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ÖNSÖZ

T
ürk tarihinin en büyük destanlarından birinin 
yazıldığı topraklar üzerinde görev yapmak üzere 
teşkil olunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî 

Alan Başkanlığının kuruluş amacı; Çanakkale Muharebele-
ri’nde şehit düşen, yaralanıp gazi olan on binlerce Mehmet-
çiğin hatırasını yaşatmak ve Tarihî Alanı’nın tarihi, kültürel 
ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatıl-
ması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara en iyi şe-
kilde aktarılmasını sağlamaktır. 
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Çanakkale Muharebeleri kuşkusuz sıradan bir askeri 
harekât, bir harp değildir. Dünya tarihi açısından I. Dün-
ya Savaşı’nın seyrine, süresine, sonuçlarına doğrudan tesir 
etmiştir. Türk tarihi açısından ise içinde bulunulan umumi 
harp yıllarında tek bağımsız İslâm Devleti olan Osmanlı 
Devleti’nin görünürde devletin başkenti olan İstanbul’u sa-
vunurken arka planda da tüm İslâm âlemini müdafaa ettiği 
bir savaştır. Çanakkale Muharebeleri Türk milleti ve İslâm 
âlemi için bir hayatta kalma mücadelesiydi. Burada kazanı-
lan zafer, hâli kurtardığı gibi kazanılan özgüven ve manevi 
kuvvetle geleceğe emniyetle ve ümitle bakılmasını da sağla-
mıştır. Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran kadrolar, ruhunu ve 
referansını Çanakkale’den almıştır.

Çanakkale; binlerce evladımızı kaybettiğimiz, dört bir 
tarafı acılarla sarılmış, korkuyla cesaretin, ölümle yaşamın 
bazen ince çizgilerle ayrıldığı ve bazen de iç içe geçtiği bir 
mücadele alanı olmuştur. Tüm imkânlar seferber edilerek 
ortaya konan bu mücadele milletimiz için adeta bir direnç 
noktası olmuştur. Burada çarpışan ecdadımız, vatanın kut-
siyetini ve bölünmezliğini bir kez daha bütün cihana hay-
kırmıştır. Öyle ki aynı siperde yarenlik ettiği arkadaşlarını, 
ateşler ve acılar içinde görmek, ölmemek için öldürmek zo-
runda kalmak, savaşın en dayanılmaz noktasıdır.

Çanakkale Muharebelerinin acıları, inançları, yiğitlik-
leri ve insana dair tüm duyguları bugün her ortamda söy-
lenen, tekrarlanan ulusal bir yangına dönüşmüştür. Burada 
ortaya konan cansiperane mücadele, bugün milletimiz adına 
sarsılmaz bir aidiyet duygusu yaratmış olup; Yüce Türk mil-
letinin geleceğe yönelik ülkü birliğine de katkı sağlamıştır. 

Bu şanlı mücadelenin manevi yönünün hep canlı kalma-
sını, nesilden nesile aktarılmasını sağlayacak; şehitlerimi-
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zin kanlarıyla sulayarak emanet ettiği vatanımızın sonsuza 
kadar korunması için hep birlikte çalışacağız.

Bu vesileyle burada hayatını vatan savunmasına adamış 
ve geride vatansever kuşaklar bırakmış olan tüm komutan-
larımızı, hayatlarıyla bize vatan topraklarını ve özgürlüğü 
armağan eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şük-
ranla anıyor, ruhlarınız şad olsun diyorum…

İsmail KAŞDEMİR
Çanakkale savaşları Gelibolu

Tarihî alan başkanı
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TAKDİM

Ç anakkale Savaşı sadece Türk tarihinin değil, 
dünya tarihinin de en önemli olaylarından biridir. 
Çanakkale Savaşı; dünyanın en büyük orduları-

nın kara, hava, deniz ve denizaltı unsurlarıyla saldırıları karşı-
sında; çok sıkıntılı bir dönem geçirmekte olan Osmanlı Devle-
ti’nin gerçekleştirmiş olduğu büyük direnişi simgeler. Türkleri 
Balkanlardan ve Anadolu’dan söküp atmak isteyen emperya-
list devletler Çanakkale’de büyük bir hezimete uğramışlardır. 

Tarihî anlamda, bu tarz bir değere sahip Çanakkale Sava-
şı’nın, Türk toplumu tarafından gereği gibi bilinmesi hayli önem-
lidir. Çünkü bu savaş Türk Milleti’nin, eski parlak zaferlerini 
aratmayacak tarzda bir başarı kazanmak suretiyle hâlâ dünya-
nın büyük güçleri ile rekabet edebilecek bir konumda olduğunu 
göstermiştir. Çanakkale’de kazanılan zafer aynı zamanda Türk 
Milleti’nin geleceğini de kurtarmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra, İtilaf dev-
letleri Çanakkale cephesini açarak savaşı kısa sürede bitirme 
çabası içine girmişlerdi. Onlara göre, Çanakkale Boğazı’nı ele 
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geçirmek İstanbul’u ele geçirmekle eş anlamlı idi. İstanbul’un 
düşmesi ise Osmanlı Devleti’nin savaş dışı kalması demekti. Bu 
da müttefiklerin işini büyük oranda kolaylaştıracak, Almanya ile 
daha rahat mücadele edebilecekler, savaşı da kısa sürede kaza-
nabileceklerdi. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip İngiliz-
ler, Çanakkale’den zorlanmadan geçebilecekleri inancında idi-
ler. İngiltere Deniz Bakanı Churchill, donanmanın Boğaz’dan 
zorla geçerek İstanbul’a ulaşmasının fikir babası idi. Bir iki yıl 
önce Balkan Devletlerine kolayca yenilen bir ülke olan Osmanlı 
Devleti’nin hemen teslim olacağını düşünüyordu. Churchill’e 
göre, zırhlıların büyük topları karşısında Türk askeri cephe-
den hemen kaçacaktı.

Fakat gelişmeler hiç de müttefiklerin bekledikleri gibi ol-
madı. Zırhlı gemilerin topları görülünce hemen cepheden ka-
çacağı düşünülen Türk askeri, ülkesini kahramanca savundu. 
Öyle ki 18 Mart 1915 tarihinde kesin sonuç almak üzere var güç-
leriyle Çanakkale Boğazı’na saldıran müttefik donanması, bü-
yük kayıplar vererek geri çekildi. Yenilmez armada olarak ni-
telenen İngiliz donanması, Fransızlardan da destek almasına 
rağmen tarihi bir mağlubiyete uğramıştı. 

Sonrasında Çanakkale’nin karadan aşılması planları hayata 
geçirildi. 25 Nisan 1915 tarihi itibarıyla Gelibolu Yarımadası’na 
çıkartma harekâtı başlatıldı. Aynı deniz savaşlarında olduğu 
gibi, burada da Türk askeri ve subayının kahramanca mücade-
lesi ön plana çıktı. Çanakkale Savaşı sırasında; maneviyat her 
zaman üst düzeyde olmuş, savaşan askerler şehit olup cennete 
gidecekleri inancıyla hiçbir korku ve tereddüt göstermeden düş-
mana saldırmış, karşı koymuş ve neticede ülkelerini kurtarmış-
lardır. Denizden sonra kara savaşlarını da kaybeden İtilaf Dev-
letleri, aldıkları yenilginin utancını da yanlarından taşıyarak 
gizlice Çanakkale cephesinden geri çekilmişlerdir. 
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İşte tarihi anlamda bu derece değer taşıyan Çanakkale Sava-
şı’nı, genç nesillere en iyi şekilde öğretmek bir vecibedir. Atala-
rının büyük güçler karşısında başarıyla mücadele edebildiklerini 
hakkıyla öğrenmek genç nesiller üzerinde ciddi bir motivasyon 
kaynağı oluşturacaktır. Diğer taraftan hiçbir başarının fedakâr-
lık göstermeden kazanılmayacağını da bu vesile ile idrak ede-
cek genç nesiller, atalarına layık evlatlar olmanın, onlar gibi 
ülkeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamakla mümkün ola-
bileceğini idrak edeceklerdir. Çanakkale Savaşı, bütün bu un-
surları ve örnekleri içinde barındıran yönüyle gençlerimiz için 
önemli bir ders niteliğindedir. 

Bu düşüncelerden yola çıkılarak Çanakkale kitabı hazırlan-
mıştır. Kitabın kolay okunur olması yanında, Çanakkale ru-
hunu en iyi şekilde verecek bilgilerle donatılmasına çaba göste-
rilmiştir. Dolayısı ile gerek deniz, gerekse kara savaşlarının ne 
şekilde cereyan ettiği anlatıldıktan sonra; ayrıca her bölümün 
bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunun yanında, gerek savaşın 
kahramanları, gerekse savaşın gidişatı ile ilgili birçok anekdota 
değinilerek olayların daha canlı olarak algılanmasını sağlaya-
cak ve insani yönünü ortaya koyacak örnekler de verilmiştir. 

Çalışmada önce; Birinci Dünya Savaşı’na giden süreç ele 
alınmış, sonrasında da Birinci Dünya Savaşı’nın çıkışı, Osmanlı 
Devleti’nin savaşa girişi ve Çanakkale cephesinin açılması ko-
nularına yer verilmiştir. Sonrasında deniz savaşları ele alınmış-
tır. Bilahare de kara savaşları, her cepheye özel bir yer ayırmak 
suretiyle anlatılmıştır. En nihayetinde ise, genel bir değerlen-
dirme ile kitap sonuçlandırılmıştır. 

Şu da bir gerçektir ki, 1915 Şubat’ında başlayıp 1916 Ocak 
ayına kadar devam eden savaşın her safhasını teferruatıyla an-
latmak ciltler dolusu kitap yazmayı gerektirecek bir durum-
dur. Hâlbuki hedeflenen, genç nesillere tek bir kitapla Çanak-
kale ruhunu ve gerçeğini en iyi şekilde verebilecek, sıkılmadan 
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okunabilecek bir çalışma meydana getirmekti. Bütün bunların 
yapılabilmesi için azami gayret gösterilmiştir. 

Son sözü de bu kitap vesilesiyle hatırlatmaya çalıştığımız 
Çanakkale kahramanları için söylemek gerekir. Çanakkale Sa-
vaşı’nda din ve vatan uğruna hayatını hiçe sayarcasına düş-
mana göğsünü siper ederek harikulade bir destan yazan Türk 
ordusunun, erinden subayına her bir kahramanına olan min-
net ve şükran borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin bilincinde 
olarak Çanakkale’nin aziz şehit ve gazilerini saygı ve rahmetle 
yâd ediyoruz. Ruhları şâd olsun.

Ocak 2016
Vahdettin ENGİN

Muzaffer ALBAYRAK
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I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YOL 

Ç anakkale Savaşı I. Dünya Savaşı’nın en önemli 
cephelerinden birini oluşturur. 1915 yılı Şubat 
ayı ile 1916 yılı Ocak ayı arasında yaklaşık bir 

yıllık bir sürede dünyanın önde gelen güçlü ülkeleri burada 
savaştılar. Gelibolu Yarımadası bu süre içinde, bir milyondan 
fazla insanın denizde, karada, havada ve denizaltında birbirle-
riyle kıyasıya savaşmasına sahne oldu. İngiltere ve Fransa’nın 
saldırılarına Osmanlı Devleti, müttefiki Almanya’nın da des-
teğini alarak karşı koydu. Her iki taraftan binlerce insan ha-
yatını kaybetti veya yaralandı. Sonuçta, dönemin büyük dev-
letleri arasında yer alan İngiltere ve Fransa ağır bir yenilgi 
alırken Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı’ndan galip olarak 
ayrıldı. Bu zafer Türk tarihinin en büyük başarılarından biri 
olarak tarih sahnesindeki yerini aldı. 

Çanakkale Savaşı niye çıkmıştı? Büyük devletlerin burada 
ne işi vardı? Bu sorulara cevap vermek için öncelikle I. Dünya 
Savaşı’na giden sürece bir göz atmak gerekir. 
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19. yüzyılda, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Av-
rupa’da sanayi inkılâbını gerçekleştiren ülkeler, Asya, Afrika 
ve Amerika kıtalarında çok sayıda sömürge sahibi olmaya 
başladılar. İngiltere ile Fransa milyonlarca kilometre kare 
toprağı sömürge olarak ele geçirmişti. Sanayi ülkelerinin büyük 
miktarda hammaddeye ihtiyacı vardı. Onu besleyecek sürekli 
ve düzenli bir hammadde akışı olmadan sanayi çalışamazdı. 
Bunun sömürgelerden sağlanması, hammaddenin ucuza gel-
mesine neden oluyordu. Üstelik sömürgelerdeki insan unsuru 
da alabildiğine bir köle düzeni içinde çalıştırılıyordu. Fransa ve 
İngiltere’nin kendi aralarında oluşturdukları bir denge içinde 
yürüttükleri sömürgecilik, Almanya’nın devreye girmesiyle 
farklı bir boyut kazanacaktır. Almanya, ulus devletini daha geç 
kurmuştu. 1870 yılında Fransa’yı mağlup ederek milli birliğini 
sağlayan Almanya da sömürge arayışı içine girdi.  

Sanayi İnkîlabı’nı daha önceden büyük ölçüde tamamlamış 
bir ülke olarak Almanya, hızla sömürge yarışına katılma ge-
reğini hissetti. Bu süreç bir taraftan, büyük güçlerin dünyayı 
neredeyse topyekûn sömürge hâline getirmesi şeklinde cereyan 
edecektir. Nitekim 19. yüzyılın sonuna doğru dünyadaki ka-
raların neredeyse %85’i Avrupalıların kontrolünde idi. Diğer 
taraftan büyük güçler, sömürgelerin paylaşımı konusunda 
rekabet içinde idiler. Bu rekabet, I. Dünya Savaşı’na giden 
yolu açacaktır. Ülkeler kendi aralarında ittifaklar oluşturarak 
aralarındaki rekabeti sürdürmüşlerdir. Bu bağlamda Almanya, 
Avusturya-Macaristan ve İtalya “Üçlü İttifak” yapmıştır. Bu 
gelişmeyi değerlendiren Fransa ise, Almanya’ya karşı Rusya 
ile bir askeri ittifak imzalamıştır.  Ardından İngiltere 1904’te 
Fransa ile, 1907’de de Rusya ile ikili antlaşmalar imzalayarak 
I. Dünya Savaşı’na giden yolda “İtilaf Devletleri” bloğunu 
oluşturmuştur.  
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Görüldüğü üzere I. Dünya Savaşı esas itibarıyla, 19. yüz-
yılda “düvel-i muazzama” adı verilen büyük dünya güçlerinin 
aralarındaki sorunları ve çıkar çatışmalarını savaş yoluyla 
çözme eğilimlerinin bir sonucudur. Bizim ülkemiz de bu he-
saplaşmanın içinde yer aldı ve nihayetinde acı yenilginin bütün 
sonuçlarına katlanmak zorunda kaldı ki bu da İmparatorluğun 
dağılması şeklinde tecelli etti. 

Türkiye bu savaşta yer almalı mıydı? Şurası biliniyor ki, 
19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren büyük dünya ülkeleri 
aralarında kamplaşmaya başlamışlardı. Aralarında bir he-
saplaşmaya gidecekleri muhakkaktı. Dönemin padişahı II. 
Abdülhamid bu gidişatı görüyor ve kendine göre bazı projeler 
geliştiriyordu. Öncelikle güçlü bir kara ordusu hazırlamıştı. 
Büyük ülkeler savaşa tutuştuklarında Türkiye’yi savaş dışında 
tutup onların yıpranmasından faydalanarak güçlü bir dünya 
devleti olmak, bu arada kafasında tasarladığı coğrafyayı, yani 
Anadolu merkez olmak üzere Rumeli’nin Selanik’e kadar olan 
kısmı, Hicaz ve Filistin bölgesi ile Kerkük ve Musul’u elde tut-
mayı hedefliyordu. Bunu başarabilir miydi? Bu konuda tabii 
ki kesin bir şey söylenemez, ama en azından ülkeyi böyle bir 
hedef doğrultusunda geleceğe hazırlıyordu. 

Tabii gidişat farklı yönde tecelli etti. 31 Mart Olayı’ndan 
sonra, 27 Nisan 1909’da II. Abdülhamid tahttan indirildi ve 
İttihat ve Terakki idaresi ülkeye hâkim oldu. En büyük han-
dikabı tecrübesizlik ve devleti tanımamak olan İttihatçı idare, 
Balkan Savaşlarının çıkmasını engelleyemeyip ayrıca bütün 
Rumeli’yi kaybedince büyük bir travma yaşandığı gibi, ertesi 
yıl da ülkenin kendini apar topar I. Dünya Savaşı’nın içinde 
bulmasına sebep oldu. 

Savaşa; emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki hesap-
laşması ve ayrıca Osmanlı coğrafyasında bulunan enerji 
kaynaklarına hâkim olma mücadelesi olarak baktığımızda, 
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esas olarak Türkiye’nin bu savaşta yeri olmaması gerekiyordu. 
Olsa da, daha güçlü görünen tarafla beraber hareket etme-
liydi. Ama İngiltere, Fransa ve Rusya; Osmanlı coğrafyasına 
ve petrole hâkim olmaya kesin kararlı oldukları için, İttihat 
ve Terakki’nin kendi yanlarında olma teklifine hiç de sıcak 
bakmamışlardı. Diğer taraftan, İttihat ve Terakki liderlerinde 
savaşa girilmesi hâlinde bazı kayıpların giderilebileceği şek-
linde bir düşünce hâkim olunca, bu defa Almanya’nın yanında 
savaşa girildi. Burada, Almanya’nın teşvik edici rolünü de 
hatırlamak gerekir. 

Netice itibarıyla 1914 yılında başlayıp tam dört yıl süren 
bu savaşta Türkiye, Almanya ve Avusturya- Macaristan’ın 
müttefiki olarak İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı savaştı. 
Savaş esnasında Türk ordusunun birçok askerî ve yardımcı 
alet, edevat ve malzemeleri Almanya’dan karşılanmış; Alman 
subaylar Türk ordusunda etkili konumlara gelmişlerdi. Bu-
nunla beraber ülke ekonomisi bir dünya savaşının yükünü 
kaldırmaktan uzaktı. O yüzden dört yıl boyunca askeri ve 
toplumsal anlamda büyük sıkıntılar yaşandı. 

I. Dünya Savaşı öncesinde bloklar oluşurken taraflar karşı 
cepheye üstünlük sağlayabilmek amacıyla büyük bir silah-
lanma yarışı içine de girmişlerdi. Bu yarış çerçevesinde her 
iki taraf da kendini diğerinden üstün gördüğünden, en ufak 
anlaşmazlıklarda dahi sert tutum alarak buhranların çık-
masına sebep olmuşlardır. Buhranlar büyüdükçe silahlanma 
yarışı da hızlanmıştı. Öyle ki, 1914 yılı yazı geldiğinde iki blok 
arasındaki ilişkiler iyice gerilmişti. Bu atmosfer içinde 28 
Haziran 1914 günü Sırplı bir anarşistin Avusturya-Macaristan 
veliahdı Ferdinand’ı öldürmesi, savaşı ateşleyen kıvılcım oldu. 
28 Temmuz’da Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açtı. 
Sonrasında karşılıklı savaş ilanları birbirini takip etti.
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Osmanlı devleti’nin savaşa Girişi 
Çıkış noktası itibarıyla Avrupalı büyük güçlerin aralarındaki 

rekabetten kaynaklanan I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin 
yer alması gerekiyor muydu? Bu konuyu doğru algılayabilmek 
için, Avrupalıların “Şark Meselesi” adını verdikleri gelişmelere 
bir göz atmak gerekir. 

Türkler Anadolu’ya gelişlerinden itibaren Avrupa ile bir 
mücadele içine girmiş ve Avrupalılar karşısında yüzyıllar 
boyunca üstün olmuşlardır. Bu durum Avrupalılar nezdinde 
yenilmez Türk imajı oluşturduğu gibi, Türklerden kurtulma 
yollarının da aranmasına sebep oldu. Nitekim ellerine fırsat 
geçince de bunu değerlendirdiler. Özellikle 19. yüzyılda içeriden 
ve dışarıdan Osmanlı Devleti’ni yani Türkiye’yi yıkma hamleleri 
başladı. Bütün bu çabaları sistematik hâle getirmek için buna 
“Şark Meselesi” dediler. Bu arada meselenin kendileri lehine 
kolayca çözülmesine hizmet edecek bir kavram da geliştirildi: 
“Hasta adam”. Onlara göre Osmanlı Devleti hasta adam idi. 
Bir an önce tarih sahnesinden çekilmeli ve kendileri Osmanlı 
mirasına konmalıydılar. Bu amaçla çok daha saldırgan poli-
tikalar izlediler. 

Avrupalıların bütün bu çabalarına rağmen 19. yüzyıl 
boyunca sömürgeleştiremedikleri tek ülke Osmanlı Devleti 
idi. “Hasta adam” bir türlü dize getirilemiyordu. Esasında 
anlamakta güçlük çektikleri bir gerçek vardı. 19. yüzyılın baş-
larında Osmanlı Devleti gerçekten gerek siyasi, gerek iktisadi, 
gerekse askeri açıdan çok sıkıntılı dönemler geçirmişti. Fakat 
bu durumdan kurtulmak amacıyla alınan tedbirler, yapılan 
reformlar, giderek semeresini vermeye başlamış ve 19. yüzyıl 
sonlarında, özellikle II. Abdülhamid döneminde, Osmanlı 
Devleti büyük oranda kendini toparlamış, uluslararası arenada 
önemli bir siyasi aktör hâline gelmişti. Artık düvel-i muazzama 
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adı verilen büyük güçler karşısında daha güçlü bir şekilde 
mücadele verebiliyordu. 

İşte 19. yüzyıl boyunca büyük devletler arasındaki çıkar 
çatışmaları, Osmanlı coğrafyasında da en şiddetli şekliyle 
hüküm sürmüştür. Özellikle Sultan II. Abdülhamid döne-
minde bu çatışmalar yoğunlaşmış, büyük devletler Osmanlı 
topraklarına göz dikmişlerdir. Bu devletler arasında yer alan 
Fransa öteden beri Orta Doğu’da ticari faaliyetlerde bulunduğu 
gibi, bölgedeki Hıristiyanların hamisi rolünü de oynuyordu. 
İngiltere ise özellikle Hindistan’a yerleştikten sonra, buraya 
giden bütün yolları denetim altına alabilmek amacıyla Orta 
Doğu ile ilgilenmeye başlamıştı. İngiltere bölgedeki politi-
kasını, Arap şeyhleri ile ittifaklar kurup nüfuzunu arttırmak 
şeklinde uyguluyordu. İngilizler, Basra Körfezi’nde bir bölgeyi 
doğrudan doğruya işgal edip idare altına almak yerine; önce 
oranın mahalli şeyhlerini veya reislerini çeşitli yollarla elde 
etmeyi tercih etmekteydiler. Bir müddet bu mahalli idarecilere 
hiç müdahale etmedikleri gibi, herhangi bir taraftan kendi-
lerine vuku bulan tecavüzlere karşı da onları himaye yoluna 
gitmekte ve bu şekilde himayelerine alıştırdıkları yerlere de 
zaman içinde yerleşmekteydiler. Diğer büyük bir güç olarak 
Rusya da, geleneksel sıcak denizlere inme stratejisi çerçeve-
sinde Osmanlı coğrafyası ile ilgiliydi. Osmanlıların Ortodoks 
tebaası Rusya için kullanılacak bir malzeme teşkil ediyor ve 
Rusya, Osmanlı’daki Ortodoksları kendi himayesine alarak 
bölgedeki nüfuzunu arttırmayı düşünüyordu. 

Diğer taraftan önemli bir enerji kaynağı olarak petrol de 
Osmanlı coğrafyasında idi. Büyük devletler arasında, petrol 
kaynaklarını denetim altına almaya yönelik olarak müthiş bir 
rekabet yaşanmıştır. Bölgeye sızmak isteyen İngiltere, Osmanlı 
sınırları içinde bulunan Arap halkı kışkırtmaya başlamıştır. 
Müslümanlarca kutsal sayılan halifeliğin Arapların hakkı 
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olduğu, Osmanlıların Arapları sömürdüğü yolunda propaganda 
yaparak Arapların Osmanlılara saldırmalarını sağlamıştır.

II. Abdülhamid bu ortamda, uluslararası arenada yoğun ve 
başarılı bir ayakta kalma mücadelesi vermiştir. Mücadelesini 
sürdürürken doğal olarak müttefiklere de ihtiyaç duymuştur. 
Başka türlü dönemin en güçlü üç dünya devi olan İngiltere, 
Fransa ve Rusya karşısında direnebilmek, güç bir işti. Bu aşa-
mada Almanya, II. Abdülhamid için diğer büyük güçlere karşı 
kullanılabilecek doğal bir müttefik hâline geliyordu. Çünkü 19. 
yüzyılın son çeyreğinde, Almanya da dünya siyaset sahnesine 
güçlü bir ülke olarak çıkmıştı. Almanya,  II. Wilhelm’in im-
parator olmasıyla, 1888 yılından itibaren Bismark tarafından 
sürdürülen statükocu politikalardan vazgeçip “weltpolitik” 
adını verdiği yayılmacı bir siyaset gütmeye başladı. Bunun 
en önemli nedeni, Almanya’nın hammadde ve pazar bulma 
konusunda diğer Avrupa devletlerinden geride kalmasıydı. 
Almanya şimdi geride kalmanın acısını çıkarmak istiyor ve 
Baltık’tan Basra’ya kadar uzanacak büyük bir dünya imparator-
luğu hayal ediyordu. Dolayısı ile Almanya da gözünü Osmanlı 
coğrafyasına çevirmişti. 

Almanya’nın bölge ile ilgilenmeye başlaması, aslında II. 
Abdülhamid için bir fırsat teşkil etti. Sürekli olarak büyük 
devletler arasındaki rekabeti körüklemeyi bir politik anlayış 
hâline getiren Abdülhamid için yeni bir aktörün ortaya çıkması, 
İngiltere ve Fransa’ya karşı kullanılacak yeni bir koz anlamına 
geliyordu. Nitekim Abdülhamid bunu en iyi şekilde kullanacak, 
büyük devletlerin arasındaki rekabetten faydalanarak Osmanlı 
Devleti’ni ayakta tutmayı ve kuvvetlendirmeyi başaracaktır.   

II. Abdülhamid, Mısır’da Fransızlar ve İngilizler arasında 
yarattığı rekabeti, Basra Körfezi ve Mezopotamya’da Almanya 
ile İngiltere arasında yaratmış, bu suretle bölgede tek bir ülke-
nin güçlü hâle gelmesinin önüne geçmiştir. Hicaz Demiryolu 
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ile devletin otoritesini artırmıştır. İngilizlerin Basra Körfezi 
ve Yemen’e hâkim olma girişimlerine direnmiştir. İngiliz kış-
kırtmalarına karşı Arap şeyhlerine birtakım hediyeler vererek 
veya hoş tutarak onları devlete bağlı kalmaya teşvik etmiştir. 
II. Abdülhamid bir uygulama daha yaparak Musul’da petrol 
yataklarının bulunduğu arazileri Hazine-i Hassa’ya intikal 
ettirip kendi şahsi malı hâline getirmiştir. 

Hem topraklarının sömürgelerinin geçiş yolları üzerinde 
olması, hem de petrol başta olmak üzere pek çok hammadde 
kaynaklarına sahip bulunması, İngiliz ve Fransız politikacıların 
Osmanlı Devleti’nin artık hayatını tamamladığı ve mirasının 
paylaşılma zamanının geldiği görüşü ile hareket etmelerine yol 
açmıştır. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na 
girmesine yol açacak gelişmelerden biridir. 

Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa’nın niyetlerinden 
haberdar olmakla birlikte başlangıçta yine de bu ülkelerin 
yanında yer almayı hedeflemiştir. Nitekim dönemin İttihat 
ve Terakki yöneticileri çeşitli vesilelerle İngiltere ve Fransa’ya 
başvurarak bu ülkelerle müttefik olmak istemişlerdir. Ama 
bekledikleri karşılığı bulamamışlardır. Bunun üzerine ibre 
Almanya’ya dönmüştür. 

Şartların Osmanlı Devleti’ni Almanya tarafına ittiği bir 
dönemde, Almanya’dan ittifak teklifi gelmiştir. Sadrazam Sait 
Halim Paşa, Almanya Büyükelçisi Wangenheim ile görüşüp fikir 
birliğine vardıktan sonra 28 Temmuz 1914’te Osmanlı Devle-
ti’nin ittifak şartlarını Almanya’ya sunmuştur. Esas itibarıyla 
başta Talat Paşa olmak üzere, Osmanlı devlet adamları ittifak 
teklifinin Almanya’nın Rusya ile savaşa girme tehlikesinden 
kaynaklandığının farkındaydılar. Bununla beraber hükümet 
olarak savaşın büyümeyeceği kanaatindeydiler ve Almanya 
ile ittifak yapmak suretiyle ülkeyi garantiye aldıklarına ina-
nıyorlardı. 
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İttifak anlaşması taslağı Sadrazam Sait Halim Paşa, Har-
biye Nazırı Enver Paşa, Dâhiliye Nazırı Talat Bey ve Meclis 
Başkanı Halil Beyler tarafından hazırlandı. 2 Ağustos 1914 
tarihinde gizli ittifak anlaşması Büyükelçisi Wangenheim ile 
imzalandı. Buna göre Osmanlı Devleti savaşa İttifak güçleri 
yanında girmeyi taahhüt etmiş ve silahlı kuvvetlerinin genel 
sevk ve idaresi için bir Alman askeri heyetini yetkili kılmayı 
uygun görmüştü. 

İttifak anlaşmasından bir gün önce Almanya, Rusya’ya savaş 
ilan etmişti. 2 Ağustos’ta Osmanlı Devleti genel seferberlik ilan 
etti. Aynı gün İngiltere, Osmanlı Devleti’nin parasını ödeyerek 
inşa ettirdiği Sultan Osman ve Sultan Reşad dretnotlarına el 
koyduğunu duyurdu. 3 Ağustos’ta Almanya, Fransa’ya saldırdı; 
4 Ağustos’ta Belçika’ya da saldırdı. Bunun üzerine aynı tarihte 
İngiltere, Almanya’ya savaş ilan etti. Böylece İttihat ve Terakki 
liderlerinin düşündüklerinin aksine savaş Avrupa sathında 
yaygınlaşmıştı. 

Diğer taraftan seferberlik ilan etmiş olan Osmanlı Devleti 
savaşa dâhil olmasa da hazırlıklarını sürdürüyordu. 

Bu esnada Amiral Souchon komutasındaki iki Alman gemisi 
Goeben ve Breslau, 11 Ağustos 1914 günü Çanakkale Boğazı’na 
girdi. Her iki gemi temmuz ayında Akdeniz’de bulunuyordu. 
İngiliz donanmasının sıkı takibinden kurtularak kritik bir 
dönemde emir alıp İstanbul’a doğru yola çıktılar. İngiltere, 
Alman gemilerinin İstanbul’a gelişini Osmanlı Hükümeti 
nezdinde protesto etti. Uluslararası hukuk kurallarına göre 
gemilerin iadesini istedi. Fakat Sadrazam Sait Halim Paşa, 
Türkiye’nin bu iki gemiyi Almanlardan satın aldığını beyan 
ederek İngilizlerin talebini reddetti. Kruvazörlere Türkçe isim 
verildi. Goeben “Yavuz”, Breslau “Midilli” adını aldı. Tüm 
subaylarla birlikte gemilerin mürettebatı fes giyip Osmanlı 
Devleti hizmetine girmiş oldu. 
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İstanbul’daki İtilaf Devletleri büyükelçileri ise Osmanlı 
Devleti’nin İttifak güçleri yanında savaşa girmesini uzun süre 
geciktirme çabası içindeydiler. Osmanlı devlet adamları da 
hemen harbe girme taraftarı değildi. Henüz seferberlik tam 
anlamıyla tamamlanmamıştı. Buna karşılık Almanya, Osmanlı 
Devleti’nin tarafsızlıktan vazgeçip bir an önce savaşa girmesi 
için baskı yapıyordu. Özellikle elçi Baron Wangenheim ile 
Liman Von Sanders her türlü baskı yöntemini deniyorlardı. 
Amiral Souchon da, Karadeniz’e açılarak Rus gemilerine hü-
cum edeceğini söylüyordu. Alman askeri heyetindeki birçok 
subay da, bu durumda daha fazla pasif kalmayarak Almanya’ya 
döneceklerini ileri sürüyorlardı. 

Sadrazam Sait Halim Paşa İngiltere ile savaşmak iste-
mediğinden, Alman baskısı karşısında henüz yeterince silah, 
cephane, giyecek ve özellikle para bulunmadığından harbe 
girilemeyeceğini öne sürdü. Baron Wangenheim, Sadrazamı 
ikna edemeyince İttihat ve Terakki liderleriyle görüştü. Talat, 
Enver ve Cemal Paşaları kendi tarafına çekmeyi başardı. 
Almanya’dan yüklü bir borçlanma yapılması ve gerekli harp 
malzemelerinin sağlanması suretiyle İttihat ve Terakki’nin üç 
lideri savaşa girmeye razı oldular.

Bunun akabinde Amiral Souchon’un komutasında Kara-
deniz’e çıkan Türk donanması, birkaç Rus gemisini batırıp 
Odessa, Sivastopol, Novorosisk limanlarını 29 Ekim 1914 
tarihinde bombaladı. 

Ardından 1 Kasım 1914’de Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş 
ilan etti. Böylece Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na dâhil 
olmuştu.  Rusya’dan sonra 5 Kasım’da İngiltere ve Fransa 
da Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Osmanlı Devleti de 12 
Kasım’da İtilaf Devletlerine savaş açtığını bildirdi. Hemen 
akabinde 14 Kasım’da, Halife-Padişah Sultan Reşad mukaddes 
cihat ilan etti.
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ÇANAKKALE CEPHESİ’NİN AÇILMASI 

I
. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra açılan cep-
helerden biri de Çanakkale Cephesi olmuştu. Mütte-
fik ülkeler için Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmek, İs-

tanbul’u ele geçirmekle eş anlamlı idi. İstanbul’un düşmesi ise 
Osmanlı Devleti’nin savaş dışı kalması demekti. Bu da Mütte-
fiklerin işini büyük oranda kolaylaştıracak, Almanya ile daha 
rahat mücadele edebilecekler, savaşı da kısa sürede kazanabi-
leceklerdi. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip İngilizler, 
Çanakkale’den zorlanmadan geçebilecekleri inancında idiler. 
İngiltere Deniz Bakanı Churchill, donanmanın Boğaz’dan zorla 
geçerek İstanbul’a ulaşmasının fikir babası idi. Bir iki yıl önce 
Balkan Devletlerine kolayca yenilen bir ülke olan Osmanlı Dev-
leti’nin hemen teslim olacağını düşünüyorlardı. 

Çanakkale boğazı’nın Önemi ve 
Tarihi süreçteki Yeri 
Çanakkale Boğazı’nın savunulmasının aynı zamanda 

İstanbul’un da savunulması demek olduğu çok bilinen bir 
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gerçekti. Bu yüzden İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan 
Mehmed Çanakkale Boğazı’nın savunması için Boğaz’ın en dar 
yerinde karşılıklı iki kale inşa ettirmişti. Bunlardan Rumeli 
Yakası’ndakine Kilitbahir, Anadolu Yakası’ndakine de Kala-i 
Sultâniye adı verildi. 

Karşılıklı bu iki kale çok sağlam bir şekilde inşa edildiği 
gibi toplarla donanımı da esaslı bir şekilde yapıldığından, 
Boğaz’ı düşman filolarına tamamen kapatabiliyordu. Nitekim 
1464 yılında Venediklilerin Çanakkale Boğazı’na yapmış ol-
duğu bir saldırının başarı kazanamamış olması, söz konusu 
istihkâmların sağlamlığını gösterir. 

Köprülü Mehmed Paşa zamanında Çanakkale Boğazı’nın 
korunmasında önemli rol oynayacak iki kalenin daha inşa-
sını başlattı. Yeni inşa edilen kaleler Fatih Sultan Mehmed’in 
yaptırdığı kalelerden daha güneyde bulunuyordu. Bunlardan 
Rumeli kıyısında bulunana Seddülbahir, Anadolu kıyısında 
bulunana da Kumkale adı verildi. Sultan IV. Mehmed, kendi 
döneminde yapılan bu iki kaleyi 1659 Eylül’ünde bizzat ziyaret 
etmiş ve bunların birçok topla teçhiz edilmesini sağlamıştır.

1768 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Osmanlı 
donanmasının Çeşme’de yakılmasından sonra Rus donanması 
1770’te Çanakkale Boğazı ağzına dayanınca, Osmanlı Hükümeti 
bu defa Baron de Tott’u Çanakkale Boğazı’nın tahkimi işiyle 
görevlendirdi. Baron de Tott, Boğaz’ın Anadolu kıyısında Na-
raburnu’ndan Kumkale’ye kadar olan kesimde bir sıra tabyalar 
meydana getirdiği gibi, Kumkale ve Seddülbahir’de bulunan 
topları da takviye etti. Bu takviyelerden sonra Boğaz’ı bir Rus 
donanması zorladıysa da başarılı olamadı. 

Baron de Tott’un yaptırdığı tabyalar 19. yüzyılın başlarında 
eskimiş bir hâlde bulunuyordu. Bu sebeple III. Selim (1789-
1807), padişahlığı döneminde Çanakkale Boğazı ile ilgilenmek 
gereğini duymuş ve Osmanlıların hizmetinde bulunan Fransız 
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istihkâm subayı M. Juchereau de St. Denys’den Çanakkale 
Boğazı’ndaki kalelerin durumu hakkında bir rapor istemişti. 
Adı geçen istihkâm subayı, saraya sunduğu raporda, Çanakkale 
Boğazı’ndaki kalelerin savunmaya yeterli olmadığını ve kuvvetli 
bir donanmanın Boğaz’ı kolaylıkla geçebileceğini söylüyor ve 
Naraburnu’nun tahkim edilmesini teklif ediyordu. 

Nitekim 1807 yılının 19 Şubat’ında bir İngiliz donanmasının 
Çanakkale Boğazı’ndan fazla bir zorlukla karşılaşmadan geç-
mesi, söz konusu rapor yazarını haklı çıkarmıştı. III. Selim bu 
olaylardan sonra Çanakkale Boğazı’nın tahkimi işiyle yeniden 
ilgilendi ve Boğaz’ın iki kıyısında da yeni tabyalar yapılmasını 
emretti. Bunun üzerine Naraburnu’nda yeni tabyalar yapıldı, 
ayrıca Boğaz’ın Ege Denizi’ne yakın kesiminde Seddülbahir 
ve Kilitbahir Kaleleri arasında ve Boğaz’ın Marmara’ya yakın 
kesiminde Gelibolu civarında ayrı ayrı tabyalar inşa edildi. 

Boğaz’ın esas olarak güçlü bir şekilde tahkim edilmesi 
Sultan II. Abdülhamid döneminde gerçekleşti. Bu dönemde 
İstanbul’un savunması her dönemkinden daha önemli hâle 
gelmişti. Özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra 
büyük devletler Osmanlı üzerindeki saldırgan politikalarına 
hız vermişlerdi. Buna karşı direnmek, İstanbul’u, yani devletin 
merkezini sıkı bir şeklide korumaktan geçiyordu. Dolayısı ile 
Çanakkale Boğazı’nın iyi tahkim edilmesi hayati önemde idi. 

Sultan II. Abdülhamid bu önemin farkında olarak çeşitli 
tarihlerde Boğaz’ın tahkimi için neler yapılması gerektiği ko-
nusunda tespitler yaptırmış, bu tespitler doğrultusunda sağlam 
istihkâmlar inşa ettirmiştir. Bu süreç 1880 yılından itibaren 
başlamış, Bahr-i Sefid Boğazı İnşaat Nazırı ve Müfettişi Asaf 
Paşa’nın raporları doğrultusunda Çanakkale Boğazı’nın sa-
vunma hatları belirlenmiştir. Asaf Paşa özellikle Seddülbahir 
ve Kumkale’nin güçlendirilmesine ağırlık vermiştir.  
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Bu çerçevede daha önce yapılanlarla birlikte Çanakkale 
Boğazı’nın kıyılarında Mecidiye, Hamidiye, Mesudiye, Na-
mazgâh, Yıldız, Ertuğrul ve Orhaniye adlarını taşıyan tabyalar 
meydana getirilmiştir.

Diğer taraftan, istihkâmlar civarında ikamet eden gay-
rimüslimlerin dengelenmesi açısından bölgeye Müslüman 
ahalinin yerleştirilmesi de bir politika olarak benimsenmiş 
ve uygulanmıştır. 

deniz savaşları Öncesinde Çanakkale istihkâmları
İttihat ve Terakki iktidarı Balkan Savaşları’ndan sonra 

Türk ordusunu yeniden örgütleme yoluna gitmiş, bu amaçla 
Almanya’dan uzman subaylar getirmiştir.

Özellikle 1913 Mayıs’ında, Mahmud Şevket Paşa’nın sadra-
zamlığı sırasında Almanya’dan uzman subay talep edildi. Askeri 
ıslahat işinin yürütülmesi için General Liman von Sanders 
seçildi. Liman von Sanders bazı Alman subayları ile birlikte 
Alman ordusundan ayrıldı ve Osmanlı Devleti hizmetine girdi. 
Bu şekilde öncelikle 41 subayı kapsayan askeri heyet teşekkül 
etti. 1913 Aralık ayında ilk 10 subay General von Sanders’in sevk 
ve idaresinde İstanbul’a geldi. Bu heyetin geri kalanları onu 
izleyen yılın ilk aylarında geldiler. Etki alanının sürekli olarak 
büyümesi dolayısıyla askeri heyet üyelerinin sayısı Dünya Savaşı 
çıkana kadarki dönemde 71’e yükseldi. Böylece Osmanlı ordusunu 
eğitmek üzere pek çok Alman subay görev almış bulunuyordu.

Enver Paşa’nın Harbiye Nazırlığı (3 Ocak 1914) ve Başkomu-
tan Vekilliği döneminde ordudaki Alman etkisi daha da arttı. 

Alman subayların katkısıyla Türk ordusu yeniden düzenle-
nirken, Çanakkale istihkâmlarının hazırlanmasında da Alman 
subaylarından yararlanılmış olduğunu belirtmek gerekir. Söz 
konusu hazırlıklar, Osmanlı Devleti daha I. Dünya Savaşı’na 
girmemişken başlatılmıştı. 
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1914 Ağustos’undaki seferberlikten önce, Çanakkale’de 
mevcut tahkimatlar iki ana grupta yoğunlaşmıştı. Birinci grup, 
Ege Denizi’ne açılan takriben 3,5 kilometre genişliğindeki 
girişi kapatıyordu. İkincisi, Kepez ile Nara Burnu arasında 
bulunan Boğaz’ın en dar yerinden geçişe mani olacaktı. İki 
grup arasında kalan takriben 25 kilometre uzunluğundaki bir 
boşluk ile Boğaz’ın Nara arka kısmına düşen 35 kilometrelik 
bölümü Marmara Denizi’ne kadar tahkim edilmemişti. Bo-
ğaz’ın girişindeki tahkimat, Avrupa Yakası’ndaki Seddülbahir 
ve Ertuğrul ile Anadolu Yakası’ndaki Kumkale ve Orhaniye 
tabyalarından ibaretti. 

Seferberlikle beraber eldeki bütün imkânlardan faydalan-
mak suretiyle Boğaz tahkimatına girişildi. Boğaz’ın içi, Avrupa 
kıyısında 6 tabya ve 7 ağır batarya ile, Anadolu Yakası’nda ise 
8 tabya ve 3 ağır batarya ile kuşatılmıştı. Boğaz’ın girişinde 
20 adet, iç kısmında 103 adet top mevcut olup ayrıca 22 adet 
havan topu vardı. Bu topların menzilleri 7.000 metre ile 14.000 
metre arasında değişiyordu. 

Bu tahkimat yanında, 10 Ağustos 1914 tarihindeki Yavuz 
ve Midilli’nin geçişinden sonra, Boğaz’ın girişine iki sıra deniz 
mayını döşenmişti. Gece aydınlatması için iki projektör de 
Boğaz’a yerleştirilmişti. 

Boğaz’ın girişi ile iç kısımların tahkimatı arasında bulunan 
Karanlık Liman’ın her iki yakasındaki tepelere 8 sahra obüs 
bataryası mevzilendi. Bu bataryalar gerekirse mevzilerini 
değiştirebileceklerdi. Bu obüs toplarının görevi, Türk ağır 
toplarının tesir sahası dışında kalarak iç tabyaları topa tutan 
düşman gemilerini ateş altına almaktı.

Türk savaş gemilerinde fuzuli bulunan 15 cm.’lik süratle 
ateş edebilen modern toplar söküldü ve Boğaz’ın her iki tara-
fındaki mevzilere yerleştirildi.
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Tabyaların ateşini takviye için, Mesudiye, Barbaros Hayred-
din ve Turgut Reis adlı küçük tonajlı eski Türk gemileri önce 
Kepez Burnu arkasında, daha sonra Çanakkale ve Nara’nın 
arka tarafında mevzilendi. Gemiler oradan, Boğaz’dan geçecek 
düşman gemilerini ve Gelibolu Yarımadası üzerinden Saros 
Körfezi’ni tesir altına alacaktı. 

Düşmanı yanıltmak için sahildeki su yolunun muhtelif 
yerlerine sahte toplar yerleştirildi. Bu şekilde düşman batar-
yalarının yapacağı bombalamada hedef şaşırtma planlanmıştı.

Daha önce yerleştirilmiş iki mayın hattından başka dokuz 
mayın hattı daha yerleştirildi. Mayınların düşman mayın 
arama-tarama gemileriyle kaldırılmasına mani olmak için, 
mayınlı bölgeleri kavrayacak biçimde Boğaz’ın her iki tarafına 
hafif bataryalar mevzilendirildi. 

Geceleri mayınlı alanların aydınlatılması için, daha önce 
konulan iki projektöre sekiz projektör daha ilave edildi. 

Denizaltıların geçişlerine engel olmak için Nara’da, deniz 
içine 30 metre derinlikte bir ağ çekildi. 

Düşman kuvvetlerinin muhtemel bir çıkartma harekâtına 
karşı koymak için Boğaz’ın emniyeti bakımından 7. ve 9. Piyade 
Tümenleri ile 6 jandarma taburu hazırlandı. Bu birlikler Geli-
bolu Yarımadası boyunca, Saros Körfezi kıyıları ve Bozcaada 
karşısındaki Anadolu kıyılarını korumakla görevli idi. 

Çanakkale Boğazı’nın tahkimat kumandası 10 Ağustos 
1914’te “Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı” adı al-
tında Albay Cevat Bey’in (bilahare Paşa olacaktır) uhdesine 
verilmişti. Cevat Paşa Alman komutanlar Usedom ve Merten’le 
birlikte Çanakkale Boğazı’nın savunma stratejisini oluşturdu.

I. dünya savaşı’na Girişten sonra Çanakkale 
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girince İtilaf Devletlerinin 

saldırıları da hemen başlamıştı. 29 Ekim 1914’deki Karadeniz 
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saldırısından sonra 1 Kasım 1914’de Rusya, Osmanlı Devleti’ne 
savaş ilan etti ve Kafkasya üzerinden harekete geçti. Rusya’nın 
hemen ardından, 3 Kasım 1914 tarihinde, İngiliz ve Fransız 
gemileri Çanakkale’de Seddülbahir ve Kumkale istihkâmlarını 
bombaladılar. Böylece bu iki ülke de Osmanlı Devleti’ne savaş 
açmış oluyordu.

Bu saldırıda İngilizlerin İndefatigable ve İnflexible zırhlı-
ları, Seddülbahir ile Ertuğrul tabyalarını topa tuttular. Fransız 
Bouvet ve Souffren zırhlıları da Anadolu tarafındaki Kumkale 
ve Orhaniye tabyalarını bombalamışlardı. 

Yaklaşık 12-14 kilometre mesafeden aniden yapılan bu 
şiddetli saldırılara karşı koyma imkânı olmamıştı. Çünkü sa-
vaş gemileri Türk toplarının menzili dışından bombardıman 
yapmışlardı. Savaşın hemen başında yaşanan bu olay bir hayli 
kayıp verilmesine yol açmıştı. Seddülbahir Kalesi Komutanı 
Şevki Bey’in de aralarında bulunduğu 5 subay ve 81 er şehit 
oldu. Daha henüz Çanakkale Cephesi açılmadan ilk şehitleri-
mizi vermiştik. 

3 Kasım saldırısından sonra İtilaf Devletleri donanması 
Limni Adası’nı kendine üs yaptı. Bu şekilde Çanakkale Bo-
ğazı girişini sürekli denetim altında bulunduruyordu. Ancak 
yeni bir saldırıya girişmedi. Ama buradan bir cephe açılacağı 
beklentisi hâkimdi. 

Sonraki günlerde Müttefikler, Çanakkale’ye denizaltı saldırısı 
yapmayı denediler. Bunlardan biri de, İngiliz B-11 denizaltısı-
nın Mesudiye zırhlısına saldırısıdır. Mesudiye, Çanakkale’nin 
10 kilometre güneyinde Sarısığlar Koyu’na demirlenmiş, bu 
şekilde mayın hatlarını korumaya yarayacak sabit bir tabya 
olması hedeflenmişti. 13 Aralık 1914 günü, B-11 denizaltısı 
iki torpil atarak Mesudiye’yi batırdı. Gemi mürettebatından 
10 subay 25 er şehit olmuş, 5 subay 3 er geminin makine da-
iresinde mahsur kalmıştı. 
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Alabora olup batan geminin su üstünde kalan karinasına 
çekiçlerle vurulmak suretiyle içerde kimse olup olmadığı araştı-
rılmış, içerden ses gelince onları kurtarma çabasına girişilmişti. 
İçerde kalanların kurtarılması için oksijen kaynağı ve burgu 
aletleri gerekiyordu. Derhal bunların İstanbul’dan getirtilmesi 
için harekete geçildi. Bu arada içeride kalanlara destek ve mo-
ral gerekiyordu. Su içinde kalmış olarak ranzaların üstünde 
hayatta kalmaya çalışan mürettebata destek için aralıklarla 
çekiç vurulmaya devam edilmişti. Ertesi gün, İstanbul’dan 
gelen aletlerle öncelikle içerdekilerin hava almalarını sağlamak 
amacıyla küçük bir delik açılmış, buradan kendileriyle konu-
şulmuş, süt verilerek beslenmişlerdi. 36 saatlik bir çalışmadan 
sonra çıkabilecekleri büyüklükte bir delik açılarak kurtarıldılar. 

Daha sonra Mesudiye’den sökülen toplar, Rumeli Yakası’nda 
Baykuş (Mesudiye) bataryası olarak Boğaz’ın tahkimatında 
kullanılmış ve 18 Mart’ta bu bataryadan açılan top ateşi bir 
hayli etkili olmuştu.

15 Ocak 1915’te Nara’daki karakol, oradan aşağıya sarkıtılan 
tel ağın zorlanarak kırıldığını fark etti. Durum derhâl en yakın 
bataryalara bildirildi. Kısa bir süre sonra Safir adlı Fransız 
denizaltısı su yüzüne çıktı. Hemen ateş açılarak batırıldı. 
Denizaltı kumandanı ve mürettebatı kurtarılarak esir alındı. 
İstanbul’a götürüldü. 

Bu hadiseler İtilaf Devletlerinin Çanakkale Boğazı’na yö-
nelik büyük bir askeri harekâta girişeceklerini gösteriyordu. O 
sırada Türk Genelkurmayı, Mısır, Atina, İtalya ve Londra’daki 
istihbarat teşkilatı vasıtasıyla İngiltere’nin Çanakkale Boğazı’na 
bir harekât planladığı haberini almıştı. Bu harekâtın mahi-
yeti henüz bilinmiyordu. Fakat geniş çaplı bir askeri harekât 
yapılacağı anlaşılıyordu. Dolayısı ile buna yönelik tedbirler 
alınmaya başlandı. 
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3 Kasım’daki bombardımandan sonra Tekirdağ’da bulunan 
Esat Paşa kumandasındaki 3. Kolordu Karargâhı, 4 Kasım 
1914’te Gelibolu’ya intikal ettirildi. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı, emrinde 9. 
Tümen olduğu hâlde doğrudan Başkomutanlık’a bağlandı. 

Alınan bu tedbirlerin yanı sıra, Gelibolu Yarımadası’nda 
kuzeyden güneye doğru 9. Tümen bölgesinde kıyı kesimleri ve 
derinlikte tahkimat işlerine ağırlık verilmişti. Keza, topçuluk 
bakımından Çanakkale dışındaki diğer birliklerden tespit edile-
rek gelen topların da yerleştirilmesi suretiyle, Boğaz savunması 
bir ölçüde daha güçlendirilmiş, ayrıca sızabilecek denizaltılara 
karşı ek önlem olarak Boğaz’da bazı gemiler görevlendirilmiş-
tir. Savaştan önce İstanbul’u koruma amaçlı olarak Çanakkale 
Boğazı’nda 32 ve Bağımsız Ağır Topçu Taburu’nda da 3 batarya 
vardı. Bu 35 batarya için -o dönemde- yeteri kadar subay ve er 
olmadığından, savaş gemilerine karşı daha etkin olabilmek için 
Ağır Topçu Genel Müfettişi Alman Posseldt ve İstihkâm Genel 
Müfettişi Alman Weber Paşalar, batarya sayısını 22’ye indirip 
personel sayılarının hiç olmazsa barış düzeyine çıkartılmasını 
önerdiler. Kabul edilen bu öneri de uygulandı.

Başkomutanlık, 4 Şubat 1915 tarihli emriyle su üstü ke-
şif gözetleme hizmetlerini, Başkomutanlık Delegesi Alman 
General Merten Paşa’nın emrine verdi. Müstahkem Mevki 
Komutanlığı’nda topçu subay ve astsubaylarının eğitimi için, 
kıyı topçuluğu uzmanı Alman Yarbay Wossidlo, Anadolu Ha-
midiye Tabyası Komutanlığı’na atandı.

Bu şekilde Çanakkale muhtemel bir düşman saldırısına 
karşı hazır hâle getiriliyordu. Bu arada 20 Ocak 1915 tarihinde 
19. Tümen Komutanlığı’na Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey 
atandı. Mustafa Kemal Bey, Osmanlı Devleti savaşa girince Sofya 
Ataşemiliterliği’nde kalmak istememiş, kendisine cephede görev 
verilmesini talep etmişti. Bunun üzerine, o sırada Tekirdağ 



36 

bölgesinde oluşturulan 19. Tümen Komutanlığı’na getirildi. 
Bu sırada Çanakkale Deniz Savaşları henüz başlamamıştı. 

Mustafa Kemal Bey 24 Ocak 1915’de Tekirdağ’a gelerek 
görevine başladı. 19. Tümen çalışmalarını tamamlayıp 25 
Şubat’ta Maydos’a (Eceabat) intikal etti. Müttefikler 19 Şubat 
1914’den beri denizden Çanakkale Boğazı’nı zorluyorlardı. 
Müstahkem Mevki Komutanlığı, düşman kuvvetlerinin ka-
raya çıkarma yapma ihtimali karşısında savunma görevini 
19. Tümen’e vermişti. 

Müttefiklerin Çanakkale Cephesi’ni açmaları
I. Dünya Savaşı çıktıktan sonra 1914 yılının yaz aylarında 

bütün şiddetiyle hüküm sürmüş, sonbahara doğru artık yıp-
ratıcı bir siper savaşına dönüşmüştü. Kilitlenen savaşı açmak 
için yeni harekât sahaları aranmaya başlandı. 

Almanya, üzerindeki savaş yükünün hafiflemesi ve düşman-
larının kendi karşısına taze kuvvetler getirmelerini engellemek 
için Osmanlı Devleti’ne, Rusya ve İngiltere’ye karşı harekete 
geçmesi yönünde baskı yapmaya başlamıştı. Bu baskı netice-
sinde Sarıkamış ve Kanal harekâtları yapıldı ve her ikisi de 
başarısızlıkla neticelendi. Harekât her ne kadar başarısız olsa 
da hem Rusya hem de İngiltere, Almanlara karşı hazırladık-
ları kuvvetlerin bir kısmını bu cephelere tahsis ettiklerinden 
Almanya kısmen rahatlamış oldu. 

Rusya ise Sarıkamış harekâtından endişelenmiş, müt-
tefiklerinden, Osmanlı ordusunu batıda meşgul edecek bir 
cephe açmalarını istemişti. Aslında İngiltere de, en büyük güç 
kaynaklarından birini oluşturan Hindistan yolunu Akdeniz’e 
bağlayan Süveyş Kanalı’nı, Osmanlı ordusunun tehdit etme-
sinden tedirgindi. Dolayısı ile Rusya’nın talebi uygun görülerek 
Osmanlı Devleti’ne batıdan bir cephe açmanın yararlı olacağı 
düşünüldü. 
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Esas itibarıyla İngiltere Deniz Bakanı Churchill daha 
1914 Eylül’ünde Çanakkale Boğazı’nın denizden zorlanarak 
geçilmesi projesini geliştirmişti. Dolayısı ile bu plana dönüş 
yapıldı. Churchill Balkan Savaşı’ndan ağır bir yenilgi ile çı-
kan Osmanlı Devleti’ni küçümsüyor, İngiliz donanmasının 
Çanakkale Boğazı’nı rahatlıkla geçeceğini düşünüyordu. Ona 
göre zırhlıların büyük topları karşısında Türk askeri cepheden 
hemen kaçacaktı.

Bununla beraber Çanakkale Cephesi’ni açma konusunda 
İngilizler arasında fikir birliği yoktu. Deniz Kuvvetleri Komu-
tanı Lord Fisher bir cephenin açılabilmesi için 75 bin kişilik bir 
ordunun hazır edilmesi gerektiğini söylüyordu. İngiliz Akdeniz 
Kuvvetleri Komutanı Amiral Carden ise verdiği raporda Ça-
nakkale’nin, biraz uzun sürecek bir deniz harekâtıyla ve yeterli 
sayıda gemi ile geçilmesinin mümkün olduğundan söz etmişti. 

5 Ocak 1915’de İngiliz savaş konseyi toplandı. Bu toplantıda 
Savaş Bakanı Kitchener Çanakkale Cephesi’nin açılmasını 
savundu. Churchill de ona destek verdi. 13 Ocak tarihli toplan-
tıda da cephenin açılması fikri ağırlık kazanmıştı. Kitchener 
harekâtın tehlike oluşturmayacağını belirtmiş, başarısızlık 
hâlinde donanmanın geri döneceğini söylemişti. Lord Fisher 
ise harekât için yeterli deniz ve kara gücünün hazır olmadığını 
belirtti. 

28 Ocak 1915 tarihinde toplanan savaş konseyinde Çanak-
kale Cephesi ile ilgili kararlar tekrar gözden geçirildi. Sonuçta 
Çanakkale Boğazı’nın bir deniz harekâtıyla zorlanmasına ve 
bu cephenin açılmasına karar verildi.  

Bu harekâtın başarılı olması hâlinde sağlayacağı muhtemel 
kazançlar ve siyasi gelişmelerin savaşın kaderini değiştireceği 
düşünüldüğünden, Fransa’nın da katılımıyla harekât hazırlık-
ları başladı. 
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Çanakkale Cephesi açılırken sağlanacak faydalar olarak 
şunlar öngörülmüştü:

Kuzey Buz Denizi donduğu ve Baltık Denizi Almanlar 
tarafından kapatıldığı için Rusya başka bir yerden destekle-
nemiyordu. Çanakkale Boğazı düşürüldüğü takdirde İngiliz 
ve Fransızlar, Rusya ile doğrudan temas sağlayıp destekte 
bulunabileceklerdi. 

Çanakkale Cephesi açılarak Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Süveyş Kanalı ve Hindistan yolu üzerindeki baskısı ortadan 
kaldırılacak,  Mısır’a taarruz edilmesi önlenecekti.

İstanbul ele geçirilerek Osmanlı İmparatorluğu savaş dışı 
bırakılacak, dolayısı ile yalnız kalacak olan Almanya daha 
kolay mağlup edilebilecek ve savaş da kısa sürede bitirilecekti. 

Harbe girmekte tereddüt gösteren Balkan Devletleri Müt-
tefikler tarafına çekilecekti. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiliz sömürgelerindeki Müs-
lüman halklar üzerindeki etkisi zayıflatılacaktı. 

Osmanlı kuvvetleri Çanakkale’de tutularak Kafkas, Mısır 
ve Irak Cephelerinin takviye edilmesi önlenecekti. 

Çanakkale Cephesi’nin açılması için mevcut genel gerekçeler 
yanında İtilaf Devletlerinden (İngiltere, Fransa, Rusya) her 
birinin Çanakkale Boğazı’na karşı bir harekâtta bulunmakta 
kendine özgü sebepleri de vardı:

ingiltere: Türk ordusunun dikkatini Boğazlara çekerek 
Mısır ve Süveyş Kanalı üzerindeki tehdidi ortadan kaldırmak 
ve Irak’taki Türk ordusunun takviye edilmesine imkân bı-
rakmamak; İstanbul’a Ruslardan önce girmek ve daha sonra 
İstanbul’u vermemenin çarelerini düşünmek; Rusya’yı savaşı 
devam ettirebilecek kadar silah ve mühimmatla desteklemek 
istiyordu.

Fransa: Müttefikleri ile olan siyasi ve askerî anlaşmaların 
gerektirdiği hususlardan ayrılmamak mecburiyeti yanında, 
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Rusya’yı desteklemeye imkân bularak birlikte Almanları eze-
bilmek düşüncesindeydi.

rusya: Savaş hedefi olan İstanbul’u almak, müttefikleriyle 
hızlı ve güvenli bir irtibat sağlamak böylelikle onlardan gelecek 
çok ihtiyaç duyduğu silah ve cephaneye sahip olmak, Kafkasya’yı 
Türk ordusunun tehdidinden kurtarmak gibi hedefleri vardı.

Her üçünün bir de ortak sebepleri vardı: “Cihad-ı ekber” 
propagandası yoğun olarak devam ediyor ve ortaya tehdit edici 
bir “İslam birliği” akımı çıkıyordu. Her üç devletin sömürge-
lerinin mühim bir kısmının Müslüman olduğu düşünüldü-
ğünde, bu durum devam ederse bütün sömürgeler tehlikeye 
düşebilirdi. İslamiyetin merkezi sayılan İstanbul’u doğrudan 
tehdit etmek ve düşürmek bu akımı yerinde boğabilirdi. Diğer 
yandan tarafsızlığını korumakta olan Romanya, Bulgaristan 
ve Yunanistan devletleri Boğazların düşürülmesi ve Osmanlı 
Devleti’nin saf dışı bırakılmasıyla şüphesiz İtilaf Devletlerine 
katılırlar ve Merkezî Devletler (Almanya ve Avusturya) her 
taraftan kuşatılmış olurdu.
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ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİ

İ
tilaf Devletleri, yukarıda sözü edilen gerekçelere da-
yanmak suretiyle İngiltere Bahriye Nazırı Churchill’in 
öncülüğünde kabul edilen plan çerçevesinde Çanak-

kale Cephesi’ni açtılar. 
Müttefik filonun komutanı İngiliz Amirali Carden’di. Fransız 

filosunun başında Amiral Guepratte vardı. Çanakkale Boğazı 
önünde toplanan Müttefik Filo’yu oluşturan kuvvetler şunlardı:

İngiliz filosu: 14 savaş gemisi, 5 kruvazör, 16 muhrip, 1 
uçak gemisi, 5 denizaltı, 21 mayın tarama gemisi.

Fransız filosu: 4 savaş gemisi, 6 muhrip, 1 uçak gemisi, 2 
denizaltı.

Donanma tarafından susturulan tabyaların tamamen 
tahribi ve işgali için kara kuvveti olarak iki İngiliz piyade ta-
buru ve bir Avustralya tugayı da Mart ayı başına kadar Limni 
Adası’nda toplanmıştı.

Amiral Carden’in Boğaz’ı geçmek için hazırladığı taarruz 
planı dört aşamalıydı:

1- Çanakkale Boğazı girişindeki istihkâmların düşürülmesi
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2- Kepez’e kadar Boğaz’ın içindeki savunma tertibatının 
tahrip edilmesi

3- Kilitbahir-Çanakkale arasındaki Boğaz’ın en dar kıs-
mındaki istihkâmların düşürülmesi

4- Çanakkale Boğazı’na döşenmiş mayın hatlarının temiz-
lenerek Marmara’ya geçilmesi.

Diğer tarafta Çanakkale Boğazı’nı savunan Müstahkem 
Mevki Komutanı Cevat Paşa da savunma tedbirlerini artırmıştı.

Savunmanın en etkili silahı olan mayınlar, 1915 yılı Şubat 
ayında 10 sıra mayın hattında döşenmiş 400 mayına çıka-
rılmıştı. Boğaz savunması dört aşamalı olarak planlanmıştı:

1- Boğaz girişinde Rumeli Yakası’ndaki Seddülbahir ve 
Ertuğrul tabyaları ile Anadolu Yakası’ndaki Kumkale ve Or-
haniye tabyaları, düşmanın Boğaz’dan içeriye girmesine engel 
olmaya çalışacaktı.

2- Düşman donanması Boğaz’dan içeriye girmeyi başa-
rırsa Erenköy-Tenkerdere hattında bulunan obüs bataryaları 
tarafından ateş altına alınacak ve düşman donanmasının bu 
bölgede manevra yapmasına mani olunacaktı.

3- Boğaz’ın orta bölümünde yerleştirilmiş, “set bataryaları” 
adı verilen küçük çaplı gemi topları ve havanlardan oluşan 
tahkimatla mayın hatları korunacak, düşmanın mayınları 
toplamasına engel olunacaktı.

4- Çanakkale Boğazı savunmasının en önemli ve etkili 
savunma gücünü oluşturan Çanakkale-Kilitbahir hattında her 
iki yakadaki tabyalardan oluşan “Merkez Tahkimatı” düşmanın 
Marmara’ya geçişine izin vermeyecekti.

Müttefik Donanma Komutanı Amiral Carden, taarruz için 19 
Şubat 1915 gününü seçmişti. Saldırının başlama tarihi olan “19 
Şubat” öylesine seçilmiş bir tarih değildi. Yukarıda da değinildiği 
üzere, bu tarih daha önce yaşanmış olan tarihî bir olayın yıldö-
nümü idi. 1807 yılında Osmanlı Devleti Rusya ile savaşıyordu ve 
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İngiltere Rusya ile müttefikti. Bu sebeple Rusya’ya yardım etmek 
üzere donanma gönderilmişti. Amiral Duckworth komutasındaki 
İngiliz donanması, Çanakkale önüne gelerek 19 Şubat’ta Boğaz’ı 
savunan Türk muhafızlarının gafletinden faydalanıp Boğaz’ı 
geçmiş ve İstanbul önüne gelmişti. İki hafta boyunca Adalar 
civarında demirleyerek İstanbul’u tehdit etmiş; ancak Osmanlı 
Devleti’nin aldığı tedbirler sayesinde bir şey yapamayacağını 
anlayan donanma, çareyi kaçmakta bulmuş; bu sefer hazır 
bekleyen Boğaz muhafızlarının mukabelesiyle karşılaştığından 
bir miktar zayiatla kendini Çanakkale Boğazı dışına atabilmişti.

1915 yılı 19 Şubat’ı itibarıyla başlanacak saldırıda, İngilizler 
öncelikle Boğaz’ın dış tabyaları olan Seddülbahir, Ertuğrul, 
Orhaniye ve Kumkale’yi tahrip etmeyi hedefliyorlardı. İkinci 
aşamada ilk mayın hattındaki mayınlar temizlenecekti. Son-
rasında kesin saldırı başlayacaktı. Bunun için önce Kepez 
hizasına kadar her iki taraftaki tabyalar donanma ile tahrip 
edilecek, ileri hatlardaki mayınlardan bir geçit açılacak ve 
İstanbul yolu açılacaktı. Donanma Boğaz’dan geçtikten sonra 
karaya çıkacak Müttefik askerleri istihkâmları ele geçirip 
Boğaz’a tam hâkimiyet sağlanacaktı. Bu çerçevede, 19 Şubat 
1915’te birkaç düşman gemisi, Çanakkale Boğazı girişindeki 
Türk tabyalarını topa tutmaya başladı. 

19 Şubat’tan 18 Mart’a kadar boğaz harbi
Çanakkale Boğazı giriş tahkimatının tahribi için altı savaş 

gemisi tahsis edilmişti. Bu gemiler Türk tabyalarının menziline 
girmeden bombardımana başlayacak, tabyalara hasar verildik-
ten sonra kademeli olarak yaklaşılacak ve  gemilerdeki bütün 
toplar kullanılarak istihkâmlar tamamen tahrip edilecekti.

Taarruz 19 Şubat sabahı saat 09.50’de başladı. Rumeli Ya-
kası’nda bulunan Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları ile Anadolu 
Yakası’ndaki Kumkale ve Orhaniye tabyalarına yoğun ateş 
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altına alındı. Türk tabyaları başta menzil dışında olduğundan 
düşman gemilerine karşılık veremedi. Gemilerin yaklaşması 
üzerine karşılık verilebilmişti. 

19 Şubat taarruzunda Müttefik filo hedefine ulaşamamış, 
Türk tabyaları tahrip edilememişti. Yedi saat devam eden 
muharebede Türk istihkâmlarındaki hasar, bombardımanın 
şiddetine oranla önemsiz sayılırdı. O günkü muharebelerde 
Türk tabyalarında 4 şehit 11 yaralı verilmişti.

Ertesi gün başlayan fırtına sebebiyle düşman donanması, 
25 Şubat’a kadar taarruza ara vermek zorunda kalmıştı. 25 
Şubat günü Müttefik donanma yeniden bombardımana baş-
layarak yakın mesafeden yaptıkları atışlarla Boğaz’ın girişin-
deki tabyaları kullanılmayacak hâle getirmişlerdi. O günkü 
muharebelerde Türk topçusunun zayiatı 13 şehit, 19 yaralıydı.

Müttefik filo giriş tahkimatını tahrip ettikten sonra 27 
Şubat’ta Boğaz’dan içeriye girdi. Orta tahkimat bölgesinde 
bulunan obüslerin ateşleri düşman gemilerine hasar vermeye 
başlayınca donanma geriye çekildi.

Boğaz’ın girişindeki tabyalar tahrip olunca burada görev 
yapan Türk topçusu geriye alınmıştı. Gemi bombardımanından 
korunmak için Seddülbahir ve Kumkale bölgesi boşaltılmıştı. 
Bu durumdan faydalanmak isteyen Müttefik Donanma Ko-
mutanlığı, Seddülbahir ve Kumkale’ye birer tahrip müfrezesi 
çıkarmıştı. Kumkale’ye çıkarılan müfreze, Türk askerleri ta-
rafından ateşle karşılanmış ve geriye alınmıştı. Seddülbahir’e 
çıkan müfreze ise buradaki altı toptan dördünü tahrip etmiş, 
Ertuğrul tabyasında ise ateşle karşılaşınca geri çekilmişti.

1-3 Mart günlerinde donanma gemileri Boğaz’dan içeriye 
girerek mayın tarama gemileriyle mayınları toplamak istemiş-
lerse de, orta tahkimat bölgesindeki obüslerin etkili ateşleriyle 
buna muvaffak olamamışlardı.
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4 Mart’ta Müttefik filo, Seddülbahir ve Kumkale’de yarım 
kalan tahrip işini tamamlamak için yeniden karaya asker çı-
kardı. Kumkale’ye çıkarılan 150 kişilik piyade kuvveti ve tahrip 
takımı, donanma ateşi himayesinde Kumkale ve Orhaniye 
tabyalarına yönelmişse de Türk birliklerinin ateşi karşısında 
başarılı olamayarak çekilmiştir.

Seddülbahir’e çıkarılan bir piyade bölüğü ve tahrip müfrezesi 
de yine donanma ateşi himayesinde tabyalara ilerlemiş, bölgeyi 
savunan Türk birliğinin şiddetli ateşi üzerine çekilmek zorunda 
kalmıştı. Seddülbahir’e çıkan İngiliz bölüğünü karşılayan Türk 
birliğinin gemi bombardımanına rağmen İngiliz askerlerini 
süngü hücumuyla püskürtmesi, Çanakkale’de Mehmetçiğin 
yazacağı destanın habercisi gibiydi.

5 Mart’tan 18 Mart’a kadar Müttefik donanma gemileri he-
men her gün Boğaz’dan içeriye girerek Türk tabyaları ile topçu 
muharebesi yaparken, mayın tarama gemileri de denizdeki 
mayınları toplamaya çalışıyordu. Ancak Boğaz’ın her iki yaka-
sında bulunan set bataryaları buna izin vermiyor, etkili atışlarla 
mayın tarama gemilerine ve personeline zayiat verdiriyordu. 

7/8 Mart gecesi Müstahkem Mevki Komutanlığı, eldeki 26 
mayını, düşman donanmasının manevra sahası olarak kul-
landığı Erenköy Koyu’na dökmek için Nusret Mayın Gemisini 
görevlendirdi. Nusret Mayın Gemisi Kaptanı Yüzbaşı Tophaneli 
Hakkı Bey ve Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Nazmi Bey, bu 
tehlikeli ve önemli görevi başarıyla yerine getirdiler. Çanakkale 
Boğazı’na 11. mayın hattı olarak dökülen bu 26 mayın, 18 Mart 
günü düşman donanmasına büyük zarar verecek ve iki savaş 
gemisi bu mayınlara çarparak batacaktı.

Müttefik Filo Komutanı Amiral Carden, yapmış olduğu 
dört aşamalı planı uygulamakta zorlanıyor, bir türlü Türk 
topçusunu susturup mayınları toplayamıyordu. 15 Mart’a ge-
lindiğinde Boğaz’ı kapayan mayınlardan ancak bir mayın hattı 
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toplanabilmişti. Türk merkez tabyaları sapasağlam önünde du-
ruyordu. Amiral Carden uğradığı başarısızlığın tesiriyle moral 
olarak çökmüştü ve görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. 17 
Mart’ta Carden’in yerine Müttefik Donanma Komutanlığı’na 
İngiliz Amiral De Robeck getirildi ve vakit kaybetmeden son 
ve kati taarruza geçmesi istendi.

Donanmanın harekâtına destek olmak ve sahillerdeki 
tabyaları işgal etmek üzere Çanakkale’ye yeni piyade kuvvet-
leri gönderilmesine karar verilmişti. Bu itibarla İngiliz Kara 
Ordusu Komutanlığı’na tayin edilen General Hamilton 17 
Mart’ta Çanakkale’ye ulaşmıştı. Kara ordusuna bir tümenle 
katılan Fransız kuvvetlerinin komutanı General d’Amade da 
Çanakkale’de bulunuyordu.

Müttefik donanmanın yeni komutanı Amiral De Robeck 
başkanlığında, Queen Elizabeth’te bir savaş meclisi toplandı. 
Çanakkale’de bulunan deniz ve kara kuvvetleri komutanları-
nın katıldığı toplantıda 18 Mart günü son ve kesin taarruza 
karar verildi.

18 Mart deniz Muharebesi
19 Şubat’ta başlayan deniz muharebeleri, yaklaşık bir 

ay boyunca, karadaki tabyalarda bulunan Türk topçusuyla, 
Müttefik donanmaya mensup savaş gemileri arasında kıyasıya 
devam etmişti. 18 Mart’ta başlayacak olan büyük muharebe 
öncesinde iki tarafın durumu şöyleydi:

Türk kuvvetlerinin durumu: 25 Şubat’ta Çanakkale 
Boğazı’nın giriş istihkâmlarının düşmesiyle birlikte Müstahkem 
Mevki Komutanlığı, düşman donanmasının gece gündüz Boğaz 
içinde sürdürdüğü taarruzlar ve mayın toplama faaliyetine 
yeni önlemler alarak karşı koymaya çalışıyordu. 

Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, Boğaz’ın her iki 
yakasında elden geldiğince top sayısını artırmaya ve bu topçu 
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bataryalarını tanzim ederek düşman donanmasını en etkili 
şekilde ateş altına almaya çalışmıştı. Düşman donanmasının 
geceleri mayın toplama faaliyetlerine karşı denizi aydınlatan 
projektörlerin sayısı artırılarak 23’e çıkarılmıştı.

Elde bulunan mayınlar gerekli görülen yerlere dökülmüş, 
bu itibarla 7-8 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisiyle 26 mayın 
Erenköy Koyu’na dökülmüştü.

Müttefik donanmanın durumu: 18 Mart’a gelindi-
ğinde, Müttefik donanma için durum hiç de iç açıcı değildi. 
Müttefik Donanma Komutanı Amiral Carden’in Boğaz’ı geçmek 
için hazırlamış olduğu planın gerisinde kalınmıştı. Donanma 
bombardımanı ile karadaki topçuya umulan tahribat verilemi-
yordu. Türk topçusu tarafından maharetle gizlenmiş küçük çaplı 
set bataryaları susturulamadığı için, mayın tarama gemileri 
denizdeki mayınları toplayamıyordu. Öte taraftan Çanakkale 
Boğazı harekâtının kara kuvveti olmadan devam ettirilemeyeceği 
açıkça ortaya çıkmıştı. Bu yüzden İngiltere’den ve Fransa’dan 
Çanakkale seferi için yeni kara kuvvetleri tahsis edilmişti. 17 
Mart 1915’te Müttefik donanma ile birlikte hareket etmek üzere 
Limni Adası’nda 60 bin kişilik bir kara ordusu toplanmıştı. 

Müttefik Donanma Komutanı Amiral Carden, hazırlamış 
olduğu plana uygun ilerlemenin sağlanamaması, bilhassa 
Türk tabyalarının susturulması ve mayınların toplanması 
hususunda başarısızlığa uğranılması gibi sebeplerden dolayı 
psikolojisi iyece bozulmuş ve sağlığını bahane ederek 16 Mart’ta 
komutanlık görevinden ayrılmıştı. Yerine İngiliz Amiral De 
Robeck getirildi. 

İngiltere Deniz Bakanı Churchill, Müttefik filonun yeni 
komutanı De Robeck’e, Çanakkale’ye karşı girişilen harekâtı 
doğru ve uygulanabilir bulup bulmadığını sorması üzerine De 
Robeck; harekâtın uygulanabilir olduğunu ve hava şartları elve-
rişli olduğu tekdirde 18 Mart’ta taarruza geçeceğini bildirmişti.
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18 Mart 1915 boğaz Muharebesi
Müttefik filo komutanı Amiral De Robeck, 17 Mart 1915’te 

donanmada bulunan amirallerin ve donanmaya destek olarak 
gönderilen generallerin katıldığı bir toplantı düzenleyerek 18 
Mart günü yapılacak taarruza dair planı kararlaştırmıştı.

Hazırlanan plana göre Müttefik filo üç gruba ayrılacaktı. 
Birinci grupta İngiliz gemileri Queen Elizabeth, Inflexible, 

Agamemnon, Lord Nelson;
İkinci grupta Fransız gemileri Suffren, Bouvet, Charle-

magne, Gaulois ile İngiliz gemileri Triumph ve Prince George;
Üçüncü grupta yine İngiliz gemileri Ocean, Vengeance, 

Albion, Cornwallis, Irresistible, Canopus, Swiftsure, Majestic 
olmak üzere toplam 18 savaş gemisi harekâta katılacaktı.

Savaş gemileri kıyıdaki Türk tabyalarını susturduktan 
sonra denizdeki mayınlar toplanacak ve donanmaya güvenli 
geçiş için bir yol açılacaktı.

Müttefik filoda bulunan 18 savaş gemisinin ateş gücü, 
gemilerde bulunan orta ve büyük çaplı top sayısı olarak 250 
namluya ulaşmaktaydı. Bunlar arasında 38 cm. çapında yaklaşık 
500 kg.’lık mermi atabilen Queen Elizabeth’in topları da vardı.

Çanakkale Boğazı’nı savunan Müstahkem Mevki Ko-
mutanlığı, düşman donanmasının yaklaşık bir aydır devam 
eden taarruzlarına sabır ve metanetle karşılık vermekteydi. 
Boğaz’ın her iki yakasında bulunan tabyalar ve set bataryaları, 
kendilerine verilen görevi yerine getirmekte büyük bir azim 
ve gayret sarf etmekteydi. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın 18 Mart 
günü Müttefik donanmaya karşı yapacağı savunmada tabya 
ve bataryalarda; orta ve büyük çapta 74 kıyı topu, 82 havan 
ve obüs topu ve 58 adet değişik cinste küçük çaplı top bu-
lunmaktaydı. Düşman donanmasıyla kıyaslandığında Türk 
tarafı, sahip olduğu top sayısı, topların niteliği açısından ve en 
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önemlisi bu toplar için gereken cephane stokunun yetersizliği 
yönünden dezavantajlı durumdaydı. 

18 Mart günü Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat 
Paşa, teftiş gezisi için Rumeli Yakası’na geçmişti. Kalabalık bir 
düşman filosunun Boğaz’a yaklaştığının haber alınması üze-
rine Müstahkem Mevki Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay 
Selahaddin Adil Bey, durumdan Cevat Paşa’yı haberdar ettiği 
gibi, Boğaz muhafızlarını da alarma geçirmişti. Selahaddin 
Adil Bey, öğleden sonra saat 14’te Cevat Paşa görev başına 
dönünceye kadar muharebeyi idare etmişti.

İlk ateş 11.30’da açıldı. Müttefik filo, harekât planı gereği 
Boğaz’a giren birinci gruba mensup dört gemiyle merkez tabya-
larını bombardımana başladı. Mesafenin uzak oluşu sebebiyle 
tabyalardan karşılık görmeyen gemiler Anadolu Hamidiye, 
Rumeli Mecidiye, Namazgâh, Çimenlik ve Dardanos tabyalarını 
yoğun ateş altına almıştı. Saat 12’de gemilerin yakın mesafeye 
sokulmaları üzerine tabyalardan karşılık verilmeye başlandı 
ve Türk topçusunun isabetli atışları gemilere hasar vermeye 
başladı. Saat 12.30’da Müttefik Filo Komutanı De Robeck, 
Fransız gemilerinden oluşan ikinci grubu ileri sürdü. Fran-
sız savaş gemileri Türk tabyalarına 8-9 km yaklaşarak ağır 
toplarıyla sonuç almaya çalışıyordu. Boğaz’a girmiş olan 10 
savaş gemisinin yoğun bombardımanı tabyalar üzerinde etkili 
olmaya başlamış, isabet alan tabyalarda bazı toplar toprakla 
örtülmüş, bazı tabyaların ateşi kestiği görülmüştü. 

Müttefik donanma, bombardımanın tesirini göstermeye 
başlaması ile mayın tarama gemilerini ileri sürerek donan-
manın geçebileceği bir geçidi açmak için harekete geçti. Türk 
tabyaları ve mayın hatlarını koruyan set bataryaları, bütün 
güçleriyle karşılık vererek mayınların toplanmasını engelle-
meye çalışıyordu. 
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Saat 13.30’a gelindiğinde cüretkâr bir şekilde ileri çıkmış 
olan Fransız gemilerinin, Türk topçusunun ateşlerinden ciddi 
olarak etkilendikleri ve Gaulois ve Suffren savaş gemilerinin 
ağır darbelere maruz kaldıkları anlaşılmıştı. Bunun üzerine 
Amiral De Robeck, Fransız gemilerini geriye çekerek üçüncü 
grupta bulunan İngiliz gemilerini ileri sürmeye karar verdi.

İngiliz gemileri Boğaz’dan içeriye girerken 18 Mart Boğaz 
Harbi’nin kaderini değiştiren bir durum ortaya çıktı. Fransız savaş 
gemilerinden Gaulois ve Suffren yaralı hâlde Boğaz’dan dışarı 
çıkarken, onları takiben manevra yaparak geriye dönmek isteyen 
diğer Fransız gemisi Bouvet saat tam 14’te büyük bir patlama ile 
sarsıldı ve iki dakika içinde alabora olarak battı. Bouvet zırhlısı, 
7/8 Mart gecesi Nusret tarafından dökülen mayınlardan birine 
çarpmıştı. Gemide bulunan 600’den fazla mürettebat boğuldu.

Türk tabyalarının yoğun bombardıman altında bunaldığı bir 
anda meydana gelen bu olay, Türk topçusuna büyük bir moral 
verdi. Bütün bataryalar faaliyete geçerek düşman gemilerini 
ateşe başladı. Boğaz’a yeni giren İngiliz savaş gemileri de bütün 
güçleriyle bombardımana katılmıştı. Boğaz harbi kıyasıya bir 
mücadele hâlini almıştı. Türk tabyalarında hasar görülmeye 
başlamıştı. Bilhassa, Anadolu Hamidiye, Rumeli Mecidiye ve 
Namazgâh tabyaları yoğun ateş altında kalmıştı. 

Saat 15.30’da İngiliz savaş gemisi Irresistible, büyük bir 
patlama sonrası yan yatarak hareket kabiliyetini kaybetti. 
Yarım saat sonra bir mayına daha çarpan geminin bir tarafı 
suya gömüldü. Yardımına koşan gemiler gemi mürettebatını 
tahliye ettiler. Irresistible savaş gemisini çekip kurtarmak için 
görevlendirilen Ocean savaş gemisi, Türk topçusunun ateşi 
altında buna muvaffak olamayarak çekildi. Çekilirken saat 
18’de bir mayına çarptı. Ağır yara alan Ocean’ın mürettebatı 
boşaltıldı ve kaderine terk edildi. Irresistible ve Ocean karanlık 
bastıktan sonra tamamen batmıştı.
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Müttefik Filo Komutanı Amiral De Robeck, üç geminin 
batması, üçünün de ağır hasara uğrayarak savaş dışı kalması 
üzerine geri çekilme emri vermişti. 

18 Mart günü hava kararırken mevcudunun üçte birini 
kaybeden Müttefik filo Boğaz’ı terk ederken, Türk topçusu 
zaferini ilan ediyordu.

Tabyalardaki hasar ise düşman donanmasının attığı bin-
lerce top mermisine kıyasla hiç derecesindeydi. Toplardan 
yalnızca 8’i kullanılamaz hâldeydi. Tabyalarda meydana gelen 
tahribat onarılabilecek türdendi. Boğaz’da bulunan 11 sıra 
mayın hattından 8’i yerinde durmaktaydı ki, bu mayın hat-
ları tamamen temizlenmeden düşman donanmasının Boğaz’ı 
geçmesi mümkün değildi.

18 Mart günü zafer kazanan Türk topçusunun asker zayiatı 
26 şehit, 53 yaralıydı. Tabyalarda görevli Alman askerlerinden 
de 3 ölü, 15 yaralı verilmişti.

Diğer tarafta ise Müttefik donanmanın üç zırhlısı batmış, 
üçü ağır derecede hasara uğramıştı. Asker zayiatı ise 800’den 
fazlaydı.

18 Mart Muharebesi’nin değerlendirilmesi
Hedefi İstanbul olan İngiliz-Fransız gemilerinden oluşan 

Müttefik donanmanın Çanakkale Boğazı’na yaptığı taarruzun 
18 Mart günü akamete uğratılması, hiç şüphe yok ki Türk 
ordusu açısından büyük bir başarıdır.

Müttefik donanmaya mensup gemilerin Çanakkale Boğazı 
önünde görünmesiyle Türk topçusunun teslim olacağı veya 
topunu terk edip kaçacağı anlayışı üzerine bina edilen Ça-
nakkale Deniz Harekâtı ayakları yere basmayan, son derece 
cüretkâr bir plandı. Güçlü bir kara ordusunun desteğinden 
yoksun donanmanın Çanakkale Boğazı’nı geçemeyeceği, geçse 
bile İstanbul’u teslim alamayacağı bir gerçekti. 
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Çanakkale önüne gelen donanmanın gücü herkesçe ma-
lumdu. Türk Ordu Komutanlığı, düşman filosunun Boğaz’ı 
geçebileceğini düşünerek bazı tedbirler almıştı. Bu tedbirler 
arasında İstanbul’da bulunan hükümet merkezinin ve padişah 
sarayının Anadolu’ya nakledilmesi hazırlıkları da bulunu-
yordu. Düşman donanmasının Çanakkale Boğazı’na taarruz-
ları devam ederken, Haydarpaşa istasyonunda iki tren hazır 
bekletiliyordu. Düşman gemilerinin Çanakkale’den geçmeleri 
hâlinde bu iki tren, hükümet merkezini Eskişehir’e, padişah ve 
saray mensuplarını da Konya’ya götürecekti. Ancak İstanbul, 
İngilizlerin beklediği gibi teslim olmayacak, sonuna kadar 
müdafaa edilecekti. Bunun için Sarayburnu’ndan Bakırköy’e 
kadar Marmara sahiline toplar yerleştirilmiş, savunma tedbir-
leri alınmıştı. 18 Mart günü, İstanbul’la Çanakkale arasında 
telefonla irtibat kurulmuş, her on dakikada bir muharebe 
hakkında bilgi alınmaktaydı.

Müttefik donanmanın Çanakkale’ye taarruzunu elindeki 
imkânları kullanarak karşılayan Türk Ordu Komutanlığı, 
güçlü savaş gemilerine karşı etkili bir silah olarak deniz ma-
yınlarını kullanmış ve Boğaz yolunu kapatan mayınlar Türk 
savunmasının bel kemiğini oluşturmuştur. 18 Mart günü 
Türk topçusu ise üzerlerine yağmur gibi yağan top mermileri 
altında korkusuzca, yılmadan, olağanüstü bir gayret ve azimle 
vazifesini yerine getirmiştir. Askerin morali son derece yüksek, 
zafere olan imanı ve inancı tamdı. Bunun en çarpıcı örneği, 
Seyit Onbaşı’nın vinci bozulan topa 215 kg’lık mermiyi sırtında 
taşıyarak sürmesi hadisesinde görülmüştür.

Hiç şüphe yok ki Türk topçusunun 18 Mart günü kazanmış 
olduğu zafer, 25 Nisan 1915’te başlayacak ve 8,5 ay devam edecek 
olan kara muharebeleri esnasında Mehmetçiğin Çanakkale’de 
yazacağı destanın önsözü ve habercisi olmuştur.
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Seddülbahir’de Bigalı Mehmed Çavuş’un Kahramanlığı

25 Şubat 1915’te düşman donanmasının yaptığı bombardımanda 
topları kullanılamayacak hâle gelmiş olan Seddülbahir tabyası Türk 
topçuları tarafından boşaltılmıştı ama kale, düşman donanmasına 
karşı yapılacak ön gözetleme için çok önemliydi. Bundan dolayı 
Seddülbahir mıntıkası 9. Tümen’in 27. Piyade Alayı’nın, 3. Tabur’u 
tarafından tutulmaktaydı. Bu tabur Maydos Mıntıka Komutanı 
Yarbay Mustafa Kemal’in emrinde ve Seddülbahir mıntıkası sahil 
savunmasında görevliydi. 

27. Alay’ın 3. Tabur’una bağlı yarım takım kuvvetindeki bir müfreze, 
tabyanın hemen aşağısında yer alan kalede gözetleme yapacaklardı. 
Bu müfreze, Bigalı Mehmed Çavuş kumandasındaydı. 

Mehmed Çavuş, takımını deniz tarafına, karşıyı geniş bir açıyla 
görecek şekilde yerleştirdi. Ellerinde sadece tüfek ve el bombaları vardı. 
Her bir askere mermileri sayarak bizzat verdi. Süngülerini bileyip talim 
yaptırdı. Koca kalede topu topu 30 kişiydiler ama görevlerinin ne kadar 
önemli olduğunu biliyorlardı. Az sayıda olmalarına karşın yılgınlığa 
düşen yoktu. Moralleri yüksekti. Mehmed Çavuş’a, düşmanın ancak 
deniz tarafından saldırıya geçebileceğini anlatmışlardı. Karadan bir 
saldırı beklenmiyordu. Onun için geceleri 5 askeri nöbetçi bırakmıştı. 
Diğer askerleri kale içindeki siperlere yerleştirmişti.

4 Mart 1915 tarihinde İngiliz askerleri, kalenin açığına demirleyen 
muhrip ve gambotlardan motorlara bindiriliyordu. Motorların önlerine 
makineli tüfek yerleştirilmişti. Hem gemilerden hem de motorlardan 
taciz atışları yapıldı. Ama Türk tabyalarından karşılık verilmedi. 5 
zırhlı ve 7 torpido ateş baskısı desteğinde peş peşe motorlar kumsala 
yanaşıyor, askerler Seddülbahir tabyasından ateş yemeyeceklerini 
sanarak coşku içinde karaya ayak basıyorlardı. Birdenbire karadan 
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ateş başladı. Kimi tümseklerin arkasına saklanmaya çalışıyor, kimisi 
denize atlıyor, kimisi de motorlara hücum ediyordu. 

Karadaki düşman askerleri karşı ateşe başlayamamışlardı. Sadece 
uzaktaki muhriplerden makineli tüfekle ateş ediliyordu. Ama kimseyi 
göremiyorlardı. Kaldı ki, tüfekler aynı yerden ateşe devam etmiyordu. 
Çünkü kaledeki 30 asker devamlı yer değiştirerek geniş bir açıdan 
ateş ediyordu. İngilizler, kaledeki asker sayısının çok fazla olduğunu 
düşünüyorlardı. Bu sebeple teknelerde bekleşen askerler karaya çıkmak 
istemiyordu. Komutanlar tabanca tehdidi ile onları kıyıya çıkarmak 
için gayret sarf ediyordu ama hepsi isteksiz davranıyorlardı. Zira, 
karaya yaklaşan ya da ayak basan anında mermiyi yiyordu. 

Mehmed Çavuş devamlı yer değiştirerek durmadan ateş ediyordu. 
Bir ara tüfeğinin çalışmadığını fark etti. Tüfeğin mekanizması bozul-
muştu. Öfkeyle tüfeğini düşmana doğru fırlattı. Kendini kaybetmiş 
bir hâlde yerdeki taşları alıp düşmana atmaya başladı. Artık eline ne 
geçerse düşmana doğru savuruyor, bir yandan da takımını yüreklen-
diriyordu. Mehmed Çavuş’un düşmana taşla saldırdığını gören erler 
daha da cesaretlenerek, açıktan ateş etmeye başlamışlardı. Bu sırada 
kurşunlardan biri Mehmed Çavuş’un başını sıyırdı. Fark etmedi bile. 
Daha sonra atılan bir başka kurşun göğsünün sağ tarafına saplanıp 
kaldığında, İngilizler yavaş yavaş motorlarını ve sandallarını geri 
çekmeye başlamıştı. 

Bu olayı mıntıka komutanı olan Mustafa Kemal, şöyle anlatır:
“Mehmed Çavuş Bigalıdır. Ben kendisini bu savaştan birkaç ay 

sonra tebdil-i hava için Biga’ya geldiği zaman gördüm ve savaşın hikâ-
yesini kendinden dinledim. Mehmed Çavuş savaşı şöyle anlatıyordu:

‘Ben mangamla nöbette idim. Düşman gemileri sahili şiddetle 
bombardıman ettikten sonra çıkarma yapmaya başladılar. Bu sırada 
gizlendiğimiz yerden çıkarak yere yattık ve düşmana ateşe başladık. 
Düşman da yere yatarak bize ateş ediyordu. Birbirimize çok yakındık. 
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Bir ara tüfeğimin mekanizması işlemez oldu. Hırsımdan tüfeğimi 
attım. Bunu gören bir düşman neferi ayağa kalkarak bana ateş et-
meye başladı. Hemen istihkâm küreğini çekerek üzerine atıldım. Kaç 
kişiyi vurduğumu hatırlamıyorum. Gözümü açtığım zaman kendimi 
sıhhiye çadırında buldum.”

Mustafa Kemal, Seddülbahir’e çıkan düşmanı fevkalade bir 
cesaret ve kahramanlıkla yenen Bigalı Mehmed Çavuş’un bu hare-
ketinin karşılıksız kalmaması için bir madalya ile ödüllendirilmesini 
de teklif etmişti:

“…Karaya çıkan düşman kuvvetleri, özellikle 9. Tümen ve 27. 
Alay 10. Bölük çavuşlarından Mustafa oğlu Mehmed’in komutasında 
olarak Seddülbahir Kalesi’nde bulunan bir takımın süngü hücumu ile 
püskürtülmüştür. Adı geçen Çavuş, tüfek mekanizmasının işlememesi 
üzerine taşla, emrindekilere örnek olacak şekilde düşmana saldırmış, 
kendisi de başından ve sağ göğsünden yaralanmıştır. Bu çavuşun 
uygun bir şekilde ödüllendirilmesini rica ederim.” 

Bigalı Mehmed Çavuş, madalya ile taltif edilmesi teklifi uygun 
görülerek 12 Nisan 1915’te “Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası” 
ile ödüllendirilmiştir. 

Mehmed Çavuş’un bu emsalsiz kahramanlığı kısa sürede İstan-
bul’da duyulmuş, gazetelerde onu anlatan yazılar çıkmıştı. Mehmed 
Çavuş’un kahramanlığına karşı vatan ve milletini seven her fert gibi 
şükran duygularını göstermek maksadıyla Müdafaa-i Milliye Dergisi 
Başyazarı Mehmed Zeki Bey tarafından hediye olarak kendisine 10 
lira gönderilmişti. Kayserililer tarafından Bigalı Mehmet Çavuş’un 
düşmana karşı siper ettiği iman dolu göğsüne takılmak üzere altın 
bir saat hediye edilmişti.
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Çanakkale Müstahkem Mevki Kurmay  
Başkanı Selahaddin Adil Bey 18 Mart  

Boğaz Harbi’ni Anlatıyor

Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa’nın 
yardımcısı olarak Boğaz’ın savunmasında mühim bir rol oynayan 
Yarbay Selahaddin Adil Bey, 18 Mart günü Cevat Paşa’nın yokluğunda 
muharebeyi bizzat idare etmiştir. Selahaddin Adil Bey, 18 Mart günü 
yaşananları hatıratında şöyle anlatmaktadır:

“18 Mart 1915 sabahının ilk saatlerinde Bozcaada civarında 
toplanmış olan birleşik düşman donanmasında bazı hareketler görül-
düğü ve bir müddet sonra Boğaz’a yöneldikleri, Kumkale güneyindeki 
Yenişehir tepesi gözetleme yerinden bildirilmiş ve kati taarruzun 
başlayacağı anlaşılmış idi. 

Bütün bataryalara durum bildirildi ve evvelce verilen alarm ta-
limatında tayin ve tespit olunan vazife dairesinde hareket olunmak 
üzere muharebeye hazır olmaları tebliğ olundu. Subaylar kumanda 
ve gözetleme mahallelerine, erler toplarının başına geçmiş, her fert 
büyük bir azim ve iman ile beklenen taarruzun vatan için hayati 
ehemmiyetini takdir ederek vazifesine sarılmış, birçok noktalardan 
“Allahu Ekber”le başlayan ezan-ı Muhammedî semaya yükselmişti.

Pek erkenci olan Cevat Paşa, Gelibolu’ya gelmiş olan 3. Kolordu 
Kumandanı Esat Paşa’yı (Yanyalı) ziyaret ve Bolayır istihkâmlarını 
teftiş etmek üzere Gelibolu’ya hareket etmiş olduğundan, durum 
kendisine telgrafla bildirildiği gibi, Harbiye Nezareti’ne de malumat 
verildi. Nezaret’ten alınan cevabî telgrafta, her on dakikada bir düş-
man ve Müstahkem Mevki vaziyetinin, doğruca Sadaret makamına 
bildirilmesi tebliğ olunuyordu. Hükümetin gerektiğinde Anadolu’ya 
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çekilmek gibi acilen alması ve yerine getirmesi gereken mühim ka-
rarları bulunduğu pek tabii anlaşılıyordu.

Düşmanın Boğaz’a doğru ilerlediğini haber alınca, biz de karar-
gâhın birkaç yüz metre ilerisinde Boğaz’ı tâ girişine kadar hemen 
bütün bataryaları görmeye müsait tepecikteki gözetleme mevkisinde 
dürbünlerin başına geçmiştik.

Boğaz’a giren filoda ilk ateşi Triumph zırlısı 11.15’te yaptı.
18 Mart günü saat 11.15’ten saat 14’e kadar vaziyet nazik olarak 

devam etti. Bu nezaketi bizzat kendi şahsımda hissediyordum. Ne 
yazık ki komutanımız bu sabah Gelibolu’ya gitmiş olup henüz dön-
memişti. Bu sebeple o gün bütün sorumluluk üzerimde bulunuyor, 
her an Cevat Paşa’nın dönüşünü bekliyordum.

Saat 14’te, bulunduğumuz yerden Bouvet’in batmakta olduğu gö-
rülüyordu. Hepimizin yüzünde bir ümit tebessümü belirmiş, sabahtan 
beri gitgide artan yüreğimizdeki ağırlıkta bir gevşeme hissetmiştik. 
Tam bu zaman, Cevat Paşa hazretlerinin Rumeli’den Anadolu’ya 
ayak bastığı zamana tesadüf eder. Paşa, talihini Anadolu’ya ayak 
bastığı zaman göstermiştir. Bu durum ortaya çıkınca bütün savaş 
hattı üzerinde bir sessizlik hasıl oldu. Rumeli sahilini takip eden 
Fransız gemileri Suffren, Charlemagne, Bouvet’nin imdadına koştu-
lar. Fransızlar tamamen ateşlerini kestiler. İngilizler de beş dakika 
kadar bir ara verdiler.

Bana gelince; sabahtan beri taşımakta olduğum komutanlığa 
vekâlet etmenin manevi mesuliyet yükünü, birkaç dakika sonra gö-
zetleme mevkisine gelmiş olan Cevat Paşa’ya müjdeli haberi vererek 
devretmiş olmakla hem rahatlamış hem de genel durumun ümit verici 
bir hâl aldığını, vazifemin de hafiflemiş olduğunu görmüş olmakla 
ayrıca memnun olmuştum.

18 Mart’ta başarının en mühim noktası erlerin ve subayların 
vazifedeki fedakârlığıdır. Gerek Anadolu Hamidiyesi’ni tutan Alman 
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ve Türk askerleri, gerek Rumeli Hamidiye ve Mecidiye, Namazgâh 
tabyaları ve merkez grubu efradı bütün gün vazifeleri başından ay-
rılmamışlar ve elinden hizmet gelmeyen yaşlı askerlerimiz su taşımak, 
ezan okumak vesair suretle maneviyatı yükseltmeye çalışmışlardır. 
Mecidiye tabyası üç defa ateş altında askerini değiştirmişti.

Malzemenin kıymeti ne olursa olsun iyi kullanılır ve azim ve iman 
ile maksada doğru yürütülürse başarıya ve neticeye ulaşmak mümkün 
olur. Her zaman maneviyatını, inancını kuvvetli bulunduran tarafın 
muvaffak olacağına, 18 Mart Muharebesi güzel bir misal teşkil eder.”
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Seyit Onbaşı ve 215 kg’lık Mermi

Çanakkale denince en çok tanınan kahramanlardan birisi Seyit 
Onbaşı’dır. 18 Mart Deniz Muharebesi günü görevli bulunduğu Ru-
meli Mecidiye Tabyası’nda vinci bozulan topa, 215 kg’lık mermileri 
sırtında nasıl taşıdığını hemen herkes bilir. Kilitbahir’de Mecidiye 
Tabyası yanında bu olayı anlatan bir de anıtı vardır. 

18 Mart 1915 tarihinde, Çanakkale Boğazı’nı savunan tabyalardan 
Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görev yapan topçu neferi Seyit Onba-
şı’nın olağanüstü hikâyesi, bu muharebede Türk askerinin göstermiş 
olduğu azim ve şecaate muhteşem bir örnektir.

Seyit Onbaşı, bu inanılmaz hikâyesini 1936 yılında bir gazeteciye 
son derece mütevazı bir üslupla şöyle anlatmıştı:

“Edremitli 1889 doğumlu Seyit’i bularak kendisine 18 Mart Mu-
harebesi’ni büyük zorluklarla söyletebildim.

‘Ben ne yaptım ki?’ diyordu. ‘Siz o günü görseydiniz.’ Fakat ısrar-
larıma dayanamadı, anlatmaya başladı: 

‘Düşman gemileri güdük ayın (Şubatın) son günlerinde bir yol 
Boğaz’ı zorlamış ama başarılı olamamıştı. 18 Mart günü idi. Ben 
Kilitbahir Mecidiye Tabyası’ndaki uzun 24’lüklerin üçüncü topunda 
idim. Ortalık yeni ağarıyordu. Tarassudlar, Boğaz’ın ağzında düşman 
gemilerinin bugün fazlalaşmakta olduğunu kumandana bildiriyordu. 
Bizim her şeyimiz tekmildi. Tam saat sekizde Boğaz tarafından doğru 
bir gümbürtü koptu amma bu evvelkilerine hiç benzemiyordu. Düş-
man bu sefer çok şiddetli ateş açmıştı. Biz de mukabele ediyorduk. Bir 
aralık bizim tabyayı buldurur gibi oldu. Önce birkaç gülle tepemizden 
aşarak denize düştü. Sonra önümüzde deniz sularını minareler gibi 
havaya kaldırdı. Bir aralık toz duman içinde kaldık. Ortalık azıcık 
yatışınca, ne oldu ki diye bir bakındım. 38’lik bir düşman mermisi 
bizi biraz körlemiş. Büyük bir çukur açarak sağa sola zarar yapmıştı. 
Topun mataforası (vinci) kırılmış, ihtiyat mermi yolunu bozmuştu. Asıl 
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yol sağlamdı, yalnız toprak altında kalmıştı. Topumuza çok şükür bir 
zarar olmamıştı. Hemen yolu temizledik, toprak altında kalan çavu-
şumuzu kurtardık amma ondan ümit kalmamıştı. Sade soluyordu o 
kadar; onu hemen geriye gönderdik. Bu sırada kumandan bir kırılan 
matafora koluna, bir de Boğaz’a doğru bakıyordu. Ben de baktım 
Boğaz’a doğru. Ne göreyim, düşman gemileri ağır ağır içeri doğru 
girmiyor mu? Hemen geriye fırlayarak araba üzerinde duran koca 
merminin başında boyunlarını bükmüş bakınmakta olan arkadaşları 
araladım. Bir kere mermiyi kucaklayacak oldum, yağlı olduğundan 
elimden kaydı. Elimi biraz topraklayarak bir dizimi yere koydum ve 
mermiyi sırtladım. Kendimi topun ağzında buldum. Merdivenleri ilk 
defa nasıl çıktığımı hatırlayamıyorum. Gene aşağı atlayarak ikinci, 
üçüncü, dördüncü mermileri sıra ile taşımaya başladım. Kısa bir 
zaman sustuktan sonra aslan topumuz gene gürlemeye başlamıştı. 
Dördüncü mermiyi attıktan biraz sonra idi, Goncasuyu tarassut 
(gözetleme) mevkisi, iki mermimizin isabetini bildirmişti. Bu haberi 
de duyduktan sonra bana gülleler ufak bir saman çuvalı kadar yenik 
(hafif) geliyordu. 

Bir aralık kumandan:
- Artık yeter, yoruldun Seyit. Gel bak düşman kaçıyor, diye beni 

tarassut mevkisine çağırdı.
- Şunu da çıkarayım beyim gelirim, dedim. 
Ve son gülleyi de çıkardım. Sonra kumandanın yanına vardım. 

Sanki denizin üzeri yanıyordu. Sağda solda iki gemi, kara duman-
lar, kızıl alevler içinde yana yana batıyordu. Bu sıra biri daha tu-
tuştu. Arkadakiler dönmeye bile vakit bulamadan geri geri giderek 
Boğaz’dan çıktılar. Benim görebildiğim bu kadardı. İleride, bizim 
Rumeli Yakası’nda kim bilir neler oluyordu. Sonradan öğrendik ki 
düşmanın üç gemisi batmış ve yalnız bize o gün düşman gemileri 
723 mermi sallamıştı. Öte yanını siz düşünün. Bu kadar gürültüde 
bize çok az zarar olmuştu. Amma o gün akşamüzeri denizden epey 
de balık toplamıştık.’



61 

Sonra da yalnız Türklere has olan koyu bir tevazu ile:
- İşte bu kadar, dedi. Muradına erdin mi? Bunu yazacak ne var 

sankim? 
- Seyit sana madalya filan verdiler mi?
- Bir gün beni çağırdılar, bunu sana Alman generali gönderdi 

dediler. Göğsüme bir madalya taktılar.
- Resmini o gün mü çektiler?
- Çocuk musun efendi be, o gürültüde yanımıza resimci mi soku-

labilirdi. Bir hafta sonra paşalarla beraber bizim tabyaya bir resim 
zabiti geldi de o çekti.

- Sana verdiler mi?
- Resim çekildikten bir hafta kadar sonra bir gün beni kumandan 

çağırdı. ‘Bak Seyit’, dedi. ‘Al bu senindir’. Bir de ne göreyim? Bir ufak 
kitap. Ta başta benim resmim. Hırslandım. Resmim başa konacak adam 
mıyım ben? Bir de içini açtım, daha birçokları var. Onları görünce 
ferahladım amma benim resmim başta diye bir türlü ısınamadım. O 
kitap da sonra kayboldu.”
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ÇANAKKALE KARA MUHAREBELERİ

1
8 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nda mağlup olan Müt-
tefikler, Boğaz’ı yalnızca donanma ile geçemeyeceklerini 
anlamıştı. Yeni bir harekâtın, kara ve deniz kuvvetlerinin 

ortaklaşa gerçekleştireceği bir amfibi harekâtla mümkün ola-
bileceğine kanaat getirerek bu yönde hazırlık yapmaya başla-
mışlardı. 

Müttefiklerin yeni planı, Gelibolu Yarımadası’nın güne-
yine kara kuvvetleri çıkararak Çanakkale Boğazı’nı savunan 
tabyaların gerisindeki hâkim noktaları işgal edip tabyaları 
etkisiz hâle getirmek ve denizde bulunan mayınları toplayarak 
donanmalarına güvenli bir geçit açmak üzerine kurulmuştu. 

Türk Ordu Komutanlığı, 18 Mart’ta bir zafer kazanmakla 
birlikte yeni bir taarruza karşı hazırlıklarını sürdürmüştü. 
Çanakkale’yi savunan Türk topçusu, 18 Mart günü buhranlı 
anlar yaşamışsa da kazanılan zaferin verdiği moral gücüyle yeni 
bir saldırıyı karşılayacak durumdaydı. Cephane ve mühimmat 
stoku, aynı şekilde cereyan edecek iki günlük muharebeye 
yetecek ölçüde idi. Ayrıca Boğaz’ı kapayan mayın hatları yerli 
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yerinde durmaktaydı. 18 Mart’ta yalnızca bir mayın hattı düşman 
tarafından toplanmıştı ve geride kalan 8 sıra mayın hattında 
350 mayın Boğaz’ı düşman gemilerine karşı korumaktaydı.

Müttefiklerin, Boğaz yolunu donanmaya açmak için Geli-
bolu Yarımadası’na çıkaracakları kara ordusunu hazırlamak 
adına 22 Mart’tan 25 Nisan’a kadar yaklaşık bir ay savaşa 
ara vermeleri, Türk ordusu için eksiklerini ve hazırlıklarını 
ikmal noktasında son derece kıymetli bir fırsat olmuştur. Bu 
süre zarfında Çanakkale Müstahkem Mevkisinin ve Gelibolu 
Yarımadası’nın savunmasına yönelik esaslı tedbirler alınmıştır.

Türk Ordusunun hazırlıkları ve  
5. Ordu’nun kurulması
18 Mart Zaferi her ne kadar İstanbul’da ve bütün yurtta 

büyük bir sevinç yaratmışsa da Başkomutanlık Karargâhı, İn-
giliz ve Fransızların almış oldukları ağır yenilgiyi telafi etmek, 
uğradıkları prestij kaybını silmek için yeniden saldıracaklarını 
bekliyordu. Ancak beklenen donanma saldırısı gerçekleşmedi. 
Müttefiklerin karadan bir harekâta girişmek üzere hazırlık 
yaptıkları haber alınınca bölgedeki kara kuvvetlerinin takviye 
edilmesi kararlaştırıldı. Bu konuda alınan en önemli karar da 
bölgeyi savunmakla görevli yeni bir ordunun kurulmasıdır.

25 Mart 1915’te Çanakkale bölgesinin savunmasından 
sorumlu olmak üzere Alman generali Liman von Sanders 
komutasında 5. Ordu kuruldu. Liman von Sanders 26 Mart’ta 
Gelibolu’da karargâh kurarak görevine başladı. 

5. Ordu, Saros Körfezi kuzeyinde bulunan Enez’den, Ça-
nakkale’nin güneyinde Akçay iskelesine kadar uzayan kıyıları 
savunmakla görevliydi. Bu uzun sahil şeridini savunmak 
üzere, karargâhı Gelibolu’da olan 5. Ordu’ya dâhil birliklerin 
konumu şöyleydi:
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Bağımsız Süvari Tugayı: Enez-Bolayır arasında kıyı kesimini 
gözetlemekle görevli.

5. Tümen: Eksamil-Kavak bölgesinden sorumluydu.
3. Kolordu Komutanlığı: Karargâhı Gelibolu’da olan bu 

kolorduya bağlı tümenlerin konumu şöyleydi;
7. Tümen: Bolayır ve civarının savunmasıyla görevliydi.
19. Tümen: Ordunun genel ihtiyatı olarak Bigalı köyü 

civarında, 
9. Tümen: Ağıldere’den itibaren Gelibolu Yarımadası’nın 

güneyinde kalan kıyıları savunmakla görevliydi.
15. Kolordu Komutanlığı: Anadolu Yakası’nda Kalvert çift-

liğinde karargâh kuran kolorduya bağlı birliklerin konumu;
3. Tümen: Kumkale-Yeniköy bölgesinde,
11. Tümen: Geyikli ve civarında sorumluydu.
Altı tümen ve bağlı birliklerle 5. Ordu’nun toplam kuvveti 

80 bini buluyordu. Bu kuvvete Cevat Paşa’nın idaresi altında 
olan Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın 12 bin 
askerden oluşan kuvveti eklendiğinde 92 bin askere ulaşıyordu.

5. Ordu Komutanı Liman Paşa, savunmakla görevlendirildiği 
150 km’yi bulan kıyı şeridinin hangi noktasından düşmanın 
çıkarma yapacağı bilinemeyeceğinden kuvvetlerini bütün bu 
kıyılara dağıtmak yerine, belli merkezlerde toplu hâlde tutup 
kıyıyı zayıf kuvvetlerle örterek, çıkarmanın yapıldığı noktalara 
asker kaydırıp düşmanı durdurmak üzerine bir plan geliştirmişti.

Liman Paşa, düşmanın çıkarma yapmasını muhtemel gördüğü 
iki nokta üzerinde yoğunlaşmıştı. Bunlardan birisi Anadolu 
Yakası’nda Bozcaada’nın tam karşısında bulunan Beşige Koyu 
idi. Liman Paşa’ya göre buradan yapılacak çıkarma ile düşman 
Boğaz’ın Anadolu sahilindeki tabyalarına yürüyebilirdi.

İkinci nokta ise Gelibolu Yarımadası’nın Trakya ile birleştiği 
dar sahil şeridindeki Bolayır idi. Düşmanın buraya çıkarma 
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yaparak 5. Ordu’nun İstanbul’la olan kara ve deniz bağlantısını 
kesebileceğinden endişe etmekteydi.

Liman Paşa’nın muhtemel çıkarma bölgesi olarak gördüğü 
iki nokta önemli olmakla birlikte, Müttefiklerin genel strateji 
ve hedeflerinden uzaktı. Zira Müttefiklerin karaya asker çıkar-
maktan maksadı, donanmalarına Boğaz’da güvenli bir geçiş 
yolu sağlamaktı. Bunun için Boğaz’ın her iki sahilinde bulunan 
tabyaların işgal edilmesi ve denizdeki mayınların temizlenmesi 
gerekiyordu. Karaya çıkarılacak ordunun en kısa yoldan Boğaz 
sahilindeki tabyalara ulaşması gerekiyordu. Bu itibarla Bolayır’a 
yapılacak bir çıkarma, Müttefik orduyu asıl hedeften uzaklaştırırdı. 
Anadolu Yakası’na yapılacak bir çıkarma da yine maksada uygun 
değildi. Boğaz’ı elde etmenin yolu, yükseklik açısından bütün 
Boğaz’a ve Anadolu Yakası’ndaki tabyalara hâkim konumdaki 
Kilitbahir platosunu ele geçirmekten geçiyordu.

Liman Paşa’nın çıkarma için yapmış olduğu plan, kendinden 
önce bölgede bulunan başta 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa ve 
9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey olmak üzere, Türk 
komutanların görüşüne tersti. Bölgede bulunan Türk komu-
tanlarının görüşü; çıkarma yapılması muhtemel bölgelerde 
(Kabatepe ve Seddülbahir mıntıkaları) düşmanın kıyıya çık-
masını engelleyecek şekilde savunmaya yönelik güçlü kuvvetler 
bulundurulması, bunların gerisinde tutulacak ihtiyatlarla çıkarma 
yapacak düşman kuvvetlerini kıyıya çıkmadan yok etmeye yö-
nelikti. Liman Paşa’nın düşüncesi ise kıyıların zayıf kuvvetlerle 
tutulması, çıkarma yapılan bölgeye kuvvet sevk edilerek karaya 
çıkan düşmanın taarruzla püskürtülmesi yönündeydi.

Müttefiklerin kara Çıkarması  
için Yaptığı hazırlıklar
Çanakkale Boğazı’nı donanma ile zorlayarak bir ay içinde 

İstanbul’u ele geçirmeyi hedefleyen Müttefiklerin 18 Mart’ta 
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uğradıkları mağlubiyet, beklemedikleri bir neticeydi. Ancak ne 
olursa olsun uğradıkları prestij kaybını izale etmek ve siyasi ve 
askerî açıdan birinci derecede stratejik hedef olarak gördükleri 
İstanbul’u ele geçirmek için başka arayışlara girdiler.

Çanakkale’nin yalnızca donanmayla geçilemeyeceği ortaya 
çıkınca, Gelibolu sahillerine yapılacak çıkarma için hazırlık 
yapmak üzere kara ordusu Limni Adası’nın Mondros Lima-
nı’nda ve Mısır’da toplandı. Ancak kara birliklerinin toplanıp bir 
çıkarma harekâtına hazırlanabilmeleri için hesaplanan süreye 
göre çıkarma, en erken Nisan ayı ortalarında yapılabilecekti.

Nisan ayına kadar Mısır’da toplanıp, Müttefik Kara Or-
dusu Komutanı İngiliz Generali Hamilton’un emrine giren 
kuvvetler şunlardı:

İngiliz kuvvetleri: 29. Tümen ve Deniz Tümeni; 28 bin asker
Avustralya ve Yeni Zelanda kuvvetleri: 1 Avustralya Tü-

meni, 1 Avustralya-Yeni Zelanda karma tümeni; 30 bin asker
Fransız kuvvetleri: 1 Müstemleke Tümeni; 17 bin asker
Toplam 75 bin kişilik kara ordusu çıkarma için toplanmıştı.
Müttefik Ordu Karargâhı’nda çıkarma için planlar hazırla-

nırken çıkarma yapılacak noktaların tespit edilmesi, üzerinde 
durulan en önemli mesele olmuştu. Yapılacak çıkarmanın 
yeri, esas hedef olan Kilitbahir platosuna doğrudan ulaşmayı 
sağlayacak bir nokta olması gerekiyordu. Bunun için Anadolu 
Yakası’nda veya Bolayır civarında yapılacak bir çıkarmadan 
sarf-ı nazar edilmişti. Kara ordusunun, Kilitbahir üzerine 
doğrudan yürüyebileceği Seddülbahir ve Kabatepe bölgesine 
çıkarılmasına karar verilmişti.

Nihai olarak varılan çıkarma planı şu şekildeydi:
ana çıkarma bölgesi: Gelibolu Yarımadası’nın en güne-

yinde bulunan Seddülbahir bölgesinde beş ayrı noktaya İngiliz 
29. Tümeni çıkarılacaktı. Bu çıkarmaya ilk gün hedefi olarak 
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Alçıtepe verilmişti. Çıkarmanın nihai hedefi, Boğaz tabyalarına 
hâkim konumdaki Kilitbahir platosunu ele geçirmekti.

Tali çıkarma bölgesi: Kabatepe kuzeyindeki sahile 
gün ışımadan baskın tarzında Avustralya ve Yeni Zelanda 
kuvvetleri (ANZAC) çıkarılacaktı. Bu çıkarmanın ilk gün 
hedefi, Conkbayırı-Kocaçimen tepeler hattını tuttuktan sonra 
Boğaz’a hâkim konumdaki Maltepe’yi ele geçirmekti. Böylece 
Yarımada’nın güneyine takviye olarak gönderilecek Türk kuv-
vetlerinin kara ve deniz yolu kesilmiş olacaktı. En son olarak 
da Seddülbahir’den gelerek Kilitbahir platosunu işgal edecek 
olan kuvvetlerle irtibat kurulacaktı.

Oyalama çıkarması: Fransız ordusuna mensup bir alay 
Anadolu Yakası’ndaki Kumkale bölgesine çıkarılacak, bu böl-
gedeki Türk topçularının ana çıkarma bölgesine ateş etmeleri 
engellenecek, ayrıca Anadolu Yakası’ndaki iki tümenlik Türk 
kuvvetinin esas çıkarma yeri olan Gelibolu Yarımadası’na 
geçmesi engellenecekti. 

aldatma çıkarmaları: Saros Körfezi’ne giren donanma 
gemileriyle Bolayır sahillerine çıkarma yapılacakmış izlenimi 
verilecek, böylece bu bölgede bulunan iki Türk tümeninin 
güneydeki asıl çıkarma sahasına kaydırılması geciktirilecekti. 
Yine Anadolu Yakası’nda Beşige Koyu’na donanma gemileri ile 
gösteriş çıkarması yapılacak ve bu bölgedeki Türk birlikleri 
oyalanacaktı.

20 Nisan’dan itibaren Limni Adası’nın Mondros Lima-
nı’na gelen Müttefik ordu, çıkarma için uygun hava şartlarını 
beklemeye başladı. Çıkarma günü için başlangıçta 23 Nisan 
günü belirlendiyse de o gün hava şartlarının elverişsiz olacağı 
anlaşılınca, çıkarma iki günlük ertelemeyle 25 Nisan 1915 
olarak kesinleşti.
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KARA MUHAREBELERİ BAŞLIYOR 

25 NİSAN 1915 ÇIKARMA HAREKÂTI

G
elibolu Yarımadası’na kara ordusu çıkarılarak 
donanma ile başarılamayan Çanakkale Boğazı 
deniz yolunun açılması teşebbüsü, Müttefik Ka-

rargâhı’nda planlanıp son şeklini alırken Osmanlı Ordusu Baş-
kumandanlık Karargâhı’nda da beklenen çıkarmaya karşı ted-
birler alınmaktaydı. 

Yeni kurulan 5. Ordu’ya mensup tümenler Saros bölgesin-
den Anadolu Yakası’ndaki Beşige Koyu’na kadar olan sahada 
yayılmıştı. Çıkarmaların yapıldığı Seddülbahir-Arıburnu 
arasındaki 35 km. uzunluğundaki sahil şeridinin savunması 
sadece 9. Tümen’in sorumluluğuna bırakılmıştı. 9. Tümen 
Komutanlığı, Seddülbahir ve civarında sahilin savunmasını 
26. Alay’a, Kabatepe-Arıburnu bölgesinde 27. Alay’a bırakmıştı. 
Tümenin üçüncü alayı olan 25. Alay ihtiyattaydı. Anadolu Ya-
kası’nda, Kumkale bölgesinde ise 3. Tümen’e bağlı 31. Alay’ın 
bir taburu bulunmaktaydı.
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Ordu Komutanı Liman Paşa, Seddülbahir ve Arıburnu böl-
gelerini bir çıkarma için elverişli bölge olarak görmekle beraber, 
en çok Bolayır ve Beşige bölgelerinden çıkarma yapılacağını 
düşünmekteydi. Bu yüzden emrindeki altı tümenden ikisini 
Bolayır bölgesine, ikisini de Beşige bölgesine tahsis etmişti. 
Asıl çıkarmanın yapılacağı bölgeyi bir tümen savunmakta, bir 
tümen de genel ihtiyat kuvveti olarak tutulmaktaydı. 

5. Ordu’ya bağlı birlikler, düşmanın yakın bir zamanda 
çıkarma yapacağı beklendiğinden 25 Nisan’a doğru teyakkuza 
geçirilmişti. Bu itibarla Türk ordusu bir kara çıkarmasını zaten 
beklendiğinden, sürpriz olan şey, bu çıkarmanın hangi noktaya 
veya noktalara yapılacağı idi.

24 Nisan sabahı Mondros Limanı’ndan irili ufaklı 200 gemi, 
dünyanın o zamana kadar yapılmış en büyük amfibi çıkarma 
harekâtını gerçekleştirecek elli bine yakın askeri, Gelibolu 
Yarımadası’na götürmek üzere yola çıktı. Müttefik ordusunda 
herkes başarıdan son derece emin, İstanbul’a girecek asker 
olmanın gururunu şimdiden yaşamaktaydı. Bazı gemilerin 
bordalarında bulunan “Türk Lokumu” ya da “İstanbul’a ve 
Haremlere” yazıları, Müttefiklerin kendilerine duyduğu gü-
venin bir göstergesiydi. 

25 Nisan 1915’te gerçekleşecek olan dünya tarihinin o 
zamana kadarki en büyük amfibi çıkarma harekâtının, Müt-
tefikler için hiç beklenmedik neticeler doğuracağı, I. Dünya 
Savaşı’nın süresini ve seyrini etkileyeceği, İstanbul hayalleri 
kuran Müttefik askerlerin hatırından bile geçmiyordu şüphesiz. 

25 Nisan 1915 sabaha karşı Gelibolu’daki 5. Ordu Karargâ-
hı’na, Bolayır’dan Seddülbahir’e kadar birçok yerde Müttefik 
çıkarmasının başladığı şeklinde raporlar yağmaya başlamıştı.

Liman Paşa baştan beri saplantı hâline getirdiği Bolayır’a 
çıkarma yapılacağı düşüncesinin etkisiyle derhâl Bolayır’a 
gitmişti. Oysa gelen raporlar çıkarmaların Liman Paşa’nın 
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beklemediği yerlerden yapıldığını ortaya koymaktaydı. Liman 
Paşa’nın en çok endişe ettiği Bolayır ve Beşige Koyu’na düşman 
donanması tarafından çıkarma yapılacakmış izlenimi veren 
gösterişler yapılarak sanki Liman Paşa bu bölgelere bağlanmak 
isteniyordu ve bunda da başarılı olunmuştu. Bolayır’a giden 
Liman Paşa akşama kadar burada oyalanarak çıkarmaların 
yapıldığı Arıburnu ve Seddülbahir’deki ölümüne mücadeleye 
ordu komutanı olarak müdahale edememişti. Ancak 25 Nisan 
akşamından sonra Bolayır bölgesinde bulunan 5. ve 7. Tümenler 
parça parça Arıburnu ve Seddülbahir’e takviye kuvveti olarak 
gönderilecekti.

25 Nisan sabahı başlayan çıkarmaların ilki, gün ışımadan, 
baskın tarzında Arıburnu’na gerçekleştirildi. Gün ışıdıktan sonra, 
donanma topçusunun bombardımanını takiben Seddülbahir’e 
ve yine bir bombardımandan sonra Anadolu Yakası’ndaki 
Kumkale’ye asker çıkarılmıştı.

arıburnu Çıkarması
Arıburnu sahillerine yapılan çıkarma, General Birdwood 

komutasındaki Anzak Kolordusu tarafından gerçekleştirilmişti. 
“Anzak” ismi, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu’nun İngi-
lizce Australian and New Zeland Army Corps ibaresinin baş 
harflerinden (ANZAC) oluşuyordu. Bu isim Çanakkale Savaşı’n-
dan itibaren bu birliklerin adı olarak her tarafta kullanılmıştı.

Çıkarma bölgesi olarak Kabatepe ile Arıburnu arasındaki 
sahil belirlenmişti. Çıkarmanın hedefi; Kabatepe’den Conk-
bayırı-Kocaçimen Tepesi’ne kadar olan sırtları ele geçirdikten 
sonra hızla Çanakkale Boğazı’nı hâkim konumdaki Maltepe’yi 
işgal etmekti. Böylece Gelibolu’nun güneyindeki Türk birlik-
lerinin geriyle olan kara ve deniz bağlantıları kesilecekti. Son 
aşamada ise Seddülbahir’den ilerleyip Kilitbahir platosunu ele 
geçirecek İngiliz ordusuyla bağlantı kurulacaktı.
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25 Nisan günü saat 03.00 sıralarında, çıkarmayı gerçek-
leştirecek ilk grup Anzak askerlerini taşıyan savaş gemileri 
Kabatepe’nin beş mil kadar batısına geldi. Yüzlerce asker 12 
büyük filikaya bindirilerek karaya doğru hareket etti. Filikalar 
belirlenen noktadan bir kilometre kadar kuzeye saparak sahile 
ulaşmıştı. Çıkılan koy sonradan “Anzak Koyu” adını alacak 
olan Büyük ve Küçük Arıburnu arasındaki koydu. Esasında 
çıkarma noktasından bir kilometre sapılması Anzak birlikleri 
için avantaj olmuştu. Zira bu bölgedeki engebeli ve arızalı 
arazi, Türk askerinin ateşinden saklanmalarına ve daha dar 
bir alanda cephe oluşturmalarına imkân vermişti.

Çıkarmanın yapıldığı Arıburnu bölgesi, 9. Tümen’e bağlı 27. 
Alay tarafından tutuluyordu. 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik 
Bey, alayına bağlı 2. Tabur’u Kabatepe’de sahil savunmasıyla 
görevlendirmiş, diğer iki taburuyla Kabatepe’ye 8 km mesafede, 
Eceabat yakınındaki Zeytinlik’te karargâh kurmuştu.

27. Alay’ın 2. Tabur’u Kabatepe’de karargâh kurup, Yüzbaşı 
Faik Bey komutasındaki 4. Bölüğü Arıburnu’na sevk etmişti. 
Yüzbaşı Faik Bey, Arıburnu sahili gerisinde Boyun noktasında 
yanında bir takım tutarak, diğer iki takımdan birini Asteğ-
men İbradılı Hayrettin komutasında Arıburnu’nun birkaç yüz 
metre kuzeyindeki Balıkçı Damları mıntıkasına; diğerini de 
Asteğmen Muharrem idaresinde Arıburnu sahilinin hemen 
gerisinde bulunan ve savaş zamanında Haintepe adını alacak 
olan tepeye sürmüştü.

25 Nisan sabahı saat 04.30’da çıkarmayı yapacak olan 
Anzak Kolordusu’nun ilk askerlerini taşıyan filikalar sahile 
yanaşır yanaşmaz, Haintepe’de bulunan Türk takımı (80 asker) 
tarafından ateş altına alındı. İlk hamlede karaya çıkarılan 
asker sayısı 1.500 kişiydi. Yarım saat içinde hava aydınlanmış 
ve çıkarmayı destekleyen savaş gemilerinden karadaki Türk 
askerlerinin üzerine mermi yağmaya başlamıştı. 
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Yüzbaşı Faik Bey, yanında bulunan takımı da sahile sürerek 
düşman çıkarmasını engellemeye çalıştıysa da, 1’e karşı 10 gibi 
bir sayı üstünlüğüne sahip Avustralya birlikleri kısa zamanda 
Arıburnu yamaçlarında tutunarak ilerlemeye muvaffak olmuştu.

Saat 05.00’te çıkarma, Arıburnu’nun kuzeyindeki Balıkçı 
Damları yakınına kadar uzamış ve burada bulunan 4. Bölüğün 
bir takımı da muharebeye katılmıştı. Çatışmalar, Arıburnu’nun 
kuzey ve güneyinde yaklaşık 2 kilometrelik bir sahile yayılmıştı.

Saat 06.00’da karaya çıkan Avustralya askerlerinin sayısı 
4 bini bulmuştu. Düşmanı durdurmaya çalışan Haintepe’deki 
Türk birliği tam manasıyla fedailik görevini yerine getirmiş, 
80 kişilik bu takımdan sadece üç asker sağ kalabilmişti. 

Saat 07.00’de Arıburnu’nu savunan 4. Bölük, mevcudunun 
çoğunu şehit vermiş yaralılar ve sağ kalabilenler geri çekilmişti. 
Bölük Komutanı Yüzbaşı Faik de yaralılar arasındaydı. Kan-
lısırt’tan Yükseksırt’a kadar olan hat düşman eline geçmişti. 
Avustralyalıların ilk hedefleri olan Conkbayırı-Kocaçimen 
tepeler hattı ile aralarında hiçbir engel bulunmuyordu.

Arıburnu’na bir çıkarmanın yapıldığı, Eceabat’taki 27. Alay 
Karargâhı’ndaki top ve tüfek seslerinden anlaşıldı. Yarbay Şe-
fik Bey, Kabatepe’deki tabur komutanıyla irtibata geçtiği gibi 
alayın iki taburunu harekete hazır hâle getirmişti. Ancak bağlı 
bulunduğu 9. Tümen komutanı, Arıburnu’na yapılan çıkarmanın 
aldatmaya yönelik sahte bir çıkarma olabileceği gerekçesiyle 
hemen hareket etme emri vermemişti. Nihayet Şefik Bey’in 
ısrarlı tutumu üzerine 05.50’de 27. Alay’ın iki taburu (2.000 
asker) Arıburnu’na hareket emri aldı.

Şefik Bey, iki saatlik bir yürüyüşten sonra Topçular Sırtı 
üzerinde bulunan –sonradan Kemalyeri adını alan- tepede 
durarak iki tabura savaş düzeni aldırdı. Saat 08.00’de Yüzbaşı 
İbrahim komutasındaki 1. Tabur, Kanlısırt istikametinde; 
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Binbaşı Halis komutasındaki 3. Tabur, Merkeztepe-Edirne 
Sırtı istikametinde harekete geçti.

İki taburun yaptığı taarruzla ilerlemiş olan Avustralyalılar 
püskürtülmüş, Kanlısırt-Edirne Sırtı hattına kadar geri atıl-
mıştı. Takviye alan Avustralyalılar karşılık vermeye başlayınca 
muharebe göğüs göğüse bir mücadeleye dönüştü. 

Saat 10.00’da 2 bin kişilik kuvvetle muharebeye giren 27. 
Alay, verdiği zayiatla sayıca azalmış olmasına karşın, Avustral-
yalılar sürekli takviye almaktaydı ve sayıları 10 bini bulmuştu. 
Bu orantısız güç dengesi 27. Alay’ı yavaşlatmış, en nihayet 
durdurmuştu. Vaziyet kritik bir hâl almaya başladığı bir anda 
Conkbayırı istikametinden yetişen 57. Alay, çok tehlikeli ve 
sıkışık durumda olan 27. Alay’ı rahatlattı.

Yarbay Mustafa Kemal komutasında bulunan 19. Tümen, 
5. Ordu’nun genel ihtiyatı olarak Bigalı köyünde karargâh 
kurmuştu. 19. Tümen, 57. Alay ile 72. ve 77. Alaylardan ku-
rulmuştu. 72. ve 77. Alaylar Halep bölgesinden gelmişti ve bu 
alaylar farklı etnik kimliklere sahip erlerden oluşuyordu. 

Arıburnu bölgesine bir çıkarma yapıldığı haberi gelir gelmez 
Mustafa Kemal Bey emrindeki 19. Tümeni teyakkuza geçirmişti. 
Saat 06.30’da 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey’den gelen 
yardım talebinde, Arıburnu’na çıkan düşmana karşı oradaki 
birlikleri 1 tabur askerle takviye etmesi isteniyordu. Mustafa 
Kemal Bey, aldığı istihbarat neticesinde düşmanın Conkbayı-
rı-Kocaçimen hattına yöneldiğini anlayınca durumun ciddiyetini 
görerek bir tabur yerine bizzat başına geçtiği 57. Alay’la birlikte 
Arıburnu yönüne hareket etti. Ayrıca tümenine bağlı 72. ve 77. 
Alayları da harekete geçirerek muharebe hattına yaklaştırdı.

Saat 10.30’da Conkbayırı güneyine gelen 57. Alay’ın öncü 
taburu derhâl taarruza geçerek, Düztepe’ye kadar ilerlemiş 
olan Avustralyalıları Kılıçbayırı’na kadar püskürttü. Öğleye 
doğru 27. Alay’ın sağ yanında cepheye giren 57. Alay’la birlikte 
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düşmanın ilerleyişi durdurulmuş, düşmanı denize sürmek 
üzere taarruza başlanmıştı. 

57. Alay’ın yetişmesiyle üzerindeki ağır yükü hafifleyen 27. 
Alay birlikleri, Kanlısırt istikametinde yoğunlaşarak akşamü-
zeri Kanlısırt’ı düşmandan temizledi ve burada onların eline 
geçmiş olan üç topu kurtardı.

25 Nisan akşamı, karaya çıkarılmış olan Anzak Kolordusu 
Türk taarruzları karşısında sarsılmış, Arıburnu sırtlarının denize 
bakan yamaçlarında tutunmaya çalışmaktaydı. Bazı birlikleri 
sahile kadar çekilmiş, hatta birliklerin gemilere alınması için 
ordu komutanlığına mesaj gönderilmişti. Anzak birliklerinin 
tahliyesi meselesi ordu komutanı Hamilton’un karargâhında 
değerlendirilmiş, karaya çıkarılmış 15 bin askerin tekrar gemi-
lere alınmasındaki zorluklar göz önünde bulundurularak Anzak 
Kolordusu Komutanı General Birdwood’a, bulundukları mev-
kinin tahkim edilerek sonuna kadar savunulması bildirilmişti.

25 Nisan akşamı Anzak tarafında yaşanan kritik geliş-
melerden habersiz olarak Türk cephe hattında yeni taarruz 
planları yapılıyordu. 77. Alay, Kanlısırt bölgesinde 27. Alay’a 
yardımcı olarak muharebeye sürüldü. Ancak 77. Alay erleri gece 
karanlığında ilerleyemeyerek düzensiz bir şekilde dağılmış ve 
elden çıkmıştı. Bu durum Kanlısırt mıntıkasında 27. Alay’ın 
büyük fedakârlıkla elde etmiş olduğu mevkinin terk edilerek 
Karayörük Deresi’nin doğusuna çekilmesine sebep olmuştu.

25-26 Nisan gecesi Arıburnu Cephesi’nde muharebeye giren 
6.500 Türk askeri, büyük bir cesaretle düşmana taarruz ederek 
geri püskürtmüş ve bu muharebelerde 2500 kayıp vermişti. 
Karaya çıkan 15 bin kişilik Anzak kuvvetinin kaybı da 2 bin 
kişiydi. 27. ve 57. Alaylar, 25 Nisan günü yaptıkları taarruzlarla 
Anzakları sarsmış, sahile kadar sürmüştü. Ancak verilen ağır 
kayıplar ve 77. Alay’ın muharebeye sokulamaması yüzünden 
kati netice alınamamıştı.
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seddülbahir bölgesine Yapılan Çıkarmalar
25 Nisan günü Gelibolu Yarımadası’nın güney ucunda bu-

lunan Seddülbahir köyü civarındaki beş ayrı noktaya İngiliz 
ordusuna mensup askerler çıkarıldı. Bu beş nokta doğudan 
batıya doğru; Morto Koyu (S Sahili), Ertuğrul Koyu (V Sahili), 
Tekke Koyu (W Sahili), İkiz Koyu (X Sahili), Pınariçi Koyu (Y 
Sahili)’dir. 

Bu beş noktadan ilk dördüne yapılan çıkarmalar, 25 Nisan 
sabahı 04.30’da başlayan ve 1,5 saat devam eden bombardı-
mandan sonra yapıldı. Yalnızca Pınariçi Koyu’na (Y Sahili) 
yapılan çıkarma, diğer çıkarma noktalarına bombardımanın 
başladığı anda baskın tarzında gerçekleşmişti. 

Seddülbahir mıntıkası, 9. Tümen’e bağlı 26. Alay’ın 3. Tabur’u 
tarafından savunulmaktaydı. Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut 
Sabri Bey, emri altında bulunan dört bölükten birini Ertuğrul 
Koyu’nda, bir bölüğü Tekke Koyu’nda mevzilendirmiş, geride 
kalan iki bölüğü ihtiyatta tutarak karargâhını Seddülbahir 
köyünün hemen kuzeyinde Harapkale’de kurmuştu.

25 Nisan sabahı başlayan donanma bombardımanı, saat 
06.00’da kesilince bir taburdan fazla İngiliz kuvveti Tekke 
Koyu’na çıkarıldı. Bu çıkarma, gemilerdeki topçu ve çıkarma 
vasıtalarında bulunan makineli tüfek ateşi altında yapılmıştı. 
Tekke Koyu sahilini savunan 3. Tabur 12. Bölük, yoğun bom-
bardıman altında sessizliğini koruyup çıkarma filikaları sahile 
ulaşır ulaşmaz İngiliz askerlerini yoğun bir ateşle karşıladı. 
Son derece disiplinli ve etkili bir ateşle İngilizlere ağır kayıp 
verdirdi. Sağ kalanlar Tekke Koyu’nun korunaklı iki ucuna 
çekilerek toparlandı ve saat 07.00’ye doğru düşman taarruzu 
gelişti. Saat 08.00’e doğru sayıca üstün İngiliz kuvveti, sahili 
savunan 200-250 kadar Türk erinin gayretine rağmen Tekke 
Koyu’nu ele geçirip, koyun hemen gerisinde bulunan Karacaoğ-
lan Tepesi ve Aytepe’ye doğru ilerlemeye başladı. 12. Bölük’ün 
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takviye talebine Tabur Komutanı Mahmut Sabri Bey elinde 
kuvvet kalmadığından cevap verememişti.

Saat 11.00’de Karacaoğlan Tepe İngilizlerin eline geçti. 
Tekke Koyu’nun 1,5 kilometre kadar kuzeyinde bulunan İkiz 
Koyu’na (X Sahili) çıkan bir taburluk (1.000 kişi) İngiliz birliği, 
bu koyu gözetleyen yalnızca dokuz kişilik Türk müfrezesini 
geriye atarak koyu ele geçirdi. Saat 07.00’de İkiz Koyu’na gön-
derilen 30-40 kişilik Türk birliği düşmana karşı mevzilenerek 
Seddülbahir istikametini kapattıysa da, sahile yakın kesimden 
güneye ilerleyen İngiliz birliği Tekke Koyu’na çıkıp Karacaoğlan 
Tepe’yi ele geçiren birlikle irtibat sağladı. 

26. Alay Komutanı Yarbay Kadri Bey, Seddülbahir’deki ta-
bura takviye kuvveti olarak 7. Bölüğü gönderdi. Ancak bu bölük 
yol üzerinde İkiz Koyu’na çıkıp tehlikeli bir şekilde ilerleyen 
İngiliz askerleriyle karşılaşarak harbe tutuştu.

Tekke Koyu tarafından beliren tehlike üzerine Mahmut Sabri 
Bey, ihtiyatta tuttuğu 9. Bölüğü bu tarafa gönderdi. Bu sayede 
İngilizlerin Ertuğrul Koyu yönünde ilerlemeleri durduruldu.

Seddülbahir köyünün hemen altında bulunan Ertuğrul 
Koyu’na (V Sahili) yapılan çıkarma, gemilerden açılan bom-
bardımanı takiben saat 06.00’da başladı. 

İngilizlerin ana çıkarma bölgesi olarak seçtikleri bu koya 
çıkacak kuvvet, bir tugaydı. Bu kuvvet iki kademe hâlinde 
çıkarılacaktı. Bir taburluk kuvvet Ertuğrul Koyu sahiline 
filikalarla çıkarılırken, tarihî “Truva Atı” efsanesinden esin-
lenilerek hazırlanan bir plana göre River Clyde isimli gemi 
içine konulan iki taburluk kuvvet, gemi karaya oturtulup bir 
anda sahile boşaltılacaktı. Karaya çıkarılacak bu kuvvetle, bir 
bölük askerden (240 kişi) oluşan Türk savunması kırılacak ve 
Seddülbahir bir-iki saat içinde ele geçirilecekti.

İngiliz çıkarma kuvveti sahile doğru yaklaşırken, gemilerden 
Türk siperlerine açılan topçu bombardımanı iyice yoğunlaştı. 
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Siperine sığınmış, bombardımandan korunmaya çalışan Meh-
metçik bir taraftan da düşmanı gözetleyerek ateş açma anını 
beklemekteydi. Nihayet karaya ulaşan filikalar üzerine çok 
şiddetli ve disiplinli bir ateş tufanı başladı. Çıkarma birlikle-
rinin düzeni bozulmuş, ilk filikalardaki subay ve erler ölmüş 
veya yaralanmıştı. Geriden gelenler, sahil şeridinde bulunan 
bir kum seddinin arkasına sığınarak canlarını kurtarabilmişti.

River Clyde gemisi ise içindeki iki taburluk (2 bin kişi) 
kuvvetle Seddülbahir Kalesi’nin altında bulunan bir taşlık 
açığında karaya oturmuştu. Geminin iki yanında açılan kapı-
lardan, rampa ve merdivenler yardımıyla denize inen İngiliz 
askerleri, Türk bölüğünün etkili ve isabetli ateşi altında ölü 
veya yaralı olarak saf dışı bırakıldı. Gemiden asker boşal-
tılması saat 09.30’a kadar devam ettiyse de sonuç hep aynı 
oldu; gemiden çıkan her asker vuruldu. Bunun üzerine River 
Clyde gemisinden asker çıkarılması durduruldu. Gemideki 
İngiliz askerlerinin yeniden harekete geçmeleri ancak hava 
karardıktan sonra mümkün olabildi.

Ertuğrul Koyu’na yapılan çıkarmanın başarısız olması 
İngilizlerin planının daha ilk saatlerde akamete uğramasına 
yol açmıştı. İngilizlerin ilk gün hedefleri sahilden 7 kilometre 
içeride olan Alçıtepe’nin ele geçirilmesiydi. Seddülbahir’i 
savunan birkaç Türk bölüğünün fedakârca karşı koyarak İn-
gilizleri bu hedeften uzak tutması, bu cephede 8,5 ay sürecek 
olan muharebelerde Türk savunmasının yerleşmesine imkân 
tanımıştır. Özellikle çıkarmanın ilk günü, subaylarını kaybeden 
10. Bölük’te komutayı ele alan Ezineli Yahya Çavuş ve bölüğü, 
kendilerinden kat be kat üstün düşman kuvvetlerini saatlerce 
küçük bir sahilde tutmayı başarmışlardı. 

Seddülbahir bölgesinde diğer bir çıkarma Morto Koyu’na 
yapılmıştı. Saat 07.30’da üç bölükten oluşan İngiliz birliğinin 
çıkarıldığı bu koyu, sadece 80 kişilik bir takım savunmaktaydı. 
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Karaya çıkan İngiliz askerleri sayı üstünlüğü ile Türk savun-
masını geriye atarak, bugün üzerinde Şehitler Abidesi’nin 
bulunduğu Eskihisarlık Tepe’yi ele geçirdi. 

Eskihisarlık Tepe’yi ele geçiren İngilizlere karşı 9. Tümen’e 
bağlı 25. Alay’dan gönderilen bir bölük takviye kuvveti, tepeyi 
geri almak için uğraştıysa da burada mevzilenen İngilizlerin 
makineli tüfek ateşi karşısında buna muvaffak olamadı.

Gelibolu Yarımadası’nın güneyinde yapılan çıkarmaların 
İngilizler açısından en kolay olanı Kirte köyü (bugünkü Alçıtepe 
köyü) batısında, günümüzde Nuri Yamut Anıtı’nın bulunduğu 
noktadaki Pınariçi Koyu’na (Y Sahili) yapılan çıkarma olmuştu. 
Buraya sabah 06.00’da donanma bombardımanı yapılmadan 
baskın şeklinde 2.200 asker çıkarıldı. Herhangi bir Türk birliği 
tarafından savunulmayan bu noktaya çıkan İngilizler, tek bir 
kurşun atmadan dik sahilin üzerinde bulunan tepeyi ele geçirdi. 
Önlerindeki arazi Alçıtepe’ye kadar boştu ve hızlı bir ilerleme 
ile Alçıtepe’yi almaları işten bile değildi. Ancak İngiliz birliğine 
verilen emirde; çıkarma kuvvetlerinin bu kanadını muhafaza 
ederek Seddülbahir yönünden gelişecek saldırıyı bekleyip 
birlikte hareket edilmesi belirtilmişti. Oysa Ertuğrul ve Tekke 
Koyu’ndaki çıkarmalar Türk askeri tarafından durdurulunca 
buradaki kuvvetler atıl durumda bekledi. 

Pınariçi Koyu’na düşman kuvvetlerinin çıktığı öğrenilince 
bölgeyi savunan 26. Alay tarafından buraya 200 kişilik bir 
kuvvet kaydırıldı. İngilizlerle temas sağlayan bu zayıf Türk 
birliği, karşısındaki kuvvetin fazla olduğu anlaşılınca ihtiyat-
taki 25. Alay’ın 3. Tabur’u ile takviye edildi. Karşı taarruza 
geçen Türk kuvvetleri İngilizler üzerinde baskı kurdu. Gece, 
iki bölükten oluşan bir kuvvetle takviye edilen Türk askerinin 
inatçı taarruzları İngilizleri bunalttı. Sabah yeniden başlayan 
Türk taarruzu etkili donanma ateşi altında kırıldı. Ancak İn-
gilizler burada tutunamayacaklarını görerek 26 Nisan günü 
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saat 11.00’de çekilerek gemilere alındılar. Pınariçi Koyu’na 
çıkarılan 2.200 kişilik İngiliz kuvveti, Seddülbahir bölge-
sindeki Türk savunmasının gerisini kesebilecek ve takviye 
almasını önleyebilecek bir konumdaydı. Türk savunmasını 
son derece tehlikeli bir duruma düşürebilecek olan Pınariçi 
Koyu çıkarmasının akamete uğrayarak çıkarma kuvvetinin 
gemilere alınması, İngilizler tarafından “kaçırılmış altın fırsat” 
olarak değerlendirilir.

Pınariçi Koyu’na çıkan İngilizlerin geri çekilmesi, Morto 
Koyu’na çıkıp Eskihisarlık Tepe’de mevzilenen İngilizlerin 
hareketsiz kalması üzerine Seddülbahir bölgesindeki mu-
harebeler, Ertuğrul Koyu ve Tekke Koyu üzerindeki Aytepe 
mıntıkasında yoğunlaştı.

Tekke Koyu’ndan ilerleyen İngiliz birlikleri hava kararırken 
Aytepe’yi ele geçirdi. Mahmut Sabri Bey elindeki kuvvetlerle 
Gözcübaba Tepesi’ni tutarak İngilizleri durdurdu. Artık gece 
olmuştu ve sabah 06.00’dan beri emrindeki bir tabur askerle 
düşmanı durdurmaya çalışan Mahmut Sabri Bey, nihayet ge-
ceyarısı 25. Alay’dan gelen iki bölükle takviye edildi. Ancak 
gelen kuvvet, düşmanı yenmek için yeterli değildi. Buna rağmen 
Aytepe’yi geri almak için yapılan taarruzlar, İngilizlerin buraya 
yerleştirdikleri makineli tüfek ateşi altında kırıldı.

Ertuğrul Koyu’nu ele geçirmek için İngilizler havanın 
kararmasıyla harekete geçti. River Clyde gemisinde mahsur 
kalan askerler havanın kararmasını fırsat bilerek karaya çıktı 
ve Seddülbahir köyü ve kalesine doğru ilerledi. Gece boyunca 
kale ve köy içinde kanlı sokak muharebeleri yaşandı. Sayıca 
az Türk askerleri olağanüstü bir direnç gösterdi ve çok kayıp 
verdi. Bölüklerdeki subayların çoğu yaralandı veya şehit düştü. 

26 Nisan sabahı, havanın aydınlanmasıyla başlayan 
donanma ateşi ve karaya çıkıp makineli tüfeklerle mevzi-
lenmiş düşmanın artan baskısı, Seddülbahir’i savunan Türk 
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kuvvetlerini zor durumda bırakmıştı. Buna rağmen Mahmut 
Sabri Bey savunmayı devam ettirme kararındaydı. Emri al-
tında bulunduğu 26. Alay’dan takviye kuvvet talebi sonuçsuz 
kaldı. Sabah saat 10.00’da 26. Alay Komutanı Yarbay Kadri 
Bey, Mahmut Sabri’ye geri çekilme emri verdi. Seddülbahir’de 
barınmanın imkânsızlığı karşısında Mahmut Sabri Bey saat 
13.30’da çekilme emri verdi. 

Seddülbahir’i savunan 3. Tabur’dan geride kalan kuvvetler 
geri çekilerek sahilden 3 kilometre içerideki Yalçıtepe’ye geldi. 
Mahmut Sabri Bey’in emrindeki tabur, mevcudunun yarısını 
kaybetmişti. Ancak karaya çıkan 10 bin kişiden fazla İngiliz 
askerini 32 saat meşgul ederek vatan vazifesini fedakârca 
yerine getirmişti.

kumkale Çıkarması
Müttefik Ordu Komutanlığı’nın çıkarma planında aldatma 

ve oyalama çıkarmaları arasında olup fiilen gerçekleşen çıkarma 
Kumkale’ye yapılan çıkarmadır.

Kumkale, Seddülbahir’in tam karşısında Boğaz’ın Anadolu 
Yakası ucunda bulunmaktadır. Buraya yapılan çıkarmanın amacı, 
Anadolu Yakası’nda bulunan iki tümenlik Türk kuvvetinin 
asıl harekât bölgesi olan Seddülbahir tarafına kaydırılmasını 
engellemekti. 

25 Nisan sabahı 05.00’te başlayan topçu bombardımanını 
takiben karaya çıkarılan Fransız askerleri, Kumkale sahilini 
savunan bir bölük Türk askeri tarafından karşılandı. Gün bo-
yunca karaya çıkan Fransız askerlerinin sayısı 3 bini bulurken 
savunmadaki Türk bölüğü (240 asker) yalnızca iki takımlık 
(160 kişi) kuvvetle takviye edilmişti. Sayı üstünlüğüne sahip 
Fransızlar kale ve köyü işgal etti. 

Akşama doğru 39. Alay’dan gelen iki tabur ile gece boyunca 
hücumlar tekrarlandıysa da Fransızlar denize dökülemedi. 26 
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Nisan günü sayı üstünlüğü Türk tarafına geçmesine rağmen, 
iyi organize edilemeyen Kumkale Muharebeleri bir türlü ba-
şarıya ulaşamadı. 

Fransızlar amaçlarına ulaşmış, Anadolu Yakası’ndaki Türk 
tümenlerini oyalayarak asıl çıkarma bölgesine geçmelerine 
mani olmuştu. Bu yüzden 26-27 Nisan gecesi Fransız askerleri 
gemilere alınarak Kumkale tahliye edildi. 

Kumkale’de Türk birliklerinin kayıpları (şehit, yaralı, esir) 
1735 iken, Fransız kayıpları 778 kişiydi.

aldatma ve Gösteriş Çıkarmaları
Müttefik Ordu Komutanlığı’nın hazırladığı planda Türk 

tarafını aldatmaya yönelik kısımlar da vardı. Buna göre Saros 
Körfezi’nde Bolayır ve Anadolu tarafında Beşigeler bölgesine 
donanma gemileri sokulacak ve sanki karaya asker çıkaracakmış 
izlenimi vererek bu bölgede bulunan Türk kuvvetlerini orada 
tutup oyalayacaktı.

25 Nisan sabahı Arıburnu ve Seddülbahir sahillerine çı-
karma başladığında İngiliz savaş gemileri Bolayır’a, Fransız 
savaş gemileri Beşige Koyu’na yaklaşarak gösterişte bulundu. 

Türk ordusuna kumanda eden Liman von Sanders esasında 
bu iki bölgeden endişe etmekteydi ve sanki onun bu endişesini 
sezmiş gibi Müttefikler bu iki bölgede oyalama yaparak amaç-
larına ulaştılar. Liman von Sanders, Arıburnu ve Seddülbahir’e 
düşman çıkıp yerleştikten sonra ancak asıl çıkarmaların bu 
bölgeler olduğuna kanaat getirmiş ve çok endişe ettiği Bolayır ve 
Beşige mıntıkalarında tuttuğu dört tümeni 26 Nisan gününden 
itibaren parça parça asıl harekât alanına sevk edebilmişti. 

25 nisan Çıkarmalarının Genel değerlendirmesi
Çanakkale Muharebelerinin başlangıcını oluşturan 25 Nisan 

çıkarmalarında sahilleri savunan az sayıdaki Türk kuvveti sayıca 
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az olmalarına, makineli tüfek desteğinden mahrum olmalarına 
rağmen büyük bir direnç göstermişler, düşman donanmasının 
şiddetli bombardımanı himayesinde çok üstün kuvvetlerle 
yapılan çıkarmaları cesaretle ve fedakârca karşılamışlardı.

Arıburnu sahillerine yapılan çıkarmayı karşılayan bir bölük 
Türk askeri sonuna kadar savunma görevlerini yerine getirmiş 
bu uğurda kendilerini feda etmişlerdi. Bu cephede karaya çı-
kan düşmanı, emrindeki iki taburla hücum edip durduran 27. 
Alay’ın Komutanı Yarbay Şefik Bey ile çıkarmanın ciddiyetini 
ve tehdidin büyüklüğünü takdir edip 57. Alay’la muharebeye 
giren 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, Arıburnu ve hemen 
gerisinde bulunan Conkbayırı-Kocaçimen tepelerinin düşman 
eline geçmesini engelleyerek Müttefik çıkarma planını suya 
düşüren isimler olmuştur.

Seddülbahir bölgesinde ise sahili müdafaa eden 26. Alay 3. 
Tabur’un komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey ve erleri, düş-
man donanmasının beş bin mermi ile yaptığı bombardımana 
rağmen siperlerinde sebat etmişler; karaya çıkan kendilerinden 
on kat üstün düşman kuvvetine karşı 32 saat bölgelerini mü-
dafaa ederek Müttefik çıkarma planında ilk gün hedefi olan 
Alçıtepe’yi ele geçirmelerine mani olmuşlardı. 

Çanakkale’yi savunan 5. Ordu Komutanı Liman von 
Sanders’in kurmuş olduğu savunma düzeni 25 Nisan günü 
işlemez olmuştu. Zira Liman Paşa’nın savunma sisteminde 
kıyılar zayıf kuvvetlerle tutulacak, düşmanın çıkarma yaptığı 
bölgeye derhâl takviye kuvvet gönderilecekti. Oysa çıkarma 
yapacak bir kuvvetin en zayıf olduğu an, çıkarma öncesi de-
nizde bulunduğu andı. Zayıf kuvvetlerle düşmanının karaya 
çıkmasını engelleyemeyince, geriden gelen takviye kuvvetler 
karaya yerleşmiş; donanma topçusunun himayesi altında 
mevzilenmiş düşmanın denize dökülemeyeceği anlaşılmıştı. 
Liman von Sanders, Arıburnu ve Seddülbahir’de başlayan 



84 

çıkarmalara anında müdahale edememiş, çıkarmaların bir 
aldatma değil ciddi olduğunu anlamak için vakit kaybedilmiş, 
gösteriş çıkarmaları yapan donanma gemilerine aldanarak 
Bolayır ve Beşige bölgesinde tutulan 4 tümen muharebeye 
sokulamamış, bu yüzden de 25 Nisan çıkarmalarının bütün 
yükünü 9. ve 19. Tümenler çekmek zorunda kalmıştı. 

Arıburnu ve Seddülbahir sahillerine yapılan çıkarmalarda 
büyük bir direnç ve fedakârlık gösteren Türk askeri; ordu 
kumandanlığının sevk ve idaredeki başarısızlığı, düşmanın 
sayı ve ateş üstünlüğü, ağır silah eksikliği gibi olumsuzluklara 
rağmen yılmadan mücadele etmiş, Müttefik ordunun ilk gün 
hedeflerine ulaşmasının önüne geçmiştir.
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Yüzbaşı Faik Efendi ve Fedai Bölüğü

25 Nisan günü, daha gün ağarmamışken Arıburnu sahilleri 
açığındaki İngiliz gemilerinden indirilen sandallar, karaya çıkacak 
ilk Anzak askerleri ile doluydu. Çıkarma Kabatepe ile Arıburnu 
arasındaki sahile yapılacaktı. Ancak karanlığın etkisi ve akıntı 
sebebiyle belirlenen çıkarma noktasından 1,5 kilometre kuzeye, 
Arıburnu sahiline çıkıldı.

Arıburnu düşmanın çıkarma yapmasına çok elverişli olmayan 
sarp, arızalı kıyı şeridi yüzünden Türk ordusu tarafından gözetleme 
yapmak üzere yalnız bir bölük tarafından tutulmaktaydı. 

27. Alay’ın 2. Tabur’u kuvvetinin büyük kısmıyla Kabatepe böl-
gesinde toplanmışken 4. Bölüğünü Arıburnu sırtlarına göndermişti. 
İşte kaderin cilvesi bu 4. Bölük, 25 Nisan sabahı karaya çıkarılan 
binlerce Anzak askerine karşı 200-250 mevcuduyla direnmeye çalıştı. 
Çıkarmayı engelleme imkânı hiç yoktu. Tutulacak yegâne hareket 
tarzı; ölümü peşinen kabullenip düşmanı olabildiğince yavaşlatmak, 
geriden gelecek kuvvetlere zaman kazandırmaktı. 

25 Nisan sabahı 27. Alay 2. Tabur 4. Bölük’te bulunan herkes 
sonu mutlak şehadet olan bu görevin bilincindeydi. Komutanından 
boru erine kadar herkes kendilerinden beklenen fedailik vazifesini 
hakkıyla yerine getirdi. Başta bölük komutanı Yüzbaşı Faik Efendi 
olmak üzere, takım komutanları, çavuşlar ve neferler ancak yaralan-
dıklarında geriye gitmeyi kabul ettiler. Çoğu, bulunduğu yerde şehit 
düştü. Sağ kalanlar, cephaneleri bitene kadar kontrollü geri çekilme 
yaparak düşmanı olabildiğince meşgul ettiler. 27. Alay’ın yetişmesine 
kadar geçen dört saatlik sürede bu kahraman fedai bölüğü askerlik 
vazifesini tam manasıyla yerine getirdi. 



25 Nisan günü erken saatlerde düşmanın çıkarma hareketinin 
başlaması ve bölüğün bu çıkarmayı karşılayışı 4. Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Faik Efendi tarafından şöyle rapor edilmişti:

“O gece saat 02.00 sıralarında ay ışığı henüz vardı. Yanımdaki 
ihtiyat takımından çıkarılmakta olan gözcüler (Bigalı İdris ve Geli-
bolulu Cemil) ileri açığımızda birçok düşman gemisinin görünmekte 
olduğunu haber verdiler. Kalktım dürbünle baktım. Tam karşımızda, 
fakat epey uzağımızda büyüklüğü küçüklüğü fark edilmeyen birçok 
geminin varlığını gördüm. Hareket hâlinde olup olmadıkları anlaşıl-
mıyordu. Derhâl [Kabatepe’de bulunan] tabur komutanı İsmet Bey’e 
evvela telefonla şifahen, sonra raporla bilgi verdim. Bana şifahen; 
‘Telaşa mahal olmadığını, çıkarmanın olsa olsa Kabatepe’ye olacağını’ 
bildirerek bu gemileri gözlemekte devam etmemi cevaben söyledi. 
Ben yine gözetleme mahalline gittim baktım; bu defa bunları daha 
kalabalık gördüm ve bize doğru hareket eder gibi olduklarına karar 
verdim. Usulen tümen komutanlığına bilgi vermek üzere telefon başına 
gittim. Saat tahminen 02.30 idi.” 

Yüzbaşı Faik Efendi, yaptığı gözetleme sonucunu tümen komu-
tanlığına rapor eder. Bir müddet sonra ay batıp ortalık karanlığa 
gömüldüğünden gemileri takip etme imkânı da bulamazlar. Tedbir 
olmak üzere ihtiyattaki takımı silah başı yaptırır. Aradan çok geçmeden 
sahilden işitilen silah sesleri üzerine teyakkuza geçerler:

“Bir zaman sonra bir silah cayırtısı koptu. Kuzey Arıburnu ileri-
sinden torpido olmalarına ihtimal verdiğim küçük gemilerden makineli 
tüfek ateşi yapıldığını gördüm. Mermilerin bir kısmı üstümüzden aşı-
yordu. Derhâl takımı Kuzey Arıburnu’na hâkim olan Yükseksırt’taki 
siperleri tutmak için hareket ettirdim. Yalnız iki mangasını, Ahmet 
Çavuş komutasında Merkez Tepe’nin deniz kenarına hâkim siperle-
rine gönderdim. Aynı zamanda tabur komutanına hitaben düşmanın 
Arıburnu’na çıkarma yapmaya başlamak üzere olduğunu ve ihtiyattaki 
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takımla o taraftaki mevziye gideceğimi raporla yazdım ve telefonla 

çekilmesini emrettim ve hemen takımla beraber hareket ettim. 

Yolda giderken gemilerden gelen ateşin altındaydık. Yükseksırt’a 

geldik. Arıburnu’nun kuzey sahiline karşı mevcut olan siperleri tuttuk. 

1300 metreden ateş açtırdım. 

Biraz ilerimizdeki Haintepe siperlerinde bulunan 2. Takım, baş-

langıçtan beri muharebeye tutuşmuştu. Düşman askerlerini taşıyan 

tekneleri torpidolar çekiyordu; sahile yaklaşınca ipleri bırakarak 

tekneleri aldıkları süratle terk ediyorlar ve ateşlerine devam ederek 

geri çekiliyorlardı. Bizim ateş ettiğimiz tekneler -sahil sığ olduğun-

dan- açıkta kaldı. Düşman askerlerinin bir kısmı vuruldu, teknelerde 

kaldı. Vurulmayanlar denize atladı, ancak beş on eri kurtulup ölü 

zaviyemize girdi. 

Bir müddet sonra Korkudere’den, düşmanın arkamızı çevirmekte 

olduğunu haber aldım. Lapsekili Muharrem Çavuş emrinde iki bom-

bacı er gönderdim. O dereye hâkim siperlerin birisinden bombalar 

attılar. Bu sırada 100 metre solumuzdaki dikliklerden, bulunduğumuz 

sırta çıkan düşmanın ateşine tutulduk. Bu tarafa karşı mukabeleye 

başladık. Bu mücadelede, takımın komutanı Gelibolulu Süleyman 

Çavuş yaralandı. Eratımız da vuruluyordu. Ben de kasığımdan ağır bir 

yara aldım ve takıma komuta edemeyecek bir hâlde kaldım. Takımın 

komutasını Lapsekili Muharrem Çavuş’a bıraktım ve geri çekildim. 

Bu sırada gün henüz ağarıyordu. 

Takım daha bir müddet muharebe etmiş ve Muharrem Çavuş 

da vurulduktan sonra birkaç kişi kalan erat, arkalarının kesildiğini 

anlayarak sarp yamaçlar arasından Balıkçı Damlarındaki 1. Takım’a 

katılmışlar. Ben Kocadere köyüne giderken Kanlısırt’tan bize karşı; 

‘Mehmet dur!’ gibi sesler işittik. Bunların İngiliz (Anzak) olduklarını 

ve Kanlısırt’ı işgal etmiş olduklarını anladık.”
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Arıburnu sırtlarını karaya çıkan binlerce Anzak askerine karşı 
savunan 4. Bölük gerçekten de tam bir fedai görevi ifa etmişti. Başta 
bölük komutanı Yüzbaşı Faik Efendi olmak üzere, takım komutanla-
rından Gelibolulu Süleyman Çavuş, Asteğmen Muharrem ve Asteğmen 
İbrahim Hayrettin bir ya da birkaç yerlerinden yaralanmışlardı. Takım 
komutanlarından Lapsekili Muharrem Çavuş ve bölüğün büyük bir 
kısmı ise şehit düşmüştü. 
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Arıburnu Kahramanları:  
Yarbay Şefik Bey ve 27. Alay

25 Nisan sabahı daha gün ağarmadan saat 04.30’da İngiliz or-
dusu içinde bulunan Avustralya-Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak), 
Kabatepe-Arıburnu arasındaki sahil şeridine asker çıkarmaya başladı. 
Bölgeyi 27. Alay’a bağlı 2. Tabur’un bir bölüğü savunmaktaydı. 27. 
Alay iki taburu ile Eceabat yakınında karargâh kurmuştu.

27. Alay, Yarbay Şefik Bey (Aker) komutasında aynı gece bir 
tatbikat yapmış, yorgun bir şekilde uykuda olan alayın eratı top ve 
tüfek sesleri ile teyakkuza geçmişti. Günlerdir beklenen çıkarma mı 
başlıyordu?

Yarbay Şefik Bey derhâl, Kabatepe’de sahili gözetlemekle görevli 
2. Tabur komutanıyla telefonla irtibata geçti. Evet, düşman karaya 
asker çıkarıyordu. Hemen silah başı emri verildi. Kısa bir sürede 
bütün alay harekete hazır hâle geldi.

Arıburnu’nda muharebe sesleri duyulurken Şefik Bey, bağlı 
bulunduğu 9. Tümen Komutanlığı’ndan bir türlü harekete geçme 
emrini alamıyordu. Üst komutanlar Arıburnu’na yapılan çıkarmanın 
dikkatleri o tarafa çekici bir aldatma olabileceği şüphesiyle temkinli 
davranıyor, durumun açıklık kazanmasını bekliyordu. Ancak Şefik 
Bey yerinde duramıyordu; Arıburnu’ndan işitilen silah seslerini, 
orada bırakmış olduğu zayıf savunma birliğinin düşmanla temasta 
olduğunu anlatıyor, bir an önce askerlerinin imdadına koşmak için 
sabırsızlanıyordu. 

Artık dayanamadı ve telefonla bağlandığı tümen kurmay başkanına:
“- Hulusi Bey! Arkadaşlarımız orada ateş içinde yanıyor, biz daha 

bekleyecek miyiz? Hareket için emir bekliyoruz”, der.
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Nihayet beklediği emri saat 05.45’te alır ve iki taburun başında 
hızla Arıburnu yönüne hareket eder. Beraberinde 27. Alay’ın 1. ve 3. 
Taburlarından oluşan yaklaşık 2 bin asker vardı.

Arıburnu sırtlarının ikinci hattı olan -sonradan Kemalyeri ismini 
alan- tepeye geldiğinde, buradan düşmana hücum için tertibat aldırdı. 
Saat 08.00’e geliyordu ve bu saate kadar düşmanın karaya çıkarmış 
olduğu birlikler 8-10 bin kadardı. Karaya çıkan Anzak birlikleri dağı-
nık gruplar hâlinde, kimisi Kanlısırt istikametinde, kimi Conkbayırı 
istikametinde ilerlemekteydi. 

Şefik Bey’in hücum emri ile 27. Alay’ın kahraman erleri düşma-
nın sayıca 4-5 misli üstün kuvvetini hatırlarına bile getirmeden ileri 
atıldılar. Birkaç saat içinde Anzak birlikleri denize bakan yamaçlara 
kadar geri atıldı. Ancak burada takviye alan düşman, mukabeleye 
başlayınca bilhassa Kanlısırt üzerinde yer yer göğüs göğse bir mü-
cadele başladı.

Şefik Bey bu amansız muharebeyi resmi raporunda şöyle anlat-
maktadır:

“Kanlısırt üzerinde bulunan toplarımızı geri almak için taarruza 
geçen askerimiz şiddetli ateş karşısında pek cesurane ilerlemeye 
çalışıyordu. Avcı hattı düşmanın elinde bulunan toplarımıza yak-
laşmıştı. Topların kurtarılması hakkında sık sık teşvik edici emirler 
veriyordum. Düşman topları vermemek ve Kanlısırt’ı bırakmamak 
için pek inatçı mukavemetle kalmayarak karşı hücumlar da yapıyordu. 
Askerlerimizin ilerlediği yerlerde, ölü ya da ağır yaralı birçok düşman 
askeri bulunuyordu. Muharebe öyle kızgın bir devrede idi ki; değil 
düşmanın ağır yaralanmış veya henüz hayatta bulunan askerlerine 
yardım etmek, yardıma muhtaç yaralılarımıza bile bakmak kimsenin 
hatırına gelmiyordu. Çünkü muharebenin bu safhası düşman eline 
esir düşen toplarımızın kurtarılması namına cidden şiddet kazanmış, 
her iki taraf da yakından inatçı bir mücadeleye tutuşmuştu.
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Bu kızgın müsademeyi görüp de katılmayı arzu etmemek müm-
kün değildi. Bu cümleden yegâne ihtiyat kuvvetim olarak Göktepe’nin 
batısında, yani Adanabayırı’nın bu hizadaki doğu gerisinde bulun-
durduğum bölüğün (1. Tabur 3. Bölük) takım kumandanlarından 
Teğmen Emin Efendi, harbe katılmak için bölük kumandanına yaptığı 
müracaatında bölük kumandanından; ‘Bizden başka ihtiyatta kuvvet 
yoktur, kumandan bizi göndermez’ şeklinde açık ve kesin cevabı alır. 

Bu olumsuz cevaba rağmen Emin Efendi, askerlerimizin Kanlısırt’ta 
topların başında pek kızgın ve yakından devam eden muharebesi kar-
şısında daha fazla dayanamayarak, bölük kumandanının muharebeyi 
seyretmekle meşgul bulunduğu bir sırada, gizlice ve emirsiz, takımını 
alır ve hızla toplarımızın başında cereyan eden muharebeye girişir. 
Teğmen Emin Efendi giriştiği bu muharebede şahadet rütbesine ulaşır.

Düşman, verdiği telefata bakmayarak üst üste karşı süngü hü-
cumlarına kalkar. Fakat esir toplarımızın önünde ve onların yoluna 
cereyan eden bu hücumları kahraman askerimiz mukabil hücumlarla 
püskürtür; düşmanı kaçırarak toplarımızı geri alırlar. 

Allah’ın yardımıyla artık topları kurtarmıştık. Bu topların başında 
bir saat süren inatçı mücadele, 27. Alay’a hakkıyla şeref verecek bir 
muzafferiyetti.”

Şefik Bey ve 27. Alay’ın kahraman erleri, 25 Nisan sabahı Arıbur-
nu’na çıkıp ilerleyen Anzak birliklerini hayatları pahasına durdurmayı 
başaran birliktir. Stratejik öneme sahip Conkbayırı-Kocaçimen hattını 
düşmanın eline kaptırmayarak imdada yetişen 57. Alay’la birlikte 
Çanakkale’nin kapılarını düşmana kapamıştır. 27. Alay’ın sancağına 
gösterdiği üstün hizmet ve kahramanlık dolayısıyla altın ve gümüş 
imtiyaz muharebe madalyası takılmıştır.
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Arıburnu Kuvvetleri Komutanı  
Yarbay Mustafa Kemal ve 57. Alay

Çanakkale’de 19 Şubat 1915’te başlayan Deniz Muharebeleri’nde 
Mustafa Kemal ve tümeni, Seddülbahir ve civarındaki sahillerin mu-
hafazasıyla vazifeliydi. 19. Tümen, 18 Mart Deniz Zaferi’nden sonra 
muhtemel bir çıkarmaya karşı Gelibolu Yarımadası’nı savunmak üzere 
kurulan Liman von Sanders kumandasındaki 5. Ordu’ya bağlandı. 
Mustafa Kemal ve tümeni artık 5. Ordu’nun ihtiyat tümeniydi.

25 Nisan 1915’te başlayan Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında 
Mustafa Kemal’in karargâhı Eceabat’a yakın Bigalı köyündeydi. Sabah 
gün ağarmadan Arıburnu’na düşman çıkarması başlamıştı. Buradaki 
kuvvetlerin zayıf oluşu yüzünden 9. Tümen Kumandanı tarafından 
kendisinden bir taburluk kuvvet talep edilmişti. Ancak Mustafa Kemal 
durumun nezaketini takdir ederek kendi inisiyatifiyle bir tabur yerine, 
bizzat başında olarak 57. Alay’ın tamamını Arıburnu’na sevk etti. 

Mustafa Kemal sonradan yazdığı Arıburnu Muharebeleri Rapo-
ru’nda bu vakayı şöyle anlatır:

“Saat 09.30’da 9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami’den takviye 
kuvvet talebi üzerine, karargâhımın bulunduğu Bigalı köyüne en yakın 
57. Alay ve dağ bataryası ile iletişime geçtim. Derhâl iki birlik komuta-
nının harekete geçmek üzere hazırlıklarını tamamlamalarını bildirdim.

Bundan sonra birlikleri yürüyüşe hazır bir şekilde toplanmış 
olan 57. Alay ve dağ bataryası komutanları, baştabip, bir yaverim 
ve emir subayımla birlikte toplanma bölgesine gittim. Bigalı Deresi 
boyunca giden yol üzerinden bizzat yürüyüşe geçerek Koçacimen 
Tepesi’ne yöneldim.

Conkbayırı’na ulaştığımızda güneyindeki 261 rakımlı tepeden 
Conkbayırı’na doğru, 27. Alay’dan sahilin muhafazasıyla görevli 
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bulunan bir müfrezenin erlerinin Conkbayırı’na doğru kaçmakta 
olduklarını gördüm. Bizzat askerlerin önüne çıkarak:

- Niçin kaçıyorsunuz? dedim. 
- Efendim, düşman! dediler. 
- Nerede? dedim. 
- İşte! diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. 
Gerçekten de düşmanın bir avcı hattı, 261 rakımlı tepeye yaklaşmış 

ve rahatça ileri doğru yürüyordu. O zaman bu kaçan askerlere bağırarak:
- Düşmandan kaçılmaz! dedim. 
- Cephanemiz kalmadı! dediler. 
- Cephaneniz yoksa süngünüz vardır, dedim ve bağırarak bunlara 

süngü taktırdım ve yere yatırdım. 
Aynı zamanda Conkbayırı’na doğru ilerlemekte olan piyade alayıyla 

dağ bataryasının yetişebilen askerlerinin “marş marş”la benim bulun-
duğum yere gelmeleri için yanımdaki emir subayını geriye yolladım. 
Bu askerler süngü takıp yere yatınca düşman askerleri de yere yattı. 

Kazandığımız an budur!”
İşte bu hareketi, Mustafa Kemal’in Çanakkale Muharebelerinin 

en kritik anlarında duruma müdahale edişinin ilkiydi. Gerçekten de 
düşman Arıburnu’na çıkmış, buradaki zayıf birliğimizi aştıktan sonra 
ilerlemeye başlamıştı. Buraya sabah 8’de yetişen 27. Alay, düşmanla 
çatışmaya girmişti. Ancak düşmanın sayı üstünlüğü sebebiyle, saatler 
ilerledikçe verilen zayiatlarla iki bin kişilik kahraman alayın gücü 
tükenmeye ve durum kötüye gitmeye başlamıştı. Tam bu sırada yetişen 
57. Alay, Arıburnu’nda vaziyeti kurtarmış, 27. Alay’ın sağ yanında 
harbe katılarak düşman sahile kadar sürülmüştü. 

Mustafa Kemal, savaşın en başında göstermiş olduğu bu başarıdan 
dolayı 30 Nisan 1915 tarihinde “Gümüş İmtiyaz Harp Madalyası”yla 
taltif edildi. 57. Alay’ın sancağına da gösterdiği üstün hizmet ve kah-
ramanlık dolayısıyla altın ve gümüş imtiyaz muharebe madalyası 
takılmıştır.
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Seddülbahir Kahramanları:  
Binbaşı Mahmut Sabri Bey ve Taburu

25 Nisan sabahı Gelibolu Yarımadası’nın ucunda bulunan Sed-
dülbahir köyünün etrafında tam beş noktada İngiliz birlikleri çıkarma 
yapmaya başlamıştı. Bu çıkarmalardan Seddülbahir köyünün hemen 
atındaki Ertuğrul Koyu’na (V Sahili) ve köyün 2 kilometre batısındaki 
Tekke Koyu’na (W Sahili) yapılanlar ana çıkarma hareketiydi.

Seddülbahir köyünde karargâh kurmuş olan 26. Türk Alayı’nın 
3. Tabur’u muhtemel düşman taarruzuna karşı sahilleri gözetlemek 
ve yapılacak çıkarma hareketini ilk karşılayacak birlik olmak üzere 
görevlendirilmişti. Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey, emri 
altındaki dört bölüğü çıkarma yapılabilecek noktalara yerleştirmişti. 
3. Tabur’un 9. Bölüğün bir takımı Morto Koyu’nu, 10. Bölük Ertuğrul 
Koyu’nu, 12. Bölük Tekke Koyu’nu savunacak; 11. Bölük ihtiyat olarak 
tabur karargâhında Seddülbahir köyünün üzerinde bulunan Harap 
Kale mevkisinde bulunacaktı.

25 Nisan erken saatlerde başlayan çıkarmayı 26. Alay’ın 3. Tabur’u 
yılmaz bir metanetle karşıladı. 25-26 Nisan günlerinde donanma 
gemilerinin bombardımanı altında, on kat üstün düşman kuvvetine 
karşı 3. Tabur’un gösterdiği kahramanlık emsalsizdir. Bu kahraman 
taburun iki günlük hikâyesi Binbaşı Mahmut Sabri Bey’in raporunda 
şöyle anlatılmıştır:

“Seddülbahir’i savunan 26. Alay’ın 3. Tabur’unun kuvveti, 100’ü 
silahsız 1.100 er ile 200 askerli tümenin istihkâm bölüğü ve 37,5 mi-
limetrelik dört adet küçük toptan ibaretti.

Uğraşımız, gündüz, donanmanın ateşine hedef olmamak için 
ancak irtibat hendekleriyle ateş tutmayan yerdeki avcı hendeklerini 
düzeltmek ve bulundukları yerleri temizlemekten ibaretti. Geceleyin, 
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istihkâm bölüğü ile beraber tel örgünün tamamlanmasına gayret et-
mek ve sahildeki siperlerin düzeltilmesine çalışmaktı. Ancak düşman 
torpidoları, projektörleri yakarak üzerimize ateş edince çalışmamız 
engelleniyordu. Nisan ayının 24. günü gündüz düşman uçaklarının 
faaliyeti ve gece de torpidoların devamlı ateş etmesi işimizi büsbütün 
aksattığı gibi, çıkarmanın yakınlaştığı şüphesini de doğurmuştu.

24-25 Nisan gecesi hava mehtaplı idi. Tel örgünün yapımı ile 
uğraşan birliğe düşman tarafından ateş edilmesi yüzünden ve patla-
maların sesinden uyku uyunamadı. Saat 03.00 idi ki İstihkâm Bölüğü 
Kumandanı Muhittin Efendi boş yere zayiat vermemek için tel örgü 
çalışmasına son verdiğini ve askeri yeraltı barınağına ve çadırlarına 
gönderdiğini haber verdi.

25 Nisan 1915 sabahleyin saat 04.30 civarında şiddetli patlamalar 
üzerine;  ‘İhtiyat bölükleri silah başına’ diyerek düdük çalındı ve bö-
lükler silahlarını alarak toplandılar. Düşmanın bombardımanından 
bir fikir edinmek üzere sahili görmek için Harap Kale Tepesi’ne gidildi. 
Düşmanın gemi toplarının çoğu, sahilde bulunan avcı hendeklerini 
dövmekte bulunduğundan yükselen siyah mavimsi ve yeşilimsi duman 
ile sahil örtülmüştü. Bundan dolayı bir şey görülemiyordu. 

Bölge, donanmanın ettiği ateşe oran kabul etmez derecede küçüktü 
ve birçok daneler yan yana düşüyor, birçok şarapnel de birbirinin ar-
kasından patlıyordu. Ateş, güneyden ve batıdan makaslama geliyordu. 
Sonra kuzeybatıdan da gelmeye başladı. 

O sırada 37,5 milimetrelik iki top tahrip edildiği gibi birçok 
avcı ve irtibat hendeği dümdüz oldu. Hayat kurtarmak için kazılan 
avcı hendeklerinin bir kısmı mezar vazifesini gördü. Aynı zamanda 
yürüyebilen yaralılar sargı yerlerine gelmeye başladı. Düşmanın ara 
sıra attığı mermilerin patlamasıyla düşen misket, hiç görülmemiş 
ve talimnamelerde yazılmamıştı. Misketin danesi, yuvarlak olarak 
yumurta kadar vardı. 
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Savunma kuvvetinin ileride bulunan kısmı avcı hendeklerini işgal 
etmiş, kaderine boyun eğmiş olarak görevini yapma zamanını bek-
lerken; ihtiyat kısmı da diz çökmüş, silahları elinde, ne suretle olursa 
olsun düşmana saldırmayı arzu ettiklerini tavır ve hâllerinden belli 
ediyorlardı. Çoğu, arkadaşlarının, yanında toprakla gömüldüğünü 
ve bir kısmının bacağının, başının havaya fırladığını gördüğü hâlde 
düşmanın üstün kuvvetini ve cephanesini katiyen hatır ve hayaline 
getirmeyerek silahını kullanacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyor ve ara 
sıra hendekten başını çıkararak ateş zamanı geldi mi diye bakınıyordu. 

Mermi tesiri ile düzlenen siperlerde sağ kalanlar, mermi çukur-
larına yerleşiyorlar ve yeni siperler yapıyorlardı. Bu derece dayanıklı 
ve kuvvetli kalbe sahip olan, güven veren bu milletin askeri takdir 
edilmez mi? Bu askeri yetiştiren subaylar yüceltilmez mi? Saat 05.00’i 
geçmişti ki sahil bombardımanı seyrekleşti. Karaya asker çıkaracak 
gemiler (harp ve nakliye gemileri) toplanarak sahile yaklaşıyordu. 
Durum Kirte’nin (Alçıtepe köyü) güneydoğusunda ve 5-6 kilometre 
mesafede bulunan 26. Alay Komutanlığı’na raporla bildirildi.

Düşman Tekke Burnu’ndan Seddülbahir İskelesi’ne kadar güney 
ve güneybatı sahilini çıkarma bölgesi kabul etmiş ve kruvazörleri 
desteğinde ulaştırma gemilerinin bazıları sahile 100 metreye kadar 
yanaştırılmıştı. Çıkarma zamanında kruvazörler ateş ettiği gibi 
ulaştırma gemilerinin baş taraflarında bulunan nordanfiltler ve 
diğer makineli tüfekler de devamlı ateş ediyordu. Tekke Koyu’na 
çok miktarda kayıkla asker gönderildiği gibi Ertuğrul Koyu’na da 
büyük bir ulaştırma gemisi girdi (içinde 2 bin asker bulunan River 
Clyde gemisi). Yüzdürdüğü iki büyük dubayı sahile dayayarak asker 
çıkarmaya başladığı ve Seddülbahir İskelesi civarına diğer ulaştırma 
gemilerinden kayıklarla asker taşıdığı görüldü. 

Bu sırada bizim kahraman askerlerimiz şiddetli ateşe başlamış 
bulunuyordu. Tüfeklerin alevinin göründüğü yerlere gerek top mermisi, 



97 

gerekse makineli tüfek mermileri devamlı olarak düşüyordu ve bu 
ateşe rağmen avcı siperlerinin tamamından şiddetli ateş geliyordu. 
Canını kurtarmak maksadı ile düşmanın kayıklarından suya atladığı 
ve kendilerini kurtarmak için boşuna çabaladıkları görülüyordu.

Seddülbahir İskelesi’nde beş askerî kayık tamamıyla batırıldı. 
Tekke Koyu ateşin şiddetinden görünmüyordu. Düşman, çıkarmasını 
durdurmak zorunda kaldı. Saat 06.00’yı geçmişti. Düşman donanması 
avcı hendeklerine tekrar ateş açmış ve ortalığı dumana boğmuştu. 
Tekrar kayıklarını doldurarak sahile gönderdi ise de bu sefer de gay-
retleri boşa çıktı. Düşman askeri o derece yıldı ki Ertuğrul Koyu’na 
giren büyük ulaştırma gemisinden (River Clyde) inmekten kaçındığı 
fark ediliyordu. Kumandanlarla subaylar, kılıçlarını çekmiş oldukları 
hâlde askeri merdivenlere yönlendiriyorlardı. Görünen komutan ve 
subaylar da Türk kurşunlarından kurtulamadı.”

Ne çare ki düşmanın ardı arkası kesilmiyordu ve yavaş yavaş 
taburun kuvveti erimeye başlamıştı. Bu sırada Tekke Koyu’na çıkan 
İngiliz birlikleri donanmanın etkili desteği sayesinde karaya yerleşip 
ilerlemeye başlamıştı. Tekke Koyu’nun kuzeyindeki İkizkoyu’na 
çıkarılan İngiliz birlikleri de Tekke Koyu’nu savunan bölüğü arka-
dan taciz etmeye başlayınca Tekke Koyu savunması düşer ve bölük 
Seddülbahir’e doğru çekilmek zorunda kalır.

Binbaşı Mahmut Sabri Bey imdat kuvveti alamamıştı. Kendi 
başının çaresine bakmak zorundaydı. Harap Kale tepesinde yanında 
bulunan 11. Bölüğü, acil destek gereken bölgelere parça parça sevk etti. 
Tekke Koyu düşmüştü ancak Seddülbahir köyü ve civarında inatçı 
bir savunma devam ediyordu: 

“Seddülbahir köyü ve civarı devamlı takviye istiyordu. Fakat elde 
kuvvetimiz yoktu. Asker ve subayımızın gayret ve kahramanlığına gü-
venimiz tamdı. Pek az miktarda olsa bile düşmanın üstün kuvvetinden 
yılmayacakları muhakkaktı. Nitekim öyle de oldu. Seddülbahir’deki 
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bir takımın yarısı iskele başında, yarısı köy dışında değirmenler ci-

varında yerleşmiş ve yarıya yakın şehit ve yaralı verdiği hâlde, iskele 

ve civarındaki çıkarma akşama kadar durdurulmuş ve düşmanın 

yüzlerce subay ve askeri öldürülmüştü. Tüfeklerden başka bir silahla 

bir yardım görülmediği hâlde 800’e inen kuvvetimiz, düşmanın üstün 

silahlarla donatılmış askerini her taraftan sıkıştırıyordu. Düşmanın 

iki taburdan fazla kuvveti, iki bölüğümüze karşı ilerleyemiyordu. 

Çeşitli hatlar meydana getirdiği hâlde, kesinlikle sıçrayıp bir adım 

bile atamıyordu.”

25 Nisan öğleden sonra Tekke Koyu’ndan çıkıp ilerleyen düşman 

kuvvetleri Aytepe’yi ele geçirdi. Gözcübaba tepesi akşama kadar 

savunulduysa da, bu mevzilerde bulunan az sayıdaki 10. Bölük eri 

Harap Kale tepesine çekildi. 25 Nisan günü düşmanın çıkarma kuvveti 

beş taburu geçmişti; ancak iki taburdan fazla kuvvetini kaybetmişti. 

Sahili savunan 3. Tabur’un ise yaklaşık 450 kaybı vardı. 

25-26 Nisan gecesi düşmanla yakın temasta muharebe edildi. 

Gece gelen bir taburluk kuvvetle düşmanın bir süngü hücumuyla 

geri çekilmesi planlandı. Ancak mevzilenmiş düşmana yapılacak bu 

taarruzdan, faydadan ziyade zarar getireceği görülerek vazgeçildi.

26 Nisan sabahı saat 10’da Alay’dan geri çekilme emri alındı. 

Geri çekilme hareketi saat 14.30’da başladı:

“Düşmanla mesafe 500 ve 600 metre arasında idi. O esnada 

düşmana şiddetli bir ateş açılarak ateşten sonra Kanlıdere içinden 

Kirte istikametine ve ikinci mevziye çekilme emri verildi. 

Sargı yerinde yaralıların yanına gidildi. Yürüyebilenlerin ar-

kadaşları ile beraber gitmeleri, yürüyemeyecek durumda olanların 

burada kalmaları, yaralılara düşmanın eziyet etmeyeceğinin yapılan 

anlaşma gereği olduğu ve kendileri için ekmek çuvalları ile iki teneke 

su bulunduğu söylenildi. Götürülemeyip orada bırakılanların sayısı 
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70 kadardı. Sargı yerlerinde toplanan silahlar bir eşeğe yüklenerek 
gönderildi. 

Saat 15.00 olmuştu. Tüfek sesleri azaldı. Kuvvetimiz dereye doğru 
çekilmiş ve dereye inmişti. Düşman piyadesi arkamızdan gelmedi. 
Yalnız yan ateşi ile takip etti. Donanma ateşi dehşetli idi. Bütün 
geri araziyi taramaya başladı. O esnada, ikinci hattımızdan sağ 
taraf siperlerinin düşman tarafında hakikaten işgal edilmiş olduğu 
görüldü. Dere içi onlara göre ateş tutmadığından bir tesir yapmadı, 
ama dere içinden giderken ikinci savunma hattının da geçildiğinin 
kimse farkında değildi. Derede suyun derinliği bazı yerlerde kalçalara, 
bazı yerlerde dizlere kadardı. Sudan çıkınca düşmanın şiddetli ateşi 
ile karşılaşılıyordu. 

İkinci savunma hattına gidilecek diye derenin sağına çıktım ve 
sırtlardan biraz ilerledimse de bizleri korumaları için evvelce gönder-
diğim birliklere tesadüf edemedim. Yanımda 11. Bölük’ten bir sıhhiye 
eri ile Kamil isminde bir trampetçiden başka ne subay ne asker vardı. 
Adı geçen iki er araştırmak için ileri gönderildilerse de şarapnelin 
çokluğundan ve şiddetinden bir çukura yatarak daha ileri gidemedi-
ler. Bunların yanına varınca sıçramalarla dereye kadar gitmeleri ve 
oradan  ‘İkinci savunma hattı burasıdır. Binbaşı buradadır, buraya 
geliniz’ diye çekilmekte olan askerlere bağırmaları için emir verildi 
ve yapıldı ise de netice alınamadı. Kimse dereden sırtlara çıkamadı. 
Durumu, ateş hâlini gören, çıkmamalarına hak verir. 

Saat 16.00 oldu. Seddülbahir sahil siperlerinde ağır yaralı ve 
şehitten başka tek bir askerimiz kalmamıştı. Evvelce gönderilen iki 
bölük arandıysa da kimse bulunamadı. Bu hâlde, işgal edilen siperlerde 
sağımız düşman tarafından tutulmuş ve sol gerimizde de düşman 
bulunduğuna göre vaziyetimiz fenalaşmıştı. 

Saat 17.00’ye kadar sağ ve sol taraflarımız gözetlenerek kalındı. 
Mevcut cephane miktarı kontrol edildi. 20’den 50’ye kadar mermisi 
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olan ve hiç fişeği olmayan erler görüldü. Kendi başına kalan bu 
kuvvetle orada gece bulunmaktansa geriye çekilmek çok daha uygun 
görülerek 17.30’da dereden Kirte’ye doğru hareket edildi ve Kirte’ye 
1,5 kilometre kala evvelce gönderilen iki bölüğün dere kenarında 
oturmakta oldukları görüldü. Alay karargâhına gidince askerlerin 
de alay karargâhına gelmesi emri verildi. 

Asker de geldi, taburun mevcudu yoklandı. Kaybımız; üç yüzbaşı 
(birisi şehit, ikisi ağır yaralı), üç teğmen (birisi şehit, ikisi yaralı) 570 
askerdi. Gece cephane tamamlanarak ihtiyat olarak alay karargâhında 
hazır bulunuldu.”

25-26 Nisan tarihlerinde 26. Alay’ın 3. Tabur’u, subaylarının ve 
erlerinin yarıdan fazlasını şehit ve yaralı vermesine ve düşmanın silah 
ve asker adedi üstünlüğüne rağmen, Allah’ın yardımına güvenerek 
Seddülbahir sahillerinin savunulması vazifesini yerine getirmekte 
fedakârlık göstermekten geri durmamıştı. 
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25 NİSAN’DAN SONRA SEDDÜLBAHİR 
CEPHESİ MUHAREBELERİ

2
6 Nisan günü Seddülbahir bölgesindeki Türk kuvvetleri 
cepheye gönderilen 2 bin kişilik 20. Alay ve Bursa Jan-
darma Taburu ile takviye olunarak bugünkü Alçıtepe kö-

yünün 3 kilometre güneyinde bir savunma hattı vücuda getirdi.
Seddülbahir’i ele geçiren İngilizler ise geri çekilen Türk 

kuvvetlerini takip etmeyip bulundukları yeri tahkim ederek 
kuvvetli bir hareket üssü hazırlamakla vakit geçirdiler. 

27 Nisan günü üç taburluk bir takviye kuvvet daha alan 9. 
Tümen Komutanı Halil Sami Bey, emri altında toplanan yak-
laşık 8 bin askerle bir gece taarruzu planladı. Oysa 27 Nisan’a 
kadar İngilizlerin karaya çıkardığı asker sayısı 12 bini bulmuştu. 
Buna Kumkale’den geriye alınıp Seddülbahir’e çıkarılan 5 bin 
Fransız askeri de eklendiğinde Müttefik kuvvetlerin sayısı 17 
bini buluyordu. 

Halil Sami Bey’in kendi kuvvetlerinin iki katı askere sahip 
düşmana taarruz planı o gece gerçekleşmedi. Birlikler bulun-
dukları hattı tahkim etmekle yetindiler. 
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I. kirte Muharebesi (28 nisan 1915)
İngilizler ilk günkü çıkarmalarda maddi ve manevi olarak 

çok sarsılmışlar, hiç ummadıkları bir dirençle karşılaştıkla-
rından temkinli hareket etmeye başlamışlardı. Bu yüzden iki 
günlük bir hazırlıktan sonra 28 Nisan günü için bir taarruz 
planladılar. Taarruzun hedefi, ilk gün alınması planlanmış 
olan Alçıtepe idi.

Müttefik ordunun cepheye sürdüğü asker sayısı Fransızların 
da dâhil olmasıyla 17.500’ü bulmuştu. Bu sayı, karşılarındaki 
Türk kuvvetinin iki katıydı. Bundan daha da önemlisi, taar-
ruza denizden katılacak donanma gemilerinde 400 namluluk 
muazzam bir topçu desteğinin olmasıydı.

Türk cephe hattı, bölgeyi başından beri savunan 9. Tü-
men Komutanı Halil Sami Bey’in idaresindeydi. Cepheye 7. 
ve 5. Tümenlerden takviye kuvvet gönderilmiş, böylece Türk 
savunması 8 bin kişiye ulaşmıştı.

I. Kirte Muharebesi, saat 08.00’de Türk cephe hattının iki 
yanına sokulan Müttefik savaş gemilerinin yakın mesafeden 
açtığı ateş desteği altında başladı. Türk cephesinde henüz 
derin ve tahkimli siperler yapılmamış olduğundan donanma 
bombardımanı çok etkili olmuş, ileri karakol görevi yapan 
birlikler geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Asıl kuvvetler arasındaki muharebe saat 09.00’da başladı. 
Türk savunma hattı, günümüzde var olan Alçıtepe-Seddülbahir 
karayolu tarafından ikiye ayrılıyordu. Yolun batısındaki bölge 
20. Alay tarafından, doğusundaki bölge 25. ve 26. Alaylar ta-
rafından tutuluyordu. Aslında doğu bölgesini takviye olarak 
gelmekte olan 19. Alay tutacaktı. Ancak bu alayın gecikmesi 
üzerine çıkarmanın ilk anından beri sürekli muharebe eden 
ve çok zayiat vermiş olan zayıf mevcutlu 25. ve 26. Alaylara 
görev verilmişti.
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20. Alay cephesinde İngiliz birlikleri taarruz ediyordu. Yak-
laşık 10 bin kişilik düşman taarruzunu 20. Alay erleri karşıladı 
ve durdurdu. Merkezden yapılan taarruzlar da kırılarak Kirte 
yolu kontrol altına alındı.

Asıl tehlike, cephenin doğu kanadında baş göstermişti. Bu 
bölgeye taarruz eden İngiliz ve Fransız kuvvetleri karşılarında 
bulunan zayıf ve yorgun 26. Alay’ı baskı altında tutarken, de-
nizden savaş gemilerinin açtığı yan ateş, siperleri barınılamaz 
hâle getirmişti. Sonunda 26. Alay’da çözülme emareleri belirdi. 
Muharebeyi yöneten 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey, doğu 
kanadının çöktüğünü ve düşmanın Alçıtepe ile önünde bir 
engel kalmadığını görerek geri çekilme emri verdi. 

Geri çekilme emrine göre bütün birlikler, bulundukları 
yerden 2-3 kilometre geride bulunan Alçıtepe sırtlarına kadar 
geriye alınacaktı. Muharebe devam ederken ve sağ kanatta da 
20. Alay başarıyla savunma yaparken alınmış bu karar çok 
tehlikeliydi. Zira bütün cephede oluşacak bir panik havası, 
Seddülbahir Cephesi’nin tamamen elden çıkmasına sebep 
olabilirdi. 

Cephede yaşanan bu tehlikeli ve kritik anda, 25 Nisan 
günü Seddülbahir’de düşmana geçit vermeyen Binbaşı Mah-
mut Sabri Bey yeniden ortaya çıktı ve muharebelerin seyrini 
tamamen değiştirdi.

Mahmut Sabri Bey yanında bulunan bir bölük erle ihti-
yatta bulunuyordu. Cephenin doğusunda 26. Alay çözülüp 
birlikler geriye doğru çekilmeye başlayınca, Mahmut Sabri 
Bey yanında bulunan ihtiyat grubunu alarak öne fırladı. Geri 
çekilen erleri yanına katarak boşaltılan mevzilere atıldı. Tam 
zamanında yapılan bu müdahale, cephedeki Türk birliklerini 
yeniden canlandırdığı gibi, İngilizleri şaşkınlığa uğratarak 
durdurmuştu. Mahmut Sabri Bey’in tam zamanında ve cesurca 
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hareket ederek muharebeye müdahale etmesi, bütün cephenin 
kaderini değiştirmişti.

Artık Müttefik taarruzları bütün cephe hattında durdurulmuş, 
cephede durum kontrol altına alınmıştı. Şimdi taarruz sırası 
Türk askerine gelmişti. Öğleden sonra saat 15.00’te yetişen 
19. Alay’ın iki taburu ile yapılan karşı saldırı, İngiliz-Fransız 
kuvvetlerini yerinden oynatarak sabah saldırıya geçtikleri 
Morto Koyu kuzeyi ile Yalçıtepe hattına kadar geri attı.

28 Nisan günü saat 18.00’de muharebeler tamamen durdu. 
I. Kirte Muharebesi’nde başarısızlıkla sonuçlanan Müttefik 
taarruzu neticesinde, İngiliz-Fransız zayiatı 3 bini geçmişti. 
Türk birliklerinde şehit ve yaralı olarak kayıp 2.300 kişiyi 
bulmuştu.

Ordu Komutanı Liman von Sanders çıkarmanın üzerinden 
3-4 gün geçtikten sonra artık Müttefiklerin ana çıkarmasının 
Seddülbahir olduğunu ve Alçıtepe üzerinden Kilitbahir’e ulaş-
mayı hedeflediklerini kavrayarak bu cepheye, Saros ve Anadolu 
bölgelerinden kuvvet kaydırmaya başladı. 

Seddülbahir bölgesinde, 30 Nisan akşamına kadar gelen 
takviye kuvvetlerle muharip kuvvet sayısı 16 bini bulmuştu. 
Liman Paşa, Seddülbahir bölgesinde toplanan çeşitli tümenlere 
mensup bu kuvvetlerin genel komutasına Alman Albay Von 
Sodenstern’i tayin etti.

seddülbahir Cephesi’nde Gece Taarruzları  
(1/2 Mayıs ve 3/4 Mayıs 1915)
Gerek İstanbul’daki Başkomutanlık, gerekse 5. Ordu Ko-

mutanlığı, karaya çıkmış düşmanın yenilmesi yönünde emirler 
vermekteydi. Bu emirlerin tesiri altında Seddülbahir bölgesinde 
toplanan kuvvetlerle bir gece taarruzuna kadar verildi. 

1/2 Mayıs gecesi saat 22.00’de başlayan Türk taarruzu 
başlangıçta iyi gelişerek sağda İngilizlerin tuttuğu mevkide 
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ilerleme sağlandıysa da, 15 taburluk kuvvet karşısında gece 
01.00’de durdu. Gece boyunca bir kere daha denenen taarruz, 
artık hazırlıklı bekleyen İngiliz askerlerinin makineli tüfek 
ateşi altında sonuçsuz kaldı. Fransızların bulunduğu sol ka-
natta yapılan gece taarruzunda ise göğüs göğse muharebeler 
yaşanmış, ancak burada da düşman cephesi yarılamamış ve 
geriye, eski mevzilere çekilmek zorunda kalınmıştı. 

Yeterli keşif ve hazırlık yapılmadan, kötü koordine edilmiş 
ve kötü yönetilmiş gece taarruzları, cephede durumu değiştir-
mediği gibi, bir gecede 6 bin Türk erinin kaybedilmesine yol 
açmıştı. Müttefiklerin kaybı da 3 bini bulmuştu.

1/2 Mayıs’ta pahalıya mal olan gece hücumu ortada iken, 
bir gün sonra yeni bir gece taarruzu hazırlığına girişildi. Bu 
taarruza İstanbul’dan gönderilen ve cepheye dâhil olmak üzere 
olan 15. Tümen de katılacaktı. 

Plana göre cephede bulunan 10 bin erle gece hücumu ya-
pılacak, geriden gelecek 15. Tümen’in 8 bin askeri ile düşman 
cephe hattı yarılacaktı.

3/4 Mayıs gecesi saat 23.00’te başlayan taarruzda sağ kanatta 
9. Tümen’e bağlı birlikler taarruza kalktıysa da projektörlerle 
aydınlatma yapan savaş gemilerinin ateş perdesi altında ilerleme 
sağlanamadı. Saat 02.00’ye kadar devam eden mücadele, ağır 
kayıplar verilmiş bir hâlde eski mevzilere dönülerek sona erdi.

Sol kanatta 7. Tümen alaylarının taarruzu, sayısı 17 bine 
ulaşan Fransız kuvvetlerinin tuttuğu siperlerden açılan yoğun 
makineli tüfek ateşi ile savaş gemilerinin projektör ışığı altında 
açtıkları yan ateş altında ilerleyemedi. Gece saat 01.00’de parça 
parça cephe hattına ulaşan 15. Tümen, bir plan dâhilinde ol-
mayan belirsiz emir ve hedeflerle ileri sürüldü. Cepheye yeni 
gelen arazi ve düşmanın konumu hakkında hiçbir fikri olmayan 
15. Tümen erleri, karanlıkta cesaretle ileri atıldılar. Taarruz 
gece boyunca devam etti. Gün ağarıp ortalık aydınlandığında 
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bir felaketle yüz yüze gelindi. Açık arazide düşman donanma-
sına yakalanan 15. Tümen askerleri yoğun bir bombardımana 
tutuldu. 15. Tümen’e bağlı bazı müfrezeler gece karanlığında 
düşman hattını geçerek Morto Koyu’na kadar ilerlemişti. 
Talihsiz tümenin 8 bin kişiyle girdiği bu gece taarruzundan, 
geriye ancak 4 bin kişi dönebildi.

Harp kaidelerine uygun keşif ve hazırlık yapılmadan, plansız 
ve koordinasyonsuz, belirsiz hedefler verilerek hücuma kaldı-
rılan Türk askerleri cesaret ve fedakârlıkla muharebe ettiler. 
İyi eğitim görmüş, cesur askerlerden oluşan 15. Tümen yok 
pahasına düşmana ezdirildi. Belki de başka bir muharebede 
çok faydalı işler görebilecek olan bu tümen, uğradığı ağır ka-
yıplar yüzünden uzun süre kendini toplayamadı.

Seddülbahir Cephesi’nde yapılan bu başarısız teşebbüsler 
sonucunda 4 Mayıs’ta yeni bir düzenlemeye gidildi. Komuta 
kabiliyeti olmayan, her bakımdan yetersiz cephe komutanı 
Albay Von Sodenstern görevden alındı. Cephenin adı Güney 
Grubu olarak değiştirilerek komutanlığa, Anadolu Yakası’ndaki 
15. Kolordu Komutanı Alman General Weber getirildi.

II. kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915)
Türk ordusunun yaptığı gece taarruzlarının sonuçsuz kal-

ması üzerine, bu fırsattan yararlanmak isteyen Müttefik Ordu 
Komutanlığı, Seddülbahir Cephesi’nde genel bir taarruza karar 
verdi. Bölgede bulunan İngiliz ve Fransız kuvvetlerine ilave 
olarak Arıburnu (Anzak) Cephesi’nden buraya naklettikleri 5 
bin kişilik ilave kuvvetle 42 bin kişilik bir güce erişen Müttefik 
ordusunun hedefi yine Alçıtepe idi.

Türk tarafında ise cepheyi yine 7. ve 9. Tümenlere mensup 
alaylar ile takviye olarak gelmiş perakende kuvvetler tutmak-
taydı. Kâğıt üzerinde 23 taburluk bir kuvvet görünüyorsa da 
bütün alaylar ağır zayiat verdiklerinden, gerçekte Türk kuvveti 
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ancak 13 bin nefere ulaşıyordu. Ağır kayba uğrayan 15. Tümen, 
cephe gerisinde ihtiyata alınmıştı.

II. Kirte Muharebesi 6 Mayıs günü savaş gemilerinin 
bombardımanını takiben 10.30’da başladı. Türk cephe hattının 
sağına yüklenen İngilizler derhâl açılan makineli tüfek ve piyade 
ateşiyle durduruldu. Sol kanatta başlayan Fransız taarruzu 
Kerevizdere istikametinde 400 metre ilerleme kaydettiyse de 
neticede durduruldu. İleri mevziler arasındaki muharebe gece 
boyu devam etti.

7 Mayıs sabahı Müttefik taarruzu yeniden başladı. Donanma 
gemilerinin Türk hattının sağ ve sol yanlarına sokularak açtığı 
ateş himayesinde bir miktar ilerleme sağlandı. Bilhassa sağ 
kanatta Zığındere bölgesinde İngilizler 300 metrelik ilerleme 
kaydetmişti.

8 Mayıs sabah saat 10.00’da görülmemiş şiddette başlayan 
ve 15 dakika süren deniz ve kara bombardımanı, Türk hatlarını 
ateş ve duman içinde bıraktı. Bu şiddetli bombardımanı takiben 
Zığındere vadisinin her iki tarafından saldırıya geçen İngiliz 
ve Anzak birlikleri 300 metre kadar ilerlediyse de durduruldu. 
Solda Fransız hücumu etkili olmadı.

Müttefikler hava kararmadan son bir teşebbüste bulu-
narak yine yoğun ve etkili bir topçu ateşini takiben bütün 
cephe hattında süngü hücumuna kalktı. Bu hücumu cesaretle 
karşılayan Türk askerleri düşmanı durdurmayı başardı. Bu 
hücumun Müttefikler açısından tek başarısı, Fransız kuv-
vetlerinin Kerevizdere mıntıkasında 83 Rakımlı Tepe’yi ele 
geçirmesi olmuştur.

Müttefikler, üstün kuvvetlerle ve büyük bir gayretle giriştik-
leri ve üç gün devam ettirdikleri bu taarruzlar sona erdiğinde 
hâlâ, ilk gün hedefleri olan Alçıtepe’nin 3 kilometre uzağında 
bulunuyordu. Bütün cephe hattında 400 ila 600 metre arasında 
ilerleme kaydedebilmişlerdi. Bunun karşılığı olarak ise 6500 
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asker kaybetmişlerdi. II. Kirte Muharebesi’nde Türk kaybı 
şehit ve yaralı olarak 2 bin civarındaydı.

II. Kirte Muharebesi’nden sonra Mayıs ayı boyunca siper 
muharebeleri ve lokal çarpışmalar devam etti. Bilhassa Türk 
sol kanadında, Kerevizdere bölgesinde, Fransızların mahdut 
hedefli saldırıları sonucu bazı mevkiler onların eline geçti.

Mayıs ayında karada bu muharebeler yaşanırken denizde 
de faaliyet sürmekteydi. 13 Mayıs günü Çanakkale’den hare-
ket eden Binbaşı Ahmet Bey idaresinde Muavenet-i Milliye 
torpidosu, gece karanlığında Morto Koyu’na kadar sokularak 
burada demirli olan İngiliz donanmasına ait Goliath zırhlısını 
torpilledi. Üç torpille vurulan zırhlı, 570 mürettebatla birlikte 
battı. Çanakkale’de bulunan düşman donanmasına taarruz için 
gönderilen Alman donanmasına mensup U-21 adlı denizaltı, 
25 Mayıs günü Arıburnu açıklarında bulunan İngiliz Triumph 
zırhlısını torpilleyerek batırdı. U-21, hemen iki gün sonra 27 
Mayıs’ta, Seddülbahir’de Tekke Koyu önünde demirlemiş olan 
İngiliz Majestic zırhlısını torpilleyerek batırdı.

15 gün içinde üç zırhlının batırılması ve bölgede Alman 
denizaltılarının dolaşması üzerine Müttefik Komutanlığı, savaş 
gemilerini çekerek güvenli limanlara gönderdi. Bu durum Türk 
savunması üzerindeki baskıyı azalttığı gibi, donanmanın ateş 
gücü himayesinden mahrum kalan karadaki düşman askerinin 
de moralini bozdu.

III. kirte Muharebesi (4-6 haziran 1915)
Çanakkale’de Türk savunması önünde çakılı kalan, çıkarma 

hedeflerine bir türlü erişemeyen Müttefik Ordu Komutanlığı 
genel karargâhlarından gelen yoğun baskı üzerine Haziran ayı 
başında genel bir taarruza karar verdi. 
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Müttefik ordunun kuvveti 20 bin İngiliz, 10 bin Fransız 
askerinden oluşuyordu ve 108 namludan ibaret güçlü bir topçu 
desteği vardı. .

Türk savunma hattı ise sağda 9. Tümen, solda cepheye 
yeni gelen 12. Tümen’le tutuluyordu. Cephe hattında 18 bin, 
cephe gerisinde ihtiyatta 6 bin olmak üzere Türk savunma 
kuvveti 24 bin kişiydi.

4 Haziran sabahı saat 08.00’de her zamankinden yoğun 
ve uzun süreli bir topçu bombardımanı ile muharebe başladı. 
Tam 2,5 saat süren bombardımandan sonra yerle bir olmuş, 
barınılması imkânsız hâle gelmiş Türk siperlerine Müttefik 
taarruzu başladı. Sol kanatta 12. Tümen cephesine başlayan 
Fransız taarruzu, başta ilerleme sağladıysa da püskürtüldü. 
Merkezde başlayan İngiliz taarruzu 36. Alay karşısında etkili 
oldu. Bu mevkide cepheye sürülen 22. Alay vasıtasıyla İngilizler 
durdurulabildi. Yine merkezde bugünkü Alçıtepe-Seddülbahir 
karayolunun batısında gelişen İngiliz taarruzu, 9. Tümen’e bağlı 
birlikleri geri atarak 1 kilometre kadar ileri sokuldu. Cephenin 
merkezinde ortaya çıkan bu tehlikeli durum, yetişen takviye 
kuvvetlerle giderildi. Karşı saldırıya geçen Türk birlikleri ileri 
sokulan İngilizleri geri attı.

5 ve 6 Haziran günleri devam eden muharebelerde Türk 
birliklerinin karşı hücumları, ilerlemiş olan İngilizleri geri 
attı. Solda arazi kazanan Fransızlar ise takviye olarak gelen 
2. Tümen’e mensup birlikler tarafından yapılan süngü hücu-
muyla geri atıldı.

Üç gün süren muharebeler sonucunda Müttefikler, cephe 
merkezinde 500 metrelik bir ilerleme sağlamış, sağ ve sol ka-
natta ise eski yerlerinde kalmıştı. Müttefiklerin kaybı 7.500’dü. 
Türk tarafında ise bilhassa cephe merkezinde, İngilizlerin 1 
kilometrelik ilerlemesiyle bir buhran yaşanmışsa da yetişen 
kuvvetler ve Türk erlerinin yaptığı süngü hücumları ile cephe 
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korunmuş ancak bunun karşılığında çok kan dökülmüştü. Türk 
birliklerinin kaybı 3 bini şehit olmak üzere 10 bini bulmuştu.

kerevizdere ve Zığındere Muharebeleri  
(21 haziran-13 Temmuz 1915)
Haziran ayı ortasına gelindiğinde Müttefikler Komutanlığı 

görmüştü ki, artık mevcut kuvvetlerle Türk savunmasını aşmak, 
Alçıtepe’yi ele geçirmek mümkün değildi. Türk savunması 
iyice tahkim edilmiş, kademeli siper hatları vücuda getiril-
miş, siperler ağır bombardımandan etkilenmeyecek derinliğe 
ulaşmıştı. Bu yüzden Müttefikler, Alçıtepe’yi hedef alan genel 
taarruzlar yerine, taktik olarak önem taşıyan, mahdut hedefli 
lokal taarruzlar yapmaya karar verdiler. Bu amaçla Türk sa-
vunmasını merkezden delmeye çalışmak yerine, iki kanatta 
bulunan Kerevizdere ve Zığındere mıntıkalarından Türk hattını 
kavrayıp cepheyi düşürmeyi planladılar. 

I. kerevizdere Muharebesi: İlk olarak, Fransızların 
tuttuğu cephenin karşısında bulunan Türk cephe hattının sol 
kanadına taarruz edildi. I. Kerevizdere Muharebesi olarak bilinen 
bu çarpışmalar, 21 Haziran günü başladı. Kerevizdere bölgesi, 
19 Mayıs’ta Arıburnu Cephesi’ndeki taarruzda mevcudunun 
yarısını kaybeden zayıf 2. Tümen tarafından savunulmaktaydı. 

20 Haziran günü İngiliz ve Fransız topçusunun Kerevizdere 
bölgesine başlattıkları bombardıman o kadar etkili olmuştu ki 
Türk cephe hattında neredeyse siper namına bir şey kalma-
mış, her taraf dümdüz olmuştu. Bu bombardımanda düşman 
tarafından Kerevizdere’deki Türk siperlerine 20 binden fazla 
mermi atılmıştı. 

21 Haziran sabahı, tahrip edilmiş Türk siperlerine karşı 
Fransız taarruzu başladı. Cephedeki 2. Tümen birlikleri inatçı 
bir direniş gösterdi. Takviye olarak gelen 1. Tümen’e bağlı 71. 
Alay erlerinin cesurca süngü hücumlarına rağmen Fransızlar, 
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Kerevizdere’ye hâkim bir noktayı ele geçirdiler. Fransızların 
tehlikeli bir şekilde ilerlemesi üzerine 12. Tümen’in 34. Alay’ı 
cepheye sürüldü. Bütün gün ve gece boyunca Kerevizdere 
önündeki sırtlarda korkunç bir boğazlaşma şeklinde devam 
eden muharebeler sona erdiğinde, Fransızlar 3.500 asker kay-
bederek 200 metrelik bir ilerleme kaydetmişti. Türk tarafında 
ise kayıplar daha ağırdı. Şehit ve yaralı sayısı 6 bini buluyordu. 
Cepheyi savunan zayıf mevcutlu 2. Tümen ise neredeyse yok 
olmuştu. 2. Tümen derhâl geriye alınarak yerine 12. Tümen 
getirildi.

Zığındere Muharebeleri: Fransız birliklerinin Türk 
savunma hattının sol tarafında az da olsa bir ilerleme sağla-
maları üzerine, bu defa İngiliz birlikleri sağ kanatta Zığındere 
vadisinin iki yanından bir taarruza karar verdiler. Bu bölge 11. 
Türk Tümeni’ne bağlı 33. ve 126. Alaylar tarafından tutulu-
yordu, tümenin 127. Alay’ı ise Alçıtepe köyü (Kirte) kuzeyinde 
ihtiyatta bulunuyordu.

28 Haziran günü her zaman olduğu gibi taarruzdan önce 
başlayan şiddetli topçu bombardımanı Türk mevzilerini alt 
üst etti. Saat 11’de İngilizler 15 bin kişilik bir kuvvetle, toplam 
8 bin askerle tutulan Türk mevzilerine taarruza geçti. Dere 
vadisinden ilerleyen İngiliz birlikleri buradaki Türk ileri pos-
talarını işgal ettiyse de derenin iki tarafındaki açık arazide 
ilerleyenler Türk savunması karşısında daha ileri gitmeyi 
başaramadı. Hücumlarını ısrarla devam ettiren İngilizler, 
bilhassa Zığındere ile deniz arasında bulunan sırt üzerinde 
ilerleyerek bazı Türk siper hatlarını ele geçirdi. Cepheyi tutan 
33. Alay, takviye olarak gelen 16. Alay’la birlikte Keçi Deresi 
mıntıkasını tutarak İngiliz ilerlemesini durdurdu.

30 Haziran sabahına kadar devam eden muharebelerde 
Zığındere’nin deniz tarafındaki bölümünde İngilizlerin bir 
kama gibi Türk hatlarının gerisine sarkmaları tehlikeli bir 
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durum ortaya çıkarmıştı. Hatta Güney Grubu Komutanı Weber 
Paşa, cephe hattını geriye çekmeyi bile düşündüyse de Yarbay 
Cafer Tayyar Bey komutasındaki 1. Tümen’in cepheye yetişmesi 
üzerine Türk savunma hattı toparlandı.

Zığındere’nin denize bakan bölümünde kaybedilen siper-
lerin geri alınması için ordu komutanlığından karşı taarruz 
emredilmişti. Ancak düşmanın ele geçirdiği siperleri geri 
almak imkânsız gibiydi. Açık arazide yapılacak bir taarruzun 
makineli tüfek ve topçu ateşi altında başarı sağlaması mümkün 
değildi. Buna rağmen taarruz kararı alındı. Taarruzu, cepheye 
yeni gelen 3. ve 5. Tümenlere bağlı alaylar yapacaktı.

5 Temmuz günü sabaha karşı saat 03.45’te başlayan taarruz 
Zığındere vadisinin iki tarafından gelişti. Büyük bir şiddet ve 
cesaretle ileri atılan 13 bin Türk eri, İngilizlerin iyice tahkim 
edilmiş siperlerinden açılan çok şiddetli makineli tüfek ateşi 
karşısında ilerleyemeyerek geri çekildi. Ancak taarruza kalkan 
askerlerin yarısı olan 6 bini, şehit ve yaralı olarak kaybedilmişti. 

28 Haziran’da başlayarak 5 Temmuz’a kadar devam eden 
Zığındere muharebeleri, Çanakkale’de yaşanan en kanlı mu-
harebelerden biri olmuştur. Bu süre zarfında Türk tarafının 
kaybı, şehit ve yaralı olarak 16 bini bulmuştu. 

II. kerevizdere Muharebesi: Türk birlikleri daha iyice 
toparlanamadan 12 Temmuz’da İngiliz-Fransız birliklerinin 
ortaklaşa yaptıkları yeni taarruz, Türk savunma hattının sol 
tarafında başladı. İngilizler cephe merkezinden Türk siperle-
rine girmeye çalışırken, Fransızlar da Kerevizdere bölgesinde 
Yassıtepe’yi ele geçirmeyi hedeflemişti. İngilizler şiddetli bir 
saldırıyla hedeflerine ulaştılar ve merkezde 500 metre boyunca 
Türk siperlerini ele geçirdiler. Fransız birlikleri de taarruzda 
başarılı oldu ve Kerevizdere’ye hâkim Yassıtepe düşman eline 
geçti.
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13 Temmuz’da yeniden başlayan Müttefik taarruzları, bil-
hassa Kerevizdere bölgesinde tehlikeli olmaya başlamışsa da 
Türk savunmasının inatçı direnişi ve ihtiyattaki 6. Tümen’e 
bağlı 16. ve 17. Alaylara mensup erlerin kendiliğinden süngü 
hücumuna kalkarak düşmana atılmaları üzerine cephede durum 
kontrol altına alınmış ve Müttefik taarruzları durdurulmuştu. 

II. Kerevizdere Muharebeleri diye de bilinen 12-13 Temmuz 
Muharebeleri sona erdiğinde bir kısım mevzi kaybedilmekle 
birlikte, Türk savunması yerini korumuştu. Ancak kayıplar 
yine muazzam sayıdaydı. İki günlük muharebelerde Türk 
tarafının kaybı 10 bine ulaşıyordu. Müttefiklerin kaybı ise 4 
bin civarındaydı.

Kerevizdere ve Zığındere Muharebeleri Türk birliklerini 
oldukça sarsmıştı. Kıtalar birbirine girmişti; cephede çok 
farklı tümen ve alaylardan askerler karmakarışık bir hâlde 
bulunuyordu. 

Muharebelere ara verilince derhâl bir düzenlemeye gidildi. 
Vehip Paşa komutasındaki 2. Ordu Birlikleri cepheye gelmeye 
başladı. Çok kayıp veren tümenler geriye alındı ve onların 
yerine 2. Ordu’ya bağlı tümenler cepheye sokuldu. 

Güney Grubu Komutanı olan Alman Weber Paşa göre-
vinden alınarak 2. Ordu Komutanı Vehip Paşa bu bölgenin 
komutanlığına getirildi.

ağustos ayından Tahliyeye kadar  
seddülbahir Cephesi
Seddülbahir Cephesi’nde 21 Haziran’dan 13 Temmuz’a kadar 

yaşanan muharebelerde Türk savunma hattını delmeyi başa-
ramayan Müttefikler, bu bölgede yeni bir girişimin sonuçsuz 
kalacağını anlayarak şanslarını başka yerde denemeye karar 
vermişlerdi. Bu amaçla Çanakkale’ye getirdikleri yeni kuvvetlerle 
Gelibolu Yarımadası’nın kuzeyinde Anafartalar bölgesine asker 
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çıkararak cepheyi genişletmeye ve Türk ordusunu kuzeyden 
kuşatmaya karar vermişlerdi. 

Ağustos ayından sonra Seddülbahir Cephesi’nde yapılan en 
önemli harekât, 6 Ağustos Anafartalar çıkarmasıyla eşzamanlı 
olarak Seddülbahir’deki Türk mevzilerine yaptıkları taarruz 
olmuştur. Bu taarruzdan maksat, bölgedeki Türk birliklerini 
baskı altında tutarak kuzeyde Anafartalar-Arıburnu bölgesine 
takviye kuvvet gönderilmesini engellemekti. Ancak bu teşeb-
büsleri sonuç vermemiş, 6 Ağustos’ta yaptıkları taarruz Türk 
birlikleri tarafından akamete uğratıldığı gibi, Güney Grubu 
Komutanı Vehip Paşa kendi ihtiyatındaki tümenlerden 4. ve 
8. Tümenleri Kuzey Grubu’na takviye olarak göndermiştir.

Ağustos ayından sonra Seddülbahir Cephesi’nde Türk 
kuvvetleri bulundukları mevkileri tahkim ederek sağlamlaş-
tırmışlardı. İngiliz ve Fransız kuvvetleri ise Türk savunma 
hattını zorlamaktan vazgeçerek bulundukları hattı koruyabilme 
çabasına düşmüşlerdi. Böylece iki taraf toprağa gömülerek 
sürekli mevzilerini tahkim etmekle meşgul olmuşlardı. Cep-
henin Müttefikler tarafından tahliye edilmesine kadar geçen 
süre içinde zaman zaman dar kapsamlı taarruzlar görülmüşse 
de, genel olarak cephede siper harbi şeklinde muharebeler 
devam etmiştir.
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Muavenet-i Milliye Torpidosu  
İngiliz Zırhlısı Goliath’ı Nasıl Batırdı?

Morto Limanı’nda düşman savaş gemileri, Seddülbahir Cephesi’ni 
savunan Türk birliklerinin, özellikle Boğaz’a yakın olan siperlerini 
sürekli ateş altına alarak askerimize büyük zayiat verdirmekteydi. 
Bu gemilere karşı bir baskın düzenleyerek bölgeden ayrılmaları için 
Muavenet-i Milliye torpidosuna tehlikeli bir görev verildi. Torpidomuz 
gece düşman gemilerine sokulacak ve uygun bir hedefi torpilleyecekti.

Baskın gece yarısı saat 24.00’te düşman gemilerinin vardiya deği-
şiminde yapılacaktı. Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Saffet Bey idaresindeki 
Muavenet-i Milliye, 12/13 Mayıs gecesi 00.45’te ses çıkarmadan demir 
alarak hareket etti. Bacadan kıvılcım çıkmaması için muhribin hızı 8 
mile ayarlandı. O gece sis vardı. Gemideki karartmanın iyi ayarlanması 
sayesinde 600-800 metre uzaklıktaki iki düşman gemisine görünme-
den, saat 01.00’de Eskihisarlık önlerine gelindi ve orada korunmasız 
olarak yatan iki heybetli gemi göründü. Bu gemilerden Goliath’la 
aralarında 1200 metrelik bir mesafe vardı. Muhrip ön tarafını, dümeni 
sol yana çevirerek açık denize döndürüp emin adımlarla ilerlemeye 
devam etti. Vakit kaybetmeden atışa hazır olan torpido kovanları 
da sancağa çevrildi. İki İngiliz muhribinin yanından sessizce geçerek 
Domuz Burnu’ndan yoluna devam etti. Tam o sırada düşman tara-
fından atılan mermi sonucu Goliath Muavenet’i fark etti ve hemen 
parola soruldu. Muavenet-i Milliye mürettebatı, vakit kazanmak ve 
yaklaşmak amacıyla soruya soruyla cevap vermiş, anlamsız birtakım 
işaretler yollayıp kendi muhriplerinden biriymiş gibi sanmalarını 
istemişti. Zırhlı bu durumdan şüphelenemeden, Muavenet hedefine 
200-300 metre yaklaşarak peş peşe üç torpidosunu da ateşledi ve geri 
döndü. 13.160 tonluk dev Goliath zırhlısı baş, merkez ve kıç tarafından 
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vuruldu; kıç tarafındaki cephanenin patlamasıyla 567 kişi ile birlikte 
74 metre derinliğe gömüldü.

Tasvir-i Efkâr gazetesinde 18 Mayıs 1915’te Muavenet-i Milli-
ye’nin bu büyük başarısı, “Goliath Nasıl Battı?” başlığı ile çıkan bir 
yazı ile anlatılmıştı:

“Cesur ve kahramanca bir hareketle İngiltere’nin Goliath zırhlısına 
taarruz eden ve bu zırhlıyı torpilleyerek batırmaya muvaffak olan 
Muavenet-i Milliyemizin bu fedakârca hareketinin hikâyesi hakkında 
yeni malumat aldık. 

Muavenet-i Milliye (Millî Yardımlaşma) ile alınmış ve daha 
önce ‘S-165’ ismiyle Alman filosunda hizmet etmiş olan kahraman 
Muavenet-i Milliyemizin ebedi bir şan ve şerefle taçlanmış olan 
kahramanca hareketini, seri ve çevik muhribimizdeki fedakâr subay 
ve erlerin ortaklaşa yürüttükleri zeki ve akıllıca faaliyetlerine borçlu 
olduğumuzu unutmamak kadirşinas bir vazifedir. 

Torpido muhribimiz, 12/13 Mayıs gecesi hedefine doğru yollanır-
ken, ilk tehlikeli iş olmak üzere Çanakkale Boğazı’nı kapatan mayınlı 
mıntıkayı geçmek gerekmişti. Bu zor aşama başarıyla geçildikten sonra 
da iki düşman zırhlısının demirlemiş olduğu yere giden dar yoldan 
geçmek gerekiyordu. Buradan geçtikten sonra Muavenet-i Milliye, iki 
mükemmel av karşısında bulunacak, kumandan, önündeki iki İngiliz 
zırhlısından istediğini torpilleyip denizin derinliklerine gönderebilecekti. 
Dar geçitte ise sekiz İngiliz torpido muhribi ikişer ikişer her yöne doğru 
gidip geliyordu. Böylelikle İngiliz zırhlılarını dışarıdan gelebilecek bir 
taarruza karşı koruyorlardı. Hâlbuki Muavenet-i Milliye bu muhriplerin 
görüş ve dikkatlerinden kurtuldu ve torpillemeyi tasarladığı zırhlıya yüz 
metre kadar yaklaştı. Goliath zırhlısı, İngiliz donanmasının Seddülbahir 
Cephesi’ndeki Türk siperlerine yaptığı bombardımana o gün 11.30’a 
kadar iştirak etmiş, bundan sonra ise gemide herkes ve her şey gaflet 
uykusuna dalmıştı. Muhribimiz düşman zırhlısının nöbetçilerinden 
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birisinin  ‘Kimdir o?’ işareti üzerine, fark edilmiş olduğunu ve derhâl 
üzerine projektörlerin ışığının çevrileceğini sandı.

Fakat hayır! Hiçbir şey yok… Sükût… Muavenet-i Milliye, avının 
baş tarafına doğru ilerleyerek rahatça harp vaziyetini aldı. Birinci 
torpil, gecenin sessizliği içinde düşman gemisine büyük bir tarraka 
ile çarptı. Geminin projektörleri bir türlü fedakâr torpidomuza yö-
neltilemiyor, karanlık ve sükûn devam ediyordu. Biraz sonra ikinci 
bir torpil zırhlının kazan dairesine isabet etmiş ve bunun üzerine 
gemide bir canlılık görülmüş ise de projektörler yine faaliyete girme-
mişti. Nihayet üçüncü torpil, cephaneliği ateşlemiş ve geminin arka 
tarafından müthiş bir tarraka ile büyük ve kızıl bir alev çıkmıştı. Bu 
alev direklerden daha yükseğe çıkarak Morto Limanı’nı aydınlatmış, 
biraz sonra meydanda bir şey kalmamış, deniz her şeyi yutmuştu.

Kahramanlarımız, vazifelerine bir kat daha itina ile sarılarak 
selametleri için talihin her türlü cilvesinden istifade ederek civarda bu-
lunan sekiz İngiliz torpido muhribi arasından sıyrılıp geçtiler. Düşman 
torpidoları keşif vazifelerini ne kadar kötü yapmışlarsa, yakalamak için 
gösterdikleri faaliyet de o derece beceriksizceydi. Telaşlı ve ümitsiz bir 
hâlde ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Çok yakında bulunan ikinci bir 
İngiliz savaş gemisi ise, kötü talihli arkadaşının imdadına koşmayı bile 
aklına getirmiyordu. İngiliz amirali telsiz-telgraf ile İngiliz filosu için 
utanç verici olan bu hadiseyi haber verirken, bir açık deniz torpidosu 
ile büyük bir savaş gemisini ilk defa olarak torpillemeyi başaran Mua-
venet-i Milliye’nin genç süvarisi, sakin ve gururlu bir şekilde Boğaz’daki 
mayınların arasından geçerek gecenin karanlığı içinde geri dönüyordu.”

Bu galibiyet Seddülbahir Cephesi’nin Kerevizdere mıntıkasında 
muharebe eden ve Goliath’ın ateşinden çok kayıp veren askerlerimize 
de moral olmuştu. 765 tonluk ufacık Muavenet-i Milliye torpidosunun, 
13.000 tonluk dev Goliath’ı yenmesi, İngiliz Donanma Komutanı Lord 
Fisher’in ve Deniz Bakanı Churchill’in istifasına etki eden olaylardan 
birisi olmuştur.
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Çanakkale’de Gönüllüler

Çanakkale Muharebeleri, gönüllülerin çokça yer aldığı, bütün 
milletin nazarında ölüm-kalım mücadelesi olarak görüldüğü bir 
savaştır. Nizami ordu birliklerinin yanı sıra münferiden veya gruplar 
hâlinde vatanın her köşesinden kalkıp gelen ve bu cihat meydanında 
düşmanla muharebe etmeye gönüllü olan yiğitlerin sayısı binlerle 
ölçülür. Yalnız vatan coğrafyasından değil, Balkan Savaşı’nda terk 
edilen Rumeli vilayetlerinde yaşayan Müslüman Türk, Arnavut, 
Boşnak dindaşlar da cihat çağrısı üzerine binbir müşkülatla gelerek 
Çanakkale’deki gazaya katılmışlardır. Çanakkale’de muhtelif birlik-
lerin içerisine dâhil olarak muharebe eden bu kahramanların düzenli 
bir kaydı tutulmadığından Çanakkale’de şehit düşen binlerce gönüllü 
şehidin maalesef adı sanı bilinmez. 

Çanakkale’de din ve vatan uğruna şehadeti gönüllü olarak kabul 
etmiş bu isimsiz kahramanlardan Ünyeli Rıza ve arkadaşlarının 
hikâyesini, Seddülbahir Cephesi’ndeki muharebelere katılmış olan 
Yüzbaşı Saip Bey şöyle anlatır:

“Haziran ayının sonlarında idi. Seddülbahir Cephesi’nde, Kerevizdere 
mıntıkasında bağlı bulunduğumuz 7. Tümen siperlerinde günlerden 
beri devam eden şiddetli muharebeler artık sükûnet bulmuştu. Ara 
sıra baskın ve baskın ihtimaline karşı şiddetli ateş muharebelerinden 
başka yalnız, düşmana 6 metre mesafedeki bomba siperlerinde mu-
harebeler oluyor ve her iki taraf zayiat veriyordu.

Tümenin sağ cenahındaki 21. Alay’ın Yüzbaşı Saip komutasın-
daki 1. Bölüğünün siperleri ile düşman siperleri arasındaki mesafe 6 
metreden 150 metreye kadardı.

Bugünlerden birinde tabur emir subayı 1. Bölük’e beş sivil şa-
hıs getirdi. Bunlar Karadeniz kıyıları halkındandılar. Çanakkale 
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Cephesi’nde şiddetli savaşları haber almışlar, damarlarındaki Türk 
kanı kendilerinin -yaşlı olmalarına rağmen- atıl durmalarına razı 
olmadığından, orada ateş altında ve memleket müdafaasında şehit 
olmayı istemişler ve müracaat etmişlerdi. 

Bu arzularına müsaade edilmiş ve bunların, keşif hizmetinde, 
siper baskınlarında, düşmandan -bilhassa subay- esir almada, yine 
düşmandan ağır makineli tüfek ele geçirmekte kullanılacakları bölük 
komutanına emredilmişti. 

Kendileri silah ve mühimmatla donatıldı ve bir gün bölüğün 
cephesi gösterilerek misafir edildikten sonra ertesi gün vazifeye 
başladılar. Nöbetleşerek bölüğün ilerisine emniyet ve keşif hizmeti 
için gönderiliyorlardı. Düşman keşif kollarına baskınlar yaptılar ve 
aldıkları silahları getirdiler.

On gün içinde bu gönüllülerden ikisi şehit olmuştu. Diğerleri 
bölük komutanına geldiler:

 ‘Yüzbaşım!’ dediler. ‘Üç gündür keşif ve gözetleme yapıyoruz. 
Düşmanın makineli tüfek ve bomba topu mevzilerini keşfettik. Bu 
gece yarısından sonra kalan üçümüz makineli tüfek yuvasına baskın 
yapacağız.’

Bölüğün bütün subay ve eratı, birçok arkadaşlarını şehit etmiş 
veya yaralamış olan düşman ağır silahlarının keşfinden dolayı 
memnundular. Bunlara karşı yapılacak baskını ise heyecanla karşı-
lıyorlardı. Fakat bir defa düşman siperine kadar yaklaşmak ve sonra 
çok kuvvetli olan tel örgülerden geçmek ve nihayet kuvvetle işgal 
edildiği muhakkak olan istihkâma baskın yapmak çok müşkül bir 
iş, muvaffak olacağı şüpheli bir hareketti ve sonu muhakkak ölümle 
karşılanacaktı. Bölük komutanı gibi, bütün bölük eratı da bu yeni 
arkadaşlarını kaybetmek istemiyorlardı.

Fakat onlar şehadeti aramaya karar vermişlerdi; “Millet uğruna 
canımız feda olsun” diyorlardı. Nihayet arzuları kabul edildi. Bu üç 
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kişinin nereden ne şekilde gidecekleri ve baskını nasıl yapacakları 
tespit edildi. Yanlarına yalnız beşer bomba ile kasatura ve kamalarını 
aldılar ve üç kahraman gece saat 01.30’da siperden çıktılar, ölüm dolu 
korkunç karanlığa daldılar. 

Bütün bölük, siperlerinde, bu küçücük müfrezenin baskınının 
neticesini bekliyordu. Bir saat geçti, hiçbir ses sada yoktu. Nihayet 
saat 02.45’te şiddetli bir bomba gürültüsü baskının başladığını anlattı. 
Derhâl bütün İngiliz siperlerinde silahlar harekete geçti ve ateş 15 
dakika boyunca bütün şiddeti ile devam etti. Ondan sonra ortalığı 
tekrar hazin bir sessizlik kapladı. Şimdi bütün gözler karanlıkları 
delerek bu kahramanların geri dönüp dönmeyeceğini gözlüyordu.

Biraz sonra karanlıklarda sürüne sürüne gelen bir hayal göründü. 
Bu, kucağında bölük cephesini yan ateşine alan ağır makineli tüfek 
olduğu hâlde Ünyeli Rıza idi. Yanında arkadaşları yoktu:

‘Yüzbaşım!’ dedi. ‘Sessiz bir hareketle sipere sokulduk, fakat 
düşman burayı kuvvetli tutmuştu, uyanık bulunuyordu. Bomba-
larla sipere atladık. İki arkadaşım süngü ile hücum eden İngilizlerle 
boğuşurken ben kamamı çekerek bu tüfeğin başındaki dört İngiliz’i 
vurdum ve tüfeği aldım. Arkadaşlarım gırtlak gırtlağa yaptıkları bu 
savaşta süngü ile şehit edildiler.’

Bölük komutanı, Rıza’nın alnından öptü ve bütün siper eratı onu 
candan kutladılar. Bu kanlı sahada bıraktığı arkadaşlarının üzün-
tüsüyle gözleri yaşaran Rıza, artık vatani vazifesini yapmış olarak 
memleketine döndü.”
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Zığındere Muharebeleri ve “Üçler Hücumu”

Seddülbahir Cephesi’nde Haziran ayı çok kanlı muharebelere 
sahne olmuştu. 20 Haziran tarihine kadar yapmış oldukları Kirte 
Muharebeleri diye anılan üç büyük taarruzda Türk savunma hattını 
yaramayan İngiliz-Fransız Müttefik Ordusu, yeni bir taktik dene-
yerek Türk savunmasını cepheden değil yanlardan delmeye çalıştı. 
Bu amaçla 21 Haziran’da önce Fransızlar, Türk savunma hattının 
solunda bulunan Kerevizdere mıntıkasına görülmemiş bir topçu 
bombardımanından sonra taarruz etmiş; bir kısım siper hattını ele 
geçirmiş, fakat cepheyi yaramamıştı.

28 Haziran’da ise bu sefer İngilizler, Türk savunma hattının sa-
ğında Zığındere Vadisi’nin iki tarafındaki cephe hattına yine donanma 
gemilerinin ve kara toplarının yağdırdığı binlerce mermiden sonra 
taarruzda bulunmuştu. Topçu bombardımanıyla yerle bir edilmiş 
Türk siperleri, içindeki Mehmetçiğe mezar olmuştu; İngilizler de bir 
kısım siper hattını ele geçirmeyi başarmıştı. 

Bu durum Türk cephe hattında tehlikeli bir vaziyet oluşturdu-
ğundan, düşman eline geçen siper hatlarının geri alınması için bir 
karşı taarruz planlanmıştı. 

3 Temmuz 1915’te yapılacak taarruz, Yarbay Cafer Tayyar Bey’in 
kumandasındaki 1. Tümen’in 70., 71. ve 124. Alaylarının 3. Taburları 
tarafından icra edilecekti. Taarruzu 70. Alay 3. Tabur Komutanı 
Binbaşı Reşat Bey yönetecekti. 

70. Alay, Balkan Savaşı’nda İşkodra savunmasında fevkalade 
büyük hizmetler görmüş, İşkodra Kalesi etrafında bulunan Bardanyol 
tepesini kendisinin üç misli kuvvete karşı yiğitçe savunup düşmana 
geçit vermediğinden, “Bardanyol Alayı” lakabıyla ün yapmıştı. İşte bu 
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kahraman alay, aynı tümende bulunan kardeş alaylarıyla ölümüne 
bir taarruz yapacaktı.

Taarruza katılan taburlar, alaylarının üçüncü taburları olmasından 
dolayı bu hareket “Üçler Hücumu” adıyla anılmıştır. Bu taarruzla, 
Alçıtepe’nin kuzeybatısındaki sırtta bulunan Türk cephe hattına bir 
kama gibi girmiş olan İngilizler geri atılacaktı. 

Girişilen taarruz çok tehlikeliydi. Zira düşman ele geçirdiği siper-
leri tahkim etmiş, yerleştirdiği makineli tüfeklerle ve gerideki topçu 
desteği ile de yapılacak her hareketi ateş yağmuru altında eritecek bir 
durumdaydı. Tehlikenin büyüklüğünü takdir eden 1. Tümen Komutanı 
Cafer Tayyar Bey, yayınladığı hücum emrini şu sözlerle bitiriyordu:

“Osmanlılığın ve Müslümanlığın bekasına ilişkin bu taarruzun 
başarıya erişmesini Allah’tan niyaz eder ve arkadaşlarımın fedakârlık 
ve kahramanlıklarını beklerim. Şehit olacakların ruhuna Fatiha sunar, 
gazi olacakların gözlerinden öperim.”

Güneş batmadan biraz evvel Türk bataryaları kısıtlı cephanele-
riyle 15-20 dakika devam edecek ateşe başladılar. Ateş devam ederken 
hücum kıtaları da hücum çıkış mevzisine yaklaşmaya çalışıyordu. 
Arazi müsait değildi ve İngiliz ateşleri bu sahayı karadan ve denizden 
yalıyordu. Üç tabur arka arkaya tek kolda olmak üzere, başlangıçta 
bir adam boyunda, gittikçe diz kapaklarına inen ve nihayet büsbütün 
açığa çıkan bir tek irtibat hendeğinden ilerlemeye başladılar. 

En önde 70. Alay’ın 3. Tabur Komutanı Binbaşı Reşat, gerisinde 
emir subayı Asteğmen Sadi, daha geride öndeki bölüğün komutanı 
Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü ve Asteğmen Halit, Tabur İmamı Hüseyin 
Efendi ve bunların gerisinden de kıta geliyordu.

Bu hareket derhâl düşmanın ateş ve çelik tufanı ile karşılanmıştı. 
Denizden ve karadan ateş yağdıran bütün düşman silahları bu üç Türk 
taburunu ezmeye çalışıyordu. İrtibat hendeği içinde derhâl tıkanma 
baş gösterdi. Asker ilerleyemedi zannedildi. Artık ortalık kararmıştı. 
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Fakat ilerlemek için karanlığı beklemek de kuvveti eritmişti. 70. Alay 
Komutanı –sonradan Kafkas Cephesi’nde Oğnut sırtlarında şehit 
olan- Yarbay Vasıf Bey, ihtiyattaki 2. Tabur’dan Asteğmen Süley-
man’a şu emri verdi:

“Ateş kesildi. Bizimkilerden haber yok. Reşat Bey’i gör, taburun 
vaziyetini anla ve bana çabuk haber getir.”

Asteğmen Süleyman derhâl hareket etti. İrtibat hendeği şehit 
düşmüş kahraman Mehmetçiklerin mübarek cesetleriyle dolmuştu; 
sağ kalmış bazı er ve subaylara tesadüf ediyor, yol soruyor ve aldığı 
emri yerine getirmek için acele ediyordu. Bir an geldi irtibat hendeği 
bitti. Açıktan ilerlemeye başladı. Karanlıktan bir ses:

“Çabuk geç, orası nokta ateşi altındadır” diye bağırdı.
Sıçradı, buradan da geçti ve düşmanın tuttuğu sırtın altına geldi. 

Burası bir mahşer yeri gibiydi. Reşat Bey’i güç hâlle buldu. Binbaşı 
Reşat, başından yaralı olarak 71. Alay’ın 3. Tabur Komutanı Şerif 
Bey’le taburlarına emir vermekle meşguldü. Süleyman’a şunları söyledi:

“Vaziyet gördüğün gibidir, ancak düşmanı tespit edebildik. Üç 
bölüğün yüzbaşıları ve teğmenleri, tabur emir subayı şehit, tabur 
imamının da ağır yaralı olduğunu söylüyorlar. Taburun yarıdan 
fazlası şehit ve yaralı olarak yatıyor.”

Bu azalan kahramanlar sonraki günde bir-iki siperi geri aldılar 
fakat düşman karşı hücumla bunları yeniden ele geçirmiş, yapılan 
taarruzlar muvaffak olamamıştı.

70. Alay’ın 3. Tabur’u geri alındığı zaman yalnız bir-iki subayı 
ve 1.000 kişilik mevcudundan da 400 eri kalmıştı. Diğer taburlardan 
bu taburun bölüklerine birer subay verildi ve Asteğmen Süleyman da 
bu taburda bir bölüğün komutasını aldı.
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Seddülbahir’de Kanlı Muharebeler

Seddülbahir Cephesi, Çanakkale Muharebelerinde en yoğun ve 
kanlı muharebelerin yaşandığı yer olmuştur. İngiliz-Fransız Müttefik 
Ordusu Seddülbahir Cephesi’ni yarmak için sürekli hücumlarda bulun-
muş, Mehmetçik de bu hücumların hepsini karşılamış düşmana fırsat 
vermemişti. Ancak bu muharebelerde verilen şehit ve yaralı sayısının 
fazlalığı sebebiyle cephe sürekli yeni kuvvetlerle takviye edilmişti. 

Bu takviye kuvvetlerden birisi de 10. Tümen’di. Bu tümenin 30. 
Alay’ında yedek subay olarak görev yapan Münim Mustafa, Temmuz 
ayının sonlarına doğru Seddülbahir’e gelmişti. Münim Mustafa’nın 
Seddülbahir Cephesi’nde ilk gözlemi şöyle olmuştu:

“Siperleri teslim aldığımızın ikinci günü, alay kumandanı ile 
birlikte düşmanın fark edemeyeceği bir yerde inşa edilmiş olan alay 
gözetleme yerine gitmiştik. Gözetleme yerinden cepheyi, düşman 
savunma hattını incelemeye başlayınca müthiş bir manzara ile 
karşılaştım. Bizden evvelki harplerde iki tarafın zayiatı, işte ortada 
düşmanla bizim savunma hattı arasındaki sahada yatıyor! Ayağında 
yeni postal, sırtında yeni elbise, elinde az kullanılmış süngü takılı 
tüfeğini iki eliyle kavramış, cepheye yeni gelmiş askerler yüz üstü 
yatıyor. Başlarından, göğüslerinden aldıkları yaralardan akan kanla 
elbiseleri ve bulundukları mevki kıpkırmızı boyanmış, yaklaşık iki 
kilometre uzunluğundaki saha dâhilinde arazi toprak görülmeyecek 
kadar insan cesediyle dolu.” 

Seddülbahir Cephesi’nde muharebeler sadece yer üstünde değil, 
yer altında kazılan tünellerle girişilen lağım muharebeleriyle de de-
vam ediyordu. Çanakkale Muharebelerinin karakteristik muharebe 
usullerinden birisi olan lağım muharebeleri, hem Arıburnu hem de 
Seddülbahir Cephesi’nde iki tarafın sıklıkla kullandığı bir saldırı şekli 
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idi. Bu usulle, düşman siperinin 10-15 metre altına kazılan lağım tü-

neline doldurulan yüzlerce kilo patlayıcı ile siper havaya uçurularak 

siper hattı işgal edilmekteydi. Münim Mustafa, 30 Temmuz 1915’te 

düşmanın bir lağımının kendi siperlerinin altında patlatılmasına 

şahit olmuştu:

“Saat dört buçuktu. Düşmanın topçu ateşinden kurtulmak için 

zeminliklere sığınmıştık. Başucumuzda hadsiz hesapsız patlayan 

şarapnelleri gözümüzle takip ediyorken birdenbire toprağın içinden 

sanki tazyik ediliyormuş gibi bir hareket, bir inilti duydum. Bir saniye 

geçmeden toprak göğe kalkıyormuş gibi bir infilak sesiyle sersemledim. 

Ne olduğumun farkında değildim. İnsanı aptallaştıracak bir şey olmuştu.

Kulaklarımdan acı acı patlayan bir gürültünün uğultuları geç-

memişti, sersem gibiydim. Bu sırada zeminlikten başımı dışarıya 

çıkardım, bir de ne göreyim! Bol güneşli bir yaz günü olmasına 

rağmen, güneşle aramızda topraktan bir bulut gibi bir tabaka hâsıl 

olmuş, sema ve güneş görülemiyor. Havadan yerlere sürekli taş, toprak 

yağıyor ve bu arada parçalanmış insanların muhtelif uzuvları, kol, 

bacak, kemik semadan düşüyor! Bulunduğumuz yeri bunaltıcı siyah 

bir duman kaplamış, göz gözü görmüyor! Boğucu bir hava yaratan 

dinamit kokusu, bize nefes aldırmıyordu. Çukurlarda, dere içlerinde 

tahammül edilemeyecek derecede yakıcı bir gaz kokusu vardı. Herkesin 

boğazı yanıyor, bazıları baygın bir hâlde yatıyordu. Üstümüz başımız 

isli, kurumlu bacalardan çıkan insanlar gibi kararmış, tanınmayacak 

bir hâle gelmiştik. 

Fırladım. Düşman, birinci savunma hattının sağ cenahındaki 

Aytepe’yi, altından lağım atmak suretiyle ortadan yok etmiş! Orada 

bulunanlardan eser yok! Her zaman düşman bombalarına en fazla 

maruz kalan Aytepe’yi arıyorum ama göremiyorum. Aytepe’nin ye-

rinde şimdi bir çukur oluşmuş!”
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6 Ağustos günü düşman, kuzeyde Anafartalar sahiline yapacağı 
çıkarma ve Conkbayırı’na düzenlediği taarruzlarına Güney Gru-
bu’ndan takviye kuvvet gönderilmesini engellemek için eşzamanlı 
olarak Seddülbahir Cephesi’nde de umumi bir taarruz başlatmıştı. 
Bu taarruzun en şiddetli ve yoğun olduğu mevki Münim Mustafa’nın 
da bulunduğu 30. Alay Cephesi idi.

6 Ağustos sabahı karadan ve denizdeki savaş gemilerinden cehennemi 
bir bombardıman başlamış, saatlerce siperlerde bulunan askerimize 
nefes aldırmamıştı. Öğleden sonra topçu bombardımanının bitmesiyle 
beraber başlayan taarruzda İngiliz askeri, 30. Alay siperlerine girmeyi 
başardı. Ancak geriden gelen takviyelerle siperler geri alındı. Yalnız 
küçük bir siper parçası İngilizlerin elinde kalmıştı. O siperin de geri 
alınması için Teğmen Mehmet Ali Efendi kumandasında bir bölükle 
karşı hücum yapıldı. Siper geri alındı ancak Teğmen Mehmet Ali aldığı 
süngü yarasıyla şehit olmuştu. Münim Mustafa, alay kumandanının 
emriyle siperleri gezerek durumu bildirmesinin emredilmesi üzerine 
siperlerde gördüğü manzarayı hatıratına şöyle aktarmıştı:

“Bomba, şarapnel, mitralyöz yağmuru altında bu işe başlamıştık. 
Siperlerin içinde dört beş kat teşkil eden, yığılı insan cesetlerinin 
bulunduğu bir siperde çalışmaya başladığımız vakit, alayın genç 
teğmenlerinden karşı taarruz esnasında süngü ile yaralanarak şehit 
düşen Teğmen Mehmet Ali’yi bir eli göğsünde yarasını avuçlamış bir 
hâlde gördüğüm vakit titredim. Gözleri yarı kapanmış bir hâlde ya-
tıyordu. Elbisesi siper topraklarıyla biraz örtülmüştü. Kan içindeydi. 
Fakat üstü başı temizlense âdeta ölmemiş de uyumuş sanılırdı.

Diğer taraftan Üsteğmen Kemal iki yerinden tehlikeli şekilde 
yaralanmış, koltuğuna giren iki neferin yardımıyla sargı yerine götü-
rülürken arkadan gelen nefer de bir şarapnelle yaralanmıştı.

Yüzbaşı Mustafa’nın üstü başı kan içindeydi. Bölüğü ile beraber 
düşmanla harp ederken bölük erimiş, kendisi ehemmiyetli bir yara 
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almıştı. Kafile kafile neferler, onbaşılar, çavuşlar kimisi kolundan, 
kimisi bacağından kimisi göğsünden, karnından, başından birer 
kahramanlık nişanı almış olarak geriye, sargı yerine götürülüyordu. 
Bu gidenler arasında yolda topçu ateşinden ikinci defa yaralananlar 
da vardı.”
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25 NİSAN’DAN SONRA ARIBURNU 
CEPHESİ MUHAREBELERİ

2
5 Nisan sabahı karaya çıkan Anzak birliklerinin 27. ve 
57. Alaylar tarafından durdurularak, 25 Nisan akşamı 
19. Tümen’in 72. Alay’ının da katılmasıyla sahile kadar 

geri sürülmesi Anzak birlikleri arasında büyük bir paniğe se-
bep olmuştu. Hatta Anzak çıkarmasının başarısızlıkla sonuç-
landığına hükmedilerek Müttefik Ordu Başkomutanı Hamil-
ton’dan geri çekilmek için izin bile istenmişti. Ancak Hamilton 
geri çekilme emrini vermeyerek, sonuna kadar dayanılmasını 
emretmişti. Bunun üzerine Anzak askerleri, sahilden 1-1,5 km 
içeride Arıburnu sırtlarının denize bakan yamaçlarında siper-
ler kazarak mevzilerini sağlamlaştırdılar. 

Anzak birlikleri arasında yaşanan durumdan habersiz 
Türk kuvvetleri ise cepheye gelen 19. Tümen’e bağlı 77. Alay’ın 
katılımıyla yeni bir taarruza hazırlanmıştı. Ne var ki 77. Alay 
askerleri bu taarruzda başarılı olamamış, daha düşman hat-
larına girmeden dağılmıştı. 77. Alay’ın elden çıkması üzerine 
Kanlısırt’ta yerleşmiş olan 27. Alay 1. Tabur erleri de geri çe-
kilerek Karayörük Deresi’nin doğusunda mevzilendi. 25 Nisan 
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günü elde edilen avantajlı konum kaybedilmişti. Türk birlik-
lerindeki bu karışıklık ve Kanlısırt’ın boşaltılması Anzaklar 
tarafından fark edilmedi. Her iki taraf birbirinden habersizdi 
ve düşmanının bulunduğu olumsuz durumdan faydalanamadı.

26 Nisan günü Arıburnu’ndaki Türk kuvvetleri için en 
tehlikeli gündü. Cepheyi savunan Türk birlikleri hiçbir takviye 
alamadıkları gibi gece taarruzunda dağılan 77. Alay da elden 
çıkmıştı. Eldeki bütün kuvvet 8-9 bin kişiydi. Anzaklar ise gece 
boyunca karaya asker çıkarmıştı; sayıları 20 bine yaklaşmıştı.

26 Nisan sabahı donanma bombardımanı yeniden başladı. 
Türk cephe hattının sağ kanadına, yoğun bir bombardımandan 
sonra Anzak taarruzu başladı. 57. Alay tarafından durdurulan 
bu taarruz gün içinde yenilendi ve topçunun da desteğiyle 
Anzaklar Kılıçbayırı’nı ele geçirdi. 

27 Nisan sabahı cepheye yetişen 64. ve 33. Alaylarla tak-
viye edilen Arıburnu Cephesi’nde 19. Tümen Komutanı Yarbay 
Mustafa Kemal tarafından bir taarruza karar verildi. Akşama 
kadar süren muharebelerde sağ kanatta bir gün önce düşman 
eline geçen Kılıçbayırı, birkaç defa el değiştirdikten sonra Türk 
kuvvetlerinin elinde kaldı. Arıburnu Cephesi’nin merkez ve 
güneyinde yoğunlaşan çarpışmalar, bilhassa Kanlısırt-Kırmı-
zısırt hattında göğüs göğse muharebelere dönüşmüştü. Hava 
karardığında ağır kayıplara rağmen Kanlısırt ve Kırmızısırt 
yeniden Türk askerinin eline geçmişti.

Taarruzun başarılı olması üzerine cephe komutanı Mustafa 
Kemal, taarruzu gece boyunca ilerleterek düşmanı tamamen 
denize sürmeye karar verdi. 27/28 Nisan gecesi sabaha kadar 
devam eden inatçı Türk hücumları, projektör ışığı altında, Türk 
birliklerini bombardıman eden gemilerin ateşi altında hedefine 
ulaşamayarak durdu. Taarruza katılan 33. Alay Komutanı 
Yarbay Şevki Bey bu muharebelerde yaralanarak şehit düştü.  
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28 Nisan günü her iki taraf da, mevzilerini daha müsait 
hâle getirmek için karşılıklı hücumlarını yeniledi. 29 ve 30 
Nisan günü, Anzakların mevzi taarruzları başarılı olmadı. Bu 
iki gün içinde Türk cephe hattı yeni gelen kuvvetlerle takviye 
edilmişti. 16. Tümen’e bağlı 125. Alay ve 15. Tümen’den 14 ve 
15. Alayların gelmesiyle Arıburnu Cephesi’ndeki Türk kuvvet-
leri 20 bine ulaştı.

1 Mayıs Türk Taarruzu
Arıburnu Cephesi’ne gelen takviye kuvvetlerle yeni bir 

taarruz yapılması, hem 5. Ordu Komutanlığı hem de cephede 
bulunan birliklere kumandanlık eden Yarbay Mustafa Kemal 
tarafından düşünülmekteydi. Böylece 1 Mayıs günü tüm cephe 
hattında yapılacak genel bir taarruza karar verildi.

İlk günden beri cephede bulunan 19. Tümen alayları ile 
sonradan gelen alayların ve perakende kuvvetlerin katılacağı 
bu taarruzda 15.500 asker kullanılacaktı. Karşı tarafta bulu-
nan Avustralya ve Yeni Zelanda (Anzak) kuvvetleri ise 24 bin 
kişilik bir kuvvete ulaşmıştı.

1 Mayıs sabahı saat 05.00’te başlayan Türk taarruzunun 
ağırlık noktası, Arıburnu Cephesi’nin merkezinde yer alan Bom-
basırtı-Merkeztepe hattıydı. Bu mevkiye 14. Alay birliklerinin 
yaptığı taarruz, bütün kuvvetlerin destek vermesine rağmen 
düşmanın yoğun makineli tüfek ateşi karşısında ilerleyememişti.

Akşama kadar yeni birliklerin katılımıyla canlandırılan 
taarruzlar, iyi tahkim edilmiş, üstün ateş gücü olan düşman 
mevzilerine karşı etkili olamadı. Yarbay Mustafa Kemal’in 
emriyle, gece boyunca bütün cephede sürdürülen taarruzlar, 
ağır kayıplar verilmesine rağmen başarılı olamadı. 

1 Mayıs’ta 24 saat boyunca sürdürülen taarruzlar sonu-
cunda Türk birlikleri, mevcudunun üçte biri olan 6 bin askeri 
kaybetti. Bu taarruzların tek başarısı, Türk cephe hattının 



132 

Anzak mevzilerine iyice yaklaşması olmuştur. Taarruzdan önce 
200-500 metre mesafedeki karşılıklı siperler, 1 Mayıs’tan sonra 
50-200 metre mesafeye indi. Hatta Bombasırtı-Merkeztepe 
hattında bu mesafe bazı yerlerde 5-10 metreye kadar inmişti.

Arıburnu Cephesi’nde siperler arasındaki mesafenin son 
derece yakın oluşu, her iki tarafın baskın şeklinde gece taar-
ruzları yapmasına yol açmıştı. Özellikle Bombasırtı, Kırmızısırt, 
Kınlısırt mevzilerinde düşmana ait siperleri ele geçirmek için 
fedai grupları tarafından baskın harekâtları yapıldı. 

Arıburnu’na yapılan çıkarmanın ilk gününden itibaren bu 
bölgede toplanan kuvvetler, 19. Tümen Komutanı Yarbay Mus-
tafa Kemal tarafından idare edilmişti. Hatta Mustafa Kemal 
17 Mayıs 1915’e kadar 23 gün boyunca idare ettiği bu bölgede 
“Arıburnu Kuvvetleri Komutanı” sıfatını kullanmıştı. Ancak 
bölgeye 16. ve 5. Tümenlerin gelmesiyle birlikte artan asker 
sayısı üzerine 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa, cephenin çok 
gerisinde bulunan karargâhını Kemalyeri mevkisine naklederek 
cephenin idaresini eline aldı. 17 Mayıs’tan itibaren Mustafa 
Kemal 19. Tümen Komutanı olarak görevine devam etti.

19 Mayıs arıburnu Türk Taarruzu
11 Mayıs’ta Arıburnu Cephesi’ni teftiş eden Başkomutan 

Vekili Enver Paşa, bizzat yaptığı gözlemler ve aldığı bilgiler 
sonucunda, Arıburnu Cephesi’nde genel bir taarruz düzen-
lenerek düşmanın imha edilmesini istedi. 5. Ordu Komutanı 
Liman Paşa’nın da görüşü bu yönde olduğundan, 3. Kolordu 
Komutanı Esat Paşa’ya bu yönde yoğun bir baskı yapıldı. Bunun 
sonucunda İstanbul’dan yeni ve taze bir tümen gönderilmesi 
şartıyla bu taarruza karar verildi.

Taarruz için 19 Mayıs günü belirlendi. Bu tarihe kadar İs-
tanbul’dan gelecek olan iyi eğitimli ve tam mevcutlu 2. Tümen 
cepheye girecekti. 
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18 Mayıs günü taarruz için gerekli emirler verildi. Taarruz 
planına göre Türk cephe hattının sağında bulunan 19. Tümen, 
düşmanın kuzey kanadına; ortada bulunan 5. Tümen, merke-
zine; sol kanatta bulunan 16. Tümen, düşmanın güney kanadına 
taarruz ederken, 2. Tümen Kanlısırt-Kırmızısırt arasından 
düşman cephesini yarmak üzere esas vurucu kuvvet olarak 
harekâta katılacaktı.

Taarruza katılacak Türk birliklerinin sayısı o ana kadar 
cephedeki en yüksek sayı olan 42 bine dayanmıştı. Karşıla-
rındaki Anzak askerlerinin sayısı ise 17.300 kişiydi.

19 Mayıs sabahı gün ağarmadan önce saat 03.30’da baskın 
tarzında taarruz başladığında Anzak birlikleri hazır bekle-
mekteydi. Türk ordusunun bir taarruz hazırlığı içinde olduğu 
uçaklarla yapılan hava keşiflerinde anlaşılmıştı. Taarruz için 
cepheye yaklaştırılan askerlerin gürültüleri yakın mesafedeki 
Anzaklar tarafından duyulduğundan taarruza hazırlıklı idiler.  

Bütün cephe genelinde başlayan taarruzda sağ kanattaki 
19. Tümen birliklerinin yaptığı saldırı önemli bir gelişme 
sağlayamadı. Merkezde taarruza geçen 5. Tümen’in alayları, 
ısrarlı hücumlarda bulunduysa da düşmanın yakın mesafeden 
açtığı makineli tüfek ateşi karşısında durduruldu. Ağır zayiat 
veren 5. Tümen alayları düşmana 15-20 metre yaklaşarak 
burada mevzilendi. 

Taarruzun vurucu gücü olan İstanbul’dan yeni gelmiş 2. 
Tümen’in büyük bir cesaretle giriştiği taarruzlar ise, hazır 
bekleyen düşmanın piyade ateşi ve bilhassa makineli tüfek ateşi 
altında eridi. Hücuma kalkan safların tamamen yere serildiği 
görülmesine rağmen, cephe hattına yaklaştırılan bandonun 
çaldığı marşlar eşliğinde hücumlar tazelendi. 2. Tümen’in gün 
ağarana kadar devam eden bu korkusuz taarruzları durdu-
ğunda, tümene mensup askerlerden yarısı karşılıklı siperler 
arasındaki alanda şehit ve yaralı olarak yatmaktaydı.
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19 Mayıs gün ağardıktan sonra ortaya çıkan manzara şu idi; 
cephe genelinde Türk taarruzu başarılı olmamış, siperler arası 
Türk şehit ve yaralılarıyla dolmuş, hiçbir yerde düşmana karşı 
etkili olunamamıştı. Buna rağmen taarruzun tekrarlanması 
emri verildi. Sağ kanatta 19. Tümen birliklerinin başlattık-
ları saldırı bir ara başarılı olarak düşman siperlerine kadar 
ulaştıysa da, burada tutunamayarak geriye, eski mevzilere 
çekildi. Merkezde bulunan 5. Tümen erlerinin, burun buruna 
geldikleri düşmana karşı başlattıkları her saldırı, yoğun ve 
yok edici makineli tüfek ateşiyle durduruluyordu. Ağır zayiat 
vermiş 2. Tümen’in kalan kuvvetleriyle başlattığı taarruz etkili 
olamadı. Sol kanatta bulunan 16.Tümen birliklerinin taarruzu 
da gelişemedi. Saat 10.00’da bütün cephe hattında taarruzla 
durduruldu.

Arıburnu’nda yapılan bu genel taarruzda, 4-5 saat içinde 
taarruza kalkan askerlerden 3.800’ü şehit olmak üzere 10 bin 
asker kaybedildi. 

Mevzilerini çok iyi tahkim etmiş, yerleştirdikleri çok sayıda 
makineli tüfekle cephenin her tarafını ateş altında tutabilen 
düşman siperlerine karşı kötü planlanmış ve kötü sevk ve idare 
edilmiş olan 19 Mayıs Türk Taarruzu, büyük bir kahramanlık 
ve fedakârlık göstererek taarruza kalkan erlerden 10 bininin 
kaybedilmesiyle neticelenmişti. 

19 Mayıs taarruzunda iki taraf arasındaki bölgede kalmış 
olan Türk şehitlerinin gömülmesi için bir ateşkes yapıldı. Anzak 
Kolordusu Komutanı General Birdwood ile Arıburnu Cephe-
si’ndeki 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa arasında hazırlanan 
ateşkes protokolü 24 Mayıs günü uygulandı. Sabah başlayıp 
akşamüzeri sona eren 8 saatlik ateşkes esnasında, ara bölgede 
yatan yaklaşık 3 bin Türk şehidi defnedildi. 

Birbirine yakın siperlerde mücadele etmek her iki taraf 
için büyük tehlikeler doğuruyordu. Siperden sipere atılan el 
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bombaları iki tarafa zayiat verdirmekte, muharebesiz geçen 
günlerde bile cephede günlük zayiat 300 civarında olmaktaydı.

Siperlerin bu derece yakın olması, başka bir muharebe tü-
rünün, lağım muharebesinin ortaya çıkmasına yol açtı. Lağım 
muharebesiyle, kendi siperlerinin altından düşman siperine 
kazılan bir tünel ve tünelin sonunda düşman siperinin altına 
konan yüzlerce kiloluk patlayıcı maddenin infilakı ile düşman 
siperinin içindekilerle birlikte havaya uçurularak işgal edilmesi 
hedefleniyordu. 

Arıburnu Cephesi’nde ilk lağım Bombasırtı’nda, 14. Alay 
Cephesi’nde Türk askerleri tarafından kazıldı ve düşman 
siperinin altında patlatıldı. Ancak lağım patlatılan siperi ele 
geçirmek üzere yapılan girişim başarılı olamamıştı. Bu tarihten 
sonra Anzaklar tarafından da uygulanan lağım muharebeleri 
savaşın sonuna kadar sürdürüldü. Hatta iki taraf, lağım tüneli 
kazmak için maden işçileri getirterek bu işte kullandı.

Haziran ayı içinde alışılmış siper ve lağım muharebe-
leri dışında ciddi hareket 4 Haziran’da yaşandı. Bu tarihte 
Seddülbahir Cephesi’nde Müttefiklerin başlattığı III. Kirte 
Muharebesi’nde Kuzey Grubu’ndan güneye, takviye kuvvet 
sevk edilmesini engellemek adına Anzaklar tarafından yapılan 
saldırı özellikle 57. Alay cephesinde yoğunlaştı ve Yeni Zelanda 
askerleri iki Türk ön siperini ele geçirdiyse de yapılan karşı 
saldırıyla siperler geri alındı.

28 Haziran’da yine İngilizlerin Seddülbahir Cephesi’nde 
başlattığı Zığındere muharebelerini perdelemek için Kanlısırt 
bölgesine bir saldırı gerçekleştirildi. Yoğun bombardıman 
sonrasında başlayan Anzak hücumu bir miktar ilerleme kay-
dettiyse de, tutunamayıp geri çekildi. 29 Haziran’da ise Enver 
Paşa’nın cephede olduğu bir sırada, cephenin sağ kanadında 
Yükseksırt’ta bulunan düşman siperlerini ele geçirmek için 
bir saldırı başlatıldı. Taarruza kalkan 18. Alay erleri düşman 
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siperlerine girip ilerlediyse de sol yanlarında bulunan 57. Alay 
tarafından desteklenmeyen bu taarruz, 800 askerin kaybedil-
mesiyle akamete uğradı.

Temmuz ayı sonlarına gelindiğinde Çanakkale harp sahasında, 
hem Seddülbahir’de hem de Arıburnu Cephesi’nde muharebeler 
kilitlenmişti. Karşılıklı siperler iyice tahkim edilmiş, birlikler 
toprağa gömülmüş, makineli tüfeklerle savunulan mevziler 
ele geçirilemez bir hâl almıştı. Artık her iki taraf da mevcut 
şartlarda birbirini alt edemeyeceğini anlamıştı.

Müttefikler açısında gelinen bu nokta, Çanakkale’ye karşı 
girişilen harekâttan beklenen sonuçların devşirilmesinden çok 
uzaktı. Bundan dolayı Müttefikler için bir karar aşamasına ge-
linmişti. Ya kilitlenen savaşı açmak için cepheye yeni kuvvetler 
gönderilecekti ya da Gelibolu’da bulunan bütün kuvvetler geri 
çekilecekti. Neticede yeni kuvvetlerin Gelibolu’ya gönderilmesine 
ve Çanakkale kilidinin kırılmasına karar verildi. Anafartalar 
sahiline çıkarılacak yeni kuvvetlerle Müttefikler son bir kez 
daha talihlerini deneyecekti.
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ANAFARTALAR MUHAREBELERİ

anafartalar’a asker çıkarılarak yeni 
bir Cephe açılması kararı nasıl alındı?

M
üttefik ordunun Haziran-Temmuz aylarında 
Çanakkale’de icra etmiş olduğu taarruzlar-
dan bir netice alınamayıp Yarımada’nın tah-

liyesi veya yeni kuvvetler getirerek harekâtın devamı nokta-
sında bir yol ayırımına gelindiğinde, alınacak karara Avrupa 
harp sahasının Batı ve Doğu cephelerindeki vaziyet doğrudan 
tesir etmişti. Zira 1915’in yaz aylarına gelindiğinde Müttefikler 
için Avrupa’da Almanlar karşısında durum hiç de parlak de-
ğildi. Batı Cephesi’nde yaşanan olumsuzluklara ilaveten, bil-
hassa Almanya-Avusturya ortak harekâtıyla Doğu Cephesi’nde 
Rusların uğradıkları kayıplar, Müttefikler için savaşı lehlerine 
döndürmek adına bir girişimi zorunlu kılmaktaydı. 

Çanakkale’deki cephe kapatılarak buradan tahliye edilecek 
yaklaşık 80 bin asker, Avrupa’da Batı Cephesi’nde savaşa dâhil 
edilse bile, buradaki ölçütlere göre küçük sayılan bu kuvvetin 
sonuca etki etme şansı yok gibiydi.

Öte yandan Çanakkale’de bulunan bu kuvvet, yeterli takviye 
birlikleriyle desteklenirse 25 Nisan hedeflerine, yani Gelibolu 
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Yarımadası’nın güneyinin işgal edilerek Boğaz’ı savunan ta-
byaların susturulması, denizdeki mayınların toplanması ve 
donanmaya İstanbul yolunun açılması mümkün olabilirdi. Bu 
gerçekleştiği takdirde Osmanlı Devleti savaş dışı kalır, Balkan 
devletleri Müttefikler safına dâhil olur, Rusya ile irtibat kuru-
larak bütün güçleriyle Almanya-Avusturya üzerine yüklenilir 
ve kısa sürede savaş kazanılabilirdi.

Bu açıdan bakıldığında Çanakkale’deki harekâtın devamı 
ve takviye kuvvet gönderilmesi, umumi harbin geleceğine 
doğrudan tesir edecek bir mahiyet göstermekteydi. Çanakkale 
Seferi’nin en başından beri baş destekçisi olan İngiliz siyasetçisi 
Churchill, haziran ayında yeni kabineye verdiği bir raporda; 
“Fransa cephesinde bir sonuca ulaşmak için ne yeterli askere 
ne de yeterli cephaneye sahip olunduğunu ama Hamilton’a 
verilecek nispeten daha küçük bir desteğin durumu lehlerine 
değiştirebileceğini” iddia etmişti. 

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

1915 Temmuz ayı başında toplanan Savaş Konseyi’nde 
Churchill ve Kitchener, komite üyelerini Çanakkale’ye üç yeni 
tümen göndermek hususunda ikna ederler. Temmuz ayı sonunda 
bu üç tümene iki tümen daha ilave edilir. Takviye kuvvetler 
Temmuz ayı sonuna kadar Limni ve İmroz (Gökçeada) Ada-
larına yerleştirilmişti. 

anafartalar Çıkarması ve arıburnu kuşatma 
harekâtı Öncesi iki Tarafın Vaziyeti
Müttefikler Çanakkale’de yeni bir harekât hazırlığında 

bulunduğu sırada, bölgeyi savunan Türk ordusunun mevcudu, 
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yardımcı kuvvetler ve menzil teşkilatlarıyla birlikte 250 bini 
bulmaktaydı. 

Karşı tarafta bulunan Müttefik kuvvetlerin muharip asker 
mevcudu 80 bin askerdi. Takviye için gönderilecek tümenlerle 
bu kuvvetin 150 bine çıkması düşünülüyordu. 

6 Ağustos harekâtının yapılacağı bölgelerden birisi olan 
Arıburnu Cephesi’nde, 25 Nisan’dan beri General Birdwood 
komutası altında iki tümenden oluşan Avustralya-Yeni Zelanda 
Kolordusu bulunmaktaydı. İngilizlerin Sarıbayır diye isimlen-
dirdikleri, Kocaçimen-Conkbayırı-Düztepe-Kılıçbayırı hattının 
zaptı için Yarımada’ya yeni gelen kuvvetlerden 13. Tümen, 10. 
Tümen’den bir tugay ve 29. Hind Tugayı ile Anzak Cephesi 
takviye edilmişti. 25 bin kişilik bu kuvvetle Anzak Cephesi’nde 
Birdwood’un elinin altında 37 bin asker toplanmıştı.

Müttefik Ordu komutanlığı’nın  
arıburnu-anafartalar harekât planı  
ve hazırlıkları
Çanakkale’ye gönderilecek yeni tümenlerin nerede kul-

lanılacağı üzerinde Müttefik orduda anlaşmazlık çıkmıştı. 
Fransızlar gelecek olan üç İngiliz tümeninden ikisinin Anadolu 
Yakası’na çıkarılmasında ısrar etmekteydi. Bunun yanı sıra 
Bolayır’a çıkarma yapılmasını savunanlar da vardı. Ancak 
Müttefik Ordu Komutanı Hamilton, Temmuz ayı başından 
beri hazırlanan Arıburnu-Anafartalar planından vazgeçmedi.

Seddülbahir bölgesinden yapılacak harekâttan bir sonuç alına-
mayacağına inanan Hamilton, Anzak Kolordusu Komutanı General 
Birdwood tarafından daha Haziran ayında önerilen ve karargâhta 
genişletilerek hazırlanan Arıburnu-Anafartalar planına sarıldı.

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

Harekât planının esası şuydu: 6/7 Ağustos gecesi Anafar-
talar sahilinde Suvla Koyu’na karaya çıkarılacak iki tümenle, 
Anafartalar Ovası doğusunda Küçük Anafarta köyü gerisinde 
bulunan Tekketepe hattını ele geçirmek ve buradan hareketle 
güneye Kocaçimen Tepesi’ne yürümek, yine aynı gece Arıburnu 
üssünden hareket edecek 20 bin kişilik iki taarruz kolunun, 
Arıburnu kuzeyinde bulunan Sazlıdere, Çatlakdere, Ağıldere 
vadilerinden ilerlemesini sağlayarak Conkbayırı-Kocaçimen 
hattını işgal etmek ve böylece kuzeyden gelen kuvvetlerle 
irtibat kurarak bu hâkim tepeler hattına yerleştikten sonra, 
güneye yönelip Arıburnu Cephesi’ni tutan Türk ordusunun 
arkasına düşmekti. Conkbayırı’na hâkim olduktan sonra bu 
tepenin güneyinde bulunan Düztepe-Kılıçbayırı-Cesarette-
pe-Bombasırtı-Kanlısırt hattındaki Türk birliklerinin burada 
tutunması imkânsız olacaktı. Bundan dolayı Arıburnu Cephesi 
kısa sürede düşürülüp Boğaz sahiline kadar olan bölge kontrol 
altına alınacaktı. Bu sayede güneyde Seddülbahir mıntıkasında 
bulunan Türk ordusunun ikmal hattı kesileceği gibi, iki ateş 
arasında kalacaktı. 

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

Müttefik Ordu Komutanı Hamilton hazırlamış olduğu harekât 
planı, Gelibolu Yarımadası’nın en güneyinden başlayarak, en 
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kuzeyde Anafartalar’a kadar genişleyecek zincirleme taarruzlar 
şeklinde uygulanacaktı.

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

Türk Ordu komutanlığı’nın düşmanın  
harekâtına karşı aldığı Önlemler
Türk ordusu genel karargâhı, her ne kadar 25 Nisan’da 

karaya çıkan düşmanı durdurup savaşın gidişatını lehlerine 
döndürdüklerini düşünüyorsa da savaşın daha bitmemiş oldu-
ğunun farkındaydı. Ağustos ayına gelindiğinde Çanakkale’deki 
Müttefik orduya oldukça önemli sayıda takviye birliği geldiği 
haber alınmıştı. Esas soru şuydu: Bu yeni kuvvetler nereye 
çıkarılacaktı?

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

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

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

arıburnu-anafartalar-Conkbayırı Muharebeleri 
(6-10 ağustos 1915)
6-10 Ağustos arasında yaşanan birbiriyle bağlantılı beş 

günlük muharebeler zinciri, Güney Grubu’nda Seddülbahir’den 
başlayarak Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı bölgelerinde, 
farklı mıntıkalarda ancak aynı hedefe ulaşmak adına birbirini 
tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte bir planın parçaları olarak 
cereyan etmişti.

Çanakkale kilidini açmak adına, Müttefik Ordu Komu-
tanlığı’nın hazırladığı harekât planının uygulaması ve Ça-
nakkale’deki 5. Türk Ordusu’nun bu harekâta karşı verdiği 
beş günlük kıyasıya mücadele, Seddülbahir’den Conkbayırı’na 
kadar bölgesel olarak ele alınacaktır.

seddülbahir bölgesi: Arıburnu kuşatma taarruzu ve 
Anafartalar’a yapılacak çıkarmayı örtmek, Seddülbahir Cep-
hesi’nde bulunan Türk kuvvetlerinin asıl harekât bölgesine 
yardım etmesini önlemek amacıyla Seddülbahir’deki İngiliz 
ordusu tarafından Türk mevzilerine 6 Ağustos 1915 günü 
taarruza başlandı.

Seddülbahir’deki İngiliz ordusu, saat 14.30’da bugün Al-
çıtepe’den Seddülbahir köyüne giden yolun sağında bulunan 
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Türk mevzilerini yoğun bir bombardıman altına aldı. Bir saatlik 
bombardımanı takiben İngiliz piyadesi, 10. Türk Tümeni’ne 
bağlı 30. Alay siperlerine taarruz etti. Bir tugay kuvvetindeki 
İngiliz taarruz kolu, bombardımandan hasar görmüş ve erle-
rinin çoğu şehit olmuş olan ilk Türk siper hattına girdiyse de 
geriden gelen takviye kıtaatı, siperlere giren İngilizleri ağır 
zayiata uğratarak siperleri geri aldı. Taarruzu yapan 29. İngiliz 
Tümeni’ne mensup İngiliz 88. Tugayı, hücuma katılan 3 bin 
erinden 2 binini kaybetti.

Seddülbahir’deki İngiliz-Fransız taarruzlarının amacı, Türk 
ordusunun Güney Grubu’ndan Kuzey Grubu’na takviye kuvvet 
göndermesini engellemekti. Ancak asıl tehlikenin Arıburnu ve 
Anafartalar’dan olduğunu kavrayan Türk Ordu Komutanlığı, 
6 Ağustos akşamı saat 19.20’de Güney Grubu’na; “4. Tümen’in 
iki alayıyla Arıburnu Cephesi gerisine gönderilmesi” emrini 
vermişti. 4. Tümen Komutanı Yarbay Cemil Bey, tümeniyle 
aynı gece süratle kuzeye hareket etmişti. 7 Ağustos sabahı 
kuzeyde gelişen tehlikenin farkında olan Güney Grubu Ko-
mutanı Vehip Paşa, 4. Tümen’in geride bıraktığı 12. Alay’ı da 
kendi inisiyatifiyle kuzeye göndermişti.

Bir gün önce 29. İngiliz Tümeni’nin yapmış olduğu taar-
ruzun başarısızlığına rağmen, 7 Ağustos sabahı 42. İngiliz 
Tümeni tarafından yapılacak taarruzdan vazgeçilmemişti. 
İngilizler, Seddülbahir’deki Türk kuvvetlerini baskı altında 
tutarak kuzeydeki Arıburnu Cephesi’ne kuvvet kaydırılmasını 
engellemek amacındaydı. 

7 Ağustos sabahı, tıpkı önceki taarruzda olduğu gibi topçu 
bombardımanı ile başlayan taarruz, Alçıtepe-Seddülbahir 
yolunun iki tarafında gelişti. Yolun doğusunda bulunan Türk 
siperlerine girildiyse de bu kalıcı bir başarı olmadı ve hava 
karardığında 42. İngiliz Tümeni 1500 zayiat verdirilerek 
püskürtüldü. 
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6-7 Ağustos’ta 24 saat süren bu taarruzlarda İngiliz Ko-
lordusu’nun toplam zayiatı 3500’ü bulmuştu. Taarruz amacı 
olan, Türk kuvvetlerini baskı altında tutarak kuzeydeki harp 
sahasına yardım gönderilmesini engelleme çabası da sonuç 
vermemişti. Güney Grubu Komutanı Vehip Paşa, ağabeyi 
olan Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa’nın yardım talebine 
karşılık, önce ihtiyattaki 4. Tümen’i, sonra da 8. Tümen’i en 
son olarak da 28. ve 41. Alayları göndererek Conkbayırı’nın 
düşman işgaline uğramasının önüne geçmişti.

8 Ağustos’tan sonra Seddülbahir’de büyük çaplı bir hareket 
görülmedi. Zira Anafartalar ve Arıburnu bölgesinde Müttefik 
ordunun harekâtı artık açığa çıkmış olduğundan, İngilizler 
Seddülbahir Cephesi’nde yeni bir taarruza yeltenmemiş, ku-
zeydeki harekâtın neticesi beklenmeye başlanmıştı. 

arıburnu bölgesi: Arıburnu Cephesi’ndeki Türk kuv-
vetlerinin 6 Ağustos’taki savunma durumu şöyleydi: Kuzeyde 
Sazlıdere’den itibaren güneye doğru 19. Tümen (sırasıyla 72., 
18., 27. ve 57. Alaylar), bu tümenin solunda güneye doğru 16. 
Tümen (sırasıyla 125., 47., 48. ve 77. Alaylar) bulunmaktaydı.

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

Arıburnu’nda cephe hattını tutan Türk kuvvetlerinin 
mevcudu verilen zayiatlarla iyice azalmış, yaklaşık 20 bine 
düşmüştü. İngilizlerin Ağustos ayı başından beri geceleri 
Arıburnu iskelelerinden yeni kuvvetleri karaya çıkardığı Türk 
Komutanlığı tarafından sezilmişti ve Arıburnu Cephesi’nde bir 
hareketin başlayabileceği ihtimali belirmişti.

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

6-7 Ağustos gecesi Arıburnu Cephesi’ndeki Anzak üssün-
den hareket edecek olan 2. Avustralya-Yeni Zelanda Tümeni 
ve takviye olarak gelen kuvvetler, ağırlık merkezi Conkbayırı 
olmak üzere kuşatıcı bir taarruz hareketi yapacaktı.

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

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

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

kanlısırt Taarruzu: Kanlısırt’a karşı planlanan taarruz, 
6 Ağustos günü saat 15.00’te şiddeti gittikçe artan bir şekilde 
Türk mevzilerinin bombardımanıyla başladı. Ağırlık merkezi 
Kanlısırt’taki 47. Alay siperleri olan bu bombardımana, deniz ve 
kara toplarının tamamı katılıyordu ve o ana kadar bu şiddette 
bir bombardıman görülmemişti.

Kanlısırt’taki Türk siperlerinin üzeri bomba ve şarapnel 
tesirinden korunmak için kalaslarla örtülmüş, ateş etmek için 
mazgallar yapılmıştı. Düşmanın görülmemiş yoğunluktaki 
bombardımanı, bu siperlerin üzerindeki kalasların çökmesine, 
siperlerin ve mazgalların kapanmasına yol açmıştı. Siper içindeki 
Türk erlerinin çoğu şehit veya yaralı hâldeydi. Sağ kalanlar ise 
top mermilerinin çıkardığı gazdan etkilenmiş, sersemlemişti.
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Saat 17.30’da topçu ateşi gerilerdeki sırtlara kaydırılınca, 
1. Avustralya Tugayı’nın dört taburu tarafından, dört dalga 
hâlinde Kanlısırt’taki Türk siperlerine taarruza geçildi. Türk 
siper hattına ulaşan Avustralyalılar, bir taraftan topçu bom-
bardımanı ile yıkılmış, tahrip olmuş siperlerin üzerinden 
içeriye ateş ederken, diğer taraftan da kalasları kaldırarak 
siperlere girmeye çalışmaktaydı. Siper içindeki Türk erleri 
topçu bombardımanı yüzünden yıkıntılar arasında kalarak 
şehit düşmüş veya yaralanmışlardı. Sağ kalanlar ise duman 
veya barut gazından kendilerini kaybetmişlerdi. Bu yüzden 
siperleri tutan 47. Alay’ın erleri, ne savunma ateşi açabilmişler 
ne de siper dışına çıkıp süngüyle karşı koyabilmişlerdi. Sağ 
kalan az sayıdaki Türk eri, karanlık siper dehlizlerinde Avust-
ralyalı askerlerle boğuşarak, süngüleşerek hücumu durdurmaya 
çalışmış ancak buna muvaffak olamamıştı. Kanlısırt siperleri 
düşmanın eline geçmişti. 

Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa, derhâl ihtiyatta bulunan 
5. Tümen’e bağlı 13. Alay’la, hemen ardında da 57. Alay’ın 1. 
Tabur’u ile Kanlısırt’ı takviye etti. Saat 19.00’da Türk karşı 
taarruzu başladı. Ancak Avustralyalıları girmiş oldukları 
siperlerden atmak mümkün olmadı.

Esat Paşa, ihtiyatta bulunan 5. Tümen’in elinde kalan son 
alay olan 15. Alay’ı cepheye sürerken, Kabatepe güneyinde Ka-
yaltepe’de bulunan Alman Albay Kannengiesser komutasındaki 
9. Tümen’in de Kanlısırt’a hareketini emretti.

Elinde başka ihtiyat kalmayan Esat Paşa, 5. Ordu Komu-
tanlığı’na Arıburnu’ndaki tehlikeyi bildirerek takviye kuvvet 
istedi. Bunun üzerine Ordu Komutanı Liman von Sanders, 
Güney Grubu ihtiyatında bulunan 4. Tümen’i derhâl Kuzey 
Grubu emrine gönderdi.

Kanlısırt’ta düşman eline geçen siperlerin geri alınmasını 
Kuzey Grubu Komutanlığı çok önemsemekteydi. Bu yüzden 
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cepheye gönderilen 15. Alay’la birlikte, bölgedeki kuvvetlerin 
tamamı saat 23.00’te taarruza geçti. Sabaha kadar boğuşma 
hâlinde süren bu kanlı taarruzdan yine bir sonuç alınamadı. 
Türk taarruzu o derece kararlı ve yiğitçe idi ki subaylar ve 
erler hayatı hiçe sayarak hücum ediyorlardı. Bu kanlı taarruz 
gecesinde 47. Alay Komutanı Binbaşı Tevfik Bey ile 15. Alay 
Komutanı Yarbay İbrahim Şükrü Bey şehit düştüler. 6-7 Ağus-
tos gecesi Kanlısırt’ta yapılan karşı taarruzlarda verilen büyük 
zayiata rağmen düşman eline geçen siperler geri alınamadı.

Cesarettepe (nek) Taarruzu: Arıburnu Cephesi’nde 
İngilizlerin yaptığı ikinci taarruz, Yükseksırt’tan şimdi üzerinde 
Mehmet Çavuş Abidesi’nin bulunduğu Cesarettepe (Nek) ve 
Kılıçbayırı istikametine yapılacaktı. Esasında Anzak Kolordusu 
Komutanı General Birdwood, bu saldırıyı, 7 Ağustos sabahı 
Conkbayırı’nı ele geçirmiş olacak olan Sağ Taarruz Kolu’nun 
güneye yönelerek Kılıçbayırı istikametinde Düztepe’ye yapa-
cağı taarruzla birlikte yapmayı düşünmüştü. Ancak General 
Birdwood, Sağ Taarruz Kolu’nun Conkbayırı’na ulaşamamış 
olduğunu ve kuzeyden desteklenmeyecek Nek (Cesarettepe) 
taarruzunun başarı şansının hiç derecesinde olduğunu bil-
mesine rağmen yine de yapılmasını emretti.

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

7 Ağustos sabahı, yarım saat süren şiddetli bir bombar-
dımandan sonra, saat 04.30’da başlayan taarruz, dört dalga 
hâlinde saf tutmuş 600 Avustralyalı asker tarafından yapıldı. 
Peş peşe hücuma kalkan Avustralyalılar, çok kısa bir süre 
içinde Türk siperlerinden açılan etkili ateş altında yere se-
rildiler. (Bu saldırı, Çanakkale Savaşı’nı konu alan 1981 yılı 
yapımı “Gallipoli” filminin final sahnesinde gayet dramatik 
bir şekilde canlandırılmıştı.)
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Cesarettepe’de İngiliz taarruzunun durdurularak bu mev-
kide vaziyetin kontrol altına alınmasından sonra, dikkatler 
yeniden Kanlısırt siperlerine çevrildi. Kanlısırt’ta bir gün önce 
düşman eline geçen siperlerin 6-7 Ağustos gecesi yapılan ve ağır 
zayiata sebep olan taarruzlarla geri alınamamasına rağmen, 
Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa, bu siperlerin geri alınması 
için diretiyordu. 16. Tümen Komutanın Rüştü Bey’e verdiği 
emirde; “Sizden her neye mal olursa olsun, derhâl siperlerin 
geri alındığı haberine kesinlikle beklerim” demekteydi. Ancak 
çok kayıp vermiş olan 16. Tümen, yaptığı saldırılara rağmen 
sonuç alamadı.  

Esat Paşa, 8 Ağustos gecesi 12. Alay’ı takviye olarak 16. 
Tümen’in emrine verdi. Güney Grubu’ndan takviye olarak 
cepheye yeni gelen 12. Alay ile sabah saat 05.00’te Kanlısırt’ta 
iki yönden taarruz edildi. Düşmana kaptırılan ikinci hat 
siperlerinin bir kısmı geri alındı. Birinci hat siperlerini geri 
almak için bütün gün ve gece devam eden muharebelerden 
sonuç alınamadı.

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

Avustralyalıların Conkbayırı-Kocaçimen hattına yapılacak 
harekâtı örtmek için aldatma taarruzu niteliğinde başlattıkları 
Kanlısırt muharebeleri, bir aldatma manevrası boyutundan 
çıkarak Arıburnu Cephesi’nde Türk tarafı için ciddi ve tehlikeli 
bir buhranın yaşanmasına sebep olmuştu. Kaybedilen siperleri 
geri almak için, Kuzey Grubu’nun elinde bulunan bütün ihtiyat 
kuvvetleri buraya yığılmıştı. Ne pahasına olursa olsun siperleri 
geri almak için yapılan inatçı taarruzlar, Türk birliklerinin ağır 
zayiata uğramasına sebep oldu. Alay komutanları dahi askeri 
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teşvik ve cesaretlendirmek için ateş hattına girmişti. 47. Alay’ın 
yiğit komutanı Tevfik Bey, düşman eline geçen siperlerini geri 
almaktan başka şeyi düşünmeksizin askerini hücuma kaldı-
rırken ateş hattında bomba isabetiyle şehit düşmüştü. 

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

anafartalar bölgesi: 6 Ağustos gecesi Anafartalar 
sahiline çıkarılacak İngiliz kuvvetlerinin komutanı General 
Stopford idi. General Stopford, Temmuz ayı ortalarında önce 
Seddülbahir’e gelmiş ve burada bir süre İngiliz kolordusuna 
komuta etmişti. Stopford, 6 Ağustos planından ilk defa 22 
Temmuz’da haberdar oldu. İngilizler tarafından, Anafartalar 
bölgesinde yalnızca üç taburluk bir Türk kuvveti olduğu bilin-
mekteydi. Bundan dolayı baskın tarzında karaya çıkarılacak 
olan 11. İngiliz Tümeni’nin, süratle hareket ederek sabaha 
kadar Anafartalar ovasında stratejik öneme sahip Tekketepe 
ve İsmailoğlutepe’yi ele geçirmesi kesin olarak belirtilmişti.

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

Türk tarafına gelince: Çıkarma yapılacak olan Anafartalar 
sahili, Yarbay Wilmer komutasındaki 3 taburdan oluşan Ana-
fartalar Müfrezesi tarafından savunulmaktaydı. Anafartalar 
Müfrezesi; Kireçtepe’nin doğusunda Ece Limanı bölgesindeki 
Gelibolu Jandarma Taburu, Küçük ve Büyük Kemikli Burnu 
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etrafında yayılmış Bursa Jandarma Taburu ile İsmailoğlutepe 
ve Mestantepe’de bulunan 31. Alay’ın 2. Tabur’undan ibaret 
yaklaşık 3 bin tüfekten oluşmaktaydı.

Türk Ordu Komutanlığı’nın elinde Anafartalara yapılan 
çıkarmaya karşı bölgeye gönderilebilecek yegâne kuvvet, Sa-
ros Grubu adıyla Gelibolu-Bolayır mıntıkasında bulunan 7. 
ve 12. Tümenlerdi. Bu tümenlerin Anafartalar’a olan uzaklığı 
30-40 km olduğu hesap edilirse çıkarma sahasına gelmeleri 
yaklaşık olarak bir günlük bir zaman istiyordu. Dolayısıyla 
Anafartalar Müfrezesi’nin görevi, ne pahasına olursa olsun 
Anafartalar sahiline çıkarma yapacak olan düşmanı, Saros 
bölgesinden yetişecek takviye kuvvetler gelene kadar meşgul 
etmekti. 6 Ağustos gecesi karaya çıkan ve çıkacak kuvvetlerin 
25 bine ulaşacağı göz önünde bulundurulunca bunun zor bir 
görev olduğu aşikârdı.

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

I. anafartalar Muharebesi: 6 Ağustos gecesi Gökçea-
da’dan (İmroz) çıkarma gemilerine bindirilen 11. İngiliz Tümeni, 
saat 22.00’de hiçbir karşılık görmeden Anafartalar sahilindeki 
Suvla Koyu’nun güneyinde Küçük Kemikli civarına dört tabu-
runu çıkardı. Bu bölgede gözetleme yapan bir mangalık Türk 
kuvveti, mermileri bitinceye kadar çıkan İngiliz birliğine ateş 
ettikten sonra geri çekildi. Takibe koyulan İngilizler Lalebaba 
üzerinde bulunan Türk postası tarafından ateş altına alındı. 
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Ancak bu küçük kuvvet, arkalarının kesilme tehlikesi belirince 
daha geriye çekilmek zorunda kaldı ve Lalebaba İngilizler 
tarafından ele geçirildi.

Suvla Koyu’nun kuzeyinde Büyük Kemikli Burnu’na çıka-
rılan İngiliz tugayının karaya çıkışı, bölgedeki Türk askerleri 
tarafından ateşle karşılandı. Güçlükle karaya çıkan İngiliz 
tugayı, Softatepe’ye karşı taarruza başladı. Bu bölgeyi savunun 
Bursa Jandarma Taburu, saat 03.00’e kadar İngilizlere karşı 
mukavemet ederek hem zayiat verdirdi hem de çok değerli 
zamanlarını çaldı.

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

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

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

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

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

Anafartalar Ovası’nda sahili gözetleyen kıtaların görevi, 
düşmanın karaya çıkmasını mümkün olduğunca engellemeye 
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çalışmak, ancak düşmanla ciddi bir muharebeye girmeden 
arkalarının çevrilmesi tehlikesini düşünerek çarpışa çarpışa 
gerideki asıl müdafaa hattına çekilmekti. Zira 7 Ağustos’ta 
karaya çıkarılmış olan 25 bin kişilik İngiliz Kolordusu için, 
geniş bir sahaya yayılmış olan 3 bin kişilik Türk müfrezesini 
doğuya doğru sürerek Küçük Anafarta-Tekketepe hattını ele 
geçirmesi hiç de zor değildi. 

Anafartalar sahilini savunan Bursa Jandarma Taburu ile 
31. Alay’ın 2. Tabur’u üzerlerine düşen görevi fedakârca yerine 
getirdi. Karaya çıkıp ilerlemek isteyen İngiliz Tümeni’ni hızla 
ilerlemekten alıkoyduğu gibi, arazi üzerinde saklanmaya elve-
rişli yerleri olabildiğince kullanarak düşman askerine zayiat 
verdirdi. Bundan dolayı karaya çıkan İngilizler ilerlemekten 
çekindiler. Anafarta Müfrezesi böylece İngilizlerin zamanını 
çalarken, geriden yetişecek olan Türk tümenlerine çok kıymetli 
zaman kazandırmış oldu.

5. Ordu Komutanı Liman von Sanders, düşman çıkarması-
nın Suvla Koyu’nda kesinlik kazanması üzerine, Anafartalar’a 
takviye kuvvet olarak Saros Grubu adıyla Gelibolu-Bolayır 
civarında bulunan 7. ve 12. Tümenlerin olabildiğince süratle 
bölgeye sevk edilmesini, Saros Grubu Komutanı Albay Ahmet 
Feyzi Bey’e emretmişti. Bu emir üzerine 7 Ağustos sabahı önce 
7. Tümen, öğleye doğru da 12. Tümen Anafartalar istikame-
tinde harekete geçti. 

Anafartalar’a gelmekte olan iki tümenle birlikte, Anafartalar 
Müfrezesi ve Kocaçimen-Conkbayırı bölgesindeki birliklerin 
Ahmet Feyzi Bey komutasında “Anafartalar Grubu” adı altında 
birleştirildiğine dair emir, ordu komutanı tarafından aynı gün 
saat 22.00’de tebliğ edildi.

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

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

7 Ağustos gecesi saat 22.00’de 7. Tümen, Anafartalar Cep-
hesi’nin gerisinde Sivli (Yolağzı) köyüne ulaşmıştı. 12. Tümen’in 
bir alayı da buraya gelmiş fakat diğer iki alay henüz yoldaydı. 
Liman von Sanders, hiç vakit kaybedilmeden 8 Ağustos sabahı 
Anafartalar’daki İngiliz ordusuna taarruz edilmesini emretti. 

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

Albay Ahmet Feyzi Bey, tümen komutanlarıyla yaptığı 
toplantıda taarruz hakkında görüşlerini almak istedi. Her iki 
tümen komutanı da 30-40 km’lik bir yolu cebri yürüyüşle, 
sıcağın altında katetmiş olan askerlerin çok yorgun ve uykusuz 
olduklarını, akşam karanlığında bilinmeyen bir arazide taarruz 
etmenin tehlikelerini ortaya koyarak, taarruzun ertesi sabah 
gün ağarınca yapılması yönünde görüş bildirdiler.

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

Nitekim öyle de oldu. Ordu Komutanı Liman von Sanders, 
taarruz vaktinin, vermiş olduğu emre uyulmayarak ertelenme-
sine çok öfkelendi. Albay Ahmet Feyzi Bey’in gerçeği yansıtan 
gerekçelerine rağmen bu ertelemeyi onaylamayarak Albay 
Ahmet Feyzi Bey’i Anafartalar Grubu Komutanlığı’ndan aldı. 
Liman von Sanders, Ahmet Feyzi Bey’in yerine 8 Ağustos 1915 
gecesi saat 22.00’de Arıburnu Cephesi’nde 19. Tümen Komutanı 
olan Albay Mustafa Kemal Bey’i tayin etti ve Anafartalar’da 
hazırlanmış olan taarruzun 9 Ağustos 1915 sabahı seher vakti 
yapılmasını emretti.

Türk komuta heyetinde Anafartalar’da yapılacak taarruzun 
zamanı konusunda tartışmalar yaşanıp komutan değişikliğine 
gidildiği sırada, enteresan bir şekilde İngiliz ordusunda da 
hemen benzeri bir kriz yaşanmaktaydı.

Müttefik Ordu Komutanı Hamilton, Anafartalar’da karaya 
çıkan İngiliz Kolordusu’nun süratle Tekketepe hattını tutmasını 
beklerken, İngiliz Kolordusu Komutanı General Stopford’un 
ihmalkâr ve kayıtsız tutumu yüzünden bunun gerçekleşme-
diğini ve önlerindeki altın fırsatın kaçmakta olduğunu görüp 
yerinde duramaz olmuştu.

İmroz’daki (Gökçeada) karargâhında General Stopford’dan 
haber alamayan Hamilton, karargâh kurmay subaylarından 
Aspinall’i durumu öğrenmek üzere Suvla’ya gönderdi. 8 
Ağustos 1915 öğleden önce Suvla’ya gelen Aspinall, hedeflenen 
tepelerin alındığını zannetmişti. Çünkü bütün liman sakindi, 
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sahiller deniz banyosu yapan askerlerle doluydu. Kolordu 
komutanının kendisine tahsis edilen gemide olduğunu ve hiç 
karaya çıkmadığını öğrendi. General Stopford’un bulunduğu 
gemiye çıkan Aspinall, kendilerinden beklenenleri ve bunun 
için zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirterek bir an önce 
ilerlenmesini istedi. Buna karşı General Stopford, birliklerin 
çok kayıp verdiğinden ve yorgunluklarından bahsederek ertesi 
gün harekete geçeceklerinden bahsetmekteydi.

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

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

Anafartalar Grubu Komutanlığı’na tayin edilen Albay Mustafa 
Kemal Bey, 9 Ağustos 1915 gününün ilk saatlerinde Anafartalar 
Grubu Karargâhı’na gelerek komutayı devraldı. Esasında Mus-
tafa Kemal, bir gün önce Arıburnu’nda komutanı olduğu 19. 
Tümen’in gerisinde Conkbayırı-Kocaçimentepe hattına doğru 
gelişen İngiliz taarruzundan dolayı duyduğu endişeyi 5. Ordu 
Kurmay Başkanı Kazım Bey’le paylaşmış ve hatta bölgedeki 
bütün kuvvetlerin kendi komutasına verilmesinden başka çare 
kalmadığını belirtmişti. Ahmet Feyzi Bey’in görevden alınışı 
ve Mustafa Kemal’in Anafartalar Grubu Komutanlığı’na tayin 
edilişi ile bir gün önceki talebi gerçekleşmiş oluyordu. 
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9 Ağustos sabahı saat 04’te Albay Mustafa Kemal, bir 
gün önce Albay Ahmet Feyzi Bey tarafından hazırlamış olan 
taarruz planını değiştirmemiş, komutası altındaki birliklere 
gönderdiği yazıda, bir gün önce kendilerine tebliğ edilmiş olan 
plan gereğince taarruza geçmelerini emretmişti. 

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

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

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

Kireçtepe sırtları üzerinden ilerlemeye çalışan İngiliz 
kuvvetlerini, bu bölgeyi tutan Gelibolu Jandarma Taburu’na 
bağlı yalnızca iki bölük karşılayarak ilerlemesini durdurdu. 
Ancak üstün düşman kuvvetleri karşısında zorlanan jandarma 
taburu, biraz geri çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine 
12. Tümen’den üç bölükle takviye edilen Gelibolu Jandarma 
Taburu, düşmanı Kireçtepe üzerinde Arslantepe mevkisinde 
durdurmayı başardı.
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Büyük Anafarta köyü güneyinden Damakçılık Bayırı isti-
kametine taarruz edecek olan 7. Türk Tümeni’nin hedefi; Ko-
caçimentepe’ye doğru ilerlemek isteyen Avustralya kuvvetlerini 
geri atmak, böylece Kocaçimen-Conkbayırı hattındaki Türk 
kuvvetlerinin sağ yanlarını emniyete almak ve Arıburnu’ndan 
kuzeye doğru genişletilen Anzak cephe hattının, Suvla’ya çıkan 
yeni İngiliz kuvvetleriyle birleşerek kesintisiz bir cephe hattı 
oluşturmalarını engellemekti.

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

9 Ağustos’ta, “I. Anafartalar Muharebesi” olarak isimlendiri-
len muharebeler sona erdiğinde, Anafartalar ovasını çevreleyen 
tepeler hattı Türklerin elindeydi. Muharebeyi kaybeden İngiliz 
Kolordusu, 6-7 Ağustos gecesi karaya çıktığında 25 bin kişilik 
kuvvetle Anafartalar tepelerini ele geçirebilecekken, sahilde 
boşa vakit geçirerek İngilizlerin tabiriyle “altın fırsatı” kaçır-
mıştı. Öte yandan 30-40 km’lik mesafeyi bir günde yürüyerek 
Anafartalar’a yetişen Türk tümenleri, İngiliz birliklerini mağlup 
ederek Anafartalar bölgesindeki tehlikeyi bertaraf etmişti. 

Muharebelere katılan 13 Türk taburu, karşılarında bulunan 
22 İngiliz taburunu yenerek parlak bir zafer kazanmıştı. İngi-
lizlerin Suvla’dan başlatıp Kocaçimen’e ilerletmek istedikleri 
harekât sonuçsuz bırakılmış; Kireçtepe, Anafartalar sırtı ve 
İsmailoğlutepe Türk askerinin elinde kalmıştı.

Conkbayırı bölgesi: İngilizlerin “Anzak Planı” diye 
isimlendirdikleri Arıburnu-Anafartalar Harekâtı’nın can alıcı 
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noktası ve ağırlık merkezi, Arıburnu üssünden Conkbayırı-Ko-
caçimen hattına yöneltilen kuşatıcı taarruz hareketiydi. 

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

Plana göre, Anzak’ta toplanmış kuvvetlerden ayrılıp Gene-
ral Goodley emrine verilen 20 bin kişi, Arıburnu kuzeyindeki 
dereler vadisinden yürüyerek gün doğmadan Kocaçimen-Conk-
bayırı-Düztepe hattını ele geçirecekti. Bu hâkim tepeler hattı 
ele geçirildiğinde Arıburnu Cephesi’ndeki Türk savunma hattı 
çökecek, Çanakkale Boğazı’na ulaşılarak Yarımada’nın güneyine 
giden bütün yollar kontrol altına alınacaktı.

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

Aslında Arıburnu’ndaki Türk Cephesi’nin kuzeyinde, nis-
peten zayıf tutulmuş olan Ağıldere mıntıkasında, düşmanın, 
girişeceği cüretkâr bir taarruzla Kocaçimen-Conkbayırı hattına 
yürümek isteyeceğine dair tartışmalar iki ay önce, Haziran 
ayında 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal ile Kuzey Grubu 
Komutanı Esat Paşa arasında tartışma konusu olmuştu. Bu 
tartışmalar sırasında Mustafa Kemal, neredeyse 6 Ağustos’ta 
yapılan taarruz harekâtını öngörerek, Ağıldere mıntıkasının 
önemine vurgu yapıp bu bölgedeki emir ve komutanın netleş-
tirilmesini talep etmişti.

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

Harekâtın yapılacağı bölgede bulunan Halid-Rıza Tepesi, 
Pilavtepe, Yaylatepe’de 14. Türk Alayı’nın 2. Tabur’u tarafından 
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ileri karakollar hâlinde tutulan Türk mevzileri vardı. Çok 
geniş bir alanda serpiştirilmiş yaklaşık bin kadar Türk aske-
rinin, düşmanın 20 bin kişilik taarruz kollarını durdurması 
mümkün değildi.

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

İngiliz planının esası, baskın tarzında ve süratli bir harekâta 
dayandığından, ilk ağızda işgal edilecek tepelerin süratle ele 
geçirilmesi çok önemliydi. Bu yüzden İngilizler, bazı harp 
hilelerine başvurmuşlardı. Bu hilelerden birisi, Türk askeri 
tarafından kuvvetli bir şekilde tutulan Halit-Rıza Tepesi’nin 
zaptı için hazırlanmıştı.

Hazırlanan plana göre, 6 Ağustos akşamı sağ taarruz 
kolunun öncüsü olarak 2 bin kişilik örtme birliği Halit-Rıza 
Tepesi, Pilavtepe, Yaylatepe’yi ele geçirecekti. Bu tepeler hat-
tının süratle ele geçirilmesi hayati bir önem taşımaktaydı. 
Halit-Rıza Tepesi 14. Alay 2. Tabur’una bağlı birlikler tarafın-
dan savunulmaktaydı. Bu tepede siperler tahkim edilmiş, tel 
örgülerle desteklenmişti. 

6/7 Ağustos gecesi Arıburnu’nda bulunan Türk birlikleri-
nin bütün dikkati Kanlısırt’ta düşman eline geçen siperlere 
çevrilmişken, Kocaçimen-Conkbayırı istikametinde başlatılan 
düşman taarruzunun arz ettiği tehlike başlangıçta yeterince 
kavranamamıştı. Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa eli altında 
bulunan bütün ihtiyatları Kanlısırt’a yönlendirmekteydi. Oysa 
Ağıldere mıntıkasında baskına uğrayan 14. Alay 2. Tabur’unu 
geriye atan İngiliz taarruz kollarının önünde ciddi bir kuvvet 
kalmamış, savunmasız durumdaki Kocaçimen-Conkbayırı 
hattı büyük bir tehlike baş göstermişti.
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Ağıldere mıntıkasında gelişen İngiliz taarruzundan ha-
berdar olup Conkbayırı’ndaki tehlikeyi ilk fark eden kişi, bu 
mıntıkaya komşu 19. Tümen’in Komutanı Mustafa Kemal oldu. 

Bugünkü 57. Alay Şehitliği’nden itibaren kuzeye doğru 
Mehmet Çavuş Abidesi’ne kadar olan cephe hattını tutan 
Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen Cephesi 6 Ağustos 
akşamı yoğun ateş altındaydı. Ancak bu saatlerde 19. Tümen 
için kendi cephesindeki düşman taarruzundan daha büyük bir 
tehlike ortaya çıkmıştı. Ağıldere bölgesinden ilerlemekte olan 
düşman taarruz kolları, Şahinsırt üzerinden Conkbayırı’nı hedef 
almıştı. Bu durumda 19. Tümen’in sağ cenahı ve gerileri son 
derece tehlikeli bir tehditle karşı karşıya kalacaktı. Bu harekât 
gelişip Conkbayırı’nın düşman eline geçmesi hâlinde, bütün 
Arıburnu Cephesi’nin düşmesine yol açabilecek bir durum 
ortaya çıkabilirdi. 

Bu tehlikeli vaziyet karşısında Mustafa Kemal, Conkbayı-
rı’nın acilen takviye edilmesi gerektiğine kani olarak, Esat Paşa 
tarafından kendisine takviye olarak gönderilen 5. Tümen’e bağlı 
14. Alay’ın 1. Tabur’u ile kendi emrindeki iki bölüğü hemen 
Conkbayırı’na sevk etti.

14. Alay 1. Tabur kumandanına, derhâl Conkbayırı’na ye-
tişmesi ve o tarafı düşmana karşı tutması emredildi. Ayrıca 
19. Tümen’e bağlı 72. Alay’ın 1. Tabur’undan iki bölüğe de 
Şahinsırt istikametinde ilerleyerek bu taraftan ve Sazlıdere 
içinden gelecek düşmana karşı Conkbayırı yolunu kapatması 
emredildi. İşte bu kuvvetler, Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa 
tarafından Conkbayırı’nı savunmak üzere gönderilen 9. Tümen 
bölgeye yetişene kadar Şahinsırt ve Conkbayırı’nda düşmanı 
olabildiğince durdurmaya muvaffak olmuştu.

Kuzey Grubu ihtiyatı olarak Kabatepe’nin güneyinde 
Kumtepe mıntıkasını örtmekle görevli 9. Tümen, Kanlısırt’ta 
Avustralya tugayının yaptığı taarruzla Türk siperlerini ele 



161 

geçirmesi üzerine hemen bu bölgeye sevk edilmişti. 9. Tümen 
intikal hâlindeyken, düşmanın kuvvetli taarruz kolları ile 
Kocaçimen-Conkbayırı hattını tehdit ettiği anlaşılınca, hayati 
öneme sahip bu bölgenin tutulması için 9. Tümen Esat Paşa 
tarafından Conkbayırı’na yönlendirildi. 

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

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

Conkbayırı’nda kumandayı eline alan Albay Kannengiesser, 
9. Tümen’in 64. Alay’ını Asmadere’de düşmanla çarpışan zayıf 
kuvvetteki 14. Alay’ı takviye ederek düşmana taarruz etme-
sini emretti. 9. Tümen’in 25. Alay’ına ise hızla Conkbayırı’nı 
yetişmesi emri verildi.

Saat 08.00’de yetişen 9. Tümen’in iki alayı ile sağlam bir 
hat oluşturulmuş, Şahinsırt’tan ilerlemek isteyen Yeni Zelanda 
birlikleri durdurulmuştu. Bu sırada Albay Kannengiesser 
vurularak yaralı hâlde geriye gönderildi. Yerine Seddülbahir 
Cephesi’nden Arıburnu’na takviye olarak gönderilen 4. Tümen 
Komutanı Yarbay Cemil Bey tayin edildi.

7 Ağustos günü Conkbayırı’nı takviye etmek üzere evvela 11. 
Alay, 8 Ağustos sabahı da Anadolu Yakası’ndaki 11. Tümen’in 
33. Alay’ı gelerek cepheye dâhil oldu.

8 Ağustos sabahı saat 03.30’da Şahinsırt üzerinde toplanan 
Yeni Zelanda kuvvetleri Conkbayırı’na taarruz etti. Baskın 
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şeklinde başlayan bu taarruz başarılı oldu ve Yeni Zelandalılar 
hiç ummadıkları bir şekilde Conkbayırı batı yamaçlarını, yani 
bugün Mehmetçik Kitabeleri’nin bulunduğu 261 rakımlı tepenin 
denize bakan tarafını ve Conkbayırı zirve noktasının hemen 
güneyinde, günümüzde var olan yolun hemen iç tarafında bu-
lunan çeşmenin bulunduğu yere kadar olan bölgeyi ele geçirdi. 

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

Conkbayırı tepe hattına kadar sokularak yerleşen düşman 
askeri büyük bir tehdit oluşturduğundan, 8 Ağustos sabahı 
gün ışımasıyla beraber Yarbay Servet Bey komutasındaki 64. 
Alay, Yeni Zelandalıların ele geçirdiği siperleri geri almak için 
yaptığı karşı taarruzda, düşmana zayiat verdirmesine rağmen 
Conkbayırı’nı düşmandan temizleyemedi.

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

8 Ağustos günü bölgede bir komuta değişikliğine gidilerek 
Kocaçimen-Conkbayırı’ndaki birlikler Albay Ahmet Feyzi Bey 
kumandasında yeni kurulan Anafartalar Grubu’na bağlanmıştı. 
Conkbayırı’ndaki kuvvetlere komuta eden Yarbay Cemil Bey, 8 
Ağustos öğle vakti bu görevden alınarak bölgenin komutası, bir 
gün önce yaralanmış olan Alman Albay Kanengiesser’in yerine 
9. Tümen Komutanlığı’na atanan Alman Yarbay Pötrih’e verildi. 
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Güney Grubu ihtiyatında bulunan 8. Tümen, takviye kuvvet 
olarak Conkbayırı’na sevk edilmişti. 8 Ağustos akşam saatlerinde 
Albay Ali Rıza Bey komutasındaki 8. Tümen Conkbayırı’na 
gelerek, derhâl iki alayı ile düşmana taarruz ettiyse de yine 
düşman tuttuğu mevzilerden atılamadı.

9 Ağustos şafaktan önce İngiliz birlikleri, Conkbayırı-Be-
simtepe-Kocaçimentepe hattı üzerinde şiddetli bir taarruz 
başlattı. Bu taarruz, bilhassa Besimtepe yönünde etkili olmuş, 
tepe kısa bir süre için taarruz eden Hint Tugayı’na bağlı Nepalli 
Gurka birliğinin eline geçmişti. Tam bu sırada Abdurrahman 
Bayırı üzerinde mevzilenmiş Türk topçu bataryasının isabetli 
ve etkili bombardımanıyla Gurkalar ağır zayiat verdi. Karşı 
hücuma geçen Türk piyadesi de tepeyi düşmandan temizledi. 

9 Ağustos akşamı Kocaçimen-Besimtepe-Conkbayırı hattı 
Türk birliklerinin elindeydi. İngilizlerin etkili olabileceği ye-
gâne mevki, Conkbayırı tepe hattının denize yönelik kesiminde 
tutmuş oldukları siperlerdi.

10 ağustos 1915 Conkbayırı süngü hücumu
9-10 Ağustos gecesi Conkbayırı’nda vaziyet şöyleydi: 
Conkbayırı-Şahinsırt hattında bulunan düşman kuvvetle-

rinin 20-30 metre karşısında 8. Türk Tümeni’nin 23. ve 24. 
Alayları bulunmaktaydı. Bunların solunda 261 rakımlı tepeden 
itibaren Düztepe’de 10. Alay bulunuyordu. Bu hattın solunda 
da 19. Tümen Cephesi başlıyordu.

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

Kocaçimentepe’den itibaren Abdurrahman Bayırı ile Asma-
deresi güneyindeki sırtlarda 14. ve 11. Alaylardan ikişer tabur 
ile 32. Alay’dan bir tabur bulunmaktaydı. Bu hattın sağında 
da 9 Ağustos’ta Anafartalar Muharebesi’ne katılmış olan 7. 
Tümen Cephesi başlamaktaydı. 
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Conkbayırı-Kocaçimen hattında beş ayrı tümene mensup 
on alay bulunmaktaydı ve kuvvetler kimi yerde birbirine 
karışmış bir hâldeydi. Nizami bir cephe hattı muhafaza eden 
alaylar yalnızca 8. Tümen’in 23. ve 24. Alaylarıydı.

Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal, 10 Ağustos 
sabahı gün doğarken yapmayı planladığı taarruzu bu alaylar 
cephesinden, Güney Grubu’ndan Conkbayırı’na takviye olarak 
gelmekte olan 28. ve 41. Alaylara yaptıracaktı.

Gece saat 22.00’de 28. Alay’ın gelmekte olduğu bildirilmişti, 
ancak 41. Alay’dan haber yoktu.

Mustafa Kemal, 8. Tümen Karargâhı’nda ertesi sabah için 
tasarladığı taarruz planını ilgili komutanlara anlattı. 8. Tümen 
Komutanı Albay Ali Rıza Bey ile tümen kurmay başkanı Galip 
Bey; iki günden beri Conkbayırı’ndaki düşmana sürekli ve 
ardı ardına taarruz edildiği hâlde başarılı olunamadığını ve 
bu yüzden büyük kayıplar verdiklerini, yeni bir taarruzda bu 
yorgun ve perişan hâldeki kuvvetlerin hesaba katılamayacağını, 
gelmekte olan iki alayın bugüne kadar birçok alayın başara-
madığı bir taarruzu başarabileceklerine hükmedilemeyeceğini, 
bu alaylardan biri de hâlâ meydanda olmadığından yalnız bir 
alayla bu taarruza kalkışmanın vahametinden bahsettiler.

Anafartalar’a yapılacak taarruzun zamanlamasına itiraz 
eden 7. ve 12. Tümen komutanlarının haklı gerekçeleri vardı. 
Saros bölgesinden hareket ederek 30-40 km’lik yolu 20 kg’lık 
muharebe ağırlığı ile Ağustos sıcağı altında bir günde yürümüş 
olan askerler, son derece yorgun ve 24 saattir uykusuzdu. Ay-
rıca Liman von Sanders’in emrettiği çok geniş ve bilinmeyen 
bir arazide yapılacak olan gece taarruzunun ne gibi tehlikeler 
taşıdığını, bilhassa 7. Tümen Komutanı Halil Bey, Mayıs ayı 
başında Seddülbahir Cephesi’nde yapılan ve çok zayiat verilen 
gece taarruzlarına katıldığından yakından bilmekteydi. Öte 
yandan Suvla’da karaya çıkan İngilizler biraz ilerlemiş iseler 
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de Anafartalar Ovası boş durumdaydı. Dolayısıyla gece taar-
ruzunu göze aldıracak bir aciliyet görünmüyordu. Aslında ordu 
komutanının emrettiği taarruz vakti ile Ahmet Feyzi Bey’in 
teklif ettiği vakit arasında yalnızca 7-8 saat fark vardı. Nitekim 
Ahmet Feyzi Bey görevden alınıp, yerine Mustafa Kemal tayin 
edildikten sonra da Ahmet Feyzi Bey’in taarruz için belirlediği 
zaman ve saldırı planı hiç değiştirilmeden uygulanmıştı. 

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

Conkbayırı’nda her iki tarafın birbirine 30-40 metre mesa-
fede tutmuş oldukları mevzilerin gerisinde dik yamaçlar, bazı 
yerlerde uçurumlar bulunmaktaydı. Yeterli kuvvetle yapılacak 
kararlı bir hücumla, Conkbayırı tepesinin ele geçirilmesi 
iki taraf için de mümkündü. Önce davranan kazanacaktı ve 
Mustafa Kemal bunun bilincinde olarak emri altındaki komu-
tanların itirazlarının haklı gerekçelere dayandığını bilmesine 
rağmen, askerin yorgunluğu, takviye olarak gelmekte olan bir 
alayın daha yetişmemiş olduğu gibi olumsuzlukları göz ardı 
ederek eldeki imkânlarla baskın tarzında bir süngü hücumunu 
zorunlu görmüştü. 

Karar kesindi ve Conkbayırı’nda taarruz icra edilecekti. 
Takviye olarak gelmekte olan 41. Alay’dan bir haber alınamadı-
ğından plana dâhil edilmedi. Conkbayırı’nda hücum cephesinde 
24. Alay’la bazı birliklerin perakende askerlerinden oluşan bir 
avcı hattı, düşmandan 20-30 metre mesafede idi. Bu birlikle-
rin gerisine yanaştırılacak olan 23. Alay Conkbayırı’na karşı, 
yeni gelmekte olan 28. Alay bunun solunda olarak Şahinsırt’a 
karşı karanlıkta son derece sessiz ve düzen içinde avcı hattının 
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20-30 adım kadar gerisinde taarruz cephesi boyunca harp safı 
düzenine geçecekti.

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

Hücum anı geldiğinde 41. Alay Conkbayırı’na ulaşamamıştı. 
Bunun üzerine 23. Alay Conkbayırı’na, yeni gelmiş olan 28. Alay 
da Şahinsırt’a doğru taarruz düzenine geçerek hazırlanmıştı.

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

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

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

Hücum o kadar ani olmuştu ki düşman silah kullanmaya 
fırsat bulamadı. İngilizlerin ilk hat siperlerinde boğaz boğaza 
bir süngü muharebesiyle burada bulunan düşman yenildi.

Hücuma kalkan Türk erleri hayatı hiçe sayarcasına coşmuş, 
önlerindeki düşman siperlerinin üzerinden atlayarak ilerle-
mekteydi. Hatta bu hücuma şahit olanlar, Türk askerlerinin 
yamaçlardan uçarcasına düşmanı kovaladıklarını anlatırlar.

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

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

Conkbayırı’nda yapılan süngü hücumu büyük bir muvaffa-
kiyetle sonuçlanırken, daha kuzeyde Kocaçimen-Abdurrahman 
Bayırı sırtlarında bulunan 9. Türk Tümeni ile burada bulunan 
diğer Türk birlikleri de karşılarındaki Avustralya Tugayı ve Hint 
Tugayı’na karşı taarruz ederek bunları yamaçlardan aşağıya 
atmışlar, Çamçık Pınarı sırtlarını ele geçirmişlerdi.

Kocaçimen-Conkbayırı mıntıkasındaki bütün bölgede İngi-
lizler geri atılmış, tehdit ortadan kaldırılmıştı. İngilizlerin elinde 
mühim bir mevki olarak yalnızca Şahinsırt kalmıştı. Ancak 
iyice tahkim edilmiş, siperlerde çok sayıda makineli tüfeklerle 
savunulan bu mevzilere, düşmanın kara ve deniz topçusunun 
görüş sahası içinde hücum etmek mümkün değildi. Bu yüzden 
hücuma katılan birliklere, daha fazla ilerlemekten sarf-ı nazar 
edilerek ele geçirilen hattın tahkim edilmesi emredildi.

Conkbayırı’nda yaptırmış olduğu süngü hücumunu bizzat 
yöneten Mustafa Kemal, harekâtı çok yakından hemen ateş 
hattının gerisinden yönetmişti. Bu tehlikeli mıntıkadan mu-
harebe boyunca bir an olsun ayrılmayan Mustafa Kemal’in 
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sağ göğsüne, İngiliz gemilerinden atılan bir top mermisinin 
patlamasıyla etrafa saçılan misketlerden biri isabet etmişti. Bu 
misket göğüs cebinde bulunan saate isabet ederek parçalamıştı. 
Albay Mustafa Kemal Bey, kazanılan zaferin ve günün hatı-
rası olmak üzere kırılan bu saatini, 5. Ordu Komutanı Liman 
Paşa’ya takdim etmişti. Liman Paşa da üzerinde aile arması 
bulunan saatini Mustafa Kemal’e hediye etmişti.

10 Ağustos günü Conkbayırı taarruzuna katılan Türk bir-
likleri, düşmanın gemi ve kara topçularının yoğun ve etkili 
ateşlerine rağmen asla yılgınlık göstermeden ileri atılmış, 
düşmanın makineli tüfek ve topçu ateş perdesini aşarak iler-
lemişti. O gün saat 13.00’e geldiğinde güneyden kuzeye doğru 
olmak üzere 261 Rakımlı Tepe’den (Conkbayırı Kitabeleri’nin 
bulunduğu yer) Conkbayırı, Besimtepe üzerinden Kocaçimente-
pe’ye kadar uzanan 2 km’lik hâkim tepeler hattı, denize doğru 
alçalan 500-600 metre derinliğindeki sırtlar da dâhil; sadece 
Şahinsırt’ın batı yamaçları hariç olmak üzere Türk birliklerinin 
kontrolüne girmiş ve muharebe sona ermişti.

9 Ağustos I. Anafartalar Muharebesi’nde yenilgiye uğra-
yan, 10 Ağustos’ta Conkbayırı’ndan atılan İngilizler, 11 Ağus-
tos günü karaya çıkarılan 10 bin kişilik yeni kuvvetlerle 13 
Ağustos günü Anafartalar Ovası’ndan Kavaktepe-Tekketepe 
istikametinde taarruza geçtiler. 12. Türk Tümeni’ne bağlı 35. 
ve 36. Alaylar tarafından karşılanan bu taarruz, İngilizlerin 
700 kayıp vermesiyle durduruldu.

kireçtepe Muharebeleri (15-16 ağustos 1915)
Anafartalar’da merkezden ilerleyemeyen İngilizler, bu defa 

Türk savunma hattının en sağında bulunan Kireçtepe sırtları 
üzerinden gitmeye karar verdiler. Kireçtepe sırtları ele geçirildiği 
takdirde bu istikametten Tekke Tepe’ye sarkacak İngilizler, Ana-
farta Ovası’nda bulunan 12. Tümen’i arkadan kuşatmış olacaktı. 
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15 Ağustos 1915’te donanma gemilerinin ateş desteğinde 
hücuma kalkan İngilizleri, çıkarma gününden beri Yüzbaşı 
Kadri komutasında bu sırtları savunan Gelibolu Jandarma 
Taburu karşıladı. Üstün kuvvetler karşısında gerileyen Geli-
bolu Jandarma Taburu, 19. ve 39. Alaylardan yetişen takviye 
kuvvetlere rağmen Kireçtepe üzerindeki iki tepenin İngilizler 
eline geçmesine engel olamadı. 

Gece yeni takviye kuvvetlerin gelmesiyle karşı taarruza 
geçen Türk birlikleri İngilizlerin eline geçen Aslantepe’yi geri 
aldı. 16 Ağustos günü de devam eden Kireçtepe Muharebeleri, 
bilhassa Aslantepe üzerinde yoğunlaştı. Bu tepede iki taraf 
arasında göğüs göğse süngü muharebeleri yaşandı. Tepe birkaç 
defa el değiştirdi. Nihayet Aslantepe Türk askerlerinin elinde 
kaldı ve İngilizler hemen geride bulunan Sivritepe’ye çekile-
rek mevzilendi. Kireçtepe Muharebeleri’nde İngilizlerin 2 bin 
kişilik zayiatına karşı Türk birliklerinin kaybı 1700 kadardı. 
Bu muharebeler esnasında Gelibolu Jandarma Taburu’nu kah-
ramanca sevk ve idare eden Yüzbaşı Kadri de şehit düşmüştü.

II. anafartalar Muharebesi (21 ağustos 1915)
İngilizler Anafartalar’da giriştikleri bütün taarruzların 

akamete uğraması üzerine, Türk savunmasını delmek adına 
büyük bir saldırının hazırlığına başladılar. Anafartalar’da 
bulunan birliklere takviye olarak Seddülbahir bölgesinden 
naklettikleri askerlerle 30 bin kişilik bir taarruz kuvveti oluş-
turdular. Harekât bütün Anafartalar Cephesi’nde yapılacaktı 
ama ilk planda İsmailoğlutepe ile Bombatepe’yi ele geçirerek 
Arıburnu Cephesi’nin solundaki Anzak kuvvetleriyle irtibat 
sağlamayı hedeflemişlerdi.

Türk tarafında ise bölgeyi savunan Anafartalar Grubu 
Komutanı Albay Mustafa Kemal, İngilizler tarafındaki hare-
ketliliğin bir saldırı hazırlığı olduğunu anlayarak emrindeki 
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ihtiyat kuvvetlerini cepheye yaklaştırmıştı. Mustafa Kemal’in 
emrinde Anafartalar Grubu’nda cephe hattında dört tümen, 
ihtiyatta da iki tümenden oluşan bir kuvvet bulunmaktaydı. 

II. Anafartalar Muharebesi olarak da adlandırılan 21 
Ağustos İngiliz taarruzu saat 14.30’da her zaman olduğu gibi 
yoğun ve etkili bir topçu bombardımanı ile başladı. Merkezden 
Yusufçuktepe istikametinde başlayan İngiliz taarruzu, Türk 
ön siperlerine kadar etkili olduysa da Türk siperlerinden gelen 
yan ateşi karşısında durmak zorunda kaldı. 

Türk cephe hattının solunda Kayacıkağılı yönündeki 7. 
Tümen mevzilerine karşı yapılan İngiliz taarruzu daha başarılı 
oldu ve buradaki birkaç Türk siperi düşman eline geçti.  Gece 
boyunca devam eden muharebelerde Türk ön siperleri iki taraf 
arasında el değiştirdiyse de 22 Ağustos sabahında İngilizler 
Yusufçuktepe ile Kayacıkağılı bölgesinde bir miktar ilerleme 
kaydetmekten başka bir netice elde edemediler. 

II. Anafartalar Muharebesi olarak bilinen bu muharebelerde 
İngilizler, en fazla asker kullanarak en geniş cephe hattında 
yaptıkları taarruzlarda bir seferde uğradıkları en ağır zayiatı 
verdiler. İngilizlerin bu muharebedeki kayıpları 8 bine yakındı. 
Türk birliklerinin kaybı ise 3 bine yakındı.

bombatepe Muharebesi (27 ağustos 1915)
Anafartalar bölgesinde geniş çaplı son taarruz 27 Ağus-

tos’ta yapılan Bombatepe Muharebesi’dir. İngilizler Anafar-
talar Cephesi ile Anzak Cephesi arasında bağlantı kurmak 
için stratejik önem taşıyan Bombatepe’yi ele geçirmek için 
bir taarruz planlamıştı. 27 Ağustos günü ikindi vakti yoğun 
bir topçu bombardımanını takiben taarruz başladı. Bombate-
pe’nin güneye bakan yamaçları düşman eline geçti. 28 Ağustos 
sabahına kadar bütün gece süren İngiliz taarruzları, cepheyi 
savunan Türk birliklerinin zamanında takviye edilmesiyle 
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durduruldu. Bombatepe Muharebesi’nde iki tarafın kayıpları 
ağır oldu. İngilizlerin 1100 kaybına karşılık Türk birliklerinin 
kaybı 700 kadardı.

Bombatepe Muharebesi, Anafartalar-Arıburnu bölgesin-
deki son büyük çaplı taarruz olmuş, bu tarihten itibaren bu 
bölgede çarpışmalar siper muharebelerine dönüşmüştü. 6 
Ağustos’tan 28 Ağustos’a kadar Anafartalar-Arıburnu Muha-
rebelerinde Çanakkale Savaşı’nın kaderini belirleyecek büyük 
ve kanlı çarpışmalar sonucunda Türk ordusu ağır kayıplar 
vermesine rağmen düşmanın yaptığı planları suya düşürerek 
bütün ümitlerini kırmıştır. Bu muharebelerde Türk subay ve 
erleri çok büyük cesaret ve fedakârlıkla muharebe etmişlerdi. 
Binlerce Mehmetçiğin şehit olduğu muharebelerde tam dokuz 
alay komutanı da şehit düşmüştür.

arıburnu-anafartalar Cephesi hakkında  
değerlendirme 
25 Nisan’da Arıburnu sahiline yapılan çıkarma ile açılan 

Arıburnu Cephesi’nde Haziran ayına kadar hücum eden taraf 
daha çok Türk kuvvetleriydi. Avustralya-Yeni Zelanda Kolor-
dusu’nun sahilde sıkışıp kalmış vaziyeti, hâkim araziyi elinde 
tutan Türk komuta heyetini taarruza yönlendirmişti. Ancak 1 
Mayıs ve 19 Mayıs’ta girişilen ısrarlı taarruzlar maalesef bir 
netice vermediği gibi çok sayıda şehit ve yaralıya mal olmuştu. 

Ağustos ayına kadar Arıburnu Cephesi’ndeki mevzi muha-
rebeler, bomba hücumları şeklinde siper muharebeleri olarak 
sürüp gitmişti.

Ağustos ayında Müttefiklerin Gelibolu’ya sevk etikleri 
yeni kuvvetlerle giriştikleri Anafartalar çıkarmasında, hedefe 
ulaşmak için Arıburnu Cephesi taktik açıdan önemli rol oy-
namıştı. Ağustos ayından itibaren Anafartalar ve Arıburnu 
Cephelerinin harekâtı koordineli olarak yürütülmüş, buna 
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karşılık Türk Ordu Komutanlığı da Anafartalar Grubu adıyla 
yeni bir komuta merkezi oluşturarak düşmana karşı bölgeyi 
müdafaa etmişti.

Anafartalar bölgesine yapılan çıkarma ile başlayan Arıbur-
nu-Anafartalar kuşatma harekâtı, 10 Ağustos’ta Türk Süngü 
Hücumu ile kapanmıştı. Bu beş günlük sürede İngiliz ordusu, 
Anzak’ta toplanan 37 bin kişiden 12 binini kaybetmişti. General 
Birdwood’un emri altında ancak mevzileri tutabilecek kuvvet 
kaldığından, artık bir harekât yapma ihtimali söz konusu değildi. 
Böylece 6 Ağustos’ta başlayan Sarıbayır (Kocaçimen-Conk-
bayırı-Düztepe-Kılıçbayırı) hattını ele geçirmeyi hedefleyen 
General Birdwood’un “Anzak Planı”, bir daha denenmemek 
üzere çökmüştü.

Aslında Conkbayırı-Kocaçimen hattını ele geçirmek 
için kâğıt üzerinde yapılan plan mükemmeldi. Önemli olan, 
planın uygulamaya konabilmesiydi. Zira planın uygulanma 
aşamasında, önceden öngörülmeyen faktörler harekâtın ka-
derini etkilemişti: Kuşatma harekâtının yapıldığı Ağıldere 
bölgesindeki engebeli arazi yapısı, kılavuzun yanlış istikamet 
tercihi, baskına uğratılan Türk birliğinin hiç beklenilmeyen 
inatçı direnişi, harekâta katılan komutanların hedefe ulaşma 
noktasında doğru karar alamama ve yeterli azim ve gayreti 
gösterememeleri, İngiliz planının uygulanmasına olumsuz 
yönde etki eden faktörler olmuştu.

Diğer tarafta Türk Ordu Komutanlığı’nın, düşman harekâtı-
nın en başında bilhassa Kanlısırt’a yapılan taarruza bütün 
dikkatlerini verip, Conkbayırı-Kocaçimen hattını savunmasız 
bırakmaları, İngiliz planının başarılı yönlerinden birisi ol-
muştu. Ancak bölgedeki komutanların (Esat Paşa ve Mustafa 
Kemal) zamanında müdahalesi ile Conkbayırı’na imdat kuvveti 
yetiştirilmiş, tehlike önlenmişti.
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İngilizlerin Arıburnu-Anafartalar taarruz planının şüp-
hesiz en önemli safhası, Kocaçimen-Conkbayırı hattının ele 
geçirilmesiydi. Bu bölge ele geçirildiğinde, buradan güneye 
yönelecek kuvvetlerle Düztepe-Kılıçbayırı hattı zapt edilebilirdi. 
Bu durumda Arıburnu Cephesi’nde bulunan Türk birliklerinin 
arkasına düşülmüş olacağından, Arıburnu’ndaki Türk birlikleri 
geri çekilmek zorunda kalacaktı. Arıburnu Cephesi’nin çök-
mesi, İngilizlerin Çanakkale Boğazı’na kadar ilerlemelerine ve 
Gelibolu Yarımadası’nın güneyinde bulunan Türk birliklerinin 
bağlantı yollarının kesilmesine yol açacaktı.

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

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

Bunun en canlı örneği “Conkbayırı Süngü Hücumu”dur. 
Conkbayırı üzerinden düşmana hücum ederken, önlerindeki 
uçurumlardan uçarcasına düşmana atılan Mehmetçik, Türk 
tarihinin şanlı sayfalarına yeni bir destan yazmıştı.

Türk ordusunda genel anlamda görülen olumlu bir durum 
da komutanların karşılıklı yardım ve uyum içinde, koordineli 
çalışmaları olmuştur. Bunun en bariz örneği, Kocaçimen-Conk-
bayırı savunması için, Güney Grubu’ndan verilen destekte 
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görülmektedir. Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa, Conkbayı-
rı’nı tutmak için elinde kuvvet kalmayınca, Güney Grubu’dan 
yardım istenmişti. Bu sırada güneyde Seddülbahir Cephesi’nde 
de İngiliz ve Fransız kuvvetleri Türk hatlarına taarruz etmekte 
olmasına rağmen, Güney Grubu Komutanı Vehip Paşa bu 
yardım talebine kayıtsız kalmamış, önce ihtiyattaki 4. ve 8. 
Tümenleri, 9 Ağustos günü ise tehlikeli şekilde tehdit altında 
bulunan Conkbayırı’nı takviye etmek üzere Esat Paşa’nın talebi 
ve kendi inisyatifiyle elinin altında bulunan son ihtiyat kuvveti 
olan 28. ve 41. Alayları Kuzey Grubu’na göndermişti. (Kuzey 
Grubu Komutanı Esat Paşa ile Güney Grubu Komutanı Vehip 
Paşa kardeş idiler.)

Conkbayırı’nın Yeni Zelandalılar tarafından ele geçirilmesi 
meselesi tartışmalı bir durum olarak günümüze kadar gelmiştir. 
Bugün Conkbayırı zirvesine dikilen Yeni Zelanda Abidesi, o 
noktanın zapt edildiğine işaret etmektedir. Türk tezine göre 
ise Conkbayırı zirvesi düşman eline hiçbir zaman geçmemişti 
ve tepeye dikilen Yeni Zelanda Anıtı’nın hemen yanı başına, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin bulunduğu bir abide 
dikilerek buna işaret edilmiştir. 

Conkbayırı’nın zaptı konusunda şu söylenebilir ki; 8 Ağustos 
günü Yeni Zelanda birlikleri, Conkbayırı ile bugün üzerinde 
Mehmetçik Kitabeleri’nin bulunduğu 261 Rakımlı Tepe arasın-
daki hattı ele geçirmişlerdi. Ele geçirilen hat, tepenin zirvesi 
olmayıp tepe hattının 20 metre kadar batısında denize bakan 
taraftı. Tam karşılarında tepe hattının doğusunda 30-40 metre 
mesafede Türk mevzileri bulunmaktaydı. Dolayısıyla Conkba-
yırı ile 261 Rakımlı Tepe arasında uzanan 200 metrelik tepe 
hattı, iki taraf arasında boş ve askersiz alandan oluşmaktaydı.

6-10 Ağustos tarihleri arasında hiç ara vermeksizin yaşa-
nan Arıburnu-Anafartalar-Conkbayırı Muharebelerinde, son 
derece kanlı çatışmalarla iki taraf da büyük kayıp vermişti. 
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Türk tarafında bu beş gün içinde; Kanlısırt’ta 6.000, Conk-
bayırı’nda 9.200, Anafartalar’da 3.000, Cesarettepe-Kılıçbayırı 
hatında 1.800 olmak üzere toplam 20.000 zayiat verilmişti.

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

Çanakkale’de Türk süngüsünün kazanmış olduğu şeref, 
erinden en üst düzey komutanına kadar bütün Türk ordusuna 
aitti. Conkbayırı’nda kazanılmış olan zafer de bu taarruza ka-
tılmış olan bütün alayların şanını yükselttiği gibi, komutanlık 
makamında bulunan Albay Mustafa Kemal Bey’e de haklı bir 
ün kazandırmıştır. Mustafa Kemal Bey’in, 9-10 Ağustos gün-
lerinde Anafartalar ve Conkbayırı’nda kazanmış olduğu peş 
peşe zaferler, onun askerlik kariyerine parlak sayfalar eklediği 
gibi, istikbalini de olumlu anlamda etkilemiş, “Anafartalar ve 
Conkbayırı Kahramanı” unvanıyla bütün yurtta tanınmıştı. Hiç 
şüphe yok ki, Milli Mücadele’de lider olarak kabullenilmesinde 
ve ona karşı güven duyulmasında Çanakkale’de kazanmış 
olduğu haklı şöhret, önemli derecede etkili olmuştu.
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Arıburnu Cesarettepe’de Mehmed Çavuş

Çanakkale Muharebelerinde yaptıkları kahramanlıklarla adı 
duyulmuş pek çok Mehmed vardır. Daha kara savaşları başlamadan 
evvel deniz muharebeleri sürerken, 4 Mart 1915’te Seddülbahir’de 
bulunan topları tahrip için karaya çıkarılan 200 kişilik düşman 
birliğini karşılayan ve tüfeğinin mekanizmasının bozulması üzerine 
düşmana taşlarla saldıran ve bu muharebede başından yaralanan 27. 
Alay 3. Tabur’dan Mehmed Çavuş, bizzat Mustafa Kemal’in teklifi 
ile madalya ile ödüllendirilmişti. 

Çanakkale’de kahramanlığı ile tanınan diğer bir Mehmed Çavuş 
ise Arıburnu Cephesi’nin sağ cenahında bir siperi günlerce takımı ile 
tutan Kırşehir’in Mecidiye kazasından Mehmed Çavuş’tu. Balkan 
Muharebesi’nde bulunmuş ve bu muharebelerde yaralanmış, seferberlik 
ilanı ile yeniden askere alınmış tecrübeli bir çavuştu.

Arıburnu Cephesi’nde 25 Nisan günü karaya çıkan düşmanı yenmek 
için bu bölge yeni kuvvetlerle takviye edilmeye başlanmıştı. 27 Nisan 
günü Arıburnu’na gelen takviye kuvvetlerden birisi 64. Alay’dı. Bu 
alayın 3. Tabur’u cephenin sağ kanadında görevlendirilmişti. 

64. Alay 3. Tabur’da takım komutanı olarak bulunan Kırşehirli 
Mehmed Çavuş, 27 Nisan günü takımı efradıyla bir tepenin muha-
fazasına memur edilmişti. Düşman da tam bu tepeyi ele geçirmek 
üzere taarruza kalkmıştı. Redif kıtalarından gelme tecrübeli bir 
asker olan Mehmed Çavuş, bu tepenin stratejik önemini fark ederek 
üstlerinden talimat almayı beklemeksizin takımına ileri emrini verdi. 
Aslanca bir taarruzla düşmanın sağ cenahımıza hâkim bulunduğu 
tepeyi işgal etti. Mehmed Çavuş ve takımı yeni mevziye yerleşmişti 
ki muharebe kızıştı ve şiddetlendi. Bir müddet sonra Mehmed Çavuş, 
geride kalmış olan alayı ile irtibatını tamamen kaybetmiş, düşman 
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siperlerinin ortasında arkadaşlarıyla yalnız kalmıştı. İşte o vakit 

bu kahraman çavuş ve en fazla 60 kişiden oluşan takımı, bir hafta 

boyunca sayılarının on-on beş misli kuvvete karşı mukavemet ettiler. 

Hiçbir imdat kuvveti ve yardım ümidi yoktu. Yalnız kendi kuvvet ve 

fedakârlıklarıyla düşmanın ilerlemesine mani olacaklar ve o hâkim 

tepeyi ellerinden bırakmayarak sağ cenahımızı koruyacaklardı. Bu-

rada yedi gün boyunca gece gündüz vuruştular. En sonunda cephane 

ve yiyecekleri de tükendi. Bu sefer, her gece takım erlerinden bir-iki 

fedai, karanlıktan istifade ile yerde sürünerek düşman hattının yakı-

nından geçip gidiyor, sol taraflarında bulunan birliklerden cephane 

ve yiyecek-içecek alıp getiriyordu. 

Bütün bir hafta zarfında aynı hâl tekrarlandı. Azim ve gayretle 

düşmanla inatçı bir mücadele sürüyordu. Takım efradından yaralan-

mayan kimse kalmadığı gibi, Mehmed Çavuş da üç yerinden kurşun 

yemişti. Düşman hiç ummadığı yerde karşısına çıkan bu kahramanlara 

karşı ne yapacağını bilemiyor, mevzilerini ateşe boğuyordu. Fakat 

Mehmed Çavuş ve takımının bir tekini bile yerinden sarsamıyordu. 

Bir an geldi ki Mehmed Çavuş hep savunmada kalmayı uygun 

görmedi ve üzerlerine gönderilmiş olan keşif koluna şiddetli bir hücum 

ederek bunları darmadağın etti. Bu son olay düşmanın cesaretini kırmış, 

tepeye karşı yapılan hücumlar gevşemişti. Öte yandan geride kalmış 

olan alay karşılarındaki düşmanı püskürtmüştü. Nihayet bir şafak 

vakti Mehmed Çavuş ve takımı arkadaşlarına kavuştular. Derhâl tepe 

tahkim edildi ve bu şekilde Arıburnu Cephesi’nin bu mıntıkasından 

düşmanın ilerlemesi imkânsız bir hâle geldi. Bunu başaran 60 kişilik 

bir kuvvete kumanda eden Mehmed Çavuş’tu. 

Bu fevkalade hadise üzerine vakanın geçtiği tepeye “Cesarettepesi” 

ve bir hafta boyunca binlerce kişilik düşman kuvvetini tutup bunları 

püskürten sipere de “Mehmed Çavuş Siperi” ismi verilmişti. 



Mehmed Çavuş yaralı olarak hastaneye sevk edilmiş, oradan 
tedavisi için İstanbul’a gönderilmişti. Göstermiş olduğu fevkalade 
kahramanlık dilden dile anlatılmış, Başkomutanlık tarafından rütbesi 
teğmenliğe terfi edilmiş, beraberinde bulunan takım erleri de ayrı 
ayrı ödüllendirilmişti.

Mehmed Çavuş, İstanbul’da hastanede tedavi edilirken kendisiyle 
görüşen muhabire yaşadığı vakayı şöyle anlatmıştı:

“Tepenin düşman tarafından tehdit edildiğini görünce takıma;  
‘Süngü tak!’ emrini verdim ve biraz sonra; ‘Süngü takan ileri atılsın!’ 
dedim.  Hemen tepeye tırmanmaya koyuldum. Düşman tepeyi mit-
ralyöz ve top ateşiyle yalıyor, oraları yakıp kavuruyordu. Fakat biz 
tınmadık, Allah’a sığınarak ilerledik…

Akşamüzeri tepeyi tutmuştuk. Üç gün üç gece siper içinde kim-
senin haberi olmaksızın öylece kaldık. İhtimal ki herkes bizi ölmüş 
biliyordu. Biz orada ateş ede ede yerimizden kımıldamadık. Üçüncü 
günün akşamı takımımdan bazısına, geceleyin bir adam sürünüp 
geçebilecek kadar bir yol kazdırdım. Bu yolla gerideki birliğime hâlimi 
bildirdim. Cephane ve yiyecek aldım…

Düşman ise hiç rahat vermiyor, günde bizi en az üç defa yoklu-
yordu. Bunun böyle bitmeyeceğini anladım ve arkadaşlara taarruza 
hazırlanmalarını söyledim. Zaten bu harpte askeri sevindirmek is-
tersen  ‘Taarruz var!’ de. Sevinçlerinden hep bir ağızdan  ‘İnşallah!’ 
dediler. Ne ise, yoldaşlarla taarruza kalktım ve düşmanı püskürttüm. 
Düşman bir daha gelip bize saldırmaya cesaret edemedi. Bir-iki gün 
sonra da diğer askerlere kavuştuk.” 
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Arıburnu Fedaileri

Çanakkale’deki muharebelerin başlaması üzerine 16. Tümen Mayıs 
ayında bu cepheye gönderilmişti. 125. Alay, Arıburnu Cephesi’nin en 
tehlikeli mıntıkalarından biri olan Kırmızısırt siperlerini tutuyordu. 
Adana ve Mersin bölgesinin erlerinden oluşan 125. Alay, Kırmızısırt 
mevkisini, düşmanın burayı tahliye ettiği 20 Aralık 1915’e kadar sa-
vunmuştu. Askerinin gözü pekliği ve kahramanlığı ile meşhur olan 
125. Alay, “Hücum Alayı” diye nam salmıştı. 

Kanlısırt-Kırmızısırt hattındaki Türk siperlerinin durumu pek 
sağlam sayılmazdı. Birkaç kez el değiştirmiş olan bu kesim, çok dar 
ve gerisi de tamamen basıktı. Burada ayrıca Anzakların, kurdukları 
makineli tüfeklerle siperlerimizi yan ateşine tuttukları bir mevzi 
vardı. Bu zayıf durumu düzeltmek ve aynı zamanda düşmana karşı 
avantajlı bir konum elde etmek için Şehitler Tepesi’nin ele geçirilmesi 
gerekliydi. Düşman bu tepeyi her gün biraz daha tahkim edip güç-
lendiriyordu. Fazla vakit kaybetmeden harekete geçmek zorunluluğu 
vardı. Bu amaçla 140 kişilik bir fedai müfrezesi seçildi. Müfrezenin 
başına, gönüllü subaylardan 125. Alay 3. Tabur 10. Bölük Komutanı 
Üsteğmen Saffet getirildi.

Görev son derece tehlikeliydi. Öyle ki gidenin bir daha geri gelme 
ihtimali yok gibiydi. Baskın 7/8 Mayıs gecesi yapılacaktı.

Şehitler Tepesi olarak bilinen yerdeki düşman mevzisini ele ge-
çirecek fedai grubu, gece 22.00’de hareket etti. Düşmanda henüz bir 
kıpırdama yoktu. Tek tük piyade ateşleri duyuluyor, açıktaki gemiler 
hareketsiz görünüyor ve müfreze, ustalıkla düşman siperlerine yakla-
şıyordu. Müfreze komutanının planına göre düşman, uyandırılmadan 
birden bastırılıp yok edilecekti. Müfrezenin yapacağı baskın başarılı 
olduğu takdirde, Şehitler Tepesi’ni işgal ederek savunma yapmak 
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için bir piyade bölüğü yetiştirilecekti. Bölük ayrılmış, eksik kadrosu 

tamamlanmış, Kanlısırt’ta hazır tutuluyordu. 

Düşman siperlerine doğru sessizce yaklaşıldı. Ancak durumu 

fark eden düşman askerleri el bombaları ile kuvvetli bir yaylım ateşi 

açtı. Yaralanan erlerin sesleri ile hedefler daha fazla belirlenmiş ve 

bütün düşman siperlerinden şiddetli bir ateş açılarak gönüllü grup 

bastırılmıştı.

Tam bir ateş çukuruna düşülmüştü. Fazla zayiat veriliyor ve bir 

adım ilerlemek mümkün olamıyordu. Hareket baskın karakterini 

yitirmişti. Buna rağmen fedailer geri dönmek istemiyorlardı. Hareket 

üst üste zorlandı. Düşman siperlerine atlamak isteyen askerlerin hepsi 

şehit oldu. Müfrezenin yarıdan fazlası erimişti. Üsteğmen Saffet de 

yaralandı. Müfreze mevcudu 60-70 kişiye indi. Geriden yetiştirilen 

bölük ile hücumun yenilenmesine çalışıldıysa da bir sonuç vermedi.

Bölük Kumandanı Üsteğmen Saffet Efendi, yaralanmış ve birlik 

büsbütün sevk ve idaresiz kalarak başarısızlığa uğranmıştı. Üsteğmen 

Saffet’in yaralı hâlde geriye götürülürken Cephe Komutanı Mustafa 

Kemal’e gönderdiği rapor, Mehmetçiğin Çanakkale’yi nasıl bir iman 

bütünlüğü ile koruduğunu ve bu işin sırrını apaçık ifade eden bir 

belgedir:

“Efendim; 

Emriniz üzerine düşmanın siperlerine hücum ettik. Erlerimin 

yarısı siperlerin üstünü, bir kısmı da benimle beraber siperlerin 

arkasını çevirdi, bombaları attık. Düşman siperden denize doğru 

kaçmaya başladı. 10 kişi şehit, altı yaralımız vardı. Fakat bendeniz 

sol omzumdan vuruldum, kurşun arkamdan çıktı. Askerim siperlerin 

önünde, içeriye girmek üzere idi. Beni geriye sargı mahalline getirdi-

ler. Gelirken ihtiyatlara, diğer gönüllü subaylara bilgi verdim. Asker 

bozulmadı. Hücuma devamla ileridekileri takviye ediniz, dedim. 
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Aman efendim! İleri harekâta devam etsinler. Siperin içinde 
ölmediğime üzülüyorum. Aldığım yara ikinci kurşun yarasıdır. 

125. Alay 10. Bölük Komutanı
Üsteğmen Saffet 

Saffet Efendi, Çanakkale’de 125. Alay’la birlikte Arıburnu Cep-
hesi’nin Kırmızısırt mevkisinde savaşın sonuna kadar muharebe etti. 
Tam dört defa yaralandı. Gösterdiği fedakârlık ve kahramanlığın 
semeresini Çanakkale Zaferi’ni kazanan gazilerden birisi olarak aldı. 
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Arıburnu Cephesi’nde Ateşkes Günü (24 Mayıs 1915)

19 Mayıs 1915 günü Arıburnu Cephesi’nde yapılan Türk taar-
ruzu, başarılı olamamıştı. Büyük bir fedakârlık ve cesaretle taarruza 
kalkan Türk neferlerinden yaklaşık 3 bini iki taraf siperleri arasında 
vurulup düşmüştü. 

Aradan iki gün geçmişti ki İngiliz siperlerinden beyaz bir bayrak 
yükselmiş ve bu işaret üzerine kendilerinden ne istedikleri sorulmuştu. 
İki cephe arasındaki ateş hattında kalan yaralıların çok inlediğini, 
bunların kaldırılması için Türklerin geçici bir “ateşkesi” kabul edip 
etmeyeceğinin konuşulması bakımından birinin gönderilmesini isti-
yorlardı. Çanakkale’deki 5. Ordu’nun Komutanı Liman von Sanders’in 
oluru alındıktan sonra 3. Kolordu Harekât Şube Müdürü Binbaşı 
Ohrili Kemal Bey, 22 Mayıs 1915 tarihinde Türk tarafının temsilcisi 
olarak görüşme yapmak üzere görevlendirildi. 

3. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin (Altay) bu görüş-
meleri şöyle anlatmaktadır:

“Ohrili Kemal ile iki tarafın siperleri arasında kalan yaralıların 
kurtarılabilmesi için yapılacak ateşkes protokolünün esasları üzerinde 
görüşülmüş ve bunun kesinleşmesi için tarafların tespit edecekleri 
delegelerin yarın sabah Kabatepe kumsalında, deniz kenarında, 
iki tarafın siperleri arasındaki orta noktada buluşmalarına karar 
verilmişti. Durum ordu komutanına bildirildi. O da bunu kabul 
ederek beni görevlendirdi. Ertesi sabah yanıma bir tercüman ile bir 
subay ve iki er alarak silahsız bir şekilde randevu mahalline karşı 
siperlerimize gittim, onlar da geldiler. Aramızda yüz metre kadar 
mesafe vardı. İki taraf saatinde beyaz bayrak kaldırıp siperlerden 
çıkıp yürümüş ve buluşma noktasına gelmiştik ki, bu bölgede ateş 
kesildi. Düşman kuvvetlerinin temsilcileri ile karşılaştığımız vakit, 
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el sıkışıp, selamlaştık. Şefleri, onların kurmay başkan olan Yarbay 

Sikkin’miş. İlk sözü şu oldu:

- Biz dört kişiyiz, siz beş kişi gelmişsiniz...

Hemen yanımdaki erlerden birisini geri gönderdim. Müzakere 

sırasında bazı zorluklar işi uzatacak gibi olunca İngiliz Yarbayı:

- İşin gecikmesi, kurtarılma ihtimali dâhilinde olan yaralıların 

hayatlarını tehlikeye sokabilir. Maksadımızın onları kurtarmak ol-

duğunu unutmayalım...

İngiliz kumandan bu gibi insanî sözlerle merhametimizi kamçı-

lamaya çalışıyordu. Hâlbuki aşağıda anlatacağım gibi işin içinde iş 

varmış. Müzakere soncunda hazırladığım protokolün özeti hatırımda 

kaldığına göre şöyleydi:

‘Sabah saat 08.00’den akşamüzeri saat 16.00’ya kadar her iki 

taraf kara, hava, deniz kuvvetleri ateş keseceklerdir. İki tarafın teş-

kil edeceği ateşkes tatbik komisyonları işe başlayacaklardır. Bunlar 

yanlarına alacakları silahsız erlerden her iki taraf siperleri arasında 

tam ortadan geçmek üzere bir ara hattı temin edecekler, bu hattın 

üzerinde bir Türk, bir İngiliz eri on beşer metre ara ile dizileceklerdir. 

Böylelikle bir ara hat meydana gelecek, iki tarafın hazır bulunacak 

sıhhiye ekipleri meydana çıkarak kendi taraflarındaki cesetlerden ve 

yaralılardan kendilerine ait olanları alacaklar, diğer tarafa mensup 

olanlar da orta hatta getirilip o tarafa verileceklerdir. Silahlar da 

mekanizmaları alınmış olarak bu surette teslim edilecektir. Hiç kimse 

yanında silah, tabanca, dürbün bulundurmayacaktır. Her komisyon 

kendi taraf komutanları ile görüşmek üzere bir telefon merkezi kura-

cak. Ateşkes tatbik komisyonları mütemadiyen dolaşarak görülecek 

zorlukları gidereceklerdir. Bu protokol iki taraf komisyonlarınca bu 

gece tetkik edilecek ve yarın sabah imza yetkisi olanlar aynı noktada 

birleşeceklerdir.’
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Birbirimizi dostça selamlayarak ayrıldık. Siperlerimize döner 

dönmez ateş yeniden başladı, ortalık bir anda mahşere döndü.”

Ateşkes görüşmelerinin yapılması ve uygulaması Arıburnu’nda 

bulunan 3. Kolordu’nun Komutanı Esat Paşa’nın hatıratına şöyle 

yansımıştır:

“İngilizlerle ölü ve yaralı naklini görüşmek üzere Fransızca ve 

İngilizceyi iyi bilen Kurmay Binbaşı Ohrili Kemal Bey’i seçtim ve 

Kabatepe’ye gönderdim.

Kemal Bey, Kabatepe’nin plajında İngiliz delegesiyle buluştu. 

İngiliz delegesi kendisine karargâhlarına kadar gitmeleri gerektiğini 

söylemiş, Kemal Bey de bunu kabul etmiş. Tarafımızdan hiçbir teklif 

ileri sürülmemesine rağmen bir İngiliz kurmay subayı bize rehin 

olarak bırakıldı. Kemal Bey’in gözleri bağlandı ve elinden tutularak 

hareket edildi. Gözleri bağlı olduğu için Kemal Bey, hangi yolun takip 

edildiğini görmedi ise de kara yolu olduğunu anlayabildi. Bir hayli 

yürüdükten sonra İngiliz komutanının bulunduğu karargâha getire-

rek etrafı görmeyen bir koğuşa koydular ve gözlerinin bağını burada 

çözdüler. Arıburnu’nda bulunan Anzak kuvvetlerinin komutanı Ge-

neral Birdwood, Kemal Bey’i büyük bir nezaketle karşılayarak her iki 

delegeden ölülerin gömülmesi için bir anlaşma metni hazırlamalarını 

rica etmiş. İngilizler böyle bir görüşmenin yapılmasını dört gözle bek-

lemekteydiler. Çünkü Gelibolu’nun çoğunlukla kuzeyden güneye esen 

rüzgârı, ölülerin kokmuş vücutlarından çıkan kötü kokuları onlara 

doğru sürüklediğinden pek güç durumdaydılar. General, delegeler 

anlaşmayı hazırlarken bir taraftan da bana göndereceği Fransızca 

mektubu hazırlamaktaymış. Bu general (Birdwood) sonradan mareşal 

oldu ve kralın temsilcisi olarak da Atatürk’ün cenaze törenine katıldı.

Kemal Bey, İngiliz delegesiyle hazırladıkları, imzalarıyla tasdik 

ettikleri anlaşma ve General Birdwood’un mektubuyla akşamüstü 
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karargâha döndü. Kemal Bey’in gelişinden sonra biz de bize bırakılan 
rehineyi kendilerine teslim ettik. 

Delegelerin yaptığı anlaşmayı ordu komutanı da onaylamıştı. 
Mütareke Fransızca olarak iki kopya yazılmış Ohrili Kemal Bey’e 
benim adıma imza etmek yetkisi de verilmişti.

24 Mayıs Pazartesi günü saat 07.30’da ateş kesilerek ölüleri gömmek 
üzere her iki taraftan görevli kurmay subayla, doktor ve yüzer teske-
reci er, ölüleri almak üzere ortaya çıktılar. Avustralyalılar siperlerden 
ayağa kalkarak ve anlaşma dışında bir harekette bulunmayarak yalnız 
bize boylarını gösteriyorlardı. Bizim erlerimiz aldıkları emre uyarak 
siperlerde saklı kaldılar. Ben gözetleme yerinden dürbünle olayları 
izliyordum. Her şey anlaşmadaki gibi sürmekteydi. Her iki siperin 
arasında ne tuhaftır ki Avustralyalı erlerle bizimkiler işaretlerle dostça 
görüşmeler yapıyorlardı. Avustralyalılar savaş yadigârı olmak üzere 
elbise düğmeleri alıyorlar, bunun karşılığında çikolata veriyorlardı. 

Akşama doğru yaralı ve ölü taşıma ve gömme işleri bitince her iki 
taraf atışa devam etti. Bu sırada 2.981 şehit gömmüş, 2.688’i sağlam, 
1.493’ü eksik tüfek toplamıştık.” 
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Conkbayırı Süngü Hücumuna Katılan  
Asteğmen Süleyman’ın Muharebe Hatırası

Seddülbahir Cephesi’nde Temmuz ayı başında cereyan eden 
Zığındere Muharebelerine katılan 1. Tümen’e bağlı 70. Alay’ın 3. 
Tabur’u bu muharebelerde çok ağır zayiat vermişti. Taburda yalnız 
bir-iki subayı ve muharebelerden önceki 1.000 mevcudundan geriye 
400 er kalmıştı. Diğer taburlardan bu taburun bölüklerine birer subay 
verildi. Bunlar arasında 70. Alay 2. Tabur subaylarından Asteğmen 
Süleyman da bu taburda bir bölüğün komutasını aldı.

Ağustos ayı başında Conkbayırı’nda şiddetli savaşlar başladığında, 
Seddülbahir Cephesi’nde bulunan 70. Alay’ın 3. Tabur’u, kaybettiği 
erlerinin yerini henüz dolduramadan, 28. Alay’ın üçüncü taburunu 
teşkil ederek Conkbayırı’na hareket emri aldı. 28. Alay, 10 Ağustos 
sabahı Conkbayırı’nda yapılacak süngü hücumuna katılacaktı.

Tabur 9/10 Ağustos gecesi hava karardıktan sonra Conkbayırı 
güneyinde bulunan bir dere ağzına geldi. Burada 28. Alay’ın ihtiyatı 
olacaktı. Düşmanın hava ve yer gözetlemesinden sakınarak gündüz 
yapılan yürüyüşün yorgunluğuyla tabur derin bir istirahata dalmıştı. 

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

Sabah yaklaşmıştı. Burada grup grup toplanmış hücum kuvvet-
lerini, subaylar maneviyatı yükseltecek sözlerle cesaretlendiriyordu. 
Tabura ön saftaki birlikler arasında yer verildi. Taarruz cephesi dardı. 
Tabur birçok hücum dalgaları hâlinde ve erat ancak birer adım açılmış 
olarak yere yattı, hücum işaretini bekliyordu. Tabur subaylarının bir 
merakı vardı; taburun emir ve komutasını yeni almışlardı. Seddülba-
hir Cephesi’nde Zığındere’de yapılan kanlı “Üçler Muharebesi”nden 
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sonra taburun zayiatı ikmal edilmemiş, maneviyatı ne derecededir, 

bilmiyorlardı.

Bu sırada sol taraftan, sırt üzerinde, düşman ateşinden pervasız 

bir grubun geldiği görüldü. Önde Anafartalar Grup Komutanı Mustafa 

Kemal, yanında 24. Alay Komutanı Nuri (Conker), 23. Alay Komutanı 

Recai, emir subayları Saim ve Zeki bulunuyordu.

Mustafa Kemal, 10 Ağustos sabahı yaptıracağı süngü hücumu için 

alınan tertibatı yerinde görüyordu. Taburun önünde durdu. Düşmanın 

çok yakınında yatan tabur eratı, bu cesur komuta heyetinin, devam 

etmekte olan düşman ateşine ehemmiyet vermeden önlerinde dikildiğini 

görünce, damarlarındaki Türk kanı kaynamaya ve hepsinin içinde 

azim ve şiddet hisleri kabarmaya başladı. Mustafa Kemal yaklaştı:

“Merhaba asker!” dedi. “Sen sakallı! İngiliz’i bir hamlede yere 

atabilir misin?” (Diğerine) “Sen, birkaç İngiliz’i bir arada yere yuvar-

layabilir misin? Ben senin bu işi yapabileceğini gözlerinden okuyorum” 

dedi. Mustafa Kemal’in istediği olmuş, olumlu cevaplar veren bütün 

erat yüksek maneviyatla coşmuştu.

Sonra yanındakilere sordu; “Hazır mıyız?” Hep birden “Hazırız!” 

cevabı verildi. Mustafa Kemal erata yol vererek “Haydi oğlum! Allah, 

Allah!” dedi. Bu anda hücum işareti de verilmişti. Birden parlayan, 

koşan Türk süngüleri, yıldırım gibi İngiliz siperlerine aktılar ve bu 

kahramanlar bir anda kendilerini İngilizlerin ikinci hat siperlerinde 

buldular. Burada boğaz boğaza, süngü süngüye inatçı bir savaş baş-

lamıştı. Taburdaki subaylardan, en ilerideki Mehmetçiklerle beraber 

bulunan Asteğmen Süleyman’a her dakika; “Beş kişi gömüldü, on 

kişi toprak altında kaldı!” haberleri geliyordu. Şahinsırt’taki düşman 

makineli tüfekleri de zayiatı artırmıştı. Büyük bir cesaret ve şecaatle 

dövüşen Aydınlı Kâzım Çavuş da bu makineli tüfeklerinin kurşunu 

ile şehit düştü.
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Taarruz durdurulduğu zaman tabur geriye alındı ve 400 mevcu-
dunun yarısını kaybettiği görüldü. Fakat başarılan iş çok büyüktü. 
Tabur, Seddülbahir Cephesi’nde yapılan başarısız taarruzda en kıy-
metli uzuvlarını kaybetmiş ve 600 zayiat vermişti. Şimdi verdiği 200 
kişilik zayiatla Conkbayırı kurtulmuş, tarih büyük bir Türk zaferi 
daha kaydetmişti. 

Bu muharebeden sonra taburun sağ kalanları, başta Asteğmen 
Süleyman olmak üzere takdir ve taltif edildiler. Çanakkale’deki muha-
rebelere sayıları az, fakat maneviyatları yüksek olarak devam ettiler.
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Üsteğmen Hasan Cevdet Bey’in  
Conkbayırı Günlüğü

6-7 Ağustos gecesi İngilizlerin Conkbayırı’na yaptıkları baskın 
taarruzunda, boş durumda olan Conkbayırı tepesini ilk tutan bir-
liklerden olan 14. Alay 1. Tabur’unda Bölük Komutanı olan Hasan 
Cevdet Bey’in günlüğünden Conkbayırı Muharebesi:

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

7 Ağustos Cumartesi: Sabaha karşı, hatta geceden itibaren düş-
man şiddetle etrafı bombardıman ediyordu. Obüsler cehennemi bir 
vaziyette etrafımızda toplanıyordu.

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

Evvela Düztepe’de bir harp verdik. Bizi oradan sağ tarafa gönder-
diler. Conkbayırı kuzeyinde siper olmayan mevziye yerleştik ve bütün 
gün, bütün şiddetiyle harp devam etti. Gece biraz sükûnetli geçti.

8 Ağustos Pazar: Sabaha yakın şiddetli bir bombardıman son-
rasında bu defa düşman Conkbayırı’na taarruz ederek sırtı işgal 
eylemiş, yani İstanbul’un kilidini kırmıştı. Sabahleyin topçumuzun 
ve piyademizin ateşleriyle def edilerek tepe geri alınmış.

(Tepeyi geri alan, 64. Alay’dan iki tabur ile 14. Alay 1. Tabur’a 
bütün millet şükran borçludur.)

Harp bütün şiddetiyle devam ediyor. Cehennemden bir numune!
9 Ağustos Pazartesi: Harp şiddetle devam ediyor. Obüsler müthiş 

gürültüleriyle pek yakınımızda inliyordu.



190 

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

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

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

Bizden oldukça önemli miktarda kayıp vardır.
Bu cepheden tekrar taarruz edilecektir. Allah muvaffakiyet ihsan 

etsin.
Bölüğümün mevcudu 224 iken, henüz pek net değilse de dört 

gün zarfında altmışa inmiştir. Taburdan üç subay arkadaşımız 
yaralanmıştır.” 
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Teğmen Urfi Efendi:  
“Conkbayırı’nda Düşmana Saldırıyoruz!”

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

“Seddülbahir Cephesi’nden gece boyunca yürüyerek Conkbayırı’nın 
arkasına geldik. Verilen emre göre her taburun 1. ve 2. bölükleri önde 
bir hat, 3. ve 4. bölükleri de onun gerisinde bir hat teşkil edecekti. 
Ben 1. Tabur 2. Bölük’te idim ve binaenaleyh takımım, alayın birinci 
hattında taarruz vazifesini almıştı.

Conkbayırı’nın sol yanında, zirvenin hemen gerisinde tertibat 
aldık ve düşmana görünmemek için de diz çöktük. Hücum işareti, 
alay sancağının üç defa ileriye doğru eğilip hücum istikametini gös-
termesiyle verilecekti.

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

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

Biz durmuyoruz. Ne sipere, ne de geride kalan İngilizlere ehem-
miyet vermeden bayır aşağı saldırıyoruz. Yanımızdakilerin artık çok 
azalmış bulunduğunu hissettik, yandan ve cepheden gelen şiddetli 
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makineli tüfek ateşi altında daha fazla ilerleyemeden durduk. Arkaya 
baktığımız zaman Conkbayırı’nı hayli geride bıraktığımızı gördük. 

Bizim için felaket de o zaman başladı. Sağdan ateş, soldan ateş, 
cepheden ateş geliyor. Düşman filosu etrafımızı cehenneme çeviriyordu. 
Bütün bu cehennemi sahneye rağmen, düşman bir iki defa ilerlemeye 
teşebbüs ettiyse de olduğu yerden kıpırdayamadı bile.”
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Mustafa Kemal’in Parçalanan Saati

10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu’nu bizzat idare eden 
Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal’in, düşman 
topçu bombardımanında yanlarında patlayan bir top mermisinden 
yayılan misketlerden birisi göğsüne isabet etmiş; ancak büyük bir 
talih eseri olarak bu misket tanesi, cebindeki saati parçalayarak 
vücuduna nüfuz edememişti. Mustafa Kemal, bu parçalanmış saati 
günün hatırası olarak Ordu Komutanı Liman von Sanders’e vermiş, 
o da kendi saatini Mustafa Kemal’e hediye etmişti.

İşte bu hadisenin şahitlerinden birisi olan, Anafartalar Müfrezesi 
Kurmay Başkanı Binbaşı Haydar Bey (Haydar Mehmet Alganer) idi. 
Haydar Bey, bu hatırasını şöyle hikâye etmektedir:

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

Anafartalar mıntıkasının karargâhı olan Tekketepe’deyiz. Bu 
mıntıkanın kumandanı Alman Süvari Yarbayı Wilmer, kurmay 
başkanı da bendim.

Düşmanın, yaptığı hazırlıklara göre mıntıkamızın sol cenah 
hududunu teşkil eden Bulgarderesi ile ayrılan Conkbayırı üzerinden 
güney istikametinde taarruza geçmek istediği anlaşılıyordu.

Anafartalar Grubu Kumandanı Albay Mustafa Kemal Bey, bu 
muhtemel düşman taarruzunu karşılamak üzere Conkbayırı’ndaki 
kıtaatın başına geçti.

Ağustosun sıcak günlerinden biriydi.
Bizim mıntıkamızın Tekketepe Karargâhı’ndan telefonla Conk-

bayırı taarruzunu takip ediyoruz. Cephemizi teşkil eden Mestantepe 
hattında, piyade ve topçu ateşi devam ediyordu. Düşman bu hattan 
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ilerleyemiyor, kendi taarruz kıtalarının sol cenahını muhafaza gay-
retinde olduğu görülüyor. 

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

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

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

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

‘Siz de benim pek büyük takdir ve tebriklerimin nişanesini ve 
büyük muvaffakiyetinizin hatırasını yâd ettirecek olan şu saatimi 
kabul etmenizi rica ederim’ dedi ve saati Mustafa Kemal Bey’e verdi.”
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TAHLİYE

İ
tilaf Devletleri tarafından çok büyük ümitlerle ve I. 
Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmek amacıyla başlat-
tıkları “Gelibolu Harekâtı”, önce donanmanın sonra 

da kara ordusunun yapmış olduğu bütün teşebbüslere rağmen 
Türk savunması karşısında eriyip yok oldu. Balkan Harbi’nde 
Rumeli topraklarını kaybetmiş, aldığı ağır mağlubiyetin ya-
ralarını henüz sarmakla meşgul Osmanlı Devleti kolay lokma 
olarak görüldüğünden, İtilaf Devletlerinin Çanakkale’ye karşı 
başlattıkları saldırı oldukça cüretkâr ve Türk ordusunu hiçe 
sayan bir görünümde idi. Ne var ki, İngiliz gemileri Çanak-
kale Boğazı önünde göründüğünde silahını bırakıp kaçacağını 
umdukları Türk askeri, donanmanın bombardımanına karşı 
göğsünü siper etti. Zamanın en iyi silahlarını kuşanmış ola-
rak Gelibolu Yarımadası’na çıkarılan İngiliz-Fransız Müttefik 
Ordusuna dost-düşman kimsenin beklemediği bir kahraman-
lıkla hayatı hiçe sayarak karşı koydu. 

25 Nisan 1915’ten Ağustos 1915’e kadar Seddülbahir ve 
Arıburnu Cephelerinde Müttefiklerin yapmış olduğu bütün 
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taarruzlar, Türk savunması önünde kırıldı. 6 Ağustos’ta Ana-
fartalar’a çıkarılan yeni kuvvetlerle cephenin uzatılması ve 
Türk ordusunun kuşatılması harekâtı da akamete uğrayınca, 
Müttefikler için tutulacak yalnızca iki yol kalmıştı; ya yeniden 
takviye kuvvetler getirilerek İstanbul yolu zorlanmaya devam 
edilecekti ya da Çanakkale’de muvaffak olunamadığı kabul 
edilerek Gelibolu Yarımadası tahliye edilecekti.

Eylül ayında itibaren Gelibolu Yarımadası üzerindeki bütün 
cephelerde siper muharebeleri dönemi başlamıştı. Türk ordusu 
Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar Cephelerinde mevzilerini 
iyice tahkim etmiş, cepheye nakledilen kuvvetlerle asker sayısı 
300 bine yükseltilmişti. 

Müttefiklerin Gelibolu Yarımadası’ndaki kuvveti de 
Anafartalar’da açılan yeni cephe ile birlikte artmış, 150 bine 
yükselmişti. Ne var ki 1915 Eylül ayından sonra İngiltere’de 
Gelibolu Harekâtı’na karşı muhalif bir cephe ortaya çıkmıştı. 
Büyük ümitler beslenen Gelibolu Seferi’nden, hiçbir netice 
alınamadan yalnızca asker öğüten bir muharebe alanı hâline 
gelinmesi harekâtın sorgulanmasına yol açmıştı. Bu baskılar 
altında İngiltere Harbiye Nazırı Kitchener, Çanakkale’deki 
Müttefik Ordu Komutanı General Hamilton’a askerlerin tah-
liye edilmeleri hâlinde ne kadar kayıp verileceğini sormuştu. 
Hamilton cevap olarak yüzde elli kayıp verilebileceğini bildir-
mişti. Hamilton için hâlâ ümit vardı ve yeni kuvvetlerle Türk 
savunmasını aşabileceğini umuyordu. Ama İngiltere’de durum 
tersineydi ve başarısız görülen Hamilton, 15 Ekim 1915’te gö-
revinden alınarak yerine General Monro getirildi.

General Monro, I. Dünya Savaşı’nın Fransa cephesinde ka-
zanılacağına inanan bir komutandı ve Çanakkale’deki harekâta 
sıcak bakmıyordu. 30 Ekim günü Gelibolu Yarımadası’na geldi 
ve hızlı bir şekilde üç cepheyi dolaştı. Mevcut askerlerle Türk 
savunmasının aşılamayacağı, yaklaşan kış şartlarında cephede 
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tutunmanın zorluğu kanaatine sahip oldu ve bu düşüncelerin 
etkisi altında İngiltere’ye gönderdiği rapordaki görüşü, Geli-
bolu’nun tahliye edilmesi yönünde oldu.

General Monro’nun raporu üzerine İngiliz Hükümeti, 
Çanakkale’nin tamamen tahliye edilmesinin siyasi ve askeri 
açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceği düşüncesiyle Aralık ayı 
içinde Anafartalar ve Arıburnu Cephelerinin tahliye edilmesine, 
Seddülbahir’de ise tutulan arazide kalınmasına karar verdi.

Aralık ayı başından itibaren Arıburnu ve Anafartalar Cep-
helerinde bulunan 92 bin Müttefik askerinin kademeli olarak 
tahliyesine başlandı. Bu tahliye çalışmalarının Türk tarafınca 
fark edilmemesi için asker ve malzemeler geceleri gemilere 
bindiriliyor, gündüzleri sanki yeni malzeme çıkarılıyormuş gibi 
boş sandık ve kutular karaya çıkarılıyordu. Kalan askerlerle 
bilhassa ön siperler kuvvetli tutuluyor, gündelik siper muha-
rebelerine devam ediliyordu. 

20 Aralık gününe kadar süren tahliye harekâtının son 
aşaması, 20-21 Aralık gecesi gerçekleşti. 21 Aralık 1915 sa-
bahı gün ışıdığında Anafartalar ve Arıburnu Cephelerinde tek 
Müttefik askeri kalmamıştı. Tahliye işlemi son derece başarılı 
olmuş, hiç kayıp verilmemişti. Çekilmeyi gizlemek için geride 
bırakmak zorunda kaldıkları malzeme ise oldukça fazla idi. Bu 
malzemenin bir kısmı tahliyenin ardından gemilerin bombar-
dımanıyla ateşe verildiyse de, Türk ordusuna görülmemiş bir 
ganimet kalmıştı.

Türk tarafında düşmanın tahliye harekâtı fark edileme-
mişti. Müttefiklerin en fazla korktuğu şey, son gün Anafarta-
lar-Arıburnu Cephelerinde yalnızca 30 bin asker kaldığında 
yapılacak bir Türk taarruzu idi. Hakikaten iyi gizlenmiş ve 
fevkalade bir organizasyonla yürütülmüş tahliye harekâtı Ana-
fartalar ve Arıburnu Cephelerinde bulunan Türk birliklerine 
hissettirilmemişti. 
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Anafartalar ve Arıburnu Cephelerinin tahliyesi ile bu 
bölgedeki muharebeler bitmiş oldu. Müttefikler, Gelibolu 
Yarımadası üzerinde yalnızca Seddülbahir bölgesinde asker 
bulundurmaktaydı.

Başlangıçta Seddülbahir’de bir köprübaşı şeklinde kuvvet 
bulundurmaya devam etmek isteyen İngiliz Hükümeti, son-
radan burada tutunmanın zorluğunu kavrayarak Seddülbahir 
Cephesi’nin de tahliyesine karar verdi. Ne var ki daha uyanık 
ve dikkatli olan Türk kuvvetleri karşısında Seddülbahir’in 
tahliyesi zor olacaktı. 

Müttefikler Arıburnu ve Anafartalar’da uyguladıkları yön-
temi Seddülbahir’de de tekrarladılar. Bir taraftan geceleri insan 
ve malzemeler gemilere alınırken, gündüz sanki karaya asker ve 
malzeme çıkarıyormuş gibi yaptılar. Önce Fransız askerleri tahliye 
edildi. 1 Ocak 1916’da Yarımada üzerinde Fransız askeri kalmadı. 
Siperler yalnızca 20 bin kadar İngiliz askeri ile tutuluyordu. 

Düşmanın askerini çektiğinden kuşkulanan Türk Ko-
mutanlığı, durumu anlamak için 7 Ocak 1916 günü bir keşif 
taarruzu planladı. Zığındere bölgesindeki İngiliz kuvvetlerine, 
12. Tümen birlikleri tarafından bir taarruz yapıldı. Ancak bu 
taarruz ön siperleri kuvvetli tutan İngiliz birliklerinin şiddetle 
karşılık vermesi üzerine durduruldu. 

8-9 Ocak 1916 gecesi İngilizler, cephede kalan 17 bin askeri 
tahliye ederek Seddülbahir’i tamamen terk etti. Çanakkale’de Türk 
savunmasını geçemeyen Müttefiklerin belki de en büyük başarısı, 
üç cephede 120 bin askeri sıfır zayiatla tahliye etmeleri olmuştur. 

Buna karşılık Arıburnu-Anafartalar tahliyesinden sonra 
Seddülbahir Cephesi’nin de tahliye edileceği aşikâr olmasına 
ve cephenin hem Alçıtepe’den hem de Anadolu Yakası’ndan 
rahatlıkla gözetlenmesine rağmen, Müttefiklerin hiç kayıp 
vermeden Seddülbahir’i de tahliye etmeleri Türk komuta he-
yetinin önemli bir zaafıdır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ç
anakkale Savaşı sadece Türk tarihinin değil, 
dünya tarihinin de en önemli olaylarından bi-
ridir. Bu savaşla ilgili olarak çok kısa bir değer-

lendirme yapacak olursak şunu söyleyebiliriz: Çanakkale Mu-
harebeleri, dünyanın en büyük ordularının kara, hava, deniz 
ve denizaltı unsurlarıyla saldırıları karşısında, çok sıkıntılı bir 
dönem geçiren Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu bü-
yük direnişi simgeler. Türkleri Balkanlar’dan ve Anadolu’dan 
söküp atmak isteyen emperyalist devletler Çanakkale’de bü-
yük bir hezimete uğramışlardır. 

Dünya üzerindeki çok az millet, Çanakkale tarzı savaşları 
gerçekleştirecek güce ve potansiyele sahiptir. 1915 yılında, o 
dönemde dünyanın en güçlü iki ülkesi olan İngiltere ve Fran-
sa’ya direnecek güç ve cesarete sahip olmak, Türk milletinin 
büyüklüğünü kanıtlar. Tarih boyunca böyle büyük olaylar yara-
tabilmiş milletlerin sayısı çok fazla değildir. Nitekim, I. Dünya 
Savaşı’ndan yenik çıkıp ülkesi işgal edilmesine rağmen Türk 
milleti, Çanakkale’de kazandığı kahramanlık ruhunu, Kurtu-
luş Savaşı’nda da göstermiş ve işgalcileri ülkeden kovmuştur.



200 

Çanakkale Zaferi, Balkan Savaşlarıyla içte ve dışta sarsılmış 
olan milletin ve devletin prestijini kurtarıp güçlendirmiştir. 
Müttefikler, Balkan Savaşı hezimetini göz önünde bulundurarak 
Türk ordusunun savaş kabiliyetini yitirdiğini zannediyorlardı. 
Bu bakımdan çok da ihtiyatlı olmayı düşünmemişler, Türk 
askerini küçümseyerek Çanakkale önlerine gelmişlerdi. Hatta 
Türk askerinin silahını bırakıp kaçacağını hesap etmişlerdi. 

Ancak böyle olmadı. Türk askeri, müttefiklerin öngördüğü 
gibi kaçmak yerine, Çanakkale’yi Balkan Savaşı hezimetinin, 
utancının ve lekesinin temizleneceği bir yer olarak görmüş, 
ölümü hiçe sayarak savaşmıştır. Bunun çok sayıda örneğini 
görmekteyiz. Mesela Mustafa Kemal (Atatürk), 1 Mayıs 1915’te 
Arıburnu Cephesi’nde emrindeki birliklere yaptıracağı hücum 
öncesi birlik komutanlarına yaptığı konuşmada: “İçimizde ve 
kumanda ettiğimiz askerlerde Balkan hacaletinin (utancının) 
ikinci bir safhasını görmektense burada ölmeyi tercih etme-
yenlerin bulunacağını katiyen kabul etmem. Şayet böyleleri 
olduğunu hissederseniz derhâl onları kendi ellerimizle kurşuna 
dizelim” diyerek bu duyguyu açığa vurmaktaydı. 

Görüldüğü üzere Balkan Savaşı yenilgisi Türk askeri ve 
subayı üzerinde derin bir travma yaratmıştı. Bu travma atla-
tılmalıydı. Benzer şekilde, Hamdullah Suphi’nin aktardığına 
göre; Çanakkale’yi ziyareti sırasında hastanede gördüğü yaralı 
bir yedek subay, yarasını sarmaya çalışan sıhhiye erine şöyle 
diyordu: “Ko aksın! Balkan lekesini ancak bu kan temizler!”

İşte Çanakkale Zaferi ile, Balkan Savaşı’nın yarattığı eziklik 
ve travma, üzerinden daha iki sene geçmeden yok edilmişti. 

Çanakkale’de savaşan askerlerin manevi anlamda son de-
rece güçlü olduğunu da bilmek gerekir. Türk askeri, devletin ve 
hilafetin merkezini koruduğunu, o dönem itibariyle dünyanın 
tek bağımsız Müslüman ülkesi olan Osmanlı Devleti’ni ayakta 
tutmanın kendi başarısına bağlı olduğunu, aynı zamanda 



201 

kutsal toprakları yani Mekke ve Medine’yi de savunduğunu 
bilerek mücadele etmişti. Bütün bunların sağladığı manevi güç, 
Türk askerinin son derece cesaretle ve fedakârca savaşmasını 
temin etmiş; asker ve subaylar şehitlik mertebesine erişmek 
için korkusuzca düşmana saldırmışlardır. Türk askerinin üst 
düzeyde manevi güce sahip olarak gösterdiği kahramanlıkların 
bir örneğini Mustafa Kemal (Atatürk) şöyle anlatıyor: “Biz ferdi 
kahramanlık sahneleriyle meşgul olamıyoruz. Yalnız size, 
Bombasırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı 
siperler arasındaki mesafe sekiz metre, yani ölüm muhakkak, 
muhakkak… Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulamamacasına 
kamilen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor, fakat ne 
kadar imrenilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz!.. 
Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak 
bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok! Okuma bilenler 
ellerinde Kuran-ı Kerim, Cennet’e girmeye hazırlanıyorlar. 
Bilmeyenler kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk 
askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik 
bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesi’ni 
kazandıran, bu yüksek ruhtur!”

10 Ağustos 1915’te gerçekleşen Conkbayırı Süngü Hücumu 
da Türk askerinin üstün manevi gücüne emsalsiz bir örnek 
teşkil eder. Conkbayırı üzerinden düşmana hücum ederken, 
önlerindeki uçurumlardan uçarcasına düşmana atılan Mehmet-
çik, Türk tarihinin şanlı sayfalarına yeni bir destan yazmıştı. 
Burada da askerin yüksel manevi gücü kendini göstermişti. 
Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal Bey bu 
hücum öncesi askerlere şu konuşmayı yapmıştı:

“Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize 
hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri 
gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep 
birden atılırsınız!”
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Bu konuşmadan sonra ise hücum başladı. Yine Mustafa 
Kemal’in anlatımıyla hücum ve zafer şu şekilde gerçekleşmişti: 

“Kumandan ve subaylara da işaretime askerlerin dik-
katlerini çekmelerini emrettim. Ondan sonra hücum safının 
önünde bir yere kadar gidildi ve oradan kırbacımı havaya 
kaldırarak hücum işaretini verdim.

Bütün askerler, subaylar artık her şeyi unutmuşlar, göz-
lerini, kalplerini verilecek işarete çevirmişlerdi. Süngüleri 
ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların 
önünde tabancaları, kılıçları ellerinde subaylarımız, kırba-
cımın aşağı inmesiyle demirden bir kitle hâlinde aslanca bir 
saldırışla ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri 
içinde âsumâni bir gulguleden başka bir şey işitilmiyordu: 
‘Allah, Allah, Allah!...’ Düşman silah kullanmaya bile vakit 
bulamadı. Boğaz boğaza kahramanca mücadele neticesinde 
ilk hatta bulunan düşman tamamen imha edildi.”

Savaşan askerlerin psikolojisi açısından meseleye bak-
tığımızda; Çanakkale’de Türk askeri üstün bir maneviyatla 
çarpışırken, karşıda savaşanlarda aynı gücü görmek mümkün 
değildi. Bir Avustralyalı askerin üzerinde bulunan günlükte 
yazdıkları, söz konusu moral bozukluğunu gayet güzel ortaya 
koyuyor: 

“26 Nisan 1915; Ne berbat bir gece geçirdik. Türkler vakit 
vakit bize yirmi adım yaklaştılar, o vakit biz de onlara kurşun 
yağmuru yağdırdık. Fakat iyi muharip olan Türkler bundan 
hiç yılmıyorlardı ve daima üzerimize hücum ediyorlardı. 
Türklerin makineli tüfeklerinin ateşi hakikaten öldürücü idi. 
Bize hiç rahat yüzü vermediler. Bugün pek uzun süren bir 
gün oldu. 

Burası, arzın üzerinde kurulmuş bir cehennemdir. Düşman, 
bütün gece hücum etti. Biz de onları püskürtmeye uğraştık. 
Mütekabil hücuma geçmek için ne vakit ikmal ve takviye efradı 



203 

alacak idik? Günü her nasılsa geçirdik. Mühimmat ulaşıncaya 
kadar olduğumuz yeri muhafaza etmeye mecburuz. Geceleyin 
çok cephane sarf ettik.” 

İstanbul’u ele geçirecek ordunun bir ferdi olmak hayaliyle 
Çanakkale’ye gelen Müttefik askerlerinin savaş uzadıkça moral 
bozukluklarının daha da arttığı bir gerçektir. Nitekim birçok 
asker hafif bir yara alarak cepheden kurtulmayı canı gönül-
den istemektedir. Bir İngiliz askeri de savaş sırasında Avrupa 
gazetelerine gönderdiği 8 Eylül 1915 tarihli mektubunda şu 
itirafta bulunuyordu:

“Burada bu siperler içinde harp ederek İstanbul’u zapt 
etmek hakikaten pek güç bir şeydir. Buna kani olduk.”

Görüldüğü üzere düşman askerlerinin maneviyatı sağlam 
olmadığı gibi, İstanbul’u ele geçirme hedefine de inanmadıkları 
ortadadır. 

Türk askerinin üstün manevi gücünü kırmak için İngilizler 
bir takım psikolojik harp teknikleri kullanmışlarsa da bunda 
da başarılı olamamışlardı. Bu anlamda uçaklardan attıkları 
bildirilerle Türk askeri etki altına alınmaya çalışılıyordu: 

“Ey Osmanlı askerleri!
Malumunuz olduğu gibi çok sayıda İngiliz ve Fransız as-

kerleri sahillerinize çıktılar fakat bunlar size katiyen hiçbir 
husumet beslemedikleri gibi sizinle muharebe etmeye mecbur 
olmaktan dolayı ziyadesiyle üzülüyorlar.  

İngiltere Devleti, siyasetçilerinizin sizi ellerine teslim etmiş 
oldukları Almanların tasallutundan kurtarmak için savaş aç-
maya mecbur oldu. Siz, müttefik güçlere mukavemet etmeye 
devam ettikçe müttefik güçler de alacakları takviye kuvvet-
lerle memleketinizin istilâsına devam etmek mecburiyetinde 
bulunacaklardır. Son çarpışmalarda esir alınan subaylar ile 
arkadaşlarınız, kendilerine gösterilen hüsn-i muameleyi takdir 
ile her gün teşekkür etmekledirler. Yaralı İngiliz askerleri nasıl 
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tedavi ediliyorsa, yaralı Türk askerleri de aynı şekilde tedavi 
ediliyor. Şecaat ve cesaretiniz cihanın malumudur. Niçin sırf 
Almanya’nın şahsi menfaati için yapılan bu savaşın süresini 
lüzumsuz yere uzatıyorsunuz. Artık savaşmaktan vazgeçip 
silahları teslim ederseniz kendi evleriniz ve çocuklarınıza 
kavuşursunuz ve biz dahi vatanımıza geri döneriz. 

“Osmanlılar! Ne kadar vakit daha Almanların plânlarını 
dinleyeceksiniz? Yemeklerinizi kendi memleketinin ihtiyaçları 
için alıp çocuklarınızı aç bırakıyorlar. Size top ve fişek gön-
deriyorlar ve muharebe ediniz diye bağırıyorlar. Bunların 
maksadı gençlerinizin vefatından sonra kolaylıkla vatanınızı 
işgal etmektir. Almanlar daima yalan söylüyorlar. Fakat bu 
son vakitlerde yalanları çok ziyadeleşti. Sebebi de budur ki 
çok mağlubiyet aldılar.” 

Beyannamenin bundan sonraki kısmında, Almanların 
uğramış olduğu yenilgiler anlatılarak Türk askeri savaşmaktan 
vazgeçirilmeye çalışılıyor. 

İngilizlerin kurnazca uygulamaya çalıştıkları psikolojik 
harp teknikleri hiçbir işe yaramadı. Onlar uçaklardan attıkları 
beyannamelerle Türk askerini kandırıp savaşmaktan vazgeçirme 
gibi bir umuda kapılmışlardı. Ama Çanakkale’yi savunmanın 
aynı zamanda devletin başkenti İstanbul’u ve bütün İslâm ale-
mini savunmak anlamına geldiğini çok iyi bilen Türk askeri, 
bu propagandalardan etkilenmedi bile. Aksine sahip olduğu 
yüksek manevi güç ile İngilizlere daha da fazla direndi.

Çanakkale Savaşı, İngiltere ve Fransa’nın, sömürgelerindeki 
askeri ve siyasi prestijini sarsmış, bağımsızlık hareketlerinin 
doğmasına neden olmuştur. Avustralya ve Yeni Zelandalıların 
milli bilinçlerinin oluşmasında etken olmuştur. 

Diğer taraftan, savaşın en büyük planlayıcısı ve destekçisi 
Churchill, yenilgi üzerine istifa etmek zorunda kalmış ve bir 
süre politika sahnesinden çekilmiştir. 
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Çanakkale Savaşı Türkiye’nin ve Türk milletinin gücünü 
ve dinamizmini hâlâ koruduğunu göstermiştir. Çanakkale, 
Kurtuluş Savaşı’nın öncüsü ve başlangıcı olmuştur. Nitekim 
Çanakkale’de savaşan ve çok güçlü düşman ordularını mağlup 
etme başarısını gösteren birçok komutan, buradan kazandık-
ları tecrübe ve güvenle Kurtuluş Savaşı’nda da başarıyla görev 
yapmışlardır. Bunlar arasında başta Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Cafer Tayyar, 
Fahreddin Altay, Selahaddin Adil, Refet Bele, İzzettin Çalış-
lar, Şükrü Naili Gökberk gibi subaylar vardır. Diğer taraftan, 
savaşın ilk gününden itibaren kahramanca bir mücadele 
gösteren Cevat Paşa, Esat Paşa, Vehip Paşa, Yarbay Şefik Bey, 
Binbaşı Mahmut Sabri Bey, Bigalı Mehmet Çavuş, Seyit On-
başı, Ezineli Yahya Çavuş gibi subay ve erlerin de Çanakkale 
Savaşı’nın kazanılmasındaki rollerini her zaman hatırlamak 
gerekir. Bunlar arasında bazı Alman subayların da yer alması 
tabiidir. En nihayetinde ise, Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı 
dönemde Sultan Mehmed Reşad’ın Devlet Başkanı ve Enver 
Paşa’nın da Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili olarak zafe-
rin kazanılmasında pay sahibi olduklarını zikretmek gerekir. 

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı’nın üç yıl daha uza-
masına neden olmuştur. Müttefikler I. Dünya Savaşı’nda en 
büyük itibar kaybına Çanakkale’de uğradılar. Çarlık Rusya’nın 
Boğazlara hâkim olma hayali gerçekleşmedi. Müttefiklerinin 
yardımından yoksun kalan Çarlık Rusya’sında iç karışıklık-
ların artmasıyla, Bolşevikler 1917 İhtilali ile Çarlık devrini 
kapamışlardır. Yerine Sovyetler Birliği’nin kurulması ile ileriki 
yıllarda dünya tarihinin gidişatı değişmiştir.  

Bu savaş küçük rütbeli subayların savaşı olmuştur; onların 
kahramanca mücadeleleri ve Türk askerini, manevi duygula-
rını harekete geçirecek tarzda yönlendirmeleri sonucu başarı 
kazanılmıştır. Çanakkale Savaşı’nda binlerce eğitimli genç 
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kaybedilmiş, bu kaybın olumsuz etkileri Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuriyet Türkiye’sinde görülmüştür. 

Çanakkale Muharebelerine 8,5 ay boyunca her iki taraf-
tan 500’er bin asker katılmıştı. Türk ordusunun Çanakkale 
Muharebelerindeki zayiatı Osmanlı Genelkurmayı’nın resmi 
rakamlarına göre; şehit 55.177, yaralı 100.177, kayıp 10.067, 
hastalıktan ölen 21.498, hastalıktan dolayı hava değişimi 
alan 64.440 de buna dâhil edilirse 251.359’dur. Yaralanıp veya 
hastalanıp cephe gerisindeki hastanelere gönderilen askerler-
den tedavi edilirken vefat edenler de dâhil edildiğinde Türk 
ordusunun şehit sayısı 101 bini bulmaktadır.

Çanakkale Savaşı’na katılan Müttefik askerlerinden İngiliz-
lerin zayiatı yaklaşık 30 bin ölü, 80 bine yakın yaralı; Fransız 
zayiatı ise yaklaşık olarak 14.500 ölü, 17 bin yaralıdır. 

Anzakların zayiatına bakıldığında; Avustralyalılar yaklaşık 
9 bin ölü, 20 bin yaralı; Yeni Zelandalılar ise yaklaşık 3 bin 
ölü, 5 bine yakın yaralı vermişlerdir.

Müttefiklerin verdiği ölü ve yaralı zayiatına Gelibolu Yarı-
madası’ndan hastalık nedeniyle tahliye edilen 90 bine yakın 
asker de ilave edildiğinde, Müttefiklerin toplam zayiatı 270 
bini bulmaktadır.

Türk ordusu Çanakkale’de çok farklı milletlere mensup as-
kerlerle çarpıştı. Çanakkale cephelerinde İngiliz bayrağı altında 
İngilizler, İrlandalılar, İskoçlar, Kanadalılar, Avustralyalılar, 
Yeni Zelandalı ve Yeni Zelanda yerlisi Maoriler, Hindistan’dan 
gelen Sihler, Hindular, Nepal’den gelen Gurkalar, Yahudiler; 
Fransız bayrağı altında Fransızlar, Senegalliler, Gambiyalılar, 
Tunus ve Cezayirliler; cephe gerisinde ise Yunanlılar, Mısırlılar, 
Ruslar bu milletler arasındaydı.

Çanakkale için zaman zaman “centilmenler savaşı” ifadesi 
kullanılmaktadır. Uzun süren savaş boyunca bazı centilmenlik 
örnekleri görülmüşse de, bunun savaşın tamamına yayıldığını 
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söyleyebilmek mümkün değildir. Esasında centilmence hareket-
ler de daha çok Türk tarafından gelmiştir. İtilaf devletlerinin 
çoğu uygulaması hiç de centilmence değildi. Çünkü savaşın 
bir takım kuralları vardır. Esas olan askerlerin vuruşmasıdır. 
Eğer bir savaşta sivillere saldırılmışsa o zaman centilmenlik-
ten bahsetmek söz konusu bile olamaz. Nitekim Çanakkale’de 
bunlar yaşandı. İtilaf devletleri sivil hedefleri vurdular.  Hatta 
bunun da ötesinde, uçaklarla hastaneleri bombaladılar, sivil 
asker çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açtılar. 
Bunun birçok örneğini görüyoruz. Hastanelerin, üzerinde 
yüksekten rahatlıkla görülebilecek büyüklükte Hilal-i Ahmer 
işareti olduğu hâlde kasten bombalandığı bilinmektedir. Hâ-
liyle bu tür bir davranış centilmenlik olarak nitelendirilemez. 

İtilaf devletlerinin bu gibi hareketlerinin aksine Türk 
tarafının savaş şartlarında dahi alicenap bir şekilde hareket 
ettiği gözlenmiştir. Bununla ilgili olarak bazı İtilaf asker veya 
subaylarının dönemin Avrupa gazetelerine yansıyan beyanla-
rına göz atmakta fayda vardır:  

Osmanlı arşiv belgelerinden edinilen malumata göre; 
İngilizlerin hastane bombalamalarına karşın 16 Aralık 1915 
tarihli Gazette de Hollande’da “Türk Centilmenliği” başlığı 
altında bir makale yayınlanmıştı. Bu yazıda bir İngiliz subayı 
Türklerin centilmence muharebe ettiğinden söz ederek, “Bu 
durum, Gelibolu ve Çanakkale Muharebeleri hakkında bir 
şeyler bilen her İngiliz subayının ve askerinin müşahede ettiği 
şeydir” demekteydi. 

United Press’in Yakın Doğu muhabiri Shepherd ise bir 
İngiliz subayının kendisine şunları anlattığını ifade ediyor: 
“Bir gün farkında olmayarak bataryalarımızdan birini 
bir hastanenin çok yakınına yerleştirmiştik. Bunu ilk fark 
eden Türkler oldu ve bize helyograf ile şu sinyali verdiler: 
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‘Bataryalarınızı oradan çekmezseniz, hastanenin yakınlarına 
ateş açmak durumunda kalacağız.” 

Bir İngiliz esirinin anlattıkları da dikkate değer: “Türkler 
bizi başlangıçta aldattı. Çok telefat vermemize rağmen biz 
ilerlemeye muvaffak olduk zannediyorduk. Fakat elimize geçen 
ilk siperlerden daha ileri gitmek için yaptığımız teşebbüsün 
müthiş bir ateşle karşılandığını ve taburumuzun kâmilen yere 
serildiğini gördüğümüz zaman başlangıçtaki ilerlememizin 
bir muvaffakıyet değil, bilakis Türklerin düşürdüğü bir tu-
zak olduğunu anladık. Türkler evvelce işgal ettiğimiz kendi 
siperlerine tekrar geldikleri zaman ancak esir olarak elde 
ettikleri bizlerden başka taburun kalan fertlerini kâmilen 
maktûl olarak buldular. Sizi temin ederim ki, taburumuzdan 
dört-beş kişi sağlam kalmadı. Bizi esir aldıktan sonra sıhhiye 
askerleri yaralarımızı güzelce sardılar ve bize pek iyi baktılar. 
Şimdi esir olmayı muharebeye tercih ediyoruz.”

4 Mayıs 1915 tarihinde Anzakların Kabatepe’ye yaptıkları 
saldırı yoğun bir ateş ile karşılanmıştı. Bunun üzerine Yüzbaşı 
Ray Leane daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayıp yaralıları 
tahliye için yardım filikaları istedi. Leane sonrasını şöyle 
anlatıyor: “Türkler sahilde tezkerecilerin yaralı taşıdıklarını 
görür görmez büyük bir alicenaplık örneği göstererek ateşi 
kesmiş ve yaralıların hepsi filikaya konana kadar bir tek 
silah atılmamıştır. Bu davranış Müslüman savaşçıların aynı 
zamanda ne kadar centilmen olduğunun bir göstergesidir.”

Çanakkale’de çok sayıda şehit verilmiş, bu durum tabii ola-
rak yüreklerde derin yaralar açmıştır. Bu yaraların kısmen de 
olsa sarılmasına yönelik olarak daha savaş bitmeden şehitleri 
anma törenleri yapılmıştır. Öncelikli olarak, 27 Haziran 1915’te 
Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) Çanakkale şehitleri 
anılmıştır. Bilindiği üzere Çanakkale’de savaşan ve şehit olan 
gönüllüler arasında Mekteb-i Sultani öğrencileri de vardı. 
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Törende, şehit babaları Müşir Fuat Paşa, Ata Bey ve Hüsnü 
Bey başta olmak üzere, mezunlardan birçok kişi, mektebin 
idareci, öğretmen, memur ve öğrencileri yanında üç yüzü aşkın 
gazi hazır bulundu. Öncelikle mektep camisinde öğle namazı 
kılındı ve mevlit okundu. Daha sonra oğlu Çanakkale’de şehit 
düşen Ata Bey ayağa kalkarak herkesi ağlatan duygusal bir ko-
nuşma yapıp, sözlerini;“Var olsun millet, var olsun vatan, var 
olsun asker, yaşasın halife ve padişahımız” diyerek tamamladı. 
Öğretmenlerden birinin yaptığı konuşmadan sonra Faik Bey, 
üç evladını birden şehit veren Fuat Paşa’yı cemaate tanıttı. 
Fuat Paşa hazır bulunanlara ve askerlere hitaben gözlerinden 
yaşlar akarak şu sözleri söyledi: “Ben üç evladımı muharebe 
meydanında din ve vatan uğrunda şehit verdim. İnsan ha-
yatı hiç mesabesindedir. Din ve millet yolunda evlatlarımın 
nail oldukları şu mertebeye nail olamadığımdan dolayı pek 
teessüf ediyor ve evlatlarımın hâllerine gıpta ediyorum.” Fuat 
Paşa’nın sözlerini dinleyen askerler ve diğer hazır bulunanlar 
teessürlerine hâkim olamayarak ağladılar. Davetliler kadim 
ve güzide bir müessese olarak Mekteb-i Sultani’de gördükleri 
intizam ve hüsnü kabulden dolayı teşekkürlerini belirterek 
okuldan ayrıldılar.  

Çanakkale Zaferi’nin Türk milletine en büyük armağanı, 
şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Mustafa Kemal, yeni 
kurulan bir tümeni kısa zamanda modern bir kolordu ile 
muharebe edecek bir duruma getirmekle, yüksek bir teşki-
latçı ve yetiştirici olduğunu göstermiştir. Durum ve araziyi 
kavramaktaki ustalığı, seri ve isabetli kararlar vermesi ve bu 
kararları azimle uygulaması, Mustafa Kemal’in sahip olduğu 
yüksek irade, bilgi ve kendine güvenin göstergesidir.  

Çanakkale Zaferi’nin etkilerinin Cumhuriyet döneminde 
de devam ettiğini görmekteyiz. 
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Atatürk, 1928 yılında Gelibolu’ya gelerek harp sahasını 
gezmiş, bir zamanlar vatan kurtardıkları o yerleri birer birer 
dolaşmıştır. Atatürk tam dört saat yaya yürüyerek Çanakkale 
Savaşı sırasında muharebelerin cereyan ettiği yerleri yanındaki-
lere gösterip, o dönemde yaşananları ve tarihi zaferi anlatmıştır.   

1934 yılında, 18 Mart Deniz Zaferi kutlamaları vesilesi 
ile Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşı’nda ölen Anzak 
askerleri ve onların aileleri için kendi eliyle bir metin hazırla-
mıştı. Bu metin dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından 
törende okundu: 

“Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken 
kahramanlar! 

Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn 
içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyu-
nasınız. Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! 
Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. 
Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. 
Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim 
evlâtlarımız olmuşlardır.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ifadeleri, ülkesini işgale ge-
len düşman askerleri için söylendiğinden ayrı bir değer taşır. 
Mustafa Kemal Atatürk, dünyada hiçbir liderin yapmadığı bir 
biçimde Çanakkale’de ölen düşman askerlerini kendi evladı 
gibi görme alicenaplığını gösterebilmektedir. Bu bakış açısı 
aynı zamanda Türk milletinin mertliğine ve alicenaplığına da 
bir delil teşkil eder. 

Yine 1934 yılında, Mehmet Çavuş Abidesi’nin açılışında 
Atatürk, şehitler için mevlit okutturmuş ve bunun için Hafız 
Yaşar Okur’u görevlendirmişti. Çanakkale Savaşı sırasında 
maneviyat her zaman üst düzeyde olmuş, savaşan askerler şe-
hit olup cennete gidecekleri inancıyla hiçbir korku ve tereddüt 
göstermeden düşmana saldırmışlardı. İşte o askerlere komuta 
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eden Mustafa Kemal Atatürk, onlar için mevlit okutarak ruh-
larını şad etmiş oluyordu. 

Son söz olarak, Sami Paşazade Sezai’nin Çanakkale Savaşı 
ile ilgili değerlendirmelerine yer verelim: “Böyle harikulade 
olaylar kendi kendisini anlatır. Onu tanımlamak için sarf 
edilecek kelimeler ve düşünceler daha yükselirken düşer, par-
larken söner. Bununla birlikte hiçbir şey söylememek de nasıl 
mümkün olur ki? Bugün her Türk’ün konuşabilmesi Çanakkale 
savunması sayesindedir. Bugün Türk’e büyük milletler ara-
sında ‘Ben’ demek yetkisini veren Çanakkale savunmasıdır… 
Çanakkale savunması ‘üç mucizeler’ savaşıdır: Hâli kurtardı. 
Mazinin hamaset ve azametini geri getirdi. Vatanımızı bir 
‘ebedi vatan’ yaptı.”
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25 Nisan çıkarmaları öncesi 5. Ordu’ya bağlı kuvvetlerin dağılımı



25 Nisan 1915’de Arıburnu sahilinde yapılan düşman çıkarmasını karşılayan
27. Alay 2. Tabur 4. Bölük askerlerinin dağılımı
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25 Nisan 1915’de Arıburnu sahilinde yapılan düşman çıkarmasını karşılayan
27. Alay 2. Tabur 4. Bölük askerlerinin dağılımı
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Ağustos ayı başında, Arıburnu Cephesi’nde Türk birliklerinin savunma düzeni

6/7 Ağustos 1915’te Anafartalar sahiline İngilizlerin çıkarma yaptığı mevkiler
ve bölgeyi savunan Türk birliklerinin konumu
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6 Ağustos Anafartalar çıkarmasında Müttefiklerin hedefi
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FOTOĞRAFLAR

Cevat Paşa’nın muharabelerdeki başarılarından dolayı 
layık görüldüğü madalyaları ile bir fotoğrafı.
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18 Mart Deniz Muharebesi’nde, Fransız zırhlısı Bouvet’yı batıran
Mecidiye Tabyası’nda batarya komutanı Yüzbaşı Mehmet Hilmi ve Teğmen Fahri Beyler

Çanakkale Boğazı’nı savunan tabyalardan birinde 24 cm’lik ağır bir topun ateşlemeye 
hazırlanması. Resimde, mermiyi kaldırıp topa süren vinç (matafora) görülmektedir. Seyit 

Onbaşı’nın kırıldığını söylediği matafora mermiyi kaydırmaya yarıyordu.

Seyit Onbaşı’nın 215 kg’lık mermiyi nasıl kaldırdığını gösteren fotoğraf, 1915
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Nusret Mayın Gemisi, mayın dolu olarak Çanakkale Boğazı’nda göreve giderken

18 Mart 1915, Saat 18.00, Çanakkale Boğazı; İngiliz Gemisi Irresistible batarken

Arıburnu Cephesi Karargahında
1. 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa

2. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal
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25 Nisan 1915 tarihinde Arıburnu’na çıkan ve Anzakları durduran  
27. Alay Komutanı Yarbay Mehmet Şefik (Aker) Bey

25 Nisan 1915 tarihinde Arıburnu’na çıkarma yapan Anzak kuvvetlerini tek başına karşılayan 27. Alay  
2. Tabur 4. Bölüğün yaralı olarak kurtulan ve hastanede bulunan bölüm ve takım komutanları:

1. 4. Bölük komutanı Yüzbaşı Faik
2. Balıkçı Damları’ndaki 1. Takımın komutanı Asteğmen İbradılı İbrahim Hayrettin

3.  Haintepe’de düşmana ilk kurşunu atan 2. takımın komutanı Asteğmen Muharrem
4. Yükseksırt’taki 3. Takımın komutanı Başçavuş Gelibolulu Süleyman

(Serdar Ataksor Arşivi’nden)

27. Alay’ın Çanakkale Arıburnu’nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı Harbiye Nazırı  
Enver Paşa’nın huzurunda sancağına altın ve gümüş imtiyaz muharebe  

madalyası takılma töreni
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Seddülbahir köyü sahilinde -Ertuğrul Koyu’nda- düşman çıkarma iskelesi.
Buraya 25 Nisan sabahı İngiliz birliklerinin yaptığı çıkarmayı, sahile bakan yamaçta bulunan  

siperlerde mevzilenmiş olan Yahya Çavuş ve takımı karşılamıştı.

Çanakkale’de Arıburnu Cephesi ve 3. Kolordu Komutanı Esat  Paşa
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Çanakkale’de Arıburnu Cephesi ve 3. Kolordu Komutanı Esat  Paşa

Arıburnu Cephesi’nde 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa
ve karargah subayları.

1915 Haziran ayında 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal,  
Arıburnu siperlerinde düşmanı gözetlerken



Çanakkale Muharebeleri devam ederken Kireçtepe cephe arkasında bir vadide Gelibolu 
Jandarma Şehitleri adına patlamamış top mermilerinden dikilen abide önünde, Anafartalar 

Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal



Seddülbahir Cephesi’nin sağ tarafında Zığındere mıntıkasında bir avcı siperi.

Çanakkale’de 15 cm çapında obüs bataryası ve erleri



19 Mayıs Türk taaruzunda Arıburnu Cephesi’nde şehit düşen Mehmetçiklerin 
naaşı 24 Mayıs günü yapılan ateşkesle toplanarak defnedildi.

Düşmanın Arıburnu Cephesi’ni tahliyesinden sonra Türk subaylarının kaçan 
düşmanı seyretmesi.






