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Tarihimizin en büyük savunma savaşlarından birisi olan Çanak-
kale Muharebeleri’nde  Mehmetçiklerimiz, gerçekleştirmiş olduk-
ları olağanüstü savunma ve kahramanlık örnekleri ile hem İmpa-
ratorluğun kalbi demek olan kutlu başkent İstanbul’u ele geçirmek 
isteyen işgal ordularını durdurmuş, hem de Balkan Savaşlarından 
sonra Osmanlının kudret ve azmini yeniden tüm cihana haykır-
mıştır. İçerisinde daha sonra gerçekleştirilecek olan Kurtuluş Sa-
vaşı’nı da bir cevher olarak taşıyan Çanakkale müdafasında Türk 
milleti, en uç vatan toprağından vatan savunması için gelen ve so-
nunda şehadet şerbetini içen neferlerimizin destanına dönüşmüş-
tür. Çanakkale’de savaşan şehit ve gazilerimizden bizlere intikal 
eden kahramanlık ruhu, Anadolu’yu ebediyen vatan toprağı kılan 
Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önder-
liğinde gerçekleşen İstiklal Mücadelesinin de fitilini ateşlemiş, son 
milli Türk Devleti’nin de kuruluşunun yolunu açmıştır.

18 Mart ile, Seyit Onbaşı ile, Cevat Paşa ile, Asteğmen Muharrem 
ile, Yüzbaşı Faik Efendi ile, İbradılı İbrahim Hayrettin ile Bigalı 
Mehmet Çavuş ile, Kanlısırt, Conkbayırı ve Arıburnu ile Çanak-
kale 1915 ayrılmaz bir bütündür. 105 yıl önce gelişmiş bir tekno-
lojinin karşısında göğüs göğüse verilen bu mücadele, içerisinde 
cesaret, azim, kararlılık, inanç ve vatanseverlik gibi karşılığını hiç-
bir çarpışma mevzisinde göremeyeceğimiz değerleri taşıyan bir 
ibret vesikasına dönüşmüştür. Yaklaşık bir yıl süren savaşta çoğu 
zaman eşzamanlı olarak birçok cephede çarpışan Mehmetçikle-
rimiz Kosova’dan, Suriye’den, Balkanlar’dan, Hicaz’dan dünyayı 
üç asırdır sömüren emperyalist devletlere vatan müdafasının ne 

TAKDİM
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demek olduğu göstermek için gelmişlerdir. Ne var ki Osmanlının 
evlatlarını yok etmeye gelen işgal güçleri, karşılarında yıkılmaz 
bir direnç bulmuşlardır. Bu topraklar, askerlerimizin sarsılmadan 
ve en küçük bir fütur dahi göstermeden, fedakarlık ve yüksek bir 
inanç ile tüm cephe hatlarında ağırlıklı olarak tam 8,5 ay kıran 
kırana çarpıştıkları bir ölüm-kalım savaşına sahne olmuştur.

Çanakkale müdafaasının tüm bu özelliklerinden ve öneminden 
hareketle, 25 Nisan 1915 günü Kara Muharebeleri kapsamın-
da Anzak Kolordusu tarafından ilk çıkarmanın yapıldığı nokta 
olması bakımından ayrı bir öneme sahip olan Arıburnu çıkar-
ma alanı, Yürüyüş Güzergahı projemizin uygulama alanı olarak 
seçilmiştir. Bu bölgede öncü düşman birliklerini ilk karşılayan 
alayımız 27. Piyade Alayı ile sonrasında bu savunmaya arkadan 
yetişen 57. Piyade Alayı’nın şahsında bu cephede çok dar zaman-
larda kritik mevzilerde görev yapmış tüm alaylarımızı ve onların 
muzaffer komutanlarını, Mehmetçiklerini anmak adına söz ko-
nusu çalışma hayata geçirilmiştir. 

Milli harp tarihimiz açısından da bir ilk olarak gerçekleştirdiği-
miz projemiz, harp sahasında uygulanan ilk tematik yürüyüş pro-
jesi olma özelliğini de taşımaktadır. Buradan hareketle amacımız 
tarihimizin en önemli zaferlerinden birisi olan 1915 Çanakkale 
Zaferi’ni ve bu zaferin ortaya çıkmasının en temel sebebi olan 
Çanakkale ruhunu gerçekleştiği savaş mevzilerinde anlatabilmek-
ti. 1915’ten günümüze kalan ve dünyanın en iyi korunmuş savaş 
alanında bundan tam 105 yıl önce ecdadımızın büyük bir savun-
ma ve ölüm kalım mücadelesi verdiği Arıburnu muharebe ala-
nında, ziyaretçilerimizin ziyaretlerini daha çok içselleştirebilme-
lerini ve yine alan ile ilgili çalışan araştırmacıların araziyi tetkik 
etmek yoluyla harp tarihi araştırmaları yapabilmeleri sağlamak 
için muharebe alanlarını görünür kılmak hedeflerimiz arasınday-
dı. Arıburnu Cephesi, Seddülbahir ve Anafartalar Cephelerine 
oranla muharebeler döneminden kalma izleri daha çok barındır-
dığı ve ilk çıkarma bölgesi olduğu için öncelikli proje alanı olarak 
seçilmiştir. Çanakkale Cephesinde Türk ordusunun gerçekleştir-
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diği savunmanın tarihsel önemini yansıtması açısından “Ataları-
mızın karış, karış savundukları toprakları adım, adım yürümek” 
ifadesi slogan olarak seçilmiştir. Başkanlığımızın kuruluş kanu-
nunda yer alan “Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri, 
harp tarihi esaslarına ve çevreye uyumlu olarak korunur ve ge-
liştirilir” ibaresinden hareketle projelendirilen yürüyüş yolu, bu 
kapsamda yapılmış çalışmaların da ilkidir.

Proje kapsamında ilk etapta tarihi verilere göre belirlenen uygu-
lama alanlarında diri bitki örtüsü temizliği, ardında ortaya çıkan 
alanı uzun süre muhafaza edecek ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. 
Toplamda yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüş parkuru olarak ve 
yine yaklaşık 6,5-7,5 saatlik yürüyüş süresine sahip olan “Arıbur-
nu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı” bugüne kadar ilgili pek çok ar-
şivden tespit edilmiş, belgelenmiş bilgiler ışığında muhtelif  fotoğ-
raflar, harita ve krokiler içeren bilgi ve yönlendirme tabelalarıyla 
da donatılmıştır. Belirlenen hat içerisinde yer alan bilgi tabelala-
rı, aynı zamanda 1915 yılında da fotoğraflanmış olan önemli ve 
hâkim noktaların fotoğrafları ile aynı açılardan görüş sağlayacak 
noktalara yerleştirilmiştir. Bununla birlikte yine bazı noktalara 
kara muharebelerinde görev yapmış, başarı sağlamış ya da şehit 
düşmüş önemli komutanlarımızın anılması için isimlerinin oldu-
ğu bilgi tabelaları uygulanmıştır. Rota içerisinde belirlenen kısa 
güzergâh ise ziyaretçilere alternatif  olarak sunulmaktadır. Yine 
acil durum için ziyaretçilerimizi başlangıç noktasına çok kısa bir 
sürede ulaştıracak bir hat belirlenmiştir. En fazla 15 kişilik grup-
lar halinde yapılması planlanan yürüyüş etkinliklerinin, alanda 
konaklamalı kültür turizminin gelişmesine katkı sağlaması te-
mennimizdir. Çanakkale’nin sahip olduğu kültürel mirası ve do-
ğal güzellikleri kapsamında, ziyaretçilere sunulacak seçenekleri 
çeşitlendirmek ve ziyaretçi gruplarının konaklama sürelerini art-
tırmak da mümkün olabilecektir.

Güzergâh içerisinde ziyaretçilerin yürüyebilmelerine engel teşkil 
edecek nitelikte çok dik, eğimli ve engebeli bölgelerde, güvenli ve 
konforlu bir yürüyüşün sağlanabilmesi için silüeti bozmayacak 
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nitelikte tamamen doğal ahşap malzemeler kullanılmak suretiyle 
basamaklama ve kot düzenleme çalışmaları, dere yataklarında ise 
ahşap geçiş platformu çalışmaları, riskli bölgelerde güvenliği temin 
etmek için korkuluk ve uyarı levhaları çalışmaları da yapılmıştır. 
Güzergâh kapsamında yer alan Türk siperleri ve yabancılara ait 
siper hatları 1915 dönemi veriler ve krokiler esas alınarak açılmış-
tır. Yine müttefik siper hatları karşısında bulunan Türk siper hat-
larının ortaya çıkarılması ile 1915’te yaşanan sayısız taarruzun ve 
muharebenin de hangi koşullarda ve nasıl bir arazide gerçekleşmiş 
olduğunu da gösteren arazi çalışmaları da yapmış oldu. Böylelikle 
hem çok önemli bir çarpışma mevzisi, hem de askerlerimiz için 
aynı zamanda bir yaşam alanı olan siperlerimizin açığa çıkarılma-
sı ile bir vefa borcumuzu daha yerine getirmiş olduk. 

Pekçok komutanımızın zaferi getiren emirlerinde olduğu gibi 
27.Alay Kumandanı Yarbay Mehmet Şefik (AKER) Bey askerle-
rine şu emri vermiştir; “Yerinizi metanetle müdafaa ediniz. Zin-
hâr bir nefer  bile geri çekilmesin!”Ateş ve çelik yağmuru altında 
bedeniyle ve ruhuyla vatan savunmasını gerçekleştiren ve mevzi-
lerini asla terk etmeyen Mehmetçiğin yürüdüğü yollardan yürü-
mek suretiyle kazacağımız manevi kuvvet ile Çanakkale ruhunun 
tüm vatan sınırlarımızda daima yaşaması ve yaşatılması temenni-
siyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyor, aziz 
hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

İsmail KAŞDEMİR
Başkan 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
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Karış karış savunduk; 
                  adım adım yürüyelim.
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ÖNSÖZ
Karış karış savunduk; adım adım yürüyelim…

İtilaf  devletleri askerleriyle Türk askerini Çanakkale’de karşı kar-
şıya getiren ve birçoğumuzun bildiği olaylar zincirinin ana hat-
larını, burada tekrar etmeye gerek yoktur. Ancak birkaç önemli 
olayı hatırlamakta fayda vardır.

Bunlardan ilki hiç şüphesiz Amiral Nelson’ın aşağıdaki sözünü 
unutan, başta Amiral Fisher olmak üzere Admiralty’deki birçok 
Amiral’in uyarılarını dikkate almayan İngiliz Bahriye Nezare-
ti’nin aldığı ve uyguladığı kararlardır. Öncelikle Amiral Nelson’ın 
aşağıda yer alan sözlerine bakalım. Demiştir ki;

“Kara kuvveti desteği olmadan, karadaki istihkâmlara saldıran gemici, 
delidir!”1

Bu konuda verilebilecek bir diğer örnek, Korgeneral Birdwood’un 
4 Mart 1915 tarihinde Amiral de Robeck ile birlikte Çanakkale 
Boğazı içinde gerçekleştirdiği keşif  gezisi sırasında edindiği izle-
nimleri, Lord Kitchener’e bildirdiği telgrafta yazılı olanlardı. Bir-
dwood’un 5 Mart 1915 tarihinde Lord Kitchener’a gönderdiği 
telgrafta yer alan ifadeleri şöyleydi:

“Amiral de Robeck ile birlikte, Irresistible gemisine binerek Çanakkale Bo-
ğazı içine doğru ilerledik ve ilerledikçe saldırıya uğradık. Çevremize mer-
miler yağmaktaydı ve ne ben, ne Robeck, ne de başkalarının, nereden atış 
yapıldığı konusunda en ufak bir fikri yoktu. Kimi bir taraftan, kimisi diğer 
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taraftan geldi diyordu. Donanmanın boğazı desteksiz zorlayabileceğinden 
şüpheliyim. Şimdiye kadar olan tabyalar görülebilir ve kolaydı…”2  

Bu uyarıların yanı sıra, Amiral Duckworth ve emrindeki filonun, 
19 Şubat – 3 Mart 1807 tarihleri arasında yaşadığı tecrübe de 
ortadaydı. İngilizler Çanakkale Boğazı’nı geçip, İstanbul önlerine 
kadar gelmişler, ancak hiçbir sonuç elde edemeden geri dönmek 
zorunda kalmışlardı. Bu olay, Çanakkale Boğazı’ndaki tahkima-
tın güçlendirilmesinden başka bir sonuç getirmemişti. 

Üstelik, 3 Kasım 1914 tarihinde Boğaz girişindeki tabyaların 
bombalanmasının Türk tarafını uyarabileceği ve Boğaz’daki sa-
vunma tertibatının bütünüyle yeniden düzenlenebileceği önem-
senmemiş, bunun için Türklere 3,5 aydan fazla bir zaman bıra-
kıldığı da göz ardı edilmişti. Aslında İtilaf  donanmasının başına 
gelecek felaketin ipuçları, Korgeneral Birdwood’un Lord Kitche-
nere’a gönderdiği telgrafta yazılıydı. Peki, bütün bunlara rağmen 
18 Mart 1915 harekâtı neden gerçekleşmişti?

Bu sorunun cevabını, C. F. Aspinall-Oglander şu şekilde ifade et-
mektedir:

“Karaya çıkmadan önce İngiliz karargâhında, Türk askeri mekanizma-
sının yeterliliğini küçümseyen bir eğilim mevcuttu ve bu durumun izahı 
mümkündü.”3

Aspinall-Oglander’ın “izahı mümkündü” olarak değerlendirdiği 
“Türk askeri mekanizmasının yeterliliğini küçümseyen eğilim” aslında Bal-
kan Savaşı, Kanal ve Sarıkamış Harekâtları gibi sonuçları bilinen 
nedenlerden dolayı zihinlerde şekillenmekteydi. 

Ancak, İngilizlerin hesaplayamadığı çok önemli bir ayrıntı vardı ki 
o da Türk askerinin silah, mühimmat, lojistik, haberleşme gibi bir-

2 The Official History Of  Australia In The War Of  1914 – 1918”, Volume I, “The 
Story Of  Anzac, The First Phase”, C. E. W. BEAN, Australia, Sydney, 1921,  “IX. 
The Expedition To The Dardanelles”, Sayfa 193

3 “Gelibolu Askeri Harekâtı”, I. Cilt, General C. F. Aspinall – Oglander, Arma Yayınları, 
2. Baskı, İstanbul 2005, Sayfa 175
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çok konuda üretim, tedarik ve ikmal sorunlarını büyük ölçüde ya-
şıyor olmasına karşılık, ölümü göze alan, ödünsüz direniş kararlılığı 
idi. Bu kararlılık, 30 Nisan 1915 tarihinde, Kurmay Yarbay Musta-
fa Kemal (ATATÜRK) Bey’in şu sözleri ile açıkça ifade edilmiştir:

“Karşımızda bulunan düşmanı, bire kadar hepimiz ölerek behemehal deni-
ze dökmek lâzım olduğu kanaat-i vicdaniyesindeyim. İçimizde ve kuman-
da ettiğimiz askerlerde Balkan utancının ikinci bir safhasını görmekten 
ise, burada ölmeyi tercih etmeyenlerin bulunacağını, kat’iyen kabul etmem. 
Şayet aramızda böyleleri varsa, derhal onları, kendi ellerimizle vuralım.”4 

Bu sözlerle açık ve net bir şekilde ifade edilen ödünsüz direniş ka-
rarlılığının yanı sıra, özellikle cephede, bizzat muharebelerin içinde 
bulunan Türk komuta heyetinin inisiyatif  kullanma, dolayısıyla çe-
kinmeden sorumluluk alma vasfı, Çanakkale Kara Muharebeleri’ni 
İtilaf  devletleri aleyhine şekillendiren en önemli etkenler olmuşlardır.

Seddülbahir bölgesinde 25 Nisan 1915 – 9 Ocak 1916, Arıbur-
nu bölgesinde 25 Nisan – 20 Aralık 1915 ve Ağıldere Mıntıkası 
ile Anafartalar bölgesinde 6 Ağustos – 20 Aralık 1915 tarihleri 
arasındaki dönemlerde gerçekleşen çarpışmalar sonucunda İtilaf  
kuvvetleri hiçbir noktada, Akdeniz Seferi Kuvvetler Başkomutan-
lığı tarafından 25 Nisan 1915 öncesinde belirlenmiş taktik hedef-
lere dahi ulaşamamışlardır.

Bu durum, özellikle ağustos ayındaki muharebeler sonrasında 
Çanakkale Kara Muharebeleri’ni statik bir hale sokmuş ve bütü-
nüyle mevzi muharebesi şekline dönüştürmüştür.  

Özellikle Türk tarafı, çıkarmaların başladığı günden ağustos so-
nuna kadar olan süreçte ağır zayiat vermişti ve bilhassa topçu 
sınıfının silah ve mühimmat üretimi ve tedarik edilmesi konula-
rında büyük sıkıntılar yaşamaktaydı.

Çanakkale Kara Muharebeleri’nde Ağustos 1915 sonu itibariyle 
Türk ordusunun içinde bulunduğu duruma karşılık, İtilaf  kuvvetle-

4 “Arıburnu Muharebeleri Raporu”, Mustafa Kemal, Yayına Hazırlayan: Uluğ İĞDE-
MİR, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990, Sayfa 70
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rinin de defalarca takviye edilmelerine rağmen giriştikleri harekât-
ların tamamının sonuçsuz kalması, onların da ağır zayiata uğra-
ması ve birkaç nokta haricinde cephe hattının genelinde mahkûm 
arazi bölümlerinde sıkışıp kalmaları, sonuçta her iki tarafı da daha 
çok mevcut durumlarını savunma refleksi içine itmiştir.

İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener ile Fransa’nın cephedeki 
kuvetlerinin Başkomutanı Mareşal Joffre, Birinci Dünya Savaşı’nın 
kesin sonucun Batı Cephesi’nde alınacağını düşündüklerinden, 
Çanakkale Cephesi müttefikler tarafından, kritik öneme sahip tâli 
cephelerden biri olarak değerlendirilmiştir. Bu kritik önem nede-
niyledir ki Çanakkale Cephesi’nde savaşan taraflar, bu cepheye 
peyderpey toplamda bir milyona yakın asker yığmışlardır.  Çanak-
kale Kara Muharebeleri’ne sahne olan muharebe alanları, diğer 
bütün cephelere oranla oldukça küçük ve tarafların ön cephe hat-
ları arasındaki insansız bölgeler de bir hayli dar olduğundan, gerek 
İtilaf, gerekse Türk kuvvetleri, bu cephede sahip oldukları mevzile-
ri karış karış savunmak durumunda kalmışlardır.

1915’ten günümüze, aradan geçen yüz yıldan fazla bir zaman 
sonra bizlere düşen ise, bir zamanlar ölümün pervasızca dolaştığı 
bir savaş alanını, daha çok içselleştirerek dolaşmaktır. Bu neden-
ledir ki atalarımızın karış karış savundukları toprakları 
adım adım yürümek gerekir. Unutulmamalıdır ki 1915’te 
bu topraklarda tükenen gencecik hayatlar, dökülen kanlar, ya-
şanan acılar ve geride kalanların akıp giden gözyaşları, bugün 
birçoğumuzun sahip olduğu koşulların temelini oluşturmaktadır.

Vatan uğrunda pervasızca ölüme koşan kahraman Türk şehitlerinin 
yanı sıra, onlarla yan yana, koyun koyuna Çanakkale toprakların-
da yatan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün 1934 yılında belirttiği üzere, bu topraklarda canları-
nı verdikten sonra artık bizim de evlatlarımız olan bütün askerlerin 
ebedi anılarını, her zaman hatırlamak ve yaşatmak dileğiyle...

Gürsel AKINGÜÇ
Mart 2019  
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Arıburnu Cephesi  
Yürüyüş Güzergâhı
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BAŞLANGIÇ NOKTASI
Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nın başlangıç noktası Kü-
çük Arıburnu (Hell Spit) doğusunda, yolun batı kenarında yer alan 
otoparkın hemen karşısında bulunan CWGC (Commonwealth War 
Greaves Commission – İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlıkları Ko-
misyonu) Şarapnel Vadisi Mezarlığı’na (Shrapnel Valley Cemetery) 
giden yolun giriş bölümü olup, bu noktada başlangıç noktasını 
işaret eden bir tabela yer almaktadır. 

Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nın başlangıç noktası.

Büyükdere / Korku Deresi – 
Şarapnel Vadisi (Shrapnel Valley)
Başlangıç noktasından itibaren yaklaşık 100 metrelik kısa bir yü-
rüyüş sonrasında vardığınız küçük alanda sizi ilk karşılayan, bu 
alanın kuzey tarafına yerleştirilmiş bir tabeladır. Bu tabela üze-
rinde hem güzergâhın bütünü yer almakta, hem de güvenli ve 
keyifli bir yürüyüş için önemli bazı öneriler sıralanmaktadır. Söz 
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konusu tabela üzerinde yer alan öneriler ve yürüyüş sırasında ih-
tiyaç duyulabilecek ve yararlı olduğu bilinen, bu nedenlerle her 
ziyaretçinin yanında bulundurması önerilen malzemelerin listesi, 
bu kitabın sonunda yer almaktadır.

Tabelanın bulunduğu noktadan ayrılıp Şarapnel Vadisi Mezar-
lığı (CWGC Shrapnel Valley Cemetery) girişindeki merdivenlere gel-
meden hemen önce dar bir dere yatağının üzerinden geçersiniz. 
Bu dere; yılın büyük bölümünde kuru olan, sadece yağışların bol 
olduğu aylarda yatağı su tutan bir deredir. Dar, fakat bölgedeki 
en uzun yataklardan birine sahip olan bu kuru dere; eski Türk 
haritalarının bazılarında “Büyükdere”, bazılarında ise “Korku Dere-
si” olarak tanımlanmışsa da daha çok “Korku Deresi” olarak bilinir. 

Bu derenin yatağını oluşturan ve içerilere doğru uzanan dar ve 
derin vadinin, deniz kıyısına yakın giriş bölümüne Anzaklar, “Şa-
rapnel Vadisi” (Shrapnel Valley) adını vermişlerdir. Bunun nedeni, 
1915 yılındaki muharebeler sırasında Kabatepe’nin doğu yamacın-
da mevzilenmiş Türk topçusunun bu bölgeye attığı ihtiraklı tapa1 
takılı top mermileridir. 

Şarapnel Vadisi Mezarlığı’nın girişi önünden itibaren dere ya-
tağı doğu yönünde takip edilerek, vadinin iç kısımlarına doğru 
yaklaşık 260 metrelik bir yürüyüş yapıldığında, Korku Deresi’nin 
sağ yandan (doğu yönünden) gelen bir başka dere ile birleştiği 
görülür. 

Hafif  kuzeydoğu yönündeki yürüyüş istikametine göre sağ yanı-
nızdan ya da doğu yönünden gelen bu dere ise “Kömürkuyu” ya 
da “Kömürkapı Deresi” (Bridge’s Road – Bridges Yolu) olarak bilinir. 
Merkeztepe’nin (MacLaurin Hill – MacLaurin Tepesi) batı yönünde 

1 İhtiraklı Tapa: Atıldığı noktada, topun namlusundan çıktığı andan itibaren top 
mermisinin hangi mesafede ve yükseklikte paralanacağı ayarlanabilen tapa cinsi. Bu tip 
tapa takılan top mermileri, yerden 10 – 20 metre yükseklikte havada paralanıp, yere 
doğru şarapnel misketleri saçtıklarından, daha çok açık arazideki canlı hedeflere karşı 
kullanılırlar.
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kıvrılarak uzanan yamacı (Braund’s Hill – Braund Tepesi) ise bu iki 
derenin arasında yükselmektedir. 

Korku Deresi’nin uydu görüntüsü üzerindeki genel görünümü

Her iki derenin birleştiği noktadan (Braund Tepesi’nin batı ucu) iti-
baren önce kuzeydoğuya, sonra güneydoğuya ve en son tekrar 
kuzeydoğuya dönerek, Yükseksırt’ın (Russell’s Top – Russell Zirvesi) 
güney ve doğu yamaçları altından, Cesarettepe (The Nek – Boyun) 
ile 180 Rakımlı Tepe’nin (Baby 700 – Bebek 700) birleştiği bölüme 
kadar uzanan Korku Deresi’nin bu bölümü, Anzaklar tarafından 
“Monash Gully” (Monash Deresi) olarak tanımlanmıştır.

“Kömürkuyu” ya da “Kömürkapı Deresi” ise Braund Tepesi’nin güney 
yamaçları boyunca uzanır ve adı geçen bu tepe ile Kırmızısırt’ın 
(Johnston’s Jolly – Johnston’ın Neşesi) kuzeye bakan yamaçlarını 
birbirinden ayırır. Muharebeler sırasında Anzak kuvvetleri için 
önemli bir toplanma ve barınma yeri olan “Kömürkuyu” ya da 
“Kömürkapı Deresi”, Merkeztepe (MacLaurin’s Hill – MacLaurin Tepesi) 
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ile Kırmızısırt’ı birbirine bağlayan boyun noktasının (Scott’s Point – 
Scott Noktası) batısına doğru uzanmaktadır.

Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nın bir bölümü olan “başlan-
gıç noktasına dönüş - kısa güzergâh seçeneği” (bkz. sayfa 145), Korku 
Deresi ile Kömürkuyu Deresi’nin (ya da Kömürkapı Deresi) birleştiği nokta-
dan itibaren Braund Tepesi üzerinde ve bu tepenin tamamı boyunca 
uzanır. Buradaki patika önce 4’üncü Tabur İçtima Alanı Mezarlığı’na 
(CWGC 4th Battalion Parade Ground Cemetery), oradan da Merkeztepe ile 
Kırmızısırt’ı birbirine bağlayan boyun noktasına varmaktadır.

Şarapnel Vadisi Mezarlığı  
(Shrapnel Valley Cemetery)

Şarapnel Vadisi Mezarlığı’nın Ağustos 1921’deki görünümü (solda) ve mezarlık planı 
(sağda).2

Korku Deresi / Büyükdere Vadisi (Şarapnel Vadisi) girişinde, MacLa-
gan Sırtı’nın güney yamacı üzerinde ve yoldan yaklaşık 80 metre 
içerde yer almaktadır. Muharebeler sırasında, bu alana gömülen 
askerlerin mezarları ile  oluşturulan ve içinde bulunduğu vadinin 
adıyla anılan Şarapnel Vadisi Mezarlığı, günümüze ulaşan haliyle 
CWGC tarafından 1919 – 1923 döneminde yapılmıştır. Bölgedeki 

2 https://anzacportal.dva.gov.au/history/conflicts/gallipoli-and-anzacs/locations/exp-
lore-northern-war-cemeteries/plugges-plateau
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bütün CWGC mezarlıklarında olduğu gibi, mezarlık girişindeki 
duvarın üzerinde ve mezarlık dâhilinde bilgi tabelaları mevcuttur.

Hafif  eğimli bir arazi üzerinde, giriş yönü itibariyle kuzey yönüne 
dönük toplam 2.836 m² genişliğinde bir alanı kaplayan Şarapnel 
Vadisi Mezarlığı’nda, muharebeler sırasında buraya gömülmüş 
28’i İngiliz, 527’si Avustralyalı, 56’sı Yeni Zelandalı ve 72’si kim-
liği meçhul olmak üzere toplam 683 savaş ölüsü gömülüdür.3

Şarapnel Vadisi Mezarlığı Batısında 
İlgi Çeken Bir Alan: “Türkler” 

Australian War Memorial (AWM) arşivinde RC02604 arşiv nu-
marası ve “Military Cemetery at Sharapnel Valley” (Şarapnel Vadisi As-
keri Mezarlığı) başlığı ile kayıtlı bulunan bir belge ilgi çekicidir. Adı 
geçen mezarlığın krokisi olan, açıklamasında 1915 yılında yapıl-

3 CWGC: Commonwealth War Greaves Commission (Britanta Milletler Topluluğu Savaş 
Mezarlıkları Komisyonu)
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dığı ve orijinalinin 39 x 55 cm ebatlarında olduğu belirtilen bu 
belgede, mezarlığın genel yerleşim planı gösterilmektedir. Ancak 
bu krokide Türk tarafı için ilginç olan, söz konusu mezarlığın batı 
tarafında, mezarlığın bulunduğu bölge ile Anzak Koyu arasın-
da, özellikle katırlarla taşınan malzeme ve mühimmatın ulaşımını 
sağlamak için, yine Anzaklar tarafından muharebeler sırasında 
kazılmış irtibat hendeği arasındaki bir arazi parçasının etrafı çev-
rilerek, içine “Turks” (Türkler) ibaresinin yazılı olmasıdır.

Bu durumda sorulması gereken bir soru akla gelmektedir ki o da 
şudur:

“Şarapnel Vadisi Mezarlığı’nın batı tarafında ve mezarlığa bitişik durumda-
ki etrafı çevrili bu alanın içine, neden Türkler ibaresi yazılmıştır?”

Bu soruya karşılık, ancak iki türlü cevap seçeneği akla gelmekte-
dir. O cevaplarda Şöyledir:

1. Bu alan muharebeler sırasında Türk esirlerin tutulduğu bir 
yer olabilir,

2. Ya da yine muharebeler sırasında Türk şehitlerinden bazı-
larının Anzaklar tarafından gömülü olduğu bir alan olabilir.

Bu cevaplardan birincisini değerlendirdiğimizde, uzun yıllardır 
Çanakkale Muharebeleri’ni ve muharebe alanlarını araştıran biri 
olarak vardığımız sonuç şudur:

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında bir şekilde Anzak tarafı-
na esir düşmüş Türk askerlerini ve bunların tutulduğu ya da çalış-
tırıldıkları yerleri (Haintepe’den Anzak koyu’na uzanan yamaçta 
etrafı telle çevrili alanda tutulanlar ya da Mahmuz Sırtı / No.2 
Outpost yamacında çalıştırılanlar gibi) gösteren birkaç fotoğraf4, 
özellikle AWM (Australian War Memorial) ve IWM (Imperial War 

4 İlgili fotoğraflara birkaç örnek vermek gerekirse; AWM arşivinde bulunan PS1584, 
P02367.011, C02711, J02453, G01188, G00456, A00881, A01038 arşiv nu-
maralı fotoğraflara bakılabilir.
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Museum) arşivlerinde mevcut olup, söz konusu fotoğraflar bu ko-
nuyla yakından ilgilenenler tarafından çok iyi bilinmektedir. 

Yine çok iyi bilinen bir ayrıntı vardır ki Şarapnel Vadisi Mezarlı-
ğı yanındaki her hangi bir alanda Türk esirlerin tutulduğunu ya 
da çalıştırıldığını gösteren tek bir fotoğraf  dahi yoktur ve bugüne 
kadar böyle bir fotoğrafa da rastlanmamıştır. 

Bu tespite karşılık aşağıda yer verilen hava fotoğrafında kırmızı 
çerçeve ile belirtilmiş bölümün büyütülmüş görüntüsünden de 
anlaşıldığı gibi, “Turks” yazılı olan alanın, muharebeler sırasında 
bütünüyle boş bırakıldığı, bu alanın üzerine Anzaklar tarafından 
her hangi bir barınma ya da depolama tesisi kurulmadığı görül-
mektedir. 

27 Ekim 1915 tarihli bu hava fotoğrafında Şarapnel Vadisi Mezarlığı’nın bulunduğu alan 
kırmızı çerçeve ile belirtilmiştir.

Yukarıdaki tespit sonucunda geriye kalan tek seçenek, muharebe-
ler sırasında Türk şehitlerinden bazılarının Anzaklar tarafından 
bu alana gömülmüş olma ihtimalidir. Bu ihtimal dahilinde dü-
şündüğümüzde ve mevcut bilgi ve belgeleri değerlendirdiğimiz-
de aklımıza ilk gelen sonuç, 25 Nisan 1915 sabahı gerçekleşen 
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Anzak çıkarması sırasında Haintepe ve yakın çevresinde konuşlu 
olan 27’nci Piyade Alayı’nın 2’nci Taburu’na bağlı 8’inci Bölük 
kuruluşundaki, yaklaşık 83 (her biri 9 kişiden oluşan dokuz man-
ga + 1 Takım Çavuşu + 1 Takım Komutanı)5 mevcutlu 2’nci Ta-
kım’dan bu bölgede şehit düşen 78 ya da 79 Türk askerinin6 bu 
alana gömülmüş olabileceği ihtimalidir.

Kırmızı çerçeve ile belirtilen alanın, daha yakın görünümü. 
“Turks” ifadesiyle belirtilen alan, kırmızı kesik çizgiyle çevrelenmiştir.Söz konusu alanda 

her hangi bir tesisin yer almadığı, yukarıdaki fotoğraf  karesinde açıkça görülmektedir.

5 “Çanakkale Hatıraları”, 1. Cilt, “Çanakkale Arıburnu Savaşları ve 27. Alay”, Emekli 
Albay Şefik AKER, Arma Yayınları, İstanbul Kasım 2001, Sayfa 201 - 202

6 Yukarıda belirtilen eserin 204. Sayfasında; “Bu takımın, denizden ve karadan 
gelen ateşlere karşılık verdiğini ve askerlerden ancak 3 – 4 kişinin kurtulabildiğini, 8’inci 
Bölük Komutanı Yüzbaşı Faik Efendi söylemiştir.” şeklinde yer alan ifadeden yola 
çıkarak bu sonuca varılmıştır. 
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Bu tahmini pekiştiren bir diğer konu ise Anzak Kolordusunda gö-
rev yapan Rahip Ernest Merrington’ın7 günlüğüne yazdıklarıdır. 
Rahip Ernest Merrington 9 Mayıs 1915 tarihinde Şarapnel Vadi-
si Mezarlığı’nı ziyaret ettikten ve oradaki bazı defin faaliyetlerine 
katıldıktan sonra günlüğüne şunları yazmıştır:

“Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar için kutsal hale gelen bu alandaki 
küçük işçi grubumuzun etrafına sık sık mermiler düştü… Şafakta tek ba-
şıma oradaydım ve ölmüş adamları yan yana yatırarak topladım. Cesetle-
ri mezarlara koydum, yan tarafta yol yapan8 birkaç yorgun adam dışında 
kimseden yardım alamadan saatlerce çalıştım. Bu askerlerin savaştaki 
kişisel katkılarını kimlik bilgilerini içeren künye kartlarını her mezarın 
başına yerleştirdim. 42 Avustralyalı ve 10 Türk saydım. Doğuda tepenin 
üzerinde güneş doğdu, etrafımdaki harika sahneyi, ölüm, asalet, cesaret ve 
fedakarlığı ortaya çıkardı.”

Rahip Ernest Merrington’ın yukarıdaki ifadelerinden Şarapnel 
Vadisi Mezarlığı’nın bulunduğu alana 10 Türk şehidinin de gö-
müldüğü anlaşılmaktadır. Ancak bu Türk şehitlerinin mezarlığın 
içine mi yoksa Pope Tepesi Mezarlığı (Pope’s Hill Cemetery – bkz. sayfa 
95) örneğinde olduğu gibi, mezarlığın dışına, ancak hemen ya-
nındaki bir alana mı gömüldüğü belirtilmemektedir. Ancak; Pope 
Tepesi Mezarlığı’nda gerçekleşen uygulamayı düşündüğümüzde, 
söz konusu Türk şehitlerinin de tıpkı adı geçen mezarlıkta oldu-
ğu gibi, Şarapnel Vadisi Mezarlığı’nın dışına, ancak hemen ya-
nındaki bir alana gömülmüş olmaları ihtimali, daha akla yatkın 
gelmektedir.  

Yine Merrington’ın anlattıklarından çıkarttığımız bir başka sonuç 
da şudur ki kendisi, 10 Türk şehidini 9 Mayıs 1915 tarihinde göm-
düğünü ifade etmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu şehitler 
Şarapnel Vadisi Mezarlığı’nın dışında, ancak hemen yanındaki bir 

7 AWM 1DRL / 496 Papaz Ernest Northcote Merrington, Avustralya 1. Hafif  Süvari Alayı
8 Şarapnel Vadisi Mezarlığı yanında yapılan bu yol, muhtemelen Anzak Ko-

yu’na giden ve “Şarapnel Vadisi Askeri Mezarlığı” başlıklı krokide “Sap for mules 
only” olarak belirtilen irtibat hendeği olmalıdır. 
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alana gömüldülerse, 25 Nisan – 9 Mayıs 1915 tarihleri arasındaki 
dönemde yine Türk askerlerinin gömüldüğü bir alana, dolayısıyla 
25 Nisan 1915 tarihinde Haintepe ve yakın çevresinde şehit düşen 
ve Anzaklar tarafından defnedilenlerin yanına gömülmüş olmalıdır-
lar. Burası da muhtemelen, Şarapnel Vadisi Askeri Mezarlığı başlıklı 
krokide etrafı çevrilerek belirtilmiş bulunan “Turks” yazılı alan ol-
malıdır.  

Bütün bu verilere karşılık, bu kitabın yayınlandığı tarihe kadar ge-
çen süreçte bu konuyu aydınlığa kavuşturacak her hangi bir somut 
belge ya da bulgu, ne yazık ki bulunamamıştır. Ancak ilerleyen za-
manlarda, burada ifade ettiğimiz varsayımı doğrulayan bir belgeye 
ya da bulguya ulaşılması durumunda buradaki alan, Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tespit edilen 
yeni bilimsel veriler doğrultusunda değerlendirilip düzenlenecektir.

Verilerin doğruluğu kanıtlandığı takdirde buradaki alana gömü-
len şehit Türk askerlerinin büyük çoğunluğunun, 25 Nisan 1915 
sabahı Arıburnu’nu koruyan Haintepe ve yakın çevresinde ko-
nuşlu 2’nci Takım efradından saat 04.30 – 06.00 arasındaki za-
man diliminde şehit düşenler olması, kuvvetle muhtemel olarak 
değerlendirilmektedir. Söz konusu zaman diliminde, gerek Sed-
dülbahir, gerekse Kumkale çıkarmaları henüz başlamadığından 
bu şehitler, aynı zamanda Çanakkale Kara Muharebeleri’nin ilk 
şehitleri olarak kabul edilmelidir.

Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, Arıburnu Cephesi Yürüyüş 
Güzergâhı’nın henüz başlangıç bölümünde ziyaretçiyi karşılayan 
“Shrapnel Vadisi Mezarlığı” ve “Muhtemel Türk Şehitliği”, bir anlamda 
ebedi bir dostluk köprüsünün iki yakası gibi olacaktır. O zaman 
burası bizlere, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1934 yılında 
söylediği şu sözleri, anlamı daha da yoğunlaşarak bir kez daha 
hatırlatacaktır: 

“Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını dö-
ken kahramanlar. Burada bir dost vatanın topra-
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ğındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, 
Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak 
diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Göz-
yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımız-
dadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyu-
yacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten 
sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nın henüz başlangıç 
bölümünde bizleri karşılayan huzur içinde, dingin bir doğa-
nın bağrında, aslında Arıburnu Cephesi’nin birçok noktasında 
“Mehmetçiklerle Anzakların yan yana, koyun koyuna” yattığının bilinci 
ile duygularımızı pekiştirmek mümkündür. Birinci Dünya Sava-
şı’nın kan ve barut kokan, ölümün her yanda pervasızca dolaştığı 
günlerden çok uzaklarda bugün, 1915 yılında bu topraklara düş-
müş askerlerin birer gelinciğe dönüştüğünün ve bizlere barışın 
erdemini hatırlatması gerektiğinin bilinciyle, “karış karış sa-
vunulan” Arıburnu Cephesi’ni, “adım adım yürüyelim”.

MacLagan Sırtı (MacLagan’s Ridge) 
Üzerinden Haintepe’ye Çıkış 
Şarapnel Vadisi Mezarlığı ile Muhtemel Türk Şehitliği’ni birbirinden 
ayıran,  Şarapnel Vadisi Mezarlığı’na ait drenaj bölümü içinden 
yürünerek, bu bölümün kuzeydoğu yönüne kıvrıldığı noktada 
küçük bir merdivenle karşılaşılır. Bu merdiven, aynı zamanda 
Haintepe’nin üst kısmına ulaşımı sağlayan patikanın da başlangı-
cıdır. Bu noktadan itibaren yaklaşık 300 m uzunluğunda, orta-
lama 20° yukarı doğru eğimli, ahşap basamaklı bir patika bizi 
beklemektedir. Üzerinde yürüyeceğiniz bu patika Anzaklar ta-
rafından, 25 Nisan 1915 sabahı Arıburnu ve yakın çevresindeki 
sahillere 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci Taburlarıyla çıkan ilk birlik 
olan 3’üncü Avustralya Tugayı’nın Komutanı Albay Even Geor-
ge Sinclair MacLagan’ın adıyla anılmış ve MacLagan Sırtı (MacLa-
gan’s Ridge) olarak tanımlanmıştır.
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MacLagan Sırtı; Haintepe’nin güneybatı bölümünden Küçük Arıburnu 
üzerindeki yükseltiye (Queensland Point – Queensland Noktası) doğru uza-
nan yamaçtır. Bu yamaç; Anzak Koyu ile Büyükdere / Korku Deresi’nin 
denize döküldüğü, Kabatepe yönüne bütünüyle açık olan bölgeyi bir-
birinden ayıran doğal bir arazi parçasıdır. 1915 yılındaki muharebe-
ler sırasında, Haintepe’den Küçük Arıburnu’na uzanan bütüncül yapısıy-
la, Anzak Koyu’nu ve Haintepe’nin batı yamaçlarını, Kabatepe yönünden 
gelen Türk topçu ateşlerine karşı koruyan doğal bir perde görevi 
görmüştür. Türk topçusunun ateşlerine karşı MacLagan Sırtı’nın oluş-
turduğu doğal perde sayesinde Anzak Koyu sahili, barınması mümkün 
bir mevki olmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda bölgede yapılan yapılan 
yol genişletme çalışmaları sırasında, MacLagan Sırtı’nı Küçük Arıbur-
nu’na bağlayan arazi parçasının önemli bölümü, ne yazık ki yok 
olmuştur. Arıburnu Cephesi’ndeki muharebe arazisinin 1980’lere 
kadar varlığını sürdürmüş olan bu bölümünün ne şekilde olduğu, 
sadece günümüze ulaşmış bazı fotoğraflardan anlaşılabilmektedir.

Haintepe’nin üst kısmına ulaşımı sağlayan patikanın görünümü.

Haintepe’den Queensland Noktası’na doğru, güneybatı yönünde uza-
nan sırt üzerinde yer alan patika, 1915 yılındaki muharebeler sı-
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rasında Anzak askerleri tara-
fından açıldığından, tarihi bir 
niteliğe de sahiptir. Patikanın 
tarihi niteliğini vurgulamak 
amacıyla, MacLagan Sırtı 
üzerindeki patikanın 1915 ve 
günümüze ait fotoğraflardaki 
konumu karşılaştırılmıştır. Bu 
fotoğraflardan ilki, 1915 yı-
lında Arıburnu Cephesi’ndeki 
muharebeler sırasında çekilmiş 
hava fotoğrafındır. Altta yer 
alan fotoğrafta MacLagan Sırtı 
üzerindeki patika, oldukça net 
olarak görülmektedir.Even George Sinclair MacLagan 

Albay 
3’üncü Avustralya Tugayı Komutanı

MacLagan Sırtı üzerindeki patikanın (mavi ile belirtilen) 
1915’te çekilmiş hava fotoğrafı üzerindeki görünümü
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Aynı patikanın günümüz uydu görüntüsü üzerindeki konumu

Yukarıdaki fotoğrafta ise aynı patikanın konumu, günümüze ait 
bir uydu görüntüsü üzerindeki yer almaktadır. Her iki fotoğrafta 
da mavi bantla belirginleştirilen patikanın, 1915’ten günümüze, 
güzergâh olarak hemen hiç değişmediği fark edilmektedir.

MacLagan Sırtı üzerinde yer alan tarihi patika, Haintepe’nin ku-
zeybatı köşesi üzerinde yer alan Plugge’s Plateau Mezarlığı girişine 
kadar uzanan haliyle 570 m uzunluğundadır.

Haintepe’ye çıkış bölümünden başlayarak, Arıburnu Cephesi Yü-
rüyüş Güzergâhı’nın tarihsel niteliğini ziyaretçiye hatırlatmak ve 
arazinin 1915 yılındaki görüntüsünü canlandırabilmek amacıyla, 
güzergâhın muhtelif  noktalarına “resimli mevki tabelası” yerleşti-
rilmiştir. Bu tabelalar üzerindeki fotoğraflar, 1915 yılında Arıburnu 
Cephesi’nde gerçekleşen muharebeler sırasında çekilmişlerdir. Söz 
Konusu tabelalar yerlerine yerleştirilirken, üzerlerindeki fotoğraf-
ların çekildikleri açılar dikkate alınmış ve nostaljik duygular yarat-
ması amaçlanmıştır. Tabelaların ilk üç tanesi, Haintepe’ye çıkan 
patika üzerinde yer almakta olup, bunların bakış açıları ve üzerle-
rindeki fotoğraflar aşağıda sırasıyla gördüğünüz gibidir.
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MacLagan Sırtı üzerinde yer alan resimli mevki tabelalarının bulundukları noktalar ve bu 

noktalardan bakış açıları

( 1 ) Numaralı açıdan baktığınızda 1915 yılındaki haliyle Küçük Arıburnu.
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( 2 ) Numaralı açıdan baktığınızda 1915 yılındaki haliyle Anzak Koyu sahili.

( 3 ) Numaralı açıdan baktığınızda 1915 yılında Haintepe üzerine su tankı çıkarmaya 

çalışan Maori askerler.
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Anzak Deresi (Anzac Gully)

( 4 ) Numaralı noktada yer alan resimli mevki tabelası üzerindeki  
fotoğrafın çekildiği açıya göre Anzak Deresi’ne bakış. 

MacLagan Sırtı üzerindeki patikadan Haintepe’ye çıkarken sol 
(kuzey) yanınızda kalan derin sel yarıntısıdır. “Anzac Gully” (An-
zak Deresi) olarak tanımlanmış bu arazi bölümü, Çanakkale Kara 
Muharebeleri sırasında daha çok Anzak Kolordusu Komutanlığı 
ile bu kolordu kuruluşunda bulunan bazı ast birliklerin karargâh-
larına ev sahipliği yapmıştır.

Aslında buradaki sel yarıntısı, muharebeler sırasında değişik za-
manlarda gelişen değişik durumlara göre, Anzaklar tarafından 
farklı isimlerle anılmıştır. 25 Nisan 1915 tarihinde gerçekleşen çı-
karmanın hemen sonrasında ilk olarak “New Zealand Gully” (Yeni Ze-
landa Vadisi), daha sonraları “Headquarters Gully” (Karargâhlar Vadisi) 
ve en son olarak da “Anzac Gully” olarak tanımlanmıştır. Bu arazi 
parçası için yapılan son tanımlama olan “Anzak Vadisi” adı, en çok 
bilinen ve haritalarda en çok kullanılan ifade olarak kullanılmıştır. 
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Haintepe’nin üst kısmına vardığınızda, karşılacağınız resimli 
mevki tabelası üzerindeki fotoğraf, buranın 1915 yılında ne şekil-
de göründüğü konusunda fikir vermektedir.

(4 ) Numaralı noktada bulunan resimli mevkii tabelası üzerinde bulunan bu fotoğrafın 
açıklamasında şu ifadeler yer almaktadır: 

“Haintepe’nin üzerinde kimliği belirsiz bir asker, arka planda Anzak Deresi ve Anzak Koyu 
görülüyor. Patika boyunca uzanan çalılar, yine patika boyunca sıralanan zeminlikleri, kuzey-

deki Anafartalar bölgesinden burayı doğrudan gözlemleyen Türklerden saklamaktaydı.”

Haintepe – Plugge Platosu (Plugge’s 
Plateau)
Anzak Koyu’nun doğusunda yer alan, bu koyun kuzey sınırını 
oluşturan Arıburnu’ndan itibaren kuzey yönünde Küçük Kemikli 
Burnu’na (Nibrunesi Point) doğru uzanan sahil kesimine bütünüyle 
hâkim, üst kısmı oldukça düz küçük bir plato şeklinde olmasına 
karşılık, doğudan batıya doğru hafif  eğimli, en yüksek noktası 
olan kuzeydoğu bölümünde 102 m rakıma sahip bir tepedir. 1915 
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yılında, Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında Haintepe, 
Anzak Kolordusu’nun Arıburnu bölgesinde ele geçirdiği kıyı başı 
bölgesinin en önemli noktalarından biri haline gelmiştir.

25 Nisan 1915 sabahı Arıburnu ve yakın çevresindeki sahillere çıkan 
Anzak birliklerinden, Yeni Zelanda Tugayı kuruluşunda bulunan, 
Yarbay Arthur Plugge komutasındaki Auckland Taburu, Haintepe 
üzerinde karargâhını kuran ilk birliktir. Bu nedenle Haintepe, Yarbay 
Arthur Plugge’nin anısına “Plugge’s Plateau” (Plugge Platosu) olarak ta-
nımlanmış ve muharebeler süresince Anzak Kolordusu’nun ve bu 
kolordunun kuruluşunda bulunan bazı ast birlik karargâhları da bu 
tepenin denize bakan yamaçlarında yer almıştır.

İtilaf  kuvvetlerinin eline geçen ilk tepe olması, muharebeler boyun-
ca Anzak obüs bataryalarına sağladığı mevzilenme olanakları, 1915 
öncesindeki dönemde herhangi bir adı olmayan bu tepenin, Türk-
ler tarafından “Haintepe” olarak tanımlanmasına neden olmuştur.

Bu tepe üzerinde ilk ulaşılan yer CWGC Plugge Platosu Mezarlığı’dır 
(Plugge’s Plateau Cemetery). Bu mezarlık,  1915 yılındaki muharebeler 
sırasında oluşturulmuş ve günümüzdeki haliyle CWGC tarafından 
1919 – 1923 yılları arasında, orijinal mezarlığın üzerine yapılmıştır.

Plugge Platosu Mezarlığı’nın Ağustos 1921’deki görünümü (solda) ve mezarlık planı (sağda).9

9 https://anzacportal.dva.gov.au/history/conflicts/gallipoli-and-anzacs/locations/exp-
lore-northern-war-cemeteries/plugges-plateau
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15 X 12,8 m boyutlarında, 
dikdörtgen şeklinde, 192 m² 
genişliğinde bir alanı kapla-
yan Plugge Platosu Mezarlığı’nda 
12’si Avustralyalı, 8’i Yeni Ze-
landalı ve 1’i kimliği meçhul 
olmak üzere toplam 21 savaş 
ölüsü gömülüdür.10

25 Nisan 1915 Pazar günü saat 
04.30’da Anzak Kolordusu’nun 
öncü birlikleri Arıburnu sahili-
ne ayak bastıkları anda, Hainte-
pe üzerinde ve civarında bulu-
nan az sayıdaki Türk askerinin 
tüfek ateşiyle karşılaştılar. Bu 
ateş altında karaya çıkan 1’inci 
Avustralya Tümeni’nin 3’üncü 
Tugayı’na bağlı taburlar, dü-

zenlerini önemli ölçüde kaybettiler ve o gün uzun saatler boyunca 
önü alınamayan büyük bir karmaşanın içine düştüler.

Bazı kaynaklarda, Haintepe’de konuşlu Türk Takımı’nın makineli 
tüfekleri olduğundan bahsedilse de bu bilgi kesinlikle doğru de-
ğildir. Çünkü o dönemde Türk ordusundaki Piyade alaylarında, 
4 adet makineli tüfekle donatılmış birer “Makineli Tüfek Bölüğü” 
bulunmaktaydı. 25 Nisan 1915 sabahı 2’nci Taburu ile Anzak çı-
karmasını karşılamak durumunda kalan 27’nci Piyade Alayı’nın 
Makineli Tüfek Bölüğü ise, çıkarmanın başladığı saatlerde Ecea-
bat’ta alayın ordugâhının bulunduğu “Top Zeytinlik” mevkiindeydi.

Haintepe’nin çevresinde uzanan kıyı hattı boyunca Gelibolu Yarı-
madası’na çıkan Anzak birliklerini karşılayan Türk birliği, 27’nci 
Alay, 2’nci Tabur, 8’inci Bölük’ten 2’nci Takım’dı. Asteğmen Mu-

10 CWGC: Commonwealth War Greaves Commission (Britanta Milletler Topluluğu Savaş 
Mezarlıkları Komisyonu)

Arthur Plugge 
Yarbay 

Auckland Taburu Komutanı
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harrem Efendi ve 80 kadar Türk askerinden oluşan bu takım An-
zakları, kısa süre de olsa çıktıkları sahilde oyalamayı başardı. Aslında 
2’nci Takım, hem zaman kazandı, hem de Anzak öncü birliklerinin 
içine düştüğü karmaşanın büyümesinde önemli rol oynadı.

Öncü kuvvet olarak sahile çıkan 1.500 kişilik Anzak kuvvetine ilk 
zayiatını verdiren 2’nci Takım, mevcudundan 3 – 4 kişi sağ kala-
na kadar savunmayı sürdürdü. Takım Komutanı Asteğmen Mu-
harrem Efendi de yaralandıktan sonra sağ kalanlar, Korku Deresi 
içinden geriye çekildiler. Bu ilk çarpışma sonrasında Haintepe, 25 
Nisan 1915 tarihinde saat 06.00 civarında Anzak kuvvetlerinin 
eline geçti. Anzak kuvvetleriyle çarpışırken, bu tepe ve civarında 
2’nci Takım’dan hayatlarını kaybeden askerler, Çanakkale Kara 
Muharebeleri’nin ilk şehitleri olarak tarihe geçtiler.

Anzak Kolordusu’nun öncü birlikleri olarak Arıburnu ve civarında karaya çıkan 3’üncü 
Avustralya Tugayı’nın 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci Taburları (ilk kademede her tabur ikişer 
bölüklü idi) ve onları karşılayan 8’inci Bölük’ün 2’nci Takımı’nın bölgedeki tertiplenmesi.
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Arıburnu Cephesi  
Yürüyüş Güzergâhı
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Haintepe’nin Kuzeybatı Köşesinden 
Bakış
Haintepe’nin kuzeybatı köşesi, deniz seviyesinden yaklaşık 85 m 
yüksekliktedir. Arazinin bu bölümünde 150 – 200 m² genişliğin-
deki bir alan temizlenerek, doğal bitki örtüsünden arındırılmış ve 
bu şekilde ziyaretçilerin bir seyir noktası olarak kullanabileceği 
bir yer haline getirilmiştir.

Doğal bitki örtüsünün temizlenmesi sonrasında burada ortaya 
çıkan alan ziyaretçiye, yaklaşık 220° genişliğinde bir bakış açısı 
sunmaktadır. Bu bakış açısı, Anzak Koyu güneyinden itibaren Sarı 
Bayır silsilesinin denize bakan yamaçlarına kadar uzanan alanı ve 
bu alan dâhilinde yer alan Ağıldere Mıntıkası’nı ve daha kuzeyde 
Anafartalar bölgesini, bütünüyle görme olanağı sunmaktadır.

Bu noktadan Arıburnu istikametine doğru baktığınızda, yine bura-
da yer alan tabela üzerindeki fotoğrafın, 25 Nisan 1915 tarihinde 
çekildiği açıdan da bakmış olursunuz. Her iki fotoğrafta görülen 
arazi yapısının dikkat çeken benzerliği, Arıburnu Cephesi’nin yer 
aldığı arazinin bazı noktalarının, aradan geçen uzun yıllar içinde 
çok fazla değişmediğini de kanıtlar niteliktedir. 

Haintepe’nin kuzeydoğu köşesindeki seyir noktasının ziyaretçilere sunduğu  
yaklaşık 220° genişliğindeki bakış açısı.  
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Günümüzde Haintepe’nin kuzeybatı köşesinden Arıburnu istikametinde baktığınızda, 
görünen manzara.

25 Nisan 1915 tarihinde Haintepe’nin kuzeybatı köşesi üzerinden  
Arıburnu (kuzeybatı) istikametinin görünüşü.

Haintepe’nin kuzeybatı köşesinde yer alan bu yer, güneyden kuze-
ye sırasıyla Küçük Arıburnu11 ve bunun hemen üzerindeki isimsiz 

11 “Hell Spit” – “Cehennem Kuyusu”
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tepecik12, Anzak Koyu (Anzac Cove), Arıburnu (Ariburnu), Kuzey Sahili 
(North Beach) gibi arazinin bu bölgedeki bütün önemli noktaları-
na bütünüyle hakim bir konumdadır. Bulunduğunuz nokta, de-
niz seviyesinden 85 m yükseklikten, bu önemli noktaları ve daha 
uzakları görebilmenize olanak sağlar. 

25 Nisan 1915  
Anzak Kolordusu’nun Çıkarma 
Harekâtı 
Kabatepe’nin kuzeyinden Balıkçıdamları’na kadar uzanan sahil 
kesiminin orta bölümüne yönelik olarak, 25 Nisan 1915 sabahı 
saat 04.30 civarında karaya ayak basılacak şekilde planlanan çı-
karma harekâtını icra etme görevi, “Australia & New Zealand 
Army Corps” (“Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu”) olarak 
tanımlanan, 25.000 kişilik, kolordu seviyesindeki bir birliğe ve-
rilmişti. Bu kolordu Mısır’da bulunduğu dönemde, ismini oluştu-
ran kelimelerin baş harfleri kullanılarak kısaca “ANZAC” (“AN-
ZAK”) olarak tanımlanmış ve daha çok da bu şekilde bilinmiştir.

Anzak Kolordusu’nun sahile ne şekilde çıkacağını belirten emir-
ler, bu kolorduyu çıkarma bölgesine taşıyacak filonun komuta-
nı Tuğamiral C. F. Thursby tarafından verilmiştir. Tuğamiral 
Thursby, ilk kademede karaya çıkarılacak birliklerin, sahilde han-
gi noktalara çıkacaklarını ise yayınladığı emrin 6. maddesinde şu 
şekilde ifade etmiştir:

“HMS Queen gemisinin filikalarındaki asker, Kabatepe’nin takriben 1 
deniz mili (1.852 metre) kuzeyindeki sahile çıkarılacaktır. HMS Prince 
of  Wales gemisinin filikalarındaki asker, HMS Queen gemisinin filika-
larının yanaştığı sahilin 800 yarda (731,52 metre – yaklaşık 750 metre 
denilebilir) kuzeyine çıkacaktır. HMS London gemisinin filikalarındaki 

12 “Queensland Point” – “Queensland Noktası”
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asker de HMS Prince of  Wales gemisinin filikalarının yanaştığı sahilin 
800 yarda kuzeyine çıkacaktır.” 13

Yukarıdaki ifadeden anlaşılan bazı önemli ayrıntılar, sırasıyla şöy-
ledir:

• İlk çıkarma kademesini sahile taşıyan üç geminin güneyden 
kuzeye HMS Queen, HMS Prince of  Wales ve HMS London 
olarak sıralanmışlardır.

• Bu gemilerden en güneyde olanı HMS Queen’den ayrılacak 
çıkarma kafilesi, çıkılacak sahil kesiminin de en güneydeki 
noktasına çıkacaktır.

• Çıkılacak sahil kesiminin en güneydeki noktası, Kabatepe’nin 
takriben 1 deniz mili (1.852 metre) kuzeyidir ki burası Keltepe 
(“Bolton’s Hill” – “Bolton Tepesi”) önleridir.

• HMS Queen gemisinin kuzeyinde (aynı zamanda üç geminin 
ortasında) bulunan ilk gemi HMS Prince of  Wales olup, bu-
nun filikalarıyla taşınanların çıkacakları sahil kesimi, Kelte-
pe’nin 750 m kuzeyidir. Burası; Küçük Arıburnu’nun hemen 
güneyidir. Büyükdere’nin denize döküldüğü yere ve White’s 
Gully’nin (“Kırmızısırt” olarak tanımlanan platonun batı bö-
lümünde, Küçük Arıburnu güneyine doğru uzanan isimsiz 
dereye Anzak tarafının verdiği isim) tam karşısına denk gel-
mektedir.

• Üç gemiden en kuzeyde bulunanı HMS London gemisinden 
filikalara bindirilip sahile taşınanlar ise Büyükdere’nin denize 
döküldüğü noktanın 750 m kuzeyindeki bir noktaya çıkarıla-
caklardır. Bu nokta da Arıburnu’nun Anzak Koyu’na bakan 
güney bölümüdür.

13 “Büyük Harbin Tarihi – Gelibolu Askeri Harekâtı”, General C. F. Aspinall Oglander, I. 
Cilt, Arma Yayınları, İstanbul 2005, Sayfa 474, Lahika 12
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Tuğamiral Thursby’nin verdiği emirlere göre  
Anzak Kolordusu’nun ilk kademe birliklerinin sahile çıkış düzeni.

Çıkarmanın yanlış yere yapılmasına, aslında birden fazla faktö-
rün bir araya gelmesi neden olmuş, her bir faktör öncü kuvvetin 
olması gereken yerden yaklaşık 1 mil daha kuzeye çıkmasında 
ayrı ayrı rol oynamıştır.

Bunlardan ilki HMS Triumph’ın ilk mevkisiydi. O tarihte donan-
mada manyetik pusula ile parakete hesabına göre mevkii belirlen-
mekteydi. Uygulanan bu yöntem, kimi zaman hatalı tespitler yapıl-
masına yol açmaktaydı. Hesaplamada yapılabilecek her hangi bir 
hata, gecenin karanlığı nedeniyle daha da büyümekteydi. Akıntı da 
vardı ama donanma denizin bu kısmını çok iyi tanıdığı için akıntı-
ları da iyi bildiği düşünülebilir. Dolayısıyla bu etken, ancak ihmal 
edilebilecek büyüklükte bir sorun yaratmış olabilir.

Hatalı haritalar, dikkate alınması gereken bir başka etkendir. O 
dönemdeki İngiliz haritalarının, günümüz haritaları ve hatta yine 
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1915 dönemine ait Türk haritaları ile karşılaştırıldığında son de-
rece yetersiz olduğu görülmektedir. Hatta bu konuda Oglander, 
şunları söylemektedir:

“19 Mayıs taarruzu sırasında Anzak’ta Avustralyalı 
askerler tarafından ele geçirilen Türk haritalarının 
bize sağladığı faydalar da az önemli görülmemelidir. 
Birkaç gün önce Seddülbahir’de de bir kısım paftalar 
elde edilmişti. Bu ana kadar elde bulunan haritalar 
çok hatalı olduğundan, birçok yanlışlıklara meydan 
vermekteydi. Ele geçirilen Türk haritalarının yardı-
mıyla, derhal bütün birliklere mükemmel haritalar 
dağıtmak imkanı doğdu.” 14

Oglander’ın belirttiği hatalı haritaların Kabatepe bölgesini gös-
teren paftalarında sahil şeritleri de hatalı işlendiği için Anzak 
Kolordusu’nu taşıyan filonun matematik hesaplardan çok şansa 
güvenerek mevki tayini yaptığı söylenebilir.

Çıkarma saatinde sahil karanlık ve pus nedeniyle perdelendiği 
için görsel nirengi noktalarını kullanmak imkânsızdı. Ancak kon-
voyların sahile yaklaşmasıyla birlikte karadaki nirengi noktaları 
belirmeye başlamış ve konumlandırmanın yanlış yapıldığı anlaşıl-
mıştır. Buna karşılık Kabatepe yönünde rotanın düzeltilmesi ye-
rine, öncü kuvvet bütünüyle, çıkılması gereken 1.500 m’lik sahil 
kesiminin kuzey bölüme çıkarılmıştır.

Deniz Asteğmen John Savill Metcalf  komutasındaki en güneyde-
ki konvoy hızla rota değiştirip diğer konvoyları da Arıburnu’nun 
nispeten daha korunaklı bölgesine, Anzak Koyu’na yönlendir-
miştir. John Savill Metcalf; 1921 yılında yaptığı bir açıklamayla, 
bu konudaki soru işaretlerini ortadan kaldırmıştır. Söz konusu 
açıklama şöyledir:

14 “Büyük Harbin Tarihi – Gelibolu Askeri Harekâtı”, General C. F. Aspinall Oglander, 
II. Cilt, Arma Yayınları, İstanbul 2005, Sayfa 30
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“Yüksekliğinden dolayı hayli belirgin olan Kabate-
pe’nin kuzey tarafına yöneldiğimizi fark ettim. Ora-
da Türk birliklerinin bulunduğunu, hem baş, hemde 
sancak tarafından ateşle karşılanacağımızı bildiğim 
için yanlış yere gittiğimizden emindim. Danışabile-
cek kimse yoktu ve taşıdığım askerlerin hayatları, 
benim sorumluluğumdaydı. Hiç oyalanmadan ro-
tayı iki kerte (22.4°) iskeleye kırarak Kabatepe’den 
uzaklaştım. Diğer kafilelerin de iskele tarafımda 
kaldığını ve bana uyduklarını görünce rotayı 1,5 ker-
te (17°) daha iskeleye kırdım.” 15  

Metcalf ’ın bu ifadesine göre öncü kafile yaklaşık 40° lik bir sap-
ma ile yoluna devam etmiş ve bu sapma sahile kadar da düzel-
tilmemiş ve ilk kademede sahile çıkacak gruplar, planlanan çıkış 
noktalarının uzağına sürükledi.

Önceden kestirilemeyen bu durum nedeniyle çıkılacak noktaların 
uzağında kalan, birbirleri arasındaki mesafeyi koruyamayan ilk 
kademe kafilelerin tamamı, Arıburnu ve yakın çevresindeki sahil 
kesimine çıkmak zorunda kaldılar.

Anzak çıkarmasının daha başlangıç aşamasında  planlanan şeklin 
dışında gelişmiş olması konusunda akıllara gelebilecek ilk soru, 
elbette ki “keşif  faaliyetinin” gerektiğince uygulanıp, uygulan-
madığıdır. Ancak İngilizlerin, sadece çıkarma değil herhangi bir 
harekât öncesi yapılması zorunlu keşif  faaliyetlerini yeterince ye-
rine getirdikleri şüphelidir. General Oglander kitabında, çıkarma 
hazırlıklarının en önemli safhalarından biri olması gereken keşif  
faaliyetleri ile ilgili olarak durumu şöyle ifade etmektedir:

“İyice tanınmayan bir memleket sahilinde yapılacak 
cebri bir çıkışta karşılaşılacağı tabii olan ciddi güç-
lük, ilk muharebenin verileceği arazi hakkında yeter-

15 “Arıburnu Çıkarma”, Stephen Chambers, Çeviren: İsmail Hakkı Yılmaz, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012, Sayfa 285 – 289
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li bir keşif  yapılabilmesinin imkânsızlığı idi. Tespit 
edilmiş olan çıkış yerinin soluna düşen Sarıbayır sil-
silesinin inanılmayacak derecede engebeli olmasın-
dan, Avustralyalılar karaya çıkarılırken, bu güçlük 
büsbütün artacaktı.” 

Çıkıştan on gün önce, çıkılması planlanan sahil kesimi bu harekât 
ile ilgili yüksek rütbeli subaylara bir harp gemisinin güvertesinden 
gösterildi. Ayrıca kolordu kurmaylarından bir subay da 14 
Nisan’da bu mıntıka üzerinde bir uçuş yaptı.

“Fakat bu keşiflerden başka elde, yarımadanın gü-
venilmesi gereken biricik bir haritası vardı ki bunun 
da birçok önemli noktalarda yanlışları bulunduğu 
sonradan anlaşılmıştı.”16

Oglander’ın ifadesiyle; “birçok önemli noktalarda yanlışları bulunduğu sonradan anlaşılmış” 
haritadan bir bölüm

Aslında bu durumun bir başka nedeni ise İngilizlerin, Türk askeri 
mekanizmasını küçümsemeleridir. “Küçümseme” konusu hak-
kında da Oglander’ın kitabında şu şekilde bir ifadeye rastlanır:

16 “Büyük Harbin Tarihi – Gelibolu Askeri Harekâtı”, General C. F. Aspinall Oglander, I. 
Cilt, Arma Yayınları, İstanbul 2005, Sayfa 207



52

ARIBURNU CEPHESİ | YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI

“Karaya çıkılmadan önce İngiliz karargâhında mev-
cut olan, Türk askeri mekanizmasının yeterliliğini 
küçümseme eğiliminin izahı mümkündür.”17

İngilizlere göre “izahı mümkün olan” gerekçeler; Balkan Savaşla-
rı, Sarıkamış Harekâtı ve Kanal Taarruzu gibi Türk tarihine acı 
sonuçları ile yazılmış olaylardır. 

İngilizler tarafından önceden tahmin edilemeyen ve izahı müm-
kün olmayan ise Türk insanının Çanakkale’de gösterdiği kararlı 
ve inançlı duruştur. Bu konudaki en güzel örnek, 19’uncu Tümen 
Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK) Bey’in, 
30 Nisan 1915 tarihinde emrindeki mıntıka komutanlarına söyle-
dikleridir.   

“İçimizde ve kumanda ettiğimiz askerlerde, Balkan 
Harbi utancının ikinci safhasını görmektense, bura-
da ölmeyi tercih etmeyenlerin bulunacağını katiyen 
kabul etmem.” 18

Türk insanının vicdani kanaatlerinin dışa vurumu olan bu dü-
şüncelerle Çanakkale Cephesi’nin bütününde sergilenen kararlı 
ve inançlı duruş, Oglander’ın ağzından İngilizlere şunu söylete-
cektir:

“1915’te Türk, cesur bir düşman olduğu kadar, yeter-
li idi de…” 19

17 “Büyük Harbin Tarihi – Gelibolu Askeri Harekâtı”, General C. F. Aspinall Oglander, I. 
Cilt, Arma Yayınları, İstanbul 2005, Sayfa 175

18 “Arıburnu Muharebeleri Raporu”, Mustafa Kemal, Yayına Hazırlayan Uluğ İĞDE-
MİR, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990, Sayfa 70

19 “Büyük Harbin Tarihi – Gelibolu Askeri Harekâtı”, General C. F. Aspinall Oglander, I. 
Cilt, Arma Yayınları, İstanbul 2005, Sayfa 176



53

ARIBURNU CEPHESİ | YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI

Anzak Kolordusu’nun sahile çıkarılacak öncü grubu için öngörülen çıkarma planı

Gerçekleşen durum

Anzak çıkarmasının planlandığı şekilde gerçekleşmemesi ko-
nusu ile ilgili olarak bazı kaynaklarda, yaşanan gerçeklerle ilgi-
si olmayan ifadeler yer almaktadır. Bu gibi kaynaklarda; Anzak 
Kolordusu’nun çıkarma yapacağı sahil kesimini belirlemek üzere 
İngilizler tarafından Kabatepe kuzeyinde uzanan sahilin açığına 
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bir adet “sabit şamandıra” bırakıldığı ve bu şamandıranın Türkler 
tarafından “Arıburnu – Serçetepe” sahili önlerine çektirildiği ifa-
de edilmektedir.

Söz konusu şamandıranın yerinin değiştirilmesi nedeniyle Anzak 
Kolordusu’nun hatalı bir hal tarzı uygulamak zorunda kaldığı, 
bu duruma da söz konusu şamandıranın yerinin değiştirilmesinin 
yol açtığı ifade edilmektedir. Ancak Arıburnu Cephesi’nde görev 
yapmış komutanlarımızdan hiçbiri, anılarında ve raporlarında 
bu konudan hiç söz etmezler.  Bu asılsız konu, Nigel Steel ve Peter 
Hart tarafından yazılan kitapta şöyle anlatılır:

“Çıkarmanın güney kanadını gösteren bir seyir du-
basının 24 Nisan’da yerinden kaydırıldığı şeklindeki 
Türk iddiaları yersizdir, çünkü böyle bir duba kulla-
nılmış değildi.” 20

Robert Rhodes James tarafından yazılan kitapta ise bu konu bi-
raz daha geniş olarak şu şekilde açıklanmaktadır:

“Kısa bir zaman evvel bir Türk askeri mecmuasında, bu hususta Türk 
tarafından gelme garip bir hikâye açıklandı. Bu hikâyeye göre; Kabate-
pe’deki askerler 24 Nisan’da bir İngiliz işaret şamandırası görmüşler. 
Alayın en iyi yüzücülerinden dördü, bunu denizden çıkararak, bir mil 
kadar kuzeyde tekrar denize bırakmışlar. Birkaç Türk askerinin bu akıl-
lıca hareketinin, Anzak çıkarmasını berbat ettiğini söylemek, dramatik 
bir surette tatminkâr olurdu ama İngiliz bahriye arşivlerinde bir işaret 
şamandırasından kesinlikle hiç bahis yok. Anzak açıklarındaki rande-
vu yerini işaretleme görevi, Triumph gemisine verilmişti. Amiral Thurs-
by’nin, Triumph gemisinin kaptanına verdiği yazılı emir, geminin mevki-
inin normal seyir usullerine göre tayin edilecek olduğunu göstermektedir. 
Amiral Thursby’nin, Triumph gemisinin kaptanına verdiği yazılı emir, 
şu şekildeydi:

20 “Gelibolu – Yenilginin Destanı”, Nigel Steel ve Peter Hart, Sabah Kitapları, İkinci Bas-
kı, İstanbul 1997, Sayfa 42
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Çıkarmanın yapılmasından önceki gece, daha sonra bildirilecek olan bir ta-
rihte, enlemi 40 derece 13 dakika Kuzey, boylamı 26 derece 10 dakika Doğu 
olan bir mevkie giderek, geminizi o noktada demirleyeceksiniz. Seferin ba-
şarısı için geminizin, katiyetle bu mevkide bulunması mutlak surette elzem-
dir. Demirledikten sonra, her türlü imkânı kullanarak, 
bunun doğruluğunu tespit edeceksiniz. Ayrıca akıntı 
istikameti ve kuvvetini de kaydederek bunu ve mevkii-
nizi, randevuya geldiğimde bana bildireceksiniz.

Bu randevu yerine gece saat 23.00’te varmış olacak-
sınız ve yaklaşırken düşman tarafından görülmeme-
ye itina edeceksiniz. Gece yarısı saat 00.00’da kuzey-
batıdan güneybatıya kadar olan kesimde, takriben 
beş mil mesafeden görülebilecek kuvvette bir ışık 
göstereceksiniz.

HMS Queen, 21 Nisan 1915 
Cecil F. Thursby 

Tuğamiral” 21

Robert Rhodes James’in kitabında verdiği bu bilgi, General C.F. 
Aspinall – Oglander tarafından da şu ifadelerle doğrulanmaktadır:

“Randevu yerini göstermek üzere önden gitmiş olan 
Triumph’ın gösterdiği ışığa doğru seyreden Amiral 
Thursby filosunu teşkil eden gemiler, saat 01.00 ev-
velde sessiz sedasız mevkilerine sokuldular.” 22

25 Nisan 1915 tarihinde sabahı saat 04.30’da, ilk çıkarma kade-
mesini oluşturan 1.500 kadar Anzak askeri, işte bu şartlar altında 
yaşanan gelişmeler sonucunda Arıburnu ve etrafındaki sahillerde 
Türk topraklarına ayakbastılar.

21 “Gelibolu Harekatı”, Robert Rhodes James, Çeviren: Haluk V. Saltıklıgil, Belge Yayın-
ları, 1965, Sayfa 148 – 149

22 “Büyük Harbin Tarihi – Gelibolu Askeri Harekâtı”, General C. F. Aspinall Oglander, I. 
Cilt, Arma Yayınları, İstanbul 2005, Sayfa 214
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Amiral Thursby’nin verdiği emre göre HMS Triumph’ın pozisyonu

Anzak Koyu
Haintepe’nin batı yamacının deniz kenarında son bulduğu bölge-
de yer alan, karaya fazla girintisi olmayan, küçük bir koydur. An-
zak Koyu; kuzeyindeki Arıburnu ile güneyindeki Küçük Arıbur-
nu arasında kalan, yaklaşık 650 m uzunluğunda bir sahil şeridine 
sahiptir.

25 Nisan 1915 saat 04.30’da, Arıburnu ve civarındaki sahillere 
çıkan Anzak askerleri, çıktıkları noktaya hâkim durumdaki Hain-
tepe üzerinde mevzilenmiş Türk askerlerinin açtığı tüfek ateşiyle 
karşılaştılar. Bazı kaynaklarda, Haintepe ve civarındaki mevziler-
den Türk askerlerinin makineli tüfek ateşi açtığı iddia edilmektey-
se de bu bilgi yaşanan gerçeklere aykırıdır.

Söz konusu kaynaklarda; “bu bölgede Türklerin en az dört makineli tü-
fekleri vardı” şeklinde öne sürülen asılsız iddialara karşılık, burada 
mevzilenmiş ve mevcudu yaklaşık 83 kişiden ibaret bir Türk takı-
mından başka bir kuvvet yoktu. Buna karşılık, takım seviyesindeki 
bu Türk kuvvetinin gözetlediği sahile çıkan ilk kademedeki 1.500 
kişilik Anzak öncü birliğinin, çıkarma filikalarını sahile yönlendi-
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ren istimbotların üzerindeki makineli tüfeklerin ateşleriyle des-
teklendiği bilinmektedir.

Neredeyse 20/1 oranındaki sayısal üstünlük ve sahile oldukça 
yakın mesafeden sağlanan makineli tüfek ateşi desteği avanta-
jına sahip bir düşman karşısında buradaki Türk takımının çok 
fazla varlık göstermesi beklenemezdi. Dolayısıyla Anzak Koyu ve 
bu koyu çevreleyen hâkim durumdaki arazi, saat 06.00 civarında 
tamamen Anzak kuvvetlerinin kontrolüne girmiştir.

Anzak Koyu; bilhassa Kabatepe yönünden gelebilecek, Türk topçusu-
nun yan ateşlerine karşı büyük oranda koruma sağlayan bir konu-
ma sahiptir. Bu korumayı sağlayan arazi kesimi, günümüzde büyük 
bölümü yok olmuş durumdaki MacLagan Sırtı idi. Bu nedenle Anzak 
Koyu, sahilinde inşa edilen iskeleler ve buradan Kuzey Sahili’ne (North 
Beach) uzanan dekovil hattı ile muharebeler boyunca Anzak Kolor-
dusu’nun en önemli ikmal bölgelerinden biri olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca, Haintepe’nin Anzak Koyu’na bakan yamaçları, Anzak Kolor-
dusu’nun ve bu kolordunun kuruluşunda bulunan ast birliklerden 
bazılarının karargâhlarına ev sahipliği yapmıştır.

“Anzak Koyu” adı ilk kez, 1915 yılındaki muharebeler sırasında 
Akdeniz Seferi Kuvvetler Başkomutanı Orgeneral Hamilton ile 
Anzak Kolordu Komutanı Korgeneral Birdwood tarafından or-
taklaşa kararlaştırılarak telaffuz edilmiştir. Bu konu ile ilgili anla-
tılanlar şu şekildedir:

“Hamilton 29 Nisan 1915 günü Birdwood’u ziyaret 
ettiğinde Avustralyalılar’ın ilk çıktıkları ve ondan 
sonra askerler ve malzeme için ana giriş noktası 
olan yere ne ad verileceğini de görüşmüşlerdi. İkisi 
de burasının, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu 
için ilk kez Mısır’da kullanılan kısaltma (Anzac) ile 
anılmasına karar verdiler. Hamilton birkaç gün son-
ra, buradaki kumsalın resmen “Anzak Koyu” olarak 
adlandırıldığını açıkladı.” 23

23 “Gelibolu Yenilginin Destanı / Defeat at Gallipoli”, Nigel Steel & Peter Hart, Çev. 
Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları, 2. Baskı, Haziran 1997 İstanbul, Sayfa 103
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Çanakkale Boğazı Haritası’nın “Kurucadere” adlı ve Şevki Paşa 
Haritası’nın 17 Numaralı paftalarında sadece “İhraç İskelesi” olarak 
belirtilen Anzak Koyu, yukarıda anlatıldığı şekilde adlandırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 1985 yılında, bura-
daki koya resmen “Anzak Koyu” adı verilmiştir. İlgili kanun mad-
desi şöyledir:

“Avusturalya ve Yeni Zelanda Kolordusu’na (ANZAC) 
mensup askerlerin hatırasına, Gelibolu Yarımada-
sı’nın 26° 16’ 39’’ boylam ve 40° 14’ 13’’ enlemleri 
arasında kalan sahiline “ANZAK KOYU” adının ve-
rilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2. madde-
si gereğince kararlaştırılmıştır. 

17 Nisan 1985”

Haintepe’nin Kuzeydoğu Köşesine 
Yürüyüş
Haintepe’nin kuzeybatı köşesindeki seyir noktasından Plugge’s Plate-
au Mezarlığı’nın bulunduğu yere döndüğünüzde, başlangıç noktası 
bu mezarlığın kuzey yanında bulunan patikanın girişine gelinir. 

Doğal bitki örtüsü kısmen temizlenerek rahat bir yürüyüş için 
hazırlanmış bu patika, sizi tepenin kuzeydoğu köşesine ulaştıra-
caktır. 

Yaklaşık 200 m’lik bir yürüyüş mesafesine sahip patika, başlangıç 
noktasında deniz seviyesinden yaklaşık 85 m yüksekteyken, bitiş 
noktasında 102 m’ye ulaşır. 

200 m’lik yürüyüş mesafesinde başlangıç ve bitiş noktası arasın-
daki irtifa farkı 17 m, patika da yukarı doğru yaklaşık 5° - 6° 
eğimlidir. Bu durum; Haintepe’nin üst bölümünde görünen ara-
zinin yapısını ve Anzakların burayı tanımlarken neden “Plato” 
ifadesi kullandıklarını açıklar niteliktedir.
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Haintepe’nin kuzeybatı köşesinden, kuzeydoğu köşesine uzanan patika.

Haintepe’den Ağıldere Mıntıkası ve 
Anafartalar’a Bakış
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1915 yılında Haintepe’nin kuzey yamacındaki seyir noktasından görünüm.

Haintepe’nin kuzeydoğu köşesine ulaşan patikada yürürken, yürüyüş 
mesafesinin ortasına yakın bir yerde, bize bir başka seyir noktasını 
işaret eden bir yönlendirme tabelası görülecektir. Bu tabelanın işa-
ret ettiği yönde, Haintepe’nin kuzey yamacının üst bölümüne doğru 
6 – 7 m kadar yürünürse, bir diğer seyir noktasına ulaşılır. Kuzey 
yönüne bakan bu seyir noktasından bakıldığında, uydu görüntü-
sünde gösterilen şekilde, yaklaşık 150⁰ açıya sahip manzara ile kar-
şılaşılır. Buradaki tabela üzerinde yer alan fotoğraf, karşınızda uza-
nan arazinin 1915 yılındaki halini göstermektedir. Bu noktadan; 
Kuzey Sahili’ni, günümüzdeki Anzak Tören Alanı’nı, daha ilerde 
Çataltepe’yi (No.1 Outpost), Balıkçı Damları’nı (Fisherman’s Hut), 
Sazlıdere’yi (Sazli Beit), Ağıldere mıntıkası ve Anafartalar Ovası’n-
daki birçok önemli noktayı görebilirsiniz. 

Ustura Ağzı (Razor Edge)
Haintepe’nin kuzeydoğu köşesine ulaştığımızda bizi karşılayan 
manzara; üzerinde bulunduğumuz noktadan aşağıdaki derelere 



61

ARIBURNU CEPHESİ | YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI

(kuzeyde Reserve Gully – İhtiyat Deresi, güneyde Rest Gully – Dinlen-
me Deresi) inen oldukça dik yamaçlardır. Bu noktada görülen dik 
yamaçların arasında, Haintepe’nin kuzeydoğu köşesinden başlayıp, 
bu tepenin doğusunda yer alan Yükseksırt’a (Russell’s Top – Russell 
Zirvesi) doğru uzanan ve “Reserve Gully” ile “Rest Gully” olarak ta-
nımlanmış dereleri birbirinden ayıran ince bir sırt hattı görülür. 
Üst kısmı, bir kişinin dahi zorlukla yürüyebileceği kadar dar olan 
yaklaşık 280 m uzunluğundaki bu sırt hattına Anzaklar, “Ustura 
Ağzı“ anlamında “Razor Edge” adını vermişlerdir. Bugüne kadar 
arazinin bu bölümüne verilmiş Türkçe bir isim olmadığından, An-
zakların verdiği ismin Türkçe karşılığı ile anılmaktadır.

Haintepe’nin kuzeydoğu köşesinden bakıldığında, Yükseksırt’a doğru uzanan Ustura Ağzı, 
bu şekilde görülmektedir. (Nisan 2018)

25 Nisan 1915 saat 04.30 civarında Arıburnu ve yakın çevresinde 
karaya çıkan Anzak örtü kuvvetinin bir bölümü, yaklaşık bir saat 
içinde Haintepe’nin denize bakan yamacını ele geçirmiş ve tepenin 
doğusuna yönelmiştir. Haintepe’nin doğu kısmına geldiklerinde ise 
karşılarına çıkan arazi, Anzak askerlerini oldukça şaşırtmış ve 
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Yükseksırt’a ilerleyebilmek için başka yollar aramaya yönlendir-
miştir. Bu durumu General C. F. Aspinall – Oglander, “Gelibolu 
Askeri Harekâtı” adlı eserinde şu şekilde açıklamıştır:

“Elde bulunan harita, kıtaların dosdoğru Birinci Sırt’a (First Ridge) 
ilerleyebileceğini ve 180 Rakımlı Tepe’ye (Baby 700) çıkabileceğini gös-
terdiği halde, gerçekte Ustura Ağzı buna imkân bırakmıyordu. Hainte-
pe’den Yükseksırt’a geçebilmek için, önce Haintepe’nin güney yamaçların-
dan dereye (Büyükdere – Shrapnel Valley) inmek, sonra Korku Deresi’ne 
(Monash Gully – Monash Deresi) sapmak ve nihayetinde bu dereden 
Yükseksırt’a uzanan yamaçları tırmanmak gerekiyordu.”24

Ustura Ağzı’nın zirve hattını oluşturan üst kısmı öylesine dardır ki 
Haintepe ile Yükseksırt’ı birbirine bağlayan bu sırtı yürüyerek geç-
mek isteyen her hangi biri için, oldukça zorlu ve son derece tehli-
keli bir patika halindedir. Kuzey yönündeki dere yatağına (Reserve 
Gully) uzanan yamaçları, çoğu yerde bir hayli dik olup, yaklaşık 
80 – 90 m yüksekliğinde bir uçurum şeklindedir. Buna karşılık gü-
ney yönündeki dereye (Rest Gully) uzanan yamaçlar ise nispeten 
daha yumuşak eğimlidir.

Ziyaretçilerin can güvenliği ve arazinin doğal dokusunun zarar gör-
me ihtimali gibi nedenlerle yürüyüş güzergâhı dâhilinde yer almayan 
Ustura Ağzı, mevcut durumu itibariyle yürüyüş açısından uygun ol-
mayıp, Haintepe’den Yükseksırt’a geçiş için kesinlikle kullanılmamalıdır.

Sfenks (Sphinx), İhtiyat Deresi 
(Reserve Gully) ve Dinlenme Deresi 
(Rest Gully)
“Sfenks”; Anzak Kolordusu askerlerinin, Yükseksırt’ın batı yama-
cından denize uzanan doğal arazi şeklini tanımlamak için kullan-
dıkları ifadedir. 

24 “Gelibolu Askeri Harekâtı”, I. Cilt, General C. F. Aspinall – Oglander, Arma Yayınları, 
2. Baskı, İstanbul 2005, Sayfa 209
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Gelibolu Yarımadası sahillerine yönelik çıkarma harekâtına katılma-
dan önce Mısır’da, Kahire yakınlarındaki piramitlerin bulunduğu 
bölgede eğitim faaliyetlerini sürdüren Anzak askerleri, o dönem-
de piramitleri ve Sfenks’i yakından görmüşlerdir. 25 Nisan 1915 
sabahının ilk saatlerindeki alaca karanlıkta Arıburnu sahillerine 
yaklaştıkları sırada, arazideki bu doğal oluşumun siluetini Mı-
sır’da gördükleri Sfenks’e benzetmişler ve bu arazi şeklini “Sfenks” 
olarak tanımlamışlardır.

Genelde kullanılan adıyla “Sfenks” olarak bilinen bu doğal arazi 
şekli, bazı Anzak haritaları ve kayıtlarında “Cathedral Rock” (Ka-
tedral Kayası) veya “Sniper’s Peak” (Keskin Nişancı Zirvesi) şeklinde 
değişik isimlerle de tanımlanmıştır. Bu tanımlamalardan özellikle 
“Sniper’s Peak” adının, 25 Nisan 1915 sabahı bir Türk askerinin, 
Sfenks’in üzerinden Anzak askerlerine ateş etmesi nedeniyle ve-
rildiği tahmin edilmektedir.

İhtiyat Deresi (Reserve Gully); Ustura Ağzı (Rasor Edge) ile Sfenks 
arasında yer alan küçük vadiye Anzaklar tarafından verilmiş bir 
addır. Buradaki arazi bölümü; güneyinde Ustura Ağzı, doğusunda 
Yüksek Sırt ve kuzeyinde Sfenks ile çevrili olup, gerek Anafartalar, 
gerekse Kabatepe yönünden gelecek topçu ateşlerine karşı oldukça 
korunaklı bir yapıdadır.

Bu korunaklı yapısı nedeniyle, Çanakkale Kara Muharebeleri sü-
resince Arıburnu bölgesinde oldukça dar bir kıyı başına sıkışıp ka-
lan Anzak Kolordusu için, cephe gerisinde ihtiyatta tutulan bazı 
birliklerin yerleştirildiği önemli bir yer haline gelmiştir.

Bu bölgede tutulan ihtiyat birlikleri özellikle, vadi tabanına doğ-
ru nispeten daha yumuşak eğimle alçalan Sfenks’in güney yamacı 
üzerinde teraslar oluşturmak suretiyle yer kazanmaya ve mümkün 
olduğu kadar daha çok sayıda askeri burada barındırmaya uğraş-
mışlardır. Burada ihtiyatta tutulan birlikler, daha çok Arıburnu 
Cephesi’nin kuzey kanadında ön hatlarda çarpışan diğer Anzak 
birliklerinin ihtiyatını oluşturmuşlardır.  
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1915 yılında “Yedekler Deresi” Bütün heybetiyle fotoğrafın ortasında görülen Sfenks’in 
teraslanmış güney yamacı üzerinde, askerlerin barınma yerleri görülüyor.

Haintepe’nin doğu bölümünü bütünüyle sınırlandıran çukurluk 
alandır. “Rest Gully” tanımlaması, Korku Deresi’nin Kömürkapı Dere-
si (Bridges Road – Bridges Yolu) ile birleştiği mansap bölümüne ya-
kın bir noktadan kuzeye doğru kıvrılan ve Haintepe ile Yükseksırt 
arasında uzanan küçük vadiye, Anzaklar tarafından yapılmış bir 
tanımlama olup, “Dinlenme Deresi” anlamındadır. Korku Deresi’nin 
küçük bir kolu olan bu kuru dere yatağı, bu güne kadar her hangi 
bir Türkçe isimle tanımlanmamıştır.

25 Nisan 1915 tarihinde itibariyle Haintepe ve yakın çevresini ele 
geçiren Anzaklar, ilk olarak Yeni Zelanda Tugayı’ndan Canter-
burry Piyade Taburu’nun bu bölgede konaklaması nedeniyle ön-
celeri buraya “Canterburry Deresi” adını vermişlerdir.

Ancak ilerleyen günlerde bu küçük vadi, korunaklı konumu nede-
niyle birçok Anzak birliği için bir dinlenme bölgesi olmuş ve bu 
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nedenle de “Dinlenme Deresi” olarak anılmıştır. Sonraları vadinin 
güney bölümüne, Yüksek Sırt’ın yamaçları altına bir de sahra has-
tanesi (5’inci Avustralya Sahra Hastanesi) kurulmuştur.

Haintepe’nin Güneydoğu Köşesine 
Yürüyüş 
25 Nisan 1915 tarihinde, sabah saatlerinde Haintepe’nin kuzey-
doğu köşesine ulaşan Anzak askerleri, karşılaştıkları arazi yapı-
sının ellerindeki haritalarla örtüşmediğini gördüler. Karşılarına, 
sonradan Ustura Ağzı adını verdikleri dar ve her iki yanı oldukça 
dik yamaçlarla çevrili ince bir sırt çıkmıştı. Bu ince sırt üzerinden 
Yükseksırt’a geçmenin mümkün olmadığını gördükler ve alternatif  
bir güzergâh aradılar. Sonuçta Haintepe’nin güney kesimine yönel-
diler ve “Ustura Ağzı” bölümünde yer alan C. F. Aspinall-Oglan-
der’ın ifadelerinde anlatıldığı şekilde bir rota izlediler. İzledikleri 
rota; Haintepe’nin güneydoğu köşesinden önce Korku Deresi’ne 
inmek, bir süre bu derenin yatağından ilerlemek ve sonrasında 
Yükseksırt’ın üst kısmına doğru uzanan, nispeten daha yumuşak 
meyilli yamaçları tırmanarak, bu sırtın üst kısmına ulaşmak şek-
linde oldu. Yaşananların bu şekilde olduğunu doğrulayan bir di-
ğer ifade de Yüzbaşı Faik Efendi’ye aittir.

25 Nisan 1915 sabahı Arıburnu bölgesinde Anzakları karşılayan 
ilk birlik olan 27’nci Piyade Alayı’nın 2’nci Tabur, 8’inci Bölük 
Komutanı olan Yüzbaşı Faik Efendi’nin ifadesinde yer alan şu 
sözleri, bu konuyla ilgilidir:

“Bir müddet sonra arkamızdaki Korku Deresi’nden, düşmanın arkamızı çevir-
mekte olduğu haberini aldım. Lapsekili Muharrem Çavuş emrinde iki bombacı 
er gönderdim, o dereye hakim siperlerin birisinden bombalar attılar.”25

25 “Çanakkale Hatıraları”, 1. Cilt, “Çanakkale – Arıburnu Savaşları ve 27’nci Alay”, E. 
Alb. Şefik AKER, Arma Yayınları, İstanbul, Kasım 2001, Sayfa 203 
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Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nı kullanan ziyaretçilerin 
de tıpkı 25 Nisan 1915’te Anzak askerlerinin izlediği rotayı, (biraz 
farklı da olsa) takip ederek Yükseksırt’a ulaşmaları gerekmektedir. 

Bunun için öncelikle, Haintepe’nin güneydoğu köşesine doğru 
uzanan, 2019 yılında doğal bitki örtüsü kısmen temizlenerek 
rahat yürünür duruma getirilen, yaklaşık 200 m’lik patika kul-
lanılmalıdır. 

Bu patikanın bir bölümünü, 1915 yılında bu bölgede tesis edilmiş 
irtibat hendeği oluşturmaktadır.

Uydu görüntüsü üzerinde Haintepe’nin güneydoğu köşesine yürüyüş 

Haintepe’nin güneydoğu köşesine uzanan patika, Dinlenme Dere-
si’ne inen yamacın üst bölümü boyunca uzandığından, bu dereyi 
bütünüyle görmeye olanak verir. 

Patika üzerindeki bir noktada karşınıza çıkacak resimli mevki ta-
belasında yer alan bir fotoğraf, biraz sonra tabanına ineceğiniz 
derenin 1915 yılındaki halini sizlere gösterecektir.
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Günümüzde Dinlenme Deresi

1915 yılında  Dinlenme Deresi
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Haintepe’den Dinlenme Deresi’ne 
İniş ve Yükseksırt’a – Russell’s Top’a 
(Russell Zirvesi) Çıkış

Haintepe’nin güneybatı köşesinden Dinlenme Deresi’ne iniş.

Yukarıda yer alan hava fotoğraflarından üstte olanı, Haintepe’nin 
güneydoğu köşesinden Dinlenme Deresi’ne iniş için açılan patika-
yı, altta olanı ise Dinlenme Deresi’nden Yükseksırt’a çıkış için açılan 
patikayı işaret etmektedir. Haintepe’den Dinlenme Deresi’ne iniş bö-
lümü, Yükseksırt’a çıkış bölümüne oranla bazı bölümlerde daha 
dik eğimli olmasına karşılık, yürüyüş güzergâhının bu bölümünde 
yapılan basamaklar, oldukça rahat, kayma tehlikesi olmadan, gü-
venli bir iniş sağlamaktadır.

Bu bölümdeki basamaklar sayesinde, yaklaşık 5 – 6 dakika için-
de Haintepe’den Dinlenme Deresi’nin yatağına inmek mümkündür. 
Dere yatağından Yükseksırt’a çıkış bölümü de tıpkı Haintepe’den 
iniş bölümünde olduğu gibi ahşap malzeme kullanılarak merdi-
ven basamakları şeklinde düzenlenmiş durumdadır. Yükseksırt’a 
çıkış, yürüyüşçüleri biraz yoracak olsa da Arıburnu Cephesi Yü-
rüyüş Güzergâhı’nın nispeten en zorlu olan bu bölümünde ziya-
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retçiye, mümkün olduğunca yürüyüş kolaylığı ve güvenliği sağ-
lanmaya çalışılmıştır.

Acil Durumlarda Dinlenme 
Deresi’nden Tahliye

Zorunlu görülen hallerde ya da acil durumlarda Dinlenme Deresi’nden Arıburnu Cephesi 
Yürüyüş Güzergâhı’nın başlangıç noktasına dönüş yolu.  

Yukarıdaki uydu görüntüsü üzerinde yeşil renkle belirtilen yolun; Dinlenme Deresi içinden 
başlangıç noktasına dönüş mesafesi yaklaşık 530 m, süresi ise 10 dakika kadardır.  
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Dinlenme Deresi’nin (Rest Gully) yatağının üzerine inşa edilen küçük 
köprüden geçer geçmez, küçük bir kulübe ile karşılaşırsınız. Olası 
acil durumlarda, bu kulübenin kapısını kolayca açarak içinde yer 
alan ilkyardım malzemelerinden yararlanabilirsiniz. 

Yürüyüş grubunuzun karşılaşacağı olası bir acil durumda, eğer 
tahliye edilmesi gereken biri olursa, yine bu kulübenin içinde bu-
lunan sedye yardımıyla, üzerinde “Başlangıç Noktası / Star-
ting Point (~ 530 m – 10 dakika / minutes)” yazan yönlen-
dirme okunun işaret ettiği güzergâh (Büyükdere / Korku Deresi ya da 
Shrapnel Valley adı verilmiş dere yatağı) takip edilerek yaklaşık 10 
dakika içinde başlangıç noktasına (Shrapnel Valley Mezarlığı girişi), 
dolayısıyla asfalt yola ulaşabilirsiniz.26 

Dinlenme Deresi İçinden Ustura 
Ağzı’na Doğru Bakış
Haintepe’den vadi tabanına indiğinizde, aslında Dinlenme Deresi ile 
Korku Deresi’nin birleştiği noktanın yakınlarındaki ahşap köprüye 
ulaşırsınız. Köprüyü geçtikten sonra, yürüdüğünüz yolun sol ke-
narında bulunan resimli mevki tabelası üzerinde, yukarıda gördü-
ğünüz fotoğraf  yer almaktadır. Yükseksırt’a çıkmadan önce dere-
nin iç kısmına dönüp baktığınızda gördüğünüz manzara, aslında 
üç tarafı yüksek yamaçlarla çevrili küçük bir dere yatağından baş-
ka bir şey değildir. Ustura Ağzı, tam karşınızda durmaktadır. 

Ancak 1915 yılında, yaklaşık olarak bulunduğunuz yerden çekil-
miş fotoğrafta gördükleriniz, çok dar bir kara parçasında sıkışıp 
kalan ve sahilden itibaren en fazla 1.200 m (Arıburnu – The Nek 
arası kuş uçuşu) içeri girebilen Anzak Kolordusu için, Dinlenme 
Deresi gibi ateş tutmayan her bir arazi parçasının ne kadar önemli 
olduğunu anlatır gibidir.

26 ÖNEMLİ NOT: Grubun tamamının tahliye edilmesi gereken du-
rumlarda da aynı güzergâh kullanılacaktır. 
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Yükseksırt’a tırmanan basamakların başlangıç noktasındaki bakış açısı.

Aralık 1915’te Rest Gully’deki kampın görüntüsü. Tanımlanamayan bir birliğe mensup 
subay ve askerler, muhtemelen bir sahra hastanesi önünde, Gelibolu’nun tahliye edilmesi için 

verilen talimatları tartışıyorlar.
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Yükseksırt – Russell Zirvesi 
(Russell’s Top)

Dinlenme Deresi’nden Yükseksırt’a çıkış.

Dinlenme Deresi içinden ve deniz seviyesinden yaklaşık 50 m yük-
sekteki bir noktadan Yükseksırt’a çıkabilmek için, ortalama 15⁰ - 
16⁰ eğimli, doğal malzeme ile basamaklandırılmış sırt hattı üze-
rinden yukarı doğru 180 m kadar yürümeniz gerekmektedir. Bu 
çıkış, Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nın bütünü içinde, 
Haintepe’ye çıkış için kullanılan bölümden sonra, nispeten yorucu 
ikinci ve son çıkıştır. Güzergâhın bundan sonraki aşamalarının 
tamamı, oldukça hafif  eğimli çıkışlardan, ancak daha çok inişler-
den oluştuğu için keyifli bir yürüyüş sizi beklemektedir. 

Nispeten yorucu ikinci ve son çıkışı tamamladığınızda, Yüksek-
sırt’ın güneybatı köşesine ulaşmış olursunuz. Bu noktada arazinin 
deniz seviyesinden yüksekliği 100 m’dir. 

Yükseksırt; güneybatı – kuzeydoğu ekseninde uzanan, çıktığınız nok-
tadan, Cesarettepe – 180 Rakımlı Tepe arası güneyinde yer alan Korku 
Deresi memba bölümü hizasına kadar yaklaşık 870 m uzunluğunda 
bir arazi parçasıdır. Korku Deresi memba bölümü hizasında yüksek-
liği 152 m’ye ulaşır. Yükseksırt, güney ve doğu yönlerinde kendisini 
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çevreleyen Korku Deresi’ne doğru genelde yumuşak meyilli yamaçlar-
la uzanırken, batı ve kuzey yönünde (güneyden – kuzeye) sıralanan 
Dinlenme Deresi, İhtiyat Deresi, Katır Deresi (Mule Gully), Mutluluk Vadisi 
(Happy Valley) ve Malone Deresi (Moalone Gully) gibi arazi kesimlerine 
oldukça dik yamaçlar şeklinde uzanmaktadır. Yükseksırt’ın genelde 
dik yamaçlarla çevrili batı yönünden sahile inmeye olanak veren 
tek yer, Serçetepe (Walker’s Ridge – Walker Sırtı) üzerinde 1915 yılındaki 
muharebeler sırasında Anzak askerleri tarafından açılan, günü-
müzde yürüyüş için uygun olmayan patikadır.

Yükseksırt’ın güneybatı köşesinden Ustura Ağzı hizasına yürüyüş.

1915 yılındaki muharebeler sırasında Yükseksırt, Anzak Kolordu-
su açısından, Arıburnu Cephesi’nin bütünü içinde en kritik arazi 
parçası olarak kabul edilmiştir. Bu konudaki en belirgin değer-
lendirmelerden biri, Türk tarafınca 29 Haziran 1915 tarihinin 
ilk saatlerinde gerçekleştirilen, ancak sonuçsuz kalan taarruzu 
yorumlayan General C. F. Aspinall-Oglander’a aittir. 

Oglander’ın “Büyük Harbin Tarihi – Gelibolu Askeri Harekâtı” (Official 
History of  The Great War – Military Operations Gallipoli) adlı eserinde 
yer alan bu konudaki yorumu, Cesarettepe’de Mehmet Çavuş Sipe-
ri’nin bir zamanlar bulunduğu mevkiye yerleştirilmiş  “29 Hazi-
ran 1915 Cesarettepe’de Türk Taarruzu - 29th June 1915 
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The Turkish Attack On The Nek” başlıklı bilgi tabelasındaki 
metnin dahilinde yer almaktadır.

Ustura Ağzı hizasından Arıburnu Yarları mevkisi istikametinde  
Yükseksırt’ın güney bölümü üzerinden yürüyüş.

Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında, özellikle Anzak 
Kolordusu için bu kadar büyük öneme sahip Yükseksırt’ın güney-
batı kenarında ulaştığınız 82 m yükseklikteki mevkiiden itibaren 
Ustura Ağzı hizasına kadar yaklaşık 150 m uzunluğundaki bölümü 
yürürsünüz. Bu 150 m’nin sonunda, Ustura Ağzı hizasında arazi-
nin yüksekliği 104 m olup, ortalama 9° - 10° yukarı doğru eğimli 
bir bölümü tamamlamış olursunuz. 

Ustura Ağzı hizasına vardığınızda, yürüyüş güzergâhının yukarı 
doğru en çok eğime sahip bölümlerini artık arkanızda bırakmış 
oldunuz. Ustura Ağzı hizasından itibaren, Arıburnu Yarları olarak 
tanımlanan mevkiye doğru, 104 m’den 140 m’ye yükselen, orta-
lama 4° - 5° eğimli bir arazi üzerinde 430 m’lik bir bölüm, önü-
müzde uzanmaktadır.

Bu bölüm üzerinde yürürken özellikle sağ (doğu) yanınızda yer 
alan doğal bitki örtüsünün seyreldiği bölümlerde kuzeyden güne-
ye doğru baktığınızda sırasıyla 180 Rakımlı Tepe’yi, Bomba Sırtı’nı, 
Pope Tepesi’ni, Quinn, Courtney ve Steele mevzilerini, Merkeztepe’yi, Kır-
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mızısırt’ın batı bölümünü, aşağılarda Korku Deresi’nin oluşturduğu 
vadiyi ve Braund Tepesi’ni muhtelif  açılardan görebilirsiniz.

Yükseksırt’ın batı bölümünden sahile doğru uzanan Serçetepe  
ya da Anzakların tanımlamasıyla Walker Sırtı (Walker’s Ridge).

Buna karşılık, bu bölümü yürüken sol (batı) yanınızda 
yer alan doğal bitki örtüsü arasından geçip deniz tara-
fına bakmayı ya da Sfenks’in hizasına geldiğinizde adı 
geçen bu arazi parçasının Yükseksırt ile birleştiği nok-
tayı görmeyi ya da üzerine çıkmayı, düşme tehlikesi 
nedeniyle denemeniz, hiçbir şekilde önerilmez.

Yürüyüş güzergâhının başlangıç noktasında ve eliniz-
de bulunan harita, broşür ve / veya tanıtım kitabında 
uyarıldığınız gibi takip ettiğiniz patikadan kesinlikle 
ayrılmayınız. Haintepe’nin kuzeydoğu köşesinde, Us-
tura Ağzı’na bakan bölümde karşılaştığınız uyarı lev-
hasındaki düşme ve ölüm tehlikesi gibi olumsuz du-
rumlarla, Yükseksırt’ın batı bölümünde de karşılaşma 
ihtimalinizin olabileceğini unutmayınız.  

Yükseksırt Anzaklar tarafından, Yeni Zelanda Atlı Piyade Tugayı 
(New Zealand Mounted Rifles Brigade) Komutanı Tümgeneral 
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Andrew Hamilton Russell’ın 
anısına, “Russell Zirvesi” an-
lamında “Russell’s Top” adıyla 
anılmıştır.

Arıburnu Yarları
Başlıktaki ifade, Sfenks ile Ser-
çetepe arasındaki derin vadiyi 
(Mule Gully – Katır Deresi’ni) 
çevreleyen yamaçları tanım-
lamak için kullanılan ifadedir. 
Yükseksırt’ın güney bölümü 
üzerinde takip ettiğiniz patika 
sizleri, Arıburnu Yarları olarak 
tanımlanan dik yamaçların 
üst kısmında yer alan bilgi ta-
belasına ulaştırmaktadır.

Ulaştığınız noktada karşılaşacağınız “Arıburnu Yarları – Ari-
burnu Cliffs” başlıklı bilgi tabelasında yazılı olanlar şu şekildedir:

“Şu an bulunduğunuz noktadan ileri, denize doğru baktığınızda, sol yanınız 
ilerisinde “Arıburnu” görülür. Sol yanınızda, ön tarafta  “Sfenks”, Sfenks’in 
üzerinden üst bölümü görülen Haintepe, sağ yanınızda ise “Serçetepe” (Wal-
ker’s Ridge) yer alır. 

25 Nisan 1915 sabahı Anzak kuvvetlerini ilk karşılayan 8’inci Bölük’ün 
2’nci Takımı Haintepe üzerinde direnmeye çalışırken Bölük Komutanı Yüz-
başı Faik Efendi 3’üncü Takımı ile birlikte, günümüzde 57’nci Piyade Alayı 
Şehitliği’nin bulunduğu ihtiyat mahallinden bu bölgeye doğru harekete geçti. 
Mehmet Çavuş Anıtı yönünden gelerek, şu an bulunduğunuz yerden geçtiler ve 
bu noktanın yaklaşık 300 m ilerisinde, Sfenks ile Haintepe hizası arasında 
Yükseksırt üzerinde yer alan, önceden kazılmış siperlere ulaştılar.

Bölüğünün 3’üncü Takımı’nı bu siperlere yerleştiren Yüzbaşı Faik Efendi, 
Haintepe üzerine çıkmayı başarmış, Arıburnu ve Kuzey Sahili’ne çıkma-

Sir Andrew Hamilton Russell 
Tuğgeneral 

Yeni Zelanda Atlı Piyade Tugayı Komutanı
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ya devam eden Anzak kuvvetlerine 
karşı derhal ateş açtırdı. Burada-
ki Türk takımı düşman ile teması 
sürdürdüğü sırada, Yükseksırt’ın 
güneyindeki Korku Deresi içinden 
ilerleyen diğer Anzak birlikleri, 
Yükseksırt’a tırmanarak 3’üncü 
Takım’ın geri bölgesini kuşatmaya 
başladılar. Bu durum üzerine sayı-
ları iyice azalan takım efradı, yara-
lanan bölük ve takım komutanlarını 
da alarak geri çekildiler. 3’üncü 
Takım’dan bazı askerler ise Balıkçı 
Damları’ndan (Fisherman’s Hut) 
gelip Sazlıdere yatağı içinden Conk 
Bayırı istikametinde geri çekilmekte 
olan 1’inci Takım’a katıldılar.

Arıburnu Yarları olarak tanımlanan mevkide çekilmiş, 1915 yılına ait iki ayrı fotoğraf.

25 Nisan 1915 tarihinde akşama doğru, Conkbayırı istikametinden taar-
ruzunu geliştiren 57’nci Piyade Alayı, 180 Rakımlı Tepe’yi (Baby 700 
mezarlığının bulunduğu tepe) ele geçirdi. Bu tepenin düşmandan temizlenme-
si sonrasında devam ettirilen ileri harekât sırasında, Yüzbaşı Ata Efendi 
komutasındaki 57’nci Piyade Alayı’nın 2’nci Taburu’na bağlı bazı grup-
lar, bu noktaya kadar ilerlemeyi başardılar. Ancak bir süre sonra havanın ka-
rarması, arazi yapısı, takviye olanağı bulunamaması ve Anzak kuvvetlerinin 

Faik Efendi 
Yüzbaşı 

27’nci Piyade Alayı, 2’nci Tabur,  
8’inci Bölük Komutanı
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karşı taarruzunun başlaması gibi nedenlerle buradaki birlikler, Cesarettepe’ye 
ve 180 Rakımlı Tepe’nin batı yamaçlarına kadar geriye alındılar.”

Bu bilgileri okuduktan ve karşımızdaki manzarayı seyrettikten 
sonra, hemen sağ yanımızdaki ağaçların altında bulunan, muha-
rebeler sırasında Anzaklar tarafından “Broadway” olarak tanımla-
nan irtibat hendeğine yürüyoruz.

Serçetepe – Walker Sırtı (Walker’s 
Ridge)

Serçetepe – Walker Sırtı bölgesinin havadan görünümü

“Broadway” olarak tanımlanan irtibat hendeğinin içinden yürü-
yerek Serçetepe’nin Yükseksırt ile birleştiği noktanın yakınlarında, 
bitki örtüsü temizlenmek suretiyle açılan alanın doğal yapısından 
yararlanılarak oluşturulan seyir noktasına geliyoruz.

Serçetepe bölgesindeki seyir noktası, aslında 1915 yılındaki muha-
rebeler sırasında bu bölgede kazılmış siper, irtibat hendeği ve ze-
minlik şeklindeki barınma yerlerinin kalıntıları arasında kalmış 
küçük bir yükseltidir. Buraya ulaştığınızda, arazideki sözkonusu 
kalıntıları rahatlıkla görebilirsiniz. 
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Seyir noktasından tam karşını-
za, batı yönünde denize doğru 
baktığınızda yaklaşık 50 m ile-
ride ve karşınızda duran Ser-
çetepe’yi hemen fark edersiniz. 
Serçetepe’ye doğru olan bakış 
açınıza uygun olarak yerleştiril-
miş “Serçetepe – Walker’s 
Ridge (Walker Sırtı)” baş-
lıklı bilgi tabelası üzerindeki 
fotoğraflarda, bakmakta oldu-
ğunuz bölgenin 1915 yılındaki 
halini görebilirsiniz.

Bilgi tabelasının üst bölümün-
de solda yer alan fotoğrafta 
Serçetepe’yi, bu tepenin Katır 

Deresi’ne uzanan yamacı üzerinde 1915 yılında var olan, ancak 
geçen zaman içinde erozyon nedeniyle yok olan patikayı ve sol 
yanda Arıburnu’nu görebilirsiniz. 

Bu tepe; Walker’s Ridge Mezarlığı hizasında, batı yönünde Yüksek-
sırt’tan ayrılan, sahile kadar uzanan, oldukça dar ve 1915’ten 
günümüze kadar geçen zaman içinde kısmen erozyona uğra-
dığından birçok yerde kenarları oldukça dikleşmiş durumda-
ki yamacın, Yükseksırt ile birleştiği noktadadır. Sadece bu tepeyi 
değil, Yükseksırt’tan neredeyse sahile kadar uzanan dar yamacın 
tamamını tanımlamak için eski Türk haritalarında “Serçetepe” adı 
kullanılmıştır. Serçetepe ve Walker’s Ridge Mezarlığı’nın bulunduğu 
noktadan sahile kadar uzanan yamacı, bir bütün olarak Anzaklar 
tarafından 1’inci Avustralya Tümeni Komutanı General Harold 
Bridgwood Walker’ın adıyla anılmış ve “Walker’s Ridge” (Walker 
Sırtı) olarak adlandırılmıştır.

Dikkatle baktığınızda, şu an bulunduğunuz seyir noktasına gelir-
ken kullandığınız “Broadway” adlı irtibat hendeğinin devamının 

Sir Harold Bridgwood WALKER 
Tuğgeneral 

1’inci Avustralya Tümeni Komutanı
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Arıburnu Cephesi  
Yürüyüş Güzergâhı
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bir patikaya dönüştüğünü ve bu patikanın seyir noktasından Ser-
çetepe’ye doğru uzandığını fark edebilirsiniz.

Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında Anzak istihkâmcı-
ları tarafından açılmış olan bu patika, sahilde depolanan her türlü 
ikmal malzemesi, silah ve mühimmatın, Yükseksırt üzerindeki mevzi-
lerinde görev yapan Anzak birliklerine ulaştırılmasında kullanılmış-
tır. Ancak günümüzdeki haliyle kullanılması, buradaki bilgi ve uyarı 
tabelalarında da ifade edildiği gibi oldukça riskli ve sakıncalıdır.

Serçetepe’nin güneybatı yönüne, Arıburnu istikametine bakan sol 
yanında yer alan, nispeten yumuşak eğimli yamaç, yine muhare-
beler sırasında teraslanmak suretiyle Anzak askerlerinin barınma 
alanı olarak kullanılmıştır. Bu alan ilk kez Yeni Zelanda Tugayı-
na bağlı Wellington Taburu tarafından düzenlenerek kullanıldığı 
için “Wellington Terası” (Wellington Terrace) olarak tanımlanmıştır. 
Muharebeler döneminde teraslanarak kullanılan bu yamacın bir 
bölümü, 1915 yılından günümüze uzanan süreçte, erozyon nede-
niyle yok olmuştur. Wellington Terası’nın 1915 yılındaki durumunu 
gösteren bir fotoğraf, bilgi tabelası üzerinde üstte sağda yer al-
maktadır. Buradaki seyir noktasının güney bölümüne yerleştiril-
miş iki adet resimli mevkii tabelası üzerinde yer alan fotoğraflar 
ise, bölgenin 1915 yılındaki durumunu farklı açılardan gözler 
önüne sermektedirler.

Walker Sırtı Mezarlığı (Walker’s 
Ridge Cemetery)
Walker Sırtı Mezarlığı (Walker’s Ridge Cemetery), 1915 yılında Arıburnu 
Cephesi’ndeki muharebeler sırasında hayatını kaybeden askerler-
den bazılarının buraya gömülmesi ile oluşturulmuş bir mezarlık-
tır. Mezarlık, bir siper ile bölünmüş orijinal mezarlığı temsil etmek 
amacıyla 2 parsele ayrılmış, 17 x 30 m boyutlarında, dikdörtgen 
şeklinde, 510 m² genişliğinde bir alan üzerinde yer almaktadır. Me-
zarlığın giriş bölümü, kuzeybatı yönünde, Serçetepe’ye (Walker’s 
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Ridge) ve denize dönük olarak yapılmıştır. Bu mezarlıkta gömülü 
olan 92 savaş ölüsünden 30’u Avustralyalı, 49’u Yeni Zelandalı, 1’i 
İngiliz RND (Royal Navy Division – Kraliyet Deniz Tümeni) olup, 
12’sinin kimlikleri ise tespit edilememiş durumdadır.27

Walker’s Ridge Mezarlığı’nın ilk hali (solda) ve mezarlık planı (sağda).

Yükseksırt Anzak Siperleri
Walker Sırtı Mezarlığı’nın bulunduğu noktadan ayrıldıktan sonra, 
güneybatı yönüne dönük mezarlık duvarının yanından yürüyerek, 
Yükseksırt’ın kuzeydoğusunda yer alan The Nek (Boyun) Mezarlığı ve 
Cesarettepe’ye doğru uzanan toprak yolun başlangıcına gelirsiniz. 
Bu noktada ziyaretçi için iki seçenek sunulmuştur. İsterseniz top-
rak yoldan yürüyerek güzergâhı takip edebilirsiniz. Yaklaşık 140 
metre boyunca uzanan bu toprak yola girdiğiniz andan itibaren 
yolun sol (kuzey) yanında yer alan siperler, dikkatinizi çekecektir. 
Burada bir diğer seçeneğiniz ise mevcut toprak yoldan yürümek 
yerine, yolun sol yanında uzanan oldukça belirgin durumdaki si-
perlerin içinden yürümektir. 

Yükseksırt’ın bu bölümünde yer alan siper hatlarını birbirine bağ-
layan ve Walker Sırtı Mezarlığı’ndan itibaren yarıya yakın bölümü 

27 Commonwealth War Graves Commission (www.cwgc.org)
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“Main Street” (Ana Cadde), diğer yarısı da “Murphy Lane” (Murphy 
Sokağı) gibi çeşitli adlarla tanımlanmış asıl irtibat hendeği içinden 
yürüyerek, bu bölgedeki Anzak ön hat siperine ulaşabilirsiniz.

Walker Sırtı Mezarlığı’nın bulunduğu mevkiiden, Cesarettepe yönünde yürüyüş güzergâhı.

Asıl irtibat hendeğinin Ana Cadde olarak tanımlanmış bölümü 
içinden yürürken sol yanınızda bulunan resimli mevki tabelası 
üzerindeki fotoğraflar, muhtemelen birçok ziyaretçiye tanıdık ge-
lecektir. Bölgedeki doğal bitki örtüsü temizlendikten ve Anafar-
talar yönünde görüş alanı açıldıktan sonra yapılan araştırmalar, 
aşağıda yer alan bu fotoğrafların, yaklaşık olarak tabelanın bu-
lunduğu noktadan çekildiğini ortaya koymuştur.

Tabeladan sonra az ilerde Ana Cadde’nin önce sola ve yaklaşık 15 
m sonra ise sağa döndüğünü görürsünüz. Sağa döndüğünüz an-
dan itibaren, içinde yürüdüğünüz irtibat hendeği “Murphy Sokağı” 
adını alır. Murphy Sokağı’nı takip ederek Anzak ön hat siperine 
ulaştığınızda ise sizi, siperin hemen gerisindeki bir ağacın altına 
yerleştirilmiş “Yükseksırt Anzak Siperleri – Anzac Tren-
ches On The Nek” başlıklı bilgi tabelası  karşılar. Tabelanın 
üzerinde şu ifadeler yer almaktadır:
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“Burada gördüğünüz belirgin siper hatları; 25 Nisan 1915 tarihinde saat 
07.00 sonrasında bu mevkiye ulaşan Anzak birliklerinin, önce bu alanda 
kazmaya başladıkları, daha sonra 57’nci Piyade Alayı’nın taarruzunun 
başlaması üzerine geliştirip savundukları mevzilerdir. Bu siperler, CWGC 
The Nek Mezarlığı’na gelmeden yaklaşık 20 m öncesinde Yükseksırt’ı en-
lemesine keserek uzanan Anzak ön hat siperinde son bulur. Anzak ön hat 
siperinin karşısındaki Türk cephe hattı ise Mehmet Çavuş Anıtı’nın üzerinde 
yer aldığı Cesarettepe’nin hemen önünden başlamaktaydı. Yaklaşık 50 m me-
safedeki Türk siperleri, ne yazık ki günümüze ulaşmamıştır. 

Tabeladaki fotoğrafların aynı yerde çekildiğinin kanıtı, arka planda işaretli kulübedir.  
Fotoğrafların yaklaşık olarak bu yerde çekildiği ise yine arka planda, Anafarta Sahili ve 

Suvla Koyu görüntüsünden anlaşılmaktadır.

Muharebelerin ilk günlerinde burada şekillenen cephe hattı, Anzak Kolordu-
su’nun bölgeyi tahliye ettiği 20 Aralık 1915 tarihine kadar, pek fazla değişik-
liğe uğramamış, bu dar alanda taraflar birbirlerine üstünlük kuramamışlardır. 

Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında bu mevkide yaşanmış en trajik 
olaylardan biri de Anzakların 7 Ağustos 1915 tarihinde gerçekleştirdikle-
ri taarruzdur. 6 Ağustos 1915 gecesi General Godley grubunun Arıburnu 
üzerinden Conkbayırı istikametine yönelen taarruzunun başarılı olacağı ve 
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Conk Tepesi’nin zaptından sonra, adı geçen tepeden güney istikametinde ta-
arruza devamla önce Düztepe’ye (Battleship Hill – Savaşgemisi Tepesi), 
Düztepe’den de 180 Rakımlı Tepe’ye taarruz edilmesi ve bu şekilde Arıburnu 
Cephesi’ndeki Türk kuvvetlerinin sağ yanının koparılması düşünülmüştü. Bu 
nedenle, 180 Rakımlı Tepe’ye yönelecek taarruzun, Cesarettepe üzerinden 
yapılacak ayrı bir taarruzla himaye edilmesi ve desteklenmesi öngörüldü.

Taarruz; şu an önünde bulunduğunuz siperden başlayıp doğrudan Cesarette-
pe’deki Türk mevzilerinin ele geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilecekti. Taar-
ruzun, Avustralya 3’üncü Hafif  Süvari Tugayı’nın 8’inci ve 10’uncu Hafif  
Süvari Alayları’ndan 600 askerle, 150’şer kişilik 4 grup halinde, 7 Ağustos 
1915 sabahı saat 04.30’da icrası kararlaştırıldı.

Anzak askerlerinin, iki taraf  hatları arasındaki mesafeyi geçip Türk siperle-
rine ulaşması gerekiyordu. Taarruz öncesi yarım saat süren bir topçu bombar-
dımanı ile bölgedeki Türk hatları ateş altına alındı. Saat tam 04.30’da 150 
kişiden oluşan ilk hücum dalgası siperlerinden çıkarak ileri atıldı. Ancak, 
Türk siperlerinden açılan şiddetli tüfek ve makineli tüfek ateşiyle karşılandı-
lar. Daracık bir alanda şiddetli bir ateşe maruz kalan ilk dalgadakilerin he-
men hepsi vuruldu. İki dakika sonra ileri fırlayan ikinci dalga da aynı akıbete 
uğradı. Fakat bu dalgadan Türk siperlerine ulaşmayı başarabilen askerlerden 
biri, elindeki sarı – kırmızı renklerdeki işaret flamasını siperin önüne dikmeyi 
başardı (ya da öyle olduğu sanıldı). İşaret flamasının Türk siperi önünde 
görülmüş olması Anzakları umutlandırdı ve üçüncü dalganın da ilerlemesi 
emredildi. Ancak birkaç dakika içinde bu dalgadakiler de öncekilerin akıbetine 
uğradılar. Kalan son dalga da yanlışlıkla ileri atıldı ama onlarda ayni akıbete 
uğramaktan kurtulamadılar.

Bu taarruzu desteklemek amacıyla Pope Tepesi ve Quinn’s Post üzerinden 
yapılan taarruzlar da başarısızlığa uğramıştı. Üç ayrı noktada girişilen ve 
hedeflerine ulaşamayan bu hareketler, Anzakların çok sayıda asker kaybetme-
leri ile sonuçlandı.”

Türk Noktası (Turk’s Point)
CWGC Walker Sırtı Mezarlığı’nın yaklaşık 150 m kuzeyinde, Malone 
Gully (Malone Deresi) ile Happy Valley (Mutluluk Vadisi) olarak tanım-
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lanmış arazi bölümlerini birbirinden ayıran sırtın üst kısmında yer 
alan bir Anzak siperidir. Yükseksırt’ın kuzeybatı yönünde ince bir 
çıkıntı şeklinde uzanan bu bölümü, Arıburnu Cephesi’ndeki mu-
harebeler sırasında Cesarettepe’de bulunan Türk siper hatlarını, belli 
bir açıdan da olsa yan ateşine alabilecek konumu ile Anzaklar ta-
rafından özellikle bir makineli tüfek mevziisi olarak kullanılmıştır.

13 Kasım 1915 tarihinde Turk’s Point’te çekilen bu fotoğrafta Lord Kitchener. Siperin ardında 
duranlardan soldan birinci ve Lord Kitchener’ın sol yanında duran kişi ise General Birdwood.

Anzaklar tarafından “Turk’s Point” olarak adlandırılmış bu mevzii 
ile ilgili mevcut fotoğrafların sayısı oldukça azdır. Ancak Turk’s 
Point’te çekilmiş fotoğrafların birinde, o dönemde İngiltere Sa-
vaş Bakanı olan Lord Kitchener da yer almaktadır. Lord Kitc-
hener’ın yer aldığı bu fotoğraf, durumu bizzat yerinde görmek 
amacıyla Çanakkale Cephesi’ne geldiği dönemde, 13 Kasım 
1915 tarihinde çekilmiştir. 

Ulaşım için adı geçen noktaya doğru uzanan siperi örten doğal 
bitki örtüsü temizlenmiş ve Turk’s Point, ziyaretçiler için ilgi çeken 
bir seyir noktası haline getirilmiştir. Walker Sırtı Mezarlığı’nın bu-
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lunduğu mevkiden The Nek Mezarlığı’na doğru giderken üzerinde 
yürüdüğünüz toprak yolun sol (kuzey) yanında gördüğünüz siper 
hatlarından ayrılan bir irtibat hendeği ile Turk’s Point’e ulaşmak 
mümkündür. Adı geçen siperi ziyaret etmeyi düşünenler için söz 
konusu irtibat hendeğinin siperlerden ayrıldığı noktaya dikilen 
yönlendirme tabelası, yol gösterme konusunda size yardımcı ola-
caktır. Bu tabelanın işaret ettiği irtibat hendeği içinden yürüyerek 
Turk’s Point’e ulaşanları ise hem Lord Kitchener’ın bu siperde çe-
kilmiş fotoğrafının yer aldığı resimli mevkii tabelası, hem de fark-
lı bir açıdan Ağıldere Mıntıkası, Sarı Bayır ve Anafartalar manzarası 
karşılayacaktır. 

“Turk’s Point” adı verilen arazi bölümünü ve buradaki siperleri 
ziyaret edecek olanlar, Conkbayırı Muharebesi (6 – 10 Ağustos 
1915) sırasında İtilaf  kuvvetlerinin, Conk Bayırı – Kocaçimen Tepesi 
hattına doğru yaklaşma istikameti olarak kullandığı harekât ala-
nını, İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener’in bakış açısıyla gö-
rebilme şansına da sahip olacaklardır.

Turk’s Point olarak tanımlanan Anzak mevzisi ve  
bu mevziye ulaşım için kullanılan irtibat hendeğinin havadan görünümü.
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The Nek (Boyun) Mezarlığı
Buradaki mezarlık, Birinci Dünya Savaşı yıllarında adı “The Im-
perial War Graves Commission” (İmparatorluk Savaş Mezarlıkları Komis-
yonu – kısaca IWGC) olan CWGC tarafından 1919 – 1923 yılları 
arasındaki işgal döneminde inşa edilmiştir. Mezarlık; muharebe-
ler sırasında Yükseksırt’ın doğu bölümünde, Cesarettepe kesimin-
de yer alan karşılıklı siper hatları arasındaki insansız bölgenin (no 
man’s land) üzerine inşa edilmiştir. 

The Nek Mezarlığı; 25x33 m ebatlarında, 825 m² genişliğinde 
bir alan üzerinde yer almaktadır. Giriş bölümü güney yönüne 
dönük olan mezarlıkta 6’sı Avustralyalı, 4’ü Yeni Zelandalı ve 
316’sı kimliği meçhul olmak üzere toplam 326 savaş ölüsü gö-
mülüdür. 

The Nek (Boyun) Mezarlığı inşa edilirken 1923 (solda) ve mezarlık planı (sağda).

Mehmet Çavuş Siperi
6 Ağustos 1915 tarihinde saat 21.30 sonrasında İngiliz 9’uncu 
Kolordusu’nun çıkarma harekâtı ve General Godley Grubunun 
Arıburnu kuzeyinden başlayan ve Ağıldere Mıntıkası üzerinden ha-
reketle Conk Bayırı – Kocaçimen Tepesi hattını ele geçirmeyi amaç-
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layan taarruzu ile Anafartalar Cephesi açıldı ve Çanakkale Kara 
Muharebeleri daha geniş bir alana yayıldı.

Anafartalar Cephesi’nin açıldığı güne kadar Ağıldere Mıntıkası’nın 
sorumluluğu, Kuzey Grubu (3’üncü Kolordu) Komutanlığı’na bı-
rakılmıştı. Bu nedenle Yaylatepe batısındaki hakim noktalar üzerin-
de tesis edilmiş siperlerden (ki bunlar 1 Numaralı Siperler olarak 
tanımlanmıştı) başlayıp bütün cephe hattı boyunca uzanan Türk 
siperleri, kuzeyden güneye numaralar ile kodlanmıştı. Örneğin; 
Yaylatepe’deki siperler “2”, Halit ve Rıza Tepesi’ndekiler “3”, Pilavte-
pe’dekiler “4”, Keskintepe’dekiler “5” gibi. Ancak bazı siperlere ise 
o siperde önemli kahramanlıklar gösteren ve rütbeleri “Onbaşı” 
veya “Çavuş” seviyesinde olan erbaşların adları verilmiştir. Bu 
yöntem sayesinde, kahramanlık gösterenlerin ve önemli görevleri 
başarıyla yerine getirenlerin hem adları yaşatılmış, hem de diğer 
silah arkadaşlarına örnek olmaları sağlanmıştır. 

19’uncu Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal 
(ATATÜRK) Bey’in 16 Mayıs 1331 (29 Mayıs 1915) tarihinde 
kendisine bağlı birliklere gönderdiği, “Tahkîmât Hakkında Talîmât” 
başlıklı, 8 maddelik emrin, 6’ncı maddesinde ifade ettikleri, bu 
konudaki en belirgin örnektir. Şöyle ki;

“Ale’l-umûm avcı hendeklerine ve gerideki aksamına, sağdan itibaren birer 
numro verilecektir. 45’inci Alay’ın 3’üncü Taburu siperleri için (1 – 8), 
72’nci Alay için (9 – 12), 64’üncü Alay için (20 – 30) numrolar kul-
lanılacaktır. Bu numroların kâflesi şimdiden sarf  edilmeyerek, ileride ilave 
edilecek siperler için boş numro bırakılmalıdır. 

Her alay kendi cebhesindeki (siperlerin) bir krokisini yapacak ve hududunu 
çizib, üzerlerine numrolarını koyacaktır. Ve ondan sonra her dürlü iş’ârâtda 
bu numrolar kullanılacaktır. Maa-mâ-fîh mühim bir vak’aya sahne olmuş 
siperlere münasip isimler dahi verilebilir. Mesela, “Mehmed Çavuş Siperi” 
gibi.”28

28 “Çanakkale Muharebeleri’nde 19’uncu Tümen Cerideleri”, 4. Cilt, Genelkurmay Perso-
nel Başkanlığı – ATASE Yayını, Ankara 2017, Sayfa 50



91

ARIBURNU CEPHESİ | YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI

Mehmet Çavuş Siperi’nin arazi üzerindeki konumu.

Bu sıralama doğrultusunda Cesarettepe üzerinde ve doğrudan An-
zak ön cephe hattı karşısında bulunan Türk siperi ise 64’üncü 

Piyade Alayı’ndan Mehmet 
Çavuş’un adıyla anılmıştır. 
1915’ten günümüze geçen 
yıllar içinde çeşitli nedenlerle 
yok olan bu siperin bulundu-
ğu yeri işaret etmek üzere bu-
gün burada, ekinde bilgi notu 
tabelası da bulunan bir mevki 
adını belirten tabela yer al-
maktadır. 

Mehmet Çavuş Siperi’nin çeşit-
li nedenlerle yok olmasına 
karşılık, CWGC The Nek Me-
zarlığı’nın batısındaki Anzak 
ön hat siperinin bir bölümü, 
günümüzde de varlığını ko-
rumaktadır. Mehmet Çavuş Si-
peri’nin bulunduğu yeri işaret 

Abdülkadir Bey 
Yarbay 

18’inci Piyade Alayı Komutanı
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etmek üzere dikilen isim tabelası ile varlığını kısmen de olsa ko-
ruyan Anzak siperi arasındaki mesafe, Arıburnu Cephesi’nin bu 
bölümünde karşılıklı siperler arasındaki mesafenin ne kadar (yak-
laşık 50 m) olduğu konusunda ziyaretçiye fikir vermektedir. 

Mehmet Çavuş Siperi’nin bir diğer önemli özelliği de Türk ordusun-
dan Çanakkale Cephesi’nde şehit düşen alay komutanlarından biri 
olan Yarbay Abdülkadir Bey’in, bu siperde hayatını kaybetmiş ol-
masıdır.

29 Haziran 1915 Cesarettepe’de 
Türk Taarruzu
Mehmet Çavuş Siperi; yukarıda da belirtildiği gibi Cesarettepe’deki 
Türk ön hat siperidir. Bu siper; Arıburnu Cephesi’nde Türk kuv-
vetlerinin işgal ettiği cephe hattının kuzey bölümünde, dolayısıyla 
bu cepheden sorumlu Kuzey Grubu / 3’üncü Kolordu Komu-
tanlığı’nın sağ kanadında yer almaktadır.

Mehmet Çavuş Siperi’nin bulunduğu bölgede Türk tarafı açısından 
yaşanan en önemli olaylardan biri de 29 Haziran 1915 tarihinin 
ilk saatlerinde, Arıburnu Cephesi Sağ Kanat / 19’uncu Tümen 
Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey tarafından plan-
lanan ve yine kendisinin emir ve komutası altında 18’inci Piya-
de Alayı tarafından gerçekleştirilen Türk taarruzudur. Bölgeyi 
ziyaret edenler tarafından az bilinen bu olayın ziyaretçilere ha-
tırlatılması amacıyla, Mehmet Çavuş Siperi’nin bulunduğu yere, bu 
harekâtın uydu görüntüsü üzerine işlenmiş durumunu içeren bir 
fotoğrafın da yer aldığı bilgi tabelası konulmuştur.    

“29 Haziran 1915 Cesarettepe’de Türk Taarruzu - 29th 
June 1915 The Turkish Attack On The Nek” başlıklı bilgi 
tabelası üzerinde yer alan metin, bütünüyle şu şekildedir:

29 Haziran 1915 tarihinde bu mevkide gerçekleştirilen Türk taarruzu, baş-
langıçta gelişme gösterip, ön hat Anzak siperlerine girilmişse de gerek Pope Te-
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pesi (Pope’s Hill), gerekse Türk Noktası (Turk’s Point) mevzilerinden açılan 
makineli tüfek ateşleri, geriden gönderilen takviye kuvvetlerinin, ele geçirilen 
siperlerdeki birliklere ulaşmasını engellemiştir. 

Anzak siperlerinin bir bölümüne ulaşmayı başaran, ancak bir türlü takviye 
edilemeyen taarruz grupları (18’inci Piyade Alayı’nın 1’inci ve 2’nci Tabur-
ları) ise bir süre sonra geri alınmak durumunda kalınmıştır.

“29 Haziran 1915 – Cesarettepe’de Türk Taarruzu” başlıklı bilgi tabela-
sı üzerinde yer alan ve söz konusu taarruzu uydu görüntüsü üzerinde belirten çalışma.

Başarılı olması durumunda Arıburnu Cephesi’nde çok önemli sonuçlara yol 
açacak bu taarruz ile ilgili olarak 19’uncu Tümen ve Arıburnu Cephesi 
Sağ Kanat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal (ATATÜRK) Bey, 
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“Arıburnu Muharebeleri Raporu” adlı eserinde şunları ifade et-
mektedir:

“Düşmanın Güney Grubu’nda yapmakta olduğu ciddi ve büyük ölçekteki ta-
arruzlarını dolaylı olarak himaye etmek maksadıyla Arıburnu’nda bir iki 
gündür dikkatimizi çekip bizi bulunduğumuz yerde tutarak aldatmakta oldu-
ğu tamamen anlaşıldığından, karşı bir hareket herhalde bir başarı kazandı-
rabilecekti. 57’nci Alay’a, düşmanın taarruz ettiği cephedeki kuvvetini tak-
viye ederek karşı taarruza geçmesi emredildiği gibi, ihtiyatta bulunan 72’nci 
Alay’dan iki tabur da aynı maksat için tümenin sol kanadına kaydırılmış 
ve aynı zamanda Cesaret Tepesi’nde bulunan 18’inci Alayla Yükseksırt’a 
taarruza karar verilmişti.”

Albay Mustafa Kemal Bey’in kararlaştırıp uygulanmasını emrettiği bu ha-
rekât; General C. F. Aspinall-Oglander’ın “Büyük Harbin Tarihi – 
Gelibolu Askeri Harekâtı” (Official History of  The Gre-
at War – Military Operations Gallipoli) adlı eserinde ise şu 
şekilde anlatılmaktadır: 

“Bu taarruz planı, Anzak cephesinin kuzey mıntıkasında bulunan 19’uncu 
Tümen’in Komutanı Mustafa Kemal Bey tarafından yapılmıştı. Öyle anla-
şılıyor ki Mustafa Kemal Bey de General Biirdwood’un kurmayının düşün-
düğü gibi, Anzak cephesinin yarılacak noktasının Russell’s Top (Yükseksırt) 
mevkisi civarında olduğunu takdir etmişti. Eğer Türkler burundan taarruz 
ederek Russell’s Top üzerinden 300 yarda (yaklaşık 270 m) ilerleseydiler, ku-
zey sahilini elde ederler, Anzak mıntıkası ateşleri altında bulunur ve Monash 
Gully’nin (Korku Deresi) doğu sahilindeki (Pope Tepesi’nden Kırmızısırt’ın 
batısına kadar olan hat kastediliyor) bütün siperlere hakim olmayı başara-
bilirlerdi. Russell’s Top üzerindeki mevzileri tutmayı başardıkları takdirde, 
General Birdwood’un siperlerinde tutunmak imkansız hale gelecekti. Bu du-
rumda; Anzak Kolordusu için geride tutunacak başka bir yer bulunmaması 
nedeni ile imkan bulabilirlerse Gelibolu Yarımadası’nı tahliye etmekten ve 
belki de bu uğurda mahvolmaktan başka çare kalmayacaktı.

Mustafa Kemal Bey’in planı mükemmel bir alay olan 18’inci Piyade Ala-
yı’nın 19’uncu Tümen emrine verilmesiyle kısmen anlaşılmıştı. Mustafa Ke-
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mal bu alayı, 28 Haziran akşamı burun üzerinden taarruzla görevlendirdi. 
Fakat aynı günde Avustralyalıların taarruzu (28 Haziran günü Arıburnu 
Cephesi sol (güney) kanadında gerçekleşen Anzak tespit taarruzu) üzerine 
harekât ertesi güne ertelendi. Bu sırada Russell’s Top siperlerini, 3’üncü Ha-
fif  Süvari Tugayı’nın 8’inci ve 9’uncu Alayları tutuyordu. Buradan Türk 
siperlerine doğru bir çok dik siperler kazılmış ve bazı yerlerde 20 yardaya 
kadar yaklaşmıştı. Gece yarısına doğru Türkler, Russell’s Top mevzilerini 20 
dakika kadar şiddetle bombardıman ettiler ve sonrasında da “Allah, Allah” 
sesleriyle hücuma kalktılar. Bir yerde pek az bir kuvvet başarılı olarak siper-
lerimize girmişlerse de saat 02.00 evvelde taarruz, başarısızlığa uğratıldı.”

Cesarettepe – Mehmet Çavuş Anıtı / 
19’uncu Tümen Şehitleri Anıtı

Solda; 19’uncu Tümen Şehitleri Anıtı, sağda; bu anıtın yerine yapılan Mehmet Çavuş Anıtı

Cesarettepe; deniz seviyesinden yaklaşık 157 m yüksekte yer alan ve 
günümüzde üzerinde Mehmet Çavuş Anıtı yükselen Yükseksırt’ın ku-
zeydoğusunda yer alan küçük bir yükseltidir. Bu mevki; güneybatı 
yönünde yer alan Haintepe’ye doğru uzanan yaklaşık 870 m uzun-
luğunda, 40 – 100 m genişliğindeki Yükseksırt’ı önce 180 Rakımlı 
Tepe’ye, sonra ise Kılıç Bayırı ve Düztepe üzerinden Conkbayırı’na 
bağlayan önemli bir noktadır.
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25 – 26 Nisan 1915 gecesi, 57’nci Alay’ın taarruz hattının sağ ya-
nında yer alan 2’nci Taburu, 180 Rakımlı Tepe’nin geri alınmasın-
dan sonra ileri harekâtına devam etmiş, önce Cesarettepe’ye, sonra-
sında da Arıburnu Yarları’nın bulunduğu bölgeye kadar ilerlemeyi 
başarmıştı. Ancak 2’nci Tabur; havanın iyice kararmış olması, 
arazi yapısı, takviye olanağı bulunamaması ve Anzak karşı taar-
ruzu gibi nedenlerle kazanılan araziyi terk ederek, Mehmet Çavuş 
Anıtı’nın bulunduğu bu noktada ileri savunma mevzileri oluştu-
rarak, buranın doğu yönündeki 180 Rakımlı Tepe’nin yamacına 
doğru geri çekilmişti.

26 Nisan 1915 sabahı İtilaf  donanmasının şiddetli topçu ateşi 
ardından başlayan Anzak taarruzu, ağır zayiata uğramış 57’nci 
Alay birliklerinin olağanüstü ve özverili direnişi sayesinde, yak-
laşık bir saat süren şiddetli çarpışma sonucunda durdurulmuş ve 
Anzaklar bir kez daha geri atılmıştı. 

64’üncü Alay’ın cepheye gelmesiyle birlikte 27 Nisan 1915 tari-
hinde saat 10.00’da başlayan Türk taarruzu; İtilaf  donanmasının 
yoğun topçu bombardımanı ve verilen ağır zayiata rağmen geliş-
miş, 57’nci Alay ile 64’üncü Alay birlikleri Cesarettepe – Bomba Sırtı 
hattına hâkim olmuşlardır.

Burada bulunan anıt ise Çanakkale Muharebeleri son bulduktan 
hemen sonra bölgede yapılan birkaç Türk anıtından biri olup as-
lında “19’uncu Tümen Şehitleri” anısına yapılmıştır.

Kurmay Albay Mustafa Kemal (ATATÜRK) Bey’in Anafartalar 
Grubu Komutanlığı’na atanması üzerine 19’uncu Tümen Komu-
tanlığı görevine getirilen 27’nci Alay Komutanı Yarbay Mehmet 
Şefik (E. Alb. AKER) Bey, 20 Aralık 1915 sabahının ilk saatlerinde 
Arıburnu Cephesi’ni tamamen tahliye eden Anzak kuvvetlerinin 
çekilmelerinin hemen sonrasında buradaki Türk hatları altında 
patlattıkları lağımın 60 kadar Türk askerini şehit etmesi üzerine, 
buraya “19’uncu Tümen Şehitleri Anıtı” yaptırmıştır. 
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Bu anıtın yıllar içinde önce formu değiştirilmiş, sonrasında ilk 
olarak “Mehmetçik Anıtı”, daha sonra da “Mehmet Çavuş Anıtı” ola-
rak tanımlanmıştır.

Bomba Sırtı
Yükseksırt üzerinden gelen yolun, Conkbayırı istikametindeki yol 
ile birleştiği noktada, kuzeybatınızda Korku Deresi’nin, güney-
doğunuzda ise Kesikdere’nin memba bölümleri yer alır. Bu iki 
derenin memba bölümleri hizasından itibaren güney yönünde 
yürümeye başladığınızda, artık Bomba Sırtı’nın üzerindesiniz 
demektir. Bomba Sırtı; bu noktadan itibaren Kesikdere ile Adsız-
dere’nin mansap (birleşim) noktasına kadar kuzey – güney isti-
kametinde uzanan, yaklaşık 850 m uzunluğunda bir arazi par-
çasıdır. Burada tarafımızdan “Adsızdere” olarak ifade edilen dere, 
gerek Türk, gerekse Anzak haritalarında herhangi bir ifade ile 
tanımlanmamıştır. 

Eski Türk haritalarında, bu arazi parçasının tamamı “Bomba Sırtı” 
olarak tanımlanmıştır. Buna karşılık Anzak haritalarında, Bomba 
Sırtı’nın belli bölümlerinin, farklı adlarla tanımlandığı görülür. 
Örneğin Pope Tepesi’nin doğu tarafında yer alan sırtın batı bölümü 
(günümüzde hediyelik eşya stantlarının bulunduğu bölge) “Chess-
board” (Satranç Tahtası), Quinn Mevzisi karşısında yer alan güney 
bölümü de “Turkish Quinn” (Türk Quinn’i) olarak ifade edilmiştir.

Ayrıca Bomba Sırtı’nın batısında yer alan Pope Tepesi ile güneyin-
deki Quinn Mevzisi arasından Korku Deresi’ne doğru uzanan isimsiz 
iki dere ve bunların arasındaki küçük sırt da yine Anzaklar tara-
fından değişik ifadelerle tanımlandırılmıştır. Bunlardan doğuda 
olan dere yatağı “Bloody Angle” (Kanlı Açı), bunun batısındaki kü-
çük sırt “Dead Man’s Ridge” (Ölü Adam Sırtı) ve bu sırt ile Pope Tepesi 
arasında kalan diğer dere de “Waterfall Gully” (Şelale Deresi) olarak 
tanımlanmışlardır.
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Uydu görüntüsü üzerinde, Bomba Sırtı’nın genel görünümü ile bu sırtın üzerinde ve yakın 
çevresinde yer alan önemli mevkiler. 
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İngiliz pilotlar tarafından 2 Ekim 1915 tarihinde çekilen hava fotoğrafında29  
Bomba Sırtı’nın genel görünümü.

Bomba Sırtı’nın doğu – batı eksenindeki genişliği kuzey bölümün-
de 140 metreden fazlayken, güney bölümünde (Boyun bölgesinde) 
60 metrelere kadar düşer. Doğusunda Kesikdere (Mule Valley – Katır 
Vadisi) ve Edirne Sırtı (Mortar Ridge – Havan Sırtı) yer alır. Batı sını-
rını ise Korku Deresi oluşturur.

Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nın bu bölümünde yürü-
düğümüz yönün kuzeyden güneye doğru olduğunu değerlendirir-
sek, Bomba Sırtı üzerine ilk adım attığınız noktada (Cesarettepe’den 
gelen yol ile Conkbayırı’na giden yolun birleştiği yer) sırtın yük-
sekliği 161 m iken, 31 ve 32 Numaralı Türk Siperleri’nin bulunduğu 
“Boyun” noktasında 130 m’ye iner. Dolayısıyla Bomba Sırtı, hafif  
eğimli ve kolay yürünecek bir yapıdadır. 

25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu civarında başlayan çıkarma 
harekâtı sonrasında, kıyıdaki zayıf  Türk savunmasını aşan Anzak 

29 AWM Arşivi, Arşiv No. RC04312
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kuvvetleri, derinlikteki arazide ilerlemeyi başarmışlar ve öncü kı-
talarıyla saat 07.00 civarında bu bölgeye ulaşmışlardır. Yaklaşık 
iki gün süren şiddetli çarpışmalar sonrasında Anzak birlikleri, 
Pope Tepesi ve Quinn Mevzisi gibi noktalarda tutunabilmişler ve bu-
ralardaki mevzilerini de tahliye günü olan 20 Aralık 1915’e kadar 
savunmayı başarmışlardır. 1915 yılındaki muharebeler süresince 
Bomba Sırtı, Türk birliklerinin (19’uncu Tümen) elinde kalmıştır. 

Türk Askerine Saygı Anıtı
Bomba Sırtı’nın kuzey bölümünde, yoldan yaklaşık 10 m kadar 
içerde, 57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nin batısında yer almaktadır. 
Kaidesi hariç, 5,65 m boyunda, süngü takılı tüfeği ile taarruza 
kalkmış bir Mehmetçik figürü şeklindeki bronz heykel, Çanakkale 
Cephesi’nde vatan uğrunda hayatını feda eden Türk askerlerini 
sembolize etmektedir. 1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 
Prof. Tankut Öktem’e (1940 – 2007) yaptırılmıştır. 

Türk Askerine Saygı Anıtı
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Hamdi Onbaşı Siperi
Türk Askerine Saygı Anıtı’nın önünden geçer geçmez birkaç adım 
batı yönünde yürüdüğünüzde karşınıza, aşağıda görülen yönlen-
dirme tabelaları çıkacaktır.

Bu tabelaların işaret ettiği yönde doğru yürümeye devam eder-
seniz küçük bir alana gelirsiniz. Batı yönünde dikkatlice zemine 
baktığınızda, bu alana paralel ve yaklaşık olarak kuzey – güney 
istikametinde uzanan, belli - belirsiz bir siper dikkat çeker. Bu 
siper; Türk siper krokilerinde “Hamdi Onbaşı Siperi” olarak da ta-
nımlanmış olan 21 Numaralı Siper’dir. Pope Tepesi üzerindeki Anzak 
siperinin tam karşısında, Bomba Sırtı’nın batı bölümünde yer alır. 
Anzakların Chessboard (Satranç Tahtası) olarak tanımladıkları böl-
gede Türk ön cephe hattını oluşturan siperlerden biridir.

21 Numaralı Siper’e adını veren Hamdi Onbaşı’nın kimliği ile ilgili 
olarak yapılan araştırmalar ise, ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Ge-
rek Ali Çavuş Siperi, gerekse Hamdi Onbaşı Siperi ve 1915 yılındaki 
muharebeler sırasında Bomba Sırtı üzerinde tesis edilmiş diğer Türk 
siperlerinin ne şekilde olduğunu, yolun batı (yürüyüş istikametinize 
göre sağ) tarafında yer alan “Cesarettepe’den Boyun’a Bom-
ba Sırtı Türk Siperleri – Turkish Trenches From The Nek 
To Quinn’s Post” başlıklı tabelada görüp, inceleyebilirsiniz.

Pope Tepesi (Pope’s Hill)
Hamdi Onbaşı Siperi’nin bulunduğu mevkiden, bu siperin batısında 
ve karşısındaki Pope Tepesi’ni birbirinden ayıran kuru dere yatağı-



102

ARIBURNU CEPHESİ | YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI

na (Waterfall Gully – Şelale Deresi’nin devamı) inen bir patika görü-
lecektir. 1915 yılındaki muharebeler sırasında Anzaklar için kritik 
öneme sahip mevzilerden biri olan bu arazi parçasını görmek is-
teyen ziyaretçilerin Pope Tepesi’ne gidip – gelmesini kolaylaştırmak 
için düzenlenmiş, yaklaşık 70 m uzunluğundaki patikadan yürü-
yerek tepenin üst kısmına ulaşmak ve sonrasında geri dönmek 
mümkündür.

16’ncı Batı Avustralya Taburu’nun Komutanı Yarbay Harold Po-
pe’un anısına Anzaklar tarafından “Pope Tepesi” olarak tanımlan-
mış arazi parçası, Korku Deresi’nin memba kısmına yakın bölümde, 
bu derenin Bomba Sırtı’na doğru uzanan doğu yamacını oluşturan 
dar ve uzun yükseltidir. Bu yükselti üzerindeki Anzak mevzileri, 
muharebelerin ilk günlerinde oluşturulmuş ve muharebelerin son 
bulduğu güne kadar Anzakların elinde kalmıştır.

Pope Tepesi’ne ulaşım için kullanılacak yaklaşık 70 m (gidiş – dönüş 140 m) 
uzunluğundaki patikanın konumu, yukarıda yer alan uydu fotoğrafı üzerinde  

işaretlenmiş durumdadır.

Pope Tepesi üzerindeki Anzak mevzileri, muharebeler süresince ol-
dukça kuvvetli bir şekilde tahkim edilmiş, uygun ateş açılarına sa-
hip noktalara yerleştirilen makineli tüfeklerle de desteklenmiştir. Bu 
haliyle Pope Tepesi; kuzeyindeki Yükseksırt üzerindeki The Nek mevkisi 
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ile güneyindeki Quinn Mevzisi’n-
de bulunan Anzak ileri hatları 
arasındaki boşluğu kapatan çok 
önemli bir direnek noktası / ile-
ri karakol haline gelmiştir.

Pope Tepesi üzerinde tesis 
edilmiş Anzak mevzileri aynı 
zamanda, Yükseksırt’ın Kılıç Ba-
yırı’na bağlandığı bölümde yer 
alan Cesarettepe’den başlayıp, 
Korku Deresi’nin memba kısmını 
bütünüyle çevreleyen ve bura-
dan güneye doğru, Bomba Sır-
tı’nın batı yamaçları üzerinde 
devam eden Türk cephe hattı-
na (Ali Çavuş Siperi / 20 Numa-
ralı Siper, Hamdi Onbaşı Siperi / 
21 Numaralı Siper ve Ölü Adam 

Sırtı’nın üst bölümünde yer alan Türk siperleri) karşı nispeten daha 
alçak bir seviyede (mahkûmda) bulunmaktadır. Ancak buna karşılık 
özellikle Cesarettepe’den başlayıp, Yükseksırt üzerinde gelişebilecek ve 
başarılı olması halinde Anzak Kolordusu’nun imha edilmesine dahi 
yol açabilecek Türk taarruzlarını sol (güney) yanından ateş altına 
alabilecek konumu ile bu tür olası taarruzlara karşı bir çeşit tampon 
görevi görmüştür. Anzak tarafı için Pope Tepesi’nin konumunun ha-
yati önemi, 29 Haziran 1915 tarihinde 18’inci Piyade Alayı’nın Ce-
sarettepe’den başlayan taarruzu sırasında daha belirgin hale gelmiştir.

Pope Tepesi Mezarlığı (Pope’s Hill 
Cemetery)
Courtney Mevzisi’nin bulunduğu noktadan kuzey yönünde, Pope 
Tepesi’nin bulunduğu noktaya baktığınızda kolayca görebileceği-
niz, Pope Tepesi’nin güney yönündeki uç kısmının altında, Korku 

Harold Pope 
Yarbay 

16’ncı Batı Avustralya Taburu Komutanı
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Deresi’nden (Monash Gully) ayrılan kol (Bloody Angle / Kanlı 
Açı) ile adı geçen dere arasında kalan ve güneybatı yönüne doğru 
uzanan küçük düzlüğün üzerinde, 1915 yılındaki muharebeler sı-
rasında yer alan bir mezarlıktır. Arıburnu Cephesi’ndeki muhare-
beler sırasında bu noktaya yakın olan Pope’s Hill, Quinn’s Post, Court-
ney’s Post ve Bomba Sırtı gibi mevzilerdeki çarpışmalarda hayatlarını 
kaybeden Anzak askerlerinin gömülmesiyle oluşturulmuştur. 

1919 (?) – Courtney Mevzisi’nin kuzey yönüne bakan köşesinden Pope Tepesi Mezarlığı’nın 
görünüşü.30

Bu mezarlıktaki mezarlar, CWGC’nin Gelibolu Yarımadası üze-
rinde halen mevcut mezarlık ve anıtları inşa ettiği 1919 – 1923 
yılları arasındaki dönemde, Quinn’s Post Mezarlığı’nın kuzeydo-
ğuya (mezarlık girişinin sağ yanındaki) dönük bölümüne taşın-
mıştır. Bu durumu belirtmek için, Quinn’s Post Mezarlığı’nda 
yere, üzerinde “Pope’s Hill Plot” (Pope Tepesi Parseli) yazılı taş 
plaka konulmuştur.

Söz konusu taş plakayı, Quinn’s Post Mezarlığı’na girdiğinizde, 
mezarlığın tam ortasına gelip sağ yanınıza dönerseniz, zemin-
deki bulunduğu yerde görebilirsiniz. Ayrıca bu durum, CWGC 

30 M. Onur Yurdal arşivi
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arşivinde bulunan ve bu kitabın “Quinn’s Post Mezarlığı” başlıklı 
bölümünde yer verilen, orijinal mezarlık planında da görülebilir.   

Australian War Memorial arşivinde yer alan yukardaki fotoğrafın 
açıklamasında yazılı olanlar ise özetle şu şekildedir:

“Bu mezarlığa gömülen askerlerin çoğu Avustralya 1’inci Hafif  Süvari 
Alayı’ndan olup, Pope Tepesi’ndeki çarpışmalarda hayatlarını kaybetmiş-
lerdir. Sağ taraftaki haçlar, 14 Mayıs 1915’te Quinn Mevzisi’nde ölen 
Avustralya 2’nci Hafif  Süvari Alayı mensubu askerlerin mezarlarını işaret 
ederler. Arka plandaki haçların hemen arkasında görülen (  ile işaretli) 
beyaz renkteki bölüm, 19 Mayıs 1915 tarihinde gerçekleşen Türk taarruzu 
sırasında hayatını kaybeden beş Türk askerinin gömüldüğü alandır.”

Korku Deresi içinden Courtney’s Post’a doğru yükselen yamacın üzerindeki bir noktadan 
1919 yılında çekilmiş bu fotoğrafta31 

Pope  Tepesi Mezarlığı görülüyor.

31 AWM Arşivi, Arşiv Kodu: G01852
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Bu açıklamada; Arıburnu Cephesi’nde 19 Mayıs 1915 tarihinde 
gerçekleşen Türk genel taarruzu sırasında şehit düşen 5 Türk as-
kerinin de Pope Tepesi Mezarlığı’nın hemen yanındaki bir alana 
gömüldüğü, açıkça belirtilmektedir. 

Pope Tepesi Mezarlığı’nın hemen yanındaki bir alana, Anzak as-
kerlerinden ayrı bir yere gömülen 5 Türk askerinin, 19 Mayıs 
taarruzu sırasında Courtney Mevzisi’ndeki Anzak ön hat siperi-
ne girmeyi başaran, ancak burada şehit düşen 7 kişilik gruptan 
oldukları, hatta söz konusu mevkiye gömülen Türk askerlerinin 
sayısının da aslında 7 olabileceği tahmin edilmektedir. Bu asker-
lerin, 5’inci Tümen’in 14’üncü Piyade Alayı personeli olmaları 
ihtimali oldukça kuvvetlidir. Çünkü adı geçen taarruzda Court-
ney Mevzisi, 14’üncü Piyade Alayı’nın taarruz istikametinde yer 
alan, alayın en önemli hedeflerinden biridir.  

Charles Bean’in kitabında yer alan “The Turkish Attack of  May 19th” başlıklı bölümde, 
Courtney Mevzisi’ndeki ön hat siperine girmeyi başaran 7 Türk askeri ile Anzac askerleri 
arasındaki çatışmanın aşamalarını gösteren krokiler. Soldaki kroki, “The Story of  Anzac” 

adlı eserin ikinci cildinde sayfa 149’da, sağdaki ise sayfa 150’de yer almaktadır.

Charles Bean; “The Story of  Anzac” adlı kitabının ikinci cildinde 19 
Mayıs taarruzunu ayrı bir bölüm halinde ele alıp hem bu taarruzu, 
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hem de Courtney Mevzisi’ndeki ön hat siperine girmeyi başan Türk 
askerlerinin nasıl şehit olduklarını, oldukça ayrıntılı bir şekilde anlat-
mıştır.32 Özellikle Courtney Mevzisi’ndeki ön hat siperinde yaşanan-
ları da yukarıda görülen iki ayrı kroki ile canlandırmaya çalışmıştır. 

Son olarak bir ayrıntıyı özellikle belirtmek gerekir ki daha önce 
belirtildiği üzere Pope Tepesi Mezarlığı’ndaki Anzak askerlerine 
ait mezarlar, 1919 – 1923 yılları arasındaki dönemde Quinn’s 
Post Mezarlığı’na taşınmış, ancak burada gömülü olan Türk as-
kerlerinin mezarları, yerinde bırakılmıştır.

Sonuç olarak denilebilir ki bir zamanlar Pope Tepesi Mezarlı-
ğı’nın bulunduğu alanın bir kenarında, beş ya da yedi kişinin gö-
mülü olduğu küçük bir alan dahi olsa, bir Türk Şehitliği vardır.

Dinlenme Noktası – Mola Yeri
Hamdi Onbaşı Siperi ile Pope Tepesi’nin bulunduğu mevkiiler görül-
dükten sonra 57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nin girişi batısında yer alan, 
otopark ve hediyelik eşya stantlarının bulunduğu açık alana geri dö-
nülür. Bu alan, ziyaretçi gruplarının ve / veya bu gruplara refakat 
eden Rehber veya Alan Kılavuzlarının belirlediği bir süre için mola 
vermeye uygundur. Ziyaretçiler, yanlarında getirdikleri yiyecek ve 
içeceklerini burada geçirecekleri dinlenme süreleri dâhilinde tükete-
bilirler. Önceden kararlaştırdığınız dinlenme sürenizi tamamladık-
tan sonra, yakın çevrenizdeki önemli noktaları ziyaret etmeye devam 
edebilirsiniz. Bu ziyaret  noktalarının ilki Kesikdere Şehitliği’dir.

Kesikdere Şehitliği
Dinlenme Noktası – Mola Yeri’nden hareketle, yolun doğu tarafına geç-
tiğimiz anda, 57’nci Piyade Alayı Şehitliği girişi önünden geçip, birkaç 
adım daha ilerlersek, hemen karşımıza Kesikdere Şehitliği’nin girişi 

32 “The Story of  Anzac”, Charles BEAN, Volume II, Chapter V, “The Turkish 
Attack of  May 19th”, Sayfa 132 – 168, Angus & Robertson Ltd., Australia – 
Sydney 1924
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gelir. Bu noktada, yekpare granit bloklardan oluşan basamaklı bir 
yol ile ulaşılan ve daha aşağılarda, Kesikdere’nin yatağına yakın bir 
mevkide yer alan Kesikdere Şehitliği görülür. 2006 yılında yaptırılan bu 
şehitlik de yine aynı yıl yaptırılan Karayörük Deresi ve Çataldere Şe-
hitlikleri gibi gerçek şehitlik alanı üzerine yapılmamıştır. Şehitliğin 
asıl yeri, mevcut şehitliğin karşısında, dere yatağının diğer tarafında, 
Edirne Sırtı’nın batı yamacı üzerindeki, eğimli küçük bir düzlüktedir.

Arıburnu Cephesi’nin sağ kanadının bir bölümünü oluşturan bu-
radaki cephe hattında, bilhassa 27’nci ve 57’nci Piyade Alayları-
na bağlı birlikler görev yapmışlardır. Ancak bu bölgedeki muha-
rebelere 18’inci, 64’üncü ve 72’nci Alaylar ile 20’nci Alay’dan bir 
taburun da katıldığı olmuştur.

19’uncu Tümen Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal 
(ATATÜRK) Bey’in emir ve komutası altında buradaki muhare-
belere katılan birliklerden şehit düşenlerin bir kısmı, bu şehitliğe 
gömülmüşlerdir. Şehitlik girişindeki kitabede yazılı olan bilgiye 
göre Kesikdere Şehitliği’nde yatan Türk şehitlerinden isimleri 
tespit edilenlerin sayısı 1.103 olarak belirlenmiştir.

Kesikdere Şehitliği’ne inen basamaklı yolun üst kısmından görünüş.
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57’nci Piyade Alayı Şehitliği
Kesikdere Şehitliği görüldükten sonra, bu şehitliğin hemen yanı ba-
şındaki 57’nci Piyade Alayı Şehitliği ziyaret edilir. İlk haliyle Mimar 
Nejat DİNÇEL tarafından tasarlanan 57’nci Piyade Alayı Şehitli-
ği, 1992 yılında Kabatepe – Conkbayırı güzergâhı üzerinde, Bomba 
Sırtı’nın kuzeyinde ve muharebeler sırasında Anzak askerlerinin 
“Chessboard” adını verdikleri bölgenin doğusunda, Kültür Bakan-
lığı – Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiştir. 
Bütünüyle sembolik olan şehitlik; açık namazgâh, sembolik me-
zarlık, rölyef  ve anıttan oluşmaktadır.

57’nci Piyade Alayı Şehitliği, 2011 yılında yapılan çalışmalarla bütü-
nüyle yeni baştan yapılarak yenilenmiş ve 25 Nisan 2011 tarihin-
de düzenlenen törenle, yeniden ziyarete açılmıştır. Yeni haliyle 
şehitlikte bulunan anıtın ön tarafındaki alan genişletilerek, her 
yılın 25 Nisan günü burada yapılan törenlerin daha rahat bir 
mekânda icra edilmesi sağlanmıştır.

Şehitliğin güney yönündeki girişinden şehitlik alanına girmeden 
hemen önce sağ yanda açık namazgâh yer almaktadır. Kemerli 
giriş kapısının sağ yanında, şehitliğin doğu duvarı üzerinde 57’nci 
Piyade Alayı’nın 25 Nisan 1915 tarihinde gerçekleşen taarruzunu 
temsil eden 45 m² genişliğinde bir rölyef  bulunmaktadır.

Girişin sol yanında ise torununun elini tutmuş şekilde tasarlan-
mış olarak yapılan ve Türkiye’nin en yaşlı gazisi iken 10 Eylül 
1994’te, 108 yaşında vefat eden Hüseyin KAÇMAZ’ın bronzdan 
yapılmış bir heykeli bulunmaktadır. 

Girişten itibaren sembolik mezarlık alanına kadar olan bölüm, 
bir giriş holü gibidir. Bu giriş holünün sembolik mezarlık bölü-
müne bakan kısmında, ortadaki yolun her iki yanındaki çimlendi-
rilmiş alanlar üzerine, yere konulmuş iki taş plaka bulunur. Bun-
lardan birinde, İslamiyet’in peygamberi Hazreti Muhammed’in; 
“Şehitler Allah’tan şunu istediler, Ya Rabbi bizi dünya-
ya tekrar gönder ve senin uğrunda bir kere daha şehit 



110

ARIBURNU CEPHESİ | YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI

olalım” şeklinde bir Hadis-i Şerifi bulunmaktadır. Diğerinde 
ise, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1918 yılında gazeteci 
Ruşen Eşref  ile yaptığı mülakat sırasında bizzat kendisinin an-
lattığı bir olay yer almaktadır. “Bomba Sırtı Vak’ası” olarak 
bilinen olayı anlatan ifadeler, şöyledir:

57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nin doğu yönünden çekilmiş bir görüntüsü.

“Biz kişilerin kahramanlık sahneleri ile meşgul olmuyoruz. Yalnız size 
Bomba Sırtı Vak’asını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler 
arasındaki mesafemiz sekiz metre. Yani ölüm, muhakkak, muhakkak... 
Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına, hepsi düşüyor. İkincide-
kiler onların yerine giriyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık 
ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini 
biliyor, en ufak bir duraksama bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma 
bilenler, ellerinde Kur’anı Kerim, Cennet’e girmeye hazırlanıyorlar. Bil-
meyenler, Kelime-i Şehadet getirerek yürüyorlar. Bu; Türk askerlerindeki 
ruh kuvvetini gösteren, hayrete ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalı-
sınız ki Çanakkale Muharebeleri’ni kazandıran, bu yüksek ruhtur.”   

Şehitliğin giriş bölümündeki alanın üst kısmından başlayıp, anıt 
önündeki tören alanına doğru uzanan eğimli bölümün her iki ya-
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nında sembolik mezarlar yer alır. Buradaki mezar taşları üzerinde, 
57’nci Piyade Alayı personelinden şehit olanların isimleri yazılıdır.

Sembolik mezarların bulunduğu alanın ortasında yer alan yürü-
yüş yolu, anıtın önündeki tören alanında son bulmaktadır. Tören 
alanı bölümünden daha yüksek bir seviyede inşa edilmiş bulunan 
anıtın şehitliğe bakan kuzey duvarı üzerine de yine 57’nci Piyade 
Alayı şehitlerinin isimleri yazılmıştır. 

Kuzey duvarı üzerinde, şehitlik zemininden daha yüksek bir sevi-
yede bulunan ve her iki yandan merdivenlerle ulaşılan anıtın ise 
Selçuklu dönemi kümbetlerinden esinlenerek yapıldığı ifade edil-
mektedir. 2011 yılındaki çalışmalar sırasında bütünüyle yenilenen 
bu anıt, 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada açıklarında meydana 
gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görmüş ve bütü-
nüyle yeniden inşa edilmiştir.

57’nci Piyade 
Alayı Karargâh 
Mevkisi
57’inci Piyade Alayı Karargâh 
Mevkisi, 57’nci Piyade Alayı Şehit-
liği’nin kuzey bölümünde bulu-
nan anıtın doğu tarafında, Ke-
sikdere içinde, derenin memba 
bölümünde ve dere yatağından 
Bomba Sırtı’na doğru yükselen 
batı yamacının üzerindedir. 
Alay karargâhının bulunduğu 
yeri işaret etmek amacıyla, şe-
hitliği çevreleyen duvarın doğu 
bölümünün hemen dışına bir 
işaret tabelası konulmuştur. 
57’nci Piyade Alayı Karargâhı’nın 

Hüseyin Avni Bey 
Yarbay 

57’nci Piyade Alayı Komutanı 
Alay Karargâhı’nın bulunduğu yerde,  

13 Ağustos 1915 tarihinde şehit olmuştur.  
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yeri hakkında bize fikir veren, Kurmay Albay Mustafa Kemal 
(ATATÜRK) Bey’in “Arıburnu Muharebeleri Raporu” adlı 
eserinde yer verdiği anlatımlarından biriridir.

Bu eserin, “Arıburnu Sağ Kanadında 19’uncu Tümen’in 
18 Mayıs’tan 8 Ağustos’a Kadar Olan Harekâtına Dair 
Muharebe Yazısıdır” başlıklı III. Bölümünün ilk paragrafın-
da, şu ifadeler yer almaktadır:

“Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığından ayrılarak 17 Mayıs 1915 saat 
09.20’de Kemalyeri’ni terk ettikten sonra, Kesikdere membaı yakınında bu-
lunan 57’nci Alay Karargâhına giderek orada bugün doğrudan doğruya 
emrim altında bulunan 57’nci, 64’üncü ve 72’nci Alay Kumandanları-
nı çağırdım. Kendileriyle gerek mevcut vaziyetleri ve gerek malum olan 19 
Mayıs 1915 hücumu için hazırlıklar vesaire hakkında gece yarısına kadar 
görüştüm…”

Cesarettepe’den Boyun’a Bomba 
Sırtı Türk Siperleri Tabelası
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 3 
cilt halinde yayınlanması planlanan, bu satırların yazıldığı ana ka-
dar ilk iki cildi basılmış durumda olan “Harp Ceridelerine Göre 
Çanakkale Savaşları’nda 27’nci Alay” adlı eserin hazırlık ça-
lışmaları sırasında Genelkurmay Başkanlığı – ATASE (Askeri Tarih 
ve Stratejik Etüt Başkanlığı) arşivinde bulunan bir belgedir. 

Söz konusu belgede, Cesarettepe’den (dâhil) Quinn Mevzisi’ne (dâ-
hil) kadar uzanan alanda, Bomba Sırtı üzerinde tesis edilmiş Türk 
siperlerini bir bütün olarak görmek ve değerlendirmek mümkün-
dür. Bu tarihi belgenin yer aldığı tabela, 57’nci Piyade Alayı Şehit-
liği’nin batısında yer alan, otopark ve hediyelik eşya stantlarının 
bulunduğu açık alanın güney girişi köşesinde bulunmaktadır.

Ölü Adam Sırtı (Dead Man’s Ridge) ve Kanlı Açı (Bloody Angle) 
“Cesarettepe’den Boyun’a Bomba Sırtı Türk Siperle-
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ri” başlıklı tabelanın bulunduğu noktadan ayrılıp, güney yönün-
de yürüyüşe devam ederken, yaklaşık 40 m sonra yolun sağ (batı) 
yanında, “Kanlı Açı” olarak tanımlanmış dereye uzanan yamacın 
üzerinde, bu bölümün başlığında yer alan ifade ile aynı başlığı ta-
şıyan bir bilgi tabelası ile karşılaşılır. Söz konusu tabela üzerinde 
yazılı olan ifadeler, şu şekildedir:  

“Cesarettepe’den Boyun’a Bomba Sırtı Türk Siperleri Tabelası” üzerinde yer alan siper krokisi 

“Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında taraflar, genellikle 1915 yılına 
kadar herhangi bir isimle tanımlanmamış olan arazi kesimlerine, birbirinden 
ilginç adlar vermişlerdir. Bunlardan ikisi hemen önünüzde yer alan güney – 
güneybatı istikametinde uzanıp, daha sonra Korku Deresi ile birleşen küçük 
kuru dere yatağı ile bu dere yatağının batısını örten küçük sırttır. Geçmişten 
günümüze hiçbir zaman Türkçe bir ifade ile tanımlanmamış olan bu arazi 
bölümlerinden küçük kuru dere yatağı, Anzak askerleri tarafından “Kanlı 
Açı” (Bloody Angle), batısındaki sırt ise “Dead Man’s Ridge” (Ölü Adam 
Sırtı) olarak tanımlanmışlardır.

Arıburnu Cephesi’nin kuzey bölümü yakınlarında yer alan bu arazi parçaları 
üzerinden 2 – 3 Mayıs 1915 gecesi Anzak askerlerinin Türk hatlarına doğ-
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ru giriştikleri taarruz sırasında yaşananlar, söz konusu küçük kuru dere yata-
ğı ile batısındaki küçük sırtın, bu ifadelerle tanımlanmalarına neden olmuştur. 
Bir askerin anılarında dile getirdikleri, Anzaklar adına sonuçsuz kalan bu 
taarruz sırasında yaşananlar konusunda fikir vermektedir.

“Ölü Adam Sırtı” ve “Kanlı Açı” olarak tanımlanmış arazi parçalarının havadan çekilmiş 
bir görünümü.

“Yanımdaki boşluğa, bir Avustralyalı gelip uzandı. Sağ tarafa doğru omuz 
omuza yere yatmış askerler uzanıyordu. Herhangi bir örtü yoktu. Sırtın kena-
rında öylece yatıyorduk. Birden, bize dik açı oluşturacak bir noktadan maki-
neli tüfek ateşi başladı. Biz ileri doğru ateş ediyorduk, makineli ise arkamızda 
ve sağımızdaydı. Bizden daha yüksekte olduğundan, görüş açısı çok iyiydi. 
Bu makineli tüfek, benimle Avustralyalı hariç o sırtta bulunan herkesi tek tek 
vurdu. Sadece ikimiz kalmıştık. Avustralyalı, “Beni öldüremezler. Bunu çok 
denediler, beni öldüremeyecekler!” dedi. Makineli tekrar ateşe başladı.  Her-
kesi bir kere daha taradı. Avustralyalı’ya mermilerin isabet ettiğini duydum 
ve bir daha sesi çıkmadı. Ben sağ ayağımdan vurulmuştum ve eşek çiftelemiş 
gibiydim. Kurşunların bana kadar geldikleri takdirde sonumun geleceğini an-
lamıştım. Ölürken geçmişinizin gözlerinizin önünden geçtiğini söylerler ama 
benim on dokuz yaşımdan daha fazla bir geçmişim yoktu ve sadece “yaşaya-
cak mıyım” diye düşünebildim. Bu kurşunlar yağarken yaşayacağımı hiç san-
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mıyordum ve ölümü bekledim. Ölüm kaçınılmazdı. Ama her nasılsa makineli 
tüfek Avustralyalı’da ve sağ ayağımda durdu.”33

27’nci Piyade 
Alayı
Quinn’s Post Mezarlığı karşı-
sında yer alan ve “27’nci 
Piyade Alayı” başlık-
lı bilgi tabelasında yazılı 
olanlar şu şekildedir:

“27’nci Piyade Alayı ilk kez 3 
Ocak 1881 tarihinde 4’üncü 
Ordu, 7’nci Tümen, 14’üncü 
Tugay kuruluşunda olmak 
üzere teşkil edilmiştir. 1911 
yılında Türk Ordusu’nda ilk 
kez “kolordu” teşkilatına ge-
çilmesi üzerine mevcut birlik-
ler numaralarına göre yeniden 
düzenlenmiş ve 27’nci Piyade 
Alayı, 3’üncü Kolordu’nun 
9’uncu Tümeni kuruluşuna 

dâhil olmuştur. 1911 – 1915 yılları arasındaki dönemde 27’nci Piyade 
Alayı, 1911 Türk – İtalyan Savaşı ile 1912 – 1913 Balkan Savaşları’nda 
görev almıştır. Çanakkale Kara Muharebeleri başlamadan önceki dönemde; 
muhtelif  zamanlarda Gelibolu, Eceabat ve Seddülbahir bölgelerinde gerek 
sahil gözetlemesiyle gerekse ihtiyat kuvveti olarak görevlendirilmiştir.

25 Nisan 1915 sabahında; Anzak çıkarmasının başladığı an itibariyle 
Arıburnu – Kabatepe sahillerini de içine alan bölgede 2’nci Taburu ile sahil 

33 “Gelibolu – Yenilginin Destanı” (Defeat At Gallipoli), Nigel Steel ve Peter Hart, Sabah 
Kitapları, 2. Baskı, İstanbul Haziran 1997, Sayfa 102 - 103

Mehmet Şefik (E. Albay AKER) Bey 
Yarbay 

27’nci Piyade Alayı ve 19’uncu Tümen Komutanı
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gözetlemesinde, 1’inci, 3’üncü Taburları ve Ağır Makineli Tüfek Bölüğü ile 
Eceabat’taki ihtiyat mahallindedir.

25 Nisan 1915 sabahı saat 04.30’da Arıburnu sahillerinde başlayan Anzak 
çıkarmasını; 2’nci Taburu ile karşılayan Yarbay Mehmet Şefik (AKER) Bey 
komutasındaki 27’nci Piyade Alayı, 9’uncu Tümen Karargâhı’ndan aldığı 
emir üzerine saat 05.45’te Eceabat’taki ihtiyat mahallinden hareket etmiş-
tir. Topçular Sırtı üzerindeki Kavaktepe istikametinde intikal eden alay, saat 
07.55’te Kemalyeri gerisine ulaşmış ve saat 08.00’de taarruza geçmiştir.”

Çanakkale Kara Muharebeleri’nde düşmana taarruz eden ilk 
Türk birliği olan 27’nci Piyade Alayı; iki taburuyla sekiz düşman 
taburunu ilerlediği birçok mevziden geri atmış, 57’nci Piyade 
Alayı’nın taarruza başladığı saat 11.00’e kadar sürdürdüğü taar-
ruzlarla bölgedeki kritik arazi kesimlerini elde tutmayı başarmış-
tır. Çanakkale Kara Muharebeleri’nin başladığı ilk anlardan mu-
harebelerin son gününe kadar Arıburnu Cephesi’nde daima en 
ön hatlarda görev yapan 27’nci Piyade Alayı’nın sancağına, 21 
Nisan 1916 tarihinde, İstanbul – Acıbadem’deki ordugâhta dü-
zenlenen törenle altın ve gümüş İmtiyaz Madalyaları takılmıştır.”

21 Nisan 1916, İstanbul – Acıbadem 27’nci Piyade Alayı’nın Sancağına, altın ve gümüş 
İmtiyaz Madalyaları takılma töreninden bir görüntü.
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Yüzbaşı Mehmet Şehitliği

Yüzbaşı Mehmet Şehitliği

Bomba Sırtı’nın güney ucunda, yolun hemen sağ yanında ve Quinn’s 
Post Mezarlığı’nın güney duvarı hizasında yer almaktadır. Yapım 
tarihi kesin olarak tespit edilemediği gibi burada kaç şehidin yat-
tığı da bilinmemektedir. Şehitliğin üzerinde bulunan plakada yer 
alan isim, “Yüzbaşı Mehmet” olarak belirtilmiştir. Yüzbaşı Mehmet 
Efendi hakkında kimi kaynaklarda 27’nci, kimi kaynaklarda ise 
57’nci Piyade Alayı’nda bölük komutanı olduğu yazılıdır. Ancak 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1998 yılında yayınlanan 
“Şehitlerimiz” isimli kaynak eserdeki kayıtlar araştırıldığında, 
57’nci Piyade Alayı’nın şehit düşen subayları arasında sadece Kı-
demli Yüzbaşı Mehmet Efendi’nin kaydına rastlanmaktadır. Söz 
konusu kaynak eserde, Çanakkale Cephesi Şehitleri ile ilgili bö-
lümde “681” sıra numarası ile kayıtlı olan Şehit Kıdemli Yüzbaşı 
Mehmet Efendi ile ilgili verilen bilgiler şöyledir:

“Çankırı – Çerkeş doğumlu, Hasan oğlu, Kıdemli Yüzbaşı Mehmet 
Efendi. 57’nci Piyade Alayı, 2’nci Tabur, 6’ncı Bölük Komutanı olup, 
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Rumi 13 Nisan 1331 (Miladi 26 Nisan 1915) günü Arıburnu Cephe-
si’nde şehit düşmüştür.”

Ancak buradaki şehitliğin bulunduğu yerin, muharebeler sırasında 
bölgedeki Türk ön cephe hattı üzerinde olması ve Kıdemli Yüzba-
şı Mehmet Efendi’nin şehit düştüğü tarihte Arıburnu Cephesi’nin 
durumu, akıllarda bazı soru işaretleri bırakmaktadır. Buna karşılık 
Yüzbaşı Mehmet Şehitliği’nin bulunduğu mevki, Anzak hatlarına en 
yakın ön cephe hattının yer aldığı mevkilerden biri olduğundan, 
şehitlik ve çevresinde mezar yeri bilinmeyen birçok şehidimizin gö-
mülü olması kuvvetle muhtemel görülmektedir.   

Şehitlik alanı yaklaşık 40 m² olup etrafı, alçak ve bölümlü bir 
duvarla çevrilidir. Şehitlik alanının güneydoğu bölümünde, lahit 
tarzında kesme taştan yapılmış bir mezar bulunmakta ve mezarın 
üzerinde yer alan plakada “Yüzbaşı Mehmet Şehitliği” yazmak-
tadır. Mehmet İrdesel’in 1973 yılında yayınlanan “Çanakkale Sa-
vaşları ve Harp Sahaları Rehberi” isimli eserinin 113. sayfasında 
buradaki şehitlik ile ilgili olarak şu ifadeler bulunmaktadır:

“İngilizlerin Quinn’s Post Mezarlığı karşısındadır. Mezar taşının ön yü-
zünde 1915 – 27. Alay Yüzbaşı Mehmet, yan tarafında ise Yüzbaşı 
Alaattin diye yazılıdır.”

Yukarıdaki ifadede belirtilen “Yüzbaşı Alaattin” ismi, “Şehitleri-
miz” isimli kaynak eserde yer almadığı gibi, günümüzdeki haliyle, 
söz konusu şehitlikte de bulunmamaktadır.

Quinn Mevzisi (Quinn’s Post)
Bomba Sırtı’nın güney kesiminin batı (denize bakan) yönünde, Kor-
ku Deresi’ne inen yamacın üzerinde, muharebeler sırasında Anzak 
ileri hattının bulunduğu mevkidir. Anzaklar tarafından buradaki 
ileri hat siperleri ile bu siperlerin hemen gerisinde oluşturulan di-
ğer tesislere verilen “Quinn Mevzisi” (Quinn’s Post) adı ise, bir dö-
nem bu mevzide görev yapan birliklere komuta eden ve 29 Mayıs 
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1915’te ölen ve mezarı CWGC Şarapnel Vadisi Mezarlığı’nda bulu-
nan Binbaşı Hugh Quinn anısına verilmiştir.

Quinn Mevzisi’ni oluşturan ileri hat siperleri,  Anzak Kolordusu 
için hayati önem taşıyan, kritik mevkilerden biridir. Bu nedenle 
Anzaklar tarafından çok iyi tahkim edilmiş ve muharebelerin so-
nuna kadar da Anzakların elinde kalmıştır. Quinn Mevzisi’ndeki 
Anzak siperleri ile bu siperleri çevreleyen Türk siperleri arasında-
ki mesafe, kimi yerde 8 – 10 m civarında olup, burası Arıburnu 
Cephesi’nde her iki taraf  siperlerinin birbirine en çok yaklaştığı 
noktalardan biriydi.

Karşılıklı siperlerin yakınlığı, bu bölgedeki çarpışmalarda el bom-
balarının sıkça kullanılmasına neden olmuştur. Bu nedenledir ki 
CWGC Quinn’s Post Mezarlığı güneyinden, 57’nci Piyade Alayı Şehitliği 
kuzeyine doğru uzanan sırt, Türk tarafınca “Bomba Sırtı” olarak 
tanımlanmıştır.

Bomba Sırtı’nın güney kesiminde karşılıklı siper hatlarının konumu.
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“Bomba Sırtı” tanımlamasına 
neden olan olaylara ilginç bir 
örnek, İngiliz istihbarat suba-
yı Binbaşı Aubrey Herbert’ın 
anılarında, şu şekilde ifade 
edilmektedir:

“Quinn’s Post’daki siperler dar 
ve alçaktı, uyuyan bitkin adam-
larla doluydu. Onların üzerin-
den, küçücük bir delik boyunca 
süründüm. Her yerde ölümün 
kokusu vardı. Türkler’e üç yer-
de konuşma yaptım. Siperlerden 
karşımızdaki Türklere hitaben 
yaptığım konuşmalarda, aldığı-
mız esirlere iyi davrandığımızı, 

bizim sorunumuzun Almanlarla olduğunu, Türklerin Kırım Savaşı’n-
dan bizim dostumuz olduğunu söylüyor ve bir Türk deyişiyle konuşmamı 
bitiriyordum; eski dost, düşman olmaz. Hatlarımız Türk hatlarına çok 
yakındı. Megafonla veya onsuz anlaşılır şekilde konuşuyordum. Türkler 
biraz ilgi gösterecek ve bu komşuluk münasebeti sırasında bir süre için 
sessizliği koruyacak kadar iyiydiler.İşimi hızla tamamlayıp sahile dön-
düm. O zaman bu aşırı dalkavukluğun sonuçları görüldü. Öyle ki konuş-
ma yaptığım yer çok ağır bir bombardımanın hedefi haline geldi. Orada 
masum bir nedenle sadece ben bulunuyordum ama bu yüzden başkaları 
zarar görüyordu.

İki gün sonra bir başka konuşma için oraya döndüğümde, siperden inilti 
gibi bir şikâyetin konuşulduğunu duydum:

Aman Tanrım, yine geldi buraya. Şimdi bir sürü bomba için konuşa-
cak.”34 

34 “Devler Ülkesinde Devler Savaşı – Çanakkale”, Aubrey Herbert, Henry Morgenthau, 
Ataç Yayınları, 3. Baskı, İstanbul Mart 2006, Sayfa 53 – 54

Hugh Quinn 
Binbaşı
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31 ve 32 Numaralı Siperler
31 ve 32 Numaralı Siperler; Bomba Sırtı’nın güneyinde, “Boyun” 
olarak tanımlanmış bölümde, Anzak kuvvetlerinin Courtney ve 
Quinn Mevzileri arasında uzanan siperleri karşısında yer alan 
ve Türk ön cephe hattını oluşturan siperlerdir. 1915 yılındaki 
muharebeler sırasında, günümüzdeki Yüzbaşı Mehmet Şehitliği’ni 
geçtikten yaklaşık 60 m sonra, yolun doğu tarafındaki mevkide 
yer almaktaydılar.

Bu siperler; 1915 yılından günümüze, çeşitli nedenlerle belirgin-
liğini yitirmiş durumdadır. Ancak 1915 yılındaki muharebeler 
dönemine ait harita, hava fotoğrafı ve krokiler üzerinde yapılan 
çalışmalar sonucunda 31 ve 32 Numaralı Siperler’in mevkisi anlaşıl-
mış ve bu siperlerin yeri ile burada gerçekleşen 31 ve 32 Numaralı 
Siperler Muharebesi’ni anlatan bir bilgi tabelası konulmuştur.

4 – 5 Haziran 1915 tarihlerinde gerçekleşen “31 ve 32 Numaralı 
Siperler Muharebesi”, Arıburnu Cephesi’nde yaşanmış önemli 
olaylardan biri olup, belirtilen siperlerin bulunduğu bölgeye yer-
leştirilmiş bilgi tabelasında şu şekilde anlatılmaktadır:

“Anzak kuvvetlerinin 3 Haziran 1915 tarihinde saat 23.30’dan itibaren 
Türk mevziilerine yönelik şiddetli topçu bombardımanı sonrasında, 4 Ha-
ziran 1915 tarihinde saat 03.30’da Anzak piyadesi Arıburnu Cephesi’nin 
muhtelif  mevkilerinde taarruza başladı. Bu taarruzlar sırasında bir kısım 
Anzak kuvvetleri, 57’nci Piyade Alayı sorumluluk bölgesinin sağ kanadında 
bulunan 31 ve 32 numaralı Türk siperlerine girmeyi başardılar.

Durumu öğrenen 19’uncu Tümen ve Arıburnu Cephesi Sağ Kanat Komutanı 
Albay Mustafa Kemal (ATATÜRK) Bey, 5 Haziran 1915 tarihinde saat 
05.15’te Kemal Dere’ki karargâhından, “yok olma pahasına da olsa mev-
ziilerinde direnmelerini ve bu amaçla gerekli düzenleri almalarını” birliklere 
emretmiş, kendisi de 57’nci Piyade Alayı’nın topçu gözetleme yerine gitmişti.

Bu arada 27’nci Piyade Alayı’nın Komutanı Yarbay Mehmet Şefik (E. Alb. 
AKER) Bey, 31 ve 32 numaralı siperlere giren düşmanın yarattığı tehlikeyi 
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sezerek durumu yakından görmek için kendi alay cephesinin sol kanadına 
gitti. Burada üç kişilik bir fedai müfrezesi hazırlandı ve bu müfreze düşmana 
sezdirmeden 31 ve 32 numaralı siperlere yanaşarak siper içine attıkları el 
bombalarıyla 31 numaralı siperdeki Anzak kuvvetini bütünüyle imha etmeyi 
başardı.

31 ve 32 Numaralı Siperler Muharebesi’nin başlangıcında Anzak taarruz istikametleri.

Bu gelişmenin hemen ardından Yarbay Mehmet Şefik Bey, Albay Mustafa 
Kemal Bey’e gönderdiği muharebe raporunda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Düşmanın eline geçen siperlerimizin bir kısmını Allah’ın yardımıyla 
Alay-ı Aciz geri almıştır. Düşmanı geri atmamız gittikçe devam ediyor. 
Ben bu siperlerin başındayım.”

Bu rapor üzerine Albay Mustafa Kemal Bey, 5 Haziran 1915 tarihinde 
saat 06.45’te şu mesajı gönderdi:

“Başarı ve gayretinize teşekkür ederim. Bütün şiddetinizle tertibatınız 
veçhile harekete devam ediniz. Kuvvete ihtiyacınız olursa, derhal bildi-
riniz.”
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Taarruza devam eden 27’nci Piyade Alayı, kendisine destek veren 57’nci 
Piyade Alayı ile birlikte sürdürdükleri harekâtla 5 Haziran 1915 tari-
hinde saat 07.25’te 32 numaralı siperi de geri almayı başarmıştır. Böy-
lece bir an için gelişme gösteren Anzak taarruzu geri atılmış oldu. Ancak, 
arazi durumu, Anzak makineli tüfeklerinin şiddetli yan ateşleri ve günün 
ağarmaya başlaması gibi nedenlerle 27’nci ve 57’nci Piyade Alayları’nın 
taarruzu sürdürmesi mümkün olmadı ve geri alınan 31 ve 32 numaralı 
siperlerin yeniden tahkim edilmesiyle yetinildi.”

Arıburnu Cephesi’nde  
Quinn Mevzisi’nden Gerçekleştirilen 
Anzak Taarruzları

Arıburnu Cephesi’nde muharebelerin devam ettiği süreçte, Anzak kuvvetlerinin elinde 
tutabildiği kıyı başı bölgesinin yaklaşık sınırları. Bu kıyıbaşı bölgesi bir üçgen şeklinde olup, 

bu üçgenin en önemli köşesi 180 Rakımlı Tepe’dir. Bu tepe, 25 Nisan 1915 tarihinde 
gerçekleşen muharebeler sonucunda 57’nci Alay’ın 2’nci Tabur’u tarafından geri alınmış ve 

sürekli olarak Türk tarafının elinde kalmıştır.

1915 yılındaki muharebeler sırasında Anzak kuvvetleri, asıl hedefi 
Bomba Sırtı’nın tamamını ele geçirmek olan muhtelif  taarruzlar 
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gerçekleştirmiştir. Toplam altı kez icra edilen bu taarruzların tama-
mında Türk birliklerinin sert direnişi ile karşılaşan ve başarısız olan 
Anzak kuvvetlerinin bu taarruzlarından biri de Türk kaynaklarında 
“31 ve 32 Numaralı Siperler Muharebesi” olarak tanımlanan 
ve önceki sayfalarda anlatılan, 4 / 5 Haziran 1915 tarihli taarruzdur.

• Altı Anzak taarruzundan ilki 2 / 3 Mayıs 1915 gecesi ger-
çekleşmiş olup, bu taarruz sırasında yaşanan olaylar şu şekilde 
özetlenebilir:

Anzakların taarruz istikametlerinin uydu görüntüsü üzerinde görünümü.

25 Nisan 1915 tarihinde öğleden sonra 180 Rakımlı Tepe’nin (Baby 
700) Türk birliklerinin eline geçmesi ile birlikte arazinin bu ke-
simi; Yükseksırt, Pope Tepesi, Korku Deresi ve Quinn Mevzisi gibi arazi 
bölümlerine hâkim durumdaki konumuyla Anzak Kolordusu’nu 
oldukça tedirgin etmekteydi. Çünkü 180 Rakımlı Tepe, Anzak Ko-
lordusu’nun içine sıkışıp kaldığı üçgen şeklindeki kıyı başı bölge-
sinin en kritik köşesini oluşturmaktaydı.
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Bu kritik durumu aşabilmek için öncelikle Bomba Sırtı’nın ve bu 
sırtın kuzeyinde yer alan 180 Rakımlı Tepe’nin ele geçirilmesi ka-
rarlaştırıldı ve görev; Tümgeneral Alexander John Godley  ko-
mutasındaki Avustralya – Yeni Zelanda Tümeni’ne verildi. Ha-
rekâtın bu tümenden üç taburla (4’üncü Avustralya Tugayı’ndan 
13’üncü ve 16’ncı Taburlar ile Yeni Zelanda Tugayı’ndan Otago 
Taburu)  icra edilmesine karar verildi.

2 / 3 Mayıs 1915 gecesi Anzak kuvvetleri Arıburnu Cephesi’nin 
sağ (kuzey) kanadına yönelik olarak Korku Deresi içinden, günü-
müzdeki 57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nin bulunduğu sırta (Bomba 
Sırtı’nın kuzey kesimine) doğru bir taarruz başlattılar. Hedef  ola-
rak belirlenen kesimdeki Türk mevzilerine yönelik topçu ateşi, 
havanın karardığı saatlerde, 2 Mayıs 1915 saat 19.00’dan biraz 
sonra başladı. Yaklaşık 1 saat kadar süren topçu bombardımanı 
kesilir kesilmez Anzak piyadesi, Pope Tepesi ile Quinn Mezisi’nden 
ve bu iki mevzi arasındaki kesimde Korku Deresi içinden, Anzak-
lar tarafından Ölü Adam Sırtı ve Kanlı Açı olarak tanımlanan 
arazi üzerinden taarruza kalktı. Ancak Anzak birliklerinin gece 
taarruzları konusundaki eğitim yetersizliği, Türk hatlarına doğ-
ru ilerlenmesi gereken arazinin Korku Deresi ve bu derenin bazı 
küçük kolları tarafından kesilmiş, girintili – çıkıntılı yapısı, zaten 
harekâtı zorlaştıran etkenlerdi. Bir de bunlara Türk kuvvetlerinin 
cepheden ve yanlardan açtığı etkili tüfek ve makineli tüfek ateş-
leri de eklenince, Anzaklar ağır kayıplara uğradılar ve belirlenen 
hedeflere ulaşamadılar.

Pope Tepesi ile Quinn Mevzisi gibi kritik mevkiilerden açılan 
ateşlerle de desteklenen bu taarruz sırasında, Anzak kuvvetlerin-
den bazı gruplar, günümüzde 57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nin 
batısında yer alan, otopark ve hediyelik eşya stantlarının bulun-
duğu açık alana kadar ilerlemeyi başardılar. Ancak bunlar, hem 
bu bölgedeki Türk siperlerinden ateşle karşılandılar, hem de 
Avustralya topçusunun attığı ve kısa düşen birkaç ihtiraklı mer-
minin patlaması sonucunda, ulaştıkları kesimde de tutunamayıp 
dağıldılar. Aralarından sağ kalanlar ise 3 Mayıs 1915 tarihinde 
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öğlen saatlerinde geri çekilip, harekâtı durdurmak zorunda kal-
dılar.

180 Rakımlı Tepe’yi hedef  alan, devamında Edirne Sırtı’nın da 
ele geçirilmesini öngören bu taarruz girişimi, Anzakların 600 ci-
varında asker kaybetmesiyle sonuçlandı.

• Anzakların bu bölgede gerçekleştirdikleri ikinci taarruz, 9 / 10 
Mayıs 1915 gecesi icra edildi. Bu harekât sırasında yaşananlar 
ise şöyle gelişti:

5 Mayıs 1915 tarihinde, Türklerin Quinn Mevzisi’ne karşı lağım 
kazdıklarından şüphe edilerek, bu mevzii ve güneyindeki mev-
zilerden Türk siperlerine doğru üç tünel kazılmasına başlandı. 
Aslında Türklerin lağım kazdıkları şüphesi doğruydu, çünkü 
14’üncü Piyade Alayı’nın tuttuğu siperlerin gerisinden Anzak 
siperlerinin altına doğru gerçekten de üç adet lağım tüneli ka-
zılmaya başlanmıştı. Ancak, Türk lağım tünellerinin kazılmakta 
olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

Bu gelişme üzerine, Avustralya – Yeni Zelanda Tümeni Komu-
tanı Tümgeneral Alexander John Godley, Quinn Mevzisi ile 
Courtney Mevzisi arasında uzanan Anzak siperlerinin karşısında 
bulunan Türk siper hattının işgal edilmesi yönünde emir verdi. 
Bu emri yerine getirmek için üç taarruz grubu hazırlandı. Hazır-
lanan bu gruplar, 9 Mayıs 1915 tarihinde saat 22.45’de siperlerin-
den çıkıp, üç ayrı istikamette ileri atıldılar.

14’üncü Piyade Alayı tarafından tutulan siperlere yönelen Anzak 
grupları başlangıçta başarılı olup hedefledikleri siperlere ulaştılar 
ve bu siperlere girmeyi başardılar. Bu gelişme üzerine 14’üncü 
Piyade Alayı, ikinci hat siperlerde ve daha geride bulunan kuvvet-
leriyle, derhal karşı taarruza geçti. Üç ayrı noktada Türk siperle-
rine girmeyi başaran, ancak birbirleri arasındaki irtibatı tesis ede-
meyen Anzak grupları, süngü ve el bombaları ile gerçekleştirilen 
hızlı bir karşı taarruz sonucu, ele geçirdikleri siperler içinde ağır 
zayiata uğratıldı. Bu gruplardan sağ kalanlar, büyük güçlüklerle 
kendi siperlerine doğru çekildiler.
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Anzak birliklerinin 9 / 10 Mayıs 1915 gecesi düzenledikleri harekâtın uydu görüntüsü 
üzerinde görünümü.

Bu harekât sırasında Anzak taarruz grupları, toplamda 10’u su-
bay olmak üzere, 200’den fazla asker kaybettiler.35 

• Üçüncü taarruz, 13 / 14 Mayıs 1915 gecesi gerçekleştirildi. 
Bu taarruzla ilgili olarak yaşananlar da şu şekildeydi:

Quinn Mevzisi’ne doğru örtülü yaklaşma yolları oluşturan Türk 
birlikleri bu yolları kullanarak, Quinn Mevzisi’ndeki Anzak siper-
lerine mümkün olduğunca yaklaşıp el bombaları atmak suretiyle, 
bu siperlerdeki Anzak birliklerine zayiat verdirmekteydiler.

Bölgedeki durumu yerinde görüp incelemek amacıyla Anzak Kolor-
dusu Komutanı Korgeneral Birdwood ve Avustralya – Yeni Zelanda 
Tümeni Komutanı Tümgeneral Godley, birlikte Quinn Mevzisi’ne 
gelerek, Quinn, Courtney ve Steele Mevzilerinden sorumlu, 1’inci 

35 “Gelibolu Askeri Harekâtı”, General C. F. Aspinall Oglander, II. Cilt, Arma Yayınları, 
İstanbul 2005, Sayfa 24 – 25
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Hafif  Süvari Tugayı (1st Light Horse Brigade) Komutanı Tuğgene-
ral Harry Chauvel ile görüştüler ve incelemelerde bulundular.

13 / 14 Mayıs 1915 gecesi saat 01.45 evvelde başlayan Anzak taarruzunu uydu görüntü-
sü üzerinde gösteren bir çalışma.

Bu incelemeler sonucunda, Türk yaklaşma yollarının ele geçirile-
rek öncelikle Quinn Mevzisi’ne yönelik tehdidin uzaklaştırılması, 
sonrasında taarruzun geliştirilerek Bomba Sırtı’nın ele geçirilme-
si ve bu amaçlara yönelik taarruzun gece yarısından sonra, 14 
Mayıs gününün ilk saatlerinde başlatılması kararlaştırıldı.  

Quinn Mevzisi’ni tehdit eden Türk yaklaşma yollarının ele geçi-
rilip, tahrip edilmesine yönelik karar, 14 Mayıs 1915 tarihinin ilk 
saatlerinde, saat 01.45 evvelde uygulanmaya başlandı. 14 Mayıs 
1915 harekâtı ile ilgili olarak İngiliz resmi tarihinde yazılı olanlar 
çok kısıtlı olup, şu şekildedir:

“Harekât başlamadan önce 15’inci Tabur, Quinn Mevzisi’ndeki siperleri 
2’nci Hafif  Süvari Alayından (2nd Light Horse Regiment) teslim aldı.
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Ancak harekâtın yine 2’nci Hafif  Süvari Alayı’nın bir taburu ile yapılması 
ve bu harekâta aynı alaydan Binbaşı Dugald Maxwell Lockwood Graham’ın 
komuta etmesi kararlaştırıldı.

Anzak Kolordusu Komutanı Korgeneral Birdwood (solda), Avustralya – Yeni Zelanda 
Tümeni Komutanı Tümgeneral Godley (ortada) ve 1’inci Hafif  Süvari Tugayı Komutanı 

Tuğgeneral Harry Chauvel (sağda). 
AWM ve IWM arşivlerinde de bulunan bu fotoğrafla ilgili, söz konusu arşivlerin açıklamaların-

da, Çanakkale Cephesi’nde çekildiği belirtilmekte, ancak her hangi bir tarih verilmemektedir. 
Buna karşılık; Tuğgeneral Harry Chauvel’in birliği ile birlikte Gelibolu Yarımadası’na geliş tarihi-
nin 12 Mayıs 1915 olduğu ve gelir gelmez Quinn, Courtney ve Steele Mevzilerinin sorumluluğu-

nu Tuğgeneral John Monash’tan devraldığı bilinmektedir. 
Belki de bu fotoğraf, 13 Mayıs 1915 tarihinde Quinn Mevzisi’ne yapılan ziyaret sırasında 

çekilmiş olabilir.

Taarruz grubu, saat 01.45 evvelde siperlerden çıkarak ileri atıldılar. Fakat 
Türk siperlerinden açılan çok yoğun tüfek ve makineli tüfek ateşleriyle karşı-
landılar. Taarruza kalkan gruptan pek azı, sağ olarak Türk siperlerine ulaş-
mayı başardı. 20 dakika içinde taarruz grubunu oluşturan 65 kişinin 46’sı 
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ölü, yaralı ve kayıp olarak saf  dışı kaldı. Geri kalan 19 kişi, kendi siperlerine 
döndü. Binbaşı Garaham ise bu taarruz sırasında hayatını kaybetti.” 36  

Dördüncü taarruz, daha önce anlatıldığı şekilde (31 ve 32 Numa-
ralı Siperler Muharebesi) 4 / 5 Haziran 1915 gecesi gerçekleşti 
ve taraflar arasındaki en şiddetli çarpışmalardan birisi bu taarruz 
sırasında yaşandı.

• Beşinci taarruz, 7 Haziran 1915 gecesi gerçekleştirilen, kısıtlı 
bir amacı hedefleyen bir taarruz olup, bu taarruzla ilgili olan 
– biten şuydu:

Anzak birliklerinin 7 Haziran 1915’te gerçekleştirdiği taarruz girişiminin,  
uydu görüntüsü üzerine işlenmiş hali.

4 – 5 Haziran günleri gerçekleşen ve Türk kayıtlarında “31 ve 
32 Numaralı Siperler Muharebesi” olarak yer alan çarpış-
ma Anzak kuvvetleri için başarısız olmuş, bir süreliğine de olsa 

36 “Gelibolu Askeri Harekâtı”, General C. F. Aspinall Oglander, II. Cilt, Arma Yayınları, 
İstanbul 2005, Sayfa 26 
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ele geçirdikleri 31 ve 32 Numaralı Türk siperlerinden, ağır zayiat 
vererek geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Bu geri çekiliş sıra-
sında birçok malzemeyi de Türk siperlerinde bırakmışlardı. Bu 
nedenle Tümgeneral Godley, bu gece düzenlenecek bir saldırı ile 
31 ve 32 Numaralı siperlerin geri alınmasını, bomba muhafaza-
larının tahrip edilmesini ve kaybedilen malzemelerin mümkün 
olduğu kadarının tekrar ele geçirilmesi gerektiğini emretti.

Saldırı planı hemen hemen bir öncekiyle aynıydı; ama bu siperler 
alınıp, bunların her iki kanadı da bombalanıp, barikatlar yapı-
lır yapılmaz istihkâmcılar, ele geçirilmiş siperleri, hatlar arasın-
da mevcut olması muhtemel irtibat hendeklerini ya da bomba 
muhafazalı nöbet yerlerini tahrip edeceklerdi ve daha sonra geri 
çekilip bütün malzemeleri geri getireceklerdi. Saldırı grubunu 
oluşturan askerler, o dönem Quinn Mevzisi’ni tutan Auckland Ta-
burundan seçildi.   

Saldırı emri verildiği anda kendi siperlerinin üzerine tırmanan 
Yeni Zelandalı askerler, daha siperlerinin üstüne çıktıkları anda 
ağır ateşle karşılaştılar. 4 Haziran mücadelesinin gerginliği ağırdı 
ve kendilerinden önceki Avustralyalılar gibi Yeni Zelandalılar da, 
aynı dar ön hat üzerindeki bu pahalı küçük saldırıların, hangi 
amaca hizmet ettiğini sormaya başladılar. Üstelik pek çok hayatın 
sadece bir – iki siperi yeniden sökmek ve kaybedilmiş malzeme-
leri yeniden ele geçirmek uğruna harcanması fikri hiç kimsede 
heves uyandırmadı.

Sağdaki küçük saldırı gurubu, siperden çıkıp ileri doğru hücum 
etmek istedi ancak seri ateşe karşı koyamayınca komutanları Teğ-
men Westmacott’un ağır yaralanmasıyla geri çekildi. Bir başka 
subayın emrindeki merkez gurubu son saldırı sırasında kazılmış 
sağ haberleşme siperi aracılığıyla dışarı çıkacaktı. Ama bu çıkış 
teşebbüsü, Türk bombasıyla karşılaştı ve merkez grubuna komu-
ta eden subayın yaralanması nedeniyle, grubun geri kalanı iler-
leyemedi. 15 kişilik sol saldırı gurubundan 3 kişi Türk siperine 
ulaştı ve istihkâmcılardan kum torbalarını taşıyan 9 kişi de onları 
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takip etti. Bu ekip küçük bir direnişle karşılaşınca sol yanlarında 
barikat inşa etmeye başladılar, ama emirler doğrultusunda istih-
kâmcılar hiç silah taşımadığı için konumları zayıf  kaldı.

O andaki bu durum, o dönemde Quinn Mevzisi’ne komuta eden 
Yarbay Young’a bildirildi. Yarbay Young, Türk siperine girmeyi 
başaran grubu desteklemek için sağ kanattan bir saldırı daha yapıl-
masını emretti. Ancak karşı ateş yine o kadar ağırdı ki askerler si-
perlerinden çıkıp birkaç metre ilerlemelerine rağmen, bu ateşe karşı 
koyamadılar. Sonuçta Türk siperine girmeyi başaran grubu destek-
lemek mümkün olmadı. Bu nedenle ele geçirilmiş siperdeki bütün 
askerler tahliye edilerek, geri alındılar. Bu olayda Anzak tarafından 
1 subay ile 12 asker öldürüldü, 1 subay ile 24 asker ise yaralandı.37

• Bomba Sırtı’ndaki Türk siperlerine doğru gerçekleştirilen son 
taarruz, Quinn Mevzisi’nden 7 Ağustos 1915 tarihinde ger-
çekleştirildi.

Bu taarruz; aslında The Nek mevzisi üzerinden Cesarettepe’deki 
Türk mevzilerine doğru gerçekleştirilen ve 180 Rakımlı Tepe’nin 
ele geçirilmesini, aynı saatlerde Conkbayırı’na ulaşıp, burayı işgal 
etmiş olacağı düşünülen, Tuğgeneral Johnston komutasındaki 
Yeni Zelanda Tugayı ile Conkbayırı – 180 Rakımlı Tepe hattında bir-
leşmeyi hedeflemekteydi. Eğer bu durum gerçekleşirse, Arıburnu 
bölgesindeki Türk cephe hattı sağ yanından kavranıp, bütünüyle 
çökertilebilirdi. Pope Tepesi’nden yapılacak taarruz ile Quinn Mev-
zisi’nden yapılan bu taaruz, The Nek mevzisinden gerçekleştirilen 
taarruza destek olmak üzere planlanıp, icra edilen bir şaşırtma 
taarruzu idi.

37 “The Story of  Anzac”, Charles BEAN, Volume II, Chapter VIII, “The Solution 
of  The Problem in Monash Valley”, Sayfa 246 – 247, Angus & Robertson Ltd., 
Australia – Sydney 1924
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7 Ağustos 1915 tarihinde saat 04.30’da Quinn Mevzisi’nden başlatılan,  
ancak sonuçsuz kalan harekât sırasındaki taarruz istikameti.

Quinn Mevzisi’nden icra edilen taarruz da The Nek mevzisinden baş-
latılan taarruzla aynı saatte, saat 04.30’da başladı. Bu taarruzun 
yapılacağı arazinin yapısı nedeniyle, 2’nci Hafif  Süvari Alayı’ndan 
ellişer kişilik dört grup hazırlanmıştı. İlk 50 kişilik grup siperlerini 
terk edip, ileri atıldıkları anda, Türk siperlerinden açılan şiddetli bir 
ateş ile karşılandılar. İlk gruptaki 50 kişinin hemen hepsi, bir – iki da-
kika gibi çok kısa bir süre içinde vuruldu. Bu taarruza komuta eden 
kıdemli subay, ilk taarruz kademesinin akıbetini görür görmez, diğer 
taarruz gruplarını göndermekten vazgeçerek, taarruzu durdurdu. 38

Quinn’s Post Mezarlığı
1919 – 1923 yılları arasındaki işgal yıllarında, Anzak kuvvetleri-
nin, İngilizlerin “Second Ridge” (İkinci Sırt) olarak tanımladığı sırt 

38 “Gelibolu Askeri Harekâtı”, General C. F. Aspinall Oglander, II. Cilt, Arma Yayınları, 
İstanbul 2005, Sayfa 218 – 219 
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hattı üzerinde, en kuzeyde yer alan ileri mevziisi üzerine inşa edil-
miştir. Anzak ön hatlarının yer aldığı bu ileri mevzii, Bomba Sır-
tı’nın güney bölümünde yer almakta olup, muharebeler sırasında 
burada her hangi bir mezar yerinin bulunması, mümkün değildir. 
İşgal dönemindeki inşaat faaliyetleri sırasında başka yerlerdeki 
bazı mezarların buraya taşınması suretiyle oluşturulmuştur.

Quinn Mevzisi’nde tesis edilen siper, tünel, zeminlik, dinlenme terasları gibi oluşumları 
gösteren kroki39 (solda), mezarlık planı40 (sağda).

Mezarlık, Yüzbaşı Mehmet Şehitliği’nin karşısında, yolun batı tara-
fında yer almaktadır. Yola paralel olarak uzanan cephesi 36,6 m 
uzunluğundadır. Kuzey duvarı 23,8 m, güney duvarı ise 12,8 m 
uzunluğunda olduğundan düzgün bir biçimi olmayan mezarlık, 
715 m² alanı kapsamaktadır.

Mezarlığın batı cephesi ise istinat duvarı şeklinde, Korku Deresi’ne 
uzanan yamacın hemen kenarında yer almaktadır. Mezarlıkta 
399 tekil mezar bulunmaktadır. Daha önce Pope Tepesi Mezarlı-
ğı’na (Korku Deresi’nin doğusunda, Pope Tepesi altındaki küçük düz-
lüğe) gömülen 73 asker ve diğer 6 asker de buraya, “Pope’s Hill 

39 AWM Arşivi, Arşiv No. RC04194
40 https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/66601/quinn’s-post-cemetery,-an-

zac /CemeteryPlan.ashx?id=66601
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Plot” (Pope Tepesi Parseli) yazılı taşın bulunduğu, mezarlığın kuzey 
bölümüne defnedilmişlerdir. Bu bölümdeki mezarların çoğunun 
kimliği, kesin olarak belirlenememiştir.

Bunların dışında,  mezarlığın güney bölümünde, iki sıra halinde 
kimliği bilinen mezar vardır. Girişin sağına doğru iki sıra halinde-
ki özel anıt taşları, burada gömüldüğüne inanılan 60 Avustralyalı, 
3 Yeni Zelandalı ve 1 İngiliz deniz piyadesinin anısına dikilmiştir.

Quinn’s Post / Malone Terasları

Quinn’s Post (Malone) Terasları olarak bilinen barınma ve dinlenme yerinin  
kesitini gösteren bir çizim.41

Arıburnu Cephesi’nde çok dar bir kıyı başında kalmaya mahkûm 
olan Anzak Kolordusu’nun ön cephe (ateş) hattı, özellikle Merkez-
tepe – Bomba Sırtı güneyi ekseninde, Korku Deresi’ne inen dik yamaç-
ların hemen üzerinde uzanmaktaydı. Anzakların bu yamaç üze-
rinde ellerinde tutabilmek amacıyla iyice tahkim ettikleri arazinin 

41 “Bomba Sırtı 1915”, Uzun Metraj Sinema Filmi Tanıtım Kitabı, Tan Berk 
KURTCEBE ve Gökhan ÖZCAN, Disiplin Medya, İstanbul 2011
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genişliği de oldukça kısıtlı olup Steele’s Post, Courtney’s Post ve Quinn’s 
Post gibi ileri mevzilerin bulunduğu yerlerde, ancak 20 – 30 metre 
arasında değişiyordu. Yeni Zelandalı Harp Tarihçisi Cristopher 
Pugsley’in deyişiyle; “Anzaklar, İkinci Sırt’ın kenarı boyunca asılı kal-
mışlardı”.

Dolayısıyla ön cephe hattını oluşturan siperlerde görev yapan 
Anzak askerlerinin hemen gerisinde uzanan düz alan oldukça sı-
nırlıydı ve bazı zorunlu gereksinimlerinin karşılanmasına, özellik-
le yeterli ihtiyat kuvveti bulundurulmasına olanak sağlamıyordu. 
Bu nedenle yukarıda adı geçen Anzak ileri mevzilerinin hemen 
gerisindeki dik yamaçlar üzerine, askerlerin barınma, dinlenme, 
temizlik gibi gereksinimlerini karşılayabilecek tesisler oluşturul-
du. Bunlardan en çok bilineni, Türk piyade ateşlerine karşı diğer-
lerine oranla daha az korunaklı olan “Quinn’s Post Terasları” ya da 
“Malone Terasları” olarak bilinen barınma yerleridir.

“Quinn’s Post Terasları” ya da “Malone Terasları” olarak bilinen barınma yerlerinin 
görünümü.

Anzak birliklerinin ön cephe hattını oluşturan siperleri şekillen-
meye başladığı günlerden itibaren Korku Deresi’ne inen yamaçlar 
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düzenlenmeye başlanmışsa da buralar daha çok Wellington Ta-
buru Komutanı Yarbay William George Malone’nun Courtney’s 
Post ve Quinn’s Post mevzilerinin komutanlığını yaptığı dönemde 
geliştirilip düzenlenmiştir.

Bu teraslar; Anzak Kolordusu içinde, emrindeki askerlerin cephe 
koşullarını iyileştirme konusunda gösterdiği çabalar nedeniyle üst-
lerinden takdir, astlarından sevgi ve saygı gören bir kişilik haline 
gelen, 8 Ağustos 1915 tarihinde Conkbayırı’nda hayatını kaybeden, 
mezarı bilinmeyip, adı Conkbayırı Mezarlığı’nda (Chunuk Bair Cemetery) 
yazılı olan Yarbay William George Malone’nun adıyla da anılır.

Quinn Mevzisi’nin bulunduğu noktadan Korku Deresi’ne inen ya-
macın güney bölümü üzerinde inşa edilmişlerdir. Yamacın belli 
aralıklarla teraslanması ile kazanılan dar düzlükler üzerine inşa 
edilen barınaklar, dayandıkları toprak bölümler de oyularak 
mümkün olduğunca genişletilmiştir.

Terasların üzerinde yer aldığı yamacın kuzey tarafına bakan bö-
lümünün doğal bir set şeklinde olması, Dead Man’s Ridge (Ölü Adam 
Sırtı) üzerindeki Türk mevzilerinden gelecek yan ateşlere karşı bu 
bölümde önemli ölçüde koruma sağlamıştır. Türk ateşlerine karşı 
korunmayı pekiştirmek için ayrıca bu doğal setin üst bölümü kum 
torbalarıyla desteklenmiştir.

Courtney Mevzisi (Courtney’s Post)
Merkeztepe (MacLaurin’s Hill – MacLaurin Tepesi) istikametinde, 
Quinn Mevzisi’nin güneyinde ve bu mevziden yaklaşık 170 m yü-
rüme mesafesinde, Korku Deresi’ne doğru inen dik yamacın üze-
rinde yer alır. Quinn Mevzisi’nin güney duvarının az ilerisindeki 
doğal bitki örtüsü arasında girişi görülen patika kullanılarak 
Courtney Mevzisi’ne ulaşmak mümkündür. Söz konusu patikanın 
konumunun üzerine işlenmiş olduğu uydu görüntüsü yukarıda 
yer almakta olup, patika üzerindeki bir noktada işaretlenmiş 
olan bakış açısı, “Quinn’s Post / Malone Terasları” olarak bilinen 
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mevki ile ilgilidir. Bu bakış açısının işaretlendiği noktaya, “Qu-
inn’s Post (Malone) Terasları” başlıklı bir bilgi tabelası zi-
yaretçiyi karşılayacaktır.

Quinn Mevzisi’nden Courtney Mevzisi’ne ulaşan patika ve yürüyüş güzergâhı üzerinden 
Quinn’s Post / Malone Terasları’nın bulunduğu mevkiye bakış açısı.

Courtney Mevzisi’ne ulaştığınızda ve batı yönünde, Korku Deresi’ne 
doğru baktığınızda, buradaki arazinin üst bölümünün, sanki dere 
yatağına doğru kaymış bir görüntü arz ettiğini ve neredeyse bir yar 
şeklinde olduğunu görürsünüz. 1915 yılındaki muharebeler sıra-
sında buradaki Anzak cephe hattı, günümüzdeki yol ile yukarıda 
belirtilen yar şeklindeki bölüm arasında yer almıştır. Buradaki mev-
zii Anzaklar tarafından, Avustralya ve Yeni Zelanda Tümeni’nin 
4’üncü Tugayı’na bağlı 14’üncü Victoria Taburu’nun Komutanı 
Yarbay Richard Edmond Courtney’in adıyla tanımlanmıştır.

Courtney Mevzisi’nin, arazi üzerinde bulunduğu nokta da Arıburnu 
Cephesi boyunca uzanan Anzak ön hatlarının neredeyse tamamı 
gibi oldukça kritik bir konumdaydı. Çünkü buradaki siperler, şu 
an bulunduğunuz dik yamacın kenarındaki noktadan yola doğru 
uzanan yaklaşık 20 – 25 metrelik düz bir alan üzerinde tesis edil-
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mişlerdi. Muharebeler sırasın-
da eğer Türk kuvvetleri, bu 20 
– 25 metrelik düz alan üzerinde 
bulunan Anzak savunma hat-
larını ele geçirebilselerdi, Quinn 
Mevzisi, Pope Tepesi savunulamaz 
hale geleceği gibi, Korku Deresi 
de bütünüyle Türk silahlarının 
kontrolü altına girecekti.

Bu gerçeğin farkında olan 
Anzak Kolordusu, en büyük 
avantajı Türk siperlerinin bu-
lunduğu arazi kesimlerine 
oranla daha hakim konumdaki 
bu mevzileri oldukça iyi tah-
kim etmiş ve birçok noktaya 
yerleştirdiği makineli tüfeklerle 

de tahkimatın savunmasını pekiştirmiştir.

Aralık 1915’te, tahliyeden kısa bir süre önce Courtney Mevzisi’ndeki barınma yerlerinin 
görünümü.

Richard Edmond Courtney 
Yarbay 

14’üncü Victoria Taburu Komutanı
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Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler süresince Courtney Mevzisi’nin 
bulunduğu noktadan Korku Deresi’ne doğru uzanan yamaç, yer ka-
zanmak amacıyla Anzaklar tarafından teraslar halinde düzenlenmiş 
ve oldukça dar olan bu teraslar üzerine de yukarıdaki fotoğrafta gö-
rüldüğü gibi askerlerin barınıp, dinlenebileceği yerler hazırlanmıştır.

Steele Mevzisi (Steele’s Post)
Ziyaretçileri Courtney Mevzisi’ne getiren patika, bu mevzinin bu-
lunduğu noktadan itibaren güney yönünde devam etmektedir. Bu 
yönde uzanan patikayı takip ederek yürümeye devam ederseniz, 
yaklaşık 100 m sonra, Korku Deresi’ne inen dik yamaçların üst kıs-
mında, Courtney Mevzisi’nin yer aldığı araziye benzer yapıda bir 
başka bölüme gelirsiniz. 

Arazinin bu bölümü de tıpkı Courtney Mev-
zisi’nde olduğu gibi Korku Deresi’nin yatağı-
na doğru kaymış bir görüntü arz eder ve 
oldukça dik eğimli bir yar şeklindedir. İşte 
burası; Merkeztepe’nin zirvesinde yer alan 
Courtney’s & Steele’s Post Mezarlığı’nın yak-
laşık 80 m kuzeyinde yer alan Steele Mevzi-
si’dir. Arıburnu Cephesi’ndeki muharebe-
ler sırasında Anzaklar tarafından, 14’üncü 
Tabur’dan Binbaşı Thomas Heron Steele’in 
adıyla anılmıştır.

Steele Mevzisi, Korku Deresi’ne inen yar 
şeklindeki dik yamacın üzerinden itibaren yola doğru uzanan 
yaklaşık 20 m genişliğindeki düz alan üzerinde tesis edilmiş si-
perlerden ve bu siperlerin gerisindeki yamaçlarda oluşturulan 
barınma yerleri ve yaşam mahallerinden oluşmuştur. Burası; 
Arıburnu Cephesi’nin orta bölümünde yer alan Merkeztepe’nin 
zirve noktasından itibaren kuzey yönünde, Bomba Sırtı’na kadar 
uzanan Anzak cephe hattı boyunca, Anzakların tesis ettiği bel-
li başlı üç direnek noktasından en güneyde olanıdır (diğerleri 
Courtney ve Quinn mevzileridir).

Thomas Heron Steele 
Binbaşı
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Courtney Mevzisi’nden Steele Mevzisi’ne ulaşan patikanın,  
uydu görüntüsü üzerindeki konumu.

Haziran 1915’te, Steele Mevzisi’nden Korku Deresi’ne inen yamaç üzerinde oluşturulmuş 
barınma yerlerinin görünümü.42

42 AWM Arşivi, Arşiv No. P01480.007
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Bu bölgedeki Anzak cephe hattı, Korku Deresi’nin doğu yamaçları-
nın hemen üst kısmında ve oldukça dar bir arazi şeridi üzerinde 
yer almaktaydı. Bu nedenle Anzak askerleri, hemen her noktası 
kritik önem arz eden bu cephe hattını iyice tahkim ederek, aşıl-
ması güç direnek noktaları oluşturmuşlardı. Steele Mevzisi, bun-
lardan en güneyde olanıdır. Bulunduğu konum itibariyle, Bomba 
Sırtı’nın güneyinden başlayıp Merkeztepe’nin zirve noktasına doğru 
uzanan Alman Subayı Siperi / Sırtı’nın kuzey yamacına hâkimdir.

Merkeztepe – MacLaurin Tepesi 
(MacLaurin’s 
Hill)
Steele Mevzisi’nin bulunduğu 
bölümden ayrılıp, yol kenarı-
na geldiğinizde, CWGC Court-
ney’s & Steele’s Post Mezarlığı’na 
gelmeden önce yolun doğu 
kenarında “Merkeztepe – 
MacLaurin’s Hill” başlıklı 
bir bilgi tabelası görülür. Bu 
tabela üzerinde yazılı olanlar, 
şu şekildedir:

25 Nisan 1915 sabah saat 04.30’da 
Anzak çıkarması başladığında Mer-
keztepe, bütünüyle savunmasız bir 
durumdaydı. Arıburnu ve civarındaki 
sahillerin gözetlenmesinden sorumlu 
8’inci Bölük Komutanı Yüzbaşı Faik 
Efendi, saat 05.00 civarında ihti-
yatta tuttuğu takımdan iki mangayı 

Ahmet Çavuş komutasına vererek, savunmasız durumdaki bu tepenin denize 
bakan yamacı üzerinde bulunan siperlere gönderdi. Merkeztepe’de önceden ka-
zılmış siperlere yerleşen Ahmet Çavuş ve emrindeki iki manga, bir süre sonra 
sağ ve sol yanlarını çeviren üstün Anzak kuvvetleri karşısında dayanamadılar ve 
saat 07.00 öncesinde Merkeztepe’nin doğu yamacı (Alman Subayı Siperi Sırtı) 
üzerinden geri çekildiler.

Halis (ATAKSOR) Bey 
Yüzbaşı / Binbaşı 

27’nci Piyade Alayı 3’üncü Tabur ve 
27’nci Piyade Alayı Komutanı
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27’nci Piyade Alayı’nın 25 Ni-
san 1915 tarihinde saat 08.00’de 
başlayan karşı taarruzu sırasın-
da Merkeztepe, Binbaşı Halis 
(ATAKSOR) Bey komutasındaki 
3’üncü Tabur’un sorumluluk böl-
gesi içindeydi. 3’üncü Tabur; Mer-
keztepe üzerinden aşmakta olan 
Anzak ilerleyişini, tepenin doğu ya-
maçları boyunca geri atmayı başar-
dı. Buna karşılık Anzaklar, Mer-
keztepe’nin zirve noktası üzerinde 
buldukları ve bir süre önce Ahmet 
Çavuş ile askerlerinin terk ettiği si-
perlere yerleştiler. Burada ele geçir-
dikleri mevzileri sürekli güçlendiren 

Anzaklar; kendi cephe hatları üzerindeki kritik noktalardan biri olan Mer-
keztepe’yi, muharebelerin son gününe kadar ellerinde tutmayı başardılar.

Arıburnu Cephesi’nde 1 ve 19 Mayıs 1915 tarihlerinde gerçekleşen Türk Genel 
Taarruzları sonuçsuz kaldı ve bu taarruzlar sonucunda Merkeztepe alınamadı. 
Ancak bu tepe önündeki Türk hatları, Merkeztepe’deki Anzak hatlarına 35 – 
40 m kadar yaklaştırılabildi ve buradaki karşılıklı siperler, Anzakların Arıburnu 
Cephesi’ni tahliye ettiği 20 Aralık 1915 tarihine kadar değişikliğe uğramadı.

Merkeztepe; 27 Nisan 1915 tarihinde bu bölgedeki çarpışmalar sırasında hayatı-
nı kaybeden 1’inci Avustralya Tugayı Komutanı Albay Henry Normand MacLa-
urin’in anısına Anzaklar tarafından “MacLaurin Tepesi” olarak tanımlanmıştır.

Alman Subayı Siperi / Sırtı
Merkeztepe’nin Kara Yörük Deresi’ne doğru güneydoğu yönünde 
uzanan yamacının (sırtın) adıdır. Conkbayırı istikametinde, Court-
ney’s & Steele’s Post Mezarlığı önünden geçen yolun sağ yanında, 
adı geçen mezarlığın karşısında yer almaktadır. 1915 yılındaki 
muharebeler sırasında bazı Alman subaylarının, buradaki Türk 

Henry Normand MacLaurin 
Albay 

1’inci Avustralya Tugayı Komutanı
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mevzilerinden bölgedeki Anzak hatlarını gözlemlediği saptanmış 
(veya öyle sanılmış) ve sonrasında bu isimle anılmıştır.

Arıburnu Cephesi’nin orta bölümünde yer alan bu sırt ve üze-
rinde tesis edilen siperler, muharebeler süresince Türk tarafının 
elinde kalmış ve 27’nci, 14’üncü, 57’nci Piyade Alaylarının, dö-
nemsel olarak sorumluluklarına verilmiş bir mevkidir. 

Özellikle bu sırtın kuzeydoğu yamacında Türk tarafınca tesis edi-
len örtülü ve gizli hatlar, Courtney ve Quinn mevzilerini sağ yan-
larından baskı altında tutmak ve bu mevzilerden yapılacak ola-
sı Anzak taarruzlarını, yine sağ yanından ateş altına alabilmek 
amacıyla kullanılmıştır.

19 Mayıs 1915 tarihinde gerçekleşen Türk genel taarruzu sırasın-
da, 5’inci Tümen ile Anzak kuvvetleri arasındaki şiddetli çarpış-
malara sahne olmuştur. 

Günümüzde Alman Subayı Siperi / Sırtı’nın özellikle kuzeye bakan 
bölümü üzerinde yapılacak kısa bir yürüyüşle, arazinin üzerini 
örten yoğun bitki örtüsü altında kalmış siper kalıntılarını, fark et-
mek mümkündür.

Steele Mevzisi’nin bulunduğu mevkiden Merkeztepe ve  
Alman Subayı Siperi / Sırtı bölümüne yürüyüş güzergâhı.
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Courtney’s & Steele’s Post 
(Courtney ve Steele Mevzileri) 
Mezarlığı

Courtney’s & Steele’s Post Mezarlığı ilk haliyle (solda) ve mezarlık planı (sağda).

Asıl güzergâhtan bir süre ayrılarak ziyaret edebileceğiniz CWGC 
Courtney’s & Steel’s Post Mezarlığı, Merkeztepe’nin zirve bölümü üze-
rinden Alman Subayı Siperi / Sırtı’na doğru uzanan yamacın 
üzerinde, hafif  güneydoğu yönüne dönük olarak, 1919 – 1923 
yılları arasındaki dönemde inşa edilmiştir.

Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında Merkeztepe’nin ku-
zey bölümünde yer alan Steele ve Courtney mevzilerine atfen “Court-
ney’s & Steele’s Post” (Courtney ve Steele Mevzileri) olarak tanımlanmış-
tır. 18x17 m boyutlarında, dikdörtgen şeklindeki mezarlık, yaklaşık 
olarak 306 m² genişliğinde bir alanı kaplamaktadır. Bu mezarlıkta 
4’ü İngiliz, 60’ı Avustralyalı, 1’i Yeni Zelandalı ve 160’ı kimliği be-
lirsiz olmak üzere, toplam 225 savaş ölüsü gömülüdür.

Old Marine Trench (Eski Denizci 
Siperi)
Yürüyüş güzergâhının, Cortney’s & Steele’s Post Mezarlığı’nın batıya 
bakan kısmında yer alması, ziyaretçi guruplarını araç trafiğinin 
olduğu yoldan uzak tutarak yürüyüş güvenliğini sağlamak ama-
cıyla düşünülüp uygulanmış bir durumdur. Ancak bu durum, 
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arzu eden ziyaretçilerin Courtney’s & Steele’s Post Mezarlığı’nı ziya-
ret etmesine, Alman Subayı Siperi’nin / Sırtı’nın bulunduğu araziyi 
daha yakından görmesine ve “Merkeztepe” başlıklı bilgi tabe-
lası üzerinde yazılı olanları okumasına engel değildir. 

Sonrasında asıl yürüyüş güzergâhına dönülerek, Merkeztepe’nin 
Korku Deresi’ne inen yamaçları üzerinde yer alan siper hatların-
dan yürümeye devam edilir. Cortney’s & Steele’s Post Mezarlığı’nın 
batı yönüne bakan bölümü geçildikten yaklaşık 10 metre sonra, 
siperlerden doğu yönünde ayrılan bir başka siperin kalıntısı görü-
lür. Bu siper, Anzaklar tarafından “Old Marine Trench” (Eski Denizci 
Siperi) olarak tanımlanan, Arıburnu Cephesi’nde 24 Mayıs 1915 
tarihinde uygulanan ateşkes sırasında Anzak askerleri tarafından 
doldurulan, bu nedenle de günümüze ulaşmayan, ancak dikkatle 
bakıldığında kısmen farkedilebilen bir kalıntıdan ibarettir.

“Old Marine Trench” (Eski Denizci Siperi), Arıburnu Cephesi’ndeki 
muharebeler sırasında Courtney’s & Steele’s Post Mezarlığı’nın batı yö-
nündeki köşesi civarındaki bir noktadan, kuzey – güney doğrultu-
sunda olmak üzere, günümüzdeki yola doğru uzanan meyilli arazi 
üzerinde kazılmış, yaklaşık 100 m uzunluğunda bir siperdir.

Muharebeler sırasında Anzak Kolordusu’nun yorgun ve yıpran-
mış birliklerini takviye etmek amacıyla Kraliyet Deniz Piyade 
Tümeni’nden Arıburnu Cephesi’ne dört tabur gönderilmesi ka-
rarlaştırılmış ve bu taburlardan ikisi 28 Nisan 1915 tarihinde saat 
16.00 civarında Anzak Koyu’na çıkarılmıştı. 

Karaya çıkarılan ilk iki taburun (1’inci Kraliyet Deniz Piyade Tuga-
yı’nın Portsmouth ve Chatham Taburları) ardından 29 Nisan 1915 
tarihinde 2’nci Kraliyet Deniz Piyade Tugayı’ndan da iki tabur (Deal 
ve Nelson Taburları) daha Anzak Koyu’nda karaya çıkarıldı. 

Öğleden sonraki saatlerde karaya çıkarılan bu taburlar; Courtney’s 
Post’dan itibaren Merkeztepe, Kırmızısırt, Kanlısırt, Yeşiltarla üzerin-
den Keltepe’ye doğru uzanan ve bu tepenin önlerinde sahilde son 
bulan Anzak cephe hattından, bir başka deyişle Arıburnu Cephe-
si’ndeki Anzak cephe hattının güney bölümünden sorumlu 1’inci 
Avustralya Tümeni’nin emrine verildiler. 
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Yukarıda üstte ve altta yer alan fotoğraflar, Eski Denizci Siperi’nin (Old Marine Trench) 
yerini saptamak için kullanılan yöntemi göstermektedir. 

2 Ekim 1915 tarihinde çekilmiş, AWM arşivinde “RC04312” arşiv numarası ile  
kayıtlı bulunan hava fotoğrafında Eski Denizci Siperi,  

kırmızı renk ile işaretlenmiştir. 
Söz konusu hava fotoğrafının, uydu görüntüsü üzerine oturtulmuş hali (üstte) ve  

aynı fotoğrafın % 50 saydamlaştırılmış hali (altta) görülmektedir. 
Adı geçen siperin günümüz arazi görüntüsü üzerindeki yerini ise  

Alman Subayı Siperi / Sırtı başlıklı bölümdeki resimde görebilirsiniz.
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Bu taburlardan Chatham Taburu, Courtney’s Post (dahil) ile Mer-
keztepe (dahil) arasındaki cephe hattını, buradaki Anzak taburla-
rından teslim alarak bu bölgedeki siperlere yerleşti.

Anzak çıkarmasının ilk günü olan 25 Nisan 1915 tarihinde Ge-
dikdere’nin (Wire Gully - Tel Deresi) memba bölümüne kadar ilerle-
yen ve orada bazı ileri mevzileri tutan Anzak postaları ile sonraki 
günlerde irtibat kurmakta ve bu postalara asker, malzeme, mü-
himmat, su ve yiyecek göndermekte zorluklar yaşanmaya başlan-
mıştı. Bu postalara ulaşmak veya bunları geri almak, Türk keskin 
nişancılarının ateşleri nedeniyle çok zor bir hale gelmişti.

Courtney’s Post’dan Merkeztepe’nin güneyindeki Scott’s Point arasındaki 
bölgeye yerleştirilen Chatham Taburu askerleri, bu durumu düzelt-
mek için, 29 Nisan – 1 Mayıs 1915 tarihleri arasındaki dönem-
de, Merkeztepe’nin üst bölümünden Gedikdere’nin memba bölümüne 
doğru, kuzey – güney ekseninde uzanan bir siper kazdılar. Ancak 
bu siper, özellikle Kırmızısırt’ın kuzey bölümünde tesis edilmiş Türk 
mevzilerinden kolaylıkla ateş altına alınabilmekte ve içinde barın-
mak mümkün olmamaktaydı. Deniz Piyadeleri tarafından kazıldı-
ğı için “Marine Trench” (Denizci Siperi) olarak tanımlanan bu siper, 
içinde barınmak pek mümkün olmadığından kullanılamadı.43 

19 Mayıs 1915 tarihinde Arıburnu Cephesi’nde gerçekleşen Türk 
genel taarruzu sırasında bu sipere kadar ulaşan, ancak burada şehit 
düşen bazı Türk askerlerinin bedenleri, 24 Mayıs 1915 tarihinde 
icra edilen ateşkese kadar bu siperin içinde kaldı. 24 Mayıs ateş-
kesi sırasında, bu siperin içinde şehit olan ve büyük olasılıkla 5’inci 
Tümen’in 13’üncü Piyade Alayı’na mensup olan Türk askerlerinin 
bedenlerinin üzerine Anzak askerleri tarafından toprak atılarak, 
Denizci Siperi’nin üzeri kapatıldı. Sonrasında ise bu siper, Anzak-
lar tarafından “Old Marine Trench” olarak anıldı ve gerek siper 
krokilerine, gerekse bazı haritalara bu şekilde yazıldı. 

43 “The Official History Of  Australia In The War Of  1914 – 1918”, Volume I, 
“The Story Of  Anzac, The First Phase”, C. E. W. BEAN, Australia, Sydney, 1921,  
“XXIII. The Relief  by the Marines”, Sayfa 532 – 541 



149

Üstteki fotoğrafta, 19 Mayıs Taarruzu sırasında şehit düşen ve bedenleri Marine Trench 

içinde kalan Türk şehitleri, alttaki fotoğrafta ise Türk şehitlerinin bedenleri üzerine toprak 

çekilerek Marine Trench’in üzeri kapatılmış hali görülüyor. Her iki fotoğrafta da arka planda 

Gedikdere (önde) ve Kırmızısırt (arkada) görülmekte.
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Gedikdere (Wire Gully – Tel Deresi)
Courtney’s & Steele’s Post Mezarlığı’nın yaklaşık 150 m sonrasında, 
yolun doğu yönünde uzanan, kuzeyindeki Merkeztepe ve bu tepe-
nin doğu yamacı olan Alman Subayı Siperi / Sırtı ile güneyindeki 
Kırmızısırt’ı (Johnston’s Jolly) birbirinden ayıran deredir. Anzak ta-
rafınca “Wire Gully” (Tel Deresi) olarak tanımlanmıştır.

Gedikdere’nin memba bölümü üzerinde ve yolun doğu yanında yer 
alan bilgi tabelasında yazılı olanlar şu şekildedir:

Güneyindeki Kırmızısırt ile kuzeyindeki Merkeztepe’yi birbirinden ayıran 
Gedikdere, Arıburnu Cephesi’nde 19 Mayıs 1915 tarihinin ilk saatlerinde 
gerçekleşen Türk Genel Taarruzu sırasında, 5’inci Tümeninin 13’üncü Pi-
yade Alayı’nın Merkeztepe’de bulunan Anzak mevzilerini hedef  alan taarru-
zunun, taarruz istikametini oluşturmuştur.

Bu taarruz sırasında 13’üncü Piyade Alayı’nın durumu, Türk kaynakların-
da şu sözlerle anlatılmıştır:

“13’üncü Alay’ın ise hiç şansı yoktu bu gece. Her bakımdan mahkûm ve düşman 
ateşlerine pek elverişli bir araziye düşmüştü. Hücumları düşman siperleri önünde 
erken kırıldı ve durduruldu. Birkaç kez takviye edilip hücumlar tekrarlandı ise de 
yine bir sonuç alınamadı. Gün ağarırken 13’üncü Alay’ın ileri hatları, düşman 
siperlerine 20 – 40 adım mesafede bulunuyordu. Gün ağardıktan sonra ihtiyat-
taki 15’inci Alay’ın iki taburu, 13’üncü Alay’ın cephesine sürüldü. Asıl taarruz 
ekseni Merkeztepe olacak ve 13’üncü Alay beş tabur ile bu tepeyi öğleye kadar 
muhakkak koparmış bulunacaktı. Coşkun bir ruh ve atılganlıkla başlayan tümen 
harekâtında ileri hat birliklerinin şiddetli hücumları fırtınalı bir deniz gibi dalga-
landı. Ölen ölüyor, sağ kalanlar birbiri ardından ileri atılıyorlardı.

5’inci Tümen Komutanı Albay Hasan Basri (SOMEL) Bey ilk hatlarda, hü-
cum kademeleri arasında dolaşıyordu. Yine tümen varını yoğunu ortaya koymuştu. 
Kimsede can kaygısı yoktu. Gözler Merkeztepe’ye dikilmişti. Hücumlar eşine az 
rastlanır bir kahramanlıkla ve insan gücünün en cömert ölçüleriyle tekrarlanıyor-
du. Verilen zayiat; özellikle bu dönemdeki zayiatın daracık bir muharebe alanını 
yüzlerce şehit ve yaralıyla doldurmuş bulunan manzarası, cidden korkunçtu.”
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19 Mayıs 1915 Türk Genel Taar-
ruzu sırasında 5’inci Tümeni’nin 
zayiatı; 560 şehit, 948 yaralı ol-
mak üzere 1.508 kişiyi bulmuştu. 
Bu zayiatın büyük bölümü, Gedik-
dere’de verilmiştir. 

Arıburnu Cephesi’nin merkez kesi-
minde bulunan 2’nci ve 5’inci Tü-
menlerin, 19 Mayıs 1915 tarihinde 
gerçekleşen harekâtta çok ağır zayiata 
uğramaları nedeniyle, bu tümenler 
bir süre sonra geri alınmış ve cephede 
16’ncı ve 19’uncu Tümenler bıra-
kılmıştır. 2 Haziran 1915 tarihinde 
Arıburnu Cephesi, bu iki tümen ara-

sında paylaştırılmıştır. Bu tarihten itibaren Gedikdere, cephenin sol (güney) ka-
nadından sorumlu 16’ncı Tümen ile sağ (kuzey) kanadından sorumlu 19’uncu 
Tümen arasındaki ara hattını oluşturmuştur.

Başlangıç Noktasına Dönüş / Kısa 
Güzergâh Seçeneği
Başlıkta ifade edildiği gibi tanımlanan bu bölüm, Arıburnu Cephesi 
Yürüyüş Güzergâhı’nın sadece kuzey bölümünü görmek veya daha 
az yürümek isteyen ziyaretçiye bir seçenek sunmak amacıyla plan-
lanmıştır. Söz konusu alternatif  güzergâh, Gedikdere’nin memba bölü-
müne yerleştirilmiş durumdaki “Gedikdere” başlıklı bilgi tabela-
sının hemen karşısında yer alan ve bir yönlendirme tabelası ile işaret 
edilen 4’üncü Tabur İçtima Alanı (4th Battalion Parade Ground) Mezarlığı’na 
ulaşımı sağlayan 200 m uzunluğundaki patika ile başlamaktadır.

Adı geçen mezarlık alanına varıldığında, mezarlığın batı duvarı 
dışından kuzey yönünde 20 m kadar yüründüğü takdirde, en yük-
sek yeri “Braund Tepesi” (Braund’s Hill) olarak tanımlanmış olan ve 

Hasan Basri (E. Albay SOMEL) Bey 
Kurmay Yarbay 

5’inci Tümen Komutanı
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kuzeyindeki Korku Deresi ile güneyindeki Kömürkapı Deresi’ni birbirin-
den ayıran sırtın ufuk hattı üzerinde yer alan bir başka patika sizi 
karşılayacaktır.

Üzerini kapatan doğal bitki örtüsü temizlenerek rahat yürünür 
hale getirilmiş bu patikayı kullananlar, 4’üncü Tabur İçtima Ala-
nı Mezarlığı sonrasında, yaklaşık 20 – 25 dakikalık bir yürüyüşle 
Şarapnel Vadisi Mezarlığı’na ve sonrasında Başlangıç Noktası’na 
ulaşabilirler. Ancak; Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nın 
tamamını yürüyecek olanlar da eğer 4’üncü Tabur İçtima Alanı Me-
zarlığı’nı ve Braund Tepesi üzerinden Anzak cephe hattının geri 
bölgesini görmek isterlerse, bu bölüme giriş – çıkış yapabilirler. 
Yoldan itibaren, Braund Tepesi üzerine gidip gelmek, yürüyüş 
mesafesi olarak yaklaşık 500 metredir. 

Alternatif  kısa güzergâhın uydu görüntüsü üzerindeki genel görünümü.

Braund Tepesi’nin oluşturduğu sırt hattı boyunca yürüyecek olanlar, 
Korku Deresi ile Kömürkapı Deresi’nin birleştiği noktaya inecekler ve 
buradan yaklaşık 200 m’lik bir mesafeyi Korku Deresi / Büyükdere 
(Şarapnel Vadisi) yatağı kenarından yürüyerek önce Şarapnel Vadisi 
Mezarlığı’na, sonrasında da başlangıç noktasına varacaklardır.
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Bütün bu güzergâh, aşağıda yer alan uydu görüntüsü üzerinde 
işaretlenmiştir. Braund Tepesi’nin oluşturduğu sırt hattı boyunca 
uzanan patikanın, sadece Korku Deresi ile Kömürkapı Deresi’nin bir-
leştiği noktaya iniş bölümündeki eğimli arazi üzerine doğal mal-
zeme ile yapılmış basamaklar, bu parkurun başlangıcında olduğu 
gibi, daha kolay bir yürüyüş olanağı sunmaktadır.

Buraya kadar tanımlanan, toplamda yaklaşık 1.000 m’lik bu güzer-
gâhın, ziyaretçiler açısından bir alternatif  güzergâh olarak plan-
lanması, aşağıdaki muhtemel nedenler dikkate alınarak yapılmıştır. 
Dikkate alınan muhtemel nedenler şu şekilde sıralanabilir:

• Başlangıç noktasından itibaren buradaki bölüme kadar olan 
etapları yürümek istemeyen ve doğrudan Arıburnu Cephesi 
Yürüyüş Güzergâhı’nın ortasındaki bir noktaya çıkıp, daha 
kısa bir güzergâhı yürümek isteyen,

• Başlangıç noktasından itibaren buradaki bölüme kadar olan 
etapları yürüyen, ancak daha güneydeki etapları yürümek ni-
yetinde olmayan,

• Ya da Haintepe, Ustura Ağzı, Dinlenme Deresi, Yükseksırt, 
Korku Deresi, Quinn Mevzisi, Courtney Mevzisi, Steele Mev-
zisi, Merkeztepe gibi mevkileri farklı bir açıdan görmek iste-
yen ziyaretçilerin olabileceği.

Kömürkapı Deresi (Bridges Road)
Kırmızısırt ile Merkeztepe arasındaki boyun bölgesinden itibaren 
batıya (denize doğru) uzanan derenin adıdır. Bazı eski Osmanlı 
dönemi haritalarında “Kömürkuyu” ya da “Kömürkapı Deresi” olarak 
tanımlandığı görülmüştür. 

Kömürkuyu ya da Kömürkapı Deresi; doğu – batı ekseninde uzanıp, 
kuzeyini örten yükseltinin (Braund’s Hill) batı ucunda Korku Deresi 
ile birleşir. Kömürkuyu ya da Kömürkapı Deresi’nin Korku Deresi ile bir-
leştiği noktadan denize kadar olan bölüm ise Anzaklar tarafından 
Şarapnel Deresi’ni (Shrapnel Gully) oluşturur. 
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Kömürkapı Deresi’nin oluştur-
duğu vadi, nispeten dar olup, 
güney ve kuzeyini örten ya-
maçlar oldukça diktir. Bu doğal 
yapısı nedeniyle, özellikle yatık 
mermi yollu topların ateşleri-
ne karşı oldukça korunaklıdır. 
Arıburnu Cephesi’ndeki mu-
harebeler süresince Merkeztepe 
ve bu tepenin yakın bölgesinde 
savaşan Anzak kuvvetleri için 
hem bir irtibat yolu, hem de 
bir ihtiyat mahalli olmuştur. Bu 
dereye; 18 Mayıs 1915 tarihin-
de bu bölgede vurularak haya-
tını kaybeden, Birinci Dünya 
Savaşı’nda ölen iki Avustralya-
lı Generalden biri ve ilki olan 
1’inci Avustralya Tümeni’nin 

Komutanı Tümgeneral Sir William Throsby Bridges’in adı, mu-
harebeler sırasında Anzaklar tarafından verilmiştir.

4’üncü Tabur İçtima Alanı Mezarlığı 
(4th Battalion Parade Ground 
Cemetery)
Kırmızısırt ile Merkeztepe’yi birbirine bağlayan boyun noktası-
nın sol yanında, denize bakan kesimde, hemen yol kenarındaki 
ağaçların önünde duran küçük bir tabela dikkat çeker. Tabelanın 
üzerinde İngilizce olarak,  “4th Bn. Parade Ground Cemetery, Step Path 
200 m” (4’üncü Tabur İçtima Alanı Mezarlığı, 200 m Yürüyüş Yolu) şek-
linde bir ifade bulunmaktadır. Büyük bölümü ahşap basamaklar-
dan oluşan bu yoldan yürümek suretiyle, mezarlığın bulunduğu 
yere varılır.

Sir William Throsby Bridges 
Tümgeneral 

1’inci Avustralya Tümeni Komutanı
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4th Battalion Parade Ground Mezarlığı 1923 (solda) ve mezarlık planı (sağda).

Mezarlık alanına, muharebeler sırasında bazı askerlerin gömül-
düğü bilinmektedir. Bölgedeki diğer İngiliz Milletler Topluluğu 
(Commonwealth) anıt ve mezarlıkları gibi, 1919 – 1923 yılları 
arasındaki işgal döneminde yapılırken, yakın çevrede bulunan 
başka mezarlar da buraya taşınmak suretiyle bir miktar genişletil-
miş ve günümüze ulaşan halini almıştır.

Güney yönüne bakan basamaklarla girilebilen mezarlık, 270 m² 
alanı kapsamaktadır. Mezarlıkta; 3’ü İngiliz, 107’si Avustralyalı, 6’sı 
kimliği belirsiz olmak üzere, toplam 116 savaş ölüsü gömülüdür. 

Braund Tepesi (Braund’s Hill)
Kırmızısırt ile Merkeztepe arasındaki boyun bölgesinin kuzeyinden 
itibaren batıya (denize doğru) uzanan, Kömürkapı Deresi’nin (Brid-
ges Road) kuzeyini bütünüyle örten ve bu dereyi Korku Deresi’nden 
(Monash Gully) ayıran sırttır. Bu sırt; Anzak tarafınca 2’nci Yeni 
Güney Galler Taburu (2‘nd New South Wales Battalion) Komu-
tanı Yarbay George Frederick Braund anısına, “Braund’s Hill” 
(Braund Tepesi) olarak tanımlanmıştır. Mezarı, Beach Mezarlığı’nda 
bulunan Yarbay George Frederick Braund, 4 Mayıs 1915 tarihi-
nin ilk saatlerinde, henüz havanın aydınlanmadığı bir zamanda 
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tabur karargâhına dönerken daha 
kısa bir yoldan gitmek istemiş, bu 
arada kulakları ağır işittiğinden 
nöbetçinin ihtarını duymamış ve 
nöbetçi tarafından vurularak öl-
müştür.44

Bu sırtın doğal yapısı, Arıburnu 
Cephesi’ndeki muharebeler süre-
since, Kömürkapı Deresi içinde bulu-
nan Anzak unsurları için, özellikle 
Bomba Sırtı’nın batısında bulunan 
Türk hatlarından gelecek ateşlere 
karşı koruyucu bir perde görevi 
görmüştür.

Kırmızısırt – Johnston’s Jolly 
(Johnston’ın Neşesi)
Anzaklar tarafından 2’nci Sahra Topçu Tugayı Komutanı Yar-
bay G. J. Johnston’ın adıyla anılan ve Kanlısırt ile Merkeztepe arasın-
da yer alan 124 m yükseklikteki bu platonun batıya doğru uzanan 
bölümü, neredeyse deniz kıyısına kadar ulaşır. Asıl muharebelere 
sahne olan doğu bölümü ise, kuzeyde Gedikdere (Wire Gully), gü-
neyde Cemal Bey Deresi (Owen’s Gully) ile çevrelenmiştir. 

25 Nisan 1915 sabahı saat 07.55’te Kemal Yeri hizasına ulaşan 
27’nci Piyade Alayı, Topçular Sırtı üzerine yayılmış ve Alay Komu-
tanı Yarbay Mehmet Şefik (E. Albay AKER) Bey, iki taburu ile 
kuzeyde 180 Rakımlı Tepe’den, güneyde Kanlısırt’a kadar uzanan 
arazi kesimindeki hedef  bölgelere taarruza karar vermişti. Kemal 
Yeri – Gedikdere hattı, 1’inci ve 3’üncü Tabur’un hedef  bölgelerini 
ayıran bir hat olarak kabul edildi ve taburların taarruz kademe-

44 “To What End Did They Die – Officers Died at Gallipoli”, R. W. Walker, Worcester 
– England 1985, Sayfa 63

George Frederick Braund 
Yarbay 

2’nci Yeni Güney Galler Taburu Komutanı
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leri saat 08.00’de önce açılıp, yayılmaya, sonrada ilerlemeye baş-
ladılar.

İki taburun görev bölgesini ayıran hattın güneyinde uzanan Kır-
mızısırt ve Kanlısırt bölümü Yüzbaşı İbrahim (ÇETİNER) Efendi 
komutasındaki 1’inci Tabur’a verilen taarruz hedefi idi. Bir bö-
lüğünü alay ihtiyatı olarak bırakan 1’inci Tabur’a verilen görev, 
arazinin bu bölümlerine ilerlemiş Anzakları geri atmak ve hedef  
bölgeleri bütünüyle ele geçirmekti.

Üç bölüğü ile Kemalyeri’nden itibaren bu noktanın güneyi istika-
metinde taarruz kademesinde tertiplenen 1’inci Tabur, saat 08.00 
itibariyle önce açılıp yayılmaya, sonrasında da ilerlemeye başla-
mış, saat 09.00 civarında Karayörük Deresi (Legge Valley – Legge Vadi-
si) içinde temas sağladığı Anzak perakendeleri ile tesadüf  muha-
rebesi vererek bunları geri atmayı başarmıştı. İlerlemeye devam 
eden 1’inci Tabur, öğlen saatlerinde Kanlısırt ile Kırmızısırt’ın doğu 
yamaçlarına ulaştı. Üç bölüklü 1’inci Tabur, iki bölüğü ile Kanlı-
sırt’a, bir bölüğü ile de Kırmızısırt’a doğru hareketlendi.  Kırmızı-
sırt’a taarruz eden bölük, bu sırtın üst kısmının nispeten çıplak ve 
engebesiz olmasından dolayı korunacak doğal bir ortam bulama-
mış ve Anzakların Kırmızısırt üzerine açtığı yalayıcı makineli tüfek 
ateşi nedeniyle ilerleyememişti.

Bunun üzerine iki gruba ayrılan bölük, Kırmızısırt’ın güneyindeki 
Cemal Bey Deresi ile kuzeyindeki Gedikdere’ye uzanan yamaçlardaki 
küçük dere yataklarına sığınmak zorunda kaldı. Karşısındaki An-
zaklardan sayıca daha az olan bu bölük, bulunduğu dere yatakla-
rından Kırmızısırt’ın üst kısımlarına doğru inatla ve sabırla, adım 
adım harekâtını sürdürdü ve Kırmızısırt’ın doğu bölümündeki bir 
hattı tutmayı başardı. Bu bölgedeki Anzak kuvveti ise, yolun batı 
tarafında bulunan siperlerin olduğu mevkiide kaldılar ve Kırmı-
zısırt üzerindeki karşılıklı ilk hatlar bu şekilde oluşmaya başladı. 
Anzakların Kırmızısırt’ın doğu bölümüne ilerlemelerine ve bu sırta 
bütünüyle hâkim olmalarına engel olan en önemli etken, 27’nci 
Piyade Alayı’nın Makineli Tüfek Bölük’ünün Kemal Yeri’nin 200 
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m kadar kuzeyinde yer alan Sancak Tepe’de mevzilenerek, yaklaşık 
1.300 m mesafeden açtığı makineli tüfek ateşi olmuştur.

27 Nisan 1915 tarihinde saat 07.30’da başlayan Türk taarruzu ile 
bu sırt üzerindeki Türk hatları belirginleşmiş, 1 Mayıs 1915 tari-
hinde gerçekleşen genel taarruz ile Anzak hatlarına 40–70 m ka-
dar yaklaştırılmıştır. Bu bölgede bulunan her iki tarafın karşılıklı 
siper hatları, muharebelerin sonuna kadar pek fazla değişikliğe 
uğramamış ve yolun sol yanında gördüğünüz Anzak siperleri ile 
bulunduğunuz noktanın yaklaşık 40 m sağ yanında bulunan Türk 
siperleri şeklinde kalmıştır.

19 Mayıs 1915 tarihinin ilk saatlerinde başlayan Türk genel ta-
arruzu sırasında Albay Hasan Askeri (YÜCEKÖK) Bey komuta-
sındaki 2’nci Tümen Birlikleri (1’inci, 5’inci ve 6’ncı Piyade Alay-
ları), kahramanca yaptıkları hücumlar sırasında bu sırt üzerinde 
ağır zayiata uğramış, 1.479 şehit, 2.788 yaralı olmak üzere, 4,5 
saatte 4.267 zayiat vermiştir. 24 Mayıs ateşkesi sırasında 2’nci 
Tümen şehitlerinin birçoğu, yattıkları yerin hemen yanına olmak 
kaydıyla üzerinde bulunduğunuz bu araziye gömülmüşlerdir.

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı”

Günışığı Siperi (Daylight Sap)
Merkeztepe ile Kırmızısırt arasındaki boyun bölgesi ve bu bölgenin 
doğusunda yer alan Gedikdere (Wire Gully – Tel Deresi) ile batısında 
yer alan Kömürkapı Deresi (Bridges Road – Bridges Yolu) geçildikten 
hemen sonra yol önce sola, yaklaşık 40 m sonrasında da sağa doğ-
ru dönüş yaparak ilerler ve Kırmızısırt üzerine ulaşır.

Her iki dönüşün arasındaki yaklaşık 40 m’lik yolun sağ (güney) 
yanında yola paralel uzanan ve varlığını günümüzde de sürdüren 
belirgin bir siper mevcuttur. Buradaki Anzak siperi, Gedikdere ve 
Alman Subayı Siperi / Sırtı’nı yan ateşine alabilecek konumunun 
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yanı sıra, her akşam Gökçeada ile Semadirek arasında batan güneşin 
siperin içini bütünüyle aydınlatması nedeniyle, Anzaklar tarafın-
dan bu şekilde tanımlandığı tahmin edilmektedir. 

Kırmızısırt’a yürüyüş

Muharebeler sırasında bu ve benzeri ifadelerle tanımlanan arazi 
bölümleri, savaşın ortasında her an ölümü hissederek yaşamak zo-
runda olan askerlerin, bir yandan kaderlerine razı olurken, diğer 
yandan hayata bağlılıklarının bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. 

C37 Anzak Lağım Tüneli
Sadece Çanakkale Cephesi’nde değil, Batı Cephesi başta olmak 
üzere Birinci Dünya Savaşı’nın birçok cephesinde tarafların, 
muhtelif  tüneller kazarak yerin altında da mücadele ettikleri bili-
nen bir konudur. Özellikle cephelerdeki muharebelerin statik bir 
hal alarak mevzii muharebesi şekline dönüşmesi, tarafların böyle 
bir yöntem uygulamasına yol açmıştır.

Daha çok istihkâm birlikleri tarafından kazılan tüneller, başlıca 
iki amaç için inşa edilmişlerdir. Bunlardan biri, arazinin yapısına 
göre, geri bölgelerden ön hatlara malzeme, mühimmat, personel 
ulaşımını sağlamak amacıyla kazılan irtibat tünelleridir. Diğeri 
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ise karşı tarafın tahkim edilmiş mevzilerini imha etmek için, söz 
konusu mevzilerin altına kadar kazılan ve son bulduğu yerde içi-
ne patlayıcılar yerleştirilerek patlatılan lağım tünelleridir. İrtibat 
tünellerinin hem girişi, hem de çıkışı bulunurken, lağım tünelle-
rinin sadece girişleri mevcuttur. Günümüzde Kırmızısırt üzerinde, 
üç adet tünelin giriş bölümleri, belirgin bir şekilde durmaktadır. 
Tabelalarla işaretlenmiş bu tünellerden ikisi lağım tüneli, diğeri 
ise irtibat tünelidir. Yürüyüş yönümüz itibariyle bunlardan ilki, 
Günışığı Siperi’ni geçtikten yaklaşık 40 m sonra, yolun sol yanında 
ve yoldan yaklaşık 15 m içeride yer alan lağım tünelidir. “Gallipoli 
– Right Flank” (Gelibolu – Sağ Kanat) başlıklı bir siper krokisinde bu 
tünelin “C37” olarak tanımlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu 
siper krokisi ve bu kroki üzerinde kırmızı çerçeve ile işaretlenmiş 
Kırmızısırt bölgesindeki Anzak siperleri ve tünellerinin durumu, 
aşağıda görülmektedir.

“Gallipoli – Right Flank” (Gelibolu – Sağ Kanat) başlıklı siper krokisi.45 
Bu kroki; Arıburnu Cephesi’nde Gedikdere’den Keltepe (Bolton’s Hill) önlerindeki sahile 

kadar uzanan Anzak siperlerini göstermektedir.

45 IWM (Imperial War Museum) Arşivi, Arşiv No. M-024434
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Yukarıdaki siper krokisinde kırmızı çerçeveli bölümün büyütülmüş hali. 
“Günışığı Siperi”, “C37” ve “C31” Lağım Tünelleri açıkça görülmekte.

Anzak Siperleri ve Anzak İrtibat 
Tüneli
Kırmızısırt’ın batı bölümünde yer alan bu siperler, Arıburnu Cep-
hesi’ndeki muharebeler sırasında Anzaklar tarafından kullanı-
lan / savunulan ikinci ve üçüncü hat siperleridir. Birinci hat ya 
da cephe / ateş hattı siperlerinin büyük bölümü yolun altında 
kalmıştır. Bu siperlerden günümüze ulaşabilen belli belirsiz bir 
bölüm ise yolun karşı tarafında, Johnston’s Jolly Mezarlığı kuzeyin-
deki alanda, yolun birkaç metre dışındaki ağaçlar ve doğal bitki 
örtüsünün altında kalmıştır. Özellikle yolun batısındaki siperler, 
muharebelere sahne olmuş alanlarda günümüze ulaşabilmiş en 
belirgin ve dikkat çekici siperlerin bir bölümüdür.

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında tarafların yerin altında 
da mücadele ettikleri bilinen bir konudur. Özellikle istihkâm bir-
likleri tarafından kazılan tüneller, ulaşımı / irtibatı sağlamak ve 
karşı tarafın tahkim edilmiş mevzilerini imha etmek gibi başlıca 
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iki amaç için kullanılmıştır. Her iki amaçla kullanılan tünellerin 
örneklerini de bu alanda görmek mümkündür. 

Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında tarafların tünel kazma faaliyetlerini  
tasvir eden bir resim.46

Kırmızısırt’ta yolun batı tarafında, Johnston’s Jolly Mezarlığı kar-
şısındaki alanda yer alan siperlere açılan tünel, “ulaşım / irtibat 
tünellerinin” tipik bir örneğidir. Bu tür tüneller, muharebeler sı-
rasında karşı tarafa sezdirmeden cephe hattına asker, malzeme ve 
mühimmat taşımak için kullanılmışlardır. 

Yolun diğer tarafında “C 31” ve “C 37” olarak etiketlenmiş tünel-
ler ise Türk siperlerinin altına doğru kazılmış, hedef  aldığı siperin 
altına yerleştirilecek patlayıcıları infilak ettirerek, içindeki asker-
lerle birlikte imha edilmesi amacıyla tesis edilmiş “lağım tünelle-
ridir”. Lağım tünelleri, Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında 
ilk kez Türkler tarafından Arıburnu Cephesi’nde kullanılmıştır.

46 “Bomba Sırtı 1915”, Uzun Metraj Sinema Filmi Tanıtım Kitabı, Tan Berk KURT-
CEBE ve Gökhan ÖZCAN, Disiplin Medya, İstanbul 2011
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19 Mayıs 1915 tarihinde Arıburnu Cephesi’nin bütününde icra 
edilen Türk Genel Taarruzu’nun sonuçsuz kalması ve Türk bir-
liklerinin ağır kayıplar vermesi nedeniyle Anzakları mevzilerin-
den söküp atabilmek için başka yöntemler aranmış, bu yöntemler 
içinde lağım, en çok kullanılanlardan biri olmuştur.

Aslında 19 Mayıs 1915 tarihinde gerçekleştirilen genel taarruz-
dan önce, Arıburnu Cephesi’nde lağım tüneli kazma işi ilk olarak 
14’üncü Piyade Alayı’na verilmiş ve 5 Mayıs 1915 tarihinde Bomba 
Sırtı’nın güney bölümündeki Anzak siper hatlarının altına doğru 3 
adet tünel kazılmasına başlanmıştır. Ancak bu tünellerin kazıldığı, 
Anzaklar tarafından fark edilmiş ve onlar da tespit yapabilmek için 9 
Mayıs 1915 tarihinde 3 adet dinleme tüneli kazmaya başlamışlardır.

27 Mayıs 1915 tarihinde kazdıkları tünellerden birini, Türk tarafı-
nın kazdığı tünel ile buluşturup, o noktada gerçekleştirdikleri patla-
mayla Türk lağımını tahrip etmişlerdir. Bu olayda üç Türk askeri 
şehit olmuştur. Sağlam kalan diğer iki tüneldeki kazı faaliyeti sürdü-
rülmüş ve bu tüneller 28 Mayıs 1915 tarihinde Anzak siperlerinin 
altına ulaştırılmıştır. Bu lağımların içine 375 kg kara barut konula-
rak, ateşleme için hazır hale getirilmiştir. Sonuçta; Çanakkale Cep-
hesi’nde ilk lağım, 29 Mayıs 1915 saat 03.30’da patlatılmıştır.

14’üncü Piyade Alayı’ndan hazırda bekletilen gönüllü birlikler, 
lağımın patlatılmasıyla birlikte ileri fırlayıp, tahrip edilen Anzak 
siperini ele geçirmişlerdir. Ancak ele geçirilen siper, lağımın pat-
laması sonucu tahrip olduğundan, buranın savunulabilmesi için 
yeniden tahkim edilmesi gerekmiştir. Tahkimat işine girişen bir-
likler, sağ ve sol yanlarındaki diğer Anzak mevzilerinden açılan 
yan ateşlere hedef  olurlar. Yanlardan gelen tüfek ve makineli tü-
fek ateşlerine, kara ve deniz topçusunun ateşleri de eklenince, ele 
geçirilen siper terk edilmek zorunda kalınır ve birlikler geri alınır.

Bu çarpışmada Türk tarafı 31 şehit vermiş, buna karşılık Anzak-
lar 14’ü subay olmak üzere 221 asker kaybetmişlerdi.47

Sonrasında Çanakkale Kara Muharebeleri’nin bütün cephele-
rinde taraflar, kritik gördükleri bütün mevkiilerde lağım muha-

47 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi”, V. Cilt, Çanakkale Cephesi Harekâtı, III. Ki-
tap, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1980, Sayfa 516
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rebesini sürdürmüşlerdir. İstihkâm araç - gereci yönünden daha 
zengin olan İtilaf  kuvvetlerinin bu yöndeki faaliyetleri, Türk tara-
fına oranla daha fazla olmuştur. 

Kırmızısırt’ta Türk Ön Cephe Hattı

2 Ekim 1915 tarihinde çekilmiş hava fotoğrafında48 Kırmızısırt üzerinde tesis edilmiş karşı-
lıklı siper hatları görülmektedir. Bu fotoğraf, uydu görüntüsü üzerine oturtulmuş (yukarıda) ve 
siperler işaretlenmiştir. Sonrasında fotoğraf, uydu görüntüsü üzerinden kaldırılmış ve siperlerin 

1915 yılındaki konumu, günümüz arazi görüntüsü üzerinde belirlenmiştir (aşağıda).

Yakın zamana kadar Kırmızısırt bölgesinde mevcut Türk siper 
hatları, ne yazık ki ziyaret edilemiyordu. Arıburnu Cephesi Yü-

48 AWM Arşivi, Arşiv No. RC04311
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rüyüş Güzergâhı ile ilgili çalışmalar kapsamında bu bölgede de 
doğal bitki örtüsü temizlenmiş ve uzun yıllardır gözlerden uzak 
kalan Türk siperleri de ortaya çıkarılmış ve ziyarete açılmıştır.

Doğal bitki örtüsünü temizleme çalışmaları sonrasında, Kırmızısırt bölgesinde ortaya çıkan 
karşılıklı siperlerin konumları

Johnston’s Jolly Mezarlığı

Johnston’s Jolly Mezarlığı’nın yoldan görünümü

Çanakkale Muharebe alanları dâhilindeki klasik gezi güzergâ-
hına yakınlığı itibariyle günümüze ulaşmış en belirgin siperlerin 
yer aldığı Kırmızısırt üzerinde, Conkbayırı istikametindeki yolun sağ 
(doğu) yanındadır.
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Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında Anzak kuvvetlerinin 
Kırmızısırt üzerinde tesis ettiği ön hat siperlerinin ön kısmına, her iki 
taraf  siperlerinin arasında kalan insansız bölgede İngilizler (CWGC) 
tarafından, 1918 – 1923 yılları arasındaki işgal döneminde yapıl-
mış mezarlıkların en küçük örneklerinden biridir. Yaklaşık 16x25 
m ebatlarında, 400 m² genişliğinde bir alanı kaplayan Johnston’s Jolly 
Mezarlığı’nda 39’u Avustralyalı, 1’i Yeni Zelandalı ve 141’i kimliği 
belirsiz olmak üzere, toplam 181 savaş ölüsü gömülüdür. 

Johnston’s Jolly Mezarlığı Ağustos 1921 (solda) ve mezarlık planı (sağda).

C31 Anzak Lağım Tüneli

Kırmızısırt’ta, Johnston’s Jolly Mezarlığı’nın 15 m ilerisinde, yolun doğu tarafında yer alan 
“C31” kodlu lağım tüneli. Bu tünelin konumu, sayfa 151’de bulunan krokiden de görülebilir.
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Kırmızısırt’tan Kanlısırt’a Yürüyüş
“C31” kodlu lağım tünelinin bulunduğu noktadan Kanlısırt’ın batı-
sında yer alan Lone Pine Anıt – Mezarlığı  istikametinde yürüyüş güzer-
gâhını takip etmek için yukarıda belirtilen lağım tünelinin karşı-
sında, yolun batı tarafındaki siperleri takip etmeniz gerekmektedir. 
Takip edeceğiniz yolu kolaylıkla bulabilmeniz için gerekli yönlen-
dirme okları rahatça görülebilecek noktalara yerleştirilmiştir.

Yönlendirme oklarının işaret ettiği siperleri takip ettiğinizde, 
Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın batı bölümünün kuzeyindeki açık 
alana ulaşırsınız. Bu alanın sonunda toprak bir yol sizi karşıla-
yacaktır. Bu yol, sahile kadar uzanan, Anzaklar tarafından mu-
harebeler sırasında Shell Green’den (Top Mermisi Tarlası) neredeyse 
bulunduğunuz noktaya kadar açılmış ve Artillery Road (Topçu Yolu) 
olarak tanımlanmış yoldur. Bulunduğunuz noktanın batı yönün-
de (sağ yanınızda) 100 m kadar ilerde, muharebeler sırasında 
Anzaklar tarafından büyük bölümü mezarlık olarak kullanılan 
Brown’s Dip mevkisi bulunur.
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Ulaştığınız noktada, karşınızda uzanan ağaçlık alanda açılmış bir 
yol bulunmakta ve yolun girişinde de bir yönlendirme oku yer 
almaktadır. 

Bulunduğunuz bu noktada grubunuzun ortak arzusuna göre, yön-
lendirme okunun işaret ettiği yoldan yürüyüp Lone Pine Anıt Mezar-
lığı’nın güneybatısına ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız noktada, Silt Spur 
adı verilen sırt, karşınızda uzanmaktadır. Ancak Silt Spur üzerine 
doğru ilerlemeden önce Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nı ve adı geçen 
anıt – mezarlığın güney girişi hizasından yaklaşık 200 m (gidiş – 
geliş yaklaşık 400 m) mesafedeki Türk siperlerini ziyaret etmek is-
terseniz önce sol yanınız istikametinde yürümeniz gerekmektedir.

Bu noktaya gelmeden, henüz ağaçlık alanda açılmış yolun girişin-
deyken yine  grubunuzun ortak arzusuna göre, sol yanınıza döne-
rek, Conkbayırı istikametinde giden yoldan ayrılarak Lone – Pine 
Anıt Mezarlığı girişine ulaşan yol ayrımına gidebilirsiniz. Bu nok-
tada yer alan mevki tabelasını (Dead Man’s Field) ve bilgi tabelalarını 
(Şehitler Tepesi Baskını – Raid on Pimple, Plevne Kahramanı Bir 
Avustralyalı – Plena Hero is an Australian) görebilirsiniz. 

Cemal Bey Deresi (Owen’s Gully)

Cemal Bey Deresi’nin arazideki konumu.
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C 31 kodlu lağım tüneli karşısından Lone Pine Anıt Mezarlığı’nın batı 
bölümünün kuzeyindeki açık alan arasında, Conkbayırı istikametin-
de giden yolun doğu tarafında yer alan, Anzakların bir bütün ola-
rak “400 Plateau” (ölçü birimi olarak Foot cinsinden “400 Rakımlı 
Plato”) olarak tanımladıkları Kırmızısırt (Johnston’s Jolly) ile Kanlısırt’ı 
(Lone Pine) birbirinden ayıran deredir. Bu denin memba bölümün-
de yer alan “Cemal Bey Deresi – Owen’s Gully (Owen De-
resi)” başlıklı bilgi tabelası üzerinde yazılı olanlar, şu şekildedir:

“Anzakların, bir bütün olarak 400 Rakımlı Plato (Plateau 400) olarak 
tanımladıkları Kanlısırt ile Kırmızısırt’ı birbirinden ayıran deredir. Dere ya-
tağının oluşturduğu küçük vadi, doğu yönünde uzanarak yaklaşık 650 m 
sonra Karayörük Deresi ile birleşir.

Bu derenin, Çanakkale Kara Muharebeleri öncesinde bilinen bir adı yoktur. 
Herhangi bir adı olmayan bu dereye; 1 Mayıs 1915 tarihinde gerçekleşen 
Türk taarruzu sırasında, bu dere yatağında şehit düşen 125’inci Alay, 1’inci 
Tabur Komutanı Binbaşı Cemal Bey’in adı verilmiştir. Anzaklar ise derenin 

Cemal Bey 
Binbaşı 

125’inci Piyade Alayı,  
1’inci Tabur Komutanı

Robert Haylock Owen 
Yarbay 

1’inci Avustralya Tugayı,  
3’üncü Tabur Komutanı
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memba kesimine hâkim durumdaki, yolun sol yanında bulunan mevzilerinde 
görev yapan birliklerinin komutanı Yarbay Robert Haylock Owen’dan esin-
lenerek bu dereye “Owen Deresi” (Owen’s Gully) adını vermişlerdir. Cemal 
Bey Deresi, 1915 yılında bölgedeki muharebeler sırasında, yolun hemen sol 
yanında bulunan Anzak mevzilerini hedef  alan taarruzlarda, Türk birlikleri 
tarafından taarruz istikameti olarak kullanılmıştır.

Özellikle 1 Mayıs ve 19 Mayıs 1915 tarihlerinde gerçekleşen 
Türk taarruzları ile yine Türk tarafınca 7 / 8 Mayıs 1915 gecesi 
gerçekleştirilen Şehitler Tepesi Baskını sırasında, Cemal Bey De-
resi’nin memba bölümünü oluşturan ve şu an üzerinde bulundu-
ğunuz arazi kesimi üzerinde çok şiddetli çarpışmalar yaşanmış, 
her iki taraftan da yüzlerce asker burada hayatını kaybetmiştir.”

Brown’s Dip

Kikirikdere’nin (Victoria Gully / Victoria Deresi) memba bölümünde, dere yatağının her iki ta-
rafındaki yamaçlar üzerinde yer alan, daha sonra Lone Pine’a taşınan Brown’s Dip Mezarlığı.

“Kırmızısırt’tan Kanlısırt’a Yürüyüş” başlıklı bölümde 
tarif  edilen bölgede yer alan Brown’s Dip mevkisi, Türk haritala-
rında “Kikirikdere” (“Victoria Gully” – Victoria Vadisi) olarak tanım-
lanan dere yatağının memba bölümüdür.



171

ARIBURNU CEPHESİ | YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI

Bu mevkideki arazinin büyük bölümü, yukarıdaki fotoğraftanda 
anlaşıldığı gibi, muharebeler sırasında Anzaklar tarafından bir 
mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. 

1919 – 1923 yıllarındaki zaman diliminde bölgedeki CWGC me-
zarlıkları yapılırken burada bulunan mezarlar, o dönemde yeni 
yapılan Lone Pine Anıt – Mezarlığı’na taşınmışlardır. Bu nedenden 
dolayı, adı geçen anıt – mezarlığın batı bölümü, “Brown’s Dip 
Plot” olarak tanımlanmıştır.   

Kanlısırt – Lone Pine (Yalnız Çam)
Kanlısırt; Arıburnu Cephesi’nin güney kanadının, kritik öneme 
sahip en önemli bölümüdür. Hafifçe güneydoğu – kuzeybatı ekse-
ninde uzanan, yaklaşık 500 m uzunluğunda, yer yer 120 – 200 m 
genişliğinde küçük bir plato şeklindedir. Lone Pine Anıt – Mezarlı-
ğı’nda bulunan şapel şeklindeki anıtın yer aldığı en yüksek nokta-
sında 126 m rakıma ulaşır. Konumu ve yapısı itibariyle, Arıburnu 
Cephesi’nin orta ve güney bölümlerine hâkimdir. 

Muharebeler sırasında bütünüyle taraflardan birinin eline geç-
mesi halinde, bu araziyi kaybeden taraf  için kanatlarından biri-
nin kopması anlamı taşımaktaydı. Özellikle Kanlısırt’ın bütünüyle 
Türk tarafının eline geçmesi durumunda, zaten oldukça dar bir 
kıyı başı bölgesine sıkışmış durumdaki Anzak Kolordusu’nun 
sağ kanadı bütünüyle çökeceği gibi, Arıburnu Cephesi merkez 
kesimindeki kuvvetleri de tutunabildikleri mevzilerden çok daha 
kolay sökülüp atılabilecekti. Bu kritik özelliği nedeniyle oldukça 
şiddetli ve kanlı çarpışmalara sahne olmuş bir mevkiidir.

Kanlısırt; 25 Nisan 1915 sabahında Anzaklar tarafından saat 07.00 
civarında işgal edilmiştir. Ancak Anzaklar bu sırt üzerinde yerleş-
me imkânı bulamadan, 27’nci Piyade Alayının 1’nci Taburunun 
saat 15.00 sıralarındaki süngü taarruzuyla, şimdiki Lone Pine Anıt 
– Mezarlığı’nın denize bakan yamacına kadar geri atılmışlar ve 
ancak donanmanın ateş desteği altında söz konusu yamaç üzerin-
de mevzilenmeyi başarmışlardır.
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25, 26, 27, 28 Nisan 1915 günleri ile 1 ve 19 Mayıs 1915 tarihlerinde 
her iki tarafın taarruz ve karşı taarruzlarıyla bu bölgede çok şiddetli 
ve kanlı çarpışmalar yaşanmış ve bir yandan da karşılıklı hatlar tesis 
edilmiştir. 1 Mayıs 1915 tarihinde gerçekleşen Türk taarruzundan 
sonra bu arazi bölümü Türk tarafınca “Kanlısırt” olarak anılmaya 
başlanmıştır. 19 Mayıs 1915’te Arıburnu Cephesi’nde gerçekleşen 
Türk genel taarruzu sırasında Türk birlikleri, verilen ağır zayiata 
rağmen inatla sürdürdükleri taarruzlarında sonuç alamamışlar ve 
Kanlısırt’ın batısında yer alan Şehitler Tepesi (The Pimple – Ka-
barcık) üzerindeki Anzak hatlarına ulaşmayı başaramamışlardır. 19 
Mayıs – 6 Ağustos 1915 tarihleri arasında her iki tarafın ön hat si-
perleri, aralarında yaklaşık 100 m’lik bir mesafe olduğu halde, Lone 
Pine Anıt – Mezarlığı’nın doğu ve batı duvarları hizasından geçen hat-
lar şeklinde kalmıştır. Ancak 6 Ağustos 1915 tarihinde gerçekleşen 
Anzak taarruzu ile Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın üzerinde bulunduğu 
arazi parçası tamamen Anzakların eline geçmiştir.

16’ncı Tümen Komutanı Albay Rüştü (SAKARYA) Bey komuta-
sındaki Türk birlikleri, “7.164 zayiat” vermesine rağmen Kanlısırt 
üzerindeki Anzak ilerleyişini, Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın doğu yö-
nündeki hatta durdurmayı başarmıştır. Her iki taraftan da binlerce 
askerin canına mal olan Kanlısırt üzerindeki çarpışmalar, mevzi 
muharebesinin tipik örneklerinden biri şeklinde geçmiştir. Bu böl-
gedeki karşılıklı siper hatları, muharebelerin sonuna kadar, 6 – 10 
Ağustos 1915 tarihlerindeki Kanlısırt Muharebesi sonucunda aldı-
ğı şekliyle kalmıştır.

Şehitler Tepesi Baskını  
7 / 8 Mayıs 1915
Arıburnu Cephesi’ndeki ilk dönem muharebeler sonrasında ta-
rafların siper hatları belirginleşmiş ve bunlardan Kanlısırt’ın batı 
kenarı üzerinde bulunan Anzak siperleri, Cemal Bey Deresi’nin 
memba bölümüne bütünüyle hâkim küçük bir yükselti (Şehitler 
Tepesi / The Pimple) üzerinde yer almıştı.
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Şehitler Tepesi Baskını’nın uydu görüntüsü üzerinde gösterilmesi. Mavi hatlar Türk, Kırmızı 
hatlar Anzak ön cephe hattını belirtmektedir.

Buradaki Anzak siperleri, Kanlısırt – Kırmızısırt arasında uzanan 
Türk siperlerine, mutlak bir üstünlük sağlıyordu. Cephenin bu 

kesiminden gelişecek olası bir 
Anzak taarruzunun, Kanlısırt 
ve Kırmızısırt üzerindeki Türk 
kuvvetlerini çok zor durumda 
bırakacağı sonuçların önüne 
geçmek için Şehitler Tepe-
si üzerindeki siperlerin, bir 
baskınla ele geçirilmesi düşü-
nüldü. Bu amaçla Üsteğmen 
Saffet Efendi (E. Tümg. PO-
ZANTI) komutasında, 140 ki-
şiden oluşan bir fedai müfrezesi 
hazırlandı. Harekâtın, 7 Mayıs 
1915 tarihinde saat 22.00’de 
başlatılması kararlaştırıldı. 
Müfrezenin harekete geçeceği 
saate yakın bir zamanda, cep-
henin kuzey kesiminde 57’nci 

Saffet (E. Tümg. Pozantı) Efendi 
Üsteğmen 

125’inci Piyade Alayı,  
3’üncü Tabur, 10’uncu Bölük Komutanı
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Piyade Alayı’nın da taarruza geçmesi ve Anzakların dikkatinin 
başka bir tarafa çekilmesi planlandı.

57’nci Piyade Alayı’nın taarruzu saat 21.00’de başladı. Saat 
22.00’de ise baskını gerçekleştirecek fedai müfrezesi de Cemal 
Bey Deresi içinden Şehitler Tepesi’ne doğru sessizce ve sürünerek 
harekete geçti. Bir süre sonra Anzak siperlerine iyice yaklaşıldı. 
Ancak gece karanlığında kuşkulu gözlerle ağaçları, çalıları, hatta 
kabarık taşları bile sayarak bekleyen Anzak nöbetçileri son anda 
müfrezeyi fark ettiler. Müfreze fark edildiği anda Anzak siperle-
rinden, müfrezenin sürünerek ilerlediği araziye doğru el bomba-
ları atılmaya başlandı ve yoğun bir tüfek ve makineli tüfek ateşi 
açıldı. Açık alanda yakalanan müfreze, kısa sürede ağır zayiat 
verdi. Müfreze komutanı Üsteğmen Saffet Efendi de yaralandı. 
Yine de düşman siperlerine atılmak isteyenler olduysa da bunla-
rın hepsi şehit oldu. Bir anda mevcudunun yarısından fazlasını 
kaybeden fedai müfrezesi, kısa süre sonra geri alındı. 

“Şehitler Tepesi Baskını” sırasında “Arıburnu Kuvvetleri Komu-
tanı” olarak görev yapmakta olan Kurmay Yarbay Mustafa Ke-
mal Bey, “Arıburnu Muharebeleri Raporu” adlı eserinde, bu 
baskını ayrıntılarıyla anlattıktan sonra şunları ifade etmektedir:

“Kanlısırt’ta baskın icra eden müfrezenin geri kalanını asıl kıtalarına 
iade etmek ve durumlarını tetkik etmek üzere Kemalyeri’ne çağırdım. 
Teşebbüslerini neticeye erdiremeyen bu kahramanlar teessüf  etmekte, bu-
nunla beraber daima düşman üzerine atılmaya hazır bulunduklarını, 
ikinci defasında inşallah başarılı olacaklarını tam bir saflık, güven ve 
dindarca bir tevekkülle söylemekteydiler. Yiğit subayları Saffet Efen-
di’nin yaralanmasına üzülmüşlerdi. Kendilerine yaptıkları hizmet ve 
gösterdikleri fedakârlıktan dolayı takdirlerimi söyleyerek Kemalyeri’nde 
karınlarını doyurup özel olarak teşekkür ettikten sonra kıtalarına iade 
ettim.”49

49 Arıburnu muharabeleri raporu, Mustafa Kemal,yayına hazırlayan Uluğ İğ-
demir, Türk Tarih Kurumu yayımları, Ankara 1990, sayfa 71.
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Dead Man’s Field (Ölü Adam Tarlası)
Çanakkale Kara Muharebeleri’nin üzerinde gerçekleştiği alanlar-
daki bazı mevkiler, muharebeler sırasında aldıkları ilginç isimlerle 
tanımlanmışlardır. Bu tür mevkiler genelde pek bilinmediğinden, 
bölgeyi ziyaret edenler bu ilginç isimleri taşıyan bölgelerin yanın-
dan veya üzerinden, farkında olmadan geçip giderler. Bu ilginç 
yerlerden biri de Arıburnu Cephesi bölgesinde, Kanlısırt üzerinde 
yer alan Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın kuzey tarafındaki giriş bölü-
münde, Cemal Bey Deresi’ne doğru eğimli arazinin üst tarafında yer 
alan ve muharebeler sırasında Anzaklar tarafından “Dead Man’s 
Field” (Ölü Adam Tarlası) adı verilmiş bölgedir.

Arazinin bu bölümü, tarafların ön hat siperleri arasında kalan in-
sansız bölgenin bir parçasıdır. 1 ve 19 Mayıs 1915 tarihlerinde ger-
çekleşen Türk taarruzları ile 7 / 8 Mayıs 1915 gecesi icra edilen 
Şehitler Tepesi Baskını sırasında şehit düşen Türk askerlerinin can-
sız bedenleri, 24 Mayıs 1915 tarihinde ilan edilen ateşkese kadar 
insansız bölge dahilinde toprak üzerinde kaldığı bilinmektedir. Bu 
durumun, burası için “Ölü Adam Tarlası” şeklinde bir tanımlama 
yapılmış olmasının, başlıca nedeni olduğu tahmin edilmektedir.

2008 yılındaki yol yenileme çalışmaları sırasında, yolun bu kesi-
minde ve her iki yanında çok sayıda insan kemiğine rastlanmış 
olması, bölgeye verilen bu ismin ne oranda gerçeklerle bağdaştı-
ğının önemli bir göstergesi olmuştur. Ayrıca bu durum, her iki ta-
raftan binlerce askerin gömülü olduğu muharebe alanlarına özen 
gösterilmesi gerektiğini de bizlere hatırlatmaktadır.

“Türk Dostu Bir Avustralyalı”
Lone Pine Anıt Mezarlığı’nın kuzey girişi bölümünde sizi karşılaya-
cak bir diğer bilgi tabelası da yukarıdaki başlığı taşımakta olup, 
Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında 1’inci Avustralya 
Tümeni’nin Baştabibi, Tabip Albay Charles S. Ryan’ın ilginç hi-
kayesinden bahsetmektedir. Bu ilginç hikaye, Türkiye Cumhuri-
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yeti Devleti’nin Avustralya’ya 
atadığı ilk büyükelçi olan Baha 
Vefa KARATAY’ın, Avustral-
ya’da görev yaptığı  döneme 
(28 Şubat 1967 – 21 Kasım 
1968) ait anı ve izlenimlerini 
kaleme aldığı ve “Mehmetçik ve 
Anzaklar” adıyla yayınladığı 
kitapta yer almaktadır.

Mehmetçik ve Anzaklar adlı ki-
taptaki bir bölümde, o dö-
nem Avustralya Genel Valisi 
olan Lord Richard Gavin 
Gardiner CASEY’nin (aynı 
zaman Sir Charles Snodgrass 
RYAN’ın damadıdır) Baha 

Vefa KARATAY’a Sir Charles Snodgrass RYAN ile ilgili bir anı-
sını anlatmaktadır. Lord CASEY tarafından anlatılanlar, kitapta 
şu şekilde nakletmektedir:

“Limni’de çıkarma hazırlıkları tamamlanmış, gemiler hareket için emir bek-
lemekteydiler. Ben, 1’inci Avustralya Tümeni Komutanının emir subaylığını 
yapmaktaydım. Son akşam tümen komutanı, üst rütbeli subayları, gemide 
yemeğe davet etmişti. Geminin güvertesinde toplanılmaya başlandığı sırada, 
tümen baştabibi Albay Charles S. Ryan’ı göğsünde Osmanlı madalyaları 
ile gördüğümüzde hayretler içinde kaldık. Bunun anlamını soranlara ve fii-
len savaş halinde olduğumuz bir devlete ait madalyaları taşımasının uygun 
olmadığını söyleyenlere Albay Charles S. Ryan, gayet sakin ve kararlı bir 
şekilde, şöyle cevap verdi:

Ben bu madalyaları, o ünlü Plevne savunmasında, Gazi 
Osman Paşa’nın emrinde, kahraman Türk askeriyle 
omuz omuza savaşarak kazandım. Aradan geçen kırk 
yıla yakın bir zaman sonra bugün Türklere karşı savaş-
maya gidiyorsam bu durum, Plevne’de silah arkadaşlığı 

Sir Charles Snodgrass Ryan 
Tabip Albay 

(Temmuz 1919’da Tümgeneral)
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yapmaktan daima gurur duyduğum Türklere karşı bir 
düşmanlık nedeniyle değil, sadece bir asker olarak aldı-
ğım emirlerin gereğini yerine getirmekten ibarettir.”

Burada adı geçen Sir Charles Snodgrass RYAN, 1853 yılında Victoria – 
Avustralya’da dünyaya geldi. 1870 yılında Melbourne Üniversitesi’nde 
başladığı tıp eğitimini, 1875’te İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’nde ta-
mamladı. Sonrasında genç bir doktor olarak Bonn ve Viyana’da mesleğini 
sürdürmeye çalıştı.

“London Times” gazetesinde, Osmanlı Devleti’nin “askeri operatör doktor-
lar” aradığına dair bir ilan görerek hemen Londra’daki Osmanlı Büyükelçi-
liği’ne başvuruda bulundu. İki gün sonra başvurusunun kabul edildiği bildi-
rildi ve Londra’daki Osmanlı Büyükelçiliği tarafından İstanbul’a gönderildi.

1876 sonbaharında İstanbul’a geldiğinde, Osmanlı – Sırp Savaşı’nın son 
günleri yaşanmaktaydı. Plevne’de, Gazi Osman Paşa emrine atandı. 1877 
– 1878 Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında, çarpışmaların bütün 
şiddetiyle sürdüğü dönemde, dört ayı aşkın bir süreyle Plevne’de görev yap-
tı. Plevne sonrası, savaşın son döneminde Erzurum’a gönderildi ve orada 
da görevine devam etti. Türk Ordusu’nda görev yaptığı dönemdeki hizmetle-
ri karşılığında Beşinci ve Dördüncü dereceden “Mecidî”, iki ayrı dereceden 
“Osmanî” nişanları ve “Plevne Harp Madalyası” (toplam dört nişan ve bir 
madalya) ile taltif  edildi.

Haziran 1878’de Avustralya’ya geri döndü ve ülkesinde mesleğine devam 
etti. Bu arada 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı sırasındaki anı ve iz-
lenimlerini, “Under The Red Crescent – Adventures of  an English Surgeon 
with the Turkish Army at Plevna and Erzeroum, 1877 – 1878” (Kızılay’ın 
Emrinde – Bir İngiliz Cerrahın Türk Ordusu İle Birlikte Plevne ve Erzurum 
Maceraları, 1877 – 1878) ismini verdiği kitabında kaleme aldı. 

Birinci Dünya Savaşı başlarında 1’inci Avustralya Tümeni emrine “Başta-
bip” olarak atandı ve Arıburnu Cephesi’nde görev yaptı. Burada görev yaptığı 
süreçte savaş alanını belgeleyen birçok fotoğraf  da çekti. Hastalık nedeniyle, 
Haziran 1915’te Gelibolu Yarımadası’ndan ayrıldı. 1917 – 1919 döne-
minde Avustralya Ordusu Tıp Merkezi Başkanlığı görevinde bulundu. Ken-
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disine “Sir” unvanı ve “Tümgeneral” rütbesi verildi. 23 Ekim 1926’da kalp 
krizi nedeniyle vefat etti.

Şehitler Tepesi (The Pimple)
Başlıkta yer alan isimler, Kanlısırt’ın batısında, deniz tarafına ba-
kan bölümünde yer alan küçük yükseltiye, taraflarca muharebeler 
sırasında verilmiştir. Türk tarafı burasını “Şehitler Tepesi” olarak ta-
nımlarken, Anzaklar “The Pimple” (Kabarcık) şeklinde ifade etmiş-
lerdir. Bölgedeki arazinin günümüzdeki şekli dâhilinde tarif  etmek 
gerekirse “Şehitler Tepesi” ya da “The Pimple” olarak tanımlanan yer, 
Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın girişinden itibaren deniz tarafındaki 
duvarına kadar olan bölümdür. Özellikle Lone Pine Anıt – Mezarlı-
ğı’nın inşaat faaliyetleri nedeniyle, muharebeler dönemindeki hafif  
yükselti şeklini kaybetmiştir. Bu nedenle çıplak gözle bakıldığında, 
buranın hâkim bir yükselti olduğunu anlamak biraz güçtür.

Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında bölgedeki si-
perleri gösteren ve havadan çekilmiş olan ve AWM arşivinde 
“RC04275” referans numarası ile kayıtlı bulunan fotoğraf, uydu 
görüntüsü üzerine bindirildiğinde, Şehitler Tepesi’nin yukarıda 
tarif  edilen bölümün üzerine çakıştığı görülmektedir.

1915 yılında, Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler sırasında uçaktan çekilmiş görüntünün, 
Kanlısırt kesimini gösteren uydu görüntüsü üzerine bindirilmiş hali (solda) ile uydu görüntü-

sünün çıplak hali (sağda).
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Ayrıca Charles Bean’in “Gallipoli Mission” (Gelibolu Görevi) adlı 
eserinin “Appendix 4 – Turkish Place Names at Anzac and Helles, and 
their Meanings” (Ek 4 – Arıburnu ve Seddülbahir’de Türkçe Yer İsimleri ve 
Anlamları) bölümünde “The Pimple” karşılığı olarak, “Şehitler Tepesi” 
(The Pimple – Shuheidlar Tepe – Martyrs’ Hill) tanımı yapılmaktadır.   

Kanlısırt’ın batısındaki bu küçük yükselti, kuzeyden güneye yakla-
şık 180° lik bir açıyla, doğu yönünde zanan arazi kesiminin nere-
deyse bütününe hâkim konumdadır. Dolayısıyla bu küçük yükselti 
üzerinde tesis edilmiş Anzak siperleri, bölgedeki Türk siperlerine 
karşı avantajlı durumdaydı. Bu nedenledir ki Türk tarafının bu 
kesimden girişeceği her türlü ileri hareket için önemli bir tehdit 
unsuru oluşturmaktaydı. Anzak tarafı açısından değerlendiril-
diğinde ise hem savunma, hem de taarruz açısından Anzaklara 
önemli bir üstünlük sağlamaktaydı.

Fincan (The Cup)
Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın doğu kenarından yaklaşık 70 m ile-
ride, Conkbayırı istikametindeki yolun hemen kenarında ve kuzey 
bölümünde belirgin bir şekilde görülen, oldukça küçük, Kanlısırt 
platosunun neredeyse tam ortasından Cemal Bey Deresi’ne doğru 
uzanan kuru bir dere yatağıdır. Biçiminden dolayı, Anzaklar ta-
rafından “The Cup” (Fincan) olarak tanımlanmıştır. Bu güne kadar 
bölgeyi gösteren Türk haritalarının hiçbirinde, bu küçük kuru 
dere yatağını tanımlayan Türkçe bir ifade tespit edilmemiştir. 
Arıburnu Cephesi’ndeki muharebelerin başladığı ilk gün olan 25 
Nisan 1915 tarihinde sabah saatlerinde Anzak kuvvetleri bu böl-
geyi ele geçirmişler, ancak aynı gün öğleden sonraki çarpışmalar 
sırasında geri atılmışlardır. Muharebelerin son bulduğu güne (20 
Aralık 1915) kadar Türk kuvvetlerinin elinde kalmış ve bazı bir-
liklerin karargâhlarına ev sahipliği yapmıştır.

6 – 10 Ağustos 1915 tarihlerinde gerçekleşen Kanlısırt Muhare-
besi sırasında kaybedilen siperleri geri almak amacıyla Türk bir-
liklerinin düzenlediği karşı taarruzların bir kısmı (örneğin 57’nci 
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Alayı’nın 1’inci Taburu’nun karşı taarruzu) bu dere yatağının 
içinden başlamıştır. 

Kanlısırt Muharebesi sonunda Arıburnu Cephesi’nin bu kesimin-
deki Türk cephe hattı, “The Cup” olarak tanımlanan bu küçük dere 
yatağının Lone Pine Anıt – Mezarlığı’na (batı yönüne) bakan yamacı-
nın hemen üst kısmında yer almıştır. Söz konusu küçük dere yata-
ğının batı yamacı üzerindeki Türk siperleri, günümüzde kullanılan 
yolun hemen sağ yanında kısmen de olsa görülebilmektedir.

“Fincan” olarak anılan mevkinin konumu

Kanlısırt Muharebesi 
6 / 10 Ağustos 1915
Conk Tepesi – Kocaçimen Tepesi hattı ile Anafartalar Ovaları’na hâkim 
bütün yükseltileri ele geçirmeye yönelik olarak 6 Ağustos 1915 ak-
şamı saat 22.00 civarında başlayacak harekâtlar öncesinde Türk 
tarafının dikkatini başka bir yöne çekmek, Arıburnu Cephesi’n-
deki Türk kuvvetlerini yerinde tutmak ve hedef  olarak belirlenen 
noktalara kuvvet kaydırılmasını engellemek amaçlanmıştı.

Bu amaç doğrultusunda 1’inci Avustralya Tümeni tarafından baskın 
şeklinde bir taarruz yapılması planlandı. 1’inci Avustralya Tümeni-
nin icra edeceği taarruzla ilk hamlede Kanlısırt üzerindeki Türk ön 
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hatlarının ele geçirilmesi düşünüldü. Eğer bu harekâtı daha da ileri 
götürmek mümkün olursa, Türk kuvvetlerinin bütünüyle Karayörük 
Deresi’ne atılması ve Kanlısırt’ın tamamının işgal edilmesi hedeflendi. 
Böyle bir gelişme; Arıburnu Cephesi’ndeki Türk cephe hattının sol 
(güney) kanadını çökertecek, özellikle Kırmızısırt üzerindeki Türk 
hatlarını da yan ateşlere açık hale getirecekti. 

Doğu – batı ekseninde uzanan küçük bir plato şeklindeki Kanlı-
sırt’ın neredeyse tam orta kesimi üzerinde, yaklaşık olarak kuzey 
– güney doğrultusunda uzanan Türk siper hatları, 16’ncı Tümen 
birlikleri tarafından savunulmaktaydı.

Binbaşı Ahmet Tevfik Bey komutasındaki 47’nci Piyade Alayı’nın 
1’inci ve 2’inci taburları tarafından savunulan ön hat siperlerinin 
arazide bulunduğu bölüm, günümüzdeki Lone Pine Anıt – Mezarlı-
ğı’nın doğu tarafında yer alan şapel şeklindeki yapının doğuya ba-
kan tarafında ve hemen yanı başında bulunmaktaydı. Kanlısırt’ın 
bu kesimindeki Türk ön hatları, çevresindeki araziye hâkim bir 
konumda bulunuyordu. Nitekim Kanlısırt, bu hâkim noktadan 
itibaren Karayörük Deresi’ne doğru gittikçe alçalan bir yapıda oldu-
ğundan, buradaki ön hatların elde tutulması, Türk kuvvetleri için 
oldukça önemliydi. 

16’ncı Tümen’in karşısında bulunan 1’inci Avustralya Tümeni ise 
yine Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın denize bakan tarafında, Şehitler 
Tepesi (The Pimple) üzerinde yer alan siperlerde bulunuyordu. 
Arıburnu Cephesi’nin tamamına bakıldığında, Anzak Kolordusu 
ile Türk birliklerinin karşılıklı ön hatları arasındaki mesafenin en 
fazla olduğu yer, burasıydı. Tarafların karşılıklı ön hatları arasın-
daki insansız bölgenin (no man’s land) genişliği burada, 100 m 
civarındaydı.  

6 Ağustos 1915 tarihinde, düşman topçusunun karadan obüs ve 
havanlarla, denizden gemi topları ile Kanlısırt üzerindeki ön hat 
Türk mevzilerini hedef  alan ateşi, saat 15.00’te başlayıp gittik-
çe yoğunlaşan bir tempoda artarak, aralıksız olarak saat 16.30’a 
kadar devam etti. Yoğun topçu bombardımanı, saat 16.30 son-
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rasında Türk ön hatlarının gerilerine kaydırılmak suretiyle, saat 
17.30’a kadar sürdü. Saat 17.30’da 1’inci Avustralya Tümeni’nin 
1’inci Tugayı, 3 taburu ön hatta ve 1 taburu ihtiyatta olmak üzere 
dört dalga halinde 47’nci Piyade Alayı’nın savunduğu siperlere 
doğru taarruza kalktı.

Kanlısırt Muharebesi sırasında bölgedeki siperlerden birinin ön duvarı üzerinde,  
hayatını kaybeden askerlerin cansız bedenleri yatmakta.

Türk ön hat siperlerinin üzeri, düşman bombardımanına karşı 
bir önlem olarak ağaç kütükleri ile kapatılmış ve siperlerin ön ta-
rafında, ateş edebilmek için mazgal delikleri açılmıştı. 6 Ağustos 
1915 tarihinde saat 15.00’te başlayan ve obüs, havan ve gemi top-
ları ile gerçekleştirilen yoğun bombardıman, Kanlısırt üzerindeki 
Türk cephe hattını hedef  aldı. Bu bombardıman sırasında Türk 
siperlerindeki mazgal deliklerinin çoğu kapandı ve siperlerin üze-
rini örten ağaç kütüklerinin önemli bir bölümü çöktü. Bir yandan 
da yoğun bir toz ve duman bulutu her yanı kapladığından, bu si-
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perlerdeki Türk askerlerinin ilk 
anda Anzak taarruzuna karşı 
gösterdikleri direniş, oldukça 
yetersiz kaldı. 

Kısa sürede Türk siperlerine 
ulaşmayı başaran Anzak asker-
leri ile siperlerin içinde göğüs 
göğüse çarpışmalar yaşandı. 
Bu kanlı çarpışmanın sonunda 
sayısal üstünlüğe sahip Avust-
ralyalılar, birinci ve ikinci hatta 
bulunan Türk siperlerini ele 
geçirdiler. 47’nci Piyade Ala-
yı’nın 1’inci ve 2’nci Taburları, 
siperler içindeki boğuşmalar 
sırasında ağır zayiata uğradı.

Bu gelişme karşısında ilk olarak 
13’üncü Piyade Alayı’nın 3’üncü Taburu ile cephenin bu bölümü 
takviye edildi. Hemen ardından yine 13’üncü Piyade Alayı’nın 
1’inci ve 2’nci Taburları ile 57’nci Alay’ın 1’inci Taburu bölgeye 
gönderildi. Bu birliklerin gelmesiyle birlikte 16’ncı Tümen Ko-
mutanı Albay Mehmet Rüştü (E. Tuğgeneral SAKARYA) Bey, 
kaybedilen siperlerin geri alınabilmesi için saat 19.00’da karşı ta-
arruza geçilmesini kararlaştırdı.

47’nci Piyade Alayı’nın 3’üncü Taburu ile bu alayın sol kanadın-
da bulunan 48’inci Piyade Alayı’ndan bir kısım kuvvet bu taarru-
za destek verdiyse de Anzak birlikleri, girmiş oldukları siperlerden 
geri atılamadı. Bunun üzerine Kuzey Grubu Komutanlığı 15’inci 
Piyade Alayı’nı Kanlısırt istikametinde yürüyüşe geçirdi. Ayrıca 
Kayaltepe’de bulunan 9’uncu Tümen’e de 25’inci ve 64’üncü Pi-
yade Alayları ve getirebildiği topçusuyla Kanlısırt’a doğru hareket 
etmesini emretti.

Mehmet Rüştü (E. Tuğgeneral 
SAKARYA) Bey 

Albay 
16’ncı Tümen Komutanı
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15’inci Piyade Alayı’nın gelmesi 
ile birlikte saat 23.00’te, kaybe-
dilen siperlere yönelik yeni bir 
taarruz başlatıldı. Sabaha kadar 
süren kanlı ve şiddetli karşı taar-
rruz, başarısızlıkla sonuçlandığı 
gibi, bu çarpışmalar sırasında en 
ön saflarda, birliklerinin başında 
harekâta katılan 47’nci Piyade 
Alayı Komutanı Binbaşı Ahmet 
Tevfik Bey ile 15’inci Piyade 
Alayı Komutanı Binbaşı İbra-
him Şükrü Bey şehit düştüler.

7 Ağustos 1915 tarihinde An-
zak kuvvetlerinin Arıburnu 
Cephesi’nin kuzey bölümünde, 
19’uncu Tümen cephesinde 

giriştiği taarruzlar ve elde yeterli kuvvet bulunmaması nedeniyle 
Türk tarafı, Kanlısırt kesiminde her hangi bir girişimde bulunamadı.

Kanlısırt ve Kırmızısırt mevkiilerinde tesis edilmiş Türk siperlerinden iki ayrı görüntü.

Ahmet Tevfik Bey 
Binbaşı 

47’nci Piyade Alayı Komutanı
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8 Ağustos 1915 tarihinde sabah saatlerinde Conkbayırı’nın kuzey 
kesiminde, Sazlıdere membaı civarında, batı yönünde denize ba-
kan bir kısım arazinin Yeni Zelanda Tugayı tarafından işgal edil-
mesinin yarattığı nazik durum nedeniyle Kanlısırt’a doğru gelmesi 
emredilen 9’uncu Tümen birlikleri, zorunlu olarak Conkbayırı’na 
gönderildi. Bu nedenle 16’ncı Tümen yine takviye edilemedi. 
Buna karşılık Kabatepe’de bulunan 77’nci Piyade Alayı’nın 3’üncü 
Taburu Kanlısırt’a getirilerek saat 13.30’da yeni bir taarruz ya-
pıldı. Kanlısırt’ın orta kesiminde bir kısım siper hattı önce ele ge-
çirildiyse de Anzak karşı taarruzu sonucu terk edilmek zorunda 
kalındı.

9 Ağustos 1915 tarihinde, 16’ncı Tümen emrine verilen 12’nci 
Piyade Alayı’nın bölgeye ulaşması üzerine Türk birlikleri, saat 
05.00’te yeniden taarruza geçtiler. Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın 
doğu tarafındaki şapel şeklindeki yapının bulunduğu kesimdeki 
Anzak hattına iki kanattan taarruz edildi. Türk cephe hattının 
sağ kanadından gerçekleştirilen taarruz, “The Cup” (Fincan) ifade-
siyle anılan dere yatağı içinden, sol kanadından gerçekleştirilen 
taarruz ise “Sniper’s Ridge” olarak tanımlanan sırt üzerinden ger-
çekleştirildi. Sol kanattan gerçekleştirilen şiddetli taarruz sonu-
cunda, Anzak birliklerinin eline geçmiş siperlerden bir bölümü 
geri alındı.

Üç gün boyunca Kanlısırt üzerinde sürdürülen harekâtlar sonu-
cu ağır zayiata uğrayan ve yorgun düşen Türk birliklerinin bu 
durumu nedeniyle 10 Ağustos 1915 tarihinde, yeni taarruz giri-
şimlerinden vaz geçildi ve Kanlısırt Muharebesi son buldu. Lone 
Pine Anıt – Mezarlığı’nın doğusundaki daracık bir alanda, 6 – 10 
Ağustos 1915 tarihlerinde, neredeyse aralıksız devam eden kan-
lı çarpışmalardan oluşan bu muharebede Türk birlikleri 1.520 
şehit, 4.750 yaralı, 760 kayıp ve 134 esir olmak üzere toplamda 
7.164 asker kaybetti.50

50 “Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi”, V. Cilt, “Çanakkale Cephesi Harekâtı”, III. 
Kitap, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1980, Sayfa 328 – 341
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Kanlısırt Üzerindeki Karşılıklı 
Siperlerin Konumları
Arıburnu Cephesi’nin Kanlısırt bölümünde, özellikle 6 – 10 Ağus-
tos 1915 tarihlerinde gerçekleşen Kanlısırt Muharebesi sonrasında 
şekillenen karşılık siper hatlarının, günümüz arazisi üzerindeki ko-
numunu belirleyebilmek amacıyla yapılan bir dizi çalışmanın sonu-
cunda, bu bölümdeki fotoğraflarda yer alan sonuçlar elde edilmiştir.

Bu çalışma; AWM arşivinde “RC04275” arşiv numarası ile kayıtlı 
bulunan ve açıklamasındaki bilgilerden 27 Ekim 1915 tarihinde 
Kraliyet Deniz Kuvvetleri’ne bağlı uçaklardan biri tarafından çe-
kildiği anlaşılan hava fotoğrafının uydu görüntüsü üzerine bindi-
rilmesi, bölgedeki karşılıklı siperlerin işaretlenmesi ve son olarak 
uydu görüntüsü üzerine bindirilen hava fotoğrafının kaldırılması 
yöntemleri uygulanarak yapılmıştır.

AWM arşivinde “RC04275” arşiv numarası ile kayıtlı bulunan hava fotoğrafının uydu 
görüntüsü üzerine bindirilmiş ve karşılıklı siperlerin işaretlenmiş hali.

Son aşamada uydu fotoğrafı üzerine bindirilen hava fotoğrafının 
kaldırılması sonucunda önceden işaretlenen karşılıklı siper hat-
ları, günümüz arazi görüntüsü üzerinde kalmakta ve bu şekilde 
muharebeler sırasında var olan, ancak çeşitli nedenlerle günümü-
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ze ulaşamayan siper hatlarının arazideki konumları, yaklaşık da 
olsa belirlenmiş olmaktadır. 

Uydu görüntüsü üzerine bindirilen hava fotoğrafının kaldırılması sonucu, karşılıklı siperlerin 
günümüz arazisi üzerinde belirlenen konumları.

Lone Pine Anıt Mezarlığı
İtilaf  kuvvetlerinin 6 Ağustos 1915 gecesi Anafartalar bölgesinde 
başlayan taarruzları sırasında Arıburnu Cephesi’ndeki Türk kuv-
vetlerini yerinde tespit etmek ve Kanlısırt’ı bütünüyle ele geçirmek 
amacıyla yeni bir taarruz planlanmıştır. 6 Ağustos 1915 akşamü-
zeri 1’inci Avustralya Tümeni tarafından icra edilen taarruz ile 
Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın üzerinde bulunduğu arazi, Anzakla-
rın eline geçmiştir.

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi’nin hemen sonrasında 
başlayan işgal döneminde İngilizler, buradaki muharebe alanları 
üzerindeki muhtelif  noktalara, çeşitli mezarlık ve anıtların yapı-
mına girişmişlerdir. 

CWGC tarafından Kanlısırt üzerinde de bir anıt – mezarlık yapıl-
ması planlanmış ve proje 6 – 10 Ağustos 1915 tarihlerinde ger-
çekleşen Kanlısırt Muharebesi sırasında Anzakların eline geçen 
alan üzerinde uygulanmıştır.
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19 Haziran 1923 tarihli soldaki fotoğrafta Lone Pine Anıt – Mezarlığı henüz inşa halin-
deyken görülmektedir. CWGC arşivinde bulunan mezarlık planı ise sağdadır.

Lone Pine Anıt – Mezarlığı

Mezarlık alanı ve bu alanın doğusunda yer alan bir şapel şeklinde 
tasarlanmıştır. 102x36,6 m boyutlarında olan ve 3.733,2 m² ge-
nişliğinde bir alanı kaplayan mezarlıkta; 15’i İngiliz, 651’i Avust-
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ralyalı, 2’si Yeni Zelandalı ve 499’u kimliği meçhul olmak üzere 
toplam 1.167 savaş ölüsü gömülüdür. Şapel şeklindeki anıt ise 
Gelibolu’da savaşan, hayatını kaybeden ve mezarları bilinmeyen 
3.268 Avusturalyalı, 456 Yeni Zelandalı ve hastane gemilerinde 
tedavi gördükleri sırada ölen ve denize gömülen 960 Avusturalya-
lı ve 252 Yeni Zelandalı askerin anısına atfedilmiştir.

Abdülvahap Sırtı / Silt Spur Siperleri

Abdülvahap Sırtı / Silt Spur üzerindeki siper, zeminlik, irtibat hendeği gibi tesislerin tanım-
lanması konusunda yapılan çalışmalarda, AWM arşivinde “RC04201” arşiv numarası ile 

kayıtlı bulunan bu krokiden yararlanılmıştır.
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Kanlısırt’ın güneybatı kesiminde uzanan arazide yer alan Abdülva-
hap Sırtı (Silt Spur), 1915 yılındaki muharebeler sırasında bölgede-
ki Anzak ön cephe hattının bulunduğu kesimdir. Buradaki siper-
lerin büyük bölümü, bir hayli belirgin olarak günümüze ulaşmış 
durumdadır. Ayrıca, söz konusu siperlerin, aşağıda bir örneği gö-
rüldüğü gibi ayrıntılı krokileri de mevcuttur. 

Abdülvahap Sırtı üzerindeki Anzak siperleri, geri hatlara (Artillery Ro-
ad’a) Yeşildere (Allah Gully) içinde girişi bulunan bir tünel (Lady Galway 
Yolu) ile bağlantılıdır. Aslında “Lady Galway Road / Tunnel” ya da “Lady 
Galway Ambulance Road” olarak tanımlanan ve bir irtibat hendeği ile 
ön hat siperlerine bağlanan tünelin güney kesiminde ve paralelinde, 
“11A” ve “11B” olarak kodlanmış iki tünel daha mevcuttur.

Abdülvahap Sırtı’nın hemen doğusunda yer alan ve büyük bölü-
müyle bu sırta paralel uzanan diğer sırtın adı ise Sniper’s Ridge 
(Keskin Nişancı Sırtı) olarak tanımlanmış olup, bu bölgedeki Türk 
cephe hattı da burada yer almaktadır.

Lady (Leydi) Galway  
İlkyardım Tüneli / Yolu
Arıburnu Cephesi’nin bütününde 
yer alan tüneller 1915 yılındaki mu-
harebeler sırasında gerek Anzak, ge-
rekse Türk tarafınca, ya lağım tüneli, 
ya da irtibat tüneli olarak kazılmış-
lardır. Bunlardan lağım tünelleri sa-
dece girişi olan, ancak çıkışı olmayan 
tünellerdir. İrtibat tünelleri ise hem 
girişi, hem de çıkışı olan tünellerdir.

Özellikle Anzak tarafınca inşa edilen 
tüneller, ister lağım tüneli olsun, is-
terse irtibat tüneli olsun genelde bir 
kod numarası ile tanımlanmışlardır. 
Her hangi birinin adının verildiği 

Marie Carola Franciska  
Roselyne Galway
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tünel sayısı ki bunların hepsi irtibat tünelidir, çok azdır ve sadece 
buradaki tünel bir kadının adıyla tanımlanmıştır. Söz konusu tüne-
le adı verilen kadın ise 1915 yılında Güney Avustralya Valisi olan 
Sir Henry Lionel Galway’in eşi Marie Carola Franciska Rosely-
ne Galway’dir. Buradaki tünele, o dönemdeki Güney Avustralya 
Valisinin eşinin adının verilmesi, bu tüneli açan ve yine bu tünel 
çevresindeki bölgede görev yapan birliklerden birinin “10th South 
Australia Battalion” (10’uncu Güney Avustralya Taburu) olması ve 
bu taburun bölgedeki tünel açma çalışmalarına katılmış olmasıyla 
ilgisi, kuvvetle muhtemeldir.

Abdülvahap Sırtı (Silt Spur) üzerinde bulunan siperlerin ve Lady Galway Tüneli’nin ziyaret 
edilmesi sırasında izlenecek yürüyüş güzergâhı.

Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nın bu bölümünde yer alan 
irtibat tüneline adını veren ve kısaca Lady Galway olarak bilinen 
kişinin yukarıda yer alan  fotoğrafı 51 ile ilgili bilgi notunda şu ifa-
deler yazılıdır:

51 AWM Arşivi, Arşiv No. H16346
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“Portrait of  Lady Galway who was the wife of  Lieutenant Colonel Sir 
Henry Lionel Galway, KCMG DSO the Governor of  South Australia in 
1915” (1915 yılında Güney Avustralya Valisi olan Yarbay Sir Henry Lio-
nel Galway’in eşi Lady Galway’in portresi)

Charles Bean tarafından ifade edildiğine göre bu bölgede yer alan 
tünellerin kazılmasına Haziran ayı başlarında başlanmış Yeşiltar-
la’nın (Bolton’s Ridge / Bolton Sırtı) altından geçip Yeşildere’nin (Allah 
Gully / Allah Deresi) doğu yamacını oluşturan sırta (Abdülvahap Sırtı 
/ Silt Spur) doğru muhtelif  irtibat tünelleri kazılmıştır. Bu tünellerin 
inşaatına başlanması ile ilgili ayrıntılar anlatılırken, konumları ile 
ilgili bir arazi krokisi de Charles Bean’in kitabında yer almaktadır.52 

2018 yılı sonbaharında, Abdülvahap Sırtı / Silt Spur üzerinde yer 
alan siperlerin üzerini kaplayan doğal bitki örtüsü temizlenerek 
kaldırılmıştır. Bu çalışmalar sırasında “Lady Galway İlkyardım 
Yolu” olarak tanımlanmış tünelin giriş ve çıkışının bulunduğu bö-
lümler de temizlenmiştir.

Bu tünel ile ilgili çalışmalar halen sürdürülmekte olup, (her türlü 
güvenlik önlemi de dikkate alınarak) bütünüyle açılabildiği tak-
dirde, Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nın en çok ilgi çe-
kecek bölümlerinden biri olacağı tahmin edilmektedir. Abdülvahap 
Sırtı / Silt Spur üzerinde yer alan Anzak ön hat siperleri içinden 
yürüyerek bu siperleri ziyaret edecek olanlar, Topçu Yolu’na inmek 
için Lady Galway Yolu’nu (eğer kapalı alan korkuları / klostrofobi 
yoksa) kullanabilecek ve  ilginç bir deneyim yaşayacaklardır.

Topçu Yolu – Artillery Road
Artillery Road (Topçu Yolu); Çakaldere (Clark Gully) ağzından baş-
layıp Kanlısırt batısına kadar uzanan yoldur. Bu yolun, Shell Green 
(Top Mermisi Tarlası) ile Lone Pine arasındaki bölümü 1915 yılında 
Avustralyalı askerler tarafından inşa edilmiştir.

52 “The Official History of  Australia in The Great War of  1914 – 1918”, Volume II, 
“The Story of  Anzac – From 4 May, 1915, To The Evacuation of  The Gallipoli 
Peninsula”, C. E. W. BEAN, Eleventh Edition, Australia, Angus and Robertson Ltd., 
Sydney 1941, Chapter IX, “The Growth of  The Anzac Line, Sayfa 269 – 271 
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Bu bölümdeki yürüyüş, yukarıdan aşağıya olduğundan, parku-
run son bölümünün rahatça tamamlanmasını sağlayacaktır. Topçu 
Yolu’nun Lone Pine – Çakaldere Ağzı (Bitiş Noktası) arasında uzanan 
tamamı, yaklaşık 1.400 m’dir. 

Topçu Yolu 1915 yolun üzerinden çekilmiş bu fotoğrafta ileride “Brown’s Dip” ve yol boyun-
ca askerler tarafından hazırlanmış barınak ve zeminlikler görülüyor.

Yürüyüş yapanların tercihine bağlı olarak arzu edenler Lone Pine 
ziyareti sonrasında bu yolun tamamını ( ~ 1.400 m) kullanarak 
Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı’nı tamamlayabilirler. An-
cak Abdülvahap Sırtı siperlerinin içinden yürümek ve Lady Galway 
Tüneli’nden geçerek Topçu Yolu’na inmek istenirse, bu durumda 
yürüyüş mesafesi yaklaşık 1.050 m’ye düşecektir. 

Top Mermisi Tarlası Mezarlığı (Shell 
Green Cemetery)
Türkçeye “Top mermisi tarlası” anlamında çevrilebilecek olan “Shell 
Green”; Kanlısırt platosunun güneybatı köşesinden Keltepe’ye (Bol-
ton’s Hill – Bolton Tepesi) doğru uzanan, Türk tarafınca “Yeşil Tarla”, 
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Anzak tarafınca “Bolton’s Ridge” (Bolton Sırtı) olarak tanımlanmış 
sırt hattından Çakaldere’ye (Clark Valley – Clark Vadisi) uzanan, 
nispeten yumuşak meyilli yamacın batı bölümüne, Anzaklar tara-
fından verilmiş isimdir. Bu arazi bölümünün “Top mermisi tarlası” 
şeklinde tanımlanmasının nedeni; Arıburnu Cephesi’ndeki mu-
harebeler sırasında daha çok Kabatepe’nin doğu yamacında ve Pa-
lamutluk Sırtı’nda mevzilenmiş Türk topçu bataryaları tarafından, 
Anzak Kolordusu’nun sağ kanadı gerisinde kalan bu bölgenin 
sıklıkla hedef  alınması ve bunun sonucunda da bu bölgeye çok 
sayıda top mermisinin düşmüş olmasıdır.

Arıburnu Cephesi’nin güney kanadı bölümünde Kanlısırt batısı, 
Yeşiltarla (Bolton’s Ridge) ve Keltepe’de bulunan cephe hattının ve An-
zak kuvvetleri için kendi sağ kanatları gerisinde kalan önemli bir 
bölge olmuştur. Muharebeler sırasında, buradaki eğimli düz alanı 
çevreleyen yamaçlarda bir takım malzeme ve mühimmat depo-
ları ile askerlerin günlük yaşamda gereksinim duyduğu mekânlar 
meydana getirilmiştir. Bunların yanısıra buradaki eğimli düz ala-
nın batı bölümünden sahile inen nispeten dik yamaçların hemen 
üzerindeki bölümde de Shell Green No. 1 ve No. 2 olarak tanımlan-
mış iki ayrı mezarlık oluşturulmuştur.

Solda; Aralık 1915’te Shell Green Mezarlığı görülmektedir. CWGC arşivinde bulunan 
mezarlık planı ise sağdadır.

1919 – 1923 yıllarında CWGC tarafından yürütülen çalışmalar 
sırasında, daha güneyde bulunan Shell Green No. 1’deki mezarlar 
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ve çevrede tespit edilen 64 mezar, Shell Green No. 2’nin bulunduğu 
alana taşınmıştır. Aynı dönemde günümüze ulaşan şekliyle inşa 
edilen Shell Green Mezarlığı’nda, 1’i İngiliz ve 408’i Avustralyalı, 
toplam 409 savaş ölüsü gömülüdür.53

Shell Green’de kriket oynayan Anzak askerleri Bu fotoğraf; “Top Mermisi Tarlası’nda 
İlk ve Son Oyun” başlıklı resimli mevki tabelasında yer almaktadır. 

Lady Galway İlkyardım Yolu’ndan Topçu Yolu’na (Artillery Road) çıkış sonrası bu yoldan 
yürüyüş, Shell Green Mezarlığı’nı ziyaret ve Bitiş Noktası’na varış

53 CWGC: Commonwealth War Greaves Commission (İngiliz Milletler Topluluğu Savaş 
Mezarlıkları Komisyonu)
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Çakaldere / Clark Gully (Clark Deresi)
Kabatepe – Arıburnu arasında, güney – kuzey istikametinde uzanan 
sahil kesiminde yer alan ve denize dik bir şekilde ulaşan üç önem-
li dereden en güneyde olanıdır. Çakaldere’nin kuzeyinde ve orta-
da yer alan dere ise Kikirikdere’dir (Victoria Gully / Victoria Deresi).

Helikopterden çekilmiş bir fotoğrafta Çakaldere’nin (Clark Gully) konumu

25 Nisan 1915 Pazar günü saat 04.30’da başlayacak Anzak çıkar-
ması, bu derelerin denize döküldüğü sahil kesimine rastlayacak 
şekilde planlanmıştır. General C. F. Aspinall Oglander, bu konu-
da şunu ifade eder:

“Örtü kuvvetinin çıkarılması için seçilmiş olan yer, Kabatepe ile Anzak Koyu 
arasındaki kumsaldı. Bu kuvvet, sağ yanı Kabatepe’nin bir deniz mili (1.852 
m) kuzeyinde bulunan bir noktaya (Keltepe önleri), sol yanı da Birinci Sırt’ın 
(Haintepe’den Conkbayırı’na uzanan sırt hattı) güney ucuna (Haintepe ön-
leri) yakın bir noktaya istinat etmek üzere, 1.600 yardalık (yaklaşık 1.500 
m) bir cephe ile karaya çıkarılacaktı.”54

54 “Gelibolu Askeri Harekâtı”, I. Cilt, General C. F. Aspinall – Oglander, Arma Yayınları, 
2. Baskı, İstanbul 2005, Sayfa 210 – 211 
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Oglander’ın ifade ettikleri askeri açıdan değerlendirildiğinde, ön-
ceden yapılan keşif  faaliyetlerinde elde edilen bilgilerin dikkate 
alındığı ve buna uygun bir hareket tarzı geliştirildiği anlaşılmak-
tadır. Çünkü Anzak örtü kuvvetinin karaya çıkartılması planlanan 
1.500 m’lik sahil şeridi, söz konusu derelerin denize döküldüğü 
noktaları kapsamaktadır. Bu durumda öngörülen sahil kesimine 
çıkıldığı takdirde, kısa sürede bu derelerin oluşturduğu vadilere 
girebilmek çok kolaydır.

Aralık 1915 – Topçu Yolu’ndan batı yönünde bakıldığında Çakaldere’nin  

(Clark Gully – Clark Deresi) görünümü.

Denizden gelip sahile çıkacak bir kuvvetin, kısa sürede kendisini 
bu vadilerin içine atması demek, güneyde Kabatepe, kuzeyde ise 
Küçük Kemikli Burnu istikametlerinden gelebilecek yan ateşlerine 
karşı korunaklı bir araziye ulaşması demekti. Ayrıca bu derelerin 
oluşturduğu vadiler, sahilden içerilere doğru kolayca ulaşımı sağ-
layan, doğal irtibat yolları idi.
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25 Nisan 1915 Pazar günü saat 04.30’da başlayan Anzak çıkar-
ması, eğer planlandığı şekilde gerçekleşmiş olsaydı, bu dereler 
Anzak Kolordusu’nun harekâtının derinlikte göstereceği gelişme 
için kullanılması gerekecek en önemli arazi parçaları olacaklardı. 
Bu derelerden Çakaldere, Türk kuvvetlerinin bölgedeki tertiplen-
mesi dâhilinde, Anzak çıkarmasını karşılayan 27’nci Piyade Ala-
yı’nın 2’nci Taburu’nun iki bölüğünün (7’nci ve 8’inci Bölükler) 
ara hattını oluşturmuştur.  Anzaklar ise bu dereye, 25 Nisan 1915 
tarihinde çarpışmalar sırasında Yüksek Sırt’ta, Cesarettepe yakınla-
rında ölen, mezarı Beach Mezarlığı’nda bulunan 12’nci Tabur Ko-
mutanı Yarbay Lancelot Fox Clarke anısına “Clarke Deresi” ismini 
vermişlerdir.

Bitiş Noktası  
Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergâhı, Artillery Road (Topçu Yolu) ola-
rak tanımlanan yolun sahile ulaştığı Çakaldere (Clark Gully) ağzı 
bölümünde son bulmaktadır. Toplam yürüyüş mesafesi yaklaşık 7 
km olan güzergâhın, ziyaretçiler tarafından ortalama olarak 6,5 – 7 
saatlik bir süreçte yürünebileceği tahmin edilmektedir.
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“Çanakkale Muharebe Alanlarında
İngilizce ve Fransızca Mevki Adları
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Çanakkale Muharebe Alanlarında 
İngilizce ve Fransızca Mevkii Adları 
Neden Vardır?
Başlıkta ifade edilen konu, sadece günümüzde değil, uzun yıllar-
dan bu yana kimi zaman gündeme gelmiş ya da getirilmiş bir 
konudur. Çanakkale muharebe alanlarında yer alan bazı arazi 
kesimlerine, Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında, İtilaf  bir-
likleri tarafından verilmiş mevkii adları, bu kapsamda hep tartış-
ma konusu olagelmiştir. Bu durumu, bazı açılardan etüt ederek, 
başlıca nedenlerini açıklamak mümkündür. Şöyle ki:

1. Gerek 25 Nisan 1915 sabahı, gerekse 6 Ağustos 1915 akşa-
mı gerçekleşen çıkarmalar sonrasında İtilaf  birlikleri, harekât 
planlarında yer alan taktik hedeflere (kuzeyde Conkbayırı – 
Kocaçimen Tepesi, güneyde Alçıtepe – Yassıtepe) ve bu 
taktik hedeflere dayanılarak ele geçirilmesi düşünülen nihai 
hedef  olan Kilitbahir Platosu’na hiçbir zaman ulaşama-
mışlardır. Türk ordusunun büyük kayıpları göze alarak sür-
dürdüğü kararlı direniş, bu sonucu belirleyen en büyük etken 
olmuştur.

 Sonuçta ilk çıkışların yapıldığı sahil kesimlerinden itibaren 
(kuş uçuşu olarak) en fazla olmak kaydıyla; Arıburnu Cep-
hesi’nde 1.200 m (Arıburnu – Cesarettepe ekseni), Seddül-
bahir Cephesi’nde 5.000 m (İkiz Koyu – Nuri Yamut Anıtı 
/ Fusuliers Bluff  ekseni) ve Anafartalar Cephesi’nde 3.400 
m (Suvla Koyu kuzeyi / A Sahili – Sivritepe / Jepson’s Post 
ekseni) derinlikte ilerleyebilmişler ve ulaşabildikleri son nok-
talar itibariyle elde ettikleri mevzilerde tıkanmış ve tükenmiş 
olarak kalmışlardır.

2. Karaya çıkışların yapıldığı sahil kesimlerinden itibaren derin-
likte ilerleyebildikleri mesafeler itibariyle ele geçirdikleri arazi 
kesimi, Arıburnu Cephesi’ndeki cephe hattının merkez bölü-
mü haricinde genel olarak Türk ordusunun hâkimiyetindeki 
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mahkûm bir arazidir ve 25 Nisan 1915 tarihi itibariyle bu ara-
zide yer alan tepe, dere, sırt gibi arazi şekillerini tanımlayacak 
her hangi bir mevki adı, bilinen birkaç örnek haricinde yoktur. 

 Bu durumu en iyi özetleyen kişi, muharebelerin ilk gününden 
son gününe kadar Arıburnu Cephesi’nde 27’nci Piyade Alayı 
ve 19’uncu Tümen Komutanlığı gibi kritik görevlerde bulun-
muş olan Yarbay Mehmet Şefik (E. Albay AKER) Bey’dir. 
Kendisi bu durumu şu şekilde ifade etmektedir:

“O zamanlar, Arıburnu muharebelerine sahne olan arazinin belli başlı 
tepelerine, derelerine, sırtlarına verilmiş isimler yoktu. Yukarıdan beri 
zikredilen tepe, dere, sırt isimlerinin ekserisi, muharebe dolayısıyla ve-
rilmiş isimlerdir. Bundan dolayı, Arıburnu Sırtları denilince, o vakitler 
isimsiz olan bütün o sırtlara şamil bir isim anlaşılmalıdır. Kocaçimen 
ismi de yukarıda zikredildiği üzere, bütün o dağa şamil bir isimdir.”1 

3. Çanakkale Muharebeleri konusunda İngiltere’nin resmi tari-
hini yazmış olan Tuğgeneral Cecil Faber Aspinall-Oglander 
da kitabında yer alan “Avustralya ve Yeni Zelanda Ko-
lordusu Komutanına Talimat” başlıklı ve 18 Nisan 1915 
tarihli 5 Numaralı Lahika’nın “Arazinin Teşekkülatı” 
başlıklı 6. Maddesinde şunları ifade etmektedir:

“Setir kuvveti için birinci derecede esas mesele, kolordunun kalanının 
karaya çıkışını himaye etmek için 224, 237 ve 238 Numaralı ka-
relerinde (Harbiye Nezareti haritasının üzerindeki Sarıbayır) yerleş-
mek olacaktır. 237 Z ve 224 F kareleri arasındaki sırttan itibaren 
yamaçlar, kuzeybatı ve güneybatı istikametlerinde denize doğru iner. 
Sırtların bu yarım dairevi oluşumu, kuvvetli bir setir mevziisi olarak 
yerleşmeye uygun görülmektedir. Harita koordinatları, 1/40.000 öl-
çekli haritaya aittir.”2 

1 “Çanakkale – Arıburnu Savaşları ve 27. Alay”, Mehmet Şefik AKER, Arma Yayınları, 
Çanakkale Hatıraları, I. Cilt, I. Baskı, İstanbul 2001, Sayfa 227

2 “Büyük Harbin Tarihi – Gelibolu Askeri Harekatı”, I. Cilt, General C. F. Aspinall-Og-
lander, Arma Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2005, Sayfa 459 
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 Aspinall-Oglander’ın kitabında yer alan ve Akdeniz Seferi 
Kuvvetler Başkomutanlık Karargâhı’ndan Anzak Kolordu-
su’na verilmiş bu emirde dikkat çeken başlıca hususlar şunlar-
dır:

a) İtilaf  birliklerinin elinde bulunan 1/40.000 ölçeğindeki 
haritanın (Ek 1), Osmanlı Harbiye Nezareti’nin daha ön-
ceden neşrettiği bir haritadan alıntı olduğu anlaşılmakta-
dır.

b) Anzak Kolordusu’na verilen talimatta, karaya ilk çıkarıla-
cak öncü birliklerin, kendilerinden sonra karaya çıkacak 
diğer kademelerin güvenliği için tutması gereken arazi ke-
simini işaret etmekte ve o dönemdeki Harbiye Nezareti 
haritasında yer aldığı anlaşılan “Sarıbayır” ifadesi ile 
belirtilmektedir.

c) “237 Z ve 224 F kareleri arasındaki sırttan” ifa-
desinde belirtilen kareler (Ek 2), İngilizlerin elindeki 
1/40.000 ölçekli harita üzerinde incelendiğinde Conk 
Tepesi’nden (237 Z) Düztepe’ye (224 F) uzanan sırtın 
kastedildiği anlaşılmaktadır. Bu sırt ise Conkbayırı’dır. 
Bu durum; 25 Nisan 1915 çıkarmalarından önce İngilizle-
rin elinde bulunan haritada özellikle “Conk Tepesi” ve 
“Düztepe” gibi mevkii adlarının yazılı olmadığını gös-
termektedir ki söz konusu haritaya bakıldığında, gerçek-
ten de bu adların harita üzerinde yer almadığı görülür.

d) Arıburnu bölgesinde Anzak Kolordusu’na ilk taarruz 
eden birlik olan 27’nci Piyade Alayı’nın Komutanı Yarbay 
Mehmet Şefik Bey’in 2. maddede yer verilen ifadesinde 
açıkladıkları, İngilizlerin elinde bulunan haritanın içeriği 
ile örtüşmektedir. 

e) Çanakkale Kara Muharebeleri süresince Akdeniz Sefe-
ri Kuvvetler Başkomutanlığı’na bağlı İtilaf  birlikleri, 8 
Ağustos 1915 sabahı Yeni Zelanda Piyade Tugayı kurulu-
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şundaki Wellington Taburu ile Sazlıdere memba bölümü 
civarında ulaştığı ve 10 Ağustos 1915 sabahı gerçekleşen 
Türk Süngü Taarruzu ile sökülüp atıldıkları hat haricin-
de, Conkbayırı’nı bütünüyle ele geçirebilecek bir konuma 
asla ulaşamamıştır.

f) Bir diğer haritanın (Ek 3) Türk tarafından ele geçirilen bir 
haritadaki veriler kullanılarak yapıldığı, bu haritanın sol 
alt köşesinde yer alan ifadeden anlaşılmaktadır. Bu harita 
üzerinde yer alan mevki adlarından siyah renkte olanlar, 
ele geçirilen Türk haritasında mevcut olan mevki adları-
nı, kırmızı renkte olanlar ise muharebeler sırasında İtilaf  
birlikleri tarafından verilen ve haritaya ilave edilen mevki 
adlarını (Ek 4) işaret etmektedir.    

4. 25 Nisan 1915 sabahı gerçekleşen çıkarmalar sonrasında Ge-
libolu Yarımadası’nın güney bölümünde gelişen harekât, İti-
laf  birlikleri için nihai hedef  olan Kilitbahir platosunun çok 
uzağında kaldığı gibi, daha ilk aşamada ele geçirilmesi plan-
lanan taktik hedeflere de asla ulaşamamıştır. 

 Bu durum; çıkış noktalarından itibaren derinlikte çok fazla 
ilerleyemeyen İtilaf  birliklerinin 1. maddede belirtilen mesa-
feler dâhilinde pek de geniş olmayan arazi bölümlerinde sıkı-
şık bir düzende bırakmıştır.

 İtilaf  birliklerin içinde sıkışıp kaldıkları arazi bölümleri üze-
rinde yapabildikleri tek şey, “Mevzi Muharebesi” şekline 
dönüşen bir muharebe usulünü kabullenmek olmuştur.

 Bu şekildeki bir muharebe usulünü kabullenmek zorunda ka-
lan bir ordu, aynı zamanda yerinden kıpırdayamaz hale gel-
miş demektir. Her ne kadar ağustos ayında başlattıkları taar-
ruzlarla özellikle Ağıldere Mıntıkası ile Anafartalar kesiminde 
bir miktar arazi kazanmışlarsa da bu taarruzlar da öngörülen 
hedeflere ulaşamamış ve Türk ordusunun direnişi karşısında 
başarısızlığa mahkûm olmuştur. 
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 Ağustos 1915 sonunda ağır zayiata uğramış, taarruz gücü 
kırılmış, mahkûm arazide mevzilenmek durumunda bırakıl-
mış ve büyük moral çöküntüsüne uğramış İtilaf  birliklerini 
bütünüyle imha edecek genel bir taarruz ise ne yazık ki Türk 
ordusu tarafından icra edilememiştir.

 Bu durumun en önemli nedeni; Türk topçusunun, Çanakkale 
Cephesi’nde sahip olduğu silah ve mühimmat olanakları dâ-
hilinde orta ve dik mermi yollu obüs ve havan gibi silahlara 
yeteri kadar sahip olmaması ve 25 Nisan’dan Ağustos 1915 
sonuna kadar geçen süreçte verilen ağır insan zayiatıdır.

 Sonuçta her iki tarafın da Mevzi Muharebesi şekline dönüşen 
bir muharebe usulünü kabullenmek durumunda kalmaları ki 
bu durum Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephesi Batı 
Cephesi’nde de böyledir, cephede konuşlu birliklerin sevk / 
idare, emir / komuta ve haberleşme (muhabere) gibi husus-
larının kolaylaştırılmasını sağlamak açısından, işgal ettikleri 
arazi bölümlerindeki bazı mekiilerin tanımlanmasını gerek-
tirmiştir.

 Bu durumu açıklayacak en belirgin örneklerden biri de 
19’uncu Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal 
(ATATÜRK) Bey’in 16 Mayıs 1331 (29 Mayıs 1915) tarihin-
de kendisine bağlı birliklere gönderdiği, “Tahkîmât Hak-
kında Talîmât” başlıklı, 8 maddelik emrin, 6. maddesinde 
ifade ettikleridir. Söz konusu emrin 6. maddesinde ifade edi-
lenler şu şekildedir:

“Ale’l-umûm avcı hendeklerine ve gerideki akşamına, sağdan itibaren 
birer numro verilecektir. 45’inci Alay’ın 3’üncü Taburu siperleri için 
(1 – 8), 72’nci Alay için (9 – 12), 64’üncü Alay için (20 – 30) 
numrolar kullanılacaktır. Bu numroların kâflesi şimdiden sarf  edil-
meyerek, ileride ilave edilecek siperler için boş numro bırakılmalıdır. 
Her alay kendi cebhesindeki (siperlerin) bir krokisini yapacak ve hu-
dudunu çizip, üzerlerine numrolarını koyacaktır ve ondan sonra her 
dürlü iş’ârâtda bu numrolar kullanılacaktır. Maa-mâ-fîh mühim bir 
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vak’aya sahne olmuş siperlere münasip isimler dahi verilebilir. Mese-
la, “Mehmed Çavuş Siperi” gibi.”3   

 Yukarıdaki emir kapsamında belirtilen örnek, Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından 1939 yılında, o dönemdeki Genelkur-
may Başkanı Mareşal Fevzi ÇAKMAK’ın başemri ile yayın-
lanmış bir talimnamede, şu ifadelere rastlanmaktadır:

“Her büyük komuta makamında vaziyet haritaları tutulmalı ve de-
vam üzere ikmal edilmelidir. Bu haritalar lüzumuna göre düşman 
vaziyetini, dost ve hatta icap ettiği kadar da komşu kıt’aların vazi-
yetlerine dair malumatı ihtiva etmelidir. Bu haritalar, komutan için 
harekâtın takibini ve karar ittihazını kolaylaştırır.”4

 Bütün bu örnekleri kullanarak kısaca ifade etmek 
gerekirse; Mevzi Muharebesi şekline dönüşen sta-
tik bir muharebede taraflar, ellerinde tuttukları 
arazi üzerinde birliklerin sevk ve idaresini sağla-
mak, emir ve komuta birliğini kolaylaştırmak ve 
haberleşme ağını organize edebilmek amacıyla, ta-
mamen askeri bir zorunluluk kapsamında, mevcut 
haritalarda her hangi bir şekilde tanımlanmamış 
arazi bölümlerini bir ifade, bir harf, bir sayı ya da 
birinin veya bir yerin adını kullanmak suretiyle ta-
nımlanır hale getirebilirler. Bu durum, Atatürk’e ait 
emirde de açıkça kendini göstermektedir.

 Kaldı ki İngilizler, ele geçirdikleri ve referans aldık-
ları Türk haritalarında mevcut olan Türkçe mevki 
adlarının hiç birini değiştirmemişler, sadece İngi-
lizce’nin yazım ve telaffuz kurallarına uyarlayıp, 
kullanmışlardır. İngiliz haritalarının tamamında 

3 “Çanakkale Muharebeleri’nde 19’uncu Tümen Cerideleri”, 4. Cilt, Genelkurmay Perso-
nel Başkanlığı – ATASE Yayını, Ankara 2017, Sayfa 50

4 “Muhtelif  Sınıfların Birlikte Sevk ve Muharebe Talimnamesi”, 1. Kısım, Genelkurmay 
Matbaası, Ankara 1939,  Sayfa 22-23
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görülen söz konusu mevki adlarından bazıları şu 
şekilde örneklenebilir:

“Ağıldere – Aghyl Dere”, “Conkbayırı – Chunuk Bair”, 
“Damakçılık Bayırı – Damakjelik Bair”, “Gözcü Baba 
– Guezji Baba”, “Kayacık Deresi – Kaiajik Dere”, “Ki-
reçtepe Sırtı – Kiretch Tepe Sirt”, “Kocaçimen Tepesi 
– Koja Chemen Tepe”, “Seddülbahir – Sedd el Bahr”, 
“Su Yatağı – Su Yatagha”… Bu mevkii adlarının tek is-
tisnası “Balıkçı Damları” olup, olduğu gibi İngilizce’ye 
çevrilmiş ve “Balikji(e) Damleri / Fishermen’s Hut” 
şeklinde kullanılmıştır. (Ek 5)

5. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’nin 
1. maddesi, mütareke görüşmelerinin başladığı 27 Ekim 1918 
tarihinde Osmanlı Mütareke Heyeti’ne verilen ilk İngiliz tek-
lifi, olduğu gibi kabul edilmek suretiyle yürürlüğe girmişti. 
Söz konusu 1. madde, şu şekildeydi:

 “Bahr-i Siyah’a (Karadeniz / İstanbul Boğazı) murûr için, Bahr-i 
Sefid (Akdeniz / Çanakkale Boğazı) ve Bahr-i Siyah Boğazlarının 
küşâdı ve Bahr-i Siyah’a mürurun temini. Bahr-i Sefid ve Bahr-i 
Siyah istihkâmatının Müttefikler tarafından işgali.” 5 

 Bu mütareke hükmü çerçevesinde, 6 Kasım 1918 tarihinde 
Çanakkale’ye gelen İngiliz Heyeti Başkanı General Fuller 
ile Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Selahat-
tin Adil Bey6 arasında yapılan görüşmede, Türk birliklerinin 
Çanakkale Boğazı’nı boşaltması ve İngilizler tarafından işgali 
konularında belli hususlar kararlaştırıldı ve bu çerçevede Ça-

5 “Türk İstiklal Harbi”, I. Cilt, “Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı”, Genelkurmay Baş-
kanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1962, Sayfa 41

6 Selahattin Adil Bey, 18 Mart 1915 günü gerçekleşen ve Türk tarafının kesin zaferiyle 
sonuçlanan Çanakkale Boğazı Muharebesi sırasında Müstahkem Mevkii’nin Kurmay 
Başkanı idi.
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nakkale Boğazı’nın her iki yakası, 8 Kasım 1918 tarihinden 
itibaren işgal edildi.7

 İstiklâl Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve sonrasındaki süreç-
te yaşananlar sonucunda, söz konusu işgal dönemi 26 Kasım 
1923 tarihinde son buldu ve Gelibolu Yarımadası’ndaki işgal 
kuvvetleri bu tarihte bölgeyi boşaltarak gittiler. Bu nedenledir 
ki gerek Eceabat’ın, gerekse Gelibolu’nun işgalden kurtuluş 
günleri, her yılın 26 Kasım günü kutlanmaktadır.

 Gelibolu Yarımadası’nın (Eceabat ve Gelibolu ilçelerinin) söz 
konusu işgal süreci, 5 yıl 18 gün sürmüş olup, Birinci Dünya 
Savaşı sonrası ve İstiklâl Savaşı dönemindeki en uzun süre-
li işgaldir. Bu süreçte, Çanakkale Boğazı’nın her iki 
yakasını işgal etmiş durumdaki İngiliz ve Fransız 
kuvvetlerinin, bölgedeki her hangi bir arazi kesimi-
ne ya da yerleşim yerine İngilizce / Fransızca adlar 
verdikleri görülmemiştir. Daha da ötesi aynı durum, mem-
leketin işgale uğramış diğer köşelerinde de tespit edilme-
miştir.

 Bütün bu tarihi gerçekleri doğru değerlendirerek ifade etmek 
gerekir ki Çanakkale Kara Muharebeleri’ne sahne olmuş ara-
zi bölümlerinden İtilaf  birliklerinin elinde kalmış kesimlerde-
ki bazı derelerin, tepelerin ve sırtların İngilizce / Fransızca 
ifadelerle ya da kimi şahısların adlarıyla tanımlanmış olması, 
daha önce yukarıda açıklandığı gibi askeri gereklerin ortaya 
çıkarttığı bir sonuçtur. 

 Özellikle Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar Cepheleri’nin 
her üçünde de belli bir kıyıbaşına sıkışıp kalan İtilaf  kuvvet-
leri açısından ortaya çıkan bu askeri gereklilik, aynı zamanda 
Türk ordusunun Çanakkale Cephesi’nde elde ettiği zaferin 

7 “Türk İstiklal Harbi”, I. Cilt, “Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı”, Genelkurmay Baş-
kanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1962, Sayfa 
111
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de bir göstergesidir. Bu şekilde bir yorumda bulunmamızın 
nedeni ise şudur:

“Eğer İtilaf  birlikleri, 25 Nisan 1915 sabahı gerçekleş-
tirdikleri çıkarma harekâtı ve sonrasında, önceden 
belirlenmiş planları uygulayabilseler ve nihai hedef-
leri olan Kilitbahir Platosu’na ulaşabilselerdi, bugün 
muharebe alanında var olduğundan dolayı kimilerinin 
şikâyet ettiği İngilizce / Fransızca mevki adlarının hiç 
biri olmayacaktı.

 Çünkü söz konusu adların verildiği arazi bölümleri İtilaf  bir-
likleri tarafından bir hamlede aşılmış ve bunun karşılı-
ğında da Türk ordusu Çanakkale’yi kaybetmiş ola-
caktı.

 1915’ten günümüze geçen 100 yılı aşkın süreçte, Ça-
nakkale Kara Muharebeleri’ne sahne olmuş alan-
larda var olan ve sadece bu alanlarla sınırlı kalan 
İngilizce / Fransızca mevki adları, Türk ordusunun 
nice canları feda etmek uğruna, vatan toprağına 
saldıranları daracık alanlara sıkıştırarak, buralar-
da tutabildiğinin, kendisinden defalarca üstün ateş 
gücüne sahip bir orduya karşı destansı bir savunma 
mücadelesi verdiğinin ve nihayetinde İtilaf  birlikle-
rinin muharebe sahasını Türk silahlarının hâkimi-
yetine terk edip gitmesi sonucunu sağladığının açık 
bir göstergesi, Çanakkale Cephesi’ndeki Türk zafe-
rinin bir nişanesidir.”

Gürsel AKINGÜÇ 
06 Mart 2019
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Ek 2
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Ek 3
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Ek 4
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Arıburnu Cephesi Yürüyüş 
Güzergâhı’nda 
Güvenli ve Keyifli Bir Yürüyüş İçin 
Öneriler
Yürüyüş güzergâhının başlangıç noktasında ziyaretçileri, güzergâh 
boyunca kendilerine “güvenli” ve “keyifli” bir yürüyüş için öneri-
len önemli ayrıntılar hakkında bilgi veren bir tabela karşılayacaktır.

Bilinmelidir ki bu tabela üzerinde yazılı olanlar kesinlikle, ziyaret-
çinin özgürlüğünü kısıtlamak amacı taşımaz. Tam tersine, burada 
dikkat çekilen ve önerilen ayrıntılardan amaç; 1915 yılından bu 
yana, aradan geçen yüz yılı aşkın bir zamana rağmen, muhare-
be izlerini büyük oranda koruyan doğal bir ortamda yürümek ve 
tarihi hissetmek için buraya gelen, yaklaşık 7 km’lik bir parkurda 
ter dökmeyi göze alanların keyif  alacakları, güvenli, temiz ve el-
birliği ile korunan bir ortamı yaşatmaktır.

Bu nedenledir ki söz konusu tabelada, özellikle bir öneri olarak 
ifade edilen “önemli ayrıntılar”, şunlardır:

1. Her ziyaretçi grubunun refakatinde, yürüyüş güzergâhı hakkında eğitim 
almış “Profesyonel Rehber” ya da “Alan Kılavuzu” bulunması, arazi 
koşullarında karşılaşabileceğiniz her konuda sizlere kolaylık sağlayacak-
tır.

2. Yürüyüş güzergâhını kullanacak ziyaretçi gruplarının, en fazla 15 kişi-
den oluşması önerilir. Bunun başlıca iki nedeni bulunmaktadır:

a) Yürüyüş süresince yakınınızda bulunacak en önemli yardımcınız ve 
bilgi kaynağınız rehberinizdir. Rehberinizin, güzergâhın birçok bölü-
münde daha çok tek sıra halinde yürümek durumunda kalacak olan 
grubunuza bütünüyle hakim olabileceği kişi sayısı budur.

b) Güzergâh boyunca takip edeceğiniz patikada, içine gireceğiniz siper-
lerde, yol kenarındaki bölümlerde ve muhtelif  noktalarda yer alan 
seyir ve anlatım noktalarında rahat ve güvenli hareket edebilmeniz 
açısından bu sayı önemlidir.
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3. Güzergâh boyunca belirlenmiş parkurun dışına çıkılması, bölgenin fa-
unasını oluşturan türler arasında “boynuzlu engerek” türü yılan oldu-
ğundan yoğun bitki örtüsü arasına girilmesi, dik yamaçların kenarına 
gidilmesi, savaş döneminden kalan tünellere girilmesi, arazide yanan 
madde bırakılması, büyük risk taşıyan davranışlardır. Rehberinizin ve 
arazideki uyarı tabelalarının, bu konularda dikkat çektiği hususların cid-
diye alınması, güvenli bir yürüyüş için son derece önemlidir. Uyarıların 
tersi davranışlarda bulunmak; sağlığınızı önemli ölçüde tehlikeye atabilir, 
ciddi yaralanmalara ve hatta ölüm tehlikesi yaşamanıza neden olabilir.

4. Yürüdüğünüz güzergâh boyunca doğanın ve tarihi dokunun temiz kalma-
sı ve tahrip olmaması için göstereceğiniz dikkat ve özen için teşekkür eder, 
keyifli yürüyüşler dileriz.

Yürüyüş sırasında ihtiyaç duyulabilecek ve yararlı olduğu bilinen, 
bu nedenlerle her ziyaretçinin yanında bulundurması önerilen 
malzemeler ise şunlardır:

1. Mümkünse yüksek konçlu, ayağınızı sıkmayan, rahat ve sağlam, doğa 
yürüyüşüne uygun bir ayakkabı,

2. Üzerinizde fazla ağırlık oluşturmayacak, doğal ortamda yürüyüş sıra-
sında kullanıma uygun rahat giysiler,

3. Şapka,

4. Güneş gözlüğü,

5. Güneş kremi,

6. Yürüyüş sırasında destek alabileceğiniz “baston”, “kayak batonu” ya da 
“en az 1,25 m uzunluğunda sağlam bir sopa”,

7. 1,5 litre “su” ve öğlen yemeği için “kumanya”,

8. Yürüyüş güzergâhını gösteren “harita”, “broşür” veya “Arıburnu Cephe-
si Yürüyüş Güzergâhı Tanıtım Kitabı”,

9. 5’inci, 7’nci ve 8’inci maddelerde belirtilen malzemeleri taşıyabilmeniz 
için, fazla ağırlık yapmayacak bir “sırt çantası”.

Yürüyüş sırasında yanımızda bulunduracağımız malzemeleri ve sırt 
çantamızı kontrol ettikten sonra, artık yürüyüşe başlayabiliriz.
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