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Hemen harekete geçtik.

An›tlar Yüksek Kurulu’muzun da muvafakat›yla, hiç de¤ilse Çanakkale’nin bir 
yamac›na flehitlik yapma projemizi hayata geçirdik. 

Bir zamanlar sahillerimize ç›karma yapan, teçhizat› muazzam ama cesareti ve 
feraseti zay›f düflmana karfl› amans›zca karfl› koymufl, teçhizat› zay›f ama yüre¤i 
muazzam atalar›m›z›n hat›ras›n› yeniden canland›rmak istedik. Onlara güllerle 
süslenmifl, tafllar› dimdik mezarlar, topra¤› s›ms›cak ebedî istirahatgâhlar 
haz›rlamak istedik. Onlar›n, art›k bütün dünyaca bilinen büyük kahramanl›¤› 
karfl›s›nda elbette mütevaz› kalan, küçük bir jest yapmak niyetindeydik. Çok 
flükür baflard›k bunu da. Onlar› hakk›yla hat›rlamak arzumuzu yerine getirdik. 
Onlara, yüzlerce y›l sonra bile torunlar›n›n gelip rahatl›kla fatiha okuyabilecekleri 
bir mikan haz›rlad›k. Onlar›n mübarek kemiklerini öpüp yeniden topra¤a verdik. 
Denizin serin meltemlerine karfl› uykular›na devam ederken bafllar›nda do¤ru 
dürüst mezar tafllar› olsun diye bir flehitlik meydana getirdik. 
Bizim yapt›¤›m›z›, vatan için çarpan kalplere sahip bütün vatan evlatlar› elbette 
ki yapmak isterdi. Olsun. Bizimkisi bir iflaret, bir hat›rlatma olsun.

Daha önce Çanakkale ile ilgili birkaç kitap ve bir belgesel çal›flmas› yapm›flt›k. 
“ÇANAKKALE DESTANI’NDAN B‹R YAPRAK: SO⁄ANLIDERE” kitab›m›z da bu yolda 
ayr› bir hat›rlatma notu olarak alg›lan›rsa sevinece¤iz.  

Bu duygularla, Çanakkale Savafl›’n›n en çetin, en ibretli muharebelerinden birine 
sahne olmufl SO⁄ANLIDERE mevkiinin hikayesini, duyarl› milletimize sunuyoruz. 
‹nflallah gerisi gelir. Bafllatm›fl olmaktan onur ve gurur duydu¤umuz bu gelene¤in, 
baflka kurum - kurulufl ve zümrelerce daha iyi örneklerle devam ettirilece¤ine 
inan›yoruz

MURAT AYDIN
ZEYT‹NBURNU BELED‹YE BAfiKANI

‹ster arkeologlar›n titiz ve steril f›rçalar›yla olsun, ister tarlas›n› süren çiftçilerin 
duygusuz sabanlar›n›n keskileriyle olsun, isterse ifl makinelerinin kaba güçleriyle 
olsun; topra¤›n alt›ndan ç›kar›lan kemikler bizi her zaman buruk bir duyguyla 
karfl› karfl›ya b›rak›r. Geçmiflten kalan bir yaflanm›fll›k hissi önümüze ç›kan o 
kemiklerde apans›z›n somutlafl›r ve bizi, topra¤›n alt›nda kalm›fl ac›kl› hayat 
hikayeleriyle yüzlefltirir. Kaçamay›z o hikayelerden. 

Tarih belki, evet, galiplerin kalemleriyle yaz›l›r. Belki yan›lt›r bizi. Ancak boz 
topra¤›n alt›ndan birdenbire görünüveren bir kafatas› parças›, bir uyluk kemi¤i, 
k›r›lm›fl bir bacak, parçalanm›fl bir elmac›k kemi¤i, kendisinden baflka bir yoruma 
mahal b›rakmayacak biçimde gerçektir. Önümüzdedir ve kaç›n›lmaz biçimde 
trajiktir. ‹nsan›n içini burkacak biçimde insanl›k durumuna aittir. 

S›radan bir topra¤a, s›radan bir ölümle düflmüfl ceset bizi ürpertir de; Çanakkale 
topra¤›na düflen flehitlerin kemikleri ürpertmez mi? Bir zamanlar vatan borcuyla 
yollara düflmüfl, aylarca yal›n ayak, aç, sefil bir halde yürümüfl ve sonunda aflkla, 
olgun bir meyve gibi topra¤a düflmüfl bir delikanl›n›n kafatas› kemi¤ini ellerimize 
ald›¤›m›zda ne düflünmeliyiz? fiunu düflünmeliyiz belki; o kemikler, geçmiflte 
kalan büyük bir destan›n harfleri gibi dizilmifllerdir topra¤›m›za. O kemiklerin 
önünde sayg›yla e¤ilmeliyiz ve onlara, hiç de¤ilse gelecek kuflaklar›n rahatl›kla 
okuyabilece¤i tertemiz mezar tafllar›n› çok görmemeliyiz. 

Y›llar önce bu duygularla yola ç›km›fl ve on binlerce vatandafl›m›z›, “bu topraklar 
için topra¤a düflmüfl asker”in ölümsüzlük yurduna, Çanakkale’ye götürmek için 
çal›flmalar bafllatm›flt›k. Oralara gitti¤imizde, hemen herkesin ortak bir ac›s›n› 
fark ettik. Bakt›k ki toprakta üniformalar›yla yatmakta olan flehitlerimizin mezarlar› 
oraya buraya da¤›lm›fl, tafllar›n› otlar bürümüfl ve seksen y›l›n sisi ve belirsizli¤i 
onlar›n üstüne çökmüfl! Buna ne yürek dayan›rd› ne de insaf› olan flehit torunlar› 
için bu trajedinin bir aç›klamas› olabilirdi.

Ö N S Ö Z



Gelibolu Tarihi Milli Park›nda So¤anl›dere fiehitli¤i’nin 
Haritadaki Yeri

Çanakkale Muharebelerinde 
Cephe Gerisi ve So¤anl›dere fiehitli¤i



Çanakkale Muharebeleri hem Türk tarihi hem de dünya tarihi aç›s›ndan önemli 
sonuçlar do¤urmufl çarp›flmalard›r. Bu muharebelerin sebeplerini ve önemini 
anlamak için dünyan›n o an içinde bulundu¤u flartlar›n yan› s›ra, Çanakkale 
Bo¤az›’n›n co¤rafi konumunu da göz önüne alarak  tarihin derinliklerinde bir 
yolculu¤a ç›kmak gerekir.

Çanakkale Bo¤az›, ‹stanbul Bo¤az› ile birlikte Avrupa’y› Asya’dan ay›ran iki 
bo¤azdan biridir. Esas›nda Çanakkale Bo¤az› Avrupa’y› Asya’dan co¤rafi olarak 
ay›rmas› d›fl›nda kültürleri, ekonomik flartlar› zaman zaman da inançlar› birbirinden 
ay›ran do¤al bir engel olarak görülmelidir.  Homeros’un ünlü eseri ‹lyada 
Destan›’nda anlat›lan Troya Savafl› bu bölgenin daha ilk ça¤lardan beri Emperyalist 
ruhlar›n istila planlar› aras›nda yer ald›¤›n› gösteriyor.  

Troya Destan›’nda anlat›lan savafl, sadece Troya Prensi Paris’in  Helen’i kaç›rmas›na 
bir tepki olarak yap›lmam›flt›r. Asl›nda Helen’in kaç›r›lmas› Do¤u’nun zenginli¤ine 
göz koyan Akhal›lar›n y›llard›r bekledi¤i f›rsat›n ayaklar›na gelmesinden baflka 
bir fley de¤ildir. Bu savafl›n bir istila çabas› oldu¤unu anlayan Anadolu halklar›, 
Troyal›lar›n yan›nda yer alm›fllard›r. Fakat Anadolu halklar›n›n Troya’ya verdi¤i 
destek savafl› kazanmalar›na yetmemifl, on y›l›n sonunda Troya, Akhal›lar›n eline 
geçmifltir. Bu savafla ba¤l› olarak yaflanan geliflmeler baflta Hititler olmak üzere 
Anadolu’daki bir çok imparatorlu¤un y›k›lmas›na sebep olmufltur. M.Ö 1200’lerde 
yap›lan bu savafl zaman içinde inançlar, siyasi geliflmeler ve yazarlar›n fantezileriyle 
harmanlan›p bir efsane halini alm›fl ve tarihin haf›zas›nda hep canl› kalm›flt›r. 
Birçok tarihi kiflilik, Troya Savafl› ve sonuçlar› hakk›nda konuflmufl, kendilerini 
bir tarafla özdefllefltirmifltir. Bu kifliler aras›nda Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk 
de vard›r. Fatih Sultan Mehmet,  ‹stanbul'u ald›ktan sonra Troya'y› ziyaretinde, 
Atatürk ise, düflman›n ‹zmir'den denize döküldü¤ü haberini ald›ktan sonra, ayn› 
cümleyi etmifllerdir; "‹flte flimdi Troya'n›n öcü al›nd›." 

Pers ‹mparatoru Kserkses ve Büyük ‹skender, seferleri s›ras›nda Troya'ya u¤rayarak, 
adaklar adam›fllard›r. Julius Sezar, Troya'y› Roma ‹mparatorlu¤u’na baflkent 
yapmak istemifl ama iste¤ini gerçeklefltiremeden bir suikaste kurban gitmifltir. 
‹mparator Constantinus da imparatorlu¤un baflkenti için önce Troya'y› seçmifl, 
daha sonra Contantinopolis'te karar k›lm›flt›r. 

Troya savafl›ndan günümüze ulaflan bir çok efsaneden biri de meflhur Tahta att›r. 
Bu Tahta at›n hikayesi flöyledir: Akhal›lar›n sald›r›lar›n›n onuncu y›l›nda Troya 
hala direnmektedir. Troya kalesinin kap›lar›n›n d›flar›dan yap›lan sald›r›larla 
aç›lamayaca¤› belli olmufltur. Kap›y› bir flekilde içeriden açacak bir plana ihtiyaç
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vard›r. ‹flte tarihe geçecek bu plan Akhal› Odysseus’un akl›na gelir. Plana göre 
Akhal›lar tahtadan büyük bir at yapacaklar bu at›n içine asker yerlefltirip kuflatmay› 
kald›racaklard›r. Savafl› kazand›¤›n› düflünen Troyal›lar da at› savafl ganimeti 
kabul edip kalenin içine alacaklar, gece olunca da at›n içerisinden ç›kan askerler 
kalenin kap›lar›n› içerden aç›p gizlenen Akhal› askerlerin içeri girmesini 
sa¤layacaklard›r. Mitolojiye göre, flimdi bizlere ç›lg›nca gelen bu plan baflar›ya 
ulaflm›fl ve Troya’n›n kap›lar› içeriden aç›lm›flt›r. 

Bu tarihlerde Türkler Orta Asya bozk›rlar›nda yaflamakta ve tarihe damgas›n› 
vuracaklar› günü beklemektedir.  Bozk›r›n Efendileri olan Türkler çeflitli sebeplerle 
göç etmeye bafllad›¤›nda kimse bu göçün bin y›llara yay›laca¤› ve  Troyal›lar’›n 
kaderiyle birleflece¤ini tahmin edemezdi.  Orta Asya’dan bafllayan göçler zaman 
içerisinde Hazar Denizi’nin kuzeyinden Avrupa’ya kadar ulafl›p burada kavimler 
göçüne sebep olacak ve Avrupa’n›n bu günkü etnik yap›s›n› oturtacakt›r. Hunlar’›n, 
Avarlar’›n, Peçenekler’in ve di¤er Türk kavimlerinin Avrupa’da yüzy›llar süren 
hakimiyeti bitti¤inde ise Hazar Denizi’nin güneyinden gelen Türk göçleri etkisini 
gösterecektir. Bu göçlerle Anadolu Türkleflti¤inde hedefin Avrupa olaca¤› aç›kt›. 
Bu sefer O¤uz Boyu’nun kurdu¤u Osmanl› ‹mparatorlu¤u ortaya ç›km›fl ve yüzy›llar 
süren fetih hareketi Avrupa’ya damgas›n› vurmufltu. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 
1354 y›l›nda Süleyman Pafla’n›n Gelibolu’da ki Çimpe Kalesi’ni almas›yla bafllayan 
Avrupa’daki ilerleyifli 1683 y›l›na kadar devam etmifl, bu tarihteki Viyana Kuflatmas› 
dönüm noktas› olmufltur. Baflar›s›z olan bu kuflatmadan sonra Osmanl› ‹mparatorlu¤u 
Avrupa’daki topraklar›n›n yar›s›n› kaybedecek ve çekilifl bafllayacakt›r. 

‹ki yüzy›l› bulan Avrupa ve Afrika’dan çekilmenin son halkalar›, 20. Yüzy›l’›n 
hemen bafllar›nda yap›lan Trablusgarb ve Balkan Savafllar›’yla olacakt›r. 

Türk tarihinde kara bir leke olarak an›lan Balkan Savafllar› Osmanl› ‹mparatorlu¤u 
için büyük bir y›k›m olmufltur. Yanl›fl yönetim, ç›kar çat›flmalar› ve içten içe 
çürüyen bir yap›, bu savafllarda iyice aç›¤a ç›km›flt›r.  19. Yüzy›l’› denge politikas› 
uygulayarak ayakta geçiren ‹mparatorluk 20. Yüzy›l’›n bafllar›nda iyice zay›flam›fl 
da¤›lma noktas›na gelmiflti. ‹kili anlaflmalar sonucu ‹ngiltere, Almanya, Fransa, 
Rusya ve ‹talya’ya sürekli tavizler veriliyor bu devletler kendi aralar›ndaki ekonomik 
paylafl›m› bir gün siyasi paylafl›m›n alt yap›s› olarak düflünüyorlard›. Ordunun ve 
donanman›n ›slah›n› bile yabanc› devletler yap›yor, kumandanlar onlardan 
seçiliyordu. Art›k Osmanl› ‹mparatorlu¤u Avrupal› devletler taraf›ndan “Hasta 
Adam” olarak kabul edilmekte ve ölümü halinde miras›n›n kimler taraf›ndan 
paylafl›laca¤›n›n hesaplar› yap›lmaktad›r. ‹mparatorlu¤un ayakta kalmas› kendi 
gücünden daha çok büyük devletlerin kendi aralar›ndaki anlaflmazl›klara ba¤l›yd›.



Zaman içinde bu anlaflmazl›klar çözülüp topraklardan kimin ne kadar pay alaca¤› 
belli olunca da geriye bunu uygulamak kalacakt›. Troya’y› kuflatan Akhal›lar’›n 
torunlar› flimdi de Osmanl›’y› Avrupa’dan atmak ve Anadolu’yu iflgal etmek için 
gün say›yordu
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“Çanakkale içinde aynal› çarfl›,
anne ben gidiyom düflmana karfl›”

- halk türküsü -



Çanakkale Zaferi’nin Kahramanlar›ndan Seyid Onbafl›
276 Kg.l›k Top Mermisini Tafl›rken

1. Dünya Savafl› Öncesi Avrupa’ya Genel 
Bir Bak›fl



20. Yüzy›l›n bafllar›na gelindi¤inde, uzun zamand›r belirginleflen bir saflaflma 
Avrupa’da büyük bir savafl› kaç›n›lmaz k›l›yordu. ‹talyan Birli¤i’nin kuruluflu ve 
Alman Milli Birlik ve ‹mparatorlu¤u’nun ortaya ç›kmas› Avrupa’daki güç dengesini 
de¤ifltirecek gibi görünüyordu. Bu yeni devletlerin de ‹ngiltere ve Fransa gibi 
sömürge istekleri ç›karlar› kesifltirmifl, buna bir de Rusya’n›n tarihi emelleri 
eklenince büyük bir savafl›n ayak sesleri duyulur olmufltu. Bu devletlerin gelece¤e 
dair planlar›n da Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun topraklar› aslan pay›n› oluflturuyordu.

‹ngilizler hem sömürgelerini korumak hem de petrol bölgelerini kontrol alt›nda 
tutmak istiyordu. Özellikle Süveyfl Kanal› Hindistan’da ki sömürgeleri için hayati 
önemde idi ve bunun için Filistin kontrolleri alt›nda olmal›yd›. Bu topraklar 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u elinde olunca da ‹ngiltere’nin yapaca¤› her planda Osmanl› 
‹mparatorlu¤u’nun bir yeri olaca¤› kesindi.

Rusya’n›n s›cak denizlere ulaflma hedefinin önündeki en büyük engel de Osmanl› 
‹mparatorlu¤u idi. Çünkü Rusya’n›n s›cak denizlere ulaflmas›n›n yolu Bo¤azlar 
ve Anadolu üzerinden ‹skenderun’du. Ayr›ca y›llardan beri Slavlar’› koruma 
bahanesiyle içifllerimize kar›flmalar› ve bu uluslar› Osmanl› aleyhine k›flk›rt›p 
desteklemeleri Ruslarla Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu tarihi has›m haline getirmiflti.

Almanlar, birli¤ini geç sa¤laman›n (18 Ocak 1871) verdi¤i dezavantajla sömürgelerden 
bekledi¤i pay› alamam›flt›. Sömürgelerden gelecek ham madde ve di¤er 
zenginliklerden yoksun olmalar› hem sanayileflmelerini hem de zenginleflmelerini 
olumsuz etkiliyordu. Berlin-Bosphorus (‹stanbul)-Basra diye açaca¤›m›z “3B 
Plan›’na göre bu eksende kuracaklar› bir kuflakla Akdeniz ve Hint Okyanusu’na 
aç›lacaklard›. Bu amaçla epeydir Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile flört ediliyordu zaten. 
“Almanya, iflgalci olarak kötüdür, ama müttefik olarak daha kötüdür” diyen 
Avusturya atasözünü, Alman ‹mparatoru Kayzer Wilhelm’in ‹stanbul'daki Büyükelçi 
Baron Vangenheim'a yazd›¤› mektuplar adeta do¤ruluyordu. ‹mparator bir 
mektupta;  “Osmanl› Devleti çökmek üzeredir, çökecektir.  ‹mparatorluk 
paylafl›lacakt›r. Bu paylaflmada daha az hisse sahibi olacak devlet, dünyay› 
kontrol imkân›ndan mahrum olacakt›r” diyordu.

K›sacas› geliflen teknoloji, ele geçirilen sömürgeler, daha fazla zengin ve büyük 
olma hayalleri tarihi emellerle birleflince çat›flma alan› Avrupa’y› aflm›fl; Uzakdo¤u 
ve Afrika’da diplomatik savafllar›n alan›na dahil olmufltu. Bu çat›flmalar sonucu 
Avrupa bölünmüfl; Almanya, Avusturya-Macaristan ve ‹talya “‹ttifak Devletleri”, 
‹ngiltere, Fransa ve Rusya’da “‹tilaf Devletleri” ad›yla bloklaflm›fllard›.
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Osmanl› imparatorlu¤u ise ‹ttihat ve Terakki Partisi taraf›ndan yönetiliyordu. Bu 
partinin genç liderleri deneyimsiz ve h›rslar›n›n esiri olsalar da büyük bir savafl›n 
ç›kaca¤›n› hissediyor, bu amaçla da ittifak çabalar› içerisine giriyordu. Talat Bey 
ve Enver Pafla’n›n Ruslarla, Cemal Pafla’n›n Frans›zlarla ve Maliye Bakan› Cavit 
Bey’in ‹ngilizlerle, hatta Balkan Devletleri ile yürüttükleri ittifak için nab›z yoklama 
giriflimleri baflar›s›zl›kla sonuçlan›yordu. Balkan Savafl›’nda küçük devletlere karfl› 
al›nan a¤›r yenilgiler Osmanl›’ya olan güveni sarsm›flt›. Ayr›ca ittifak için görüflülen 
devletlerin nihai hedefi zaten Osmanl› topraklar› idi. Böyle olunca da toprak 
bütünlü¤ünü korumak için yap›lan bu çabalar bofla ç›k›yordu. Geliflmeler Osmanl› 
‹mparatorlu¤u’nu Almanya’n›n yan›na itiyordu.  Osmanl› ‹mparatorlu¤u ittifak için 
Almanya’ya baflvurunca da Alman ‹mparatoru ‹kinci Wilhelm’in iste¤iyle ittifak 
görüflmeleri 22 Temmuz 1914’te bafllad›. 

Silahlanma h›zlanm›fl, planlar yap›lm›fl savafl› ç›karacak sebep beklenmeye 
bafllanm›flt›. Bekleyifl uzun sürmedi. 28 Haziran 1914 günü Avusturya-Macaristan 
Veliaht› Arflidük François Ferdinand saat 11.30’da Saraybosna’da Gavrila Princip 
ad›nda bir S›rp taraf›ndan öldürülür. Karfl›l›kl› notalardan sonra 28 Temmuz 1914 
günü saat 11.00 de Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u S›rbistan’a savafl ilan 
eder. Rusya S›rbistan’›n, Almanya’da Avusturya- Macaristan ‹mparatorlu¤unun 
yan›nda olunca da büyük savafl patlak verir. Almanya 1 A¤ustos’ta Rusya’ya 3 
A¤ustos’ta ise Fransa’ya savafl ilan ederek Belçika üzerinden sald›r›ya geçer. 

Almanlar’›n Rusya’ya savafl ilan etmesinden bir gün önce ise Osmanl› ‹mparatorlu¤u 
ile ittifak görüflmeleri neticelenmifl ve gizli bir anlaflma sa¤lanm›flt›. Anlaflman›n 
maddeleri anlaflma metninin Alman- Rus Savafl› bafllamadan haz›rland›¤›n›, fakat 
savafl›n bafllamas›ndan sonra anlaflma üzerinde hiçbir de¤ifliklik yap›lmad›¤›n› 
gösteriyor. Almanya ile ittifak›n› bilmeyen ‹tilaf Devletleri, Osmanl›’n›n tarafs›z 
kalmas› için çaba sarf ettilerse de geliflmelerin bizi bir savafl›n içine sürükleyece¤i 
de gün gibi aflikard›. Esas›nda ‹ttihat ve Terakki Partisi’nin liderleri savaflta tarafs›z 
kalsak bile savafl›n bitiminde toprak bütünlü¤ümüze sayg› duyulaca¤›na inanm›yordu. 
Üstelik baflta Harbiye Naz›r› Enver Pafla olmak üzere kabinenin baz› bakanlar› 
kaybedilen topraklar›n geri al›nmas› için Almaya ile birlikte savafla dahil olunmas›n› 
istiyordu.  ‹ngiltere’nin Deniz Bakan› Winston Churchill’in ‹ngiltere’ye siparifl 
etti¤imiz ve paralar› fakir halk›n yard›m›yla peflin ödenen gemilerimize 21 
Temmuz’da el koydu¤unu aç›klamas›, Yunanl›lar’›n da Türkiye’ye nazire yaparcas›na 
Amerika’dan iki gemi almalar› deyim yerinde ise bu düflüncelerin üzerine tuz 
biber ekmifl oldu. Art›k bizde savafl haz›rl›¤› yap›yorduk. Bu amaçla 3 A¤ustos’ta 
seferberlik ilan edilip, 4 A¤ustos günü de Çanakkale Bo¤az›’na ilk may›n hatt› 
döflenmeye baflland›.



Bu geliflmeler olurken Akdeniz’de ‹ngiliz donanmas›n›n takibine u¤rayan Alman 
savafl gemileri Goeben ve Breslaw, 10 A¤ustos’ta Çanakkale Bo¤az›’na s›¤›nd›. 
Osmanl›’n›n tarafs›z devlet olarak bu gemileri 24 saat içinde karasular›ndan 
ç›karmas› veya silahlar›n› tecrid etmesi gerekiyordu ki, Almanya buna fliddetle 
itiraz etti. Çünkü Almanya bu gemileri Rusya’ya karfl› bir koz ve Osmanl› 
‹mparatorlu¤u’nu savafla sokmak için bir vesile olarak düflünüyordu. Bunun 
üzerine güya biz bu gemileri ‹ngilizler taraf›ndan al›koyulan gemilerimize karfl›l›k 
Almanlardan sat›n alm›fl olduk. Gemiler bizim donanmam›za kat›lm›fl göründü 
ama komutan› dahil, her fleyleri Alman olan bu gemilerin bizim bafl›m›z› belaya 
sokaca¤› belliydi.

Nitekim “savafla sebebiyet verecek çat›flmalardan kaç›nmak kofluluyla” Karadeniz’e 
ç›kmas›na izin verdi¤imiz bu gemiler   29-30 Ekim 1914 gecesi Odesa ve Sivastopol 
limanlar›n› topa tutarken Alman ‹mparotoru Wilhelm’in ‹stanbul’daki Büyükelçisi 
Wangenheim’a verdi¤i flu talimat› yerine getirmifl oluyordu: “Osmanl› kabinesinin 
bütünüyle muvafakat›n› almak mümkün olmad›¤› takdirde, ordu ve donanman›n 
ani bir emrivaki yaratmas› suretiyle Türkiye muhakkak savafla sokulmal›d›r”.

Art›k savafltayd›k.  Rusya, 1 Kas›m’da yapt›¤› s›n›r ihlalinin ard›ndan 2 Kas›m’da 
savafl ilan ederken, 3 Kas›m’da ‹ngiltere ve Fransa birleflik donanma ile Akabe 
Körfezi’ni, ‹zmir’i ve Çanakkale’yi bombalad›lar. Bu kalleflçe sald›r› Seddülbahir 
Tabyas›’nda 5 subay ve 81 erimizin flehit olmas›na sebep oluyor ve art›k geri 
dönülmez bir savafl›n ilk kay›plar›n› veriyorduk. Ard›ndan, iki gün sonra ‹ngiltere, 
üç gün sonra da Fransa’n›n savafl ilan›na muhatap olduk. Biz de 11 Kas›m 1914’te 
savafl, 14 Kas›m’da da Cihad-› Mukaddes ilan ettik. Birçok cephede birden savafla 
giriyorduk ancak Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en önemli ve zorlu cephesi Çanakkale idi.

Bu cephe hem ‹tilaf Devletleri aç›s›ndan hem de Osmanl› ve Alman imparatorluklar› 
aç›s›ndan önemliydi. 

Görünüflte, ‹tilaf Devletleri, Çanakkale Bo¤az›’n› geçerek Rusya’ya yard›ma 
gideceklerdi. Böylece Ruslar hem bat› cephesinde zorland›klar› Almanlar karfl›s›nda 
rahatlayacak hem de Rusya’daki bu¤day stoklar›yla yiyecek ihtiyac› karfl›lanm›fl 
olacakt›. Gerçi ‹ngilizler’in Ruslar’dan önce Bo¤azlar’› ve ‹stanbul’u iflgal edip, 
pazarl›k masas›na elleri güçlü oturma hesab› da gizli gerçek olarak ç›karlar›n en 
öncelikli maddesiydi. Ayr›ca Çanakkale’nin geçilip ‹stanbul’a ulafl›lmas› demek 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Arap Yar›madas› ve Süveyfl Kanal›’ndaki direniflinin 
k›r›lmas› demekti. Bütün bunlar›n yan›nda Osmanl›’n›n savafl d›fl› kalmas› henüz
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tarafs›z olan Balkan devletlerinin Almanya’n›n yan›nda savafla kat›lmas›n› da 
engelleyecekti. Osmanl› topraklar›n› paylaflmak ise bafll›bafl›na bir savafl› göze 
alacak kadar ifltah kabart›c› bir durumdu zaten.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u ise bu cepheyi varl›¤›n›n temeli ve son kalesi gibi görüyordu. 
Düflman Çanakkale’den geçerse onu baflka bir yerde durdurmak mümkün 
olamayaca¤›ndan ‹stanbul iflgal edilmifl olacakt›. ‹stanbul’un iflgal edilmesi ise 
savafl›n kaybedilmesi demekti. Çanakkale Savafllar› ile ilgili olarak ‹ngiliz resmi 
tarihi, Çanakkale Bo¤az› ve Gelibolu'yu düflman elinde Akhilleus'un topu¤u olarak 
betimler. ‹lyada Destan›’nda anlat›lan Troya savafl›n›n kahraman› Akhilleus’tur 
ve mitolojiye göre bu yar› Tanr› kahraman Akhilleus'un ölümcül yeri de topu¤udur.

‹ngilizlerin bu mitolojik yorumuna göre Çanakkale Bo¤az› ve Gelibolu, ‹ngiliz ve 
müttefiklerinin elinde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ölümcül yeri olacak, ya da 
Osmanl› ile Almanya'n›n elinde Rus Çarl›¤›'n›n sonunu haz›rlayacakt›.
Daha A¤ustos ay›nda Çanakkale’nin Yunanlar’›n yard›m›yla zorlanmas› fikri 
gündeme gelmifl, ama Rusya’n›n Yunanlar’› devre d›fl› b›rakma iste¤i bu fikrin 
ölü do¤mas›na sebep olmufltu. Bulgaristan’›n müttefikler yan›nda yer alma 
konusundaki karars›zl›¤› da Yunanistan için savafla kat›lma önündeki büyük 
engeldi. Bulgaristan s›n›r›n› güvenli¤e almadan bir çarp›flmaya girmek Yunanistan 
için tehlikeli bir durumdu. Anlafl›ld›¤› gibi Bo¤azlar ve ‹stanbul üzerindeki paylaflma 
hesaplar› bize zaman kazand›r›yordu.

‹flte Çanakkale cephesi bu hesaplar çerçevesinde aç›l›yordu. fiimdi cevab› aranan 
soru fluydu: Çanakkale Bo¤az›’n› geçmek sadece donanma ile mümkün olacak 
m›yd›?

‹ngiliz Bahriye Naz›r› Winston Churchill; “Denizlere hakim olan dünyaya hakim 
olur” düflüncesindeydi. Bu düflüncesinin getirdi¤i do¤al bir sonuç olarak da 
Çanakkale Bo¤az›’n›n sadece donanmam›n zorlamas›yla afl›laca¤›na inan›yordu.
Ama ‹ngilizler’in asker kanad› daha 19 Aral›k 1906’da Bo¤az’› denizden ve karadan 
zorlama fikrini tart›flm›fl ama  çok riskli ve tehlikeli gördüklerinden vazgeçmifllerdi. 
Nitekim 25 Kas›m’da toplanan ‹ngiltere Savafl Konseyi’nde Churchill’in bu teklifi 
Savafl Bakan› Lord Kichener’in muhalefetiyle karfl›laflsa da önemli bir seçenek 
olarak zihinleri meflgul etmeye devam ediyordu. Ocak ay›na gelindi¤inde ise 
flartlar  Churchill’in istedi¤i biçimde flekillenmeye bafllayacakt›r. 2 Ocak 1915 günü 
Petersburg’daki ‹ngiliz elçisi; Almanlar karfl›s›nda y›pranan Rus kuvvetlerinin 
Kafkaslar’da zor durumda oldu¤unu, bu cephedeki Osmanl› taarruzunun da Ruslar›



iyice zorlamaya bafllad›¤›n› bildiren bir rapor gönderir. Çanakkale’ye yap›lacak 
bir harekat Türklerin buradaki kuvvetlerini Çanakkale’ye kayd›rmas›na sebep 
olacak ve Rusya bu cephede rahatlayacakt›r. Rusya da bulunan ‹ngiliz Büyükelçisi, 
“Bo¤azlar’a yönelik bir kara veya deniz gösteri harekat› yap›labilir mi?” diye 
sorar. Üstelik Rusya’ya yap›lacak yard›m ya Balt›k Denizi üzerinden ya da Çanakkale 
Bo¤az›’n› geçerek yap›labilirdi ki, Çanakkale Bo¤az› en uygun seçenek gibi 
görünüyordu.

Winston Churchill ertesi gün Amiral Carden’a bir mektup yazarak sorar: Bo¤azlar› 
yaln›z deniz kuvvetleriyle  zorlamak sizce mümkün müdür?

Müttefik donanman›n büyük amirali Carden ilk olarak bunun çok zor olaca¤›n› 
söylese de sonras›nda bir ayda Marmara denizine ç›kabilecek dört devrelik plan›n› 
11 Ocak’ta Bahriye Nezaretine bildirir. Plana göre:

1-Önce Çanakkale Bo¤az›’na girifli önleyecek olan Türk batarya ve mevzileri tahrip 
edilecek.
2- Kepez ve So¤anl›dere’ye kadar olan iç müdafaa sistemi tahrip edilecek.
3-Bo¤az›n en dar yerindeki merkez tabyalar › tahrip edi lecek.
4-May›n tarlalar› temizlenerek, daha geride bulunan dar alanda ki ( Nara, Çamburnu, 
Anadolu Mecidiye) tabyalar tahrip edilip donanmayla Marmaraya ç›k›lacak.
Bu plan Ocak ay›n›n 12’sinde Savafl Konseyi taraf›ndan onaylan›r.
S›ra  konseyden sald›r›  karar› ç›karmaya gelmifltir. Bu karar da 28 ocak 1915’te 
ç›kar›l›r. Lord Kichener Çanakkale’nin sadece donanman›n zorlamas›yla 
geçilebilece¤ine hala inanm›yordu. Bu plana itiraz edip istifa etmifl ama Churchill’in 
çabalar›yla istifadan vazgeçmiflti.  2-4 fiubatta Süveyfl kanal›na yap›lan taarruzda 
Türklerin yenilgiye u¤rat›lmas› da Müttefikler’in umutlar›n› artt›rm›flt›. 

‹flte 19 fiubat 1915 sald›r›s› bu flartlar ve düflünceler alt›nda gerçeklefltirildi

Bu sald›r›n›n amac› medhal tabyalar› denilen girifl tabyalar›m›z› tahrip ederek 
donanman›n Bo¤az’a giriflini sa¤lamakt›. Amiral Carden’in dört aflamal› plan›n›n 
ilk aflamas› olan bu sald›r›da Kumkale, Seddülbahir, Orhaniye ve Ertu¤rul tabyalar› 
sabahtan akflama kadar bombaland›. 2 subay, 2 er ve 19 topun kaybedildi¤i bu 
bask›n›n arkas›ndan 25 fiubat’ta daha fliddetli bir sald›r› yap›ld›. ‹kinci sald›r›yla 
Carden’in plan›n›n ilk aflamas› baflar›lm›fl oldu. Ayr›ca bu sald›r›lar tarafs›zl›¤›n› 
sürdüren ‹talya’n›n ‹tilaf Devletleri’ne yak›nlaflmas›na, Almanya’n›n yan›nda savafla 
kat›lma arzusunda olan Bulgaristan’›n ise çekingen davranmaya bafllamas›na 
sebep oldu.
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Türkler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise; Bu sald›r›lar girifl tahkimat›n› zedelemifl olsa 
bile, bir haftal›k zaman kazan›lmas›n› sa¤l›yor ve 18 Mart’›n bir bask›n harekat› 
olmas›n› engelliyordu. Arkas›ndan devam eden sald›r›larla da karfl›l›kl› güçler test 
ediliyor, as›l savafl›n bir provas› yap›l›yordu. Türk taraf› donanman›n at›fllar›ndan 
vurulan toplar› onarmaya çal›fl›yor, toz toprak içinde kalan tabyalar temizlenip, 
toprak alt›nda kalan toplar tekrar at›fla haz›r hale getiriliyordu. Bo¤az’a bakan 
s›rtlar›n arkas›ndaki bataryalar›n yerleri sürekli de¤ifltirilerek de nerede olduklar›n›n 
tespit edilmesi engelleniyordu. Almanya’dan al›nan kara barutla sahte at›fllar 
yap›l›p düflman›n yanl›fl hedefler saptamas› sa¤lan›yordu. Nerdeyse her gün ayn› 
fleyler yaflan›yordu.

18 Mart’a kadar her gün bir iki muharebe gemisi Bo¤az’dan içeri giriyor, onlar›n 
korumas›ndaki may›n arama gemileri, Bo¤az’a dökülen may›nlar› toplamaya 
çal›fl›yordu. Bu gemiler birkaç may›n› patlatmay› baflarsalar da may›n koruma 
bataryalar›n›n at›fllar›yla geri çekilmek zorunda kal›yorlard›. Gece oldu¤unda ise 
Türk taraf› yeni may›nlar döfleyip gedikleri kapatmaya, donanma gemileri de gece 
karanl›¤›ndan faydalanarak may›nlar› temizlemeye çal›fl›yordu. Geceleri devreye 
giren ›fl›ldaklarla, bir ›fl›ldaklar savafl›n›n yafland›¤› zamanlarda oluyordu.

‹tilaf Donanmas› arama-tarama gemileriyle Bo¤az’›n girifl k›sm›n› taray›p may›nlar› 
temizlemeye çal›fl›rken, hem arama tarama gemileri hem de tayyarelerle yeni 
may›nlar›n dökülüp dökülmedi¤ini kontrol ediyordu. Yine bu ön çal›flmalar 
çerçevesinde 4 Mart tarihinde bir komando ç›karmas›na karar verildi. Bu ç›karmadaki 
amaç hem bu zamana kadar hasar verilen tabyalar›n tamamen susturulmas›n› 
sa¤lamak, hem de keflif yapmakt›. 400 askerle Kumkale’ye 200 askerle de 
Seddülbahir’e yap›lan bu ç›karma  daha as›l savafl bafllamadan bir kahraman›n 
do¤mas›na da sebep olacakt›r.

Bu kahraman daha sonra Cevat Bey ve Mustafa Kemal’in de takdirini kazanacak 
ve madalya ile ödüllendirilecek olan Mehmet Çavufl’tu. Bu ç›karma esnas›nda 
düflman› karfl›layanlardan biri olan Mehmet Çavufl çarp›flma s›ras›nda kurflunu 
kalmay›nca eline geçirdi¤i tafl ve kürekle düflmana sald›rm›fl ve sekiz kifliyi 
ç›kartma yapt›klar›na piflman ederek öldürmüfltü.

Amiral Carden, Mehmet Çavufl’un bu kahramanl›¤›n› görseydi, nas›l bir cengaver 
ulusla karfl› karfl›ya oldu¤unu anlar, belki de 2 Mart günü ‹ngiltere’ye çekti¤i o 
telgraf› hiç çekmezdi. Carden 2 Mart tarihli o telgraf›nda, “Havalar iyi giderse 15 
gün sonra ‹stanbul önlerindeyim” diyor,  bunun duyulmas› üzerine de Rusya’dan 
gelecek bu¤day› bekleyen Amerika’da bu¤day fiyatlar› düflüyordu.



Donanmadan bak›nca her fley yolunda gidiyordu. Karfl›lar›nda ald›klar› a¤›r 
yenilgilerle afallayan bir ülke vard›. Enver Pafla komutas›ndaki Sar›kam›fl 
Harekat›’nda binlerce Osmanl› askeri so¤uktan donmufltu. Allahüekber Da¤lar›’nda 
so¤uktan k›r›lan askerlerin sessiz ç›¤l›klar› ç›¤lar alt›nda eziliyor, Kanal Harekat›’n›n 
baflar›s›zl›¤› binlerce vatan evlad›n› kum taneleri gibi da¤›t›yor,  hesaps›z zafer 
iste¤i M›s›r çöllerinde seraba dönüyordu.

Henüz birkaç ay önce al›nan bu yenilgilerin ›st›rab› yüreklere çöreklenmiflti. 
Arkadafl›n› Kafkaslar’da, kardeflini M›s›r çöllerinde topra¤a veren gencecik insanlar 
bu çelik a¤›zl› cehennem toplar›n›n ya¤d›raca¤› ölüm güllelerini bekliyordu. 
Memleketin her köflesi yang›n yerine dönmüfl, bu yang›n Bo¤az’da nöbet bekleyen 
askerlerin de yüre¤ini da¤lar olmufltu. Evet; donanmadan bak›nca her fley yolunda 
gidiyordu.

Zaferden o kadar eminler di ki; Bo¤az geçildikten sonra uygulanacak siyaset plan 
ve raporlara dökülmüfl, askerleri için ‹stanbul da kullan›lmak üzere özel para 
bas›lm›fl, askerlere haremle ilgili vaatlerde bulunularak kutlamalar› peflinen 
bafllatm›fllard›.  ‹ngiltere’de tur flirketleri turizm için haz›rl›klar yap›p Bo¤az Turu 
için ilanlar veriyordu. Onlar› durduracak güç ne Bo¤az’a yerlefltirilen toplar ne 
de Türk askerinin savaflma azmi ve kahramanl›¤›yd›. Onlar› korkutan tek fley; 
havan›n kötü gitme olas›l›¤›yd›.

Avrupa’da flirketlerin tur haz›rl›klar› yapt›¤› s›rada, Nusrat May›n Gemisi de 7 
Mart’› 8 Mart’a ba¤layan gece sabaha karfl› Bo¤az’da bir tura ç›k›yordu. Gemi 
Komutan› Tophaneli Yüzbafl› Hakk› Bey, yan›ndaki de Müstahkem Mevki May›n 
Grup Komutan› Yüzbafl› Haf›z Nazmi Bey’di. O gün elde kalan son 26 may›n di¤er 
may›n tarlalar›n›n aksine k›y›ya paralel olarak Erenköy Koyu’na dökülmüfltü. Bu 
bölgenin seçilmesinde 19 ve 25 fiubat sald›r›lar›n›n önemli rolü vard›. Bu sald›r›lar 
yap›l›rken görülmüfltür ki denizcilikte durgun su diye tabir edilen bu sahada 
düflman gemileri hem durarak sabit kaleler gibi isabetli at›fllar yapabiliyor hem 
de genifl bir alan oldu¤u için manevra sahas› olarak da kullanabiliyordu. Ayr›ca 
Kepez Burnu bu koyda ki gemileri merkez grubunun büyük bölümünün hedefi 
olmaktan kurtar›yordu. Yani bu may›nlar savunman›n ölü bir noktas›n› da kapatm›fl 
oluyordu.

Art›k Bo¤az’a daha evvel dökülen 11 may›n engelinin yan›nda bu 12’inci may›n 
engeli de tamamlanm›fl oluyordu. Düflman gemilerinin cirit att›¤› bir noktada 
canlar›n› hiçe sayarak bu may›nlar› yerlefltiren kahramanlar yapt›klar› iflin 
büyüklü¤ünü o gün anlam›fllar m›d›r bilinmez ama ‹ngiliz Deniz Bakan› Churchil,
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18 Mart günü anlayacak ve flu tespitte bulunacakt›r; “Bugün dünya üzerinde 
görev yapmakta olan befl bini aflk›n savafl gemisinden hiçbiri Nusrat ve onun 
döktü¤ü may›nlar kadar harbin gidifline ve düflman›n gelece¤ine etkili olacak bir 
baflar› gösterememifltir.”

Deniz muharebesi yaklafl›rken ‹ngiltere’nin kafas› hala kar›fl›kt›. Çünkü bu ana 
kadar yap›lan sald›r›larda hala ciddi bir baflar› elde edilememiflti. Bat›r›lan iki 
Türk gemisinin d›fl›nda ne ciddi bir batarya tahrip edilebilmifl ne de may›nlar 
temizlenebilmiflti. Kitchener, 29. Tümen’in deste¤i olmadan Amiral Carden’in 
Bo¤az’› geçece¤ine inanm›yordu. Amiral Carden ise “Donanman›n Marmara’ya 
germesiyle birlikte irtibat hatlar›n›n sa¤lanmas› için karaya yap›lacak bir askeri 
harekat hemen bafllamal›d›r” diyordu. 

Bunun üzerine Lord Kitchener ‹ngiliz deniz afl›r› görev kuvvetine komutan olarak 
atad›¤› Genaral Ion Hamilton’›  Çanakkale’ye gönderdi. 

Tarihler 16 Mart’› gösterdi¤inde iki gün önce flartlar iyi olursa kara birliklerini 
beklemeden taarruz edebilece¤ini bildiren Amiral Carden yerini Yard›mc›s› Amiral 
De Robeck’e b›rakarak ‹ngiltere’ye döndü. Söylenen sebep sa¤l›¤›n›n böylesine 
büyük bir muharebeyi kald›racak kadar iyi olmad›¤›yd›.

17 Mart’› 18 Mart’a ba¤layan gece ‹tilaf Donanmas›, Bo¤az› üç muhrip ve yedi 
may›n arama tarama gemisiyle arad›lar. Amiral De Robeck komutas›nda yap›lan 
savafl toplant›s›nda Bo¤az’›n Kepez Burnu’na kadar temiz oldu¤u rapor edildi .



Frans›z Kruvazörü Léon Gambetta 27 Nisan 1915 Günü 
Ç›karmay› Desteklerken

                   18 Mart 1915



18 Mart 1915 Perflembe. Z›rhl›lar›n iman dolu gö¤üslerle çarp›flt›¤›, h›rs›n ve aç 
gözlülü¤ün vatan savunmas›yla vurufltu¤u, bilinç ve erdemin güç ve kudretten 
binlerce y›l sonra intikam›n› ald›¤› tarih. Bugün Troya surlar›na dayanan Agememnon 
yoktu ama Agememnon ad›nda bir z›rhl›n›n yan›nda 15 tane daha savafl gemisi, 
4 kruvazör, 14 muhrip, 21 may›n tarama gemisi ve 6 denizalt› ile 6 uça¤› tafl›yan 
bir gemi vard›. ‹mha gemisi, muhripler ve gambotlarla say›s› yüzü geçen tarihin 
bu en büyük donanmas› Bozcaada önlerinden harekete bafllad›¤›nda
keflif uçaklar› bu hareketlenmeyi rapor ediyordu. Cevat Beyin emriyle havalanan 
Pilot Cemal de, Ertu¤rul adl› uça¤›yla ayn› bilgileri do¤rulayacakt›.

Hava flartlar› bir deniz savafl› için uygundu, güneflin do¤mas›yla sis ortadan 
kalkm›fl, güney rüzgar› kesilmiflti.  Düflman gemileri belirdi¤inde üç grup halinde 
olduklar› görüldü. Bu gruplanma ayn› zamanda sald›r›n›n da plan›n› oluflturuyordu.

Bizzat Amiral De Robeck komutas›ndaki birinci grup; Queen Elizabeth, Agamemnon, 
Lord Nelson, ‹nflexible adl› dört güçlü ‹ngiliz z›rhl›s›ndan olufluyordu.  Bu grubun 
görevi, en önde Bo¤az’a girerek, Türk toplar›n›n menziline girmeden 13 kilometreden 
merkez tahkimat›n› atefl alt›na almak ve arkadan gelip ileriye geçecek di¤er 
gruplara destek sa¤lamakt›. 

Frans›z Amiral Quepratte komutas›ndaki ikinci grupta ise Gaulois,  Charlemagne, 
Bouvet, Suffren adl› dört Frans›z z›rhl›s› bulunuyordu. Harekat bafllad›ktan 1-2 
saat sonra emirle birinci grubun önüne geçecek ve 5-6 kilometreye kadar sokularak 
merkez tahkimat›n›n imha ifline kat›lacakt›. 

On eski ‹ngiliz z›rhl›s›ndan kurulan üçüncü grubun üyeleriyse;  Prince George, 
Majestic, Vengeance, Irresistible, Albion, Ocean, Triumph, Swiftsure, Corn Wallis, 
Canapost’tu. ‹kinci gruptan iki saat kadar sonra ileriye ç›kacak ve onun yerini 
alarak savaflmaya haz›r olacakt›. Bunlardan baflka her grubun yan›nda  may›n 
korumas› için may›n tarama gemileri, orta bölgedeki küçük Türk topçusunu 
sindirecek kruvazörler ve muhripler bulunuyordu. 

Z›rhl›lar, kruvazörler, muhripler, denizalt›lar, may›n arama tarama gemileri, 
gambotlar, uçak gemisi ve yard›mc› gemilerle birlikte yüz parçay› geçen bu tarihin 
en büyük donanmas› Bo¤az kap›lar›na dayand›¤›nda her iki taraf›nda zaferden 
yana flüphesi yoktu.  

Saat 10:05’te may›n tarama gemileri kendilerini koruyan iki kruvazör eflli¤inde 
Bo¤az’dan içeriye girmeye bafllam›fllard›. Art›k muharebe için ilk kurflun bekleniyordu.
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Bu görevde Triumph savafl gemisine verildi. ‹lk at›fltan on befl dakika sonra saat 
11:30’da birinci grubun dört büyük z›rhl›s› atefle bafllad›¤›nda, Bo¤az alevler içinde 
kalm›fl, art›k bir y›la yak›n sürecek büyük muharebenin geri dönülmez noktas›na 
gelinmiflti. Birinci grubun gemileri merkez tahkimat›n› hedef seçmifllerdi. Queen 
Elizabeth, Anadolu Hamidiyesi; Agamemnon, Rumeli Mecidiyesi; Lord Nelson, 
Namazgah ve Inflexible da Rumeli Hamidiyesi’ni fliddetle bombal›yorlard›. Bu 
at›fllara Türk taraf› c›l›z at›fllarla cevap veriyor as›l vuruflmay› sab›r ve inançla 
bekliyordu. Çünkü Türk savunma plan›na göre; gemiler topçular›n menziline 
girinceye kadar pusuda beklenip, menzil içine girer girmez bask›n tarz›nda atefl 
aç›laca¤›ndan  bu s›rada düflmana atefl eden sadece ortadaki küçük topçulard›. 
Bunlar sürekli yer de¤ifltirerek görevlerini yerine getiriyor, düflman›n derinlikteki 
merkez tahkimat topçusunu rahatça dövmesini engelliyor ve ateflleriyle düflman 
may›n tarama gemilerinin ileri sokulmas›n› önlüyorlard›. Türk taraf› da iyi 
düflünülmüfl ve haz›rlanm›fl bir plan› baflar›yla uyguluyordu.  

35 dakika kadar süren bu tek tarafl› bombard›mandan sonra Amiral De Robeck, 
geride sessizce bekleyen ikinci grubun ileriye geçmesi için emir verdi. Frans›z 
Amiral komutas›ndaki dört Frans›z z›rhl›s› saat 12:00 s›ralar›nda harekete geçti. 
Gaulois, Charlemagne soldan; Bouvet ve Suffren sa¤dan birinci hat ‹ngiliz z›rhl›lar›n› 
geçerek ileriye yanaflt›lar. Frans›zlar flimdi merkez tahkimat›ndaki a¤›r Türk 
topçular›n›n etkili menziline girmiflti. O zamana kadar suskun kalan Türk a¤›r 
topçular› birden atefle bafllad›lar. As›l vuruflma flimdi bafllam›flt›.

Asl›nda atefl gücü az›msanmayacak kadar müttefiklerin lehineydi. Onlar yeni ve 
seri ateflli toplara sahipti, Türk taraf› ise eski ve ço¤unlukla adi ateflli toplarla 
dövüflüyordu. Müttefiklerin 276 topuna karfl›l›k, Türklerin savafla kat›lan 78 topu 
vard›. Bir taraf›n elindeki bol cephaneye karfl›, di¤er taraf elindeki k›s›tl› cephaneyi 
sak›narak kullanmak zorundayd›. Ama bütün bu olumsuzluklara ra¤men Türk 
topçular›n›n etkili at›fllar› gemilerde ciddi hasarlara yol açmaya bafllad›. ‹lerleyen 
dakikalarda hem birinci gruptaki Frans›z, hem de ikinci gruptaki ‹ngiliz z›rhl›lar› 
ölümcül yaralar ald›. Frans›zlar›n Bouvet z›rhl›s›, özellikle Rumeli Mecidiyesi’nin 
ateflleriyle a¤›r yaralar ald›. Frans›z Gaulois ve Charlemagne’da da hasar vard›. 
Frans›z Suffren z›rhl›s›na da 14 dakikada 14 mermi isabet etmifl, gemide yang›nlar 
ç›km›flt›. Müttefik donanmas›nda kimse böyle bir manzaray› beklemiyordu.

Müttefik gemileri yara al›rken Türk taraf›nda da kay›plar vard›. Toplardan baz›lar› 
isabet alarak saf d›fl› kalm›fl, baz›lar› ar›zalanarak atefl edemez hale gelmifl, baz›lar› 
da toprak alt›nda kalm›flt›. Telefon telleri de yer yer koptu¤undan, toplarla 
gözetleme ve komuta yerleri aras›nda ba¤lant› sa¤lanam›yordu. Bu da atefle



devam› engelliyordu. Bu sebeplerle saat 14:00’ e do¤ru Türk a¤›r topçusunun 
atefllerinde bir yavafllama sezilmekteydi.

Bu azalma Amiral De Robeck’i ümitlendiriyor ve müttefik donanman›n mahf›na 
sebep olacak bir emrin verilmesine sebep oluyordu. De Robeck; may›n tarama 
gemilerine muhriplerin korumas›nda ileri ç›kmalar› için emir verdi. Üçüncü gruba 
da planlanan zamandan 1,5 saat evvel ön saftaki Frans›zlar›n yerini almas›n› 
bildirdi. ‹ngiliz gemilerinin Frans›z gemilerinin yerini almak için ileri yanaflmalar› 
üzerine Bo¤az’›n en genifl yeri olan Erenköy Koyu önlerinde trafik kar›flt›rm›flt›. 
Trafi¤in kar›flt›¤› bu koyda Nusrat’›n döktü¤ü may›nlar Bo¤az’›n serin sular›nda 
çarp›flman›n kaderine etki etmek için sessizce bekliyordu.

‹flte Frans›zlar›n Bouvet z›rhl›s› saat 14:50’de Nusrat’›n döfledi¤i bu may›nlara 
çarpt›, daha iki dakika önce dört Türk obüsüyle yaralanan bu gemi, bordas›nda 
görülen yo¤un bir dumandan sonra, üç dakika içinde batt›. 604 personelin hepsi 
gemiyle birlikte sulara gömüldü. Bu s›rada Türk mevzilerindeki sevinçler; Tekbir 
sesleri, okunan ezanlar tabyalar›n d›fl›na tafl›yor, komutanlar›n izniyle tepelere 
ç›kan askerler zafere olan inançlar›n› perçinliyordu. Bouvet’nin batmas› her iki 
taraf içinde ola¤anüstü bir manzarayd›.

De Robeck’in amiral gemisi Queen Elizabeth’te bu bilinmeyen may›nlar›n floku 
yaflan›rken, Türk tabyalar›ndan gelen isabetli at›fllar donanmay› h›rpal›yordu. Türk 
topçular›n›n baflar›s› gururlu donanman›n onurunu k›r›yor ve muharebenin seyrini 
de¤ifltiriyordu. Saat 16:05’e do¤ru birinci gruptan olan ve sabahtan beri Türk 
topçusu ile çarp›fl›rken bir hayli yara alan ‹ngiliz Inflexible z›rhl›s›n›n bir may›na 
çarpt›¤› ve geminin tehlikeli bir flekilde yatmaya bafllad›¤› görüldü.  Inflexible 
geriye çekilerek kendini kurtarmaya çal›fl›yordu. Aradan daha on dakika geçmeden 
ayn› felaket ‹ngiliz Irresistible z›rhl›s›n›n bafl›na da geliyor,  O da 16:15 s›ralar›nda 
yine Nusrat’›n may›nlar›ndan birine çarp›yordu. Hareketsiz kalan geminin mürettebat› 
Amiral Gemisi Queen Elizabeth’e al›narak kurtar›l›yor ama bu gemi az sonra Türk 
topçular›n›n atefliyle sulara gömülüyordu. 

Bu koflullarda harekata devam etmek donanman›n mahf›na sebep olabilirdi. 
Kendine afl›r› güven, h›rs ve güç yenilmifl; iman, çal›flma ve vatan› koruma duygusu 
galip gelmiflti. Amiral De Robeck geri çekilme emrini verdi. Bu s›rada saatler 
17:50’yi gösteriyordu ve savafl bafllayal› 6,5 saat olmufltu. Çekilme emrinden 15 
dakika sonra ‹ngiliz Ocean z›rhl›s› Mecidiye tabyas›nda Havran’l› Seyit Onbafl›’n›n 
att›¤› topla dümeninden yaralan›p sürüklenmeye bafllad›. 18.05’te de Nusrat’›n 
döktü¤ü may›nlara çarpt›.  Ocean da biraz önce imdad›na koflmaya çal›flt›¤›
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Irresistible gibi boflalt›ld› ve kaderine terk edildi. Az sonra Türk topçusunun 
isabetli at›fllar› onu da Bo¤az’›n derinliklerindeki tarih mezarl›¤›na gönderecekti. 
Müttefik Donanmas›’n›n durumu perifland›. Daha bu saatlerde, Frans›z Bouvet, 
‹ngiliz Irresistible ve Ocean z›rhl›lar› batm›fl,  ‹ngiliz Inflexible, Agamemnon ve 
Frans›z Suffren, Gaulois z›rhl›lar› görev yapamayacak flekilde a¤›r hasara u¤ram›flt›. 
Ayr›ca 2 muhrip ve 7 may›n tarama gemisi de sulara gömülmüfltü. Batan gemiler 
yanlar›nda 900 askeri de kendileriyle birlikte götürmüfltü. Bu kay›plarla donanman›n 
atefl gücünün üçte biri savaflamayacak duruma gelmiflti. 

O Perflembe günü akflam karanl›¤› basarken manzara fluydu: Yenilmez kabul 
edilen muhteflem donanma h›rpalanm›fl, yaralanm›fl, üç büyük z›rhl›s›n› geride 
b›rakm›fl, art›k kendileri için bir cehennemi and›ran Çanakkale Bo¤az›’ndan 
uzaklaflmaya çal›fl›yordu.

Bu müttefik güçler için onur k›r›c›yd›. ‹ki yüzy›ld›r yenilemeyen ‹ngiliz donanmas› 
Frans›zlar›n deste¤ine ra¤men ma¤lup olmufl, üstelik rakibine ciddi bir hasar 
veremeden muharebe meydan›n› terk etmek zorunda kalm›flt›. Türk taraf›nda 
tabya ve bataryalardan 3 subay ve 19 er ile, 8. A¤›r Topçu Alay›’ndan 2 er flehit 
olmufltu. Bir subayla 41 er de yaralanm›flt›. Bize yard›mc› olan Almanlar›n ise 3 
ölüyle 18 yaral›s› vard›. Kullan›lmaz duruma gelen top say›m›z 4’tü. Kale ve 
tabyalardaki hasarlar giderilebilecek durumdayd›.  Amiral Fisher, Churchill’e yazd›¤› 
mektupta flöyle diyordu; “Kahrolas› Çanakkale bize mezar olacak”  .



Türk Askerleri Kara Harekat›na Haz›rlan›yorlar

Kara Savafllar›



18 Mart yenilgisi Müttefikler’in hem planlar›n› hem de prestijlerini sarsm›fl Osmanl› 
imparatorlu¤u da arad›¤› morali bularak güven kazanm›flt›. Üstelik destek bekleyen 
Rusya’ya yard›ma gidilemedi¤i gibi, ‹ngiliz ve Frans›z sömürgeleri üzerinde de 
bu savafl›n olumsuz etkileri olmufltu. Bu olumsuz etkiler her ne pahas›na olursa 
olsun silinmeliydi. 

Bu düflünce, zihinlerde o kadar yer etti ki kesin sonucu Bat› Cephesi’nde arayanlar›n 
muhalefetine ra¤men Çanakkale Bo¤az›’n› geçme fikri kamuoyu ve yönetim 
kademesi taraf›ndan da iyice benimsendi.  22 Mart 1915’te General Hamilton’un 
baflkanl›¤›nda, Amiral De Robbeck,, Amiral Wemyss, General Birdwood, General 
Braithwaite, ve Albay Polen, Limni Adas›’nda  bir toplant› yapt›lar. Toplant›da 
al›nan karar fluydu: “Çanakkale Bo¤az›’n› geçmek için yap›lacak sald›r›da, kara 
ordusu donanmay› desteklemeyecek, kara ordusunun yapaca¤› ç›karmaya donanma 
destek verecektir.” General Hamilton bu karar› hükümete flu cümlelerle bildirecektir; 
“Do¤uda flerefimizi sa¤lamak için bir sefer kuvveti göndermek tek çaredir.”

Hükümetin oluruna alan Hamilton, ‹skenderiye’ye do¤ru yola ç›karken Lord 
Kichener’e gönderdi¤i mesajda gidifl sebebini aç›klamaktad›r; “Planlar›m›n baflar›l› 
olmas›, birliklerimin iyi bir flekilde tertiplenmesine, her birine verilecek görevin 
dikkatlice seçilmesine, gemilere yerlefltirilmesine genifl ölçüde ba¤l› oldu¤undan, 
bu iflleri uygun flekilde yapmak için ‹skenderiye’ye hareket ediyorum.”

Bu s›rada Türk taraf› da yeni ve büyük  bir sald›r› beklemekteydi. 18 Mart’tan 
sonra Midilli ve ‹mroz’da y›¤›naklar›n yap›ld›¤› ö¤renilmifl, M›s›r ve Kahire’de de 
önemli say›da ‹ngiliz kuvvetinin devaml› talimler yapt›¤› belirlenmiflti. Müstahkem 
Mevki Komutan› Cevat Pafla 18 Mart sonras› mevcut savunma düzeninde yap›lacak 
de¤ifliklikler hakk›nda baflkomutanl›¤› uyard›. 24 Mart 1915’te  Enver Pafla, 
Çanakkale savunmas› için kurulan 5. Ordu’nun bafl›na ‹stanbul’daki 1. Ordu’da 
görevli  Alman Liman Von Sanders Pafla’y› getirdi.

Liman Von Sanders 5. Ordu Komutanl›¤›’na atan›p 26 Mart’ta Gelibolu’ya geldi¤inde 
yapt›¤› savunma plan›n›n Türk kurmaylar›n›n haz›rlad›¤› planla uyuflmad›¤› görüldü. 
Türk kurmaylar› düflman daha karaya ç›kmadan sald›rmay› planlam›fl ve k›y›lar 
güçlü tutulmufltu. Liman Pafla’n›n  savunma plan›na göreyse k›y› bölgeleri hafif 
öncü kuvvetler taraf›ndan tutulacak tümenlerin a¤›r kuvvetleri arka tarafta toplu 
olarak bulunacakt›. Bir ç›karma esnas›nda gerideki bu kuvvetler ç›karma bölgesine 
giderek düflmana taarruz edecekti. Bunun anlam› fluydu: “Düflman daha ç›karma 
telafl›nda iken bast›r›p yok edilmeyecek, k›y›ya ç›kmas›na göz yumulacakt›. Geride 
bekleyen ihtiyat birliklerimiz uzun menzilli gemi toplar›n›n yo¤un atefli alt›nda
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Gelibolu’nun engebeli arazisinde y›pranan düflmana taarruz edecekti.”

Bu plan haz›rlan›rken 5. Ordu’nun haberleflme a¤›ndaki noksanl›klar, Gelibolu’nun 
arazisi yap›s›n›n getirece¤i hareket güçlükleri, düflman›n teknik üstünlü¤ü göz 
önüne al›nmam›flt›. Böylesine oynak bir savunman›n engebeli arazide Türk 
ordusunun iflini zorlaflt›raca¤› kesin gibiydi.

Ç›karma noktalar› konusunda da özellikle Esat Pafla ve Mustafa Kemal’in aras›nda 
bulundu¤u Türk komutanlarla anlaflamam›fllard›. Türk komutanlar ç›karmay› 
Seddülbahir ve Ar›burnu bölgesine bekliyordu. Liman Von Sanders ise ç›karman›n 
Rumeli  yakas›nda Saros Körfezi’ne Anadolu yakas›nda ise Kumkale ve Beflike 
bölgesine olaca¤›n› düflünüyordu. Plan, Liman Pafla’n›n tahmin etti¤i ç›karma 
bölgeleri esas al›narak ve ihtiyat birlikleri kuvvetli tutularak haz›rland›.

Buna göre kuvvetlerin üçte biri Anadolu Yakas›’nda geri kalanlar› ise Rumeli 
Yakas›’nda Saros Körfezi merkezli konufllanacakt›. Seddülbahir ve Ar›burnu 
sahillerinde ise gözetleme birlikleri kalacakt›.

Di¤er taraftan Müttefik güçlerin yapt›¤› plan bizi bir felaketin bekledi¤ini gösterir 
gibiydi.

10 Nisan 1915’te Mondros Liman› aç›klar›nda demirleyen Queen Elizabeth gemisinde 
‹skenderiye’den dönen Hamilton komutas›nda bir toplant› yap›l›r. Bu toplant›da 
‹tilaf Kuvvetleri Komuta Heyeti ç›karma plan›na son fleklini verir. Bu plana göre 
iki yer ana ç›karma noktas› olarak kabul edilir. Bu yerler, Seddülbahir ve 
Ar›burnu’dur.  

Seddülbahir’e 29. ‹ngiliz Tümeni, Ar›burnu’na ise Anzak birlikleri ç›kacakt›. Ç›karma 
baflar›l› olursa Seddülbahir ve Ar›burnu aras›ndaki Türk birlikleri imha edilerek 
Kilitbahir platosu ele geçirilecek ve tabyalar etkisiz hale getirilecekti. Buradaki 
ç›karmalar› kolaylaflt›rmak için Anadolu Yakas›’ndaki  Kumkale’ye Frans›zlar’›n 
yapaca¤›  ç›karma bir  aldatma ç›karmas› olacakt›. Burada amaçlanan ise Türkleri 
flafl›rtmak ve Anadolu Yakas›’ndan Rumeli Yakas›’na kuvvet kayd›rmalar›n› 
engellemekti. Ayr›ca Rumeli Yakas›’nda Saros Körfezi’ne Anadolu Yakas›’nda da 
Beflikeler bölgesine yap›lacak gösteri ç›karmas›n›n amac› da ayn›yd›. Kumkale’den 
farkl› olarak buralarda ç›karma olmayacak sadece gösteri yap›lacakt›. Böylelikle 
as›l ç›karman›n oldu¤u bölgede tutunmak için zaman kazan›lm›fl olacakt›.
Görüldü¤ü gibi Liman Pafla ç›karma noktalar›n da öncelikli olanlar› yanl›fl tahmin 
etmiflti. Bu yanl›fl tahmin daha sonralar› Liman Pafla’n›n çokça elefltirilmesine



sebep olacak, bu elefltiriler komplo teorilerine kadar uzanacakt›. 
Elefltiriler bu plan›n Almanlar’›n ifline gelecek sonuçlar do¤urmas›ndan 
kaynaklan›yordu. Ç›karma birliklerinin Gelibolu’dan hemen at›lmay›p  Müttefikler’in 
buraya çak›l› kalmas› Almanlar’› Bat› Cephesi’nde rahatlatm›flt›. Çünkü burada 
savaflan ‹tilaf Devletleri askerleri buradan çekilirse, gidecekleri yer Bat› Cephesi 
yani Almanlar’›n karfl›s›yd›. Üstelik iflgalcilerin karaya ç›kmas›na müsaade edip 
sonra da onlara  s›k s›k sald›rmak ve daha fazla askerlerini bu bölgeye getirmelerine 
sebep olmakta, ayn› sebeplerden dolay› Almanlar’› rahatlat›yordu.  Bu düflüncelerin 
sahipleri, Liman Von Sanders’in ç›karma bölgelerinin tahminini ve k›y›lar› zay›f 
ihtiyat birliklerini kuvvetli tutmas›n› Almanya’dan ald›¤› gizli bir emirle yapm›fl 
olabilece¤ini ima ederler.

‹smail Hakk› Sunata’n›n “Gelibolu’dan Kafkaslar’a” hat›ralar›n› okuyanlar ise Enver 
Pafla’n›n veda mesaj›ndaki itiraf›n› görecektir. Enver Pafla bu veda mesaj›nda 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun her cephede ki as›l görevinin “müttefik güçlerini 
çarp›flarak meflgul etmek”  oldu¤unu söylemektedir. 

Daha ileri bir nokta ise, k›y› savunmas›n›n da belirli riskler tafl›d›¤›n› ve gerideki 
ihtiyatlar›n zay›f tutulmas› halinde karaya ç›kan düflman›n bir daha durdurulmas›nda 
yaflanacak zorluklar› da göz önüne alarak Liman Pafla hakk›ndaki suçlamalar› bir 
kere daha gözden geçirmemiz gerekmektedir. 

Üstelik böyle bir felaket sonunda Osmanl›’n›n savafltan çekilmek zorunda kalmas› 
elbetteki Almanya için de bir felaketi beraberinde getirecekti. Biz bu tart›flmalar› 
askeri uzmanlara b›rakarak ç›karma gününü gelelim
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“Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesinlikle bilmelidir ki, 
bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir ad›m geri gitmek yoktur.

Uyku, dinlenme araman›n, bu dinlenmeden yaln›z bizim de¤il, 
bütün milletimizin sonsuza kadar yoksun kalmas›na neden olaca¤›n› 

hepinize hat›rlat›r›m.”

- M. Kemal, 3 May›s 1915 -



Ar›burnu’ndan Kanl›s›rat’a Giden Gizli Yol

              25 Nisan 1915



Düflman donanmas› 19 muharebe, 11 kruvazör, 27 muhrip olmak üzere 95 parçay› 
bulan gemileri; bunlar›n tafl›d›¤› 75 bin askeri, 15 bin hayvan› ve 3 bin arabas›yla 
ç›karma harekat›na bafllad›. Bunlar›n yan›nda 35 uça¤›, 140 adet topu, 12 denizalt›s› 
ve savafla peyderpey sürece¤i 400 binin üzerinde  askeri vard›. Ç›karma befl ayr› 
bölgeden bafllam›flt›: Anadolu Yakas›’nda Beflikeler ve Kumkale, Rumeli Yakas›’nda 
ise Seddülbahir, Ar›burnu ve Saros Körfezi.

M›s›r’da ç›kartma e¤itimi yapt›r›lan askerlerin her biri ayr› bir yolla motive edilmiflti: 
Müslüman askerlere; “Almanlar Halife’yi esir ald›, Halife’yi kurtarmak için Almanlar’la 
savafla gidiyoruz” denmifl; Yahudiler kurmay› düflündükleri Yahudi devletinin ön 
haz›rl›¤› için gönüllü olmufl; Avusturalya ve Yeni Zelandal›lar ise ‹ngiliz kökenli 
olduklar› için haz›r k›ta yollara düflmüfllerdi.

Asl›nda Avusturalyal›lar’›n as›l iste¤i Bat› Cephesi’ne gitmekti. Burada hem onlar 
için Güney Pasifik’te tehlike olan Almanlar’la savaflacak hem de Paris’i Londra’y› 
göreceklerdir. Gelibolu’yu duyunca flafl›racaklar ama önemsemeyeceklerdir. Çünkü 
Kanal Harekat›’nda Türklerle karfl›laflm›fl  ve onlar›n iyi savaflamad›¤› zann›na 
kap›lm›fllard›. Ayr›ca M›s›r’da Abdül ad›n› verdikleri Müslümanlarla iliflkileri Türklere 
olan sayg›lar›n› da yitirmelerine sebep olmufltu.  Evet Gelibolu  en fazla  birkaç 
haftal›k bir durakt›.

Befl ayr› noktadan organize edilmifl ç›karmadan ikisi  gösteri ç›karmas›yd›. Anadolu 
Yakas›’nda Beflike’ye, Rumeli Yakas›’nda da Saros Körfezi’ne yap›lan  gösteri 
ç›karmas›n›n amac› as›l ç›karman›n yap›laca¤› yeri saklamakt›. Anadolu yakas›na 
Frans›zlar’›n yapt›¤› ç›karma ise oyalama ç›karmas›yd› ve as›l ç›karman›n yap›ld›¤› 
yere asker gönderilmesin diye buradaki birlikleri al›koyuyordu. Sayd›¤›m›z bu üç 
ç›karma ile ‹tilaf Kuvvetleri k›y›da tutunabilecek  kadar vakit kazanmay› planl›yordu.

SAROS KÖRFEZ‹ ÇIKARMASI:  Buraya yap›lan gösteri ç›karmas›na 6 ‹ngiliz savafl 
gemisi ve 7 ‹ngiliz nakliye gemisi kat›lm›flt›. Sahili ve çevre tahkimat›n› bombalad›lar. 
Akflama do¤ru Türk kuvvetlerini burada tutabilmek amac›yla  gemilerle 1200 kifliyi 
burada dolaflt›rm›fl sonra çekilmifllerdi.

BEfi‹KE L‹MANI ÇIKARMASI: Buraya yap›lan gösteri ç›karmas› iki muhrip ve torpido 
ile desteklenen befl tafl›t gemisi ve Frans›z askerleriyle  yap›ld›. Frans›z savafl 
gemileri taraf›ndan desteklenen bu kalabal›k nakliye grubu sabah›n erken 
saatlerinde liman›n aç›klar›nda belirdi. ‹ki saat süren yo¤un bir bombalama Liman 
paflay› korkutmufl, buraya asker sevk ettirmiflti. Böylelikle istedi¤ini elde eden 
iflgal güçleri yo¤un sisten faydalanarak çekildiler. Onlar›n çekildi¤i ancak ertesi
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sabah sis kalk›nca anlafl›ld›.

KUMKALE ÇIKARMASI: Bu ç›karma müttefikler aç›s›ndan di¤er iki ç›karmadan 
biraz daha farkl› ve önemliydi. Ç›karma kuvvetlerinin hedefi Ege Denizi ile Menderes 
Çay› aras›nda uzayan ve Kumkale’den güneybat›ya do¤ru tedricen yükselen 
Orhaniye istihkam› ve Yeniflehir s›rtlar› olacakt›. ‹lk ç›kacak kuvvetler eski kaleyi 
ve köyü alacaklar ve sonradan Orhaniye s›rt› ve Yeniflehir iflgal edilecekti. Bir 
amaç da Rumeli Yakas›’na yap›lacak ç›karmalar›n Anadolu bataryalar› taraf›ndan 
taciz edilmesini önlemek, Gelibolu’ya yak›n olan bu bölgeden k›sa yoldan yap›lacak 
askeri sevkiyat› engellemekti.

Bu yüzden bu ç›karmaya takviyeli bir alay, bir sahra bataryas›, bir istihkam bölü¤ü, 
bir s›hhiye tak›m› ve bir muharebe müfrezesinden kurulu tugay muharebe grubu 
kat›ld›. Bunlar› üç muharebe gemisi, 4 kruvazör, 6 torpido bot, 10 nakliye gemisi 
ve 1 hastane gemisi destekledi.

Frans›z askerlerinden oluflan bu kuvvetler saat 04.15 te Kumkale önlerinde 
görüldüler, top at›fllar› 05.15 te bafllad›.  Frans›z birlikleri sahile ç›kt›klar›nda 
bunlara karfl› koyan bir Türk tak›m› önce kaleden Kumkale köyüne oradan da 
mezarl›¤a kadar çekildiler. Gelen takviyelerle bir tabura yükseltilen buradaki 
askerlerimiz  Frans›zlar’a karfl› büyük bir direnme örne¤i göstererek daha fazla 
ilerlemelerini engellediler.

Daha sonra yap›lan takviyelerle Frans›zlara karfl› taarruz yap›ld›. Kumkale köyünün 
içerisinde gö¤üs gö¤üse çarp›flmalar yafland›. Sonuçta ne Frans›zlar ilerleyebildi 
nede bizler onlar› k›y›lardan sökebildik. 

Bu s›rada Rumeli Yakas›’nda ç›karma bütün h›z›yla devam ediyordu. Hamilton 
genel durumun verdi¤i  bunal›m neticesinde  buradaki Frans›z tümenini Seddülbahir 
bölgesine yetifltirmek istedi. Bu amaçla 26-27 Nisan gecesi birliklerin buradan 
çekilmesi emrini verdi. Çekilme gece karanl›¤›nda tam bir sessizlik içerisinde 
yap›ld›. 

Kumkale Savafllar›’nda buray› savunan 3. Tümenimizin zaiyat› 467 flehit, 763 
yaral›, 505 esir  olmak üzere 1.735 kifliyi bulmufltu. Frans›zlar›n kayb› ise 176 ölü, 
481 yaral›, 129 kay›p olmak üzere 786’d›r



Çanakkale Cephesi’nde Hava Kuvvetlerinden Askerlerimiz

As›l Ç›karmalar



Yap›lan gösteri ç›karmalar› amac›na ulaflm›fl, Hamilton, Liman Von Sanders’i 
kand›rmay› baflarm›flt›. Bu gösterilerle Liman Pafla ç›karmalar›n bekledi¤i yerlerden 
yap›ld›¤›n› düflünürken as›l ç›karmalar Ar›burnu ve Seddülbahir  bölgelerine 
bafllam›flt› bile.

ARIBURNU ÇIKARMASI: Bu bölgeye ç›karmay› yapacak birlikler Anzak Kolordusu’na 
ba¤l› askerlerdi. ( Anzak; Avustralya ve Yeni Zelanda’n›n bafl harflerinden türemifl 
bir kelimedir.) M›s›r’da ç›karma e¤itimi alm›fllar ve  Türkler aleyhine propagandayla 
motive edilmifllerdi. Üstelik onlar›n gitmek istedikleri as›l yer Bat› Cephesi’ydi. 
Burada hem Londra ve Paris’i görecekler hem de ülkeleri için Pasifik’te tehlike 
oluflturan Almanlara karfl› savaflacaklard›. Üstelik ‹ngilizlerle olan akrabal›k ba¤› 
onlar› ‹ngilizler’in do¤al müttefiki haline getiriyordu. Düflünceleri Kanal Harekat›nda 
kolayca yendikleri Türkleri Gelibolu’da da birkaç hafta yenip Bat› Cephesi’ne 
yetiflmekti. 

Bu bölgeye ç›karma yapan birliklerin amac› k›y›daki bir avuç gözcü birli¤ini k›sa 
sürede aflarak tepelere t›rmanmak, Conkbay›r›-Kemalyeri-Kanl›s›rt ve Kavaktepe’yi 
iflgal edip daha sonra da Maltepe’yi  ele geçirip, oradan da Kakmada¤ ve Eceabat 
üzerinden manevra yaparak Kilitbahir’e do¤ru uzanmakt›. Buradan ç›kan birlikler 
Seddülbahir’den ç›karma yapan 29. Tümen’le birleflerek tabya ve bataryalar›m›z› 
ele geçirerek donanman›n yolunu açacaklard›.

Asl›nda iflleri çokta zor görünmüyordu. Liman Von Sanders’in k›y›lar› zay›f tutma 
üzerine kurulu plan›na bir de ç›karma noktalar›ndaki yan›lg›s› eklenince flanslar› 
iyiden iyiye artm›flt›. O gün Ar›burnu sahillerini savunmak zorunda kalacak Türk 
birlikleri 27. Alay’›n ikinci taburuna ba¤l› 240  kiflilik bir gruptu. Bu grubun 
karfl›s›na ç›kacak asker say›s› daha ilk hamlede 1500 kifliyi bulacakt›.

Plana göre buraya yap›lacak ç›karma bask›n tarz›nda olaca¤›ndan iflgal güçlere 
sessiz sedas›z k›y›lara yaklaflt›lar. ‹ngiliz muharebe gemisinden ayr›ld›klar›nda 
varmak istedikleri ilk nokta Kabatepe’nin bir mil kuzeyinden itibaren bafllayan 
sahillerdi. Ama öyle olmad›. K›y› ak›nt›lar› Anzak birliklerini as›l noktadan biraz 
daha kuzeye  do¤ru sürükledi. 

Anzaklar 04.30’da k›y›ya ulaflt›klar›nda  karfl›lar›nda Ar›burnu yarlar›n› ve bu 
yarlar›n   k›y›lar›n›  gözetlemekle görevli  iki tak›m› bulacaklard›.  Bu iki tak›m 
k›y›ya ç›kan 1500 kiflilik iflgalciye kahramanca direndi. Yanlardan sarkarak 
kendilerini kuflatan düflmana ra¤men yerlerini terk etmediler. Ölerek ihtiyatta
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bekleyen birliklerimiz gelmesi için zaman kazand›rd›lar. Bu kahramanlar›n o gün 
canlar›n› hiçe sayan direniflleri olmasa düflman çok daha h›zla ilerleyecek belki 
de Çanakkale’nin efsanevi direnifli bafllamadan bitecekti.  Burada o gün kahramanca 
savaflan askerlerin an›s›na tak›m komutanlar›, Aste¤men Muharrem, ‹mradal› 
‹brahim Hayrettin ve Gelibolulu  Muharrem Çavufl’u sayg› ve rahmetle an›yoruz.

K›y›lardaki bu direnifl iflgalcileri yavafllatm›fl ama ilerlemelerini engelleyememiflti. 
Saat sekizi gösterdi¤inde k›y›ya ç›kan düflman birli¤inin say›s› 8 bini bulmufl 
Merkeztepe, Kanl›s›rt ve K›rm›z›s›rt  iflgal edilmiflti.  Üstelik bir bataryam›z› da 
ele geçiren iflgalciler bir tümene yak›n birli¤iyle Conkbay›r›’na do¤ru hareket 
ediyordu.

Ayn› saatlerde  amans›z bir mücadelede Seddülbahir’in koylar›nda bafllam›flt›.

SEDDÜLBAH‹R ÇIKARMASI: Ar›burnu’na bask›n fleklinde yap›lan ç›karman›n aksine 
Seddülbahir bölgesine yap›lan ç›karma bombard›mandan sonra bafllad›. Hamilton’un 
plan›nda ç›karman›n kalbi bu bölgeydi.  Buras› hem Kilitbahir platosuna ulaflmak 
için biçilmifl kaftan hem de k›y›lardaki birliklerin say›s› ve da¤›n›k olmas› aç›s›ndan 
kolay bir hedefti. Böyle olunca da buraya yap›lacak ç›karmada elde edilecek 
baflar› bütün bir ç›karman›n baflar›l› olmas› anlam›na geliyordu. Bu niyetle 
planlanan ç›karma befl ayr› noktadan bafllayacakt›. 

Güvenlik nedenleriyle harflerle kodlad›klar› bu ç›karma, flu noktalara planlanm›flt›:

1- Y Plaj› dedikleri Z›¤›ndere’nin hemen kuzeyindeki P›nariçi Koyu’na  bir muharebe 
gemisi himayesinde dört kademe halinde iki tabur ç›kacakt›.  Karfl›lar›ndaki Türk 
kuvveti bir mangada ve buraya sevk edilen 7. Bölük’ten iki tak›md›

2- X Plaj› ad›yla isimlendirdikleri Teke Burnu’nun kuzeyindeki kumsala 2 bin 
kiflilik bir kuvvet ç›kacakt›. Karfl›lar›ndaki Türk askeri say›s› ise 12 kifliden ibaret 
bir manga idi.

3- W Plaj› dedikleri  Teke Koyu’na  ç›karmay› düflündükleri birlik say›s› 4 bin  
kifliydi. Bunlara karfl› koyacak Türk askerinin say›s› 200 idi. Buradaki ç›karma 
baflar›ya ulafl›rsa ç›kan birlikler Ertu¤rul Koyu’nu arkadan sararak buradaki 
ç›karman›n baflar›l› olmas›n› sa¤layacaklard›.

4- V Plaj› olarak isimlendirdikleri bölge Ertu¤rul Koyudur. Buraya  ç›karmay›



düflündükleri asker say›s› 6 bin idi. Karfl›lar›nda onlar› bekleyen  10. Bölük’e ait 
240 kiflilik bir gruptu.

5- S Plaj› denilen yer bugünkü Abide’nin bulundu¤u s›rt›n alt›ndaki Morto Koyu’dur. 
Buraya ç›kar›lacak taburun ilk  görevi eski Hisarl›k S›rt›’n› ele geçirerek Seddülbahir-
Kirte eksenindeki Türk topçusunu bask› alt›nda tutmakt›.

‹lk gün Genaral Hamilton’un çok güvendi¤i 29. ‹ngiliz Tümeni’yle bafllayacak bu 
ç›karma daha sonraki günlerde Frans›z Tümeni ve 1. ‹ngiliz  Deniz Tümeni ile 
desteklenecekti. M›s›r’da bulunan 29. Hint Tugay› da bu bölge için planlanm›flt›.

Türk taraf›nda ise 6 kilometreyi bulan bu k›y› fleridi savunacak 26. Alay’›n 3’üncü 
Taburu’nun mevcudu bin civar›ndayd›. Ç›karmay› yapan 15 bin kiflilik kuvvete 
karfl› l ›k k›y› lar› savunacak askerlerin say›s› ancak bu kadard›.

Genel bir de¤erlendirme ile ç›karman›n ilk saatleri için flu sonuçlara varabiliriz.

1- ‹flgalci birlikler için her fley beklenildi¤i gibi bafllam›flt›. Karfl›lar›ndaki kuvvetler 
az ve da¤›n›k, üstelik silah ve lojistik imkanlar› bak›m›ndan yetersizdi. 

2- Ordu komutan› Liman Von Sanders ç›karman›n bafllad›¤› ilk saatlerde bile 
kendinden emin ç›karman›n Saros Körfezi ve Kumkale’ye  bafllad›¤›n› zannediyor, 
ihtiyatlar› Sedddülbahir ve Ar›burnu’na yollamak yerine Kumkale’deki oyalama 
ç›karmas›na takviye yapt›r›yordu.

3- Ç›karman›n ilk gününde iflgalcilere karfl› koyacak birliklerinden Saros Körfezi 
ve Anadolu Yakas›’ndakilerin  bu bölgeye yetiflmesi mümkün görünmüyordu.

4-Ç›karman›n kaderinin belirlenece¤i bu ilk günde bütün yük bu bölgede daha 
evvel konuflland›r›lm›fl say›ca yetersiz birliklerin omuzlar›ndayd›.

Ç›karma  z›rhl›lar›n dakikalarca süren bombard›man›ndan sonra bafllad›. Her fley 
yolunda gidece¤i beklenirken Ertu¤rul Koyu’ndan gelen haberler bir kabus gibi 
iflgalci komutanlar›n yüreklerini daraltt›. Bu koyda Yahya Çavufl komutas›ndaki 
80 kifli k›y›ya ç›kmaya çal›flan düflmana ölüm kusuyor, karaya ç›kmak için haz›r 
olan askerler ya daha filikalardayken ölüyor yada kendilerini denize at›yordu. 
Böylesine dirençli bir savunma beklemeyen Hamilton ve di¤er komutanlar 
flaflk›nl›kla di¤er koylardan gelecek haberleri bekliyordu. 
Di¤er koylardan gelen haberlerde iflgalciler için ümit verici de¤ildi.  Bir kere sonuç
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ne olursa olsun Türk taraf› kahramanca savunuyordu. Teke Koyu’nda da flanl› 
bir direniflle karfl›laflm›fllar ve çareyi savafl gemilerinin yapaca¤› topçu 
bombard›man›nda  aramaya bafllam›fllard›.  Z›¤›ndere’de  karaya ç›km›fllarsa da 
Türk taraf›n›n sald›r›s›ndan flaflk›na dönmüfller ve savunmaya çekilmifllerdi. ‹kiz 
Koyu ve Hisarl›k ç›karmas›nda ise ifller yolunda gidiyor gibi görünüyordu. 

Ç›karman›n bu ilk saatleri iflgalci güçler aç›s›ndan tam bir kabustu. Karfl›lar›ndaki 
taburun kahraman Komutan› Mahmut Sabri önderli¤indeki bir avuç kahraman 
damarlar›nda akan asil kana vatanlar›n› koruma iç güdüsünü eklemifller, arkalar›nda 
gözü yafll› analar›n›n dualar›yla zafere de¤il ölüme kofluyorlard›. Tek düflünceleri 
yard›ma koflacak di¤er bir l ikler iç in biraz zaman kazanmakt› .

Bu terkedilmifl gibi duran k›y›lar, bu her koyda birkaç mangadan ibaret vatan 
evlatlar›, bu silahtan mermiden yoksun y›llar›n yorgunu genç yafll› savaflç›lar öyle 
bir savunma destan› yazd›lar ki, iflgal güçleri bir anda çaresizli¤in kuca¤›na 
düfltüklerini fark ettiler. fiimdi buraya Müttefik kaynaklardan al›nan kahramanl›¤›m›z› 
öven yaz›lar› koymayaca¤›m.  Yada bu sat›rlarda bizi komuta eden veya bizimle 
savaflan komutanlar›n methiyelerini de  okuyamayacaks›n›z. Biliyorum ki o gün 
vatan savunmas›n› yapanlar›n hiçbiri bu sat›rlar› görmek umuduyla savaflmad›lar, 
onlar vatan düflman eline geçmesin, analar›n bac›lar›n namuslar›na el uzat›lmas›n, 
kardeflleri afla¤›lanmas›n diye öldüler. 

Bu ilk savunma Türk taraf›na pahal›ya mal olmufl askerlerin yar›ya yak›n› flehit 
düflmüfltü. Subay kay›plar› a¤›rd›. Tak›mlar› çavufllar idare ediyordu. Ama bütün 
bu kay›plar savunma için büyük bir umudu do¤urmufltu. Düflman karaya ç›km›flsa 
da Seddülbahir’in hemen bütün koylar›nda çak›l›p kalm›fllar ancak 1.5 kilometre 
ile 300 metre aras›nda de¤iflen dar bir k›y› kesimini ele geçirebilmifllerdi.

As›l ç›karman›n yap›ld›¤› Seddülbahir ve Ar›burnu'nu savunan 3. Kolordu’nun 
Komutan›, Yanya Kahraman› lakab›yla tan›nan Esat Pafla’d›r. Esat Pafla alt 
kademelerinden gelen haberler do¤rultusunda ç›karman›n kendi bölgesinde 
bafllad›¤›n› ö¤renince Liman Von Sanders’e ulaflmaya çal›fl›r. Pafla, ç›karmay› 
bekledi¤i bölge olan Saros Körfezi’ne tepeden bakan Bolay›r’dad›r. Esat Pafla 
bu saatleri hat›ralar›nda flöyle anlatmaktad›r: “Bir taraftan durumu bildirmek, 
gerekli emirleri almak,ayn› zamanda Eceabat’a çabuk gidecek bir araç istemek 
üzere kendisini aramaya gittim… Beni görünce düflman görür korkusuyla telafla 
kap›larak ‘yere yat’ iflareti verdi. Bunun üzerine yere yatmak zorunda kalarak 
sürüne sürüne yan›na gittim. Gerçi bir çok tafl›t gemisi savafl gemileriyle birlikte 
Bolay›r’›n karfl›s›nda durmakta idi. Fakat güvertede asker ç›karma belirtisi



görünmüyordu. As›l ç›karman›n Seddülbahir ve Ar›burnu’na yap›lmakta oldu¤unu 
bu ç›karman›n bir gösteri ç›karmas› olmas›n›n muhtemel bulundu¤unu söyledim. 
Eceabat’a gidip duruma el atabilmek için emrinde bulunan flirket vapurunu geçici 
olarak emrime verilmesini rica ettim. Düflman hakk›ndaki görüflümü olumlu buldu. 
Karargaha dönüfle karar vererek flirket vapuruyla Eceabat’a gitmeme izin verdi. 
Yaln›z kendisinden yap›lacak hareket hakk›nda hiçbir talimat alamad›m.”

Esat Pafla’n›n durumun vahametini  anlatan ikinci raporu da Liman Pafla’y› Saros 
Körfezi’nden as›l ç›karma bölgesine getirtemedi. Pafla, 25 Nisan gününü Saros 
Körfezi’ne ç›karma yap›laca¤›n› beklemekle geçirip ancak 26 Nisan günü as›l 
ç›karma bölgesine gelebildi. 

Seddülbahirde ki Türk askerleri amans›z bir direniflle düflman›n umutlar›n› y›karken 
Ar›burnu s›rtlar›nda da kritik saatler yaflanmaktad›r.

Düflman›n ç›karma yapt›¤›n› ö¤renen 27. Alay Komutan› fiefik Aker, 05.45’te, 
hareket emrini binbir güçlükle al›r.  05.55’te Topzeytin’den hareket edip,  07.40’ta 
Kemalyeri’ne ulaflt›.  Kendi tümenine bir bilgi notu yazarak 19. Tümene iletilmesini 
isteyip, 07.55’te de  taarruzu bafllatt›. Bu notta düflman›n Ar›burnu s›rtlar›n› iflgal 
etti¤ini, kendisinin ‹nayet-i Hakk’a istinaden taarruza bafllad›¤›n› ve 19. Tümen’in 
seri olarak Kocaçimen bölgesini tutmas› gerekti¤ini bildiriyordu.

Çünkü Kocaçimentepe kritik bir noktayd› ve buraya ulaflacak düflmana karfl› 
koyacak bir kuvvet olmazsa, düflman buradan 27. Alay› yan ve arkadan saracak, 
durum iyice ümitsizleflecekti. 

fiefik Aker’in notu  19. Tümen’e geldi¤inde Tümen Komutan› Yarbay Mustafa 
Kemal 57. Alay’la birlikte yan›na bir da¤ bataryas› alarak Bigal›’dan Conkbay›r›’na 
do¤ru hareket edeli 10 dakika oluyordu. Oysa 19. Tümen do¤rudan Liman Von 
Sanders’e ba¤l› ihtiyat birli¤iydi ve Pafla’dan emir almadan hareket etmemesi 
gerekiyordu. ‹flte o gün Mustafa Kemal’in durumun ciddiyetini kavrayarak emir  
beklemeden harekete geçmesi muharebenin dönüm noktalar›ndan birisini 
oluflturmufltu. 

‹lerleyen saatlerde 27. Alay ve onun imdad›na yetiflen 57. Alay’›n cesur sald›r›lar› 
düflman›n ilerlemesi engellemifl ve Gelibolu Yar›madas›’n›n daha ilk günden, 
düflme felaketini önlemifltir.

‹lk günün akflam›na gelindi¤inde durum fluydu; ‹flgalci güçler hedeflerine
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ulaflamam›fl, k›y›lar› ç›km›fl olsalar bile derinlemesine bir alan› kontrol alt›na 
alamam›fllard›. Beklemedikleri bir direnifle zaman zamanda çok cesur taarruzlara 
maruz kalm›fllar, emir komuta zincirinde ciddi hatalar ortaya ç›km›flt›.  Karfl›lar›ndaki 
savaflç›lar beklediklerinin aksine, topraklar›n› savunmak için ölümü göze alan 
kahramanlardan olufluyordu. Dolay›s›yla ilk günkü hedeflerini de¤ifltirmek 
durumunda kalm›fl, ç›kt›klar› k›y›larda tutunmaya çabal›yorlard›. Hatta Ar›burnu’ndan 
çekilme fikri bile iyiden iyiye düflünülüyordu.

Türk taraf›nda Ordu Komutan›’n›n ç›karma öncesi yan›lg›lar› akflama kadar sürmüfl 
ve düflman› daha ilk günden denize dökmek f›rsat› kaç›r›lm›flt›. Buna ra¤men 
düflman›n önü ölerek kesilmifl, vatan›n kolay kolay teslim edilmeyece¤i gösterilmiflti. 
Askerlerin savaflma azmi ve kararl›l›¤› komutanlara umut veriyordu.

Ç›karman›n ikinci günü iflgal güçleri hem Seddülbahir hem de Ar›burnu’nda 
taarruza bafllad›lar. Düflman›n hepsini karaya ç›kartamasa da 15 bataryal›k bir 
topçu kuvveti vard›.  Savafl gemilerindeki son model toplara ilave olarak baz› 
nakliye gemilerine monte edilmifl hafif toplar, a¤›r makineli tüfekler düflmana 
ola¤anüstü atefl gücü sa¤l›yor, Türk askerlerinin iflgalcileri tepelerden afla¤›ya 
kovalamas› bu sayede önleniyordu. Ayr›ca bu atefl gücü, gece boyunca çal›flarak 
tahkimat yapmam›z› engellemeye çal›fl›yordu.

‹kinci gün iflgal güçlerinin yapt›¤› taarruz baflar›ya ulaflamad›. Seddülbahir 
cephesinde biraz ilerleme sa¤lad›larsa da, henüz yard›m alamam›fl Türk birlikleri 
karfl›s›ndaki bu baflar› önemsenecek kadar de¤ildi. 

Buraya Seddülbahir bölgesinde düflmana iki gün yard›m almadan direnen 3. 
Tabur’un Komutan› Binbafl› Mahmut Sabri’nin o günlere dair hat›ralar› aktararak 
durumu özetleyelim; “Taburun 25 -26 Nisan tarihinde Seddülbahir k›y›s›nda 
dayan›kl›l›¤› ve direnmesi ve 27 Nisan’da imdat yetiflinceye kadar karfl› durmas› 
ve bu üç günde tabur kumandanlar›n›n hepsiyle erlerin 4/5’ü muharebe hatt›ndan 
hariç kal›ncaya kadar son fedakarl›¤› göstermesi ve hiç bezginlik göstermemesi 
Türklük kahramanl›¤›na en güzel bir numune teflkil eder.”

27 Nisan günü Seddülbahir cephesinde fazla hareketlilik olmad› iflgal güçleri 
fliddetli bir taarruz için haz›rl›k içindeydiler. Ar›burnu cephesinde Mustafa Kemal’in 
bafllatt›¤› taaruzda baz› ufak baflar›lar elde edilse de düflman› as›l mevzilerinden 
söküp atmak mümkün olmad›.

Müttefik ordular› Seddülbahir bölgesinde ç›karmadan sonra 28 Nisan 1915’te



Alç›tepe’ye ulaflabilmek için bir taarruz bafllatt›lar. Birinci Kirte Çarp›flmalar› denilen 
bu taarruzda baflar› sa¤layamad›lar. Türk Ordusu’nun sald›rganlar› mevzilerine 
tam yerleflmeden atmak iste¤iyle düzenledikleri 1-2 ve 3-4 May›s taarruzlar› da 
istenilen sonucu vermedi. Bu sald›r›lar hem Seddülbahir de hem de Ar›burnu'nda 
yap›lm›fl özellikle Ar›burnu'nda Queen Elizabeth z›rhl›s›n›n toplar› ve makineli 
tüfekleri askerlerimizin toplu halde flehit olmalar›na sebep olmufltu. Askerlerimiz 
donanma ateflinden korunmak için sald›r›lar› gece düzenliyor,  karfl› tarafsa bunun 
bildi¤inde sürekli ayd›nlatma fiflekleriyle önlem almaya çal›fl›yordu.

Müttefikler yorulan Türk askerlerinin toparlanmas›na f›rsat vermeden yapt›¤› 
May›s’›n 6-7-8’inci günlerindeki sald›r›s› tarihe II. Kirte Savafl› olarak kaydedilecektir. 
‹flgal güçleri bu taarruzu da amaçlar›na ulaflamadan noktalamak zorunda 
kalacaklard›. 

Seddülbahir cephesinde bu çarp›flmalar cereyan ederken Ar›burnu’nda 19 May›s 
günü Türk taraf›n›n baflar›s›z ve insan kayb› aç›s›ndan ac› bir taarruzu olmufltu.

11 May›s’ta Çanakkale’ye gelen Enver Pafla ‹stanbul’a döndükten 3 gün sonra 
denetleme sonuç emrini göndermiflti. Bu emirde Seddülbahir’i bir müddet 
savunmay› uygun buluyor ama “Ar›burnu’nda taarruzda acele edilmeli” diyordu. 
Bunun üzerine Ar›burnu’nda bir bask›n taarruzu yap›lmas›na karar verildi. ‹flte 
hava hakimiyetinin önemi o günde ortaya ç›kacak ve tayyarelerle yap›lan kefliflerle 
Türk Ordusu’ndaki hareketlenme tespit edilecekti. Bunun üzerine ‹ngilizler buray› 
yeni askerlerle takviye edip, dikenli tellerle ve a¤›r makineli tüfeklerle 
güçlendireceklerdi. Türkler “annem beni yetifltirdi bu ellere yollad›” dizeleriyle 
bafllayan vatan marfl›n› söyleyerek sald›r›yor, bu marfl›n “sütüm sana helal etmem 
sald›rmazsan düflmana” dizelerinde iyice cofluyorlard›. Ama hem donanman›n 
atefli, hem de a¤›r makineli tüfeklerin mermileri buralar› bir ölüm tarlas›na 
çeviriyor, binlerce askerimiz bir daha açmamak üzere gözlerini kapat›yordu. 
Atatürk’e, “Biz Çanakkale’de bir Darülfünun kaybettik” dedirten yer iflte buradaki 
Gedik Deresi’dir.

19 May›s taarruzunda ki kay›plar›m›z Hamilton’u umutland›rm›flt›. Lord Kichener’in 
kay›plar›m›z› telafiye zaman vermeden bir taarruz yap›lmas› iste¤i 2. Kitre Savafl›’n›n 
ezikli¤ini atma duygusuyla birleflince tarihe 3. Kirte Savafllar› olarak geçen 
çarp›flmalar yafland›. 4-6 Haziran aras›ndaki bu muharebeleri 21-22 Haziran 1. 
Kerevizdere, 28 Haziran-3 Temmuz aras› da Z›¤›ndere bo¤uflmalar› izleyecektir.  
Bunlardan istedi¤i sonuçlar› elde edemeyen Müttefikler, 5 Temmuz’da  ikinci 
defa Z›¤›ndere’ye  ve 12-13 Temmuz tarihlerinde de tekrardan Kanl›dere ve
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Kerevizdere’ye  taarruz ettiler.

Düflmandan daha fazla ölerek savundu¤umuz Alç›tepe eteklerindeki kritik yerleri 
düflmana kapt›rmad›k. Buralarda çok kanl› çat›flmalar yafland›. Onbinlerce yi¤it 
analar›n gül kokan sinelerine yaslanamadan, yavuklular›n›n hüzünlü özlemlerinde, 
daha hayatlar›n›n bahar›n› sürerken topra¤›n ba¤r›na düfltüler. fiimdi bile ne 
mezarlar›, ne nas›l öldükleri bilinmeden savunduklar› toprakla kar›flm›fl bu yi¤itlerin 
sessiz ç›¤l›klar› Gelibolu’nun elemli rüzgarlar›nda seda bulmaktad›r. fiimdi bile 
geceleri ›ss›z kovuklar bir flehidin son s›cakl›¤›n› saklamaktad›r.

Haziran ve Temmuz’un ortalar›n› Kirte, Kerevizdere, Z›¤›ndere muharebeleriyle 
geçiren taraflar Temmuz ortas›ndan A¤ustos bafl›na kadar sükunet bulmufl bir 
muharebeye al›flmaya çal›fl›yorlard›.  Nispeten siper savafllar›yla geçen bu günler 
asl›nda f›rt›na öncesi yaflanan bir sessizlikti.

Ne iflgalciler ele geçirebildikleri noktalardan daha ileriye gidebiliyor ne de biz 
taarruzla k›y›lar›m›z› iflgalden temizleyebiliyorduk. ‹mkanlar ölçüsünde vatan›m›z› 
savunmaya çal›fl›yorduk.  Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ne müttefiklere karfl› koyacak 
donanmas› ne de onlarla bafla ç›kabilecek hava gücü vard›. Devlet o y›llarda yeni 
geliflmeye bafllayan tayyarelerin önemini keflfetmifl ama bafllat›lan hava gücü 
oluflturma çabalar› savafl›n bafllamas›yla yar›m kalm›flt›. Düflman›n 35 uça¤›na 
karfl›l›k eldeki 3 uçakla keflif uçufllar› yapmaya çal›fl›yorduk. Donanman›n durumu 
da iç aç›c› say›lmazd›. Almanya’dan gelen Yavuz ve Midilli, Rus tehdidine karfl› 
‹stanbul’u koruyor, di¤er gemilerimiz de müttefik donanmas›yla bafledecek gücü 
bulam›yordu. Buna ra¤men 13 May›s’ta Muavenet-i Milliye, Golyat’› bat›r›yor, buna 
Almanya’dan yard›ma gelen iki denizalt›n›n 25 May›s’ta   Majestik ve 27 May›s’ta 
da  Triumph’u bat›rmas› eklenince  ‹ngiltere’de hükümet sallan›yordu. Ama 
Marmara’ya girmeyi baflaran Müttefikler’in 9 denizalt›s› irili ufakl› 160 tan fazla 
gemimizi bat›rm›flt›. Marmara’n›n güvenli¤i sa¤lanamay›nca da hem asker hem 
teçhizat sevkiyat› sekteye u¤ruyordu. Zaten ba¤lant› yollar› kesik oldu¤u için ne 
Almanya’dan nede Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’ndan yard›m alam›yor, 
adeta tek bafl›m›za savafl›yorduk.

Çanakkale Savafllar›’ndaki baflar›s›zl›k hem Fisher’in istifa etmesine hem de 
Churchill’in bakanl›ktan al›nmas›na sebep olmufltu. Art›k Londra ve Paris  Çanakkale 
seferini  iyiden iyiye sorguluyordu. Bu yüzden s›k›flan cepheyi bir an önce aç›p 
‹stanbul’a ulaflmak için bir fleyler yapmak gerekiyordu. Hamilton’un Haziran’da 
Çanakkale’yi geçmek için daha çok asker iste¤i A¤ustos’da gerçeklefltiriliyor 50-
60 bin askerin Limmi’de topland›¤› bilgisi Türk Genelkurmay›’na da ulafl›yordu.



Art›k son büyük taarruz ve son büyük savunman›n tarihi yaklaflm›flt›.   
Hamilton’un plan›na göre sald›r› bu sefer Suvla Liman›’ndan bafllayacak, istilac›lar 
Anafartalar ovas›ndan t›rman›p Conkbay›r›’n› ele geçirilmeye çal›fl›lacakt›. Bu 
cephede bulunan Türk birliklerine di¤er bölgelerden yard›m gelmemesi için, Kirte 
cephesinde Z›¤›ndere bölgesinden 35 bin kiflilik ‹ngiliz birli¤iyle, Anzak cephesinde 
6 A¤ustos’ta Kanl›s›rt, 7 A¤ustos’ta da Cesarettepe’ye 37 bin kiflilik Yeni Zelanda 
ve ‹ngiliz tümeniyle sald›r›lar düzenlenecekti. 

Türk taraf›nda ise Liman Von Sanders’in Saros tak›nt›s› bizi zor durumda b›rakacakt›. 
Liman Pafla, gelen bilgiler do¤rultusunda burada bir tak›m tedbirler alm›flsa da 
sald›r›y› yine Saros Körfezi’ne bekledi¤inden Anafartalar’daki Türk birliklerinin 
say›s›n› s›n›rl› tutuyordu. 

6 A¤ustos günü Avustralya Tugay›’n›n giriflti¤i sald›r› sonucu Kanl›s›rt’›n büyük 
bir k›sm›n› ele geçirdiler. Conkbay›r›’n› iflgal etmek isteyen birlikler ise yaflanan 
kanl› çarp›flmalar ve Türk askerlerinin ölesiye direnifli sonucu hedeflerine 
ulaflamad›lar.

Suvla Liman›’na ç›kan iflgal birlikleriyse ciddi bir sald›r›yla karfl›laflmad›lar, fakat 
harekat›n kalan bölümünü baflar›yla yürütemediler. Gerek emir-komuta zincirindeki 
hatalar, gerekse komutanlar›n basiretsizli¤i, bu kuvvetlerin tepelere do¤ru 
t›rmanmas›n› engelledi. Böyle olunca da Liman Pafla’n›n burada az kuvvet b›rakma 
yanl›fll›¤›ndan yeterince faydalanamad›lar. 

Hatas›n› anlayan Liman Pafla, Bolay›r bölgesindeki iki tümeni Albay Fevzi Bey 
komutas›nda ç›karma bölgesine yollad›.  Ayr›ca iki tümen de Anadolu Yakas›’ndan 
Rumeli Yakas›’na do¤ru hareket ettirildi.  Albay Fevzi Bey ç›karma bölgesine 8 
A¤ustos’ta ulaflm›fl ama yorgun askerin taarruza kald›r›lmas›na karfl› ç›km›flt›. 
Taarruzun 9 A¤ustos’ta yap›lmas›n› istiyordu. Bu istek Liman Pafla’n›n, Fevzi Bey’i 
görevinden al›p yerine Mustafa Kemal’i getirmesine sebep olacakt›.

Mustafa Kemal o gün Anafartalar’daki bütün kuvvetlerin komutan› olmufltu, tarihe 
1. Anafartalar Savafllar› diye geçecek çarp›flmalar› idare eder duruma gelmiflti. 
Mustafa Kemal, 9 A¤ustos günü Suvla’n›n güneyi ve Sazl›dere’nin kuzeyindeki 
savafl bölgesinden Suvla’ya do¤ru taarruz emri verdi. Sonuç tam bir zaferdi. 
Müttefikler iflgal ettikleri tepeleri b›rakarak Tuzgölü’ne kadar kaçarak çekildiler. 
Kay›plar› 18 bini bulmufltu.

fiimdi s›ra Conkbay›r›’na gelmiflti. Bu bölgedeki düflman›n da tepelerden at›lmas›
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gerekiyordu. Mustafa Kemal’in bu amaçla 10 A¤ustos günü bu bölgede düzenledi¤i 
taaruz da amac›na ulaflacak, o gün ö¤leden sonra Sar›bay›r s›rtlar› da düflmandan 
temizlenecekti. Burada Mustafa Kemal’in gö¤süne bir flarapnel parças› isabet 
edecek ancak gö¤üs cebinde bulunan saati onu mutlak bir ölümden kurtaracakt›.

15 A¤ustos’da  Hamilton adeta yenilgisini ilan ederek, 100 bin yeni asker istedi. 
Bu istek Londra’da adeta so¤uk dufl etkisi yapt›. Zaten cephelerden gelen haberler 
‹ngiltere’nin baflkentine kabus gibi çökmüfltü. Ruslar, Almanlar karfl›s›nda sürekli 
geriliyor, ‹talyanlar Avustralyal›lar önünde  baflar›l› olam›yor, Bulgaristan’›n Almanya 
saf›nda harbe kat›laca¤› bilgileri yürekleri s›k›flt›r›yordu.

Bütün bunlardan sonra Hamilton asker beklerken sadece komutanlar› de¤ifltirme 
yetkisi alabiliyordu.  Hamilton yine de flans›n› deneyecek ve 21 A¤ustos’ta tekrar 
taarruz edecekti.  2. Anafartalar Savafl› denilen bu taarruz 7 bin Anzak, ‹ngiliz 
ve Hint askerinin ölümüyle sonuçlanacakt›. 

Yine ve son kez olmam›flt›. Çanakkale’nin geçilemeyece¤i iyiden iyiye anlafl›lmaya 
bafllan›yordu. 

Art›k Hamilton’un ne sald›racak gücü ne de asker isteyecek yüzü kalm›flt›. 11 Ekim 
tarihinde Kitchener, Hamilton’a bir mektup yaz›yor, “Bir tahliye yap›l›rsa zayiat 
ne kadar olur” diye soruyordu. Çekilmenin bu ilk sinyallerini alan  Hamilton’un 
belki de tahliyeyi engellemek için verdi¤i; “Birliklerimizin yar›s›n› kaybederiz” 
cevab› görevden al›nmas›na sebep oluyordu. Yerine atanan  General Sir Charles 
Monroe incelemeler sonras› “Tutulacak yegane yol Gelibolu Yar›madas›’n› 
boflaltmakt›r” mesaj› asl›nda Çanakkale Savafllar›’n›n müttefikler taraf›ndan 
kaybedildi¤ini de gösteriyordu.

Monroe’nun bu cevab›nda Almanya’n›n yan›nda savafla giren Bulgaristan’›n tercihi 
de önemli rol oynam›flt›r. Art›k ‹stanbul-Berlin yolu aç›lm›flt›. Bu da Osmanl›’ya; 
top, a¤›r makineli tüfek, bomba gibi s›k›nt›s›n› çekti¤i silahlar gelecek demekti. 
Müttefiklerinden yard›m alamadan, tek bafl›na düflmana direnen ve Bo¤az’› 
açt›rmayan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun askerleri yard›m al›nca neler yapabilece¤ini 
kestirmek zor de¤ildi.

11 Kas›m’da bizzat incelemeye gelen Savafl Bakan› Kichener’in  bir dizi toplant›dan 
sonra   Harp  Dairesi’ne  sunaca¤›  teklif: “Çekilelim”  olmufltu.
‹ngiliz hükümeti bu karar› tart›fl›rken Gelibolu’da o tarihe kadar hiç yaflanmam›fl 
bir f›rt›na oldu. Sa¤anak ya¤mur, tipi ve müthifl so¤uk bafllad›. Siperler su ve



çamurla doluyor, askerler bo¤uluyor, seller malzemelerinin bir k›sm›n› al›p 
sürüklüyordu. 5 bin asker, donmufl, çeflitli yerlerinden yaralanm›fl ve hastalanm›flt›. 
Topra¤›na sahip ç›kan kahraman ulusa, topraklar› da sahip ç›k›yordu. Gelibolu’nun 
ya¤muru-çamuru, rüzgar›-f›rt›nas› yani topyekun tabiat› da müttefik askerlerine 
“gidin” diyordu.

‹flte ‹ngiliz hükümeti bu tavsiyeyi 7 Aral›k 1915’te dinliyor ve çekilme karar› 
al›yordu. Art›k Çanakkale Muharebeleri bitmifl, savafl›n galibi Türkler olmufltu. 

Müttefik Kuvvetler’i çekilme iflini ustaca yapm›fllar, hiçbir zaiyat vermeden 20 
Aral›k 1915 da Ar›burnu’ndan, 9 Ocak 1916’da da Seddülbahir’den ayr›lm›fllard›. 
Dünyan›n en büyük iki imparatorlu¤unun güçleri kaçarken zaiyat vermemelerini 
büyük bir baflar› sayarak sessiz sedas›z gitmifllerdi. Bir yüzbafl›n›n çekilirken 
defterine düfltü¤ü not asl›nda Gelibolu’daki muharebeyi onlar aç›s›ndan özetliyordu: 
“Tezat›n fark›na varmamak imkans›zd›. O parlak A¤ustos sabah›, savafl azmi, 
gayreti ve arzusu ile dolu 750 mevcutlu taburum o karanl›k Aral›k gecesinde 
100’ün alt›nda bir mevcutla can›ndan bezmifl, kir pas içinde kalm›fl, hayalleri 
k›r›lm›fl s›v›fl›yor. Geride b›rakt›klar›m›zdan utan›yorum”
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“Hep birlikte flehadete koflal›m ki, vatan kurtulsun.”
- II. Tümen’den Yüzbafl› Kemal Bey -



Savafl Ortas›nda Çat›flmalardan Uzak Bir Alanda Kriket Oynayan 
‹ngiliz ve Avustralya’l› Askerler 1915

So¤anl›dere’nin Hikayesi



Gelibolu’nun her kar›fl topra¤› gibi So¤anl›dere’de büyük muharebenin her an›n› 
solumufl kutsal bir bölgedir. So¤anl›dere deniz muharebelerindeki kritik rolünün 
ard›ndan, kara muharebelerinde de geçifl noktas› olmas› nedeniyle hareketli 
günler geçirmifltir. 

So¤anl›dere’nin hikayesini okurken ayn› zamanda deniz muharebesine giden 
süreçte savunma sistemimizin durumunu, sistemde yap›lan de¤ifliklikleri ve bu 
kritik süreçte So¤anl›dere’nin rolünü ö¤reneceksiniz. Kara muharebeleri ise sizlere 
cephe gerisine ait zengin bilgiler, hat›ralar ve vatan evlatlar›n›n kan›yla ödenen 
hatalar› gösterecek.

So¤anl›dere’ye ulaflmak için Kilitbahir kalesini geçtikten sonra sahili takip ederek 
10 kilometre kadar gitmeniz gerekiyor. Bu yolu kat ettikten sonra varaca¤›n›z yer 
deniz muharebelerine haz›rlan›rken oluflturulan, set bataryalar›n›n kuruldu¤u 
So¤anl›dere’dir.  E¤er hala içeriye do¤ru girmemifl So¤anl›dere vadisinin denize 
kavuflma noktas›nda iseniz, denizden gelen kokuyu içinize çekerek çevrenizi 
dikkatlice izleyin. Oralarda bir yerlerde may›nlar›m›z› korumak için kurulmufl 
bataryalar›n bafl›ndaki askerlerin deniz rüzgarlar›na kar›flm›fl kahramanl›k türkülerini 
duyabilirsiniz. O gün dünyan›n en büyük donanmas›yla gelen istilac›lara karfl› 
mütevaz› silahlar›yla direnen bu kahramanlar›n cesaret ve fedakarl›klar›,  atefl 
kusan toplar›, çelikten gemileri ve maddeyle bütünleflmifl kibri yenerek buralar› 
teslim alman›n kolay olmad›¤›n› göstermiflti.

fiimdi hat›ralar›ndan bir eser bulmak mümkün olmasa da bir zamanlar yap›lm›fl 
muazzam bir çarp›flman›n ruhu hala buran›n deli rüzgarlar›nda esmektedir.

Yüzünüzü bazen nazl› bir nefes bazen de  kuvvetli bir poyraz olarak yalayan bu 
rüzgar› arkan›za alarak yürüyün. fiimdi sa¤›n›zda solunuzda yükselen tepelerin 
aras›nda uzayan vadiyi göreceksiniz. Tepelerin aras›ndan gelen ufac›k derelerle 
flenlenen bu a¤açl›k arazi, kara muharebelerinde hem korunakl› bir vadi olarak 
askerlerimizi himaye etmifl hem de hastanelerin ve sarg› yerlerinin kuruldu¤u flifa 
yuvas› olmufltu. Yine bu arazideki etüv f›r›nlar› ve hamamlar,  askerlerimizin hem 
bitlerden hem de kirlerden kurtulmas›n› sa¤lamak için kurulmufltu. 

Seddülbahir cephesine giden birliklerin bir k›sm› burada e¤itim yapm›fl, buras› 
bir k›sm›n›n toplanma yeri olmufl, kenarlardaki ufak tepelerin aras›ndaki küçük 
vadiler askerlerimizi sald›r›lardan koruyarak dinlenmelerini sa¤lam›flt›.

Bu birlikler cephede çarp›flmalar yavafllad›¤›nda yine buradaki mutfaklarda piflen 
yemeklerle doymufllard›.
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fiimdi vadiye girip ilerlemeye bafllad›¤›n›zda sa¤›n›zda görece¤iniz harabe yap›lar 
Melek Han›m Çiftli¤i Reviri’dir. Buras› kara muharebelerinde gelifltirilerek hastane 
haline getirilmiflti. ‹lerlemeye devam ederseniz birkaç tafltan ibaret kalm›fl kabirler 
göreceksiniz. Bunlar hava sald›r›lar›nda flehit düflmüfl askerlerimizin huzurla 
uyuduklar› mekanlard›r. Biraz ileride sol yan›n›zdaki Aramaz mevkiinde tarlalar›n 
içine girip dikkatle bakarsan›z, yere sabitlenmifl tu¤lalar› seçeceksiniz. Bunlarsa 
15. Tümen Seyyar Hastanesi’nin tu¤lalarla yap›lm›fl Hilal’inin kal›nt›lar›d›r.  

‹lerlemeye devam ederseniz sa¤ yan›n›zda sizi So¤anl›dere fiehitli¤i karfl›layacakt›r. 
Bu flehitlik kara muharebelerinde yaralan›p buraya getirilmifl, son nefeslerini 
buradaki sa¤l›k yuvalar›nda vermifl kahramanlar›m›z›n huzurlu yuvas›d›r.

Burada yatan kahramanlar çarp›flmalar›n en fliddetli anlar›nda vatan›n› korumak 
u¤runa canlar›n› hiçe saym›fl vatan evlatlar›d›r. Kimi ailesini kimi sevdas›n› kimi 
de mal›n› mülkünü b›rak›p vatan›n hiç görmedikleri bu co¤rafyas›nda topra¤a 
düfltüler. Buraya gelirken birço¤u bir daha geri dönemeyeceklerini biliyordu. 
Fakat, bu gerçek onlar› yollar›ndan döndürmemifl, fedakarl›klar›n en büyü¤ünü 
gerçeklefltirerek, canlar›n› süngülerinin ucuna asarak, sald›rm›fllard›.

Onlar›n torunlar› olan bizlerse, bu yi¤itlere on y›llarca do¤ru düzgün bir kabristan› 
çok görmüfl, bu kahramanlar›n mezar tafllar›n›n otlar›n aras›nda adeta kaybolmas›na 
göz yummufluz. Gelibolu Yar›madas›’n›n birçok bölgesindeki bak›ms›z, unutulmaya 
yüz tutmufl flehitlik gibi buras› da ziyaretçilerini vefas›zl›¤›n hüznüyle karfl›l›yor 
ve bu vefas›zl›¤› unutturacak bir dost eli bekliyordu.  Bu dost eli ‹stanbul’un 
Zeytinburnu ilçesinden geldi.  Daha evvel on binlerce insan› bölgeye tafl›yarak 
Çanakkale Ruhu’nun diri tutulmas›na katk› sa¤layan Zeytinburnu Belediye Baflkan› 
Murat Ayd›n, buray› görünce üzüldü ve “Bu vefas›zl›k flehitlerimizin ruhunu 
s›zlat›yor” diyerek, buraya flehitlik ve an›t yapmak istedi. Ayd›n’›n iste¤i yetkililerce 
olumlu karfl›lan›nca yola ç›k›ld› ve buraya vefa örne¤i bir eserin kazand›r›lmas› 
için çal›flmalara baflland›.

Bu örnek çal›flmay› burada zikretmemizin sebebi di¤er politikac›lar›m›z› da benzer 
hay›rl› hizmetleri yapmaya ve yapt›rmaya teflvik etmektir. 
Bu memleketin insanlar› için yol, su ve elektrik ne kadar büyük ihtiyaçsa, vatan 
için flehit düflmüfl kahramanlar›n mezarlar›n›n ortaya ç›kar›l›p ihya edilmesi de 
o kadar büyük bir ihtiyaçt›r.

Aradan on y›llar geçti¤i halde dedelerinin mezarlar›n› bulamayan, on binlerce 
insan›m›z var. Muharebenin üzerinden yüzy›la yak›n bir zaman geçmesine ra¤men 
hala Gelibolu’nun çeflitli yerlerinden ç›kan kafataslar› bizim vefas›zl›¤›m›z›n ac›



birer levhas› olarak boynumuza as›lm›flt›r. Sürülen tarlalarda, dere yataklar›nda, 
aç›lan yollarda ortaya ç›kan aziz flehitlerimizin kemikleri bizlerde e¤er utanç hissi 
uyand›rm›yorsa bile, elbette Çanakkale’de çarp›flanlar›n ruhlar›n› s›zlat›yordur.

 Bu insanlar; biz gece yataklar›m›zda korkusuzca uyuyup, gündüz onurla gezmemizi 
sa¤layan bu kahraman atalar›m›z, topun tüfe¤in üstüne kahramanca at›lan bu 
korkusuz neslin temsilcileri, elbette bir mezar tafl› sevdas›yla ölmediler. Menk›beleri 
anlat›ls›n, u¤urlar›na fliirler söylensin diye vuruflmad›lar. Yapt›klar› fley her türlü 
mukaddesat›na sald›ranlara karfl› onurunu, namusunu ve vatan›n› korumakt›. 

Tarihimize onurla bakmam›z› sa¤layan bu kahramanlar›n hikayeleri unutulsa da 
mezar tafllar› bizim tarih bilincimizi canl› tutacakt›r.  Sadece bu sebep bile 
memleketin her köflesindeki insan›m›z›n buray› gelecek kuflaklara ders olacak 
yap›larla donatmas›n› sa¤lamal›d›r. Buras› art›k sadece Çanakkale ilinin bir parças› 
veya burada yaflayanlar›n arazisi de¤il bütün vatan›n ortak mal›d›r.  Çanakkale 
Muharebeleri s›ras›nda nas›l ki vatan›n her köflesinden insanlar›m›z gelip burada 
çarp›flm›fllarsa, flimdi onlar›n torunlar› olan bizler vatan›n en uzak köflelerinden 
gelip buralar› dolaflmal›, elimizden geliyorsa bir çivide biz çakmal›y›z. Bundan 
sonras›n› insanlar›m›z›n vicdan›na b›rakarak So¤anl›dere’nin hikayesine dönelim  .
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“Ey flehid o¤lu, isteme benden makber,
sana â¤ûflunu açm›fl duruyor peygamber.”

- M. Akif Ersoy -



Anadolu’dan Gönderilen Koyunlar Cepheye Tafl›n›rken

18 Mart Deniz Muharebesine Uzanan 
Süreçte So¤anl›dere’nin Rolü



So¤anl›dere’nin Çanakkale Deniz Muharebeleri’ndeki rolünü anlayabilmek için 
öncelikle Bo¤az’›n savunma yap›s› ve sistemini ile savafl ilan›ndan sonra bu 
sistemde yap›lan de¤ifliklikleri anlamam›z gerekir.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u daha Rumeli’ye ilk geçiflinden itibaren Bo¤azlar’›n önemini 
kavram›fl ve Bo¤azlar’› kontrol alt›nda tutmak için çeflitli çal›flmalar yapm›flt›r.  
Çanakkale Bo¤az›’n›n iki yakas›nda görülen kaleler ve tabyalar hep bu düflüncenin 
sonucu olarak infla edilmifltir.

Daha savafl bafllamadan önceki zamanlar için Bo¤az’daki  savunma sistemini 
Girifl Tabyalar› ve Merkez Tabyas› diye iki çat› alt›nda toplayabiliriz. Girifl tabyalar›m›z 
Kumkale, Seddülbahir, Ertu¤rul ve Orhaniye tabyalar›d›r. Merkez tabyalar› olarak 
gruplayabilece¤imiz tabyalar ise Rumeli Yakas›’nda Rumeli Mecidiye, Rumeli 
Hamidiye, Namazgah, Y›ld›z, Baykufl (Mesudiye) ve Anadolu Yakas›’nda da Anadolu 
Hamidiye,  Anadolu Mecidiye ve Çimenlik tabyalar›d›r.

Bo¤az’›n iki yakas›nda kurulan bu tabyalar›n ve içlerindeki toplar›n cayd›r›c› gücü 
yüzy›llar boyunca Çanakkale Bo¤az›’n› emniyet alt›na alm›fl ve burada ciddi 
hadiselerin yaflanmas›n› engellemifltir.

Zaman Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun aleyhine ifllemeye bafllad›¤› y›llarda Bo¤az 
savunmas›nda zaaflar ortaya ç›kmaya bafllam›fl, zaman zaman yap›lan çal›flmalarla 
Bo¤az’daki tahkimat güçlendirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Yine de tekni¤in h›zla ilerlemeye 
bafllad›¤› 20. Yüzy›l’›n ortalar›na do¤ru Bo¤az’daki tehlike büyümeye bafllam›fl 
buray› güçlü bir zorlama karfl›s›nda koruyacak silahlar ça¤›n gerisinde kalm›flt›. 

Birinci Dünya Savafl›’ndan 30-40 y›l önce al›narak tabyalara yerlefltirilen toplar 
çeflitlilik göstermekteydi. Özellikle 7-8 bin metre menzilli toplar, özdefl bataryalar 
oluflturmayacak biçimde kar›fl›k dizilmifllerdi.  ‹tici güç olarak kara barutun 
kullan›ld›¤› bu toplar› her at›fltan sonra temizlemek gerekiyordu. At›fllardan sonra 
kara barut sebebiyle ortaya ç›kan duman ise hedefin görülmesini engelliyor atefl 
h›zlar›n› düflürüyordu. Ayr›ca cephanenin azl›¤› ve doldurmak için insan gücüne 
ihtiyaç duymas› hem at›fl h›zlar›n› yavafllat›yor hem de er say›s›n›n fazla tutulmas›na 
sebep oluyordu. 

Toplar›n bulunduklar› konum ve tabyalar›n yap› maddeleri itibariyle korunmalar› 
yetersiz, dönüfl yetenekleri s›n›rl› ve mesafe ölçme ayg›tlar› eksikti.

Müttefikler donanmas› ise ça¤›n en ileri teknolojisine sahip son derece modern
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toplarla donat›lm›fl adeta yüzen kaleler halindeydi. Toplar›n a¤›rl›k, at›fl h›z› ve 
niflan alma kapasiteleri mükemmeldi.

K›saca Birinci Dünya Savafl› öncesinde Bo¤az’daki savunma sistemimiz iflgale 
gelecek Müttefik Donanmas› karfl›s›nda her aç›dan yetersiz durumdayd›.

Gerçi ‹talya ve Balkan Devletleri’yle yap›lan savafllar›ndan sonra üç Alman 
paflas›ndan oluflan bir heyete savunman›n güçlendirilmesi amac›yla bir proje 
haz›rlatt›r›lm›flt›. Ama bu projenin sonunda ortaya ç›kan savunma sistemimiz 
çeflitli yanl›fll›klarla dolu ve büyük bir sald›r›y› gö¤üslemekten uzakt›. Personel 
yoklu¤u yüzünden Bo¤az’daki toplam 35 batarya 22’ye indirilerek personellerin 
di¤er bataryalarda kullan›lmas› öngörülmüfltü.

Bo¤azlar’da daha savafl bafllamadan ilan edilen k›smi seferberlikle yap›lmaya 
bafllanan bu çal›flmalar, genel seferberlik ilan›yla yar›m kalm›fl,  personel da¤›l›m› 
yap›lsa da toplar›n yerleri henüz de¤ifltirilmemiflti. 

Akdeniz Bo¤az› Müstahkem Mevki Komutanl›¤› da 15 Haziran 1914’te Müstahkem 
Mevki Komutanl›¤› ad›yla yeniden kurulmufl, k›sa bir süre sonra da komutanl›¤›na 
Cevat (Çobanl›) Pafla atanm›flt›. 

‹flte bu günlerde Çanakkale Bo¤az›’ndaki savunma sistemimizin durumunu o 
dönemde Çanakkale Mevk-i Müstahkemi Erkan-› Harbiye Riyaseti’ni ifa etmifl olan 
Selaahattin Adil Pafla’n›n hat›ralar›ndan okuyal›m:

“Balkan Savafl›’ndan sonra Almanya’dan getirilen Ordu Islah Heyeti karar› ile 
çeflitli askeri s›n›flar ba¤›ms›z olarak kendi müfettifllerine (›slah heyetindeki 
Alman subaylara) ba¤lanm›fl ve her s›n›f ayr› müfettifllerin emir ve idaresine 
verilmiflti. Müstahkem Mevki’nin çeflitli kara ve deniz örgütlerinde yap›lmas› 
gerekli olan uyum çal›flmalar› ve belirli bir programa göre düzenlenmesi zorunlu 
olan iflbirli¤i yap›lmam›fl, a¤›r topçu müfettifllerinin karar› ile birçok tabyalar 
tamamen kadro d›fl› b›rak›lm›flt›.  Bo¤az’›n girifl k›sm›n› savunmay› esas kabul 
ederek, Almanya’ya 30.5’lik obüsler ›smarlanm›fl, istihkam müfettifllerince dayanak 
noktas› yap›lmas›, Nara Burnu’na kadar tel örgüler konulmas›, torpil gözetleme 
istasyonlar›ndan vazgeçilerek yaln›z torpil döflenmesi gibi birbirine z›t kararlara 
var›lm›flt›.”

Müstahkem Mevki’nin kuruldu¤u tarih olan 15 Haziran 1914 öncesinde durum bu 
merkezdeydi.  Özellikle Bo¤az’›n savunmas›nda girifl tabyalar›n›n esas al›nmas›



çok tehlikeli bir durumdu.  Nitekim Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanl›¤›’n›n 
20 Eylül 1914’te Baflkomutanl›¤a sundu¤u raporda; “Çanakkale Bo¤az›’n›n girifli 
her zaman kuflat›labilece¤inden kolayca düflürülebilece¤i,  gelecekte yap›lacak 
tahkimat›n gücü ne olursa olsun sonucun de¤iflmeyece¤i, Bo¤az’›n içerisinde ise 
durumun tam tersine olarak Bo¤az’a giren düflman›n kanalize olaca¤› ve kuflat›lm›fl 
duruma düflece¤ini belirtmifl buna göre tahkimat›n Çanakkale Bo¤az›’n›n içinde 
yap›lmas›n›n” önerildi¤i görülmüfltür. Daha sonra yap›lan çal›flmalar da bu öneri 
do¤rultusunda sürdürülmüfltür.

Bu esasa göre yap›lan çal›flmalar› ö¤renebilmek için yine Selahaddin Adil Pafla’n›n 
hat›ralar›na dönelim: “Bu esasa göre girifl teflkilat› aynen b›rak›lacak ve zaten 
mevcut olan Çanakkale-Kilitbahir istihkamlar› mümkün oldu¤u kadar sa¤lanabilecek 
büyük çapl› ve uzun mesafeli toplarla takviye edilerek bir merkez grubu (Anadolu 
Savunma Hatt›) kurulmas›; Kepez-So¤anl›dere hatt›n›n bat›s›ndaki torpil hatlar›n› 
korumak için her çeflit hafif ve sahra toplar›ndan faydalan›lmas›, projektörlerle 
gece at›fllar›n› da sa¤layacak bir engel hatt› meydana getirilmesi, bunlar›n 
ilerisinde k›smen engel hatt›na karfl› yap›lacak giriflimleri uzaktan karfl›lamak 
hem de duruma göre merkez grubunu bombard›man etmek isteyen a¤›r düflman 
gemilerinin hareketsiz ve serbestçe at›fl›na engel olmak ve hem de bir ölçüde 
zay›f olan güvertelerine karfl› dikey at›fllarla etkili olabilmeleri için orta çapta 
(15 santimetrelik) top, obüs, havanlarla Karantina-So¤anl› hatt› bat›s›ndaki 
s›rtlarda, toplar›n fazlaca cephanesinden faydalan›larak bir ileri hat kurulacak 
idi. Bu sayede Müstahkem Mevki top at›fllar›n›n bu hat üzerinde toplanmas› 
suretiyle en yüksek at›fl kuvveti sa¤lanm›fl olacakt›.” 

Toparlamak gerekirse savunmay› Bo¤az’›n giriflinde de¤il de içerisinde kuruyorduk. 
Ayr›ca top at›fllar› bir hat üzerinde kurularak en yüksek at›fl kuvvetine ulaflmak 
hedefleniyor; düflman gemilerini rahats›z edecek, onlar› zay›f yönlerinden vuracak 
hatlar oluflturuluyor ve dökülen may›nlar›m›z›, may›n arama tarama gemilerinden 
korumak için yeni gruplar düflünülüyordu.

Düflünülen bu yeni gruplardan biri de So¤anl›dere’ye kurulacak bataryalard›. Bu 
bataryalar›n görevi öncelikle dökülen may›n hatlar›n› korumakt›. 

Nitekim 16 A¤ustos’ta 4. A¤›r Topçu Alay› bölgesi So¤anl›dere a¤z›nda, may›n 
hatlar›n› korumak için, bir mantelli top ve Adi Krupp Topu Bataryas› kuruluyor, 

20 A¤ustos 1914’te So¤anl›dere a¤z› ile Kepez Feneri do¤rultusunda 3. May›n 
Hatt›’n›n birinci hatt›n› oluflturacak may›nlar döfleniyordu.
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Bu çal›flmalar alt›nda 24 Eylül’de  ‹ntibah May›n Gemisi taraf›ndan 3. May›n 
Hatt›’n›n güneyinde ve buna paralel olarak 4. May›n Hatt›,  9 Kas›m’da 3. May›n 
Hatt›’n› pekifltirmek için 6. May›n Hatt› Çanakkale Bo¤az› d›fl›ndaki faaliyetlerinin 
artt›¤›n›n anlafl›lmas› üzerine de Kepez-So¤anl›dere aras›nda Nusret May›n Gemisi 
taraf›ndan 17 Aral›k’ta 7. May›n Hatt› döküldü. 2 Mart’a gelindi¤inde Bo¤az’da 
toplam 10 may›n hatt› vard›. En son may›nlar da  7-8 Mart gecesi Nusrat May›n 
Gemisi taraf›ndan döflenerek may›n hatt›m›z›n 11’e ç›kt›¤›n› belirip kald›¤›m›z 
yerden devam edelim.

Bu may›n hatlar›n› korumak için kurulan So¤anl› Bataryas› ise ‹stanbul’dan 
gemilerden sökülerek getirilen toplarla güçlendirilmeye çal›fl›l›yordu.

Biz bu çal›flmalar› yaparken, Müttefikler 3 Kas›m 1914’te girifl bataryalar›m›z› 
bombalayarak savafl ilan etmifllerdi. Yüreklerimiz burada Çanakkale Muharebeleri’nin 
ilk flehitleri olarak topra¤a verdi¤imiz vatan evlatlar›na yan›yordu ve fakat deyim 
yerinde ise bu sald›r› gözümüzün de aç›lmas›n› sa¤l›yordu.

Müstahkem Mevki Komutanl›¤›, Bo¤azlar’›n savunma sistemini güçlendirmek için 
bu çal›flmalar› yaparken,  3 Kas›m’dan sonra Bo¤azlar’da uzun süre bir sald›r› 
olmam›flt›. Bunun nedeni Müttefikler’in  Bo¤az’› sadece donanmayla m› yoksa 
donanman›n yan›nda kara ordusunun bir ç›karmas›yla m› geçmek gerekti¤inin 
karar›na varamam›fl olmalar›ndand›.  Onlar›n karar alma sürecinin uzamas›, bizim 
bu sald›r›dan ç›kard›¤›m›z derslerle hem tabyalar ve toplarla ilgili düzenlemeler 
yapmam›za, hem de topçular›m›z› e¤itmemize yar›yordu.

Müttefikler 28 Ocak 1915’te fikir birli¤ine vararak Bo¤az’› sadece donanmayla 
zorlamaya karar verince Birleflik Filo’nun Komutan› Amiral Carden Bo¤az’› geçmek 
için 4 aflamal› bir plan haz›rlad›. Bu plan›n ilk hamlesi Bo¤az’›n giriflinde bulunan 
tabyalar›m›z› imha ederek büyük sald›r›n›n bafl›nda Bo¤az’dan içeriye direniflle 
karfl›laflmadan girebilmekti.

19 fiubat ve 25 fiubat 1915’te düzenlenen sald›r›larla girifl tabyalar›m›z kullan›lmaz 
hale getirildi. Bu sald›r›lar Müstahkem Mevki Komutanl›¤›’n›n Bo¤azlar’›n savunmas›n› 
giriflte kurmamak fikrinin ne kadar do¤ru oldu¤unu kan›tlayacakt›r. 

Giriflteki tabyalar›m›z› kullan›lmaz hale getiren Müttefik Donanmas›’n›n ikinci 
hamlesi Bo¤az’a döktü¤ümüz may›n hatlar›n› temizlemekti. Bu temizlik dört 
aflamal› plan›n ikinci aflamas›n› oluflturuyordu.



Düflman› Baflar›yla Püskürten Türk Toplar›

Bu amaçla hem may›n hatlar›n›n yerleri bulunmaya u¤rafl›l›yor hem de bu hatlar› 
koruyan bataryalara karfl› sald›ralar düzenleniyordu. Bu sald›r›lar›n bir k›sm› gece 
yap›larak karanl›ktan faydalan›lmaya çal›fl›lsa da ›fl›ldaklar sayesinde yerleri belli 
olunca Bo¤az’da büyük muharebenin küçük ön haz›rl›klar› cereyan ediyordu.
Afla¤›da 18 Mart Muharebesi’ne do¤ru gidilirken yukar›da anlatt›¤›m›z hedefler 
için yap›lan çarp›flmalardan So¤anl›dere ile ilgili olanlar› okuyacaks›n›z. Bu olaylar 
sizlere bir günde bitti gibi görülen deniz muharebesinin asl›nda aylara yay›lan 
bir haz›rl›¤›n›n ve ön çarp›flmalar›n›n oldu¤unu gösterecektir. Ayr›ca yine bu 
sat›rlarda projektörlerin önemi ve müttefiklerin bu projektörleri imha çabalar›n› 
okuyacaks›n›z
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Askerlerimiz Çarp›flmalardan Arta Kalan Zamanlar›n› 
Dini Bilgilerini Tazeleyerek Geçiriyorlar

              26 fiubat 1915



Gelibolu Yar›madas›’n›n Gökyüzünden Kabartma Görüntüsü

Saat 07.35’te yine girifl tabyalar›m›z olan Kumkale, Seddülbahir, Ertu¤rul ve 
Orhaniye bataryalar›n›n bulundu¤u bölgelere sald›r›ld›.  Bu sald›r›dan sonra 
Bo¤az’›n içerisine do¤ru ilerleyen içerdeki bataryalar› bombalamaya bafllad›lar. 
Müttefikler saat 09.00’da Majestik s›n›f›ndan bir gemi ve üç tane may›n araflt›rma 
gemisiyle bir torpido önde oldu¤u halde Erenköy Liman›’ndan ilerlemeye bafllad›lar. 
May›n gemileri taramaya bafllad›. Rumeli Yakas›’ndaki obüslerin atefli üzerine 
may›n gemileri tarama iflini b›rak›p Bo¤az’dan ç›kt›lar.   Saat 09:30’da Karanfil 
Burnu istikametinden gelen bir muhrip evvelce at›lm›fl olan flamand›ralara top 
atefli açt› ve iki flamand›ra bat›r›ld›.

Bu esnada So¤anl›dere’deki 7.5’luk Mantelli Bataryas› atefl açt›. Torpido mukabelede 
bulundu. Fakat bir isabet al›nca çekildi. Bunun üzerine üç torpido Karanfi 
Burnu’ndan ç›kt›lar ve So¤anl›dere’deki Mantelli Bataryas›’n› atefl alt›na ald›lar. 
Muhtelif istikamette torpidolara atefl aç›ld›. Bu durumda mecburen geri çekildiler. 
Anadolu sahilini  takiben Erenköy istikametine geçen torpidonun verdi¤i iflaret 
üzerine  Majestik s›n›f› bir gemi, bafltopu ile Dardanos Bataryas› üzerine ve bordro 
toplar›yla ile de her iki sahildeki obüslere atefl açt›.  Ard›ndan hemen torniston 
ederek atefl mesafesinden uzaklaflt›.  Saat 12:30’da atefli kesen gemiler saat 
13.30’da ö¤leden evvelki mevkilerini ald›lar. So¤anl›dere’deki batarya torpidolara 
atefl açt›. Torpidolar ikinci flamand›ray› da  bat›rd›lar.  Z›rhl› yine Dardanos ve 
obüsler üzerine atefl açt›. Dardanos’u susturmak istiyorlard›. Fakat obüslerin atefli 
üzerine geri çekilmek zorunda kald›. Obüslerden at›lan üç mermi,  gemiye isabet 
etmiflti.  16.15’de düflman atefli keserek geriye çekildi.

Bat›r›lan flamand›ralar, harpten evvel at›lm›fl olup, geçitleri göstermekteydi. Gerek 
Mesudiye gemisi ve gerekse bizim bataryalar mevkilerinin belli olmamas› için 
Müstahkem Mevki emri ile flimdilik atefl açmam›fllard›
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Conkbay›r›’ndan Düflman Birliklerinin Terk Etti¤i 
Araziyi ‹nceleyen Türk Subaylar› (30 Aral›k 1915)

              2 Mart Sal›



Çanakkale Bo¤az› Gravürü

2 Mart Sal› gecesi havan›n karanl›k olmas›ndan faydalanan alt› may›n tarama 
gemisi saat 21:00’de Erenköy Koyu Liman›’na girdiler. Nöbetçi erleri bunlar› görüp 
telefonla bildirdikten sonra projektörler bu gemileri bataryalara gösterdi. Bunlardan 
bir tanesi So¤anl›dere’ye kadar sokulmufltu. Buradaki bataryam›z asl›nda küçük 
birer bal›kç› gemisi olan bu may›n taray›c›lar›na karfl› müthifl bir atefl açarak 
üçünü bat›rd›.  Ötekiler ise alevler içinde kalarak Bo¤az’dan kaçt›lar  .
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Ertu¤rul Koyu’na Yap›lan Ç›karmay› Askerlerimiz 
Say›ca Çok Az Olmalar›na Ra¤men 

Ustal›k ve Kararl›l›kla Püskürtüyor.

              3 Mart Çarflamba



3 Mart günü Müstahkem Mevki’ce verilen emirde; Bo¤az’a giren savafl gemilerine 
karfl›, Bo¤az’›n iki k›y›s›n›n keflif, gözetleme ve savunma aç›s›ndan; Kerevizdere, 
Domuzderesi ve So¤anl›dere a¤z› kesimlerinin 19. Tümen’ce geceleri kuvvetli 
piyade birlikleri gündüzlerdiyse zay›f küçük birliklerle tutulmas›  kararlaflt›r›ld› .
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Esat Pafla Kemal Yeri Karargah›nda Askerlerle



Askerlerimiz Mevzileri Kontrol Ederken

              9 Mart Sal›



Çanakkale Cephesindeki Askerlerimize Malzeme Haz›rlayan 
Türk Kad›nlar›

Amiral Carden 19 fiubat’tan bu yana üç hafta geçti¤i halde plan›n ikinci k›sm› 
olan may›n hatlar›n› temizleme iflini baflaramam›flt›. O gün Deniz Bakanl›¤›’na 
gönderdi¤i raporda, daha fazla kara ordusu ve uça¤a gereksinimi oldu¤unu 
iletiyor ve Bo¤az’›n iki yakas›ndaki gizli top ve obüslerin yeri saptanmad›kça 
Bo¤az’a giren gemilerin tehlikede oldu¤unu ve taarruzun ertelenmesini istiyordu. 
Tabyalar›n susturulabilmesi için yak›n mesafeden atefl etmek, gemilerin tabyalara 
yaklaflmas› için de may›n hatlar›n›n temizlenmesi gerekiyordu. Seyyar bataryalar 
sürekli yer de¤ifltiriyor sahte barutlarla yap›lan atefllerle donanma flafl›rt›l›yordu. 
Amiral Carden tehlikeyi görmüfltü ama elinden bir fley gelmiyordu. Ne bataryalar 
susturulabilmifl ne de may›n hatlar› temizlenebilmiflti. Sald›r›lara devam ettiler .
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Türk Askerleri

              10 Mart Çarflamba



Çanakkale Savafl› Komutanlar›;
3. Kolordu Komutan› Esat Pafla, 

Kur. Alb. Mustafa Kemal ve Di¤er Komutanlar

10 Mart 1915 Çarflamba. O gün saat 10:00’da bir ‹ngiliz z›rhl›s›, üç torpido 
Tekeburnu ve Ertu¤rul Tabyas› cephesinde ve piyade siperlerine bir çok mermi 
att›lar. Gece saat 23:00’de projektör bir torpidoyu ayd›nlatt›. Karanfilburnu ile 
Erenköy önünde bulunan gemilerden projektörlere atefl aç›ld›. Mecburen projektörler 
söndürüldü. Bu halde may›n araflt›rma gemileri, hem tar›yorlar ve hem de 
ilerliyorlard›. Bunlar›n üzerine de atefl aç›ld›, fakat uzakta bulunan büyük gemilerin 
atefli üzerimize ya¤›yordu. Saat 02.15’te Karantina ve So¤anl›dere önlerine birer 
torpido daha geldi. Hedefi ayd›nlatan projektörlere atefl aç›yorlard›.  Biz de may›n 
tarama gemilerini b›rak›p torpidolara atefl ettik. Bu suretle projektörler yanmaya 
bafllad›. Ayd›nlatma esnas›nda Sar›s›¤lar’dan Çanakkale’ye do¤ru 4-5 tane may›n 
tarama gemisi ile bir Frans›z torpidosunun süratle gitti¤ini gördüm.  Kruvazörle 
torpidolar may›n gemilerini himaye ettiler (1)
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Türk Askerleri Cepheye Do¤ru ‹lerlerken

              12 Mart Cuma



“Ben size taarruz emretmiyorum! Ölmeyi emrediyorum!
Biz ölünceye kadar geçecek olan zaman zarf›nda 

yerimize baflka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir.”

- Gazi Mustafa Kemal -

12 Mart’ta saat 10.30’da Kepez yak›n›na gelen bir denizalt›n›n So¤anl›dere 
a¤z›ndaki bir istimbota isabetsiz bir torpido at›fl›na So¤anl›dere’deki bataryalar 
ve ‹ntepe’deki toplar taraf›ndan karfl›l›k verildi (2)
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19. Tümen Komutan› Kur. Alb. M. Kemal Arkadafllar›yla

              13 Mart Cumartesi



May›n tarama gemileri bu gece de ifle bafllad›. 03.15’te Dardanos Bataryas›’n›n 
alt taraf›nda göründüler. Projektörler bu akflam iyi ayd›nlatma yap›yorlard›.  
Torpidolardan biri Karantina di¤eri de So¤anl›dere önünde bulunuyordu.  Bunlar›n 
vazifesi projektörleri yakt›rmamakt›.  Yanaryanmaz hemen atefl ediyorlard›. 
Araflt›rma gemileri de karanl›ktan istifade ederek tarama yap›yorlard›.  Projektörler 
yand›kça bizde gördüklerimize atefl ediyoruz, görünmeyenler Sar›sa¤›rlar Körfezi’ne 
kadar gidip muhtelif istikameti takip ederek may›nlar›n üzerinden geçerek geri 
dönmeye bafll›yorlard›.  O kadar kalabal›k gemileri vard› ki, adeta Haliç Tersanesi’ni 
and›r›yordu.  Kruvazörden at›lan k›rm›z› bir veri fifle¤i, araflt›rma gemilerine bir 
anda muhtelif istikametlerden rota de¤ifltirtti. Hepsi torpido hatt› üzerinden 
geçiyorlard›. fiayan-› memmuniyet idi ki hiç biri patlamad›, emellerine muvaffak 
olamad›lar.  Saat 04.35’te art›k her taraf sukunete kar›flt›. Bataryalar›m›z kesif 
at›fl›n› bu hafta yapt›, bir may›n araflt›rma gemisin, bordas›nda mermilerin infilak›n› 
gördüm. (3)

Görüldü¤ü gibi Müttefik Donanmas› may›n hatlar›n›, tabyalar› ve projektörleri 
imha etmeye bizde hayati önemde olan bu silahlar›m›z› korumaya çal›fl›yorduk. 
Bu çal›flmalar›m›z 18 Mart gününe kadar baflar›yla sürmüfl, hatta Amiral Carden 
may›n hatlar›n› temizlemenin ve de bataryalar› susturamaman›n y›lg›nl›¤› içerisine 
düflmüfltür.

18 Mart tarihin gördü¤ü en büyük donanma ile Bo¤az’›n giriflinde görüldüklerinde 
may›n hatlar›m›z oldu¤u gibi duruyor, bataryalar›m›zsa gelecek düflmana a¤›r 
darbeler vurmak üzere bekliyordu.

18 Mart 1915 günü ‹lk at›fl saat: 11:15’te Triumph’tan geldi. Gemi obüs bataryalar›m›z› 
atefl alt›na almaya bafllad›. Sonra merkez tahkimat›m›za karfl› fliddetli bir 
bombard›man bafllad›.  Anadolu ve Rumeli Hamidiyeleri, Rumeli Mecidiyesi ve 
Namazgah Tabyalar› atefl alt›ndayd›.

Müttefik gemileri merkez tabyalar›m›za 14.bin yarda mesafeden atefl etti¤i için, 
menzili 12-13 kilometreye ancak ulaflan Türk toplar›n›n etki alan›n›n d›fl›nda 
kal›yorlard›.

18 Mart’taki muharebenin genel seyrini kitab›m›z›n ilk bölümünde anlatm›flt›k 
fiimdi sözü yine Selahaddin Adil Pafla’ya b›rakarak çarp›flmalar›n bir bölümüne 
daha yak›ndan bak›p obüs ve bataryalar›m›z›n çarp›flmalardaki durumunu görelim. 
“…Daha sonra mesafe yavafl yavafl azalmaya bafllad›. Prince Corc Rumeli

s o ¤ a n l › d e r e

94

ç a n a k k a l e  d e s t a n › ’ n d a n  b i r  y a p r a k

95

bataryalar›n›, Triumph Anadolu Obüs Bataryalar›’n› atefl alt›na al›rken, Queen 
Elizabeth, Anadolu Hamidiye Bataryas›’yla Çanakkale kumbunda Çimenlik 
istihkam›n›, Agememnon, Lord Nelson, Kilitbahir, Rumeli Mecidiye, Inflexible 
Rumeli Mecidiye bataryas›n› atefl alt›na alm›flt›.  Buna müteakip Frans›z gemileri 
ikiye ayr›ld›.  Suffren, Charlemange Rumeli, Gaulois, Bouvet gemileride  Anadolu 
sahilini takiben ‹ngiliz hatt›n› takviye ettiler. Frans›zlar milli asabiyetlerini, ‹ngilizler 
so¤ukkanl›l›klar›n› pek güzel gösteriyorlard›. ‹ngiliz gemileri itidalkar endahtlar›yla 
tahrip atefli yaparken, Frans›z gemileri daha ziyade ileri at›larak bataryalar› 
yak›ndan dövmek ve neticeye bir an evvel ulaflmak istiyor gibi görünüyordu. 
Merkez bataryalar› düflmana uzak oldu¤undan suküt ediyorlard› ve düflman› atefl 
alt›nda beklemek mecburiyetinde bulunuyorlard›. Bataryalar›n s›k›flt›¤›n› 
gördü¤ümüzden obüslerin atefllerini fliddetlendirmelerini emrettik.  Dardanos, 
Mesudiye bataryalar›na da atefle ifltirak etmek için emir verdik. 35’likler ve 15’lik 
sahil toplar› cevap vermeye mecbur kald›lar.  Düflman mermiyat›n›n infilak› ile 
oluflan  toz ve duman bulutlar› içinde bataryalar›m›z kayboluyordu. Hamidiye 
Bataryas›’ndaki telemetremiz düflman›n›n 14 bin metreden daha  ziyade yanaflt›¤›n› 
gösterdi. Uzun müddet atefl etmemek efrad›n maneviyat›n› k›raca¤› nazar-› dikkate 
al›narak mesafe ne olursa olsun atefl edilmesini emrettik. Obüs bataryalar›na 
verilmifl olan vazife ateflleriyle merkez grubunu himaye oldu¤undan ve al›nan 
tertibata nazaran kesin sonuç al›nacak bir muharebeye girilmifl bulundu¤undan 
cephanenin tutumlu  sarf edilmemesi ve merkez grubunun düflman atefli ile 
tahribinden muhafazas› için en büyük gemisine  karfl› dahi atefl aç›lmas›n› 
emrettik.  Fakat gözetleme mevkiimizden 14 kilometre mesafede bulunan gemilere 
karfl› yap›lan at›fllar›n tesirini göremiyorduk. Bataryalar atefllerinin fliddetlendirilmesi 
için verilen emre mukabil bataryalar›n pek çok isabet elde ettikleri ö¤reniliyordu. 
Yaln›z bataryalar›m›z›n mermiyat› düflman gemileri civar›nda kald›rd›klar› su 
sütunlar›n› görüyor ve isabetleri ay›rdedemiyorduk. Obüs taburlar›n epey isabet 
ald›klar› flexible’›n harbden ç›kmas› ile anlafl›ld›.” (4) 

Yukar›daki sat›rlarda da görüldü¤ü gibi, çarp›flmalar esnas›nda yerlefltirilen obüs 
ve bataryalar üzerine düflen görevleri büyük bir baflar›yla yerine getirmiflti. Bu 
baflar›n›n neticesi olarak merkez grubumuzun uzaktan at›fllarla tahrip edilmesi 
ve dökülen may›n hatlar›n›n temizlenmesi engellenmifl o günkü muharebenin 
galibi olmam›z sa¤lanm›flt›. 

Muharebenin ilerleyen saatlerinde merkez grubumuzun da atefl bafllamas› düflman 
için felaketi getirmiflti. Topçular›m›z›n usta at›fllar› may›nlar›m›z›n tahripleriyle 
birleflerek donanman›n Bo¤az’› geçerek  Marmara’ya oradan da ‹stanbul’a ulaflma 
hayalleri suya düflmüfltü.



Müttefikler, iki z›rhl›lar›n› kaybetmifl birçok z›rhl›lar› da savaflamayacak hale 
gelmiflti. Zayiatlar› bununla da s›n›rl› kalmam›fl birçok irili ufakl› gemileri de, önce 
So¤anl›dere,  Mecidiye ve Dardanos bataryalar› taraf›ndan atefl alt›na al›n›p sonra 
da top at›fllar› sonucu sürüklenerek may›nlara çarp›p  Bo¤az’›n serin sular›na 
gömülmüfltü. Çekilme emri verildikten sonra son darbeyi de Ocean gemisi yedi. 
Seyit Onbafl›’n›n top at›fl› sonucu sürüklenen bu gemi Nusrat’›n döktü¤ü may›nlara 
çarp›yor arakas›ndan da So¤anl›dere önünde buradaki bataryalar›n atefli alt›nda 
bat›yordu. O günün akflam› düflman üç büyük z›rhl›s›n› geride b›rak›p, 800 askerini 
kaybetmifl olarak geldikleri gibi gururla de¤il, yenilginin utanc›yla çekildiler. Bizim 
verdi¤imiz 24 flehit ve 42 yaral›  bu vatan için ölmeyi göze alan milyonlar›n 
yan›nda önemsenecek bir rakam› ifade etmiyordu.

Seferberlik ilan›yla bafllayan titiz çal›flmalar meyvesini vermifl oluflturulan yeni 
savunma düzeni hedefine ulaflm›fl, tarihin en büyük donanmas› büyük kay›plar 
vererek ezilmiflti. O günkü çarp›flmalarda So¤anl›dere bataryalar› üzerine düflen 
görevi fazlas›yla yaparak may›n hatlar›n› korumufl, buraya kurulan set bataryalar›n›n 
askerleri görevlerini lay›k›yla yerine getirmenin huzuru ve gururunu yaflam›fllard›.
fiimdi s›ra kazan›lan bu zaferin devam›n› getirmekteydi. O günler Türkler için 
durup dinlenilecek zamanlar de¤ildi.

18 Mart Deniz Muharebesi’nin bitmesi Çanakkale cephesinin kapanmas› anlam›na 
gelmiyordu. Bu co¤rafyan›n stratejik önemi, savafl›n genel durumu, Rusya’n›n 
içerisinde bulundu¤u buhran ve müttefik güçlerin Osmanl› topraklar› üzerindeki 
tarihi emelleri buraya yeni bir sald›r› olaca¤›n›n göstergesiydi. Deniz muharebesinden 
sonraki günlerde müttefiklerin yeniden donanmalar›yla gelmeleri beklenmifl ona 
göre haz›rl›klar yap›lm›fl,  ama ilerleyen günler müttefik güçlerin sadece donanmayla 
de¤il daha büyük bir kuvvetle geleceklerini göstermiflti. M›s›r’dan gelen haberler 
orada ç›karma için birliklerin haz›rland›¤›n› gösteriyordu. Müttefiklerin ald›klar› 
nihai karar›n Çanakkale’ye bir ç›karma yap›lmas› ve bu ç›karman›n donanmayla 
desteklenmesiydi. Tabya ve bataryalar›m›z› susturmak ve Gelibolu Yar›madas›’n› 
toptan istila etmek için haz›rl›klara bafllam›fllard›. 

Bu sebeple, 18 Mart’tan sonra Bo¤azlar’a karfl› ciddi bir sald›r› yapmam›fllar ama 
her gün birkaç gemi bo¤az› gözetlemifl ara s›ra da merkez tabyalar› ve ‹ntepe, 
Tenger, Kumkale, Seddülbahir’i bombard›man etmifllerdi. Ifl›ldaklar› tahrip etmek 
için yapt›klar› sald›r›lar da Türk topçusunun isabetli at›fllar› yüzünden 
gerçekleflememiflti.

Ç›karman›n yap›laca¤› belli olduktan sonra Müstahkem Mevki Komutanl›¤› orduyla

s o ¤ a n l › d e r e

96

ç a n a k k a l e  d e s t a n › ’ n d a n  b i r  y a p r a k

97

koordineli olarak, ç›karman›n yap›lmas›n› engellemeye, olmazsa en k›sa zamanda 
iflgalcileri topraklar›m›zdan atmak üzere planlamalar yapmaya bafllad›. 

Bu amaçla ç›karman›n muhtemel oldu¤u Seddülbahir bölgesini top atefli alt›nda 
tutabilmek için, Erenköy ile Menderes çay› aras›na muhtelif bataryalar yerlefltirildi. 
Ç›karma zaman› ve sonras›nda da büyük toplar ileriye al›narak Mecidiye, Çanakkale 
ve Nara’daki toplar Dardanos-So¤anl› hatt›n›n ilerisine yerlefltirilip savunma 
bütünüyle yenilendi.

Turgut Reis gemisinden ç›kar›lan iki adet top So¤anl›dere’ye tabi edildi. Ayr›ca 
3. Seyyar Jandarma Taburu  karargah›yla, 1. Bölük So¤anl›dere’nin güneyinde, 
bulunuyordu. Görevi Hisarl›k’tan So¤anl›dere’ye kadar olan bölgede küçük düflman 
müfrezelerinin yapaca¤› bask›nlara karfl› k›y› bataryalar›n› korumakt›. 

Bu önlemlerin d›fl›nda Gelibolu’ya beklenen ç›karma için yap›lmas› gereken çok 
daha ciddi haz›rl›klar vard›. Bu amaçla Bo¤azlar bölgesinde müttefiklerin kuvvetlerine 
karfl› gerçeklefltirilecek harekat›n sevk ve idaresinin kolaylaflt›r›lmas›  ve güç 
birli¤i yap›lmas› amac›yla 24 Mart 1915’te karargah› Gelibolu’da bulunan  5. Ordu 
kurularak bafl›na Alman General Liman Von Sanders getirildi. Bu ordunun görevi 
Gelibolu Yar›madas›’n› düflmana karfl› savunmakt›. Türk taraf›nda da yap›lmas› 
beklenen büyük ç›karmaya karfl› yeni bir savunma organizasyonun haz›rl›klar› 
bütün h›z›yla bafllam›flt›.

Yeni birlikler gelecek, bu birlikler için yiyecek,  giyim, silah, cephane temin 
edilecek ve kaç›n›lmaz olarak hastaneler kurulacakt›. Lojistik destek hizmetleri 
dedi¤imiz bu çal›flmalar çok önemliydi. 

Bar›fl zaman›nda modern silahlarla donat›lm›fl gerek muharebe gerekse at›fl 
e¤itimlerini yaparak savafla haz›r hale gelen ordular, sefer s›ras›nda istenilen 
hedefe ulaflmazlarsa, bunun sebebi ancak idari faaliyetlerin ve lojistik deste¤in 
yeterli derecede planlanmad›¤› veya yürütülemedi¤inden ileri geldi¤i tespit 
edilmifltir. (5)  

Çünkü, cephede düflman karfl›s›nda iyi beslenemeyen, giyece¤i, silah›, cephanesi 
yeterli derecede olmayan bir birli¤in, ne kadar üstün ve kabiliyetli komutanlar›n 
idaresi alt›nda olurlarsa olsun, isabetli kararlar› yerine getirmesi mümkün de¤ildir. 
Cephede aç ve susuz kalan erin, cephanesiz kalan silahlar›n, sarg› yerlerinde 
yaralar›n› sard›ramayarak inleyen yaral›lar›n durumu, hep lojistik deste¤in



uygulanamamas›ndan kaynaklanmaktad›r. (Yrd. Doç. Dr. MUHAMMET ERAT)
Osmanl› ‹mparatorlu¤u da bu hizmetlerin düzenli yürütülmesi için Almanlardan 
Menzil Hizmet Yönetmeli¤i alm›fl ama Balkan Savafllar› s›ras›nda uygulamam›flt›. 
Birinci Dünya Savafl›’na girme olas›l›¤› belirince bu yönetmelik yeniden ele al›narak 
5 A¤ustos 1914’te Menzil Genel Müfettiflli¤i ad›yla kuruldu. Bunu Ordu Menzil 
Müfettifllikleri’nin kurulmas› izledi. 

Birinci Dünya Savafl› bafllad›¤›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u “Hasta Adam” sözünü 
hak edecek kadar kötü durumdayd›. Yemen, Trablusgarb ve Balkan Savafllar› 
zaten kötü olan ekonomiye iyice darbe vurmufl, kapasiteli iflletilemeyen yeralt› 
ve yerüstü kaynaklar› memleketin ihtiyac›n› karfl›layamayacak hale düflmüfl, y›llarca 
süren savafllar milleti y›ld›rm›fl, ülkede ciddi bir savafl ve ilaç endüstrisi oluflmam›flt›. 
Böyle bir durumda büyük bir savafltan baflar›yla ç›kabilmek için d›fl kaynaklara 
ihtiyaç duyulmaktayd›. Fakat müttefikimiz olan Almanya ve Avusturya-Macaristan 
ile ba¤lant› yollar› olmad›¤›ndan çarp›flmalar için ihtiyaç duyaca¤›m›z her fleyi 
kendi imkanlar›m›zdan temin etmemiz gerekmekteydi.  

Böyle vahim bir durumda savafla girmek zorunda kalan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 
Çanakkale cephesinin en büyük avantaj› ‹stanbul’a yak›n olmas›yd›. Savafl boyunca 
gerekli kadro ve malzeme ihtiyaçlar›n›n büyük bir k›sm› ‹stanbul’dan karfl›land›. 
Bunun d›fl›nda özellikle Çanakkale halk›n›n her anlamda fedakarl›¤› da Gelibolu 
da direnen askerlerimize güç ve umut verdi. Di¤er taraftan vatan›n her köflesinden 
insanlar›m›z›n hem cepheye asker gönderme hem de di¤er ihtiyaçlar için fedakarl›kta 
bulunmalar› cephede savaflanlar kadar kahramancayd›.

Vatan›n her köflesinden ya halk›n gönüllü katk›lar› ya da sat›n alma veya borçlanma 
ile temin edilen bu kaynaklar 27 Mart 1915’te kurulan 5. Ordu Menzil Müfettiflli¤i’ne 
ulaflt›r›l›yor oradan da cepheye tafl›n›yordu. 

5. Ordu Menzil Müfettiflli¤i’nin s›n›rlar›, Podima-Silivri hatt›n›n bat›s›nda kalan 
Trakya bölgesiyle Anadolu yakas›nda Biga (dahil)-Edremit(hariç) hatt› olarak 
belirlenmifltir. Böylece 5. Ordu’nun s›n›rlar› yurdun en verimli ve olanaklar› en 
zengin olan Trakya bölgesiyle Marmara havzas›n›n büyük k›sm›n› içine alm›flt›r. 

Ayr›ca deniz yollar›yla o dönemde Türkiye’nin endüstri merkezi olan ‹stanbul 
‹zmit, Mudanya ve Band›rma ile ba¤l›yd›. Bu illere ulaflan demiryolu flebekesi, 
Çanakkale harekat alan›n›n memleket içiyle ba¤lant›s›n› tamamlamaktayd›. 
5. Ordu  Menzil Müfettiflli¤i, menzil sahas›ndaki  hatlar›n› da  flöyle belirlemiflti.
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5. Ordu  Menzil Müfettiflli¤i, menzil sahas›ndaki  hatlar›n› da  flöyle belirlemiflti.	
1.  Hat: Uzunköprü-Keflan-Gelibolu	
2. Hat: Biga-Lapseki-Çanakkale	
3. Hat: Bal›kesir-Ezine- Çanakkale

Hat ve malzeme gereksinmeleri bu hatlar üzerinden 5. Ordu’ya kadar geliyordu. 
Ordu bölgesinde menzil bölge müfettifllerinin emrinde menzil bölge müfettifllikleri, 
menzil hat komutanl›klar›, menzil yiyecek ve donat›m ambarlar›, menzil hastaneleri, 
menzil hayvan hastaneleriyle ulaflt›rmay› sa¤layacak kol katarlar› vard›. Bu kurum 
ve kurulufllar, seferberlik plan›na göre kolordularca menzil nokta komutanl›klar›, 
menzil istasyon komutanl›klar›,  menzil hayvan depolar›, menzil ulaflt›rma kollar› 
gibi kademelere ayr›larak kurulmaktayd›lar. 

Cepheler için ikmal noktalar› çok yak›n ve uygun yerlere kurulmufltu. Gelibolu’daki 
muharebeye iki cepheye ay›racak olursak, Ar›burnu için ilk olarak Eceabat-Kilye 
hatt›nda da¤›tma noktalar› aç›lm›flken, bu iskelelerin düflman gemileri taraf›ndan 
bombard›man edilmesiyle de¤ifltirilmifl ve Akbafl ‹skelesi’ne al›nm›flt›.

Seddülbahir için ikmal hatt› ise So¤anl›dere idi. Seddülbahir cephesine gitmek 
üzere gelen her türlü lojistik ihtiyac›n önemli bir k›sm›  So¤anl›dere’den geçiyordu. 
Buna gelen birlikler de dahildi.
“Aradan bir vakit geçti tekrar askere ald›lar. Bu kez Denizli 2. Alay’a düflmüfltüm. 
10. Bölük K›ta Çavuflu’ydum. Önce Koruda¤ eteklerinde Yerlisu’da bulunduk. 
Oradan Çanakkale cephesine imdat geldik. Gece Kilitbahir’e oradan So¤anl›dere’ye, 
sonra da daha ileriye gidip Kirte muharebesine girdik.” (MUSTAFA TAMCAN-
ÇANAKKALE GAZ‹S‹)

“Haydarpafla’dan bir vapura bindik. Yüz arkadafl vard›k Bizi korumak için bir de 
birde torpido vard›.  Vapur Band›rma’ya u¤rayarak oradan bir tabur ikmal 
(tamamlama) efrad› ald›. Oradan Gelibolu darulharbine iskele ittihaz (kullan›m) 
edilen Akbafl’a bizi ç›kard›. O gün orada kald›k. Akflam olunca Band›rma’dan 
beraber gelen ikmal efrad› ile So¤anl›dere denilen bir mevkiye geldik. 15. F›rkaya 
muvakkaten verildik. Pek tecrübesiz oldu¤umuz için ilk önce bizi ileri hatta 
sürmediler. 56. Alay’a misafir olduk. Buras› cephe gerisi istirahat mahalli imifl. 
 Burada on gün kadar kald›ktan sonra 7. F›rka emrine verildik. F›rka kumandan› 
bizi alaylara da¤›tt›.” (ÇANAKKALE GAZ‹S‹…)

“Önce Eceabat’›n Yalova köyüne götürdüler bizi. Cephane vapuru gelmiflti. Bir 
teyyare geldi, iki bomba att›. Biri deniz kenar›ndaki kuma düfltü. Öteki de denize.



Bizi ikiyüz kifli ay›rd›lar. O gece cephaneleri boflaltt›k gemiden sabaha kadar. 
Harp  gemisi idi. Bizimdi. Yalova köyünün a¤z›ndan indirdik cephaneleri gemiden. 
Ya Barbaros’tu ya Turgut’tu bilemiyorum.  Çamlar›n içinde askerler hasta 
yat›yorlard›. Biz k›rk gün durduk orada istirahat ettik. So¤andere’ye götürdüler 
bizi sonra. So¤andere’de talim terbiye gördük. ‹ngiliz kaçm›flt› o zaman.  
So¤andere’de üç ay kadar kald›k. Yürüyüfle ç›kard›klar›nda hep cesetler dolduydu 
ortal›k.” (ABD‹ TOPAL- ÇANAKKALE KAYADERE KÖYÜNDEN)

Yukar›daki hat›rada da gördü¤ümüz gibi So¤anl›dere sadece bir geçifl noktas› 
olarak kullan›lm›yor ayn› zamanda da birliklerin e¤itim yapt›klar› yer olarak da 
hizmet veriyordu. Bazen birlikler burada toplan›p oluflturuluyor bazen de cephede 
y›pranan askerler buraya al›narak dinlendiriliyordu. 

Kan›n küçük birer ›rmak olup akt›¤› Çanakkale’de göze çarpan ve ac›s› en çok 
çekilen konu, a¤›r zayiata u¤rayan subay ve er kadrolar›n›n ikmal edilemeyifliydi. 
Kolordu ve ordu kurulufllar›nda bu zayiat› karfl›layacak kadar depo birlikleri yoktu. 
Daha önce mevcut bulunan bir depo alay› yeniden teflkilatland›r›larak numaralanm›fl 
ve muharip kadroda görevlendirilmiflti.  5. Ordu ancak manevra nakliyat› ile 
u¤rafl›yor ve Baflkomutanl›k Karargah› ise, personel ikmalinden önce 5. Ordu’nun 
stratejik ihtiyatlarla takviyesi yolunda çal›fl›yordu. Üst kademe kaynaklar›ndan 
insan zayiat› ikmalinin kendisine özel bir önem tafl›d›¤› unutulmufl gibiydi.  Bu 
yüzden cephede a¤›r bir zayiat vererek bir bölü¤e düflmüfl bulunan taburlar›n 
zaman›nda dinlendirilip teflkilatlanmas› mümkün olmad›. Perakendeleflmifl tabur 
ve alaylar›n birbirine eklemek suretiyle daha küçük mürettep birlikler kurulmas› 
yoluna gidildi. Bunun moral bak›m›ndan sak›ncalar› da vard›. Muharebelerde 
piflkinleflmifl olduklar›ndan bu gibi birliklerin boflluklar›n› birbirleriyle doldurmak 
sa¤lam bir ifl de¤ildi. Y›pranm›fl birliklerin matematik toplam›ndan yine matematik 
bir birlik meydana ç›kard›. (6)

Bir de teknik maddeler (istihkam ve muharebe gereçleri) s›k›nt›s› vard› ki belimizi 
büken ihtiyaçlar›n en bafl›nda geliyordu.  Bu sadece o günlere ait bir problem 
de¤il y›llar›n birikiminin bir sonucuydu. Y›llard›r süren savafllar zaten az olan 
stoklar› tüketmifl var olanlar da savaflt›¤›m›z düflmanlar›nkine nazaran oldukça 
geri kalm›flt›.  Silah endüstrisinin geliflmemifl olmas› da tükenen kaynaklar›n 
yenilenmesini engelliyordu. Yani  bu problemler lojistik hizmetlerin eksikli¤inden 
de¤il kaynaklar›n yetersizli¤inden do¤uyordu.  Daha deniz muharebelerinde bafl 
gösteren cephane ve top eksikli¤i bütün muharebe boyunca devam etmiflti. Gerçi 
piyade cephanesi ve hafif topçu stoklar›nda çok büyük s›k›nt›lar yoktu ama geri
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kalan muharebe araçlar›nda her anlamda rakiplerimize göre s›k›nt›l›yd›k.

‹stanbul da getirilen cephanelerde yeterli bollu¤u sa¤layacak düzeyde de¤ildi. 
Bütün bunlara ra¤men; Zeytinburnu Fiflek ve Mermi Fabrikas›, Bak›rköy’deki barut 
fabrikas› ve mühimmat depolar›, Haliç’teki Karaa¤aç Tapa Fabrikas›, Mermi Yap›m 
ve ‹malathanesi, Maçka Silah ve Mermi Deposu, Gülhane’deki cephane ambar›ndan 
gelen cephaneler buradaki birliklerin büyük direnifline yard›mc› olmufltu  .



fiehzade Ömer Faruk Efendi ve Cevat Pafla 
Türk Ordusunu Teftifl Ederken

‹afle Durumu



Harbin bafllang›c›nda Çanakkale bölgesindeki birliklerin tüm lojistik maddelerinin 
günlük ihtiyac›, ortalama olarak, sadece 150 tondu.  Muharebeler bafllay›p 5. 
Ordu’ya yap›lan takviyeler artt›kça ihtiyaçlarda ço¤almaya bafllam›flt›. Rakamlarla 
konuflmak gerekirse 5. Ordu’nun Temmuz’un 23’ündeki mevcudu 218 bin 431 
erle 64 bin 913 hayvand›. Bu büyük art›fl menzil müfettiflli¤inin de geniflletilmesi 
ihtiyac›n› do¤urmufltu.

28 Eylül’e gelindi¤inde ise bu rakam 287 bin 124 er ve 79 bin hayvana yükselmiflti. 
Bu dönemde ordunun elinde bulunan iafle miktar› ise 3 milyon 389 bin 682 kilo 
ve ot, saman, kepek ve benzerinin de 1 milyon 880 bin 734 kilodur. (Dr. 
MUHAMMED ERAT)

fiöyle bir düflünüldü¤ünde bütün bu iaflenin temin edilmesi, tafl›nmas›, cephe 
gerisine kadar ulaflt›r›lmas› için ciddi bir yap›lanmaya ve kayna¤a ihtiyaç vard›. 
Konumuzu fazla da¤›tmamak için bu ifllerin detay›na girmeden, cephe gerisine 
gelen yiyeceklerin, çeflitleri, piflirilmesi ve erlere ulaflmas›na de¤inelim. 

Çanakkale Cephesi o kadar dar bir alan› kaps›yordu ki cephe gerisi derinlikli bir 
araziyi ifade etmiyordu. Dolay›s›yla karakazan dedi¤imiz o zamanki sahra 
mutfaklar›n› ihtiyat ve topçu birliklerinin aras›na sokmak büyük tehlike oluflturuyordu. 
Duman ç›karan bu servisin cephenin hemen gerisinde olmas› oran›n hedef 
olmas›na sebep olaca¤›ndan Seddülbahir’deki birliklerin seyyar mutfaklar› cephe 
gerisi diyebilece¤imiz So¤anl›dere’de kurulmas› zorunlu olmufltu. Ayn› sebeplerden 
dolay› Ar›burnu cephesinde de seyyar mutfaklar›n ço¤u Maltepe-Bigal› hatt›n›n 
gerisine kurulmufltu.

‹flte zorunlu olarak So¤anl›dere’de kurulan bu mutfaklardan ç›kan yemekler binbir 
zorlukla siperlere ulaflt›r›lmaya çal›fl›l›yordu. Fakat güvenlik gerekçesiyle yap›lan 
bu uygulama askerlerimizi s›cak yemekten mahrum b›rak›yor yemekler donuyor 
zaman zamanda bozuluyordu. Bazen yemek da¤›t›m kollar› atefl alt›nda kal›yor, 
tafl›n›rken dökülüyor, siperdeki askerlere yemek ulaflt›r›lam›yordu. Bazen de uzun 
süre karmakar›fl›k siperlerde yol bulunamad›¤›ndan yemek gelmiyor, Anadolu’nun 
çilekefl çocuklar› yanlar›ndaki kuru tah›llar› ›slatarak açl›klar›n› gideriyor, ceplerindeki 
kuruyemifllerle midelerindeki açl›k hissini bast›r›yorlard›. (7)

Yemekler günün koflullar›na göre ve fakat ço¤unlukla bakliyata dayanmak suretiyle 
piflirilerek götürülebilmifl, erlere mutlaka 3000 kaloriyi sa¤layacak yemek verilmeye 
çal›fl›lm›flt›.  So¤anl›dere’ye getirilerek kesilen hayvanlardan karfl›lanan et durumu
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ise cephedeki vaziyeti özetler nitelikteydi. Tayinat ve yem kanununa göre günde 
er bafl›na 250 gram et verilmesi gerekirken bu miktar 62 grama düflürülmüfl, 
ancak bu da bulunamad›¤›ndan 31 gram et verilmek zorunda kal›nm›flt›. Kesim 
için hayvan bulunmad›¤› zamanlarda ise kavurma ve konserveyle idare ediliyordu. 

Bunun yan›nda peksimet, ekmek, reçel, peynir, çay ve fleker bafll›ca besin 
kaynaklar›yd› ki bunlar›n bile yenilemedi¤i günler oluyordu. S›cak ve sulu yemek 
ise askerlerimizin tüketemedikleri yiyeceklerdi. En lüks yemekleri ise arada s›rada 
verilen gözlemelerdi.

Çanakkale cephesindeki yiyecek durumu di¤er cephelere göre oldukça iyi idi ama 
görüldü¤ü gibi en verimli kaynaklar›m›za yak›n olan bu bölgede bile yiyecek 
konusunda problemler ç›kabiliyordu.

Çanakkale muharebeleri ile ilgili kaynaklar›n bir ço¤unda bu bölgede yiyecek 
s›k›nt›s› çekilmedi¤i yaz›lmaktad›r. Gerçekler böyle olsa bile burada çokça yaflan›lan 
ola¤anüstü hallerde durum de¤ifliyor, askerlerimizin aç kald›¤› günler oluyordu. 
Yemeklerden flikayet olundu¤u zamanlarda az de¤ildi.  

fiimdi bu örnekleri okuyarak vatan evlatlar›n›n düflmana karfl› can›n› hiçe sayarak 
savafl›rken çektikleri s›k›nt›lar› biraz daha somut olarak ö¤renelim.

“Yemekler o günün koflullar›na göre ço¤unlukla bakliyata dayanmak suretiyle 
piflirilerek götürebilmiflti. Erlere 3.000 kaloriyi sa¤layacak yemek verilmesine 
çal›fl›lm›flt›r. Buna karfl›l›k taze sebze hemen hemen hiç verilmiyordu. Bu yüzden 
erler aras›nda iskorpit hastal›¤› bafllam›flt›.” (8)

“Çok miktarda olan Türk askeri için erzak temini güçtü. Bunlar›n yevmi erzak› 
kuru ekmek ve hafllanm›fl fasulyeden ibaretti. Et ve ya¤ çok nadir veriliyordu. 
Türk askeri bu erzakla kuvvetini nispeten kaybetmesine ve hastal›klara mukavemeti 
azalmas›na ra¤men itiraz etmemifl ve görevlerinde bütün enerjisiyle devam 
etmifltir. 

Öyle zaman oldu ki komutan taraf›ndan erzak gönderilemedi¤i ve askerin fazla 
vücuttan düflmemesi için ifl göstermeyip uyutulmas› emredildi.” (9)

“… So¤anl›dere’de yap›lm›fl oldu¤undan, yemekler gizli yollardan ta atefl hatt›na



kazan ve karavanalar›n nakli icap ediyordu. Bu yüzden askerlere s›cak yemek 
yedirmek mümkün olmuyordu. Bundan baflka düflman günde iki defa az çok 
muayyen zamanlarda vuku bulan bu gidifl gelifli fark etmifl o zaman da gerilere 
tevcih edilen atefllerle bir çok zayiat verilmiflti.” (10)

“Yiyecek stoklar› fazla de¤ildi. “Açl›k” umac› gibi her yerde, her tarafta geziniyordu. 
Ço¤u kez porsiyonlar ve tay›nlar azalt›lmak zorunda kal›nd›. Yeme¤in haz›rlanmas› 
ve yap›lmas› son derce ilkeldi. Sahra mutfaklar› yoktu cephenin çok gerisindeki 
aç›k mutfak tesislerini düflman denetiminden gizlemeye çal›fl›yorlard›. Yemek 
ço¤u kez lapa, koyun etiyle piflirilmifl olan pirinç, sebzeden ve birkaç et parças›ndan 
olufluyordu. Yemek siperlerden geçilerek sa¤lanan uzun tafl›ma sonucu, ac›km›fl 
olan siperlerdeki savaflç›lara so¤umufl olarak ulaflabiliyordu yeniden ›s›t›lmas› 
ancak karanl›k bas›nca söz konusu olmaktayd›. Çünkü ç›kan duman düflman›n 
ateflini üzerine çekiyordu.” (11)

“Siperimizin önünde bir sürü ölü ve yaral› var. Açl›k bir taraftan midemiz altüst 
oluyor. Milyonlarca sinek etraf›m›za üflüfltü.

Açl›ktan guruldayan midelerimizin üzerine yumruklar›m›z› bast›r›yoruz. Düflman 
karfl› siperlerden bizlere çeflitli yiyecekler gösteriyor. Süngü tak›p herifleri 
bo¤azlamak ve ellerindeki yiyecekleri almamak için kendimizi zor tutuyoruz. 
Onbafl› Kedi Veli dün gece bir deneme yapt› ve ancak üç kutu sardalya ile döndü. 
Ben yemedim ama asker bafl›na yar›m bal›k bile düflmedi.

Açl›ktan bir iki saat bile kestiremiyorum, mataramda su dahi yok. Buraya 
gelmeden önce konaklad›¤›m›z Lütfiye Han›m’›n evini ve yemeklerini düflünüyorum 
ne güzel pilav yap›yordu kad›nca¤›z. Mustafa Kemal‘i ve yan›ndaki zabitleri 
evinde misafir etmifl ayr›ca askerlere bol bol yemek vermiflti. O mis gibi kokan 
pilavlar› görür gibi oluyorum ama flimdi burnumda pilav de¤il ölü kokusu var.
Ne olacaksa bir an evvel olsa. Öyle anlar›m oluyor ki flehit düflmek için Allah’›ma 
yalvar›yorum. Ölümden korkmuyorum. Zaten hiçbirimizin ald›rd›¤› yok. Sadece 
flu koku ve açl›k  olmasa…” (12)

“Çok açl›k çektim. Karn›m› üç hurma ile doyurdu¤um çok oldu. ‹kisi tay›n, birisi 
ise karavana yerine ….” (ÇANAKKALE GAZ‹S‹ MEHMET BOZ)

“Hava s›cak, su yok. Durmadan siper kaz›yoruz… Geceyi açt›¤›m›z siperlerde 
geçiriyorduk. Üzerimizde ne bir battaniye, ne bir örtü vard›; kaputlar›m›za sar›l›p
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yat›yorduk. Yeme¤imiz ya bir tas çorba ya kurtlu bakla dedi¤imiz etsiz bir yemekti. 
Ekme¤imiz kuru bir peksimet… Kat›k yok. Bir gece siper kaza kaza düflmana 20 
metre yaklaflm›flt›k. Bakt›k birden ufak bir teneke kutu önümüze at›ld›. Hemen 
kapt›lar içine bakt›k, toprak dolu; d›fl›na bakt›k, ‹ngilizce ‘so¤uk et kutusu’ diye 
yaz›yordu. Ben düflman›n bu küstahça davran›fl›na k›zd›m. Bana verilen ve 
içmedi¤im sigara paketini onlara f›rlatt›m. Kötülü¤e iyilik olsun diye”
(ÇANAKKALE GAZ‹S‹ ‹SMA‹L UFUK) 

‘Türk askeri her güçlü¤e itiraz etmeden tahammüle çal›fl›r öyle ki ›st›rap içinde 
ald›klar› yaradan k›vran›rken, yanlar›na yaklaflt›¤›mda derhal seslerini kesiyorlar 
ve en fazla için için ‘aman! aman! diye inliyorlard›.

G›dalar› çok zay›ft›. Pirinç ve etli bir yemek gördüklerinde cephede bayram 
ediyorlard› halbuki g›dalar› birkaç zeytin ve bir somun ekmek oluyordu. Fakat 
Türk askerinin içinde bulundu¤u feci flartlardan dolay› flikayet etti¤ini hiç 
duymad›m.

Bir gün, içinde pek yavan çorba bulunan büyük bir tencerenin çevresine çömelmifl 
ellerinde kafl›klar›yla ekmeklerini kat›k yapmaya çal›fl›yorlard›. Yanlar›na yaklaflt›m 
ve onlar› bir an minnetle süzdükten sonra k›r›k dökük Türkçem ile sordum:

‹yi mi? Teker teker ama hep birlikte boyun bükerek cevap verdiler: 
Eyi bey! Eyi paflam
Asla flikayet yoktu…’” 

“Her gün karavanalar›n içinde efrada verilen kuru bakla ve fasulye görmekten 
o kadar usanm›flt›m ki sa¤ kal›rsam ömrümde bir daha görmemek için yemin 
etmek istiyorum.” (13)

Gerekli kaloriyi alamayan, dengeli beslenemeyen askerlerin bu a¤›r flartlarda 
hastalanmalar› da kolay oluyordu. Anlayaca¤›n›z yiyecek s›k›nt›s› hastal›klar› da 
beraberinde getiriyordu. Bu duruma örnek olarak bir komutan›n genel levaz›m 
dairesi baflkanl›¤›na çekti¤i bir telgraf› özetleyerek bu konuyu bitirmifl olal›m. 

Tarih 3 A¤ustos 1915, kerevizdere muharebeler inin  sonras› . .

“ Et yasal ölçüsünün dörtte biri olan 60 grama düfler. Ekmek, yar›s› un ve di¤er 
yar›s› toz haline dönüflmüfl peksimet k›r›nt›lar›ndan olmak üzere verilebiliyor.



Ambarlar bombofltur. Birçok birlikler, demirbafl erzak›n› yemifltir. Yaz›l› olarak 
bulundu¤u emredilen erzak, iyiniyetten ibarettir. Yedirip içirme bu durumda  
giderse, güçsüz kalma erlerin niceli¤iyle beraber, moralini de kemirecektir. Ne 
yaz›k ki erlerde görülen hastal›klar›n kökenini g›das›zl›¤›n oluflturdu¤unu bildirmek 
zorunda ve Baflkomutanl›¤›m›zca durum,  gere¤ine göre yoluna konulaca¤› 
kan›s›nday›m.

3 A¤ustos 1915
Güney Grubu
Mirliva Vehip
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Çanakkale muharebeleri s›ras›nda, Gelibolu vatan›n her köflesinden on binlerce 
insan›m›z›n kanlar›yla suland›. Yap›lan taarruzlar ve savunmalar sonucunda ana 
babalar›n, yüzlerine bakmaya k›yamad›klar› evlatlar› topra¤a düflüp, kah bir da¤ 
yolunda kah bir a¤aç kovu¤unda, kah ta derin bir siperde son nefeslerini verdiler. 
Her biri vatan› için ölmeye giden bu kahramanlar bir daha geri dönemeyip 
kanlar›n› döktükleri bu aziz topraklar›n k›nal› kuzular› oldular.

Vatan› için gözünü k›rpmadan ölen bu insanlar›n hat›ralar› Gelibolu’nun elemli 
rüzgar›nda seda bulurken, yaralanarak ya da hastalanarak cephe gerisine düflen 
kahramanlar›m›z›n ac›lar› ise bu topraklar›n her zerresine iflledi. Gelibolu’nun çok 
dar bir arazi olmas› siperlerin birbirine çok yak›n kaz›lmas› ve de düflman›n k›yas 
kabul etmez atefl gücü on binlerce kahraman›m›z›n da yaralanmas›na sebep oldu. 
Bunlar yetmezmifl gibi dengeli beslenmemekten, içme sular›n›n temiz olmamas›ndan, 
sinekler ve zorlu tabiat flartlar›ndan dolay› hastalanan bir çok asker hastanelere 
kald›r›lm›fl, buralarda cephede savaflanlar kadar cesur ve fedakar sa¤l›k personelinin 
merhametli kollar›nda flifa bulmaya çal›flm›flt›.

Daha Çanakkale muharebeleri bafllamadan sa¤l›k problemleri ortaya ç›kaca¤› 
kesin oldu¤undan burada var olan hastanelere yenileri eklenmifl, yatak kapasiteleri 
art›r›lm›fl sa¤l›k personeli tamamlanmaya çal›fl›lm›flt›r. 1915 Ocak ay›n›n bafl›nda 
250 yatakl› hastane d›fl›nda, Seddülbahir, Eceabat, Bolay›r, kumkale ve Çanakkalede 
6 adet revir bulunmaktayd›. Bunun d›fl›nda 18 Mart muharebesi esnas›nda 
aralar›nda So¤anl›dere”ninde bulundu¤u baz› yerlerde büyük sarg› yerleri aç›lm›flt›.
Çarp›flmalar s›ras›nda ölüm yan› bafllar›nda bir gölge gibi askerleri takip ediyordu. 
Bu çarp›flmalar esnas›nda yaralan›p So¤anl›dere’ye kadar ulaflmak bile bafll› 
bafl›na bir k›smetti.

Cephede savafl›rken flehit düflenler hemen orac›kta gömülmeye çal›fl›l›yor ancak 
çarp›flmalar›n hafifledi¤i veya bitti¤i anlarda defnedilmek için cephe gerisine 
götürülebiliyordu. ‹ki metre kareye bir flehidin düfltü¤ü bu topraklarda ölüm o 
kadar kolay ve s›radan oluyordu ki askerler az önce ölen arkadafllar›n›n üzerinden 
atlayarak taarruz ediyor, bazen ölüler günlerce aç›k alanda kalabiliyordu.  Herkes 
yaralanmaya ve ölüme o kadar yak›nd› ki bunun için gerekli teflkilat› üzerlerinde 
tafl›yorlard›.

Ceketlerimizin ikinci dü¤mesinde k›rm›z› kurdela ile ba¤lanm›fl bir deri parças› 
vard›. Bunun üstünde e¤er vurulur ve ölürsek, ailelerimize bildirilmek üzere 
adreslerimiz yaz›l›yd› gene zabit ve efrad hepimizin ceketlerinin sol afla¤› ucunda 
ve iç tarafta yaraland›¤›m›z takdirde yaralar›n hemen sar›lmas›n› temin edecek
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harp paketleri dikilmiflti ki bunlar›n içinde gazl› bez, bant gibi sarg› vas›talar› 
ve tentürdiyot vard›. (14)

Genelkurmayca al›nan bu önlemin belki de moral bozucu bir etkisi vard› ama 
cephedekiler önlerinden geçen ölü ve yaral›lar› gördükçe, belki de yanlar›nda 
birer tane de kefen getirmelerinin gerekli oldu¤unu anl›yorlard›.

Akflama do¤ru yaral›lar geçmeye bafllad›. Üçüncü bölük zabitlerinden Mustafa 
efendi flehit olmufl” Sedye içinde derin bir uykuya dalm›fl gibi görünerek geriye 
götürülüyorken, yerlere sedyeden damla damla kan ak›yordu. O yaras›n› yüzünden 
alm›flt›. Biraz sonra belki bizi de ayn› sedye götürecekti.

Muharebe gece gündüz devam ediyor ve iki tarafta a¤›r zayiatlar veriyorlard›. 
Siperler aras› hep yaral›lar ve ölülerle doluyordu. Muharebe biraz sükun bulunca 
her iki taraf yaral›lar›n› kontrol edip onlara moral vermeye ve de yaral›lar› 
iyilefltirmeye çal›fl›yordu. Bu sahneleri gören komutanlar içinse içinde bulunduklar› 
durum ruhlar›na kadar tesir b›rakan hat›ralar olarak tarihe kay›t ediliyordu.

28 Temmuz 13331… Alay cephesinde normal harp hali teessüs etmifl, büyük 
taarruz gününün her taraf› yakan ateflinin heyecan› epeyce sükun bulmufltu. Alay 
kumandan› geriye giderek yaral›lar›n ne halde oldu¤unu tetkikini ve alay nam›na 
hat›rlar›n› sorarak ne ihtiyaçlar› varsa yard›m için çal›flmam› ve derhal hareketimi 
emretti. Alay kumandan› temiz bir f›tratta yarat›lm›fl mütekamil bir zatt›. Harpten 
sonra bile Alay’›n›n arkadafllar›n› unutam›yordu. Siperlerden geriye do¤ru bir 
hayli yürüdükten sonra tüfek atefli m›nt›kas› haricine ç›kt›m. At›ma bindim.

Kilitbahir-Çamburnu cihetine do¤ru at›m› dörtnala sürerek gidiyordum. Nihayet 
alay›n yaral›lar›n› araya araya bulmufltum. Taarruz gününden beri hastaneye 
sevk edilmek üzere orada bekliyorlar! Orada binlerce yaral› toplanm›fl, yürekleri 
koparacak vaziyette, topraklar üzerinde yat›yorlard›. Yaral›lar›n bulunduklar› 
yerden, siperlerdeki kokulara benzeyen kokular geliyordu. Üzerinde Hilal-i ahmer 
bayra¤› tafl›yan, köflede büyük bir çad›r var. Bu nedir diye sordum. Tehlikeli 
yaral›lar için pansuman ve ameliyat yeri dediler.

Yo¤un atefl alt›nda siperlerden ve zeminliklerden kafalar›n› bile ç›karamayan 
neferler saatler süren ateflin bitmesini bekliyorlard›. 

Özellikle güney cephesinde arazinin durumu düflman topçu atefline elveriflli 
olmas›ndan dolay› Türk mevzileri yo¤un bombard›mana maruz kal›yordu.



Silindir atefli denilen ayn› noktada saatlerce mermi ya¤muru alt›nda kalan Türk 
alay› eriyor, büyük kay›plara u¤ruyordu. Bu durumlarda atefl ve çelik ya¤muru 
alt›nda kalaca¤›na inan›lan hemen biraz gerideki dere yata¤›na indiriliyor, bofl 
kalmas›n diye siperlerde bir bölük b›rak›l›yordu. Bütün korkunç atefllere ra¤men 
sa¤ kalabilen birkaç kifli arkadaki birlikler koflup siperlere gelene kadar düflman› 
oyal›yor, s›ras›nda onlarda sald›r›yordu. 

Bu top mermileri oldukça zayiat veriyordu. Önünde, yak›n›nda top mermisi 
patlayanlar uzuvlar›n› kaybediyor, patlaman›n yak›nl›¤›na göre, kar›n patlayabiliyor, 
gözler akabiliyor, kulak zar› y›rt›labiliyordu. Bu patlamalar›n, hücumu beklemelerin 
ve de ölü ve yaral›lar›n durumu psikolojik etkisi oldukça a¤›rd›. Atefl alt›ndakilerin 
psikolojik çöküntü içerisine girdikleri veya ç›ld›rd›klar› da oluyordu.

Günden güne, her saat fliddetlenen düflman hareketinden, topçu ve piyade 
atefllerinden sonra bir hücum bekliyorduk. Fakat düflman acaba nerden ve nas›l 
hücum edecekti! ‹flte bu meçhul! Esasen bizde sinirli ve asabi idik, arkadafllar›m›z› 
birer birer kaybetmeye bafllam›flt›k. Yaral› tafl›maktan renkleri k›rm›z›laflan 
sedyeleri her zaman görmekten ruhumuz daralm›flt›.

Makineli tüfeklerin çapraz ateflleri alt›ndaki binlerce gencimiz ‘t›rpan yemifl ekin’ 
misali yere devriliyor, bu atefller vücudu bir anda parça parça ediyordu.

Bombard›manlar oldu¤u zamanlarda yaral›lar›n tafl›nmas› çok müflkül oluyordu. 
Zira gündüz bombard›man ateflinden yaral›lar›n tafl›nmas› oldukça tehlikeli 
oluyordu. Çünkü yaral› tafl›yanlar›n atefle maruz kalmalar› s›radan olaylar halini

alm›flt›.  Yaral›lar›n geriye tafl›nmas› geceye kalsa bile s›hhiye teflkilat›n›n bir an 
önce yaral›lar› siperlerden tafl›y›p yeniden savunma posizyonlar›n›n oluflturulmas›na 
imkan b›rakmas› gerekiyordu. fiimdi bütün hatt›n alay›n elinde oldu¤unu bildiren 
raporlar› f›rkaya bildiriyorum. Gece yar›s› olmufltu. Yaral›lar› sarg› yerine götürmek 
için çal›flmaya bafllad›¤›m›z zamanda bunu anlayan düflman harekat›m›za mani 
olmak için üzerimize fliddetli bir top atefli açt›. Gece üzerimize kas›rga gibi 
flarapnel misketleri düflüyordu. Ölü ve yaral› miktar› o kadar çoktu ki, ikinci 
düflman taarruzuna karfl› mutlaka siperleri temizlemek gerekiyordu. Taburlar›n 
s›hhi efrad› ve onlara yard›m etmek için verilen neferler buna çal›fl›yor fakat 
mevcut teflkilat ihtiyac› karfl›lam›yordu.

fiehit olanlar›n gömülmesi de ayr› bir problemdi. Y›l›n en s›cak aylar› olan haziran, 
temmuz, A¤ustos aylar›nda cesetler hemen kokmaya bafll›yor flifliyor ve kurtlan›yordu.
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Bu çarp›flmalarda ölmeyip yaral› olarak kurtulanlar veya hastal›¤a yakalananlar›n 
tedavi süreci hemen siperde bafll›yordu. Siperlerin gerilerinde hafif yaral›lar için 
sarg› mahalleri mevcuttu. Yaralan›p mevzi gerisine al›nanlar›n önce yaral› yuvalar›nda 
ilk tedavileri yap›l›yor ve siperlere geri gönderiliyordu.
Yaras› daha a¤›r olanlar tedavi için cephe gerisine gönderiliyordu. Her s›hhiye 
bölü¤ü bir araba durak yeri ile hafif yaral›lar› toplama yeri aç›yordu. Alç›tepe 
kuzeyi ve domuz deresi bafllang›c›ndaki Tener çiftli¤i bölgelerinde iki adet durak 
yeri; Kovandere’de bir, Avc›lars›rt› kuzey ve güneyinde iki adet araba durak yeri 
aç›lm›flt›. 

A¤›r veya hafif yaral›lar ayr› ayr› kafilelerle sevk ediliyordu. Hasta ve yaral› araba 
kollar›, karadan sevk edilen yaral›lar için her 20 Kilometrede bir kurulan 50 fler 
yatakl› s›hhiye istasyonlar› aras›nda çal›fl›yor; hasta ve yaral›lar› burada bekleyen 
di¤er hasta kol veya arabas›na devrediyordu. ‹lk tedavileri yap›lan ve fakat 
memleket içindeki hastanelere sevki gerekenlerin bir k›sm›, Maydos veya Akbafl 
iskelelerine gönderilmekte ve buradan yüklerini boflaltarak dönmekte olan vapur 
taka, mavna veya yelkenlilere bindirilmekteydi.  Bu nedenle Maydos ve Akbafl 
iskeleleri ayn› zamanda  ‘yaral› aktarma merkezi’ olarak çal›fl›yordu. (15)

Tabi ki bütün yaral›lar memleket içindeki hastanelere gönderilmiyordu.  Cephede 
yaralan›p sarg› yuvas›nda veya Taburlardaki sarg› yerinde tedavi edilemeyecek 
kadar a¤›r olanlar Tümenlerin açt›¤› sarg› yerlerine getiriliyordu. Bazen de yürüyüfl 
yollar› kenarlar›na b›rak›l›yor havan›n kararmas›yla tezkereciler kat›r ve arabalarla 
yol kenar›ndaki yaral›lar› da alarak k›ta sarg› yerlerine tafl›yorlard›. Bazen tafl›nan 
yaral›lar hastaneye ulafl›ncaya kadar yolda flehit oluyorlard›.  Büyük sarg› yerleri
biraz daha teflkilatl› içinde, doktor, pansumanc›, eczac›, tezkereci bulunuyor ve 
gelen hasta ve yaral›lar›n derdine derman olmaya çal›fl›yordu. Buralarda yaral›lar›n 
pansumanlar› bazen de ameliyatlar› yap›l›yor, gerekenleri veya yatak mevcudundan 
fazla olanlar› gerilerdeki seyyar hastanelere ulaflt›r›l›yordu. Burada ki hastaneler 
yetmeyince de hastane gemisi haline getirilen gemilerimizle yurdun çeflitli 
bölgelerinde kurulan vatan hastanelerine gönderiliyordu.

Büyük sarg› yerleri; Kerevizdere. Tenger Deresi, So¤anl›dere ile Havuzlar Deresi, 
Kurucadere ve Matikdere bölgelerinde aç›lm›flt›.

So¤anl›dere bölgesinde 2,7 ve 12.tümenlerimize ait s›hhiye bölükleri bulunmaktayd›. 
Ayr›ca yine bu bölgede aramaz mevkiinde 15. Tümenin seyyar hastanesi kurulmufl, 
So¤anl›dere’ye giriflin hemen sa¤›nda ki Melek han›m çiftli¤i de revir olarak hizmet 
vermifltir.



So¤anl›dere de bütün büyük sarg› yerlerinin bulundu¤u alanlar gibi özel olarak 
seçilmifl bir bölgeydi. Buralar öncelikle yollar›n geçti¤i bir mekan olmal›yd› ki 
yaral› ve hastalar›n tafl›nma ifllerinde s›k›nt› çekilmesin. Ayr›ca ya bir su kenar› 
ya da kaz›ld›¤›nda su ç›kacak bir yeralt› kayna¤›na ihtiyaç vard›. Bunlar›n d›fl›nda 
sald›r›lardan korunabilmesi aç›s›ndan vadi özelli¤i göstermesi, üzerinde a¤açlar›n 
olmas› tercih edilirdi. So¤anl›dere bütün bu özelliklere sahip olmas›n›n yan›nda 
sahile ve limanlara yak›n olmas›yla da sa¤l›k tesislerinin kurulmas› için ideal bir 
yer özelli¤ini gösteriyordu.

Büyük sarg› yerlerinde yaral› ve hastalar›n ko¤ufl ve pansuman yerleri ile idare 
ve depo bölgesi, hamam ve etüv k›sm› ve onar›m k›sm› bulunmaktayd›. Yine 
buradaki hamam ve mutfaklar›n yan›nda taburlar›n kuyucu tak›mlar›n›n açt›¤› su 
kuyular› bulunmaktayd›. Ayr›ca bombard›manlardan korunmak için zeminlikler 
infla edilmiflti.

Cephe gerisinde yer alan bu bölgenin yap›lan anlaflmalar gere¤i sald›r›lardan 
emin olmas› gerekiyordu. Bu bölgeye de bütün sa¤l›k kurulufllar›nda yer alan 
beyaz zemin üzerine k›rm›z› hilalden oluflan bir bayrak çekilmiflti. Ayr›ca 
So¤anl›dere’ye k›rm›z› tu¤ladan oluflturulan büyük bir hilal yap›lm›flt›. 6 Temmuz 
1906 Cenevre sözleflmesine göre buralara sald›r› yap›lmayacakt›. Oysaki Müttefik 
güçleri bazen kar›fl›kl›k sonucu, bazen yanl›fll›k süsü vererek bazen de askeri 
tesisleri bombalamak bahanesiyle, hastanelerimize, hastane gemilerimize, sarg› 
yerlerimize sald›r›larda bulunuyordu.

Türk askerinin sa¤l›k kurulufllar›na karfl› duydu¤u merhameti ise yine onlar›n 
hat›ralar›ndan ö¤renelim.  

Karaya ç›k›p hastane çad›rlar›m›z› kurduktan ve üzerine K›z›lhaç bayra¤› çektikten 
sonra, karfl›m›zdaki mert düflmandan üstün bir dikkat görmüfltük.
Bütün çarp›flmalar boyunca hastanemizin yak›n›na sadece üç mermi düflmüfltü 
ki, yanl›fll›k eseri olan bu durum içinde Türk komutanl›¤› derhal ç›k›p aç›klama 
yap›p özür dilemekten geri kalmam›flt›r. Onlar isteselerdi hastanemizi bir anda 
havaya uçurabilirlerdi. Onlar üstün insanlard› (16)

Türk askerinin, karfl›s›ndaki düflmanda olsa hasta ve yaral›lara sald›rmama fazileti 
kendini burada da gösterirken Müttefiklerin hastanelerin civarlar›na yapt›¤› 
sald›r›lar sonucu Maydos’ta ki hastanemiz, Z›¤›ndere’de ki sarg› yerimiz   gibi 
So¤anl›dere de nasibini alm›flt›. So¤anl›dere’de görev yapan Cemil Conk Pafla
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hat›ralar›nda bu durumu flöyle anlat›r:

“…Ben de tümene tayin hakk›ndaki emrimi al›p So¤anl›dere’de mansapta bulunan 
Karargah›ma vard›m, vazifeye bafllad›m. Üç a¤ustosta ihtiyatta bulunan tümenlerden 
mürettep kolordunun kumandan› çomak Faik pafla tümen Karargah›na geldi. 
Beni tebrik etti ve k›talara takdim etti. Faik pafla ile tümenin alaylar›n› gezerken 
4 tayyareli bir düflman filosunun, bir vadi içinde bahriyelilerden müteflekkil bir 
taburun üzerinde dönüp dolaflt›¤›n› gördük. Tayyareler ertesi günüde bizi rahat 
b›rakmad›lar. Hatta düflen büyük bir bombadan 6 flehit 37 yaral› verdik. Müteakip 
iki günde bu hadiselerle geçti.” (17)

So¤anl›dere, Cemil Conk’un yabanc›s› oldu¤u bir yer de¤ildi. Bu hadiseden bir 
buçuk ay kadar önce 24 Haziran 1915 tarihinde yolu yine So¤anl›dere’ye düflmüfl, 
fiimdi kumandan olarak bulundu¤u yere o zaman yaral› olarak getirilmiflti.

“…Esasen vurulmama sebep olan hatal› vaziyet, bana ait bir kabahatin neticesi 
idi.  Arkadafllar›m›za siperleri ve tabiyemizi göstermek için, bulundu¤umuz s›rt›n 
arkas›nda durmam›fl, tepeye ç›km›flt›m. Bu sayede düflmana mükemmel bir hedef 
olmufltum.

Yaraland›ktan sonra siperlerin arkas›na topallaya topallaya indim ve alay 
karargah›nda ki yerime geldim. Saate bakt›m: 16:00 idi.

Doktor yaram› sard› tümene telefon ettim. Hadiseyi bildirdim. Yerime 34. alay 
kumandan› Yümni beyi vekil tayin ettiler. Saat 21 de m›nt›kay› ona teslim ettim. 
Sedye içerisinde So¤anl›dere’de ki s›hhiye bölü¤üne geldim. Beni tafl›yan hizmet 
erleri bir yandan yol yürüyorlar bir yandan da sizden ayr›laca¤›m›z için çok 
üzülüyoruz kumandan›m, diyorlard›.

‹flte onlar›n bu sözleri, bana maddi de¤il manevi büyük bir ac› veriyordu.
Vakit gece yar›s›n› geçmiflti. S›hhiye bölü¤ü kumandan› Hamdi ve ikinci tümen 
baflhekimi ziya beylerin çad›r›nda misafir edildim. Yarama pansuman yapt›lar. 
Sabah olmufltu. Saat 11 de s›hhiye bölü¤ünden bindirildi¤im araba ile, gö¤sümde 
yaral› yaftas› oldu¤u halde, kilidülbahr civar›ndaki ‘seyyar yaral›lar hastanesine’ 
vard›m.” (18)

Asl›nda Cemil Conk gibi yaralan›p yolu So¤anl›dere’den geçen binlerce askerimiz 
vard›. Bunlar›n bir k›sm› ya daha çarp›flamayacak halde oldu¤undan bir daha



cepheye gelmiyor ya da vatan›n› ele geçirmek isteyen düflmana bir kurflun daha 
atabilmek için gün say›yordu. Öyle ki tekrar cepheye dönmese kimsenin bir fley 
demeyece¤i nice yi¤itler, vatan›n› korumak, intikam›n› almak yada  flahadet 
flerbetini içmek için tekrar yollara düflüyorlard›.

“Harbiye son s›n›f talebesi iken Çanakkale muharebelerinin bafllamas› ile 19 
yafl›mda Aste¤men olarak kendimi Çanakkale muharebelerinin içinde buldum.  
Seddülbahir cephesinde muharebeler bütün h›z›yla devam ederken sahil kesiminde 
tutunabilen düflman› denize dökebilmek için geceli gündüzlü çarp›flmalar devam 
etmekte idi. Bende tak›m›m ile bu mücadelelerin içine girdim.  Bir ara çarp›flmalarda 
vücudumdan akan kan›n s›cakl›¤›n› hissettim. Kolumdan vurulmufltum, bir müddet 
sonra düflüp bay›lm›fl›m. Kendime geldi¤im zaman erim ‹brahim ile iki kahraman 
daha bafl›mda nöbet bekler buldum. ‹lk yard›m›m› yapm›fllard›. ‹brahim can 
evinden vurulmufl bir aslan heybeti ile beni k›talar›m›z›n bulundu¤u yere götürdü. 

Burada kopmak üzere olan kolum tespit edildi.  Fazla kan kayb› kulaklar›ma 
u¤ultu gözlerime sis perdesi indirmiflti. Yak›n›mda bir ses ‘Onu götürün diye 
seslendi.  Bu ses tabur komutan›m ‹brahim Hakk› bey’in sesi idi.  Erim ‹brahim 
ve iki kahraman beni önce yaya, sonra at s›rt›nda So¤anl›dere’ye oradan da 
Kilitbahir a¤ deresindeki çad›rl› hastaneye getirdiler.  Bu çad›rda gözlerimi 
açt›¤›mda sol kolumun yerinde olmad›¤›n› ve a¤r›lar›m›n azald›¤›n› hissettim.  
‹brahim karfl›mda idi içi içine s›¤m›yordu. ‘ ‹ntikam›n› alaca¤›m komutan›m diyor 
baflka bir fley demiyordu.   Beni üç gün sonra vapurla ‹stanbul’a götürüp Zeynep 
Kamil hastanesine yat›rd›lar.  Hastanede ikinci günüm idi.  ‹brahim’i karfl›mda 
buldum ‘’ ben gidece¤im, Bana müsaade ederseniz diyordu.’’ Nereye ‹brahim 
dedim.  Çanakkale’ye sizin intikam›n›z› almaya gidece¤im komutan›m ‘ diyordu. 
Benim ve benim gibi olanlar›n intikam›n› hamdolsun alacak binlerce er var 
Çanakkale’de. ‹brahim ‘ Komutan›m sizi bu halde b›rak›p ayr›lmak çok zor ama, 
cephedeki arkadafllar›ma ‹brahim Komutan’›n› bahane etti harpten kaçt›  
dedirtmem. Gitmeliyim mutlaka.’ Öyle ise Allah yard›mc›n olsun’ dedim.  Elimi 
hürmetle öptü ve ayr›ld›. Bir müddet sonra haber ald›m ‹brahim flehit düflmüfl. 

Çanakkale’de taarruz etti¤imiz o günleri hat›rl›yorum.  Düflman z›rhl›lar›n›n her 
taraf› altüst eden ve kimseye bafl kald›rtmayan ateflleri alt›nda düflman›n çok 
içlerine bizim gibi dalm›fl birçok kahraman çekilmeyerek bu atefllerle flehit 
edilmifllerdi. Bu gün hala Seddülbahir’in yollar›nda ve tepelerinde bulunan insan 
kemikleri aras›nda kahraman erim ‹brahim’in de kemikleri var. Ve o Mehmetçikler 
Çanakkale’nin isimsiz kahramanlar›d›r. Ruhlar› flad olsun.” EMEKL‹ YÜZBAfiI- 
DURSUN BAYRAKTARO⁄LU - ÇANAKKALE GAZ‹S‹
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Birde yolu So¤anl›dere’den geçerken bir daha buralar› göremeyece¤ini bilecek 
kadar a¤›r yaral› olan kahraman komutanlar›m›z vard› ki onlar›n canlar›n› verecek 
kadar vatan sevgisi olmasa bugün bu topraklar›n sahibi bizler de¤il bütün 
azg›nl›¤›yla her fleyimize çöreklenmek isteyen iflgalciler olacakt›. Bu kahraman 
vatan evlatlar› buralardan geçip hakka do¤ru yürürken ruhlar› görevlerini yapm›fl 
olman›n huzuru ile doluydu.

21 Haziranda 2. Tümen komutan›, Kurmay baflkan› Kemal’i ileri siperlerdeki
birliklerin durumunu incelemeye yollam›flt›.Yüzbafl› Kemal, görevine bafllad›¤› 
s›rada elinden yaralanm›fl., Fakat yaras›na ald›rmayarak ifline devam etmiflti. 
Ö¤lene do¤ru bir flarapnel onu kas›¤›ndan a¤›r flekilde yaralad›. Hekimler 
ameliyata lüzum gördüler, neticeden pek ümitli de¤illerdi hastaneye gönderilirken 
‘beni tümen karargah›na gönderiniz ‘diye direndi; iste¤i yerine getirildi. Bir sedye 
üzerinde karargaha getirildi¤i zaman, buhranl› bir an yaflan›yordu, düflman 
sald›r›lar›na karfl› al›nacak tedbirler tart›fl›l›yordu. A¤›r yaral› Kemal yaras›n›n 
a¤r›s›n› unutmufl, tart›fl›lanlar› dinliyordu. Bir subay, ilk hattaki siperlerin 
boflalt›lmas›n› öne sürünce, sedyenin üzerinden bir bafl yükseldi; a¤›r yaral› 
kurmay kendisini görevinin bafl›nda hissediyordu.:

- Aman geri çekilmeyin, Sak›n cepheyi geriye almay›n! Diye bütün gücüyle 
sesleniyordu. Bir baflkas› Kerevizdere mevzilerinin dayanamayaca¤›nda ›srar 
edince, yine hayk›rd›.

-Dayan›r. 
Daha sonra yan›nda dikilmekte olan nefere: ‘bir ezan okurmusun!’ dedi.

Komutan›n iste¤i üzerine o er, gür ve tatl› sesiyle semalar› ç›nlatan bir ezan 
okumaya bafllad›. Sesi yükseldikçe hem kendisi hem de orada bulunanlar coflkun 
bir heyecan içinde a¤lamaya bafllad›.
Yüzbafl› Kemal bafl›n› kald›rd›; yan›ndaki arkadafllar›na döndü. Kederli bir sesle, 
ezan› kastederek

- Bu nidan›n yok olmas›n› istermisiniz  aziz kardefllerim diye sordu.
- Hay›r, elbette hay›r cevab› verilince,
- öyle ise haz›rlan›n ve cepheyi geri almay›n.

Arkadafllar›, kurmay baflkan›n›n bu ›srar›na de¤er verdiler. Düflman sald›r›s› 
tutulan mevzilerde karfl›land› ve gö¤üs gö¤üse yap›lan çarp›flmalardan sonra, 
düflman›n taaruzu k›r›lm›flt›.



Kurmay baflkan› Kemal’in hastaneye nakli geçikmiflti. Di¤er yaral›larla birlikte 
yola ç›kar›ld›. So¤anl›dere’nin üstünden Behraml› köyüne gelindi¤inde Kemal 
bey iyice a¤›rlaflm›flt›.

Nur yüzünde ince bir hüzün çiçeklendi, gözleri çam a¤açlar›n›n yeflilli¤ine dalm›fl 
sukün içinde bulunuyordu. ‹flaretle bir yudum su istedi, son sözlerini flöyle 
tamamlad›:

_Ey rabbim, beni Müslüman olarak öldür ve beni Salih insanlar›n aras›na dahil 
et.

Yüzbafl› Kemal ruhunu sessizce teslim etmiflti.” (19)

Yaralanmalar; ya patlayan bombalar›n f›rlatt›¤› flarapnel parçalar› ve mermilerle 
ya da süngü ve k›l›ç la meydana geliyordu.  

‹ngiliz ve Frans›z topçusunun atefl üstünlü¤ü bize göre çok yüksekti. Saatlerce 
süren düflman topçu atefli karfl›s›nda bizler k›s›tl› say›da mermilerini dikkatli 
harcamak zorundayd›k.  Bazen piyadelere topçu himayesinde olduklar› hissi 
versin diye manevra mermisi bile att›r›l›yordu. Hatta askeri müzeden iki tane 
gülle atan eski tip havan topu bile getirilip kullan›lm›flt›.

Gece gündüz süren muharebeler günlerce devam ediyor, her iki tarafta günlerce 
hiç uyumadan insan takati üzerinde bo¤ufluyorlard›. Bir buçuk iki saat süren 
küçük bir süngü muharebesinde bile on, on befl bin yaral› olabiliyor, bazen süngü 
muharebesi befl, alt› saat aral›ks›z sürebiliyordu. Küçük yaralar hemen sar›l›yor, 
a¤›r yaral›lar her bölü¤ün s›hhiyeci ve sedyecileri taraf›ndan en yak›n revire 
getiriliyordu. Vadilere doldurulan binlerce yaral› hiç müdahale yap›lamadan 
saatlerce bazen günlerce burada bekletiliyordu. Son derece iniflli ç›k›fll› olan 
muharebe yerlerinden binlerce kifliyi sedyelerle sarg› mahallerine tafl›mak çok 
zor oluyor, flehit düflenlerin bir k›sm› hemen yol kenar›na gömülüyordu.

Do¤al olarak ç›plak vadilerde yaral›lar, Haziran, Temmuz, A¤ustos s›ca¤›nda bafl›n› 
sokabilecekleri bir çal› dibine yat›r›ld›larsa da kendilerini cennette hissedebilirlerdi. 
‹ngilizler de ayn› fleyden yak›n›yordu. Büyük yekun tutan yaral›lar›n el tezkereleri 
ile süratle tafl›nmas› mümkün olmad›¤›ndan vadiler yerde yatan a¤›r yaral›larla 
dolmufltu. Bu yaral›lar k›zg›n günefl alt›nda gelip geçen kafilelerin, kat›rlar›n
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ç›kard›¤› tozlara bulan›yor rahats›z edici sineklerin hücumu ve susuzlu¤un tesiri 
alt›nda ç›lg›n bir hale geliyorlard›. 

Ço¤u kez yaralara iple veya giysiden y›rt›lan bir bezle s›k›lm›fl veya kanama dinsin 
diye mermi deli¤ine bez, ot, tütün hatta toprak sokulu olarak b›rak›l›yordu. 
Kavurucu s›cak alt›nda milyonlarca sinek bu yaralara üflüflüyor, kurt at›yordu. 
Yaral›lar›n pek ço¤u tedavi görmeden flehit olup gidiyordu. S›hhiyeciler yaras›ndan 
dolay› kurtulmas› mümkün olmayanlar› olduklar› yerde b›rak›p kurtulabileceklerini 
umduklar›n› al›p götürüyorlard›.  Her muharebe sonras› büyük y›¤›lmalar oluyordu. 
5. Ordu sa¤l›k hizmetleri müthifl bir gayretle yürütülmeye çal›fl›l›yor, bu kan 
f›rt›nas›nda hizmet veren Türk doktorlar› al›nlar›ndan öpülmeyi hak ediyorlard›. 
Tafl›y›c›lar insanüstü gayretle yaral›lar› sedyelerle derelerden geçiriyor vadilerden 
afl›r›yor, sarg› mahallerine b›rak›p kofla kofla bir baflka yaral›y› tafl›maya gidiyorlard›.

So¤anl›dere’ye getirilen askerlerimizin hepsi yaral›lardan oluflmuyordu. Hastal›klarda 
düflman ateflleri kadar olmasa da askerlerimizin can›n› yak›yordu. S›hhiye teflkilat›, 
hastalananlar›nda derdine derman olmaya çal›fl›yordu. Silahl› mücadelenin d›fl›nda 
zor do¤a koflullar›, g›da, su ve temizlik sorunu, sinekler, çürüyen cesetlerin yayd›¤› 
mikroplar askerlerimizi dermans›z b›rak›yor bu askerlerimizde sa¤l›k merkezlerinin 
yolunu tutuyordu.  Dizanteri, sar›l›k, paratifo (Ba¤›rsak hummas›), s›tma her an 
herkesin yakalanabilece¤i hastal›klard›.

Sarg› mahallerinde hekimlerin ifli pek zordu. Zaten binlerce yaral›yla u¤raflan
s›hhiye teflkilat› birde bu hastal›klara yo¤unlafl›yordu. Günlerce gözlerini k›rpmadan 
masan›n üstünde bir biri ard›nda yat›r›lan Mehmetlere hizmet etmeye çal›fl›yorlar, 
ço¤u kez günlerce uykusuz ayakta kalmak ve pek bir fley yiyememekten dermans›z 
kal›p düflüp bay›l›yorlard›.

Buradaki sa¤l›k görevlileri en az cephede çarp›flanlar kadar kahramanl›k gösteriyor, 
bir vatan evlad›n› kurtarabilmek veya ac›s›n› dindirebilmek için takatten kesilinceye 
kadar u¤rafl›yorlard›. So¤anl›dere’de 2-7-12 inci tümenlerin sarg› yerleri ile 15. 
Tümenin seyyar hastanesi bulundu¤undan, burada ki sa¤l›k personelimizde bütün 
muharebe boyunca say›s›z askerimizin derdine derman olmak için u¤raflm›flt›. 
Hatta inan›lmas› zor gelecek ama buradaki doktorlar bazen en yak›nlar›n› kendi 
merkezlerinde kaybetmek gerçe¤ini yaflam›flt›. 

Çanakkale muharebeleri öylesine dramlarla doluydu ki b›rak›n bu hadiseleri 
yaflam›fl olmak aradan on y›llar geçse de onlar›n hikayesini dinlemek tüyleri diken 
diken etmektedir.



Düflman Saflar›ndaki 
Müslüman Askerlerden Birine Ait Kur’an-› Kerim

              Yine So¤anl›dere



“ … Bir hücum yap›lm›fl yaral›lar k›ta sarg› yerini doldurmufltu. Tezkereciler hiç 
durmadan yaral› tafl›yor, doktorlar sadece yaralar› sarabiliyordu. Hayatlar›ndan 
ümit kesilenlerle fazla ilgilenilmiyor, kurtulma ihtimali yüksek olanlar› kurtarmaya 
çal›fl›yorlard›. Günlerin getirdi¤i yorgunluk bir yaral›n›n derdine derman olman›n 
hazz›yla birleflerek garip, hüzünlü ve bir daha yaflanmas› zor duygular oluflturuyordu.
Bu duygularla kavrulmufl ruhuna ra¤men içindeki volkan› söndürerek yaral›lara 
yard›m etmeye çal›flan doktorun önüne bir hasta yat›r›l›r. Bir aya¤› kopmak üzere 
parça parça olmufl, ba¤›rsaklar› d›flar›dad›r. Yap›labilecek hiçbir fley yoktur. 
Hayat›ndan ümit kesilen bu yaral›ya harcanacak olan zaman da baflka bir 
yaral›n›n hayata dönmesi sa¤lanabilecektir.  Bir tercih yapmak gerekmektedir. 

Doktor üzüntüyle s›hhiyecilere seslenir. “Kald›r›n bunu” bu s›rada sedyeden 
ancak zorlukla konuflabilecek kadar can› kalm›fl yaral›n›n kesik ve iç burkan sesi 
duyulur.

- Baba!
- Doktor bakar,  yaral› kendi o¤ludur. 

fiimdi düflünün siz de cephedesiniz, o¤lunuzda daha ilerde siperlerin birinde. 
Her gün önünüzden binlerce yaral› gelip geçiyor. Kimi iyilefliyor kimi de sizin 
önünüzde can veriyor. Art›k hangi yaran›n ölümcül oldu¤unu bilecek kadar 
tecrübe kazanm›fls›n›z. Bir gün önünüze getirilip kurtar›lma ümidi görmedi¤iniz 
yaral› o¤lunuz ç›k›yor. Bunu hangi kalem, hangi cüretle anlatabilir ki.  O baba 
ve o¤lunun ruh halini tasvir edecek kelime yarat› lm›fl m›d›r?

Doktor o¤luna sar›l›r. Art›k babad›r. Öper koklar. Ama geride derman bekleyen 
yaral›lar, hizmet bekleyen vatan vard›r. Tekrar doktor olmas› gerekmektedir, 
s›hhiyecilere döner

-Bu benim o¤lum, der. Gölge bir yere kald›r›n.

O flartlar alt›nda bir baban›n o¤luna yapabilece¤i tek iyilik budur iflte. Bunu 
Çanakkale muharebelerini yaflamayan bizlerin anlamas› çok zordur elbette, ama 
Çanakkale muharebeleri iflte bu ruha sahip olan insanlar›m›z›n  paye kabul 
etmeyen ruhlar›yla kazan›lm›flt›r.

S›hhiyeciler doktorun dedi¤ini yaparlar. Masaya çoktan baflka bir yaral› yat›r›lm›flt›r 
bile. Doktor onunla ilgilenmeye bafllar. Sonra baflka  yaral›, sonra bir baflkas›.
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Ertesi gün olmufltur. ‹fli biraz hafifleyince o¤luyla ilgilenmek vaktini ancak 
bulabilir. O¤lunu arar. Ama o¤lu ölmüfltür…” 

Çanakkale cephesinde iflte bu ruh hakimdi. Herkes görevini hakk›yla yapmaya 
çal›fl›yor vatan› için bir parça faydal› olabilmek için u¤rafl›yordu. Bu u¤urda ailesini 
memleketinde b›rak›p gelenler oldu¤u gibi en sevdi¤ini cephede b›rakanlarda 
az de¤ildi.

Bu kadar büyük dram ve fedakarl›kla çal›flan s›hhiye teflkilat›n›n en büyük 
s›k›nt›lar›ndan biri de t›bbi malzeme eksikli¤iydi. Memlekette ilaç endüstrisi yoktu. 
Daha harbin bafl›nda iyot eksikli¤i bafl göstermifl bunun için tentürdiyot kullan›lmas› 
konusunda çok titiz davran›lmas› emredilmiflti. Hal böyle olunca da bazen bu 
gibi malzemelerin düflmandan gizlice temin edilmesi yoluna gidilmiflti. fiimdi 
okuyaca¤›n›z So¤anl›dere’de geçen hadise hem böylesine zor bir durumu 
anlatmakta hem de Türk insan›n›n nas›l bir yüreklilikle cepheye kofltu¤unu 
göstermektedir.

“Dünya harbinin bafllad›¤› y›llarda, çeflitli cephelerde görev yapmak üzere silah 
alt›na al›nan Anadolu’nun öz evlatlar›, köylerinden, kasabalar›ndan ayr›lmadan
önce anas›, babas›, efli ve çocuklar› ile helalaflarak, birliklerine ulaflmak üzere 
yollara düflüyorlard›.Seferberlik bütün yurt sath›na yay›lm›fl, Türk insan›n›n 
yaflad›¤› vatan›n dört bir yan›ndan askeri birliklere y›¤›n y›¤›n kat›l›mlar oluyordu. 
Cephelere gönderilenler yaln›zca o¤ullar de¤il, askerin afl›, ekme¤i olabilecek 
ambar›nda saklad›¤› neyi var neyi yoksa ve bu malzemeleri tafl›yacak arabas›n›, 
öküzünü, paras›n› ba¤›fllamas› bu milletin ba¤r›ndan ç›kan kutsal de¤erlerdir.
Anadolu’nun her bir köflesine asker toplamak ve sevk ifllemlerini yürütmek üzere 
görevlendirilen rütbeli zabitler, cephe gerisinde toplanan erleri, erzak ve 
malzemeleri merkezlere naklediyorlard›. Bu merkezlerde toplananlar trenlerle 
‹stanbul’a oradan da fiirket-i Hayriye vapurlar› ile Çanakkale cephesine ulaflt›r›l›yordu.
Bursal› Hakk› Yüzbafl› ve Akhisarl› Sami Çavufl da, Ege Bölgesi, özellikle Kütahya 
çevrelerinde bu ifl için görevlendirilmifl zabitler idi. Buralardan toplad›klar› asker 
ve malzemelerle, yollar› üzerindeki köy ve kasabalara u¤rayacak, geceyi orada 
geçirecekler, ertesi günde baflka bir kasabaya u¤ramak üzere yollara düfleceklerdi. 
Bir ara yollar› Simav ilçesinin büyükçe bir kasabas›na düflmüfltü. Bulundu¤u 
yerin ahalisini toplayacaklar, devlet taraf›ndan görevlendirildiklerini, gelifl 
gayelerini ve bu gün bütün bir milletin ne yapmas› gerekti¤ini anlatacaklard›. 
Ertesi gün sabah da halk›n teveccühüne göre toplananlar belirlenecek ve hareket



edilecekti. Yüzbafl› Hakk›, kasabal›n›n meydanda toplanmas›n› istedi. Meydanda 
toplanan kasabal›ya, düflman›n çok güçlü geldi¤inden, her an düflman tasallutu 
alt›na girebilece¤imizden, bunun için, düflmana f›rsat verilmemesinden bahsetti 
ve sabahleyin eli silah tutanlar›n gelmesini, malzemelerin de getirilmesini istedi. 
Ertesi sabah, kasaba meydan› dolmufl, taflm›fl, adeta bir bayram havas› esiyordu. 
Meydan, arabalar, çuvallar ve kasabal›larla doldurulmufltu. Yüzbafl›; her malzemenin 
bafl›nda bekleyen köylüye, “sen ne getirdin? diye soruyor, vatansever ve cömert 
Türk köylüsü de; 

-“Komutan›m, evimde bir çuval un vard›, onun yar›s›n› getirebildim.” Bir di¤eri;
-“Babamdan kalan dört Osmanl› alt›n› vard›, onlar› getirdim.” Bir di¤eri ise;
-“Bu öküzler benim her fleyimdi, bütün ifllerimi bunlarla görürdüm, ben bu gün 
bu vatana laz›m de¤ilsem, ne zaman laz›m›m? dedim. Birisini vermeyi düflünmüfltüm. 
Ama biri ifle yaramayacakt›, ikisi birden milletim için feda olsun, kumandan›m!..”

Aman Ya Rabbi! Bu millet isterse, her fleyini bu vatan için verecekti. S›ra, saç› 
sakal› a¤arm›fl, yüzü nur gibi yafll› bir zata gelmiflti. Yan›nda elinden tutarak 
getirdi¤i çocuk denebilecek yaflta bir genç duruyordu. Annesi ve kardeflleri de 
hemen arkalar›nda yerlerini alm›fllard›. Yafll› zat, kumandana dönerek;

-“Kumandan›m, ben y›llarca Osmanl› ordusunda görev yapan Simavl› Mustafa 
Çavufl… bu elinden tuttu¤um torunum Mehmet’tir. Milletimize bunu ba¤›fll›yoruz. 
Zaten hep asker olmak istedi¤ini söylüyordu. Bunu al›n götürün.”
Kumandan;

-“Fakat amca bu daha çocuk! Cephede ne yapabilir ki?”
Mustafa Çavufl;

-“Siz onun öyle çocuk göründü¤üne bakmay›n! Çok sad›k ve mert bir delikanl›d›r. 
Hem sapan›yla her att›¤›n› vurur. ‹sterseniz bir deneyin. Sizin çok iflinize yarar.”

Kumandan Mehmet’e dönerek.

-“ Gerçekten birli¤e kat›lmak ister misin? Mehmet.
-Evet
-Sen kaç yafl›nas›n?
-14 Komutan›m.
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-Sen daha küçüksün be yavrum” Deden att›¤›n› vurur diyor, do¤ru mu? Vurabilir 
misin?
-Elbette komutan›m.
-Öyleyse flu meydana ç›kal›m bir dene bakal›m
-…
10 Metre kadar ileriye bir sopa dikildi. Ahalinin bak›fllar› aras›nda Mehmet 
sapan›na cebinden ç›kard›¤› bir tafl› yerlefltirdi.  Bismillah deyip sapan› çekti¤i 
gibi tafl›  f›rlatt›. Sopan›n dikildi¤i yer toz duman oldu. Sopa ortadan ikiye 
bölünmüfltü.
Kumandan hayret dolu bak›fllar alt›nda,

-Gerçekten inanmas› güç bir daha deneyebilirmisin?

Sopa parças› flimdi biraz daha ileriye dikildi. Mehmet, yine tam isabet göstererek 
sopay› ortadan biçiverdi.

-Tamam Mehmet seni ald›k haz›rl›¤›n› yapabilirsin. Diyerek gönüllü birli¤e kaydetti.

Akflama do¤ru haz›rlanan birlik yeni kat›lanlar ve malzemelerle yola ç›kt›. Bir 
müddet sonra trenle ‹stanbul’a ulaflt›lar. Oradan da Çanakkale cephesine hareket 
edildi. Mehmet’in yafl› küçük oldu¤undan onu s›hhiye birli¤inde s›hhiye eri olarak 
görevlendirdiler. So¤anl›dere’de kurulan sahra hastanesinde cepheden yaral› 
gelenlerin yaralar›n› sar›yor, onlarla ilgileniyordu. Bulundu¤u yere o kadar çok 
yaral› tafl›n›yordu ki hepsiyle ilgilenmek güçlefliyordu. Yaras› a¤›r olanlar di¤er 
hastanelere sevk ediliyordu. Günler geçmifl savafl daha da fliddetlenmiflti. Uzun 
zamand›r bekledikleri s›hhi malzemelerde ellerine ulaflmam›fl stoktaki ilaç ve 
malzemeler kullan›larak tüketilmiflti. Hastane komutan› tabip yüzbafl› hasan 
efendi personeli ile acil bir toplant› yaparak durumun vahim oldu¤unu bir çözüm 
bulunmas› gerekti¤ini belirtti. Birinci ko¤ufl çad›r komutan› Mülaz›m Sami düflman 
hastanelerinden birine gizlice sokulup malzemelerin temin edilece¤inden söz 
etti. Fakat bu çok tehlikeli bir iflti. Bu vazifeyi yapabilecek yürekli erata ihtiyaç 
vard›. Bu durumun s›hhiye erlerine bildirilmesi ve gönüllülerin tespit edilmesi 
kararlaflt›r›ld›. Bu iflin sessiz ve kans›z halledilmesi gerekiyordu. Konyal› mülaz›m 
Sami hastane koruma neferlerinden Lapsekili Osman, S›hhiye erlerinden Safranbolulu 
‹zzet ve küçük Mehmet bu ifle talip oldular. Mülaz›m Sami üç arkadafl› ile birlikte 
gece hareket edeceklerdi. Düflman hastanesi bu bölgeye en yak›n tombak tepenin 
güney yamac›nda kurulmufl Frans›z hastanesi idi. Bolca sarg› bezi, amonyak 
kurutma tozu ve önemli görülen malzemelerden temin edilerek sabaha kadar



birli¤e dönülmesi gerekiyordu. Parola: ‘hasta ve ilaç’t›. Gece yar›s›ndan sonra 
top at›fllar› susmufl o kulaklar› ç›nlatan kas›rga fleklindeki u¤ultular yerini 
sessizli¤e terk etmiflti. Denizden esen rüzgar›n k›p›rdatt›¤› yapraklar›n h›fl›rt›s›ndan 
baflka bir ses duyulmuyordu. Mülaz›m Sami ve üç arkadafl› yanlar›na ald›klar› 
lüzumlu malzemelerle arkadafllar›n›n hay›r dualar›n› alarak yola ç›kt›lar. Domuz 
deresi ve kereviz deresini aflt›lar. Frans›z hastanesinin bulundu¤u bölgeye geldiler. 
Gece yar›s›ndan sonra ç›kan ay ›fl›¤› onlara yard›mc› oluyordu. Sahra çad›r›n›n 
etraf› nöbetçi askerlerle doluydu. Bir hayli yaklaflt›lar. Çad›r›n girifline yak›n üç 
asker onar metre aral›klarla nöbet tutuyorlard›. Mehmet,

-fiu öndeki iki askeri bana b›rak›n, dedi
Yan›nda getirdi¤i sapan›na okkal›ca bir tafl yerlefltirdi.

‹lk bafltaki nöbetçiyi niflanlayarak tafl› f›rlatt›. Tam bafl›ndan isabet ettirmiflti. 
Nöbetçi neye u¤rad›¤›n› anlayamadan yere yuvarland›. Biraz ilerideki nöbetçi 
Bir fleyden kuflkulanm›fl gibi önündeki nöbetçinin yan›na kofltu. ‹kinci bir taflta 
onun bafl›na isabet etti. Oda di¤erinin üstüne y›¤›ld›. Yere düflen nöbetçilerin 
yan›na geldiler. Yanlar›nda getirdikleri bay›lt›c›y› ikisine de koklatt›lar. 

fiimdi bir müddet zamanlar› vard›. Malzeme deposunun önünde sadece bir tek 
nöbetçi kalm›flt›. Bu nöbetçiyi de saf d›fl› b›rakmalar› gerekiyordu. Sürünerek 
nöbetçiye yaklaflt›lar. Ters yöne do¤ru bir tafl att›lar, nöbetçi o tarafa do¤ru 
yöneldi.Lapsekili Osman ve izzet f›rlay›p askerin bo¤az›ndan yakalad›lar. Sami’de 
bay›lt›c›y› koklatt›. Böylece o nöbetçinin de iflini bitirdiler. ‹zzet Bay›lan askere 
nöbet  bekliyor süsü vermek için çad›r›n kaz›¤›na dayad›.

Deponun içine dald›lar. Getirdikleri küçük el feneri ile ilaçlar›n yerlerini tespit 
ettiler. Mümkün oldu¤u kadar h›zl› bir flekilde çuvallara doldurulmaya baflland›. 
Çünkü biraz sonra nöbet de¤iflimi için di¤er askerler gelebilirdi. Üstün bir gayretle 
ilaçlar çuvallara dolduruldu. D›flar› ç›kt›lar. Bayg›n askerler b›rakt›klar› yerlerde 
duruyorlard›. Biraz ilerden sesler duyulmaya baflland›. Çuvallar› s›rtlar›na alarak 
geldikleri yöne do¤ru koflmaya bafllad›lar. S›rt› aflacaklar› s›rada arkalar›ndan 
ba¤r›flmalar bafllad›. Belli ki olay› fark etmifller onlar› ar›yorlard›.

Fakat kahraman Türk askeri vazifesini baflar›yla tamamlam›fl yard›ma ihtiyac› 
olan yaral› arkadafllar›na H›z›r gibi yetiflmifllerdi. Hep bu kahraman askerler 
dualarla an›ld›. Hele küçük Mehmet’in sapan› ile iki düflman askerini saf d›fl› 
b›rakmas› hiç unutulmayacakt›.” (20)
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So¤anl›dere bölgesi su bak›m›ndan s›k›nt› çekilmeyen bölgelerden biriydi. Halbuki 
Gelibolu bölgesinin bir çok yerinde su s›k›nt›s› görülüyordu. Asl›nda yar›m adan›n 
var olan kaynaklar› bölge halk› için yeterliydi, ama küçücük bir yar›m adaya 500 
binin üstünde insan y›¤›l›nca kaynaklar ihtiyac› karfl›lamaz duruma gelmifl su 
ihtiyac› aç›lan kuyularla giderilmeye çal›fl›lm›flt›. 

“‹çilecek sular hep kireçli, fena kokulu ,ac› kuyu sular›yd›. Tesadüfen barda¤›n 
dibinde biraz su kalsa bir müddet sonra barda¤›n dibinde tebeflire benzer beyaz 
bir tortu görünürdü.  Y›kanmaya ne vakit ne imkan vard›.” 

Do¤al olarak bu durum çeflitli hastal›klar› da beraberinde getiriyor,  çarp›flmalardan 
arta kalan zamanlarda bu problemlerle u¤rafl›l›yordu.

“Güney grubu siperlerinde y›kanmak için vakit ve su bulamad›¤›m›zdan pek tabi 
olarak bekledi¤imiz, hummay› rica bafl göstermiflti. fiimdi doktorlar bu afeti 
öldürmek için çal›fl›yorlar. Herkes temizlik seferberli¤i ilan etmifl, mütemadiyen 
u¤rafl›yordu.

“O günkü halimiz görülecek bir fleydi. Asker ,zabit, kumandan herkesin ruhunda 
üst ve bafl›nda bir periflanl›k vard›. El, yüz kapkara. Cildin üzerinde sanki esmer 
boyalarla dalfa yap›lm›fl gibi renk renk deriler ve üzerinde flekiller has›l olmufl!
Pejmürde bir hale gelen elbiseler, portatif çad›rlar, y›rt›klar, lekeler içinde solmufl,
sararm›fl tuhaf bir flekil alm›fl. Simalar yorgunluktan uykusuzluktan nihayet 
aylardan beri gün gün felaketle çirkinleflmifl, irili ufakl› buruflukluklar görülüyor, 
sakal b›y›k uzam›fl. Oraya buraya b›rak›lm›fl kan lekeleriyle dolu çad›rlardan 
tüfekler, kasaturalardan a¤›r kokular geliyor. Herkesin bir arzusu var, Ah bir 
parça su elime geçirsem de y›kansam.
Bir aral›k duraklad›:

Yahu! Bu ne hal, bu k›l›k k›yafet ne! Süzülmüfl, zay›flam›fls›n, her fley hat›r›ma 
gelirdi de seni bu kadar pis, korkunç bir vaziyette görmek hayalimden geçmeyen 
bir fleydi.

-Ne yapal›m diyordum. Cephede su yok y›kanam›yoruz. Kurtlu fasülye yemekten 
içim d›fl›m kurt kesildi.

-Tevekkeli de¤il, bu yakandaki nedir, fasülyeden mi geldi? Eve gitmeden ‹stanbul’da 
evvela bir hamama git…”



‹flte temizlik bu dereceye kadar askerleri mahcup duruma düflürüyor, hastal›klara 
yakalanmas›na sebep oluyordu. Bu gibi durumlarda So¤anl› dereye gelmek bir 
lütuftu. Askerler buradaki hamamlarda y›kan›yor hem kendileri hem de elbiseleri 
temizleniyordu. 

“Ö¤leden sonra Melek Han›m çiftli¤ine gittim. Hamam yapan birinci tabur sahra 
etüvlerinde elbiselerini ve bitlerini temizleyecekti. ‹ki bölük temizlenmifl di¤er 
bölük yar›m kalm›fl. Kazanlar› toplam›fllar dönüyorlard›. Halbuki saat henüz 15’ti. 

‘Bar›fl zaman›nda olsa bile vakte yaz›kt›r’ dedim. Kazanlar› tekrar yakt›rd›m. 
Akflama kadar temizlik fasl› bitirildi…” (21) 

Bafl gösteren bit salg›n› ise Seyyar etüvlerin birliklere verilmesiyle önlenilmeye 
çal›fl›l›yordu. etüvlerin yeterli olmamas› durumunda elbise ve eflyalar sahra 
f›r›nlar›ndan, olmad› ekmek f›r›nlar›ndan geçirilerek temizlenmeye çal›fl›l›yordu. 
Bütün bunlar olurken çarp›flmalar bütün h›z›yla devam ediyor, bazen gemilerden 
at›lan toplar bazen de uçaktan yap›lan bombard›man korkulu anlar›n yaflanmas›na 
sebep oluyordu.

“Düflman tayyareleri iki defa tepemizde döndüler. Bir defas›nda bombalar So¤anl› 
dereye düfltü. Tam gece yar›s› düflman z›rhl›s› Saroz taraf›ndan bir çeyrek kadar 
yanlar›m›z› bombard›man etti.” (CEM‹L CONK)

Görüldü¤ü gibi savafl Gelibolu’nun her noktas›nda her an yaflanan s›radan bir 
fley olmufltu. Yolunuz So¤anl›dere’ye düfltü¤ünde bunlar› düflünün. Yüzünüzü 
yalayan deniz rüzgar›na, içinizi açan yeflilliklere ve buralarda hiçbir fley yaflanmam›fl 
gibi önünüzde uzayan vakur topra¤a bir de bu gözle bak›n. 

Orada yaflananlar› görmemifl olabiliriz. Üzerinden geçen y›llar yaflananlar›n izlerini 
silebilir. Ama bilmelisiniz ki bizi ayakta tutan Çanakkale ruhudur. Buradaki 
mekanlar› görüp te etkilenmemek mümkün de¤ildir. Ya çarp›flanlar› görebilmek, 
ya onlar›n vücuduna bir savafl mührü olarak kaz›lan yaralar›na, kaybettikleri 
uzuvlar›na bakabilmek. Bu nas›l bir duygudur bunu da Mithat Cemal’in kaleminden 
okuyal›m.

Mithat Cemal’in ‘Bir Askere’ ad›yla yazd›¤› fliir, So¤anl›dere de bulunan 15. Tümene 
ait 45. alay›n 2. taburunun 8. tak›m kumandan› Hasan dursun efendi için kaleme 
al›nm›flt›r. Bu kahraman asker, kitab›m›z›n ilerleyen sayfalar›nda okuyaca¤›n›z 3 
May›s 1915 gecesi So¤anl› derede toplan›p cepheye giden 15. Tümenin hücumunda 
topçu mermisi ile sol kolunu kaybetmifltir.
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Geçtin o kesik kolla önümden mütebessim
Bir göz yafl› bir ukde-i müzlim gibi hissim
Topland› mararetle gelip göz bebe¤imde;
Çarp›flt› o mazlum o kesik koldaki ukde
Didemdeki matemli mararetli dü¤ümle;
Bakt›m o zaman çehrene zulmetli gözümle
Bir berk-i büka kavrad› asab›m› yakt›,
‹drakimi iman›m› hatta yakacakt›…
Her fley düflecek devrilecek: sade ayakta
Bir sayha-i inkar müebbet kalacak da,
Beynimde bu muzlim sesimin velvelesiyle,
A¤z›mda kanaatlerimin son nefesiyle,
Rabbim bu kesik kol ne demekti? Soracakt›m
‹syan edecek, a¤layacak, hayk›racakt›m…
Asi idi , mevtur idi, mecnun idi hissim!
Geçtin yine ey genç Önümden mütebessim,
Bir kal’a vakar›ndaki gö¤sünle bafl›nla
Bakt›m bana lakay›t o muazzam bak›fl›nla
Dermifl gibi: ‘ bir erke¤e kafimi de¤il, sus,
Bir sine-i ma¤rur ile bir cephe-i namus’
Kalbimle bafl›m etti o dem sanki tesadüm,
Bir mant›k-› hassas ile bir hayli düflündüm,
Mana-y› kaderden müteellim, müteflekki 
Ey genç hayalinle konufltun da dedin ki:
‘Evlad›n e¤er varsa elinden tutacak el,
Hemflire-i hassas›na bir ufk-› muhayyel,
Bir ufk-› müzehher kuracak dest-i nivazifl
Yoktur, o kerim el ne için sanki kesilmifl!
Yok zevcene bir halk-i tatmin olacak kol;
Boflluk, uçurum art›k o biçareye sa¤, sol’
Hafla, bu benim sözlerimin safsata hepsi,
Milletle vatan hislerinin aile hissi
Bir makteli, bir tafllanacak makberidir hep
‹nsanlara tek aile milletleridir hep
Hep aile- perver babalar olsa bu ordu,
Evler uçurum aileler gölge olurdu…
A’sab-› hamiyette yanan kan o ceri kan
Olmazsa çamur kütlesidir gölgesidir insan!
Hicran-› vatan zehri, o atefl, o cehennem



Yand›kça hayalimde ser-i derbederanem
Boflluklara çarpar tutacak fleyi tutulmazda;
Sa¤lamd›r elim, belki metanetli birazda.
Lakin bu kavi kolada bulmam tutacak yer:
Tuttukça düfler hepsi , ne mihrap  ne mimber…
Derken, bu kesik kolla gelir onlar› bir bir
Düfltükleri yerden mütehevvil, mütecebbir
Bir az-i huruflanla, tutar kald›r›r, a’la 
Eylersin; iner kalbe emel, mabede Mevla!
Setr etme sakat fleklini , çek sarg›n› kald›r,
Bak iflte (Venüs) abide-i hüsnü sakatt›r.
Harbin yine beyninde öten kust-› zaferle,
Galip gelen ellerdeki namus-u zaferle,
Ayy›ld›z›m›z mefl’al-i milliyetimizle
Hayru’le- halef-i fecr olan rayetimizle
Bir halce-i pür-tantana kursun sana millet,
Dursun bu kesik kolda aruz-› ebediyet!

Çanakkale muharebesinde can›n› kaybedenler uzuvlar›n› kaybedip dönenlerden 
çoktu. Bu kahramanlar›n bir ço¤unun mezar tafllar› bile olmad›. Savafl›n bütün
fliddetiyle devam etti¤i anlarda flehit düflenler hemen orac›kta üzerine birkaç çal› 
ç›rp› veya toprak at›larak kapat›l›yor çarp›flmalar›n bitmesi bekleniyordu. Bu 
flekilde gömülenlerin bir k›sm› daha sonra at›lan top mermilerine hedef oluyor 
adeta yeniden ölüyor ve top mermilerinin etkisiyle gömüldükleri yerden d›flar› 
f›rl›yorlard›. Çarp›flmalar›n bitti¤i zamanlarda ise toplanan flehitlerimiz muhtelif 
yerlerde defnedilmifl  ama muharebenin bitimiyle de unutulup gitmifllerdi. 
Onlar vatanlar›n› korudular hem de bir ço¤u yanl›fl tahminlerin, hatal› taktiklerin 
beceriksiz yabanc›lar›n kurban› olarak korudular. Gencecik vatan evlatlar› ailelerini 
b›rakarak buralara mertçe vuruflmaya geldiler ama bir ço¤u yanl›fl taktikler sonucu 
gönüllerince vuruflamaman›n ezikli¤iyle öldüler.  Gelibolu yar›m adas›nda bunun 
örnekleri o kadar çoktur ki, ileri de  her biri ayr› bir kitab›n konusu olacakt›r. 
Konumuz as›l olarak So¤anl› dere oldu¤u için flimdi biz bu hatalar sonucu büyük 
kay›plar veren 15. Tümenin hikayesini yazaca¤›z. Bu tümen ‹stanbul’dan büyük 
ümitlerle cepheye gelmifl daha evvelki çarp›flmalar›nda kahramanca dövüflmüfl 
zinde bir kuvvetti.

Kilye koyunda inip yürüyerek So¤anl›dere’de toplanm›fllard›. Araziye yabanc› ve 
yorgundular. Hepsi düflman› bir an önce topraklar›m›zdan atmak için heyecanla 
vuruflmay› bekliyorlard›. Gençtiler, yi¤ittiler vatanlar› için ölmeye haz›rd›lar.
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So¤anl›dere hüzünlüydü. Ç›karman›n yap›lmas›n›n üzerinden daha on gün geçmemifl 
buradan geçerek cepheye giden gencecik delikanl›lar›n ya ölüleri ya da ölüm 
haberleri gelmiflti. Cepheden sa¤ dönenlerin bir k›sm› da buradaki hastanelerde 
flehit olmufl, ac› ve hüzün So¤anl›dere’nin her zerresine sinmiflti. Art›k esen bahar 
rüzgarlar› hüzne, sallanan çam ormanlar› mateme, akan dereler ac›ya al›fl›kt›.  
So¤anl›dere’nin gözü olsa a¤layacak, di l i olsa a¤›t yakacakt› .
Gelibolu’yu savunan 5. Ordunun komutas›n› verdi¤imiz Alman Genaral Liman Von 
Sanders’in planlar› askerlerimizi ‘t›rpan yemifl ekin misali’ k›r›yordu. Hesaps›z 
gece hücumlar› say›ca fazla silahça üstün düflmana büyük zararlar verdiriyordu, 
fakat, Anadolu’nun çilekefl insanlar› son nefeslerini birer ölüm tarlas› haline gelen 
Seddülbahir’in zorlu co¤rafyas›nda veriyordu.  

Liman Von Sanders’in plan› esnek savunma üzerine kuruluydu. Bu plana göre 
düflman›n ç›karma yapmas›na izin verilecek, ç›karma yap›l›nca da gerideki ihtiyat 
birlikleriyle yap›lacak sald›r›larla düflman denize dökülecekti. Fakat Müttefikler 
ç›karmay› gerçeklefltirdikten sonra yap›lan taarruzlar sonuç vermemiflti. ‹flgalcilerin 
ilerlemesi engellenmifl ama k›y›lardan sökülüp at›lamam›flt›. Ç›karma noktalar›ndaki 
önceli¤i yanl›fl tahmin eden Liman pafla bir de oynak savunma plan›n›n ifle 
yaramamas›n›n ezikli¤i içindeydi. Bunun için sürekli taarruz istiyor, bazen di¤er 
Alman komutanlar Liman pafla’dan ald›klar› güçle ba¤l› olduklar› komutanlar›yla
koordine yapmadan taarruz düzenliyordu.  Seddülbahir  bölgesinde  Alman albay 
Von Zodenshtern’in yapt›klar› bu duruma iyi bir örnekti.  Güney grup komutanl›¤› 
görevini yürüten Von Zodenshtern birazda komutan› olan 3. Kolordu komutan› 
Esat Paflan›n bask› alt›nda tutulmas›yla rahat hareket ediyordu. Düzenledi¤i 1/2 
May›s sald›r›lar› baflar›l› olamam›flt›. Yeni bir sald›r› için f›rsat kolluyordu.  Emrine 
15. Tümen verilince zaman kaybetmeden bir taarruz organize etmeye karar verdi. 
Taarruz güney grup komutanl›¤›n›n üst komutanl›¤› olan 3. Kolordunun onay› 
al›nmadan planland›

Von Zodenshtern’in taarruz plan›na göre 7. tümen sol kanattan, 9. Tümen sa¤ 
kanattan hücum edecek, 15. Tümen ise taarruzun as›l merkezi ve vurucu gücü 
olarak  ortadan sald›racakt›. Gece saat 23.00’te bafllayacak taarruz önce Morto 
koyundaki Frans›zlar›n, sonrada sa¤a k›vr›larak ‹ngilizlerin k›y›lardan sökülüp 
at›lmas›yla sabah olmadan son bulacakt›.

Sabah olmadan son bulacakt›, çünkü gün ›fl›¤›nda donanman›n atefli çok etkili 
olaca¤›ndan  aç›k alanda yakalanmak birliklerin tamamen mahv›na sebep olabilirdi. 
Fakat ka¤›t üzerinde olumlu görülen bu plan›n pratikteki riskleri çok fazlayd›. Üç 
tümenle yap›lacak böyle bir taarruzda gerekli olan koordine yeterince



sa¤lanamam›flt›. Bir kere 15. Tümen komutan› grup komutanl›¤›na gelip taarruz 
palan›n› harita üzerinde ö¤rendikten sonra, taarruz yapaca¤› araziyi gündüz 
gözüyle görme f›rsat› bulamam›flt›.  Üstelik saat 21.00 de cepheye yetiflece¤i 
düflünülen 15. tümenin bu saatlerde gelebilece¤i de kesin de¤ildi. Bu birli¤in 
Kilye koyundan cepheye kadar 40 kilometreyi bulan mesafeyi yorgun arg›n 
yürüdükten sonra çarp›flmaya girecek olmas› da ayr› bir handikapt›. 

Müttefikler ise böyle bir sald›r›y› bekliyorlard›. Türkler’in gelen her takviye kuvvetin 
arkas›ndan bir taarruz düzenlediklerini ö¤renmifllerdi. Düflman›n filosu özellikle 
Saros ve morto koyunda mevzi alm›fl k›s›mlar›yla çapraz ›fl›ldak taramalar› yap›yor 
ve karanl›¤›n bast›¤› saatlerden beri Türk mevzilerindeki k›p›rdanmay› kontrol 
ediyordu.

Saat 23.00’te taaruz bafllad›¤›nda 7. ve 9. tümenler hücuma geçmifl ama 
So¤anl›dere’de toplan›p harekete bafllayan 15. Tümen daha taarruz bölgesine 
gelmemiflti. Türk grup komutanl›¤› ise bulundu¤u Küçük Mehmet tepesini b›rakarak, 
komutanl›k savafl hatt›n›n ortas›nda bulunmak esas›na uymak için,  günefl 
batt›ktan sonra Alç›tepe güneyindeki yol kenar›na gelmiflti. Buras›n› telefonla 
Küçük Mehmet tepesine ba¤lamak mümkün olmay›nca da, komutanl›¤›n tümenlerle 
ba¤lant›s› kesilmiflti. Grup karargah› denizin ortas›nda yolunu kaybetmifl bir 
kay›¤a benziyordu. Sonuç ne olacakt›?

Sonras›nda nelerin yafland›¤›n› 15.Tümen komutan› Albay Mehmet flükrü ve 
kurmay Yüzbafl› Nihat’›n raporlar›na, harp ceridelerindeki kay›tlara ve yaflayan 
gazilerin ifadelerine göre özetleyelim.

15. Tümen birlikleri ancak gece yar›s›ndan sonra saat 01:00 s›ralar›nda hücuma 
geçebildiler. ‹leri hatta bulunan 7inci Tümen birlikleriyle 15 inci tümen taarruz  
gruplar›n›n karanl›kta birbirini tan›mamalar› yüzünden yer yer silahl› çat›flmalar 
bafl gösterdi ve bu durum güçlükle önlendi. 15. Tümen ilk darbeyi kendi 
birliklerimizden yiyordu. Bunca olumsuz ve ters koflullara ra¤men Türk hücumlar› 
baflar›l› oldu. Atefl ve ölümü hiçe sayarak ileriye at›lan taburlar düflman mevzilerini 
ezip parçalad›lar. Frans›z cephesinin merkezi boydan boya söküldü ve Morto 
koyu k›y›lar›na sarkarak da¤›ld›¤› görüldü. Çökertme yerinin boflluklar›ndan geçen 
gruplar Morto koyu-Seddülbahir güneyindeki Zeytinlikli s›rtlar hatt›na kadar dal›p 
gittiler. Çok kritik bir döneme girilmifl, Frans›z kanad›n›n imha edilmesine az bir 
fley kalm›flt›. Fakat zaman ve olanaklar buna elveriflli de¤ildi. Saatler sabaha 
yaklafl›yordu. Birlikler kar›flm›fl ve kontrol elden ç›km›flt›. Harekat› besleyecek 
yeni bir ihtiyat kuvveti yoktu. Evet 15. Tümen komutan› hakl›yd›. Raporunda
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belirtti¤i gibi “hiçbir subay birli¤ine sahip olacak durumda olmad›¤›ndan” harekat› 
uygun bir yöntemle gelifltirip ileriye götürmenin art›k olana¤› kalmam›flt›. Oysa, 
Frans›zlar›n do¤u kanad›nda muharebe eden merkez Tugay› cepheden kopar›l›p 
eski hisarl›k harabelerine kadar bast›r›lm›fl ve tecrit edilmiflti. Di¤er Frans›z 
tugaylar› çökertme yerlerinde ve Türk hücumlar›n›n a¤›rl›¤› alt›nda da¤›lm›fllard›. 
Her fley son bir hamleye ve  harekata hakim olacak kuvvetli bir iradeye ba¤l›yd›. 
Fakat beklenen ve elde edilmesi gereken sonuç mümkün olamad›. Gerçek yönleriyle 
belirtilen bu durumun kesin sonuca erifltirilmemesindeki tek eksiklik hücum 
birlikleri aras›nda meydana gelen kar›fl›kl›klar dolay›s›yla hareket yetene¤inin 
tükenifliydi. Burada tükenifl deyimiyle yeterli zaman, normal muharebe haz›rl›klar› 
ve sa¤lam bir sevk ve idare düzeni gibi taktik esaslar paralelinde ifllenmifl hatalar›n 
ortak anlam ve meydana getirdi¤i bütün talihsizlikler kast edilmektedir.

Gün a¤arm›fl Art›k, Morto koyu s›rtlar›ndaki çökertme sahas›n›n her yan› yetifltirilen 
düflman ihtiyatlar›yla ve donanman›n öldürücü ateflleriyle sürgülenmiflti. Türk 
birlikleri aç›k ve sipersiz arazide kalarak büyük zayiata u¤rard›lar. 15. Tümen 
komutanl›¤›n›n muharebe raporunda “geceleyin verilen zayiat gözle görülmeyecek 
kadar az iken gündüzle beraber bu zayiat ola¤anüstü bir art›fl gösterdi.” Sözleri 
çok do¤ruydu. çökertme yerine biriken Türk birlikleri mükemmel bir hedef panosu 
gösteriyorlar ve üzerlerine toplanan yo¤un atefl alt›nda mütemadiyen k›r›l›yorlard›. 
Taarruzu ertesi gece de tekrarlamak sevdas›na kap›lan Albay Von Zodenshtern 
geri çekilme emrini vermemifl ve 7. Tümenle 15. Tümeni düflman›n atefl tuza¤›nda 
b›rakm›flt›. Ertesi gece nas›l ve hangi kuvvetlerle taarruz edilecekti. Taarruz 
eksenini güçlendirecek ve düflman cephesini toparlay›p imhaya götürecek yeni 
bir ihtiyat kuvveti var m›yd›? Cephe de birbiri üzerine y›¤›lm›fl ve kar›flm›fl birliklerin 
yeniden düzenlenip kontrole al›nmas› bunlar›n kuflat›c› bir kanat operasyonunda 
kullan›labilmesi mümkün müydü? ‹lerideki hatlarda devam eden insan zayiat›n›n 
çoklu¤u ve taarruzun umutsuz oldu¤unu neden sonra ak›l eden Güney grup 
komutan› nihayet çekilme emrini verebildi. Albay Von Zodenshtern ba¤l› oldu¤u 
üçüncü kolorduya ‘birlikler taarruz önceki mevkilerine çekildiler’ raporunu geçti¤inde 
bile 7.tümenle kar›flm›fl 15.Tümen birlikleri hala ileri hatlarda aç›k arazide çekilme 
emrini bekliyordu. Birliklerimiz peyder pey  gündüz koflullar› içerisinde  düflmandan 
çözülerek mevzilerine intikal ettiler. Türk askerinin tek flans› ise düflman piyadesinin, 
yedi¤i darbeden tutar taraf› kalmam›fl ve çekilme harekat›n› bast›racak cesareti 
gösterememiflti.

Bu arada, düflman derinliklerine dalm›fl olan küçük gruplar›n gün a¤ard›ktan 
sonra cepheyle ba¤lant›s› kesilmifl bulunuyordu. Bunlar düflman ihtiyatlar›na karfl› 
cesaretle çarp›flt›lar. Bir k›sm› f›rsat›n› bulup tekrar kendi mevzilerine s›zabildilerse



de ço¤u flehit oldu ve baz›lar› da düflman›n eline esir düfltüler.                    .

Sonuç felaketti 3 may›s günü So¤anl› dere’de toparlan›p giden 8000 kiflilik 15. 
Tümen, 4 May›s günü So¤anl› dereye çekildi¤inde 3900 kifliye düflmüfltü. So¤anl› 
derede toplanamayan 1000 kifli kadar perakendeler cephedeki di¤er birliklerle 
kar›flm›fllard›. 3065 kiflilik muazzam bir kay›p vard›. 15. Tümenin tekrar örgütlenmesi 
ve normal bir Tümen halinde kurulmas›ndan vazgeçildi. So¤anl› derede ki k›s›mlar› 
di¤er tümenlere da¤›t›ld›. (22) 

Bugün So¤anl›dere flehitli¤inde uyuyan Mehmetçiklerimizin ölüm tarihlerine bir 
bak›n. Ço¤unda 3/4 May›s 1915 tarihini göreceksiniz. Taarruzlarda ölenlerin d›fl›nda 
yaralan›p So¤anl›dere’deki hastanelere getirilen yüzlerce yi¤idimizde burada flehit 
olmufltu.

Ne demeli ki? Aceleyle yeterince düflünülüp iyi koordine edilmeden yap›lan bir 
taarruz binlerce Mehmetçi¤in kan›n›n bofl yere akmas›yla nihayete ermiflti. Liman 
pafla Albay Von Zodenshtern’› görevden al›p ‹stanbul’a yollad›. Bu kelimenin tam 
anlam›yla kaç›rmayd›.

Binlerce Mehmetçi¤in taze bedenlerini, umutlar›n› topra¤a gömen, vatan için 
doyas›ya çarp›flamadan ölmelerine sebep olanlar kaçarak veya kaç›r›larak gittiler.

Geride ölmeyi bekleyen yüz binlerce Mehmet kald›. Bu cephede ki askerlerimiz 
en üstün silahlara bedenlerini siper ederek durdular. Geri çekilmek yerine ölmeyi, 
rahat döfleklerde uyumak yerine savaflmay› tercih ettiler. Bize aln› ak bafl› yukarda 
bir tarih b›rakarak kurtarmak için çarp›flt›klar› bu aziz topraklar›n ba¤r›nda sonsuz 
uykular›na çekildiler.

So¤anl›dere’ye gidip buradaki flehitli¤i gezdi¤inizde isimlere uzun uzun bak›n. 
Ve unutmay›n ki onlar sadece birer isimden ibaret de¤illerdir. Onlar›n da iflleri, 
çocuklar›, sevdalar›, anne ve babalar› vard›. Onlarda daha iyi bir gelecek için, 
daha mutlu bir hayat için u¤rafl›yorlard›. Ama gün gelip vatan tehlikeye düfltü¤ünde 
her fleylerini b›rak›p geldiler.

Siz bugün, s›rf özgür iradenizle buraya gelin, onurunuzla gezin ve  akflam gidip 
rahat ve korkusuzca uyuyun diye öldüler. Ruhlar› flad olsun
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“Bu memleketin topraklar› üzerinde kanlar›n› döken kahramanlar!
Burada dost bir vatan›n topra¤›ndas›n›z.

huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. 
Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunas›n›z.

Uzak diyarlardan evlatlar›n› harbe gönderen analar! Gözyafllar›n›z› dindiriniz!
Evlatlar›n›z bizim ba¤r›m›zdad›r. 

Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklard›r.
Onlar, bu toprakta canlar›n› verdikten sonra art›k bizim evlatlar›m›z olmufllard›r.”

M. Kemal Atatürk - 1934
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