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Yeni Mecmua
Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331

(Çanakkale Özel Sayısı 1915)





Çanakkale Savaşlarının temel eseri... 
Yeni Türkiye’nin önsözü…

Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı’nın en ilginç 
cephelerinden biridir... Osmanlı İmparatorluğu’nun ger-
çek anlamıyla zafer elde ettiği cephelerin İstanbul’a en ya-
kını ve en önemlisidir, aynı zamanda.

Hem deniz hem de kara savaşlarının yaşandığı, savaşın 
ve savaş sonrası gelişmeleriyle sadece bir ülkenin geleceği-
ni derinden etkilemiş, 100 yıl sonra bile öneminden hiçbir 
şey kaybetmemiş efsane cephedir, Çanakkale... 

Çanakkale Savaşları’yla ilgili bilimsel ve edebi yayınlar 
bir asırdır genişlemeyi sürdürerek, büyük bir külliyat oluş-
turuyor. Ama bu külliyatın beslendiği, temel bilgilerinin 
dayandığı, ana edebi temalarının hemen tamamının kul-
lanıldığı eser, henüz Birinci Dünya Savaşı bitmeden önce 
yayınlanmış tek bir eserdir: 

O da 1918 yılında, zaferin üçüncü yıldönümünden he-
men sonra Yeni Mecmua dergisi tarafından yayınlanan 
Çanakkale Fevkalâde Nüshası’dır. 

Fevkalade Nüshada altı çizilmesi gereken diğer bir nok-
ta ise, kısa süre sonra başlayacak olan Milli Mücadele’yi 
yürütecek ve başarıya ulaştıracak, daha sonra da Cumhu-
riyet’i kuracak asker, siyasetçi, edebiyatçı ve aydın kadro-
nun hemen tamamının eser olmasıdır. Çünkü Osmanlı’nın 
entellektüel birikiminin tamamı Çanakkale Özel Nüsha-
sı’na yansımış, neredeyse önde gelen tüm aydınlar katkıda 
bulunmuştur. Hatta önsözde yer alan bilgiye göre birçok 
yazı da gecikmesi sebebiyle baskıya yetişmediği için özel 
nüshada yer almamıştır. 

Askerler Çanakkale Cephesi’nde yaşadıkları, gazete-
ciler savaş boyunca yaptıkları gözlemleri, edebiyatçılar 
hikaye ve şiirleriyle katkıda bulunmuşlar bu özel kitaba. 
Çanakkale Savaşları hakkındaki bu önemli kitapta kimle-
rin imzası yok ki? Sultan Mehmed Reşad ünlü Çanakkale 
şiiriyle yer alırken, Yahya Kemal’den Ziya Gökalp’e, Falih 
Rıfkı’dan Abdurrahman Şeref ’e, Ruşen Eşref ’ten Ahmed 
Refik’e kadar birçok yazar buradaydı.

Kitabın en önemli yönü ise sadece bu isimler değil, bu 
isimlerin söyledikleriydi. Aslında bu kitaptaki birçok bil-
gi, bizim Çanakkale Savaşları’yla ilgili bildiklerimizin te-
mellerini oluşturuyor. Sözgelimi İngilizler Çanakkale’yi 
ilk kez geçmeyi denememişlerdi, daha önce de III. Selim 
döneminde Çanakkale’yi savaş gemileriyle geçmişler ve 

The Fundamental Work of Battle of Çanakkale1… 
Preface of New Turkey… 

Battle of Çanakkale is among the interesting fronts of First 
World War. At the same time, it is the closest place to Istanbul 
and also the most important one that Ottoman Empire won 
victory in real terms. 

Çanakkale is a legendary front where both sea and land 
wars took place, and whose consequences and after-war de-
velopments both affected the state parties deeply and also 
kept on their importance even a century later. 

The scientific and literary publications about Battle of 
Çanakkale have kept on developing for a century and have 
created a huge oeuvre. But a work, which has nourished this 
oeuvre, that taken core knowledge as basis and that used al-
most all basic literary themes in it, is the only work that had 
been published before the end of First World War: 

And that work is ‘Çanakkale Fevkalâde Nüshası’ (Çanak-
kale Special Edition), which was published in 1918 right after 
the third anniversary of the victory by ‘Yeni Mecmua’ Peri-
odical.  

The other thing that should be underlined in Fevkalade 
Nüsha(Special Edition) is that it is the work of the group of 
soldiers, politicians, men of letters and scholars who led the 
War of Independence that would appear soon and became 
successful, and established the Republic. Because the whole 
intellectual accumulation of Ottoman Empire has reflected 
on ‘Çanakkale Special Edition’ and almost all the scholars of 
the period had contributed to work.  Besides according to the 
information in the Preface, many articles couldn’t be rushed 
to the print so they weren’t printed because of delay. 

 This special work has been contributed by soldiers with 
what they had experienced in Çanakkale Front; by journalists 
with what they had experienced; and men of letters with their 
stories and poems. The contributors of the book are as in-
teresting as the content. The reader can come across famous 
“Çanakkale” poem of Sultan Mehmed Reşad, and also works 
of important authors from Yahya Kemal to Ziya Gökalp, 
from Falih Rıfkı to Abdurrahman Şeref, from Ruşen Eşref to 
Ahmed Refik.  

The most important aspect of the book is not only those 
names but also what they had said. In fact most of the infor-
mation in this book forms a basis for what we know about 
Battle of Çanakkale. For instance that was not the first time 

1  Battle of Çanakkale is known as ‘Gallipoli Campaign’ in international literature. 
It has been translated as ‘Battle of Çanakkale’ for the cohesion with the original 
title.
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İstanbul’u tehdit etmişlerdi. Ancak Padişah’ın önderliğin-
deki kapsamlı direniş, onları geldikleri gibi gitmek zorun-
da bırakmıştı. İşte o olaydan sonra Çanakkale Boğazı’nın 
tahkimi ve savunmasına büyük önem verilmişti. Sultan 
II. Abdülhamid’in inşa ettirdiği tabyalar da İngiltere ön-
derliğindeki İtilaf devletlerinin heveslerini kursaklarında 
bırakmıştı. 

Aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal’in bu kitapta yayınla-
nan söyleşisi, bugün onun ve Çanakkale savaşı hakkında 
bildiğimiz birçok önemli ayrıntıyı ilk kez ortaya çıkarmış-
tı. Onu ölümden kurtaran cep saatinin hikayesi, “Size öl-
meyi emrediyorum” emrinin yürekleri titreten öyküsü hep 
buradaydı.

Tüm bunlardan da anlaşılacağı gibi aslında bu kitap, 
Çanakkale Savaşlarının temel eseridir. Ne yazık ki bu te-
mel eserin, ilk yayınından bugüne yaklaşık bir asır geçmiş 
olmasına rağmen tıpkıbasım ve çevrim yazısı ilk kez ya-
yınlanıyor. Şimdi bu onur Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
olarak bize nasip oldu...

Çanakkale, Türk ve İslam coğrafyasının farklı noktala-
rından gelen insanların harman olduğu bir cephedir. Bu-
rada Kafkasya’dan Balkanlar’a kadar Türk dünyasının her 
noktasından birçok asker savaşmış ve kimi gazi, kimi şehit 
olmuştur. İşte Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak tüm 
Türk dünyasının buluştuğu Çanakkale cephesine karşı biz 
de vazifemizi, bu eseri yayınlayarak yerine getirmek istedik.

Sonuç olarak, Çanakkale Savaşlarının 100. yılını kutla-
dığımız 2015 yılında bu eserin şehitlerimizin ruhunu yâd 
etmemizde, Çanakkale bilincinin yaygınlaşıp yerleşmesin-
de yol gösterici olmasını diliyorum. Fazıl Hüsnü Dağlar-
ca’nın Çanakkale’yi anlattığı mısralarında ifade ettiği gibi, 
“Çanakkale / Yeni Türkiye’nin önsözüdür.” Yeni Türki-
ye’nin yeni bir ruhla tesis edildiği günümüzde, bu önsözü 
okumanın bize yeni bir güç, yeni bir heyecan, yeni bir azim 
vermesini temenni ediyorum.

Saygılarımla

  İbrahim KARAOSMANOĞLU

  Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı 

that British were trying to pass Dardanelles; before they had 
passed the Channel with warships in the period of Sultan 
Selim the Third and threatened Istanbul. But the extensive 
rebel under the leadership of the Sultan made them withdraw 
immediately. After this event the fortification and defense of 
Dardanelles were given great importance. Besides, the bas-
tions built by command of Sultan Abdul Hamid the Second 
took the wind out of Allied powers’ sails under the leadership 
of Great Britain. 

Likewise, the interview of Mustafa Kemal published in 
this book had revealed many important details about what 
we know about Battle of Çanakkale today. The story of the 
pocket watch which saved him from death and the story of “I 
order you to die” command were all in this book. 

As it can be concluded from these details this book is the 
fundamental book of Battle of Çanakkale. Unfortunately this 
is the first facsimile and translation of the book although it 
has been almost a century since it had been first published. 
Union of Turkish World Municipalities is honored to be pub-
lishing this precious book.  

Çanakkale is a front where people coming from differ-
ent regions of Turkish and Islamic geography were gathered. 
Many soldiers coming from Caucasia to Balkans of Turkish 
World fought here; some of them have been veterans, others 
martyrs. Here as Union of Turkish World Municipalities, by 
publishing this work we wanted to fulfill our duty to Çanak-
kale Front where Turkish and Islamic Worlds gathered.

Consequently, in the year 2015 while we celebrate the cen-
tennial of Battle of Çanakkale, I wish this work will be a guide 
while commemorating our martyrs and wide spreading the 
consciousness about Çanakkale. As Fazıl Hüsnü Dağlarca de-
scribes in the lines where he tells about Çanakkale, “Çanak-
kale/ Yeni Türkiye’nin önsözüdür (Çanakkale / is the Preface 
of New Turkey).”  

Today where New Turkey is being created by a new spirit, 
I wish reading this preface will give us a fresh power, a fresh 
excitement and a new ambition, and hereby I commemorate 
our martyrs one more time. 

Sincerely Yours

  İbrahim KARAOSMANOĞLU

  President of Union of Turkish World Municipalities



Çanakkale Zaferi; kaybettiklerimizi yeniden 
kazanmanın başlangıcı... 

Bu yıl, Çanakkale Savaşlarının 100. yılını idrak ediyo-
ruz. Çanakkale gibi efsaneleşen, destansı bir nitelik kaza-
nan ama gerçekliğinden hiçbir şey kaybetmeyen bir zafere 
sahip olmak her millete nasip olacak bir nimet değildir. 
Bu zafer, Mehmed Akif merhumun, “Şu Boğaz harbi ne-
dir? Var mı ki dünyâda eşi? / En kesîf orduların yükleniyor 
dördü beşi. / Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya / 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya” diye resmettiği 
kadar büyük bir savaştı. İngiltere ve Fransa önderliğinde-
ki İtilaf devletlerine karşı elde edilen bu başarı, Türklerin 
Balkan savaşlarıyla kaybettiği “askerliği en iyi bilen millet” 
olma vasfını yeniden kazanmalarını da sağlayacaktı. Bir an-
lamda Çanakkale, 20. yüzyılın ilk yıllarında kaybettiğimiz 
özgüven ve onuru tekrar elde edip, dünyayı yeniden dizayn 
etme arzusunda olanlara, henüz hesaptan düşmediğimizi 
bildiriyordu. 1915 Deniz ve kara zaferlerinin, daha kazanıl-
dığı andan itibaren sürekli gündemde tutulmasını böylesi 
bir nedeni vardı. Bu yüzden şair “Dur yolcu, bilmeden gelip 
bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir / Eğil de kulak 
ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir” diyecekti.

Çanakkale savaşlarını ve zaferlerini sonraki dönemlere 
kaynak olacak şekilde anlatan en önemli eserlerden biri de, 
Yeni Mecmua Çanakkale Fevkalâde Nüshası’ydı. Bu zafe-
rin ve Çanakkale’nin tüm yönleri ve detayları ile halka du-
yurulması gerektiğine inanan Ziya Gökalp önderliğindeki 
bir grup aydın, bu özel sayıyı hazırlamak için kolları sıvadı. 
Özel Sayı, 1918 Martı’na yani deniz zaferin 3. yıldönümü-
ne yetiştirilmek isteniyordu ancak derginin yayınlanması 
tahmin edilenden biraz daha uzun sürdü. Dönemin tüm 
aydınlarından yazı talep eden dergi yöneticileri, yazı sözü 
verenlerin vaatlerini yerine getirmekte geciktiklerini be-
lirtiyorlardı. Ayrıca özel sayı için gerekli kaynak da arzu 
edilen zamanda tedarik edilememişti. Bunun gibi neden-
lerle özel sayının hazırlanıp basılması 1918 yılı Mayıs ayı-
nın ortalarını buldu. Fevkalâde nüshanın üzerinde tarih 
bulunmadığı için kesin yayın tarihi bilinmiyor. Aslında o 
döneme göre zahmetli bir süreç sonunda hazırlanan bu 
eser, zaferden tam 100 yıl sonra, bu zaferin kıymetini ve 
anlamını bilecek nesiller için paha biçilemeyecek bir nitelik 
kazanacaktı.

Yeni Mecmua, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılların-
da çıkan ilim, fikir, sanat ve edebiyat dergisiydi. Ziya Gö-
kalp’in öncülük ettiği dergi, İstanbul’da 12 Temmuz 1917’de 
haftalık olarak yayımlanmaya başlamıştı. Sahibi ve sorum-

Dardanelles Victory; the beginning of 
regaining what we’ve lost.

This year, we commemorate the centenary of the Galli-
poli Naval Wars. Not every nation possesses such a victory 
that becomes a legend, acquires heroic traits, but never loses 
its reality. This victory was a war as great as the following il-
lustration made by the late honored Mehmed Akif, “What is 
that strait war?  Is there even an equivalent to it in the world? 
/ Four or five of the most dense armies are pressing. /In order 
to go to Marmara finding a way through the hill” Achieved 
against the Allies led by England and France, this success 
was going to allow Turks to regain their “Nation with the 
best knowledge of military” title which they had lost in Bal-
kan Wars. In a way, Dardanelles was stating that we regained 
our honor and our self-confidence which we had lost by the 
first years of the 20th century, and was clarifying, to those 
who were desiring to re-design the world, the fact that we 
weren’t eliminated yet. That was the reason why 1915 land 
and naval victories had always been kept on the agenda since 
the exact moment of the achievement. That’s the reason why 
the poet was going to say, “Stop wayfarer! Unbeknownst to 
you this ground / You come and tread on, is where an epoch 
lies; / Bend down and lend your ear, for this silent mound / Is 
the place where the heart of a nation sighs.”

And one of the most important productions that recount, 
as a resource to the future, the Gallipoli wars and victories, 
was the “New Magazine - The Extraordinary Sample from 
Dardanelles”. Led by Ziya Gökalp who believed that it was 
required to announce this victory and Dardanelles with all 
of its details and aspects, a group of intellectuals set out to 
prepare this special edition.  The special edition was aimed 
to be ready by the March 1918, that is, the third anniversa-
ry of the naval victory, yet the publishing of the magazine 
took longer than presumed. Requesting texts from all the 
intellectuals of the time, the managers of the magazine were 
stating that those who promised to provide writings were 
late in fulfilling their promises. Furthermore, the resources 
required for the special edition couldn’t be supplied on the 
desired time, either. Due to reasons alike, the preparations 
and the publishing of the special edition continued until the 
middle of the May 1918. The exact publishing date is un-
known since there isn’t a date on the Extraordinary Sam-
ple. In fact, being prepared under a demanding process ac-
cording to that time, this production, 100 exact years later, 
was going to be attributed as priceless for the generations to 
know the meaning and the importance of this victory.

New Magazine was a magazine of knowledge, idea, art 
and literature, published by the end of the Ottoman Empire. 
The magazine led by Ziya Gökalp had started to get pub-
lished in Istanbul, on July 12th, 1917, as a weekly magazine. 
The ownership and the management was run by Mehmed 
Talat (Talat Pasha), one of the dignitaries of The Committee 
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lu müdürlüğünü, İttihat ve Terakkî’nin önde gelenlerinden 
Mehmed Talat (Talat Paşa) yapıyordu. Ne yazık ki, 66 sayı 
çıkarılan dergi, Mondros Mütarekesi’nin ardından 26 Ekim 
1918’de kapanacaktı. Yeni Türkiye’nin şekillendiği tarihler-
de, 1 Ocak 1923’te Falih Rıfkı’nın (Atay) yönetiminde 67. 
sayıdan itibaren on beş günlük periyotlarla tekrar yayın 
hayatına dönen dergi, uzun ömürlü olamayacak, 20 Aralık 
1923’te neşredilen 90. sayısıyla yayımına son verecekti.

Yeni Mecmua, devrin ilim, fikir ve edebiyat adamları-
nı etrafında toplayarak, seviyeli bir yayımcılık ortaya koy-
muştu. Dergide ilmî konular herkesin anlayabileceği bir dil 
ve üslûpla kaleme alınıyordu. Sosyoloji, edebiyat, tarih gibi 
alanlarda yazısına sıkça rastlanan Ziya Gökalp başta olmak 
üzere Köprülüzâde Mehmed Fuad, Ahmed Refik (Altınay), 
Necmeddin Sâdık (Sadak) gibi isimler derginin yayın po-
litikasının belirlenmesinde etkili olmuştu. Yahya Kemal 
(Beyatlı) daha hazırlık aşamasından itibaren Gökalp’i des-
teklemiş, dergiye “mecmua” adını o teklif etmiş, Gökalp bu 
isme “yeni” sıfatını eklemişti. Derginin ikinci yayın döne-
minde Necip Fazıl (Kısakürek) de “Allah”, “Sevgilim”, “Çıl-
gın”, “Kitâbe”, “Yegâne”, “Sarhoş”, “Derbeder”, “Yârin Sesi” 
başlıklı şiirlerini yayınlamıştı.

Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı, dönemin Osmanlı 
Sultanı Mehmed Reşad’ın edebî açıdan oldukça kıymetli bir 
şiiriyle başlıyordu. Devamında ise bizim için hâlâ önemli 
bir kaynak olan ve Çanakkale deniz savaşları ve düşmanın 
uğradı zayiatı ele alan yazılar bulunuyordu. Bu yazılar ünlü 
tarihçi, aynı zamanda Çanakkale doğumlu olan Emin Âli 
tarafından kaleme alınmıştı. Kara savaşlarını ise Kemal 
Behiç yazdı. Çanakkale deniz ve kara muharebelerinde ba-
şarılar gösteren komutan ve askerlerin hikayesi ise çeşitli 
yazarlar tarafından destansı bir ifadeyle yazıya döküldü. Bu 
noktada özellikle Ordu arşivlerinden istifade edilmişti. 

Özel sayıda, Ziya Gökalp, Şerif Mardin’in babası Ebu’l-
a’lâ Mardin, ünlü kadın şair Nigar, daha sonra Cumhuri-
yet’in ilk döneminin yazarları arasında bulunacak olan “Raif 
Necdet (Kestelli), Hüseyin Suâd (Yalçın), Celal Nuri (İleri), 
Hüseyin Ragıb (Baydır), Mehmet Kazım Nami (Duru), Kâ-
zım Şinasi (Dersan), Hakkı Sühâ (Gezgin), Ali Ekrem (Bo-
layır) ile F. Celâleddin (Fahri Göktulga) da vardı.

Çanakkale Özel Sayısına hem Osmanlı’nın son dönemi-
nin, hem de Cumhuriyet’in ünlü gazetecileri de yazıları ve 
yorumlarıyla katkıda bulunmuştu. Bunlar arasında “Hakkı 
Tarık (Us), Ali Canib (Yöntem), Ahmed Emin (Yalman), 
Yunus Nadi, Necmeddin Sadak, Hüseyin Cahid (Yalçın), 
Selim Sırrı (Tarcan), Falih Rıfkı (Atay) gibi isimler vardı.

of Union and Progress. Unfortunately, the magazine which 
had published 66 editions, had to get closed down on Oc-
tober 26th, 1918 after the Armistice of Mudros. Returning 
back to its activity by time of the formation of the new Tur-
key, on January 1st, 1923, led by Falih Rıfkı (Atay), the mag-
azine was going to get published biweekly after the 67th edi-
tion, however it’s production was not going to take long, and 
was going to permanently stop after its 90th edition which 
was published on December 20th, 1923.

New Magazine had provided an excellent publishing 
work by gathering his men of knowledge, idea and litera-
ture of the period. Scientific topics in the magazine were 
examined with an understandable style and language for 
everybody else.  The names like; firstly Ziya Gökalp whose 
writings were often found in fields like Sociology, Literature 
or History, Köprülüzâde Mehmed Fuad, Ahmed Refik (Al-
tınay), or Necmeddin Sâdık (Sadak), played an important 
role in defining the publication policy of the magazine. Ya-
hya Kemal (Beyatlı) had supported Gökalp since the very 
beginning, had proposed to name the journal “Magazine”, 
and Gökalp had added “New” adjective to this name.  By 
the 2nd publishing season of the Magazine, Necip Fazıl 
(Kısakürek) had published his poems with titles; “Allah”, 
“Sevgilim”, “Çılgın”, “Kitabe”, “Yegane”, “Sarhoş”, “Derbeder” 
and “Yârin Sesi”.

The Dardanelles Special Edition of the New Magazine 
was starting with a pretty precious poem by means of lit-
erature, written by Mehmed Reşad, the Ottoman Sultan of 
the period. The rest of the writings were examining the ca-
sualties of the enemy and the Dardanelles Naval Wars which 
still constitute for us an important resource today. These 
writings were written by Emin Âli, a famous and also a Dar-
danelles-born historian. And the Land wars were written 
by Kemal Behiç. As for the stories of the soldiers and the 
commanders who showed success in land and naval wars 
in Dardanelles, they were written with heroic statements by 
various writers. At this point mainly the Military archives 
were used. 

In the Special Edition there were Ziya Gökalp, Ebu’l-a’lâ 
Mardin the father of Şerif Mardin, Nigar the famous female 
poet, and later on, the names which were going to be found 
among the writers of the first period of the Republic; “Raif 
Necdet (Kestelli), Hüseyin Suâd (Yalçın), Celal Nuri (İle-
ri), Hüseyin Ragıb (Baydır), Mehmet Kazım Nami (Duru), 
Kâzım Şinasi (Dersan), Hakkı Sühâ (Gezgin), Ali Ekrem 
(Bolayır) and F. Celâleddin (Fahri Göktulga) as well.

In the Dardanelles Special Edition, the famous journal-
ists from both late Ottoman period and Republic made con-
tributions with their writings and comments.  Among these 
were “Hakkı Tarık (Us), Ali Canib (Yöntem), Ahmed Emin 
(Yalman), Yunus nadi, Necmeddin Sadak, Hüseyin Cahid 
(Yalçın), Selim Sırrı (Tarcan), and Falih Rıfkı (Atay).



İki büyük tarihçi de Çanakkale’yi tarihsel perspektiften 
ele almışlardı. Bunlardan biri, Cumhuriyet’in İkinci Mec-
lis’ine başkanlık edecek olan büyük tarihçi Abdurrahman 
Şeref, diğeri ise unutulmaz tarih incelemeleriyle günümüz-
de de erbabınca takdirle izlenen Ahmed Refik (Altınay) idi.

Şair ve yazarlardan ise çok aşina isimler Çanakkale için 
yüreklerini konuşturmuşlardı. Abdülhak Hamid, Yahya Ke-
mal (Beyatlı), Halid Fahri (Ozansoy), Enis Behiç (Koryü-
rek) ve Mehmed Emin (Yurdakul) ilk akla gelenlerdendi... 
Yazarlardan ise Midhat Cemal (Kuntay), Hüseyin Rahmi 
(Gürpınar), Samipaşazade Sezâi ve  Tekin Alp sayılabilir.

Türkiye’de çağdaş müziğin kurucularından kabul edilen 
Osmanlı müzisyeni Rauf Yekta ve Musa Süreyya ise hem 
yazıları hem de Çanakkale için özel olarak besteledikleri 
eser ile bu sayıda yerlerini alıyorlardı.

Ruşen Eşref (Ünaydın)ın Çanakkale’de savaşan er, erbaş 
ve subaylarla yaptığı mülakatlar ise hâlâ canlılığını ve savaş 
hakkındaki birinci dereceden bilgileri içeren özelliğini ko-
rur. Özellikle bu söyleşiler içerisinde o dönemki unvanıyla 
Mustafa Kemal Paşa ile yapılan mülakat, Atatürk ve Ça-
nakkale hakkındaki tek ve emsalsiz kaynak olma niteliğini 
hâlâ devam ettirir. Bu mülakat aynı zamanda Atatürk’ün 
bugüne kadar ulaşılabilen ve basında yayınlanan ilk söyle-
şisi olma özelliği taşıyordu. 

Atatürk, bu söyleşide, kendisinin kumanda ettiği ve şa-
hit olduğu muharebelerin tüm aşamasını gün ve gün an-
latıyordu. Bir anlamda bu mülakat, Atatürk’ün Kurtuluş 
Savaşı’nda tam anlamıyla ortaya çıkacak olan askeri zeka-
sının izlerini taşıyordu. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucu lideri olduktan sonra, dillerden düşmeyecek 
olan savaş üzerine düşünceleri ve anekdotlarını da bu mü-
lakatta, gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın ile paylaşıyordu. Fev-
kalâde nüsha, bu bakımdan emsalsiz ve parlak bir değere 
haizdi.

Ayrıca Çanakkale’nin isimsiz kahramanları olan Ana-
dolu’nun yiğit askerlerinden gazi olanlar ve savaş süresince 
görev alan diğer subaylarla samimi bir ortamda yapılan söy-
leşiler, savaşı kazandıran inanç ve azmi göstermesi bakımın-
dan önemliydi. Bu söyleşilerde, yerel şivelerin bozulmadan 
aktarılması ise meraklıları için önemli bir kaynaktı. 

Sonuç olarak özel sayı, bugünün nesilleri tarafından, 
o günün kültürel kodları ile savaşı kazandıran ruhu anla-
ma bakımından önemli bir imkan sunuyor. Biz bu imkanı 
100 yıl önceki haliyle vermek ve muhafaza etmek istediği-
mizden, Çanakkale’yi anlamak isteyenlerin de biraz gayret 

Both two great historians had examined the Dardanelles 
from a historical point of view. One of those two was the 
great historian Abdurrahman Şeref who was to become 
president of the Second Chamber of the Republic. And the 
other was Ahmed Refik (Altınay), with his unforgettable 
historic examinations highly appreciated till today.

Among the poets and the writers, very familiar names had 
expressed their deep feelings about Dardanelles.  The first 
names to remember were, Abdülhak Hamid, Yahya Kemal 
(Beyatlı), Halid Fahri (Ozansoy), Enis Behiç (Koryürek) and 
Mehmed Emin (Yurdakul). Among the writers were Midhat 
Cemal (Kuntay), Hüseyin Rahmi (Gürpınar), Samipaşazade 
Sezâi and Tekin Alp.

Also Musa Süreyya and Rauf Yekta, a musician from Ot-
toman Period who was regarded as one of the founders of 
the modern music in Turkey, took part in this edition with 
their musical work that they composed especially for both 
Dardanelles and the writings.

As for the interviews that Ruşen Eşref (Ünaydın) made 
with officers, noncommissioned officers and private soldiers 
who fought in Dardanelles, they still keep their freshness 
and specialties of their first-degree experiences about the 
war. Especially among these conversations, the interview 
made with Mustafa Kemal Paşa, known alike during that pe-
riod, still keeps its value of being the unique and unmatched 
resource about Atatürk and Dardanelles. This interview was 
also carrying the importance of being Atatürk’s first conver-
sation that had been broadcasted and reached till today. 

In this interview, Atatürk was recounting day-by-day ev-
ery step of the wars that he had witnessed and commanded 
by himself. In one sense, this interview was carrying the trac-
es of the intelligence of Atatürk, which were to be entirely 
shown in Struggle for Independence. In the same way, Af-
ter being the founder leader of the Turkish Republic, he was 
sharing with the journalist Ruşen Eşref Ünaydın in the inter-
view, his anecdotes and thoughts about the war which will 
always be remembered. From this point of view, The Extraor-
dinary Sample was possessing a unique and brilliant value.

Besides, the interviews made in a warm atmosphere with 
the other officers who took part in the war and the veterans, 
the brave Anatolian soldiers who were the unknown heroes 
of Dardanelles, were playing a significant role in showing the 
determination and the confidence which accomplished the 
victory. In these conversations, the correct translation of the 
local accents was also significant resource for those interested. 

Eventually this special edition allows today’s generations 
to comprehend the spirit that concluded the victory with the 
cultural codes of those times. Since we wanted to maintain 
and offer this opportunity just like how it was one hundred 
years ago, we believed that those who want to understand 
Dardanelles need to make a bit of effort. Thus we have come 



göstermeleri gerektiğine inandık. Bu nedenle Fevkalâde 
Nüsha’yı tıpkıbasım-çevrimyazı olarak vermenin gerekli 
ve önemli olduğunu düşündük. Dolayısıyla Osmanlıca me-
tinleri Latin harflerine aktarırken Osmanlıca sözcüklerin 
sadeleştirilmesi yoluna gitmedik. Çünkü Çanakkale için 
bugünkü nesillerin yapacağı bir şey olmalıydı. Bu şey’in 
başlama noktası ise, biraz gayret gösterip büyük bir kültürü 
yansıtan o günkü sözcükleri öğrenmekti. Doğrusu, büyük 
bir Türkiye’yi kurmanın yolu, büyük ve kadîm bir kültüre 
sırtını dayamakla mümkündü. 

Çevrimyazıda mümkün mertebe, ne basit transkripsi-
yon ne de tam transkripsiyon yöntemini kullandık. Sözcük-
lerin orijinal halini bugünün neslinden kişiler de okuyacak 
şekilde, ama özgün haline yakın bir biçimde vermeyi tercih 
ettik. Dolayısıyla bunu yaparken eseri eline alıp okuyanla-
rın, bilmedikleri sözcüklerin anlamına bakıp rahatlıkla sü-
zebilecekleri, anlayabilecekleri bir metin ortaya çıkarmayı 
hedefledik.

Çanakkkale Fevkalade nüshası üzerine daha önce de 
bazı çalışmalar yapıldı. Bunlardan biri, Yeditepe Yayınları 
arasından  çıkan Muzaffer Albayrak ve Ayhan Özyurt’a ait 
olanıydı. Yazarlar bu çalışmaları ile özel sayıdaki tüm me-
tinleri sadeleştirip günümüz okurlarının zorlanmadan, ra-
hatlıkla okuyabilecekleri hale getirmişlerdi. Diğeri ise Mu-
rat Çulçu tarafından hazırlanmıştı. Çevrimyazı şeklinde 
yapılan ve yazıların orijinali olmadan birbiri ardı sıra yer 
aldığı bu yayın da, küçük eksikliklerine rağmen, çevrim-
yazıda ilk olması bakımından önemliydi. Biz Çanakkale 
duyarlılığının oluşmasına eserleriyle katkı veren yazarları 
burada şükranla anıyoruz.

Sonuç itibariyle elinizde tuttuğunuz eser, Yeni Mecmua 
Fevkalade Nüshası’nın tıpkıbasım ve çevrimyazı şeklinde 
yayınlanması bakımından bir ilk... Bu ilkte, Çanakkale 
ruhunu yansıtacak vasıflar, yani içeriğinden cildine kadar 
mükemmele yakın nitelikler taşımasına özen gösterdik. 
Kuşkusuz şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı bu iman dolu 
zaferi anlatan çalışmamız, bazı eksikleri de üzerinde taşıya-
caktır. Çünkü merhum Mehmed Akif ’in Çanakkale şehit-
leri için mısralara döktüğü anlam, bizim için de geçerlidir:

“Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... 
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana”

    Şefik MEMİŞ

    Burhaniye, 05.05.2015

to conclusion that it would be necessary and important to 
provide you with both the facsimile transmissions and the 
transcriptions of the Extraordinary Sample. Therefore we 
haven’t simplified the words written in Ottoman Turkish 
while translating the writings in Ottoman Turkish to Lat-
in characters. Because there should have been something 
which today’s generations could do for Dardanelles. And the 
starting point of this matter, was to show a bit of effort and 
to learn the words of the old times which represent a great 
culture. Honestly, the way to establish a great Turkey was 
possible with living in a great and ancient culture’s pocket.  

As to transcriptions, we tried our best to use neither sim-
ple, nor full transcription methods. We preferred to keep 
the originality of the words not only in the way which peo-
ple from today’s generations could understand, but also in 
the way which has the closest meaning to its original sense. 
Therefore, by doing this, we aimed to introduce a text that 
those who run an eye over the creation could look up the 
unknown words and could easily understand. 

This work was not the first or the second to be made on 
the Extraordinary Sample from Dardanelles. One of those 
works was the one which belonged to Ayhan Özyurt and 
Muzaffer Albeyrak coming from Yeditepe Publishing house.  
With these works, the writers had simplified all the writings 
in the special edition in order to allow today’s readers to 
read with ease.  And the other works were processed by Mu-
rat Çulçu. And now, this publishing which was completed 
transcription-wise, and was containing texts without their 
original words, following each other one after another, de-
spite its small lacks, played a major role by being a first in 
transcription. We hereby commemorate with gratitude the 
writers for their contributions to the formation of the sensi-
tivity to Dardanelles.

As a result, in terms of the publishing of New Magazine’s 
Extraordinary Sample both as facsimile transmissions and 
as transcriptions, the creation that you are holding on your 
hands is a first. In this first, we gave utmost importance to 
the elements that reflect the spirit of Dardanelles, that is, to 
make it carry nearly perfect characteristics from the content 
till the cover. No wonder this work of ours which recounts 
the faithful victory written by the bloods of our ancestors 
will also carry a few lacks on its back. Because the sense 
which the deceased Mehmed Akif made with his words for 
the martyrs of Dardanelles, apply to us as well:

“I shall wrap the smooth setting sun to your wound at nights
Still I can’t say I did something for your memory”

    Şefik MEMİŞ

    Burhaniye, 05.05.2015
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Münderecât

Sahîfe 

1 Çanakkale’ye Düşman Donanmasının Hücûmları Emin Âlî

ve 

5 - 18 Mart 1331

17 Kuvvâ-yı Bahriye-i İ’tilâfiyenin Çanakkale’de Uğradığı 

 Zâyiât-ı Bahriye “

18 Çanakkale Kara Muhaberabâtı Kemal Behiç

28 “Sultan Hisar” Süvarisi (Rıza Bey’in 

 Defter-i Hatıratından) Rabbani Fehmi

32 Çanakkale           (Hikaye) Ahmed Hikmet

33 Çanakkale           (Şiir) Ziya Gökalp

34 Gelibolu’ya Geçerken (Rumeli Arâzîsi İçin 

 Vaz’ Olunan İki Kâide-i Hukûkiye) Ebu’l-a’lâ

36 Çanakkale ve Türk Ordusu   (Şiir)  Nigâr bint Osman

36 Vatana Hitab (Çanakkale Kahramanlarına İthaf)  Raif Necdet

37 Çanakkale’ye Gelirken (Cumhur Rûhiyâtı Hakkında 

 Bir Müşâhade)  Sati’

39 Koca Cafer Paşa (Tarih)  Abdurrahman Şeref

40 Pervin’in Rü’yası (Şiir)  Hüseyin Suâd

40 Gelibolu’da Türkler ve Homeros (Tarih) Celal Nuri

41 Çanakkale’ye Dair  Samipaşazade Sezâi

41 Çanakkale Müdâfası Nedir?  İsmail Hakkı

42 Gemiciler (Eski Korsan Hikayeleri)  Enis Behiç

44 Çanakkale Hamâseti ve Medeniyet  Mehmed Emin

44 Sınâ’at-ı Nakş ve Te’yîd-i Mefâhir Vâhid

46  Harb-i Umûmîde Antika ve Eşyâ-yı Nefîse Ticareti Halil Edhem

47 İki Lâlenin Hikayesi  Hüseyin Ragıb

48 Yaşamamızın Hikmeti  Ahmed Emin

49 Tosun Onbaşı’nın Destanı (Şiir) Kâzım Nâmî

51 İksîr-i Îmân  Nâfi’ Atûf

52 Üçüncü Sultan Selim ve Çanakkale  (Tarih)  Kâzım Şinasi

55 Çanakkale İçin (Şiir)  Halid Fahri

56 Çanakkale Müdâfaası  Yunus Nadi

58 Milli Şehâmet  M. Şemseddin

60  (Hak) Mı, (Kuvvet) Mi?  Veliddin

62 Hıçkırıklar (Çanakkale Şehîdleri İçin)  İhsan Mukbil

62 Millî Tekbîr Hakkında (Musiki) Rauf Yekta

63     “                   “                (Nota)        “

64 Çanakkale’ye Dair (Nej) Hakkı Tarık

64  Çanakkale’ye Giderken Hıfzı Tevfik

65 Seddülbahir Gurûbunu Ziyâret  Ali Canib

68 (Ordunun Defteri)nden Mektuplar  Ali Ekrem

69 Akın (Şiir)  Hakkı Sühâ

70 Osmanlı Azmi Karşısında İngilizler Hüsameddin

Sahîfe

73 Çanakkale (Şiir)  Midhat Cemal

74 Kal’a-i Sultaniye Sevâhili (Tarih)  Mehmed Ziya

80 Asker Türküsü  Musa Süreyya

81 Çanakkale Boğazı Nasıl Açılmış  Faik Sabri

84 Namaz  (Çanakkale’nin Ölmez Hâtırâtından)  Ahmed Nedim

85 Bir Damla Kan ve Bir Damla Gözyaşı (Hikaye) Emine Sümeyye

88 Arslan Ağzı (Destan)  Hüseyinzâde Ali

89 Oğuznâme - Kitâb-ı Dede Korkud  M. Cevdet

92 Hasan Mevsûf Tabyası  Kâzım Nâmî

94 (Mustafa)nın Hîlesi  (Küçük Hikaye)  F. Celâleddin

95 Çanakkale’de Çocukluk Hâtıraları  Emin Âlî

97 Çanakkale Hücûmu   (Şiir)  Doktor Mehmed Fahri

97 Harb-i Umûmî’den Sonra Çanakkale Mes’elesi  Tekin Alp

100 Acaba Namazım Bozuldu mu? (Ordunun Defterinden) Ali Ekrem

101 Sultan Murad Hân-ı Sânî’nin Varna Gazâsına Azîmetinde 

 (Boğazdan Sûret-i Murûru ve Karaca Rahman 

 Oğlu Hamza Bey’in Fedakârlığı)  Mehmed Ârif

103 Çanakkale İzleri “Boğaz’dan Geçerken” (Şiir)  İbrahim Alâeddin

103 Oğlumu Hudûda Gönderdikten Sonra  Sâlime Servet Seyfi

105 İki Defada Dokuz Yara, Bir Kol (Kahramanlar 

 Tarihinden)  Emin Âlî

107 Bir Azizlik  Âkil Koyuncu

108 Çanakkale (Şiir)  Yahya Sâim

108 Çanakkale’nin Psikolojisi  M. Zekeriyya

110 Şehid Kara Mehmed  (Tarihî Menkıbeler)  Ahmed Refik

113 Türkün Sevinci  (Çanakkale’de Ulu Bir Cenk 

 Piyesinden)  Muhyiddin Mekkî

115 Çanakkale’nin Terbiye Kuvveti  Necmeddin Sadık

116 “Âlî”nin Şehâdeti  “Vedâ” (Şiir)  Hüseyin Rahmi

 Çanakkale’ye Dair (Vesîkalar)  Edebiyat Muallimi Mehmed Emin

118 Çanakkale Destanı  Ömer Oğlu Mustafa

119 Vatanıma  Işık Alp

121 Mülâkâtlar 

 (1) Ayaşlı Ecir bin Mustafa

 (2) Hüseyin Oğlu Mustafa Onbaşı

 (3) Ali Oğlu Mehmed Çavuş

 (4) Mülâzım-ı Evvel Rûhî Bey Ruşen Eşref

 (5) Yüzbaşı Emin Âlî Bey

 (6) Mustafa Kemal Paşa (Birinci Safha)

 (7) Mustafa Kemal Paşa (İkinci Safha

144 5 Mart Muzafferiyetinin Sene-i Devriyesi Münâsebetiyle Hüseyin Cahid

145 Tuhaf Tesâdüf  Selim Sırrı

145 Çanakkale İçin  Falih Rıfkı





Birkaç Söz

Müttefik ve düşman bütün muhârib milletlerin mütefekkirleri, şairleri, san‘atkârları, harb meydânların-
daki şecâatlerden, kahramanlık ve fedakârlıklardan destanlar vücûda getiriyorlar.  Ve bu destanlar, fedakâr-
lık muhabbetini, vatan aşkını, dövüşmek şevk ve heyecânını tezyîd ve idâme için yapılıyor. Muhârebe artık 
öyle bir renk ve hâl aldı ki bu muhabbete, bu aşk ve heyecâna şiddetle lüzûm var. Buna örnek olarak Fran-
sa’yı gösterebiliriz.

Bugün sukûttan sukûta kayan Fransa’yı siperlerde tutan, cenk heyecânını tutuşturan âmiller arasında 
mütefekkirler zümresi birinci safı teşkîl eder. Bu hassas, bu hamiyetli insanlar ne kadar hummalı bir faâliyet 
içinde çırpınıp duruyorlar; en küçük bir vak‘a için Fransa’yı velveleye veriyorlar ve bilhassa “Marne” Mey-
dân Muhârebesi için neler yapmadılar; günlerce, aylarca ne ateşli, ne yakıcı bir lisân ile yapılan kahraman-
lıklardan bahs ettiler. Sanki bütün Fransız irfânı, rûh san‘atı, Fransızlık aşk ve heyecânı burada feverân etti 
ve Fransa’yı baştan başa sardı; çocuk, kadın, genç, ihtiyâr, kahramanlıklara meftûn, yeni savletlere meclûb 
kaldılar.

Hâlbuki bizim cephelerimizde, Galiçya’da, Dobruca’da ne azametli, ne mühîb, ne fahr edilecek cenkler 
oldu, geçti. Biz ne yazdık ve ne söyledik? Yalnız, Anadolu’nun gürbüz ve er evlâdları sessiz sessiz kanlarını 
döktüler; büyük cedlerinden mevrûs kahramanlıklarla tevâzu‘lar içinde dövüştüler...

Yapılan bu harbler arasında bilhassa Çanakkale müdâfaası bir mu‘cize idi. “Marne” Savaşı’ndan çok yük-
sektir. “Marne” iki senelik bir müddet için Fransa’ya bir siper oldu, bu kadar bir sihre mazhar oldu. Hâlbuki 
Çanakkale, Çar ve Moskof şirret ve tasallutunu, gayz ve kinini parçaladı; Şarkın ebedî halâsını mübeşşer 
oldu; göğün, güneşin necîb ve nezîh evlâdlarına hürriyet ve istiklâlin altun tâcını bahş etti. Ve sonra, beşe-
riyete karıştı...

“Marne”, arkasında titreyen Katolik Fransa’nın bir eseri ise, Çanakkale, önünde ayaklanan Müslüman 
Anadolu’nun lâ-yemût bir şaheseri... hamâsete, hakka, şerefe bel bağlayan beşeriyete unutulmaz bir ber-
güzârıdır.

İşte biz, artık bu sükûtlara nihâyet vermek, millî tarîhimizin asırlara karışan bu fahrlarla, şânlarla dolu 
yeni mu‘cizesini vicdânlarda ebedî yaşatmak emeliyle bu hâtıranâmeyi neşre teşebbüs ettik.

Bu maksat ile İstanbul’daki mütefekkirlerimize mürâcaat ettik. Bazı zevât, ihtimâl ki fazla meşgûl idiler, 
cevâp vermek lütfunda bulunmadılar ve bu sebeple kitabımız o kadar zengin çıkmıyor.

Bundan başka, iyi cinsden kâğıt tedârik etmek ve mürettib bulmak müşkilâtı karşısında kaldığımız için 
hem nefîs olmadı, hem de va’d edilen vakitte neşr edilemedi. Maamâfih, bundan sonrakiler muayyen vak-
tinde ve nefîs ve zengin bir sûrette neşr edilebilmek için şimdiden tedbîrini aldık ve bir hey’et teşkîl ettik.

Eğer bu hâtıranâme ile azıcık olsun şükrânımızı edâ etmiş, millî tarîhimize nâçîz bir hizmet yapmış add 
edilirsek doğrusu çok müftehir olacağım.

Mehmed Tal‘at

_____________________________
Hilâl Matbaası - Bâb-ı Âli karşısında 





Savlet etmişti Çanakkale’ye bahr ü berden,
Ehl-i İslâm’ın iki hasm-ı kavîsi birden.

Lâkin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza,
Oldu her bir neferi kal‘a-i polat-beden.

Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde,
Aczini eyledi idrâk, nihâyet düşman.

Kadr ü haysiyeti pâ-mâl olarak etdi firâr,
Kalb-i İslâm’a nüfûz eylemeğe gelmiş iken.

Kapanıp secde-i şükrâna (Reşâd) eyle duâ,
Mülk-i İslâmı Hudâ, eyleye dâim me’men.





Tahmis-i Manzûme-i Hümâyûn

Rûh-ı Peygamberi tebşîre giderken şühedâ,
Millet arkanda bugün, vecd ile tekbîr-serâ!
Sen de mihrâb-ı hilâfetde cebîn-sâ-yı senâ,
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ,
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men.

Yahya Kemâl

Cepheden topları ejder gibi bârû-efgen,
Arkasından gemiler bir sürü dîv-i âhen.
Gökde tayyarelerinden saçarak nâr u fiten,
Savlet etmişti Çanakkale’ye bahr u berden,
Ehl-i İslâm’ın iki hasm-ı kavîsi birden.

Kadın, erkek, anadan tâ süt emen yavrumuza,
Hepimiz canla sarıldık da vatan duygumuza.
İntizâr eyledi gafletle adüv korkumuza,
Lâkin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza,
Oldu her bir neferi kal‘a-i polat-beden.

Şükür Allâh’a ki gördüm bu mübârek sinnde,
Kahraman ordumu serhadde muzaffer, zinde.
Müjde İran ile Turan’a ve Çin ü Hind’e,
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde,
Aczini eyledi idrâk, nihâyet düşman.

Allah Allah nidâsıyla muhâcim ahrâr,
Tepelerden boşanıp sâika-vârî, kahhâr.
Etdiler düşmanı bir öyle ki iclâ-yı kenâr,
Kadr ü haysiyeti pâ-mâl olarak etdi firâr,
Kalb-i İslâma nüfûz eylemeğe gelmiş iken.





Sadr-ı a‘zam Talat Paşa Hazretleri

Bahriye Nâzırı Cemal Paşa Hazretleri Baş Kumandan Vekili ve Harbiye Nâzırı Enver Paşa Hazretleri
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geçmiş; diğer tarafdan da bizden uzak mem-
leketlerin bilhassa düşman menâbı‘ının bu 
bâbdaki neşriyât ve tenkîdleri de tarafımız-
dan kemâl-i sükûnetle dinlenmiştir. Binâe-
naleyh, bundan sonra  5 Mart için ilmî ve 
fennî esâslar üzerinde artık hissiyâtımıza ka-
pılmaksızın mübâhase yapar, ve her sûretle 
şâyân-ı iftihâr olan bu zafer gününün sene-i 
devriyesini ta’zîz edebiliriz.

Çanakkale Boğazı kara ve deniz muhâ-
rebelerindeki Türk müdâfaasının kıymet 
ve ehemmiyetini irâe ve tesbît edebilmek 
için evvel-be-evvel Çanakkale muhârebe-
lerinin başından nihâyetine kadar bu kanlı 
mâcerâda pek mühim ve bütün teferruâtıy-
la nâ-kâbil-i ta‘rîf bir vazîfe deruhte eden 
düşman donanmasının keyfiyet ve kemmi-
yetindeki mâhiyeti bilmek lâzımdır. -Hiç 
şüphe etmem, ki- bu mâhiyet en süslü ve 
mübâlağalı kahramanlık destanlarının kud-
ret-i teblîğiyesinden daha canlıdır. Düşman 
filolarının mâhiyetini gösterecek olan ra-
kamların ifâde ettikleri ma‘nâ ise müdâfiîn 
için, bu hâilenin en belîğ ve en ceyz destân-ı 
mefâhiri olacaktır. Truva harâbeleri önünde  

Başkumandan: Amiral Barkley
İkinci Drednot Kruvazör Fırkası (Kumandanı: Amiral Milne) 

Inflexible [Amiral Gemisi], Indifetigable, Indominable
___

İkinci Kruvazör Fırkası (Kumandanı: Amiral Troubridge) 
Defence [Amiral Gemisi], Black Prince, Duke of Edinburg, Warrior

___
Hafîf Kruvazör: Chatham, Dublin, Gloucester, Weymouth 

___________________ 
[*] Bu makalenin münderecâtı arasına -deniz ve kara muhârebeleri esnasında Boğaz’a gelmiş olan- bütün Fransız harp gemilerinin isim, ton ve sür‘atleri ile hâmil olduğu 

topların adet ve çaplarını müş’ar bir liste konulmuştur. İcâbında, gemilerin isimleri zikr olundukça kıymet-i harbiyelerini gösteren mezkûr listeye bakılmasını reca ederiz.

Bazı tarîhî ve mühim hâdise vardır, ki: 
Bunlarla bizim aramızdaki mesâfe-i ru’yet 
zaman geçerek uzadıkça onu, bütün incelik-
leriyle görmeğe ve hayretle karşılamağa baş-
larız. Çanakkale muhârebeleri de o hâdise-
lerden birini teşkîl eder: Bunu bizlerin daha 
iyi görmesi ve bütün azamet ve dehşetiyle 
kavrayabilmesi için hem epeyce bir zama-
nın geçmesi.. hem de uzak memleketlerden, 
bî-taraf lisânlardan işitilip dinlenmesi lâzım 
idi. 5-Mart-(1)331’de İngiliz ve Fransız do-
nanmasının mağlûbiyeti, Osmanlı müdâfaa-
sının kıymet ve ulviyeti uzak yerlerde daha 
belirgin mütebellir ve daha muayyen akisler 
husûle getirdi. Berlin’de telâkkî ettiğim zevât-
tan ma‘rûz kaldığım ilk teklîf, Çanakkale’ye 
âid hâtıraların nakli oluyordu. Demek, ki: 
uzak memleketler, vak‘ayı içindekilerden 
daha evvel ve bütün muhît ve şe’niyetiyle gö-
rüyorlar.

Bugün ise, bir tarafdan 5-Mart-331’le 
aramızda kalan mesâfe-i ruy’et olduk-
ça uzayarak elimize kâfi derecede tarîhî 
vesîkaların tedârik ve tedkîki fırsatı  

cereyân eden muhârebeler Omer’in (Home-
ros) İlyada’sındaki masal ve efsâne kahra-
manlarının menâkıbından büsbütün başka 
bir kahramanlar tarîhi ibda‘ etmiştir. Pek 
âteşîn bir kuvve-i tahkîye, pek sihirkâr bir 
san‘at-ı tahrîr, bu hâl ve vaz‘iyeti her ân in-
filâkında elem ve ölüm saçan topların tarrâ-
kasından daha ra‘d-engîz ve şa’şalı bir sûrette 
tasvîr edemez. Bu cihetle her şeyden evvel 
Çanakkale Boğazı’na hücûm eden donan-
manın çekirdeğini teşkîl edip vakt-i hazarda 
İngiltere’nin “Şark-ı Karîb” sularında bulun-
durduğu ana kuvveti bilmeğe mecbûruz.

Vakt-i Hazar Donanması: [*] 
_______________________

Şarkî Akdeniz’de me’mûr olan donanma-
nın torpido deposu, tayyare sefînesi, ta‘mîr-
hane ve hastahane gemileri, mühimmât, 
kömür ve nakliye vapurları gibi sefâin-i muâ-
venesi hâriç olmak üzre kısm-ı asliyesi ber-
veçh-i âti cüz’-i tâmlara ayrılmıştı:
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ve nihâyet Muarız (Saros) Körfezi’nden İzmir 
önlerine kadar gidip gelmek gibi lüzûmundan 
pek fazla görülen telâşlar, Çanakkale müdâ-
faa kuvvetinin merdâne tevekkül ve sükûneti 
karşısında Adalar Denizi’nde bir sinema şeri-
dinin temâşâsına benzeyen izler bırakıyordu. 

Fransa Filosu’nun vürûduna tesâdüf eden 
günde vukû‘ bulan çirkin bir hâdise, Avrupa 
ile Asya’yı birbirinden ayıran bu dar dehlizin 
iki tarafında sarsılmaz ve yenilmez bir in-
tikâm fırtınası uyandırdı:

İzmir hattına doğru karasularını ta‘kîben 
istikşâfa giden Osmanlı Filotillası’na mensûp 
Akhisâr Torpidosu, Bozcaada önünde “harp 
vaz‘iyeti alan iki İngiliz açık deniz torpidosu 
tarafından yolundan çevrilmiş; ve Akhisâr 
Torpidosu’na gelen bir İngiliz yüzbaşı: “Ami-
ralin hükûmetten aldığı emir üzerine hiçbir 
Osmanlı harp sefînesi Boğaz’dan çıkarılma-
yacaktır; çıkarsa düşman addiyle batırıla-
caktır...” diyerek (Müttehid Kuvvâ-yı Bahri-
ye) kumandanının mütecâvizâne bir ihtârını 
teblîğ etmiştir. Bu hâdise hiçbir asrın hukûk-ı 
düveliyle te’lif edilemizdi. Bunda ne “hukûk-ı 
hükümrânî”ye şeklen olsun siyâsî bir şem-i 
riâyet, ne de “hâl ve mevki‘”n îcâbı olan as-
kerî bir mecbûriyet vardı. Bunun ifâde ettiği 
askerce ma‘nâ doğrudan doğruya “muhâsa-
meye ibtidâr” ve bir “tecâvüz” idi. Hâlbuki: 
bu zamanlar zarfında Bâb-ı Âli, Türkiye’nin 
beyne’d-düvel diplomasi vaz‘iyetini, teblîğ 
ettiği “Müsellah Bîtaraflık”la tesbît etmiş idi. 
Müsellah bîtaraflık, kuvvâ-yı milliyenin hâl-i 
harb tehlikesine karşı “gayr-i müteaddî” sû-
rette ihzârı demektir. Hükûmet-i Osmâniye 
bu mübrem vazîfeyi pekiyi ve isti’câl etmek-
sizin îfâ ediyordu. Fakat yedi asırlık muşa’şa 
bir hayât-ı tarîhiyenin timsâli olan bu güzel 
İstanbul’un kapısı önünde böyle birçok ha-
yırhâh! ziyâretçilerin tehaşşüdü şüphesiz ki 
endîşeye mûcip oluyordu. İstanbul yolunun 
başında yığılan bu ateş-feşân seyyâr kal‘ala-
rın târetleri içinde Fransızların Şark’a kucak 
kucak taşıyacakları! ilim ve irfânları.. İngiliz-
lerin iğfâlkâr ve sarışın servet ve samanları 
değil; Marmara’nın sâkin ve lekesiz ufukla-
rına doğru gayz ve tehevvürle bakarak yum-
ruklarını sıkan muhteris nişâncıları vardı. 
Adalar Denizi’nde cereyân eden bütün faâli-
yet, işlerin âkıbet nereye varacağını pek güzel 
gösteriyor ve yapılan her şey bütün uhud ve 
kuyûdu yıkan bir İngiliz gurûru ile yapılıyor-
du. Cebel-i Tarık’ta, Malta, Hanya, Kıbrıs ve 
Mısır’da ve bütün Fransa sâhillerinde pek çok 

Fransız donanması ise mezkûr hükûmetin 
Akdeniz’de bulundurduğu kuvvâ-yı bahriyesi 
hey’et-i umûmiyesinden ibâret olup aşağıda 
görüleceği veçhile İngilizlerle beraber Boğaz’ı 
zorlamakla me’mûr edilen filo da bu kuvvet-
ten ifrâz olarak gönderildi.

İngiliz ve Fransız Filosu Boğaz Önünde:
29 Temmuz - 330 (11 Ağustos 1914) günü 

İmroz’la Bozcaada arasından Adalar De-
nizi’nin mavî ufuklarında yükselen duman 
bulutları beklenilmeyen yeni ziyâretçilerin 
vürûdunu bildiriyordu. Boğaz’ın ileriye sü-
rülmüş birer çifte nöbetçisi gibi duran Sed-
dülbahir -Kumkale tabyalarındaki tarassut 
postaları bunların kim olduğunu anlamakta 
güçlük çekmedi. Geniş aralıklı çift kol nizâ-
mında ilerleyen bu filo, yukarıda kadrosu 
gösterilmiş olan donanmadan ayrılarak gön-
derilmiş bir İngiliz pişdâr filosu idi. Boğaz 
önünde nümâyişkârâne bir çark hareketinden 
sonra Boğaz açığına (tarassut gemileri) bıra-
karak filo İmroz’da toplanmaya başladı.

Yeni Türkiye, mâzîde dâimâ vatanın aley-
hinde îkâ‘ edilen siyâset “emr-i vâkî‘”lerinden 
lâyık olduğu derecede mütenebbih olmuş; ar-
tık her şeyi teyakkuz ve intibâh ile karşılama-
ğı en iyi bir hareket bilmişti. İşte bu sâyededir 
ki hükûmet, baş döndürücü bir sür‘atle ilerle-
yen bu harbin daha ilk haftalarında bir “emr-i 
vâki‘”den kurtulmuş oldu. Binâenaleyh, Bo-
ğaz’ın necîb ve kahraman bekçilerine o gün-
den i‘tibâren ağır ve müşkilâtlı olduğu kadar 
da şerefli bir vazîfe tevcîh edilmiş bulunuyor-
du. Ağustos ayı, İngiliz Filosu’nun “tehaşşüd 
devri” oldu. Bu toplanma zamanı zarfında, 
İngiliz Filosu Boğaz civârına bıraktığı nöbet 
ve tarrassut gemilerini o derece teksîf etti, ki 
bu vaz‘iyete “tehdîdkâr bir abluka”dan başka 
isim verilemezdi.

23 Eylül 330 (6 Ekim 1914) günü İngiliz 
gemilerinin arasında Fransız bandırası da 
görülmeğe başladı. Az bir zaman sonra anla-
şıldı, ki yeni gelen bu kuvvet de, (Vis Amiral 
Guepratte)ın kumandasındaki: 

4 kıt‘a zırhlı (Gaulois, Bouvet, Soufren, 
Şarlman) - (Bunlar daha sonra üç zırhlı ile de 
takviye edilmiştir.) 

6 hafîf kruvazör, 7 torpido, 6 tahtelbahir-
den mürekkep Fransız Filosu idi. Fransızların 
gelmesiyle beraber harp hazırlıklarında der-
hal Fransızlığa mahsûs asabiyet alâimi gö-
rüldü. Osmanlı karasularına kadar saygısız-
ca sokulmak, adalarda yerleşmeğe çalışmak,  

üssü’l-harekelere mâlik olan İ‘tilâf donanması 
Adalar Denizi’nde de yer yer üss-i bahrî te’sîs 
ediyordu. Bu üss-i harekeler, karadan ve de-
nizden Çanakkale’ye karşı yapılacak her nev‘i 
taarruzda harekât-ı sevkü’l-ceyşiye itibarıyla 
Osmanlı sâhillerine hâkim olan İmroz, Limni 
ve Bozcaada’da intihâp edilmiş; Büyük Mond-
ros ve Küçük Tirebufi limanları geceleri sey-
yâr birer belde-i ziyâ gibi parlayan her cins-
ten birçok gemilerin izdihâmından geçilemez 
bir hâle gelmişti. Eylül ayı zarfında deniz 
kıyılarına kadar sokulan keşif sefînelerinin 
faâliyeti, tayyare istikşâfları arttıkça artmış 
idi. Günün birinde Tavşan Adası önüne bir 
şamandıra konulurken diğer bir gün de Boz-
caada’ya karargâh çadırları kuruluyordu. Sed-
dülbahir-Kumkale’nin sâha-i ru’yetinde öyle 
geniş ve acûl bir faâliyet vardı ki: vakt-i haza-
rın değişmeyen nihâyetsiz günlerinde, engin 
denizlerin lacivert boşluklarına bakmaktan 
usanan Boğaz’ın kahraman nöbetçileri şimdi 
bu her dem -mütehavvil ve çeşitli menâzırdan 
kendi hesâplarına pek iyi istifâde ediyorlardı. 
Her gün tarassut postaları bir gün evvelki 
gemilerden başka yeni birkaç geminin daha 
geldiğini haber verirlerdi. Şark’ın bedâyi‘ ve 
mehâsin-i tabîiyeti karşısında gözlerini dört 
açmış; hüsn-i tecessüsü çoğalmış askerlerle 
dolu olan bu gemilerden İstanbul ufuklarına 
doğru tahassürle dönen nazarlar, hiç şüp-
hesiz, Seddülbahir Kalesi’nin asır-dide burç 
ve bârûsû arkasında saklanan gürültüsüz ve 
mühîb kuvvetin hışım ve haşyeti karşısında 
tereddüdle çevrilirdi. Her gece adalar arasın-
dan Boğaz’ın dar medhaline doğru yayılan 
düşman müzikalarının şetâret terennümü 
karşısında Türk nöbetçisinin uykusuz erişilen 
sabahlarında dâimâ ve dâimâ bir ümîd güneşi 
doğar; semânın nihâyetsiz ve esrârlı boşlukla-
rında açılıp kapanan safha-i nûr gibi (5 Mart)
ın mes‘ûd askerleri hiss olunurdu.

Düşmanlar, filolarının takviyesinde de 
kanâ‘atsizlik etmişler; Boğaz önüne sayı-
sız denilecek derecede her cinsten sefâin 
biriktirmişlerdi. Bunlar arasında drednot, 
drednot kruvazör gibi zaman-ı hâzırın en 
müdhiş harp gemileri ile torpil tahrîbine 
me’mûr balıkçı gemilerinden, casusluk hiz-
metinde bulunanlara mahsûs sebkbâr mo-
torbot ve yelkenli kayıklara.. Monako’nun, 
Arkoşo’nun yarış sandallarına, kanolarına 
varıncaya kadar hepsi mevcuttu. Adalardan 
hangi birinin ufak bir limana bakılsa, Ame-
rika ve Avrupa’nın en müzdehim limanları-
na -tereddüd etmeksizin- benzetilebilirdi. 

2 kıt‘a torpido gambotu, 16 torpido muhribi, 3 B sınıfından tahtelbahir, 6 ihtiyât torpidosu
___

Cebel-i Tarık’ta bulunan ihtiyât kuvvetleri: 10 kıt‘a torpido, 3 B sınıfından tahtelbahir...
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bu sûretle donanmanın herhangi bir cüz-i 
tâmmı müstakilen sâhil istihkâmları ile top-
çu düellosu ederken diğer bir kısmı da her 
hangi bir yerden Boğaz vesâit-i müdâfaasını 
-bilfarz seyyâr topçu kuvvetlerini- tesbît ve 
iptale uğraşmıştır. Bütün bunlar biri birine 
o sûretle rapt ve tevhîd edilmiş harekâttır, 
ki: muhârip bir ordunun büyük cüz-i tâm-
ları arasındaki (vahdet-i harekât) ne sûretle 
kâbil-i tefsîr ise, donanma cüz-i tâmlarının 
maksad-ı umûmiyi istihdâf eden müteferrik 
harekât-ı bahriyeleri de aynı cihetle kâbil-i 
tevsîm ve îzâhtır. Hele kara muhârebelerin-
de filonun ihrâcı te’mîn, taarruzu teshîl ve 
himâye ve karadaki kuvvet için dâimî ve sey-
yâr bir üssü’l-hareke olmak husûsundaki faâ-
liyet ve te’sîrleri bir makinenin aksam-ı müş-
terekesi derecesinde yekdiğerine mütemmim 
olmuştur. Bu esbâb dolayısıyla 29 - Temmuz  

edilmemiş kudret-i harbiyesine istinâden- 
mübâlağalı bir varlık sebebi add edilen mağ-
rûr “Armada”nın Boğaz’a karşı hangi tarz 
muhârebeyi kabul edeceği herkes için mû-
cib-i merak olmaktan hâlî değildi. Esâsen 
Boğaz’a yapılacak hücûm için ancak şu üç 
ihtimâl hâtıra geliyordu:

a- Muntazam bir usûl-ı taarruz

b- Bir hücûm-ı cebrî

c- Bir baskın

 Yani: Düşman ya muntazam bir usûl-ı 
taarruz ta‘kîb ederek evvelâ medhal mıntı-
kası istihkâmlarını iskât ile içeriye girecek ve 
sonra da dâhildeki büyük istihkâmları birer 
birer susturmaya çalışacaktı. Yâhûd, bir kı-
sım donanmasıyla medhali bunaltıcı bir ateş 
altına alarak diğer kısım donanmasını bunun 
himâyesinde içeriye sokacak; içeride torpil 
tarlaları önünde cüz’-i tevakkufla bir taraf-
tan dâhil-i istihkâmlarına cehennemi göz 
açtırmayarak vesâit-ı sâire ile torpil hatlarını 
tahrîp edecek, ve diğer taraftan da elde ettiği  

Mondros, Hamburg’a; Sığrı, Toulon’a; iz-
dihâm i‘tibâriyle ne kadar benziyordu, ve ne 
kadar fâikti?.. Harbin zuhûruyla beraber bü-
tün bu gemilerin hep birden ateşe başladığı 
farz olunduğu takdîrde her birinin deruhte 
edeceği hizmete göre Boğaz’ın muhârebeye 
yapılan yerlerinde beher geminin hissesine 
bir, birbuçuk kilometre murabbaı bir sâha-i 
endaht isâbet ederdi. Bu hesâba ve zaman-ı 
hâzır topçuluğunun terekkiyâtına nazaran 
Boğaz barınılması mümkin olmayan bir 
isâbet tarlası demekti. Şüphesiz, bu harp ge-
milerinin cümlesi bir anda ve yalnız bir cep-
hede hatt-ı harp açarak muhârebe etmişlerdir. 
Fakat, yine hiç şüphesizdir, ki bu gemilerin 
hepsi gerek Boğaz’daki topçu muhârebelerin-
de ve gerek ihrâcı müteâkib muhârebe gün-
lerinde ya doğrudan doğruya yâhûd bilvâsıta 
maksad-ı umûmînin istihsâli için çalışmış;  

Harp gemilerinin cümlesi Krupp ve 
Harwey çelikleriyle mücehhez olup cetvel-
de gösterilen ağır toplardan mâadâ muhtelif 
miktarda tahtelbahir ve fevkalbahir torpido 
botları ve 6,5, 5,7 ve 4,7 milimetrelik Maksim 
silâhlarıyla son model makineli tüfekleri ve 
kuvvetli projektörleri hâmil idiler.

Muhârebeye Doğru:

Karşı karşıya gelen kuvvetler, elektrik-
lenmiş bulutlara benzerler… Harp tarîhleri 
şimdiye kadar serhatlerde karşılaşmış olan 
ordulardan hiç birinin silâh patlatmadan 
geri döndüklerini kayd etmiyor. Diplomasi-
nin hudûdlara kadar sürüklenmesine mey-
dân verdiği gerdûne-i sulh, iki hudûd ara-
sında derhal top arabasına tahvîl etmiştir. 
Seddülbahir-Kumkale’de sîne ve süngüsüne 
güvenerek her gün yüzlerce düşman gemi-
lerini gözleyen Boğaz nöbetçileri de bu va-
pur dumanlarının bir gün behemehâl top 
ve tüfenk dumanlarına inkılâp edeceğin-
den müsterîhâne emîn idiler... Yalnız asır-
ların tehdîdkâr boşluğunda henüz tecrübe  

330 (11 Ağustos 1914)ten i‘tibâren Boğaz 
önünde tehaşşüd etmeğe başlayan ve düş-
manın bahren hezîmet ve ric‘ati, berren de 
Eceabat Yarımadası’ndan mağlûben çekilme-
si zamanına kadar Osmanlı şebeke-i istihbâ-
riyesinin Çanakkale darü’l-harbinde zabt ve 
kayd eylediği harp gemilerinin cetvelini derc 
etmek mecbûriyeti hâsıl olmuştur.

Donanma cüz-i tâmlarının esâs  nizâm-ı 
harpleri de henüz bütün kat‘iyetiyle tahak-
kuk etmemiş ise de, cetvelde gösterilen harp 
gemilerinin sûret-i terkîb ve taksîmi bir de-
receye kadar anlaşılmıştır. İstihsâl edilen 
ma‘lûmâta nazaran bu gemilerden İngilizler 
ikisi ağır, biri hafîf olmak üzere üç; Fransız-
lar da tam mevcûtlu bir fırka-i bahriye ve 
birer filotilla tertîp etmişlerdir. Kumanda 
hey’eti de, zîrde isimleri gösterilen amiral ve 
zâbitândan ibâretti.

geçitten bir kısım donanmasını cebrî bir hü-
cûm ile ileri geçirmeğe uğraşacaktı. Bu iki 
ihtimâlin hâricinde bir de baskın yapmak 
ihtimâli vardı, ki bu da: kısmen müdâfiînin 
gafletinden istifâde ederek, torpil toplayıcı 
ve patlatıcı ahşap, adî sefâini ileri sürecek ve 
bunların açtığı geçitten -her neye mal olursa 
olsun- donanmayı sevk edecekti.

Şu üç tarz muhârebenin hâricinde deniz-
den yapılacak başka bir şekl-i taarruz pek de 
fikirleri işgâl edemezdi. Müdâfiîn için her-
hangi ihtimâl olursa olsun, muhârebe cüz-i 
tâmlarına taksîm edilmiş olan vezâif hemen 
yekdiğerinin aynı gibidir. Ağır toplarla kuv-
vetli gemileri mürûrdan men‘ etmek; küçük 
çaplı toplarla mevâni-i fer‘iyeyi izâleye ça-
lışan muâvin gemileri batırmak. İşte müdâ-
fiînin ilk ve son işi... Fakat: bu ilk ve son işi 
de esâslı ve talî birçok şeylere mütevakkıftı. 
Umûmun taht-ı i‘tirâfında olduğu veçhile 
evvel emirde tarafeyn kuvvetleri beyninde 
zâlim bir nispetsizlik ve düşmanda kemmi-
yetten mühim bir tefevvuk var idi.

A – Umûm Şarkî Akdeniz Kuvvâ-yı Bahriyesi Kumandanı :  Vis Amiral Carden[*]
        “                     “               “                           Kumandan Muâvini :  Kontr Amiral John de Robeck
  Birinci İngiliz Filosu Kumandanı :  Liva Amiral Thursby
  İkinci        “            “            “ :  Kalyon Kaptanı Hayes
  Üçüncü     “            “            “ :  Liva Amiral Wemyss
B –  Fransız Filosu Kumandanı :  Vis Amiral Guepratte[**](Umûm İngiliz Donanması Başkumandanlığı  

                                nezdinde müşavir-i harp sıfatını hâizdir)

  Filotilla Kumandanı :  Fırkateyn Kaptanı Courtois
C –  Umûm Tarrâk Gemileri Kumandanı :  Blanc

________________ 
[*] Amiral Carden Şubat ayı zarfında, Çanakkale’nin kendi nokta-i nazarına göre, bu şerâitle müruru gayr-ı kabil bir geçit olduğunu iddia ve Londra Kabinesi de bilā-tevakkuf 

harekât-ı harbiyeye başlamasını emretmiş olduğundan istifasını vermiş ve kumandayı muavini, De Robeck almıştır.
[**] En son zamanlarda Amiral Nikol ta‘yîn olunmuştur.
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Muhtelif safhalarda, Çanakkale Muhârebeleri’ne iştirâk eden İngiliz harp gemileri

4

İsimleri Sınıfı
Ma-i 

mahreci
   (ton) 

Sürati
   (mil) 

Tarihi 
ikmali
(sene)

Eslihası (Silahları)

Mülâhazât

Sa
nt

im
 

38
,1

Sa
nt

im
 

30
,5

Sa
nt

im
25

,3

Sa
nt

im
23

,4

Sa
nt

im
10

Sa
nt

im
15

,2

Sa
nt

im
10

,2

Sa
nt

im
7,

5

aded aded aded aded aded aded aded aded

Queen Elizabeth Drednot 28.000 25 1914 8     16  12 5(18)Mart'ta Çanakkale’de 
hasara uğramıştır.

Inflexible Hatt-ı harb 
kruvazorü 17.600 25 1908  8     16  

5(18)Mart'ta Çanakkale de 
hasara uğramıştır. Bilahere 
battığı zann edilmektedir.

Indomitable // 17.600 25 1908  8     16   
Indefitagable // 19.050 26 1911  8     16   

Irresistible Zırhlı 15.020 18 1902  4    12  18 5(18)Mart'ta Çanakkale de 
batırılmıştır.

Implecable // 15.020 18 1902  4    12  18  

Agamemmon // 16.750 19 1907  4  10    24 5(18)Mart muharebesinde 
hasara uğramıştır

Lord Nelson // 19.000 “ 1908  4  10    24  

Majestik // 14.950 17.5 1895  4    12  16

12 Mayıs 331(25 Mayıs 
1915)de Çanakkale'de 

tahtelbahirimiz tarfindan 
batırılmıştır.

Prens Georges // 15.150 18 1894  4    12  16  
Ocean  // 13.150 19 1902  4    12  12 5(18)Mart batırılmıştır.
Albion // 13.950 “ “  4    12  12  

Wangeange  // 13.150 “ “  4    12  12  
Canopus  // 13.150 “ “  4    12  12  

Gaulois // 13.150 “ “  4    12  12

30 Nisan 331(12 Mayıs 
1915) de Muavenet-i Milliye 

torpidomuz tarfindan 
Çanakkale'de  batırılmıştır.

Prens of Wales // 15.250 18 1900  4    12  16  
London  // 15.250 18 1900  4    12  16  
Queen  // 15.205 18 1900  4    4  16  

Cornwallis  // 14.200 19 1899  4    12  12  
Swiftsure // 12.000 20 1904   4  14   14  

Triumph // 12.000 20 1904   4  14   14

12 Mayıs 331(25 Mayıs 
1915)de tahtelbahirimiz-
tarafindan Çanakkale'de 

batırılmıştır..
Black Prens Kruvazor 13.750 23.5 1906    6    10   

Duke of Edinburg  // 13.750 23.5 1906    6    10   

Defence // 14.800 23.5 1904    4 10   16  

Warrior // 13.750 23 1903    6 4   24  

Urbalis // 12.200 22 1898    2  12  12  

Doris Hafif  
Kruvazör 5.700 19 1896      11 9

Talbot // 5.700 19 1896      11   9  

Minerva // 5.700 19 1896      11    

Dublin // 5.500 25.5 1912      8   4 aded 4,7 santim

Catham // 5.500 25.5 1912      8   4 aded 4,7 santim

Weymouth // 5.300 25.5 1912      8   4 aded 4,7 santim

Gloucester // 4.900 26.3 1909       10   

Amethyest // 3.050 23.6 1902       12   

Topas // 3.500 23.6 1902       12   
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Bu hatt-ı harb gemilerinden başka aşağıda gösterilen filo aksamı da mevcut idi:

Sınıfı Sistemi Kıt‘a

Hafif Kruvazör Savoia 6

Torpido Ganbotu Hussar 2

Torpido Muhribi Foks Havend 7

      “            “ Basilik 16  (4 kıta torpido muhribi Çanakkale’de batırılmıştır.)

Torpido geçer   17

Tahtelbahir B sınıfından 6  
(B sınıfından 2, E sınıfından 3 tahtelbahir Çanakkale’de batırılmıştır)

         “ E         “ 5 

Torpil taharri gemisi   30  (4 taharri gemisi gark, 6 tanesi hasarzede edilmiştir.)

Balon gemisi   1

Donanmaya mahsus nakliye sefinesi   34

İsimleri Sınıfı
Ma-i 

mahreci

(ton)

Sür‘ati

(mil)

Tarih-i 
ikmali

(sene)

Eslihası

Mülâhazât

Sa
nt

im
 

34

Sa
nt

im
 

30
,5
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nt

im
27

,4
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nt

im
16

,4

Sa
nt

im
14
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10
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im
6,

5
aded aded aded aded aded aded aded

Soufren Zırhlı 12.730 18 1903  4  10  8  5(18)Mart'ta ağır sûrette hasarzede 
olmuştur.

Verite // 14.900 19 1908  4  10  8 13  

Bouvet // 11.205 17 1896  2 2  8 8  5(18)Mart 331’de Çanakkale’de 
batırılmıştır.

Gaulois // 11.300 18 1907  4   10 8  5(18)Mart 331’de ağır sûrette 
hasara uğramıştır.

Charmagne //  11.300 18 1908  4   10 8   
Dördüncü  Henry // 8.950 17 1908   2  7    

Jaureguiberry //    2 4  8   4  

Sen Louise // 11.300 18.5   4   10 8  
Loren // 23.000 20 1912 10    22    

Provence // 23.000 20 1912 10    22    

Latouch Treville Zırhlı 
Kruvazör 4.800 18.4 1892    2 6  4  

Jeanne d'Arc Kruvazör 11.300 21 1896    2 16    
Bacchante //            

Askold // 6.500 23     15/12
12li-
brelik

12

3libre-
lik
12

Rus kruvazörü olup aksa-yı şarktan 
gelerek Fransız donanmasına 

iltihak etmiştir.

Fransız Harb Gemileri

5
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Fransızların da bu hatt-ı harp gemilerinden başka âtîdeki muâvin sefineleri mevcuttu.

Sınıfı Sistemi Kıt‘a

Muâvin Hafif Kruvazör Savoia 4

Tayyare Sefinesi Foder 1

Torpido Muhribi Netandar 11  (2 torpido muhribi Çanakkale’de batırılmıştır.

Torpido geçer   “ 9

Tahtelbahir Safir 7  (4 tahtelbahir batırılmış ve Turkuaz nâmındaki tahtelbahir de esir edilmiştir)

Mayın taharri gemisi  “ 25  (3 tane batırılmıştır ve pek çoğu hasara uğratılmıştır.)

Balon gemisi  “  1

Donanmaya mahsûs nakliye sefînesi  “ 14

İlk Bombardıman:
21 - Teşrîn-i Evvel - 330 (3 Kasım 1914)

Her şey bitmişti… Filo takviye olunmuş, 
nîzâm-ı harpleri ta‘yîn etmiş, üss-i bahriyeleri 
te’sîs edilmiş; Boğaz’a âid her türlü istikşâflar 
yapılmış hatta harp hazırlıklarının manevra 
devresi bile hitâma ermişti. Şimdi yalnız bir 
kumandaya ihtiyâç vardı: Ateş!.. Bunun için 
de i‘tilâf sefîrlerinin dür ü dirâz-i münâse-
bât-ı hasene-i siyâsiye bahislerine âid naka-
rattan sonra hükûmet-i metbûaları nâmına 
“münâsebât-i siyâsiyenin inkıtâ‘ını teblîğ ile 
kesb-i fahr ve şeref ” etmek merâsimi kalmış 
idi. Hele şükür olsun, ki bu soğuk şekliyet de 
ikmâl edilerek Akdeniz Boğazı’nın önünde 
tekâsüf eden musahhire ve sıkıcı vaz‘iyet ri-
yakâr perdesini kaldırmış oldu. 

21 - Teşrîn-i Evvel - (1) 330 (3 Kasım 
1914) tulû‘la beraber İmroz ve Merkep ada-
ları arasından 1 kruvazör, 2 torpido ve 2 tah-
telbahrin ilerlediği görüldü. Biraz sonra, 6.15 
saatte Limni istikâmetinden önde İngilizle-
rin  Indefatıgable,  Indomitable, Fransızların 
Souffren ve Verite zırhlıları birinci hatta kol 
nizâmında; ve bunları ta‘kîben de 1,500 met-
re aralıkla [biri Defence, diğeri Weymouth 
sisteminde] iki kruvazör ikinci hatta; 6 tor-
pido ile daha gerisinde eski sistem bir İngiliz 
zırhlısı dahi üçüncü hatta olmak üzere onse-
kiz parçadan mürekkep bir filo Boğaz’a yak-
laşmağa başladı. 

“En iyi keşf, muhârebedir” derler. Düş-
manın böyle bir keşif taarruzu muhârebesi 
yapacağı tamâmen anlaşıldı. Ve bataryalar 
silâh başına indi. Filo 6.50 saatte birinci zırh-
lılar hattının Merkep adasıyla İmroz’un va-
sati istikâmetine cephe tebdîl etmesi üzerine 
bütün filo -kruvazörler ihtiyâtta kalmak ve 
torpidolar ikinci hatta bulunmak üzere- harp 
vaz‘iyeti aldı. 

6.55 saatte Amiral bayrağını taşıyan İngiliz  

Zırhlıları son sistem birer kal‘a, topları 
pek çok ve en ağır çaplı yeni modelde âdetâ 
birer cehennem makinesi vesâit ve teçhîzât-ı 
sâireleri ise bunlara kıyasen İngiliz istîlâ 
emeli gibi şâyân-ı hayret derecede mebzûl 
idi. İşte bütün esbâb-ı tefavvuk iledir, ki: do-
nanma Boğaz önünde hücûm manevralarıyla 
nümâyişkârâne bir sûrette harp hazırlıkları-
nın derecesini denerken Londra  ve Paris’te 
de İstanbul’a kadar seyahat programları ha-
zırlanmış; Boğaziçi’nin mâî ve nûşîn dalgala-
rı karşısında geçirilecek zevk-âver günlerin 
hayâlperver düşünceleriyle vapur acenteleri 
tarafından seyahat için azimet ve avdet bi-
letleri bile tab‘ olunmuştu. Onların düşün-
celerine göre: filoları bir defa Boğaz’dan içeri 
girdikten sonra bu büyük harbe de bitmiş 
nazarıyla bakılabilirdi. Çünkü  Osmanlı  Pâ-
yıtahtının sukûtu demek Osmanlı kuvvetinin 
felce uğraması demekti. Sonra, Karadeniz’e 
çıkan bu filo, Rusya ile ittisâl kesb etmiş; ve  
Karadeniz’deki hâkimiyetle Balkan devletle-
rini de hükûmât-ı merkeziye aleyhine i‘lân-ı 
harbe mecbûr eylemiş bulunacaktı. İşte her 
şey böyle bir İngiliz bankası “hesâb-ı cârisi” 
gibi gâyet kolay ve pek âdî tahmîn ve hesâp 
olundu. Fakat: yekûn hanesinin yalancı ra-
kamları arasında görülmeyen ve hesâba ka-
tılmayan bir şey vardı: -Türk gücü...

Seddülbahir ve Kumkale hisârlarının 
heyûlâî gölgesi arkasında tarîhin önünde diz 
çökmüş Allah’ına kasem etmiş; mefkûresine 
sâdık ve fedakâr bir kitle, azim ve îmânıyla 
hayâtî kâbiliyetinin her nev‘inden istifâdeye 
koyulmuş sessiz ve mütevekkil, çalışıyordu. 
Sırf bu ümîd ve i‘timâdıyla Avrupa ve  Asya  
koridorunun yan duvarlarında ne kadar anâ-
sır-ı müdâfaa varsa hepsi yeniden takviye 
edildi. Her siperde ve her yerde avuç avuç 
topraklar hep bu mert ve zinde azim ile ya 
bir mezârın hafri, yâhûd bir binâ-yı necâtın 
temeli diye elden ele savruldu.

hatt-ı harp gemisinin 12 kilometreden ilk 
ateşi açması üzerine dört zırhlı birden med-
hal istihkâmlarını serî‘ yaylımlarla ateş altına 
aldılar. İngilizler medhalin Rumeli, Fransız-
lar da Anadolu istihkâmlarını hedef ittihâz 
etmişlerdi. (Ateş taksîminin bu şekli Boğaz 
muhârebelerinin nihâyetine kadar her türlü 
çarpışmalarda devam etmiştir denilebilir. [*] 

7. 5 saatte Ertuğrul ve Orhaniye batar-
yaları mukâbeleten ateş açtılar. İlk ateşten 
i‘tibâren mermilerin İndefatigable ile İndo-
mitable arasına pek yakın düşmesi üzerine 
7.12 saatte düşman ateş keserek Muârız Kör-
fezi istikâmetine doğru çekilmeye başladı. 20 
dakîka devam eden düşman tarafından (200)
ü mütecâviz büyük çaplı mermi sarf olunan 
bu bombardımana bataryalarımız kemâl-i 
sükûnetle ve kahramânâne mukâbelede bu-
lunmuş, filonun Muârız Körfezi’ne doğru 
seyri esnâsında dahi zırhlılardan birinde be-
yaz bir duman ve büyük lekeler görülmesi bir 
zırhlının hasâra uğradığına delîl add olun-
muştur. Bu bombardımandan sonra -düş-
manların mevsim ve havaların fenâlığına atf 
ettikleri- bir tevakkuf devri vardır, ki: Şubat’a 
kadar devam etmiştir.

Bizce esbâbı henüz taayyün edemeyen bu 
tevakkuf devrinde düşman filosunun faâli-
yeti tarassut, abluka, istikşâf gibi husûsâtın 
tezyîdine ve arasıra sâhil kıtaâtının ufak tefek 
ateşlerle ta‘cîzine ve pek çok sefâini hâvî cesîm 
kuvvetlerle ateş menzilimiz hâricinde nümâ-
yiş ve tatbikâtlara münhasır kalmış; bilhassa 

________________ 
[*] Bu ateş taksîmi vesîlesiyle İngilizler pek sevdikleri 

müttefiki Fransızlara bile şeytankâr bir oyun oynamışlar-
dır: Kara muhârebeleri başladığı zaman Fransızları evvela 
Kumkale’ye sonra da boğazın iç sahiline koyarak zavallı 
akıllı Fransızları! Bizim Anadolu bataryalarımızın ezici 
ateşleri altında eritmeye sebep olmuşlardır. Bu dessâs-ı ha-
reket, kendi teb‘aları olan Avusturyalılara da başka şekilde 
tatbik olunmuş, onlar da Arıburnu gibi en sarp bir mahal-
le çıkarılmıştır. Halis İngilizler ise nisbeten müşkilâtsız ve 
ateşten masûn olan Seddülbahir’in dış sahilini intihap et-
mişlerdir.
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zırhlı (Bouvet ve Charlmagne sistemi), 8 tor-
pido, l şilep Merkep Adası - Bozcaada -Ye-
niköy  arasında ve ayrıca 2 tahtelbahir de 
İmroz önünde bulunuyordu. Aynı zamanda 
medhal üzerinde Ampir sistemi iki Fransız 
ve bir de İngiliz tayyaresi uçuyor ve batarya-
lar civârını bombalıyordu. Bu vaz‘iyete na-
zaran medhal istihkâmlarının mütemerkiz 
ve kesîf bir ateşe ma‘rûz kalacağı şüphesizdi. 
Bu esnâda medhale yaklaşmak isteyen iki 
İngiliz torpido muhribi Orhaniye’nin dört 
serî‘ mermisi karşısından kaçmağa mecbûr 
oldu. 9.36’da Yeniköy - Bozcaada arasındaki 
Fransız zırhlıları Kumkale - Orhaniye batar-
yalarını, bataryaların sâha-i endahtı hâricin-
de ateş altına aldılar. Aynı zamanda İmroz 
- Teke Burnu arasından da 3 İngiliz zırhlısı 
Ertuğrul bataryasına yandan endahta başla-
dı. Tedrîcî sûrette diğer gemilerin de bom-
bardımana iştirâki ateşin şiddet ve kesâfetini 
arttırdı. Artık tekmîl medhal istihkâmları 
ateş altına alınmış idi. Düşman, toplarının 
a’zamî menzil-i müessirlerinden bil-istifâde 
uzak mesâfeden endaht ederek tabyaların 
sâha-i endahtı dâhiline girmek istemiyor; ve 
ağır ve muntazam bir ateşle istihkâmları tah-
rîbe çalışıyordu. Medhal bataryaları, menzil 
dâhiline giren her hedefe tahsîs edilmiş olan 
toplarıyla ve kemâl-i sükûnetle mukâbele 
ediyordu. Muârız cihetine giden hafîf filoda, 
Kabatepe- Kumtepe arasına ve sâhilin 1000 
metre kadar açıklarına işâret şamandıraları 
bırakmak sûretiyle nazar-ı dikkati başka ta-
raflara celbe ve mümkin olduğu kadar mev-
ki‘-i müstahkemi iğfâle uğraşıyordu. Öğleyin 
takrîben bir buçuk saatlik bir ateş fâsılasın-
dan sonra bombardıman yine başladı. Gemi-
lerin bu defaki vaz‘iyetine nazaran düşmanın 
Osmanlı bataryaları endaht menziline gir-
meden mesâfelerin uzunluğundan ve menzil 
dâhiline girdiği takdîrde dahi sâha-i endaht 
hâricinde kalarak yan vaz‘iyetten istifâdeye 
çalıştığı ve kendi ateşlerini müterassıt yan ge-
milerle kontrol etmekte olduğu anlaşılıyor-
du. İngiliz gemileri büyük bir dâire üzerinde 
medhal önünde saff-ı harp teşkîl ederek ateşe 
başladılar.  Agamemnon  ve  İnflexıble zırh-
lıları Seddülbahir ve Ertuğrul istihkâmlarını 
pek şedîd bir ateş altına aldılar. Tekeburnu 
arkasından Rumeli; ve Yeniköy önünden 
de Anadolu medhal bataryalarına ateş eden 
sefâin-i harbiyenin endahtlarını medhalin 
şimâl-i garbî açığında duran bir gemi yan 
mutarassıtlığı ile idâre ettiği gibi, tayyareler 
de dumanlı fişenkler endahtıyla hedefleri 
gösteriyor ve gemilere büyük muâvenet ibrâz 
ediyorlardı. 

Saat (4)e doğru ateşin şiddeti artılarak kısa 
fâsılalı çift yaylımlarla endaht başladı. Fransız-
lar ağır, İngilizler vasat çaplı toplarını kullanı-
yorlar; bu sûretle şu dört Osmanlı bataryasına  

tahtelbahirlerin faâliyeti artmış idi. Bu müd-
det zarfında  Safir  ve  Jiris  nâmında iki tah-
telbahir Boğazda ifnâ edildi. Ahiren istihsâl 
edilen ma‘lûmâta nazaran “Şubat ibtidâların-
da Amiral Carden Londra’da tertîp ve ihzâr 
edilmiş olan ve [l- Deniz cephesinin iskâtı, 
2- Medhal torpil tarlasının ifnâsı, 3- Dâhilî 
istihkâmlara taarruz, 4- Kilitbahir-Çanakka-
le arasını müdâfaa eden müstahkem mevâ-
zi‘inin hedm ve tahrîbi, 5- Bu mıntıkadaki 
torpillerin izâlesi, 6-İngiliz ve Fransız  do-
nanmasının Çanakkale’den mürûru, 7- Mar-
mara’da harekât-ı harbiye icrâsı] gibi yekdi-
ğerini müteâkib ve müteselsil harekâtı câmi‘ 
bulunan bir planla Boğaz’ın kat‘î sûrette zor-
lanması emrini almıştı.”

Amiral Carden işbu plana tevfîkan 5 - 
Şubat - 330 (17 Şubat 1915)’de kumandasına 
tevdî‘ ettiği mürettep bir fırka-i bahriye ile 
“medhal istikâmetinin ıskatını” Amiral Dor-
diyek’e emr etti.

Kat‘î Hücûmlar:
6-Şubat-330

Osmanlı menâbi-i istihbâriyesi, bütün 
anâsır-ı ma‘lûmâttan pek iyi istifâde etmiş; 
düşmanın ne sûretle hareket etmek hazır-
lığında bulunduğuna dâir oldukça kuvvetli 
ma‘lûmât cem‘ etmişti. Esâasen müdâfaa ter-
tibâtının sûret-i icrâ ve ikmâli de bu esâslar 
dâhilinde cereyân etmekte idi. Maahaza: 21 
- Teşrîn-i Evvel -  330 (3 Kasım 1914) bom-
bardımanını ta‘kîb eden dört aylık fâsıladan 
düşman da müdâfi’în kadar tabiatıyla müs-
tefîd olmuş; mühim bir muhârebeyi icrâya 
kadar ve pek cesîm olan kuvve-i bahriyesi-
nin her nev‘i ihtiyâcâtını bu müddet zarfında 
sükûn ve emniyetle ikmâl eylemişti. Hatta 
denilebilirdi ki: Eğer şu fâsılalı devir olma-
saydı 5 - Mart - 331(18 Mart 1915)’de donan-
manın mağlûbiyetini müteâkib hemen beş 
hafta sonra karaya asker ihrâcı gibi külfetli 
ve azîm bir işe teşebbüs edilemezdi. Bu fâ-
sıla âtiyen yapılan debarkmanın bir hazırlık 
devri olmuştu. Şubat ayı da böyle uzun istih-
zârât ve etrâflı iştikşâfâttan sonra kat‘î deniz 
muhârebelerinin inkişâf ettiği bir ay oldu.

6 - Şubat - 330 (19 Şubat 1915) günü 
hava gâyet güzel ve deniz pek sâkindi. Ada-
lar Denizi’nin açık mavî tüllere bürünen 
ufukları önünde Muârız’dan Bozcaada’ya 
kadar imtidâd eden büyük bir kavs-i dâire-
nin muhtelif nukâtında içtimâ‘ eden düşman 
sefâin-i harbiyesi, o günün, hâdiseli günler-
den birini teşkîl edeceğine delîl idi. Harp 
gemileri bu kavs-i dâire üzerine şu sûretle 
dağılmışlardı: l zırhlı (Cornwalis sistemi), 
1 kruvazör (Topas sistemi), 7 şilep mua-
rız cihetinde; 5 zırhlı (İnflexible, triumph 
sistemi), 2 kruvazör (Weymouth sistemi), 
8 torpido İmroz-Teke burnu arasında; 4  

karşı üç dakîka fâsıla ile ve tekmîl gemi cep-
hesiyle ateş ediyorlardı. Bir ân oldu, ki: med-
hal istihkâmlarını uzaktan görmek mümkin 
değildi. İstihkâmların civârına düşen mer-
milerin yaydığı duman bulutları, müdhiş 
tarrâkalar arasında Adalar Denizi’nin lekesiz 
semâsına doğru kademe kademe yükseliyor-
du. Düşman tabyaları tamâmıyla tahrîp ve 
iskât ettiğini zann etti ve artık kadavra hâli-
ne gelmiş olduğuna hükm edilen bu Osmanlı 
ağır topçu mevzi‘lerine sokulmakta tereddüd 
etmedi. Önde Wangeance, arkada Bouvet  
sistemi iki zırhlı medhale doğru ilerlemeye 
başladı. Tam bataryalarımız menzili dâhiline 
girer girmez, saatlerden beri bunaltıcı bir ateş 
altında ezildiği zann olunan Ertuğrul ve Orha-
niye bataryaları birbirini müteâkib kükremiş 
arslan sayhalarıyla gürlediler… Ertuğrul’un 
dördüncü mermisi Vanjeance’ın arka tarafı-
na isâbet etti; Orhaniye’nin menzili dâhiline 
giren Agamemnon da arka direği çanaklığı-
na bir mermi yedi. Artık bataryalar, serbest 
endahtlarıyla kendilerini sabırsızlandıran bu 
bî-karar düşman üzerine yakın mesâfeden şe-
dîd yaylımlarla ateş açmışlardı. Bu hâl karşı-
sında inkisâr-ı hayâle uğrayan düşman bütün 
gemilerin iştirâkiyle ve cehennemî bir ateşle 
mukâbeleye başladı. Yaylımlar, 4 saniye fâsıla 
ile birbirini ta‘kîb ediyor; ve tabyalardan kesîf 
ve siyah duman bulutları yükseliyordu. Bu 
şiddete rağmen tabyalar mukâbelede yekdi-
ğeriyle müsâbaka ediyorlardı. İkinci bir ileri 
harekâta cesâret edemeyen düşman, saat 6’da 
ateş keserek çekilmeğe başladı.

12 zırhlı ve kruvazörü müteaddit torpido-
lardan mürekkep bir filonun iştirâkiyle (1500)
e karîp mermi sarfından sonra elde ettikleri 
netîce medhal bataryaların etrâf ve civârı-
na açılmış derin çukurlardan, hâricî şeyler 
üzerindeki döküntülerden ve insanca zâyiât 
dahî şâyân-ı Hamd ve hayrettir, ki 2 şehîd ,11 
mecrûhtan ibâretti. Bu müdhiş mübârezenin 
bütün safahâtını o gün orada bulunan mil-
letin Sevgili ve Büyük Başkumandan Vekili, 
kemâl-i ibtihâç ve i‘timâd ile ta‘kîb etmişler; 
ve medhal ağır topçu kıtaâtının “gösterdiği 
şecâat ve sebâtı Zât-i Hümâyûn-ı Mülûkâne-
ye arz edeceklerini” kıtaâta tebşîr buyurmuş-
lardı. Sevgili Başkumandan Vekili’nin şu kısa, 
fakat şevk-âver ta‘miminden sonra bütün 
kıtaâtın rûh ve vicdânında yaşayan harp ve 
fedakârlık ateşi, bu yeni lem‘a-i takdîr ve teş-
cî‘ ile bir kat daha yükselmiş; Boğaz’ın tarîk-i 
mukadderâtına (5 Mart / 18 Mart)ın nûrlu iz-
leri, o gün bir kehkeşân gibi çizilmişti.

12 - Şubat - 330 (25 Şubat 1914)
Çifte nöbetçiler düşmanla temâs eden en 

ileri gözlerdir: Bunların ilk ve başlıca vazîfe-
leri “düşmanı görmek ve gördüğünü hemen 
geriye bildirmek”tir.
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bahriyesinden ayrılmış mükemmel donan-
masıyla saatlerce merdâne dövüşen şu dört 
Osmanlı bataryası azim ve hamâsetin, şecâat 
ve besâletin hârika-engîz bir timsâli idi. Bu 
mukâbelenin düşman üzerinde husûle ge-
tirdiği te’sîr ile sahne-i harbe Wangeange,  
Cornewallis, Souffren ve Charlmagne zırhlı-
ları da girdi. Artık bütün medhal istihkâm-
ları tekmîl sefâin tarafından şiddetli bir ateş 
altına alınmış idi. [Bilhassa: Quenn Eliza-
beth ile Ertuğrul bataryası arasındaki düel-
lo nazar-ı dikkati celb ediyordu. Drednotun 
38’lik topları dehhâş ve hayret-fezâ toz ve 
duman sütûnları yükseltmesine rağmen her 
iki dakîkada Helles Burnu’nun beyaz tepesi 
üzerinden yanan iki yıldırım şu‘lesi, zırhlının  

az çok yanında semâya doğru su sütûnla-
rı is‘âd ediyor; istihkâm mütemâdi sûrette 
mukâbelede bulunuyor ve topların tarrâkası 
yekdiğerini ta‘kîb ediyordu.** ] Wanjeance, 
Cornewallis zırhlıları hücûma hücûma baş-
ladılar, bunların 2.000 metre mesâfe ile geri-
sinde dahi ikinci bir hücûm safı daha vardı, 
ki: Souffren, Charlmagne zırhlılarından mü-
rekkep idi. Bu hücûm saflarının sür‘atle iler-
lemesine mukâbil bütün hatt-ı harbde batî 
bir seyr ile medhale doğru yaklaşıyordu. 

Medhal bataryalarının en esâslı vazîfesi 
de Boğaz’ın dâhilî hutût-ı müdâfaasını her 
türlü baskınlardan haberdâr etmek ve dâ-
hildeki istihkâmât-ı cesîmeye lâzım gelen 
zamanı kazandırmak idi. Bu i‘tibâr ile Ru-
meli’de Ertuğrul - Seddülbahr, Anadolu’da 
Kumkale - Orhaniye bataryaları mevki‘-i 
müstahkemin ileri sürülmüş birer çifte nö-
betçiye benzeyen ileri mevzi‘leri idi. Hâlbuki: 
Bataryalar, bu vazîfelerini (21 Teşrîn-i Evvel 
ve 6 Şubat / 3 Kasım ve 19 Şubat) bombar-
dımanlarında cidden şâyân-ı takdîr sûrette 
îfâ ettikten mâadâ âdetâ müdâfaa-i esâsi-
ye kıtaâtın deruhde ve îfâ edeceği rolleri de 
hayret-âver bir derecede îfâ etmişlerdi. 12 
Şubat (25 Şubat) günü de, medhal batarya-
larının, kâbiliyet-i tedâfüiye ve 
tahammüliyesinden pek fazla 
bir tazyîke ma‘rûz kaldıkları 
halde kahramanlar tarîhine 
yeni bir fasl-ı hamâset ilâve et-
tikleri bir gündür. Sabahleyin 
saat 9’da önde bir torpido ve 
bunun arkasında Fransızların 
Gaulois, Bouvet, Souffren ve 
Charlmagne zırhlıları; ve daha 
geride İngilizlerin Queen Eli-
zabeth drednotuyla  Agamem-
non,  Irresistable  zırhlıları,  
Weymouth sistemi iki kru-
vazör ve müteaddit torpido, 
pruva hattında Boğaz’a doğru 
yaklaşmaya başladılar. İmroz 
- Bozcaada arasında ufak bir 
manevradan sonra filo âtideki 
vaz‘iyetini aldı.

Bu vaz‘iyete nazaran düş-
man, istihkâmların zâviye-i 
meyyitelerinden istifâdeye ve 
endaht mesâfemiz hâricinde 
kalmağa pek riâyet ediyordu. 
Saat 10’da Agamemnon zırhlı-
sı tarafından Seddülbahr istih-
kâmlarına 13: 11 gemiden atı-
lan ateşle muhârebe başlamış oldu. Düşman 
gâyet ağır ve devamlı bir sûrette bombardı-
man etmekte ve bataryaların sâha-i endahtı 
hâricinde bir kısım gemileriyle anfilad ateşi 
yapmakta idi. Ertuğrul ve Orhaniye batarya-
ları Agamemnon’a karşı ateş açtılar. [Karanın 
mukâbelesi ve bilhassa son modelde 24’lük-
lerle mücehhez Ertuğrul ve Orhaniye’nin 
mukâbeleleri pek şedîd ve çâlâk idi. Endaht-
lar o kadar güzel sıhhatle icrâ ediliyordu ki: 
Agamemnon zırhlısı ciddî bir sûrette rahne-
dâr olduğundan civârında bulunan Gaulois 
zırhlısının muâvenetiyle geri çekilmeğe mec-
bûr kaldı. Gaulois ise bir kaç defalar ric‘at  
emri aldı (*) ] Dünyanın en muazzam kuvve-i  

Artık muhârebe, temâşâsı haşyet ve lerziş 
veren en heyecânlı bir şekle girmişti. Şura-
da bî-günâh ve ma‘sûm Seddülbahir köyü 
alevler içinde yanarken ötede madenî ve 
çâlâk çığlığıyla Adalar Denizi’nin nihâyetsiz 
ufuklarına doğru dağılan yaylımların akisle-
ri Anadolu tarafının yeşil dağları üzerinden 
duyuluyor; beride hasâra uğrayan bir gemi 
ateşten kurtulma manevrasıyla denizin mavî 
sathı üzerinde beyaz izler bırakarak serseri 
koşuyordu. Bataryalar, vazîfelerini son nefe-
sine kadar îfâ eden mert ve şecî‘ mücâhidler 
gibi dâimâ boğuşuyor, bunaltıcı bir ateş al-
tında imkânı olan her şeyi hayrete şâyân bir 
soğukkanlılıkla ikmâl ederek hücûm safları-

na ne mümkinse onu yapıyor-
du. Bilhassa Ertuğrul bataryası 
tarîh-i harblerde emsâli nâdir 
görülen kahramanlıklar ile 
temeyyüz ediyordu. Filo ateş 
keserek, İmroz, Merkep Adası, 
Bozcaada’ya doğru grup grup 
dağıldılar. Gecenin hulûlüyle 
beraber Seddülbahir ve Kum-
kale civârında yer yer yangın-
lar, ara sıra patlayan rengâ-
renk tenvîr ve işâret fişenkleri 
nîm-muzlim bir semânın yor-
gun ve belirsiz yükseklerine 
doğru alevler çıkarıyordu. 
Filo, sık bir nizâm ile küçük 
bir kavs-i dâire üzerinde tekrar 
vaz‘iyet almış, Seddülbahir ve 
Kumkale’yi sabaha kadar ıslâh 
ve ta‘mîrden men‘ etmek için 
projektörleriyle tenvîr ve top-
larıyla ta‘cîz ediyordu. O gün 
kemâl-i şân ve şerefle vazîfele-
rini îfâ eden ve ancak 13 nefer-
lik zâyiâtları bulunan medhal 
bataryalarının faâliyetine artık 
hitâm verilmiş, bu ileri mevzi‘ 

muhârebesi, safahât-ı muteâkıbeyi büyük is-
tihkâmların kâhir darbelerine tevdî‘ ederek 
kat‘î muhârebenin inkişâfına hizmet etmiş-
ti. Kahraman müdâfiler işe yarayan ne varsa 
hepsini geriki mevzi‘lerine çekmişlerdi. Erte-
si günü Seddülbahir - Kumkale hattına kadar 
ilerleyen düşman filosu Kumkale’ye bir müf-
reze çıkarmak teşebbüsünde bulundu. Fakat 
bu da: Kumkale’nin harap bir topu ile men‘ 
edildi. Medhal bataryaları bu dakîkaya kadar 
varlıklarını gösteriyordu. Düşman devamlı 
ve şedîd bir bombardımanla bütün medhal 
mıntıkalarını tâ akşama kadar lüzûmsuz bir 
ateş altında bulundurduktan sonra çekildi ve 
12 - Şubat (25 Şubat) muhârebesi âti için em-
niyetbahş bir şekilde hitâma ermiş oldu.

________________ 
[*] Medhal bataryalarımızın kahramanâne müdâfaalarını bî-taraf bir 

4. Vaziyeti

Mikyası

6500
9000Kumkale’ye

Kumkale

Gaulois

Kilometre

Irresistible

Sufren ve Charlemagne

Vengeance ve Cornwallis
Vengeance ve Cornwallis

Ve bilahire Suffren ve Charlemagne zırhlılarının seyrini gösterir.

Umûmî Vaziyet

Akdeniz B
oğazı

12 Şubat (1)330
1 2 3 4 5

Ertuğrul istikamına

11600 metre ateş ediyor

Agememnon

Seddülbahir

12600 metreden Seddülbahire ateş ediyor

Queen Elizabeth

5000
Tavşan   Adası

________________ 
şahid gibi tasvîr eden bu fıkralar Fransız bahriye ümerâsın-
dan ve askerî muharrirlerinden (Emil Vedel’in) Fransızca 
İllistrasyon risâle-i muvakkatesinde neşr edilen makâlâtın 
tercümesinden aynen.

[**] En mükemmel bir dretnota 2 topun düellosu ne 
şâyân-ı hayret bir şeydir.
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çaplı toplarıyla yalarken, büyük küçük diğer 
sefâin-i harbiye de çanaklıklarındaki nor-
danfild ve makineli tüfenklerle piyâde siper-
lerini ateş altına almıştı. Böyle mütenevvi’ ve 
sık bir ateşten sonra karaya makineli tüfenkle 
de takviye edilen nısf bölük kuvvetinde bir 
müfreze çıkarıldı. Fakat derhal kahraman 
piyâdelerimizin süngü hücûmları karşısında 
telefâtla gemilerine tard olundular,  aynı gün-
de bu hareket daha vâsi‘ ve ciddî bir sûrette 
Kumkale’de de icrâ edildi. Düşman Kumkale 
ve Orhaniye civârıyla gerilerini, uzun müd-
det bombardımandan sonra şalopelerle ihrâ-
ca başladı. Bu ihrâç piyâdelerimizin mukâve-
meti karşısında tevakkufa uğrayınca  düşman 
bu kuvveti iki defa daha takviye lüzûmu gör-
dü. Fakat bu takviyeler de ileri hareketi te’mîn 
edemedi. Düşman pek garîp bir vaz‘iyette 
kalmıştı: Tekrar gemilerine binmek istiyor; 
temâsımızdan kurtulamıyordu. Piyâdemizin 
beklediği de -yalnız- gecenin hulûli idi. Orta-
lığın kararmasıyla süngülerinden berk uran 
piyâdelerimiz 500 nefere bâliğ olan bu kuv-
veti, üçte birini mahv ettikten sonra, denize 
dökmüştü. Düşmanın bu ihrâcı, elde edilen 
ganâim arasındaki mektûp, kitap ve eşyâ-yı 
zâtiye gibi vesâika nazaran Kumkale’de tu-
tunup yerleşmek maksadını istihdâf etmekte 
olduğunu gösteriyordu.

20 - Şubat / 5 Mart günü de yeni bir saf-
ha-i endahtın inkişâf ettiği bir gündü. 1 zırhlı, 
3 kruvazör, 5 torpido sahra ve obüs batarya-
larıyla düello ederken Kabatepe önünden de 
Queen Elisabeth drednotu endirekt endaht-
larıyla Nara - Bigalı, Çanakkale - Kilitbahir 
sâhasını ateş altına almağa başladı. Agamem-
non Zırhlısı Kabatepe sâhilini tarayarak dış 
deniz sâhilindeki bataryalarımızın ateşine 
karşı Queen Elisabeth’in serbestçe endahtına 
yardım ettiği gibi Kilitbahir Yaylası üzerinde 
bir tayyare de ateşi idâre ve medhalde duran 
diğer bir zırhlı da telsiz telgrafla yan muteras-
sıtlığı vazîfesini îfâ ediyordu. Tayyare ateşle-
rimizle denize düşürüldü, zırhlı da uzaklaş-
mağa mecbûr edildi. Ertesi günü “Barbaros 
Hayreddin” Zırhlı-i Hümâyûn’un mukabele-
ten endirekt endahtıyla işe müdâhalesi ve sâ-
hil bataryalarımızın derhal kuvvetinin tezyî-
di aynı hareketin tekrar tatbîkine mâni‘ oldu.

22, 23, 24, 25 şubat / 7, 8, 9, 10 Mart gün-
leri Boğaz dâhilindeki muhârebe ilk defa 
olmak üzere merkez [Çanakkale-Kilitba-
hir] grubumuza intikâl ediyordu. Bu gün-
ler zarfında Queen Elisabeth drednotuyla 
Agamemnon, Lord Nelson, Bouvet, Char-
lemagne, Soufren, Gaulois zırhlıları sah-
ne-i harbte isbât-ı vücûd ederek, muhârebe  
şiddet ve ehemmiyet kesb etmişti. Zırhlılar 
her gün Boğaz’a girer, ikisi Anadolu sâhil 
mıntıka-i meyyitesine sokularak Rumeli 
tarafındaki bataryalarımızla; diğer ikisi de 
Rumeli sâhiline girerek Anadolu tarafındaki  

Fâsılasız Muhârebe Günleri:
(12 - Şubat / 25 Şubat)ı ta‘kîb eden gün-

ler fâsılasız muhârebe günleridir. Ta (5 Mart 
/ 18 Mart)a kadar düşman dâhili müdâfaa 
hatlarımıza yaklaşabilmek için mütemâ-
diyen, gece ve gündüz, torpillerin izâlesiy-
le meşgûl oldu. Bu vazîfeyi îfâ edebilmek 
için de, torpil tarlalarını himâye eden sâhil 
obüs ve sahra bataryalarıyla kavgaya mec-
bûr idi. Her gün 3:6 zırhlı, birkaç kruvazör 
müteaddid torpido medhalden içeriye girer, 
bütün Anadolu ve Rumeli sâhilinin yeşil 
çamlıkları arasına yerleştirilmiş olan bütün 
bataryalarımızla düello ederdi. Bir taraftan 
da tayyareler Boğaz dâhillerine doğru torpil 
hutûtunu, kıtaâtın vaz‘iyetini keşf ile meşgûl 
olurdu. Geceleri ise müteaddid balıkçı gemi-
leri, torpil taharri ve tahrîp sefâini kruvazör 
ve torpidoların himâyesinde ateş menzilimiz 
dâhiline kadar sokularak torpillerler uğraşır-
dı. Bu günlerde Boğaz’da cereyân eden gece 
muhârebeleri hakîkaten eğlenceli idi. Pro-
jektörlerin ziyâ huzmelerinden kurtulup da 
Boğaz’ın kuytu bir kenarından başlayarak 
torpil toplamağa çalışan bu gemiler, projek-
törlerin mıntıka-i ziyâdârîne alınır alınmaz 
derhal topçularımızın hırçın ateşine ma‘rûz 
kalırlar ve hemen kaçarlardı. Bu işe tahsîs 
edilen bütün bataryalarımız gecelerin bu hoş 
eğlencelerini dikkat ve ehemmiyetle ta‘kîb-
ten bir ân geri kalmadılar. Bazı defa da bu ge-
miler, gündüz ileri sürülmüş olan topçunun 
arkadan kendilerine ateş açtığını görürler, 
çılgın bir asabiyetle köpürürlerdi. İngilizler, 
zann ettiklerinden daha fazla serî‘ül-hareke 
bir düşman karşısında kaldıklarını anladılar 
ve mestûr bataryalara daha kuvvetli bir te’sîr 
yapmak istediler:

(17 - Şubat / 2 Mart)ta Vangeance, Cor-
newallis, Triumph zırhlılarıyla 2 kruvazör ve 
5 torpido Dardanos bataryasıyla muhârebeye 
başladılar. Kruvazörler, zırhlıları Rumeli ve 
Anadolu sırtlarındaki mestûr bataryalarımı-
zın ateşinden kurtarmağa çalışıyorlardı. Cor-
newallis’e isâbet eden bir mermi bugünkü 
düellonun paydos işâretini vermişti. Filonun 
bugünkü kavgası düşmanın nokta-i naza-
rında bir tahavvül husûle geldiğini gösteri-
yor ve anlaşılıyordu, ki düşman bir taraftan 
torpil mevâki‘ini izâle etmekle beraber, diğer 
taraftan da dâhili istihkâmlarımızı ağır ağır 
bombardımanlarla tahrîp ve iskât etmek isti-
yordu. 19 Şubat / 4 Mart’ta bu hareket Boğaz 
medhalini ele geçirmek isteyen bir ihrâç kuv-
vetiyle müterâfık olarak daha büyük mikyâs-
ta tekrar olundu. Agamemnon, Vangeance, 
Majestic, Cornewallis sistemi 7 zırhlı, Wey-
mouth sistemi 3 kruvazör 7 torpidodan mü-
rekkep olan muhârebe kuvvetinden 5 zırhlı, 
1 kruvazör, 1 torpido Seddülbahir’in muhte-
lif cihetten etrâfını ihâta etmişti. Zırhlılar bir 
taraftan bütün Seddülbahir mıntıkasını vasat  

topçularımızla muhârebeye tutuşur, Que-
en Elisabeth drednotu da merkez grubuyla 
muhârebeye başlardı. Ayın 24 / 9uncu günü 
Anadolu Hamidiyesi’yle zırhlılar arasında 
cereyân eden muhârebede 800’den fazla 38 
ve 30.5 santimlik ağır mermi merkez grubu-
muz civârına düşmüş idi. Bataryalarımızın 
mukâbelesiyle Lord Nelson ve Bouvet zırhlı-
ları müteaddid isâbetlerle sahne-i harbi terk 
etmeğe mecbûr oldular. Queen Elisabeth’in 
çelik sînesi de müteaddid sefâinin himâye-
sine rağmen ilk defa olmak üzere Osmanlı 
obüslerinin mermileriyle tanıştı. Bu sırada 
geceleri bilhassa torpido hücûmları da zikre 
şâyân bir ehemmiyet kesb etmişti. Bütün bu 
boğuşmalarda, bir taraftan istihkâmlarımız, 
diğer taraftan da Barbaros, Turgut, Muîn-i 
Zafer, Akhisâr Demirhisâr sefâin-i harbiye-
miz[*] ve mestûr bataryalarımız fedakârlık 
gösteriyor; her günün didişmesini lehimize 
netîcelendiriyordu. Bu yeknesak ve sıkıcı 
şekilde böyle gece ve gündüz cereyân eden 
müsâraalar nihâyet 5 - Mart /18 Mart halâs 
gününün inkişâfına kadar devam etti; gitti.

Netîceden Evvel:
5 / 18 - Mart’tan evvel Boğaz’da cereyân 

eden silsile-i vekâyii umûmî bir hülâsaya 
lüzûm vardır: 21 Teşrîn-i Evvel (3 Kasım)daki 
ilk bombardımanı onu ta‘kîb eden 6  ve 12  Şu-
bat 330 (19 ve 25 Şubat 1915) muhârebeleri, 
kendilerine verilen vazîfeye nazaran medhal 
istihkâmlarına şeref kazandıracak bir mâhi-
yettedir. Bu tabyaların esliha-i nâriyesi içinde, 
uzak mesâfelerden muhârebe yapılabilecek 
iki batarya var iken karşısına, cihânın en zen-
gin ve kuvvetli donanmasına mensûp fâik bir 
kuvvet çıkmış, ve bütün esliha ve vaz‘iyet te-
fevvukuna rağmen bataryalarımız saatlerce ve 
günlerce dâimâ ve dâimâ muvaffakiyetle kavga 
etmiştir. Bütün Boğaz’ın kara ve deniz muhâ-
rebelerinde olduğu gibi medhal istihkâmları-
nın yaptığı muhârebelerde dahi hiçbir gün ve 
hiçbir saat bilmiyoruz ki: Karşısına kemmiye-
ten az bir kuvvet gelmiş olsun.. Hem öyle bir 
kuvvet, ki büyük bir salâhiyetle askerliğe nüfûz 
eden sınâyi‘ ve kimya âleminin her nev‘i terak-
kiyâtından günü gününe istifâde etmiş mü-
teraki; 38 santimliğe varıncaya kadar en ağır 
çaplı müteaddid serî‘ ateşli topları hâvî. Her 
türlü manevra kâbiliyetini hâiz, istediği zaman 
ve vaz‘iyette muhârebe edebilmek dolayısıyla 
serbestî-i harekâta mâlik, alelhusûs cephane 
sarfında pek müsrif kuvvet… Bu kuvvetin 
karşısında ise Seddülbahir ve Kumkale’nin 
mânia‘sız ve kumlu tepeciklerine çakılmış gibi 
duran cenâhları açık eski sistem tabyalar; mo-
dellerine nazaran geri kalmış ve o zamanki 

________________ 
[*] (90) tonluk küçük Demirhisâr torpido botunun 

sefine-i Hümâyûn’un şu muhârebe-i bahriye esnasında 
İngiliz ve Fransız filosu abluka hattını yararak İzmir’e 
gitmesi, düşmanları iyice şaşırtan ve Osmanlı Bahriyesi’ne 
şan ve şeref veren bir hâdise-i kahramânânedir.
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Çanakkale Boğazı’ndan içeri girip (Naros)
daki istihkâmlara karşı ateş açtı ve mezkûr 
sefâine “Souffren, Charlmagne, Gaulois” 
Fransız süfun-ı harbiyesi muâvenette bulun-
du. Burada gâyet kızgın ve kanlı muhârebeler 
vukûa geldi. Ve sefâinin cümlesi (Naros)daki 
istihkâmlar ile (Kepez) Burnu’ndaki istih-
kâmlardan açılan müdhiş bir ateşin altında 
kaldılar ise de nişâncılarının mahâretsizliği 
hasebiyle süfun-ı harbiyemiz hiçbir hasâr 
ve zâyiâta ma‘rûz kalmadı. “Agamemnon” 
ile “Lord Nelson”un her ikisine de mütead-
dit defalar mermi isâbet eylemiş, ve hatta 
“Agamemnon”un kıç üstünde 12 pusluk bir 
mermi infilâk eylemiştir. Bütün bu harekât-ı 
bahriyeden maksat torpil taharri gemileri-
nin, Boğaz’daki torpilleri tarayıp kaldırmak 
ve (Naros)daki istihkâmlara (Queen Eliza-
beth, Inflexible, Agamemnon, Lord Nelson) 
zırhlılarındaki uzun menzilli topların himâ-
yesinde olarak kısa menzilden ateş eyleyecek 
olan bi’n-nisbe eski süfun-ı harbiyeye açık 
yol bulundurmaktan ibâretti. Fakat bundan 
da ümîd olunduğu derecede istifâde oluna-
madı. Yani lağım taramak keyfiyeti bir tür-
lü ilerleyemedi. Anadolu yakasıyla Gelibolu 
Şibh-i Cezîresi üzerine tabya kılınmış olan 
mestûr bataryaların yağdırdığı ateş yağmu-
rundan nâşi gündüzün, muhripler ile ba-
lıkçı gemilerinin, torpil tarama ameliyâtını 
yapması imkân hâricinde idi. Torpil taharri 
hidemâtında bulunan sefâinin mürettebâtı 
çıkarılarak yerlerine 22 - Şubat (6 Mart)ta 
donanmadan gönüllü olarak ayrılan gemici 
efrâdı kondu; fakat ateşin şiddetinden ame-
liyât yine te’hîr olundu. Bazı mahallerde 
dört mil kadar bir sür‘atle cereyân eyleyen 
akıntı da ayrıca müşkilâta bâis oluyordu. En 
nihâyet bütün torpido muhripleriyle balıkçı 
gemilerini geceleyin lağım tarlalarına yolla-
mak ve tarama ameliyatını akıntının te’sîriyle 
yapmak gibi mühlik bir işe teşebbüs olundu. 
Şubat’ın 26, 27, 28 (Mart’ın 10,11,12)inci ge-
celeri bu mühim ameliyât ile geçti. Muhripler 
ile balıkçı gemileri, düşman taharri fenerleri 
sâhasına girdiğinden dehhâş bir ateşe yaka-
landılar. Sefâin-i mezkûre, vazîfelerinden 
asla ayrılmadılar ise de elde edilen netîce ya 
hiç veyâhûd da birkaç torpilin infilâk ettiril-
mesinden veyâhûd taranıp taranıp alınma-
sından ibâret kaldı. Şubat’ın 28 (Mart’ın 12)
inci gecesi Türkler, merâkib-i sagîrenin tam 
lağım tarlalarının merkezine kadar ilerleme-
sine müsâade etti. Ve tam o zamanda elektrik 
fenerlerini îkâd ederek  ol derecede şedîd ateş 
açtılar ki tarama ameliyâtı terk edildi ve her-
kes canını kurtarmak telâşına düştü.

Filhakîka Çanakkale Boğazı’nın bü-
tün müşkilâtı da burada idi. Geçit muhâ-
rebelerinin îcâbâtı olan bu müşkilât ve 
mevâni hiç bir vakit tamâmen kâbil-i izâle  

vaz‘iyet icbârıyla ateşini muktesidâne idâreye 
mecbûr olmuş; sâha-i endahtları tehdîd ve 
tesbît edilmiş bataryalar… İşte insanı veleh 
ve hayrete düşüren bu bâriz ve maddî farklar 
önünde kararan gözler yine emel ve i‘timâd 
lem‘alarıyla parlardı, harbe yalnız tahsîs-i 
maddiyât değil; aynı zamanda maddeleri 
sevk ve idâre eden ma‘neviyât da hâkimdir. 
İşte bu lem‘a, bu ümîd, bu hâkimiyet güne-
şinin kıvılcımıdır. O eski sistem tabyalarının 
içinde, kendini sevk ve idâre eden kumanda 
hey’etine rabt-ı kalb ve ümîd etmiş; tevekkül 
ve i‘timâdla dolu fedakâr rûhlar taşıyan âli 
ma‘neviyetler vardı. -Ve biz muvaffakiyetimi-
zin büyük bir kısmını, sabr ü sebât ve azim ü 
besâletin numûnesi olan bu yüksek şahsiyet-
lere medyûnuz.

Medhal istihkâmlarının sükûtundan sonra 
muhârebe başka şerâit altında cereyân etmiş-
tir. Biraz da bu safahâtı bir İngiliz kaleminden 
çıkan âtideki satırlarla ta‘kîb edelim[*]. 

“Hâricî istihkâmların sükûtu tarîhî olan 
(12/25 Şubat) ile (5/18 Mart)da vukûa gelip 
haybet ve hüsrânımızla netîcelenen muhâre-
be-i bahriye arasında güzerân etmiş olan, pek 
mühim, müddet-i fâsılayı tetkik edeceğim. 
Hâricî istihkâmâtın ıskât ve tahrîp edilmesi, 
torpil taharri hidemâtında kullanılan sefâini-
mizin Çanakkale Boğazı’ndan içeri girip, Bo-
ğaz’ın aşağılarında bulunan torpillerin orta-
dan kaldırılmasına yardım etti. (14 -Şubat / 27 
Şubat)da sefâin-i harbiyemiz Boğaz’dan içeri 
girip (Dardanos) istihkâmına hücûm ettiler. 
Kezâlik (16 ve 17 - Şubat / 29 Şubat ve 1Mart) 
Dardanos istihkâmı da hücûma ma‘rûz ka-
larak tahrîp edildi.[**] Torpil taharri gemi-
lerimiz (Kepez) Burnu istihkâmına (3.000) 
yarda kadar sokularak, ateş altında, torpilleri 
taradılar. Aynı günde bir deniz tayyaresi de 
(Dardanos) istihkâmının şimâl-i garbi istikâ-
metine yani (Naros)un biraz aşağısına kadar 
imtidâd eden bir lağım tarlasının mevzi‘ini 
tesbît etti. (19 - Şubat / 3 Mart)ta Anadolu 
yakasında bulunan mestûr torpiller ilk defa 
olmak üzere ateş açtı. (12 Şubat / 25 Şubat)
ta Agamemnon ve Lord Nelson zırhlıları  

değildir; olamaz. Müteharrik ve mestûr ba-
taryalarımızla yapılacak her muhârebe bizim 
için nâfi‘ şerâiti hâiz ve biz serbestî-i harekâta 
her sûretle mâlik idik. Boğaz’ın şimâline doğ-
ru ilerleyen her düşman, mutlaka bizim ihâta 
edilmiş; mütemerkiz, lâ-yuad ateşlerimiz 
karşısında kalmağa mahkûmdur; ve bu şerâit 
tefevvuku’1-ebedde bâkî kalacaktır. Her şeyi 
pek kolay hesâp eden düşmanlarımız, bu 
müşkilât karşısında yeni tedbîrler ve çareler 
aramaktan geri kalmadılar. Bitip tükenmek 
bilmeyen esrârengîz torpillerle uğraşmak-
tan usanarak bir taraftan büyük gemileriy-
le dâhili hutût-ı müdâfaaya taarruz etmeğe 
başladılar ve muhârebenin merkez sıkletini 
Kilitbahir - Çanakkale grubuna nakl ettiler. 
Bir taraftan da geceleri torpido hücûmlarıyla, 
gündüz büyük zırhlıların büyük istihkâmlar-
la muhârebesi başlayarak taarruzun şekl ü 
mâhiyeti değişmiş oldu.

Queen Elizabeth drednotunun iştirâkiyle 
Kabatepe sâhillerinden yapılan endirektler-
le tecrübe ve takviye edilen bu muharebât 
da kat‘i netîceden pek uzakta bulunuyordu. 
Bunun üzerine (tedrîcî bir sûrette ileri ha-
rekâta devam edecek yerde daha ziyâde kat‘î 
tedâbir ittihâz edilmesi taht-ı karara alınarak 
bu husûsta Amiral Carden tazyîk edilmiş ve 
gayr-ı kâbil-i ictinâp zâyiâttan tehâşî etme-
mesi ciheti de ayrıca tavsiye olunmuştu[*]-.  
Vis Amiral Carden Londra hükûmetinin bu 
ısrârı üzerine prensibine fazla merbût bir 
meslek adamı sıfatıyla “gayr-ı kâbil-i ictinâp 
zâyiâttan” çekinerek donanma kumandanlı-
ğından çekildi ve yerine muâvini Vis Amiral 
John de Robeck ta‘yîn olundu. Bütün he-
defini kayb etmiş; muhâkeme ve kararında 
yanılmış olmanın hâsıl ettiği serseri ef ‘âl ve 
harekâtın sürüklene sürüklene (5 /18 Mart)a 
vusûlü bu uzun donanma mâcerâsının hitâ-
mı oldu...

Büyük Hücûm - İngiliz ve Fransız 
Donanmasının Ric‘atı : 5 - Mart - 331, 18 - Mart - 915

(5 - Mart / 18 Mart), tarîhte bir “dönüm 
noktasıdır. Bizi sevmeyenler tarafından şu 
pek tanıdığımız ihtiyâr tarîhte, iki buçuk 
asırdan beri yalancı ve mutaassıp bir kanâ‘at 
doğurulmuştu: “Türk’ün hakk-ı hayâtı öl-
müştür; ve, O Avrupaî bir cem‘iyet olamaz…” 
Birbirini kovalayan bazı hâin tesâdüfler de 
onlarca bu kanâ‘ati te’yîd eder gibi görünü-
yordu. İşte, 5 - Mart (18 Mart) ve onu ta‘kîb 
eden kara muhârebeleri cebr edilen fikirlerin 
tarîhte ihdâs ettiği bu sahte kanâ‘ati i‘nâdçı yo-
lundan çevirmiş; Asyalı Türk’ün Avrupa’daki 
hakk-ı hayât ve hakk-ı fethini Çanakkale 

________________ 
[*] O zamanlar İngiltere Bahriye Nazırı bulunan Mis-

ter Churchill Avam Kamarası’nda irad edip pek çok münâ-
kaşaları mûcip olan nutkunun tercümesinden aynen alın-
mıştır.

________________ 
[*] İngiliz Harb muhâbirlerinden (Sir Elliot Eshmeat 

Bartlatt)in (Çanakkale Harekât-ı Harbîyyesi’ne Dâir İfşaât) 
serlevhasıyla Times Gazetesi’nde neşredilen mektubun ter-
cümesinden aynen alınmıştır. Makalemizde tarihler Rumî 
olarak gösterildiğinden muhârebe günlerinin yekdiğerleriy-
le münâkaşasında sühûlet olmak üzere yalnız tarihleri tebdîl 
edilmiştir. Yeni kabûl edilen takvime nazaran vakayiin gü-
nügününe mübâdelesi tarihte ehemmiyetli bir keyfiyet oldu-
ğundan, selahiyettâr bir makamdan tebdîl edinceye değin, 
olanlar da 331 sene-i rumîyesine göre kabûl ve tâkib edil-
miştir. -Meselâ 5 Mart, dâima 5 Mart gösterilmiş, icâb eden-
ler bazı yerlerde yanına 18 Mart günü de ilave olunmuştur.

[**] Mezkûr mektupta: tahrîb edildiği söylenilen 
Dardanos bataryası civârına 2.000’den fazla mermi isâbet 
ve mermilerin pek çoğu da infilâk etmişti. Buna rağmen 
Dardanos bataryası hiç bir vakit ıskat edilememiş; 5 Mart 
muhârebelerinde görüleceği veçhile bu batarya daha vâsi 
bir faâliyetle muhârebe etmiştir.
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namazına, iş başındaki nöbetçilerden yeti-
şemeyenler edâ-yı salât için teker teker ko-
şuyorlar; çam ağaçlarının koyu yeşil gölge-
leri altında, gelişi güzel kıblelerine dönerek, 
kalplerinden coşan ibadetleriyle her şeyin 
hâlik ve hâkimi olan Allah’a ve O’nun irâde-i 
lemyezelîsine mûtî‘ ve münkâd, tazarrularını 
yükseltiyorlardı.

Sabah saat 8.30 idi. Dâimâ torpidolar ile 
tarassut edilen medhalin gerisinde 8 zırh-
lı, l kruvazörün bulunduğu anlaşıldı. Hâl ü 
vaz‘iyet fevkalâde idi. Bütün nazarlar Bo-
ğaz’ın dar medhalinden içeriye doğru sarka-
cak düşmanı gözlüyor; bataryalar dâhilinde 
uzun mümâreselerle öğrenilmiş olan vazî-
feler, tabîi bir i‘tiyâtmış gibi îfâ olunuyordu.  

Hava gâyet güzel, deniz pek sâkin, semâ ba-
har bulutlarından âzâde, berrâk ve lekesizdi. 
Havanın bu hâli düşman lehine olmakla be-
raber bugün ne güzel bir muhârebe günüy-
dü?… İnsanı üşüten soğuk, bayıltan sıcak, 
hedefi saklayan sis ve bunlara benzeyen bir 
şey yoktu. Boğaz’ın hâricinde İmroz’dan 
Bozcaada’ya kadar bütün ufuklarda asabî ve 
acûl bir faâliyet görülüyor; bir çok torpidolar 
sağa sola; ileri geri koşuyor; tahrîp ve nakli-
ye gemileri, tahlîsiye ve hastahâne vapurları 
muhârebe sâhasına doğru yaklaşıyor; geri 
hizmetine mahsûs olan hat üzerindeki yerle-
rini tutuyorlardı.

10.30 saatte, dördü geride olmak üzere  

kahramanlarının temiz kanlarıyla -nûrlan-
dırarak- tesbît etmiştir. Şu müzmin “harbin 
sonunda dünya bir daha değişecektir” deni-
lir; Osmanlı Saltanat âleminin (5 -Mart -331/ 
18 Mart 1915) beraber değişmiş olduğunu da 
i‘tirâfa mecbûrdurlar.

İşte, dost ve düşman milletlerin bize âid 
haksız ve eski kanâ‘atlerinde yeni ve mühim 
bir tebeddül yapan, Osmanlı ordusuna ec-
dâdının her ne sûretle vârisi olduğunu ispât 
etmek fırsatını veren (5 / 18) - Mart tarîhte 
hakîkaten bir dönüm noktasıdır. Türklerin 
gerek denizden gerek karadan Çanakkale’de 
deruhte ettikleri ağır ve tehlikeli vazîfe, ağır-
lığı nispetinde şân ve şerefle bit-
miş, şu büyük harbin sonunda 
başlayacak olan yeni karnın ilk 
şahıslarından biri de, Türkle-
rin Çanakkale’ye (5 - Mart / 18 
Mart)da dikmiş oldukları zafer 
âbidesi olmuştur.

Şubat ayında günlerce de-
vam eden didinme ve boğuş-
malar kuvvetli ve korkunç iki 
fırtına bulutunun birbiriyle 
çarpışmak için koşuştuklarına 
benziyor; Akdeniz Boğazı’nda 
kopacak olan büyük fırtınanın 
pek yaklaştığını açıkça göste-
riyordu. Son günlerde İngiliz 
ve Fransız filosu muhârebenin 
merkez sıkletini Çanakkale - 
Kilitbahir grubuna nakl ettikten 
sonra artık işin sürüncemede 
kalmasına imkân bırakılmamış; 
ana kuvvetler birbiriyle iyiden 
iyiye temâs etmişlerdi. Mart’ın 
ilk günleri yalancı bir sükûnetle 
geçmiş, ve bu zâhirî sükûnetin 
arkasında geniş ve kat‘î bir faâli-
yetin için için hüküm-fermâ ol-
duğu açıktan açığa anlaşılmıştı.

(5 - Mart - 331 / 18 Mart 1915) sabahı, 
pek erken keşfe giden bir tayyaremiz, Bozca-
ada civârında 15 İngiliz 4 Fransız zırhlısıyla 
3 kruvazör ve pek çok torpido ve nakliye ve 
tahrîp gemilerinin Boğaz’a doğru hareket 
hazırlığında bulunduğunu haber verdi. Bu 
haber, muhtelif tarassut postalarının raporla-
rıyla ehemmiyet ve ciddiyetini artırdı. Bütün 
vazîfedârlar, uykusuz geçen gecelerin yor-
gunluğunu hiss etmeksizin her şeyi hazırlan-
mış olan sevgili toplarının başına, büyük bir 
sevinç ve i‘timâd ile geçmişler; bu pek mu-
kaddes vazîfe ve fedakârlık saatlerinin yak-
laşmasını zafer duygularıyla mes‘ûdâne kar-
şılamışlardı. İstihkâmların içinde dindarâne 
bir faâliyet vardı. Cemaatle kılınan sabah  

10 zırhlı ve müteaddid torpidodan mürek-
kep iki kuvvetli fırka Boğaz’a doğru ilerli-
yordu. Bu iki büyük grup en önde teryomef 
sistemi bir zırhlı (Swiftsure), bunu ta‘kiben 
sıra ile (Agamemnon, Lord Nelson, Queen 
Elizabeth, Inflexible, Prens George) zırhlıları 
ve bunların gerisinde dahi 5 torpido bulun-
mak üzere heybetli birer kal‘a gibi teker teker 
Seddülbahr hizâsından görünerek medhal 
önünde Kumkale’ye doğru bir hat teşkîl et-
tikten sonra sola çark ettiler ve birinci hatta 
bulunan 6 zırhlı omuzluk hattında Boğaz’dan 
içeri girmeye başladı. Manzara hakîkaten 
mehîp ve şâyân-ı temâşâ idi. Birinci harp 
gemileri grubu Boğaz’a girerken yelpazevârî 

açılarak giriyor gemilerden, 
her biri bombardıman ma-
hallindeki mevzi‘lerine doğru 
ilerliyordu. 

Prens George zırhlısı Ru-
meli sâhilini, teryomef siste-
mi Swiftsure zırhlısı da Ana-
dolu sâhilini kıyı solundan 
ta‘kîb ediyor; Queen Eliza-
beth, Agamemnon, Lord Nel-
son, Inflexible’den mürekkep 
olan en kuvvetli gemiler de 
Boğaz’ın orta yolunu ta‘kîb 
ederek saff-ı harp açıyorlardı. 
Birkaç torpidonun da bilhas-
sa merkezdeki drednotların 
etrâfında mütemâdiyen devr 
ederek bu gemileri torpillere 
karşı himâye etmeye çalıştık-
ları görülüyordu.

11.15 saatte Swiftsure 
zırhlısı ilk mermisini Hali-
leli sırtlarına attı; ve İntepe 
grubunun mukâbelesiyle be-
raber, zaferle bitecek olan şu 
büyük muhârebenin birinci 
safhası da açılmış oldu. 11.30 
saatte birinci harp gemileri 

grubu tamâmıyla saff-ı harp açarak, Tenger 
Deresi - Halileli sırtları hattına kadar iler-
lemiş; Fransızlardan mürekkep olan ikinci 
grup ise Seddülbahir önünden çıkarak med-
haldan içeriye girmişti.

Düşman bidâyette müteenniyâne hareket 
ediyor, ateş taksîmini pek muntazam yapıyor-
du. 11.40 saatte  İnflexible, Rumeli Mecidiye 
tabyasına doğru ve müteâkiben Queen Eliza-
beth drednotu da Anadolu Hamidiye istihkâ-
mı civârına ateşe başladılar. Tam beş dakîka 
sonra Amiral De Robeck, sahne-i harpte, 
daha kesîf ve mürtefi‘ duman ve alev bulut-
larının yükselmesini arzû etmiş olmalıdır, 
ki müstahkem bir muhîtte olmağla beraber
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tam saat 12’de Swiftsure zırhlısı da Darda-
nos bataryasıyla dövüşmeye başladı. Artık 
muhârebe bütün ma‘nâsıyla her iki taraf 
mukadderâtının hall edilmeyeceği kat‘î bir 
şekle yavaş yavaş ve fakat büyük mikyâsta  

Fransız hattının yaklaşmakta olduğu sıra-
da kesîf ve bunaltıcı bir ateşle muhârebeye 
şiddet ve dehşet vermişler; bataryalarımızın 
muntazam ve soğukkanlı mukâbelesine pek 
köpürmüşlerdi. İki tarafın ateşleri hakîkaten 
mukâvemetsiz bir halde idi. Çanakkale şeh-
rinde zuhûr eden yangının siyah ve kesîf du-
man bulutları istihkâmların semâsını mehîp 
bir şekilde örtmüş; obüs ve sahra bataryaları-
mızın da hevl-nâk tarrâkaları muhavvef bir 
uğultu hâlinde Çanakkale ufuklarını doldur-
muştu.

Vis Amiral Keprat’ın kumandasında bu-
lunan dört Fransız  [Souffren,  Bouvet,  Ga-
ulois, Charlmange] zırhlıları birinci hatta 
dâhil oldular.

Birinci harp gemileri grubunun evvelce tuttuğu 

beraber yine bir şehir olmaktan hâli kal-
mayan Çanakkale’ye Queen Elizabeth’ten 
ateş açılmış ve şehirde bir yangın yapılmıştı. 

11.55 saatte, Lord Nelson ve Agamemnon dred-
not kruvazörleri Kilitbahir grubunu bombardımana;  

İngilizler münferit âtım veya çift âtımdan 
mürekkep yaylımlarla ateş ediyordu ki; ağır 
toplarımız sâha-i endahtına giren hedeflere 
ağır ve muntazam endahtla cevâp veriyor; 
obüs ve sahra bataryalarımız ise serî‘ ateşle-
riyle madeni ve çâlâk sayhalarını, Boğaz’ın 
duman ve alev fışkıran ufuklarına yükselti-
yorlardı. 

Saat 12.00’de ikinci Fransız zırhlıları gru-
bu, birinci İngiliz grubu hattının gerisinde 
açılarak, ikinci hattı teşkîl etmişti. Aynı za-
manda Veymouth kruvazörü de Kumkale 
önünden Yenişehir’i bombardımana başla-
mış ve bilâhare kendine iltihâk eden diğer iki 
kruvazörle beraber medhal açığında kalmıştı.

Fransız zırhlıları birinci İngiliz harp gemileri 
grubu hattına ân be ân yaklaşıyorlardı. İngilizler, 

GEMİLER HEDEFLER MESÂFE METRE
Prens George Tenger ve Baykuş cihetlerine 10.000
Queen Elizabeth Anadolu “Çanakkale” grubuna 13.000
Inflexible Anadolu Hamidiye Tabyası ve Erenköy cihetlerine (9000), (13.000)
Agamemnon Rumeli Kilitbahir grubuna 13.000
Lord Nelson Rumeli “Hamidiye” Tabyasına 13.000
Swiftsure Dardanos bataryasıyla Anadolu yamaçlarına (9000), (11.000)

giriyordu. Şu vaz‘iyete göre İngiliz filosu Ça-
nakkale - Kilitbahir grubuna umûmiyetle 
13 kilometre mesâfede olarak istihkâmların 
mevki‘lerine nazaran muhtelif nişângâh-
larla ateşini ber-vech-i âti taksîm etmişti:

bu hatt, şimdi on zırhlı ve birçok torpido 
mürekkep bir zincir hâlini almış; ve Bo-
ğaz’ın medhalden girince en geniş mahal-
lini kapamıştı. Üçüncü bir ihtiyât-ı süfun-i 
harbiye grubu da  Yeniköy - Yenişehir önün-
de hazırlık mevki‘ine girmişlerdi. Fransız 
zırhlılarından Gaulois ve Charlmange, Ru-
meli; Bouvet ve Souffren Anadolu kıyıla-
rında bulunuyorlar; ve ağır zırhlı kollarıyla 
ateşe iştirâk ediyorlardı. O dakîkada torpi-
dolar hâriç olmak üzere şu on büyük zırhlı 
7.5 santimlikten, 38.1 santimliğe kadar 310 
kıt‘a topa mâlik olup bunlardan 154 ade-
di 15,2 santimlikten 38.1 santimliğe kadar 
büyük çaplı ağır; 156 tanesi dahi 10.2 san-
timlik daha aşağı küçük çaplı idi. Bütün
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cidden dikkate şâyân bir şey idi. Kim bilir bi-
zim için henüz tamâmıyla inkişâf edemeyen 
te’sîrâtımız daha neler idi?

İngiliz Baş Amirali ise artık vaz‘iyetin 
ancak sür‘at ve şiddetle hall olunacağına 
ve alelhusûs dâhil-i hutût-ı müdâfaamızda 
kâfi derecede hasâr yaptığına kâni‘ oldu, ki 
zevâlden sonra saat l’de Amiral gemisi olan 
Queen  Elizabeth drednotundan Fransız filo-
suna “Hücûm!…” işâretini verdi. Bu işâretle 
beraber (5 / 18) Mart muhârebesinin ikinci 
safhası da açıldı. 

Bu ikinci safha, düşman filosunun ric‘atine  

başlangıç oluyordu. Sâff-ı harbin cenâhların-
dan ilerleyen Fransız filosu ve bilhassa Rume-
li sâhilini ta‘kîb eden Charlmange ve Gaulois 
zırhlıları pek cür’etkârâne hücûm ediyorlar-
dı. Bunlar, birinci harp gemileri grubunun 
4 kilometre ilerisine kadar geçtiler ve bu es-
nâda dahi üçüncü ihtiyât zırhlıları grubu da 
Yenişehir önünden Boğaz’a doğru ağır ağır 
ilerlemeğe başlamıştı. Artık muhârebe yeni 
inkişâf eden vaz‘iyetler karşısında şiddet 
ve dehşetin nihâyetine vâsıl oldu. Bir grup, 
Tenker Deresi - Halileli sırtlarının ilerisine 
geçmiş Rumeli ve Anadolu sâhilini ta‘kiben  

hattı-ı harp üzerinde İngiliz ve Fransız yay-
lımları dehşet-efzâ bir hâlde devam ediyor-
du. Herhangi bir yaylımda efvâh-ı nâriye-
den sırayla beyaz duman bulutlarının ve 
elektrik şu‘lesine benzeyen alevlerin görül-
mesiyle beraber Boğaz’ın şimâlden cenû-
ba doğru oluk gibi uzanan mavî ve lekesiz 
semâsında, en muhavvef bir fırtına ra‘d ve 
berkini unutturan tarrâkalar aks-endâz olu-
yor; Boğaz’ın zümridîn yamaçlarında yer 
yer yangınlar, alevler çıkarak semâya doğ-
ru 20:30 metre irtifâında toprak sütûnları 
yükseliyordu. Bataryalarımızın mukâbe-
lesi ise her Osmanlı’nın göğsünü iftihârla  

kabartacak bir derecede mehîp ve merdâne 
idi. Uzaktan büyük bir küme hâlinde gö-
rülen tabyalarımızın toprak yığınları üze-
rinden düşmana doğru uzatan topların bir 
ânda ağızlarından fırlayan bir nûr-ı zafer, 
ufukta nokta gibi sallanıp duran düşman 
sefâin-i harbiyesinin kâh üzerinde kâh ya-
nında infilâk eder; ve semâya doğru 30:40 
metrelik su sütûnları çıkarırdı. Bu esnâda, 
Agamemnon zırhlısına tesâdüf eden iki 
mermi üzerine bütün gemilerde ileri geri 
hareketler başladı. Ahvâl-ı mümâsilede, 
bize pek ehemmiyetli görünmeyen bu hâ-
dise muhârebenin en şedîd bir zamanında  

ilerliyor; diğer bir grup ağır ağır hutût-ı dâhi-
liyeye yaklaşmaya uğraşıyor; bir üçüncü filo 
da medhale doğru yol alıyordu. Tayyareler, 
istihkâmların hâlini anlamak üzere uçuyor-
lardı. Torpil tahrîp ve tarrâk gemileri de faâ-
liyete başlamıştı. Vaz‘iyet sarâhaten gösteri-
yordu ki: düşman son oyunlarını oynuyordu. 
Yanlarından ilerleyen Fransızları iyice ateş 
altına almak imkânı hâsıl olur olmaz dâhilî 
bataryalar tarafından der-akab ateşle ihâta 
olundular. Bilhassa  Hamidiye,  Mecidiye 
istihkâmlarıyla Baykuş ve Dardanos batar-
yalarının ateşleri Fransız zırhlıları üzerinde  

temerküz etmişti. Ateşin şiddet ve kesâfeti o 
derecede artmıştı, ki Rumeli ve Anadolu sâhi-
linden topların aks-i sedâsı işitiliyor; münfe-
rit âtımları tefrîk etmek mümkin olmaksızın 
Marmara ve Adalar Denizi’ne doğru yalnız 
muhavvef bir uğultu yuvarlanıp gidiyordu. 
Boğaz’ın eğrile büğrüle akan mavî denizini 
kıvrım kıvrım kucaklayan kumlu sâhillerin 
yeşil renkli yamaçlarından denize doğru bir 
ateş tufanı yağıyor; denizden sâhil ve yamaç-
lara doğru da gayz ve hiddet saçılıyordu. Şu 
ölmüş, hakk-ı hayâtı sönmüş, kanı uyuş-
muş zann ettikleri Türk, nasıl oluyordu da
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altında idi. Düşman mermileri, düştükle-
ri sâhalar üzerinde derin çukurlar açıyor, 
yüksek toprak sütûnları çıkarıyor; her tarafı 
muzlim bir duman bulutu altında bulundu-
ruyordu. Düşman ağır topçularımızla kav-
ga etmekle beraber bütün sâhil kısımlarıyla 
yamaçlarını da mütenevvi‘ çaplı toplarla 
tarıyordu. Alelhusûs 38,1 santimlik mer-
miler, 10:12 metrekuturunda ve 4 metre 
derinliğinde çukurlar açıyordu. Aynı sûret-
le Dardanos, Mesudiye batarya ve Soğanlı 
mıntıkaları şedîd bir ateşle düello ediyordu. 

Sabahın saat 11’inden beri devam eden 
şu müdhiş muhârebe tam ucuna kadar gel-
mişti. Buradan öteye atılacak müessir bir 
adım netîce-i kat‘iyenin halli için girilecek 
çetin bir yolda olacaktı. Her iki taraf da vü-
cûdun yine gidecek hiss sinirlerini faâliyetten 
dûr etmişler; yalnız bir makine gibi işleyen  

uzviyetleriyle kavgaya başlamışlardı. Ba-
taryalarımız dâhilinde cereyân eden hâlât 
cidden akıllara hayret verecek derecede idi: 
Herhangi bir bataryanın numara neferâtında 
zuhûra gelen boşluklar, derhal cehennemî bir 
ateş altında başka yerden koşarak gelen efrâd 
ile ikmâl olunurdu. Bu hâllere bakılınca, 
yed-i kudret, dünyada ne kadar besâlet hâri-
kaları varsa, hepsini şu bir avuç Türk tabyala-
rının içine sıkıştırmış zann olunurdu. Bütün 
Çanakkale kahramanlarının sükûnet ve şevk 
ve gayretleri bataryaların ateş sür‘atini vakt-i 
hazar ta‘lîmlerine nazaran hemen yarı yarı-
ya artırmıştı. Denizde, karada su ve toprak 
sütûnları birer şân ve şeref âbidesi gibi yük-
seliyordu. Düşman hakîkaten zorlamanın en 
zoruna kadar çıkmıştı. 16 zırhlı, 3 kruvazör 
müteaddid torpido mütemâdiyen ateş kusu-
yordu. Top sedâlarının arasında bir saniyelik  

bu hârikayı gösteriyordu? Amiral de Robe-
ck’le Amiral Keprat’ın bir türlü akıl erdire-
mediği bu sır ne idi? Bu dakîkada amiralle-
re sorulsaydı: Bîşübhe ikisi birden: “Ah bu 
Londra ve Paris nasıl yanıldılar?” derlerdi. 
Vaz‘iyet her iki taraf için de müşkildi. Düş-
man bir çok mânia‘larla kapalı, kahraman ve 
cengâver bir milletin bekçiliğini yaptığı Bo-
ğaz’ı geçecek; şu bir avuç kahraman da dün-
yanın en zengin ve muazzam iki filosuna, 
maddeten pek çok olan tefevvukuna ve mev-
cût müşkilâta rağmen meydân okuyacaktı. 
Burada yalnız maddî vâsıtalar değil; iki tara-
fın ma‘nevî kuvvet ve seciyeleri de kavga edi-
yordu. Hiç şüphe yoktu, ki son söz, Türk rû-
hunun yüksek fedakârlığında idi. Ve yine hiç 
şüphe yoktu, ki: Muhârebenin almış olduğu 
bu şekle nazaran zafer iklîlîni yapacak büyük 
âmil de, yine yüksek bir fedakârlık olacaktı. 

Rumeli’den Gaulois ve 
Charlmange, Anadolu’dan 
Bouvet ve Souffren ilerledik-
çe, Boğaz’ın en dar mahalline 
doğru yaklaşıyor ve binâe-
naleyh bütün sâhil topçula-
rımızın mikrâsi ateşi altında 
kalıyordu. Hücûm yapan bu 
dört gemiyi himâye mak-
sadıyla İngilizler ateşlerini 
son şiddete îsâl etmişlerdi. 
Saff-ı harpten ayrılan bu dört 
zırhlının ilerledikçe yerini 
tutmak ve aynı zamanda saf 
hârici kalacak olanların boş-
luğunu doldurmak üzere, 
Irresistible, Cornwallis, Oce-
an, Wengeance, majestic sis-
temi 6 zırhlıdan ibâret olan 
üçüncü zırhlılar grubu da 
Kumkale önünden çıkarak 
Seddülbahir istikâmetinde biraz ilerledikten 
sonra alabanda sancak ederek -(sağa döne-
rek)- borda nizâmında evvelâ medhale ve 
sonra dahi üçü sağ cenâhtan, diğer üçü de sol 
cenâhtan saff-ı harbe dâhil olmağa başladılar. 

Fransız hücûm zırhlıları ve bilhassa Bou-
vet pek cür’etkârâne bir savletle Dardanos’a 
doğru ilerliyordu. Civâr bataryalarımız ve 
bütün muhârebe esnâsında şâyân-ı hayret 
bir fedakârlık gösteren Dardanos batarya-
sı Bouvet’i göz açtırmayacak derecede serî‘ 
ateşleriyle ihâta etti. Artık Bouvet, mermi 
sağanağı altında muntazam hücûmlarını 
terk etmiş; tehlike karşısında kalan nevmid-
lere mahsûs bir sersemlikle ileri geri ma-
nevralara başlamış idi. Bu sırada Inflexible 
zırhlısına bir mermi isâbet etmiş ve zırhlı 
gerilemeğe başlamıştı. Merkez bilhassa Ru-
meli istihkâmlarımız kesîf düşman ateşi 

fâsıla bulmak mümkin değildi- Korkunç bir 
uğultu, derinlerden aks eden boğuk tarrâ-
kalar gibi Anadolu dağlarının sâkin ve yeşil 
zirvelerini aşarak anavatana doğru yayılı-
yordu. Bütün bu müşkilât ve dehşetine rağ-
men bataryalarımızda semâvî bir fedakârlık, 
yılmak bilmeyen bir cedd ü himmet görü-
lüyor; şu müdhiş filonun yığın yığın püs-
kürdüğü ateşlere mütemâdiyen mukâbele 
ediliyordu. Bu tasvîri pek güç olan hevlen-
gîz tarrâkalar arasında siperlerden okunan

Ezân-ı Muhammedî Ve’s-salât 
nidâları işitiliyor; mestûr mahallerde: 

“İnnâfetahnâ leke…” 

sure-i celîlesi tilâvet olunuyordu. Dinî ve 
dünyevî her vazîfeyi cidden Hüdâpesendâ-
ne bir sebât ve faâliyetle îfâ eden Çanakkele 

kahramanları bir taraftan Geli-
bolu fâtihi âleyhimmet Şahzâ-
de Süleyman Paşa’nın rûhunu 
şâd eden toplarının susmayan 
gürültülerini düşmanın ateş 
saçan seyyâr kal‘aları üzeri-
ne fırlatıyor; diğer taraftan 
da “hak ve hakîkat”in büyük 
hâmisi olan Cenâb-ı Hâfız-ı 
Hakikî’den zafer ve gâlibiyet 
tazarru‘ ediyorlardı. Kıyâm-ı 
kıyâmetten numûne olan bu 
anda bütün zihinler ve kol-
lar vazîfeye münhasır; bütün 
kalpler şu âlemlerin Hâlik’ine 
mütevekkil; bu heyecânlı ve 
korkunç mübârezenin netî-
cesine ermeğe çalışıyordu.

Zırhlılar ilerledikçe atış-
larımız altında daha ezilme-
ğe başladı: Erenköy önünde, 

deniz yüzünde bir duman görüldü ve kayb 
oldu. Bu, ilk düşman torpido muhribinin 
son sisli bir eser-i mevcûdiyeti idi. Bunu 
bir taharri gemisinin batırılması ta‘kîb etti.

Anadolu Hamidiye tabyası tarafından 
ateş altına alınan Bouvet zırhlısında ev-
velâ birkaç isâbet görülmüştü. Muahharen 
hafîf bir duman yükseldi ve Bouvet zırhlı-
sı yan tarafa yattı. Artık Bouvet örümcek 
ağı gibi her taraftan ateşle ihâta edilmişti. 
Tam on iki isâbetle bu pek cesûrâne ilerle-
yen Bouvet zırhlısı son saniyelerini yaşa-
mağa başlamıştı. Birbuçuk dakîka sonra, 
bataryalarımızın şedîd yaylımları karşısında 
mağrûr Fransız bayrağı mavî denizin kö-
püklü dalgaları arasına gömüldü gitti. Hü-
cûm eden dört Fransız zırhlısından Bouvet 
batmış; bordasında on dakîka zarfında on 
isâbet görülen “Souffren zırhlısı da Bouvet’in 
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saftan hâriç kalmış; bunların yerini bu filo 
işgâl etmiş idi.

Bir fırka-i bahriyi mağlûben ric‘ate mec-
bûr eden müdâfiîn üç Fransız zırhlısını sâ-
ha-i endahtlarından çıkıncaya kadar ateşleri 
ile ta‘kîb etmişlerdi. Hays Chadlerek fırkası 
bombardıman mahalline gelinceye kadar 
düşman ateşindeki betâet ve şaşkınlık devam 
etti. Bu filo, bir Fransız filosunun hüsrânla 
netîcelenen hücûmlarını tazelemeğe başlar 
başlamaz, torpido muhriplerinden bir tane-
si bir ağır çaplı mermi isâbetiyle bir dakîka 
zarfında denizin korkunç derinlikleri içine 
gömüldü; gitti. İstanbul yolu ne kadar çetin, 
Karadeniz’e çıkmak ne kadar karanlık, ne ka-
dar müşkildi... Düşman, şiddet ve dehşetini 
tecdîde, yeni gelen fırkanın hücûmunu teşcî‘e 
başladı. Ateş yine şiddet-i kâmilesine vâsıl ol-
muştu. Üçüncü süfûn-ı harbiye grubu da Ke-
pez önlerine doğru yol alıyordu.

Bu filo da Fransız filosunun âkıbetine namzet idi.  

Bu hâl, hiç değişmeyen bir netîce olmak üze-
re, Çanakkale Boğazı’nda bu sâhaya kadar 
ilerleyebilen her filo için dâimâ mukadder 
ve mukarrerdir. Kilitbahir - Çanakkale hattı 
(dâhil) geridekiler (hâriç) önünde ne kadar 
bataryalarımız varsa, her zaman için bu sâ-
hayı [Kepez, Karantina önlerini; Soğanlıde-
re ağzını] mütemerkiz bir ateşle boğmaya 
muktedirdir. Tabiat ve şekl-i arâzî değişme-
dikçe, hâl-i hâzır topçuluğunun geriye doğ-
ru? tedennî ve inhitâtı vukû‘a gelmedikçe 
Çanakkale Boğazı’nda bu hâl her zaman 
bakî ve carî kalacaktır. Bütün ağır toplarımız 
ilerleyen bu filoyu ateşle ihâta etti. Obüs ve 
sahra bataryalarımız, filo cüz-i tâmmlarının 
sık sık tebdîl-i mevzi‘ etmelerine o kadar mü-
him ve müessir hizmet ediyorlardı, ki: Bunu 
İngilizlerin derhâtır bile etmediklerinden 
emîn olabiliriz. Mağrûk Bouvet ve hasârze-
de Souffren’in yerlerine Irresistible ve Ocean  

yerini tutmak üzere ilerlerken 24 santimlik 
bir mermi 16.4 santimlik orta taretini de-
lip10 santimlik top kazamâtının tâm altında 
infilâk ederek[*]” cephâneliklerden birini tu-
tuşturmuş ve gemiyi saftan hâriç bırakmıştı. 
Gaulois zırhlısı ise “bir merminin açtığı rah-
ne ile hücûm eden suyun ihrâcına tulumba-
ların âciz kaldığı görülmesi üzerine süvârisi 
Firkateyn Kaptanı “Beyâr” tarafından[**]”  
ric‘at ettirilmişti[***]. Bütün sefâin-i har-
biyede ateş hafîfledi. Biraz sonra da Queen 
Elizabeth ile Nelson ve Agamemnon’dan 
mâadâsı ateş kesmişler, hatt-ı harbte bir ka-
rışıklık başlamıştı. Fransız zırhlılarından 
yalnız Charlmagne zırhlısı pek cüz’i hasârla 
kendini kurtarabilmiş ve artık Fransız filosu, 
bataryalarımızın dilirâne mukâvemeti karşı-
sında İstanbul yolculuğunun aldatıcı zevk ve 
hayâlini ateş hâricinde yaşatabilmek üzere 
saat 2’de ric‘at emrini almış kaçıyordu. 

Eğer Fransız filosunun şu cür’etkârâne 
hücûmu muvaffakiyet bahş olsaydı, ihtiyâtta 
bulunan 3’üncü harp gemileri grubu  (Kal-
yon kaptanı Hays Şadlerek kumandasındaki 
2’inci İngiliz fırkası) için hakîkaten mucîb-i 
şeref bir vazîfe teveccüh edecek gûya açılan 
geçitten Boğaz’ı bu filo geçecek idi. Fakat: 
Müdâfiînin gösterdiği yüksek fedakârlık ve 
besâlet karşısında, bu filoya saff-ı harbin 
boşluklarını doldurmak gibi nikbet-âver bir 
takviye vazîfesi düşmüştü.

Bouvet’in batması, Gaulois ile Souf-
fren’in pek tehlikeli sûrette hasâ-
ra uğraması üzerine Fransız filosu  

zırhlıları geldiler ve tabyalarımıza endaht imkâ-
nını müsâit şerâit altında te’mîn etmiş oldular.

Anadolu Hamidiye tabyası Irresistible 
zırhlısını ateş altına aldı. Bu sırada Inflexible 
drednot kruvazörü de hasâra uğramış sath-ı 
bahirden aşağıda kalan aksâmını kâmilen su 
istilâ etmişti. Inflexible ric‘at ederken: Iresis-
tible zırhlısı da iskele tarafına yatmış, duman 
içinde kalmıştı. Obüslerimiz bu gemiyi ateş-
leriyle sardı. Zırhlı ne ateş edebiliyor; ne de 
hareket ediyordu. Suların akıntısına kapıla-
rak evvelâ Karanlık Limana sonra da Darda-
nos’a doğru çalkalanmağa başladı. Şimdi ağır 
toplarımız, bu şikârını obüslere bırakmış; 
Ocean zırhlısını dövmeye başlamıştı. Pek az 
zaman sonra Ocean da sancak tarafına yattı. 
Ve artık düşman kuvvâ-yı bahriyesi iyiden 
iyiye tezelzüle uğramış, Amiral de Robeck 
hasârzede gemilerden bir kısmına ric‘at em-
rini vermişti.

Düşmanın zâyiâtı birbirini kovalıyordu. 
Irresistıble ve Ocean’ın felâketine bir torpido 
muhribi daha arkadaş oldu. Akşam saat beşi 
geçmişti. Sabahın onbirinden beri yedi saattir 
devam eden bu kanlı mâcerâ, Osmanlı silâh-
larına şân ve şeref bahşetmiş, İngiliz-Fransız 
emeli gurub eden güneşle beraber kararmağa 
başlamıştı. Şems-i tâli‘, İstanbul’un güzel ve 
bâkir ufuklarından doğuyordu.

 Dardanos ve Cevât Paşa bataryaları[*]  
düşmanın 

________________ 
[*] Souffren zırhlısı ikinci süvârisi Firkateyn Kaptanı 

“Royti Tuvar”ın defter-i hatırâtından.
[**] Fransız Amirali Keprat’dan muktebestir.
[***] Muahharen bu zırhlı güç hâl ile Tavşan Adası’na 

kadar gelebilmiş ve orada batmaktan kurtulmak üzere ka-
raya oturtulmuştur. [Süvârisi Firkateyn Kaptanı “Beyar”ın 
defter-i hatırâtından:]

________________ 
[*] Boğazın kıymetli kumandanı Cevâd Paşa Dardanos 

bataryası zâbitânı hakkında âtideki takdirâtta bulunmuşlar 
ve bataryanın ismini (Hasan Mevsûf) tesmiye etmişlerdir: 

“…… Batarya kumandanı Hasan Efendi ile ta-
kım zâbiti Mevsuf Efendi’nin ve bir iki neferin şehade-
tini intâç etmiştir. Bunun üzerine bataryada muvak-
kat bir sükût hasıl olmuştu. Mülâzım Hasan Efendi: 
vazife ve mesleğine bir aşk-ı îmân ile merbut, fa‘âl, çalış-
kan, sakin bir zâbitti. Dardanos’un ehemmiyet-i mev-
ki‘yesi nazar-ı dikkate alınarak bu bataryanın fedakâr bir 
elde bulunması arzusuyla mumaileyh obüs alaylarından 
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vazîfesini yine fütuûsuzca îfâ ediyor; şâyân-ı 
hayret bir sıhhat-ı endahtla ateşini, Ocean ve 
Irresistible zırhlıları üzerinde topluyordu.

Kuvve-i muhârebe amirali, “Artık söndü” 
zann ettiği Türk bataryalarının hâlâ fa‘âl, hâlâ 
zinde ve bütün toplarıyla hâlâ harp etmekte 
olduğunu görünce Karanlık Liman dâhilinde 
artık bir heyûlâ gibi kararıp duran donanma-
sının kısm-ı küllîsine ric‘at emrini verdi.

Filo ric‘at ederken Boğaz’da, daha iki hüs-
rân ve hezîmet nişânesi vardı: Irresistıble, 
Ocean… 

Osmanlı mermileriyle çelik sîneleri birçok 
yerinden delinen bu iki zırhlı, kâh Boğaz’ın 
akıntılarına, kâh tahlîsiye vapurlarının yardı-
mına tâbi‘ olarak Karanlık Liman önlerinde 
serseri seyirleriyle şerefsiz âkıbetlerinin son 
anlarını da yaşadıktan sonra ateşlerimiz al-
tında denizin korkunç uçurumlarına doğru 
indi. [*]  

karanlıktan istifâde ederek hasârzede gemi-
lerini çekmesine mâni‘ olmak üzere ateşe 
başladılar. Dardanos bataryasının yeniden 
ve tekmîl toplarıyla ateşe başlaması, düşmanı 
hayret ve hiddete duçâr etti. Düşman 5 Mart 
/ 18 Mart muhârebesinin bütün safahâtında 
mert ve şecî‘ bir kavga ile temâyüz eden bu 
bataryanın artık iskât edildiğine kâni‘ idi. 
Filhakîka batarya bir ân için susmuştu. Bu 
sükût, düşman ateşinin kâhir te’sîrinden de-
ğil; batarya kumandanının ziyâ-i elîminden 
mütehassıl idi. Batarya kumandanı şehîd 
olmuştu. Fakat bataryada onun fedakâr  

ve şecî‘ rûhu yaşıyordu. Düşman 
tekmîl sefâiniyle Dardanos’u ateş al-
tına aldı. Mukâbeleten batarya  

Boğazı’n mavîi denizi siyah bir bornozla 
örtülürken şu müdhiş muhârebenin ölüm sa-
çan kavgacı topları susuyor; yedi saatten beri 
ufukların esrârlı boşluklarını dolduran müd-
hiş uğultuların yorgun akisleri enîn hâlinde 
semânın koyu lacivert derinliklerine doğru 
dağılarak ölüyordu.

Artık gece olmuş; düşman donan-
ması ilticâgâhları olan adalara kaçmış-
tı; zafer perisi, İstanbul’un nazlı ve şâir 
semâsından doğan iki günlük hilâli [**]  
Çanakkale şehîdlerinin ecsâdı üzerine  

nûr saçan ilâhî bir kandîl yakmış; cesûr ve 
kahraman müdâfilere, Boğaz’ın pırlanta ta-
neleri gibi parlayan yıldızlarla dolu semâsın-
da, sancakların nûrânî aksini göstermişti...

 Emin Âlî 

________________ 
alınarak buraya verilmiş, toplarına muhabbeti, vazifedeki 
heves ve gayreti, mesleğindeki liyakat ve iktidarıyla cidden 
pek büyük hizmetler etmiş idi. Mevsûf Efendi de, en şiddetli 
ateş altında toptan topa koşmak, en buhranlı zamanlarda 
maiyyetinin ma‘neviyetini yüksek bulundurmak hususun-
da cesaret ve havârık göstermiş genç bir zâbit bulunuyor-
du. Bugünkü zayiâtımız arasında en büyük ziyâ‘ bu iki genç 
arslan yavrusunun şehâdetidir. Cenâb-ı Hakk, bu muhterem 
şehidleri eltâf-i samedânîsine mazhar ve millet-i Osmaniye-
yi mes‘ûd ve muzaffer buyursun.”

________________ 
[*] 5- Mart / 18 Mart muhârebesinde İngilizlerden Ir-

resteble, Ocean zırhlıları ile dört torpido muhribi ve bir ta-
harri gemisi batmıştır.

________________ 
İnflexıble zırhlısının da uğradığı hasardan bilâhare battığı 
rivâyet edilmektedir. Fransızların Bouvet zırhlısı ile bir tor-
pido muhribi batmış; ve Souffren, Gaulois zırhlıları mühim 
hasara uğramıştır. Deniz muhârebelerinin umûmi zayiatı 
baştaki cetvelde gösterilmiştir.

[**] 5- Mart / 18 Mart (1)331, “3 Cemaziye’l-Evvel 333” 
gününe tesâdüf eder.
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5 (18)- Mart günü düşman donanması Boğaz’a girerken

Çanakkale önünde Fransız filosu (Bouvet) karargâh-ı ebedîsine giderken





İngiliz Fransız donanmasının inhizâmı levhalarından: (Irrestible) an-ı ihtizârında

Çanakkale’de batan İngiliz gemilerinden:
(Majestik) zırhlısı

     14-17 Mayıs 1331 tarihinde

      tahtelbahirler tarafından batırılmıştır





Çanakkale’de batan İngiliz gemilerinden: (Triumph) zırhlısı
        12-25 Mayıs 1331 tarihinde

        tahtelbahir hücumuyla batmıştır

Düşman donanmasının 5-18 Mart’ta düçar-ı hasar olan gemilerinden:
(Agamemnon) zırhlısı

 Arkadaşı (Lord Nelson) da daha

 evvelki muhârebâtta hasara uğramıştır.

Düşman donanmasının 5-18 Mart’ta batan gemilerinden:
Bir İngiliz muhribi





Çanakkale’de Arı Burnu muharebatında fevkalade iraz-ı fedakarı eden alaylardan 27. alayın 
sancağına maa kurdela altun ve gümüş imtiyaz ve harb madalyaları ta‘lik merasimi

Seddülbahir’de düşmandan zabt ve iğtinam ettiğimiz 24 çapında bir top
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Kuvvâ-yı Bahriye-i İ‘tilâfiye’nin Çanakkale’de Uğradığı Zâyiât-ı Bahriye
İngiliz:

İsim                     Ton           Tarîh-i garkı     Eslihası                                                                                    

Irresistable 15000 18/3/915 4-12 posluk, 12-6 posluk, 16-12 librelik, 2-3 librelik

Ocean 12950 18/3/915             “                     “         10-12     “         6-3       “

Triumph 11800 25/5/915 4-10    “         14-7,5 posluk, 14-14 librelik, 4-6 librelik

Majestik 14900 27/5/915 4-12    “         12-6      “          16-12 librelik, 4-3 librelik

Gaulois (Golyat) 12900 13/5/915 4-12    “         12-6        “        10-12 librelik, 6-3 librelik

600 tonluk ismi meçhûl en yeni torpido

Tahtelbahirler:

E15 730 16/4/915 Eslihası meçhûldür. En yeni tahtelbahirlerdendir,

EA2 800 28/4/915          “                    “              “                   “

E10 730 2/5/915          “                    “              “                   “

E2 730 19/8/915          “                    “              “                   “

E7 730 4/9/915          “                    “              “                   “

E? 730 3/9/915          “                    “              “                   “

E20 730 5/11/915          “                    “              “                   “

E14 730 31/1/918          “                    “              “                   “

E82 730 31/1/918          “                    “              “                   “

Fransız:

Zırhlı:

Bouvet 12030 18/3/915

Tahtelbahir:

Saphir 390 15/1/915

Mariotte 530 26/7/915

Turguoise 390 31/10/915  [Müstecib Onbaşı nâmında bir askerin nişânıyla avlanmıştır.]
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idi. Benim şeffaf zulmet içinde pek yakından 
gelip geçen küçük tarassut sefînelerinin bir 
gölge gibi âheste âheste harekâtı fark edilen, 
gözler, nim-mahsûs hayâletler peşinde mü-
temâdiyen etrâfı araştırır ve bütün kuvveti-
ni toplayarak gittikçe koyulaşan karanlığın 
nazarlardan gizlediği uzaklıklara kadar tem-
dîd-i tecessüs ederdi.

Boğaz’ın medhali hâricinde koyu maî 
birer bulut yığını gibi vakûr bir vaz‘iyet irâe 
eden adalar, ancak bu mütecessis nazarlara 
hâil idi. Müttefikîn için üss-i bahrî olan bu 
adaların sînesinde şüphesiz pek hummalı bir 
faâliyet vardı.

Bugün mevkib-i âhenîn hâlinde sâhille-
rimize tecâvüze yeltenecek mühîn düşma-
nın istihzârâtını nazar-ı tahayyül ve tasavvur 
önünde dâimâ tecessüm ettirerek vâzî’ siper-
lerinde bir aşk-ı dindârâne ile vatanın Ada-
lar Denizi mahrecindeki bu münî‘ kapısını 
bekleyen kıtaât, yapacağı işi başaracağından 
emîn bir tevekkül-i sabûrâne ile bu mevkib-i 
muhîbi pür-heyecân beklerler idi.

Umûmî bir nazar

5 - Mart (18 Mart) hezîmet-i bahriyesiy-
le Boğaz’ı geçemeyeceğini fecî‘ bir sûrette 
deneyen müttefikîn, maksad-ı sevkü’l-cey-
şini harekât-ı berriye ile elde etmeğe karar 
vererek üss-i bahrî ittihâz ettikleri adalar-
da tedârikât ve istihzârâta başladı. Gerek 
istihbarât-ı mevsûka ve gerek istikşâfât-ı  

havâiye ve meşhûd olan fevk-al-mu‘tâd faâ-
liyet-i bahriye düşmanın böyle bir teşebbüse 
girişeceğinde şüphe bırakmadı.

331 senesi Nisan ayıydı; ilkbaharın latîf 
günlerinde Adalar Denizi’nin açık maî sula-
rının tebahhurâtıyla meşbû‘ havasını sâhile 
hâkim siperlerinde teneffüs eden kıtaâtımız 
âteşîn nazarlarla düşmanın harekâtını taras-
sut ediyorlardı.

Her gün başka bir tebeddülât arz eden 
faâliyet-i bahriye garîp bir tecessüs mera-
kı hâsıl ederdi. Havaların mülâyimetiyle bir 
kat daha kesb-i sükûn  eden mehtaplı gece-
ler, her ân için bir ihrâç harekâtına elverişli  

Şibh-i cezîrenin havâ-yı billûrîsini yırta-
rak başlarının üzerinden mermi sağanakları 
geçmediği gün olmazdı. Düşmanın en mü-
vehhem hayâlî eşyâya bile en büyük çaptaki 
toplarıyla savurduğu mermiler, mütemâdî 
uğultulu, enîndâz ra‘d ü berkler husûle ge-
tirirdi. Bîfutûr cevelân eden sefâin-i harbi-
yenin vaz‘-ı tehdîdi müdâfilerimizin ma‘ne-
viyâtına sû’i te’sîr edemediğinden başka 

onları bir intikâm hırsıyla daha ziyâde düş-
manla göğüs göğüse, süngü süngüye boğu-
şacak bir sahne-i cidâl bulabilmek iştiyâkıyla 
sabırsızlandırdı.

12 Nisan (25 Nisan) gecesi şimdiye ka-
dar tarîh-i harb-i cihânın kayd etmediği bir 
i‘tina ve ihtimamla yapılan hazırlıklar hitâm 
bularak General Hamilton, teşebbüsâtından 
emîn bir hâlde emirlerini tevzî‘ etti.

Bütün vesâit-i ihrâciye en büyüğünden en 
küçüğüne kadar getirildi. Bunları Yunanistan 
limanlarından, adalardan yirminci asrın kor-
sanlarına yakışır bir sûrette toplamışlardı.
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hâmil olan sefâin-i nakliye, donanmanın 
himâyesi altında ihrâç noktalarına doğru 
mütereddid ve endîşekâr âheste âheste yol 
alıyordu. Saat üçbuçukta Arıburnu’na doğ-
ru ilerleyen ihrâç kâfilesinin pîşdârını teşkîl 
eden üç büyük torpido, seyr-i serî‘ ile manev-
ra yaparak sâhile tekarrüble ihrâç noktasına 
hâkim bulunan siperlerimize şedîd bir ateş 
açtı. Saat dörde doğru torpidolar ve römor-
körler tarafından çekilen müteaddid merâ-
kib-i sağîre, karaya yaklaştı.

Vazîfelerinin hulûl zamanını kat‘iyet-
le ihbâr eden vaz‘iyet karşısında siperle-
rinde silâhlarına sarılan ve gemilerin yağ-
dırdıkları ateş yağmuru altında gözlerini 
hedeflerinin harekâtına nasb ederek bî-
futûr hasmını bekleyen sâhil tarassut kı-
taâtımız her günkünden daha metîn bir 
salâbetle bu buhrânlı dakîkalarda en büyük  

istinâdgâhları olan Cenâb-ı Hakk’ın savn-ı 
samedânîsine sığınarak sâhile yaklaşan şalo-
peleri şedîd ve müessir ateşlerle karşıladılar. 
Ateşlerimizin verdiği telefât-ı külliye, bir herc 
ü merci husûle getirmiş, pek çok düşman san-
dalları, mürettebâtı karaya ayak basmadan bir 
ân evvel pür- sükûn uyuyan denizin haşîn ve bî-
îmân derinlikleri içine gömülmüştü. Düşman 
her türlü mehâlike rağmen sâhile mütefavvuk  
kuvvetler dökerek tutunacak bir nokta elde et-
tikten sonra sür‘atle hedefine yürümek için zâ-
yiâta ehemmiyet vermiyordu. Maktûl düşman 
üzerinde zuhûr eden harîtalarda istihdâf edilen  

Rab‘-ı meskûnun en hücra ve en baîd kö-
şelerinden devşirip getirerek bütün bu vesâi-
tin sîne-i seyyâr-ı bîkarârına doldurdukları 
halîta-i akvâmla hadaka-i basarda pek küçük 
görülen Eceabat Yarımadası’nı bir hamlede 
aşacaklarını ve Boğaz istihkâmâtını iskât et-
tikten sonra donanmalarının mühîb topla-
rıyla açamadıkları şehrâh-ı bahrîyi süngüle-
riyle küşâd edeceklerini zann etmişlerdi.

Yed-i Kudret’in o dar sâhaya sıkıştırdığı 
mevâni‘-i tabîiye, şibh-i cezîrenin kıymet-i 
mutlakasını tezyîd eder. Ordumuz, en ufak 
ârizalardan ve süngüsünden büyük bir mahâ-
retle istifâde ederek hârikalar gösterdi; yir-
minci asrın bütün vesâit-i tahrîbiye ve sefe-
riyesini hâiz olup General Hamilton’un ehl-i 
salîb ismini verdiği muazzam 
hey’et-i seferiyeyi durdurdu. 
Halîfe ve hâkânlar yurdunu 
sînesiyle, îmânıyla bugünkü 
mütemedden(!) barbar ordu-
sunun istilâsından koruyup 
kurtardı.

Gerek harekâtın tarz-ı icrâ-
sından ve gerekse kendi rapo-
rundan istihrâç edildiği veçhi-
le General Hamilton, Mondros 
ve İmroz Adalarında tahşîd 
ettiği kuvvâ-yı ihrâciyeyi 
makâsıd-ı sevk’ül-ceyşiyesine 
nazaran başlıca iki kısma tak-
sîm ederek bunlardan birini, 
Boğaz istihkâmâtının arkasını 
almak için Seddülbahir’e çıka-
rıp bu mıntıkanın mühim bir 
noktası olan Alçıtepe’ye diğer 
kısmını da Arıburnu’na ih-
râç ederek baskın sûretiyle bir 
hamlede Kocaçimen Tepesi’ni 
zabtla bu iki noktadan bütün 
Boğaz’a hâkim olmağı tasmîm 
etti. Aynı zamanda Saros Kör-
fezi’nde bir nümâyiş-i bahrî ic-
râsını ve küçük bir müfrezenin 
de Kumkale’ye çıkarılmasını 
makâsıdını setr için planına 
ilave etti.

Arıburnu’na İhrâç:

11/12 Nisan 331 (24-25 Nisan 1915) ge-
cesi, bütün gece ve bütün gün sînesini yırta 
yırta cevelân eden gemilerin âzâriş-i lâkay-
diyesinden kurtulan deniz, mehtabın nûrları 
altında sâkin bir safha hâlinde rehâvetle uyu-
yor; sanki bir gün sonra kopacak olan muhâ-
rebe fırtınasına kadar biraz dinlenmek isti-
yor idi. Kable’z-zevâl saat üçe doğru gurûb 
eden kamerin in‘ikâsât-ı ziyâiyesi yavaş yavaş 
silindikçe denizi bir loşluk kapladı. 

Müteaddid   filoya   inkisâm   eden   ve   kuvvâ-yı   ihrâciyeyi  

nokta, kırmızı hatlarla işâret edilmişti. Sâhile 
çıkıp yalçın sırtların zevâyâ-yı meyyitesi ge-
risinde sür‘atle tekâsüf eden kuvvetler, kendi-
ni toplayarak ve top ve tüfenk ateşleri altında 
her hatvede bir kısmını gerilerinde mecrûh 
ve bî-rûh bırakarak ilerliyorlardı.

Düşmanın intizâm harekâtını ta‘vîk ve 
işkâl ile matlûb zamanı kazanmaya çalışan 
tarassut kıt‘ası, düşmanın fâikiyet-i adediye-
sine bakmayarak cesûrâne atıldığı süngü hü-
cûmundan sonra gerideki hatta çekildi.

Kumkale ve Seddülbahir’den başlayarak 
Arıburnu şimâline kadar ihrâç noktalarını 
ihâta eden sefâin-i harbiyeden atılan topla-
rın akûs-ı velveledârı, düşmanın ciddî te-
şebbüsâta başladığını ve beklenilen büyük 
hâdisenin vukû‘unu Boğaz’ın bütün kuvvâ-yı 

müdâfasına ihtâr etti. Sür‘atle 
vürûd eden vapurlar, düşmanın 
teşebbüsâtı hakkında hiçbir te-
reddüd bırakmadı. Bütün kıtaât 
akın akın ihrâç noktalarına doğ-
ru harekete başladı. Ortalık açıl-
mıştı. Denizden yükselen taras-
sut balonu, sefâin-i harbiyenin 
hedeflerini ta‘yîne, ihrâç nukâtı 
üzerinde dolaşan düşman tayya-
releri, harekâtımızı ve kuvvetle-
rimizi istikşâfa çalışıyordu.

Arıburnu sâhilinde doksan 
parçaya karîp sefâin-i harbiye 
bulunuyor ve bunlar meyanında 
ta‘dâd edilen yirmi altı kıt‘a nak-
liye sefînesi, kuvvâ-yı ihrâciye-
nin mikdârını ta‘yîn husûsunda 
bir fikir verebiliyordu. Tanıma-
dığı bir fevkalâde ârizalı arâzîde 
adımlarını kemâl-ı müşkilât ve 
tereddüdle atan düşman, bir kı-
sım kuvvetleriyle Kılıçbayırı’na 
ve diğer aksâmıyla da Çatalde-
re’nin şarkındaki sırtlara kadar 
ilerlediği esnâda vaz‘iyeti sür‘at-
le kavrayan kıtaâtımız, cep-
heden taarruza geçti. Kanlı ve 
Kırmızı Sırtların şarkına doğru 
mütemâdiyen uzanmak isteyen 
kuvvetler, top ve makineli tü-
fenklerimizin ateşleriyle perişân 

edildi. Bu sırada düşmanın müteaddid ma-
kineli tüfenkleri de mukâbil sırtlarda icrâ-yı 
faâliyete başladı. 

Kanlısırt’ın çalılıkları arasından ve şimâ-
linden sevk edilen takviye kıtaâtının harekâtı 
da müessir ateşlerimizle işkâl edildi. Düş-
man, sütreden mahrûm ve yalayıcı ateşleri-
mize mahkûm olan Kırmızısırt’tan ilerleme-
ye cesâret edemiyordu.

Bir kısım avcılarımız, fundalık sır-
tı aşarak mukâbil sırttaki kuvveti tard 
etti. Sefâin-i harbiye, efrâdımızın kuv-
ve-i ma‘neviyesini sarsmak için büyük 
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sebâtı, Yükseksırt’ın garbında ve Hâintepe’de 
görülüyor; kıtaâtımızın Kömürkapı Deresi ve 
Bomba sırtlarına ve bilhassa Yükseksırt’a kadar 
ilerleyerek hâkim bir vaz‘iyet almış olmasından 
dolayı çekilemiyor ve musırrâne sebât ediyordu.

14/15 Nisan  gecesi taarruza devam edilerek 
bir kat daha tazyîk edilen düşman, bulunduğu 
vaz‘iyetin nezâket ve ehemmiyetini takdîr ile uğ-
rayacağı âkıbet-i elîmeden kendisini kurtarmak 
için mütemâdiyen çıkardığı takviye kıtaâtıyla 
tutunduğu hatta ciddî mukâvemet gösteriyordu.

15 Nisan’a kadar yapılan taarruzla düş-
man, Yükseksırt’ın sâhil ve cenûba mütevec-
cih kısmıyla Kömürkapı Deresi içindeki ya-
maçlara ve Merkeztepe ile Kırmızı ve Kanlı 
Sırtların hatt-ı bâlâsına kadar sürülmüştü.  

Ale’d-devam ihrâç ettiği kıtaâtı ileri sevk 
ederek ilk hattı takviye ediyordu. Vaz‘iyet-i 
umûmiyesini tashîh için cephenin bazı nok-
talarında 18 Nisan’a kadar düşmanın tekrar 
ettiği mukâbil taarruzlar kâmilen redd edildi.

18 Nisan’a kadar düşman iki  Zelanda li-
vâsından ibâret kuvvet almış, vesâik-i kat‘i-
yeye nazaran iki fırka kadar zâyiât vermişti.

Şu bir iki gün zarfında nispeten sükû-
netle geçen zamandan bi’l-istifâde düşma-
nın kendisini toparlayarak yeniden taar-
ruza geçmesine mâni‘ olmak için iltihâk 
eden taze kuvvetlerimizle 18 Nisan günü 
tarafımızdan taarruz icrâsına karâr verildi.

Saat beş evvelde topçularımız ta-
rafından düşman mevâzi‘ine ve ih-
râç iskelesiyle düşman mevâzii gerisine  

çaplı toplarıyla ve bütün şiddetiyle kıtaâtımı-
za ateş açtı. Edirne Sırtı’nda sebât etmek is-
teyen düşman kısmen tard edilerek sırt işgâl 
edildi. Tam bu sırada idi ki şimâlden ilerleyen 
kuvvetlerimiz, serî‘ ve isâbetkâr bir karar-
la düşmanın en can alacak noktasını buldu. 
Conkbayırı istikâmetinden hatt-ı harbe dâhil 
olarak şimâlen 261 râkımlı tepe ile Kemal-
yeri’nin garp yamaçlarına ilerleyen kuvvete 
şiddetle taarruza başladı. Bu sûretle düşma-
nın sol yanıyla cephesine karşı tarruz tevhîd 
edildi. Şedîd ve serî‘ harekât-ı taarruziyemiz 
önünde ric‘at başladı. Hasmını önüne katan 
kahramanlarımız kâh ateşleriyle kâh süngü-
leriyle ta‘kibe devam ediyor ve hiçbir tehlike 
ve zahmete bakmaksızın ileri atılıyordu. Düş-
man, bu şedîd savletimiz 
karşısında şaşırmış, bütün 
serbesti-i harekâtını kayb 
etmişti. Her iki cepheden 
gördüğü tazyîk üzerine san-
dallara binip kaçmağa çalı-
şıyordu. Düşman, donan-
masının en müessir sâha-i 
himâyesine kadar sürüldü.

Düşman, bir taraftan 
la-yenkati‘ ihrâç ettiği kuv-
vetlerle ilk hatlarını takviye 
etmişti. 12 Nisan (25 Nisan) 
gecesi hücûmlarımız devam 
etti. Kanlısırt’tan ilerleyen 
kuvvetlerimiz, karşılarında-
ki düşmanı geriye atarak ilk 
hatlarını kâmilen süngüden 
geçirdi. Yığın yığın esliha iğ-
tinâm edildi. Düşman ecsâ-
dı üzerinden pür-gurûr iler-
leyen efrâdımızın kuvve-i 
ma‘neviyesi yükselmişti!.

Düşman yeni aldığı taze 
kuvvetlerle sağ cenâhımı-
za ve merkezimize karşı 
mukâbil taarruza başladı, 
fevkalâde mesâisine rağmen 
(Karayürek) Deresi’nin şarkına geçemedi.

13 Nisan (26 Nisan) günü pek buhrânlı 
idi. Maamâfih kıtaâtımız, bütün müşkilâtı 
iftihâm ile sabr ve metânete halel getirme-
di. Pek fâik İngiliz kuvvetleriyle kemâl-i şân 
ve celâdetle harp eden cesûr ve fedakâr kı-
taâtımız, elde ettiği hatları tahkîm ederek 14 
Nisan (27 Nisan)da yeniden taarruza geçti.

Taarruz, bütün cephe ve cenâhlara karşı 
tevhîd edildi. Fecirle beraber düşman Ka-
batepe istikâmetinden sâha-i harbi dövü-
yordu. Tarruz, muvaffakıyetle devam edi-
yordu. Kanlı ve Kırmızı Sırtlarda düşmanın 
firâr sûretinde ric‘ati başladı. Şimâlden ge-
len tazyîkimizle sâhile kadar sürülen düş-
man, kaçmak için sandallara ilticâ ediyor-
du. Ric‘at noktasına uzak olan Kanlısırt’la 
Merkeztepe’deki kuvvet, tutunuyor, ve asıl  

küşâd edilen ateşi müteâkib bütün cephede 
piyâde muhârebesi başladı. Arâzînin fevkalâ-
de ârızalı ve kesik olması, düşmanın şedîd 
donanma ateşi; müteaddid ve mitralyözlerle 
dar bir cepheden açılan şedîd ateşler altında 
açıktan hareket mecbûriyeti kıtaâtımızın ta-
arruzuna betâet-i îrâs etmekte idi. Maamâfih 
bir kısım kıtaâtımız, düşman mevzi‘lerine 
daha ziyâde yaklaşmıştı. Tekmîl kuvvetleri 
serî‘ bir savletle düşman mevzi‘lerine sokmak 
için verilen umûmi bir hücûm işâretiyle urûk 
ve a‘sabı bir kat daha gerilmiş ve taze bir şevk 
ve hevahiş hiss etmiş olan bütün kıtaât, tekrar 
ileri atıldı. Şâyân-ı iftihâr bir besâletle ilerle-
yen avcı hatlarımız bazı yerlerde düşman si-
perlerine 20:30 metreye kadar sokulmuştu.

18/19 Nisan gecesi nısf-ı 
leylde başlayan taarruzumuzda 
düşmanın cepheye yerleştirdiği 
müteaddid makineli tüfenkler-
le açtığı ateşe rağmen düşman 
mevzi‘lerine pek ziyâde tekar-
rüp edilerek arâzî kazanılmıştı.

19 Nisan günü düşmanın 
Arıburnu’na asker ihrâç et-
mekte olduğu ve bir taraftan 
yaralılarını gemilere nakl ettiği 
görülüyordu. Öğleden sonra 
saat dokuz raddelerinde sağ 
cenâhımıza tevcîh ettiği taar-
ruz muvaffakıyetle tard edil-
di. Mıntıka-i harbi ihrâç gü-
nünden beri ale’d-devam ardı 
arası kesilmeyen gemi ateşleri 
altında bulunan düşman, bu-
gün de mıntıkamızı cehen-
nemî bir ateş altına almıştı.

20 Nisan’da düşman, cep-
hede bütün faâliyetiyle siper 
hafr ediyor, topçumuz da ateş-
leriyle düşmanın tahkîmâtı-
nı ta‘cîze devam ediyordu.

Düşman şimdiye kadar icrâ edilen şe-
dîd darbelerimizle donanmasının sâha-i 
himâyesinde bulunan sâhile müvâzi dar ve 
şerid-vâri sırtlar üzerinde vücûda getirdiği 
siperlere sığınmış ve kudret-i tecâvüziye-
si kırılmış ve siper muharebâtı başlamıştı.

İngilizler siper muharebâtında bir is-
ti‘dâd-ı mahsûs gösteriyorlar ve silâhları-
nı büyük bir i‘tidal ile isti‘mâl ediyorlardı.

18 Nisan taarruzunda müstahkem düş-
man hutût-ı harbiyesine karşı ecdâdlarının 
cihânşümul hasâilî ve mefâhir-i askeriyele-
rini bihakkın temsîl ve ihyâ edecek sûrette 
yalın kılıç düşman siperleri üzerine atılan 
zâbitânımız ve aynı hiss-i kahramanâne ve 
dindarâne ile zâbitânını ta‘kîb eden cesûr ve 
metîn efrâdımız, gurûr-ı millîmizi cidden
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Birçok siperlerin dümdüz olmasına rağ-
men müdâfiîn, emîn sâhalarda, masûn süt-
reler gerisinde tahaffuz ederek kuvvâ-yı ih-
râciyenin vürûduna, uhdelerine müterettip 
vazîfenin kutsiyet-i uzmasını müdrik bir 
sekînet-i kahramâne ile intizar ediyorlardı. 
Cenâb-ı Hakk’a müteveccih olan kalpleri, 
emel-i muazzezlerinin istihsâlinden bir em-
niyet-i mev’ûde ile mülhem olmuş gibi i‘ti-
dallerine hiç halel getirmemişlerdi.

Saat beşi geçmişt idi ki: Bombardıman 
seyrekleşmiş, etrâfı görmek kâbil olmuştu. 
Büyük küçük elli kıt‘a harp ve nakliye gemi-
si ve birçok kayık ve römorkörler ile büyük 
dubalardan mürekkep bir ihrâc-ı mevki-
benin Sığındere’den i‘tibaren Seddülbahir  

mıntıkasını sardığı meşhûd oluyordu.
Kruvazörler himâyesinde bazı nakliye 

sefîneleri sâhile takarrüp etmiş, saat altıya 
doğru Tekke Koyu’na müteaddid kayıklar 
ilerlemişti; Ertuğrul Koyu’na da cesîm bir 
nakliye sefînesi yedeğinde çektiği cesîm du-
baları iskele hizmetini görmek üzere sâhile 
yaklaştırdı.

Sefâin-i harbiyenin ve bilhassa ihrâca 
mâvenet maksadıyla sefâin-i nakliyeye yer-
leştirilmiş olan nordanfild ve makineli tü-
fenklerin fâsılasız ateşleri himâyesinde her 
iki noktaya ihrâç başladı. Siperlerde eser-i 
hayât kalmadığına zâhib olan düşman, sâ-
hile tekarrüp ederken siperlerden âni bir 
sür‘atle fışkırân şedîd ateşlerle karşılan-
dı.. Senelerden beri maî ve saf sathında  

yükseltecek hârikalarla sahne-i harbi her zer-
re-i gubârı bir şehîd veya bir gâzînin hûn-i 
celâdetiyle meşhûn-ı kudsiyet bir ravza-i 
mübârek hâline getirilmişti.

Seddülbahir İhrâcı:
Düşmanın mütemâdi tayyare faâliyetle-

riyle donanma ateşleri altında gündüzin iş 
görmek kâbil olmadığından sâhildeki siper-
lerin ıslahı için karanlıktan istifâde edilerek 
çalışılabiliyordu.

11/12 Nisan (24-25 Nisan) gecesi düş-
man torpidolarının muhkîm edilen sâhalara 
lâ-yenkati‘ icrâ ettiği ateşler iştigâlâta mâni‘ 
olmuş ve siperdeki efrâdımızı da iz‘âc etmişti. 

Düşmanın geceleyin vukû‘ bu-
lan sürekli ve devamlı ateş faâliyeti, 
kariben bir teşebbüste bulunacağı-
nı ihsâs etmişti. Esâsen her ân için 
silâh başı hazırlığında bulunan ta-
rassut kıtaâtımız, topların gürültü-
sünden bütün gece uykudan mah-
rûm kalmıştı.

Nısf ’ül-leylden sonra saat üç-
buçuğa doğru ve guruba başlayan 
mah-ı alem-tâb, kemâl-i teyakkuzla 
tarassutgâhlarından ufk-ı mer’înin 
a‘mâk-ı sîminine  medd-i nazar-ı 
tecessüs eden mutarassıtlarımız 
gözleri önüne tedrîcen bir perde-i 
zulmet indiriyor ve kamerin ufûl-ı 
tedrîcisiyle bütün muhîte bir hüzün 
sârî oluyordu.

12 Nisan (25 Nisan) günü öğ-
leden evvel saat 4.30 raddelerinde 
tarassut kıtaâtımız, düşman donan-
masının müdhiş top tarrâkalarıyla 
silâh başına inmişlerdi.

Sefâin-i harbiye, sâhildeki si-
perlerimizi tahrîp için şiddet-i 
gûlânesiyle müzâb ve seyyâl bir ateş 
püskürüyordu. Kesîf gemi ateşle-
rinden ve siperler üzerinde parçalanan pek 
çok şarapnellerin infilâkıyla intişâr eden 
gazların hâsıl ettiği tayf-ı elvândan mürek-
kep duman, az zamanda sâhili setr etmişti. 
Hiçbir şey görülemiyordu. Yalnız bu duman 
arasında kızgın mermilerin ahcar-ı semâ-
viye gibi ta‘kîb ettiği tarikte bıraktığı âteşîn 
izlerle şarapnellerin havada vücûda getirdiği 
demet demet kandîller meşhûd oluyordu. Bu 
duman bulutlarına mermi kitlelerinin sukû-
tuyla zemînden feverân eden toz kasırgaları 
da inzimâm ediyor; vahşi bir manzara hâsıl 
oluyordu.

Düşman, bu ateşleriyle kuvvâ-yı ihrâciye 
için emîn bir sâha-i harekât ihzâr etmek is-
tiyordu.

hiçbir şâibe görülmeyen bu sâhillerin latîf ve 
berrak suları, al kanlarla rengini değiştirdi!.

Bir kısım düşman efrâdı, kayıklardan 
suya atılıyor; bazı kayıklar sâhile yanaşma-
dan devriliyor; sefâin-i nakliye bordaların-
dan dubalara inmek üzere bulunan efrâd da 
oldukları yere seriliyordu. Ertuğrul Koyu sâ-
hili düşman ecsâdıyla doldu. Seddülbahir İs-
kelesi’ne yanaşmak isteyen kayıklar kâmilen 
batırıldı. Tahrîpkâr ateşimizin te’siriyle düş-
man muvakkaten ihrâcı tevkîf etti. Ateşimiz-
den pek ziyâde yılgınlığa düçâr olan düşman 
efrâdı, nakliye sefînelerinden çıkmaktan im-
tina‘ ediyor ve zâbitlerinin kılıç darbeleriyle 
merdivenden indiriliyordu. 

İhrâç noktalarında devam eden bu cezr ve 
med müsâdemâtı esnâsında 
bir kısım düşman efrâdı, 
donanmanın şedîd ateşle-
ri himâyesiyle Tekke Koyu 
sâhilinin ateşten mahfûz 
sütreleri gerisinde tutuna-
bildiler. Düşmanın zâyiât-ı 
külliye ile Ertuğrul Koyu 
ve Seddülbahir İskelesi’n-
den tard edilmesi üzerine 
sefâin-i harbiyesinin bu ci-
hetteki müdâfiîmize tevcîh 
ettiği ateşler siperlerimizi 
dümdüz etti.. Müdâfiler, bu 
siperde barınmak imkânı 
kalmayınca diğer siperlere 
geçiyorlardı.

Tekke Koyu ve civârına 
çıkan düşman, tedrîcen tak-
viye edilerek mitralyözleri-
ni Tekke Sırtı’na yerleştirdi. 
Buradan çekilen müdâfiîni-
mizin bakiyesi, takviye edi-
lerek ilerlemek teşebbüsün-
de bulunan düşman üzerine 
tekrar saldırdı.

Saat yediyi geçiyordu; 
Seddülbahir sâhili ve arka-
sı ateşler içinde yanıyordu. 
Düşmanın Ertuğrul Ko-

yu’na tekrar sevk ettiği kuvvetler yine mahv 
edildi. Fakat vaz‘iyet ve mevki‘nin müsâide-
sinden bi’l-istifâde düşman Tekke Koyu’nda 
tekâsüf etmeğe başlamıştı. Buradan ilerle-
mek isteyen düşman, bir kısım takviye kuv-
vetlerimizle tesbît edildi.

Saat ona doğru Asya cihetindeki batarya-
larımızın Seddülbahir civârına ihrâca çalışan 
düşmanın harekâtına işkâl husûsunda pek 
büyük te’sîri başladı. Bir nakliye sefînesi, mü-
essir isâbetlerimizle karaya oturtuldu.

Düşmanın Seddülbahir’e tevcîh ettiği pek 
şedîd ateş altında evler yıkılmış, kasaba harâbe 
hâlini almıştı.. Seddülbahir İskelesi müdâfileri 
bu şiddetli ateşlerden müteessir oldukları hâl-
de sebât ediyor, yeniden sâhile çıkmağa yelte-
nen kuvvetleri sapır sapır denize döküyordu. 
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tabya edildi. Buradan Harapkale’ye ilerlemek 
isteyen düşman kuvvetleriyle tam bir saat em-
sâli nâmesbuk bir şiddetle çarpışıldı. Zâbitân 
ve efrâdımız kemâl-i azm ve metânetle fe-
dâ-yı can ediyorlardı!. Düşmanın bu vakte 
kadar takrîben üç alaya baliğ olan ihrâç kuv-
vetinin sülüsü, hatt-ı harbden ihrâç edilmişti.

Düşman kuvvetlerine nazaran nisbetsiz 
bir derecede bulunan Seddülbahir mıntıkası 
müdâfileri 22 saat kadar bir zaman aç, susuz, 
uykusuz ve bilâ-âram düşmanı lüzûmu kadar 
işgâl ve ihrâcını, pek yüksek kahramanlıklar-
la ta‘vîk ve işkâl ile maksadımızı pek şerefli 
bir sûrette istihsâle sa‘y ettiler.

Düşman bir cenâhıyla Sığındere mansıbı-
na ve diğer cenâhıyla Seddülbahir kasabası-
na kadar uzanmıştı ve bir kısım kuvvetleri de 
Eski Hisârlık’ta bulunuyordu.

13 Nisan (26 Nisan) sabahı Sığındere sırt-
larında birleşmiş olan düşman, süngü süngü-
ye icrâ edilen müsâdemât netîcesinde kah-
raman kıtaâtımız tarafından kâmilen denize 
döküldü.. Seddülbahir, Gözcübaba, Aytepe 
ve Teke sırtlarını işgâl eden düşman karşısın-
da ve üç taraftan donanmanın mütemerkiz 
ve müessir ateşi altında kalan bu mıntıkada 
ileri kıtaâtımızın Damlar’ın şimâlindeki hat-
ta gelmesi lüzûmu hâsıl oldu.

14 Nisan’da (27 Nisan) düşman, bir kısım 
kuvvetiyle Sığındere ve Damlar hattına doğ-
ru ilerledi ve eski Hisârlık - Sığındere hattını 
ileri kıtaâtıyla tuttu.

15 Nisan (28 Nisan) günü düşmanın do-
nanma ateşlerinin himâyesi altında ileri kı-
taâtıyla ibtidâr ettiği taarruzu telefât-ı külliye 
ile redd ve ric‘ate mecbûr edildi.

16 Nisan’da (29 Nisan) düşman, Seddülba-
hir, Harapkale, Aytabya ve Teke Burnu hattında 
bir silsile-i tahkîmât vücûda getirerek ileri kı-
taâtıyla Sığındere mansıbından i‘tibâren Kirte 
Deresi’ni ve Kanlıdere’yi kat‘ ile Kereviz Dere 
mansıbının sekiz yüz metre cenûbunda denize 
müntehi olan bir hattı işgâl ve tahkîm ediyordu.

Topçumuz, ateşleriyle düşmanı mütemâ-
diyen ta‘cîz etti. Donanma ateşi gündüzîn bu 
mıntıkada faâliyet ibrâzına sûret-i kat‘iyede 
mâni‘ oluyordu. Düşman da aynı vechile mü-
essir ateşlerimiz altında ilerlemek cür’etini 
göstermedi. Tarafeyn ileri mevâzii‘ beyninde 
gündüzleri mevzi‘î muhârebât devam ediyor, 
geceleri tahkîmâta germî veriliyordu.

18-19 Nisan (1-2 Mayıs) gecesi icrâ edi-
len umûmî ve şedîd taarruza kıtaâtımız, 
pek kahramanâne savletlerle düşmanın ilk 
hatlarına kadar sokuldularsa da düşmanı 
geri atamadılar. Düşmanın da mukâbil ta-
arruzları zâyiâtla püskürtüldü. Ertesi gün, 
ileri mevâziimize karşı düşmanın bir fâide 
te’mîn etmeyen ateşleri devam etti. Düş-
man karaya henüz obüs çıkarmamıştı. Sah-
ra topçusu da za‘îf idi. Fakat buna mukâbil  

Sâhile ayak basabilen pek az düşman efrâ-
dı, harâbeler altına, enkâz arkasına ilticâ edi-
yor; başlarını çıkaramıyordu.. Kuvvetlerinin 
azalmasına rağmen iskele başında ve kasaba 
civârında ahz-ı mevki‘ eden kahraman mü-
dâfiler, o gün akşama kadar düşmanın Sed-
dülbahir’e ihrâcını men‘ ettiler; aynı zaman-
da Sığındere mansıbıyla sırtlarının sâhil ve 
resânî sığlıklarına çıkan ve mitralyözlerle tak-
viye edilen bir tabur kadar düşman kuvvetiyle 
de mütevâlî muhârebeler devam ediyordu.

Ba‘de’z-zevâl saat birden sonra düşmanın 
Teke Koyu ihrâcâtı bir kat daha faâliyet kesb 
etmişti. Aytepe’ye doğru ilerlemek isteyen 
düşman, buradaki müdâfiinin ateşlerinden 
pek az kurtarabildiği bakıyyetüssüyûfuyla 
zevâyâ-yı meyyiteye sokulabildi;  müteâki-
ben vürûd eden kuvvetlerle tekrar tepeyi 
tedrîcen sarmağa başlamış ve zâyiâta bakma-
yarak iki cihetten zorlayıp zabt ile mitralyöz 
yerleştirmişti.

Düşman, müteâkiben Gözcübaba Tepeci-
ğini de elde etti. Burada muhârebe pek hun-
rizâne oldu ve Gözcübaba Tepesi müdâfiîni 
son neferini fedâ edinceye kadar çarpıştı.

Ertuğrul Koyu’nu yandan döven Harap-
kale’deki siperlerimiz; düşmana pek ziyâde 
zâyiât verdirdiğinden düşman donanması, 
bu siperleri tevcîh ettiği ateşle dümdüz etti.

Aytepe’yi zabteden düşman, Ertuğrul ta-
byasını da arkadan sardı. Ertuğrul tabyası ve 
Ertuğrul Koyu, 12 saat kemâl-i besâletle düş-
mana karşı müdâfaa etti. Bugün düşman, bu 
sâhaya takrîben beş tabura karîb bir kuvvet 
çıkarmıştı.

Gecenin hulûlüyle zulmet, tarafeynin ha-
rekâtını setr etmişti. Düşman mütemâdiyen 
tenvîr tabancaları endaht ederek harekâtı-
mızı görmeğe çalışıyordu. Müdâfilerimi-
zin işgâl ettiği hatta bütün gece bi’l-istifâde 
yeniden ihrâç ettiği kuvvetlerle ilerlemeye 
çalıştıysa da tevkîf edildi. Aynı zamanda eli-
mizde bulunan Seddülbahir Köyü’nde kanlı 
muhârebeler cereyân ediyordu. Hisârlık’a çı-
kan düşmanın ilerlemesine mâni‘ olmak için 
oradaki kuvvetimiz takviye edildi.

Nısfü’l-leylde Seddülbahir’deki müdâfile-
rimizin ateşi pek ziyâde  kesb-i şiddet etmiş 
ve lâ-yenkati‘ bomba infilâkları başlamıştı. 
Bilhassa bombalarımızın müessir sûrette is-
ti‘mâliyle Seddülbahir Koyu’na düşmanın 
ihrâcı uzun bir zaman ta‘vîk edildi. 13 Nisan 
(26 Nisan) sabahı düşman donanmasının 
Seddülbahir İskelesiyle koyuna yeniden tev-
cîh ettiği müessir ve muhrib ateşler himâye-
sinde buraya da asker ihrâç edebildi. Fakat 
bu netîce kendisine pek mühim zâyiâta mal 
edildi.

Seddülbahir kasabasının mahrecin-
den düşmanın hurûcuna mâni‘ olmak 
için medhali dövmek üzere mitralyözler  

şibh-i cezîrenin cenûb kısmını üç taraftan 
ihâta eden cesîm sefâin-i harbiye topları pek 
ziyâde tefevvuki hâizdi.

Düşman tayyareleri, her gün bomba 
ta‘cîzâtına devam ediyordu; sefâin-i harbiye, 
sık sık mıntıkanın muhtelif noktalarıyla garb 
istikâmetlerini şedîd grup ateşleriyle tarardı.

20 Nisan’da (3 Mayıs) tarafeynin topçu 
ateşi devam etti. Düşman mevzi‘leri önüne 
Salîb-i Ahmer bayrağı çıkararak pek külli-
yetli olan maktûl ve mecrûhlarını toplamakla 
meşgûl oldu.

20-21 Nisan (3-4 Mayıs) gecesi ba‘dez’z-
evâl 9’dan i‘tibaren tarafeyn ateşi şiddetlendi. 
Bu sırada mehtab da tulû‘ etmişti. Sefâin-i 
harbiyenin tevcîh ettikleri pek çok projektör 
ziyâları, siperlerden atılan tenvîr tabancaları 
top alevleri, vakit vakit sâha-i harbi tenvîr 
ediyordu. Fakat arazînin mübhem hayâlâtın-
dan başka hiçbir şey görülmüyordu. Bu boş-
luktaki sükûneti yalnız topların gürültüsü 
ihlâl ediyordu. Bu geceki taarruzda bilhassa 
düşmanın sağ cenâhı tazyîk edilecekti; ta-
arruza iştirâk etmek üzere vürûd eden yeni 
kıtaât, çalılıklarla mestûr arâzînin loşlukları 
arasına dalıyor, çalılarla temâstan hâsıl olan 
hışırtıdan başka bir ses işitilmiyordu.

Düşmanın olanca şiddetiyle icrâ-yı faâ-
liyet eden ateşe rağmen hücûm kollarımız 
ilerliyor ve zâyiâta ehemmiyet vermiyordu. 
Efrâdımız, pek cansiperâne hareket ediyor-
du. Düşman mevzi‘i bazı noktalarda sar-
sıldıysa da vaz‘iyetinde mühim tebeddülâtı 
intâc etmedi.

23 Nisan’a (6 Mayıs) kadar düşman, Sed-
dülbahir mıntıkasına takrîben üç İngiliz ve 
takviye edilmiş bir Fransız fırkası ihrâç et-
mişti; Hisârlık mıntıkasında Fransızlar bu-
lunuyordu. Şimdiye kadar devam eden mu-
harebâtta Fransızların kıymet-i harbiyesinin 
İngilizlere mütefevvik olduğu anlaşılmıştı. 
Bu tarîhe kadar Fransızlar da dâhil olduğu 
hâlde  müttefikînin on bir gün zarfındaki 
mecmû‘ zâyiâtı altı yüzden fazlası zâbit ol-
mak üzere on dört bine karîbdir. Mütevâlî 
taarruz teşebbüsâtımızla düşmanın kudret-i 
muhâcimesi ve serbestî-i harekâtı kesr edildi. 
Düşman artık vaz‘iyet ve kuvvetinin taarru-
zu idâme ettiremeyeceğini anlayarak dâimâ 
intizâr ettiği hücûmlarımıza karşı tahkîmâta 
ehemmiyet verdi.

Vatanın menâfi-i âliye ve mukaddesesi uğ-
runa hayâtını bilâ-tereddüd fedâ eden zâbitân 
ve efrâdımızın ibrâz ettikleri elvâh-ı hamâset, 
Osmanlı ordularının asırlarca  devam eden 
istîlâ devirlerindeki kâbiliyet-i cengaverâne-
sinin timsâl-i şehâmetine tamâmıyla nazîrdir. 
Her iki ihrâç sâhasında yüksek bir kuvve-i 
ma‘neviye ile dâimâ hayâtı istihfâf eden kah-
ramanlarımız, istikbâlin âbide-i şân ve celâde-
tini henüz mâzîye karışmadan kendi gülgûn
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Düşmanın Kabatepe’ye istinâd ile sol cenâhı-
mızı tehdîd etmek veya Kabatepe’nin tarafı-
mızdan işgâl edilip edilmediğini anlamak gibi 
bir maksad ta‘kîb ettiğine hükm edilebilir.

Anafartalar İhrâcına Kadar Devam 
Eden Muharebât

Arıburnu Cephesinde şedîd ve muvaf-
fakiyetli taarruzlarımızla sâhile sıkıştırılan 
düşman, büyük mikyâsda bir hareket icrâ 
edemeyecek hâle getirilmesi üzerine arâzînin 
menaâtinden istifâde ederek mevki‘ini tah-
kîm ve takviye etmekle meşgûldü. Tarafeyn 
ateşlerinin yekdiğerini pek müessir sûrette 
dövebildiği bu sâha-i harbde mevzi‘ muha-
rebâtı safahâtı başlamış ve tarafeyn kuvvet-
lerini kâmilen mestûr olarak isti‘mâl etmek 
ve tamâmen gizlemek ihtiyâcında bulunmuş 
idi. Taarruzdan sarf-ı nazar etmemekle bera-
ber bizim tarafta da tahkîmât için her türlü 
vesâite mürâcaat edilerek metîn bir hatt-ı 
müdâfaa vücûda getirildi. Cenûb mıntıka-
sında da vaz‘iyet aynı hâli almıştı.

26-27 Nisan (8-9 Mayıs) gecesi Arıburnu 
cephesinde düşmanın sağ cenâhımıza tevcîh 
ve beş kere tekrar eylediği hücûmlar, pek kül-
liyetli telefât verdirilerek def ‘ ve tard edildi.

Cenûbda muvakkat sükûnumuzdan is-
tifâde etmek isteyen düşman bütün cephede 
başlayan batî ve tedrîcî taarruzla  83 Tepesi 
civârında elde ettiği muvaffakiyeti pek az bir 
zaman sonra kayb etti. Kum torbalarından 
bil-istifâde kademeli ateş icrâsına müsâid 
siperlerle tahkîm ettiği hatlarda  bomba en-
dahtına mahsûs toplar ve pek mahirâne  bir 
sûrette müteaddid mitralyözler tabya etmişti.

4 Mayıs’da (17 Mayıs) düşmanın Arıbur-
nu’nda büyücek mikyâsda ihrâç yaptığı görül-
dü. Düşmanın şimdiye kadar verdiği zâyiât-ı 
külliyeden dolayı takviye kuvvetlerine ihtiyâcı 
vardı; düşman bu taze kuvvetlerle yerleştiği 
hatta daha ziyâde tezyîd-i metânet ve mukâve-
met etmeye vakit bulmadan tard etmek için 5-6 
Mayıs (18-19 Mayıs) gecesi  umûmî bir hücûm 
icrâ edildi. İhrâcın ilk günlerinde İngilizlerle 
karşılaşarak birçok şânlı muharebâta iştirâk 
etmiş ve bugüne kadar elde ettikleri netâyic-i 
muvaffakiyetle gurûr-ı ma‘nevîleri yükselerek 
hasmını tamâmıyla anlamış olan bu kıtaât 
arasına yeniden dâhil olan kuvvetlerimiz aynı 
hissiyât-ı besâlet ve fedakârî ile savaşmak ar-
zûsunu besliyordu.. Hücûm nısf ’ül-leylden 
sonra saat 3.30 da icrâ edilecekti. Kıtaâtımız, 
hücûm zamanını ulvî bir azîm ile bekliyor, saf 
ve nezîh kalblerden nebeân eden temenniyât-ı 
zaferle bütün rûhlar ihtizâz ediyordu.

Düşmanın za‘îf ateşleri altında siperler-
den boşanan hücûm dalgaları, yekdiğerini 
ta‘kîb ederek ilerlemeye başladı. Pek az son-
ra kendisini bekleyen felâketten haberdâr 
olan düşman, şedîd ateşlerini muhâcimle-
re tevcîh etti. Ateşin şiddetine rağmen akın 
devam ediyordu. Arâzînin çetin ârızala-
rını kemâl-i mahâretle atlayan muhâcim-
ler, düşman siperlerine kadar sokuldular.  

kanlarıyla tahmir ettikleri vatan-ı muazzezle-
rinin Adalar Denizi’ne nâzır ve ecdâdlarının 
hamâsiyâtına şâhid olan bu muazzez sâhalar-
da süngü ve kılıçlarıyla vücûda getirdiler!..

Kumkale İhrâcı
General Hamilton, Eceabat Yarımada-

sı’nın cenûb-i garbîsi müntehâsına yapılacak 
ihrâç hareketini setr ve aynı zamanda Asya 
cihetine yerleştirilmesi muhtemel bataryala-
ra karşı himâye için Kumkale’ye bir müfreze 
ihrâcını tasmîm ve bunun için de Altıncı Ko-
lonyal Alayıyla topçu ve sunûf-i fenniyeden 
mürekkep bir müfrezeyi Miralay Ruef ku-
mandasında olarak bu vazîfeye me’mûr etti. 
Bu müfreze, ayrıca bir filo himâyesinde ola-
rak ihrâç edilecekti.

12 Nisan (25 Nisan) sabahı fecirle bera-
ber Boğaz medhalinde bulunan filo, Kumka-
le ve Yenişehir ve Kalafatlı’ya kadar Mondros 
Çayı’nı şiddetle dövmeye başladı. Sefâin-i 
harbiyenin yağdırdığı şarapnel ateşi altında 
Kumkale barınılamayacak bir hâle gelmişti! 
Top yerleştirilen nakliye sefâini de filonun 
ateşine iştirâk ediyordu.

Kable’z-zevâl 4.30 da ihrâç başladı. Kum-
kale kasabasının hemen cenûbunda bulunan 
kuvvetimiz tarafından karaya çıkan düşman 
ateşle karşılandı. Obüslerimiz de müessir 
ateşlerle harbe iştirâk etti. Gündüzîn başlayan 
harekât-ı taarruziyemiz dolayısıyla geceleyin 
de pek şedîd muhârebeler cereyân etti. Kuv-
vetli iki düşman projektörü muhârebe mey-
dânını ale’d-devam tenvîr ediyor ve ileri atılan 
her adım düşman zırhlıları tarafından derhal 
ateşle karşılanıyor; maahazâ kıtaâtımızın 
cansiperâne hücûmlarına mâni‘ olamıyordu. 
Kumkale birkaç kere tarafeynin eline geçti.

13 Nisan (26 Nisan) kable’z-zevâl 4.30 
raddelerinde icrâ edilen umûmî hücûmla 
Kumkale bu defa kat‘i olarak istirdâd olun-
du. Bu muvaffakiyet topçularımızın müessir 
ateşleri ve piyâdemizin fevkalâde cesâret ve 
fedakârlığı ile istihsâl olunmuştu. (200) ka-
dar Senegalli ile birçok Fransız efrâdı esîr 
edilmişti. Esîrler ile kıtaâtımız üzerine bir ta-
raftan düşman gemileri  müdhiş bir şarapnel 
ateşi açtığı gibi bir taraftan teslîm olmayan 
Fransız avcıları ateş ettiklerinden üserânın 
bir kısmı kendi arkadaşlarının ateşleriyle 
kasden itlâf edilmiş oldular.

Kabatepe İhrâcı:
21 Nisan (4 Mayıs) sabahı saat beşe 

doğru iki zırhlı, üç torpido Kabatepe’ye 
hâkim mevzi‘lerde bulunan bataryaları-
mıza ve Kabatepe’deki siperlerimize aç-
tığı ateşler himâyesinde sâhile çıkarılan 
kuvveti ateşlerimizle karşılandı. Ve derhal 
yapılan hücûmla  iki yüzü mütecâviz zâ-
yiât vererek kâmilen def ‘ ve tard edildi.  

Tel örgü mânia‘larına kadar takarrüp eden-
ler müessir bomba ateşleri altında kalmış-
lardı. Meydân-ı harb iştial etmiş bir sâhayı 
andırıyordu. Binlerce tüfekten çıkan ateşler, 
bombalardan yayılan alevler karanlığın man-
zarasını değiştirdi. Müessir ateşler karşısında 
metânetini sarsmayan kıtaâtımız, bazı nok-
talarda düşman siperlerine girdiler. Ortalık 
ağarmış ve hücûm tevakkuf etmişti.

Tarîh-i askerîmizde âlî bir i‘timâd ve 
i‘tikâd ve yüksek bir fedakârlık numûnesi ola-
rak ilelebed kalacak kahramanlık mefâhiriyle 
mâlâmal olan bu hücûm, muvaffakiyet-pezîr 
olamamışsa da vesâit-i fevkalâde-i harbiye 
karşısında hiçbir tezelzül-i ma‘neviye ma‘rûz 
kalmaksızın yedi saat kadar bir imtidâdla 
bilâ-inkıtâ‘ devam etmesi cihetiyle yüksek bir 
şehâmet-i askeriye tecellî ettirmişti..

Hücûmun inkıtâını müteâkib düşmanın 
6 Mayıs (19 Mayıs) günü ve gecesi şimâl gru-
bunun sağ cenâhına icrâ ettiği mukâbil taar-
ruzla 25-26 Mayıs (7-8 Haziran) gecesi yine 
aynı cenâha tevcîh ettiği taarruzlar zâyiât-ı 
külliye verdirilerek def ‘ edildi. Ekser günler 
alelâde piyâde ve topçu ateşleri devam ediyor 
ve bomba müsâdemeleri vukû‘ buluyordu. 
Geceleri başlayan mevzi‘î ateşler tekmîl cep-
heye sirâyet ederek sabahlara kadar devam 
ederdi. Düşman siperlerinin bir kısmını ber-
havâ ederek bir gedik açmak maksadıyla atı-
lan lağımların infilâkleri top, tüfenk ve bom-
ba tarrâkalarıyla birleşir, hevlengîz velveleler 
husûle getirirdi..

Siper muharebâtında bomba, pek büyük 
bir ehemmiyet aldı. Yekdiğerine pek ziyâde 
yaklaşmış olan mevâzi‘ aksâmında el bomba-
ları siperden baş çıkartmayacak derecede bir 
te’sîr gösterirdi.

2 Mayıs (15 Mayıs) gecesi cenûb gru-
bunda 83 rakımlı tepede yerleşen düşman 
kuvvetleri taarruzumuzla hatt-ı aslîsine def ‘ 
edildi. İhrâc günlerinden beri Saros Körfezi 
irili ufaklı birçok harb ve nakliye gemileriyle 
tutulmuş cesîm bir liman manzarasını irâe 
ederdi. Ebhâr-ı muhîte seferlerine mahsûs 
olan sefâin-i cesîmeden en ufağına kadar 
merâkib-i bahriyenin her gün bir kısmı gi-
der ve başkaları gelirdi. Torpidoların mü-
temâdî keşf cevelânları görülürdü. Geceleri 
ihrâç iskelelerinde ve siperlerde düşmanın 
faâliyetini te’mîn için müteaddid projektörler 
mıntıkayı dâimî bir mehtap aleminde bulun-
dururdu.

9 Mayıs’ta (22 Mayıs) Arıburnu civârın-
daki bütün sefâin-i harbiye ve  nakliye acı 
acı düdük çalarak demir almağa başlamış-
lardı. Şimdiye kadar sâkin suları endîşesiz 
bir sûrette cevelângâh ittihâz eden gemilerin 
bu telâşları fevkalâde bir hâl ve tehlikenin 
zuhûrunu işrâb ediyordu.. Gemiler lâ-yenka-
ti‘ harekete ve bir kavs-i dâire üzerinde sey-
re başlamışlardı.. Torpidolar şimâl ve cenûb 
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Bugün düşmanın açtığı şiddetli topçu ateşle-
ri, üç gün ve üç gece devam ederek siperlerde 
pek çok tahrîbat yaptı.

Bu ateşleri müteâkib Fransızlar, 8 Haziran 
(21 Haziran) sabahı hücûma kalktılar ve bir 
kısım siperleri zabt ettiler. Bugün başlayıp 9 
Haziran (22 Haziran) günü de devam eden 
mukâbil taarruzlarımızla siperlerin bir kısmı 
istirdâd ve düşmanın cepheyi yarmak teşeb-
büsü de akamete mahkûm kaldı.

13 Haziran’dan (26 Haziran) i‘tibâren İn-
gilizler, sağ cenâhımızla merkezimize karşı 
yeniden taarruz hazırlığında bulunmağa ve 
mıntıkayı tedrîcen azamî bir şiddet iktisâb 
eden gemi ve kara toplarıyla döğmeye başladı.

15 Haziran’da (28 Haziran) zevâlden ev-
vel başlayan şiddetli bir piyâde taarruzuyla 
Sığındere sırtlarındaki siperlerimiz sukût 
etti ve düşman biraz ilerlediyse de taarruz 
durduruldu. Ve yeni taarruz teşebbüsleri 
def ‘ edildi. 18 Haziran’a (1 Temmuz) kadar 
muhârebe tedrîcen şiddetini kayb etmek 
üzere devam etti. 22 Haziran’da (5 Temmuz) 
bu cenâhda kudret-i tecâvüziyesi kâmilen kı-
rılan düşman, nazarını sol cenâha tevcîh etti.

28 Haziran’da sol cenâhımızda müdhiş bir 
topçu faâliyeti başladı. 29 Haziran sabahı İn-
giliz ve Fransızlar müttehiden merkez ve sol 
cenâha kat‘î bir hücûm tevcîh ettiler. Muhâ-
rebe tarafımızdan icrâ edilen mukâbil taar-
ruzlar ile 30 Haziran akşamına kadar imtidâd 
etti. Düşman, en son ümîdvâr olduğu darbeyi 
burada da indirmeğe ve azm-i celâdetkarâne-
miz karşısında Kerevizdere’yi geçmeğe mu-
vaffak olamadı.... Bütün bu mütevâlî ve şedîd 
hücûmlar, askerimizin süngüsünün ucunda 
kırılmış, düşmanın ne savleti ne de efvâh-ı 
nâriyesinin yağdırdığı çelik bârânı rûh-i mü-
dâfaamızı kat‘iyen sarsamamıştı. Pek müs-
tesnâ şerâit tahtında harb eden kıtaâtımızın 
îmân ve metânetini ve her türlü sitâyişin fev-
kindeki fedakârlığı ve mehâlikten pervâsızlı-
ğı muvaffakiyetimizin âmil-i mühimmi idi.

Bütün kuvvet ve kudretini sarf ettiği bu son 
muharebât-ı mütevâlîye ile düşman, cenûb-
dan da ilerlemeyeceğine kanâ‘at getirmişti. 30 
Haziran’dan sonra bu cephede de muharebât, 
nisbî bir devre-i sükûna girdi ve mevki‘-i mu-
harebâtı başladı. Her iki cephedeki harekâtı-
nın tamâmıyla mahkûm-i akâmet kalması  
üzerine düşman  için ya şibh-i cezîreyi tahliye 
veya başka bir cephede Çanakkale’ye karşı tec-
dîd-i hücûm etmek gibi iki şıktan birini ihtiyâr 
etmek lâzım geliyordu. Düşman, ikinci şıkka 
karar ve yeni bir ordu ihzârına ibtidâr etti.

Anafartalar ihrâcını setr için şimâl 
ve cenûb cephesinde düşmanın icrâ ettiği 
nümâyiş-i harekât

Düşman, mevcûd kuvvetiyle işi ba-
şaramayacağı daha Nisan ayı nihâ-
yetlerinde anlamış ve bir fırka kadar  

istikâmetinde gidip geliyorlardı. Hiç ümîd 
etmedikleri bir zamanda gayr-i mer’î bir teh-
likenin hudûsu mağrûr zırhlıları bir acz ile 
kıvrandırıyordu.

12 Mayıs’da (25 Mayıs) bu nâ-mer’î tehli-
ke gelip çattı. Bugün öğleden sonra, Arıbur-
nu, Kabatepe arasında “triumph” sisteminde 
bir zırhlı, 14 Mayıs’da da (27 Mayıs) Tekebur-
nu’nda demirlemiş olan “Majestik” zırhlısı 
tahtelbahirlerimiz tarafından pek âni bir sû-
rette gark edilmişti. Bu hâdisât-ı mühimme 
düşmanın faâliyet-i bahriyesi üzerine mühim 
tes’îrât îkâ‘ etti. Sefâin-i harbiyeden birçok-
ları Mondros Limanı’na kapatılmış, nakliye 
gemileri de adaların mahfûz koylarına ilticâ 
etmişlerdi. Tahtelbahir tehlikesine karşı su 
kesimi az olan sefâin ve monitörler getirildi 
ve sefâin-i cesîme bunlara terk-i mevki‘ etti. 
Şimâl grubunda harekât-ı kat‘iyeden sarf-ı 
nazar eden düşman cenûb grubuna yüklendi 
ve 30 Haziran’a (13 Temmuz) kadar devam 
eden müteselsil hücûmlar başladı.

Haziran nihâyetlerine doğru şimâl ve 
cenûb grupları cebhesinde müttefikînin cem‘ 
ettiği kuvvetler bervech-i âti mikdâra baliğ 
oluyordu. 

Şimâl grubu cephesinde dört Avustralya 
ve bir Yeni Zeland piyâde, üç hafîf Avustral-
ya ve bir Yeni Zeland süvâri, bir Yeni Zeland 
cebel livâsıyla ağır topçu bataryaları cenûb 
grubu cephesinde Rovayyal Navel ve Lan-
kaşayr fırkalarıyla yirmi dokuzuncu piyâde 
fırkası ve bir Hind livâsı Fransızlara âid beş 
müstemleke, iki Fransız, bir zihâf alayı ve yer 
lejbonu etranzer “gönüllü Hristiyanlardan 
müteşekkil” taburuyla ağır bataryalar.

9 Mayıs’da (22 Mayıs) Fransızlar, cenûb 
grubunun sol cenâhına kara ve denizden 
topçu ateşleri tevcîhiyle şedîd ve kat‘i taar-
ruz etti ve iki binden fazla maktûl verdirile-
rek def ‘ edildi. 22 Mayıs’a (4 Haziran) kadar 
vaz‘iyet hâl-i tabîîde devam etti.

22 Mart sabahı bütün cephede top ateşi 
başladı ve zevâlden i‘tibâren düşman tekmîl 
cephede taarruza kalktı. Bugünkü muhârebe 
pek şedîd ve buhrânlı idi. Cephemizin Sığın-
dere’den 83 rakımlı tepeye kadar takrîben 3 
kilometrelik bir kısmı sukût etmişti. Akşama 
kadar imtidâd eden muvaffakiyetli mukâbil 
taarruzlarımızla kayb ettiğimiz mevâziin bir 
kısmı istirdâd edildi. Bu gece ve ertesi gün 
muhârebe devam etti.

23-24 Mayıs (5-6 Haziran) gecesi icrâ etti-
ğimiz mukâbil taarruz muvaffakiyet kazandı. 
24 Mayıs (6 Haziran) sabahı muhârebe hattı 
eski hatta yaklaşmış, yalnız merkezden dâhile 
doğru bir inhinâ hâsıl etmişti. 5 Haziran’a (18 
Haziran) kadar vaz‘iyet hâl-i tabîîde devam etti.

5 Haziran’dan (18 Haziran) i‘tibâ-
ren kara torpili de meydâna çıkmış ve si-
perlerimizi alt üst etmeğe başlamıştı.  

taze kuvvet celb etmişti. Bu fırkanın vürû-
duna kadar vaz‘iyet, pek çok tebeddül etti-
ğinden yeni gelen kuvvet matlûp olan te’sîri 
gösteremedi. Bir ay sonra elde bulunan kuv-
vetin bir ay evvelki gibi za‘îf olduğunu gören 
İngilizler, yeni bir teşebbüs-i kat‘î icrâsı için 
üç nizâmiye ve iki tritoriyal (müstemleke) 
fırkası göndermeye karar verdiler. Bu kuv-
vetin Mondros’da tehaşşüdü Temmuz nihâ-
yetlerine doğru hitâm bulacaktı. Hamilton, 
-raporundan anlaşıldığı vech üzere- yeni 
celb edeceği kuvvetleri ne sûretle istihdâm 
edeceğini hayli düşündükten ve bu kuvvet-
lerin Anadolu yakasına, İnoz veya Saros’un 
şimâline veya şibh-i cezîrenin cenûb mün-
tehâsına çıkarmakta âmil olan sevkülceyş, 
tabyavî nukât-ı nazarî münâkaşadan sonra 
Suvla Körfezi’ne ihrâç edip bir hamlede Ko-
caçimen’i zabt ederek Arıburnu cephesindeki 
kuvvetlerimizin tamâmıyla arkasını almağa 
ve binnetîce buradan Maydos’u elde etmeye 
karar verdi. Ve cesâret ve i’nâdlarına pek gü-
vendiği Avustralyalılar ile Niv Zelandlıların 
tutunabildikleri şimâldeki [Arıburnu] sâha-
sından şedîd bir zorlayışla atılıp geçeceğini 
ümîd etti.

Suvla Körfezi’nde icrâ edilecek teşebbü-
sü setr için hiyel ve desâyis-i harbiye olarak 
Saros Körfezi’nin şimâline küçük bir ihrâç 
yapmak, sefâin-i harbiye tarafından Midilli 
Adası karşısına tesâdüf eden Anadolu sâhili 
boyunca nümâyişler icrâ etmek ve şimâl gru-
buyla cenûb grubunda büyük ve nümâyişî 
birer hareket-i taarruziye icrâ eylemek cihet-
lerini de düşündü.

Son günlerde düşman Kabatepe ile Kan-
lısırt arasında faâliyetini tezyîd etmiş idi. 
24 Temmuz sabahı şafakla beraber şimâl 
grubunda tarafımızdan icrâ olunan mev-
zi‘î bir baskın esnâsında toplarımızın mü-
essir ateşlerinin acısını çıkarmak üzere iki 
krüvazör, müteaddid monitör Palamutluk 
sırtıyla Conk Bayırı ve Kavakdere’yi şiddet-
le ateş altına aldı. Ve sabahtan beri kemâl-i 
faâliyetle devam eden asker ve mühimmât 
nakliyatı bataryalarımızın te’sîrli ateşleri 
altında birçok defalar inkıtâ‘a uğradı. Top-
larımızın menzili dâhiline giren nakliye 
sefîneleri ateşimizin te’sîriyle uzaklaşmaya 
mecbûr oldu. Korku Deresi ve Kömürka-
pı Deresi ilerisinde ve Merkeztepe gerisin-
de süngü takmış bir hâlde görülen düşman 
ihtiyât kıtaâtı topçu ateşlerimizle dağıtıldı. 
Öğleden sonra saat dörtte düşman obüsle-
rinin gâyet serî‘ ve şedîd ateşleriyle  Kanlı-
sırt, Kırmızı Sırt, ve Merkeztepeyi dövmeğe 
başladı ve bu ateşlere bir krüvazörle moni-
törler de iştirâk etti. Düşman muhnik gaz 
neşr eden pekçok mermiyât da atıyordu. Bir 
hücûm vukû‘ bulacağı anlaşılarak tedâbir-i 
mütekâbile ittihâz edildi. Filhakîka düşman, 
bir buçuk saat olanca şiddetiyle devam eden

24





Çanakkale5 Mart 331

îkâ‘ ettiği müşkilâtı zâyiât-ı mühimme ile 
bertaraf etmeğe imkân bularak Conk Bayırı 
istikâmetinde taarruza geçmişti. Düşman, 
aldığı takviye kıtaâtıyla taarruzunu teşdîd et-
mekte ve tarafımızdan da şiddetle mukâbele 
edilmekteydi.

İmroz Adasında ihzâr edilip Suvla’ya çıka-
rılacak olan düşman kuvvetlerinin de sefâin-i 
harbiyenin himâyesi altında zulmet-i leyl-
den bil-istifâde bu gece ihrâcına başlanmıştı. 
Düşman, Suvla’da sâhili donanma ateşine  pek 
ziyâde ma‘rûz bulunan açık ve kumsal kısım-
larından istifâde etmek husûsunu düşünmüş 
ve buraları ihrâç noktası olarak intihâp etmiş 
olmakla beraber sâhil tarassud ve müdâfaa 
kıtaâtımız gece beş düşmana karşı pek metîn 
bir mukâvemet göstermekte idiler. Sâhilin 
bazı aksâmının sık olmasından ve tarassud 
kıtaâtımızın müteyakkızâne ve fa‘âlâne ifâ-yı 
vazîfe etmesinden dolayı pek ziyâde müş-
kilâta ma‘rûz kaldılar. Nakliye dubalarından 
birçokları ateşlerimizin tesîr-i kâhiri altında 
sâhilden epey uzak bir mesâfede kuma otur-
tulmuş, dubalardaki ihrâç kuvvetleri hayâtla-
rını kurtarmak için havl-i cân ile denize atıl-
mışlardı. Lalebaba ile Gâzîbaba’da bulunan 
müdâfilerimiz dubaları müessir bir yan ate-
şine almışlardı. Büyük bir cesâret ve şecâatle 
kumsallığa kadar sokulan bir kısım kuvvetle-
rimiz, buraya çıkan düşman kuvvetleri ara-
sına bilâ-pervâ süngüleriyle dalarak bunlara 
bir karış bile ilerlemek için ma‘rûz kalacakları 
âkıbetin mukaddemâtını tattırmıştı.

Küçük, fedakâr kuvvetlerin süngü müsâ-
demâtıyla nihâyet bulan mukâvemet-i dilîrâ-
nesini pek mütefevvik kuvvetlerin hücûm-i 
cebrisiyle bertaraf eden düşman, Lalebaba 
Tepesi’ni zabt etti. Tuzla Gölü’nün içerisinden 
geçen Laletepe müdâfileri ile Küçük Kemikli 
ve Azmak Dere arasında bulunan kuvvetimiz, 
Tuzla Gölü’nün cenûbuna geçerek sabaha ka-
dar burada düşmana mukâvemet etmişler 
ve sabahın takarrübü üzerine Pertaltepe’ye 
çekilmişlerdi. Softatepe’de bulunan küçük 
bir kuvvetimizin ateşleri, bir düşman livâsı-
nın harekâtını tevkîf etti ve müdâfilerimizin 
ateşlerinin inzimâmıyla da zâyiât-ı mühimme 
verdirildi. Bu livâyı ilerletmek için diğer bir 
livâ ile takviye mecbûriyetinde kaldılar.

İngiliz, Suvla Limanı’na ihrâç edilmek 
üzere Dokuzuncu Kolordusunu tahsîs etmiş-
ti. Sâhile çıkan büyük kuvvetler ile bu gece 
sabaha kadar sâhil hattında şedîd müdâfaa-
mız karşısında ilerleyemediler. Ateşlerimizin 
te’sîrâtıyla intizâmı kayb ettirilerek tereddüd 
ve kararsızlık içinde bırakıldı. Küçük Kemik-
li Burnu’nun cenûbuna çıkan kuvvetlere kar-
şı da ateşle mukâvemet ediliyordu.

25 Temmuz sabahı Kemikli istikâme-
tinden düşman kuvvetlerinin ilerlediği gö-
rüldü. İhrâca karşı sâhil hattında her tür-
lü fedakârlığı îfâ ile Ağalılar - Kükürtlü  

topçu ateşini müteâkib öğleden sonra beş 
buçukta kesîf piyâde kuvvetleriyle Kanlısırt’a 
hücûm ve mevzi‘î bazı muvaffakiyet elde etti 
ise de bu gece bu muvaffakiyeti hükümden 
ıskât edildi. Yeşilsırt’a icrâ ettiğimiz baskında 
kısmen muvaffakiyet elde ettik. Düşmanın 
buradaki tedâbir-i mütekâbilesi gayr-i mües-
sir kaldı. Yevm-i mezkûrda cenûb grubunda 
da taarruz başladı. Öğleden sonra saat ikide 
kara ve gemi topları sağ cenâhımız siperleriy-
le gerilerine ateş açarak müteâkiben sağ cenâ-
hımızın bir kısmına mükerrer hücûmlarda 
bulundu ise de telefât-ı külliye ile tard ve def ‘ 
edildi. Kısmen bugün düşman sol cenâhımıza 
yalnız topçu ateşi tevcîhiyle iktifâ etti. Cenûb 
grubundaki bu hücûmlarında düşman mey-
dânda iki bini mütecâviz maktûl bırakmıştı.

25 Temmuz günü cenûb grubunda sol 
cenâhımıza karşı tevcîh ve üç kere tekrar edi-
len taarruzlar bilâ-muvaffakiyet devam etti. 
Sağ cenâhımızın bir kısmına tevcîh ettiği mü-
kerrer taarruzlar da aynı sûretle akâmete uğ-
ratıldı. Bugün cenûb grubunda cereyân eden 
muhârebât, pek büyük bir şiddeti hâiz idi. 
Düşmanın da i‘tirâf ettiği vechile hücûmlara 
karşı gösterdiğimiz mukâvemet ve salâbet ilk 
ihrâç günlerindeki mukâvemet ve metâneti-
mizden farksız idi. Şimâl grubunda 25 Tem-
muz’da tarafeynin şedîd hücûmları devam etti.

Conk Bayırı Taarruzu ve Anafartalar İhrâcı
Düşman aldığı yeni kuvvetlerle şimâl 

grubu cephesinde bulunan kıtaâtını ikiye 
ayırarak bunlardan bir kısmına şimâl guru-
bu cephesinde bir işgal muhârebesi yapmak, 
diğer kısmına da Anafartalar’a ihrâç edilecek 
kuvvetle tevhîd-i harekât ederek Sazlıdere 
Çatlakdere ve Ağıldere üzerinden iki taarruz 
kolu ile Conk Bayırı’na bir hücûm-ı hakîkî 
tevcîh etmek vazîfesini verdi.

24 Temmuz’dan beri düşmanın Kanlısırt 
ve Düztepe’ye karşı tevcîh ettiği harekât-ı 
taarruziye de nümâyişî bir mâhiyette ol-
maktan ziyâde ciddî bir hücûm şeklini al-
mıştı. Düşmanın harekât-ı umûmiyesinde 
hedef ittihâz ettiği Kocaçimen silsilesine 
aynı zamanda şimâl grubunun sağ cenâhın-
da bulunan kuvvetleri geri atmak sûretiyle 
de vâsıl olmak istediği anlaşılıyordu. Çün-
kü düşmanın bugünkü hücûmda yalnız sağ 
cenâhımıza karşı istihdâm ettiği kuvvetlerin 
derecesi ve azîm zâyiâta ehemmiyet verme-
yerek hücûmu tekrar etmesi ve hücûmun 
mükerreren akîm bırakılmasına rağmen 
muttasıl efrâdını siperlerden ilerletmeye sa‘y 
eylemesi buradaki taarruzunun ciddiyetine 
bir delîl teşkîl eder. Yalnız sağ cenâh siperle-
rimizin önünde bine yakın maktûl görülmüş 
olmasına nazaran düşmanın 24/25 Temmuz 
gecesi  sağ cenâhını şedîd topçu ateşleri al-
tında bulunduran düşman, Ağıldere ve Saz-
lıdere arasındaki mevânii, müdâfilerimizin  

Pınar hattına çekilen kuvvetimiz, tekrar 
musırrâne mukâvemete başlayarak tekrar 
kuvvâ-yı fâikeye karşı müdâfaaya girişti. Ve 
müessir yan ateşiyle düşmanın taarruzunu 
durdurdu. Düşman, bu darbe üzerine La-
letepe’ye yerleştirdiği topların himâyesiyle 
Pernar Tepe’ye doğru ilerlemeye çalışıyordu. 
Bir taraftan da sâhilde tahkîmâta faâliyet-
le devam ederek ihrâca da germî veriyordu. 
Kireçtepe’yi de şiddetle müdâfaa ediyorduk. 
Şiddetli topçu ateşleriyle sol cenâhımızdaki 
siperler kâmilen silindi.. Bu cenâha yüklenen 
ve mütemâdiyen takviye edilen kuvvetlerle 
şedîd süngü müsâra‘ası vukûa geldi.

Kıtaâtımız bütün gün bu hatta metîn bir 
kuvve-i ma‘neviye ile müdâfaada sebât etti. 
Aynı zamanda Conk Bayırı’nda muhârebe 
devam ediyordu. Düşmanın fevkalâde sarf 
ettiği mesâisi boşa gitmiş, bütün taarruzları 
kırılmıştı. Nümâyiş maksadıyla Saros Körfezi 
şimâlinde Sazlıdere ile Karaçalı arasına ihrâç 
edilen ufak bir kuvvet yirmiyi mütecâviz mak-
tûl ve mecrûh verdirilerek kâmilen tard edildi.

25/26 Temmuz gecesi sabaha karşı yeni-
den fâik kuvvetlerle Conk Bayırı’na tevcîh 
edilen taarruzlar, tekrar tevkîf edildi. Dik 
bayırlar üzerinden sık çalılıklar arasından 
büyük mezâhim ve müşkilâtla ilerleyen kuv-
vetler, pek çok zâyiât vererek siperlere ilticâ 
etmişti. Kocaçimen ve Conk Bayırı pâyele-
rinde cereyân eden muharebât, sahne-i har-
bin mihrakını teşkîl ediyordu. Düşman, bü-
tün azîm ve şiddetini bu noktaya toplamıştı. 
26 Temmuz’da ba‘de’z-zevâl üç buçuğa kadar 
tahkîmâtla meşgûl olan düşman, cephede 
sükûneti muhâfaza ederek sağ cenâhımıza 
ilerlemek istedi. Pek mütereddidâne hareket 
ediyordu. Şiddetli ve müessir ateşlerimizle 
bu teşebbüsü de geri kaldı. Mermi iştiâlle-
riyle sâha-i harbin ötesinde  berisinde tutu-
şan çalılıkların hâsıl ettiği yangınlar tarafeyn 
arasında bir mâni‘ husûle getiriyor ve hasmın 
harekâtını işkâl husûsunda işimize yarıyordu. 
Maamâfih ba‘zan kıtaâtımız da bu yangınla-
rın tevsi-i sirâyetinden müteessir oluyordu.

Müessir müdâfaalarımızdan yılan düş-
man, tereddüd ve kararsızlık içine düşmüştü. 
O kadar perişân bir hâldeydi ki: bu intizâm-
sızlığın önünü almak için bizzât Sula’ya çıkan 
Müttefikîn Başkumandanı, bir kolordudan 
ibâret olan kuvvet dâhilinde nisbeten ha-
rekâta kâbiliyetli ancak bir livâ bulabilmişti!

27 Temmuzda düşman, Küçük Anafar-
talar’ın şimâlindeki sırtlarla İsmailoğlu Te-
pesi’ni zabt için şimâlde ve cenûbda iki livâ 
ile ilerliyordu. Bu kuvvetlere karşı sabahle-
yin başlayan umûmî taarruzlarda düşman 
ric‘ate mecbûr edilerek bir hayli arâzî kaza-
nıldı. Düşmanın teşebbüs ettiği müteaddid 
mukâbil taarruzlar da kâmilen tard edil-
di. Düşmanın mukâbil taarruzlarına vukû‘
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beri devam eden muharebâtın en şedîd ve en 
kanlısı idi: Yalnız bu sahnede müsâdemâtın 
bidâyetinden beri İngiliz kuvvetlerinin ver-
miş olduğu zâyiât, vesâik-i resmiyeye na-
zaran on iki bine bâliğ olmuştu: Yalnız bir 
düşman fırkasının on bin beşyüz mevcûdu 
beş bin altı yüze tenezzül etmişti. Bir fırka, 
hey’et-i erkânı kâmilen maktûl düşmüş, onüç 
büyük rütbeli zâbit hatt-ı harbden çıkmış-
tı. Birçok düşman taburları, mevcûdlarının 
kısm-ı a’zâmını kayb etmişlerdi.

Bu güne kadar bu sâhada cereyân eden 
muvaffakiyetimizle tetevvüc eden mühim 
muhârebelerden sonra düşman, Kocaçi-
men’in elde edilemeyeceğine tamâmıyla kâni‘ 
olarak nazarını Anafartalar cephesine çevir-
di. Bu cephedeki kuvvetler tensîk ve takviye 
edildikten sonra bu sahne düşmanın yeniden 
silsile-i taarruzât ve tehâcumuna sahne oldu.

29 Temmuz sükûnetle geçti. Softa Tepe 
civârında düşmanın külliyetli kuvvâ-yı ih-
tiyâtiyesi görülüyordu. Bu gün yalnız piyâde-
den ibâret olan Elli Dördüncü İngiliz Fırkası 
muvâsalât etmiş ve karaya çıkarılmıştı. Bu 
kuvvet, Kavaktepe ve Teketepe sırtlarına ya-
pılacağı hücûmda isti‘mâl edilecekti.

30 Temmuz’da öğleden sonra saat dörtte 
düşman sefâin-i harbiyesi, Teketepe Kavakte-
pe civârıyla gerilerini, Kireçtepe yamaçlarını, 
Küçük Anafarta Ovası’nı dövmeye başladı.

4.50’de her iki taraftan şedîd piyâde ateşi 
açıldı. Düşman tedrîcen ilerleyerek hücûm 
mesâfesine kadar sokulduğu bir zamanda 
süngü hücûmuyla beş altı yüz metre kadar 
geri atıldı. Bu sûretle ta‘kîb ettiği maksadı 
elde edemeden üç yüzü mütecâviz telefât bı-
raktı. Düşman, Kükürtlü Pınar şimâlinden 
Karakol Dağı istikâmetinde kırılan sol cenâ-
hı ileri sürmek için 2 Ağustos’ta Kireçtepe’ye 
kuvvetli bir taarruzda bulundu. Kara ve gemi 
topları bir taraftan mevzi‘i dövüyor ve üç livâ 
kadar bir kuvvet de ilerliyordu. İleri kıtaâtıy-
la siperlerimizden bazılarını bidâyette  elde 
etmeğe muvaffak olduysa da pek ağır zâyiât 
verdirilerek püskürtüldü.

Düşman, bu mütevâlî taarruzlarıyla mak-
sad-ı sevkülceyşini istihsâl edemediği gibi 
tabya nokta-i nazarından düştüğü mahkûm 
vaz‘iyetten de kurtulamadı.

Düşmanın şimdiye kadar cereyân eden ve 
külliyetli zâyiâta mal olan muharebâtla pek 
ziyâde yorulduğu muhakkak olmakla bera-
ber yeniden kendisini toplayarak taarruza 
geçmesi ihtimâli de vardı.

Binâenaleyh elimizde bulunan hatlar bir 
kat daha tahkîm ve îcâb eden yerlerde istinâd 
noktaları te’sîs edildi.

Düşmanın bir karış arâzî kazanamaması 
için lâzım gelen husûsât yapıldı.

bulan mukâbelemiz, ve bilhassa topçu ateş-
lerimiz pek müessir oldu. Fundalıkların tu-
tuşması yüzünden hâsıl olan yangınlar da 
düşmana pek ziyâde müşkilât îras etti. Resmî 
raporlara nazaran İngilizlerin 27 Temmuz 
akşamına kadar mecmû‘ zâyiâtı 8,600 mik-
dârına bâliğ olmuştu.

Bugün düşman, taarruzu hazırlamak için 
sabahleyin gemi ve kara toplarıyla Conk Ba-
yırı sırtlarına müdhiş bir ateş açmış ve ateş 
tedrîcen azamî bir şiddet almıştı. Bütün sırt-
lar alev ve dumanlar içinde yanıyor, bu çe-
lik ve ateşten mürekkep mâni‘den göz gözü 
görmüyordu.. Yerden fışkıran toz kasırgaları 
kesîf duman bulutlarına karışarak semâya 
yükseliyordu. Bu cehennemî ateş himâye-
sinde Boğaz’ın mâî sularını görmek için hül-
yâ-perver ümîdlerle hatt-ı bâlâya doğru iler-
leyen kitleler, bir yıldırım şiddetiyle feverân 
eden ateşimizle darmadağın edilerek müteâ-
kiben başlayan taarruzumuzla bayırlardan 
aşağı sürüldü.

26/27 Temmuz gecesi ihrâca başlanılıp 
27 Temmuz sabahı arkası alınan 53. Fırka 
ile düşman 28 Temmuz’da Küçük Anafarta 
sırtlarını tutmak için yeniden hücûma karar 
verdi.

28 Temmuz taarruzu için Tuzla Gölü şar-
kındaki ovada ilerlemeye başlayan takviye 
kuvvetleri, daha bidâyette topçu ateşlerimize 
ma‘rûz kaldı. Düşman en şiddetli taarruzunu 
Sülecek mıntıkasına tevcîh etmişti. Taarruz, 
kemâl-i şiddetle zevâle kadar devam ederek 
biraz sükûnet bulduktan sonra ba‘de’z-zevâl 
beşte tekrar tecdîd-i şiddet etti. Vakit vakit 
mevzi‘î bir şiddet iktisâp eden taarruzlarda 
bir kısım düşman kuvvetleri, Yusufçuk Te-
pesi civârına tekarrüp edebildi ise de bütün 
muhârebe imtidâdınca devam eden şiddetli 
donanma ateşine rağmen  icrâ edilen bir sün-
gü hücûmuyla düşman zabt ettiği hatlardan 
tard edildi. Bugünkü taarruz düşmana üç 
binden fazla telefâta mal oldu. Bu günün en 
şedîd muharebâtı Conk Bayırı’nın tamâmıyla 
zabtı için yaptığımız taarruzdu.

Deniz ve kara toplarıyla müteaddid mitral-
yözlerin açtığı şiddetli ateşlere ma‘rûz kalan 
muhâcimler, metânetlerine halel getirmek-
sizin kemâl-i besâletle ilerleyerek düşmana 
kadar sokuldu ve Allah Allah sadâ-yı nusret 
ihtivâsıyla arslanlar gibi atılarak hasmı oldu-
ğu yerde kâmilen süngüden geçirdi. Ve Şahin 
sırtını istirdâd etti. Bu müsâra‘ada düşmanın 
bir generali ve birçok ümerâsı mecrûh ve 
maktûl düştü. Şahin sırtının zabtı için yapılan 
fedakârlıklarımız bu noktanın ehemmiyetiy-
le mütenâsipti.. Bu gün Azmak Dere ve Da-
makcılık Bayırı’na icrâ ettiğimiz taarruzlarda 
da muvaffakiyet ihrâz ettik. Bugünkü muhâ-
rebe, Kocaçimen pâyelerinde dört günden  

Mevcûd kuvvetiyle maksadını istihsâl 
edemeyeceğini anlayan hey’et-i seferiye baş-
kumandanı külliyetli kuvvâ-yı imdâdiye sevk 
ve i‘zâmı için vukû‘ bulan mürâcaatlarının 
semeresiz kalması üzerine evvelce Mısır’dan 
celb edilmiş olan ikinci Mavnend Baba Sü-
vâri Fırkası ve cenûb mıntıkasından alınan 
Yirmi Dokuzuncu Fırka ile Anafarta cephe-
sini takviye etti. Ve İsmailoğlu Tepesi’ne karşı 
tahşîd ettiği bu kuvvetlerle maksad-ı aslîsini 
istihsâl için mezkûr tepeyi zabt ederek Anzak 
Vâdisi’ni açmak  istedi. İsmailoğlu Tepesi bu 
vâdiyi sedd eden mühim bir mânia‘ idi.

8 Ağustos’ta düşman, denizden ve kara-
dan Büyük Anafarta istikâmetiyle İsmailoğ-
lu Tepesi’ni –hücûmu hazırlamak için- top 
ateşleriyle dövmeye başlamıştı. Bunu müteâ-
kib taarruzlarını Mestantepe, Pernartepe ve 
Azmak Vâdisi’yle Damakcılık Bayırı sırtları-
na sevk etti. Bu taarruzlar da telefât-ı azîme 
verdirilerek püskürtüldü.

Düşmanın taarruz için ilerlediği arâzî 
tamâmen ateşlerimizin te’sîrâtına ma‘rûz 
bulunuyordu. Düşman, bu günkü taarruzda 
yalnız bir fırkamızın cephesinde üç binden 
fazla maktûl bıraktı.

Bu son büyük muhârebe ile hasmın 
tamâmen kudret-i taarruziyesi kırıldı ise de 
son defa bir tecrübe-i tâli‘e daha girişti ve 14 
Ağustos’ta Kayacık Ağılı’nın şimâlindeki bir 
tepeyi zabt için bu noktaya üç kere tevcîh et-
tiği taarruzlar mukâbil taarruzlarımızla def ‘ 
ve ufak bir kısmı müstesnâ olmak üzere bü-
tün siperlerimiz istirdâd edildi.

Düşmanın yevm-i mezkûrda Kireçtepe’ye 
ve 14/15 Ağustos gecesi Mestantepe şimâl-i 
şarkîsine icrâ edip te’sîrsiz bırakılan muhâ-
cemâtından sonra bu mıntıkadaki savletleri-
nin şiddeti tamâmıyla söndü.

Düşmanın Anafartalar cephesinde de 
te’mîn-i muvaffakiyetine imkân kalmamış, 
cephenin neresine başını vurduysa karşısına 
çelik bir kitle gibi Osmanlı azm-i dilâverâne-
si çıkmıştı.

Mâverâ-yı ebhârdan kopup gelen istîlâ 
dalgalarını sîne-i şehâmetiyle karşılayan 
Conk Bayırı ve Anafartalar kahramanları, İs-
tanbul yolunun artık ebediyen açılamayaca-
ğını son defa olarak müttefikîne anlattı!

Çanakkale vekâyi-i müteahhiresi, mü-
teselsil bir siper muharebâtıdır. Düşmanın 
şibh-i cezîreden çekildiği tarîhe kadar üç 
cephede tarafeyn hutût-i harbiyesi, her gün 
yeni vesâitle techîz ve takviye edilen bir şe-
beke-i müstahkeme hâlini aldı. Her iki taraf, 
bütün vesâit-i fenniyeye mürâcaatla birer 
mıntıka-i müstahkeme vücûda getirdi. Si-
perler, en yeni âlât-ı tahrîbiye ve mevâni-i 
fer‘iye ile techîz edildi. Alelhusûs büyük çap-
lı obüslerimizin  vürûduyla pek mühim bir 
silâh-ı kâhire de mâlik olmuştuk. Muhârebe 
sâhalarında siper izlerinden başka hiç bir şey
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kâh o tarafın elinde kalmakla netîcelenirdi. 
Büyük çaplı toplarımız, düşman ordugâhla-
rını, ihrâç noktalarını karargâhlarını döver, 
mühimmât depolarında iştiâller husûle ge-
tirirdi.

Geceleri bomba ve tüfenk ateş teâtisi sa-
bahlara kadar devam ederdi. Keşif kolları 
faâliyetinden mütehassıl ufak tefek müsâ-
demeler eksik olmazdı. Bir siper vaz‘iyetin 
ıslâhı için mevzi‘î muhârebeler, hücûmlar, 
baskınlar tekerrür ederdi. Muhâsımlar, hiç 
durup dinlenmeyen bu ateş-i faâliyetle dört 
ay kadar bir zaman karşı karşıya kaldılar.

Tahliye
Anafartalar muvaffakiyetsizliği üzerine 

Boğaz’ın kara tarîkiyle de zabt ve teshîr edi-
lemeyeceğine kanâ‘at hâsıl edilmiş ve daha 
Eylül ayı zarfında şibh-i cezîrenin tahliyesi 
Londra’da mevzû-i bahs olmağa başlamıştı.

Vaz‘iyeti mahallinde bîtaraf bir nazarla 
yakından görüp anlamak ve kat‘î bir hüküm 
vermek maksadıyla 28 Eylül’de General Ha-
milton geri alınarak Bahr-i Sefîd Kuvve-i 
Seferiyesi Başkumandanlığına General Sir 
Çarls Monro ta‘yîn ve i‘zâm kılındı.

Mûmâîleyh, tanzîm ettiği raporda 
kuvve-i işgâliyenin ma’nen ve maddeten 
kudret-i tecâvüziyesi kırılmış ve orduyu  

görülmezdi. Yüzbinlerce insandan mürekkep 
tarafeyn kuvvâ-yı azîmesi, siperler içinde, 
mahfûz mahallerde, emîn yollarda gizlen-
mişti. Bu büyük sahnelerde kaynaşan insan 
yığınlarını toprak, dâhiline cezb etmişti. Sâ-
ha-i harbe hâricden bakan ve burada cereyân 
eden vekâyie şâhid olmayan bir göz, bu kadar 
kanlı ve azîm mücâdelâtın bu sahnede vukûa 
geldiğine pek ihtimâl veremezdi. Sâha-i har-
bin sâkinleri, topların ve tüfenklerin velvele 
ve şemâteti arasında yirminci asrın îcâbât-ı 
askeriyesiyle vücûd bulan bu tahtü’z-zemîn 
kal‘aların yeni şerâit-i hayâtiyesine alışmıştı.

Sahne-i harbe hâkim olan sükûtu top-
ların çığlıkları, mermilerin ıslıkları ihlâl 
ederdi. Gündüzleri vakit vakit topçu müsâ-
demâtı vukû‘ bulur, bir siper aksâmı dökülür, 
yer yer piyâde muhârebeleri cereyân ederdi. 
Büyük çaplı mermiyâtın sukûtuyla toprak 
kuranları arasında ecsâd parçalarının hava-
ya fırladığı olurdu. Ba‘zan lağımların infilâ-
kıyla bir büyük siper parçası müdâfileriyle 
beraber berhava edilir; dehhâş bir sadme 
te’sîriyle civâr siperlerde tezelzülât vukûa 
gelir, bir az evvel mevcûd olan bir ârıza-i 
zemîn şimdi nâpedîd olur; eşkâl-i arâzî de-
ğişir idi... Lağımlar ile açılan siper gedikleri 
etrâfında ba‘zan sürekli muhârebeler ce-
reyân eder ve bu siper enkâzı kâh bu tarafın,  

bulunduğu vaz‘iyet-i mahkûmeden kurtar-
mak gayr-i mümkin bulunmuş olduğu; ordu 
yeniden sarf edilecek fevkalâde  fedakârlık-
larla şibh-i cezîre dâhilinde ilerlemeye muk-
tedir olsa bile yine maksadın istihsâl edile-
meyeceğini; İstanbul’a yürümek cihetinin 
ise asla mevzû-i bahs olamayacağını bildirdi. 
Kendisine bu kadar büyük ümîdler rabt edi-
len teşebbüsât-ı azîme-i askeriyenin bu sû-
retle mahkûm-i iflâs olduğu haberini pek de 
beklemeyen İngiltere zimâmdârân-ı umûru, 
kanâ‘atlerini tevsîk için Harbiye Nâzırı Lord 
Kiçner’i Mondros’a i‘zâm etmek mecbûriye-
tinde kaldı.

Hakîkatı re’yü’l-ayn müşâhede eden Lord 
Kiçner, bu sergüzeştcûyâne teşebbüse deva-
mın büyük bir müttefikîn kuvvetini boş yere 
mahv etmekten başka bir şeye yaramayaca-
ğını ve bu kuvvetin bakiyetü’s-süyûfunu kur-
tarmak da bir kâr olacağını düşünerek tahli-
ye fikrini kabul ve te’yîd etti...

Müttefikler bütün ümîd ve emellerini 
Eceabat Yarımadası’nın yalçın sâhilleriyle 
Adalar Denizi’nin mâî sularına bir hüsrân-ı 
müebbedle gömerek şibh-i cezîreden savuş-
tular!

28 Kânûn-i Evvel’den sonra şibh-i cezîre-
de elîm mağlûbiyetlerinin hazîn ve târümâr 
bekâyâsı kalmıştı!..

5 Mart (1)334

Kemal Behiç
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Şiir ve hülyâ, altımızdaki mezârı örten, bize 
onu gizleyen, unutturan çiçeklerdir. İşte 
bizi biraz fazla neş’eli ve kahkahacı eden 
felsefe. Onun için her kaptan biraz şâir ve 
her bulunduğu ufkun kalbi olan kulesi ona 
hücre-i san‘attır.

Bu mübârek Türk denizinin Nisanını 
teneffüs ederken benim ve ebediyen be-
nim olan bu güzellikler kaynaşan muhît 
karşısında bir gurûr hissiyle doluyordum. 
Sonra kaderin bu kanlı imtihâna hayât ve 
ebediyeti nâmına da’vet ettiği Osmanlılığın 
cesûr ve mütevekkil evlâdlarını bu da’vetin 
şitâb ve îcâbet yolunda bu kadar mes‘ûd 
ve pervâsız görmek beni ifâde edilmez 
hisler, düşünceler içinde taşırıyordu. Sul-
tanhisâr’ın mütevâzi kulesinde bu taşkın 
ve mukaddes istiğrâk dakîkaları geçiverdi. 
Fakat gemici teyakkuzum, ihtiyârsız vazî-
fesine devam ediyormuş. Beni daldığım 
hisli yollarda yalnız bırakmıyor. Arkadan 
sıyânetkâr bir ta‘kîb ile geliyormuş. Birden 
bire uzakta denizin gümüşlendiği bir nok-
tasına işâret etti. Oradan geniş bir nefesini 
almak isteyen bir balık gibi bir torpido dı-
şarı atılmış, sular üzerinde sekerek vapura 
geliyordu. Hemen otuzsekizi haberdâr et-
tim. Sanki bir bahar ormanı üzerinden bir 
doğan geçmişti. Davul, zurna, türküler ve 
kaşıklar her şey sustu. O, doğru bir manev-
ra ile kurtulmuştu. Ve ben, bu mâvî cen-
nette yaşayan ma‘sûm adamların saâdetini 
zehirlemeğe gelen bu şeytanî düşmanı boğ-
mağa koşuyordum.

Denizin tılsımlı, laciverd mantosuna bürün-

müş, görünmez düşmanı bulmak için akşama  

Çanakkale’de İngilizler’in “AE2” Numaralı Tahtelbahrini Gark Eden

“Sultanhisâr” Süvârisi
(Rıza Bey’in Defter-i Hâtırâtından)

13 Nisan: (1)331 - Pazar ertesi

Şirketin 38 numaralı vapuru Rume-
li tarafından Gelibolu’ya doğru iniyordu. 
Hava güzel ve yaz kadar sıcaktı. Güvertede 
soyunmuş dökünmüş askerler davul zurna 
ile oynuyorlardı. O askerler ki yarın kal‘a-
da düşmanı karşılayacaklar, belki çoğunun 
rûhları bu ebedî mâîliğe karışacaktı. Vapur 
Marmara’nın, mâî ve zümrütlü dağların 
çerçevelediği bu mâî cennetin ortasında, 
mütevekkil ve münezzeh bir gönül gibi 
bir tarafa yaslanmış, geçtiği sulara inci ve 
nûr döşeyen çarkları onların bu ma‘sûm 
cümbüşlerini âhenkleyerek ilerlerken kap-
tan kulesinden bu bahar güneşinin altında 
rüzgârlana rüzgârlana Çanakkale ufukla-
rına koşan bu şetâret bezmini samîmi bir 
tecessüs neş’esiyle ta‘kîb ediyordum.

Her kaptan az çok bir deniz şâiridir. 
Mâvi enginler, dâimâ bu hayâllerin âşina 
ve davetkârıdır. Dalgalar; billûr çırpıntılar, 
fısıltılı kumsallar onlara âhenk ve kâfiye 
söyler. Bütün yıldızlar bize mahrem, en 
renkli ve altınlı tulû‘lar bizim, en haşmetli 
gurûblar bizimdir. En nûrlu mehtapların 
füsûn ve hülyâsı bizim başımıza yağar, pu-
sulalarımızın önüne cennet yolları serer. 
Bir denizciye bu kadar rûhu yumuşatan, 
hassasiyeti incelten ihsânlar biraz çoktur 
diyeceksiniz. Fakat kapkaranlık geceler, 
ölüm uluyan fırtınalar, bir gayyâ siyahlı-
ğıyla açılan korkunç dalgalar da bizimdir... 
Biz mezârımızın üstünde gezdirdiğimiz 
hayâtımızı şiir ve hülyâ ile süslemeyi biliriz.  

kadar denizleri alt üst ettim. Yoktu, bir gö-
rünmeye cesâret edemiyordu.

Rumeli kıyıları esmerleşmişti. Geli-
bolu’nun gam ve düşünceler ilhâm eden 
akşam gölgelerine sokulmuş temiz ve 
vuzûhlu manzarasının hüzünlü bir güzel-
liği vardı. Anadolu’nun alnı, güneşin altın-
larıyla henüz aydındı. Dalgalar, artık mor 
ve eflatundular. Bu akşam güzelliklerini 
temâşâdan, bu temiz ve hayâtlı havayı te-
neffüsden düşmanları mahrûm bırakmak, 
onları mahv edememek ye’si yanında kü-
çük bir teselliydi.

Şikârsız ve nevmîd bir akşam oldu. Gü-
neş hasretli Akdeniz’in kararmış sularına 
gömülürken rûhumda müzdâd bir kederle 
ondan, bir gün bu dalgalara, gecelere bürü-
nen esrârlı düşmanı  bir dakîka karşımda 
göstermesini recâ ediyordum. Ve o, koca-
man altın başını ufkun parlak atlaslarına 
koyarken geniş ve aşikâr bir tebessümle 
va’d ediyor gibiydi.

16 Nisan, Perşembe

Üç günden beri Maydos ile Çanakkale 
arasında tahtelbahir tarassud ediyorduk. 
Sultanhisâr, dumanları uzun ve sevdâvî 
saçlar gibi uçarak iki sâhil arasında ağır 
ağır nazlı ve hırâmân dolaşıyordu. Uzak-
tan belki suların arzûsuna bırakılmış bir 
keyif vapuruna benzetilirdi. Etrâfımızda 
harbi hatırlatacak hiçbir manzara yok-
tu. Yalnız Maydos, dört gün evvele ka-
dar, bir inci sırasıyla dizilen beyaz evleri  
tulû‘lara sedef tebessümlerle uyanırken 
şimdi yanmış, yıkılmış, mezârdan çıkmış
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bir noktadan kaynaşırdı. O zaman, altın 
postu üstünde esatîrî güzel “Helle”yi hatır-
ladım. “Helle”yi bir daha iâde etmeyen bu 
tarîhî cereyân asırlarca onun hazîn yâdıyla 
akmıştı. Fakat Türk saltanat ve istilâsını Ru-
meli’ye geçiren Şahzâde Süleyman Paşa’nın 
ümîd ve zafer yüklü sallarına yâr ü yoldaş 
bu deniz artık dalgalarında fahr ü mübâhât 
çağlayan bir âhenkle Türkün i‘tilâ fesânele-
rini enginlere, tarîhlere, tepelerine bir mü-
bhemiyet sarmış sisleri içinde (5) Mart’ın 
mahûf gulguleleri, sularının reşâşelerinde 
bize tarîhi söyleyen sesler veriyor, rüzgâr-
ları ne kadar bizim rûhlarımızla meşbû‘, 
ne kadar bizim mefâhirimizi fısıldayan 
terennümlerle dolu idi. Mehtablardan düş-
manın istifâde etmesini bekliyorduk. Fakat 
üç gün üç gece Sultanhisâr’ın güvertesinde 
harbin telâşlı şetâretini uyandıracak bir hâ-
dise olmamıştı. Biz, biraz deniz ve ihtisâsa 
kanmış, fakat bu gizli düşmandan tecessüs 
ve gayzımızı tatmîn edememekten müte-
vellid bir boşlukla hâlâ sâhilden sâhile seyr 
ediyorduk.

17 Nisan 331 - Cuma

Sabaha karşı bizim yerimize vazîfe al-
maya gelen torpidoya yanaştım. Bize doğ-
ruca İstanbul’a avdet emri gelmişti ve ar-
kadaşım, dün yolda geçirdikleri  bir harb 
hâdisesini haber veriyordu.

Dün akşam Karaburun önlerinde bir 
tahtelbahre tesâdüf etmişler, aralarında 
yarım saatlik bir muhârebe olmuştu. Fakat 
gurub düşmanı ellerinden kurtarmıştı.

Kamarasının tepesinden sızan ilk sabah 
aydınlıklarıyla hoş bir imtizâc yayan sigara-
sının bol dumanları arasında bunu anlatan 
sesinde nasıl heyecânlı bir telehhüf vardı. 
Onu dinlerken fikrime bir tasmîm koyu-
yordum. Dönüşte onların bahtsız geçtikleri 
sulardan gidecektim, ve o tahtelbahri henüz 
Marmara sabahının baharına doymamış, 
güneşli bir hava ihtiyâcı içinde bastıra-
caktım. Bu tasmîmin azmiyle meşgûl,  

bir çene ki sırıtkanlığıyla harbe, ölüme 
timsâl oluyordu. O beyaz Maydos üzerine 
çöken bu siyah ve harâb sükûttan biz on iki 
Nisan vahşet-i faciâsının vâveylâlarını hâlâ 
duyuyorduk. Maydos, şefkat ve insani-
yet, imdâd ve huzûr ma‘nâlarıyla çırpınan 
Hilâl-i Ahmer bayraklarının gölgesinde, 
bu hayât ve hürriyet mücâdelesinde düşen 
yaralılarımıza penâh oluyordu. Beşeriye-
tin ihtirâslarla kan bulanmış gözleri bura-
ya çevrilince Rahmanî bir lem‘a ile duyu-
lacaktı. Bu maddî ufuklardan yalnız hür 
ve müsterîh bir teneffüs te’mîni uğrunda 
mevcûdiyeti kan sızan bir milletin o beyaz 
bayraklar altında ıztırablarına sükûn ve te-
selli saran gençliğine her kalb hürmetkâr 
olacaktı. Fakat İngiliz tayyareleri bu has-
tahâneler üzerine zulüm ve vahşet yağdır-
dılar. İngiliz gemilerinin cinâyetkâr topları, 
yaralı evlâdlarını göğsüne basmış bir vâlide 
kudsiyetiyle sâhile uzanan bu beyaz kasaba 
üstüne volkanlar kustu. Orada kıyâmetten 
bir saat geçti. Bu kıyâmet kasırgasının gök-
leri sarsan velvelesi içinde ne kadar hasta 
teneffüsler dindi, ne kadar yaralı feryâdlar 
sustu. Biz gemimizle bu İngiliz şahese-
ri karşısında idik. Yumruklarımız sıkıl-
mış, çeneler kilitli, insaniyetin en bedbaht 
gözleriyle medeniyetin bu kızıl çehresini 
hakîki hatlarıyla gördük. Sonra ve enkâz 
altından bize haykıran aciz insaniyetin acı 
sesine koşmuştuk.

O akşam gönlümüz yaralı ve yorgun, 
Akdeniz’in uzaklarına kan ağlayan bir gu-
rubla Maydos’dan bu sabah evlâdlarının 
huzûrundan müsterîh ve tesellili vâlidenin 
artık kül ve mezâr olan beyaz hanümânın-
dan ayrılırken hepimizin kalbinde muzlim 
bir kin ve intikâm köpürüyordu.

Mehtaplı geceleri, Boğaz’ın zem-
zemeli suları üzerinde ay önümü-
ze müzehheb ve emelli yollar açıyor-
du ve enginde nûrdan esatîri bir etek 
gezinirdi. Fecre doğru ayın ziyâları sâhil-
lerden, koylardan, enginden toplanarak  

onu lâkayd dinler görünürken birdenbire 
kalktım. Arkadaşımın elini kuvvetle sık-
tım. Ve her hâlde lâtifeye benzemeyen bir 
sesle, biz kalkıyoruz, onu arayıp bulacağız, 
batırıp geleceğiz, dedim. O dakîka kalbinin 
ilhâmlarına bir az mağrûr bir kâhine ben-
ziyordum.

Gün doğuyordu. Ufukları bir gâze gibi 
saran beyaz, nûrlu bir sis vardı. İlk ziyâlar 
bu beyaz sis tülü üzerinde ince altın nesic-
ler yapıyordu. Hava sâkin ve sissiz, deniz 
durgun ve suskundu.

İstanbul’a dönüyorduk. İkinci kaptan, 
yanımda; gemiye her zamanki kısa yolu 
ta‘yîn ediyordu.

- Sultanhisâr başka yollar arıyor,- de-
dim. Başını kaldırdı, maksadı gözlerimde 
aradı. Orada istediği ma‘nâyı bulmuştu ki 
yüzünde bir sevinç gülümsedi.

Ekseriyâ düşman tahtelbahirlerin do-
laştığı bildirilen mevki‘leri arayarak gidi-
yorduk. Karaburun hizâlarında idik. Erdek 
Körfezi’ne ve Adaların arasına girerek o su-
ları tarayacaktım. Uzaktan Marmara Adası 
şimâlinde sisler arasında hafîf bir gölge be-
lirdi. Varda bandıranın “Ufukta bir tekne 
var!” sedâsı Sultanhisâr’ın bütün kulakla-
rında çınladı. Mürettebâtın şahin gözleri 
bir noktaya dikildi. Olanca sür‘atimizle o 
cihete doğru seyre başladık.

Bahar sislerinin verdiği inkisâr ile bu 
tekne denizin üstünde heyûlâî bir cesâmet-
le görünüyordu.

Bizim o tarafa hücûmumuzla teknenin 
alçalması ilk ümîd oldu. Dürbünlerin sâ-
ha-i ru’yetine girince bütün ağızlardan:

- Tahtelbahir, tahtelbahir!

Avazı fırladı. Her hâlde Kristof Ko-
lomb’un ilk karayı gören taifaları bundan 
daha büyük bir meserretle bağrışmamış-
lardı.

Toplar, torpidolar hazır, makineler olanca 
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kör ve şuursuz kafasının aldığı istikâmete 
hüsrânını götürdü.

Düşman yalnız müdâfaa değil, aynı za-
manda taarruz fikrinde idi. Biz şimdi daha 
kinli ve daha savletkâr olduk.

Birincisinin isâbetsizliğini görerek şaşı-
ran düşman ikinci torpidosunu hedefinin 
cihetini ta‘yîn etmeksizin atmış olmalıydı 
ki bizden pek uzak geçti.

 Saat  Dakîka

 9 45

Kahhâr isâbetlerle hedefini bulmakta 
yanılmayan mermilerimizden müteessir 
olan düşman suyun üzerine çıkarak bizim-
kilerden daha büyük çapta olan toplarını 
kullanmak mecbûriyetiyle beş yüz metre 
yakınımızdan müdhiş bir balina balığı çe-
vikliğiyle sath-ı bahre fırladı ve deniz üs-
tünde kaldı.

Kaçamayan, torpidolarıyla bir iş göre-
meyen düşman topları ile hiçbir netîce elde 
edemezdi. Toplarından korunmak için ona 
gayr-i müsâid vaz‘iyetler almakla beraber 
üzerine sür‘atle ateş ediyorduk. Mermi ve 
kurşun yağmuru altında bunalan düşman 
topunu kullanmağa imkân vermeyeceği-
mizi anladı ve çaresiz yine sür‘atle daldı.

 Saat  Dakîka

 10 5

Neden sonra, uzakta, üç dört bin met-
re mesâfede kulesine isâbet eden mermi-
lerin açtığı yaralardan su girmemek için 
kulesinin bir kısmını dışarda olduğu hâlde 
kaçmağa çalıştığını gördük. Yine üzerine 
hücûm ettik. Yine toplar ateş eylemeğe, 
isâbetler tevâlî etmeye başladı.

Bu sefer pek ağır dalıyordu. Her hâlde 
sakatlanmıştı. Kumanda köprüsünden as-
kere bağırdım:

- Gayret arslanlarım düşmanın işi bitiyor.

Yine dalmıştı.

Düşünüyordum. Mermilerimi-
zin bir çoğunun isûbet ettiği mu-
hakkak olan tekne hâlâ dalmasında  

kudretini sarf ediyor, ufacık Sultanhisâr bir 
ân evvel şikârını yakalamak için bir atmaca 
gibi süzülüyordu.

 Saat  Dakîka

 8 20

Topumuzun sâha-i te’sîrine girmiştik ki 
koca tekneden hiçbir eser, bir iz kalmamış-
tı. Güneşle yıkanan Marmara’nın müstehzî 
boşluğu ortasında idik. Bir müddet güver-
tede düşmanı kaçırdığına mahzûn asabî bir 
sükût oldu.

 Saat  Dakîka

 8 40

Küçük bir Türk gemisinin belki bir az 
nümâyişkâr tehdîdiyle bütün sulara gömü-
lü kalmak, gurûr ve ihtirâsına bütün dün-
yayı esîr etmek isteyen bir düşman için öl-
çüsüz bir ayıp olurdu. Bir de bu kadar fâik 
vesâitine rağmen bir daha görünmemesini 
meslek nâmına hiç affetmezdim.

Her hâlde o sâhalarda tekrar çıkmasını 
ümîd ettiğimden atması melhûz torpido-
sundan gemimi sîyânet için turlar yaparak 
taharriyâtımızda devam ediyorduk.

Birden bire sancak tarafımızda iki bin 
metre mesâfeden periskopu göründü. He-
men üzerine hücûmla: 

- Periskop üzerine ateş!

Emrini verdim. Gâyet serî‘ atılan mini 
mini toplarımız henüz dördüncü mermi-
sini hediye etmişti ki periskop içeri alındı.

Sancak topu nişâncısı Edremitli Ömer 
Onbaşı’nın attığı iki mermide isâbet taras-
sud olunmuştu.

Dalan tahtelbahire karşı îcâb eden 
manevrayı yapıyordum. Periskop tekrar 
bin beş yüz metreden yavaş yavaş sath-ı 
bahre çıkmaya başladı. Tabîî hücûm ve 
sür‘atli ateşle karşıladım. Bu esnâda bize 
bir torpido atmıştı. Hemen manevra yap-
tım. Torpido kıç tarafımızdan bir ku-
duz köpek gibi gayzlı köpükler saçarak  

ve seyrinde devam ediyordu. Ufacık mer-
milerimizin büyük ve kuvvetli olan tek-
neye mühim bir hasâr yapmadığına zâhib 
oluyordum. O hâlde?

Düşmana amân vermemek için son bir 
çare kalıyordu. Fakat bu, şübhesiz Sultan-
hisâr için de tehlikeli olabilirdi. Müsâde-
meye karar vermiştim. Bir daha çıkmasına 
muntazır olarak:

- Müsâdemeye hazır olun

Kumandasını verdim.

 Saat  Dakîka

 10 30

Yüze çıkar çıkmaz ikinci defa topunu is-
ti‘mâle hazırlanıyordu. Top ateşine devam 
ederek müsâdeme hücûmuyla üzerine atıl-
dım. Dümen kısımlarına bindirecektim, o 
tarafı pruvamıza almıştım.

Mürettebât müsâdeme paletini hazırla-
mışlar, alınlarında sâkin ve ulvî bir vakarla 
müsâdemeyi bekliyorlardı. Topların kısa, 
kesik, yıldırımlı tarrâkaları devam ediyor. 
Makineler gemiyi titreten mütehevvir gü-
rültülerle işliyor. Sultanhisâr, mürettebâtı-
nın azim ve heyecânından canlanmış, kük-
remiş gibi kendinden on misli büyük şikârı 
üzerine çâlâk ve gayzlı gidiyordu.

Biz yaklaştıkça büyüyen, yükselen koca 
siyah tekne, şaşırmış, hissiz bir hâlde son 
dakîkaya muntazır gibiydi. Bu uzun mücâ-
dele tam son ve korkunç bir darbe ile biti-
yordu. Önümüzde gâyet serî‘ bir hareketle 
dalgalara gömüldü.

Bir kaç dakîka sonra bizim pek yakı-
nımızdan sür‘atle denizin üzerine fırladı. 
Şiddetle sarsıldık. Acaba altımızdan çıka-
rak bizi devirmek mi istemişti.

Şimdi bir de aczin, o zavallı silâhını tec-
rübe edecekti. Hile, baş taraftaki kaporta-
dan bir nefer bize beyaz mendil sallıyordu.
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çırpınışlarıyla bu zaferi Marmara’nın mâvî 
ve mes‘ûd genişliklerine yayıyordu. Göz-
lerim iki sıcakvecd ve teheyyüc katresiyle, 
bayrağının ebedî bir şa‘şaaya müstağrak 
mâvî ve samîmi Marmarası’na ve bu se-
har denizi derâgûş eden Kibriya-i Kudrete 
taabbüd ve şükrân hisleriyle dakîkalarca 
mevkûf kaldı.

Tahtelbahir ağır ağır derin ve muzlim 
mezârına inmişti ve iki buçuk saat devam 
eden mücâdele artık hitâma ermişti. Üç 
zâbit ve yirmi dokuz askerden ibâret mü-
rettebâtı Sultanhisâr’ın güvertesine alındığı 
vakit miskin bir hayât içinde, nasıl oldu da 
böyle küçük toplu ufak bir tekneye teslîm 
mecbûriyetinde kaldıklarına hem mahcûp, 
hem de mütehayyir idiler.

Beş gün evvel otuz sekizi safdil seyrânı 
arasında boğmak isteyen, dün arkadaşımla 
harbe cür’et eden bir tahtelbahirdi. Tesâdüf 
de beni arkadaşımla ettiğim va‘adde vefâsız 
bırakmadı. Bütün mürettebât bu mevki‘ini 
İngilizlerin gözümüzün önünde Maydos’a 
yaptıkları alçak ve kanlı tecâvüze asil bir 
intikâm bildi.

*
**

Nârîn ve semâvî minareleriyle, her 
renkten evlerinin şerefi rûhlarına munîs 
ve şiirli izdihâmı . Yeşil serviler, mâvî kub-
beler arasında sancaklarıyla donanmış, 
bacalarından keyifli dumanlar savura-
rak ipek köpükler içinde uzun bir hasre-
tin vuslatına koşuyor. Tarîhin mefâhir ve 
hâtırât denizlerinde hayâl kuruyordum. O, 
derya cevelânlarına mâlikâne yapan eski

Şübhesiz bizi bununla meşgûl ederken in-
tikâmını almak teşebbüsünde bulunacaktı: 

- Ateşe devam!

Kumandasını tekrar ettim. Toplar ve 
mavzerler yine harb nöbetini vuruyorlardı.

Nihâyet bütün mürettebât kaportalar-
dan dışarı fırladılar.

- Hurraa, Hurraa!

Ellerinde beyaz mendiller, yukarıda gü-
verteye dizilmişlerdi.

- Hurraa, Hurraa!

Mendil sallıyorlar, kule içerisindeki 
zâbitân İngiliz bandırasıyla teslîm işâreti 
veriyorlardı.

- Hurraa, Hurraa, Hurraa!

Bir dakîka kendimizden geçmiş gibiy-
dik. Bu manzara karşısında benliğimizi 
unutmuştuk. Vazîfemizin bittiği noktada 
şahsiyetimiz de susmalıydı. Artık biz onla-
ra muhâtap değildik.

“Denizlerin yegâne hâkimi İngilizler, 
İmparatorluğunun ufkunda güneş gurûb 
etmeyen İngilizler, memleketimizin hu-
dûd-i tabîiyyesi denizlerdir ve denizler 
bizimdir; diyen İngilizler, kendilerinden 
büyük millet, onlardan kavî hükûmet tasav-
vur edemeyen İngilizler Türkün fedakârlığı 
önünde mağlûpdu. Ve Sen Corc’un muh-
teris haçını taşıyan İngiliz bandırası necm 
ü hilâlin âsumanî vakarı önünde sernigûn-
du. Bu bizim şahsiyetimizin fevkinde bü-
tün sevgili vatana râci‘ mefharetlerdi”.

Sancak: Başlarımızın üstünde, kalbleri-
mizin halecânlı sevinçlerini tanzîr eden al 

Osmanlı donanmalarını tahayyül ettim. 
Onların, zabt edilmiş düşman kalyonları, 
çekdirileri yedeğe takılı, küreğe vurulmuş 
binlerce esîr bütün sâhillerin hazîneleri-
ni Pâyıtahta getiren nasıl mutantan ve ih-
tişâmlı avdetleri vardı. Bizans ufuklarını bir 
Türk ve Osmanlı şehri yapan bu azametli 
kubbelerin çoğu büyük deniz zaferlerinin 
birer âbidesi, Akdeniz ganâiminin semâ-
larda ebediyeti bulmuş birer yadigârı değil 
miydi? Bu düşünce serverimin kanatlarını 
kırmıştı. Benliğim küçülmüştü. Mahzun-
dum. Başımın üstünde Sultanhisâr’ın zafer 
süslerini çok görür gibi oldum. Bir hiç için 
kalblerimizde çırpınan bu meserretleri; ne 
kadar ma‘nâsız buluyordum. O zaman aziz 
arkadaşlarımın, sevgili efrâdımın harbde 
gösterdikleri fedakârlık gözümün önüne 
gelmişti. Onlar göğüslerinde ecdâdının 
rûhuyla dövüşmüşlerdi. Aynı ateş ve îmân 
ile ölüme pervâsız ve hakaretli, karşı koy-
muşlardı. Demek ki mâzî ölmemiş, durma-
mış, gençliğin kanında, rûhunda devam ve 
tevâlî ediyor, yüksek ve şerefli istikballere 
doğru gidiyordu. Hemen tesellî ve ümidle 
dolmuştum.

Esîrleri, İngiliz haysiyet ve gurûrundan 
alınmış bu nâcîz ganîmeti Sevgili Gâzî Pa-
dişâhımın tahtı eşiğine teslîm ederken kal-
bimde vazîfesini yapmış bir askerin derûnî 
huzûrundan başka bir his yoktu.

                 Müstensihi

Rabbânî Fehmi
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Şimdi vatanı, İstanbul bütün camileriy-

le, saraylarıyla mâvî göğü, mâvî deniziyle, 

saz benizli nârîn kadınlarıyla, ince uzun 

boylu sinirli gençleriyle, ağır ve me’yûs yü-

rüyüşlü ihtiyârlarıyla gözünün önüne geli-

yor... Bu güzel, bu tatlı, bu güler yüzlü va-

tan Avustralya’dan Kanada’dan, Afrika’dan, 

arzın her köşesinden gelen vahşi, kaba, sar-

hoş İngiliz, Fransızların çivili, nallı çizme-

leriyle ezilecek?.. Bu temiz milletin, mur-

dar adamların altlarında mı lekelenecek?..

İslâm’ın gözü, Türk’ün kalbi olan bu, 

renk ve nûr durağı memleketin pek temiz, 

pek ma’mûr, pek güzeldi. Onun yıkık du-

varları, Avrupa’nın dargın sisler, durgun is-

ler altındaki kaba, kirli, kara, matemli kâşâ-

nelerinden daha mütemessimdir... Onun 

çarpık kavuklu, yan fesli harap mezârlıkları 

buraların Dâr’ül-felâsefelerinden, kütüp-

hânelerinden daha manidâr, daha tefekkür 

fermâdır... Oranın hamalları, fakirleri bu-

ranın lordlarından, milyonerlerinden daha 

asîl, daha kibâr, daha civânmerddir...  Bu-

ranın düzgün, kara sokaklarından oranın 

beyaz, mâvî kaldırımlı eğri yolları daha ak, 

daha temiz, daha nûrânî, daha neşelidir... 

Avrupa’nın bir şehir büyüklüğündeki  fab-

rikalarından içlerinde bir hünerverle bir 

çırak çalışan küçük dükkânların ma‘mûlâtı 

daha san‘atperver, daha isti‘dâdnümâdır...

Yok!.. Bu kara bir feza, kara sokaklar, 

Sünbül Kokusu

Bugün Pazardı. Budapeşte Dâr’ül-Fünû-
nı Tabî‘yyât Şubesinde tahsîl etmekte olan 
Hüseyin Arif, Macar pâyitahtının loş, ru-
tubetli ve güneşsiz sokaklarının birinde, bu 
milletin tâliî‘ gibi, gamlı, metrûk bir apart-
manda, fakîrâne odasının kenarında, tah-
ta masanın üstünde duran bir gün evvelki 
gazeteyi aldı. Tekrar okumaya başladı. Ça-
nakkale’ye dâir Dersaâdet’ten, Berlin’den, 
Londra’dan gelen telgrafları süzdü!.. Ka-
radan ve denizden hücûm devam ediyor; 
Boğaz’a döktüğümüz torpiller toplanıyor, 
Kumkale’ye, Seddülbahir’e, Anafarta’ya çı-
kan İngiliz ve Fransız askerleri ileriliyorlar...

Her satır bir hançer, her nokta bir kur-
şun gibi beynine saplanıyordu. Muzmahil-
di. Yüreğini kaplayan ateşli bir acı göğsü-
nü yakıyordu. İşte! Romanya, ülkesinden 
mühimmât geçirtmiyordu. Bizim de silâh 
ve cephâne tezgâhlarımız nâkâfiydi. İstan-
bul’un müdâfaasından ümîdini kesmişti. 
Hâlbuki İngilizler, Fransızlar, cihânın bu 
iki müterakkî milleti yerden, gökten, de-
nizden yıldırımlarıyla, volkanlarıyla, ce-
hennemleriyle kapımızın önüne gelmiş-
lerdi. Onların drednotlarına, tayyarelerine, 
tahtelbahirlerine mukâbele edecek nemiz 
vardı?.. Bir göğüs, bir pazu. Bir göğüs, bir 
pazu.

Hay Allahım!.. Bu göğüs çökecek, bu 
pazu kıvırılacak.

kara hâneler içinde yetişen karanlık yürek-

li, karanlık fikirli zebânîler memleketimizi 

o, renk ve nûr durağı memleketimizi çiğ-

nemesin!!...

Kalbinin en derin, en ateşli köşesinden 

bir çığlık kopardı:

- Allah! Ey İslâm’ın Allah’ı!.. Çiğneme-

sin, çiğnetme!!

Bulutlu düşünceler dimağını kapladığı 

sırada uzun siyah kirpikleri arasından iki 

şimşek çaktı. Damla damla ağladı. Bu bir 

rahmetti. Gözlerini sıktı. Dar ve muzlim 

odacığında gezinmeğe başladı... Sonra ma-

sanın gözünü çekti. Ufak paslı bir revolver 

çıkardı. Fişenklerini yokladı. Ninesinin, 

ablasının, sevdiklerinin hayâllerini gözle-

riyle öptü. Bir kâğıt ve kalem aldı... Takat-

sizdi. Avluya nazır pencereyi açtı. Bir parça 

hava istiyordu.

İki kat camın arasında duran ve dört 

gün evvel ev  sâhibesinin hediye ettiği bir 

küçük saksıdaki sünbüle doğru eğildi. Onu 

kokladı... İrkildi... Çekildi. Düşündü... Ağ-

layarak tekrar saksının üzerine kapandı... 

kaldı. Sağ avucuyla çiçeği yüzüne, gözüne 

çekti, sürdü. Yine kokladı, kokladı, kokladı. 

Dimağında bir baygınlık, gönlünde bir aşk, 

bir secde coşkusu... Kendisini kayb etti.

Bu sırada kapı vurulmuştu. Dudakları 

Çanakkale
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cihânın madrabazları gelecekler. Cami yer-
lerinde orfeonlar, saraylarda kumarhâne-
ler... Düşün.

- Off!

- Allah aşkına şu, sümbülü bir daha 
kokla!

- İşte, bir yaz akşamı Kalender’in, ya-
nakları, saçları, elleri okşayan yumuşak, 
tatlı, ılık, şehvânî rüzgârı ki rûhu mâvî nûr-
lara sarar... İşte, küpeştesi mâvî ipek örtülü 
iki çifte nârîn bir kayığın içinde ak bulut-
lara bürünmüş iki yıldız; iki yaşmaklı taze 
hanım; Şair Nedim’in iki berceste-i mısraı; 
iki demet sümbül... İşte, yıldızlı bir gece, 
Anadolu sâhilinin arka koruları arasından 
gelen bülbüllerin elhânına, görünmez bir 
sandaldan yükselen bir “hey hey” âhengi 
bürünüyor, sanırsın ki yıldızlar nûr teganni 
ediyorlar ve çiçekler râyiha ötüyorlar.

-Ah!.. Şu sünbülü ver, ben de, bir daha 
koklayayım. İşte, Bâbıâlî Caddesi’nden ge-
çen iki üç efendi ki sarımtırak simâlarıyla, 
zerâfeti dünyanın hiçbir tarafında inkâr 
olunamayan asîl ve vakûr inhinâlarıyla 
âşinâlarına temennâlar ediyorlar... İşte, Bâ-
yezid Câmii’nde bir terâvih namazı ki bü-
tün bir milletin saf rûhu secde hâlinde Al-
lah’ın huzûruna saçılmış, serilmiş... İşte, bir 
eski kafesin arkasında Şarkın bütün enîn 
şiirini tertîl eden bir ûd sedâsı... İşte, Bo-
layır’da Kemal’in mezârı... Azizim, camile-
ri, medreseleriyle, imâretleri, saraylarıyla 
bütün bir medeniyetin, üç yüz elli milyon 
İslâm’a âid bir medeniyetin, bir mevcûdi-
yetin istinâdgâhı, Türk’ün, Osmanlı’nın, 
güzelliklerin, büyüklüklerin pâyitahtı gi-
diyor.

- Gidiyor ha!...

Hüseyin Arif şimdi fırlamış, “Yaşamak 
alçaklıktır” diyerek revolverini tekrar kav-
ramıştı. Siyavuş, üstüne atıldı. “Hayır, sanı-
rım ki böyle, bir odada ölmek alçaklıktır” 
dedi.

çiçeğin kıvrımları arasında olduğu hâlde 
mecâlsiz “Gel!..” dedi. Karşısında Mehmed 
Siyavuş’u buldu. Hemen saksıyı kavradı.

- Şunu kokla, kokla Mehmed! 

Dedi. Mehmed Siyavuş, arkadaşının 
perişânlığından, heyecânından ürkmüştü. 
Yavaşça içini çekti.

- Hayır, iyi kokla! Derin kokla! Gözle-
rini kapayarak kokla! Ve koklarken göz-
lerinin önüne ne geliyor? Neresi geliyor? 
Söyle. Allah aşkına bütün rûhunla, bütün 
nefesinle kokla!..

Arkadaşının yüzüne doğru çiçeği tutu-
yor, itiyordu. Mehmed Siyavuş:

- İstanbul kokusu...

- Değil mi? Değil mi? Fakat neden böyle?

- Hani Mart içinde, Nisan, Mayıs’ta 
köprü başında, sokak köşelerinde geniş 
işportalar, kola takılan ince uzun sepetler 
içinde lâleler, zerrînler, şebboylar, menek-
şeler “bahariye kokuları” diye bağıran kara 
yağız bıçkın kıyafetli satıcıların önünde 
demet demet saçılan bu kokular... Beşik-
taş’ın, Eyüp’ün fulya tarlalarının kokuları...
Rûhânî bir medeniyet, kudsî bir nezâket 
kokuları.

Ah! Vatan kokuları, güneşi böyle, göğü 
böyle kokar değil mi? Virânesi böyle, 
ma‘mûresi böyle kokar. Sarayı böyle, ku-
lübesi böyle kokar değil mi? Fakat bu mü-
bârek bahçe elimizden gidiyor. İstanbul’u 
kayb ediyoruz.

- .....

Şimdi korkunç bir sükût. İki genç bo-
yunları bükülmüş, kalpleri durmuş, gözleri 
fırlamış düşünüyorlardı...

- Evet, nasıl karşı duracağız?

- Nasıl karşı duracağız?

Bu sefer mutlaka İstanbul gitti. Ebe-
diyen gitti. Oraya Mujikler, Moskoflar 
gelecekler. Düşün! İngilizler, Fransızlar, 

- Ne yapabiliriz?

- Çanakkale’de ölebiliriz.

- Bundan ne olur?

- Analarımızdan evvel kendimizi çiğnet-
miş oluruz. Ben gidiyorum Hüseyin Arif.

- Ben de geliyorum Mehmed.

Biribirlerinin ellerini sıktılar. 

O akşam lokantada rast geldikleri bir 
gazeteci bunlara demişti ki Çanakkale mü-
dâfaası yalnız Hilâfetin istikrârını değil, 
Almanya ile Avusturya Macaristan’ın da 
bekâsını te’mîn edecek ve Rusya’nın izmih-
lâlini hâzırlayacaktır. Ve tarîh Türkiye’nin 
önemini o zaman anlayacaktır.

İki gün içinde eşyâlarını sattılar. Üçün-
cü gün pasaportlarını vize ettirmek için 
şehbenderhâneye mürâcaat ettikleri sırada; 
“Talebenin askerlikleri devletce te’cîl edil-
di” diyen kâtibin duygusuz gözlerine bak-
tılar, ve ceketlerinin iliklerine taktıkları bir 
sünbül çiçeğini derin derin koklayarak ve 
önlerine bakarak usûlca: “Biz gönüllü gidi-
yoruz!” dediler.

3 Şubat 1334 (1918)

Ahmet Hikmet

  

 Çanakkale

Uzaklarda bir ada var,
Halkına derler İngiliz,
Hem medenî, hem canavar
Fendinden emîn değiliz.

Doğrulukta Rus Kazağı
Onun yanında sofudur.
Topu tutar dört bucağı,
Denizlerin Moskofudur.

Budur en gizli emeli:
Müslümanlar uyanmasın!
Uçtan uca İslâm ili
Kendine arpalık kalsın.
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Türk bilecek yalnız bir dil,

Bizim için bu bir düğün...

Çanakkale, dört devlete

Galebeyi sen çevirdin!

Çar kölesi yüz millete

İstiklâli sen getirdin!

Senden ötürü bilsen daha

Kurtulacak nice ülke...

Ne Afrika ne Asya’da,

Kalmayacak müstemleke...

Çünkü nasıl karalarda,

Artık yoksa Rus zorbası;

Gezemeyecek deryalarda

İngiliz’in donanması...

    Ziya Gökalp

 

 

Gelibolu’ya Geçerken

Rumeli arâzîsi için vaz‘ 

olunan iki esâslı kâide-i hukûkiye

1- Rumeli arâzîsinin hiç kimseye temlîk 
olunmaksızın mülkiyetinin “Arz-ı memle-
ket” nâmıyla devletin şahsiyet-i ma‘neviye-
sine izâfeti ki hâl ve istikbâle âidiyet i‘tiba-
riyle iki mühim netîce husûle getirmiştir:

Hâle yani zaman-ı vaz‘a âid netîce: 
Timâr ve zeâmet usûlünün teessüs ve ta-
karrüdür. Zîrâ arâzî-i meftûhanın tamâmı 
devletin taht-ı temellükünde kalarak bey-
tü’l-malde toplanan işbu servetten askerliğe 
nâfi‘ fevâid te’mîn etmek ve esâsen feth do-
layısıyla hakları taalluk eden ganimîne tev-
zî‘ şıkkının ihtiyâr edilmesinden münbais 
te’sîrâtı ta‘dîl eylemek maksadıyla, arâzînin 
ahâliye tefvîz ve tevzî‘  salâhiyeti vazîfele-
riyle mütenâsip miktarda yedlerinde bı-
rakılacak kıtaât-ı arazîden istifâde eyleye-
cekleri menâfi‘-i mîriye (tevfîzde kıymete  

Allah dedi: “Kabul olsun

Ümmetimin bedduâsı,

Dağılsın ordusu Rus’un,

İngiliz’in donanması!”

Türk dedi: “Demek Yaradan,

Kurtarmayı ister bizden:

Karaları Kızıl Rus’tan,

Denizleri İngiliz’den!”

Türk köyünden kalktı geldi,

Hazırladı siperini...

Bu geliş ok gibi deldi

İngiliz’in ciğerini.

Moskof dedi İngiliz’e:

“Çanakkale aşılmalı;

Kızıl, Kara, Ak Deniz’e,

Hâkimiz, anlaşılmalı!”

İngiliz, Fransalıyı

Aldı beyaz kotrasına...

Tutmuşum sandı yalıyı,

Geldi Boğaz safasına...

Beş Mart’ta iki donanma

Kalemize saldırdılar...

Toplarımız coşkun suya,

Zırhlıları daldırdılar...

İngilizler korktu, kaçtı,

Rus ümîdi kesti artık;-

Anarşistler bayrak açtı,

Rus ilinde düştü Çarlık!..

Çok geçmeden birden bire

Parçalandı Rus ülkesi,

Sevinçle düştü tekbîre,

Elli milyon Türk’ün sesi...

Artık “Turan” hayâl değil

Hakîkate döndü bugün...

karîp tapu nâmıyla alınacak meblağ, her 
sene öşür veya bedel-i öşür nâmıyla alına-
cak müeccele, firâğ ve intikâlde alınacak 
rüsûm) mukâbilinde muhârebede isbât-ı 
vücûd edecek sipahiye yani müsellah suva-
ri nefere veya zâbite bırakmak usûlü ihdâs 
olunmuştur.

Bu usûlden fevâid-i âtiye iktitâf olundu:
1- Arâzînin rakabesi, yani mülkiyet 

hukûku beyt’ül-malde (devlette) kaldı.
2- Hükûmetin arâzîyi resmen idâresi 

gibi mehâzîr bîtaraf oldu.
3- Bir kısım efrâd uhdesinde cesîm 

arâzî bulunmasının ve binnetîce derebey-
liğinin önü alındı.

4- Her Osmanlı’nın az çok yer  sâhibi 
olabilmesine yol açıldı.

5- Devletin askerlik gibi en mühim 
masrafına dâimî bir karşılık bulundu.

6- Ehemmiyetli bir kuvve-i askeriye vü-
cûda geldi. (Müverrihler bu usûlün orduya 
lâyık iki yüz bin süvâri te’mîn ettiğinden 
bahs ediyorlar.)

7- Arâzî kayden kesb-i mazbûtiyet etti.
8- Ganimîne adem-i temlikten müte-

hassıl te’sîrâtı ta‘dîle medâr oldu.
İstikbale âid netîce: Rumeli’de müte-

mekkin milel ve akvâm-ı muhtelife yedin-
de bi’z-zarûre kalacak olan arâzîde devle-
tin rakabe mülkiyetine müstenid-i hakk-ı 
murâkabenin sübûtudur. Hükûmât-i sâli-
fe-i İslâmiye tarafından arazî-i meftûhada 
ihtiyâr olunan şekil Rumeli arâzîsinde de 
tatbîk edilmiş olsa idi yedinde arâzî bıra-
kılan ahâlî rakabeye mâlik olacak ve mül-
künde keyfe-mâyeşâ icrâ eyleyebileceği 
tasarrufât-ı ahkâm-ı asliyeye nazaran her 
türlü murâkabeden masûn kalacaktı.

Millet-i hâkimiyeye yabancı kalan anâsır 
tarafından ta‘kibi muhtemel husûsi emellere 
karşı bilâhere hak temellükü münhal tedâbi-
re tevessülden ise ibtidâen hakk-ı murâka-
beyi te’mîn şüphesiz bir eser-i kiyâset ve siyâ-
settir. Bâhusûs hukûk-ı temellükiyeyi ihlâl 
edecek tedâbire müsâade etmeyen ahkâm-ı 
asliyenin nezâhat ve ulviyetini muhâfaza-
ya âzim olan Saltanat-ı Osmâniye istihdâf 
eylediği hakk-ı murâkabeyi yine ahkâm-ı 
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Arz-ı memlekettir. Hîn-i fetihte ne ganimî-
ne kısmet olunup öşriyye kılınmıştır ve ne 
de eshâbına temlîk olunup harâciye-i sarf 
olmuştur. Belki rakabe-i arz beytü’l-mala it-
hal olunup mutasarrıf olanlara icâre tarîkiyle 
verilmiştir. Sipahiden izinsiz muâmelât kül-
liyen bâtıldır. Aldığı akçe arzın ücret-i mu-
accelesidir.”                         “Ketebehu Ebussuud”

Diğer:

“Rumelinde reâya elinde olan arâzî-i öşri-
ye ve haraciyenin bey’ ve rehni ve vedîası ve 
iâdesi ve şüf ’ası ve istibdâlî üzerine teâmül-i 
nâs vâki‘ olup kuzât dahi hüccet vermeleri 
şer’î midir. Beyân buyurula:

Elcevâp: Arz-ı öşriye ve haraciye eshâbı-
nın mülkü olur. Tasarrufât-ı mezkûrede 
mirâs ve vakf ve vasiyet câri olur. Rumeli’nin 
arâzîsi arz-ı memlekettir. Ne öşriyye ve ne 
haraciyedir. Tasarruf eden reâya müste’cir 
menzilesindedir. Rakabe-i arz beytü’l-malın-
dır. Onlara âriyet tarîkiyle verilmiştir. Ekip 
biçip harâc-ı muvazzafını çift akçesi nâmına 
ve harac-ı mukâsemesine öşr adına verirler. 
Bir raiyet fevt olup oğlu kalmasa sipahi ta-
pulayıp ahara verir. Temlîke kaâdir değildir. 
Reâya hakk-ı kararin olup tasarrufundan 
ferâgat eylese dahi sipahi tapuya verir. Vedîa 
ve âriyet bir hüküm îcâp eylemez. Reâyâ ona 
kâdirlerdir. Amma bey’ ve rehn ve istibdâl 
meşrû‘ değildir. Şüf ’a dahi câri olmaz.” 

  “Ketebehu Ebussuud”

Diğer:

“Arz-ı mîrî kitapta olan arz-ı öşriyye de-
dikleri midir? Yoksa arz-i harâciye midir? 
Tasarruf eden reâyânın bey’ eylemeleri mirâs 
değmesi ve şüf ’ası câiz midir? Vesâir ahvâli ni-
cedir? Beyan buyurula:

Elcevâp : Kitaplarda olan arz-ı öşriye ve 
arz-ı harâciye sahiplerine mülktür. Arz-ı 
mîrîde tafsîl-i ahkâm-ı câri değildir. Aslı 
harâciyedir. Amma kimseye temlîk olun-
mayıp beytü’l-mâl için ifrâz olunup tasar-
ruf edenlere icâre tarîkiyle verilmiştir. Ekip 
biçip harâc-ı muvazzafın çift akçası adına 
harâc-ı mukâsemesin öşr adına edâ edip fevt 
oldukta oğlu kalsa elinde kalıp oğlu olma-
yıp kızı kaldıkta âharın verdiğini verip tapu 
adına verilen akçedir muacceledir. Zaman-ı 
tasarrufları ta‘yîn olunmamakla icâre-i fâsi-
dedir. Amma yeri ta’tîl etmeden ellerinden 
alınıp ahara vermekten sipahi men‘ olun-
muştur. Şer’an ahara vermeye, kâdir değildir. 
Hemen hukûk-ı arz ne ise onu alır ve dahî 
Rumeli’ndeki arz-ı memlekettir ki hîn-i fe-
tihte ne ganimîne kısmet olunup öşriye 
kılınmıştır ve ne eshâbına temlîk olunup 
harâciye-i sarf olmuştur. Rakabe-i arz bey-
tü’1-mala ifrâz olunup mutasarrıf olanlara  

asliyeye istinâd sûretiyle elde etmiş yani 
arâzî-i meftûhanın humsu çıkarıldıktan 
sonra ganimîne tevzî‘ veya humsu çıkarıl-
maksızın ahâlî-i mahalliye yedinde ibkâ 
veya getirilen ahâlî-i müslime veya gayr-i 
müslimeye tevzî‘ veya alelıtlak beytü’l-mal 
için muhâfaza yolunda şer’an mevcûd salâ-
hiyetten şıkk-ı ahîri ihtiyâr eylemiştir.

2- Ahâlî yedinde şu sûretle bırakılan 
arâzînin vefatlarından sonra yalnız erkek 
çocuklarına meccânen kalması ki bu kâi-
denin de hâle ve istikbâle âid olmak üzere 
iki mühim fâidesi görülmüştür. 

Hâle âid fâide: Her çiftçinin vefatından 
sonra arâzînin devlete rücû’ etmemesi er-
kek evlâd  sâhibi olmağa gayret etmesin-
den hâsıl tezâyüd-i nüfûstur. Ma‘mûriyet-i 
arâzînin ise tekessür-i nüfûsa vabeste bu-
lunduğu müstağni-i kayd ve işârettir. Mu-
tasarrıf bu kâbil arâzîde müstecir vaz‘iyet-i 
hukûkiyesinde bulunduğu için vefatında 
akd-i icârenin erkek evladın bulunup bu-
lunmamasıyla devam veya infisahı hukû-
ken kâbil-i îzâh bir keyfiyet olduğundan 
bunun irs ile alâkası tasavvur olunamaya-
cağı gibi kız evlâd ile sâir akrabanın fâi-
dement olması lüzûmu da iddiâ edilemez. 
Nitekim müstecirin vefatıyla akd-ı icâre-
nin infisâhını kabul eden kânûnlar da ve-
resenin adem-i istifâdesi pek tabi’i telakki 
olunmuştur.

İstikbale âid fâide: Ziraat arâzîsi ile or-
manları eşhâs uhdesinden mümkin merte-
be müstakilen bulundurarak usûl-ı tevrîsin 
istilzâm eylediği küçük parçalara inkisâm 
tehlike siyânettir ki bugün kavânîn-i mü-
devvene-i medeniyenin en ilmîsi telâkkî 
olunan Almanya kânûn-ı medeniyesinde 
bile bu esâs mazhar-ı tervîc olmuştur (Al-
man Kânûn-i Medeniyesinin Medhaline 
Müteallik Kânûn: Madde: 64)

*
**

İş bu kâidelere müteallik vesâik-i tarîhiye:

Ebussuud Efendi Fetvâsı:
“Rumeli’nin arâzîsi ne öşriye ne hâriciyedir.  

icâre tarîkiyle verilmiştir. Ziraat hırâset edip 
harâc-ı muvazzafın ve harâc-ı mukâsemesin 
verip tasarruf ederler… ilh.”

           “Ketebehu Ebussuud”

*
**

Avrupa’da Saltanat-ı İslâmiyeyi te’sîs 
eyleyen büyük ecdâdımızın ulvî gâyelerini 
tarîh-i kâinâtın nazîrîni kayd etmediği şu 
bâdire-i  ‘uzmâda  bi havli teâlâ muhâfaza-
ya muvaffak olan güzîde ahfâda tezkîreniz 
münâsebetiyle fâtihalar tebcîller ithaf ey-
ler iken bilmem nedendir, Rumeli için ilk 
düşünülen şu iki kâide-i hukûkiyeyi tahat-
tur ettim, ve hemen arzû ettiğiniz dâirede 
muhtasırca yazarak gönderdim.

 Dâr’ül-Fünûn-ı Osmanî Hukûk Şubesi

 Hukûk-ı Medeniye Müderrisi

 Mardinî Zade 

 Ebu’l-Ula 

*
**

 Mektûbun Sûreti:

 “Dergâh-ı âlî ve bargâh-ı müteâli cenâbı-
na ma‘rûz olan budur ki devletlû babam Hü-
dâvendigâr e’az’z-Allahu ensârehu’nun hayr 
duâları berekâtıyla Konur Hisârı’yla Gelibolu 
Hisârı’nın tedâriki her nesneden evlâ görülüp 
Hakk Teâlânın avniyle dizdârlarına ve erenle-
rine mikdarlû mikdarınca ulûfe ve timâr ta‘yîn 
kılınıp defter-i yoklama olunduktan sonra Si-
livri Beği olan erenler koçağı Hacı İlbey dâme 
izzehu ile İstanbul etrâfına varılıp Çekmece 
Kal‘a’sı muhâsara olundukta Keşan Kal‘a’sı 
etrâfına varan kıdvetü’l-ümerâ-ül-kirâm Ev-
renos Bey zîde kadderûhudan ulağla haber 
gelip Dimetoka küffârı hazelehümullah-i 
Te’âlâya Anderya denilen mel‘ûn ile söz bir-
leştirip dûn-ı baskın için fikr-i fâsid ettiklerin 
i‘lâm eylemekle zümre-i sipahiden ivâd yiğit-
başıyla anda cemiyyet edesin deyu betî yazı-
lıp tenbîh olunmuştu. Varıp tevfîk-i Hakk-
la mülâkat ettikte Bergos Hisârı etrâfından 
hayli doyumluk edip yat ve yarağıyla hâzır 
ve müheyyâlar iken işbu sene tis’a ve hamsîn 
ve seb’ami’e şevvâlinin evâsıtında Anderiye 
beylerinden Dimitri Eştevân çarı nâm pelid 
Dimetoka beyiyle bile gelip üzerlerine dûn-ı 
baskın ederken Evrenos ile yiğitbaşı kulları 
haberdâr oldukları için her biri bir taraftan 
pusuya girip ve yerlerinde Kara Cafer kulla-
rın bir mikdâr gâzîler ile koyup fırsat gözler 
iken nâgâh sihre karîp kefere-i fecere Kara 
Cafer üzerine dökülüp meydânda dürtüşme 
ve döndürüşme üzere iken pusuda olan gâzî-
ler kâfirin iki tarafın alıp Allah Allah deyûp
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kesilirse Hacı İlbeyi dahi İvad bey ile Kırk Ki-
lise’ye varıp teshîrine say’ edeler ve Dimeto-
ka kâfiri cenk ederse onu bertaraf etmeyince 
ahar yerle mukayyed olmayasın bu bitinin 
mazmûnıyla amel edesin tahriren fi evâ’il-i 
Muharremü’l haram li-seneh sittin ve seb’a 
mi’e”

Çanakkale’de Türk Ordusu

Şecaâtinden olur lerzedâr-ı ye’s ü hirâs
Şecî‘ler, mütefennin, metîn askerler,
O bir sürü mütelâşî cebîn askerler
Nasıl huzûr-ı şehîminde eylemez iflâs?

Hayâle benzetilir bir hakîkat-i kahhâr!
Gazanferâne hücûm ve şehâmet-i dehhâş!
Ziyâya arz olunan sanki dîde-i huffâş
İmiş gibi kamaşıp kaçtı düşmen-i bed-kâr.

Bu bir zafer ki mübârek hayâl fevkinde,
Bu bir gaza ki mukaddes, muazzam ve mebrûr,
Edip de dost ile a‘dâyı hürmete mecbûr
Ağarttı vechimizi her misâl fevkinde.

Bütün tevâlî-i nusret diler kulûb-i ümem;
O ağlayan nineler, inleyen refikaların
Gumûmunu silecek sevgili dakîkaların
Vürûduna müterakkıb duâ-günân, ebkem..

O şânlı nâsîyeler sâf ve pâk ve ferhunde
Ki cephelerde bugün nâr ile fürûzândır;
Gazâ-yı din ve vatan şevkıne nigehbândır,
Döner bu kıbleye hep hande-nâk ve ferhunde;

Fahûr kıymet ve mâhiyetiyle inşaallah
Ve yâd-ı savlet-i pür-dehşetiyle inşaallah
Celâdetiyle ve sâfiyetiyle inşaallah
Tamâm nusret-i bâ-şevketiyle inşaallah
  Nişântaşı - 10 Kânûn-ı Sânî 1331 (23 Ocak 1915)

    Nigâr binti Osman

Vatana Hitap!...

 
-Çanakkale kahramanlarına ithaf-

Birkaç asırdan beri ufûl etmiş gi-
biydik… Hem yalnız siyâseten, sat-
veten değil, her cihetçe ufûl et-
miştik: Rûhen, ilmen, iktisâden…  

gül-bâng-ı Muhammedî ile arslan sığına ve 
kurt koyuna dokunur gibi etrâfların kuşatıp 
kılıç savunduklarında fil-hâl her birin bir 
tarafa dağıtıp sabah oldukta beş yüz baştan 
ziyâde baş kesildiği ma‘lûm olup ve iki yüz 
neferden ziyâde dil tutulup ve beyleri olan 
Pelid mecrûhan kaçıp gider iken merd oldu-
ğu istimâ’ olunup guzât-ı İslâm sâlim ve gâ-
nimü’ş-şükrü alâ-ni’mallah deyû ben kuluna 
gelip buluşup mâh-ı mezbûrun evâhirinde 
zikrolunan başları ve tutulan dilleri Kara Ca-
fer kullarıyla yüce dergâhlarına gönderilip 
hayır duâları berekâtıyla biz dahi yüz aklığı 
ümîdinde idik ki Tekfur cânibinden devlet-
lû Hüdavendigâr’a elçi varıp vergi kabul et-
mekle tazarruun makbûl tutup muhâsaradan 
ferâgat oluna deyû mübârek betîleri Sevindik 
Çavuş ile gelip vâsıl oldu ve tekfurdan dahi 
ol hinde bizim için başka vergi gelip devletlû 
Hüdavendigâra mûtî‘ olduğu için Çekme-
ce’den kalkılıp Dimetoka’ya azîmet olundu. 
Hakk Teâlâ Hazretleri hayırlar nasîp edive-
re ama Rusçuğa varılıp şiddet-i şitâ bertaraf 
olunca ol nevâhide tevakkuf eyleyip şöyle ki 
fırsat el vere teahhür ve terazi revâ görüldü-
ğü pâye-i serirlerine arz olundu bâkî fermân 
re’y-i âlişânlarına müfevvezdir.”

 Bende-i Kemter 

 Süleyman

Cevâbın Sûreti:

Ferzend-i celîlü’l-kadr-i kâmkâr ve 
müşîr-i sipahdâr-ı âlî mikdârü’l-müeyyed 
min-indillah oğlum Süleyman Şah tâl bekâ-
hu bitî vâsıl olacak ma‘lûm ola ki arzın ile 
Kara Cafer’e gelip Anderya keferesinden 
gönderilen başları ve dilleri getirip divânı-
mız kapısında yüzü koyu döke koyup ve dil-
ler  haps olunup mezbûr Cafer’e yiğitbaşılık 
verilup îvad beye sancak gönderdim ki anda 
verup ta‘yîn edesin ve Evrenos beye dahi kılıç 
ve kaftan gönderup vâkıf için istediği yerleri 
temlîk eyledim ve sana dahi bir murassa’ kılıç 
ve iki baş yarar at rahtıyla ve iki kaftan ve iki 
cübbe firâce gönderup bunlardan gayri kırk 
aded kaftan dahi hil’at için irsâl eyledim ki 
anda yoldaşlıkta bulunan beylere ve gâzîlere 
in’âm edesin ve fırsat el verirse bi-inâyetillah 
Dimetoka teshîrinde te’hîr etmeyup Andre-
ya denilen mel‘ûnun cânibinden dahi gaflet 
eylemeyup agâh olasın ve Kırk Kilise câni-
binde hâlâ sancak verilen İvad Beyi kifâyeti 
kadarı leşkerle gönderesin ki bi-tevfîkıllah 
feth ederse anın olsun ve Gelibolu ma’berin-
den ubûr eyleyen Ceneviz gemilerin bi-vech 
rencide ettirmeyip ellerinde olan ahidnâme-i 
bitîyle amel eyleyesin ve kıdvetü’l-ümerâ 
Hacı İlbeyi dahi bir cebe ve bir baş yarar 
at rahtıyla gönderilmiştir. Îsâl ettiresin ve 
Dimetoka kâfiri tazarru’ yolundan vergiye  

Hüviyetini saran kâbus, bir çok zamandan 

beri seni cihâna, kalbe istihfaf duygusu ve-

ren bir zulmet şeklinde gösteriyordu.. San-

ki sen muazzam ve muhteşem medeniyet 

için cılız bir vahşet, sanki sen hiç durma-

yan cereyân-ı terakki için miskin bir se-

dâydın!.. Güyâ nâsibe-yi ömrün her tarafta 

zillet ve istihfâf toplamak, vazîfe-i  hayâtın 

her tarafa rehâvet ve gaflet yaymak idi… 

Şânlı ve canlı ecdâdının kanlı ve heyecânlı 

kahramanlıklarla sana bir mukaddes emâ-

net gibi devir ve teslîm ettiği menkıbelerle 

dolu toprakları sen mîhânîki bir i‘tiyâtla 

verirken kalbin az hassâs, dimağın çok la-

kayd gibi idi…

 Filhakîka, husûsiyle Rumeli’de, asırlar-

dan beri mütemâdiyen topraklar vermek-

ten usanmadın... Çünkü celâdetle aldığın 

topraklara âteşîn bir rûhla sarılmadın... 

Evet, verdik dâimâ verdik... Ve nihâyet 

Balkan hâilesiyle öyle fecî‘ bir hâle geldik 

ki artık verilecek bir şeyin kalmadı; ve bu 

sûretle sanki silsile-i inhizâm  son şahika-

sını buldu...

 O hâlde şimdi sen, ey vatan, vaktiyle 

seni o kadar şa‘şaalara, zaferlere müstağrak 

eden tarîh önünde mahkûm ve muzmahîl-

sin!.. Seni tezyîf için en küçük bir fırsattan 

bile istifâde etmekte büyük bir tehâlük gös-

teren düşmanlar, kinlerini ve ihtirâslarını 

tatmîn husûsunda bu defa pek zengin bir 

vesîka-yı ithâm yakaladılar: Türkler, her 

şeyde olduğu gibi, nihâyet o kadar güven-

dikleri askerlikte hiç imişler.. Balkan Har-

biyle artık kat‘iyen anlaşıldı ki yeni ırkta 

eski Türk hamâseti büsbütün iflas etmiş!.. 

İşte hiç bir menfez-i te’vîl bırakmıyor 

görünen bî-âmân bir hüküm ki serâpâ 

pür-zulmet, serâpâ şaibedâr zillet!…

 Of!.. Lâkin millî gurûru mahkûm-ı 
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hâle-i zafer, her şeyi… Evet her şeyi temiz-
ledi... Şimdi ne küçük nişâne-i zulmet!… 
Ne ufak bir şâibe-i zillet!.. Şimdi her şey 
temiz bir vecd-i gurûr ve i‘tilâ içinde zinde 
ve pür-hânde!.. 

Ey bu destanî zaferin tarîhî kahraman-
ları! Siz hamâset-i kâhirânenizle yalnız 
pâyıtaht-ı saltanatı, daha doğrusu, bütün 
bir vatanı müdâfaa etmiş bulunmadınız… 
Siz cidden fedakârâne ve samîmâne dök-
tüğünüz kanlarla yalnız Balkan Harbi’nin 
millete sürdüğü o derin siyah lekeyi silmiş 
olmadınız… Siz yirminci asır havârik-i 
fenniyesinin zâlimâne ibda‘ ettiği tûfan-ı 
cehenneme karşı gösterdiğiniz o ilahî se-
bât ve şecâat ile bütün cihânın hayret ve 
hürmet dolu nazarları önünde yalnız eski 
Türk menkıbe-i şânını ihyâ ve i‘lâ etmek-
le kalmadınız… Siz aynı zamanda Harb-i 
Umûmînin tâli‘ ve mukedderâtında pek 
mühim bir âmil, Rus ihtilâlinin hikmet-i 
inşiâlinde pek nâfiz bir uzuv oldunuz!.. 
Filhakîka hareketi için Rus makinesine ilk 
buharı, ilk kuvveti Çanakkale’de yapılan 
kahraman müdâfaanın ateş ve harâreti ver-
miştir.. İşte bunun için sizin hizmetiniz ve 
te’sîriniz yalnız millî ve mevzî değil, aynı 
zamanda beşerî ve cihânî olmuştur.. Siz iki 
kat büyük, iki kat kahramansınız.. Sizin iki 
üç sene evvel gösterdiğiniz bî-nazîr-i şi‘r-i 
şehâmet, bugün Rusya ile yapılan sulhte 
büyük bir tâc-ı iftihâr almıştır.

Ey vatanı yükselten ve minnet-dâr eden 
şânlı Çanakkale!.. Ey milletin, kalbinde za-
fer ve îmân açan mukaddes ve münevver 
ka‘be-i müdâfaa!.. Senin yaşayan kahra-
man rûhuna benden bî-pâyân hürmetler 
ve takdîrler...

 
Oh!.. Söyle bakayım şimdi bana, ey va-

tan, ey ma‘şûka-i vicdân?.. Şimdi sen yalnız 
siyâseten, satveten değil; rûhen, ilmen, ik-
tisâden mes‘ûd ve pürhayâtsın, değil mi?.. 

sükût eden bu zâlim ithâm karşısında, ey 
vatan, ya bütün o kâbus sarılmış hüviyetinle 
girdâba, girdâb-ı inkırâza batmak, yâhûd cer-
yân-ı şüûnun esrârlı menbaında esecek i‘câz-
kâr bir nefha ile birden canlanmak lazım… 

Girdaba, girdâb-ı inkiraza mı girmek?!.. 
Hayır… Yüz bin kere hayır!… Bir nefha, bir 
mu‘cize ile dirilmek… Kan ve şânla yoğrul-
muş şa‘şaadâr bir tarîhin hâlâ ziyâ-yı celâdeti 
pırıldayan alnına Balkan Harbi’nin sürdüğü 
lekeyi, o bî-nazîr-i şâibeyi silmek elzem!.. O 
hâlde işte yegâne ideâl, emel-i hilâl: Bir kaç 
asırdan beri mabed-i istiklâl ve istikbâlini 
çınlatan nâkûs-i zulm ve zaferin sadâ-yı ta-
hakkümünü müebbeten susturmak…

Oh!.. Tarîhte görülmemiş bir kasvet-ı 
sür‘at içinde emel ve îmân nûrundan inşâ 
edilen minber-i intibâhta şimdi, ilk defa 
olarak, izân-ı felâh ve necât okunuyor!.. 
Hem öyle bülend, öyle muhteşem ve kud-
retli bir sesle okunuyor ki nâkus zaferin sa-
dâ-yı tahakkümü uzaklarda, bir enîn-i acz 
ve ızdırap hâlinde, kayb olmağa başlıyor...

Müjde, mert ve asîl Türk!… Müjde çok 
zülüm görmüş büyük ve sevgili vatan!..  
Artık diriliyorsun... Bak, cereyân-ı şüûnun 
hafâyâ-yı adlinden fışkıran şelâle-i pür-
füsûn sana hayât, sana reşâşe-i şefkat ser-
piyor... Haydi diril; diril!.. O  asr-ı dîde-i si-
yah ufûlünün içinden birden bir zindegî-i 
nevvâr ile serpil… Diril ve serpil ki yeni bir 
ufuktan tulû‘ edecek hâle-i zaferle alnında-
ki lekeyi, o meş’ûm şâibeyi sil!..

Meş’ûm şâibeyi silecek hâle-i zafer 
tulû‘ etmekte çok gecikmedi… Meb-
zûlen akan asîl kanlarla esâtirî kahra-
manlıklara sahne olan Çanakkale’nin 
kırmızı ufuklarından hûnîn bir şa‘şaa-ı 
vakar içinde nâgehân-i tulû‘ eden  

Cihâna seni zulmet ve zücret şeklinde 

gösteren o meş’ûm kâbus fevk-i hüviyetin-

den artık tamâmıyla sıyrılıyor, değil mi?.. 

Asırlardan beri zelîl ve mütevekkil, eğilmiş 

başın şimdi medeniyeti selâmlayan bir va-

kar-ı inkılâpkâr ile kalkarken rûhunda bir 

aşk terakkî ve i‘tilâ hiss ediyor, nazarların-

da istiklâl ve istikbâli zapt ve teshîr eden bir 

celâdet-i ziyâ duyuyorsun, değil mi?..

Şubat, 1918 

Raif Necdet

Çanakkale’ye Gelirken

-Cumhur Rûhiyatı Hakkında Bir Müşâhede -

İsviçre ve İtalya’da haftalarca müddet 

sıra bekledikten sonra, nihâyet, Vene-

dik’ten vapura bindiğim zaman geniş bir 

nefes almıştım: Artık Harb-i Umûmî ka-

sırgasına yakalanmış bir vatan olmaktan 

kurtuluyor, İstanbul yolunu tutuyordum...

Vapur pek kalabalıktı: Salonlarından ta-

ifa odalarına varıncaya kadar hemen bütün 

kapalı yerler kamara hâline gelmiş, güver-

teleri de hınca hınç dolmuş idi.

Bu izdihâm, vapurun hayâtına garîp 

bir fevkâladelik vermişti: Kadın ve erkek, 

zengin ve fakîr yolcular arasındaki farklar 

kalkmış gibi idi; kamaralarda mu‘tâdın iki 

üç misline çıkarılmış olan yataklar, kadın-

larla erkeklere karma karışık olarak tevzî‘ 

edilmişti; birçok kibâr ve zengin adam-

lar güverte yolculuğuna râzı oldukları 

için mevki‘ler arasındaki kat‘î hudûdların 

muhâfazasına lüzûm görülmemiş idi.

Bu sûretle herkesi birbirine yaklaştırıp 

karıştıran bu izdihâmlı hayât, yolcular ara-

sında büyük bir teklifsizlik tevellüd etmiş, 

hemen herkes pek az bir zaman zarfında 

birbiriyle tanışmış idi...
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teskîne çalışırken, bazısı vapurun Dedea-
ğaç’a sevk etmek mi yoksa geriye döndür-
mek mi daha muvâfık olacağını düşünü-
yor, bazısı da mütelâşi ve asabî, kümeden 
kümeye koşarak havâdis alıp vermeğe uğ-
raşıyordu..

Bu umûmî telâş ve heyecâna ben de ka-
tılmıştım. Ben de her tarafı dolaşarak, her 
kümeye sokularak havâdis toplamağa ça-
lışmıştım. Fakat sonra, biraz daha i‘tidâl-i 
demle düşünmeğe muvaffak olunca kendi 
kendime gülmeğe başladım: Bu havâdis-
lere nasıl inanılabilirdi ki vapurumuzun 
telsiz telgraf cihazları kâmilen çıkarılmış 
ve Brendizi’den sonra hiç bir iskeleye uğ-
ramamıştı!. Filvâki‘ bir gün evvel Pire açık-
larında durmuştu; fakat orada veba olduğu 
için limana girmemiş, Yunanistan’dan ne 
bir yolcu ve ne bir şey almamıştı; Yunan-
lıları götürmeğe gelen kayıkçılar da va-
purdakilerle yalnız uzaktan konuşabilmiş, 
ve İstanbul’a âid olarak, kapitülasyonların 
ilgâsından başka bir haber getirememişti. 
Demek ki, bugün çıkan havâdislerin hiç 
birisi dışarıdan gelmemiş, hepsi içeride, 
vapurda uydurulmuştu...

Ben buna kanâ‘at hâsıl ettikten sonra 
yine kümelere sokularak mülâhazalarımı 
şuna buna söylemeye başladım; fakat o ka-
dar sârî ve hâkim bir hâl alan telâş ve heye-
cânın artık kimsede mantıkî muhakemeye 
mecâl bırakmamış olduğunu anladım.. Bir 
kümede, Odesa’lı mühendis ile Moskova’lı 
kimyageri bir arada görünce sevindim. 
Mülâhazalarımı o müspet kafalı ilim adam-
larına da anlatmağa başladım; fakat, daha 
sözlerimi bitirmeden, onların da yeni bir 
“telâş ve heyecân menbaı”na doğru koştu-
ğunu gördüm; orada birisi, büyük bir havf 
ve hirâs içinde anlatıyordu: İstanbul’da bü-
yük bir katliâm başlamıştı; ecnebilerle Hı-
ristiyanlar imhâ ediliyordu; öldürülenlerin 
sayısı dört beş bini geçmişti!.. 

Şimdi bende pek kuvvetli merak uyanmıştı:  

Vapurda birkaç Yunan, birkaç Bulgar, 
birkaç Türk, birkaç Romanyalı vardı; geriye 
kalan yolcuların hepsi Rusyalı idi. Onların 
her biri Rusya’nın birer tarafında -ya tenez-
züh veya iş için- Almanya ve Avusturya’ya 
geçmiş iken, birden bire memleketleri hu-
dûd ve yollarının kan ve ateşle kapandığını 
görmüş, büyük bir isti‘cal ile İsviçre ve İtal-
ya’ya geçerek orada haftalarca müddet ha-
ber - para ve sıra beklemiş ve işte nihâyet 
memleketlerine İstanbul tarîkiyle dönmek 
için bu vapura binmiş idi.

Şimdi, hepsinin en hâkim arzûsu bir ân 
evvel Rusya’ya varmak, en büyük korkusu 
da Boğazların kapandığını görmek idi. 

Çünkü her tarafta mütemâdiyen Dev-
let-i Osmâniye’nin hazırlıklarından bahs 
ediliyor, ve yakında harbe karışması mu-
hakkak  sayılıyordu.

Yolumuzun büyük bir kısmını kat‘ et-
miş Adriyatik Denizi’ni geçerek ve Yuna-
nistan sâhillerini dolaşarak Adalar Deni-
zi’ne gelmiştik.

Öğle yemeğinden biraz sonra, yolcular 
arasında birden bire bir havâdis dalgalan-
mağa başladı: Türkiye i‘lân-ı harp etmiş 
Boğazları kapamıştı!.

Bu havâdis, ağızdan ağıza sür‘atle yayı-
larak yolcuları büyük bir telâş ve heyecâna 
düşürdü; şimdi herkes ne yapacağını şaşır-
mış, büyük bir asabiyetle koşuşup konuş-
mağa başlamıştı..

Biraz sonra, daha müheyyiç bir havâ-
dis çıktı: Vapurlarımızın kumpanyasına 
mensûp bir vapur İstanbul’dan dönerken 
Çanakkale’de torpile çarparak berhavâ ol-
muştu..

Bu havâdis üzerine telâş ve heyecân fev-
kalâde tezâyüt etti: Artık herkesin beti ben-
zi atmıştı; şurada burada ağlayanlar, asabî 
bir buhrân içinde kıvrananlar, hatta bayı-
lanlar olmuştu. Yolcuların bazısı bunları  

bu küçük ve münferit vapur içinde, bütün 

bu rivâyetler nereden ve nasıl çıkıyordu?.. 

Şüphesiz son rivâyetler hep korku, tatmin 

vehim, telâş ve su-i tefehhüm mahsûlü idi; 

fakat bunların vâlidesi olan ilk rivâyet ne-

reden ve nasıl çıkmıştı?

Bunu anlayabilmek için baş kaptanla 

görüşmekten başka bir çare yoktu. Hemen 

birkaç kümeye teklif ettim: “Doğrudan 

doğruya birinci kaptana mürâcaat edelim; 

kendisinden aldığı haber ve verdiği karar 

hakkında îzâhât isteyelim”, dedim.

Beş kişi baş kaptanın yanına çıktık, 

kendisinden îzâhât aldık: Harp i‘lân edil-

diğinden hiç bir ma‘lûmâtı yoktu; yalnız 

Boğaz’ın kapalı olduğuna hüküm veriyor-

du; çünkü kumpanyanın öbür vapuru hâla 

görünmemişti. İki vapur, alelâde Pire’de 

karşılaşırlarmış; dün Pire önlerinde iken, o 

vapurdan bir haber gelmediğini öğrenmiş, 

ona bakılırsa, hâlâ Boğaz’dan çıkamamış; 

maamâfih kaptan Boğaz’a doğru yola de-

vam edecekmiş; orada hakîkati öğrendik-

ten sonra, hatt-ı hareketini ona göre ta‘yin 

edecekmiş...

Aşağıda dalgalanan heyecânlı haber-

lerin menşei bu îzâhât üzerine tamâmıyla 

meydâna çıkmış oluyordu: Vapura tesâdüf 

edilmemesi kaptanları meraka düşürmüş, 

onlara Boğaz’ın kapanmış olması ihtimâli-

ni düşündürmüş idi. Bu düşünce, kim bilir 

kimlerden kimlere intikâl ederken şeklini 

değiştirmiş, ve o rivâyetleri tevlîd etmişti.. 

Aşağıya, bu asılsız rivâyetlerin menşei-

ni anlamış ve anlatmış olmaktan mütevellit 

bir sürûr ile indiğim vakit gördüm ki: Ora-

da hâlâ telâşlar ve heyecânlar devam edi-

yor, hâlâ havâdisler ve vak‘alar tevâlî edi-

yordu; biz yukarıda kaptanla konuşurken 

aşağıda Bulgaristan da işe karışmış, o da 

muhâripler sırasına geçmiş idi!.
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kal‘aları ve Niş havâlisi yed-i zabtına düştü. 
Sofya tarîki açılmış idi. Mevkib-i Hümâyûn 
Edirne’ye nakl olunup Balkanların sûret-i 
müdâfaası evliyâ-yı umûru cidden düşün-
dürüyor ve efkâr-i umûmiye felâh ve necâtı 
ma‘neviyâttan bekliyordu.

Bu hengâmede Cafer Paşa isminde bir 
pîr-i cellâd tesmîr-i Temeşvar muhâfızı 
idi. Etrâfı tamâmen kuşatılmış ve imdâd-ı 
vürûduna ihtimâl kalmamış olduğu hâl-
de enva-ı meşakkat ve mahrûmiyet içinde 
dört beş sene beldeyi muhâfaza eylemişti. 
Bir gün muhâsarada bulunan Rodos ku-
mandanından kendisine bir mektûp geldi. 
Mektûpta deniliyor idi ki “kal‘anın hâl-i 
mahsûriyeti temâdî etmektedir. Hasta-
lıktan ve zad ve zahîre yoksuzluğundan 
muhâfızların mecâli kalmamıştır. Avus-
turya orduları Tuna hattını ele geçirmiş ve 
Niş’e doğru ilerlemiş olduğundan Temeş-
var’a imdâd gelmek imkânı yoktur. Muhâ-
fız Paşa’nın himmet ve besâleti her türlü 
takdîrin fevkindedir. Vazîfe-i askeriyenin 
nasıl îfâ olunacağı hakkında bize bir güzel 
ders vermiştir. Ancak daha ziyâde ısrâr ve 
in‘âd etmesi muhâfızların beyhûde yere te-
lef olmasından başka bir netîceye müncer 
olmayacaktır. Muhâfız Paşa tefekkür ve 
insâf etsin. Kal‘anın kurtarılması şerâit-i 
hâzıra içinde mümkin değildir. Fedakâr 
askerine acısın, onları esirgesin. Kal‘ayı 
teslîm ederse askeriyle beraber sâlimen ve 
herhangi tarîki arzû ederse o tarîk ile git-
mesine müsâade ederiz. Ve zarûret-i ma-
liyeyi bildiğimizden askerlerin harcırâhı 
olarak şu kadar bin duka altını vermeyi 
taahhüt eyleriz”

Cafer Paşa meâl-i mektûba muttali‘ 
olduktan sonra mükâleme-i me’mûrîne 
askerin yediği ekmekten bir parça gös-
terdi. Çamura benziyor idi. Ve dedi ki: 
“Muhâfızların ızdırap ve mahrûmiye-
ti doğrudur. İşte yediğimiz ekmek bu-
dur. Kumandanımızın benden istediği 
kal‘a benim değildir ve ben müdâfaa ve 
muhâfazasıyla me’mûrum. Binâenaleyh 
benim olmayan bir şeyi başkasına ve-
remem ve sonuna kadar müdâfaasıyla  

Ben, bu son havâdisin menşe’ini an-
lamak için artık hiç kimseye mürâcaata 
lüzûm görmedim: Biraz evvel -biliyordum 
ki- “O hâlde Rusya’ya nasıl gideriz?” diye 
soranlara “Bulgaristan’dan geçerek!” cevâbı 
veriliyordu; hiç şüphe yok ki, bu cevâba 
karşı birisi “Ya Bulgaristan da harbe girer-
se?..” demiş; bu söz, telâşlı kulaklardan, ve 
ham dimağlardan geçerken “Bulgaristan 
da harbe girmiş” şekline gelmiş.. ve o şekil-
de intişâra başlamış…

Ben, bundan sonra, artık bütün bu mü-
telâşî cemaati bir tarafa bıraktım; deniz 
ortasında her türlü vesâit-i muhâbereden 
mahrûm bir gemi içinde bile böyle asılsız 
rivâyetler doğup yayıldığına göre şehirler-
de, her türlü ihtilât ve ihtirâs sahâlarının 
büsbütün açık olduğu yerlerde; fikirlerin 
ne büyük dalaletlere düşebileceğini acı acı 
düşünmeğe başladım…

     Satı

Koca Cafer Paşa

Tiryaki Hasan Paşa ve Kuyucu Murad 
Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa gibi 
tarîhimizin muhîp ve mübeccel simâla-
rından olan Koca Cafer Paşa’nın Temeşvar 
muhâfazasında gösterdiği fedâkârlığı yâd 
ve irâd edeceğim. 

Ma‘lûm olduğu üzere 1094’de (1683) 
Viyana muhâsarası ile başlayarak onaltı 
sene devam eden harb-i medîd ve meş’ûm-
da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Vi-
yana önünde hezîmetten sonra Avusturya 
ve Venedik ve Lehistan hükûmetleriyle 
Ruslar aleyhimize bir ittifâk-ı murabba‘ 
tertîbiyle her taraftan hudûdlarımıza sal-
dırdılar. On sene kadar Ordu-yu Osmanî 
hiç bir yerde tutunamadı. Avusturyalılar 
seyf-i sârim Kânûni’nin bergüzârı olan 
Macaristan eyâlâtını teshîr etmekle be-
raber savletlerine Tuna hattı hâil olama-
yıp Belgrad dârü’l-cihâdî ve Semendre  

mükellef ve mecbûrum. Muhâfızlar hak-
kında teveccüh ve terahhüm izhâr etmişler. 
Âsârını göstermiyorlarsa da yine de teşek-
kür ederim. Ben ashâb-ı servetten değilim. 
Fakat rüşvet almak da mu‘tâdım değildir. 
Mirâs olarak evlâdıma şu getirdiğiniz mek-
tûbu bırakacağım. Kumandanınıza, selâm 
söyleyiniz. Madem ki muhâfızların zarû-
ret-i hâline acıyor. Benim de bir mukâbil 
teklifim vardır. (Kalktı, birkaç adım yürü-
dü. Bir ayağı aksak idi) Görüyorsunuz ki 
ben ihtiyârım ve bir ayağım sakattır. Sizin 
kumandanınız genç ve dinçtir. Birer kılıç 
alalım. Kal‘a pîşgâhında mübâreze edelim. 
O beni haklar ise benim adamlarım kal‘ayı 
derhâl teslîm etmeğe ahd ve peymân verir-
ler. Ben onu haklar isem bizi kendi hâlimi-
ze terk ile buradan savuşup gitmeği taah-
hüt eder misiniz?”

Paşanın işbu teklif-i gayr-ı muntazır 
bahadırânesi bit-tabi‘ kabul olunmadı. Ey-
yâm-ı muhâsara ve müzâyeka bir müddet 
daha uzadı. Lâkin umûmî perişânlık içinde 
yüz ağartan ve nâmus-ı askeriyeyi kayıran 
yegâne Tameşvar Kal‘ası olduğuna ve “sivri 
bir hançer gibi düşmanın göğsüne saplan-
mış” bulunduğuna mebni tahlîsî ve muhâ-
fızların cansiperâne fedakârlıkları heba ol-
maması Devlet-i Âliyece nuhbe-i âmâl idi. 
Sultan Mustafa Han-ı Sâni Tameşvar’ı ikdâr 
ve tahlîs için bizzât ihtiyâr-ı sefer eyledi. Ve 
yâveri-i Tevfık-i Bâri ile maksad-ı padişâh 
kemâ-yenbâği hâsıl oldu. Kal‘a derûnuna 
kilitli mühimmât ve zehâir ithâl ve yeniden 
muhâfızlar ikâme kılındı.

Cafer Paşa-yı Gâzî-yi Şehriyâr-ı mü-
şarünileyhin üçüncü seferinde (Zenta) 
muhârebe-i meşhûresinde (Muharrem 
1109) şehîden azm-i gül-şen-serây-ı cinân 
etmiştir. Sadr-ı a‘zam Elmas Mehmed Paşa 
ve on beşi mütecâviz vezir ve mîr-i mîran 
kendisiyle beraber şirin-kâm-ı câm-ı şehâ-
det olmuşlar idi.

Koca Cafer Paşa’ya ve yârân-ı bezm-i 
şehâdetine rahmet okuyalım ve hûn-i ha-
miyetleriyle feyizyâb olan vatanımızın hâk-ı 
pâki daha nice emsâli yetiştireceği ümîdini 
Lütf-i Yezdân’a kaviyen bağlayalım.

          Abdurrahman Şeref
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eski silâhlar, o zamanın muhâlefâtî teşhhir 
edilir, ve, bu vak‘ayı edebiyât-ı beşeriyede 
ehemm-i şuûn olmak üzere takrîr ve te’yîd 
eden “Homeros”a mutantan bir ziyâfet çe-
kilerek şânına ta‘zîmât-i muhakkada bulu-
nuyordu.

Asırların muhâcemesiyle kadr ve ehem-
miyeti teâlî eden efsanelerin mübdi‘-i ser-
mediyesine bu defa eskisinden pek fazla 
merâsim-i tekrimiyede bulunması muta-
savverdi.

“Truva” cengâverânı “Homeros”un biz-
zât ilâheler tarafından tetvîc edilmesi için 
teşebbüste bulundular. “Kalipso” adasında-
kinden daha şairâne olan gâr-ı firdevsîsini 
iâre etti. Küçük, büyük her ma‘bûde ve peri, 
kayd-ı kibir ve gurûrdan teberrî ederek biz-
zât gâre geldi. “Evripidis” yeni yazdığı bir 
oyununda “Truva”nın bazı safahât-i şehâ-
metini gösterdi. “Aristofanis” tanzîm ettiği 
bir kârçe-i nefîs ile mağlûpların hezîmetini 
pek mudhik bir sûrette ibrâz etti.

Her şâir, her râsim, her bestekâr, Yu-
nan’ın hazîne-i bediiyât ve iş‘ârine bir 
ta‘dîl-i [2] münâsip takdimi ile tevâfürîne 
bezl-i iktidâr ediyordu.

Mevzûn, hattı mukaffi hatevât ile, as-
kervârî, bir “nenef ” müfrezesi, ellerinde 
“Odisefes” ve şürekâ-yı cihâdiyenin is’timâl 
ettiği kalkanlar, oklar, yaylar, kargılar gibi 
eslihâ ile sahne-i şâdumâniye geldiler.

“Olimpos”da artık hiç bir lâyemût kal-
mamış, hatta “müşterî-i” celî-i’ş-şân bilse 
bu şâhika-i hümâyûnda vekâletini fâniler-
den birine tefvîze mecbûr olmuştu.

“Homeros”, “Mars”ın teklifiyle o gün 
te’yîd edilecekti, lâkin, şâir, ihtiyâr mahvi-
yetle, bu kadar iltifata, tevcîh edilen pâye-i 
rubûbiyete müstahak olmadığını iddiâ edi-
yor ve diyordu ki:

- Muhârebede bunca celâdet gös-
teren evliyâ-yı şân ve şöhretin hâtırası 
mevcûd olmasa idi ben “İlyas / (İlya-
da)” mı yazabilir mi idim? Efsânelerimin  

Pervin’in Rü’yâsı

Dün gece rü’yâda gördüm ben seni
Niçin bilmiyorum biraz irkildim
Göğsünde sıkmadın çünkü sen beni
Sana ben yabancı kadın değildim.

Uyuyor gibiydin siperde yorgun
O kadar dalmıştın durgundun durgun
Seslendim duymadın kendimi mahzûn
Sesimle sana zor anlatabildim.

Cehennem yağardı denizden gökten
Kolun sarkıyordu sarıydı çehren
Anladım anladım yaralıydın sen
Korkumdan titredim geri çekildim.

Gözünden kaşından öptükten sonra
Uyandım kalbimde kanadı yara
O gece Şevket’im, hıçkıra hıçkıra,
Gözümün yaşını durmadan sildim.

Acaba şehîd mi amanın Tanrım
Kur’an’a sarıldım odur hep varım
Uyandı Nermin’im delindi bağrım
Senin gittiğine artık kâildim.

Okudum üfledim okudum durdum
Bilsen ne fenâ hayâller kurdum
Düşmana merhamet etmedim vurdum
Bayıldım sonunda bir buz kesildim.

Çok şükür bu sabah mektûbun geldi
Çanakkalesi’ne gönlüm yükseldi
Orada giden kan koca bir seldi
Bunu anlamayan kadın değildim.

Hüseyin Suad

Gelibolu’da Türkler ve Homeros

Eskiden beri, “Elize” [1]de “Truva” 
muzafferiyetinin her sene-i devriyye-
sinde harp ve Vuga ma‘bûdu “Mars”ın 
sâye ve himâyesinde şölenler icrâ edilir-
di. Bu şairâne gazada kahramanlık ibrâz 
eden meşâhir, erkân-i esâtîr hep toplanır,  

kerâmet ve mezîyeti bana değil, şurada, 
i‘sâr ve istikbâlin mazhar-ı tebcîli olan şe-
câat-meabların menâkibine râci‘dir.

Bunun üzerine “Truva” kahramanla-
rı hep birden ayağa kalkarak, nezâketen, 
aks-i müddeayı dermeyan ettiler.

Gârın bâlâ-yı nâ-mer’isinden tuyûr-ı 
esâtirgâh-ı hamâsete, kâh şiir ve zarafete 
dâir parçalar tegannî ediyorlar, ve “Kalip-
so”nun fermân-ı mahsûsu muktezâsınca 
her ağaçtan, her şükûfeden şedîd, lâkin 
zarîf, “Truva” günlerini hatırlatan bir bûy-i 
dünyevî vezân oluyordu.

……… Böylece, merâsime devam edi-
lirken, bir kargaşalık koptu. Bazı gürültüler 
işitildi. Hâzirûn gözlerinin biraz bulandığı-
nı hiss ediyorlardı. Yalnız zemîn ve mekân 
değil, hengâm ve zamanda sarsılmış; “Eli-
ze”de âlem-i şuhûd görülmüş idi.

Bu esnâda, ceberrût ve melekûtundan 
tecerrüt etmiş bir hâlde “Mars” içeriye gir-
di. Ve, bir heyecân:

- Omir, Omir! diye şâir-i muhyiyi çağır-
dı. “Homeros” pürtelâş cenkler ma‘bûdunu 
ta‘kîb etti. Adn esâtîrînin bir zerresinden 
âlem-i kevn ve fesâdın görülebileceği bir 
noktadan bu iki zât ebed-simat Türklerin 
İngilizleri, Fransızları “Truva” ve etrâfın-
dan sûret-i tard ve def ‘ini seyr ettiler.

“Homeros” biraz sonra sahne-i şâ-
dumâniye ‘avdetle cengâverlere hitâp etti:

- “İlyâs’ı / İlyada” da, “Odisea”yı da bu-
günden i‘tibaren fesh ve nakz ediyorum. 
Bundan böyle serkârlarım okunmasın: 
Şurada “Dardanos”un eski kalem-reven-
de “Gersonisos”da, daha ötelerde, öyle bir 
vak‘a-i şân ve şerefin, öyle büyük bir cen-
kin, öyle müdhiş bir müdâfaanın şâhid-i 
mebhûtî oldum ki, ey “Truva” guzât-ı 
meşhûresi! Sizin muhâcemâtınız pek par-
lak, pek dilpesend  olmakla beraber, -Al-
lahu Ekber, Allahü Ekber!- nakaratıyla 
dünyanın en büyük ordularını, en muhîp 

________________ 
[1] Esâtîr-i Yunâniyeden Firdevs

________________ 
[2] Vergi manâsına
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etmiyor, Rusya ile Fransa ise şiddetle 
muhâlefet eyliyordu. O zaman meşhûr 
Gambita’nın tercümân-ı efkârı olan “Re-
publîk Fransez” gazetesi: “İngiltere Mısır’a 
Türk askeri sevk etmek istiyor. Cihânın 
birinci askeri olan Türkler, “Tellülkebîr”i 
bir Plevne yaparlarsa İngiltere o zaman 
neye uğradığını anlar.” demişti. Gözümün 
önünde Fransa, İngiltere’yi Türk askeriyle 
tehdîd eyliyordu. Türk’ün hiçbir fazîletini 
kabul etmeyen; her fazîletine karşı âsî ve 
münkir olan Avrupa ulviyet-i askeriyesine 
kemâl-i hürmetle rükû‘ ediyordu.

Hiç bir gün düşünen zihinleri terk et-
meyen ve yâd-ı fecî‘ ve elîmi her sabah 
açıldıkça dîde-i intibâhtan bir ân uzak-
laşmaması lâzım gelen Balkan hezîmeti 
altı asr-ı Osmânî’nin birbirini çiğneyerek 
zilam-ı bî nihâye izmihlâle firâri idi ki o 
zaman Avrupa’nın hakkımızdaki efkâr ve 
kanâ‘ati kâmilen değişti. Bunun için Ça-
nakkale müdâfaası üç mu‘cizeler muhâre-
besidir. Hâlî kurtardı. Mâzîye hamâset ve 
azametini iâde etti. Vatanımızı bir vatan-ı 
ebedî yaptı. Kanâ‘ati gâlibiyetle kuduran 
düşmanlarımızın en şiddetli hücûmlarıyla 
şibh-i cezîre feverân hâlinde bir volkan ol-
duğu, kendilerince muzafferiyet-i kat‘iyye 
artık bir iki günün hâl edeceği bir mese-
leden ibâret kaldığı, mağlûp Boğaziçi’nin 
ilâhî manzarasını nazar-ı intikâm ve za-
ferle temâşâ etmek üzere “Kok” seyahat 
kumpanyasının İngilizler’e bin bilet sattığı 
esnâda ki hiss ve te’sîrle herkes gibi benim 
de yazdığım şeylerin bir iki kelimesi bura-
da tekrar edeceğim:

“Asker! Sen bu vatanı ne kadar yükselt-
tin, ne kadar büyülttün. 

Çiftçi! Sen tabiatla karşı karşıya gelerek 
tarlanda çalışırken, başının üstünde dağ te-
pelerinin rüzgârı, ayaklarının altından Ana-
dolu nehirleri geçerken, etrâfında güneş 
esiyor gibi ziyâlar, şu‘leler cereyân ederken  

istollarını târ ü mâr, hâiben mecbûr-ı firâr 
ve mahkûm-ı hicâp ve âr eden Türklerin 
azm ve himmeti karşısında hayli sönük 
kalır. Güneşin tulû‘undan sonra ahterân, 
tabiatıyla saltanatlarından ferâgat ederler. 
Haydi, ey cumhûr-ı âlihât, ey sanâdid-i 
esâtir, ey “Truva”nın munkalib-i hayâl olan 
ricâli! Bu merâsime artık nihâyet verelim 
de sonuna gelmekte olan şu Gelibolu mu-
zafferiyetini seyr edelim. Evvelâ ben, ancak 
bir kaç asır sonra sizin menkıbe-i hamâ-
setinizi âhenîn mısrâlarla insâl-ı âtiyeye 
teblîğ etmiştim. Bu vak‘adan biraz zaman 
geçince, elbette, bir efsâne-i zî-dehâ, bu 
manzara-i Muhammedpesendâneyi istik-
bâle ihdâ edecektir. O zaman siz de, ben, 
sizin hizmet-i şi’riyenizde bulunan “Ho-
meros” da, unutulacağız”.

         Celal Nuri

Çanakkale’ye Dâir

Müdür Beyefendi, 

Hissiyât-ı milliye ve efkâr-ı ilmiyenin 
câmiî olan mecmûanızda bu nâcîz, Ça-
nakkale müdâfaasına dâir nasıl hatîp ola-
bilir? Böyle havârik hâdisât kendini yine 
kendi söyler. Onu ta‘rîf ve tavsîf için irâd 
ve isâd edilecek kelimeler, fikirler yükse-
lirken sukût eder, parlarken söner. Bunun-
la beraber söylememek de nasıl mümkin 
olur ki bugün her Türk’ün söyleyebilmesi 
Çanakkale müdâfaası sâyesindedir. Bugün 
her Türk’e büyük milletler arasında “Ben” 
demek salâhiyetini veren Çanakkale mü-
dâfaasıdır.

Geçen Mısır meselesinde İngiltere’dey-
dim. İngiltere Hükûmeti -galiba yalnız ba-
şına Mısır’ı zabt etmek maksadının Fran-
sa’da husûle getireceği heyecâna meydân 
vermemek için- İskenderiye’ye sevk edeceği 
ordusunda bizim askerimizin de müttefik 
olarak bulunmasını Devlet-i Âliye’ye mu-
sırrâne teklîf ediyor, hâlbuki idâre-i sabıka 
şahsî bir takım maksatlarla bu teklîfi kabul  

tarlada buğday başakları eğilirken sen ne 
sâkit, ne mûtî‘, ne müfîd rençpersin.

Rençper! Vatan seni imdâdına çağırıp 
da orağı bırakarak silâhı eline aldığın za-
man pîş-i celâdet ve şevketinde ne taht ve 
taçlar eğilmiştir. Şark ve garpta kıt‘aların, 
ikbâl ve iclâlin, şân ve şerefin ebvâb-ı mes-
hûresini yerinden sökmekle me’lûf kolla-
rınla kürre-i arzdaki altı asırlık mevki‘in-
den sukût etmiş olan bu vatanı kıyâmetler 
içinde kaldırdın. Daha yükseklere, göklere 
çıkar. Bu vatanın yeri hilâlin mevki‘idir.

 Sami Paşazâde 

 Sezai

Çanakkale Müdâfaası Nedir?

“Çanakkale harbi büyük zaferdir! di-
yenler kanâ‘atlerini saklasınlar. Bence bu 
müdâfaanın ehemmiyeti ne kadar büyük-
tür.

 Çanakkale müdâfaası bir hayât mü-
dâfaasıdır: Bu müdâfaanın netîcesinde ya 
kanlı bir ölüm yâhûd şânlı bir yaşamak 
vardı. Yaşamak ise ancak bu müdâfaayı 
kazanmakla mümkin olacaktı. Türkler Ça-
nakkale’yi yaşamak için müdâfaa ettiler. 

Çanakkale müdâfaası İstanbul’un mü-
dâfaasıdır. Pâyıtahtın kapısını müdâfaa 
eden Türkler dayandıkları ve öldükleri nis-
pette rûhlarındaki İstanbul aşkının, İstan-
bul hissinin büyüklüğünü ispat ettiler.

  Çanakkale müdâfaası bir gençlik mü-
dâfaasıdır: Zâbit, küçük zâbit, nefer sıfatıy-
la orduya iltihâk eden binlerce mektepliler, 
fikir ile ahlâkın birleştiği her noktada kud-
retlerinin azametini ispât etmişlerdir.

Çanakkale müdâfaası vücûdun fenne 
mukâbelesidir: Karadan denizden, ha-
vadan fennin her türlü vâsıtalarıyla hü-
cûm eden düşmana Türkler göğüsleriyle
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Gemiciler

-Eski Korsan Hikâyeleri-

     -Baskın-

Vardiyada nöbetçiyim... Enginlerde mavî gece.
Deniz giymiş yıldız pullu bir atlastan ferâce.
Bütün beyaz yelkenlerle kanatlanan
Gemimizde genç ve serin bir uçuş!
Dalgalarda değil “ceylan”;
Bizim gemi şimdi kuş!
Bizim gemi “Akdeniz”in kartalı.
Bağrı bizden çok yaralı
Koca yiğit bizim gemi
Öz dostumuz değil mi?

*
Nihâyetsiz bir dumanlı mavîlik!
Sanki rü’yâ ülkesine girmiştik.
Ufuklardan yağan sisli bir gümüş
Enginlerin kucağına dökülmüş.
Gökle deniz
Birbirinden belirsiz!
Bakışların kayb olduğu “Akdeniz”de
Bu gece biz, yalnız biz!
Yalnız bizim gemimiz!
Bizim gemi “Akdeniz”de, “Akdeniz”in kalbi 
bizde,
Deniz bizim kalbimizde!

*
Gökte ay,
Bir sedef yay!
Tâ uzakta apansız,
Uçar gibi derinlere düşen yıldız
Çekilen bir altın ok!
Bilinmeyen bu avcının taliî’ çok:
Ok hedefi güzel buldu,
Denizkızı yüreğinden vuruldu.

*
Vurulan deniz kızı!
Her süzülen dalganın
Şu sihirbaz yaldızı
Işıklar senin kanın.

Kanımızı sen de, biz de
Adamışız dalgalara.
Öleceğiz “Akdeniz”de,
Göğsümüzde aynı yara!

*
Uçuyorken böyle bizim “deniz ceylânı”
Keskin gözüm tâ uzakta gördü düşmanı.
Korsan gözü uzakları yakın görmeli.

mukâbele etmişlerdir. “Fenne karşı fen” bu 
harbin en az tatbîk edilmiş düsturudur.

 Çanakkale müdâfaası i‘nâdın i‘nâda 
mukâbelesidir, kal‘aya hücûm edenler için 
kal‘ayı almak ne bir zafer, ne de bir kuvvet 
meselesiydi; bir i‘nâd meselesiydi. Bu i‘nâd 
muhârebesinde Türklerin seciyesi galip 
gelmiştir.

 “Çanakkale müdâfaasından bir Pâyı-
taht kazandık!” diyenlere i’tiraz etmem! 
Lâkin bu müdâfaada kazandığımız ma‘ne-
viyâtın bir kaç İstanbul’dan büyük olduğu-
na kanâ‘at ederim.

 Çanakkale müdâfaası tarîhimiz için bir 
şereftir. Bunun sâyesinde Türkler Balkan 
muhârebesinin lekesini silerek âlem naza-
rında askerlik haysiyetlerini iâde etmişler-
dir.

 Çanakkale müdâfaası milletimiz için 
büyük bir savlettir. Bu müdâfaadan aldığı-
mız izzet-i nefs ile daha canlandık; hukûk-
ta, iktisatta, inkılaplar yaptık. 

Çanakkale müdâfaası millî hayâtımız 
için bir kaynaşmadır. Bu müdâfaada halk 
ile gençler temâs etmiş, anlaşmış, bir ol-
muştur.

 Çanakkale müdâfaası yapılmış, ka-
zanılmıştır. Lâkin vazîfe yalnız askerler 
ve kumandanlar için bitmiştir. Bizim için 
bitmemiştir, başlamamıştır bile!.. Herkes 
bilsin ki bahr-i sefid mezârına kanları-
nı akıtanlar ölmek için ölmediler, hep bu 
tarîh, bu nâmus ve fazîlet tarîhi için öldü-
ler. Onların kan borcunu ödemek lâzım… 
Şâirler destanlarını yapsınlar, ressâmlar 
levhalarını çizsinler, heykeltraşlar timsâl-
lerini yaratsınlar, muharrirler hikâyelerini 
yazsınlar, sağ kalanlar rahmet okusunlar…

09 Şubat (1)334 Darü’l-fünûn müderrislerinden

( 22 Şubat 1918)  İsmail Hakkı

Gördüğüne uzanmalı korsanın eli.
Bu gördüğüm Venedikli bir kadırgaydı.

Hemen gidip uyandırdım “Gamsız” Reîsi,
Dedi:
- “Sensin levendlerin en kısmetlisi!
“Geçende bir gelin aldın Venedikliden;
Bu gece de kaynananı ele geçirsen!”

Bizim Baba “Gamsız” Reîs candan adamdır.
Biraz güldü... Sonra sesi dolgun ve ağır;

- “Git karınla bir helâlleş! N’olur, ne olmaz.
“Kavgadır bu, haydi çabuk!.. Vaktimiz pek az!”

Bu son sözler, bilmem neden, bana dokundu.
Ah, o sırma saçlım için sevgi coşkundu...
Sevgimizle dalgaların kucağındaydık.
Rü’yâ gibi zamanları bûseyle saydık.
Of, onunla helâlleşmek! Bu ne acıydı!
Hem cesâret verici, hem ağlatıcıydı!
Dedim ki:
- “Ey aşkı için can adadığım!
Boş kalırsa bu geceden sonra yastığım...”
Dedi:
- “Benim de yastığım boş kalır, inan!
“Toprak olsun, dalgalarda seni bulmayan.
“Fakat keşke görmeseydin ufukta gemi!
“Ah, o gemi kaçsa, daha iyi değil mi?”

Anlıyordum sevgilimin neydi maksadı:
Aşkım ona Venedik’i unutturmadı.
Biliyordum ki ben ölsem, o yaşamazdı.
Venedikli kanına da yaklaşamazdı.

- “Sakın!” diyordu, vurulma! Vurma pek de çok!
“Haydi, şimdi git, kalbimin tahammülü yok!”
Anlatılmaz bir yanıklık çöktü gönlüme.
Gözyaşımı şebnem ettim nazlı gülüme.
Bu geceki savaşta bir tat bulmuyordum.
“Korkak mıyım, yoksa?” diye kendime sordum!
“Serdengeçti” korsanında korku olur mu?
Venedikli kaltabandan hiç korkulur mu?

Hemen çıktım güverteye... Herkes hazırdı.
“Gamsız” Reîs benimle üç levend ayırdı.
İp sarkıtıp gürültüsüz, atladık suya,
Gâfil düşman pek dalmıştı, belli, uykuya.
Dişlerimiz arasında birer yatağan,
Dördümüz de yüze yüze hiç yorulmadan,
Venedikli gemisine yanaştık...
Kulak verdik, çıt yok!. Bunu anlar anlamaz,
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Kaptanının kellesini “cunda”ya çektik.
Limanlarda bunu halka gösterecektik.
Ta ki herkes bilsin yine, anlasın yine:
“Akdeniz’i geçirmeyiz” yâd ellerine.

“Orsa alabanda” ettik bizim Ceylan’ı.
Ateş çünkü sarıyordu şimdi her yanı.
“Forsa”ları kırbaçladı “Vardiyan Hasan”.
Kımıldamaz bu miskinler dayak atmasan.
Venedikli gemisinden açıldık biraz.
Alevleri okşuyordu bir ince poyraz.
“Akdeniz” bir Türk gelini, zafer duvaklı...
Güneş gökte bir şehsuvar, altın mızraklı...
Dalgalarda vardı nârîn gülümsemeler;
Bizim gemi dalga beyi, bir er oğlu er!..

Bir de baktım: Güverteye sevgilim çıktı,
Dudakları solgun, gonca benzi kaçıktı.
Hemen koşup dedim:
                               - Niye çıktın yukarı?
- “Çok şükür ki seni bana bıraktı  Tanrı.!”

Koklayarak kâkülünün sünbüllerini,
Koklayarak öptüm samur kâküllerini.

- O ne? dedi, omuzundan mı yaralandın?”
Sahi bunu görmemiştim: boynuma yakın
Derince bir çizgi vardı; akıyordu kan.
Sırmalı bir çevre çekip pembe koynundan,
Bir sevgili anne gibi yaramı sardı.
O’nun beyaz ellerinde her şifâ vardı.

Bu anda bir ses işittim:
                              - “Hey kabadayı!
Venedik’in en güzeli - Leonora’yı,
“Bizden alan sen misin be?..”
                                       Bu ses tutuşan,
Çatırdayan Venedikli kadırgasından,
Geliyordu; dönüp baktım: kıç güvertede
Bir kılıçtan arta kalmış uğursuz!.. Ben de,
Susarmıyım? Cevâp verdim:
                              - “Benim, ne var ki?”
-”Al öyleyse!
                   Deyip çekti,
                                       Bu bir... Bu iki!”
İki defa uğuldadı çifte piştovlu.
Vızlayan bir kurşun sordu ensemden yolu!
Öbür kurşun? Onu sorma! Bir “ah!” işittim;
Sevdiğimi düşmüş gördüm; “ah! dedim, bittim!”

Demir elli felâketten yemiştim tokat!
Beynim döndü; inanmamak istedim...  fakat,

Belimize sardığımız kancalı ipi
Küpeşteye fırlatarak, örümcek gibi,
Bir lahzada yukarıya tırmanıp çıktık.
Biz oyunun yarısını almıştık artık.

Davlumbazın kenarında kıvrılıp yatan
Nöbetçiyi, uyanmaya vakit kalmadan,
Arkadaşım “Yağız Mehmed” haklayıverdi.
Pupa yelken yakınlaşan Ceylân’a şimdi
Boynumdaki su geçmeyen meşîn keseden
Çıkardığım kavı çakıp salladım hemen.
Bizim gemi şimşek gibi gelip yetişti.
Artık bundan sonrası pek sade bir işti.
Yanaşırken bordaların çarpışmasından,
Uyandılar, ambarlarda sarhoş uyuyan
Venedikli çelebiler, karmakarışık...
Acele yok, efendiler, pek açık saçık
Yukarıya fırlamayın; hava keskince!
Kellenizi rüzgâr kapar  çünkü bu gece.
Doğrusu ya, rüzgâr hayli kelleler kaptı;
Venedikli beylerine çok işler yaptı...
İçlerinde ustalıklı çarpışanlar var;
Kılıçları kurnaz!.. Fakat bu neye yarar?
Herifler de din kuvveti yok, yürek çürük!
Hey koca Türk; tanrısından kuvvet alan Türk!

Cengin artık en keyifli, kızgın demiydi.

Vuruşmanın en ateşli deminde mi idi,
Bilmiyordum, nasıl oldu? Nasılsa birden,
Ambarlarda yangın çıktı şafak sökerken.

Vay canına emeğimiz boşa gidecek!
Bu savaştan kazancımız olmasa gerek!
Ne anladık öyleyse baskın etmekten?
Söndürmeye çok uğraştık.. .Fakat felekten,
Bir nasîbin yoksa kuzum, olmaz vesselâm!
“Zafer” sana râm olsa da “kısmet” olmaz râm!
Aman, dedik, bâri bizim gemi yanmasın!
- “Açılalım!
            Dedi Gamsız Reîs,
            Bırakın,
“Mal kaydına fazla düşen cânından olur:
“Ceylan bizim cânımızdır; hesâp sorulur.
“Yarın Paşa kapısında... Haydi alarga!”

Zâti düşman kırılmıştı, bitmişti kavga.

Enginlerin tan yerinde doğdu kızıl gün.
Bir erguvan yangın oldu sularda bütün.
Venedikli gemisinin ateşleriyle
Tutuyorduk biz güneşe kanlı meş’ale.

Yerde cansız yatıyordun, ey gül fidanı!
Baharında soldurdun mu nazlı goncanı?
Göğsündeki yara hâin bir kızıl güldü.
Ey canımdan tatlı gülüm, kanın döküldü.
Ellerimle kapattıkça kanardı yaran;
Ellerimi yakıyordu yarandaki kan.
Menekşeler solarken göz kapaklarında,
Kirpiklerin gölge vermiş yanaklarında,
Pembe sedef tırnaklarla süzülen, nârîn
Parmakların, ah o ipek billûr ellerin
Soğumuştu vücûdunun donmuştu kanı.
Yerde cansız yatıyordun, ey gül fidanı!

Gördüğümde yalan demek isterdim... fakat
Demir elli felâketten yemiştim tokat!
Parçalanan kalbimdeki iniltilerle
Uğuldarken beynimde bir siyah zelzele,
Ah, ağladım... Bütün aşkım bu gözyaşları!
Gözyaşları, ey gönlümün mâtemdaşları!
Öpüyordum solan küçük dudaklarını...
Haram olsun böyle kara günün yarını!..
Hançerimi çekip dedim: - “Ey aşkına can
Adadığım sevgili! Ben senin aşkından
“Ayrılamam; ölüm seni yalnız almasın!
“Boşa giden bir kurşunun hakkı kalmasın!”

Yanık bağrım üzerinde kuvvetle kalkan
Sağ elimi indirmeye bulmadım zaman;
“Gamsız” Reîs hançerimi aldı elimden,
- “Öç almadan geberirsen erkek misin sen?”

Bütün kanım ateş oldu damarlarımda.
Öç mü dedin?.. Yakarım da, parçalarım da!
Hemen döndüm boğmak için mel‘ûn kâtili;
Ben intikâm içkisiyle olmuştum deli!
Fakat yazık! Boştu bütün denizin yüzü,
Gördüm ancak dalgalarda yanan gündüzü!
Venedikli kadırgası batmış idi eyvah!
Sular bütün mâcerâyı saklamıştı, ah!
Kalan yalnız sendin, ey yâr, ey ölen melek!
Revâ mıdır ölümünden sonra ölmemek?..

Ah, ağladım... Bütün aşkım bu gözyaşları!
Gözyaşları! Ey gönlümün matemdaşları!..
Budapeşte, 2 Kânûn-i Sâni (Ocak) 1918

Enis Behiç
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fedakârlıkların sebebine karşı tamâmıyla 
câhildirler; zann edilmemelidir ki kuru bir 
taassup ve ihtirâs ile her şeyi istihkâr eyle-
mişlerdir. Bilakis onlar hareketlerinin sâi-
kini bilmeseler bile gâyet iyi duyarlar. Âdî 
menfaatler hiç bir zaman irâdelerinde yer 
tutmamıştır. Bununla beraber onları imhâ-
ya çalışmamışlar. Yalnız yüksek kıymet ve 
mukaddesâta tâbi‘ kılmışlardır. Yürüdükle-
ri yolun istikâmetini bir takım zihnî muhâ-
kemât ile bulmamışlardır. Gizli bir kuvvet 
onları uzak ve mühim bir emele doğru koş-
mağa, milliyetin, insaniyetin istinâdgâhı 
olan ulvî mukaddesâtı hâkim kılmak için 
uğraşmağa sevk etmiştir. Hamâset rûhu 
alelâde mantıkın mahsûlü olmamakla, 
hatta böyle bir düşünce ile kâbil-i te’lif bu-
lunmamakla beraber kendine mahsûs bir 
mantıkı da vardır. Yalnız onların fedâkâr-
lık lüzûmuna bir takım kıyâsâtın iânesiyle 
intikâl etmeğe ihtiyâçları yoktur. İcrâsı lâ-
zım gelen kahramânane hareketi doğrudan 
doğruya bilir ve yaparlar. Fedâkârlık rûhu 
her milletin bütün beşeriyetin en yüksek 
sermayesidir. Hudûdlardaki kahramanlar, 
memleketteki dahîler hep onun feyzidir. 
Âlimin, san‘atkârın, edibin eserleri bu rûh-
tan ne kadar feyzdâr ise o kadar yüksektir. 

Fedâkârlık rûhunu nerede görürsek 
onu takdîr ve takdîs edelim. Çünkü cidden 
yüksek simâların teşcî‘ ve tebcîle hakları, 
hepimizin de bu takdîrden tevellüd edecek 
vecde ihtiyâcı vardır. Bunun için Çanakka-
le zaferi bir, iki sene sonra hemen nisyâna 
karışacak vak‘a değildir; gençlik dâimâ on-
dan fedakârlık dersi alacak o dersin rûh-
larına telkîn edeceği vecd ve azm ile îcâb 
ettiği zaman düşman karşısında kan ve 
kemikten siperler yapmağı bilecek, her za-
manda milletinin medeniyet için feyze bir 
âmil olması aşkını kalbinde duyacaktır.

Çanakkale kahramanları yalnız Türklüğe 
değil; o vâsıta ile bütün insâniyete, medeniyete  

Çanakkale Hamâseti ve Medeniyet

Çanakkale hamâseti yalnız İstanbul’u 
ve istiklâlimizi kurtarmakla kalmadı, Türk 
milletinin de medeniyette mühim bir âmil 
olabilmesi için lâzım gelen rûh-ı celâde-
ti yeniden uyandırdı. Yaşamak ve medenî 
ibdâ‘âtta bulunabilmek kâbiliyetini hâiz 
olan milletler memleketlerinin hudûdları-
nı muhâfaza ederlerken büyük bir kahra-
manlık, ilim, san‘at, fen yolunda da büyük 
fedâkârlık gösterirler. Menbaı hep âdî ve 
müsâvî münâfiî ulvî mukaddesâta tâbi‘ kıl-
maktan el’ân bu iki nev‘i hamâset arasın-
da şâyân-ı dikkat bir karâbet vardır. Onun 
için askerlerimizin Çanakkale’de gösterdi-
ği rûh-ı celâdeti duymağa çalışalım; o rûh 
dün pâyitahtımızı kurtardıysa yarın da 
medeniyet sâhasında hârikalar ibda‘ ede-
bilmekliğimize yardım edebilir…

Fertte kahramanlık dediğimiz bu rûh 
nasıl vücûda geliyor?. Nasıl Anafartalar’da 
karadanve denizden gelen ateş ve bomba 
yağmuru altında kalan askerlerimiz hayâtı 
istihkâr ederek düşmanlarına galebe edin-
ceye kadar sebât edebiliyorlar?. Beşeri ikti-
darın fevkinde görülen bu tükenmez kud-
ret nereden geliyor?. Bazıları bunu te’sîrât-ı 
ırkıyye ile birden bire zuhûr eden bir hâl 
zann ediyorlar. Fakat bu yüksek hamâse-
tin menşe’i bu kadar basît değildir. Kah-
ramanların rûhu tetkîk edilirse her dakî-
ka yeniden faâliyete sevk eden mutlak bir 
mefkûrenin bütün irâdelerine hâkimiyeti 
görülür. Bu mefkûre onların zihnî bütün 
tasavvurlarını, bütün hareketlerini ken-
di etrâfında toplamıştır. Bunun içindir ki 
onların farkü’l-beşer görülen hareketleri 
alelâde fertlerin ef ‘âline hâkim olan his 
menfâat ve mantık ile îzâh olunamaz. Hay-
retle gördüğümüz kahramanâne hareketler 
uzun uzadıya düşünülerek yapılmamıştır. 
Hatta bunlara böyle her tehlikeye karşı 
bilâ-pervâ yürümelerinin sebebini sorsa-
nız ekseriyâ bilmiyorum cevâbına yakın 
bir mukâbeleye ma‘rûz olursunuz. Fakat 
zann ediliyor ki bu yüksek şahsiyetler ar-
kalarında milyonlarca ferdin tebcîl ettiği  

hizmet eylemiştir. Askerlerimizin hayâtla-
rı bahasına elde ettikleri bu zafer insani-
yet tarîhi içinde mühim bir vak‘a olmağa 
namzettir. Eğer bugün kendilerini takdîs 
ve tebcîl için kelime buladığımız şehîd 
ve gâzîlerimiz iktidâr-ı beşerin fevkinde 
kahramanlık göstermeselerdi Türk milleti 
kudretini birçok seneler kendi üzerine çö-
kecek siyâsî esâretten kurtarmak için sarf 
eyleyecekti. Bundan sonra o kudret-i me-
deniyet sâhasında sarf olunacak, hiç şüphe 
yok, yakın bir âtide Türkler de medeniyetin 
inkişâfı için hârikalar ibda‘ edebilecektir. O 
vakit Çanakkale zaferini yalnız millî tarîh 
değil, medeniyet tarîhi de takdîs edecektir. 
Mübârek cesetleri Anafartalar’da, Seddül-
bahir’de kalan şehîdlerimizin rûhuna karşı 
medyûn olduğumuz vazîfe-i şükrânı îfâ et-
mek istiyorsak onların kalplerinde duydu-
ğu hiss-i fedakâriyi biz de duyalım; bu his 
ile memleketimizi yükseltdikçe, Türk’ün 
medenî ibdâ‘âtındaki kâbiliyetini cihâna 
gösterdikçe, emîn olalım ki, Çanakkale 
kahramanları yalnız millî değil, umûmî 
ve insanî yüksek bir şahsiyet olarak tarîhte 
ilelebed yaşayacaklardır.

 Dârü’l-Fünûn Tarîh-i Felsefe Muallimi

 Mehmed Emin

Sanâat-ı Nakş ve Te’bîd-i Mefâhir

 Muhârebe-i hâzıranın en güzîde mefâ-
hirinden biri de “Çanakkale” Harbi olduğu 
şüpheden vârestedir. Bu muzafferiyyetin 
idâme-i hâtırası için irâd olunan hutbele-
rin, yazılan neşîdelerin, mâhiyeti hakkında 
kaleme alınan makalelerin ayrı bir ehem-
miyeti ve ciddî bir mezîyeti hâiz oldukları 
ne kadar bedîhi ise o gâlibiyeti canlandır-
mak ve ahlâf ile tarîh nazarında ilelebet 
unutulmayacak bir âbide hâlinde yaşatmak 
vazîfesinin kalem ve lisândan başka fırça-
ya da terettüp ettiği güzellik müsellem bir 
keyfiyettir.

Bu cümleden olarak bundan bir kaç ay evvel 
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husûle getirdiği ihtilâfât ve münâkaşâtta 
öyle garîp bir hasse meşhûddur ki bu ih-
tilâfât ve münâkaşât pek haşîn olmaksızın 
pek şedîd olabilirler; fakat şiddetleri hiç 
bir eser-i buğz bırakmadıktan başka teh-
yîc ve tevlîd etmiş oldukları ihtirâsâtı da 
âdetâ ta‘dîl ve tehvîn bile eder gibi görü-
nürler. Hüsnün, eser-i nefîsin rûh-ı insanı 
üzerinde öyle azîm bir te’sîri, bir kudret-i 
gâlibânesi vardır ki rûha -gaşyi-i temâşâsı 
olduğu anda- vermek de olduğu ezvâk ve 
huzûzâtı haleldâr edebilecek olan te’sîrâtı 
ya mahv eder veya kendine münkât kılar, 
mahkûm-i nüfûz eyler! Bunun içindir ki 
en muhtelif devirlerde ve en mütenevvi’ 
şerâit-i içtimâiye tahtında teâlî etmek ve 
insanları meftûn edebilmek yalnız sınâ‘âta 
nasip olmuş bir mezîyettir. Bir idâre cum-
hûrî olsun, müstakil olsun, müstebid olsun, 
ahrârâne olsun; tarz-ı maîşette ve rûş-ı ef-
kârda gerek heyecân olsun gerek sükûn bu-
lunsun -fakat cevr-i esâret bütün cem‘iyeti 
alçaltacak ve donduracak derece-i ifrâta 
vardırılmamak şartıyla- zevk ve tâli‘-i 
sınâ‘ât dâimâ mustaidd-ı bülendîdir. Roma 
İmparatorluğu’na ve Cumhûriyet-i Yuna-
niyeye ifâza-ı şekva eden kurûn-ı vustânın 
velvele-hîz cumhûriyetleri arasında intişâr 
ettiği gibi Ondördüncü Lui’nin zîr-i zil is-
tibdâdında dahî incilâ eyleyen aynı sınâ‘ât-
tır. 

Mehâsinden bütün eşkâliyle zevkiyâp 
olmak istidâdı gibi bir menba-ı safânın ve 
bütün hayât için bundan mütehassıl netâ-
yic-i mes‘ûdenin ehemmiyeti bugün her 
tarafta takdîr ve tasdîk olunmuştur. Bir 
neşât-ı selim, bütün cismin kuvvesini tec-
dîd ve tezyîde medâr olur bir huzûrdur. 
Sâfi olan, sehl’ül-husûl olan, bitip tüken-
mek tehlikesine ma‘rûz olmaksızın herkese 
istediği kadar iktibasa müsâit olan, yalnız 
bizi zevkiyâp edebilmesi bile hakîki bir 
mâlikiyet ve tasarrufa muâdil bulunan bir 
münşâ-i sürûr kadar güzel bir şey havsala-i 
tasavvurdan hâriçtir. İşte hüsn-i edebî ve 
sınâî de böyledir. Güzel bir eser-i sınâînin  

Galatasaraylılar Yurdu’nda mevki‘-i teşhîre 
konulan ve Çanakkale Harbi’nin muhtelif 
safhalarına müteallik bulunan levhaların 
bakanlar üzerinde ne kadar derin te’sîrler 
bırakmış olduğu onları temâşâ edenler-
ce müberhendir. Bâhusûs ki bu levhalar, 
şehrimizin ezher cihet-i sezâvâr teşvîk ve 
takdîr görülmeleri lâzım gelen genç ve mü-
temeyyiz nakışları tarafından vücûda geti-
rilmiştir!

Filhakîka tarîh, bir vak‘a-i mâziyeyi pîş-
gâh-ı enzâra vaz‘ ederken o vak‘anın ancak 
hey’et-i mecmûası hakkında bir fikir vere-
bilir ve mevzû-i bahs ettiği vak‘aya ceve-
lengâh olan devrin âdâtı, ahlâkı, eslihâsı 
vesâir teferruâtı hakkında hâiz-i ma‘lûmât 
add ettiği münevver ve mahdûd bir sınıf-ı 
mümtaza hitâp eder. 

Bir levha ise, bilakis hâtırasını tasvîr ve 
te’bîd ettiği vak‘ayı en câhil ve ma‘lûmâtsız 
olanların gözü önünde bütün tafsilât ve 
teferruâtıyla tecessüm ettirir, vukûât sah-
nelerini aşikâr bir sûrette tesbît eder ve o 
vukûâtın tamâmen bîgânesi olan temâşâ-
girleri nazarında bile canlandırır.

İşte sınâ‘âtın ve husûsiyle sınâat-ı nak-
şın ehemmiyeti de bundadır.

Binâenaleyh bu ehemmiyet husûsunda 
umûmiyetle kabul edilmiş olan bazı müta-
laâtı burada bil-münâsebe tanıtmayı fâide-
den hâli görmedim…

Tetkîk-i sınâ‘âtın umûr ve mücâdelât-ı 
hayâta tamâmıyla bigâne olmak gibi her 
kıyâsın fevkinde bir nezâheti vardır. Menâ-
fi-i husûsiye, mesâil-i siyâsiye, müşkilât-ı 
felsefiye insanlar arasına derin tefrikalar 
düşürür ve onları yekdiğeri ile cidâle sevk 
eder. Fakat sınâ‘âtta “zevk-i mehâsin” bü-
tün bu tefrikaların fevkinde olarak insanla-
rı yekdiğerine takrîp eder, birbiriyle tevhîd 
eyler. Bu, hem şahsî hem de her gûna intifâa-
dan ârî bir zevktir ki mefkûre ve hayâl, ih-
tiyâc-ı teemmül, iştiyâk-ı takdîr ve istidât-ı 
tenkîd gibi en âlî ve en mutarrâ kuvvâ-yı 
ma‘neviyemizi, hissiyâtımızı, rûhumuzu, 
tahrîk ve telzîz eyler. Bu kadar heyecân-â-
miz ve mütenevvi’ bir faâliyet-i zihniyenin  

mâlik-i hakîkiyesi onu anlayıp ondan te-
lezzüz eden kimsedir. Onu her gördükçe 
nev-benev kesb-i huzûz eder. Fukarâ da 
ağniyâ kadar Süleymâniye Câmi-i Şerîfi-
ni, latîf bir kır manzarasını, musavver bir 
levhayı, dühât-ı harbiyeden birinin tezkîr 
nâmı için rekz olunmuş bir heykel veya 
âbideyi takdîr eylemeği bilir. Hem böyle 
bir nezahet bir rûhta zaman zaman uyan-
dıkça o rûha kuvvet gelir. Bir eser-i nefîsi 
temâşâ etmekten gelen bir kimse hayâtı-
nı tevsî‘ etmiştir, zihnini yeni yeni efkâra, 
kalbini yeni yeni te’sîrâta küşât eylemiştir; 
sanâatkârın rûhuyla birleşmiş, ona takdîr-
hân olanlara yaklaşmıştır. Benâberin ken-
disini daha mesrûr, daha çâlâk, daha kavî 
hiss edebilecektir.

Bir feylesof, efkâr ve mütalaâtını ancak 
kendisi gibi düşünebilenler için, okumak 
bilenler için yazar; bir nakış ise görecek 
gözü olan her bir kimseye kendi fikrini irâe 
eder.

Sınâ‘ât-ı nakş başkalarının hiss etmiş 
olduğu şeyi ve belki de bizim hiçbir vakit 
hiss edemediğimizi bize telkîn eylemek-
le rûhumuza yeni bir kuvvet, daha ziyâde 
vüs‘at verir. Nakış, efâl-i gaddârâne veya 
bi-insâfâneyi tasvîr ederek bunların men-
fûr olduğunu bize ihsâs eder. Meselâ “Grâ-
ne’nin” (Engizisyon) sahnelerinin birinde 
nûr-i irfânın tazyîk altında bulunduğunu 
göstermesinden tereşşüh eden şîr-i hüznâ-
miz bize insâf ve mürüvveti ta‘lîm eder.

Bir vak‘a-i tarîhiyeyi musavver olan bir 
levha takdîr veya nefret edilecek şeyin ne 
olduğunu bize bir kitaptan daha iyi öğretir. 
Zincire vurulmuş, hakarete uğramış, darp 
edilmiş, son derece-i zarûret ve sefâlete 
getirilmiş genç zencileri gösteren bir tablo, 
esâretin ref ‘i ve ilgâsına hukûk-i düvelin en 
şedîd kavâidi kadar emîn ve serî‘ bir sûrette 
bâis olur.

Kezâlik bir harp sahnesini musavver bir 
levha vatanperverlik ve hamâsetin ne gibi 
hârikalar îcâdına kâdir olduğunu nazarlar-
da belîğ ve aşikâr sûrette tecellî ettirir.
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ve satımda ümîdbahş bir istikbâl görün-
müyordu. Filvâki‘ böyle düşünmekte her-
kesin hakkı vardı. Zîrâ Almanlar Belçika’yı 
zapt ederek Fransa’nın içine girmişler ve 
Paris’e doğru yürüyorlardı. Şarkta ise Al-
manlar Prusya’yı şarkî vilâyetine müstevlî 
olan Rusları oradan çıkardıktan sonra Var-
şova’ya kadar varmışlardı. Ruslar Galiçya’yı 
istîlâ etmişler ve o zamanın bedbînlerine 
göre Peşte ve hatta Viyana dahî tehlikede 
idi. Buralarda âsâr-ı sınâ’iyenin muhâfaza-
sıçin ne gibi tedâbir-i ihtiyâtıyeye tevessül 
olunduğu ma‘lûmdur. Dünyanın en kuv-
vetli donanmaları Çanakkale’yi zorlamak 
istediler. Askerimizin şecâ‘at ve besâleti 
sâyesinde bu azîm tehlike bertaraf fakat o 
esnâda burada da her ihtimâle karşı âsâr-ı 
nefîsenin muhâfazası için lâzım gelen te-
dâbir yapıldı.

Bu ahvâl içinde dünyanın birçok müze-
leri kapandı, yâhûd mahdût bir zaman için 
züvvâre küşâde kaldı. Eşyâsı kısmen başka 
mahallere nakl olundu, yâhûd bodrumlara 
indirildi. Husûsî koleksiyon sahipleri dahi 
o sevgili mallarını şatolarından, hânele-
rinden, tâcirler mağazalardan kaldırarak 
memleketlerinin uzak ve masûn mahalle-
rine koydular. Birçok yerlerinde âbidât-ı 
mi‘mâriye ve âsâr-ı heykeltıraşî kum dolu 
torbalar ile örtüldü. Düşünmeli ki ateşin 
ortasında bir cezîre-i müsâlemet ve asâyiş 
gibi kalmış olan o küçük İsviçre bile şurda 
burda müddehar bulunan eşyâ-yı nefîse-
sini masûn mahallerde hıfz etmeye lüzûm 
gördü. Ansızın vukû‘ bulabilecek tayya-
re hücûmları bu tedâbiri îcâp ettiriyordu. 
Fakat bu ihtiyât-ı tesliyetten ibâret kalır, 
zîrâ böyle eşyâyı muhtevî olan mahallere 
yüzlerce kilogram dinamit düşerse, yâhûd 
o koca toplar işlerse bu tekayyüdâtın ne 
fâidesi olur? Herhalde bu hazâinin muhâfı-
zı bulunanların o buhrânlı zamanlarda ne 
hâller geçirdiklerini tasavvur kâbil değildir.

Elhâsıl gâye-i kemâl ile dâimâ irtibâtî 
olan bir âlim inzivada yaşadığı içindir ki 
hakîkî sanâ’atkârın rütbe-i ahlâkiyesi de 
ekseriyâ efrâd-ı avâmınkinden yüksek-
tir: Menfada, mecliste, mahkeme sıraları 
üzerinde her meslekten insanlara tesâdüf 
olunur, hemen hiç bir vakit oralarda bir 
sanâ’atkâr görülmez.

Hülâsa, sanâ’at, cem‘iyet-i beşeriyeye nâ-
fi‘dir; çünkü ahlâkı tehzîp eder, insanı yine 
kendine temâşâ ettirerek huşûnet-i tab‘ını 
ta‘dîl eyler: Çanakkale civârında bugün 
(Hisârlık) denilen mevki‘ide bekâyâ-yı ka-
dîmesi görülen eski (Truva) şehri hüküm-
dârzâdelerinden (Ene), sevk-ı telâtum-ı tu-
fan-nemûn ile Afrika sevâhiline düşüp de 
hafiyyen (Kartaca)ya vâsıl olduğu zaman 
(Junun)a mahsûs ma’bede girer ve orada 
(Truva) muhâsarasını musavver bir sıra 
nukûş görür; bunun temâşâsıyla endîşeleri 
mübeddel-i sükûn olur, lem‘a-ı ümîd kal-
binde yeni baştan tulû‘ eder de refîkine şu 
sûretle hitâp eyler: “Müsterîh olalım! Böyle 
bir yerde felâketzedegâne terahhüm edecek 
kulûb-ı müşfikaya elbet tesâdüf olunur!”

     Vahid

Harb-i Umûmîde Antika 

ve Eşyâ-yı Nefîse Ticareti

Harp başladığı vakit, yani bundan 
tahmînen üç buçuk sene evvel, gerek 
husûsî koleksiyoncular, gerek umûmi mü-
zeler ile kütüphâneler ve buna âid ticareti 
san‘at ittihâz edenler fevkalâde bir ızdırâp 
ve me’yûsiyet içinde bulunuyorlardı. Za-
ten daha muhârebeden bir iki sene ev-
vel âfakta bir şeyler dolaştığını antika ve 
mücevher tâcirleri pekalâ hiss etmişlerdi. 
Amerika’nın böyle şeyleri çekmekte nazlı-
lık göstermesi fenâ bir alâmet olarak telâk-
kî ediliyordu. Muhârebe başlayınca bunun 
esbâbı anlaşıldı. Artık hiçbir taraf için alım  

Harp cephelerinde bulunan âbidât-ı 
mi‘mâriyenin kısm-ı külliyesi hâk ile yek-
sân oldu. Şimdiye kadar misli nâ-mesbûk 
olan bu cidâlde ordular yalnız mukâvemet 
ve galebeden başka bir şeye ehemmiyet 
vermezler. Binâenaleyh bu cephelerden 
vakit ve zamanıyla kaldırılamayan eş-
yâ-yı nefîse-i menkûle dahi topların te’sî-
riyle mahv u nâbûd olmuşlardır. İşte bu 
gibi ahvâl karşısında ne müzelerin, ne de 
husûsi koleksiyoncuların mallarını tezyîd 
edebilmeleri, tüccârın eşyâ satması imkân 
hâricinde idi. Bu şaşkınlık bir sene devam 
etti. Bu zaman zarfında fiyat düşkün ol-
mağla beraber alıcı yok idi. Fakat bundan 
sonra cephelerin vaz‘iyeti az çok takarrür 
etti. Siper muhârebeleri başladı. Muhtelif 
memleketlerde ticâret için yeni yeni yol-
lar açıldı. Alemin felâketinden bil-istifâde 
birçok kişi hâtıra gelmeyecek bir sür‘atle 
zengin oldu. Her tarafta para oluktan akar 
gibi akmağa başladı. Şimdi herkes satmak 
ve almak hevesine düştü. Her türlü eşyânın 
fiyatı yükseldikçe yükseldi. Meselâ geçen 
sene İstanbul’da satılığa çıkarılan halı ve 
seccâdenin haddi hesâbı yok. Bunlara ve-
rilen fiyat muhayyirü’l-ukûldur.- Hiçbir 
kıymet-i sınâ‘ıyyesi olmayan pejmürde bir 
İzmir halısı paresine ba‘zan yüzlerce lira 
verdiler. Kıymetdâr halılar üç bin dört bin 
liraya su gibi satıldı. Herkese humma gibi 
bir hastalık târî oldu. Eline bir bez parçası 
geçirebilen antika diye çarşıya pazara çıktı. 
İyi kötü ne varsa hepsi alınıyordu. Kadın, 
erkek çarşılara doldular. Bunun hikmetini 
ibtidâ kimse anlayamadı. Antikan varsa 
çarşıya götür diye komşu komşuya söyledi 
velhâsıl evler boşandı. Birkaç aylar süren 
bu halı buhrânı geçti. Sonra Amerika çe-
kiyormuş ve İsviçre üzerinden nakl olunu-
yormuş dediler. Maamâfih bu bir spekülâs-
yondan başka bir şey değildir. Ba‘de’l-harp 
muhtekirlerine yine bunları satanlara on 
katına satacaklardır.
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hükûmetimiz ahîren yazma kitaplardan 
müteşekkil nâdirü’l-emsâl iki husûsî kü-
tüphâneyi elli bin liraya iştirâ ederek bu 
kıymetdâr âsârın memlekette kalmasını ve 
umûmun istifâdesine vaz‘ını te’mîn eyledi. 
Berlin Müzesi de bir eser-i heykeltraşiye 
mâlik oldu ki bunun tarîhçesi bilinme-
ğe şâyândır. İtalya’nın kısm-ı cenûbîsinde 
zuhûr ettiği zann olunan eser-i mezkûr 
beyaz mermerden masnû‘ olup bir koltuk 
üzerine oturmuş bir ilâheyi musavver ve 
sınâ‘ât-ı Yunâniye’nin en kadîm ve en güzel 
devrine âiddir. Bu heykeli  sâhibinden Luv-
re Müzesi için iştirâ etmek üzere Fransızlar 
Paris’e celp eylediler ise de fiyatça bir i‘tilâf 
hâsıl olamadan Almanlar onu, bu harbin 
en dehşetli günlerinde Paris’ten Berlin’e ge-
tirmeğe muvaffak olarak eğniyâsından beş 
on kişinin himmetiyle tahmînen bir buçuk 
milyon marka aldılar. Bu keyfiyet şâyân-ı 
ibret ve imtisâl değil midir? Şimdi bu eser-i 
bedî‘ Berlin Müzesi’nin en mühim parça-
larından birini teşkîl eder. Yine harp esnâ-
sında mezkûr müze Tiçya’nın yağlı boya 
bir tablosunu tam bir milyon marka iştirâ 
etti. Bu gibi birçok daha misâller irâd olu-
nabilir. Bunlar harb-i umûminin yadigâr-
ları olarak kalacaktır. Burada Rusya’dan 
hiç bahs etmiyoruz; zîrâ oraya dâir sahîh 
ma‘lûmâtımız yoktur. Ara sıra gelen haber-
lere göre bu müdhiş Rus İhtilal’inde müze-
leri tekmîl yağma etmişler, Rubens, Ramb-
rand gibi en büyük esâtize-i rüsâmanın 
levhaları sokaklarda birkaç rubleye satmış-
lar imiş. O mutantan ve kıymetdâr Ermitaj 
Müzesi’nin muhteviyâtı kim bilir ne oldu.

İşte şimdiye kadar ântika ve eşyâ-yı 
nefîse ticâreti şu bâlâda bildirdiğimiz 
safhalardan geçmiştir. Harp devam edip 
durdukça daha neler göreceğimizi kes-
tiremeyiz. Şurası muhakkaktır ki elle-
rinde ne var ne yoksa çarşıda pazarda 
hiç bahâsına satanlar, bir gün olacak ki  

Bir aralık da elmas, yakut, zümrüt ve 
inci gibi mücevherât delicesine satıldı ve 
alındı. Çarşıdan geçenler mezatlarda bu 
taş parçalarına verilen paralara elbet dik-
kat etmişlerdir. Harp zenginleri bu cihete 
çok rağbet gösterdiler. Âdetâ aralarında 
rekâbet vardı. Râviyân-ı ahbâr kağıt pa-
ranın kıymeti düşkün olmasından dola-
yı herkes sermayesini mücevhere tahvîl 
etmeği müreccah gördüğünü söylediler. 
El-’uhdetü  ‘ale’r-râvî.

Fakat yalnız burada değil, Avrupa’da 
dahi aynı hâl vâki‘ oldu. Bâhusûs oradaki 
büyük ve klasik âsâr-ı nefîse mezatları bura 
ile mukâyese olunamaz. Bunlarda istihsâl 
edilen netâyiç her bir tasavvurun hâricin-
dedir. Bekerat Koleksiyonu müzayedesin-
den, evvelce en mu‘tenâ parçalar bazı mü-
zeler tarafından tefrîk ve iştirâ olunduğu 
hâlde, bir buçuk milyon mark yaptı. Orta 
kıymette olan bir parçaya beş on kat fazla 
para veriliyordu. Binâenaleyh Berlin, Mü-
nih, Frankfurt, Paris ve Londra gibi âsâr-ı 
nefîse ticâreti merkezlerinde fiyat umû-
miyet üzere şiddetle tereffü‘ etti. Her yer-
de alan alana, satan satana. Kimse eşyânın 
fenâ, yâhûd kalp ve taklîd olduğuna artık 
bakmaz oldu, ne buldu ise aldı. Antika; 
eski ve yeni mobilya, işlemeler, eski ve yeni 
esâtizenin tabloları, gravürler, meskûkât-ı 
atîka, porselen, anahtarlar, kilitler, kundu-
ra ve papuç koleksiyonları ve daha hâtır 
ve hayâle gelmeyen eşyâ hep aynı sûrette 
revâç buldu. Bunlar da muhtekirler tara-
fından toplanıp ba‘de’l-harp yine meydâna 
çıkarılacaktır. (Marşan Amatur) tesmiye 
olunup hem koleksiyoncu, hem ehl-i vukûf 
gibi geçinen ve fakat güyâ hâtır için eşyâ-
sından bazısını satan bir sınıf adamlar dahî 
antika ticâretinin böyle delice bir cereyân 
almasına hayliden hayliye sebebiyet verdi-
ler. Ba‘de’l-harp bunların ellerine ne girip 
çıktığı elbet anlaşılacaktır.

Filvâki‘ bu herc ü merc içinde pek iyi bazı 
işlerin de yapıldığı inkâr olamaz. Ezcümle  

pişman olacaklardır. Ancak o zaman iş iş-

ten geçmiş bulunacaktır.

Halil Edhem

İki Lâlenin Hikâyesi

Seferberliğin i‘lânından sonra, İz-

mir’den ikimiz de aynı vapurla geldik. Mek-

teb-i idâdî hayâtında, hukûk tahsilinde, 

sınıflarda ve derslerde bizi birbirimizden 

ayırmayan tâli‘, ihtiyât zâbitliğine namzet 

sıfatıyla Mekteb-i Harbiye’ye de ikimizi 

bir günde ve beraber götürüyordu. İdâdî 

gençliğinden beri devam eden bu refâkat 

hayâtı bir kaç ay sonra ikiye bölündü. Beni 

İstanbul’daki vazîfeme ircâ‘ ettiler; o zâbit 

üniformasıyla bir takımın başına geçerek 

Çanakkale’ye gitti.

Ayrılık, ikimize de çok keder vermişti. 

Bizi şimdiye kadar beraber düşünen, be-

raber hiss eden iki eş gibi yaşatmış tâli‘in 

aramıza mesâfeler koyan bu hükmünden 

müştekî gibi konuşuyorduk. Maamâfih, iki 

dost ömrün vahdetini bozan bu ayrılığı, ih-

mâlsiz bir muhârebe ile asgariye indirmeğe 

karar verdik.

Müsâade ederseniz, Münir’in en son 

mektûbunu kısmen nakledeyim:

“Toprak kerevetimden şimdi kalktım. 

İçinde barındığımız kocaman oyuğun ağ-

zına yaklaşıyor ve hârici teftîş ediyorum. 

Nefîs bir bahar sabahı.. Gecenin sis ve ru-

tubetiyle topraklar ıslak.. Gözümün önün-

de içi İngiliz dolu topraklar, üstünde sayısız 

gemilerin dolaştığı mâî ve engin Akdeniz, 

müphem ve hafîf bulutlarından yavaş yavaş 

kurtuluyor. Gözleri bilâ-ihtiyâr cezb eden 

şûh ve şirin çimenler, küçük tepelere yeşil 

serpuşlar giydirdikten sonra, rü’yâlı züm-

rüt dereleri teşkîl ederek, aşağılara doğru 

akıyor.
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altında saatlerce sürecek derin ve tembel 
bir uyku çekebilsem… Top ve mitralyöz 
yıldırımları kulaklarımı patlatıyor, Allah’a 
ısmarladık kardeşim kumandanın yanın-
dan gelirken tatlı bir yamaçtan kopardığım 
iki lâleyi, Çanakkale hediyesi olarak leffen 
gönderiyorum. İnşallah yine görüşürüz.”

Münir’in bu mektûbu, yazıldığı tarîh-
ten takrîben üç hafta sonra, Hilâl-i Ahmer 
hastahânelerinden birinin vâsıtasıyla geldi. 
Yanında (Nihad) imzalı ufak bir mecrûh 
tezkeresi de vardı:

“Beyefendi, ben Münir’in siper arka-
daşıyım. O, vazîfesi başında Rahman’a 
kavuştu. Ben de hafîfçe yaralandım ve bu 
hastaneye nakl olundum. Şehîd düştüğü 
geceden evvel yazıp da postaya vermeye 
vakit bulamadığı mektûbu size gönderiyo-
rum. Merhumun emânetidir.”

Kapalı zarfı açtım ve Münir’in mektû-
bunu bir çocuk gibi ağlayarak okudum. İm-
zasının yanına solmuş ve kurumuş iki lâle 
iğnelenmişti. Ah sevgili Münir, al lâlelerini 
topladığın o bayırlar içinde kana bulanmış 
na‘şınla sen de bir lâle olup kalmıştın.

     Hüseyin Ragıb

Yaşamamızın Hikmeti

Nasıl oluyor da biz yaşıyoruz? Başka 
memleketleri gördükten, başka memleket-
lerin tarîhini anladıktan ve ortalığa kıyâs-
kâr bir gözle bakmağa alıştıktan sonra bu 
suâli defalarla kendi kendime sordum. 
Vaz‘iyetimiz bî-tarafâne ve ihâtalı bir na-
zarla tetkîk edilince bizim uzun müddet 
hayâtımızı temdîd etmek imkânından 
mahrûm olduğumuza hükm etmek lâzım 
gelirdi. Arâzîmizin müdâfaası güçtü. Sâ-
hillerimiz vâsi‘ hâricî taarruzlara müsâit 
olduğu gibi karadan da hudûdlarımız ta-
bîî müdâfaa vâsıtalarından mahrûm ve 
dağınıktı. Kapılarımızın eşiğinde bekle-
yen düşmanlar, yalnız bir vakitler kendi-
lerine âid olan zengin ve muhtelif tarîhî  

Ufkun bakır güneşi, vazîfesine geç kalmış 
gibi sür‘atle semâ yoluna yükseliyor. İngi-
lizler bugün galiba geciktiler; sabah selâmı 
makâmında teâtîsi âdet olan top ve tüfenk 
gürültüsünden henüz eser yok.”

“Aşağıya iniyor ve toprak peykenin üs-
tüne oturarak sana bu mektûbu yazmağa 
başlıyorum. Karşımda, telefonun yanında-
ki kırık masaya dirseklerini dayayan arka-
daşım, vazîfesine müteallik evrakı hazırla-
makla meşgûl.. Mağaramız gâyet basit: Bir 
kırık masa, eski ve çarpık bir iskemle ve iki 
portatif karyola.. Dün gece geç vakte kadar 
devam eden toplar ikimizi de uykusuz ve 
yorgun bıraktı; oh… Derin ve uzun bir uy-
kuya ne büyük ihtiyâç hiss ediyorum.”

“Birden telefonun haşîn sesi duyuldu. 
Kumandanım benî çağırıyor. Mutlaka veri-
lecek emirleri var. Mektûbuma biraz sonra 
yine devam ederim…”

Münir’in lisânı o kadar sâkin, o kadar 
telâşsız ki insan, mektûbunu mitralyöz 
akıntılarına cephe olan bir siperden değil, 
Boğaziçi’nin bir köşesinde, asâbının bütün 
sükûnetiyle yazdığı zannında bulunacak. 
Mekteb-i îdadiden ihtiyât zâbitliğine kadar 
getirdiği i‘tidâl ve sükûneti, görülüyor ki 
oranın azîm kıyâmetinde dahî kayb etme-
miş.

“…Kumandanı gördüm ve geldim; fa-
kat maa’t-teessüf mektûbuma devam ede-
meyeceğim. İngilizler faâliyete başladılar. 
Ateşin birden bire pek çok şiddetlendiğine 
bakılırsa bunların sabah keyfi olsun diye 
atılmadığına inanmak lâzım. Anlaşılıyor 
ki siper komşularımız bugün pek ciddî 
niyetlerinden birinin daha tecrübesine 
girişecekler. Uuu… Uuu… Bugünkü ateş 
pek başka. Etrâfta kıyâmet kopuyor.. Ah, 
öyle bir uykum var ki… Bir haftadır elbi-
selerimi çıkarıp da güzelce uyumak mü-
yesser olmadı. Bugünkü günde dışarının 
yeşil çimenleri üstüne uzanarak, ılık hava  

devirlerin bakıye-i hâtıralarıyla dolu top-
rakları istirdâd ve istilâ etmek emelini bes-
lemekle kalmıyorlardı. Dinî husûmetin ve 
zamanın katmerleştirdiği bir adâvetin mu-
harrik te’sîrleri altında bulunuyor ve tecâ-
vüz fikrini bir sâniye bile unutmuyorlardı. 
Hârici tehlikelere karşı koyması lâzım ge-
len ahâlî mütecânis bir kitle teşkîl etmek-
ten çok uzaktı. Din, mezhep, milliyet, ma-
hallî husûsiyetler vaktiyle bu topraklarda 
yaşayan milletlerin terk ettikleri muhtelif 
iz ve bakiyeler son derece gayr-i mütecâ-
nis ve gevşek bir gül hâlinde bulunuyor ve 
memleketin hayâtını dâhilden tehdîd eden 
türlü türlü unsurlar ihtivâ ediyordu. Bu ka-
rışık kitlenin göbeğini ve istinâd noktasını 
teşkîl eden unsur, miktarca pek za‘îf idi. 
Dâhilinde hiç bir zaman hiç bir hükûmeti 
uzun müddet yaşatmayan topraklarda bu 
şerâit dâhilinde asırlarca ömür sürmemiz 
ve hayâtımızdan ümîd kesildiği dakîkalar-
da yeni bir kâbiliyet-i hayâtiye göstererek 
dâimâ kendimizi toplamağa ve gençleşme-
ğe muvaffak olmamız nasıl îzâh kabul eder? 
Bizim yaşayabilmemiz filhakîka bir mu-
ammâdır, fakat tarîhe âid olan her şey gibi 
bu mu‘ammâ da herhalde kâbil-i îzâhtır. 
Çanakkale seferinin vukû‘una kadar îzâh 
yolunu bulmak güçtü, çünkü tarîhin bir 
takım sırlarını anlayabilmek için vak‘aların 
sıcaklığını duymak ve zamanın unutturdu-
ğu birçok teferruâta vâkıf olmak lâzımdır. 
İşte Çanakkale müdâfaası bize tarîhimizi 
tekrar yaşattı ve mevcûdiyetimizi idâme 
edebilmemizin hikmeti ne olduğunu bize 
her türlü teferruâtıyla öğretti. Yaşama-
mızın hikmeti, her türlü büyüklüklerin 
membaını teşkîl eden fedakârlık ateşinin 
halkımızın henüz bâkir kalan kısımlarında 
tarîhimizdeki safvet ve şiddetiyle mevcûd 
kalmasıdır. Memleket hâricî sadmelere 
uğrayarak bekâ nâmına sıkı mücâdeleler 
geçirdiği zaman bu âmilin husûle getirdiği 
kâbiliyet-i hayâtiye bizi yaşattı. Münevver 
sınıf memleketi hâricî tehlike dakîkaların-
da yeni bir inkılâp yoluna sokmağa yine 
aynı  âmilin istinâdı ile imkân buldu. 
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Tosun Onbaşı’nın Destanı

Yürüdüm, yürüdüm, hayli yürüdüm;
Ömrümü bir ağır yük gibi sürüdüm;
Vakitsiz kocadım, gençken çürüdüm,
Boşuna geçirdim bunca zamanı.

*
Çocuktum, çalışkan bir babam vardı,
Fakîr idi amma evine yârdı;
Evimiz küçüktü, bahçesi vardı;
Önü bir dereydi, ormandı yanı.

*
Ormanda koşardım, demezdim kış, yaz;
Bülbüller öterdi, gül ederdi naz;
İnlerdi her tarafta sanki ince saz;
Sarardı bir sevinç bütün cihânı.

*
O gümüş derede ben yıkanırdım,
Eğlencenin sonu gelmez sanırdım.
Her kuytu köşeyi bilir tanırdım,
Dolaşır dururdum kırı, ormanı.

*
Anamın babamın göz bebeğiydim;
Güllü bahçelerin kelebeğiydim;
Ninemin sevgili bir meleğiydim;
Onun’çün almıştım artık meydânı.

*
Ağaçlara tırmanır, hemen çıkardım.
Kuş yuvalarını bozar, yıkardım.
Yavruları tutar, elde sıkardım,
Zavallılar birden verirdi canı.

*
Acımak ne imiş? Kuş, böcek, çiçek;
Vururdum kırardım hepsini gerçek.
Ata et verirdim kediye kepek;
Duymazdı kulağım aman amanı.

*
Mektebe gitmezdim, bilmezdim bir şey.
Olmuştum bir deli, çapkın, külhanbey;
Ağzımdan düşmezdi “aman aman, hey!”
Hâr vurup savurdum bütün harmanı.

*
Babam ses çıkarmaz, anam kızmazdı;
Yaptığım onlarca hep birer nazdı.
Hayırlı bir işim yalnız namazdı;
Gönlümde taşırdım sâde îmânı.

*

Bu inkılâp bizim için âtiyi te’mîne âid ye-
gâne yoldu. Bununla beraber hayâtı bir 
mecrâdan başka bir mecrâya sokmak için, 
en sâkin ve ma‘kûl şeklinde bile, dâhili 
sadmeler geçirmek, kuvvetler sarf etmek 
lâzım geliyordu. Şurasını da unutmamalı-
yız ki bizim inkılâbımız en sâkin ve ma‘kûl 
şeklinde cereyân etmedi. Bir asırdan beri 
sağa, sola gittik. Gayr-i müsemmir yollara 
saptık. Senelerce gâye tanımaksızın dizgin-
siz yürüdük. Bütün bu kuvvet isrâflarına 
ve hiç arkası kesilmeyen hâricî tehdîdlere 
rağmen memleketi yaşatan kuvvet, Çanak-
kale’de yeni ve canlı eserlerini gördüğümüz 
millî kuvvet idi.

Yakın vakitlere kadar biz o kuvveti ta-
nımadık. Onu bu asra mahsûs teşkîlât 
ve vesâit ile takviye etmek şöyle dursun, 
muhâfaza etmeyi bile düşünemedik. Bila-
kis yenilik ile mutlaka bir müddetler elele 
giden ecnebî damgalı cehâlet ve taassubun 
te’sîri altında baltaladık. Çanakkale kat‘î 
sûrette gözümüzü açabilirse, bize kuvve-
timizin hakîki mâhiyetini öğretirse, bize 
asrın her türlü îcâbâtına uymakla beraber 
kendi kendimize sâdık kalmağı ve kendi 
nefsimize i‘timâd etmeyi öğretirse ora-
da birkaç muazzam devletin en müdhiş 
vesâit-i harbiyesine çıplak göğüsleriyle 
karşı durmuş olan fedakâr kardeşlerimiz 
kanlarını beyhûde yere akıtmış olmaya-
cak, dün fedâkârlıklarıyla Pâyıtahtımızı ve 
mevcûdiyetimizi muhâfaza ettikleri gibi 
yarın da kendi husûsiyetlerimizi sevmemi-
zin, kendimize i‘timâd etmemizin, kendi 
kuvvet ve tesbîtimizle teâlî etmek ve ileri 
gitmek için çalışmamızın dâimî bir sâik ve 
muharriki kalacaklardır.

    Ahmet Emin

Nihâyet ermişti yaşım on beşe,
Gerekti yapışmak artık bir işe;
Çocukluk denir mi böyle gidişe?
Gösterirler deli diye insanı.

*
Yapıştım sabana, sürdüm tarlayı;
Sırası gelince ektim buğdayı.
Anam, babam buldu şimdi safâyı,
Buğdayı un ettim, sattım samanı.

*
Çalışa çalışa yirmiyi buldum;
Yavuklu aradım, aşka koyuldum,
Sevdâlı bir yiğit diye duyuldum,
Ben de bildim neymiş âhı, figânı.

*
Bir de baktım bir gün davullar çalar,
Sesi yüreğime sevinçler salar;
Gözlerim durmadan uzağa dalar,
Meğerse devletin varmış fermânı.

*
Seferberlik varmış: asker olanlar,
Çabucak toplansın yiğit oğlanlar,
Yüreği çarpanlar, benzi solanlar
Tanrı’nın uğrunda dökecek kanı.

*
Koşuştuk evlere, hep hazırlandık,
Gâzî ataları söyleştik, andık;
Biz de onlar gibi gâzîyiz sandık;
Alacağız dedik şöhreti şânı.

*
Meydâna geldiler hep delikanlılar,
Arslan yavruları pek îmânlılar,
Gâzî yürekliler, şehîd canlılar,
Millet fedaîsi, vatan kurbanı.

*
İçimize hemen babalar daldı,
Etrâfımızı hep analar aldı,
Güzel yavuklular uzakça kaldı;
Tütmeye başladı hasret dumanı.

*
Babaların biraz boynu büküldü;
Analar gözünden yaşlar döküldü;
Yavuklular sanki bir solgun güldü,
Tatmaya başladık zehr-i hicrânı.

*
Geldi orta yere imam efendi,
Tanrı’dan bizlere nusret dilendi;
Duâyı melekler bile beğendi;
“Âmin!” diye sarstık biz âsumânı.

*
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Muvakkatlik bitti tabura girdik;
İki ay içinde murada erdik;
İçimizde yoktu bir kafası dik,
Hiç andırır mıydık biz kaltabanı?

*
Lâkin bana bilmem bir şeyler oldu!
Kalbime askerlik havası doldu.
Beni yükseltecek ancak bu yoldu
Bunun’çün diledim lutf-ı Yaradanı.

*
Yüzbaşımı buldum babamdan üstün,
Çavuş, onbaşımı sevdim büsbütün.
Düşmanlara karşı çıkacağım gün
Olmak diliyordum gazâ arslanı.

*
Ne güzel imiş asker ocağı,
Bu kadar sıcaktır ana kucağı,
Şehîdlik mektebi, cennet bucağı..
Onu candan seven, sever Sübhân’ı

*
Ben neler öğrendim bu askerlikte:
Yaşamak birlikte, ölmek birlikte;
Bütün bahtiyarlık hoşça dirlikte.
İnsanda arttırır kalbi, vicdânı.

*
Bir gün “selâmlık var!” denildi bize;
O sevinci ta‘rîf edemem size.
Kalbimiz bağlıydı efendimize,
Sultanlar sultanı, hanlar hâkânı.

*
Gözlerimi şöyle bir yumuyorum,
Çok düşünüyor da bulamıyorum;
Eyvah! Muvaffak olamıyorum
Rü’yâda görmeğe o parlak ânı.

*
Bir köylü anlamaz fakat duyarmış,
Bende de güzellik duygusu varmış;
Kalbimi o günün revnâkı sarmış.
Hilâfet şânının yokmuş pâyânı.

*
Geçti Sultanımız güler yüzüyle,
Baktı biz kullara şefkat gözüyle,
Mübârek vücûdu, nûrlu özüyle
Bildirdi bizlere Âl-i Osmânı.

*
Alnında Hilafet yıldızı parlar,
Gözünde îmânın ateşleri var,
Mübârek sakalı, saçı sanki kar..
Peygamber vekili, mürüvvet kânı.

*

Duâ bitti, sonra hep vedâlaştık;
Yekdiğere daha sıkı bağlaştık;
Sarmaş dolaş olduk, hayli ağlaştık;
Andırdı yaşımız seli, tûfânı.

*
Davul geçti öne, bayrak açıldı,
Gamlı düşünceden artık kaçıldı;
Yüreklere şimdi neşe saçıldı;
Görmedik arkaya kalıp bakanı.

*
Az gittik uz gittik, hayli yol aldık,
Üç gün yolda, bir gün trende kaldık.
Söyledik, oynadık safâya daldık,
Kavalı üfledik, çaldık kemanı.

*
İstanbul’a girdik bir seher çağı:
Ne kadar güzeldi bahçesi, bağı;
Bulutlar sanki gelin duvağı,
Bütün şehirlerin odur sultanı.

*
Cennet midir yeri, suyu kevser mi?
Acaba cennet de böyle dilber mi?
Hiç bu güzellikler akla girer mi?
Düşte de görmedim böyle mekânı.

*
Bu bir şehir değil, sanki bir dünya,
Büyük köprüleri sırattır güya;
Etrâfını sarmış mavî bir derya.
Dille anlatılmaz görmeli onu.

*
O altın alemli ulu câmiler,
Nârin minareler göklere değer;
Bunları evvelden bilseydik eğer,
Uğrunda ederdik fedâ sâmânı.

*
İstanbul, İstanbul!.. Görünce seni,
Anladık neresi dünya gülşeni;
Mübârek uğrunda kanlar dökeni
Tanımak lâyıktır din kahramanı.

*
Depoya verdiler nihâyet bizi..
Ta‘lîmde olurduk hep dizi dizi;
Bildik nişângâhı, arpacık, gezi.
Öğrendik zâbiti, hem kumandanı.

*
Depoda çalıştık tam yedi hafta,
Olduk askerlikte haylice usta.
Ayırdılar bizi hep posta posta;
Taburda nihâyet bulduk cânânı.

*

Uğrunda fedâ edilmez mi can?
Odur bizce çünkü en büyük insan.
Emrine itaat emreder Kur’an.
Elbette tutmalı hükm-i Kur’anı.

*
Nihâyet bir haber, büyük bir müjde,
Rus’un gemileri Karadeniz’de
Hücûm etmiş bize, hemence biz de
Harp i‘lân etmişiz, duyduk i‘lânı.

*
Birkaç gün beklemek bizi pek sıktı.
Hamdolsun, bir gece bir emir çıktı:
Vapurlar hazırdı, yollar açıktı,
Doğruca Kale’ye açtık bâdbânı.

*
Seher vakti çıktık Gelibolu’ya,
Baktık karşıdaki Anadolu’ya.
Tâ ki rahat rahat vatan soluya,
Tanrı kahreyleye mel‘ûn düşmanı.

*
Mart on sekizde görüldü toplar,
Yürekler sevinçten titreyip hoplar,
Karışıp bir yere hep soylar, soplar
Dedik utandırmak gerek Şeytanı.

*
Düşmanın haylice zırhlısı battı,
Türk’ün yumruğunu iyice tattı;
Köpürdü, kudurdu ve bize top attı...
Çekilip defoldu, kırdı gerdanı.

*
Fransız gurûru, İngiliz kibri
Nasıl kabul etti dönmeyi geri?
Bu işe şaşmanın değil mi yeri?
Hakk kahrıyla ezer Hakk’tan sapanı.

*
Elbet durmazdı hâin düşmanlar,
Bir gün karadan da gelirdi onlar;
İşte o vakit de biz baba canlar
Gösteririz neymiş Türk’ün kapanı.

*
Çok geçmedi, bir gün dediğim oldu:
Düşman askerleri karaya doldu..
Hamd olsun bizde de cesâret boldu,
Bize yâr olacaktı Hakk’ın ihsânı.

*
Kumandan topladı bir yere bizi
Dedi “Evlâdlarım, göreyim sizi..
Önünüzde işte ecdâdın izi;
İleri atılın vurun sırtlanı.

*
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Birçok arkadaşlar yaralanmıştı..
Kimisi döktüğü kana kanmıştı,
Kimi can vererek Hakk’ı anmıştı;
Hepsi de buldular Hakk Yaradan’ı.

*
Bir gece siperde sıkıldı canım;
Dedim öğreneyim: kim şu düşmanım?
Ona göstereyim ne kahramanım,
Arasınlar Hind’i, Belucistan’ı.

*
Bulutlar karaydı.. karanlık gece..
Sürüne sürüne gittim gizlice,
Yokladım her yeri inceden ince;
Girdim bir sipere verdim dan-danı.

*
Kâfirler şaşırdı; ben fırsat buldum,
Elime geçeni vurdum... vuruldum,
Fakat lûtf-ı Hakk’la yine kurtuldum,
Getirdim birlikte bir armağanı.

*
Armağanım iki güzel tüfekti...
Yüzbaşım cesûr bir arslan yürekti,
Çağırdı beni de göğsüne çekti,
Öperek alnımdan verdi nişânı.

*
Vurulmuştum ama hafîfti yaram,
Böyle bir Yaradan korkar mı adam?
Hastahâne falan bir şey aramam,
Yaparım kendime ben pansumanı.

*
Onbaşı da yaptı beni yüzbaşım,
Sevincimden göğe erişti başım,
Elini öperken düştü gözyaşım,
Ben idim dünyanın en kâmrânı.

*
Elimi kaldırdım, yanık bir sesle,
Yalvardım, yakardım ben Lem-Yezel’e,
Dedim: Yüce Tanrım şâdumân eyle,
Rûhu bize bakan Gâzî Orhan’ı.

*
İslâmlar ebedî bahtiyar olsun,
Milletin kalbine şerefler dolsun,
Düşmanın parlayan yıldızı solsun,
Andırsın sürünen bir solucanı.

*
Eyle vatanımı dünya cenneti;
Ettirme kimseye asla minneti,
Çektirme dünyada renci, mihneti,
Üzerinden eksik etme Gufrânı.

*

Bu şeref günüdür, gazâ ediniz,
Düşmanları pamuk gibi didiniz;
Yâ cennete birer şehîd gidiniz,
Yâ size verilsin Gâzî ünvanı.”

*
Yürüdük, seğirttik, tepeye vardık;
Düşmanı sağından, solundan sardık;
Umduğumuz geldi yerine artık,
Ateşle kâfire verdik ziyânı.

*
Cephâne boldu, durmadan yaktık;
Mel‘ûnun üstüne su gibi aktık;
Yıldırıma döndük, parladık, çaktık,
Arttırdık düşmanda biz halecânı.

*
Her nefer kükremiş arslandı elbet,
Bizden ne bekliyordu koca bir ümmet?
Niçin beslemişti bizi bu millet?
Biz değil miydik nâmus kalkanı.

*
Kuşatmış zırhlılar bütün sâhili,
Mitralyöz, bombalar, kara torpili..
Her taraftan eserdi bir ateş yeli;
Durmayıp yağardı mermi bârânı.

*
Avcı hâlinde dereler aştık,
Düşmana yetiştik, hemen yanaştık,
Artık duramadık, sel gibi taştık,
Kâfire yer ettik kara zindanı.

*
“Süngü tak!” denildi, sırasıydı ah!
Yerimizde saymak olurdu günâh.
Başladık hücûma hep “Allah! Allah!”
Andırdı İngilizler korkak tavşanı.

*
Zâbit önden gider biz arkasından;
Yapıştık düşmanın tam yakasından;
Hoşlanmadı gitti el şakasından;
Korkak, utanmaz, dünya fettânı.

*
Gerekti düşmanı yerinden sökmek,
Üstüne çullanıp beynine çökmek,
Arkasından varıp denize dökmek,
Bir maşatlık yapmak ona ummanı.

*
Nasıl da kıyıda kakıldı, kaldı;
Siperler kazarak vaz‘iyet aldı;
Üstümüze bomba, torpiller saldı;
Andırdı kafeste kalan kaplanı.

*

Ten senin, can senin bir şey yok bende,
Tosun Onbaşı’yım ümîdim sende,
Padişâha kulum, millete bende...
Burada bitirdim ben bu destanı.                  
    Kâzım Nâmî

İksîr-i Îmân
“Zitvatoruk” muâhedesiyle te’yîd edilen 

mukaddeme-i tedennimizden beri kalplere 
çöken bir ye’s ü bedbînî vardı. Fenâ teşkîlât 
ve fenâ idâre, mütevâli-yi mağlûbiyetlere, 
inhizâmlara uğradıkça memlekette tehli-
keli bir seciye beliriyordu: Bedbînlik.

Tedrîcen o hâle geldi ki memleketin mü-
nevver ve müdebbir sınıfları bile vatanın, 
halkın istikbâlinden şüpheye düştüler. His-
lerde ve fikirlerde  bir sirayet  hassası vardı. 
Halk, ecdâdıdın kahramanlık menkıbelerini 
kalplerde ve dillerinde yaşattığı için bunun 
te’sîriyle âtiye bir derece emîn bakabiliyor-
du; hele dinin ebediyetine kâni‘di.

Fakat müdebbirler sınıfında doğan 
bedbînî sıza sıza halka kadar inince her şey 
muvakkat, serseri, karanlık oldu. Bu karan-
lık içinde yalnız “Şam” bir selâmet melcei 
olarak vicdânlarda yaşadı.

Osmanlı Türkleri, tarîhte oynayacak-
ları medenî rolün yetmediğini ve yetme-
yeceğini anlayarak kendilerinde yaşamak 
veya yaşatmak kudretini hiss eder etmez 
ilk işleri kararan kalplere bir rehâ noktası 
göstermek oldu: “Şam” bir rûcû‘di; buna 
mukâbil “Kızıl Elma” “Turan” bir istikbâl 
ve bir ümîd oldu.

Fakat bence, “Çanakkale Zaferi” kadar 
kalplere asırların çöktürdüğü bedbînliği 
temizleyecek kudretli bir iksîr düşünüle-
mezdi.

Bugün, yine bedbînler bulunabilir. Lâ-
kin “millî istikbâl”e îmân edenler o kadar 
çoğaldı ki bu îmândan alınacak kuvvetle 
bizim de teessüse başlayan yeni “milletler 
manzumesi”nde ehemmiyetli ve medenî 
vazîfe îfâ etmemiz kanâ‘ati kuvvetlidir.

     Nafi Atuf
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Boğaz’ı kapamalıdır ateş kayıkları dahi lâ-
zımdır ya maâzallah içeri külliyetli bir do-
nanma gelirse fenâ bir şeydir”

Padişâh’ın ibrâmı üzerine Çanakkale’ye 
ehemmiyet verildi. Feyzullah Efendi ora-
da yapılacak istihkâmlara, konacak toplara, 
sâir müdâfaa hazırlıklarına nezâret etme-
ye me’mûr edildi; İstanbul’da alelacele ihzâr 
edilen birkaç parça gemi de “Nara”nın arka-
sına gönderildi. Sultan Selim, Çanakkale’de-
ki istihkâmlar pek eski olduğu için Boğaz’ı 
zorlamak isteyecek bir İngiliz donanmasına 
mukâvemet edilemeyeceğini hiss ediyor, mü-
dâfaa vesâitinin ikmâline âid teferruâtı her-
kesden ziyâde yine kendisi düşünüyordu:

“Benim vezirim

“Feyzullah Efendi’nin yazığı[1] şeyler 
serî‘an ve âcilen tanzîm ve irsâl oluna, de-
mir dingiller ‘icâleten gitsun top kundâğı 
inşâsına me’mûr gediklû cümlesine elvermez 
muktedir ve mukaddem bir adam dahi Muâ-
rız tarafına ta‘yîn olunsun Feyzullah tarafı-
na gönderilsin istihdâm eylesin donanmaya 
gayret olunsun İngiltere sefâyinleri Kepez Li-
manı’nda yatmak nasıl olur pek mülâhaza ve 
dikkat olunacak mâddedir def ‘lerine bakıl-
sın bu tavr ile düşman bize vakit vermeyecek 
şu Nara Burnu ve Kepez Burnu’na pek dikkat 
olunup evvel beevvel şürû‘ ve ikdâm olunsun 
kızgın kelleye sarf-ı zihin olunmuyor acaba 
ocakları tekmîl ve edevâtı mükemmel midir 
zîrâ sâhilden sefâyine kızgın kelleden başka 
şey kârgîr olmaz ve muzlim geceler için meh-
tâb ve fişenk ma‘kûlesi işâret için şeyler mev-
cûd mudur ve elbette barut ve mühimmâtları 
noksandır her ne lâzım ise serî‘an irsâl oluna 
ve tiz elden onsekizlik tersanede mânde top 
var ise irsâl olunsun begâyet dikkat ve ih-
timâm olunsun emr-i hümâyûnumun muk-
tezâlarını şimdi icrâ eyleyup işbu hatt-ı hü-
mayûnum nısfı Feyzi Efendi’ye şimdi yazup 
adamını çıkarasın Anadolu vâlisi isti‘câl ve 
etrâf asâkiri sevk olunsun”

Padişâhın bahs ettiği “İngiliz sefayin-
leri” Bozcaada’da toplanmış olan Ami-
ral “Dakovert”in kumandası altında-
ki “Sekiz kapak ve birçok firkateyn ve 
kurut ve bombardelerden mürekkeb” 
büyük İngiliz donanması idi. İstanbul’da-
ki İngiliz Sefîri Sir “Arbutnot” artık Bâb-ı 
Âlî’yi tehdîd edebilirdi: Fransız elçisi  

Tarîhten bir sayfa

Üçüncü Sultan Selim ve Çanakkale[*] 

Serhaddeki kal‘alarımızı ansızın ve hîle 
ile alan Rusya’ya harb i‘lân edildiği günden 
beri büyük padişâh Üçüncü Sultan Se-
lim endîşe içindeydi: İngiltere, “Napolyon 
Bonapart”a, karşı Rusya ile müttefik bu-
lunuyordu; Bâb-ı Âlî’nin harb i‘lân etmesi 
Fransa’ya bir müzâhir kazandırmıştı; hâl-
buki Karadeniz ve Çanakkale boğazlarının 
Rus ve îcâbında İngiliz harb gemileri için 
serbest bulunması ittifâkın semere ver-
mesi için pek ziyâde lâzımdı. Rus generali 
“Mikelson” daha harb i‘lânından evvel “İs-
mail” muhâfızına gönderdiği ültimatom 
şeklindeki mektûpta “Rusya kalyonları-
nın ve nakl-i edevât-ı harbiyenin İstanbul 
Boğazı’ndan Venedik Körfezine mürûr ile 
varıp gelmelerine itâ-yı rûhsat” olunması-
nı iki devlet arasında sulhün idâmesi için 
dermeyân ettiği esâslı şartlardan biri ola-
rak kayd eylemişti. Türk ve Rus orduları 
yine karşı karşıya geldikten sonra İngiliz 
donanmasının Akdeniz Boğazı’nı zorla-
mak istemesi ihtimâlden uzak değildi. İşte 
Sultan Selim bunu düşünüyor ve devlet 
ricâlinin ihmâl ve rehâvetine rağmen, ara 
sıra bu mesele ile meşgûl olmaktan fâriğ 
kalmıyordu. İngiliz sefîrinin mükâleme 
talebinde bulunduğuna dâir olan telhîsin 
bâlâsındaki şu hatt-ı hümâyûn Padişâhın 
dûrendişliğine bâhir bir delîldir:

“Benim vezirim

“Mükâleme olunsun bakalım yine ne 
kâfirlik edecek, lâkin öteden haber gidip 
gelecek vakit olmadı[1] ne söylerse ken-
diliğindendir güzel cevâplar veresiz lâkin 
elçi kâfiri yazıp Malta ve Korfa tarafından 
donanmasını Boğaz’a getirtmek ihtimâl-
dir şu Boğaz’a gâyet ihtimâm olunsun Ak-
deniz Boğazı’na gidecek gemilere ikdâm 
olunsun iktizâ ederse Boğaz’a gemi batırıp  

“Sebastiyan’ın Dersaâdet’ten def ‘i ve Dev-
let-i Aliyye ile İngiltere ve Rusya devletleri 
meyânelerinde mukaddemâ münakid olan 
ittifâk muâhedelerinin tecdîdi ve İngiliz 
ve Rusya sefâin-i harbiyesinin bilâ-mâni‘ 
Boğazlardan âmed ü şüdlerine müsâade 
olunması”ndan ibâret olan şartlar kabul 
edilirse ne a‘lâ, edilmediği takdîrde kendisi 
İstanbul’u terk ederek Bozcaada’ya gidecek 
ve donanmayı istishâb ile gelup İstanbul’u 
topa tutacaktı.

General Sebastiyani ise, Bâb-ı Âlî’nin 
İngiliz ültimatomu önünde baş eğmesi-
ne mâni‘ olmak için elinden gelen gayreti 
diriğ etmiyor, Çanakkale’nin tahkîmine 
çalışmak üzere Fransız mühendisleri gön-
deriyor ve “Napolyon”un Lehistan’daki 
muvaffakiyâtından bahs ile İngiltere’nin 
“donanma i‘mâlinden gayri bir şey ede-
meyeceğine nazaran” korkulacak bir şey 
olmadığını te’mîn ederek devlet ricâlini ik-
nâa çalışıyordu.

1221 senesi Zilka’desi’nin yirminci ge-
cesi Galata önünde bulunan “Andimon” 
ismindeki İngiliz gemisinde mükellef bir 
ziyâfet tertîp olunmuştu. İngiliz sefîri, İs-
tanbul’daki İngiliz tüccâr ve muteberânı, 
ekserisi balo kıyafetiyle o akşam bu gemide 
toplanmışlardı. Ziyâfet pek parlak olmuş-
tu; herkes zamanın nezâketini unutarak 
eğlencesiyle meşgûl oluyordu. Gece yarısı-
na doğru davetlilerden bazısı geminin ha-
reket etmiş olduğunu hiss ettiler: Hakîka-
ten “Andimon” demirinin zincirini kesmiş, 
kendisini yelkenlerini şişiren poyraza terk 
etmişti. Mesele tahkîk edildi: Sefîr davet-
lilere Bâb-ı Âlî ile münâsebat kat‘ edildiği 
için İstanbul’da kalmak tehlikeli olacağını 
ve binâenaleyh artık geriye dönmeyecekle-
rini teblîğ etti. Bunun üzerine her taraftan 
protesto sedâları yükseldi; her birisi İstan-
bul’da ailesini, servetini bırakmıştı. Fakat 
protestolar bir işe yaramadı, “Andimon” 
mâcerâdan bittabi‘ bî-haber bulunan Bo-
ğaz muhâfızlarının hiçbir mümânaatına 
tesâdüf etmeden Çanakkale’yi geçti ve Boz-
caada’daki donanmaya iltihâk etti.

________________ 
[*] Bu makale için hazine-i evrâktaki vesîka ve hatt-ı 

hümâyûnlardan; Cevdet Tarihînin sekizinci, Asım Tarihînin 
birinci cildlerinden ve “Vâlîs” ile “Deribu”nun eserlerinden 
istifâde edilmiştir.

  [1] Rusya’ya ilân-ı harb keyfiyeti Londra’ya teblîğ edil-
mişti. Fakat henüz oradan o haberin oraya gidip cevâbının 
da İstanbul’a gelmesi için lâzım gelen zaman geçmemişti. 

________________ 
[1] “Yazdığı” olacak. Üçünçü Sultan Selim’in hatlarında 

böyle bir harfi unutulmuş kelimelere sık sık tesâdüf edil-
mektedir.
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sında demirlemiş olan donanmamızın ek-
ser-i efrâdı bayram münâsebetiyle karaya 
çıkmıştı; alelacele demir almak mümkin 
olamadı. Buna rağmen gemidekiler müm-
kin mertebe müdâfaada kusur etmediler ve 
bir firkateyn büyük yararlık gösterdi, fakat 
sonunda zarûrî olan netîce tahakkuk etti: 
İngilizler karaya oturtulan gemilerimizden 
dördünü yakmış, ikisini de zabt etmişlerdi. 
Sultan Selim’in bu kadar i‘tina ve dûrendiş-
likle meşgûl olduğu Çanakkale tahkîmâtı 
emr ve ısrârına rağmen ihmâl edilmişti; 
hele müdâfaaya me’mûr olanlar zamanın 
ehemmiyetini kat‘iyen takdîr etmemişler, 
inanılmaz bir ihmâl göstermişlerdi.

*
**

“Nara” Burnu’ndaki donanmadan yal-
nız Berberik hemen yelkenlerini açarak 
İstanbul’a teveccüh etmiş, kurban bayra-
mının üçüncü Cuma günü öğle vakti Pâyı-
tahta gelmişti. “İngiliz donanması Boğaz’ı 
geçti!” haberi birkaç saat içinde İstanbul’un 
her tarafına yayıldı. İstanbulluların bir 
çoğu hemen sâhillere döküldü, gözler hep 
Marmara tarafına, dikilmişti. İkindi vakti 
İngiliz gemileri Çekmece önünde görün-
dü; akşama doğru da Kınalı Ada açıkların-
da demirledi.

Saltanat erkânı, devlet ricâli bu hâl kar-
şısında büyük bir telâşa düştüler: Ne yap-
malı? Derhal meclis akd edilerek mesele 
etrâfıyla müzâkere olundu ve nihâyet ale-
lacele İstanbul’un tahkîmine karar verildi. 
Pâyıtahtın Yedikule’den Sarayburnu’na, Üs-
küdar’dan da Maltepe’ye kadar olan sâhil-
leri birkaç mıntıkaya ayrıldı ve Reîsülküt-
tâb da dâhil olmak üzere bütün ricâl birer 
mıntıkaya me’mûr olundu. Karadeniz’den 
de Rus donanmasının gelmek ihtimâli 
mevcûd olduğu için Boğaz’ın bir kat daha 
tahkîmi kararlaştırıldığı gibi Boğaziçi’nin 
iki tarafına da yer yer tabyalar inşâsına te-
şebbüs edildi.

Meclisde bu kararlar verilirken İstanbul’un 
her tarafında heyecân alâimi görünüyor, türlü  

“Arbutnot” Bozcaada’dan muhârebe ve 
müzâkereye devam istedi. Fakat Bâb-ı Âlî 
mevki‘ini böyle garîb bir tarzda terk eden 
ve haysiyet ve şerefini muhâfazaya muk-
tedir olamayan bir sefîr ile münâsebâtta 
bulunmaya tenezzül edemeyeceğini ve 
îcâb eden cevâpların da doğruca “Londra”-
ya teblîğ kılınacağını bildirdi ve İngiltere 
teb‘asına karşı, emniyetlerini ihlâl edecek 
hiçbir şey yapılmadığı hâlde sefîrin bu 
nâgehânî firârından İstanbul’daki ecnebi 
sefîrler nezdinde şikayette bulundu.

Amiral “Dakovert” Boğaz’dan geçmeye 
esâsen karar vermişti; Çanakkale’ye gelen 
sefâret tercümânı “Pizani” vâsıtasıyla idâ-
me edilen muhâberât, İngiltere devletinin 
Bâb-ı Âlî’ye karşı olan hulûs-i niyeti, sulh-
perverliği hakkındaki  te’mînât sırf “derdest 
olan istihkâmâtı mümkin mertebe te’hîr ve 
imhâl için me’mûrîni iğfâl etmek” mak-
sadıyla vukû‘ buluyordu. İngiliz donan-
masının günlerden beri beklediği “lodos”, 
Zilhicce’nin onuncu günü şiddetle esmeye 
başladı. Boğaz’ı zorlamak zamanı gelmişti.

Müslümanların bayram namazını kıl-
mak için camide toplanmış bulundukları 
bir saatte İngiliz amiralleri “Dakovert” ve 
“Simith”, “iki kıt‘a üç ambarlı ve beş kıt‘a 
kapak ve iki firkateyn ve iki korvet” ile 
Bozcaada önünden hareket ettiler; birbiri 
arkasına dizilen gemiler uzun bir hat teş-
kîl etmişti. Kumkale ve Seddülbahir tab-
yalarının İngiliz donanmasına ciddî bir 
hasâr yapamayacağı ma‘lûm bulunduğu 
için amiraller bir gülle bile sarfına lüzûm 
görmeden bu iki istihkâmın önünden 
geçtiler. Donanma ilerledi ve Kilidülba-
hir ile Çanakkale arasına girdiği vakit her 
iki tarafa birden şiddetli bir bombardı-
man başladı. Gerek bu iki tabyamız gerek 
“Nara”ya yeni konmuş toplar mukâbele 
ettilerse de İngiliz donanması pek cüz’i 
bir hasâr ve altmış kadar telefât ile burnu 
dolaşmaya muvaffak oldu. “Nara”nın arka- 

türlü rivâyetler dönüyordu. Halk köşe baş-
larında kümeler teşkîl etmiş, alçak sesle 
herkes düşündüğünü yanındakilere anla-
tıyordu:

-İngilizler denizcilikte öyle mâhir 
adamlardır ki bunların yalnız bir gemi-
si kendi başına koca bir memleketi yakıp 
yıkmaya kâdirdir; hâlbuki buraya girenler 
on büyük kalyondur; “Derunları eczâ ile 
memlû ve salkım ve gülle ve zincir atan 
toplar ve humbaralar ve cenkçiler ile meş-
hûndur hüdânekerde iki taraflı topları ve 
humbaraları sağarak bir yelkende tersane 
pîşgâhında karar ve derûn-i İstanbul’a ve 
tersane tarafına yağlı paçavralar ve top ve 
humbaralar attığı sûrette el-meded halimiz 
ne gûne olur hânelerimiz ve dükkânlarımız 
ve etfâl ve nisvânlarımız kande bir gûşe-i 
emn ü selâmet bulur”

Bir diğeri:

-Yalnız bu on kalyon olsa yine bir şey 
değil; belki haklarından gelebilirdik. Fakat 
dahası var: Ben işittim ki Boğaz’da birçok 
İngiliz ve Moskof askeri duruyor. Karadan 
da askerle hücûm edilirse müdâfaa imkânı 
kalmaz; o vakit İstanbul’u istedikleri gibi 
yıkıp yakarlar. Devlet hemen bunlara “mal 
ve mülk” vererek def ‘leri çaresine bakma-
lıdır; herkes de hissesine düşeni vermeye 
râzıdır.

Kimisi de fal kitaplarını karıştırmıştı:

-Canım hâlâ anlayamadınız mı? İşte 
kıyâmet kopmak üzeredir. “Benî Asfer 
galebesi ve Mehdi hurûcu” muhakkaktır;-
bunda hiç şübhe etmeyiniz. Vâ-esefâ ki bu 
kıyâmet bizim başımıza kopuyor!

Tabîî bütün bu dedikodular, rivâyet-
ler dilden dile dolaşarak taammüm edi-
yor, halkın heyecânı da o nisbette artı-
yordu. Fakat en çok telâşa düşenler Saray 
halkı, harem-i hümâyûn idi. Sultan Se-
lim donanmanın Boğaz’ı geçtiği haberi 
üzerine esâsen epeyce ürkmüştü; İngiliz 
gemileri Baruthâne karşısında görünün-
ce Saray kadınları fevkalâde korkarak 
telâşa düşmüş ve feryâd ü figâna başla-
mışlardı; Padişâh bu hâlden pek ziyâde
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yavaş azalmış, onun yerini hiddet ve tehev-
vür kâim olmuştu. İngilizlerin bu kaba ve 
zebûnkeşâne muâmelesine karşı intikâm 
almak lâzım değil mi idi? İlk hareket asker 
arasında görüldü: Her nefer büyük bir vec 
ile vazîfesine koşuyor, topçular topları ba-
şına geçiyor, Yeniçeriler de sopalarını bıra-
karak yatağanlarını takınıyor ve tüfenkle-
rini alıp sâhillere dökülüyordu. Askerin bu 
gayreti medreselerdeki talebeye numûne 
oldu; onlar da ellerine geçen silâhı alarak 
askere iltihâk ediyorlardı. Askerî ve hoca-
ları bu hâlde gören ahâlî de silâhlanmağa 
başladı. İlk saatlerin korkusu nasıl birden 
bire herkesi kaplamış ise bu gayret ve ha-
miyet-i hissî de kolaylıkla ve sür‘atle asker-
den talebe-i ulûma, bunlardan halka sirâ-
yet etti. Bu tezâhürât huzûr-ı hümâyûnda, 
Generel “Sebastiyani”nin de dâhil olmak 
üzere akd edilen meclisin mukarrerâtın-
da te’sîr icrâ etmekten hâlî kalmadı: Mec-
lis bittikten sonra Sultan Selim İstanbul’u 
sonuna kadar müdâfaa etmeğe azm etmiş 
bulunuyordu.

Bu karar üzerine, İstanbul hummâlı bir 
faâliyet günleri yaşadı. Sâhilin her noktası 
istihkâm manzarası arz ediyordu: İhtiyar 
adamlara ve küçük çocuklara varıncaya ka-
dar herkes toprak ve demet taşıyor, toplara 
mâni‘ teşkîl eden evler sahipleri tarafından 
yıkılarak mazgal delikleri meydâna çıkı-
yordu. Sultan Selim, Saraya bizzât yakın 
yerlere giderek tabyaları, topları gözden 
geçiriyor, nezâret eden ricâle, çalışan aske-
re iltifatını bezl ediyordu. “Sebastiyani” ise 
“Dalmaçya”dan gelen Fransız zâbitleri tab-
yalara tevzî‘ ettiği gibi kendisi de her gün 
bir taraftan öbür tarafa geçerek tahkîmâtın 
teftişiyle meşgûl oluyor, tapçulara ameleye 
bahşişler vererek onları teşvîk ediyordu. İlk 
gün sâhilin muhtelif noktalarına üç yüz top 
konmuştu; beşinci gün bu aded bin iki yüzü 
geçmişti. İstihkâm inşâsına İstanbul ahâlî-
sinden başka civârdakiler de iştirâk etmişti:  

müteessir oldu ve mukâvemet imkânı ola-
mayacağı için İngiliz amiralinin ültima-
tomunu kabul etmek cihetine meyl etti. 
İngilizler Donanma-yı Hümâyûnun ema-
neten kendilerine teslîmini, Rusya ile sulh 
akdiyle İngiltere ittifâkının tecdîdini ve 
“Sebastiyani”nin İstanbul’dan ihrâcını is-
tiyorlardı; Sultan Selim bu şartları kabule 
karar verdikten sonra bunu Generale ihbar 
ve nâzikâne avdetini ihtâr etmek üzere, 
kurenâdan İsmail Bey’i Fransa Sefârethâ-
nesi’ne gönderdi. “Sebastiyani” ise, kendi-
sinin Bâb-ı Âlî nezdinde bir devleti temsîl 
ettiğini, alenen ve resmen bir teblîğ vukû‘ 
bulmadıkça İstanbul’daki me’mûriyetini 
terk edemeyeceğini bildirdi.

General “Sebastiyani” İngiliz gemile-
rinin İstanbul önüne gelmesi Padişâh ve 
ricâl üzerinde nasıl bir te’sîr yapacağını 
tahmîn ettiği için Bâb-ı Âlî’ye gönderdiği 
bir takrîrde hâşiye sûretinde şu satırları 
yazmıştı:

“...Benim i’tikadıma göre Devlet-i Aliye 
İngiltere Donanması’na mukâvemet etme-
lidir altı kıt‘a sefîne ve birkaç kıt‘a fırkatey-
ne Darü’s-Saltanatın teslîmi lâzım gelür ise 
ehl-i İslâmın ırz ve nâmusu ne olur Mikel-
son nâm Rus Generali dahi derhal ittihâz-ı 
fırsat bile Tuna’yı mürûr ve İstanbul’a doğ-
ru teveccüh edip Avrupa’da kâin kıt‘a-i 
Osmâniyeyi zapt eder bilakis müdâfaaya 
kıyâm olunsa ırz ve mülkün istihlâsı mü-
yesser olacağından gayr-i me’mûl-i fütûhât 
dahi derkârdır”. İstanbul’u terk etmek la-
zım gelceği haberini alınca hemen Bâb-ı 
Âlî’ye gelmiş ve Reîs Efendi’ye bu yazdıkla-
rını şifâhen de te’yîd ederek İngiliz gemile-
rinde asker olmadığı için korkacak bir şey 
olmadığını, Sarayburnu’na konacak birkaç 
topla bunların def ‘i mümkin olduğunu, 
yapabilecekleri fenâlığın ancak birkaç ma-
halleyi tahrîbten ibâret olacağını ve esâsen 
İstanbul’da sık sık zuhûr eden yangınların 
buna mümâsil tahrîbâtı dâimâ îkâ edegel-
diğini söylemiş ve Reîs Efendi’yi yüreklen-
dirmişti...

İlk telâşlı saatlerdeki heyecân yavaş  

Şile Serdarı, İznik, Adapazarı, Gökbuze 
(Gebze) a‘yânları da birer mikdâr-ı askerle 
Pâyıtahtın müdâfaasına koşmuşlardı. Kara 
cihetinden müdâfaa vâsıtaları ihzâr edildi-
ği gibi yirmi kadar da gemi tedârik edile-
rek; Kapûdân-ı Deryâlığa yeni nasb olunan 
Cezayirli Seyid Ali Paşa’nın kumandasına 
verilmiş ve Beşiktaş önlerine getirilmişti. 
Sultan Selim’in: “Ağa, sen ne dersin, düş-
manlar bizden İstanbul’u istiyor” suâline 
karşı:

- “Şevketlû Padişâhım, uğur-ı hümâyû-
nunda bütün ocaklûdan başka âmme-i 
halk mün‘adem olmadıkça bir taşı düşma-
na verilmek ne ihtimâldir, cümlemiz cenge 
hâzır ve emr ü fermânınıza muntazırız”

Sözleriyle cevâp veren Yeniçeri Ağası 
Pehlivân Ağa’nın himmet ve gayretiyle de 
bir gece içinde yedi bin beş yüz kadar “dal-
kılıç” yazılmış ve donanmaya tevdî‘ edil-
mişti.

Bâb-ı Âlî, birkaç gün daha kazanarak 
istihkâmların ikmâlini te’mîn için İngi-
liz amiraliyle müzâkereye devam ediyor, 
Divân-ı Hümâyûn tercümânı sık sık “Ro-
yal George” gemisine gidup geliyordu. Bu 
müddet zarfında ise sâhilin tahkîmâtı iler-
lemiş, Kızkulesi’ne büyük çapta toplar tab-
ya edilmiş, yirmi parçadan mürekkep do-
nanma da müdâfaaya âmade bir vaz‘iyette 
Beşiktaş önlerine dizilmişti.

Sultan Selim İngiliz Donanması’nın 
ric‘at hattını kesmek için de îcâb eden ted-
bîrlerin ittihâzını emr etmişti. Çanakkale 
Boğazı’nın müdâfaasında beceriksizliği ve 
kayıtsızlığı görülen Feyzullah Efendi’nin 
azli, biraz sonra da i‘dâmı ve daha bazı 
te’dîb ve tebdîller iş başındakileri korkut-
muş ve bu birkaç gün içinde Boğaz istih-
kâmlarının da bir dereceye kadar ta‘mîr 
edilmesi gibi iyi bir sonuç vermişti.

***
İngiliz Donaması’nın “Kızıl Adalar” 

önünde geçirdiği birkaç gün içinde vukû‘ 
bulan yegâne hâdise “Kınalıada” vak‘asıdır:
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meselesi İngiliz gemileri için ciddî bir teh-

like teşkîl ediyordu. İngiliz Amirali Bâb-ı 

Âlî’ye vakit kazandırmış olmakla donan-

masını müşkil bir vaz‘iyete koymuştu.

Zilhicce’nin 22’ince pazar günü idi; tam 

on günden beri İngiliz Donanması Osman-

lı pâyitahtının emniyetini tehdîd ediyordu. 

O gün öğleden sonra hareket hazırlıklarına 

başlanmıştı; şimâlden esen rüzgâr İngiliz 

gemilerinin yelkenlerini kolayca şişiriyor-

du. Tabyalardaki asker, sâhil boyundaki 

halk, İngiliz amiralinin kararından bî-ha-

ber, endîşeli dakîkalar yaşıyordu: Gemiler 

sâhile doğru gidip geldikçe halecân ziyâde-

leşiyor, bunu muhasemâtın ibtidâsı mı yok-

sa avdet hazırlığı mı telâkkî etmek lâzım 

geleceğini kestirmek mümkin olmuyordu. 

Amiral “Duckworth”un bu nümâyişi bir-

kaç saat devam etti ve akşam üzeri, İstan-

bul üzerine karanlık basacağı bir dakîkada 

İngiliz Donanması Marmara’nın köpüklü 

sularında ufka doğru bir daha avdet etme-

mek üzere ilerledi; İngiliz amirali bu şeref-

siz ric‘ati İstanbul halkından gizlemek isti-

yordu; sâhillere, tabyalara dökülmüş ahâlî 

gece karanlığında hakîkati taayünden âciz 

idi; İngiliz Donanması hakîkaten Boğaza 

doğru yoluna devam etmiş mi idi, yoksa 

yine eski yerine mi gelmişti? Bu endîşeli 

suâle hiç kimse doğru bir cevâp veremiyor, 

her iki ihtimâl de aynı kuvvetle söyleniyor-

du. Nihâyet pek uzayan bu ıztıraplı gecenin 

de bir sabahı oldu; ilk za‘âf aydınlık, görme 

imkânını verince Adalar cihetine doğru 

dikilmiş gözler Marmara’nın mûnis suları 

üstünde düşman sancağının artık dalga-

lanmadığını gördü...

*
**

Ertesi gün ikindi vaktinde Gelibolu Ca-
mii’nin minaresinden İngiliz gemileri görüle-
biliyordu; bunlar “Lâpseki” ile “Nara” arasında  

Bir yortu günüydü; İngiliz gemilerinin 
büyük rütbeli zâbitleri Amiral gemisinde 
toplanıyor, bunları taşıyan sandallar da 
mütemâdiyen gidip geliyordu. O gün Kadı-
köy tarafının müdâfaasına me’mûr birkaç 
nefer de bir sandala binmiş, balık tutmak 
niyetiyle sâhilden biraz açılmıştı; kendi-
lerine nispeten daha yakın olan gemiden 
bir düşman sandalı hareket ettiğini gö-
rünce üzerine hücûm ederek hançerlerini 
çekmişler ve sandaldakileri esîr alıp sâhile 
dönmüşlerdi. Bu esîrler arasında Amiralin 
oğlu da bulunuyordu. Padişâh bu vak‘adan 
pek ziyâde mahzûz oldu, vak‘a kahraman-
larına atebeler tevzî‘ ettirdi ve Amiralin 
oğlunu alıkoymak istemeyerek gizlice “Du-
ckworth”a gönderdi.

Bu hâdiseden her tarafta bahs edildi ve 
buna benzer muvaffakıyetler elde ederek 
Padişâhın ihsânına, iltifâtına nâil olmak 
hevesi uyandı. Kartal Subaşısı, yanına elli 
nefer ve iki “çakalos” topu alarak Kınalıa-
da’ya geçti; maksadı su almak için adaya 
gelen İngilizleri iz‘âc etmekti. Bunu gören 
amiral, iki kalyon topu ile techîz ettiği beş 
yüz kişilik bir müfrezeyi adaya çıkarttı; 
vukû‘ bulan müsâdemede kahramanları-
mız son derece mukâvemet ederek İngi-
liz müfrezesine epey zâyiât verdirmişler, 
fakat iki topları düşman eline geçtikten 
sonra adanın tepesindeki manastıra çe-
kilerek oradan tüfenkleriyle İngilizlerin 
üzerine ateşe devam etmişlerdir. Müsâde-
meye geceye kadar devam edildi; İngilizler 
üç yüz kişi kadar kayb ettiler. Karanlıktan 
bil-istifâde Subaşı ve arkadaşları da adanın 
arkasında bırakmış oldukları sandallara 
binerek sâhile geçmeğe muvaffak olmuş-
lardır.

*
**

Müzâkere netîcesinde İngiliz Amirali 
ilk teklîflerini epeyce ta‘dîl etmiş bulunu-
yordu. Fakat İngiliz Donanması’nın kuru 
bir tehdîdten başka bir şey yapamayaca-
ğını anlamış olan Bâb-ı Âlî red cevâbı-
nı verdi. Pâyitaht sâhili tahkîm edildi-
ği gibi günler geçtikçe Boğaz’dan avdet  

demirlediler, bir gün sonra da Boğaz’dan 
geçmek istediler. Boğaz istihkâmları bu on 
gün zarfında epeyce ıslah edilmişti; müdâ-
filer de hep topları başında bulunuyordu. 
Türk topçuları bu defa gâfil bulunmadılar, 
vazîfelerini kahramanca yaptılar. “Nara”ya 
dönen İngiliz gemileri gülle yağmuruna 
tutuldu. Amiral “Duckworth” iki fırkateyn 
kayb etti, diğer iki büyük gemi mühim 
hasâra uğradı. Bozcaada’nın önünde demir 
atıldıktan sonra bir İngiliz subayı mektû-
buna şu satırları yazıyordu: “Çok şükür 
şu uğursuz Boğaz’dan çıkabildik; doğrusu 
ucuz kurtulduk!”

Mart, 1918

    Kâzım Şinâsi

Çanakkale İçin...
Ey Türk Oğlu! Ey bu öksüz, mazlûm vatanı
Halâs için ölen asker! Tekrar elinle
Tarîhlere işlediğin altın destanı,
Ey kardeşim, şükrân dolu kalpten dinle!

Çanakkale... İşte yüksek, şânlı bir zafer...
Çanakkale... Bir güneş ki yoktur gurubu...
Ey kahraman başı üstünde parlayan miğfer...
Çanakkale... Çanakkale... Ne büyük şey bu.

Bozgun düşmanı kaçıyorken sâhillerden,
İşittin mi fırtınanın çılgın sesine
Karışan gür, hâtifî bir nağme derinden:
“Öyle kolay girilemez Türk ülkesine!”

“Onun akarsularında, rüzgârlarında
“Ebedî bir kahramanlık neşidesi var.
“Bugün gibi bir yıldırım saklar yarında
“Dört ufuktan ona kanat geren bulutlar...”

Ey şehîdler mezârında her kitâbeyi
Öpen rüzgâr! Asırlarca nesilden nesle
Dudakların fısıldasın bu hitâbeyi,
Bir menekşe rayihalı, baygın nefesle...

Halid Fahri
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Rusya ile münâsebetlere girişmekten hâle 
âid ve istikbâle şâmil fâideler gözetiyor-
du. İttifak-ı müsellese mensûb olan İtal-
ya, Trablusgarb ile Bingazi’ye tecâvüz ve 
tahattî ruhsatını Fransa ile İngiltere’den 
almış idi. İtalya’nın böyle bir tasavvur ve 
hareketine en ziyâde bu iki devletin i‘tirâz 
ve muhâlefet etmeleri melhûz olabilirdi. 
İtalya onlarla anlaştı, Almanya ise İtalya’yı 
bütün bütün elden kaçırmak vâhemesiyle 
bittabi‘ sesini çıkaramadı.

İtalya’nın evvel ve ahir ittifâk-ı müsel-
lese ihânet edeceğini merkezî devletler ri-
câlinden pek iyi hiss ve tefrîk edenler yok 
değil idi. Avusturya-Macaristan veliahdı 
müteveffa Fransuva Ferdinand ile Alman-
ya İmparatorluğu veliahdı, istikbali keşf 
eden, hatta açık gören bu adamların en 
ileri gelenlerinden sayılabilir. Müteveffa 
Fransuva Ferdinand’ın Baron Konrad von 
Huçendorf ile berâber en büyük askerî 
ehemmiyeti garb hudûdlarının tahkîmi-
ne atf etmiş olmaları bu keşf ve kanâ‘atin 
netîcesi idi. Nitekim zamanı geldiğinde bu 
gayretlerin Avusturya - Macaristan’ın selâ-
metini te’mîn husûsunda ne kuvvetli ve ne 
kıymetli roller oynadığı da görüldü.

Umûmî Harbin öteden beri âdetâ kendi 
kendine hazırlanmakta olduğu anlaşıldık-
tan sonra onun hangi vesîle ile ve kimin 
tarafından sebebiyet verilmek sûretiyle in-
filâk etmiş olduğu üzerinde uzun boylu te-
vakkufa o kadar lüzûm ve mahal kalmaz. Bu 
müdhiş hâdise ile netîceleri İ‘tilâf Devletle-
ri’nce şöyle tasavvur edilmiş idi: İngiltere 
denizleri tutacak Fransa ve Rusya karada 
iş görecek idi: İttifak-ı müselles için İtalya 
yok idi. Bu devlet olsa olsa, İ‘tilâf ile yürü-
yebilir idi. Binâenaleyh haklarından gelin-
meye çalışılacak devletler yalnız iki idi: Al-
manya ve Avusturya-Macaristan. Almanya 
ilk günlerde belki Fransa’ya tahattî edebilir, 
hatta belki Paris’e kadar gelebilir idi. Fakat 
arkadan Çarlığın bitip tükenmez sürüleri  

Çanakkale Müdâfaası

Çanakkale’nin muvaffak ve gâlip mü-
dâfaası için (Yeni Mecmûa)nın husûsî bir 
nüsha çıkarmağa teşebbüs edişi kadar iyi 
düşünülmüş ve iyi hissedilmiş az iş bu-
lunur i‘tikâdındayım. Türklüğün umûmî 
harbi taklîb eden bu azm ve himmeti yalnız 
şimdiki neslin gözleri önünde teşhîr değil, 
belki gelecek nesillerin hâtırasına dahi 
ebedî nakışlar hâlinde nakl ve tesbît ede-
cek eserlere pek kat‘î ihtiyâç vardır. Yarın 
Umûmî Harbin derli toplu bir tarîhini vü-
cûda getirmek isteyecek her bîtaraf ve kâ-
mil müverrih, dönüp dolaşarak Çanakkale 
müdâfaasının önünde hayretle tevakkuf 
edecek ve işinde ilerlemek istedikçe onun 
bu hayreti hürmetle karışarak yükselecek 
ve yükselecektir. Çanakkale’nin muvaf-
fak ve gâlib müdâfaası olmasaydı, Umûmî 
Harb şimdikinden bambaşka safhalarla, 
şimdikinden bambaşka cereyânlar içinde 
seyr edebilecek, kim bilir belki de şimdiye 
kadar çoktan bitecek ve bitirecek idi!

Bilenler bilirler ki Umûmî Harb se-
nelerden ve senelerden beri kendi kendi-
ne ve için için hazırlanmaktaydı. Kendi 
kendine ve için için hazırlanan bu dâhiye 
ilk zamanlarda şekilsiz fakat korkunç bir 
heyûlâ gibiydi. Fransız Cumhuriyeti’nin 
Rus Çarlığı ile akd ettiği ittifâk o heyûlâ-
ya ilk şeklini vermiş, İngiltere’nin ittifâk-ı 
müsenna ile (samîmâne i‘tilâf)ı bu şekli 
daha ziyâde tavzîh etmişti. İtalya 1883’den 
beri merkezî devletlerle müttefik olmakla 
beraber İngiltere ve Fransa’ya dahi temâyül 
göstermekten hâli değildi. Şurasına dikkat 
etmek lâzımdır ki İtalya, İngiltere ile Fran-
sa’nın hesâplarında dâimâ kendi tarafların-
da sayılmıştır. Bu hesâp ise vâhî bir farazi-
ye değil, idi. Belki hakîkî ve maddî esâslara 
müstenid idi.

İtalya esâsen ittifâk-ı müselle-
se merbût olmakla beraber el altın-
dan İngiltere ile, Fransa ile, hatta  

bir taraftan Şarkî Prusya’yı çiğneyerek Ber-
lin’e diğer taraftan Karpatları aşarak Peşte 
ve Viyana’ya yetişmekte gecikmezlerdi. Bu 
son iki hâdiseden hatta yalnız biri tahak-
kuk etse yine kâfi idi. O zaman yine mak-
sûd hâsıl olmuş, Merkezî Devletlerin mağ-
lûbiyet ve makhûriyetleri emr-i vâki‘ hâline 
getirilmiş olurdu. Netîceler: Almanya’nın 
kolu kanadı kırılarak bir daha ve hele az 
zamanda belini doğrultamayacak veçhile 
ezilmesi, Avusturya-Macaristan’ın inhilâl 
ve izmihlâli, Çarlığın şimdi artık yalnız 
Balkanlar üzerinden değil de hatta Avus-
turya - Macaristan içinden geçerek Adriya-
tik’e dayanması, Boğazları, pâyitahtı diğer 
mühim kısımları Rusya’ya geçmek üzere 
Türkiye’nin taksîmi...

İşte İ‘tilâf öyle yapmak ve bu netîcelere 
varmak istiyordu. İ‘tilâf kendini bu netîce-
ye îsâl edecek olan cidâlin kendi zümresine 
âid kısmında İngiltere, Fransa ve bilhassa 
Rusya’yı görüyor, İtalya’yı da –pek haklı 
olarak- kendi tarafında sayıyor idi. İ‘tilâfın 
hesâbına göre Balkanlar’daki küçük devlet-
lerin ister istemez İ‘tilâf zümresi ile berâber 
yürümekten başka yapacakları bir şey yok 
idi. Türkiye’ye gelince, ondan bahs etmeye 
bile, onu hesâba katmaya bile tenezzül edil-
miyordu. Balkanlar Harbinden pejmür-
de ve perişân bir hâlde çıkan Türkiye’nin 
bu harbde yerinden kımıldayacak hâli mi 
vardı? Kımıldamak isteyecek olsa bile, kul-
lanacak harb ve darb aletleri neredeydi? 
(Sultan Osman) (Reşadiye) drednotlarını 
İngiltere müsâdere ve iğtisâb ediyordu, bu 
cihete âid hiçbir düşünceye mahal kalma-
maktan daha tabîî ne olurdu?

Şurasını da ilâve etmek lâzım ge-
lir ki İngiltere ile Fransa Rusya’nın bitip 
tükenmez kuvvetine atf ettikleri ehem-
miyeti, kendilerinin bu devletle dâimâ 
muvâsala hâlinde bulunacakları farazi-
yesiyle te’yîd ve takviye ediyorlardı. Rus-
ya’nın insanı bol idi. Bu devletin olsa olsa 
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donanmasına yol verilmiyordu. Bu donan-
ma uzun boylu istihzârâttan sonra 18 Mart 
1915’de mağlûbiyetle netîcelenen taarru-
zunda büyük zâyiât ile boyunun ölçüsünü 
aldı ve çekildi. Müşterek donanmanın bu 
mağlûbiyeti bütün dünyada büyük bir tar-
râka ile aks-endâz oldu; demek ki Boğazla-
rın geçilmemesi ihtimâli de varmış!

Bu netîceden en ziyâde Rusya’nın ve 
Rusya dolayısıyla da diğer İ‘tilâf Devlet-
lerinin büyük bir endîşe ile müteessir ol-
duklarını îzâha hâcet görülemez. Boğazlar 
geçilememekle İ‘tilâfın hesâbı esâsından 
altüst oluyordu. Rusya’nın bol bol silâh ve 
mühimmâta şiddetle, kat‘iyetle ihtiyâcı 
vardı. İngiltere ve Fransa Rusya’nın imdâ-
dına yetişememek netîcesinde planlarının 
suya düşmesi ihtimâli ile en ciddî bir sû-
rette karşılaşıyorlardı. Binâenaleyh Boğaz 
taarruzu denize karayı da zamm etmek sû-
retiyle muhtelit bir şekilde tekrar edildi. Ve 
işte Umûmî Harbin en müdhiş bir musâ-
raası da bilhassa ikinci Boğaz taarruzunun 
aylarca devam eden bu muhtelit safhasında 
cereyân etti.

Bizim kâfi müdâfaa vâsıtalarımız yokti-
di. Müdâfaa vâsıtalarımızın gerek kemmi-
yeten gerek keyfiyeten azlığını anlatabil-
mek için bunların kifâyetsizliğini söylemek 
bile bilmem ki maksadı ifâdeye kâfi midir? 
Karşımızda en büyük iki devletin müşte-
rek donanması her çaptaki bütün toplarını 
Gelibolu Yarımadası’nın beş on karışlık bir 
sâhasına tevcîh ve teksîf eylemiş idi. Ada-
nın irtifa‘larını aşan büyük gülleler beri 
tarafta şehirler yakıyor, kasabalar yıkıyor-
du. Düşman Kilidülbahir’den Anafartalar’a 
kadar sâhilin tutunulabilinecek yerlerine 
çıkmış denizli karalı cehennemî ateşleri ile 
kıyâmetler koparmakta idi. Her gün, hatta 
günde birkaç defa, ba‘zan günde sekiz on 
defa tekrar eden taarruzlar ve mukâbele-
ler biri diğerinden daha dehşetli haşr ve 
neşirler hâlinde tevâlî ediyordu: Yirminci 
asrın insan öldürmek için ortaya koyabil-
diği ne kadar keşf ve ihtirâalar varsa, hepsi 

silâha, mühimmâta ve muallimlere ihtiyâcı 
olabilirdi. İngiltere ile Fransa ve Rusya’nın 
bu yoldaki ihtiyâçlarını Boğazlar tarîkiyle 
mebzûlen, istenildiğinden fazla tazmîn ve 
telâfî eylemeleri elde bir sayılabilir idi.

Boğazlardan geçmek, Boğazları ve belki 
bütün Türkiye’yi el altında tutmak?.. Ne İn-
giltere ile Fransa, ne de Rusya bu mesele ile 
hiçbir zaman ciddî bir sûrette meşgûl bile 
olmamışlardı. Kendilerine göre o o kadar 
kolay bir iş idi ki düşünmeğe bile lüzûm 
görmüyorlardı. Daha dünkü Balkanlar 
harbinin verdiği zâhirî netîcelere göre 
böyle hareket etmekte bu devletler belki 
haksız da değiller idi. İngiltere, Fransa ve 
Rusya gibi üç tane büyük devletin ordula-
rındaki ve donanmalarındaki heybete na-
zaran onlar tarafından gelecek her tehdîde 
değil, hatta her teklîfe bizim muhâlefet ve 
mümânaatla  mukâbele edebileceğimizi 
farz etmek bir şey değil idi. Bir ân için öyle 
bir faraziye tecvîz bile olunsa meselâ yalnız 
İngiliz -Fransız donanmasının Boğazları 
muvaffakiyetle zorlayamayacağını olsun 
farz edebilmeye ihtimâl yok idi.

Harb başladı: Garbda Almanlar iler-
lediler, şarkda Ruslar Alman toprağına 
geçtiler. (Kanten) muhârebesini müteâkib 
Almanlar şarka dönerek Alman toprağına 
geçmiş olan Rusları Mazori bataklıkların-
da boğdular. Alman serhadlerinde bir iki 
darbe daha yiyen Ruslar, en büyük ehem-
miyeti Galiçya cephesine atf ile Karpatlara 
dayandılar. Yer yer bu dağların zirvelerine 
bile çıktılar, hatta yer yer Macar ovasına 
inen yamaçlara bile sarktılar. Ha ovaya 
iniyorlar, ha inecekler sûretinde halecânlı 
dakîkalar, halecânlı saatler, halecânlı gün-
ler ve haftalar yaşanılıyor idi.

Bu esnâlarda İngiltere ile Fransa Ça-
nakkale Boğazı’na gelip dayanmışlardı. 
Harbe girmesine ihtimâl verilmeyen Tür-
kiye mevcûdiyetinin müdâfaası için ayak-
lanmış, Boğaz’ı kapatarak hudûdlarını 
müdâfaaya azm etmiş idi. İngiliz - Fransız 

Gelibolu Yarımadası’nın o daracık sâhil ve 
sâhasında hadsiz hesâbsız bir mebzûliyet-
le karşımıza getirilmiş, üzerimize tevcîh 
edilmiş idi. Düşmanın bu mebzûl ve mü-
kemmel techizâtına karşı bizim topumuz, 
mühimmâtımız, hatta tüfeklerimiz nâ-kâfî 
ta‘bîri ile ifâde edilemeyecek kadar noksân 
idi, âdetâ hiç idi. Bin mermiye bir mermi!.. 
Fazla olarak düşmanın tahtelbahirleri Bo-
ğaz’dan geçerek yegâne nakliyât yolumuz 
olan Marmara’yı da kesmişti. Binâenaleyh 
Çanakkale müdâfaasını takviye eylemekli-
ğimiz ancak müşkilât ile ve zâyiât ile vukû‘ 
bulabilirdi. İşte Türk ordu ve donanması 
Çanakkale’nin denizinde ve karasında ay-
larca devam eden bu cehennemî harbde en 
ziyâde süngüsüne ve sînesine istinâd etmek 
sûretiyledir ki gâlib ve muzaffer çıktı. En 
büyük iki devlet aylarca uğraşarak nihâyet 
kahkaharî ric‘atı kabul etmek ıztırârında 
kaldılar.

Bu sâyededir ki Bulgaristan tereddüdü-
ne nihâyet vererek İttifak-ı Murabba‘a saf-
larında harbe girmiş ve Sırbistan ortadan 
kaldırılarak Berlin-İstanbul yolu açılmıştır.

Bu sâyededir ki Rus ordularına darbeler 
indirilerek Çarlığın sukûtu ihzâr edilmiş 
ve İ’tilaf aleminin Moskof kuvvetine müs-
tenid olan en büyük ümîdi baltalanmıştır.

Dünyada muvaffak ve gâlib hiçbir mü-
dâfaa gösterilemez ki Çanakkale müdâfaası 
kadar mühim ve muazzam olsun. Çanak-
kale müdâfaası bütün tarîhin ve bilhassa 
şu Umûmî Harbin en büyük vâkıasıdır. 
Bir vâkıa ki bu cihânşümûl cidâlin tali‘ini 
ta‘yîn eylemiştir.

    Yunus Nadi
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kadar da hakîkî bir inkişâfı idi. Balkan hen-
gâmesinde bu seciye inkişâf ettirilmemişti. 
Tarîhimizin yürekler parçalayan son sahîfe-
leri bunun pek acı bir hâtırası oldu. Çanak-
kale’de o seciye îkâz ve teheyyüç edildi. Bu 
sâye mefâhir-i milliyemize yeni fakat pek 
şânlı bir destân-ı zafer daha inzimâm eyledi.

Türk tarîhi ve Türk rûhu tetkîk edildiği 
zaman görülüyor ki bu milletteki hârikalar 
yaratan şehâmet, ancak başta hamâset rûhu-
nu uyandıracak bir başbuğ bulunduğu vakit 
inkişâf etmiş, metânetsiz, kararsız, îmânsız 
başbuğlar idâresine düşen Türkler ise bilakis 
inhizâma sürüklenmişlerdir.

Türk azimkâr, şedîd ve fakat şefîk baş-
buğlarına kılıçları gibi münkâd, îmânı kadar 
sâdık kalmıştır. Çünkü eski bir milletin tas-
vîr ettiği (Kişi evinde doğar sönmüş yerinde 
ölür) hakîkati, öteden beri her türlü kahra-
manın sarsılmaz bir akîdesi olmuştur. [1]  
Bu meselin de anlattığı gibi Türklerin millî 
seciyesi askerlik ve kahramanlıktır. Çünkü 
(Ata binen Türk, atasını tanımaz) meseliyle 
pek güzel tasvîr edildiği üzere Türk, kabile, 
oymak, ulusu tanımaz. Ancak bir (il), bir 
(budun) bilir. Bu devleti temsîl eden hâkâna 
asker olunca, babasına karşı da olsa, vazîfe-i 
askeriyesini îfâda tereddüd göstermez.

Filhakîka, Abbasiler devrinde bir Arap 
edîbinin [2]  halifelerin büyük ordularını teş-
kîl eden Türklerin askerî mezîyetlerini tasvîr 
ederken aynen şu sözleri yazmış olduğunu 
görüyoruz: “Türk muhârebelerde başka hay-
vanlara baş vermeyen mağrûr atını yanından 
ayırmaz. Aynı zamanda sürüsünü otlatır, 
atına bakar, silâhını yapar, hayvanını nallar, 
binicilikteki mehâretiyle dünyayı hayrete dü-
şürür. Her bir Türk sınâyi‘de başkasına muh-
taç olmayacak kadar mükemmeldir.

“Türk askeri, kaçanı, uçanı tutmak 
için sağa, sola koşar. Dağların tepesine çı-
kar. Vâdilerin diplerini alt üst eder. Türk 
süvârisi, kendisini arslan, atını ceylân, 
düşmanı av, telâkkî eder. Türk korkmaz, 
korkutur. Kendine hücûm edilmedikçe 
başkasına hücûm etmez. Azm ettiği şeyi 
elde etmedikçe sükûn bulmaz. Son derece  

Millî Şehâmet
Balkan fâciasının ferdâsında, öteden beri 

dâsitân-ı âlem olan Türk şehâmetinin artık 
ebediyen sönmüş olduğuna hükm edenler, 
Çanakkale müdâfaası karşısında şaşırmış 
kalmışlardı. Bu hükmü verenlerin başında 
asırlardan beri şarkta bin türlü entrikalar 
çevirdikleri hâlde Türk rûhunu, Türk seciye-
sini, son buhrânların Türk rûhunda inkişâf 
ettirdiği vahdet cereyânını anlayamamış olan 
İngiliz ve Fransız siyâsîleri de bulunuyordu.

Esâsen bu hükmü verdikleri içindi ki bi-
rer heyûlâ-yı dehşet add ettikleri zırhlılarını 
İstanbul kapılarını zorlamağa göndermekte 
hiç tereddüd etmemiş, İslâm’ın hilâfet mer-
kezinin zabtını birkaç günlük iş add eylemiş, 
hatta hangi gün ve hangi saatte İstanbul’a gi-
rileceğini hesâba kadar varmışlardı.

Zâhirî alâime istinâden hüküm verenle-
rin, hayret-engîz bir hârika-i şehâmet olan o 
şânlı ve gayr-ı muntazır müdâfaa karşısında 
şaşırmış olmaları pek tabîîdir. Hâlbuki Türk 
rûhunu, Türk tarîhini tetkîk edenler her iki 
hâdise-i uzma hakkında büsbütün başka yol-
da düşünmüş, başka hükümler vermişlerdir. 
Bunlar, Komanova, Lüleburgaz ve Selânik 
mâcerâlarını, millî şehâmetin sönmüş oldu-
ğuna müsbet nişâne add edenlerin iddiâla-
rını hazîn ve derin hıçkırıklar arasında redd 
ederken bile, yine sarsılmaz bir îmân ve istik-
bâle ümîdli nazarlar fırlatıyorlardı.

Çünkü millî tarîh, kendilerinde bu ümîdi 
kuvvetlendirecek, o îmânı sarsıntıdan kurta-
racak pek çok parlak misâller gösteriyordu. 
Çünkü Balkan hezîmeti millî şehâmetin ebe-
diyen söndüğünün değil, muvakkaten uyuş-
tuğunun, daha doğrusu iftirâkî  bir şekilde 
tezâhür ettiğinin bir netîcesi idi. O şehâmet 
îkâz ve vahdet-i milliye te’mîn edildiği gün 
millî seciyenin velehbahş tecelliyâtıyla yine 
inkişâf edeceği muhakkak idi. Balkan felâketi 
ise bu sâdme-i intihâbı hâsıl etmişti. Bu büyük 
felâket, ma‘şerî vicdânda şiddetli bir heyecân, 
efrâd-ı milletde şu‘ûrlu bir vahdet cereyânı 
uyandırmış, netîcede o cereyânın en kuvvet-
li tecelliyâtını gösteren mümessiller, millete 
rehberlik edecek bir mevkıe geçmişlerdi.

Bunun içindi ki, dünyanın en kudretli ta-
nınan iki muazzam devleti, denizden ateşler 
saçan cehennemler, karadan lavlar püskür-
ten volkanlar, semâdan yıldırımlar yağdıran 
seyyâr sehâbelerle aylarca ukrâne savlet gös-
terdikleri hâlde, polad göğüsleriyle Çanakka-
le’yi kapayan îmânlı kahramanların önünden 
rezîlâne ric’âtten başka bir şeye muvaffak ola-
mamışlardı.

Beş mart muvaffakıyeti, millî şehâ-
metin hayret-bahş fakat muntazır bir 
tecellîsi, millî seciyenin ulvî olduğu  

yorgun olmadıkça uykuya dalmaz. Uykusu ağır 
değildir. Dâimâ kuşkulî bir halde uyur” [1]. 

Pek eski bir zamanda Çin müverrihleri de 
aynı hakîkati “Türklerce bir adamın kıymet-i 
zâtiyesi askerliğe isti‘dâdı, muhârebelerdeki 
cesâreti ile takdîr edilir. Türkler yiğitlerine pek 
çok i‘tibâr ve cenk meydânlarında can vermekle 
iftihâr ederler” yolunda i‘tirâf eylemişlerdir. [2] 

Devr-i İslâmî şâirlerinden biri de [3]  
Türklerin seciyelerini tasvîre tahsîs eylediği 
kasîdesinde bu hakîkatı cezîl bir lisân ile şu 
sûretle tasvîr etmiştir:

Ve fityetün min cuyûşi’t-Türki mâ tereket
Li’r-ra‘di kereâhüm savten velâ saytâ

Kavmün izâ kûbilû kânû melâiketen
Hasenen ve in kûtilû kânû afârîtâ [4] 

Yani “naraları yıldırımın savt ve saytını 
bastıran kahraman Türkler, görüşdükleri za-
man melekler gibi güzel, güleşdikleri vakit de 
afarit gibi bî-îmân bir kavimdirler”.

Üdebâ-yı Arap arasında pek mümtâz bir 
mevki‘i işgâl eden ve kalemi kadar irfânıyla 
da şöhret bulan (Câhız) da mezîyetlerinin 
hayranı olduğu bu kavmi “Türkler, tab‘an 
halîm ve sabûrdurlar, sözlerine sâdık kalır, 
yalan söylemekten ictinâb ederler, fakat harp 
meydânlarında, hiddet ve gazap zamanların-
da bir ateşpâre-i celâdet kesilirler” yolunda 
tebcîlden kendini alamamıştır. [5] 

Asya tarîhine asırlarca bir silsile-i şân ve 
zafer yaşatan Türkler bu şu‘ûrlu satvetleriyle 
mücâvir kavimleri yıldırmış, kudret-i askeri-
yelerini her millete tanıtmışlardı. Hatta mi-
ladın 457 tarîhinde (Sâsânyân) tahtına cülûs 
eden (Fîrûz), Türklerle harp etmek üzre hâ-
zırlığa başlandığı zaman, askerlerinin “Bizi 
Türklerle harbe sevk etmek, ordunun mah-
vını, İran ülkesinin felâketini intâç edecektir. 
Şâhımız bizi Türklerle harbe sevk edeceğine, 
hepimizi öldürse daha iyi etmiş olur” yolun-
da tezellüm hâlde bulunmuş oldukları meş-
hûrdur. [6]. 

İşte kurûn-ı evveliyeden beri arkalarında 
pek şânlı bir hamâset tarîhi yaşatan Türkler 
de mevrûsâtın pek batî bir sûrette terâki-
minden tahassul eden bu millî seciyenin -ki 
müşterek duygular demektir- ecdâddan ah-
lâfa intikâl etmiş olduğu muhakkaktır. Gerçi, 
millî seciye muhtelif kavimlere nazaran pek 
ziyâde tahavvülât gösterir.

________________ 
[1] Fezâil’il-Etrak, el-Câhiz
[2] (Tung-ki Yang Kang-mu) ve (Tang-shu)
[3] İbrahim bin Osman bin Muhammed Ebu İshak el-Gazî
[4] Tarih-i İbn’ül-Esîr, C:1, S: 284
[5]  Fezâil’il Etrak, el-Câhiz, Mısır tab‘ı.
[6] Tarih-i Kavm-i Türkî, Rusya tab‘ı.

________________ 
[1]  Türklerin bu meseli pek eskidir. Hatta Milâdın 1607 

tarihinde tevellüd eden (Ordus) kabilesinin prensi (Sanang 
Setzen) tarafından kaleme alınan (Moğol Hanlarının Tari-
hi) nâmındaki eserde bile bu meselin aynen yazılmış olduğu 
görülür: (Sanang Setzen)in Moğolca yazılan bu eseri Alman 
müsteşriklerinden (İsak Yakop Şchimit) tarafından tercüme 
ve 1829 tarihinde (Petersburg)da tab‘ olunmuştur.

  [2] Ebu Osman Amr bin Bahr’ül-Kenânî
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Milli şehâmetin bu parlak inkişâfının 
(Me-te)nin halefleri olan (Lao-chang) ve 
(Kiun-tehin) gibi kahraman Tan-jûların baş-
buğlukları zamanlarında devam etmiş ol-
duğunu görüyoruz. Çünkü her iki tan-jû da 
milletde şehâmeti dâimâ tehyîc edecek evsâfı 
hâiz bulunuyorlardı.

Hâlbuki bunlara halef olan (y-chi-sie) ve 
(ou-goei) tan-jûlar, bu mezîyeti hâiz olma-
dıklarından evvelce Çin İmparatorluğunu 
titreten Türkler, İbn Semâ orduları önünde 
mütevâli hezîmetlere uğramış, millî şehâmet 
dâhilî iftirâk şeklinde tecellî etmiş, vahdet-i 
millî parçalanmış, nihâyet Milâdın 43 tarî-
hinde büyük (Kun Devleti) ikiye bölünmüştü;

Mücâdelât-ı dâhiliye yüzünden Milâdın 
93 tarîhinde şimâlî ve 221 tarîhinde cenûbî 
Kun devletleri munkariz olmuş, millî vahdeti 
te’mîn edecek büyük kahramanların adem-i 
zuhûru Türklerin asırlarca perişân kalmala-
rını intâç eylemişti.

Fakat, Milâdın (545) tarîhinde millet ba-
şında Bumin (Tuman) ve İstemi (Şe-Tiye-
Mi) gibi başbuğlar görünce tekrar canlanmış, 
pek az bir zamanda Çin, İran, şarkî Roma gibi 
karn-ı evvelin üç büyük İmparatorluğunu tit-
retecek bir satvet-i milliye göstermişlerdi.

 (Muhan) Han’ın şânlı devrinde ise millî 
şehâmet bütün ma‘nâsıyla inkişâf etmiş, 
şarkta bahr-i muhît sâhillerinde temevvüc 
eden kurt başlı sancak, cenûbta Çin ülkesin-
de garpte İran ve şarkî Roma hudûdlarında 
şimâlde Sibirya taygalarında derin bir hür-
met ve ta‘zîm ile selâmlanmağa başlamıştı.

Hâlbuki aynı Türkler (Kimin) Han gibi 
şahsından başka bir şey düşünmeyen cebîn 
ve muhteris bir başbuğun idâresi altına düş-
tükleri zaman eski şevketlerini kayb etmiş, 
Çin İmparatorluğunu (Tapgaç) unvânıyla 
tebcîle mecbûr olacak kadar muhakkar bir 
mevkı‘e düşmüşlerdi.

Fakat bu zamanda da yine Türklerde 
millî şehâmet sönmemiş, millî seciye mahv 
olmamış belki muvakkaten uyuşmuştu. Na-
sıl ki (Kimin)in mevki‘ıne (Chi-pi) Han 
ünvânıyla oğlu (Tou-ki) gibi millî şu‘ûrun 
en şedîd tecelliyâtını gösteren bir kahra-
man geçince, aynı Türkler yine Asya’da 
millî satveti i‘lâ etmiş, Çin İmparatorluğu-
nu cizye-güzâr edecek bir şevket göster-
mişlerdir. Tarîh-i millîmizde bu hakîkatin  

Bunda şüphe yoktur. Fakat bu tahavvül, aynı 
bir millet de pek az mahsûstur. Vazıhan mah-
sûs olan şey müşterek duyguların az veya çok 
şedîd tecelliyât göstermesinden ibârettir. 
Maamâfih, millî seciyenin hiç bir tahavvüle 
ma‘rûz kalmadığı da iddiâ edilemez. Tahav-
vül pek tabîî bir keyfiyettir. Fakat o kadar az, 
o derece gayr-i mahsûstur ki, cüz-i tahavvül-
lerin toplanmasından husûle gelen tebed-
dül-i mühimmi fark edebilmek için, asırlarca 
zamanların güzârişî îcâp eder.

Tarz-ı terbiye, muhît ve bunlara mümâsil 
hâlât, ba‘zan serî‘ bir tebeddül îkâ‘ etmiş gibi 
görünüyorlar. Fakat, bu tebeddül hiç bir va-
kit devamlı ve pâyidâr değildir: Bunun için-
dir ki buhrânlı zamanlarda millî seciye pek 
çabuk inkişâf eder ve millet yine bu müşterek 
duyguların taht-ı te’sîrinde kalır. Fakat müş-
terek duyguların şu‘ûrlu bir şekil alabilmesi 
için millet arasında bazı mümtaz şahsiyetler 
de daha şedîd bir sûrette mahsûs olması ve 
onların vicdân-ı millînin mümessili hâlinde 
başa geçmiş bulunması îcâb eder.

Filhakîka tarîh şehâdet ediyor ki, Orta 
Asya’nın yüksek ovalarına kurdukları iri-
li, ufaklı, uzak yakın, hesâpsız obalardan, 
pâyânsız isteplerde otlayan sürülerini temâşâ 
eden Türkler, semânın derinliklerine gömü-
len yıldızların rehberliğiyle yaylaktan kışlağa, 
kışlaktan yaylağa göçmekle meşgûl iken ön-
lerine kahraman bir başbuğ geçince, derhal 
fıtratlarındaki gizli seciyeleri uyanıyor, uyu-
şuk gibi görünen Türk, kükremiş bir arslan 
celâdetiyle sınırlar aşıyor, ülkeler istîlâ edi-
yor, at sırtını kendine yatak, kalkanını yastık 
yaparak, şândan şerefe koşup duruyor.

Fakat başa geçen serdarda rûh-ı millî 
bulunmaz, zevk ve safâ meyli, şahsî ihtirâs 
alâimi görülürse, Türk de her şeye karşı lâ-
kayd kalıyor, o zaman millî şehâmet uyuşu-
yor, millî vicdân sönmeğe yüz tutuyor, netî-
cede milleti sarsan iftirâklar, ihtirâslar, dâhilî 
muhârebeler baş gösteriyor.

Türkler, başlarında kahraman bir reîs bu-
lunmadığı için Milad-ı İsa’dan (249) sene ev-
vel Çin hattesinde, ikinci (Tsin) sülâlesini te’sîs 
eden İmparator (Tsin-Che-Hoang-Ti)nin or-
dularına karşı mukâvemet gösterememişken; 
(Me-te) Tan-jû nâmında bir kahraman Milâ-
dın (209) tarîhinde başbuğluğu eline alınca, 
Türklerde millî şehâmet uyanmış, üç bin süvâ-
ri ile şimâlî Çin’i baştan başa istîlâ eden (Me-
te), İmparator (Kao-ti)yi (Pe-ting) dağında 
muhâsara edecek bir kudret göstermişti [1].   

daha binlerce misalini bulmak mümkindir. 
Filhakîka Kunların inkirâzlarını intâç eden 
aynı sebeplerle müzmahil olan şarkî Türk 
(Te-kiyo) Hanlığının, millî tarîhin en büyük 
sîmâlarından olan (Kutluğ) ve Kapağan (Me-
çu) hanlar gibi kahramanlar tarafından Milâ-
dın 682 tarîhinde ihyâsı, garbî Türk (Te-kiyo) 
Hanlığı dâhilinde Türkeşlerden (Av-ce-le) ve 
(Su-lu) gibi başbuğların birer hükûmet ku-
rabilmeleri, millî seciyenin bu mümtâz şah-
siyetlerde ve bunların te’sîriyle bütün ifrâd-ı 
milletdeki şedîd inkişâfının bir netîcesidir.

Devr-i İslâmîde İran nüfûz ve tahakkü-
mü altında uyuşup kalmış olan Türkistan ve 
Maverâünnehir Türkleri de başlarına geçen 
(Alptekin) gibi şecî‘ bir serdarın delâletiyle 
esâret zincirlerini kırmış, millî şehâmetlerini 
göstermişlerdi. (Alptekin)in damadı Savuk 
Tekin (Sebke Tekin) ve daha sonra bunun 
oğlu Sultan Mahmud ise Türkleri Asya tarî-
hine en şânlı sahîfelere ilâve eden parlak za-
ferlere götürmüşlerdi.

Mahmud Savuk Tekin, Hicretin 392 tarî-
hinde Hindistan hükümdarı (Çipâl)i esîr etti-
ği zaman şehâmete, sâdeliğe, necât ve ismete 
meftûn olan Türkler, millî duyguların bütün 
tecelliyâtını bu başbuğlarında görmüş, derin 
ve sarsılmaz bir îmânla (Sivâ) ma‘bûdunun 
bulunduğu (Somnat) üzerine yürümekte hiç 
bir zaman tereddüd göstermemişlerdi.

(İli) boylarından garbe yürüyen Selçuk 
Türkleri başlarında (Beygu Tuğrul) gibi bir 
şahsiyet bulunduğu için o hârikaları göster-
miş, İran, Maverâünnehir, Anadolu, Suriye 
ve Irak’ta Türk hâkimiyetini kurabilmişlerdir.

Halife (Kâimbillah), Arap ve Acem Sul-
tanlığına 4 alâmet olmak üzere kendi eliyle 
bu Türk prensinin başına iki taç, arkasına 
yedi iklîm hükümdârlığının nişânesi olarak 
yedi hil‘at giydirdiği vakit, Bağdat’ta salınan 
Türkler, Kırgız yaylalarında dolaşan göçebe 
Türklere hiç benzemiyorlardı. Çünkü reîsleri 
başka bir fıtratta, başka bir hilkatte idi. Çün-
kü Tuğrul Bey maiyetindeki Türkler de ulvî 
seciyelerin inkişâfını te’mîn edebilecek bir 
mezîyeti hâiz bulunuyordu.

Tuğrul Bey’in halefi (Alp Arslan)ın (Ma-
lazgird)de şarkî Roma ordularını târûmâr ve 
İmparator (Romanus)u esîr etmesi ise, millî 
şehâmetin parlak tecelliyâtından başka bir 
numûne idi.

Kutulmuş oğlu Süleyman Han’la kesîf 
bir sûrette Anadolu’ya yayılan Türkler, (Kı-
lıç Arslan) gibi bir serdâr maiyetinde İslâmı 
müdâfaa aşkıyla Eskişehir civârında ehl-i 
Salîp seylâbesine karşı durmakta tereddüd 
etmemiş, Çanakkale müdâfaasının dehhâş 
bir misâlini bir de o zaman göstermişlerdi.

Hiç şüphe yok ki İslâmın bekâsını tehdîd eden

________________ 
chan-si) eyâletinde (Ta-Tong- fu) beldesinden yedi (li) 
mesafededir.

Çin müverrihlerinin verdikleri ma‘lûmâta göre, bu dağ 
üzerinde o zaman müstahkem bir kal‘a bulunuyordu. İm-
parator meydan-ı harpte münhezim olunca, ordusuyla bu 
kal‘aya ilticâ eylemişti.

________________ 

[1]  Pe-ting dağı, şimâlî Çin’de (Şan-si  
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diğer âmilleri ancak zâhirî ve tâlî bir kıymeti 
hâizdirler.

Türklerin vatanperverliği [1], şehâmeti, 
metâneti, dindarlığı, fedakârlığı, isti‘dâd-ı 
harbîsi, hâkân ve başbuğa itâat-ı mutlakası, 
millî seciyeleri arasında mühim bir mevki‘ 
işgâl eder. Fakat bu seciyelerin inkşâfı -evvel-
ce de söylenildiği gibi- bunların büyük mü-
messiller de daha şedîd tecelliyât göstermiş 
olmasına mütevakkıftır.

Çünkü müşterek duyguların müşterek 
emellerin, müşterek mefkûrelerin bu başbuğ-
larda en şedîd bir şekilde tecellî etmesi, millî 
vicdânın da inkişâf ve teheyyücünü intâç 
eder. Ta‘bîr-i diğerle millette şu‘ûrsuz bir hâl-
de bulunan vahdet cereyânının bu başbuğ-
larda şu‘ûrlu bir hâlde tecellî-i şedîdi, âdetâ 
induksiyon hâdisesine müşâbe olarak; bütün 
millette de aynı cereyânı îkâz ve umûmî bir 
heyecân tevlîd eder. 

Milletler de müşterek duygular, millî 
felâketler, millî zaferler gibi büyük vak‘a-
larla berâber doğar. Balkan felâketi, Harb-i 
Umûmî hâdisâtı Türklerde bu müşterek duy-
guyu tevlîd etmiş, bu esnâda milletin başın-
da bulunan ve müşterek duyguların en şedîd 
tecelliyâtına mazhar olan azimkâr ve irâdeli 
şahsiyetlerden inşiâ‘ eden kuvvetli seyyâle 
bütün ifrâd-ı milletde bu duyguları heyecân-
lı bir şekle sokmuş, düşmanların mukaddes 
vatanımız hakkındaki menfûr ve gizli ih-
tirâsları ise bu teheyyücü büsbütün feverân 
ettirmiştir.

İşte    bu    heyecânlı    rûhla     Çanakkale’ye     koşan     vatan 

ehl-i salîb muhâcemâtına karşı Türklerin 
gösterdikleri karamanlıklar, rûh-i millînin 
Kerboğa, Dakak oğlu Tetiş, Artuk oğlu Sak-
man, Arslan Taş, Ak Sungur, Tığ Tekin, Ar-
tuk oğlu İlgâzî, Ak Sungur oğlu Zengî, Nu-
reddin, Karakuş ve Meştub gibi rüesâdaki 
şedîd tecelliyâtıyla pek yakından alâkadardır.

Ak Koyunlu Türklerinin reîsi Uzun Ha-
san ile Osmanlı hükümdarlarından Orhan-
lar, Fatihler, Selim-i Evveller, Murâd Râbi 
‘ler Türk rûhundaki sebâle-i hamâseti tehyîç 
etmiş, daha doğrusu şu‘ûr-ı millînin en şedîd 
tecelliyâtı göstermiş yüksek sîmâlar değiller 
midir?

Fatih’in kumandası altında keşûrlar zabt 
eden Türklerin, halefi Bayezîd-i Sâni derûn-
da (Şeytan Kulu)ya mağlûb olacak, İran or-
dularından titreyecek bir hâle gelmiş olma-
ları ma‘şerî vicdânın ihtirâslar karşısında 
inkişâf edememiş, millî şu‘ûrun mümessili 
olacak büyük şahsiyetler bulunmamış olma-
sının bir netîcesidir.

Hâlbuki aynı Türkler, bir müddet sonra 
Selim-i Evvel gibi emsâlsiz birkahramanın 
taht-ı idâresinde İran ordularını târûmâr et-
meğe, âm-i dünyaları feth eylemeğe namzed 
bulunuyorlardı. Osmanlı devleti elîm bir iz-
mihlâl, Türk askeri müdiş bir anarşi içinde 
yuvarlanırken Murad-ı Râbi‘ gibi bir kah-
raman sâyesinde devlet izmihlâlden, ordu 
anarşiden, millet uyuşukluktan kurtulmuştu.

İhtiyâr fakat azimkâr Köprülü de aynı 
mazhariyeti göstermiş, Çanakkale’yi muhâ-
sara eden düşmanlara kat‘î darbeler indir-
mişti. Düşman Amirali (Moçeniko), bahr-i 
sefîdin a‘mâkına gömülürken Köprülü de 
millî şehâmetin iki mümessili, Çanakkale 
zaferinin iki kahramanını Küçük Mehmed’le 
Kara Mehmed’i iltifâtlara gark etmek sûretiy-
le rûh-i milliyi tebcîl eylemişti.

Görülüyor ki millî tarîhimiz, millî seci-
yenin anâsır-ı esâsiyesine istinâd etmekte, 
müşterek duyguların şekl-i inkişâfıyla alâka-
dâr bulunmaktadır: Türkler ne zaman kavî 
îmânlı, şedîd irâdeli başbuğların idâresi al-
tında bulunmuşlarsa kendilerinde rûh-ı millî 
hakkıyla inkişâf etmiş, irâdesiz başbuğların 
rehberliği zamanlarında ise bu seciye tefri-
kayı, dâhilî mücâdelâtı intâç eylemiş, milleti 
zaîf ve perişân bırakmıştır.

Evet, millî seciye lâ-yetegayyer ve müt-
tehiddir. Fakat tarz-ı tecellîsinin zamana, 
muhîte göre değiştiğinde de şüphe yoktur. 
Bir asırda i‘tilâyı mûcib olan sebeplerin, baş-
ka bir asırda, başka şerâit tahtında bilakis 
inhitâta sebep olabildikleri muhakkakdır: 
Hiyung-tu, Tu-kiyu, Uygur, Karluk... Türk-
leri hangi seciyeler sâyesinde i‘tilâ ve inhitât 
etmişlerse Savuk Tekin ve Selçuk devletleri 
de hemen aynı seciyeler sâyesinde bükülmüş 
ve sükût etmişlerdir. Esbâb-ı i‘tilâ ve inhitâtın  

yavruları milletin istiklâli, İslâmın âtisi, dev-
letin bekâsı kendi azm ve îmânlarına müte-
allik bulunduğunu şu‘ûrlu bir sûrette takdîr 
etdikleri içindi ki semâdan yağan, yerden 
fışkıran âteşîn güllelere göğüsleriyle karşı 
durmakta hiç tereddüd göstermemişler ve el-
Hakk bu mukaddes gâyeyi te’mîne muvaffak 
olmuşlardır.

Bu mücâhidler, o cehennemî ma‘reke 
içinde İstanbul’un bir âbide-i vahdet gibi 
semâya doğru yükselen nârîn minareleri-
nin hayâllerini görmüş, bu hayâllerden millî 
vicdânı dâimâ teheyyüç eden gizli ve lâhûtî 
hitâbeler duymuş, ve san‘at ve mevkı‘in ver-
diği yeni ve istisnâî bir rûhla mübeccel vazî-
felerini îfâ etmişlerdir.

Demek oluyor ki, herkesi hayretlere dü-
şüren Çanakkale kahramanlığının hakîkî 
sırrını, Türkler de doğan millî şehâmetle, 
şu‘ûrlu îmânda, o îmânın en şedîd tecel-
liyâtını gösteren büyük başbuğların irâde ve 
metânetlerinde arayanlar, asla yanılmamış, 
kanâ‘atlerinin pek parlak netâyiçle te’yîd etti-
ğini görmek saâdetini duymuşlardır.

    M. Şemseddîn

(Hak) mı? (Kuvvet) mi? 

Cedd-i kebîrimiz (Âdem)in şeytana 
uyduğu zamandan beri biz evlâdları yani 
bütün Benî Âdem, (kuvvet)i (hak) diye ta-
nıtmaktan hiçbir ân ve mekâna tamâmıyle 
fâriğ olmamıştır. Yine bizler, o aynı insan-
lar her yerde ve her zamanda; bir (peyk)
in manzûmesine incizâbı kadar fıtrî bir 
inkıyâd ile (câzibe-i hakk)ın müncezip ve 
münkâdî olmaktan da hâlî kalmamıştır.

En celî hikmet: ezmeyen ezilir!

Bütün tarîh-i hayât, bütün tarîh-i beşer 
bu hakîkati haykırıyor.

(Hak)dadır, (hak)dır en büyük kuvvet! 
Yine o tarîh, yine o beşeriyet bu hakîkati de 
inkâr etmiyor.

Siz ister “ma‘lûmu i‘lâm” deyiniz, ister 
“içtimâsından!” (Hak) ile (kuvvet)in tarîh 
sahnesinde omuz omuza öpüşerek duruş-
ları, hayât meydânının tekâmül caddesinde 
atbaşı bir gidişleri, içtimâiyât alemlerinin 
tavsiyesine nazaran büyük bir dikkatle dü-
şünülecek hâdiselerdendir.

O hâdiseler ki, hâiz oldukları evsâfın 

________________ 
[1] Orhun kitâbelerinde görüldüğü üzere (Bilge 

Han) tarafından Türklere karşı irâd olunan şu: “Ol yir 
ger ü barsar, Türk budun ölteçi sen Ötüken yir olurup 
arkış tirkiş bisarnın bunun oğ yok. Ötüken yiş olursar 
banggu, il kuta olurtaci sen. Türk budun... Ey Türk 
milleti! Eğer yurdunu terk ederek ol yere (Çin’e) gi-
dersen öleceksin. Ötüken toprağında (yani vatanın-
da) oturup kerbânlar, kafileler gönderirsen, Ötüken 
ormanında kalırsan orada zenginlik ve ihtişam yoksa 
da envaı keder ve âlâm da yoktur. Ebedî bir hükûmeti 
burada muhafaza edeceksin!...” yolundaki hitabe va-
tan sevgisinin parlak bir tasvîridir.

Halîfe Me’mûn devrinde yaşayan bir şâirin de 
Türklerdeki vatan sevgisinin sebebini şu sûretle tasvîr 
etmiş olduğunu görüyoruz:

E’t-Türkü lemyümlekû fî dâri mülkihim
 Ve’l-Fürsü kad-mülikû ve’r-Rûmu ve’l-Arab
Hâzâ’l-umrî fazlun leyse yechedühu
 İllâ hasûdün anîdün mâ lehû edeb
Türkler, Acem, Rûm, Araplar gibi kendi yurdla-

rında mahkûm bir hâlde yaşamamışlardır. Türklerin 
bu büyük fazl ve rüçhânını edep ve irfândan nasîb-
dâr olmayan hasûdlardan başka hiç bir ferd inkâr 
edemez!
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Bu son asırda beşeriyet-i mütemeddine 
az çok onarın te’sîr-i telakkiyâtı altında bu-
lunuyor. Bizde bile bugün en kuvvetli ce-
reyân ilmî içtimâiyâtçılık cereyânıdır.

“Sosyoloji”nin bizde telakkiyâtı gerçi 
bir az nalına mıhına gidiyorsa da şimdilik 
zararı yok! Çünkü henüz, hem bu ilm mü-
bâdîde, hem biz mübtediyiz...

İşte içtimâiyâtçılar, daha doğrusu iç-
timâiyât ilmî gösteriyor ki: Cem‘iyet-i beşe-
riyede hem (hak), hem (kuvvet) hâdiseleri 
yan yana hüküm sürüp gidiyor. Ve bu hâdi-
seler yekdiğerine kâbil-i istihâledirler...

Bir asır evvelki bir (vaz‘iyet-i cebriye) 
bugün bir (hakk-ı meşrû‘) hâline girebilir. 
Elli sene evvelki bir (hakk-ı meşru’) bugün 
bir bâr-ı tegallüb sıkletini peydâ edebili-
yordu.

Binâenaleyh bu iki hâdisenin mâhi-
yet ve evsâfı ve şerâit-i hudûs ve istihâlesi 
ta‘yîn edilebilirse beşeriyetin sulh ve selâhı, 
refâh ve saâdeti da‘vâsını hall etmek artık 
kolaylaşır!

(Hakk)ı, dâimâ (hakk)ı hükümfermâ 
kılarız? Maraz-ı tegallübün neksine hiç 
meydân vermeyecek reçeteler tertîp, (re-
jim) (perhiz)ler ta‘yîn ederiz. Her (kuvvet)
i (hakk)a râm; her (hakk)ı (kuvvet)e kalb 
ederiz. (İnsan melek, cihân cennet) olur.

Oh! ne güzel, ne güzel, ... (Hayâl) mi? 
(Hakîkat) mı? Ne diyeceğimi bilemiyorum, 
fakat her halde güzel!

Lâkin (hak) kimindir? (Hak) nedir?

Bakınız, bu mu‘ammâda henüz sırrı hall 
edilemeyen o eski lagzın içindedir. Bana 
kalırsa, ben; “Bir muhterem  sâhib-i hakk 
olmak için, nev‘i beşerden bir ferd olmak 
kâfîdir.” diyen âbâ-i insaniyet ve uhuvvet 
ve adâletin uslanmaz bir hürmetkârıyım ve 
ömrüm oldukça öyle kalacağım.

Fakat teessüflerle görüyorum ki, 
(hukûk-ı beşer) düstûr-ı nazariyesi bü-
tün mecellelerde müeyyed bir kânûn-ı  

ve tâbi‘ bulundukları şerâitin sahîh ve kat‘î 
sûrette ta‘yîni ne zaman kâbil olursa in-
sanların, milletlerin ve bütün beşeriyetin 
(mu‘ammâ-yı saâdet)i işte o zaman hall 
edilmiş olacaktır.... diyorlar.

Filhakîka tabi‘iyyât sâhalarında hü-
küm-fermâ olan kavâide bakılırsa görülür 
ki: Bu mevzûlara dâhil bir hâdisenin mâhi-
yet ve şerâit-i hudûsunu ta‘yîn etmek; ekser 
ahvâlde o hâdiseyi hayât-ı beşere tealluk 
ve münâsebeti i‘tibârıyla müfîd, zararsız, 
te’sîrsiz, hülâsa istenildiği gibi bir hâle ge-
tirmeğe medâr olacak fennî ve tatbikî usûl-
lerin meydâna gelmesine hizmet ediyor.

Alelumûm fünûn ve sınâyi‘, bilcümle 
keşfiyât ve ihtira‘ât hâdisâtın şerâit-i vukû‘ 
ve te’sîrât-ı mütekâbelelerini ta‘yîn etmek 
sâyesinde meydâna gelmiş değil midir?

Zekâ-yı beşerin, ulûm-ı tabî‘iye ve kim-
yeviye ve hayâtiyede her gün yeni bir eser-i 
muhayyerîni görmekte olduğumuz bunca 
muzafferiyâtı muhtâc-ı isbât değildir; bun-
dan şüphe eden yok!

Ancak ilmin, münkerleri ve nevmîdle-
ri, mazlûmlar, bedbahtlar ve fakirler kadar 
çok bir muvaffakıyet me’mûlesi var ki diğer 
bütün terakkiyâtın gâyesi de galiba odur:

Beşer için: Kanı, elemi, gözyaşı, zulmü, 
sefâleti, emrâzı, kini, hırsı, hırs-ı intikâmı, 
hırs-ı tahakkümü... Hülâsa bugünkü şu çir-
kinlikleri istisnâî bir nedret  hâline gelmiş 
behşeti, melekâne bir ömür i‘mâl edecek 
bir destgâh-ı mu‘cezin günlerden bir gün 
kurulacağına inanalım mı?

“İnsan melek, cihân cennet” olacak mı? 

Dehâ-yı beşer, rûh-ı beşerî er geç bu 
kemâl-i safvet ve nûrâniyete çıkarabilecek 
mi?

(Hâbil ile Kâbil)den beri pürüzlü gelen 
bahs işte asıl bu bahistir!

Fakat heyhât!

Hal etmedi hiç bu lagzın sırrını kimse, 

Bin kafile geçti hükemâdan, füzelâdan.

Sıra en sonra içtimâiyâtçılara geldi.

mutâ‘ olmak için, bütün yüreklerde yer-
leşmiş bir akîde-i müştereke, bir kanâ‘at-ı 
âmme kuvvetini iktisâb etmeli; ta‘bîr-i di-
ğerle her ferd-i beşer, (Sa’di) kadar büyük 
bir insan olmalı ve onun gibi tâ amâk-ı rû-
hunda:

Benî Âdem ‘azâ-yı yekdiğerinde

diyebilmelidir.

Evet! Madem ki (hak) ve (nâhak) an-
cak ve herhâlde cem‘iyet içinde ve cem‘iyet 
hayâtında mevzû‘-ı bahs olur ve bir (Ro-
benson) için ne hak ne bâtıl; ne zülm, ne 
adâlet vârid-i hâtır değildir... Öyle ise “her 
ferd-i beşerin hayâtı mukaddes ve insanca 
bir maîşete hakk-ı müsellem olmak” kâide-
si yalnız muayyen bir cem‘iyetin heyecân ve 
vicdânına ve ancak ona tercümân olan bir 
metn-i mensa hâlinde kalmamalı: Bütün 
(cem‘iyet-i beşeriye)nin - ıstılâh-ı mahsûs 
ile- vicdân-ı içtimâiyesinde mahkûk bir 
(kıymet hükmü) kuvvetini iktisâp etmiş 
olmalıdır.

Hâlbuki her günün hakîkat-ı câriyesi; 
hatta mütecânis bir millette (hayât-ı beşe-
rin kudsiyeti) fikrinin yalnız muhît-i milli-
ye maksûr çıkamadığını gösterip duruyor... 
Nerede kalır cem‘iyet-i beşeriye? ve Ferd-i 
beşer?!..

Maamâfih Allah’tan ümîd kesilmez! İn-
sanlar arasında (fikr-i hakk)ı tevlîd ve tevsî‘ 
eden (teârüf ve muhabbet) âmilleri, (cebir 
ve zora) kapı açan (tenâkür ve nefret) âmil-
lerine yavaş yavaş gâlip gelir de İnşallah bir 
gün, bütün dünyada (hak) (kuvvet)in yeri-
ne kâim olur.

Ancak o mübârek (sabah-ı adl ve hakk)
ın tulû‘una intizaren; şimdilik, akıllı bir 
adam ve bir millet (hak nâmına) isti‘tâf 
edenlerden değil, (hak nâmına) ibzâl-ı âti-
fet eyleyenlerden olmaya çalışmalıdır...

 Hukûk Fakültesi Tarîh-i Hukûk Müderrisi

 Velîyüddin
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Yaslı kalan gönüllere ümîdin eli
Hülyâlardan ve geçmişten çiçekler serper.
Bu toprakta gömülüdür yer yer emeller..
Hâlâ sevda şarabıyla dudakların yaş.
Sana emel va‘d ederken ey genç arkadaş,
Hülyâ ve aşk diyârının zümrüt kıyısı,
Yakın sarhoş rûhunu bir kanatan sızı:
Hayâtınız şehîdlerin ölümleridir.
Şimdi aşkın sâhilleri hicrân yeridir..
Ey kalbinin matemine ağlayan sefil
Teselliye koşuyorum önümden çekil!

*
Gümüş renkli ufuklardan süzülen rüzgâr
Yeşil yollu cennet olsun gittiğin diyâr.
Hayır, artık ne hülyâya âid bir emel,
Ne dalgalı, zümrüt gözler, ne bir ipek el...
Bu kimsesiz sâhillere dalıp ağlarım.
Artık benim dinmeyecek hıçkırıklarım...

17 Şubat (1)334

    İhsan Mukbil
 

(Millî Tekbîr) Hakkında
Osmanlıların millî mefâhiri arasında 

pek şânlı bir mevki‘ ihrâz eden (Çanakkale) 
müdâfaasını hâfızalara nakş etmek emeliyle 
muhterem (Yeni Mecmûa) tarafından her 
sene  (5) - 18 Mart’ta çıkarılacağını memnû-
niyetle haber aldığım fevkalâde hâtıranâme-
ye derc olunmak üzere ahiren bestelediğim 
(Millî Tekbîr) ünvanlı lahnın notasını takdîm 
ediyorum.

(Millî Tekbîr)in güftesi edîb-i a‘zam 
Abdülhak Hâmid Beyefendi’nindir. Müşâ-
rünileyh bu hârikulâde eserlerini, vatan-ı 
mukaddesin i‘tilâ-yı şânı uğrunda hâin düş-
manlarımızla siperlerde çarpışan hamâset-
perverân ümmetin din ve vatan duygularına 
musavver olarak yazdıkları cihetle bestenin 
de mevzûuyla mütenâsip olmasına elden gel-
diği kadar gayret ettim.

Rikkat-i kalbe mâlik bazı zevât-ı kirâmın 
bunu dinlerken gözleri yaşardı; bazıları da 
(Allahu Ekber) nağmelerinin tekerrürü cevâ-
mi-i şerîfede esnâ-yı salâtta tertîl olunan tek-
bîrleri hatırlattığı için bilhassa o parçalarını 
müessir buldular. Nâcîz eserim filhakîka bu 
mezîyetleri hâvî ise dâhi-i a‘zamın bedâyi‘-i 
fikriyesine vâsıta-i nağmatla peyrev olabil-
mişim demektir ki bu, âcize cidden ve ebedi-
yen bâis-i mübâhât bir mazhariyettedir.

(Millî Tekbîr)in bestelen-
diği îkâ-i mûsîkî (Rythme), 
mûsîkî-şinâsânemize vehleten yabancı  

Hıçkırıklar

-Çanakkale Şehîdleri için-

- Gümüş renkli ufuklardan süzülen rüzgâr,
Aradığın hangi meçhûl, elemli diyâr?
Hangi hicrân beldesinin yolcususun sen?
Gel, benim de kalbimde bir zehirli diken;
Fırtınalı beynimde bir öldüren humma.
Hâlâ, matem hıçkırıyor hasta rûhuma.
Senin her gün yürüdüğün hayât yoludur:
Belki serin nefeslerin bir şifâ olur.
Gel, ipekli kollarınla vücûdumu sar! 
Dudağında uzaklardan bir selâm mı var;
Benden uzak sevgilinin hıyâneti mi,
Yoksa haber, son aşkımın felâketi mi?..
Fakat niçin gözlerinde bir emel-i kırık,
O titreyen sesinde bir nazlı hıçkırık?
Neden böyle edâların iğbirâr dolu?.
Heyecânla uzandığım her dostun kolu
Zaten, beni itti siyah uçurumlara.
İşte sen de açıyorsun kalbime yara.
Haydi, ılık nefesinle kalbime in de,
Söyle bana mehtap var mı aşk sâhilinde.
........................   .    .............   ...................
- Şimdi kızıl ufukların yolcusuyum ben,
Şarkın mavî, ilham yağan gecelerinden
Topladığım koku ve renk doluyken saçım,
Zümrüt renkli sevgiliye emel taşırdım.
Son dönüşte uğradımdı Çanakkale’ye
Dalgalardan bir şen bûse alayım diye 
Uzaklardan işittim ki bir derin matem
Dudağında dalgaların susmuyor bir dem.
Harap olan bahçelerde soluktu güller...
Ebedî bir mersiyeyle hasta bülbüller
Mor geceye ağlıyordu ızdırabını,
Nağmelerin en perişân en harâbını.
Uzanarak tecessüsle sordum sâhile:
“Bir hicrânın bestesiyle sesiniz bile
Hıçkırıyor; mateminiz kimin yasına?”
Yeşil göğü kabararak anlattı bana
Uzun uzun kahramanlık efsaneleri.
Ne ihtiyâr asırların hurafeleri
Benziyordu, ne tarîhin dudaklarında
Belki eşi doğmayacak onun yarın da!
Gâfil yolcu, dalgaların susarken sesi
Bütün kutsî şehîdlerin kesik nefesi
Tâ rûhumun içerisinde ağlıyor sandım.
Sanki derin bir uykudan sonra uyandım...
Bekler elbet virân eller şimdi teselli:

gelecektir; binâenaleyh bu yeni îkâ‘ hakkın-
da bir az îzâhât vermeğe lüzûm görüyorum. 
(Müstef ‘ilâtün) veznindeki şiirlerin mûsîki-
ye tatbîkinde bestekârlık nokta-i nazırından 
bazı dekâyık mevcûddur ki bunlar ihmâl edi-
lecek olur ise güfte ile beste arasında muhâ-
faza-i irtibât kâbil olamaz. (Millî Tekbîr) 
bestesinde işte bu mahzûra mahal kalma-
mak üzere bir çâre düşünürken evzân-ı hâzı-
ra-i musikîyemizden hiçbirine benzemeyen 
ber-vech-i âtî beş darbeli bir îkâ‘ tertîbi vâ-
rid-i hâtır oldu: 

Düm  Tek Düm Tek
 1                     2               1            1
Tecrûbe ettim; bu îkâ‘ ile eserin harekât ve 

sekenâtca hiç bir intizâmsızlığa uğramadan 
selâmetle terennüm olunabildiği tebeyyün 
etti. Maamâfih bu yeni îkâ‘a bir de yeni bir 
isim bulmak lâzım geliyor idi. Ahvâl-ı hâzı-
ra-i harbiye münâsebetiyle buna teberrüken 
(Zafer) nâmının verilmesini sevgili oğlum 
“Celâleddin Emced” ihtâr etti. Çocuğun bu 
ihtârını fal-ı hayr addiyle kabul ettim. Bu ve-
sileyle mûsîkîmiz de yeni bir îkâ‘ kazanmış 
oldu.

(Millî Tekbîr) efrâd-ı asâkir-i Şâhâne ta-
rafından hem hâl-i tevakkuf ve istirâhatte, 
hem de esnâ-yı meşîde okunabilir. Gerçi 
(Zafer îkâ‘ı) diğer marşlar gibi 2/4 usûlünde 
değil ise de iki batûtesinin mecmûı 10/4 ol-
masına ve bu da beheri 2/4 kıymetinde “beş” 
batûteye kâbil-i taksîm bulunmasına binâen 
esnâ-yı meşîde dahi pekâlâ okunabildiği 
bi’t-tecrübe sâbit olmuştur. Zaten beste ile 
güftenin tevâfukundaki sırr-ı muvaffakıyet 
bu noktada münderiçtir; maksad, bir taraf-
tan (Müstef ‘ilâtün) vezninin vakûr ahengini 
bozmamak, diğer taraftan meşşi-i askerî es-
nâsında okunabilecek bir beste vücûda getir-
mekten ibâret idi ki (Zafer) îkâ‘ının reftâr-ı 
husûsîsi sâyesinde yekdiğeriyle gayr-ı kâbil-i 
te’lîf gibi görünen bu iki gâyenin bi’s-suhûle 
te’lîfi mümkin olmuştur.

             Rauf Yekta
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Güftesi: Abdülhâk Hamid BeyinBestesi: Rauf Yekta

Küşâd

ika‘ (Zafer)

Al      la    hu   ek    ber   Al   la      hu  ek   ber   ka   im   o  nun   la      mih   ra     bu min ber tek    bi     ri        mil    lî

hak  dır  pey   gam   ber      mil  let   di     ya        net    dev  let  hi   lâ         fet      da  im  be   ra            ber   Al    la    hu        ek        ber

ha   li                    ha   zer    de    ya   hud  se   fer  ber as  ker mu zaf   fer  ha   ka      nı  mes rur   a‘da   sı müd ebber 
Al la

      hu  ek   ber

kuş    lar   me   lek         ler     tû     ba   sa     naz     ber    Al      la     hu   ek   ber    
Al

     la       hu   ek   ber    kut    fi       le      ol       sun

Al      la             hu   ek         ber    der    ken             o     as          ker hem  bah   ru  hem berr hem  ley    li    muz lim hem mih ri en    ver

hem meh          du  mak   ber tek  ra     rı  düb der  Al la  hu   ek ber Al la     hu  ek ber Al la          hu   ek   ber    Al    la              hu    ek   ber

Al      la                   hu   ek   ber    
za  tı    bir   an  cak     bin    bir   dir    is     mi   hep   bil   dik   ez     ber   din    da    şı     mız      dır

İs          la       ma  reh  ber  Al   la      hu  ek    ber  Al     ha    hu  ek ber   di  
nim bu  din   dir    Al        lâ        h    bir   dir

düm

tek tek tek tek tek tek tek tek

düm düm düm düm düm dümdüm
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tecellîne rağmen, sen de benim gibi, sen 
de onlar gibi doğmadan doğmuş değilsin: 
Evet sen de irâdesiz ve âcizsin...

Seni, doğmadan evvel, aczîmin tuğyâ-
nı imişsin gibi görüyordum; bilmem, bu 
i‘tirâf acı mı gelir, “İstemem istemem!” diye 
hırçınlaşıyordum; heyhât, irâdemin bile-
ği, tabiatın cebbâr-ı asrî elinde büküldü; 
durmadın, doğdun. Doğduğun gün bana 
bir kudret gibi göründün, seni sevmemek 
elimden gelmedi ve, bilmem, bu i‘tirâf acı 
mı gelir, sende bir istikbâl, sende emelleri-
me gülümseyen bir çehre bile buldum; ma-
dem ki doğmuştun; hâdisâtın âlemşümûl 
sathı üstünde kıvrımların sönünceye ka-
dar, mev‘ûd ve ma‘dûd günlerle ömrünü 
sürecek, yâhûd sürükleyecektin.

Doğduktan sonra da, senin öleceğini, 
beşerî ve dindar bir teslîmiyetle senin öle-
ceğini düşündüm; bilmem, bu i‘tirâf acı 
mı, sen yaşadıkça seni idrâk ve irâdeme 
bir gıdâ gibi yiyip bitirmeyi; nasıl tufanlar 
ve tayfunlardan kaçıyor, nasıl yıldırımlar 
ve zelzelerden kaçıyor; nasıl yangınlar ve 
ölümlerden kaçıyor ve kaçınıyorsak, nasıl 
mukadderâtına hâkim bir kaderle seçi-
liyorsak, varlığın ve kudretin için dâimâ 
mü’min, seni de kendime esîr, idrâk ve irâ-
deme esîr yapmayı kurdum.

Bil ki bu kudrete el sürdüğüm gün, 
sen öldüğün, öldürüldüğün veya kendini 
öldürdüğün, hâsılı tamâmen ve ebediyen 
tarîhe intikâl ettiğin gün, beşeriyetin en 
son günü, en mes‘ûd günü, mükevvenât 
içindeki cennet hayâtının başladığı gün 
olacaktır. O zaman, sen beşeriyetin mahlû-
ku, arzın bütün levs ve günâhından silkin-
miş, insaniyetin hâliki olacak, doğmadan 
doğacak, hülyânın hakîkatini yaratacak-
sın. O zaman belki dünün, hasûd, kirli 
beşeriyetin sesi, yalnız şeklin değiştiğini 
söyleyecek; fakat elbette gözyaşları, elbet  

Çanakkale’ye Dâir

Benim Aziz (5/18 Mart)ım,

Şuhûd âlemine doğduğun günü, işte 
kâinatın bütün mücâdelâtına birden açılan 
bir serhadde getirdim.

Burada bastığım yer boşluklara fırla-
tılan bir levm ve teşnî‘ taşı; baktığım yer 
asırların yokuşları üstünden âsî bir hayâl 
gibi kayıp ufuklardan ufuklara koşan bir 
yol ki ümîdimin hiç çıkamadığı bir derinli-
ğe iniyor ve seni arıyorum; seni iki kutupla 
nihâyetlenen bir dünyada, bir mâzîde bir 
istikbâlde arıyorum.

Lâkin, sen neredesin?

Dün senin doğuşun bir infilâk olmuş, 
alevlerin göze, haykırışın sâmiaya dolmuş-
tu. Bugün görüyorum. Sen bize hem gözle-
rin hafâsını silen bir aydınlık kadar yakın 
ve âşinâ, hem her hakîkat gibi nihân ve lâ-
mekân, hem tâlî‘ gibi meçhul ve meçhûli-
yete müştâksın.

Bana o kadar yakınsın ki kendimden 
şüpheleniyorum; o kadar uzaksın ve o ka-
dar nüfûz edilemez uzaklıktasın ki yine 
kendimden şüpheleniyorum.

Aziz (5/18 Mart), senin doğduğun yer 
Çanakkale değil miydi? Sen karargâhı-
nı beşeriyetin ihtirâslarını meşk ve ta‘kîb 
eden uçsuz denizlerin bunca zamandır uğ-
raşıp da sarsamadığı bir metânet fevkinde 
kurduğun vakit tarîh yeniden başlamış, çok 
insanların taptığı putlar yere kapanmıştı; 
gittiğin yerde kirpiklerin semâsına bulutla 
birlikte giriyor, geldiğin yerlerin acz ve gaf-
letini mu‘cizelerle titretiyordun. Doğuşun 
bile bir mu‘cizeydi: Tam hilkatin, azametli 
omuzların, geniş göğsünle dünyaları dar 
gören bir milletin rûhunu tebârüz ettiren 
sendin. Bak, çakır gözlerini hâlâ görüyo-
rum ve bakışınla rûha, rü’yâya benzeyen bir 
hulûlun var ki hemen birbirinin aksi kadar 
birbirini andırıyor. Bana nispetin, bana ol-
duğu kadar da bütün mükevvenâta nispetin 
mahsûs ve muhakkak; fakat yazık ki bütün  

sakatlar ve alîller, elbet hıyânet ve cinâyet, 
elbet şu‘ûrsuzluk ve idrâksizliğin kâtil ka-
ranlığı olmayacaktır.

İşte seni, Aziz (5/18 Mart)ım, onun için 
arıyor, onun için seviyor ve onun için de 
nefes nefes öldürüyorum...

Nişântaşı 1334

    Hakkı Tarık

Çanakkale’ye Giderken
Gece çoktan başlamıştı... Silinmişti ovalar,
Gökler bulut, yerler duman.. Ne ışık var, ne yol var..
Yalnız derin bir karanlık ufukları sarardı,
Yerler göğü soruyordu, gök yerleri arardı,
Deniz taşkın, rüzgâr coşkun kasırgalı bir gece..
Cenk yolunda gidenlere fırtınalar eğlence..

Şimşek çakar: yol gösterir, dalga -derdi İleri!.
Haydi yürü ey Türk genci, koş kucakla zaferi,
Rüzgârlardan yükselirdi bir muhteşem uğultu:
Kahramanlar yürüyünüz işte -derdi- şân yolu!.
Yürüyünüz, Türk’ün yolu zaferlerle doludur,
Bu yol sizin yolunuzdur. Bu yol zafer yoludur,

Evet yolum zafer yolu, bu geniş yol, bu meydân,
Benim şânlı tarîhime şeref vermiş bir destan
Ertuğrul’un evlâdları bu yollara basmıştı,
Bu muhteşem tepelere sancağını asmıştı..
Bu yollarda mâzî ile o kadar çok nisbet var,
Ki her geçen Türk mutlaka onu görür, hatırlar,

İşte ben de görüyorum, sanki mâzî canlandı,
Ufuk sanki parçalandı, semâ sanki kanlandı,
Gündüz gibi bir parıltı. Güneş gibi bir yanış
Zulmetleri eziyordu bu semâvî uyanış..
Eski günler geçiyordu birer birer önümden
Milletimin tarîhini okuyordum sanki ben:

Bulutların arasından yere indi bir alay,
Her neferi bir kahraman... Belde kılıç elde yay.
Geçiyordu sular durmuş, dağlar sanki eğilmiş
Ufukları, hülyâları titretirdi bu geçiş..
Geçiyorlar ummanlardan, derelerden, dağlardan
Her tarafta bir uğultu, bir kahkaha, bir figan...

Bir ân oldu dumanlarla hep örtüldü gökyüzü,
Ateş, barut, bulut, duman... Görmüyordu göz gözü.
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Bırakarak izlerinde tarîhime yeni bir şân,
Ağır ağır uzaklaştı, bu kahraman, asil ordu
Onlar geçti fakat hâlâ derinlerden, uzaklardan
Kulağıma onun ulvî cenk türküsü geliyordu:

“Biz tarîhin söylediği büyük Turan alayı
Cenk yolunda şân arayan hiç yenilmez yiğitler,
Vatan için ölüm yeri biz Türklerin sarayı..
Başımızda bayrağımız ileriye yürü!. der..

Geçtiğimiz her yola biz ölüm, korku saçarız,
Yol bulmasak dağı deler, yine bir yol açarız.
Biz Oğuz Han evlâdıyız, ölüm sanma, kaçarız,
Biz geldik mi düşman kaçar, yerlerinde yel eser...

Bayrağımız yere düşmez, semâlardan almadır,
Kılıcımız Oğuzlardan, Yavuzlardan kalmadır,
İlk işimiz cenk günleri ateşlere dalmadır,
Bu orduda korku olmaz bir arslandır her nefer..

Biz kahraman ordusuyuz, bükülemez kolumuz,
Biz geçerken selâm durur hep sağımız, solumuz,
İleriye!.. Ateş olsa, tufan olsa yolumuz,
Haydi cenge arkadaşlar bizi bekler şân, zafer...

Kalamış:

    Hıfzı Tevfîk

Çanakkale Muhârebesi İntibalarından:
 

Seddülbahir Grubunu Ziyâret
Pazar gecesi 4-5 Temmuz 1331 (1915) 

Arabalarımıza bindik; alaca karanlıklar 
içinde yola düzüldük. Karşımızdaki dağın 
üstünde uçları hançer gibi keskin turuncu 
bir hilâl vardı.

Nihâyet, Boğaz’ın korkunç bir ıssız-
lık içinde esneyen sularını işittik: İşte bir 
harâbe!

Arabadaki arkadaşım sordu:

- Burası neresi?

- Maydos! dedim. “Bitmiş!” diye mırıl-
dandı. Sonra ikimiz de sustuk. Şimdi, yalnız 
birer duvarları kalmış güzel evlerin felâket-
lerini seçtikçe kalbimizde bir şeyin burkul-
duğunu duyuyorduk. Sesimi çıkaracak olur-
sam sanki yeni bir fâcia‘ vukû‘ bulacakmış  

Ertuğrul evlâdları. Ateş, hücûm, ileri!.
İşte düşman kaçışıyor, bizim oldu her yeri..
Zafer, zafer, ileriye! Hep çekilsin süngüler,
Biz galibiz, mağlûb olan galiplere baş eğer!..

Yürüyorlar: hilâl önde, hep düşmanlar eğilmiş
Her tarafta ay yıldızlı al bayraklar çekilmiş
Koşuyorlar: dağlar bile sarsılıyor, inliyor,
“Allah Allah!” nidâsını yer gök bütün dinliyor,
Geçiyorlar, geçiyorlar.. Ateş, barut, toz, yangın,
Bakıyordu bu zafere semâ dalgın, yer dalgın..

Fakat birden yer göklere, gök yerlere karıştı,
Bir ses duydum: bir boğucu “geri, geri!” feryâdı
Geri geri... Zafer bizim, yere hilâl eğilsin
İndiriniz al bayrağı, bizim bayrak çekilsin
Tuna bizim, Balkan bizim.. ileriye askerler..
Biz galibiz, galip olan mağlûblara “geri!” der!.

Dönüyorlar: başlar eğik, kollar düşük, renk solmuş
Benizlere matem inmiş, nazarlara yaş dolmuş
Dönüyorlar: kılıç kında... Hep kırılmış süngüler
Dönüyorlar: hayâl olmuş dünkü şeref, şân, zafer..
Dönüyorlar, geçiyorlar ummanlardan, dağlardan
İçin için ağlıyordu bu ric‘ate âsuman..

Ben de ben de ağlıyordum, kararmıştı gözlerim,
Saçlarımdan çekiliyor, titriyordu her yerim;
Bu rü’yâdan silkinerek baş kaldırdım, diz çöktüm,
Hazîn hazîn ağlayarak birkaç damla yaş döktüm:
Türke zafer ulu Tanrım, biraz zafer, aydınlık,
Bize yol ver geçeceğiz, şah yolunda geç kaldık.

Artık sabah başlamıştı... Yeşil dağlar arkasından
Hakîkatin pembe yüzü tebessümler saçıyordu,
İlk güneşin demet demet ışıkları yorulmayan
Bu korkusuz yolculara zafer yolu açıyordu...

Gidiyordum, yolum Gâzî Ertuğrul’un evlâdları,
Cenge giden kahramanlar, yiğitlerle hep dolu
Onlar geçip gidiyorlar gözler keskin, baş yukarı
Geçiyorlar titreterek dağı taşı, sağı solu

Geçiyorlar: önlerinde ay yıldızlı bir al bayrak,
Geçiyorlar: yüzlerinde hayât almış bir güneş var,
Geçiyorlar: süngüleri bir alevden daha parlak,
Geçiyorlar: gözlerinde ümîd olmuş bir ateş var..

Diyorlar ki bu mavî gök, bu yeşil dağ, bu dereler
Şâhid olsun, ah ey düşman, seni kanla boğacağız.
Yemin ettik, and içtik biz, sana ölüm, bize zafer,
Seni değil bu topraktan, yeryüzünden kovacağız..

vehmine saplanıyor, susuyordum. İlerle-

dik. Gölgeler arasında yığın yığın taşlar 

devam ediyordu. Sonradan öğrendik ki İn-

giliz zırhlıları “aşırtma endaht”la burasını 

yakmış, yıkmış.

Kasabadan çıktık. Çamburnu’na yak-

laştık. İşte Çanakkale Boğazı’nın en güzel 

yeri! Bilmem şimdi ne hâlde? Bir yamacın 

üstünde sık çam ağaçları vardır, sırtın tâ 

yukarısında soğuk ve tatlı su kaynakları 

bulunur. Aklıma geldi, başımı dışarı uzat-

tım, öndekilere bağırdım:

- Bakınız yükseliyoruz. Sol tarafımız 

uçurumdur. Uçurumun da dibi deniz. Ara-

bacılar çok dikkat etsin...

Artık ay ışığı kalmadı. Ölgün dalgala-

rın kumsalı ağır ağır yaladığını işitiyorduk. 

Kilitbahir’e girdik; bu ihtiyâr ve sâkin Türk 

köyü bir şeyden haberi yok gibi uyuyor-

du. Şurada burada bazı evlerde za‘îf ışıklar 

gördük. Arabalarımız bocalaya bocalaya 

Kaleüstü Meydânı’na çıkabildi. Karşıya, 

denizin öbür tarafına baktım: Çanakkale 

karanlığa sinmiş, hiç görünmüyor.

Kilitbahir’i de arkada bıraktık. Bitmez 

tükenmez şoseye koyulduk; işte karşımızda 

iki projektör göründü. Biri Rumeli’de öteki 

Anadolu’da... Keskin bakışlarıyla suların 

üstünde altın bir çelipâ çizmişler. Ansızın 

birisi yukarı dikiliyor, sonra şimşek kadar 

çabuk dolaşıyor, yine eski hâlini alıyordu.

Şose hâlâ bitmiyor, indik, çıktık. Bey-

girlerimiz arabaları artık çekmiyor, sade 

sürüklüyordu. Bilmem ne kadar vakit geç-

ti, arkadaşlardan birinin sesini işittik:

- Arkaya bakınız şafak söküyor...

Hepimiz baktık: Anadolu cihetinde uzak 

dağların üstünde gökyüzü yırtılmış, bu
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- Nereye geçsek? Artık harp sahası  için-

deyiz. Her tarafa mermi düşebilir. Maamâ-

fih henüz muhârebe başlamamış. Baksanı-

za top, tüfek sesi yok!

- Demek düşmana yakınız!

- Ona ne şüphe..

Pek çok vakit geçmedi; toplar gürlemeğe 

başladı. Bunlara ba‘zan mitralyöz takırtısı 

da karışıyordu. İlk defa ölümün yanımdan 

geçer gibi olduğunu duydum. Çenemin or-

tası içeri çekilir gibi oldu. Sanki ayaklarımı 

ılık bir suya sokmuştum. Biraz geride kalan 

Edip Bey tekrar seslendi:

- Beyler, durunuz; arabalar teker, teker 

gitsin.. Karşı sırtlar düşmanda.. Fark eder-

se bizi topa tutar.. Buradan biraz hızlıca 

geçelim..

Kulaklarımıza, toplar daha yakından 

patlıyormuş gibi geldi. Yürüdük. Demin 

çıktığımız sırtı inmeğe başladık.

Nihâyet bize intizâr eden Kumandan 

Paşa Hazretlerinin yanına vâsıl olduk. Er-

ken-ı Harp Reîsi Beyle bir çok zâbitlerimiz 

daha vardı. İki taraflı takdim râsimesi ya-

pıldı. O turduk. Şimdilik uzun uzadıya tas-

vîrden çekindiğim bu yer için şu kadarcık 

söyleyeyim:

Yer üstünde bir cennet!.

Ooh ne kadar yorulmuştuk. Uykusuz-

luktan gözlerimiz yanıyordu.

Hep birlikte kahvaltı ettik. Kumandan 

Paşa gâyet sade giyiniyordu. Bizimki gibi 

alelâde hâkî bir elbise.. Hepimize ayrı ayrı 

seyâhatimiz hakkında suâller sordu. Epey-

ce vakit geçti. Mümkin olabildiği kadar 

yorgunluğumuzu aldık. Paşa:

- Beyler, bittabi‘ siperleri gezmek ister-

siniz; fakat böyle kalabalık olmaz. Dörder 

beşer arkadaş ayrılırsınız, size birer zâbit 

de terfîk ederim, dedi.

yırtıktan esmer bir beyazlık sızmıştı.

Yine yürüyorduk. Uykusuzluktan ya-
nan gözlerimizin önünde alaca karanlıklar 
parça parça uçuşuyor gibiydi. Yavaş yavaş, 
loş bir deniz meydâna çıktı; karşı yaka da 
görünmeğe başladı.

Arkadaşlardan biri:

- Gündüze kaldık! Allah vere tayyare 
hücûmuna uğramasak! dedi. Bir başkası:

- Tali‘e bağlı! Harîtada her şey yazar, 
diye cevâp verdi.

[...]’ye geldik. Mola verdile. İki tarafta 
sıra ile kovuklar vardı. İçlerinden başlar 
görünüyordu. 

Birkaç asker koştu:

- Burada çok durmayın. Şimdi düşman 
tayyareleri gelir. Bombaya tutulursunuz, 
dediler.

Hemen hareket ettik. Pek dik bir yokuşu 
tırmanmağa çabalıyorduk. Hayvanlarımız 
pek yorulmuştu. Çaresiz, indik; yayan yü-
rümeğe başladık. Ba‘zan bir araba duruyor, 
hatta geri geri gidiyordu. O zaman iki üç 
arkadaş koşuyor, dayanıyorduk. Yokuşun 
sağ tarafı dehşetli bir uçurumdu.

Ooh... nihâyet tepeye çıktık; pek tatlı bir 
yaz sabahı vardı. Güneş de henüz doğma-
mış. Edip Bey [*]  seslendi:

- Beyler! Etrâfınıza bakın!

Baktık, patlamış, patlamamış mermi-
lerle doluydu. Sert topraklar kaya parçaları 
gibi dağılmış, kabarmış...

O îzâh etti:

- Düşman buralarını her gün dövüyor! 
Şunlar büyük çapta topların mermi parça-
ları, bakınız buraya bir tayyare bomba at-
mış.

- Buradan çabuk geçsek, dedik. Edip 
Bey güldü:

Bazımız beygire binecekti. Bir kısmımız 

yayan yürümek istiyordu. Ben de bunlar-

dandım. İşte yanımızda genç bir zâbit, dört 

arkadaş ilerledik. Gideceğimiz yerin ne ka-

dar tuttuğunu sordum. “İki saat tutar” de-

diler. Üç günlük uykusuzluktan sonra iki 

saat yürüyebilecek miyim diye düşündüm. 

Baktım, epeyce takatim var.

Bir sırtı çıktık; önümüzde bir tepe vardı. 

Etrâfıma göz gezdirdim: Mermi parçaları 

dolu.. Toplar dehşetli infilâklarla kabarmış, 

büyük köstebek yuvaları gibi kümeler pey-

dâ olmuş.

Biraz daha ilerledik; burası da gülleyle 

döşenmişti.. Yanımdaki zâbit beye:

- Azizim mermi tarlasında mıyız? de-

dim. Güldü:

- Düşman buraları her gün dövüyor. 

Mestûr bataryalarımız kendisini son dere-

ce ta‘cîz ettiği için onları arıyor. İşte üç ay 

oldu, hep aramakla meşgûl.

- Desenize büyük muvaffakiyetleri var!

Şimdi bir dereye yaklaştık. Birçok asker 

hayvanlarını suluyorlardı. İlerledik.

- Tayyare, tayyare, tayyare! diye bağrış-

tılar; başlarımızı kaldırdık. Tâ üstümüzden 

geçiyordu. Biz iki arkadaş bir ağacın altına 

çekildik. Diğer iki arkadaşımla zâbit bey 

aldırmadan yürüyorlardı. Biz de meydâna 

çıktık. Tayyare geçti, uzaklaşır gibi oldu; 

fakat ansızın döndü. Yanımızdan geçen bir 

nefer:

- Galiba bomba atacak! Kâfir dönmeğe 

başladı. dedi.

- Hemşehri çivi de atıyor mu diye sor-

dum.

- Avuç, avuç ama isâbet etmez ki cevâbı-

nı verdi.

Bu, iki satıhlı bir ingiliz tayyaresiydi. 

Epeyce yakından geçti; pilotunu bile fark

________________ 
[*] Harbiye Nezareti’nce refakatimize ta‘yîn edi-

len genç, nazik, erkân-ı harb binbaşısı
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ediyorduk. Buralardan hızlı yürümeliymiş; 
çünkü düşman mitralyöz, tüfenk ateşi tutu-
yormuş. Nihâyet bir iki zâbitin bulunduğu 
tarassud mevki‘ine geldik. Takdîm olun-
duk. Dürbüne gözümü koydum; îzâh etti-
ler: önümde şerit gibi fark ettiğim şey düş-
man siperleriymiş. Arıburnu’nda olduğu 
gibi burada da meydânda kimse görünmü-
yordu. Aman ya Rabbi, muhârebeler nasıl 
değişmiş.. Herkes kovukların içinde tüfeği 
elinde bekliyor; ba‘zan tek tük kurşun atı-
lıyor. Yine bitmez tükenmez bir intizâr: 
“Karşıdan bir kafa görünse de bir kurşun 
sıksam!” iştiyâkı! Şimdiden sonraki muhâ-
rebelerin bir günde, bir haftada, bir ayda 
bitmesi mümkin değil; işte görüyorduk: 
bu siperler muhârebede büyük bir inkılâp 
yapmış. İki düşman arasındaki mesâfe mu-
ayyen değil; ba‘zan yüz metreyi geçiyor. 
Ekseriyâ on, hatta sekiz metreye kadar bir-
birine yakın siperler var. Geceli gündüzlü 
bekleyiş iki tarafı usandırıyor; düşmanlık 
arasında dostluk uyanıyor. Birbirleriyle ko-
nuşuyorlar. Şeker, sigara atıyorlar! Ba‘zan 
sevgili askerlerimiz İngilizlerle eğlenmek 
için bir değneğe kabalak takarak siperden 
gösteriyor. Düşman “fırsat budur!” diyerek 
kurşun yağdırıyor, sonra bizimki değneği 
de meydâna çıkarınca İngilizler budalalık-
larını anlıyorlar.

Arkadaşım siperden makineyi çıkara-
rak bir resim almak istedi. Çünkü dışarısı 
ölü tarlasıydı. Mümkin olmadığını söyle-
diler:

- Değil makine, daha küçük bir şey çı-
karılsa kurşun hazırdır! 

Dediler. Siper hayâtında insanı iki şey 
çok rahatsız ediyor: Koku, sinek!

Tarassut dürbününü sola kırdım. Önde 
birçok askerlerimizin oturduğunu gördüm.

- Bunlar böyle nasıl serbest bulunuyor-
lar? diye sordum. Meğer orasını düşman 
görmüyormuş. Küçük bir tümsek mâni‘ 
oluyormuş.

Nihâyet vedâ‘ ettik; deminki “râh-ı mestûr” 

ettik. Dehşetli gürültü yaparak def ‘ oldu, 
gitti.

Artık sun‘i yarların arasına girdik. Yine 
kovuklar ve bunların içinde başlar vardı. 
Ayaklarımız dâimâ mermi parçalarına çar-
pıyordu. Kızgın güneş altında güçlükle ne-
fes alıyorduk. İşte sun‘i yar darlaştı. Nihâ-
yet bir sokağa saptık, iki tarafımız bir adam 
boyundan fazla idi. Dinlenmek için bir ko-
vuğa girdik. Bir yüzbaşı bey bizi karşıladı. 
Hepimizi harâret basmıştı. Neferine emr 
etti; bize soğuk su getirtti. İçtik. Kahve de 
pişirdiler. Bulunduğumuz yeri tetkik ettim: 
Toprağı oymuşlar, bir oda yapmışlardı. Üs-
tümüzde çam dallarından âdetâ bir çardak 
vardı. Önümüzde açılır kapanır küçük bir 
masa bulunuyordu. 

Sorduk:

- Buraya mermi isâbet etmez mi?

- Hiç etmez olur mu? Tesâdüfe bağlı!.. 
Geçen gün karşıki duvara bir gülle çarptı, 
bereket patlamadı, toprağa saplandı. Biraz 
dışarı çıkalım, size çevremize düşen mer-
mileri göstereyim, dedi.

Çıktık. Yan tarafta yüksekçe bir yere iri-
li ufaklı yirmi otuz mermi dizmişlerdi. 

Zâbit bey:

- Bunlar hep bizi ziyârete gelenlerdir! 
dedi.

Vedâ‘ ettik. İki arkadaşımız bizden 
ayrıldı, onlar sol cihete gittiler. Biz sağ-
dan ilerledik. Sevgili askerlerimize tesâ-
düf ediyorduk. Kimisi bu tarafa çekilmiş 
Kur’ân okuyor, bazısı da namaz kılıyor-
du. İşte şurada toprağı kazan yirmi otuz 
neferi görünce selâm verdiler. İlerledik, 
“mestûr batarya”larımızın önünden geç-
tik. Sonra pek dar bir yola saptık. Derin-
liği bir adam boyundan çok fazlaydı. Kar-
şılıklı gelen iki kişinin geçmesini te’mîn 
için genişçe yerler yapmışlar.. Ba‘zan yan 
tarafımızda menfezemsi deliklere tesâdüf  

dan geçtik. Karşıdan gelenler genişçe bir 

yerde bizim geçmemizi bekliyorlardı. Si-

perlerin arkasına çıktık. Epeyce ilerledik, 

deminden beri bilmem ne tarafı döven 

düşman, şimdi ateşini bizim tarafa çevir-

mişti. Mermiler başucumuzdan: 

Cîyuvv!.

Diye geçiyor. Biraz sonra tıpkı yıldırım 

gibi çakılıyordu. Güneş beynimizi daha 

ziyâde yakmağa, âdetâ eritmeğe başladı. 

Önüme bir asker geçti:

- Miralay Bey zât-ı âlînizi da‘vet ediyor! 

dedi. Döndük, sağ tarafta bir kovuğa doğ-

rulduk. Karşıladılar. Genç bir miralay elini 

uzattı:

- Yabancı seyyâhlar gibi bizi görmeden 

geçmek olur mu? dedi. Afvlarını talep et-

tim. Oturduk. Görüştük. Gülleler inleye 

inleye baş ucumuzdan geçiyordu. Sordum; 

“Alçıtepe’yi dövüyor!” dediler. Bu fenâ! 

Şimdi oradan nasıl geçecektik?.. Çaresiz 

vedâ‘ ettik. İlerledik. Gelirken yorgunluk 

aldığımız kovuğun önüne geldik. İçeri gir-

dik. Çay pişirdiler. İçtik. Yarım saat kadar 

öteki arkadaşları bekledik. Gelmediler. İki 

arkadaş yol almağa başladık. Alçıtepe’nin 

tam yanından geçiyorduk. Sol tarafta biz-

den birkaç yüz metre ileride topraklar ka-

barıyordu. Yanımızdaki asker îzâh etti:

- Düşman orasını dövüyor, dedi. Başu-

cumuzdan gülleler geçtikçe gökyüzünde 

top top patiskalar yırtılıyor gibi oluyordu.

Büyük bir korku da burada geçirdik. Yü-

reğimin çarpıntısını ta boğazımda duydum. 

Midem bulanır gibi oldu. Dalları yanmış bir 

ağaca baktım, sonra ilerleyen arkadaşıma 

doğru koştum. Nihâyet Paşa Hazretlerinin 

nezdine geldik. Şair bey efendi ile oturmuşlar, 

konuşuyorlardı. Ben yalnız selâm verebildim; 

sonra suyun başına koştum. Başımı yıkadım. 
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mektûbu yazmağa başladı. Hele bir ke-
recik dinleyim dedim; okudu, bir şey an-
lamadım. Ama mektûb böyle yazılırmış, 
kâtibcesi bu imiş, hoca efendilerden böyle 
öğrenilirmiş; benim neyime gerek? An-
lamadıktan sonra, benim neyime gerek? 
Koca Başçavuşun eline ayağına sarıldım, 
yarım saat irecalar ettim. Hele, hele Allah’a 
bin şükür ağzımdan ne çıkarsa yazıverece-
ğine söz aldım. Ama pek de câhilce şeyler 
söylersem düzeltiverecek. Buna da ben 
ırazı oldum. Ne yaparsın, câhil kalmanın 
sonu işte budur! 

 Ağabeyin 
 Ömer Onbaşı  

***
Makâm-ı Küçük Birâderim Mehmed Efendi, 

Hâtır-ı şerîflerinin istifsâr edip mah-
sûs dîde-i enverlerini bûs edip ol tarafta 
bizi suâl edenlere ferden ferden selâm ve 
duâlar eyleyip hamd olsun tarîh-i şukkaya 
değin vücûdumuz sıhhat ve afiyet üzere ol-
duğunu arz ile duânız berekâtiy le rahatta 
bulunduğumuzu ve selâmet ile asûde bâl-ı 
bi-ibtihâl kaldığımızı ba‘de’l-beyân ciğer 
köşem makâm-ı evlâdım ferzendimden 
irecam şudur ki ağan tarafından, laf ara-
mızda, onun kendi ağzından çıktığı gibi 
siz efendime yazacağım şu şukka-ı hulûsi 
çok ireca ederim, köyde kimseye okumaya-
sın bizim Hüseyin Çavuş yeni câhil olmuş 
derler ve benimle zevklenirler! Sakın ha 
Mehmed oğlum sen sen olasın, mektûbu 
kimseye göstermeyesin. Sen efendim artık 
kıraât da imlâ da öğrendim, şu mektûbu-
mu zahmet çekmeden kendin pek güzel 
kendine okursun. İhtiyar amcana sakın 
köyün aklı başında ağalarından fenâ sözler 
getirmeğe zinhâr sebebiyet verme ki tasad-
dî etmeyesin Mehmed Efendi; sonra seni 
ferzend-i celîlü’ş-şânıma istemeyerek bed-
duâlar okurum. Şöyle bilip ona göre dav-
ranmağa gayret eyle baki cümleye ve bü-
tün köy ahâlîsine selâmlarımla duâlarımı  

Arkadaşlardan bir kısmı daha gelmişti. Ye-
meğe oturduk; önümüze birçok kap yemek 
getirdiler. Hepsi nefîsti. Fakat yorgunluk, 
uykusuzluk yememize mâni‘ oldu.

Akşam üzeri iyi bir haber aldık: Yüz şu 
kadar Fransız ileri siperlerimize çekilmiş, 
süngülenmiş, bir kısmı da esîr edilmiş. Bi-
zim yalnız bir şehîdimiz ve birkaç mecrû-
humuz varmış. Bu resmî rapordu. Sevindik.

Gece oldu; lambalar yandı. Yemek ye-
dik. Sonra vedâ‘ ederek yola düzüldük.

    Ali Cânip

Mektûp [*]

Harp cephesinde Ömer Onbaşı’dan köyde 

küçük kardeşine

Benim nûr-i aynım ve ciğer köşem birâ-
der-i can-beraberim efendim!

Mahsûsen selâm ve duâlar olunup  
hâtır-ı nazîkâneleri istifsâr kılınmakta ve 
gülden nazîk temirden pek vücûd-ı na-
zenînleri dâimâ sıhhat ve afiyet üzere olup 
Cenâb-ı Hakk Teâla Hazretleri Cenâbının 
bilcümle cism-i latîf ve rûh-i şerîfinize sıh-
hat ve afiyet ihsân edip Hakk yüzü suyu 
hürmetine savn-ı samedâniyesinde ileriye 
geriye gitmeyerek ma’sûnlar buyura Âmin 
duâları Hüdâ’ya amma ba‘d ile ithaf olu-
nup eğer-çi bu taraftan suâl-i şerif ve erzâ-
ni-i latîf buyurulursa Hafazanallah tarîh-i 
şukkaya değin vücûd-i behbûdumuz afiyet 
üzere olup... 

***
Benim bidânecik kardeşim Mehmed, 

Pek iyi bilin ya Mehmed, onba-
şı olduk da hâlâ okuyup yazmak öğ-
renemedik! Başçavuşumuz Hüseyin 
Efendi’den irecâ ettim, sana şu güzel  

ede gör. Allah da seni feyzlendire evlâdca-
ğızım vesselâm ve selâvât efendim. 

 Bölük Emîni ve Başçavuş 

 Hüseyin

***
Benim tek kardeşçiğim Mehmed, 

Sen bensiz oralarda ne yapıyon, ne iş tu-
tuyon? Haber ver bakalım: Koca nine zahî-
relerimizi öğütdü mü?  Köyün değirmeni 
işliyor mu? Şimdicik ben kalksam da köye 
geliversem bir dilim ekmek bulup verebi-
lin mi? Küçük bınar daştı mı? Daşmadıy-
sa susuzluk çekersiniz, vah, vah. Bana bak 
oğlum: Şimdicik çocuklar delikanlı yerine 
geçtiler. Sen de davran Koca ninene, köyün 
ihtiyârlarına yardım et. Sana ne iş verirlerse 
yapıver, anladın mı? Sen beş vakit namazını 
kılıyon mu? Yoksa tenbel tenbel sokaklarda 
mı dolaşıyon? Aman Mehmed’im, beş vakit 
namazını sakın, sakın ha terk etmeyesin. 
Namazını kılmazsan, orucunu tutmazsan 
Hakk Teâla Hazretleri seni sevmez; beş 
sene sonra asker olunca yüzünde nûr-u pîr 
görülmez. Sonra senin adını bölükte “yüzü 
şâvksız [*] Mehmed” koyarlar.  

Bizim köyün mektep hocası köy hocası 
olacak adam değildir, büyük ulemâdır. Sen 
beni dinle, neyine lâzım?  Hoca Efendinin 
eteğine yapışasın. Sen ondan daha yirmi 
bin ilim kaparsın. Bizleri sorarsan, ah oğ-
lum bilsen cenk de neler, ne babayiğitlikler 
gösteriyoruz. .

 Ağabeyin 

 Ömer Onbaşı  

***
Ciğer köşem Mehmed Efendi, 

Ağan şimdi de bizim askerliğimizi kaba lisâ-

nıyla yazdırmağa kalkışıp buna ise tahammül 

olunamayıp her ne kadar bura ahvâlini kendim 

yazam ve güzelce anlatam demiş isem de elime 
________________ 
[*] Edebîyyât-ı askerîye nümunelerini câmî ola-

rak te’lif olunup Edîb-i Muhterem Ali Ekrem Bey ta-
rafından Harbiye Nezâret-i Celîlesi’ne takdîm olunan 
“Ordunun Defteri” ünvânlı kitapta münderiçtir.

________________ 
[*] Şavksız.
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kaçtı!”. O zaman demincek bana gelen me-
lekleri yine gördüm. Şehîd arkadaşımın 
etrâfında nûrlar saçarak dolaştılar, dolaştı-
lar, onun -Mevlâ rahmet eylesin- asker ca-
nını aldılar, cennete ilettiler. Koca Kara Ali 
o zaman ne de güzel gülüyordu, görsen!...
Lâkin İnşaallah göreceksin. Hele birkaç 
sene daha sabr et! Hazırlan, silâhını kullan-
mayı öğren, kendine çelik gibi göğde yap, o 
zaman İnşaallah bu düşmana gelirsen, be-
nim geberttiğim kadar mel‘ûn gebertirsin. 
İnanır mısın, Mehmed, bu harpde kendi 
elimle öldürdüğüm Moskof yirmiyi geçti 
be! İşte askerlik böyledir, oğlum, ben yirmi 
kişi öldürürüm, bizim ilde yirmi bin kişi 
yaşar. Hangi birini söyleyeyim, dizimin di-
binde şehîd olan Kara Ali’yi sakın unutma 
ha o melekler senin rü’yâna girsin, Meh-
med! Düşmanı kırıyoruz, vuruyoruz, biti-
riyoruz, orduya namazlarında duâ et, ağanı 
da ara sıra hatırla sen daha ma‘sûmsun, 
orduya duâ edersen, Allah kabul eder, beni 
hatırlarsan vücûdumdan kurşun geçmez. 
Ben şehîd olmak isterim ama önce seni bü-
yütmeliyim, ellerimle askere vermeliyim, 
sonra beraber cenge gelmeliyiz, ben de 
Kara Ali gibi senin dizinin dibinde şehîd 
olmalıyım, anladın mı oğlum? Daha ziyâde 
yazdıramayacağım. Zîrâ gözlerimden sıcak 
bir şey dökülüyor gibi oluyor. Beni soranla-
rın hepsine çok çok selâmlar ederim. 

 Ağabeyin 

 Ömer Onbaşı  

Makâm-ı küçük birâderim Mehmed Efendi, 

Ağanın bu sözleri üzerine benim de 
gözlerim yaşarıp artık bir diyecek kalmayıp 
Hüda’nın birliğine emanet olasın 

 Bölük Emîni ve Başçavuş 

 Hüseyin

ayağıma sarılıp Allah (illa) benim istedi-
ğim gibi yazacaksın deyip pek çok ve aşı-
rı derecede irecalarda bulunduğundan ve 
zamanımızın dahi ol mertebe müsâadesi 
kalmadığından her ne dedi ise aynen yazıp 
işbu şukkayı bitirmeğe gayret eylediğim 
sizce ma‘lûm olup gözlerinizden bûs eyle-
diğim herhâlde beyân olunur. Küçük birâ-
der-i canberâberim efendim hazretleri.

 Bölük Emîni ve Başçavuş 

 Hüseyin

***
Bitanecik kardeşim, oğlum Mehmed, 

Sen daha küçüksün, aklın ermez ama 
Türk oğlu cenge girince aslan kesilir. Hey 
babam hey! Buraya geldik geleli öyle cenk 
ediyoruz ki yerlerden babalarımız başlarını 
kaldırıyor, bize bakıyor. Göklerden melek-
ler iniyor. Ne dersin Mehmed? Ben bir gece 
iki melek gördüm. Biri geldi, omzuma gon-
du; öbürü de gözümüzün önünde uçuşdu, 
durdu. Ama nasıl? Düşman yaylım ateş edi-
yordu. Kurşunlar dolu tanesi gibi yağıyor-
du. Bu melekleri bizim büyük şefaatci pey-
gamberimiz beni korumağa göndermişti. 
Duâlar edem dedim, kollarımı galdıramam 
ki... Gelsin yaylım ateş! mavzerime gurşun 
yetiştiremiyordum. Derken melekler uçu-
verdiler. Düşman da kaçtı, kaçtı teres! Hâlâ 
ovalarda gölgelerini görüyorum be! Ama 
biz şehîd vermedik mi? Gâzîlerimiz yaralı 
düşmedi mi? Ne söylüyon? Kıyâmet gibi 
bir şey oldu. Yalnız bizim bölükden on iki 
yaralı saydılar. Dört tane de şehîdimiz var-
dı. Oh! Şimdicik ağlayacağım o arkadaşla-
rımdan bir tanesi benim kucağıma düştü. 
Hasangilin Kara Ali bilin ya, işte o aslan ba-
bayiğit birden bire yığılıverdi. Göğsünden 
bir kurşun yemişdi. Bana dedi ki: “Bölük 
emînine yazdırıver arkadaş, ben ölüyorum, 
melmeket yazdır da bana ağlamasın-
lar. Ben öldüm amma dokuz düşman da 

 Akın

-Siper ilhamlarından-

Yeni doğmuş bir hilâl, “Kanlısırt’a” doğru kaydı,
Bayırlara süngüler, bir şimşekten orman yaydı;
Dalgalanan bu korkunç ışıklarla göğü sarsar
Boruların çığlığı kişnemeler hırıltılar...

Hücûm vardı; zâbitler; yalın kılıç atılmıştı,
Şarapneller, boşlukta birbirlerine çarpıyorken
Kırık, dökük topların harâbesi üzerinden
Aşan erler, karşıki sipere sarılmıştı.

Akıncılar, düşmanı yine sağdan, soldan vurdu;
Kaçışırken bir tabur Türk önünde bir kolordu
Sükûnetle ihtiyât saflarında sıra bekler
Şehnameler halkı, çetin yüzlü, er zeybekler..

Yatıyorduk bu çılgın ateş ve kan mahşerinden
Fakat düşman, bozgunun dehşetiyle üşüyordu;
Zelzeleli gülleler, bulutları parçalarken
Yaralan yıldızlar,  şihab olup düşüyordu.

Ay ışığı altında dağlar altın taç giyindi;
Yamaçlardan bir çelik kasırgası baş gösterdi;
Bu, pek zorlu hücûmu, hayretlerle gören derdi:
“Serdengeçti, dalkılıç”lar tarîhlerden yere indi.

***
Düşmanların günâhkâr leşlerinde ızdırabın,
Cisimlenmiş ma‘nâsı, en karanlık şekli vardı;
Bizimkiler üstüne, görünmeyen bir mihrabın
Kandîlinden “Cennet”i müjdeleyen nûr yağardı.

Bir tarafta bu fâni yaşayışı küçük gören,
Şehâdetle hudûdsuz bir hayâta hak kazanan
Sağ olurlar, yatarken, bir tarafta sedyelerden
Gülümseyen bahadırlar, dönüyordu şân yolundan.

***
Uzak dağlar aşarak mâcerâlı Şark’ın engin
Semâsını kapladı kızıl duman halkaları;
Uğultular içinde coşan hırçın Akdeniz’in
Bir cihângir göğü gibi kabarmıştı dalgaları.

Gün doğuyor... Gökleri, yine sardı kan buğusu;
Kızarıyor sarışın yıldızların mavî yurdu;
Her neferi bir serdar, olan yaman Türk ordusu
Bulutlara muzaffer kılıcını siliyordu.

    Hakkı Baha (Süha)
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ağırlıklarından usanmış olan halkın sızıltı-
larına bir çare olur ümîdiyle taarruzu kabul 
ediyor. Hücûm planlarını hazırlıyor. Her 
zaman iğfâle muvaffak olduğu Fransızları 
bu sefer de hilekârlığına esîr ediyor.

Şark Filosu kumandanı Amiral (Kar-
den) telâkkî ettiği emir mûcîbince hazır-
ladığı projeyi Kânûn-i Sânî’nin on birinde 
İngiltere Bahriye Nezareti’ne bildiriyor. 
Hedef-i taarruz:

1- Çanakkale dâhilindeki müdâfaa 
mevzi‘lerinin tahrîbi.

2- Boğaz dâhilinde harekât-ı harbiyede 
bulunmak. Bu sûretle (Kefez) Burnu’ndaki 
tabya da dâhil olduğu hâlde müdâfaa mev-
zi‘lerini tahrîb ve Boğaz’ın dâhilini (torpil)
lerden tathîr etmek.

3- (Naros[**] )da bulunan istihkâmâtı 
ıskât etmek.

4- Marmara Denizi’ne Türk filosunu 
tahrîb edecek derecede bir kuvve-i harbiye 
sokmak ve bu sûretle Türk Pâyıtahtına hâ-
kim olarak şark ve garb cepheleri arasında 
turuk-i muvâsala-i bahriyeyi te’mîn etmek.

Olduğunu anlatıyor.
İngiliz filosundan 19 Şubat harekât-ı 

bahriyesini icrâya me’mûr edilen kısım, 
Amiral (Karden)’in râkib olduğu İnfileksi-
bıl drednot krüvazörü, Vencans, Triumph, 
Kornvels, Bouvet, Goluva, Sufren zırhlıları 
ile krüvazörlerden ve torpido ve botlardan 
ibâret idi.

İstihkamât-ı hâriciyenin sukûtuna 
me’mûr edilen bu filo tarz-ı âti üzere tevzi‘ 
edilmiş idi:

(Triumph) zırhlısı (Helas) Fenerinin 
karayel istikâmetinde (9500) yarda mesâ-
fede ahz-i mevki‘ edecek ve (Ertuğrul) İs-
tihkâmına taarruz eyleyecek, Infileksibıl 
zırhlı krüvazörü (1200) yarda mesâfeden 
Seddülbahir tabyasına ateş açacak ve (Tri-
umph) zırhlısının ateşini idâre edecek.  

Osmanlı Azmi Karşısında İngilizler
Kışın son günlerinin birinde bir sabah 

gündüzün velvele-i mesâisinden bîtab ka-
lan vücûdlarını dinlendirdikten sonra dâi-
re-i faâliyetine giden vatanın cevvâl evlâd-
ları âni ve heyecânlı bir haber duydular: 
Kudret-i harbiyesi ile dünyayı titretir zann 
edilen İngiliz donanması Çanakkale istih-
kâmâtını bombardıman etmiş.

Kalbleri endîşe-i vatan ile çırpınan ve 
fakat Çanakkale’nin vaz‘iyet ve vesâit-i 
tedâfü‘iyesine vâkıf olmayan her dimağ, 
mebhût ve endîşe-âver bir nazar ile kal-
bindeki heyecân tereddüd ve teessüre 
tercümân olmak istiyordu. Her dakîka-i 
zaman müellim bir devre-i hayâtı tanzîr 
ediyordu. Artık en kavî bir düşman Türk-
lüğün kalbine mağlûb olmaz donanmasıy-
la bir darbe-i memât indirmeğe azm etmiş 
idi. Evet ebediyen ölmek ve yâhûd ebedi-
yen yaşamak haklarını ayıracak bir devre-i 
imtihân hulûl etmiş bulunuyordu. Felâket 
ve heyecân zamanlarında ezelî bir metânet 
ve i‘tidâl gösteren millet, ordusuna, donan-
masına karşı beslediği i‘timâd ile vekâyi‘e 
sükûnetle intizâr ediyor, düşmanın kudre-
tini düşündükçe müdâfaanın pek yüksele-
cek şerefini ve bu şerefin âti-i memlekete 
te’mîn edeceği pâye-i refî‘i düşünerek göğ-
sünü vakûrâne şişiriyordu.

Kahraman Osmanlı askerinin Kafkas 
hudûdunda Ruslara indirdiği tokatlar ile 
sersemleşen Çar Hükûmetinin istimdâ-
dına, kanal boyunda görünen Osmanlı 
dilâverlerinin darbe-i tehdîdinden endî-
şe-nâk olan Mısır’daki İngiliz kuvve-i as-
keriyesinin feryâdına yetişmek emelini 
besleyen (İngiliz-Fransız) şûrâ-yı harbi 
muazzam İngiltere’nin mütekebbir amiral-
liğine mürâcaat ediyor. Çanakkale’nin zor-
lanmasını istiyor ve “Her ne sûretle olursa 
olsun bir emr-i vâki‘ ihdâsı lüzûm ve ih-
tiyâcını”[*]  bildiriyor.

İngiliz amirali harbden, harbin bütün 

(Sufren) ismindeki Fransız zırhlısı (Kum-
kale) istihkâmının kıble-lodos istikâ-
metinde (9500) yarda mesâfede durarak 
mezkûr istihkâmı hedef ittihâz eyleyecek, 
(Vancans) zırhlısı da Orhaniye tabyasının 
batı-lodos istikâmetinde ve (9700) yarda 
mesâfede ahz-i mevki‘ ederek Orhaniye 
tabyasını ateşi altında bulunduracak ve 
Infileksibıl zırhlısının endahtını tanzîm ve 
kontrol edecek.

Bu sûretle tevzî‘ edilmiş olan sefâin-i 
harbiyenin kable’z-zevâl sekizden ba‘de’z-
zevâl üçe kadar devam eden şiddetli ateşle-
ri netîcesinde kılâ-ı hâriciyenin iskân edil-
diğini zann ve hayâl eden düşman medhale 
sokulmağa teşebbüs ettikleri zaman Ertuğ-
rul, Orhaniye ve Seddülbahir tabyalarının 
müessir ateşlerine ma‘rûz kaldı. Ve uğradı-
ğı zâyiât-ı azîmeyi daha tali‘li bir zamanda 
telâfî etmek için sâha-i harbi terk etti.

Efkâr-ı umûmiyeyi böyle mühlik bir 
teşebbüse alıştırmak isteyen İngiltere ri-
câl-i hükûmeti matbuât-ı mahalliyeye bu 
zemînde makaleler yazmasını ihtâr ediyor 
ve bu ihtâra teb‘iyyet eden (Times) gaze-
tesi 22 Şubat tarîhli nüshasında yazdığı 
bir başmakalede mütâla‘ât-ı âtiyeyi yü-
rütüyor: “Çanakkale Boğazı hâricindeki 
istihkâmâtın Cuma günü müdhiş bir (İn-
giliz-Fransız) kuvve-i bahriyesi tarafından 
bombardıman edilmesi pek mahûf fırsatla-
rın başladığına alâmet gibi görünüyor. Ça-
nakkale Boğazına icrâ edilecek bir hücûm 
birinci derecede hâiz-i ehemmiyet olacak 
ve istihsâl edilecek netîcenin te’sîrât-ı mü-
dhişesi sür‘atle şark ve garb ana cebhelerin-
de hiss olunacaktır.

Rusya’nın vaz‘iyet ve mevki‘ini, bir 
dakîka için nazar-ı dikkate alınız. Vâsi‘ bir 
imparatorluk, fazla mahsûl. Maamâfih her 
bir maksad için alem-i hâricî ile Alman-
ya’dan daha ziyâde tecrîd edilmiş seferber 
bir kuvvet.

Karadeniz’e ulaşan yol Çanakkale ve 
İstanbul Boğazları ile mesdud. Rusya ke-
mentler içerisinde. 

________________ 
[*] İngiltere Bahriye Nezâreti’nin çektiği telgraf.

________________ 
[**] Boğazın Kilitbahir ile Narâ arasındaki kıs-

mıdır.
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ve Seddülbahir istihkâmlarına, (Goluva) 
zırhlısı (Sufren)in bulunduğu istikâmet-
te ve Kumkale’den (6500) yarda mesâfede 
bulunarak Kumkale ve Ertuğrul tabyala-
rına, (Agamemnon) zırhlısı (Goluva)nın 
batı istikâmetinde (9000) yardadan Ertuğ-
rul istihkâmına ve (İrrezistibıl) zırhlısı da 
(Helas) Fenerinin garbında (Orhaniye tab-
yasından (11000) yarda mesâfede durarak 
(Orhaniye)ye ateş edecekti.

Bu sûretle tevzi‘ edilmiş olan düşman 
sefâin-i harbiyesinin iki buçuk saat devam 
eden şiddetli bombardımanına karşı istih-
kâmât-ı hâriciyenin müessir mukâbeleleri 
(Agamemnon) zırhlısını fenâ hâlde rahne-
dâr etti. Ve (Goluva)nın aldığı isâbetler ile 
müteaddid defalar hatt-ı harbi terk etme-
sine sebeb oldu. (Quinn Elizabeth) himâ-
yesinde olarak ilerlemek isteyen (Vencans), 
(Korn Vols) sefîneleri Orhaniye istihkâmı-
na ateş açmak istedi. Muhtelif fâsılalar ile 
devam eden yedi saatlik bir bombardıman 
karşısında sebât ve metânet gösteren Türk 
askerinin besâletkârâne hareketini düşman 
yazarken “Yedi saat bir top ateşi karşısında 
bunaltılmış ve fakat şân ve şerefleri hiçbir 
sûretle nakîsedâr edilememiştir”. tarzında 
takdîrlerini i‘tirâf ve ibzâlden geri durma-
mıştır.

İstihkâmât-ı hâriciyenin hasârzede ol-
masından istifâde etmek isteyen düşman 
geceleyin (Vencans) (Albiyon) (Majestik) 
nâm süfün-i harbiyenin himâyesinde ol-
mak üzere (torpil) sâhasını taharrî etmiş ve 
bu sûretle ilk defa olarak Boğaz medhaline 
girebilmiştir. Sefâin-i mezkûre Asya sâhi-
linde bulunan istihkâmât-ı Osmâniye ile 
(Dardanos) tabyasına ateş etmeğe ictisar 
etmişse de Osmanlı bataryasının, alelhusûs 
(Dardanos)un helâk-âver mermileri ile 
sahne-i harbi terk etmiştir.

Martın birinci günü (Triumph, Oşin, Al-
biyon) sefâin-i harbiyesi ale’t-tekrar Boğaz  

Bu kementleri kırmağa muktedir olacak 
olan Kuvvâ-yı İ‘tilâfiye Rusya’ya muâvene-
te mecbûr ve vazîfedârdır. Serbest bir yol 
te’mîn edildiği sûrette ihâta ve idrâk edile-
meyecek derecede kesîr menfaatler (Odes-
sa)ya doğru akacaktır. Buğday ile mahmûl 
gemiler hârice gidecek ve Rusya’nın müfte-
hir olduğu levâzımı taşıyan sefâin-i ticariye 
Karadeniz’e bîfütûr geçecektir. Mütereddid 
bir vaz‘iyette duran Balkanlılar ile diğer 
bîtaraflar üzerindeki te’sîrler der-akab se-
meresini gösterecek ve son zamanlarda 
Ruslara karşı icrâ edilen Alman harekât-ı 
askeriyesinin tevlid ettiği nüfûzlar aksi 
te’sîr hâsıl edecektir.

Husûlpezîr olduğu sûrette İstanbul’un 
sukûtu Türk taarruz ve tecâvüzünün 
ba‘demâ meflûc bir hâle uğramasını te’mîn 
eyleyecektir. Türkler kalbgâhlarına indiri-
lecek bir darbeden sonra kat‘iyen yaşaya-
maz. Bu sebebden Çanakkale bombardı-
manı şâyet kuvve-i i‘tilâfiye bunu mantıkî 
bir sûrette resîde-i hitâm edebilirse, bu ya-
kınlarda pek aşikâr olan harbdeki mahrû-
miyetlerin hayâline şimdiden temâsı ihtivâ 
eylemektedir.”

Artık İngilizliğe has bir gurûr ile ya-
zılan bu satırlar karşısında çelik bir kal‘a 
kudretini gösteren Çanakkale’nin kahra-
man müdâfiileri düşmanın gittikçe artacak 
kudretine ve arttıkça daha şiddetle kırıla-
cak gurûruna karşı bîfütûr âtiye bakıyor.

19 Şubat taarruzunda Osmanlı istih-
kâmâtının tufan mermiyâtına karşı ge-
lemeyen bu gemiler, Amiral tarafından 
(kuvve-i ihtiyâtiye) olmak üzere terk edi-
lerek İngiltere filosunun en yeni ve zinde 
bir rüknü olan (Quinn Elizabeth) süper 
drednotu ile (Agamemnon), (İrrezistibıl), 
(Goluva) zırhlıları ikinci taarruz için tefrîk 
edildi. Ve havanın müsâid olması şartıyla 
bu taarruz Şubat’ın yirmi beşine ta’lik ve 
te’hîr edildi.

Bu sefer (Quinn Elizabeth), İnfileksibıl zırhlı-

sının mevki‘inde durarak aynı mesâfeden Ertuğrul  

medhaline girerek (Dardanos) tabyası-

na ateş açtı. Aynı zamanda dört Fransız 

süfün-i harbiyesi de Muarız Körfezi’nde 

Bolayır istihkâmına endaht icrâ etti. Bu ta-

arruzlarını Mart’ın ikinci ve üçüncü günle-

rinde de tecdîd ettiyse de her taarruzunda 

akâmete mahkûm kaldı.

Filo amirali kendisini dâimâ bîhuzûr 

eden küçük topları tamâmıyla iskât etmek 

emeliyle Mart’ın dördüncü günü Seddül-

bahir ve Kumkale’ye birer müfreze-i bah-

riye çıkarmağa muvaffak oldu. Kumkale’ye 

çıkan müfreze-i askeriye gördüğü mukâ-

vemetten dolayı (25) mecrûh, (19) mak-

tûl, (3) gâib ile güç hâl gemiye dönebildi. 

Bu harekâta iştirâk eden bir düşman zâbi-

ti yazdığı bir mektûpta Türklerden bahs 

ederken “Sağlam tek bir hâne kalmamak 

üzere Seddülbahir ve Kumkale, Yenişehr’i 

tahrîb ettik. Fakat her harâbeyi, her enkâzı 

kendisine melce’ ittihâz eden Türkler bize 

ateş açıyor şan ve şerefle vazîfelerine de-

vam ediyorlardı. Düşman bizi hiç mühim-

semiyor ve karaya çıkan efrâdımızı birer 

birer avlayarak ademâbâda gönderiyordu.”  

Terâne-i i‘tirâfkârânesini kullanıyordu.

Satvet-i bahriyesine mağrûr ve fakat 

yediği darbelerden köpüren aciz düşman 

Türk kuvve-i bahriyesini âni bir sûrette 

avlayarak Karadeniz’de Rusların hareket-i 

taarruziyede bulunmasına meydân verme-

yi tasmîm etti. Ve bu maksad ile muhtelîf 

tahtelbahirleri Marmara Denizi’ne saldır-

mak istedi. Fakat her tuttuğu elinde kalan 

zavallılar gibi teşebbüs ettiği bu hareket de 

düşmana pek pahalıya geldi.

Muannid düşman attığı adımdan sarf-ı 

nazar etmek istemiyordu. Saltanât-ı bahri-

yesinin düçâr olacağı tehlike-i zevâl ve bu 

tehlikenin tevlîd edeceği inkisâr-ı nüfûz 

düşmana en büyük fedakârlıklara katlan-

mak mecbûriyetini hiss ettirmekte idi.
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bu teşebbüs-i azîmin ehemmiyetini takdîr 
etmeden netîcenin sâha-i ru’yet dâhiline 
girdiğini hayretle görecek ve bu sûretle do-
nanmamız (Napolyon)un (Miftâh-ı âlem) 
diye yâd ettiği bu meşhûr ve tarîhî şehrin 
üçüncü faslını kapayacaktır.”

Düşman matbuâtı bir taraftan efkâr-ı 
umûmiyeyi oyalarken hükûmet de hava-
ların fenâlığından nâşi taarruzun birkaç 
gün tehir edildiğini i‘lân ediyordu. Bu za-
man zarfında Osmanlı azm-i bülendi iskât 
edilen topların yerlerine diğerlerini yetiş-
tirmiş, müterakkib-i fırsat bulunuyordu. 
Martın on üçüncü günü (Sarı Sayflar)da 
bulunan (Ametist) krüvazörü âni bir ateş 
altına alındı. Mürettebâtından elli kişiyi 
feda eden bu gemi bin müşkilât ile firâra 
muvaffak oldu. Fakat hükûmet-i merke-
ziye bu fâcia-i hazîni efkâr-ı umûmiyeye 
(3000) tonluk bir kruvazörümüz torpil tar-
lasından bugün muvaffakiyetle geçti” tarz-ı 
muzhikinde teblîğ etti.

Hükûmet-i merkeziyenin ibrâm ve 
recasıyla kabul ettiği bu taarruzun çıkar 
bir iş olmadığını arîz ve amîk tefekkür ve 
mütalâadan sonra idrâk eden Amiral Kar-
den 17 Mart tarîhinde sıhhatini ileri süre-
rek vazîfeden ayrıldı. Ve emir kumandayı 
Amiral (Derubek)e tevdî‘ eyledi. Amiral 
[Derubek] İngiltere Bahriye Nezaretiyle 
icrâ ettiği muhaberat-ı telgrafiye netîcesin-
de harekât-ı bahriyeyi icrâya karar verdi.

Mart’ın on sekizinci günü hava berrak, 
sâkin, deniz râkid idi. Güneş ihtifagâhın-
dan ağır ağır yükselerek İngiliz satvet-i 
bahriyesinin uğradığı felâketlere şâhid 
olmak istiyordu. Osmanlı topçuları vazî-
feleri başında düşmana her gün indirdiği 
darbeleri tekrara âmâde bulunuyor. Her 
taarruza bîfütur mukâbelede bulunaca-
ğını gösteriyordu. Kable’z-zevâl onbirde 
düşmanın (Quinn Elizabeth, Agamem-
non, Lord Nelson, Infileksibıl, zırhlıları 
borda hattı nizâmında olarak boğaza dâ-
hil ve Çanakkale, Kilidülbahir istihkâm-
larının (13000) yarda mesâfesine kadar  

Artık büyük bir hareket-i bahriyenin 
mukaddimesini teşkîl eden küçük taarruz-
lar hitâmpezîr olduğu cihetle kal‘anın kal-
bgâhına yürümek lâzım geliyordu. Mart’ın 
beşinci günü (Quinn Elizabeth) zırhlısı ile 
Infileksibıl, Prens George zırhlıları  Mua-
rız Körfezinden Namazgâh tabyasına –ki 
boğaza hâkimdir- Mecidiye ve Hamidiye 
istihkâmlarına ateş açtı. Boğaz dâhilinde 
bulunan (İrrezistibıl, Kanapos, Korn Vols, 
Albiyon) süfün-i harbiyesi, (Quinn) müf-
reze-i bahriyesinin ateşlerini idâre ve tan-
zîm ediyordu. Martın altıncı günü tahrîb 
edildiğine kanâ‘at edilen Mecidiye tabyası-
nın dâire-i tahrîbi dâhiline giren düşman 
sefâin-i harbiyesinden (Vencans, Albiyon, 
Majestik, Prens George) zırhlıları Darda-
nos ve Soğandere bataryalarına ateş açar-
ken Mecidiye’nin âni ve nâgehânî ateşine 
ma‘rûz kaldı ve pek büyük hasârâta uğraya-
rak güçlükle geri çekilmeğe muvaffak oldu. 
Mart’ın yedinci günü aşırma endahta hati-
me veren düşman (direkt) endaht yapmak 
üzere (Agamemnon), (Lord Nelson) zırh-
lılarını Boğaz medhaline soktu. Sefâin-i 
mezkûre Mecidiye, Namazgâh, Hamidiye 
bataryalarına (14000) yardadan ateşe baş-
ladıysa da Mecidiye ile Hamidiye’nin şid-
detli mukâbelesine ma‘rûz kaldı.

Düşman akîm kalan tecâvüzlerinin ef-
kâr-ı umûmiyede uyandıracağı infiâlât-ı 
müessireyi dâimâ nazar-ı dikkatte tu-
tarak ara sıra matbuât-ı mahalliyesiyle 
propaganda yapmakta devam ediyordu. 
Beş Mart taarruzunun netîcesinden bahs 
eden 6 Mart tarîhli Daily Telegraf gazete-
sinin yazdığı fıkra-i âtiye bunun pek bâhir 
bir şahididir: “Düvel-i İ‘tilâfiye kuvvâ-yı 
bahriyesindeki dehhaş eslihânın çok za-
man geçmeden, Türk İmparatorluğunun 
makarr-ı saltanâtına hükümrân olacağı-
nı ümîd edebiliriz. Avrupa tarîh-i âlemin 
henüz kayd etmediği bir vak‘a ile karşı 
karşıya kalacaktır. Donanmamızın ha-
rekât-ı taarruziyesi o kadar seri‘ bir sûrette 
müsâid bir safhaya dâhil olmuştur ki cihân  

sokuldu ve (Quinn Elizabeth) zırhlısı şi-
bh-i cezîre tarafında olmak üzere (Kirte 
Köyü) ile (Erenköy) arasına mevsûl hat 
üzerinde ahz-ı mevki‘ ederek istihkâmât-ı 
esâsiyeye ateş açtı. (Triumph) ve (Suvint-
çer) zırhlıları daha ziyâde ilerleyerek (Ke-
fez) Burnundaki Dardanos bataryasıyla 
Soğandere bataryalarını bombardıman 
etti. Sâhildeki tekmîl toplar bütün şiddet-
leri ile mukâbelede bulundu. Muhâfaza-i 
medeniyet ve insaniyet nâmına harb ettiği-
ni i‘lân eden düşman 3 Mart’ta yaptığı gibi 
kavâid-i medeniye ve hukûkiyeyi nazar-ı 
lâkaydî ile görerek Çanakkale şehrini ateş 
altına aldı. İki saat devam eden müdhiş bir 
bombardımandan sonra toplarının kuvve-i 
kâhiresine mağrûr olan amiral Osmanlı is-
tihkâmâtının batî ve fakat emîn bir tarzda 
ettiği mukâbelelerden istihkâmât-ı mezkû-
re kuvvâ-yı asliyesinin tahrîb edildiğine 
kâni‘ oldu.Dost ve müttefikîne bile hilekâr 
olan İngiliz Amiralliği torpil sâhasına ken-
di sefâin-i harbiyesinin sokulmaması için 
Fransız filosundan müfrez [Sufren, Bouvet, 
Şarlman, Goluva] zırhlılarına zevâli yirmi 
geçe Çanakkale istihkâmâtının (9000) yar-
da mesâfesine gelmesi için İngiliz filosu-
nun önüne geçmesini emr etti.

İngiliz Amiralliğinin bu şeytânât-ı fikri-
yesine kapılan Fransız Amirali, kumandası 
altındaki [Goluva, Bouvet, Sufren] zırhlıla-
rının uğradığı hasârı nazar-ı dikkate alarak 
mevki‘lerini ihtiyât bulunan İngiliz fırka-i 
bahriyesine terk etmek mecbûriyetini id-
râk etti. Fakat mevki‘ini ba‘de’z-zevâl saat 
1.55’de İngiliz filosuna terk eden bu Fransız 
müfreze-i bahriyesi esnâ-yı avdette Darda-
nos’un dâne-i helâkinden ve İngiliz donan-
masına karşı kindâr emeller besleyen bir 
Osmanlı torpilinin elinden kurtulamaya-
rak şedîd bir infilâk netîcesinde Boğaz’ın 
mavî suları arasında üç dakîka zarfında 
gâib olup gitti. 680 nefer ile yirmi dokuz 
zâbitten ibâret olan mürettebâtından ancak 
(71) kişi kurtulabildi.

72





Çanakkale5 Mart 331

Uğradığı felâketlerin acısını çıkarmak 
isteyen amiral, büyük sefâin-i harbiyeye 
mürâcaat etti. Fakat sâhilin nukât-ı muh-
telifesinde Türk azim ve himmetinin lâ-
yemût eserlerini canlandıran kahraman 
askerlerin idâre ettiği ağır toplar, dünyanın 
bu mağrûr milletinin istinâd ettiği (dred-
not)lara da lâzım gelen dersi vermekte 
gecikmedi. (Quinn Elizabeth) süper dred-
notu müteaddid isâbetler ile rahnedâr edil-
miş, (Agamemnon) hatt-ı harb sefînesi de 
hasârât-ı azîme ile bulunduğu mevki‘i terk 
etmek mecbûriyetinde kalmış idi. En nihâ-
yet akşam üzeri Fokland Galibi (!) İnfilek-
sibıl drednot kruvazörü serseri torpillerden 
birine çarparak batmak tehlikesine ma‘rûz 
kalmış ve bin türlü meşakkâtle, kırık bir 
âbide-i hicâlet şeklinde kaçabilmiş idi.

Bu sûretle pürümîd ve emel gelen İngiliz 
amirali akşam üzeri giriftâr-ı elem olduğu 
hâlde avdet etti. İngiliz satvet-i bahriyesi 
bu günden i‘tibaren şevket-i musahhârasını 
kaybeden bir yıldız gibi ufûl etmeye başla-
dı. Fakat Boğaz bekçileri saltanât-ı İslâmi-
yenin harîm-i rûhuna öldürücü darbeler 
indirmek isteyen düşmanlarına karşı yine 
aynı azm, yine aynı metânet, aynı havâhiş-i 
harbcûyâne ile vazîfesinde duruyor ve düş-
manlarının gurûr ve azametini ebediyen 
kırmak ve yükselmek için aynı kahramanlık 
ve bütün dünyaya Türk hakk-ı hayâtını i‘lân 
eder bir zindegî ile bekliyordu. Çünkü düş-
manı ezmiş kahır bir gâlib mevki‘inde idi.

    Hüsâmeddin

Çanakkale
Basma, sâhilleri hep insan eti
İki yüz bin ölünün iskeleti.
Basma, tâ Ankara’dan tut da Van’ın
Yıkılan nâ-mütenâhî yuvanın
Canlı enkâzı olan evlâdı
Bu sâhilde geçen yıl kanadı.
Kan dolar, basma, ayak izlerine;
Çürüyen göğsünü, toprak yerine

Zaten Fransız müfreze-i bahriyesi sâ-
ha-i harbi terk ettiği zaman sefâin-i mev-
cûdesinin üçte ikisi muhârebe edemeyecek 
bir hâle gelmişti. Düşmanın da i‘tirâf ettiği 
vechile (Bouvet) zırhlısı Osmanlı topla-
rının müessir on beş isâbetine uğramış, 
[Sufren] on dört dakîkada on merminin 
infilâk-ı müdhişiyle yanarak firâr etmeğe 
muvaffak olabilmiş, Goluva zırhlısı da ba-
tarcasına bir hâlde Tavşan Adalarına baş-
tan kara edebilmiş idi.

Bouvet’nin garkı düşmanı daha ziyâde 
iğzâb etti. Boğazdan içeri giren İngiliz fır-
ka-i bahriyesi (Kepez-Kefez) Burnu hizası-
na gelerek ba‘de’z-zevâl (2.30)da bombar-
dımana başladı. Dardanos ile Soğandere 
bataryaları ve Kilidbahir ile Çanakkale ci-
vârında bulunan toplar şiddetli bir sûrette 
mukâbelede bulundular, artık düşman bir 
zafer hayâl ediyordu.

Fakat azm-i metîn ile hareket eden Os-
manlı efrâd-ı askeriyesi ale’d-devam toplar 
ve serseri torpiller ile düşmanın âmâlini 
akîm bırakıyordu. En nihâyet ba‘de’z-zevâl 
dörtte (İrrezistibıl) zırhlısı Boğaz’ın 
menâtık-ı muhtelifesine dökülmüş olan 
torpil tarlasına düştü. Müessir ve müdhîş 
bir infilâk ile hatt-ı harbi terk ederek Bo-
ğaz’a doğru batî bir sür‘atle gitmeğe başla-
dı. Ve bir müddet sonra battı.

Düşman hayâl ettiği kâşâne-i âmâli-
nin hüsrân ile sukût ettiğini gösteren bu 
enkâz-ı târümâra matemengîz ve müte-
essirâne bakarken ikinci bir gemi (Oşin) 
zırhlısı ba‘de’z-zevâl altıda müdhiş bir 
tarrâka-i felâketnümûn ile Boğaz’ın suları 
arasında kayb oldu. Bunların mürettebâtı-
nı kurtarmağa gelen bir torpido, tali‘inin 
Osmanlı topları ile ihzâr ettiği âkıbete ka-
vuştu. Sefâin-i harbiyeyi sâhilde mestûr 
topların iz‘acâtından muhâfazaya me’mûr 
olan diğer bir torpido da Osmanlı mermi-
sinin isâbet-i müessiresiyle a‘mak-ı bahre 
gömüldü.

Koyarak, ezme ölen kardeşinin.
Bir avuç yer ne kadar çok kişinin
Koludur, sînesidir, gövdesidir.
Mahv u isbât ile müsveddesidir
Bu cesetler yazılan tarîhin;
İçi, deşsen, o sutûr-ı siyehin
Ufacık, körpe kemiklerdir hep.
Kalmamış, medrese, mesken, mektep
Hepsi evlâdını dökmüş buraya;
İki yüz bin ölünün bir yaraya
Benzemiş milletimin göğsünde!..
Bunu, kâbil mi ki göz görsün de,
Yine artık medeniyet denilen;
Kana lezzetle bakan, kabre gülen;
Evlerin çırpınan enkâzından
Zulme, adâvete saraylar dağıtan;
Tapacak tîğ arayan, tâc arayan,
Başka ma‘bûdu yıkan, fazla satan;
Nûru boğsam diye eb‘âdı aşan,
Ateşin gayzını teşyî‘e koşan;
Gezse fosfor gibi medfende gezen;
Dursa medfen gibi lâkin rehzen;
“Öl” deyip her ölenin annesine,
Demirin satvet-i mel‘ûnesine
Dayanıp ufka tahakkümle bakan;
Eli kan, sînesi kan, cephesi kan
Heykel-i vahşete “lanet!..” demesin.
“Bu mu, ya Rab, medeniyet!..” demesin.
Bu mudur az diye devrimde hukûk
İsteyen hakk-ı behâyimde hukûk?
Eli, âtî için, âlâmı silip,
Başı bir gûş-ı tahassüs kesilip
Dinleyen sîne-i a‘sârı bu mu?
Bu mu evvel yıkarak mevhûmu,
Sonra iclâs ederek sâbiteyi,
Sonra inkâr eden ondan öteyi?
Düşünen cephesi üstündeki Çin
İşte topraktaki bir çizgi için!
O büyük nûr, o mutantan unsur
Denilen meş‘ale, gerçek, bu mudur?
Bu mu aydınlatacaktır yarını
Silerek nûr ile gözyaşlarını?
Bu büyük kizbi ederken tashîh
Şu küçük yerde yatan bir tarîh.
Demir a‘sâbını ey tâş-ı heykel,
Titretir belki dirim artık gel
Gel o tarîhi bu topraklara sor:
İki yüz bin bu kadar cilt ediyor!

16 Şubat (1)333 (1917)

 Mithat Cemal
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________________ 
[1] Çanakkale’de Çayaltı derler bir yer var-

dır. (Useviyus), müttekî, mutasavvuf demektir. 
Elyevm (Gönen Çayı)dır ki, Edremit Körfezi’ne 
munsab olur.

[2] Agamemnon’un mezârını hâvî olan yer-
lerde bugün (Gavur Köyü, Sarı Köy) vardır.

âid bir zübde-i şehâmetidir, Çanakkale, mev-
rûs-ı ecdâd olan gazanferliğin bir ma‘kesi ih-
tişâm-numûnu olmuştur.

Cennetmekân Hüdâvendigar Gâzî’nin Koso-
va mua‘rrekesinde, Yıldırım Bayezid Han’ın Niğ-
bolu gazâ-yı ekberinde, Hazret-i Fatih ebed’ül-iş-
tihârın Kostantiniye surları önünde gösterdikleri 
azm-i delîrâneye, bütün kuvve-i müsellaha-i âlem 
nasıl inkeşt bir dühan-ı hayret ve takdîr olmuş-
larsa, Çanakkale müdâfaası da Osmanlı Türkle-
rinin, milletlerin kâmus-ı temeddün bekâsında 
nasıl muhterem  ve mübeccel bir mevki‘ iştigal 
etmeğe lâyık bir millet-i müselleha vâsıla olduk-
larını yâr ve ağyâra karşı isbât etmiştir.

Şunu da kayd etmeden geçemeyeceğim; 
Çanakkale müdâfaası, yalnız İstanbulumu-
zun, bu güzîde Pâyıtaht-ı cihânın bekr-i nâ-
musunu muhâfaza ile kalmadı; müttefikleri-
miz olan Alman ve Avusturya silâhlarının da 
nâmus ve şerefini, korudu. Hatta diyebilirim 
ki, bu cihet daha ziyâde cây-ı teemmüldür...

Şu mukaddemeden sonra, Kal‘a-i Sultâni-
ye’nin edvâr-ı mâziyesine ircâ-ı nazar edelim.

Kal‘a-i Sultâniye sevâhilinin muhte-
şem teşkîlâtı, orada yaşayan milletleri 
dâimâ âfâk-ı ulviyeye, semâvât-ı hayâliyeye  

Tarîhîni, mâzîsini unutan bir millet, 
istikbâlini de te’mîn edemez:

Kal‘a-i Sultâniye Sevâhili

Tarîhin, garîp cilveleri, ibret-engîz safahâtı 
vardır. Binüçyüzyirmibeş senesinde idi. İlk 
defa olarak Bolayır’da, bütün ma‘nâsıyla mü-
câhid-i muhterem olan Şahzâde-i âlîtebâr 
Süleyman Paşa Hazretlerinin merkad nûr-ı 
lâmi‘inde bir ihtifâl-i millî ve dinî icrâ etmek  

üzere, muazzam bir hey’et-i kadirşinâsân Geli-
bolu’ya giderken, Kal‘a-i Sultaniye sevâhilinin, 
topoğrafya ve tabakâtü’l-arz nokta-i nazarın-
dan arz ettiği latîf, latîf olduğu kadar ulvî menâ-
zirden sarf-ı nazar, güzeşte-i mikderâni, mâzî-i 
esrar-engîz i‘tibârıyla da bihakkın lâyık-ı teteb-
bu’ olduğuna kanâ‘at hâsıl etmiş idim.

Çanakkale, yâhûd Kal‘a-i Sultâniye, te-
kevvünü, mâzîsi i‘tibâriyle ne kadar şâyân-ı 
nazar ise, zamanımız vekâyi’i hasebiyle de o 
derece muhtac-ı tetkîktir. Evet! Çanakkale 
lafzı, bizim tarîh-i hamâsetimizin devr-i ahîre  

sevk etmiş, onların hasâil-i milliyeleri üze-
rinde derin ve füsûnkâr te’sîrler bırakmıştır! 
Yunanistan kıt‘asının dereler, vâdiler, tepe-
ler, şelâlelerden müteşekkil olması bu mille-
ti dâimâ âmâl-ı şâirâne ve hayâlperestâneye 
sevk etmiş gibi...

(Useviyus) Esepus (Eusebe)[1]  Çayı’nın 
munsabı yakınında bir tepecik vardır ki, zir-
vesinde (Memnun) Memnon[2]  nâm zâtın 
medfeni ve civârında da bu nâma mensûb bir 
karye kâin ve mevcûd idi.

Bu kahramana âid vekâyi’ zaten Roma-
lılar zamanına mensûb muharrirler tara-
fından birçok mübâhese ve münâkaşaya  

bâdî olmuştu. Bu adamı, bazıları Mısır’dan, 
ve bir takımı Acemistan’dan getiriyorlar. 

Bu nâm-ı kadîm generallerinden (Pavsanyas) Pausanias 

Çanakkale Boğazı’nın pek eski resmi 
           Reşad Fuad Bey’in kolleksiyonundan
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Priyapus beldesi, bir mevakkıf-ı bahrî 
olmak üzere, şöhret-gîr olmuş idi. Meşhûr 
(Granik) muhârebesinden sonra, İskender-i 
Kebîr’in râbıta-i itâtına girmiş idi. Elyevm, 
Karabiga denilen belde, bu şehr-i kadîmin 
mevzi’ini işgâl ediyor. Fakat, burada âsâr-ı 
bâkiye ve atîkasından hiçbir şeye tesâdüf 
edilemiyor. Karabiga Burnu, limanı şimâl-
den esen rüzgârlara karşı setr ve muhâfaza 
ettiği gibi, şibh-i cezîreyi de, şârk cihetinden 
muhâfaza eyliyor.

Esâtir-i Yunâniye’nin (Ma’buûd-ı Hüdâ-
yik) tesmiye ettiği Priyapus-Priapus -Buna 
taabbüd âyini Korent beldesi civârında kâin 
(Ornea) Orneae şehrinden buraya intikâl et-
miştir- kendi ismini Anadolu’nun bu belde-
sine vermiştir.

Priyapus belde-i kadîmesi zamanımı-
za kadar pâyidâr olamamış ise de, arâzînin 
kuvve-i inbâtiyesi ve kara ve mezâri’nin 
servet ve ma’mûriyeti hakkında şimdi bile  

bir fikr-i tâm hâsıl edebiliriz.
Zîrâ, Kapıdağı şibh-i cezîresinden i’tiba-

ren, Labseki’ye kadar bütün sevâhil üzüm 
bağlarıyla mestûr ve müzeyyen olup, bura-
da nefîs şarap i’mâl ediliyordu. Lâkin şarap 
istihsâli imtiyâzını bir vakitler eyâdi-i in-
hisârlarına almış olan Rumlarla Museviler 
bu meşrûbun istihsâlinde öyle kaba ve nâkıs 
usûl ve vesâita mürâcaat ederlerdi ki, bu se-
beble iyi mahsûl almak kâbil olamazdı. 

Hatta hemşehrimiz olan Amasyalı, Stra-
bon, bir eserinde buradaki bağlardan istihsâl 
edilen üzümlerin hânesinde sarf ve istihlâk 
edilmek üzere Temistoklis’e verilmiş olduğu-
nu yazıyor.

(Pariyum  (Değirmencik) Parium bel-
desinin iktisâp ettiği ma’mûriyet, Kara-
biga’nın bâdî-i inhitâtı olan birinci se-
bep olsa gerek. Bu belde, Bilat [1]  ve 
Çeşme Erythroe ve Paros şehirlerinden  

ise bu iki rivâyeti te’lîf etmek üzere, Mem-
nun’un Habeş’ül-asl olduğunu, ve fakat 
Acemistan’da kâin (Şester) Suse [1]  belde-
sinden hareket ederek, güzergâhında tesâ-
düf eylediği bil-cümle akvâmı dâire-i itâat 
ve inkıyâdına aldıktan sonra, (Truva) Troie 
şehrinin imdâdına gelmiş olduğunu zikr ve 
kayd ediyor.

Ebu’l-Müverrihîn (Herodot) (Nemîfi) 
Nymphi âbidesinden bahs ettiği sırada, 
bu vekâyi’i telmîhen bazı beyânâtta bulu-
nuyor, ve diyor ki: “Bazıları, bu âbideleri 
Memnun’un tesâvîr ve temâsîli gibi, telâkkî 
ediyorlarsa da, bunda garîp bir sûrette al-
danıyorlar.

(İbn-i Şefk) olmak üzere tavsîf edilen 
Memnun Truva beldesinin imdâdına gel-
miş, ve fakat ancak muhâsarının nihâyet-
lerine erişebilen bir Asûriye prensinden 
başka bir adam de-
ğildi.

M a s a l l a r a 
i’timâd câiz ise 
Memnun’un kuş-
ları, her sene bu-
raya gelerek Mem-
nun’un mezârı 
hakkında takyî-
dâtta bulunduktan, 
ve kanatlarını (Eu-
sepus) ırmağının 
sularıyla ıslattıktan 
sonra üzerini su-
larlar, ve ba’de Ça-
nakkale sevâhilini 
ta’kîben yollarına 
devam ederler-
miş...

Senenin bazı 
mevâsiminde, Aleyon nev’inden sürüler-
le kuşlar, Çanakkale ve Boğaziçi’nden, ok 
sür’atiyle geçip giderler. Bu kuşların ne ka-
rada ve ne de su üzerinde tevakkuf ettikleri 
hiçbir zaman görülmemiştir. Sevâhil ahâlî-
si ile gemiciler bu kuşları hâl-i ıztırâpta bu-
lunan ervâh diye tavsîf ediyorlar.

(Priyapus, Karaboğa, Karabiga)
Priapus

Priyapus beldesi, Kapıdağı Gyzique 
şibh-i cezîresinden tahmînen onbeş mil 
mesâfede ve (Selandere) Cranique suyu-
nun cihet-i garbiyesinde kâindir. Bu belde, 
(Blat) Milet ahâlîsi, ve bazı ‘alâim ve şehâ-
dâta göre de Kapıdağı sekenesi tarafından 
te’sîs edilmiştir.

gelen ahâlî tarafından isti’mâr edilmiştir. 
Müverrihîn-i kadîmeden (Pelin)in fikrin-
ce, Pariyum beldesi, şaîr-i Yunânî (Omir)in 
Homêre dediği Aldraste Aldrastee beldesi 
imiş. [1]  Coğrafiyûndan, Amasyalı Stra-
bun da, bu şehri, Priyapus (Karabiga) ile 
Pariyum (Değirmencik) beldelerini tefrîk 
eden dil üzerinde gösteriyor. (Bergama) 
Pergame Kralları, (Vitinya) denilen Hü-
dâvendigâr eyâleti hükümdarlarının kendi 
memleketlerinde icrâ ettikleri fütûhâttan 
mütevellid ahvâli tazmîn ve telâfi etmek 
üzere (Misya) Mysie kıt’asının (Biga, Ba-
lıkesir, Truva, Çanakkale) bu kısmını Ro-
malılardan istihsâl ettikten sonra Priyapus 
limanından daha vâsi’ olan limanın tahkîm 
ve takviyesine hasr-ı mesâi etmişler ve bu 
şehrin ahâlîsi (Pariyum) beldesine nakl ve 
iskân edilmiştir.

(İspon) Spon 
nâm seyyâh tara-
fından elde edi-
len iki kitâbeye 
nazaran, burası 
Roma müsta’me-
resi olmak üze-
re zikr ve tavsîf 
olunuyor. Hatta, 
Roma İmparator-
larından (Mark 
Orel) burada bir 
hayli i’mârât ve 
inşâatta bulun-
muş olduğundan 
ekser kitâbelerde 
muharrer oldu-
ğu üzere Müşa-
rünileyh, pro-
konsüllerle diğer 

hükkâma verilen 
(müessislik) ünvânı tevcîh olunmuş idi. 

Pariyum’da acîp şekilde bir ma’bed var-
dı ki, her bir zıl’ı bir (istadyûn) [2]  uzun-
luğunda, ve hey’et-i mecmûası ve (Bumus) 
Bomos nev’inden yani ihrâm şeklinde idi. 
Bu âbideyi sûret-i muhteşemede inşâ eden 
(Hermokreun) Hermecreon nâmında bir 
san’atkâr idi. Fakat, bu eser-i bedî’iden bu-
gün hiçbir eser kalmamıştır.

Dikkatle taharriyât icrâ edilirse, bu âbi-
de-i yektânın mevzi’ini meydâna çıkarmak 
belki kâbil olur.

Pariyum beldesinin bekâyâ-yı âsâ-
rı (Kemer) denilen mahalde görülüyor. 
Bu beldenin âsâr ve mebânîsi, cesîm

________________ 
[1] Bundan yarım asır evvel bu şehr-i kadîmin 

________________ 

olduğu yerde (Palaça) nâmıyla bir Müslüman köyü vardı.

[1] Kemer. Fakat bu belde, Kemer gibi sahilde olmayıp, biraz 

içerülek idi.

[2] Stade. (180) metre tulunda ba‘d ve mesafe mikyasıdır.

________________ 
[1) Bizde millî bir sinema olan hayâlin mucidi olan 

Şeyh Mehmed Geşterî de (Şester) beldesindendir. Bursa’da 
Orhan Gazi Meydanı’na nâzır Meclis-i İdâre-i Vilâyet azâ-yı 
sâbıkasından Abdüllatîf Paşa’nın hânesi altında medfûndur.
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felâketten kurtulunca, nişâne-i şükrân olmak 
üzere, zaten eyâdi-i hükm ve idârelerine geçir-
miş oldukları bu beldeyi kızın nâmına izâfe-
ten, (Lampsahun) Lampsaque tevsîm ettiler.

Lâpseki ile Pariyum kasabaları arasında 
kâin (Pesos) Poesus beldesinin harâp olması 
üzerine, buranın ahâlîsi Lâpseki’ye nakl ede-
rek bu sûretle Lâpseki’nin nüfûsu tekessür 
etmiş idi.

Priyapus, nâmındaki ma‘bûda taabbüd 
keyfiyeti buralara da sirâyet etti. Kürre-i arz 
üzerinde ne kadar meyve varsa, kâffesini 
bu havâli yetiştirir, sevâhil kâmilen bağlarla 
mestûr idi.

İyonîlerin kıyâmı, ahz-ı sâr için, Acemleri 
Lâpseki üzerine saldırdı.

Meşhûr Lidya hükümdarı Krezus tarafın-
dan istilâ edilen Lâpseki onun ahfâdı zama-
nında bir nev‘i muhtâriyeti muhâfaza edebildi.

Bu belde (Mikal) Mycale muhârebesinden sonra,  

Atinalılara harp-güzâr oldu ve istirdâdı- hürriyet 
uğrunda ahâlîsinin mücâhede-i vatanperverâ-
nelerine rağmen İskender-i Kebîr’in Acemlere 
taarruz ve tecâvüz eylediği zamana kadar, bu hâl-
de kaldı. Pek müsâid ve muvâfık olan vaz‘iyet-i 
coğrafyası hasebiyle Roma devletinin zevâl ve in-
hitâtına kadar Anadolu bilâd ve kasabâtı arasında 
mümtâz ve mühim bir mevki‘ işgâl etmiş oldu.

Ba‘zan esrâr-engîz, ekseriyâ müheyyeç, ve 
ibret-âmiz vekâyi‘ini berveçh-i bâlâ tafsîl ey-
lediğim havâlî-i mezkûre, dûdmân-ı meâlî-i 
ünvân-ı Osmânîye mensûb, eslâf-ı mücâhi-
dînin cevelângâh-ı hamâseti olmuş yerler-
dir. [*]  Zikri sebk eden mahâl ve mevâki‘ler 
daha Orhan Gâzî zamanında dâhil-i havza-i 
hükûmet-i Osmâniye olmuş idi. Hemen bü-
tün Marmara sevâhili ile Karadeniz’in Boğaz’a  

mermerlerden yapılmış, ve fakat aralarına 
harç nâmına hiçbir şey konulmamış idi.

Taşla yapılan cesîm binâların hîn-i in-
şâsında, her taşın arasına ekseriyâ çividen 
mâadâ, madde-i sâkiye ve tesbîtiye konul-
maz, binâenaleyh harç isti‘mâl edilmezdi, 
Bâbil’deki eski binâlar bu yolda olduğu gibi, 
Yedikule’deki meşhûr yaldızlı kapının tara-
feynindeki mu‘alla burçlar da bu tarzda inşâ 
edilmiş idi. Bunu, haber veren müverrih, İm-
parator Kantakozniyus’tur.

Hatta (Kemer) civârında topraklar altın-
da kalmış birçok mebânî ile su kemerleri, su 
mahzenleri enkâz ve bekâyâsı, bu belde-i ka-
dîmenin Roma devletinin inkırâzına kadar 
nasıl bir devre-i ma‘mûriyet ve ehemmiyet 
geçirmiş olduğuna şâhid add edilir.

Lâpseki (Lavsahos)
Lampsacos- Lampsaque

Lâpseki belde-
si, Çanakkale Bo-
ğazı’na hâkim bir 
mevki‘ide idi, güzel 
ve mahfûz bir lima-
nı vardı ve arâzîsi-
nin kuvve-i inbâti-
yesiyle de meşhûr 
idi. Şimdiki Lâp-
seki, Lavsahos’un 
cenûb cihetine 
düşüyor. Lapseki 
beldesinin tarîh-i 
te’sîsini araştıracak 
olursak, ilk Avrupa 
muhâceret-i umû-
miyesinden evvelki 
ezmine-i esâtîri-
yeye kadar çıkarız. 
Lâpseki’nin eski 
ismi (Pitiesa) Pityoessa idi. Tarîh-i kadîm-i 
Yunânî’de mühim bir mevki‘-i ticâriyesi olan 
bu beldenin kimler tarafından te’sîs edildiği-
ni araştıralım:

(Fukide) Phocêe beldesinde doğmuş, 
(Kudrus) Codrus ahfâdından (Fobus) Pho-
bus, ve (Belepsus) Blepsus isminde iki kar-
deş, Pariyum şehrinde ikâmetleri esnâsında 
(Pitiesa) Pityoessa şehri hükümdarı olan 
(Mandron) Mandron’a bazı hizmetlerde bu-
lunmuşlar idi. Bu hükümdâr kendi arâzîsi 
dâhilinde bir takım Rumların iskânı için bu 
iki kardeşi teşvîk ve tergîbden hâlî kalmıyor-
du. Bunun üzerine, bir takım Rum aileleri, 
(Fobus)un sevk ve delâletiyle buraya gelip 
iskân ettiler. Fakat bunlar oralarda sâkin bir 
kabile Befryces tarafından cinâyetle ithâm ve 
tehdîd edilmiş olduklarından, Kral’ın (Lam-
psase) Lampsace nâmındaki kızı tarafından 
tahlîs olundular. Bunlar, böyle büyük bir  

yakın mahalleri Osmanlıların eline geçmiş, ve 
bu istilâ, Kostantiniye’nin fethi için Orhan Gâzî 
ile beraber ümerâ-yı mücâhidînin efkâr ve iz-
hânında mukaddes ve kat‘î bir emel uyandır-
mış idi. 

Başta Şehzâde Süleyman Paşa bulunduğu 
hâlde, Evrenos, Âça, Fâzıl ve Hâcı İl beylerle 
otuzdokuz veya seksen kişiden ibâret bulunan 
ketîbe-i fedakârânın bir gece iki sal ile karşı ya-
kaya geçmeleri, demin zikrettiğim tarîhî mev-
ki‘iden (Aydıncık) kurbundan vâki‘ olmuş idi. 
Ezmine-i sâlifede nâmı (Sizin Cyziue, Sizikus 
Cyzicus) olan (Kapıdağı) Aydıncık iskelesinin 
Bizans devleti zamanında şöhreti vardı.

Gazât-ı mücâhidînin mübârek Anadolu 
toprağından Rumeli’ye geçtikleri zaman, Bo-
layır iskelesinin karîbinde, bir tepede bir vakit 
namazı kılmışlar, oraya rehber-i fevz ve nus-
retimiz olan mübârek tuğ ve alemi rekz ve i‘lâ 
etmişler idi.

İşte, bu tepe bu-
gün (Namaztepe) 
diye ma‘rûftur. Pek 
mübeccel bir hâtıra-i 
tarîhiyeyi canlan-
dıran bu tepede, o 
hâtırayı, i‘lân edecek 
maddî hiçbir alâmet 
bulunmamasına sad-
hezâr teessüf ederiz.

Nedir bizdeki bu 
lâkaydî! Ne mâzîmi-
zi biliriz, ne istikbâli-
mizi düşünürüz!..

Gerçi, bu vâ-
kı‘a-i gazâ, kulûb-ı 
sâfiye-i ümmette 
nakş-pezîr-i ibcâldir; 
mâzîsini, an‘anâtını 

sevenler bu sâhilden geçerken serfüru-ı berde-i 
ta‘zîm ve tevkîr olurlar, bu hiss-i ihtirâmkârînin 
izhârı, ve bâhusûs butûn-ı ahlâsta ebediyen is-
tikrârı için o mübârek tepeye bir âbide rekzi en 
mübrem bir vazîfe-i millîdir...

Oraya rekz olunacak bir âbide ile, Şehzâde 
Süleyman Paşa Hazretleriyle birlikte Rumeli’ye 
geçen ve isimleri mahfûz-ı hâfıza-i tevkîrimiz 
olan ricâl-i mücâhidînin isimlerini rekz oluna-
cak âbide üzerine tahrîr ve hakki lüzûmunu, 
bundan birkaç sene evvel Osmanlı Donanma 
Cem‘iyeti Reîsi ve Muhterem Vekili ve Mebû-
sumuz Şefik Bey pederimize takdîm ettiğim bir 
muhtıranâme dermeyân etmiş idim.

Bilâhare, mezkûr cem‘iyet, Bolayır’a ka-
dar bir hey’et-i seferiye göndererek, Şehzâde-i 
âlî-tebârın ser kabrinde bir merâsim-i ta‘zîm-
kâri edildiği zaman, bu teklifimi tekrar etmiş 
idim...

Nara Karyesi

________________ 
[*]   Kitab-ı hamâset ve şehâmette bu yerler hakkında 

bizim de büyük bir hisse-i mübâhât ve şerefimiz vardır.
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iç kal‘adır. Muharrir-i âciz, bu kal‘a-i bâlâ ve sen-
gînin üzerine çıktım. Manzarası, her türlü ta‘rîf 
ve tavsîfin fevkinde, ulvî ve müteheyyiçtir. Rûh-ı 
beşer, bu hısn-i metîn ve menî‘in üzerinde yükse-
lir. Tabakât-ı ulviyeye, medâric-i melekûta çıkar; 
oradan, bu yerlerin fâtihlerinin, mücâhedeleri-
nin fırak-ı mübâhâtına nûrdan hâleler indirir...

Çanakkale tarafında da elyevm anbar olan, 
çimenlikte kâin olan kal‘adır ki, buraya bir de 
câmi yaptırmıştır.

Fatih’in yaptırdığı, Anadolu ve Rumeli sâ-
hillerindeki sâlif ’üz-zikr kal‘alara dehşetli top-
lar tabya edilerek bu sâyede Venedik ve Ceneviz 
gemilerinin Boğaz’dan duhûl ve murûrlarına 
sedd-i mümânaat çekilmiş oluyordu.

Kal‘a-i Sultâniye Boğazı’na yapılan kal‘alar 
hakkında Nâima tarîhinde mühim ve şâyân-ı dik-
kat ma‘lûmât vardır. Denilir ki: “Bahr-i Sefîd’de 
Haliç Kostantiniye’ye dâhil olacak Boğaz ki tûlî 
vâfirdir, merhûm Ebu’l-feth Sultan Mehmed 
Han İstanbul’u fethinden sonra murûr ve ubûr-ı 
sefâin-i a‘dâdan memâlik-i İslâmiyeyi hırâset  

için aşağı cânibi ki İstanbul tarafıdır, birbiri 
karşısında iki adet kal‘a-i müstahkem ve metîn 
bünyâd edip her birine vaz‘ olunan topların 
meyânından rûz-ı rûşenden kat’-ı nazar, şe-
btârda dahi sefâyin ve zevrak değil belki tuyûr 
cevv-i semâya pervâz etmek murâd eylese gül-
le-i top ra‘d-âsâ ile garîk girdâb-ı fenâ olmak 
mukarrer idi. Ol şâhinşâh İskender selâbetin 
âsâr-ı himmeti ile cânib-i Bahr-i Sefid’den haş-
yet a‘dâ ile bi’l-külliye bertaraf olmuş iken, Ve-
nedik Seferi zuhûrunda küffar-ı haksâr beher 
sene otuzar ve kırkar sefâyin ile gelüp kal‘a-i 
mezkûrelerin bâlâsında iki cânibinde karar et-
mekle taşraya bir gemi çıkarmak mümkin ol-
mayup taşradan dahi gelenler bî-haber önleri-
ne uğradıkça bî-rahmet şikâr olurlardı.”

İşte, bu sâyede Venedik ve Ceneviz gemile-
rinin Boğaz’dan duhûllerine sedd-i mümânaat 
çekilmiş oldu.

Rumeli’deki mevcûdiyetimizin mebde-i 
tarîhiyesi olan bu tepeye, Edirnekapısı hâricin-
de inşâsı tasavvur edilen şehîdlik, namazgâhı 
(mihrab) gibi, daha bülend ve muazzam bir 
Namazgâh inşâsı ve eyyâmı resmiye ve mübâre-
kede namazgâhın bâlâ-yı tâkına lâl-gûn sanca-
ğımızın rekz ve i‘lâsıyla mevcedâr-ı muhabbet 
ve asalet olması esbâbının istikmâlini Harbiye 
ve Bahriye Nezâret-i Celîlerinden recâ ederim:

Edvâr-ı sâlifede, Lâpseki ile Pariyum şehir-
lei arasında bir takım küçük kasabalar vardı 
ki, bunlar, Yunanistan-ı kadîm, istiklâlinin son 
zamanlarında zuhûr eden hâdisâta dâimâ tâbi‘ 
olarak mühim inkılâbât geçirmişlerdir.

Bu bilâd ve kasabât kendi kânûnlarıyla idâ-
re olunurdu. Fakat, arasıra hâricen vuku‘ bulan 
tecavüz ve taarruzlardan, gerek dâhilî münâka-
se ve mücâdelelerden dolayı, umûr-ı memle-
ket muhtemel olarak idâre bir akım zâlimenin 
ellerine geçmiş idi ki, Lâpseki ile Lampacus 
[1] Lamsaki [2] Abidos Apidos yâhûd Âsos 
Assos ve havâlîsinde bulunan kasabâtın tarîhi 
hep bu merkez-
de idi. Bu zâlime 
ve mütegallibe, 
idâre-i mütahak-
k i m ân e l e r i n d e 
çok zaman devam 
edemeyip, nihâ-
yet-ül emr fırak-ı 
hâsıme tarafın-
dan tertîp edilen 
dâm-ı mağlûbi-
yete düşerler, ve 
bu sûretle şehir-
de, eski istiklâl ve 
hâkimiyetini is-
tirdâda muvaffak 
olurdu.

Abidos mü-
tegallibi (Her-
meyos) ile 
Lâpseki mütehak-
kimi (Evagoy) Evagon işte bu sûretle meslek ve 
hayât-ı zâlimânelerine hâtime çekmişlerdir.

Lâpseki beldesinin hâmisi olan İskender-i 
Kebîr’in vefatından sonra bu şehir (Antiyahos)
un düçâr-ı tehdîd ve taarruzu oldu, ve nihâ-
yet Romalılarla akd-i ittifâk etmekle bil-âhire 
Roma devletinin zîr-i hükm ve idâresine geçti, 
bu sûretle Çanakkale bilâd ve kasabâtının tâli-i 
nâ-sâzına bu da iştirâk eylemiş oldu. Kurûn-ı 
vustâ müddetince, bu havâli perde-i nisyân al-
tında kalmıştır. Çünkü, harekât-ı askeriye hep 
İstanbul etrâfında tahsîd etmekte idi. Fakat, 
Avrupa Hıristiyan hükûmetleri tedrîcen pey-
dâ-yı kuvvet ve ittisa‘ ettikçe, Osmanlılar da  
Boğaz’ın tahkîmi lüzûmunu hiss ve takdîr et-
meğe başladılar. 

Fatih Hazretlerinin ilk yaptırdığı Kilidbahir’deki  

Fakat Sultan Mehmed Han-ı Râbi‘ zama-
nında (M. 1656) bu Boğaz, İnebahtı muhârebe-
sinden beri görmediği bir hezîmete uğramış idi. 
Kapudân-ı Derya Ken’ân Paşa, maiyetinde (79) 
pâre yelken gemisi olduğu hâlde Venedik do-
nanmasına karşı çıktı. Muhârebe-i bahriyenin 
ibtidâlarında tâli‘-i harb Osmanlılara yardım 
etti, Osmanlı gemicileri Venedik donanmasın-
dan iki büyük ve kuvvetli kadırgayı yaktılar. 
Bunun üzerine Venedik Amirali (Emîr’ül-mâ) 
bir gayret-i me’yûsâne ile hücûm ederek Os-
manlı donanmasını tahrîbe muvaffak oldu. Ve 
birçok da esîr aldı... Fakat bu mağlûbiyet üze-
rine, derhal tedâbir-i lâzime ittihâz edilemedi.

Vakta ki, Köprülü Mehmed Paşa, o koca ha-
miyetli pîr-i siyâset hatib-i cesîm sadâreti dûş-ı 
himmet ve kifâyetine aldı. İlk işi Çanakkale Bo-
ğazı’nın tahkîmi meselesi oldu. (M 1659)

Vâkıâ, Sultan Mehmed Hân-ı Râbi’in vâ-
lide-i muhteremeleri, Çanakkale Boğazı’nın 
muhâfazası için bir takım tedâbir ve inşâat-ı 

tahaffuziyeyi düşün-
müş idi. Fakat, bu 
arzû-yı vatan-per-
verânesini kuvveden 
fi‘le çıkarmak için 
mevâni‘ karşısında 
bulundu.

Nâima der ki: 
“Murad Paşa vezâre-
tinde sâhibet’ül-hay-
rât ve’l-hasânât 
hald-i âşiyân merhû-
me vâlide Sultan bazı 
sâi-i hayr irşâdıyla bu 
dâ‘i-i asîr’üd-devâ-
nın (yani Boğaz’a 
düşman tarafından 
ara sıra vukû‘ bulan 
teaddî ve tecâvüz-
ler)  ilâcı ve donan-

manın bir mezâhimi suhuletle tarik-i ihrâcı 
tedârikine azimet-i sâdıkâne ve bu merâmı 
itmâma bezl-i himmet-i merdâne tedârikine 
azîmet edüp, Boğaz’ın büyük deryâya açıla-
cak mahalline karîp biri birine mukâbil Ana-
dolu ve Rumeli taraflarına birer kal‘a-i sengîn 
bünyâd ve icâd etmeği teveccüh-i tâmm ve 
bu mühimm-i azîm için kanâtîr-i mukantara 
sarfına nefsini râm etmiş iken keşf ve tahmîn 
için ta‘yîn eylediği mi‘mâr ve kethüdâ ve sâir 
serkâr da bulunacak bedkerdârların muhtarla-
rı olmayup, mühimmât-ı bünyâd ve ta‘mîrine 
ednâ mertebe dörtyüzbin guruştan ziyâde akçe 
lâzımdır. Ondan mâadâ kal‘alalara su getir-
mek hadd-i imkândan güzerândır ve etrâfın-
dan olan kara sükkânı kal‘alar binâ olunduğu 
takdîrce me‘va-yı erâzil ve eşkiya olup, etrâfa 
dest-i ta‘dîleri derâz olmağla cümlemize terk-i 
vatan iktizâ eder deyû men‘i bâbında niyâzları 
olduğun arz ve inhâ ettikleri cihetten ol menâ‘

________________ 
[1] Eski Yûnân tarihindeki ismi,
[2] Şimdiki Yûnân tarihindeki ismi.

Çardak Karyesi
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saydığım te’sîrât kabul edilmekle beraber, asıl 
illeti bendlerde aramak lâzım geliyor: Vaktiy-
le bendler civârındaki köyler ahâlîsi, bendleri 
her sene vakt-i muayyeninde temizlemekle 
mükellef idiler, ve buna mukâbil kendilerin-
den tekâlîf- i emîriye alınmaz idi; sonraları, 
“Biz bendleri temizleriz, siz vereceğinizi ve-
rin...” denmiş, ve bendler de bu hâle gelerek 
su sıkıntısı günden güne kendini göstermiştir.

.....................
Ezmine-i kadîmedeki ihtişâmını te’yîd 

ve isbât edecek âsâr-ı taharrîsi için, şimdiki 
Lâpseki’de bir aralık hafriyât icrâ edilmiş ise 
de hiç bir şey bulunamamıştır. Vâkıâ, bazı 
mermer sütûnlar ve bir de Kayser Anton-
yos’un zamanına âid kitâbeler bulunmuş ise 
de, elyevm nerelerde bulunduğu ma‘lûmuz 
değildir...

Sevâhili ta‘kiben Amasyalı İstrabon’un 
eserinde zikr ve ta‘dâd eylediği bilâd ve ka-
sabâtı gözden geçirecek olursak, Lapseki’nin 
şimâl tarafında (Omir)in meşhûr (İlyada) 
nâm eserinde mezkûr olan (Pezus) Poesus 
şehriyle limanına tesâdüf ederiz.

Bu iki kasaba, Milas müsta‘merelerinden 
olup, ahâlîsi yavaş yavaş buraya nakl, ve bu 
sûretle tekessür etmiş olduğundan, (Pezus) 
beldesi de murûr-ı zaman ile mahv ve mün-
kariz olmuştur:

(Kolone) Colonoe denilen içeri tarafta 
kâin küçük bir kasabanın ahâlîsi de Yûnânis-
tan’da (İyonya) kıt‘asından gelmişlerdir.

Bu havâli bilâd ve kasabâtı içerisinde en 
meşhûru elyevm (Na’ra) Burnu’nda kâin 
(Abidus) Abydos  idi. Bu şehr-i kadîmden 
bugün eser bile kalmamıştır. [1]  Fakat, bazı 
müelliflerin verdikleri ma‘lûmât-ı topoğraf-
yaya nazaran, bu şehr-i kadîm (Boğaz Hisâr) 
civârında, denize doğru ilerlemiş burun üze-
rinde olmak lâzım geliyor.

İstrabus’un verdiği ma‘lûmâta bakılırsa, 
Abidus beldesi, o tarîhte bütün memleketin 
hâkimi olan (Lidya) “Adalar Denizi sevâ-
hilinin birkısmı ile İzmir, Manisa, Akhisâr 
cihetleri” kralı (Kikes) Gyges’in müsâadesi 
üzerine (Bilât) Mitet ahâlîsi tarafından te’sîs 
edilmiştir.

Maamâfih Abidus beldesi, meşhûr (Tru-
va) Troie muhârebesi zamanında zaten 
mevcûd olduğuna nazaran, şu ma‘lûmât-ı 
tarîhiyeden Abidus kasabasının sâlifi’z-zikr 
insanlar tarafından tecdîden inşâ edilmiş ol-
duğu anlaşılıyor.

Abidus kasabası, Lapseki ile (İlyon) Ilion 

li’l-hayr şerîrlerin sûret-i Hakktan sevk ve 
takrîr ettikleri müzahref kelimât-ı vâlide Sul-
tan’ın kalb-i şerifine te’sîr edup ol hayr-i azîm 
metrûk ve mehcûr kaldı.”

Fakat, Köprülü azm ve metânet sâhibi bir 
pîr-i tecrübe-âmûz olduğundan, bir sene Bo-
ğaz’da kışlamak üzere Osmanlı donanmasına 
evâmir-i kat‘iye verdi. Diğer taraftan, zikr 
olunan kal‘alaların ta‘mîri lâzım ve mühim 
olduğunu huzûr-ı Hümâyûnda Şehriyâr-ı Ke-
remkâra ve Vâlide Sultan’a ifâde ederek inşâsı 
emrinde fermân-ı Hümâyûn ısdâr ettirdi.

İstanbul’dan külliyetli tüccâr ve amele 
sevk edilerek mi‘mâr-ı hâssa, (Mi‘mâr Mus-
tafa Ağa)nın emr ü irâesi ve Boğaz muhafazı 
Frenk Ahmed Paşa’nın nazar-ı teftîşi altında 
bir vakt-i mübârekte tûlen ve arzen üçer yüz 
zirâ‘ olmak üzere tarafeynde iki kal‘a binâsı-
na -geceli gündüzlü çalışmak üzere- zaman-ı 
kalîlede muvaffak oldular. Bu emr-i ‘azîm-
de Vâlide Sultan’ın kethüdalığından çıkma 
Kapûdân Ali Paşa da’vet olunup, kal‘a üzerine 
mübâşeret hizmetine ta‘yîn buyuruldu.

Elyevm enzar-ı iftihâr ve hayretimizi 
mûcib olan ve bu diyârdaki mevcûdiyet-i 
medeniyemizin ebedî ve muazzam birer hey-
kel-i mühimmi bulunan tarafeyn sâhilindeki 
müstahkem kal‘alar, muntazım bir murab-
ba‘ plân üzerine (260) metre terbî‘inde inşâ 
olundu, (Kilidülbahir) ve (Seddülbahir) tes-
miye edildi.

Kânûnî Sultan Süleyman Hân dahi biri, 
Çanakkale’de, diğeri Kilidülbahir’de iki kal‘a 
daha yaptırmışlardır, bu kal‘aların inşâsında 
ahâlî de çalıştırıldı. Padişâh Hazretleri, ara 
sıra buraya gelirler, inşââtı teftîş ederlerdi. 
Bu inşââtın hitâmında, der-i devletinden 
zeâmetleri olan civâr ümerâsının mine’l-ka-
dîm devlete vermekte oldukları vergi vesâir 
tekâlîf-i emîriye ta‘dîl edilerek yeni inşâ olu-
nan bu kal‘aların asâkir-i muhâfazasını tertîp 
ve ihzâr etmekle mükellef tutuldular.

Bu usûlün ne kadar nef ‘i ve te’sîrât-ı hase-
nesi olduğunu uzun uzadıya tafsîl etmekten 
ise, zamanımıza âid bir misâl irâesiyle iktifâ 
edelim.

Şu bir kaç sene zarf ında İstanbulumu-
zun su yüzünden çektiği sıkıntı cümlemi-
zin ma‘lûm ve mücerrebidir. Bu zucreti 
kimimiz Terkos Su Şirketi’nin te’sîrâtına! 
kimimiz su bulucuların tama‘ ve ihtikârına 
ve bir çoğumuz da ahvâl dolayısıyla su sar-
fiyâtında vukû‘ bulan israfa atf ederiz, ve 
eslâf-ı kirâmın necîp ve rahîm bir hiss ile 
şehrimizin mevâki‘ ve nukât-ı muhtelifesin-
de te’sîs edup, câbcâ tahrîp, ve imhâ edilen 
çeşme ve sebillerin önlerinden geçtikçe eşk-i 
teessür akıtarak, bizim şu ni‘met nâşinas-
lığımızla eslâfın civânmerdliği arasındaki 
garîp tezâdın sır ve hikmetini aramak için 
it‘âb-ı zihin eder dururuz! Hâlbuki, yukarıda  

beldesinin tâm vasatında yani her iki beldeye 
(31) kilometre ba‘d ve mesâfededir.

Acem Şahı Serahs’in Xerses Anadolu’dan 
Rumeli’ye geçerken, Rumeli sâhiline en yakın 
bir mevki‘ olmak üzere (Abidus’u) intihâb et-
miş idi.

Bu mesâfe (7) istadyon [1] olduğundan, 
bu nokta-i iltisâk sonraları (Etpastadyum) 
Heptastadium nâmıyla meşhûr ve geçitte 
(Zuğma) Zeugma diye ma‘rûf olmuş idi.

Serahs’in bu noktadan geçecek olan ve 
akvâm ve ecnâs-ı muhtelifeden müteşekkil 
olmak i‘tibâriyle mühîp ve acîp ordusunu 
temâşâ etmek için Abidus ahâlîsine topraktan 
bir tepe yaptırarak, mermerden masnû‘ mu-
azzam tahtını bu tepe üzerine koydurmuş idi.

Serahs, bu serîr haşmeti üzerinden, vâki‘ 
olan muhârebe-i bahriyeye, ve bu muhâre-
bede saydan Venediklilerin ihrâz ettikleri 
muzaffariyeti buradan temâşâ etmiş idi. Bu 
vak‘a-i azîme-i tarîhiye Heredot’un tarîhinde 
mezkûrdur.

Anadolularca (Höyük) ta‘bîr olunan bu 
tepecikler, Anadolu’da pek çoktur, hatta 
Konya’da Sultan Alâeddin Cami-i Şerîfinin 
mebnî olduğu (Alâeddin Tepesi)nin, sun‘î bir 
tepe olduğu, bunu Konya ahâlîsinin münâve-
be sûretiyle sırtlarında küfelerle toprak taşı-
yarak vücûda getirdiklerini ve bu keyfiyetin 
Konya Mahkeme-i Şer’iyesi sicilât-ı kadîme-
sinde mezkûr ve mukayyed idüğünü Kon-
ya’da iken işitmiş idim.

İstanbul civârında da, ezcümle, Malte-
pe’de böyle bir tepe vardır. Bu tepenin üze-
rinde etrâfı demir parmaklıklı eski, fakat 
kitâbesiz bir mezâr görülüyor. Sâhibi kim-
dir, bilemiyoruz...

Aksa-yı şarkiye prensleriyle, hükümdar-
ları karargâh merkezlerini göstermek, san-
caklarını rekz ve i‘lâ ve yukarıda mevzû‘-ı 
bahs olan geçid-i resmî gibi merâsimi temâşâ 
itmek için bu kabîl tepeler inşâ ederlerdi.

Asorya ve Acem bilâdında evvelce ma‘rûf 
olan bu tepeler, beynelahâlî (taht) nâmıyla 
ma‘rûftur, eski Roma ıstılâhınca, Avrupalılar 
bu tepelere (Tumulus) Tumulus diyorlar.

Şu vak‘adan anlaşıldığı vechile, Anado-
lu’da câbecâ tesâdüf edilen bütün tepeler 
mezâr ve medfin olmak üzere inşâ edilmiş, 
ve Truva ovasındaki tepelerin içinde de ba-
zıları vardır ki, bunların medfen olmadıkları 
şüpheden varestedir.

İran Şahı Serahs’ın ordusu Boğaz’ı yedi 
gün, yedi gecede geçebilmiştir. Acem-
lerin Avrupa’ya vukû‘ bulan şu istîlâsını 
Ebu’l-müverrihîn, Heredot pek güzel tas-
vîr etmiştir. Bu levhada, Asya-yı garbînin ________________ 

[1]   Bazı eski coğrafya atlaslarındaAbidus belde-
si, elyevm (Na’ra) Nagara Burnu’nda (Boğaz Hisâr)da 
Kal‘a-i Sultaniye’nin cenûb-i şarkî cihetinde gösteri-
liyor.

________________ 
[1] Stade .- Ezmine-i atîka ta’bîrâtından olup, 

(180) metrelik bir mesâfeyi gösterir.
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Köy, Salihlerden geçerek Şeyhlere doğru gi-
der. Bu sûretle ki, bütün bu şehirler bir gün 
zarından zabt ve teshîr olundu. Abidos’un 
elde edilmesi keyfiyeti, Acemlerle Yunânîler 
arasında zuhûr eden muhârebeler esnâsında 
dâimâ bâdî-i nizâ‘ ve cidâl olmuş, kâh Atina-
lılara ve kâh Lâkedemonyalılara geçmiştir. 
Maamâfih, Dimitriyos’un oğlu Felibos’a karşı 
şiddetle mukâvemet etmiş idi. Filip, Marma-
ra sevâhilini yağma ve tahrîb, kendisine rûy-ı 
mutâvaat göstermeyen şehûr ve kasabâtı ih-
râk etmiştir. Hatta en dehşetli tehdîdler bile 
Abidos ahâlîsini Yûnân müsta‘merelerinin 
düşmanı olan Filip’e teslîm-i nefs ettireme-
miş, bu ahâlî teslîm olmaktan ise, bir nefer 
kalıncaya kadar ölmeyi tercîh etmişlerdi.

Kadınlar, çocuklar, her biri bir türlü ezâ 
ve işkencelerle katl-i âmm edildi. Şu hatt-ı 
hareket, Bizanslı (Etien)in dediği gibi, bu 
ahâlînin kadınmeşrep ve sukût-ı ahlâka mâ-
lik insanlardan olmadıklarını isbât eder... 
Uzun müddet süren bu felâketlere karşı, Abi-
dos kasabası, Bizans devleti zamanına kadar 
pâyidâr olmuş, bu zamanda, epey inkilâp ge-
çirmiştir.

..............................
İşte, Çanakkale’nin bütün menâkıb-ı 

mâzîye ve hâtırât-ı tarîhiyesini zübde ederek 
deriz ki; edvâr-ı sâlifede buralarda yaşamış 
olanlar mevcûdiyet-i milliyelerinin muhâfa-
zası kaygusını her türlü hiss ve endîşenin fev-
kinde görerek, ol sûrette hareket ettiklerinden 
dolayı, nisyân nâ-pezîr olan tarîhin sahâif-i 
tebcîline isimlerini nasıl kayd ettirmişler-
se, (Beş Mart) hâdise-i uzmâsında ve daha 
doğrusu Çanakkale gazâ-yı ekberinde, Oğuz 
Han’ın ensâl-i güzîdesinden olan Osmanlı 
Türkleri de nâmus ve şeref-i millîlerini kur-
tarmak için, hûn-ı cihân bahâ-yı hamiyetle-
riyle bu yerleri tertîp ve takdîs ve yüzlece asır 
evvel Agamemnon’un mezârını tertîp eden  

bütün milletlerini isimleriyle, elbise ve kıyâ-
fetleriyle gözümüzün önünden geçiyor, ve bu 
levha, akvâm-ı mezkûrenin asl ve menşe’leri-
ne dâir en sahîh ma‘lûmatı câmi‘dir.

Bu tasvîr, hiç şüphe yok ki, Ebu’l-müver-
rihînin bize terk ve ihdâ ettiği mebâhis meyâ-
nında en parlağı, ve en istifâde-bahş olanıdır.

(Abidos) beldesi Avrupa kıt‘asının kur-
bunda bulunmasından dolayı, pek çok tecâ-
vüzât ve hasârâta ma‘rûz kalmıştır. (Dara) 
Rusya’da sâkin (Siteler) üzerinde icrâ-yı sefer 
eylediği zaman, bu şehri, ve Çanakkale’nin 
diğer bazı bilâdını yaktı, sebebi de, akvâm-ı 
mezkûrenin de bilâhare Asya’ya doğru bir 
sefer icrâ etmeleri, ve bilâd-ı mezkûrenin bu 
sefer esnâsında akvâm-ı mezkûre tarafında 
üss’ül hareke ittihâz edilmesi korkusu idi, 
İstrabon’un haber verip, Herodot’un sükût ile 
geçiştirdiği bu vak‘ayı, belki kayd-ı ihtiyâtla 
telâkkî etmek lâzımdır. Abidos’un ihtirâkı 
Dara’nın (Asya Kersunes) yine avdeti esnâ-
sında vâki‘ olmuş olacak. Şu hâlde, İyonîlerin 
isyânı esnâsında Ispartalı (Derçilildas) Der-
cylildas, maiyetinde hafîf bir piyâde müfre-
zesi bulunduğu hâlde, Abidosluları teşvîk ve 
tahrîk için Çanakkale eyâletine göndermiş 
idi.

Fakat Dara’nın kâim-makâmı bulunan 
(Davrisis) Darurises, Acemlerde pek az gö-
rünen bir sür‘at ile ondan evvel yetişerek 
Çanakkale’yi Dardanie Abidos’u, Perkot’u, 
(Birgas - Percote) Lâpseki’yi ve Pezos’u rib-
ka-i itâatına aldı. Birgas’ın kurbunda Birgas 
Çayı geçer, ve şimâlinden Dalyan Burnu’n-
da, denize munsab olur. Eski Birgas Çar-
dak’tan Kal‘a-i Sultâniye’ye giden şose üze-
rindedir. Yegâne işlek bir yol olan bu cadde 
Çardak, Lâpseki, Birgas, Yapıldak, Musa 
Köy, Çiftlik, Karacaören’den bi’l-murûr 
Boğazhisâr’a gelir. Ve buradan Kalabalık  

kuşları tenzîr etmişlerdir!
O vak‘a bir efsânedir, bir hurâfedir, şâirâ-

ne bir tahayyüldür...
Serahs, o azametli ordusuna güvenmiş, 

fakat elîm bir sukût-ı hayâle düçâr olmuş idi. 
Hubb-i vatanperverî zâhirî alâyişte değil, fıt-
ratta necâbet-i halkiyedir.

Çanakkale müdâfaa-i delîrânesinde, Se-
rahs’in, Dara’nın âhenîn ordusuna bedel, 
Müslümanların polad sîneleri, vakûr çehre-
leri vardı...

Çanakkale müdâfaası, yarın da, ağyârın 
da destân-ı mefâhiridir. Düşmanın da yâd-â-
ver takdîr ve tebcîl olan ( 5 ) Mart Vak‘ası! 
Osmanlıların mevrûs-ı ecdâd olan hamâset 
ve şehâmetlerinin her türlü ta‘rîf ve tavsîfin 
fevkinde bir tecellî-i bâlâterîni, gayret-i milli-
yenin hayr-bahşâ-yı ‘uyûn olacak bir tezâhür-
dür... Türk, din ve milletini, nâmus ve mem-
leketini müdâfaa yolunda fedâ-yı nefs etmek 
için yaratılmış bir millet-i müsellahadır.

Bu mukaddesâta nerede, ne vakit tecâvüz 
edildiğini görürse, kükremiş arslanlar gibi, 
mütecâviz ve müteârrızlar üzerine saldırır, 
onları hâkk-i helâka serer... Lâl-gûn sancağı 
altında, Halîfesinin bir emr ve işâretiyle öl-
meği cânına minnet bilir:

“El-cennetü tahte zilâli’s-süyûf ”
Fazîlet-i mücâhedeyi, aksâ-yı emeli bildi-

ği için ölüm döşeğinde de olsa kalkar koşar:
“Faddelellahü’l-Mücâhidîn ale-l-kâidîn

Sultanahmet, Taş Mektep:12 Şubat 1333

 Maârif Nezâreti Te’lîf ve Tercüme 
 Dâiresi ve Muhâfaza-i Âsâr-ı ‘Atîka
 Encümen-i Dâimîsi ‘Azâsından

 Mehmed Ziyâ

79





Çanakkale5 Mart 331

köylünün kulağı, rûhu buna yabancı oldu-
ğundan bu mûsîkîden tahassüs edememesi 
tabîîdir.

Garp Mûsîkîsi kavâidi dâhilinde bes-
telenmiş olan diğer kısım ise nağmelerin 
zevk-i millîmize adem-i tevâfukundan o 
âsârın intişârı için sarf edilen mesâiye rağ-
men hiç bir zaman âmmenin makbûliyeti-
ne mazhâr olamamıştır. 

Bunlardan başka bu vâdide diğer bir 
takım eserler vücûda getirilmek istenilmiş 
ise de fen ve san‘at kavâidi hâricinde olduk-
larından bahs ve zikre şâyân değildirler.

Asker ve köylünün ihtiyâcât-ı mûsîkîye 
ve rûhiyesini tatmîn için yalnız bir mûsîkî 
vardır ki o da beşikte bulunduğu andan i‘ti-
baren işittiği kendi muhît ve memleketin 
terennümâtıdır. 

Saf ve tabîî olan bu mûsîkî, şark musî-
kiyesinden kuyûd ve kavâidine girmemiş 
ve bir ma‘nâ ve fikirde tazammun etmekte 
bulunmuştur.

Asr-ı hâzır mûsîkîsinin gâyet kesirli 
olan eşkâl-ı mûsîkîsinden her hangi birisi 
tetkîk ve tahlîl edilecek olursa o eserde bir 
fikr-i mûsîkînin mevcûdiyeti tezâhür eder.

Hiç bir eser-i mûsîkî yoktur ki muhte-
lif efkâr-i musîkiye birbirini ta‘kîb ve tevâlî 
etsin. En ufak bir şekl-i mûsîkîyi arz ve irâe 
eden bir parçanın tanzîminde bestekârın 
bir fikr-i mûsîkîden ayrılması dâimâ nazar-ı 
dikkate alacağı bir kâide-i esâsiyedir. Onun 
için bir eser-i mûsîkî, o fikr-i mûsîkîyi ifâ-
de eden bir takım muayyen motiflerden te-
şekkül etmiştir. Elimizde motifler mevcûd 
olursa onlar ianesiyle şekl-i mûsîkî vücûda 
getirilebilir. Anadolu ve köylü mûsîkîsinde 
ise bu motifleri mebzûliyetle bulabiliriz. 
Motiflerle bir şekl-i mûsîkînin ne sûretle 
ibdâ‘ edileceği kompozisyon ilmine vâkıf 
olanlara mâ‘lûmdur. Bazı âsâr-ı mûsîkîye 
vardır ki yalnız bir tek motifle vücûda ge-
tirilmiş ve bir takım sekevençlerle ve bun-
ların modülasyonlar üzerindeki tatbîkât ve 
icraâtıyla tevsî‘ edilmiştir. Bizde de Anado-
lu şarkılarından biri alınıp bunun içindeki 

Asker Türküsü

Mûsîkînin ordulardaki mevki‘ ve te’sîri 
pek mühimdir. Askerin vatanperverâne ih-
tisâsâtını tahrîk ve tehyîç, bir zaferi müteâ-
kib şükrân ve meserretlerini i‘lân ve izhâr 
edecek terennumât, uzun yürüyüş esnâsın-
da yâhûd durak ve istirahât zamanlarında-
ki teganniyât, askere rûhî bir zevk, kırılmaz 
bükülmez bir azim bahşeder. Milel-i gar-
biyyede askerin terennümâtı için bir takım 
şarkılar mevcûttur ki bunlar (Asker Şarkı-
ları) nâmıyla yâd edilir.

 Güfteleri i‘tibariyle vatan muhabbeti, 
askerlik fezâili gibi necîb, nezîh, âli mev-
zu‘ları ihtivâ eden bu neşidelerin besteleri 
de gâyet latîftir. Avam şarkıları meyânında 
bir kısım teşkîl eden bu teganniyâtta millet-
lerin rûhu mündemiçtir. Bu şarkılar, tekâ-
mülât-ı mûsîkînin tatbîkine sâha olan âlî 
âsâr-ı musîkiyedeki san‘atkârane dekâyiki 
muhtevî olmamakla beraber nağmelerdeki 
insicâm, letâfet ve hüsn-i terkîp i‘tibarıyla 
son derece hâiz-i kıymettir. Halkın samîmî 
ve saf terennümâtından neş’et etmiş olmak-
la, milletin bütün efrâdı tarafından anlaşı-
lır ve hiss edilir. Bu terennumât meyânın-
da eski asırlara âid besteler de mevcûttur 
bunlar asla ölmez, her vakit milletin kalp 
ve rûhunda yaşamakta ve dâimâ lisânında 
söylenmektedir.

 Bizde de i‘lân-ı hürriyeti müteâkib bir 
takım vatanî besteler tertîp ve tanzîm edil-
miş fakat hiçbiri yaşamamıştır. Bu âsârın 
bir kısmı şarkı mûsîkîsinin makâmlarına, 
usûllerine tevfîkân yapıldığından ve esâsen 
bu mûsîkînin istinâd ettiği kavâid-i nazari-
ye onu husûsi bir tarz ifâdeye münhasır bı-
raktığından besteler; güftedeki mevzu‘lara 
tevâfuk edememiştir. Aynı zamanda makâ-
ma esâretle beraber fıkr-i mûsîkîyi mûhit 
ve müfîd olamayan nağme silsilesini, usûl 
nâmı verilen uzun ve kısa zamanlardan 
teşkîl edilmiş motiflere tatbîk ve tevfîk 
etmek yalnız zevk ve hissini bu mûsîkî-
ye alıştıranlar için bir ma‘nâ ifâde eder,  

motiflerden lâyuad âsâr vücûda getirilebilir.

Asker ve halk terennümâtı için yapıla-
cak eserler iki veyâhûd üç taksîmâtlı ufak 
eşkâl-ı mûsîkîye dâhilinde olur ki bu şekle 
(Lied Türkü) denilir.

Bu motiflerden teşkîl edilen türküler 
esâs ittihâz edilerek sadâlar ve ritim i‘tiba-
rıyla tebdîlât ve tağyîrât icrâ edilerek bir 
çok türküler bestelenebilir.

Garb esâtize-i mûsîkişinâsı bu tarz-
da vücûda getirdikleri âsârda, esâs şarkıyı 
muhtelif şekilde arz etmek husûsunda hâ-
rikalar göstermişlerdir. Ba‘zan esâs şarkıya 
şeklî olan irtibâtı ref ‘ile yalnız rûhî münâ-
sebet ikâme etmişlerdir. Esâsen bizim ya-
pacağımız bu türkülerde gâyemiz, rûh-ı 
millîyi yaşatmaktır. Bunun için ta‘kîb olu-
nacak iki tarz-ı mesâi vardır. Ya Anadolu 
türkülerinin motiflerini şekle sokarak ted-
vîn etmek yâhûd bu rûhtan mülhem olarak 
âsâr meydâna getirmektir. Maamâfih doğ-
rudan doğruya motifler üzerinde çalışıl-
ması o rûhu muhtevî âsârı bestelemekten 
mukaddem tutulmalıdır. Evvel emirde bir 
kere rûh-i milliyeyi hakîkaten, ihtivâ eden 
o türküleri cem‘ etmeli ki sonraları onlar-
dan ve onların rûhundan âsâr îcâd edile-
bilsin. Bu husûsta muvaffakiyet bestekârın 
kudret-i ilmine derece-i vukûf ve istidâdına 
bağlıdır. Ancak bu sûretle millî rûh yaşar ve 
garp esâs ve fenniyâtını tatbîk imkânı husûl 
bulur. Bu tarz mesâi Avrupalılarca da icrâ 
edilmiştir. Viyana’da nuzzârdan (Pomer)in 
nezâret ve himâyesinde ve mûsîkişinâs (Fe-
ridlender)in riyâsetinde teşekkül eden bir 
hey’et ve Almanya’da dahi bu gibi cem‘iyet-
ler tarafından millî nağmelerin toplanması 
husûsunda ibrâz olunan mesâi yukarıdaki 
mütâlaâtımı te’yîd etmektedir. Memleketi-
mizde dahi pek kesîr olan rûh-i milliyeyi 
muhtevî bu gibi âsârın cem‘ ve tedvîni ve 
asr-ı hâzır terakkiyât-ı mütekâmiliyesiyle 
te’lîf edilerek ona asrî bir mâhiyet ve şekil 
verilmesi temennî edilir. 

    Musa Süreyya
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________________ 
[1] İngiltere erkân-ı harbiyesinden Siprat 

Spratt’ın mesaîsi.

ve Boğaz’ı ancak hutût-i umûmiyesi dâhi-
linde tavsîfe ve bugünkü şekiller ve vaz‘i-
yetlerin husûlünde pek büyük te’sîri olan 
vukû‘ât-ı mâziyeyi şöylece tahattura çalışa-
cağız.

Tekfur Dağı silsile-i sâhiliyesine dar 
ve az mürtefi Bolayır kademesi ile birle-
şen Gelibolu Yarımadası, esâs i‘tibarıyla 
Anadolu kitle-i şimâliyesinin bir parça-
sıdır. Bugün pek ârızî olarak Avrupa kı-
tasına muttasıl görünen bu yarımada, 
bütün Biga Yarımadası, İmroz, Limni ve 
Midilli adaları ile birlikte derinliği ancak 
200 metreye varan tahtelbahir bir kademe  

üzerinde bulunmaktadır. Adalar Deni-
zi’nin en derin yerlerine [Şekil : 1 ] Boğaz 
civârında değil, fakat Gelibolu Yarımada-
sı’nın şimâl sâhili eteklerinde tesâdüf edil-
mesi ve bu sâhili cenûb-i garbiye doğru pek 
iyi temdid eden İmroz ve Limni adalarının 
da yine garbda büyük derinlikler önünde 
yükselmeleri bu fikri te’yîd eden pek ehem-
miyetli işâretlerdir. Görülüyor ki Gelibolu 
Yarımadası’nı Anadolu sâhilinden ayıran 
hakîkî hufreleri ne Çanakkale Boğazı’n-
da ne de bu istikâmette bulabiliyoruz. Bu 
hufreyi ancak daha şimâlde, yarımada-
nın sâhil-i şimâlîsi önünde aramak lâzım 
geliyor. Zaten burada sâhil, inhidâmlar  

Çanakkale Boğazı nasıl açılmış?

Çanakkale, bu derin ve muavvec Bo-
ğaz, daha doğrusu bir deniz kolundan 
ziyâde şimâl-i şarkîden cenûb-i garbiye 
doğru akan büyük bir nehre benzeyen bu 
dar geçit, yekdiğerine rabt ettiği denizler 
ve alemler i‘tibârıyla bütün dünyada em-
sâlsiz bir ehemmiyeti hâizdir. Marmara’yı, 
Avrupa ile Asya arasında uzanan bu güzel 
deniz gölünü Adalar Denizi’ne birleştiren 
Çanakkale, iki mühim kıt‘a ile iki büyük 
dâhil deniz mihverlerinin merkez nukâtı 
üzerinde, şark yollarına hâkim ve garb 
ticaret ve fikir cereyânları için câzib bir 
merkez-i medeniyet olan İs-
tanbul’un pek emîn, pek sağ-
lam bir kilididir. Hele bizim 
için daha büyük bir kıymet 
ve ehemmiyeti hâiz olduğu, 
Türk tarîhine şânlı sahîfeler 
ilave eden parlak müdâfaası 
ile de teeyyüd eden bu boğaz, 
daha uzaklarda bütün cenûbî 
Rusya zengin kara toprakları-
nın ve bütün aşağı Tuna, Din-
yester, Dinyeper, Don, Riyon 
feyzdâr havzalarının cenûb 
memleketleri ile ve dolayısıy-
la açık denizlerle yegane rab-
tiyesi olmak i‘tibârıyla daha 
büyük bir kıymet-i siyâsiye 
ve iktisâdiye ihrâz eyler.

 Çanakkale Boğazı’nın ve Gelibolu Ya-
rımadası’nın teşekkülât-ı tabîiye ve bün-
ye-i esâsiyesi hakkında kâfî derecede ilmî 
tedkîkler henüz yapılmamış olduğu gibi 
mütehassıslar tarafından gezilip görülmek 
sûretiyle de bir tavsîf-i coğrafîsi kaleme 
alınmış değildir. Yalnız Çanakkale için 
değil, bütün Türkiye için mevcûd olan bu 
pek mühim noksanın bir ân evvel itmâ-
mını temenni etmeliyiz. Çünkü bu tarz te-
tebbu‘ların te’mîn edeceği maddî, ma‘nevî 
istifâdelerin büyüklüğünü herkes tasdîk 
eder. Vesâit ve vesâikdeki bu imkânsız-
lık sebebiyle biz burada şibh-i cezîreyi  

ile husûle geldiğini gösterecek tarzda ilerle-

mektedir. Bundan mâadâ Adalar Denizinin 

Saros (Muarız) Körfezi ile Selanik Körfezi, 

İmroz ve Limni adaları ve Kavala sâhili 

arasında kalan kısmında denizin en derin 

yerlerini teşkîl eden hufreler hep Gelibo-

lu yarımadası şimâl sâhilinin istikâmet-i 

umûmiyesine muvâzi olmak üzere şimâl-i 

şarkîden cenûb-i garbiye doğru uzandığı 

gibi Marmara Denizi’nde de en derin yer-

ler tamâmıyla Saros Körfezi’nin hatt-ı imti-

dâdı üzerinde bulunmaktadır. Hatta İzmit 

ve Gemlik körfezleri ve bu 

körfezleri dâhile doğru aynı 

tarz ve cihette uzatan Sapanca 

ve İznik gölleri ve evvelce bir 

ada halinde iken Anadolu sâ-

hili ile sonradan irtibât peydâ 

etmiş olan Erdek yarımada-

sı sâhilleri ve daha cenûbda 

Edremit Körfezi, istikâmet-i 

umûmiyelerinde, hep aynı 

mihver-i teşekkül ile alâkadar 

görünmektedirler.

 Bütün bunlar bizi bugün-

kü şekillerin meydâna gel-

mesinde te’sîrini göstermiş 

olan umûmî âmillerin vücûdunu taharri-

ye sevk eder. Diğer cihetten Boğaz’ın her 

iki cihetinde arâzînin yekdiğerini munta-

zaman ta‘kîb eden tabakâttan mürekkeb 

olması ve jeologların her iki tarafta aynı 

fosiller toplamış olmaları [1]  da bu ir-

tibât fikrini takviyeye kâfîdir. Bu irtibât 

deniz sularından hâli olarak tamâmıyla 

mevcûd olduğu zamanlar bugünkü Ça-

nakkale Boğazı, İstanbul Boğazı için de 

varid olduğu gibi, bir nehir vâdisinden 
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daha mukâvim oldukları gibi kâbiliyet-i 
hulûliyeleri sebebiyle hâricî cereyânların 
tenâkusuna da sebebiyet verdiklerinden bu 
cins arâzîde tepelerin üzeri pek az ârizalı ve 
hafîf mevceli bir yayla şeklini gösterir. Bu 
sûretle âdetâ musattah kitleler teşkîl eden 
bu parçaların yamaçları, yine evsaf-ı hük-
miyelerinin bir netîce-i tabîiyesi olarak, 
pek sarp ve dik olarak sarkar.

Fakat kalkerlerin, daha kuvvetli te-
reffü‘lere uğradıkları için daha şiddet-
li i’tikallerle tamâmıyla ortadan kal-
dırılmış oldukları yerlerde, bahusûs  

iltivâların müsâid zemînler hazırladığı 
nukâtta altındaki daha az mukâvim tabaka-
lar meydâna çıkmış ve bu veçhile pek faz-
la genişlikleri ile nazar-ı dikkati celb eden 
vâdiler te’sîs etmiş ve cidârlarda ahenkdâr 
şekiller husûle gelmiştir.

 Bu kadar geniş vâdileri, bu kadar hafîf 
meyilli sırtları hazırlamak ve eşkalde bu 
kadar muntazam temevvücler çizebilmek 
için fi‘l-i itikâlin uzun asırlar zarfında tekâ-
mül ve şeyhûhet devrelerine kadar iler-
lemiş olması lâzım gelir. Yalnız bu ihtiyâr 
şekiller ortasında sert hatlara, kuvvetli  

başka bir şey değildi.[2]  Filhakîka bugün 
Boğaz’ın a‘mâkındaki şekillerin tedkîki 
bize bu hufrenin bir i’tikâl vâdisi olduğu 
hissini verir. Boğaz seviyesi altında 5, 20, 
30 kulaç ‘umk gösteren hatların, sâhilleri 
muntazaman ta‘kîb etmesi ve 40 kulaçtan 
fazla derinliğe mâlik olan ve birbirinden 
ayrı altı parça teşkîl eden yerlerin de bulun-
dukları muhtelif mevki‘lerde hep sâhilin 
hutût-i umûmiyesine muvâzi uzanmaları 
ve Anadolu sâhilinde Saltık Liman civârın-
da denize dökülen Yapıldak Çayı mansabı 
hizâsında tahtelbahir hutût-i 
mütesâviy’ül- ‘umkların bir 
tâbi‘ vâdi kenarını tanzîr ede-
cek şekilde bulunmaları Ça-
nakkale hufresinin eski bir 
vâdi olması ihtimâlini te’yîd 
eder. [Şekil : 2] Boğaz’ın muh-
telif noktasında yapılan mak-
ta‘lar bu ihtimâli daha sarîh 
olarak göstermekte ve hemen 
hepsi bir vâdi şeklini hâiz bu-
lunmaktadır. [Şekil : 3 ve 4]

 Gelibolu Yarımadası yek-
diğeri üzerine mevzû‘ tabakât 
ve rusûbiyeden mürekkeb-
dir. Bu tabakalar ekseriyet-
le kırmızı kum taşlarından, 
marenli ve killi şistler ile 
bunlar arasına karışmış çakıl 
taşlarından, kumlu marenlerden ve mü-
tekessibe (Konglomera)lardan müteşek-
kil olup bazı yerlerde kalkerlerle mestûr 
bulunmaktadır. Şark-garb istikâmetinde 
iltivâ peydâ etmiş olan bu noktalar şibh-i 
cezîrenin her tarafında tamâmıyla mev-
cûd değildir. Kalkerlerin manzûr olduğu 
yerlerde eşkal-ı coğrafiye husûsi bir şekil 
alır. Bu kayalar te’sîrât-ı hâriciyeye karşı  

meyillere ve geniş vâdiler içinde yeniden 
derin izler açmış olan azmaklara da tesâ-
düf ediliyor bu gençlik emareleri, eşkâl-i 
topografiyenin tekemmülünde yeni bir 
safha açan bazı hâdiselerin husûle geldi-
ğini ve binnetîce devre-i i’tikalin yeniden 
devre-i şebâba döndüğünü gösterir. Bu hâ-
diseler nehirlerin müntehi olduğu tesviye 
satıhlarında –denizlerde ve tâbi‘ nehirler 
için mülteka satıhlarında- vukû‘a gelen bir 
tebeddüle âid olabilir.

 Bu tarz tebeddülâtın Gelibolu Yarıma-
dası’nda nakikaten vukû‘ bulmuş olduğu-

nu gösteren pek çok işâretler 
bulunmuştur. Şibh-i cezîrede 
ekser-i nehirlerin vâdisinde 
seviye-i bahirden 70:100 met-
re irtifa‘ında mevadd-ı elha-
kiyyeden mürekkeb bir takım 
teraseler, sedler görülmüştür. 
[1] Bunlar bize evvelce bu ne-
hirlerin 70:100 metre irtifa‘ın-
da akmış olduklarını, bilâhare 
müntehi oldukları deniz se-
viyesinde husûle gelen bir te-
beddül netîcesi olarak yeniden 
faâliyete girmek sûretiyle vâdi-
lerinin amûdî kazıntısını daha 
kuvvetle ilerlettiklerini ve eski 
lahiklerini yüksekte bırakarak 
şimdiki seviyeye inmiş olduk-
larını gösterir. Nehirlerin te-
şekkül etmek üzere olan mak-
ta-ı muvazenetlerini bozarak, 

onlara yeni bir faâliyet devresi açan böyle 
bir tebeddül, ya deniz seviyesinin alçalma-
sını mûcib olan bir inhidâm hareketinin 
veya yine aynı netîceyi verecek olan bir 
karalar tereffü‘nün zuhûruyla husûle ge-
lebilir. Burada hâdisenin tereffü‘ şeklinde 
zâhir olduğuna şüphe edilemez. Çünkü 
bunu te’yîd eden delîller vardır. Şöyle ki: 
Gelibolu Yarımadası’nda yüksek yerlerde 
nehirlerin terk etmiş oldukları lahkî te-
raselerden mâadâ sâhillere âid teşekkülât

Şekil - 2

________________ 

[1]   Müderris Valterpe’nin, Dâr’ül-Fünûn Fünûn 
Fakültesi Mecmuası, sayı:3, sayfa:190

________________ 
[2] (Andirusûv)a göre  Andrussow Scottisch ge-

ographical magazine 
Vol. XVI - 1900 Sahife : 688 
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eder. Geçen sene Çanakkale’de te-
dkîkât-ı jeolojiyede bulunmuş olan Wal-
ter Penk Bey de Kilya ve Maydos arâzî-i 
münhattasında 70:100 metre irtifa‘ı-
na kadar istiridye kuka‘aları görmüştür.

 İşte vaktiyle bütün şibh-i cezîre daha 
alçak bir sevide ve şimdi seviye-i bahir-
den yükseklerde kalan yerler deniz kena-
rını teşkîl etmekte iken nehirlerde daha 
yüksek bir seviyede akmakta ve o zaman-
lar şimdikinden daha çok yüksek ve daha 
çok ârizalı olması lâzım gelen zirveleri 
tahrîb ederek sürükledikleri döküntüle-
ri mecralarının tarafeynine yaymakta idi. 
Arâzînin hey’et-i umûmiyesiyle tereffü‘ü 
sâhil bekâyasının yükseklerde kalmasını 
mûcib olduğu gibi tesviye satıhlarından 
uzak kalan nehirleri de yeniden faâliyet 
kesb etmeye mecbûr etmiştir. [Şekil: 5]

Diğer cihetten deniz bekâyasına yalnız yarım  

adanın hâric cebhelerinde tesâdüf edilerek 
bunların bazı vâdiler içerisinde ve denizden 
çok uzak mesâfelerde dahi görülmesi bizi 
buraların da vaktiyle deniz sularıyla mestûr 
kalmış olduğunu, binâenaleyh Marmara 
Denizi’ni Akdeniz’e birleştiren Boğaz’ın 
her vakit şimdiki mecrasını ta‘kîb etme-
miş olduğunu tasavvur etmeğe sevk eder.

Bugün bizim için pek hayâtî bir ehem-
miyet alan Çanakkale Boğazı şekl-i hâzırı-
nı acaba nasıl iktisab eylemiştir? Marma-
ra’yı Akdeniz’e birleştiren geçit bugünkü 
şekil ve şerâitinde husûle gelmiş olma-
saydı, meselâ bu iki deniz birbirine daha 
geniş ve daha serbest bir tarîk ile birleş-
seydi, tabîî Marmara’nın, İstanbul Boğa-
zı’nın Karadeniz’in hükmî, uzvî, ictimaî 
ve siyâsî şerâit-i hâzırası büsbütün baş-
ka şekiller altında tecellî edecekti. Pâyı-
tahtımızın emniyet ve selâmetini te’mîn  

ve bekâyaya, çakıl taşlarına, hayvanât-ı 
bahriye kavka‘alarına da seviye-i bahir-
den muhtelif irtifa‘larda tesâdüf edilmek-
tedir. 1857’de İngiliz erkan-ı bahriyesin-
den Sprât Spratt, Maydos’un şimâlinde 
denizden 12 metre irtifa‘ında istiridyelere 
karışık yeni bir sâhil deposu bulmuştu. 
Daha sonraları Gelibolu Yarımadası’nda 
ilmî tedkîkat icrâ eden Calvert, Nevimâyr 
Neumayr da bu mütalaâtı tasdîk etmişler, 
hatta bu depolar arasında, vaktiyle buraları 
deniz kenârını teşkîl etmekte iken bu ah-
vâlî de insanların yaşamış olduğuna kat‘i 
bir bürhan olmak üzere, çakmak taşından 
yapılmış bir bıçak bile bulmuşlardı [1] Bu 
keşif bize bir tereffü‘ hâdisesinin nisbeten 
yeni olduğunu ve Çanakkale Boğazı’nın 
geçirmiş olduğu son safha-i inkılâba kab-
le’t-tarîh yaşayan insanların da şâhid ol-
duklarını gösterir. Zaten bu tarz bekâyaya  

Karadeniz sâhillerinin, muhtelif nukâtın-
da da tesâdüf edilmiştir. Şu hâlde bu bati 
tereffü‘ hâdisesinin bütün Anadolu kitle-i 
şimâliyesi ve bütün Karadeniz sâhilleri için 
vaki olan umûmî bir hareket olmak üzere 
telâkkîsi lâzım gelir. Abis Abich Kerç Boğa-
zı’nda ve Taman Yarımadası’nda ve Anado-
lu’daki tetebbuâtı ile meşhûr olan Çihaçef 
Tchihatchef Samsun’un cenûbunda sâhil 
depolarını sâhilden uzaklara ve yüksek 
yerlerde görmüşlerdir. Bu bekâyanın ufku 
tabakalar hâlinde ve cüz’î tehâlüf ile dâimâ 
aynı irtifalarda görülmesi bu eski sâhil de-
polarını yükselten tereffü‘leri bu havâlîde 
umûmî bir hareket şeklinde vukû‘ bul-
muş olduğunu daha kat‘i bir sûrette isbât  

eden bu kuvvetli kilidin ne gibi hâdisât-ı 
tabîiye netîcesinde bugünkü şeklini al-
mış olduğunu araştırmak merak ve teces-
süs ile ta‘kîb edilecek bir mes’eledir. [1]

Yüzbinlerce sene evvel bugünkü Bahr-i 
Sefid çok vâsi‘ idi. Bir aralık Karadeniz’le ve 
Bahr-i Hazer’le muttasıl olan bu deniz son-
raları ufalmış, Karadeniz bir göl ve bataklık 
hâline gelmiş ve iki denizin eski irtibâtın-
dan bir eser kalmamıştı. Fakat Akdeniz 
şimdiki Adalar Denizini henüz teşkîl etme-
mişti. Bu denizin bulunduğu yerde bir kara 
parçası garbî Anadolu’yu Balkan Yarıma-
dasına birleştiriyordu. Bu kitlenin şimâlin-
de Gelibolu Yarımadası’nın, Çanakkale Bo-
ğazı’nın, bir kısım Anadolu’nun, Trakya’nın 
ve Marmara Denizi’nin bulunduğu sâhayı 
sular kaplayıverdi. Daha uzaklarda bulu-
nan karalardan gelen nehirlerin getirdikleri  

döküntüler yavaş yavaş bu denizde teres-
süb ediyor ve o devirlerde yaşayan hay-
vanât bekâyası da bu teressübler arasın-
da kalıyordu. Bu deniz ba‘zan derin bir 
deniz hâline gelmiş, ba‘zan sular çekile-
rek bataklıklar teşekkül etmiş ve teressü-
bât ve uzviyâtın eşkâl ve evsâfı bu şerâite 
göre mütemâdiyen değişmişti. Sonraları 
sular buradan da çekilmiş, bu rusûbî ta-
bakât ufkiyetlerini muhâfaza etmek üzere 
yükselmişler, üzerlerinde meyl-i umû-
miye göre istikâmet alan lâzım nehirler 
[2] teessüs etmiş ve bunlar kendilerine 

________________ 
[1]   Mutalaa edilecek olan faraziye hali hazırda 

görülen işâret ve emârelere  müstenid bir ta ‘lilden 
Déductuion başka bir şey değildir.

[2]   Yeniden terfi‘e düçâr olan arâzîde meylin 
istikâmetinde umûmîyesine göre cereyânı te’sis eden 
nehirlere ; Amerikalı Profesör Devis’in Davis tabi-
rince lâzım nehirler  Conséquent, bilâhare arâzînin 
teşekkülât-ı bünyeviyesine göre vücûd bularak meyl-i 
umûmî ile alakâdâr olmayan istîkâmetlerde akan ne-
hirlere Lâhik Nehirler Subséquent denir.

________________ 
[1] Zoz- La face de la terre Suess, Birinci Cild, 

sahife: 441
Calvert und Neunmayr, Junge Ablagerungen am 

Hellesport 358 ve 366 sahife

Şekil - 4

Şekil - 5
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Şimdi bu iki mevki‘ arasında yükselen 
Kakmatepe o zaman küçük bir adadan 
ibâretti [2]. Üçüncü mahrec şimdiki bo-
ğazdı. Lâkin mütemâdiyen tereffü‘ler de-
vam ediyor; mütemâdiyen adalar arasını 
ayıran az derin yerler sulardan hâricde ka-
larak dağınık parçaları birbirine rabt edi-
yor; büyük münhaniler çevirerek ilerleyen 
sâhil hatları arasındaki körfezleri, buraya 
dökülen nehirler lahıklarıyla, deniz dal-
gaları burunlara yığdıkları kordonlarıyla 
mütemâdiyen dolduruyor ve mütemâdiyen 
iki deniz arasındaki kolların adedi azala-
rak bütün sular yalnız bir koldan, şimdiki 
mahrecden geçmeye mecbûr oluyor, bu sû-
retle cereyânın şiddet ve kuvveti pek arttı-
ğı cihetle Boğaz’ı a‘makta tahrîb ediyordu.  

İşte tereffü‘ kuvvetinin aksine çalışan bu 
i’tikal te’sîrleri sâyesindedir ki Boğaz’ın 
ka‘rı mütemâdiyen yontulmuş ve iki de-
niz arasındaki irtibât te’mîn edilebilmiş-
tir. Görülüyor ki evvelâ iltivâların, son-
ra i’tikaller, inhidâmlar ve inşikâklarla 
tereffü‘lerin hazırlamış olduğu bugünkü 
eşkalin husûl ve idâmesinde deniz ce-
reyânlarının büyük bir vazîfesi vardır. 
Karadeniz’in nisbeten tatlı suları satıhtan 
mütemâdiyen İstanbul Boğazı, Marmara  

vâdiler oymağa başlamış idi. Fakat bu 
sükûn devresini ta‘kîb eden bir buhrân 
devresinde şiddetli iltivâlar ve inşikâklar 
olmuş ve bunlar arâzîyi birçok yerlerde te-
essüs etmiş ve bunlar kendilerine vâdiler 
oymağa başlamıştı. Fakat bu sükûn devre-
sini ta‘kîb eden bir buhrân devresinde şid-
detli iltivâlar ve inşikâklar olmuş ve bunlar 
arâziyi birçok yerlerde i’tikallere müstaid 
ve müsâid bir şekle sokmuştu. Aradan yine 
binlerce seneler geçtikten sonra cenûbda 
Adalar Denizi’nin bulunduğu yeri işgâl 
eden kara parçası yavaş yavaş parçalandı, 
Akdeniz tedrîcî sûrette şimâle doğru iler-
ledi. Deniz evvelâ Milo, Rodos ve İstanköy 
adaları istikâmetine kadar sokuldu. İkinci 
bir çöküntü suları Sıklad Adaları arasına 
celb etti. Çok sonra bu eski kıt‘anın kısm-ı 
mütebâkisi de çökerek Bahr-i Sefid şimâle 
doğru ilerledi ve Karadeniz ile irtibât pey-
dâ etti. Fakat bu şiddetli inhidamlar arasın-
da Anadolu kitlesinin münteha-yi şimâlîsi 
tedrîcî fakat sürekli bir hareket-i tereffü‘i-
ye göstermişti. Bu inhidâmları müteâkib 
Adalar Denizi Marmara Denizi’yle Bolayır 
Boğazı vâsıtasıyla irtibât peydâ eylemişti. 
[1] Şimdiki Çanakkale mahrecini teşkîl 
eden i’tikal vâdisi henüz sular altında bu-
lunuyor, yalnız bu pek geniş Bolayır Boğa-
zı’nın cenûbunda ve Anadolu sâhili önün-
de bir takım küçük adalar sıralanıyordu. 
[Şekil : 6] Tereffü‘ devam ettikçe, şimdiki 
Gelibolu Yarımadası’nın en yüksek tepele-
rini teşkîl eden bu adacıkları sular altında 
birbirine birleştiren kademeler deniz sevi-
yesinden hâricde kalarak adalar yekdiğe-
riyle ittisâl peydâ ediyordu. Nihâyet teref-
fü‘lerle Bolayır sırtları tamâmıyla sulardan 
dışarıya çıkarak burada iki denizin râbıtası 
kesildi ve Akdeniz’in tuzlu suları adalar 
arasındaki üç koldan Marmara’ya geç-
meğe başladı. Bu mahreclerden biri May-
dos’dan, biri Kilya limanından geçiyordu.  

Denizi ve Çanakkale Boğazı vâsıtasıyla 
Adalar Denizi’ne akmamış ve bilmukâbele 
Akdeniz’in tuzlu ve ağır suları bu cereyâ-
nın altından aksi istikâmete Karadeniz’e 
doğru şiddetle geçmemiş olsaydı, bu kuv-
vetli cereyân i’tikalleri mevcûd olmayacak 
ve tereffü‘lerin temâdisi hâlinde denizler 
arasındaki irtibâtın inkıta‘ı da mümkin 
olabilecek ve bugünkü Boğaz’ın birini işgâl 
edecek olan bir-berzah Marmara Denizi’ni 
ve Karadeniz’i her taraftan kapalı büyük 
göller hâline getirecekti.

 Dâr’ül-Fünûn müderrislerinden

 Faik Sabri

“Çanakkale”nin ölmez hâtıralarından:

 Namaz [*]
İngiliz’in vakit vakit gemilerden, siperden..

Yine bolca gülle, bomba savurduğu bir gündü.

Hızlı hızlı geçiyordum, tehlikeli bir yerden

Birden bire gözlerime büyük bir şey göründü.

Böyle büyük görünen şey küçücük bir insandı,

Fakat bana çok dokundu, ayaklarım bağlandı.

Ateşlerin yaladığı bu düzlükten geçenler,

Güllelerin cehennemlik yağmurundan kaçarken..

Yolun biraz kenarında,tek başına bir nefer,

Pervâsızca bombalardan, ateşlerden, her şeyden..

Kendisine, süngüsünden bir mihrapçık kurmuştu.

Sonra onun karşısında namazına durmuştu.

Ne, havada ıslık çalan.. Ve düştüğü yerlere

Kızgın çelik dahmelerle ölüm saçan gülleler..

Ne, semâda ifrit gibi, vızıldayan tayyare...

Ne dünyalık bir düşünce, ne bir korku, ne keder

Onun demir yüreğini oynatmaktan acizdi,

Sanki toplar, şarapneller tehlikesiz.. sessizdi!

________________ 
[*]   Bir kısmı Harb Mecmûası’ndan basılmıştı.

________________ 

[1] Bolâyır havâlisinin devr-i râbi‘ tabakakât-ı 

rüsuviyesinden mürekkeb olması buraların o devirde 

sularla mestûr olduğun isbât eder.

________________ 
[2] Maydos ve Kilya arâzî-i müntehasında ve se-

viye-i bahrden mürtefi‘ nukâtta görülen sâhil depola-
rı bu fikri te’yid eder.

Şekil - 6
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Sonra, biraz kımıldandı... Ellerini -yaratan

Tanrı’sına duâ için -gökyüzüne çevirdi.

Şimdi artık, Allah’ına döküyordu derdini

Gözlerini kapamıştı.. unutmuştu kendini

Tanrısına karşı, boynu bükük duran bu nefer

Korku bilmez bir yiğitti.. hürmetlerle eğildim!

Duâsına mutlak (âmin) diyorlardı melekler.

Kendimi pek fazla gördüm.. usûl usûl çekildim!

Ben giderken kulağıma değdi onun sadâsı:

(Allâhümme salli alâ seyyidinâ...) duâsı.

Çekilmiştim; fakat hâlâ geriye

Bakıyordum ne yapıyor o diye

Ben merakla, böyle durup bakarken

O, doğruldu silkinerek yerinden

Tanrısıyla hesâbını bitirdi

Süngüsünü kılıfına geçirdi

Gidiyordu... Arkasından seslendim

Dönüp baktı, cevâp verdi:

   - Efendim

- Uğur ola, acelen ne hemşerim

Biraz eğlen, gel cigara içelim

- Yok efendi, afv edersin işim var

Öyle çokluk eğlenemem vakit dar

- Adam sende ne olurmuş, gel biraz -

Şuracıkta oturalım..

                              - Olamaz

Sonra belki yetişemem nöbete

Burdan daha epey sürer şu tepe

Başka vakit görüşürüz İnşaallah

- Selâmetle koş yiğidim Eyvallah

Fakat bâri, şu paketi olsun al

- Eksik olma, tütün içmem, hoşçakal

- Bir söz daha: Neredesin?

                               - İlerde,

Kanlısırt’ın önündeki siperde..

Böyle deyip şahin gibi süzüldü

Potinleri yanındaydı... Onun büyük saygısı

Kunduralı ibadeti görmüyordu muvâfık.

Böyle temiz bir yüreğin bütün işi, kaygısı,

Elbet Hakk’ın rızasına olmalıydı mutabık.

Kuru toprak üzerinde kundurasız kılınan

Bu namazın, pek uygun bir kubbesiydi âsumân!

Bir çam, ona gölgesinden yapmış idi seccâde

Sanki tekbîr alıyordu, vakit vakit top sesi..

Gözlerinin sade akı beyaz kalan yüzünde

Parlıyordu o sarsılmaz îmânının gölgesi

Bir Müslüman nasıl olur? Bu levhadan anladım,

Hürmetlerle -yavaş yavaş- sokuldum beş on adım

Başındaki kabalağın gölgesine gömülen

Süzük gözler dikilmişti o süngüden mihraba

Hakk’ın büyük dîvânında, eli bağlı, dururken

Artık o, can kaygısını almıyordu hesâba.

Allah Allah, bu, ne yüksek bir îmândır ya Rabbi!

Bir Müslüman, ne büyük bir kahramandır ya Rabbi!

Kahramandır, çünkü toplar etrâfında patlarken

Zerre kadar titremedi, namazını bozmadı.

Dört yanına ateş saçan, türlü türlü âfetten

Sanki onu koruyordu bir meleğin kanadı.

Onun, böyle tevekkülü bana pek çok dokandı

Yüreğimi bir şey ezdi... iki gözüm sulandı.

Ey medeni İngilizler! Daha varsa getirin

İnsanları küme küme öldürecek şeyleri..

Getirin de şu cenneti, cehenneme çevirin,

Bak onlar korkutur mu, bir Müslüman neferi?

Bunu hâlâ anlamıyor, ne (Hamilton) ne (Grey)

Müslümanı korkutamaz Allah’ından başka şey.

Böyle dalgın düşünerek geçerken ben yanından

Sağa sola selâm verdi, namazını bitirdi.

Sanki bağlı bir arslandı çözüldü

Kanlısırt’ın önlerinde eğlenirmiş bu arslan

Fakat bilmem, bu toprağın kansız yeri neresi

Düşmanlar da şâhittir ki, seller gibi çağlayan-

Türk kanıyla yoğrulmuştur bütün dağı, deresi

Sen de işte o fedakâr erlerdensin ey yiğit

Vazîfen pek mukaddestir, aman durma haydi git

*
**

Adı neydi, nereliydi? Soramadım kendine

Fakat onun Türk olduğu lisânından belliydi

Adı Mehmed, ya Ahmet’miş anlamaya hacet ne,

Oradaki yiğitlerin hepsi de bir hâlliydi

Hepsi dindar, hepsi nazik, hepsi tosun, hepsi mert

Hepsinde de (düşman kini) bir onulmaz acı dert

Selâm size; ey Bursa’nın, Ankara’nın, Konya’nın..

Vatan için ölümleri şeref bilen evlâdı

Emin olun, sizden akan bir damlacık al kanın

Elemiyle bir milletin bütün rûhu kanadı.

Şimdi hâlâ, nerde görsem kabalaklı bir asker

Hâtırıma gelir hemen namaz kılan o nefer.

Teşrîn-i Sâni (1)331 (1915)

Ahmet Nedim

 - Bir damla kan ve bir damla gözyaşı -
Çanakkale menâkıbından iki hakikî vak‘a - Yalnız birbirine 

“bağlamakla hamâsete şefkat tülünü örttük..”

 1

Şefika - Minekârî küçük melek re-

simleriyle müzeyyen ufak, zarîf aynalı 

masasının maî abajurlu lambası önünde 

açtığı (göz yaşlarıyla lekelenmiş...) bir 

mektûbu kim bilir kaçıncı defa okumağa 

dalmıştı. Nihâyet rûhunun kuvvetini ağ-

zından uçuruyormuş gibi derinden acıklı 

bir (âh!..) çekerek gözlerini karyolasının 
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Şefika’ya bir yıldırım sür‘atiyle te’sîr et-
tiğinden yere kapanarak hıçkıra hıçkıra 
ağlıyor.. Ve boğuk iniltilerinden şu sözler 
işitiliyordu: -Onun benimkini resm etme-
sine mukâbil üç sene evvel nişânımız mü-
bârekesi olarak yapıp verdiğim bu resim 
işte hazîn bir yadigâr olarak yine bana iâde 
edildi.. O - bunu ne vakit seyr etse- oh ne 
kadar seviniyorum.. Seni de ressâm yaptım 
ya! - cümlesini müftehirâne söylüyordu.. 
Allahım Allahım! Eski tatlı demlerin bu 
şimdiki hûnîn hâtıralarına artık tahammü-
lüm kalmadı.. Beni de Semih gibi bu kanlı 
dünyadan çekip kurtar..”

Gözyaşları hissiyâtındaki feverânı bi-
raz ta‘dîl etmişti. Mektûbu masa üzerinden 
alarak karyolasına atıldı. Yastığının altına 
koyduğu mektûbun zihninde muntabı‘ bü-
tün kelimelerini can gözüyle okuya okuya 
sabaha karşı uykuya dalabildi.

 -Mektûbun Sûreti-

Ey benim müşfik rûhum Şefikacığım!

Bilmem neden!.. Bu gece garîb hisler-
le mütehassisim.. Bu günlerde bir hiss-i 
kable’l-vukû‘ -aramızda pek o kadar uzun 
olmayan mesâfenin uzayacağını... hatta 
ebediyetin susmuş karanlıklarına kadar 
yuvarlanacağını bana işrâb ediyor...

Bu akşam mehtâb, tüfenk seslerinin ve 
top tarrâkalarının daldığı muvakkât sükû-
neti merak ederek bütün tepeleri, bütün 
vâdileri yaldızlarken (Kanlıtepe)nin hâk-i 
pâyine yüz süren Akdeniz’in semâvî gözle-
rinde mütecessisane titriyor! Bu gece sükû-
netin umkundan acaba ne canhırâş feryâd-
lar kopacaktır?..

Sana defaatle bahs ettiğim Sivaslı genç ve 
kahraman yüzbaşım Celadet bana dedi ki: 

- Semih; şu kaptırdığımız (Kanlıte-
pe)yi tekrar elde edemezsek.. emîn ol, 
ne fırçanla tersime doyamadığın sev-
gili İstanbulumuz üstündeki dört bu-
çuk asırdan fazla hakk-ı temellükümüz-
den, ne de kadınlarımızın nâmus ve  

karşısına asılmış iki resim levhasından sağ 

taraftakine atf etti; bu on dört yaşlarında 

kısa elbiseli ve kollarıyla göğsü yarı açık, 

uzun ve lüle lüle saçları latîf beyaz omuzla-

rına dökülmüş... pek güzel bir kızcağızdı... 

Devrik kirpiklerle muhât iri gözlerinde 

uçuşan şûhâne bakışlarıyla ve zarîf dolgun 

dudaklarını benimseyen şeker handeleriy-

le gonca hayâtının ibtisâmları içinde dünya 

elemlerinden âzade... bir hilkate ve bahar 

çiçekleri gibi sevimli bir taravete mâlik ol-

duğu ilk nazarda anlaşılıyordu... Genç kız 

–taaccüble- bu ben miyim?.. dedi; Yarabbi! 

Şu eski Şefika’nın rûhundaki diriliği de Se-

mih’in kanlarına mı karıştırdın?.. Gözlerini 

aynadaki hayâline çevirerek acı acı güldü..”

O aks-i hayâli biz de seyredelim: -Dev-

rik kumral kirpikleri ağlamaktan top top 

olmuş.. Dipleri sürme yerine kırmızı hilâl 

şekline girmiş.. Hele o berrak semâvî göz-

leri şu‘le-i şebâb yerine kara bulutlarla dol-

muş... Solgun yanakları beyzîliğini kayb 

ederek uzamış ve yanaklarının penbeliğin-

deki letâfet silinmiş kan lekeleri gibi kirli 

bir dalga hâline girmişti.. Takallüs eden 

dudaklarını inci dişleriyle ısırarak “-Baht-

sız dudaklarım; Siz yalnız kırmızı kalmış-

sınız!... Evet anlıyorum... Bu resmimin 

kalbime fırlattığı bir damla şehîd kanının 

aksinden başka bir şey değildir!!!” diyerek 

inledi, sonra gayr-i ihtiyâri bir hareketle 

ayağa kalkarak bakmaktan çekinen göz-

lerini sol taraftaki erkek resmine atf etti. 

Bu da öbürü gibi fotografiden büyütülerek 

mahâretle resm edilmiş karakalem bir lev-

ha idi. Her iki resmin de çerçevelerinden 

fırlayacakmış gibi canlı vaz‘iyetleri vardı. 

Bu levha yirmi çağlarında nârîn vücûdlu, 

hassas bakışlı ve pek sevimli bir genci irâe 

ediyordu.

O gölgeden dökülen câzib ve müessir bakışlar!.  

ismetinden bir hayır kalacak!.. Oraya be-
nimle birlikte şânlı hilâlimizi tekrar dik-
mek için her fedakârlığa katlanır mısın!..”

- Yemin ettim.

- Hatırlıyor musun? İlk Dâr’ül-Fünûn 
mezunları toplanırken ne kadar sıkılmış 
ve ne kadar üzülmüştüm.. - Benim ince 
fırçama bedel elime kalın bir tüfenk tutuş-
turmuşlar.. Yumuşak yastıklarım arasında 
rûhuma kadar daldığım tebcîlât-ı şairâ-
nemden beni çekip çıkararak belime de 
kılıcın sert kayışını kuşatmışlardı... Orada 
burada sürüklenen fırçama ve şair kalemi-
me bakarak ta‘lîmlerime kahkahalarla gü-
len sana diyorum ki: 

-Ben mi ben mi asker oldum?.. Oh ku-
manda edeceğim bölüklerin vay hâline!!!

-Güzel nişanlım meğer böyle değilmiş... 
Benim gibi muhallebiyle nazlı büyümüş 
birçok ihtiyât zâbitleri buradaki şehâmet 
sahnelerinin en fikirli, en fedakâr kahra-
manları kesildi!... Cümlemiz de vatanımı-
zın hakîr bir kayasının müdâfaasındaki 
ehemmiyeti idrâk ederek uğrunda kellele-
rimizi esirgemiyoruz...

Bir ay evvelki harbde zâbitim muhte-
rem Celadet yüzbaşılıkla, ben mülâzım-
lıkla taltîf edilmiştik, fakat her ikimiz de 
bundan mahcûb olmuştuk.. Kanımızı 
akıtmadan nâil olduğumuz zafer hiçtir... 
Göğüslerimizi süsleyen şu kırmızı kurde-
lelerin bile ufak hizmetlerimiz için fazla 
görüyorduk. Biz -vatanımızı o kadar sevi-
yoruz ki verilen mükâfata mübâhî olmak 
değil belki tarîhimizin bizimle iftihâr etti-
ğini istiyoruz!

Eğer senin o melekâne muhabbetine 
karşı bir nankörlük ise, vatanımız hürme-
tine beni tel‘in etme!

Evet, ben şimdi mübârek vatanımı-
zı senden çok seviyorum.. Evvelce Mar-
mara’nın maî atlas kucağına yaslanan 
işvekâr İstanbulumuzun latîf manzara-
larını tersîm ederken bütün güzellikleri 
senden iktibâsa çalışıyordum.. Bu vatan 
aşkına düşeli bana öyle geliyor ki... -Göz-
lerin (harb sükûnet bulduktan sonra) barut 
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çıkarıp duvardaki yerine astı ve hastabakı-
cı kıyafetini giydi. Beyazlar içinde, bekâret 
perisinin ciddî melâhatını temsîl eden sol-
gun yüzü bin kat fazla güzelleşmişti!.. Ar-
kadaşlarının latîfelerine hazîn tebessümle-
riyle mukâbele ederek koğuşuna çıkıyordu 
ki -diğer hasta bakıcı hanım kız, şen meş-
rebliğini sesindeki titrek teessüründe boğ-
maya çalışarak -Ah Şefika Hanım bilsen!. 
Gittiğin gün: senin koğuştaki zâbit odasına 
ne şâyân-ı merhamet bir yaralı getirdiler!.” 
diyordu.

Şefika tabîbin sabah vizitesine yetiş-
mişti. Doktor bey müteessirâne bir tavırla: 
-Hanım kızım, şu dört numaralı yataktaki 
zâbit bey büyük işler görmüş şânlı bir gâzî-
dir. Bilhassa onu merhamet elinize tevdî‘ 
ederim... dedi.

Şefika, mecrûha yaklaştı: “Yorganının 
hâricinde kalmış geniş omuzları arasın-
da iri kahraman kafası.. şecâat çizgileriyle 
yükselen bir alın.. Müdevverce sîmâsında-
ki yorgunluğa rağmen terütâze latîf cildini 
gölgelendiren uzun kirpiklerle müzeyyen 
iri ve şâhâne kara gözleri ve onların derin-
liklerinden taşan azimkâr şehâmet bakış-
ları..” Şöylece bir süzdü.. Mecrûhda mer-
hamete şâyân bir şey göremiyordu.. Yalnız 
kırmızılığı uçmuş muntazam ağzını merâ-
retle büken müstehzi bir tebessümü pek 
manidâr buldu.. Ve ondaki esrârı keşfe uğ-
raşırken -hademe Mehmed Onbaşı- odaya 
girdi ve kumandanının ziyâretine geldiği 
haberi verdi.

Kumandan elliyi geçkin pek muhterem 
bir zâttı. Mecrûhun alnından öperek (Os-
manî) nişânını göğsüne taktı ve binbaşılı-
ğını tebşîr ve tebrîk etti...

Mecrûh - Meserretini yakan bir 
ye’sin ağzını kavuran dumanından si-
yah ipek bıyıkları dimdik kesilerek- Ah 
teşekkürler ederim Muhterem Kuma- 

bulutlarını dağıtan güneşin şu ufka bahş 
ettiği mavî bir sâfiyete benzediği için beni 
cezb ediyor.. Sırma saçlarının bukleleri 
(öyle sâkin bir günde) temâşâya muvaf-
fak olduğumuz gurûbun zerrin şuâlarını 
tanzîr ettiği için onları tahassürlerimle 
arıyorum.. Yanaklarının penbeliği - bura-
da haşîn gece muhârebelerini ta‘kîb eden 
istirâhat fecirlerini temsîl ettiği için onlara 
buradan büyük birer (tahsîn) bûseleri tak-
dîm eyliyorum...

Deminden küçük madalyondaki fotoğ-
rafını boynumdan çıkararak doyamayan, 
ah, kanamayan gözlerimle temâşâ ettim.. 
-Yok yok- dedim, bu bir güzel gölge.. Lâ-
kin onun latîf mavî penbe kırmızı renk-
lerini göstermiyor! Zihnimde mahkûk o 
mütebessim parlak sûretini seyre daldım... 
Dünden beri kalbimi iğneleyen hazîn bir 
hissin pençesinde ezilerek seni harâretle 
düşünmeğe vardım...

Eğer ettiğim yemin üzere “Kanlıtepe”-
nin istirdâdı uğrunda şehîd olursam, seni 
saracak keder ve ıztırabları! vicdânımda 
duyarak titredim. Hayır Şefikacığım! Sen 
bahar-ı hayâtın kokulu bir gülüsün. Vata-
nımıza nâfi‘ râyihalar saçarak birçok şefik 
iyilikler etmelisin.. - Gâzî bir zâbitle izdi-
vâç ederek beşeriyetteki sana mevdû‘ vazî-
feyi hüsn-i îfâya çalış... Yalnız senden bir 
recam var:

- “Kanlıtepe”de açılacak damarlarımdan 
âteşîn (bir damla kan!) kalbinin en samîmî 
bir köşesinde müebbeden asılı kalsın!

Elvedâ‘ ey rûhumun da sabavet refikası

 Ölünceye kadar senin

 Semih’in

*
**

2

Ertesi sabah Şefika on beş günde 
bir iki istirâhat gecesi geçirdiği (Ana-
baba Konağı’nı) terk ederek nâlân ve 
giryan rûhunu tesellî eden (Şefkat Bu-
cağı”na) yani merbût olduğu (hastahâ-
neye) gitti. Odasına girince çarşafını  

ndanım.. Evet, bana nişân ve şeref var.. Fa-
kat ne olurdu! Ben de mülâzımım Semih 
gibi ölseydim... O -vatanımızın kapısını 
zâlim düşmanlarımıza kaparken ismini 
tarîhimizin şerefli kucağına atarak sevgili 
arkadaşlarımızın kanıyla tebahhur eden 
sıcak topraklara, (zafer narasıyla), uzandı.. 
Heyhat! Benim şu ma‘lûl hayâtım ne muz-
lim ve ne acıklıdır... Deminki tebşîr etti-
ğiniz, yalnız tekaüdiyemin vâlidemi nâil-i 
refah edeceğini mübeşşirdir” dedi. 

Mehmed Onbaşı tekrar gelerek - iki ge-
cedir sabırsızla beklediği vâlidesinin geldi-
ğini müjde etti.

Ev kadını olduğu temiz ve kıvrak giyin-
mesinden belli, orta sınıf halktan, iriyarı 
ve kırk beş yaşlarında görünmesine rağ-
men Türkün Anadolulu çehresini parlatan 
al yanaklarına henüz gençlik taravetinden 
mahrûm kalmamış güzel bir kadın Meh-
med Onbaşıyı takîben içeri girmişti. Mec-
rûha doğru atılarak: “Ah Celadetciğim.. 
Gözümün elifi yavrucuğum!.. Elhamdü-
lillah seni sağ ve salim buldum!..”diye ba-
ğırıyordu. Eyvah!... Zavallı genç mecrûh 
-anacığının derâgûşlarını iniltili ahlarıyla 
karşılıyordu.. - Kadıncağız şaşkın şaşkın- 
“Oğlum niye elimi öpmüyorsun?.” sitemini 
fırlatınca mecrûhun gözlerinden acı yaşlar 
boşanarak  - Oh anneciğim! Yorganımı 
kaldır da bak!!!” diye inledi..

Kadın - yorganı kaldırınca müdhiş bir 
çığlık kopararak sarsıldı.. İkinci çığlığı da 
orada bulunanlar koparmıştı.. Zîrâ tali‘siz 
ana boylu boyuna yere yuvarlanmıştı:

- Dağ parçası gibi bir zâbit olarak Ça-
nakkale’nin sînesine yolladığı yegane 
ümîd-i hayâtı Celadet’ini.. büsbütün bir 
koldan, diğeri dirsekten, bir ayağı diz ka-
pağının üstünden, diğeri baldır hizasından 
kopmuş ve o gürbüz vücûdu dalsız bu-
daksız bir ağaç gövdesinden farksız bul-
muştu. İşte bu âni teessürle de o mâder-i 
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Şefika  - Bütün rikkâtini şeffaf nazar-
larıyla Celadet’in kalbine dökerek dedi ki: 
-Sizi mes‘ûd edeceğime söz veriyorum, 
yalnız müsâade edeceksiniz.. Çanakkale 
hâilelerinden kalbime sıçrayan (Bir damla 
kan!) size karşı taşıyacağım şefîk ve hür-
metkâr muhabbetimin üstünde ebedî asılı 
kalacaktır!..”

Celadet elsizdi.. Tatlılaşan kahraman 
bakışıyla mukaveleye vaz‘-ı imzâ ederek 
cevâb verdi:

- Kabul ederim.. Evet o fedakâr Se-
mih’in mübârek kanıdır! Onun yanına: şu 
fecî‘ kıyafetimden hîzân (bir damla gözya-
şı) da benden hediye olsun!!

1 Şubat (1)334

  Emine Semih

 

“Altun Bilezik” destanından bir kıt‘adır:

Dardanel Ezhârı:

Arslan Ağzı

Bir tepeye çıktı Orhan’ın kızı,
Görünüyordu Çanakkale Boğaz’ı,
Süslerdi tepeyi rengîn çiçekler,
Ortada âteşîn bir “arslan ağzı”.

  Titredi rüzgârdan baş yaprakları,
  Kımıldadı onun al dudakları,
  Seslendi nâgehân şu arslan ağzı,
  Dedi: Çiğnemeyin bu toprakları!

Burası mezârı, bir kahramanın,
Âlemin meçhûlü kızıl destanın,
Künye defterinde ismi yanına,
Kayıp işâreti konmuş arslanın.

  Sipere yürüdü elinde süngü,
  Söküldü önünde dikenli örgü,
  Düşmanı arslanım yerlere serdi,
  Çağırdı orada şöyle bir türkü:

Vatanımız bizim İslâm toprağı,
Toprağımız bizim arslan yatağı,
Muhârebe bize bir eğlencedir,
Ölüm saçan toplar el oyuncağı.

pür-keder zemîn-i helâke serilmişti..

*
**

3

Mevtayı diğer odaya naklettiler. Cela-
det artık metânetini kâmilen kayb edip: 
“-Yarabbi! Mademki beni yaşattın, bâri 
şu acınacak hâlimde bir tek mededkârımı 
elimden almayaydın, büyüklüğünden ne 
eksilirdi?.. Ah şimdi gözyaşlarımı silecek 
şefkatli ve mahrem bir ele ne kadar muhtâ-
cım!” diye figân ederken hamiyetli kuman-
dan -mecrûhun baş ucuna toplanan genç 
hastabakıcı hanımları ayrı ayrı gözden ge-
çirerek:

Mutmain ol oğlum.. Seninle izdivâç 
ederek ve seni gözetip bakarak vatana et-
tiğin pek kıymetdâr hizmetine karşı (ka-
dınlık nâmına) bir deyn-i şükrâniyet îfâ 
edecek akıllı ve hamiyetli hanımlarımız 
vardır..” sözlerini metîn bir sadâ ile söy-
lerken... Genç kızların mütecessis gözleri 
ürkeklikle önlere eğildi.. Tarâvetli ağızlar 
“hayır” kelimesini fırlatmamak için sıkılıp 
büzüldü!..

Celadet evvelki müstehzî tebessümüy-
le –Anlıyorum; dedi. Böyle bir ağaç kütü-
ğünü kimse kabul etmez.. Hem bu teklîf 
gençliğe karşı büyük bir haksızlık olur!..” 
diye mırıldanırken Şefika öne atıldı. Nazik 
ve şeffaf elini Celadet’in uzamış yumuşak 
saçlarına koyarak rakik ve derin bir bakış-
la: -Yanılıyorsunuz Celadet Bey.. Hem Se-
mih’in vasiyetini yerine getirmek, hem de 
sizin gibi şânlı bir gâzînin hizmetinde bu-
lunmak şerefiyle ben mübâhi olacağım!” 
dedi. - Kumandan - berhûdâr ol kızım - 
duâsıyla genç kızın arkasını okşuyordu.

Celadet’in gözleri parlamış.. Dudak-
larında acı istihzâlar hürmet alâmetlerine 
münkalib olmuştu oh şimdi anlıyorum siz 
- sevgili arkadaşım Semih’ten bana intikâl 
eden şefkat meleğisiniz!. Cenâh-ı merha-
metinize sığınacağım gün emîn olunuz 
tamâmıyla tesellî bulacağım..” dedikten 
sonra minnettar bakışlarını hamiyetli kızın 
berrak gözlerine dikti.

  Ebediyen yaşar Türk’ün bayrağı,
  Ölümden kaçar mı vatan uşağı?!
  Üstü de altı da birdir toprağın:
  Yer, gök, deniz bütün Tanrı kucağı!

Süleyman Paşa’nın bir bergüzârı
Bu yerleri Türk’e vermiştir Tanrı;
Ey düşman burası Turan kapısı,
Teslîm etmem sana ben anahtarı!

  Nafile aşmıştır engin denizi,
  Korkutmaz donanman kat‘iyyen bizi!
  Ateş tufanında onu gark eder,
  Geçirmem buradan bir İngilizi!...

Sözü bitirmişti henüz o civân
Top gümbürtüsünden sarsıldı cihân.
Yeryüzüne yağdı binlerce mermi,
Kapladı etrâfı ateşle duman.

  Yerinden oynadı yalçın kayalar,
  İnledi ne varsa: dağlar, ovalar,
  Koca istihkâmın yıkıldı seddi,
  Patladı siperde dahi bombalar.

Ağzından vuruldu yiğit o zaman,
Getirdi şehâdet, yüzünde al kan.
Kızıla boyandı siperin içi,
Şafak nûrlarında göründü Rıdvan.

  Cânâna kavuştu şehîdin canı.
  Toprağa karıştı kemiği kanı.
  O kandan yarattı beni Hâlık’ım,
  Hikâye et. Dedi, kızıl destanı.

Çekildi tepeden Orhan’ın kızı,
Hayâlinde Çanakkale Boğaz’ı.
Vardı demetinde rengîn çiçekler,
Ortada âteşîn bir arslan ağzı

   Hüseyin-zâde Ali
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“Çanakkale
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“Sağ kalan iki hayvanı kurtarıp ateşimizden firara muvaffak oldukları için bu iki İngilize harb
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kitap mukaddimesindeki mütâla‘ası bu 
merkezdedir. 

Kezâ (630) tarîhinde yazdığını şu:
Tarîhinin altı yüz otuzundan
  Bu za‘îf bu kitabı düzdü imdi
Tevfîk, nusret, fehm, Tevfîk-i Hakk’tan bildim
  Allah’ım rûzî kıldığına şâkir oldum
Bu kitabı düzdüm tamâm kıldım
  Ve mena‘nâ ve iyyâküm diyor imdi
Beytiyle ve adının (Ali) olduğunu şu:
Ben evşâl-i za‘îf bende, adı Ali
  Yirmi dört rakam içre saldı bildi
Yarlıgagıl yâ Rahîm ol hatâ kulu
  Rahmetinden mihrbânlık umar imdi

beytiyle gösteren Yusuf ve Züleyha manzû-
mesi  sâhibinin risâlesi bu eserler cümle-
sindendir. Alman Şark Mecmûasında otuz 
sene evvel neşr edilen bu manzûmeyi ya-
kında Yeni Mecmûa’ya derc edeceğiz.

Mevzû‘-i bahs olan “Oğuznâme”, Türk-
lerce ma‘ruf ve mu‘teber bir eser olduğu 
hâlde hâlâ ele geçmeyen müellefâtdan-
dır. Bu eserin kimin kaleminden çıktığını 
bilmiyoruz. Onun ancak bir faslını ihtivâ 
eden (Kitâb-ı Dede Korkut)un da bizzât 
Dede Korkut tarafından mı, yoksa ona izâ-
feten bir diğer muharrir tarafından mı cem‘ 
edildiği meçhûlumuzdur. Şu kadar ki (Ki-
tab-ı Dede Korkut) şekl-i mazbutuna na-
zaran Anadolu ve daha doğrusu Azerbay-
can-Erzurum şîvesinde olduğundan onu 
Anadolu’ya ve Anadolu’lu bir tercümâna 
mâl etmek doğrudur.

Âsâr-ı İslâmiye ve Milliye Encümeni 
bu eseri Dresden Kütüphânesi’ndeki  nüs-
ha-i yegâneden istinsâh edilen ve Berlin 
Kütüphânesi’nde mahfûz olan ciltten fo-
toğrafiye tab‘ ettirmiştir. Bu kitabı evvelâ 
müsteşrik “Flayşer” bulmuştur. İstanbul’da 
yüz on sene kadar evvel Alman Sefîrliğiyle 
bulunan ve Reîsülküttap Raşid Efendi’nin 
dostu olan “Von Diez” dahi “Asya Muhtı-
raları” namıyla Denk würdigkeiten von 
Asien neşr eylediği iki büyük cildin ikin-
cisinde Kitâb-ı Dede Korkut [1] (Tepe-
göz) Efsânesini aynen tab‘ ve Almancaya  

Oğuznâme - Kitâb-ı Dede Korkut
Oğuznâme, aşağıda beyân edileceği veç-

hile pek eski bir Türk kitabıdır. Osmanlıların 
zuhûrundan çok evvel yazılmıştır. Matbaa-i 
Âmire’de tab‘ edilen “Kitâb-ı Dede Korkut”a 
gelince “67 ve 86’ıncı sahîfelerinde tasrih 
edildiği üzere “Oğuznâme” ismini de almış 
ise de bu tamâm değil eksiktir. Kitâb-ı Dede 
Korkut, bütün Türklerin, Türk hükümdarla-
rının değil Azerbaycan, Bayburd ve Gürcis-
tan çevresinde sâkin Türklerin mâcerâların-
dan  bahs etmesine göre Oğuznâme’nin bir 
cüz’ünü câmi‘ demektir. [1] Muhteviyâtı 12 
hikâyeden ibârettir ki Dede Korkut’un bazı 
hakîmâne sözlerle başlar: Dirse Han oğlu 
Boğaç Han - Salur Kazan - Kam Yaruk Bey 
oğlu - Kazan Bey oğlu Uruz - Koca oğlu Deli 
Dumrul - Kanlı Koca oğlu Kanturalı - Salur 
Kazan’ın esîr olması - İç Oğuz’la Dış Oğuz’un 
muhârebeleri. [ (5) 18 ] Mart hâtırasına hür-
meten takdîm edilen bu nâçiz hediye-i kale-
miye, mezkûr iki eserin mâhiyet-i tarîhiye ve 
bibliyografyasını arz edecektir.

Mecmûanın hacmi müsâid olmadığı için 
(Dede Korkut) üzerine ma‘lûmât vermeyeceğiz.

Devlet-i Âliye-i Osmânî’mizin te’sîsin-
den evvel Anadolu’da halk için yazılmış 
Türkçe eserler elbette var idi. Fakat za-
man, ekseriyetini mahv etmiştir. Şâyet tek 
tük kalanlar olmuşsa onlar da Anadolu’da 
ve umûmî ve husûsî kütüphânelerde ya-
pılacak teharriyât ile belki meydâna çıka-
caktır. Meselâ Es-seyid Battal Gâzî kitabı 
için Selçuklular zamanından kalmadır ve 
askerleri Rum cihâdına hazırlamak mak-
sadıyla yazılmıştır tarzında bir kanâ‘at var-
dır. Alman müsteşriklerinden “Ete”nin bu  

tercüme eylemiştir. Bin sahîfeyi tecâvüz 
eden bu mühim cild 1815’te Berlin-Hall’de 
basılmıştır. (Von Diez)’in bu eser-i cismin-
de bu efsaneden başka (Ali Çelebi)’nin 
“Mizânü’l-Ezhâr”ı ile zirâatimiz tarîhî için 
mühimdir. Farisî, Arabî ve Türkçe darb-ı 
mesellere müteallık îzâhât ve risâleler 
münderiçtir. Bu, mükemmel bir kolek-
siyondur. Fakîre göre bunlar arasında en 
mühimi “Hâzihi’r-Risâletü Min Kelimâti 
Oğuznâme el-Meşhûr Atalar Sözü” nâmın-
daki risâle-i Türkiye’dir. 

Zîrâ hangi darb-ı mesellerimizin Dev-
let-i Osmânî’nin te’sîsinden evvel câri 
olduğunu bilmek fevkalâde lâzımdır. 
Bu risâlenin olsun, Kitâb-ı Dede Kor-
kut’un olsun “Oğuznâme” mefhûmunda

________________ 

[1] Kitab-ı Dede Korkut’un arz edilen sahaya aid 

maceralardan bahs ettiğini gösteren esma-i coğrafya 

ile o maceralara iştira eden Türk eşhası şayan-ı dik-

kattir: Karadeniz -Trabzon - Gürcistan - Bayburd, 

Gence kapılar derbendi - Âmed, Mardin kal‘aları 

- Surmalı Ova - Kârun Eli - Akhisar Kal‘ası - Gök-

çedağ.  Şu kahramanlara bakınız: Karabudak, Konar,  

Kayan Gücü, Demir Gücü, Deli Dündar - KaraTüken 

- Boğacık - Yalvancık Yiğit - Deli Karçar - 57 Kal‘a 

alan Koca Oğlu vuran - Doğsun oğlu Rüstem - Ej-

derhalar ağzından Âdem kurtaran deli vuran - Salçan 

Hatun,  Yağuz Fatma, Kısırca Yenge.

________________ 

(Olise) efsânesiyle münâsebetdâr oluyor ve arada 
mukâyese yapıyor. Kâriler Tepegöz efsânesini herhal-
de Kitâb-ı Dede Korkut’dan okumalıdırlar. Von Diez 
iddia eder ki Yunanlılar’ın Olis’i, Tepegöz efsanesin-
deki (Basat)tır. Tepegöz, Homeros’un Siklop denilen 
ifritidir. Hatta Almanca mezkûr eserinin 416. sâhi-
fesinde diyor ki: Oğuz Siklop’unun Homer’den ikti-
bâs edildiğini kabûl edemem. Zira bir kere Şarklılar 
Yunan mitolojisini bilmezler... Ebu’l-Fereç Tarihi’nde 
(Târîh-i Muhtasaru’d-Düvel), Homer’in Süryanice 
tercümesinden bahs ederse de nâkısdır... 417 sahife-
de: Aşikardir ki Oğuz kâtibi bu efsanenin hakikatini 
Homer’den çok vakıf imiş”. Bu efsane Dede Korkut 
zamanına kadar Türkler arasında tahriren olarak 
değilse de şifâhen devam etmiştir. Ben kani‘ oldum 
ki Homer Asya’ya vuku bulan seyahati esnasında Te-
pegöz efsanesini natamam ise de işitmiş ve “Polifem” 
(ismindeki Siklop efsanesi)nin esamını bundan ikti-
bâs eylemiştir... İhtimel Yunanlılar’da da buna yakın 
şeylere tesâdüf etmişdir. Zira kim bilir hangi nam 
altında bir Oğuz taifesi [Truva Hükümdarı] - Pir-
yamus-la olan ahidnâmeye tâbien gelmiş ve Truva 
muhâsarası esnâsında Yunanlılara karşı harb etmiş-
tir. Eğer böyle ise Tepegöz efsanesi, onlar vasıtasıyla 
Anadolu’ya geçmiş ve Homer zamanında hatırat-ı 
ümmet de zinde kalmış olmak gerektir.

418 sayfada ise şu sözleri söylüyor: Bu efsanenin 
barbar akvamda [İskitler - Çiğitler, Türkler] Ho-
mer’den evvel mevcudiyeti muhakkaktır. Eserlerinde 
her ne okunursa Yunanlılara mal etmek çok haksız-
lıktır. Ben Yunanlılarda nice ilmî mülâhazalar bilirim 
ki Şarklılardan muktebestir.

________________ 
[1]   Von Diez, Tepegöz Efsanesi’ni Homer’in 
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Gürcülerle, Ermenilerle, Trabzon Rumla-
rıyla,  alel hûsûs Cenûb-i İran’da sâkin Fars 
hükümdârlarıyla savaşmışlardır. Efrasyab 
menâkıblarını 1862’de Taşkent’te tab‘ edil-
miş olan (Efrasyab-nâme)de mufassalen 
görüyoruz.[1] Kayı, Akkoyun ve Karako-
yun aşiretleri ru’esâsı türbelerini saklayan 
Ahlat şehrini üç asır evvel ziyâret eylemiş 
olan (Evliya Çelebi) bu sahne-i heyecân ve 
gazavâtın kahramanlarını bize anlatmakta-
dır.

Çelebi’nin (Ziyâretgâh-ı ecdâd-ı selâtin 
Âli Osman der şehr-i Ahlat) serlevhâsı al-
tında yazdığını iktibâs edelim; Osmanlı ec-
dâdından medfûn olanlar:

Kaya Alp ve birâderi Hasan Bayındır 
Han - Sultan Abdullah - İzzeddin Han-Sul-
tan Hasan - Meymendi - Buğabay - Tuhte 
Bay - Korkut Han - Ali Han - Kâzım Han 
- Bendi Han - Zorbay Han - İsmail Han - 
Bedirbay Han - Çığalı Han-Toktamış Han 
- Selçuk Han - İsrail - Masum Bay - Kut-
lu Bay = Osmanlı ceddâtından hâtunlar: 
Mama Hatun - Sırma Hatun - Can Hanım 
- Nilüfer Hatun - Serviboy Hanım - Ziba 
Hanım - Vasfiye Hanım - Hurşid Hurme - 
Döndü Hurme - Safiye Hurme.

dâhil olduğu kat‘iyen sâbit olduğu gibi her 
ikisinin Osman Gâzî Hazretleri devrinden 
evvel yazıldığı da muhakkaktır. Binâena-
leyh bu risâle sâyesinde eski darb-ı me-
sellerimiz meydâna çıkmış demektir. Mu-
harrir-i âciz, yüze yakın bir yekûn tutan bu 
meselleri istinsâh ettiğim cihetle Kitâb-ı 
Dede Korkut’a zamîmeten neşri niyetin-
deyim. Hicret-i nebeviyenin dördüncü as-
rında câri darb-ı meselleri de bir me’hâz-ı 
Arabiyeden topladım.

Oğuznâme’nin bir cüz’ünü teşkîl ettiği-
ne zâhib olduğumuz Kitâb-ı Dede Korkut 
hikâyelerinin sahne-i cereyânı olan Azer-
baycan, Bayburt, Mardin ve civârı kabl-el 
İslâm dahi Türk ve Kürt aşiretleri meskûn 
idi. Bu havâlîde müesses şehirlerden biri 
“Ahlat” kasabasıdır ki Van Gölü kenarında 
Türklerin en meşhûr beldelerinden biri idi. 
Düşünmeliyiz ki [Kayı, Akkoyun, Karako-
yun]lular Türkistan’dan başlayarak Bahr-i 
Hazar’ın  cenûb sâhillerini işgâl ede gel-
mişler ve “Merv”-Ahlat-Bayburt sahne-i 
harekâtında bir çok mezârlar, yadigârlar, 
kitâbeler bırakmışlardır. Kitâb-ı Dede Kor-
kut’da Bayındır Han’dan çok zikr edilmesi 
de ma‘nidârdır. Zîrâ Ertuğrul Gâzî Haz-
retlerinin dedesi (Kaya Alp)’in kardeşi bir 
(Bayındır) Han mevcûd olduğu gibi (Kayı) 
aşiretinden başka ve fakat onunla amcao-
ğulları demek olan “Bayındır” Aşireti de 
vardır ve kâffesi (Oğuz)’dur.

Hele Firdevsî’nin Şehnâmesi’nde menâ-
kıbı zikr edilen Türk Hâkânı (Efrasyab) da 
Kaşgar’dan başlayarak bu cihetlere kadar 
istîlâ eylemiş ve bazı şehirler te’sîs eylemiş-
tir. (Dîvân-ı Lügâti’t-Türk)’ün üçüncü cil-
dinde “Kam” ve “Kazvin” şehirlerini Efras-
yab’ın kurduğunu okuyoruz ki bu, şimdiye 
kadar pek ma‘lûm değil idi.

Arz edilen geniş sâhada Türk-
ler hâlâ yaşıyor ve Efrasyab hikâyele-
ri olsun, Oğuz, Bayındır Han evlâd-
ları menâkıbı olsun söylenmektedir. 
Ecdâd-ı kadîmimiz bu topraklarda  

Ahlat’ta Türklerden Çobanoğulları da 
hükûmet sürmüşlerdir ki 12 hükümdar 
idiler. Bunların da asılları [Osmanlılar 
gibi] mâhândan olup Hicretin 123’üncü se-
nesi Melik Hişâm Emevî zamanında İslam-
la müşerref olmuşlardır. Onlardan burada 
yatanlar: Emir Ziyâd, Emir Yadis, Emir 
Kudurman, Emir Abdiyar, Emir Kınak, 
Emir Sarban, Emir Sultan, Veli Şemseddin.

Karakoyunlulardan yatanlar: Kara Ce-
layir Han, Kara Yusuf Han, Kara Durmuş 
Han, Kara Burhan - Kara Şeyhî Han - Bun-
ların hatunları şehr içre zîr-i zemînde serir-
ler üzerinde yatarlar. Tarîhleri bile üzerin-
de muharrerdir. Bu dediğimiz mastabalar 
üzerinde kayalar içre serirlere nicesi kavr-i 
kadîd kadife esvâblarıyla, beyaz kefenleriy-
le, saçları sakallarıyla yatarlar. Nicesi kavr-i 
kadîd kurumuş kalmıştır. Hatta bir zenci 
çehre gulâm elinde asâsıyla ayak üzerinde 
dîdebân gibi duvara dayanıp durur, ama 
gâyet mahûf çehredir. Türbedârları yok, 
kapıları Fatîh-i Revân Murat Han ziyâret 
edeliden beri mestûrdur. Hakîr nice de-
liklerden ipler ile zîr-i zemîne inip ziyâret 
ettim ve şu beyti tahrîr eyledim:

Ecel sûhânı Hakk eyler hadîdi

   Cihân içre koyar nice kadîdi

Arab ve Acem’de Ahlat kadîdleri meş-
hûrdur. Vâkıâ sâir yerlerde de var ama bun-
lar saç ve sakallarıyla ter-ü taze dururlar.

Evliya Çelebi’nin şu tarîhî ve fennî 
îzâhâtı, zikr edilen dedelerimizin, nineleri-
mizin (mumya) usûlüyle zîr-i zemîne vaz‘ 
edildiğini gösteriyor.

Oğuznâme tamâmen bulunsaydı Türk-
ler için Orhun sütûnları kadar mühim bir 
âbide-i lisân ve tarîh anıtı olacaktı. Çün-
kü Milâdî 733 ki -Hicretin 115 senesine 
tesâdüf eder ki- târihinde rekz edilen bu 
sütûnlarla Oğuznâme’nin bir yaşta oldu-
ğu emr-i muhakkaktır. Filhâkika “Düre-
rü’t-Tîcân” ismindeki Arapça bir tarîhten 
Mısırlı Fâzıl Muhterem Zeki Paşa’nın nakl 
eylediği parça, bu babda şüphe bırakma

________________ 

[1] 13 sene yaşadığım Bolu şehrinde ecdâdımı-

zın akrabası Selçuk Türklerinin teşa‘ub ettiği Kınık 

Aşireti’nden kalma bir nahiye vardır. Diğer aşiretle-

rin isimleri ve onları taşıyan köyleri de yazıyorum: 

(Bayındır) Türkleri, Gök Han sülâlesindendirler. Alâ-

met-i fârikası olarak resmini taşıdıkları kuş “Sungur” 

idi. Kınık Türklerininki “Çakır” kuşuydu. (Dodurga) 

Türkleri “Kartal” alemini taşırlardı ki Ay Han sülâ-

lesinden idiler. Gün Ay= Günay Türkleri, Gün Han 

sülâlesinden idiler.

Küçüklüğümde babamın hizmetinde bulunan 

Bayındırlı Mehmet Çavuş, Tepegöz hikâyesini bana 

tatlı tatlı anlatırdı. İzmir ve Konya taraflarında aynı 

Türklerin muhtelif oymaklarına mahsûs böyle ne 

kadar isimler vardır ki sâkin oldukları yerleri gös-

termektedir. Bu köylülerde kim bilir ne kadar kadîm 

hikâyeler vardır.
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bir kitabı vardır ki ismi Oğuznâme’dir. Bu 
eser, Türklerin en meşhûru Oğuz ismini 
taşıyan ilk hükümdârları tarîhidir. Ben her 
iki kitabı da biliyorum. Bu vukûfum, Türk 
kavminin tarîhini mükemmelen ihâta ey-
lediğimi tasdîke ve bu kavme dâir nakl 
eyleyeceğim hikâyâtın pek mevsûk telâk-
kî edilebileceğini beyâna müsâade eder: 
Babam Hicretin 709’uncu senesi Şarkiye 
Eyâleti’nin emîri idi. Eyâletin merkezi Bil-
bays’tır. Dostlarımdan Emînüddin Hamdi 
bazı ulemâ ile Tatarlara dâir bir mübâha-
se netîcesinde bana yazma bir eser getirdi 
ve bunu merhum Emin Bedreddin Bây-
serî’den aldığını ve yegâne eser olduğu-
nu söyledi. Kâğıdı Bağdat’ta yapılmıştı ve 
ipekten idi. Hattı meşhûr Ali ibni Hilâl 
el-Bevvab’ın çıraklarından birine mensûb 
idi. Metni müzehheb nâkşı hâvî idi. Cildi 
gâyet mûtena ve sarı ipekten mensûç olup 
altından bir mahfazası var idi.

Dostlarım el-Hamavî, Cemâleddin 
ibn-i Zeytun ve Mansur el-Abbas ile topla-
narak bu kitabı tetkîk ettik. Beraberce oku-
yup anlayabildiğimiz şeyleri istinsâh ettim. 
Bazı yerlerini anlayamadık. Müellifi kendi-
sinin Cebrail bin Bahitşu [Harun Reşid’in 
yirmi üç sene hekimbaşılığını ifa etmiştir]  
isminde olduğunu, doktor bulunduğunu 
ve kitap esâsen Türkçe’den Farisi’ye tercü-
me edildikten sonra kendisi Hicretin 211 
senesinde onu Farisi’den Arabi’ye nakl ey-
lediğini yazıyordu. Bu kitap, Ebu Müslim 
Horasanî’nin hazînesinden geliyordu. Za-
ten Ebu Müslim, Buhtu Han neslinden gel-
diğini ve bu kitabın irsen olduğunu iddiâ 
ediyordu.

Cebrail bundan sonra eserin (Oğuznâ-
me)’nin muhteviyâtını îzâh ediyor: Uluğ 
Karatağ, Altun Han, Ulu Ay Atacı, Türkler 
Yemini, Ulu Ay Anacı, Çocuk, Kartal, Ars-
lan efsanesi ilh.

Bu şehâdetten Oğuznâme is-
mindeki eserin ne kadar nâdir ol-
duğunu ve Farisî ve Arabî’ye nasıl  

maktadır, Paşa parçayı bu kitabın Kütü-
bhâne-i Hidivî’de  mahfûz nüshâsından 
istinsâh edildiğini söylüyor. Kitabı yazan, 
Devlet-i Osmâniye te’sîs etmeden evvel 
Mısır’da hükûmet eyleyen Sultan Muham-
med Kalavûn’un me’mûrlarından, Ebube-
kir Abdullah el-Vâdârîdir. Müşârunileyhin 
Damad İbrahim Paşa Kütüphânesi’nde 913 
numarada bu isimde bir eseri vardır ve 
büyüktür. Bundan başka müellife mensûb 
olarak Topkapı Sarayı Hümâyûnu Kü-
tüphânesi’nde cesîm altı cilde münkasım 
“Kenzü’d-Dürer” isminde kadîm Türklere 
dâir kıymetli ma‘lûmâtı hâvî bir eser daha 
vardır. Bu mühim külliyâtın diğer üç cildi 
de Ayasofya Kütüphânesi’ndedir: 3073-
3076 numaralar.

Topkapı Sarayı Hümâyûnu’ndaki nüsha 
fakîri çok alâkadar ettiği için kütüphâneye 
girmek üzere Müdür Fazıl Beyefendi üstâ-
dımızdan recâ-yı mahsûsda bulunduysam 
da recâmın is‘âfını resmen müsâid bir vak-
te ta‘lik buyurdular.

Mısır’da Türkler hükûmeti mevcûd 
iken Türkçeye rağbet de var idi. Devlet-i 
Osmaniyemizin kurulduğu senelerde ve 
Ebubekir Abdullah’ın bu eseri yazdığı dev-
rede te’lif olunan “Kitâbü’l-İdrâk li-Lisâni’l-
Etrâk”, “Nahvü’t-Türk”, “Tuhfetü’l-Etrâk” 
siyâsetin te’sîri ile ulemâda husûle gelen 
Türkçe ve Türklere merak keyfiyetini îzâh 
eden numûnelerdir. Sâir vesikâlardan şim-
dilik sarf-ı nazâr ederek maksad-ı aslî olan 
esere geçelim:

Ebubekir “Dürerü’t-Tîcân”ında der ki:

Hikâyemi Türkler Ulu Han Atabil-
geci[1] ismindeki kitaba nazaran söy-
lüyorum. Bu kitap, Kıpçak ve Moğol-
larca mukaddestir. Diğer Türklerin de  

geçtiğini öğrenmekle berâber hatta Emevî-
ler zamanında ve Ebu Müslim elinde dahi 
okunduğunu anlıyoruz. Aşağıda Osman-
lı müelliflerinden ve Sultan Murad-ı Sâni 
devri muharrirlerinden Yazıcıoğlu Ali 
Efendi’nin de bu eserin Uygur nüshası-
nı gördüğünü biraz sonra Fâtih Sultan 
Mehmed Hazretlerinin mahdûmu Şeh-
zâde Cem’e, (Bayat) kabile-i Türkiyesin-
den (Hasan) Efendi’nin takdîm eylediği 
(Câm-ı Cem-Âyin)’in de Oğuznâme’den 
alındığını nakl edeceğiz ve Sultanı Selçukî 
Alaeddin Keykubat’ın, Oğuznâme ile Nizâ-
mü’l-Mülk’ün Siyâsetnâme’sini muntaza-
man mutâlaa ettiğini anlayacağız. Lâkin 
ne yazık ki bu eser, zamanımıza kadar ge-
lememiştir.

Necîb Asım ve Mehmed Arif Beyler 
1327’de matbû‘ (Türk Tarîh-i Umûmiyesi) 
nâmındaki birkaç formalık eserle “Oğuz”-
lara dâir kısmında diyorlar ki:  “...dahi 
Oğuznâme ismiyle diğer bir kitabın da mu-
fassalan tahrîr olduğunu ma‘lûm ise de bu 
kitap el-ân mevcûd olmayıp bazı parçaları 
tarîhlerde iktibâs edilmiştir...”

Oğuznâme’den menkûl ve ecdâd-ı Os-
mâniye’yi nâtık “Câm-ı Cem-Âyîn”i, neşr 
ile büyük hizmet eden Ali Emiri Efendi, 
Câm-ı Cem-Âyîn’in me’hazı Oğuznâme ol-
duğunu beyân ile diyor ki: “Oğuznâme’nin 
kadîm Türk tarîhi olması ve bâlâda isim-
lerini beyân ettiğimiz Osmanlı tarîhleri 
Oğuznâme’den bahs etmemelerine nazaran 
onu görmedikleri...”

Bursalı Tahir Bey diyor ki: “Türk ak-
vâm mensûb hakkında yazılan millî tarîh-
lerin en değerlisi, elde bulunan emârelere 
nazaran Oğuznâme olması lâzım gelir. Bu 
tarîh-i kebîr hicretin bin tarîhine kadar 
Azerbaycan tarafında mevcûd olduğu bazı 
vesâik ile müsbet ise de bugünkü günde 
elimizde mevcût degildir...”

Şarkiyâta dâir tetebbu‘âtıyla şehîr (Bart-
hold) “Encyclopedie de l’İslam”ın 179’uncu 
sahîfesinde diyor ki: 

“Anadolu’da Osmanlılar devrinde bile Oğuz za-

manı zebabezdi ve ma‘rûf idi. Ezmine-i ibtidâiyeye 

________________ 
[1] Profesör Harlez, Çinlilerle Türklerin din-i 

kadîmleri arasındaki irtibâtı bil-mukâyese izâh için 
eser-i mahsûs yazmış, 1887’de neşr eylemiştir. Alman 
Profesörü (Şantepi Delaseri)n Fransızca’ya mütercem 
“Tarih-i Edebiyât”ı me’hazlarından biri de Harlez’in 
bu kitabıdır. Oğuznâme’nin bir cüz’ü olsun meydana 
çıktığı gibi “Atabilgeci” kitabının da bir kısmı olsun 
bulunsaydı Türkçe ne mühim bir vesikâ elde edilmiş 
olurdu. Böyle bir eser sayesinde Harlez’in belki yan-
lışları da anlaşılırdı.
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§ Sultan Mehmed-i Sâlis devri mu-
harrirlerinden (Seyid Lokman)’ın gâyet 
ufak bir risâlesi vardır ki 1854’te Viyana’da 
Wilhelm Lakös ma‘rifetiyle basılmıştır. Bu 
eserin serlevhâsı şöyledir: (İcmâl-i Ahvâl-i 
Âl-i Selçuk der-Konya ber-mûceb-i nakl-i 
Oğuznâme) 

Risâleciğin şu beytindeki kayıt da mü-
himdir: 

Hep Oğuznâme’yi tetebbu‘ edüp - Yazdı 
icmâl ile Seyyid Lokmân

Yedinci sahîfesinde şunu okuyoruz: 

Saru Saltuk aleyhi’r-Rahmân’ın yörükân 
cemaatiyle Anadolu’dan Rumeli’ye bir mû-
cîb-i nakl ez Oğuznâme geçmesi. 

§ Süleyman-ı Kânûnî vüzerâsından 
Lütfi Paşa’nın “Oğuznâme” isminde bir 
eseri olduğunu biliyoruz. Fakat bu asıl bü-
yük ve umûmî Oğuznâme değil, Oğuzların 
bir şu‘besi olan Selçukîler tarîhidir. Ham-
mer’in Tarîhi bir tercümesi –sahîfe 83 ve 
169 ile üçüncü cild, sahîfe 307’de Lütfi’nin 
bu Oğuznâme’si mevzû‘-i bahsdir.

§ Necîb Asım, Tahir Beylerle Ali Emîrî 
Efendi’nin zamanımızda (Oğuznâme) bu-
lunamamıştır demelerine mukâbil mer-
hûm Ahmet Vefik Paşa’nın kütüphânesi 
fihristinde iki nüsha (Oğuznâme) vardır. 
Bunları göremedim: Asıl Oğuznâme mi-
dir? Yoksa Selçukîler gibi Türk şu‘belerin-
den bir veya bir kaçının tarîhi midir bil-
mem.  Herhâlde bunlar tedkîk edilmelidir.

Meçhûl ve fakat muhtevasından bir 
kısm-ı mühimi ma‘lûm olan Oğuznâ-
me karşısında (Kitâb-ı Dede Korkut)’un 
ancak bir cüz’ü  hizmetini îfâ edebile-
ceğini yazmıştık. Kitabın müellifi veya 
mensûb-u ileyhi olan (Dede Korkut)u 
takdîminden evvel kitabına âid bir mes’e-
lenin arzına mecbûrum: Oxford Dar-ül 
Fünûnu muallimlerinden meşhur (Zay-
çe) diyor ki: “Odise’de geçen Sikloplar 
efsanesi nice Ârya akvâmının Turâniler-
den iktibâs eylediği efsaneye bir misâl-
dir. Turanîler ki Ârya kâvimlerinin kom-
şusu ve selefleridir. (Grimm) -Homer-in  

dâir olup (ozan)lar yani halk mügannîleri 
tarafından nakl edilen rivâyâtın her biri 
Oğuznâme nâmıyla zikr ediliyordu. Bunla-
rın bir koleksiyonu Kitâb-ı Dede Korkut’da 
münderiçdir. Bu kitapta mezkûr Korkud 
veya Korkut Oğuzların eski karargâhı Sir 
Derya kenarında ve Türkmen bozkırların-
da velî, mügannî  hakîm olarak tanınmıştır.

(Tevârîh-i Âl-i Selçuk)’un 217. sahîfe-
sinde deniyor ki: 

“Kimyâ-yı Saâdet kitabını ve Nizâ-
mü’l-Mülk kitabını ve Oğuz töresini ve 
Oğuznâme vesâir tevârîhî iyi bilirdi ve harp 
ve yasak babında Dîvan ahkâmını ve Oğuz 
töresince veya Oğuz töresine kıyâs ederek 
hükm ederdi”. Oğuznâme’yi sarayda mütâ-
la‘a ettiğini söyleyen hükümdâr, Alâeddin 
Keykubad’tır.

Osmanlı müellifleri içinde Oğuznâ-
me’yi ilk defa haber veren, galiba Yazıcıoğ-
lu Ali Efendi’dir. Topkapı Saray-ı Hümâyûn 
Kütüphânesi’nde mahfûz olan nüshası zayi‘ 
olsaydı saraylarımızda bu kitabın tamâmen 
meçhûl olduğuna hemen hemen hükm 
edilebilirdi, bahusûs  ma‘rûf müverrihleri-
miz onu zikr etmedikten sonra Yazıcıoğlu 
merhum diyor ki: “Türklerin nesebleri ri-
vâyeti; hakîmleri ve mu‘teber nâkilleri ri-
vâyetinden ki Uygur hattıyla Oğuznâme’de 
yazılmış ve âlâ sebîlü’l-îcâz mufassal yazı-
lır...”

Hay Allah razı olsun: Demek ki bu millî 
kitabın ahkâmı saraylarımızda mu‘teber 
tutulmuş, okunmuş... Bu kitapta Osmanlı 
teşkîlâtında carî adâb ve ‘anânât, tamâmıy-
la Oğuznâme’den alınmış ve müesseseleri-
mizin temel taşları o i‘tibârât, o mantık-ı 
millî üzerine atılmıştır. Hatta Cengiz’in 
yasası diye ehemmiyet-i askerîye ve me-
denîsinden bahs edilen Örf Mecmûası da 
Oğuznâme’den muktebestir. Zîra bu eser, 
kadîm Türklerin teşkîlât ve akâid-i mede-
niyesini muhtevîdir. Türk vaz‘ usûlleri ara-
sında en eskilerinden olarak “Erkil Hoca”yı 
bu sâyede tanıyoruz.

Polifem nâmındaki ifrit efsanesi üzerine 
yazdığı bir makalede Sikloplar destanı bir 
küll teşkîl etmekle beraber Odise mâcerâ-
sına nisbetle aykırı düşüyor ve üslupça da 
ma‘nâca da Odise’nin mütebâkî aksâmın-
dan farklı bulunuyor” diyor. [Berlin, Fen 
Akademisi Müzâkerâtı 1867]. Grimm, Te-
pegöz nâmıyla Oğuzlarda bu ifrit efsanesi-
nin mevcûdiyetinden bahs ettiği gibi fon 
Diez de bunu zikr eder.

[Hamîş: Ziya Gökalp Beyefendi ile Yeni 
Mecmûa idâresinde teşerrüf esnâsında öğ-
rendiğime göre Kitâb-ı Dede Korkut’un 
Dresden Kütüphânesi’nde mahfûz olup 
Berlin Kütüphânesi’nde de bir sûret-i müs-
tensihası mevcûd olduğunu Âsâr-ı İslâmi-
ye ve Milliye Encümeni Reîsi iken haber 
veren Ali Emirî Efendi’dir. (Câm-ı Cem-
Âyîn)’i neşr ile (Dîvân-ı Lügâti’t-Türk) 
ıtlâ’-ı millete arz ile, tarîh ve lisânımıza 
hizmet eden Müşârunileyh Efendi Hazret-
lerine minnetdâr olmamak, kâbil değildir 
zannındayım.

               Darü’l-Muallimîn M. Cevdet

Hasan Mevsuf Tabyası

“Dardanos” denilen yer, tam Boğaz’ın 
medhaline karşıdır; burada çelik kalkanlı 
kocaman toplar, toprak siperler arkasın-
dan Boğaz’ı gözetler. Anadolu yakasında, 
Kumkale’den sonra, en ehemmiyetli tabya 
burasıdır.

Daha düşman zırhlıları Boğaz’ın dışarı-
sında dolaşırken bu tabyayı insan büyük-
lüğünde korkunç gülleleriyle ara sıra dö-
verler, karşısındakini gözüne kestirebilmek 
için el yordamıyla okşayan dev gibi ateşli 

birer pehlivâna benzerlerdi.

“Dardanos”un yukarısında, kendisini 

daha uzun, daha büyük toplarla “Korkma, 

arkada ben varım!” diye koruyan “Hamidiye 
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O vakit birdenbire, “Dardanos”dan, 
“Hamidiye”den, “Rumeli Mecidiyesi”nden, 
Dardanos’un arkadaşı “Baykuş” Tabyası’n-
dan biraz daha içerilerdeki gizli batarya-
lardan bir gümbürtüdür koptu; en dehşetli 
gök gürültülerine bile rahmet okutan bu 
demir fırtınası içinde tabyalarımızda, kısa, 
metânetli seslerle verilen kumandalardan, 
yüreklerin derinliklerinden yanık bir duâ 
sıcaklığıyla çıkarak göklere doğru yükselen 
tekbîrlerden başka bir şey duyulmuyordu.

O küçücük “Dardanos”, karşısındaki 
bir sürü dünya cehennemlerine vakarlı bir 
arslan kahramanlığıyla saldırıyor, onbeşlik 
güllelerini, mutlaka isâbet ettirmek kasdıy-
la hesâplayarak savuruyordu.

“Dardanos”un tam karşısına düşen 
“Bouvet” zırhlısının yanına yattığı, yavaş 
yavaş “Karanlık Liman”ın kaynayan dalga-
ları arasına gömülmeğe başladığı görülmez 
mi? Tâ “Erenköy” sırtlarından başlayarak 
Boğaz kıyılarındaki küçücük bataryalara 
kadar sirâyetle şen bir alkış tufanıdır koptu. 
Fakat aynı zamanda Türkün arslan yürekli-
liği, âlicenâblığı kendini gösterdi. “Bouvet” 
batarken bataryaların ateşi birden kesildi. 
Bir kıyıdaki Mehmedçiklerin “Bouvet”den 
şıpır şıpır denize dökülen düşman askerle-
rini kurtarmak için suya atıldıkları görül-
dü. Bu hâlin büyüklüğü karşısında düşman 
da şaşaladı; birkaç dakîka ateşini kesti. 
“Bouvet”nin battığı yere koşuşan torpi-
dolar, deniz üzerinde çırpınan askerlerini 
kurtarmaya çalışırken bizimkiler yine ses 
çıkarmadılar. Elinden silâhı düşmüş mağ-
lûblara saldırmak Türkün ezelî kahraman-
lığına yakışmazdı.

Bu durgunluk çok sürmedi, ileri-
ye atılan “Ocean”, “Irrezistibıl”, “Bou-
vet”nin öcünü almak, mutlaka ken-
dilerine yol açmak için daha fazla bir 
şiddetle gülle dolusunu yağdırmağa  

Tabyası” vardı. Karşıdaki “Rumeli Mecidi-
yesi” de vakarlı bir heybetle aynı sözü fı-
sıldardı. Onun için “Dardanos” boyunun 
küçüklüğüne bakmadan evvelâ Allah’ına, 
sonra da arkasındaki yüce ağabeylerine 
güvenirdi.

Düşmanın çelik toplu zırhlıları Bo-
ğaz’dan geçmeğe savaşacak olurlarsa, ilkin 
“Dardanos”u ezmeye çalışacaklardı; zâten 
onun işini çabuk bitireceklerini zann edi-
yorlardı. Bunu “Dardanos” da biliyor, ona 
göre hazırlanıyordu. Küçüklüğüne göre 
yüreğindeki cevher pek büyüktü.

Bin üç yüz otuz bir Mart’ının beşinci 
günü idi; düşmanın deniz üzerindeki çelik 
kal‘aları, sağlarından, sollarından, önle-
rinden ateşler saçarak Boğaz’ın karşısında 
sıralandılar. Onların bilmem kaç saatlik 
yollara kadar uçup giden koca gülleleri 
tabyalarımızın üzerine bir demir yağmuru 
gibi düşüyordu. Şimdi bu ateş tufanı için-
de Türk bataryalarını zebûn bıraktıklarını 
zann ederek onların da şeytan gibi yavru-
larıyla Boğaz’dan içeri girdiler; “Karanlık 
Liman”dan karşılarına birer nâmus kalka-
nı gibi dikilen tabyalara meydân okumağa 
başladılar.

Bizimkiler vuracağı yumruğu düşma-
nın seçmez yerine indirmek istiyorcasına 
henüz kımıldanmıyordu; sanki bu ardı 
arası kesilmeyen çelik sağanağı altında ar-
tık sersemleşmiş kıpırdanacak mecâli kal-
mamıştı.       

Korkunç zırhlılar,  buna aldanırlar mı? 
Bilmiyorum. Biraz daha ilerleyerek, daha 
yakından karayı kasıp kavurmak, hatta bir 
hayât izi bile bırakmamak, sonra kollarını 
sallaya sallaya Boğaz’dan geçmek istiyorlar-
dı. Fakat böyle yakınlaşmakla artık te’sîrli 
ateşimizin altına girmiştiler; Şimdi onlara 
oynadıkları oyunun kolay bir şaka ile bite-
meyeceğini anlatmak sırası gelmişti.

başladılar. Tabîî karşılığını almakta da ge-
cikmediler.

“Dardanos” bataryasının genç kuman-
danı Hasan Bey, arkadaşı Mevsuf Bey’le 
beraber, bir saniye bile durmadan, otur-
madan, toptan topa seğirtiyor, kendileri-
ni toplarının başından, gözlerini düşman 
zırhlılarından ayıramıyorlardı. Toprak si-
perler üzerine düşen gülleler, toplarımıza 
bir zarar yapmıyordu.

Akşam yaklaştığı hâlde, düşman hâlâ 
yerinde sayıyor, bir adım daha ilerlemeye 
cesâret edemiyordu. Bizim tam isâbetli gül-
lelerimiz, en öndeki bu iki zırhlıyı,belki ge-
riye bile dönemeyecek derecede zedelemiş, 
en arkadan kızgın yanardağlar gibi ateşler 
kusan “Quinn Elizabeth” yılmazını ser-
semletmişti. Yanındaki “Goluva” dumanlar 
alevler içinde kalarak sendeleye sendeleye 
gerilemişti. Artık zırhlılar akşamın alaca-
karanlığı içinde geldikleri gibi çekilip gidi-
yorlardı; b u kahkarî geri dönüş “Ocean” ile 
“İrrezistibıl”ın ne oldukları anlaşılamamış, 
savaş kızgınlığı içinde Boğaz’ın mavî suları 
arasına gömüldükleri bile görülememiş-
ti. O kadar umulmayan, beklenmeyen bir 
şeydi ki bu muvaffakiyetin sarhoşluğu al-
tında gözler göremez, zihinler düşünemez 
olmuştu.

Niçin o korkunç seyyâr kal‘alar Karan-
lık Liman içinde mıhlanmış kalmış, niçin 
bu toprak siperler arasında, yaptıkları işi 
benimsemeyen niçin o kadar cehennemler 
kustuktan sonra pısırık horozlar gibi kös 
kös geri gitmişti?

Tabyalarımız yine yerlerinde, topla-
rımız yine kundakları üzerinde duruyor. 
Ortadan biraz toprak sarsıntısından, beş 
on şehîdden, yaralıdan başka bir zarar gö-
rülmüyordu.

Akşamın nârîn sisleri yavaş yavaş 
inerek her tarafı sükûnetin siyah örtü-
sü içine sararken “Dardanos” Tabyası 
muzafferiyet duyguları arasında iki şe-
refli kumandanının matemini tutuyor-
du: Zırhlıların biri kaçarken korkak 
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süngülerimizle dövüşmeğe mecbûr ettiğimiz 
gün “İşte şimdi mes‘ûduz!” derdik. 

Mülâzım Nedim: 
- Çanakkale’de iyi anlaştık, şimdi buraya 

onun için geliyorlar... dedi. Binbaşı güldü:
- Evet, Vallahi öyle... Kendimizi öyle an-

lattık, öyle iyi îzâh ettik ki ma‘nâmızın yal-
nız ölümden ibâret olmadığını da söylemiş 
olduk.. Türkler orada çılgınca harb ettiler, 
diyenlere gülünüz, çünkü onlar Çanakkale’yi 
bilmeyenlerdir.

Ateşe biraz daha yaklaştı, uzun kaşları-
nın gölgesi altında, önünde kıvranan alevden 
daha parlak bir ateş gözbebeklerinde yandı; 
iri bıyıklarını dimdik burarak:

- Arıburnu’nda ileri hatlardan birinin 
müdâfaasına me’mûrdum; aylarca zaman 
bilirim, bir saniye bile kurşun sesi kulakları-
mızı unutmadı; görünen bir Kabalak Tepesi 
için kara torpilleri yollayacak kadar müsrif-
tiler. Bomba yağmurlarının gürültüsünü az 
buldukları zaman denize işâret ederler, Ko-
caçimen Tepesi kadar yüksek bir taş yığınını 
andıran zırhlılarından yıldızlar parlatarak, 
kulak patlatan, dağların bile yıkılacağı bir 
velvele ile ölüm... dağıtırlardı.

Avustralyalılara, Yeni Zelandalılara, zen-
cilere, Gambililere, tayyarelere, torpillere, 
zırhlılara velhâsıl bütün dünyaya gülüyor-
duk; süngülerimizin ucuna incelen öyle emîn 
bir kuvvetimiz vardı ki Kral Corc gelse, bü-
tün dört yüz milyon teb‘asıyla üstümüze yük-
lense dağıtacağımızdan emîn idik...

İhtiyâr, yetmişlik bir yüzbaşım vardı; 
vazîfesi yalnız bir ihrâç iskelesini yıkmaktan 
ibâretti. Her gece bir güllede o harâb eder, İn-
gilizler tekrar sabaha kadar onu ta‘mîr eder-
lerdi.

Yalnız bir topun gürletilmesi için topla-
nan zırhlıları, yakılan cephâneyi, sonra ku-
duran suyu bir görseydiniz çocuklar... Fakat 
yüzbaşı pek tuhaftı, çubuğunu tellendirir, 
hep kendi şerefine yapılan bu donanmayı 
işitmezliğe gelerek iskelenin yeniden ta‘mîri-
ni beklerdi; onlar uğraşırlar yaparlar ve artık 
bu kadar bombardımandan, bu kadar tara-
madan sonra orada şeytanlar bile duramaz 
diye düşünürler, işlerine tekrar başlarlardı. 
İlk yıldız göründüğü zaman yüzbaşı yine to-
punu doldurur, derhal her zamanki hedefine 
yapıştırırdı. Aşağıda kopan vaveylâyı, yıkılan 
iskelenin gürültüsünü duyan gemiler köpek-
ler gibi yine beyhûde ulurlardı...

Başını sallayarak uzun uzun güldü:

bir muşta gibi “Dardanos”a son bir gülle sa-
vurmuştu. Bu kör tane, mel‘ûn bir tesâdüfe 
“Dardanos”un sargı yerine düşmüş orada 
bataryasının yaralılarını şefkâtli, ihtimâmlı 
bakışlarla sözlerle teselli eden batarya ku-
mandanı Hasan, arkadaşı Mevsuf Beyleri 
koca bir toprak yığını altına almış, ikisini 
de şehîd eylemişti.

Biri Anadolu’nun, bu anayurdun tatlı 
güneşler altında gülen Aydın taraflarının, 
öteki Trablusgarb’ın, bu daha dün anava-
tana hasret giden türlü ülkenin yavruları 
idi. Onlar bir yürekle, bir îmânla, birlikte 
çalışmış, en sonunda birlikte ölmüşlerdi. 
Hâşâ, ölmemişler, belki kahramanlıklarına 
gerçekten lâyık olan ebedî bir hayât kazan-
mışlar, pek eski zamanların pek meşhûr 
o eski şöhreti tamâmıyla silen tamâmıyla 
unutturan yeni bir isim bırakmışlardı: Ha-
san Mevsuf Tabyası.

    Kâzım Nâmî

Küçük Hikâye

Mustafa’nın Hilesi
Ordugâhın ilk ışıklarını gördüğüm vakit 

saat dokuzdu. Uzaklarda belirsiz bir hayâl 
gibi uzun gölgelerini kumlara, tâ ilerilere 
kadar gönderen nöbetçiler ağır adımlarla do-
laşıyor, arada bir neferlerine seslenen çavuş-
ların sâdâları, belki de çöllerin derin sessizli-
ğinden korkarak, derhal susuyordu.

Ve ortada bir çam âteşi, belki bin renkle 
yanıyordu. Nihâyet kırmızı, beyaz ve yeşile 
toplanan alevler gergin, tunçtan yüzlerde, 
oyunlar, gölge çiziyordu.

Arkasını yüksek bir deve mahfesine daya-
mış, bacaklarını ateşe uzatmış binbaşı, beyaz 
bıyıklarını çekiştirerek devam etti:

- Ah bu domuz İngilizler... Bilir misiniz 
çocuklar, artık benim burada canım sıkıl-
mağa başladı. Çanakkale’de ölümle, toplarla, 
torpillerle beraber gülen bu herifler, bakın 
burada nasıl köpekleşiyorlar, sanki dillerini 
yuttular, hâlbuki işte bekliyoruz, şimdi karşı 
karşıyayız; ya niçin çıkmıyorlar?...

Ah Çanakkale.. Çanakkale.. Onları  

- Hiç unutmam efendiler; bir sabahtı, 
fakat pek gürültülü bir sabah.. Hatta güneşi 
bile bu kadar erken kaldıran bu gürültülerdi 
diyebilirim.

Kumanda mahallinde oturuyordum. Bi-
zimkilerin bağırtılarını işittim: “Vay Mustafa, 
ulan bunlar ne? Nereden?” diyorlardı. Nihâ-
yet Mustafa’yı katırıyla beraber içeri tıktılar.. 
Kalabağının sivri tarafından bakan çıldır çıl-
dır gözlü, al yanaklı, irice burunlu, tostopar-
lak bir neferdi.

Sert bir tavırla elini alnına götürdü bek-
ledi. Gözlerinde korku ile karışık bir “Afv  et 
beyim” deyiş vardı ki “Rahat dur” demeye 
mecbûr oldum...

-Nereden geliyorsun; buraya seni niçin 
getirdiler? dedim, eliyle işâret ederek:

- Tâ... öte yandan... diye cevâp verdi; be-
yim, diyordu; eşeklik ettim, yolu kayb ettim. 
Sabaha karşıydı, tabura su lâzım geldi,  katı-
ra fıçıları yükledim, dereye indim, çıkarken 
kâfir yine zam zuma başladı; hele şöyle siper 
olayım dedim; domuz göz açtırmadı; önüme 
çalılık bir yol çıktı, hayvanı çektim, meğer 
bayır imiş, ikimiz de kendimizi tutamadık,-
gülle gibi indik, herifler “Fan fin fon” diye ba-
ğırıştılar, gözün kör ola Mustafa, dedim, ettin 
mi edeceğini?.. Ulan İngilizin siperinde işin 
ne be hey öküz dedim,Ama iş işten geçmişti, 
Etrâfımı sardılar, velâkin kurtuldum beyim, 
hem de katırı tekrar yükledim...

Sonra bir yarım sağ yaptı; uzunca kulaklı 
bir katır arkasında duruyordu; Vallahi ço-
cuklar ne devenin, ne de balığın güldüğünü 
görmedimse de bu katır gülüyordu; filhakîka 
bu kadar yükten hayvanın beli nasıl kırılma-
mıştı bilmem, su fıçıları indirilmiş, onların 
yerine çikolata kutuları, peksimetler, gevrek-
ler, limonata şişeleri, bonbonlar, peynirler, 
pastalar, daha benim isimlerini bile bilme-
diğim tuhaf yapılışlı şekerlemeler, tatlılar, re-
çeller, konserveler konmuştu.

-Bu ne? diye bağırdım; rengi uçarak,  du-
daklarındaki zekî gülüşü solarak devam etti.

-İte, kaka beni sürdüler, bağladılar, tek-
me, tokat, yumruk gırla gidiyordu. Bir iki 
zıpırına ben de yerleştirdim emme, neyleyim 
çokluk idiler. Katırın ipi elimde, bırakmıyor-
dum. Gide gide bol ışıklı bir yerde, gözü tek 
camlı bir İngilizin karşısına diktiler; sırma-
sından anladım, zâbit idi. Resm-i selâmı îfâ 
edemedim, “Ulan beni çözün” diye bağır-
dım. Etrâfına bir şeyler söyledi; tercümân 
getirdiler, herife dedim ki: “Zâbit efendiye
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zâbitler fırıl fırıl dönüyorlardı, anladım ki 
bizim paşalar gibi bir şeydir. Ona da zokamı 
yutturdum, herifle de tokalaştık, “Binbaşına 
selâm eyle. Bizim hediyeyi de o kabul etsin” 
dedi, resm-i selâmı îfâdan sonra çıktım. Ya-
kalandığım yere geldik, orada bizim yır-
tık palanlı katır na böyle geline dönmüştü. 
“Bunlar ne?” dedim, “Yemiş yemiş” dedi-
ler,“Biz hediye mediye kabûl etmeyiz” dedim 
“Olmaz. Darılırız” dediler, heriflerin canına 
okuyoruz; bâri dargın öldürmeyelim, kalble-
ri kırılmasın” dedim; katırı çektim, yola düş-
tük, zâbit yanıma biraz daha sokulup elime 
bir kese sıkıştırmaya kalkışmasın mı?” Geri 
verdim. “Biz su satmıyoruz” dedim, şaşır-
dı; artık bizim siperler yakındı. Arkamdan 
“Eyvallah Eyvallah” diye bağırıştılar. Ben de 
döndüm “Guguk!..” diye bağırdım...

Avrupa’da tahsil görmüş bir mülâzım:
-Truva bir hayâldi, Çanakkale hakîkat, 

Olis muhayyel bir zekâ, Mustafa Türk’ün de-
hası... Ah Homer Homer vicdânın şiirini de-
ğiştirsin.. diyordu....

7 Kânunievvel (1)333

    F. Celâleddîn

Çanakkale’de Çocukluk Hâtıraları

Şimdi görür gibi oluyorum, Maydos’un 

kumsal sâhilinden bakılınca Nara Burnu’n-

dan sağa doğru kül renginde bir iki kıvrım 

yapan ince bir çizginin sonunda koyu be-

yaz bir leke gibi Çanakkale görünür. Na-

ra’nın solunda ufku pek kuvvetli seçile-

meyen küçük bir deniz parçasını geçince 

ikindiden sonra eteklerine gölgeler bırakan 

sarp ve dik bayırlı, neftî çamlı dağlar var-

dır. Maydos’un sağ kıyısında Çam Limanı, 

Selvi Burnu kuvvetli bir dirsekle gözünü-

zü örter ve şimdi bu çerçevenin içinde her 

gün tatlı renklere bürünen bir deniz bu-

lunur. Baştan pek nazlı edâ ile Yalova’nın 

çamları üzerinden hafif ince bir hışırtıyla 

geçen poyraz Maydos’a serin ve zarîf bir 

koku serper. Bu işveye aldanmamalı, son-

ra yâ Rabbi, ne aman vermeyen bir atılışla 

çerçevenin o her gün tatlı renklere boya-

nan yeni deniz nasıl alt üst eder. O vakit bu  

söyle, kendisine bir diyeceğim var” dedim. 
Bunun üzerine beni çözdüler, hemen zıp-
ladım, resm-i selâmı îfâ ettim, iri dişlerini 
gösterip güldü, emme ben de dayağı yerken 
dalaveremi kurmuştum. Tercümânla sorup 
sıvala başladı: “Kaçak mısın?” dedi, “Kabul 
etmem” dedim. “Nerelisin?” dedi. “Gastan-
bolluyum” dedim. Tercümân “Ee burada ne 
halt ediyorsun?” dedi. “Ağzını bozma, tepe-
lerim” dedim. Silleyi şaplatacaktım emme, 
önüme geçtiler, “Ulan sen beni bırak, yüz-
başıya bir şey diyeceğim” dedim. Merâmımı 
onun diline çevirdi. Ben de dalavereyi kı-
vırmaya başladım. Bir güzel öksürdüm. De-
dim ki: “Efendim, ben kırba neferiyim, yani 
ya bölüğe su taşırım. Bizim tarafta Cenâb-ı 
Mevlâ’ya çok şükür sudan bol ne var emme 
sizin tarafta çok eksik, velâkin bizim dilimiz-
le bağırmıyorsunuz. Bizim binbaşı tam as-
kerdir; beni çağırdı, Mustafa fıçıları doldur, 
katıra yüklet, tâ karşıki siperde düşman su-
suzluktan ölüyor. Biz karşımızda süngümüz-
den geberecek düşman isteriz, susuzluktan 
değil... Benden yüzbaşıya selâm eyle. Seni 
geriye bırakmamak onun erliğine kalmış bir 
şey... Haydi yolun açık olsun dedi...

Amanın, bir çığlıktır koptu, herifler sağ-
lam kızdılar, depeleyecekler dedim. Emme 
baktım ki sıçraya sıçraya, biri bırakıp biri 
sarılarak suratımı öpücük içinde bıraktılar. 
“Hele durun be yahu” dedim. “Ulan köpoğ-
lular, beni avrat mı sandınız dememe kal-
madı; güle güle zâbit yanıma yaklaştı. Elimi 
aldı, yukarıdan aşağıya kırar gibi bir toka 
ettik. Sonra beni senin masa kadar güzel bir 
masanın yanına, karşısına oturttu. Demin 
beni tokatlayıp tekmeleyen heriflere şöy-
le bir yan baktım. Zâbite söyleyip hepsine 
birden bir sopa attırmak işten bile değildi 
emme, haydi gammazlık etmeyeyim dedim, 
neferin biri, tövbe tövbe estağfurullah, rakı 
dolu bir maşraba dayamasın mı? “Eyvallah 
efendim, haramdır, hem de bize yasaktır” 
dedim. Zâbit tercümânla dedi ki “Vay Türk 
oğlu, korkuyorsun ha? Güllelerimizden, tü-
feğimizden, gemilerimizden yılmazsın da 
zehrimizden korkuyorsun öyle mi? İşte İngi-
lizler insanoğlunu mutlaka bir şeyle korku-
turlar demez mi?.. “Vallahi korkak köpektir” 
diye bağırdım, beyim Mevlam afv etmiştir. 
İstersen sen öldür, zâbit ile bir toka ettim, bir 
yudumda çektim; Allahın belâsı gözümden 
alev çıkardı emme, İngilize: “Türk içkiden 
ağlıyor” dedirtmemek için yaşımı göstertme-
dim. Neferler el çırptılar, zâbit bana “Beraber 
yemek yiyelim” dedi emme kabul etmedim. 
Sonra efendim öğle üstü beni aldılar. Sakallı 
bir kumandana götürdüler, etrâfında sırmalı  

kuduran denizin yeşilimtrak bir rengi 
vardır, lodosu birden bire bastırır. Bizim 
Maydos’la arası iyidir. Karşıda Nara Bur-
nu köpükler içinde kalır ve süt gibi beyaz 
yelkenleriyle gemiler martı kümelerin-
den daha kalabalık Çanakkale tarafından 
sökün eder. Nara’yı kıvrılıp kayb olurlar. 
Başka günler her tarafa berrak bir dur-
gunluk çöker. Rüzgârlar durur, çamlar 
uslu ve sessiz biraz ılık gölgeler bırakarak 
etrâfın sükûnetini dinler. Deniz o her za-
man pek temiz ve sevimli edâsını hüzünlü 
bir durgunlukla örter. Berrak, durgun hiç 
kırpışmayan düzgün sathında sörpük yel-
kenleriyle gemiler, kanatlarının hışırtıla-
rı işitilen martılar görünür. Oraya buraya 
dağılmış balıkçı kayıklarında boğuk akisler 
yapan sesler duyulur.

Bu durgun günlerin akşamını ve dur-
gun akşamların gecesini duymak için May-
dos’un kumsal sâhillerinde bir küçüklük 
tarîhi geçirmek lâzımdır. Maydos’ta yedi 
yaşında bir Türk çocuğu, denizi, kırları, 
çamları seven gecelere, akşamlara hüzünle 
dalgın dalgın bakan, heyecânını derin bir 
sâkinlik içinde gömen hülyâlı, sâkin bir 
çocuktur. Orada sokaklarda dolaşır, yalın 
ayak başı kabak sürü sürü Rum çocukla-
rına tesadüf ederseniz size, fâtih bir neslin 
çocuğuna, lazım gelen hakkı verirler. Bir 
fâtih gurûruyla her zaman kasabanın gi-
rintili çıkıntılı mahalleleri içinde gezebilir. 
Fakat her akşam Maydos’un loş ve rutubet-
li sokakları içinde kayb olmuş beş on Türk 
evinden bir aşina bulamayarak sâhillere 
yalnızca dönersiniz. O vakit durgun gün-
ler, akşamlar ve geceler başlar, onlar bera-
ber yaşar, rûhunuza damla damla yerleşen 
güzelliklerinin sırrını saklarsınız.

Maydos’ta bir gün akşam üzeri sokaklarda 
Rum çocuklarını kovaladıktan sonra eve dön-
müştüm. Evde şen bir neş’e dalgalanıyordu. 
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tâ nihâyetlerinde, geniş ve serbest bir ufkun 

ortasında bir ada görünüyordu. Paşa pek ne-

şeli sevimli bir yüzle bizi karşıladı. Demek 

bana yâver olacak delikanlı bu haşarı mı, öyle 

mi? dedi. Ben bu heybetli adamın elini öper-

ken korku ile karışık bir sevinç geçirdim. En 

neşeli dakîkalarımın hâtıraları pek sönük 

birer gölge gibi silinip söndüğü bu zamanda 

Paşanın hayâli en küçük çizgileriyle gözümün 

önünde yaşıyor. Tatlı sevimli yüzünü, rüzgârın 

sert mevclerle dağıttığı gür sakalını, bütün bu 

geniş ufkun hududunu taşıp uzaklara kadar 

dalan bakışını, pek genç ve dinç duruşunu na-

sıl söyleyeyim, kaşlarına kadar inen kalpağı-

nı, kayışlı kılıcını şimdi görür gibi oluyorum.

O gün Paşa bize neler göstermedi neler! 

Çimendüferli! İçi aynalı, dev gibi siyah top-

lar; benden büyük gülleler, yer altında sandık 

sandık barutlar, cephâneler, daha isimlerini 

telaffûz etmeyi bir türlü beceremediğim kor-

kunç, korkunç aletler.. Bunları bize büyük bir 

emniyet ve i‘timad ile gösterirken ara sıra bir 

kez denesinler, şaşırıp da girmeğe çalışsınlar, 

emir gelsin, Vallahi hepsini yakarım diyordu.

Çanakkale’yi ilkbaharın ilk günlerinde 

görmüştüm. Bizim Maydos’un kırlarında 

badem ağaçları henüz tomurcuklanmıştı. 

O sene sıcaklar birden bire basdı ve badem 

ağaçları beyaz çiçeklerini pek az sakladı. Artık 

ikindiden sonra gün Yalova dağlarının arka-

sına çekilirken bizim evin önündeki kumsa-

la kilimler, seccâdeler serilir. Maydos’un beş 

on Türk ailesinin hemen hepsi oraya yerle-

şirdi. Erkekler babamın her akşam yeni bir 

ateş ve heyecânla nakl ettiği Moskof harble-

rini dinlerken, kadınlar biraz ötede kalafat 

için çekilmiş bir kayığın arkasında sohbete 

dalarlar, Nara’nın önünde arkalarında kö-

püklerden beyaz kıvrık çizgiler bırakan va-

purların geçişine bakarlar. Genç kızlar da ara  

Babam; yavrum, süt babanın İstanbul’dan 

yolladığı hediye geldi dedi. Birden bire min-

derin üzerinde sırmalar içinde yanında kılıcı, 

kalpağı asker elbisesi gözüme ilişti. Annemin 

boynuna hızla atıldım. Yanaklarını, boynu-

nu, saçlarını öpüyor, kollarımla iki omzu-

nu kavrıyor bu geniş saha arasında kollarım 

kayınca ellerimi çırpıyor, kucağının müşfik 

sıcaklığı içinde gaşy oluyordum. Babam iki 

koltuğumun altından tutarak annemin ku-

cağından beni kopardı ve omuzlarından yu-

karı kaldırdıktan sonra boynumdan öptü ve 

yanaklarımı yanaklarına yapıştırarak yarın 

Çanakkale’ye seni Paşaya göndereceğim dedi.

Kılıcım elimde Rum çocuklarını bizim 

mahalleden sürüp çıkarıp da Paşa elbisemle 

muzzafferâne hâlde gezerken uyandığım ge-

cenin sabahı Maydos’tan kayıkla Çanakka-

le’ye geçtik. Burası tarçın, baharat kokan uzun 

çarşıları, kapılarının önüne yeşil sırlı testiler 

çanaklar, çömlekler seren dükkânları yemiş 

satan satıcıları, kalabalık sokakları, yüksek 

uzun minâreli câmileriyle büyük bir şehirdi. 

Bu, uzaktan beyaz lekeler gibi bana pek şüp-

heli ve sırlı görünen Çanakkale’yi pek sevim-

li buldum. Babam derin bir istiğrak içinde 

Cuma namazını kıldıktan sonra benim sağa 

sola dalgın bakışıma, ayaklarıma dolaşan kı-

lıcımın kırılacağına hiç aldırmayarak kolum-

dan çekercesine beni girintili çıkıntılı sokak-

lardan geçirdi ve büyük yüksek bir kapının 

önünde durduk. Kapıdan geniş bir meydânın 

sağında siyah korkunç devler gibi toplar gö-

züküyor ve uzaktan sâhile çarpan dalgala-

rın gürültüleriyle boru sesleri işitiliyordu.

Biraz sonra bize uzaktan pek âşinâ işâ-

retler yapan tümsek ve yüksek bir toprak 

yığınının üzerinde ayakta bizi bekleyen Pa-

şanın yanına gittik. Burada sert ve uğultulu 

bir rüzgâr esiyor, maî uzun, dar bir denizin  

sıra denize taşlar atarlardı. Akşam her tarafa 

mahmûr karanlıklar çökerken bu küçük ce-

maat dağılır, o zaman Nara ve Yalova’nın deniz 

fenerlerinden çıkan donuk ışıkların açılıp ka-

panan akisleri deniz üzerinde yalnızca kalırdı.

İşte yine böyle bir akşam, sıcak günün se-

rin bir akşamı, yüzlerde endîşeler uyandıran 

bir haber yayıldı. Düşman gemileri Boğaz’a 

dayanmış artık her ümîd kapanmış denili-

yordu. Babam o akşam sâkin ve dalgın bir 

bakışla dinliyor kendisi hiçbir şey söylemi-

yordu. Uzun bir sükûndan sonra ben yarın 

gider doğrusunu Paşadan öğrenirim dedi.  

Bu gece etrâfa nemnâk bir hüzün serpiyor, 

herkes pek durgun bir hâlde düşünüyordu.

Bir gün sonra babam pek neşeli Çanak-

kale’den döndü. O’nun yedi düvele karşı kılıç 

sallayacağımıza öyle derin bir i‘timâdı, geçen 

Moskof harbinin mürtâd paşaların yüzünden 

kayb edildiğine öyle kuvvetli bir i‘tikâdı vardı 

ki Çanakkale’de her Cuma namazından son-

ra ziyâret ettiği ve kahramanlığına dini kadar 

inandığı Paşayı her zaman topların başında 

gördükçe yeniden gençleşir ve canlanır. Şıp-

ka bozgununu intikâmı pek yakından alına-

cak bir kaza şeklinde tekrar anlatırdı. Paşa’yı 

gördüm. İstanbuldan, Padişâh’tan, emir aldım 

Vallahi hepsini yakarım diyor dedi. Bu bir sa-

tır ağzından müteheyyiç ve titrek bir sesle çıktı 

ve birkaç saniye sonra, padişâh derken göz pı-

narlarında beliren, iki iri gözyaşının beyaz sa-

kallarına doğru sessizce yuvarlandığı görüldü.

Henüz bir çocuk, her gün yeni bir men-

kıbe yeni bir destan dinleyen hassas bir ço-

cuk rûhuyla şimdi anlıyorum. Bu ilkbahar 

rûhumda büyük bir kasırga ile uyanmıştı. 

Çanakkale’den döndükten sonra babamın di-

zinde; kırılacağına hiç ihtimâl vermediği mec-

rûh millî gurûruna yangınların, hicretlerin 

ve bozgunların elle tutulan çıplak hakîkâtleri 
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Çanakkale Hücûmu

Sandım, cihân yıkıldı, cehennemdi gürleyen..
Sandım, ölümdü kös belâsın çalıp gelen..

Toplar açardı ağzını dehhâş, kıpkızıl,
Bir yanda süngüler vuruşurlardı muttasıl.

Bir anda zırhlılardan uçarken ateş, demir..
Sandım tutuştu gökyüzü polat imiş erir!

Mermilerin çıkardığı ıslık sadâları
Haşyetle titretirdi muhîtimde dağları..

Bir anda süngüler çekilir, fışkırırdı kan..
Seylâb-ı mevtti, cengi kızıştırmaya akan..

Sandım kasırga koptu... Denizlerdi yükselen
Şiddetle çarparak kayalar çatlatan, delen...

Bir yanda patladıkça tüfeklerde çat! çat!
Hükm eyleyen eceldi, kanadı... değil hayât.

Volkan mıdır? Lağımlar edildikçe berheva..
Gümbürtüsüyle sarsılarak kubbe-i semâ,

Yağdırdı sanki her tarafa âteşîn remâd!
Sarsar değil o anda esen.. ağlıyordu bâd!

Yüzlerce bomba yüklenerek durmayıp uçan
Tayyâreler, bu müdhiş ecel kuşlarıyla can

Ecsâdı terkeder gibi titrerdi her zaman;
Vermezdi çünkü rastladığı kimseye aman..

Keskin ve sivri attığı oklar vurur, deler..
Düşmanların cinâyeti bitmez... Neler! neler!

Bir böyle cengi yazmadı tarîh-i kâinat!
Her yandan, alttan, arkadan, üstten gelir memât!..

İnsan ne yapsın? Öyle belâlar ki cümleten
Birden hücûma başladı... Baykuşların, öten,

Meş’ûm sesiyle doldu sanırsın Çanakkale!
Gümbürtüler.. çatırdılar... Âfâkı zelzele

Sarsardı... Âsumâna çıkarken ateş, duman
Can vermeler.. inlemeler... Hep ölüm ve kan!..

Kimlerdi her cehenneme yalnız göğüs veren?
Düşmanların suratlarına yumruk indiren?

karşısında her gün yeni bir te’vîl yeni bir te-

sellî araştıran, duyuşu ile görüşü arasındaki 

tezâdın rûhunda yaptığı sarsıntı ile her dem 

müteheyyiç ve gamlı yaşayan ihtiyâr baba-

mın kucağında daha sessiz ve daha dalgın 

dinliyordum. Bu; büyük fırtınalardan, bo-

ralardan evvelki durgunluğa benziyordu. O 

gece; iki iri gözyaşının düştüğü gece, karan-

lık her tarafı sardıktan sonra birden bire çıl-

gın koyu beyaz bir ışık ufkun en derin çiz-

gilerine kadar her tarafı aydınlattı. Düşman 

gemileri apansızın siyah kirli bir leke gibi 

parça parça göründüler. Paşa uzakta yük-

sek bir toprak tümsek üzerinden ateş diye 

haykırdı. Şimdi derin vâdilere yuvarlanan 

taşların çıkardığı gürültüler gibi sesler işiti-

liyor siyah bir karanlık içinde maî alevlerin 

göğe doğru yükseldiği görülüyordu. Birkaç 

saniye sonra sesler kesildi. Alevler söndü. 

Nara’nın şarkında ay etrâfa temiz bir nûr 

beyazlığı serpmeğe başladı ve lekesiz temiz 

bir deniz, Çanakkale’nin durgun ve berrak 

denizi göründü.

Bu gece pek muhtemeldir ki bir rü’yâ-

dır. Çünkü ben onun, beni mest eden gü-

zel hayâlini incitmemek için her şeyden 

şüphe eden bir âlim gibi ne şuûrî tahlîller 

yapmış ve ne de bir müverrih gibi vesîkala-

rını araştırmış, toplamış, karşılaştırmıştım. 

Ben yalnız Çanakkale denizinin kenarında 

mâzîsini her taraftan duyarak büyüyen bir 

Türk çocuğu rûhunun tarîhini anlatmak 

için birkaç çizgi çizdim.

Saraçhânebaşı:

     Emin Âlî

Allah sayhasıyla, şecâatle haykıran
Dipçik vuran ve süngüleyen, öldüren, kıran?

Türklerdi: Fatih’in, Yavuz’un yavrucukları...
Türklerdi: Osman’ın yiğit, arslan çocukları.

Ey Türk! Seninle fahr ediyor şimdi milletin!
Dünyayı kaplıyor o senin nâm u şöhretin!
 Doktor

 Mehmed Fahri

Harbi Umûmî’den Sonra Çanakkale 

Mes’elesi 

Tarîh-i siyâsiyi az çok ta‘kîb edenler 

pekâla bilirler ki iki iki buçuk asırdan beri 

Çanakkale mes’elesi siyâsiyât âleminde de-

mirbaş eşyâ hükmünde kalıyor. İkide bir-

de devletler birbiriyle kapışıyor, dünyayı 

kan ve ateş kaplıyor; milletler, kavimler 

kaynaşıyor, her memlekette dâhilî ve hâri-

cî buhrânlar birbirini ta‘kîb ediyor; yeryü-

zünde kıyâmetler kopuyor, her buhrânın 

akabinde kongreler, konferanslar, dâhilî ve 

hâricî buhrânları tevlîd eden mes’eleler iyi 

kötü hâl ve tesviye olunarak nizâ‘ ve ihtilâf 

sebebleri ortadan kalkıyor, yeni sebebler, 

yeni mes’eleler peydâ oluncaya kadar dünya 

rahat ediyor. Hâlbuki Çanakkale mes’elesi 

öyle değil. İki iki buçuk asır müddet bütün 

Avrupa devletleri bu mes’ele ile uğraşmışlar, 

kan selleri akıtmışlar, yeşil çuhalı masalar 

etrâfında toplanıp siyâset fenninin bütün 

inceliklerini ortaya koymuşlar, muâhedeler 

teâti eylemişlerdir. Lâkin Çanakkale mes’e-

lesi, hiçbir vakit, bir ân için olsun, ortadan 

kalkmamıştır. İkide birde vukû‘ bulan buh-

rânlar netîcesinde akd olunan muâhedeler, 

mes’elenin şekil ve rengini değiştirmekten 

başka bir şey yapmamıştır. Sebeb-i nizâ‘ 

her sulh muâhedesini müteâkib vehâme-

tini bir kat daha arttırmış, alâkadar dev-

letlerin kâh biri kâh diğeri sulh konferansı 
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Çanakkale mes’ele-i müebbedesi emsâli 
nâ-mesbuk bir derecede hâd ve vahîm bir 
safhaya girmiş olacaktı. Tarîh tekerrürden 
ibâret değil mi? 1806 tarîhinde dahi İngil-
tere, hâin Albiyon, Moskofların müttefiki 
olarak meydân-ı harbe atılmış, İngiliz do-
nanması i‘lân-ı harb etmeden Çanakkale 
Boğazı’nı geçmiş, İstanbul’un önüne kadar 
gelmiş, Rus âmâline hâdîm gibi görünmüş, 
fakat ondan sonra bir asır müddet Rusya’yı 
Karadeniz’de haps etmek, Avrupa ile Asya 
arasındaki kapının anahtarını Türkiye gibi 
Rusya’ya karşı kuvvetli, kendisine karşı 
za‘îf bir muhalifin elinde bulundurmak 
için var kuvvetini sarf etmiş ve mükerreren 
Rusya’nın semere-i zaferini elinden gasb 
eylemiştir. Çarlığın sukûtundan sonra he-
men İstanbul’dan sarf-ı nazar etmiş olan 
Rus milleti dahi bu tehlikeyi tamâmıyla 
görmüştür. Bir aralık Rusya’nın mukad-
derâtını idâre etmiş olan (Kerenski)nin 
efkâr ve âmâline tercümân olan “Dyen” ga-
zetesi ihtirâs gözlerini asla içinden ayırmak 
istemeyen Milikof ve hempâlarını tenkîd 
için neşr ettiği bir makalede şu yolda lisân 
kullanmıştır: “Liberallerimiz İngiltere’nin 
İstanbul hakkındaki vaadine kör körüne 
inanıyorlar. Unutuyorlar ki İngiltere, İstan-
bul’u Rusya’ya verse bile kendi donanması 
için bir takım te’mînât almaktan geri dur-
mayacaktır. İngiltere, donanması için, Bo-
ğazlar mürûr ve uburunu serbest tutmak 
isteyecek ve dâimâ Karadeniz sevâhilini 
donanmasının topları altında bulundura-
caktır. Unutmamalı ki Çanakkale Boğa-
zı’nın arkasında Akdeniz var ve orada Ce-
belü’t-tarık Boğazı ve Süveyş Kanalı vardır 
ki ikisi de denizlerin hâkim-i mutlakı olan 
İngiltere’nin elinde bulunuyor.” Binâena-
leyh, İstanbul’un Rusya’nın eline geçme-
siyle Çanakkale mes’elesinin hall ve tesviye 
olunacağına i‘tikâd etmek sade dillikten 
başka bir şey olmaz.

Bu i‘tibarla bugün olmasa bile yarın, 

salonundan bir cebinde sulh ahidnâmesi 
diğerinde intikâm planları olduğu hâlde 
ayrılmıştır!..

Bu hâlin hikmetini anlamak için uzun 
uzun zihin yormaya lüzûm yoktur. Mes’e-
le pek basittir. Çanakkale mes’ele-i müeb-
bedesini tevlîd eden âmiller ârızî değildir, 
bu emsâlsiz Boğaz’ın vaz‘iyet-i coğrafiye-
sinden, mâhiyet-i husûsiyesinden neş’et 
etmiştir. Hâlbuki birbirini velî ve ta‘kîb 
eden kongreler konferanslar bu vaz‘iyet ve 
mâhiyeti zerre kadar değiştirmediler, gâlib 
olan tarafın hırsını teskîn ve mağlûb ola-
nın gayz ve garazını teşdîd etmekten başka 
netîceler vermemiştir... Bu mes’eleye âid 
ahidnâmelerin münderecâtı değiştirebi-
lir, renkten renge girebilir. Fakat dünyada 
hiçbir kuvvet Çanakkale Boğazı’ndan şark 
ve garbın nokta-i telâkkîsi, Avrupa ve Asya 
gibi iki zıt alemin kapısı olmak hâssasını 
nez‘ edemez, dünyada hiçbir devlet bu ka-
pının anahtarını rakibinin, düşmanın elin-
de ve yâhûd nüfûzu tahtında gördükçe asla 
rahat uyuyamaz.

Bu mütalaâttan sonra mukadder bir 
suâl pek tabîî bir sûrette hâtıra gelir. Acaba 
harb-i umûmîden sonra da öyle mi olacak? 
Sulh-i umûmî bu mes’eleyi kat‘i ve ebe-
dî bir sûrette ortadan kaldırmayacak mı? 
İleride bu mes’ele yeni bir şekil ve kalıpta 
ortaya çıkamaz mı? Gözümüz önünde bu-
lunan iki buçuk asırlık  bir tarîh bizi âti için 
bedbîn olmaya sevk etmez mi.

Şurası muhakkaktır ki 5 Mart mu-
zafferiyeti  ve onu ta‘kîb eden diğer par-
lak muzafferiyetler i‘tilâfın planlarını al-
tüst etmeseydi -Harb-i umûmî ne sûretle 
netîcelenirse netîcelensin-  dünya asla 
rahat yüzü görmeyecekti. İhtimâl ki İn-
giltere ilcâ-yı hâl ile, şimdi ezelî düşmanı 
olan Rusya’nın Boğazda yerleşmesine ses 
çıkarmayacaktı. Fakat Boğaz’ın yanıba-
şındaki adalarda, Cebelü’t-tarîk Boğa-
zı’nda pusu kuracak Moskof kuvvetinin 
Akdeniz’e akın yapmasına bütün kuvve-
tiyle mâni‘ olmaya çalışacak ve bu sûretle  

hırs ve garazdan âzâde olacak olan tarîh 
şunu kabûl ve teslîm etmeye mecbûr ola-
caktır ki Beş Mart muzafferiyeti Türki-
ye’nin hayâtını kurtarmakla kalmayıp 
cihân sulhüne dahi fevkalâde bir hizmet îfâ 
etmiş ve bilhassa hasm-ı cânları olan İngil-
tere ile Rusya’yı ilelebed birbiriyle çarpışıp 
boğazlaşmak gâilesinden kurtarmıştır.

Ancak burası cây-i suâldir. Beş Mart 
muhârebesinde başlayan zafer silsilesi 
Harb-i umûmîden evvelki hâli yerine getir-
mekten başka bir netîce verdi mi? “Bouvet, 
Irrezistibıl, Oşin zırhlılarını binlerce Fran-
sız ve İngiliz askerinin kanını bel‘ eden Bo-
ğaz’ın suları Çanakkale mes’ele-i müebbe-
desini dahi mahv ve nâpedîd edebildi mi?

Bu suâllerin cevâplarını bittabî’ yine 
mâzîde aramak lâzım gelir. Bu mes’eleyi iki 
buçuk seneden beri süründüren esbâb ve 
avâmili göz önüne alırsak, âtiyi keşf etmek 
pek kolay olur.

Tarîh bize gösteriyor ki, Çanakkale 
mes’elesinin açılıp kapanması husûsun-
da vukû‘ bulan münâkaşalarda en büyük 
rolleri Türkiye değil, Karadeniz sevâhili-
ni Çanakkale Boğazı’nın himâyesi altında 
görmekle beraber Akdeniz’e doğru serbest-
çe açılmak isteyen Rusya ile buna ma‘kûs 
emeller perverde eden Rus emperyalizmi-
ne mâni‘ olmak isteyen İngiltere ve diğer 
düvel-i muazzama tarafından oynanıyor-
du. Yoksa Türkiye için İngiliz, Rus, Fransız 
ve sâir harp gemilerini lâzım gelen kuyûd-i 
ihtirâziye ve tedâbir-i ihtiyâtiye ile Bo-
ğaz’dan geçirtmek Türkiye için pek zor bir 
iş değildi. Bu nokta-i nazardan Çanakkale 
mes’elesi esâs i‘tibarıyla bir Türk mes’elesi 
olmayıp, bir taraftan şark yani Rusya ve di-
ğer taraftan İngiltere, Fransa, Avusturya ve 
sâire yani garb âlemlerinin birbiriyle çar-
pışması mes’elesinden başka bir şey değil 
idi.

Diğer bir nokta-i nazara göre ise Çanakka-
le mes’elesi bir Türk mes’elesidir. Hasta adamın
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Rusya’nın ticâret-i hâriciyesi için hayâtî 
bir ehemmiyeti hâizdir. Rus ihrâcâtının 
en mühim kısmını teşkîl eden hubûbât ve 
sâir mahsulât-ı arziye uzun münakalât-ı 
berriye mesârifine mütehammil değildir. 
Bundan dolayıdır ki son senelerde bütün 
Rus ihrâcâtının yüzde 72’si Karadeniz yani 
Boğazlar tarîkiyle icrâ olunmuştur. Fakat 
bu ihrâcâtın hüsn-i cereyânını te’mîn için 
İstanbul’un Rusya’nın eline geçmesine 
lüzûm yoktur. Böyle olmuş olsaydı Sund 
Boğazı ile kanalın Almanya’ya verilmesi ik-
tizâ ederdi. Maverâ-yı bahre giden Alman 
gemileri duver toplarının önünden geçme-
ğe mecbûrdur. Almanya’nın bu ahvâlden 
dolayı günün birinde arâzî-yi mezkûreyi 
işgâle çalışacağı asla vârîd-i hâtır olmamış-
tır. Rusya’nın kısm-ı şimâlisi dahi Peters-
burg ile memâlik-i garbiye Bahr-i Muhît-i 
Atlasî ve kendi Karadeniz sevâhili arasında 
en mühim nokta-i iltisâk Sund târikinden 
ibârettir. Bunun için şimdiye kadar Rusya 
Sund hakkında bir gûnâ iddiâda bulundu 
mu? Şunu da unutmamalıdır ki Çanakkale 
Boğazı târikiyle vukû‘ bulan münâkalâtta 
yalnız Rusya değil, diğer Avrupa devletleri 
dahi pek ziyâde alâkadar bulunuyor. Aşağı-
daki istatistikten anlaşılacağı veçhile 1911 
senesinde Boğaz’ın münâkalâtında Rusya 
dördüncü derecede geliyor.

İngiltere 4831 vapur 8647189

Yunanistan 2908 vapur 3205842

Avusturya-Macaristan 1124 vapur 2194545

Rusya 1371 vapur 1286755

İtalya 698 vapur 990385

Türkiye 8158 vapur 864578

Almanya 442 vapur 770568

Fransa 491 vapur 678208

Romanya 406 vapur 399423

Hollanda 122 vapur 321025

Belçika 234 vapur 320766

Bulgaristan 181 vapur 91930

Filvâki‘ İngiliz veya Avusturya bayrağı altında  

tasfiye-i muâmelâtı dâimâ karîbül vukû‘ 
add olunduğu için düvel-i muazzama Ça-
nakkale mes’elesine pek büyük bir ehem-
miyet atf ederlerdi. Çünkü bu mes’ele hasta 
adam mirâsının mukâsemesi husûsunda 
pek mühim bir rol oynayacaktı. Hâlbuki 
harb-i hâzır her iki nokta-i nazarı da hü-
kümden düşürmüştür.

Şark ile garb âlemlerinin çarpışmasına 
sebebiyet veren Moskof tehlikesi İngiltere 
ile diğer düvel-i muazzamayı dâimâ tetik 
davranmağa mecbûr eden Moskof istîlâ-
cûluğu ortadan kalkmış, koca Türkiye 
İmparatorluğuna göz dikmiş olan şimâl 
ayısının pençesi Rus izmihlâl-i dâhilî-
siyle hükümsüz kalmıştır. Bundan sonra 
Rusya’nın ahvâl-i dâhiliyesi her ne şekil 
iktisâb ederse etsin, siyâsî nokta-i nazar-
dan  asla eski kuvve-i ittisâiyesini  iktisab 
edemeyecektir. Rusya irfânen, iktisâden 
çabuk yükselebilir, en müterakkî millet-
ler sırasına geçebilir, fakat Deli Petro’nun 
mecnûnâne siyâset-i istîlâcûyânesi hiçbir 
vakit yerine gelemez. Çünkü anâsır-ı muh-
telifeden mürekkeb bir devlet harice karşı 
ittisa‘ şöyle dursun, hayât-ı dâhiliyesini bile 
ancak büyük müşkilât ile idâme edebilir. 
Şimdiye kadar Çarlık milletten her nev‘i 
irâdeyi selb ettiği için istilâculuk yapabil-
miştir. Fakat Çarlığın sukûtundan sonra 
Rus eyâlâtının cemâhir-i müttefika hâlinde 
toplanabileceğini farz etseler bile anâsırın 
muhtelif olması dolayısıyla bir kuvve-i it-
tisâiyesi olamaz. Binâenaleyh ne Rus cemâ-
hir-i müttefikası Akdeniz’e doğru açılmağa 
lüzûm görecek, ne de düvel-i muazzama 
Moskof tehlikesine karşı tetik davranmak 
mecbûriyetinde bulunacaktır. Binâenaleyh 
Çanakkale mes’elesi bu nokta-i nazardan 
bertaraf olduktan sonra Rusya için mes’ele-
nin iktisâdî ciheti kalır ki âtide cihân siyâ-
setini bîhuzûr edebilecek bir mâhiyeti hâiz 
değildir ve olamaz.

Hiç şübhe yoktur ki Çanakkale Boğazı  

olarak geçen vapurların büyük bir kıs-
mı Rus münâkalâtına mahsûs olup hatta 
İngiliz vapurlarının bir çoğu boş olarak 
Rusya’nın Karadeniz sevâhiline gidip ora-
dan dolu avdet ediyor. Bu i‘tibarla Çanak-
kale’nin serbesti-i seyr-ü seferinde diğer 
memleketlerden biraz fazla bir derecede 
alâkadar bulunduğu şüphesizdir. Lâkin, bu 
alâka-i iktisâdiye hiçbir vakit İstanbul’un 
işgâline sevk edemez.

Son zamanlarda Rus ricâli bile bu hakî-
kati kabûl ve teslîm etmekten hâlî kalma-
mışlardır. Kurupatkin her fırsat buldukça 
Çanakkale’nin zabtı Rusya için bir sebeb-i 
za’f olacağını ve Boğaz’ın muhâfazasını 
fevkâlade teslihâta ve belki de kanlı muhâ-
rebelere girişmeyi îcâb ettireceğini tekrar 
etmiştir. Rus meşhûr ricâl-i siyâsiyûnun-
dan Sohanof dahi Çanakkale’da serbes-
ti-i seyr-ü sefer Boğaz’ın zabt ve işgâline 
mütevâkıf olmadığını ve Sund, Belt, Ce-
bel-üttarık, Süveyş ve Panama kanalının 
dahi  mülkiyet-i arziyeden büsbütün hâriç 
mes’eleler teşkîl ettiğini ve sulh zamanında 
bu turûk-i bahriyenin hiçbirinde serbesti-i 
seyr ü sefere halel gelmediğini irâe ve isbât 
etmeye çalışıyor.

Şurası kâbil-i inkâr değildir ki, Rus em-
peryalizmi yıkılmadan evvel bu alâka-i 
iktisâdiye pek ziyâde mevzûi‘-i bahis olu-
yordu. Lâkin alâka-i iktisâdiye iddiâları gâ-
yeye vusûl  için bir vâsıtadan ibâretti. Asıl 
gâye ise âmâl-i istîlâcûyâneden başka bir 
şey değildi...

Çanakkale mes’elesinin sûret-i kat‘iyede 
hall ve tesviyesine yardım edecek âmiller-
den biri de şübhesiz ki 5 Mart muzafferiye-
tidir. Türkiye’nin ancak muvâzene-i düve-
liye sâyesinde yaşadığı ve bu sun‘i hayâtın 
ufak bir âriza ile mahv olacağı kanâ‘atini  
perverde eden düvel-i muazzama Çanak-
kale mes’elesine temâs ederken doğrudan 
doğruya Türkiye’nin er geç gelecek olan 
tasfiye muâmelâtını derpîş ederler. On-
ların nazarında Çanakkale mes’elesi an-
cak bir vâsıta, bir vesîle hükmünde kalı-
yordu. Şimdiye kadar Türkiye’nin filvâki‘ 
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fethinde kumandanlarımızın, askerimizin 
ne büyük yararlıkları, Allah’ın beğeneceği 
kadar büyük hizmetleri görülmüştür bil-
seniz, askerler siz de şaşar kalırsınız; lâkin 
bunları size hep yazsam başka söze yer kal-
maz. Bâri kahraman Osmanlılığın küçük 
örneğini göstereyim de bakınız: Fazıl Ah-
met Paşa ordusu bütün kışı siperler için-
de geçirmiş idi; artık kal‘anın o, zamanına 
göre yıkılmak sarsılmak bilmeyen polat 
temelli, gergedan yüreği taşlı, kara kanlı o 
yavuz kal‘anın Osmanlıların yağdırdıkları 
gülleler, duvarların etrâfına açtıkları la-
ğımlar altında inim inim inlediği duyulu-
yordu. Bu yüce dağlara benzeyen yüce kal‘a 
şu hâle nasıl düşmüş acaba? Dağ temelle-
rini kim yerinden oynatabilmiş? kabarmış? 
yığınlarını kim sarsmış, bulutlarla öpüşen 
burçlara kim baş eğdirmiş? Müslüman-
lık Türklük! Sorabileceğin şeylerin sana 
en kısa cevâpları bunlardır: Müslümanlık, 
Türklük! deyince göz önüne öyle bir gâzî 
gelir ki sîmâsında Allah nûru parlar, göz-
lerinden Muhammed aşkı dökülür; Türk 
deyince karşına öyle bir arslan çıkar ki 
pençesinde bütün canavarların kıvrandığı-
nı görürsün!

Acaba namazım...

Müslüman kimdir? Türk kimdir? An-
lamak mı istiyorsun? İlk rast geldiğin suda 
kendine bak, gölgeni görür; anlarsın, ina-
nırsın yaman Türk oğlu seni!

İşte Kandiye Kal‘ası’nı toprak yığınına 
çeviren senin gibi Türk oğulları idi:

Muhâsarada bulunan kahramanları-
mızın içinde bile pek büyük kahraman 
tanınan Gâzî Zeynel Bey bir gün muhâ-
rebe başladığı sırada cenk henüz doğ-
mayan güneşten evvel alevlenirken gülle 
yağmurundan ateş bataklığına benzeyen 
ve en korkunç kal‘a burcunun eteğin-
de bulunan küçük meydâncığa seccâde-
sini yaydırdı, sabah namazını kılmağa 
başladı. O anda bir kumbara, bir arslan  

bu mühim Boğaz’ın muhâfazası vazîfesini 
ediyordu. Lâkin bu vazîfeyi bilasâle değil, 
muvâzene-i düveliyeyi te’mîn için Türki-
ye’yi yaşatan Avrupa’ya vekaleten ve daha 
doğrusu kendi kuvvetine değil, Avrupa 
manzûme-i düveliyesine istinâden îfâ edi-
yordu. Hâlbuki şimdi Türkiye 5 Mart mu-
zafferiyetiyle bu vazîfeyi bilasâle ve yalnız 
kendi kuvvetine dayanmak sûretiyle îfâya 
muktedir olduğunu parlak bir sûrette îfâ 
etmiştir. Bundan sonra Türkiye Çanakkale 
muhâfızlığını şunun bunun tezvîr ve telak-
kiyâtına tâbi‘ olmayıp sırf kendi hukûk ve 
menâfiini gözetmek ve beynelmilel hukûk 
ve muâhedâta riâyet etmek sûretiyle îfâ 
edecek ve artık kimsenin bu işe karışmağa 
ne hakkı ne de arzûsu olacaktır. Çanakkale 
bir Avrupa mes’elesi iken câlib-i endîşe bir 
mâhiyeti hâiz olabilirdi. Fakat Türk mes’e-
lesi olduktan sonra Sund, Cebelü’t-tarık ve 
Süveyş mes’elelerinden asla farklı olmaya-
caktır.

    Tekin Alp

Acaba Namazım Bozuldu mu? [*]

Girit Adası’nın en büyük şehri, pâyıtah-
tı olan “Kandiye”yi feth etmek için Avcı de-
nilen Padişâhımız Dördüncü Sultan Meh-
med zamanında Sadr-ı a’zam ve Serdâr 
Fazıl Ahmet Paşa kal‘ayı kuşatmış aylardan 
beri dövüp duruyordu. Girit Adası’nın fet-
hi için devletimiz yirmi beş seneden beri 
savaşıyordu. Girit’in her karış toprağına bir 
değil on Müslümanın kanı dökülmüştür. 
Eyvah! Eyvah!!

Artık adanın her tarafı ele geçi-
rilmiş, yalnız Kandiye Kal‘ası düş-
man elinde kalmış idi. Hak yapısı bir 
dağ kadar sağlam olan bu kal‘anın  

sürüsünü dağıtabilecek kadar korkunç ve 
kudurmuş bir kumbara, kal‘adan fırladı, 
Zeynel Bey’in namaz kıldığı seccâdenin 
beş on adım ilerisine düşüverdi! O zaman 
Zeynel Bey ne yaptı. Dersiniz? Namazını 
bozdu mu? Fırlayıp kaçtı mı! Estağfurullah: 
Hâlis Müslüman olan ölüm kendi kucağı-
na gelse, atılsa da namazını bozmaz; hâlis 
Türk olan ateş de canına işlese yerinden 
kımıldamaz! Zeynel Bey secdeye kapandı, 
kumbaranın patlamasını bekledi... Gök 
gürler gibi bir sâdâ... Ormanları titretecek 
bir yıldırım: Kumbara patlamıştı! Zeynel 
Bey’i Allah hıfz etti, hiçbir tarafına en ufak 
bir zarar bile ilişmedi! İşte bir şey ki akıllar 
ermez, sırrını en yüksek düşünceli ulemâ 
bile kavrayamaz!

Acaba namazım...

Allah’ın hikmetleri yıldızlar kadar 
çoktur, gökler kadar bitmez tükenmez. 
Cenâb-ı Hakk’ın esrârına bizim gibi küçük 
insanlar değil, büyük peygamberler bile 
akıl erdirememiş. İşte Zeynel de bir insa-
nı değil, bir bölüğü parçalayacak, bitirip 
mahv edecek kuvvette olan bu kumbara-
dan Allah’ın inâyetiyle kurtulmuştu. Lâ-
kin Zeynel Bey ölümden kurtulduğu için 
sevineceğine şu hâle bakınız, pek ziyâde 
endîşeler içinde idi, kederi, derdi o nûr-
lu yüzünün her çizgisinden okunuyordu. 
Sebebi nedir askerler sebebini bulamazsı-
nız, kimse bulamaz: Zeynel Bey’in dini o 
kadar bütün idi ki kumbara patlayıncaya 
kadar başını seccâdeden kaldırmadığı için 
namazı fesâd oldu mu acaba? İşte o koca 
kahraman bunu merâk ediyordu. Hemen 
Sadr-ı a’zam ve Serdâr Fazıl Ahmed Pa-
şa’nın yanına seğirtti. Fazıl Ahmed Paşa 
asker olduğu kadar da okumuş bir büyük 
insandı; Zeynel Bey huzûruna gelip de 
kumbara patlayıncaya kadar başımı sec-
deden kaldırmadım; ne buyurursunuz, 
sakın namazım bozulmuş olmaya deyince 
Sadr-ı a’zam bu Kur’an canlı âlî vicdânlı 

________________ 

[*] Edebiyât-ı askeriye numûnelerini câmi‘ olarak 

te’lîf ve Harbiye Nezâret-i Celîlesi’ne takdîm olunan 

“Ordu’nun Defteri” ünvanlı kitabında münderictir.
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pederinin ahd-i hükûmetinde bir dere-
ceye kadar tensîk ve ihmâl edilen kuv-
va-i bahriye sönük bir hâlde kalmış idi. 
Müşârunileyh birinci devr-i hükûmetinin 
nihâyetlerinde Venedik hükûmeti eline 
geçen Selanik’i bi’l-muhâsara zabt etti. 
Venedikliler Osmanlılar üzerine tazyîk 
icrâsıyla beldeyi muhâsaradan kurtarmak 
için âdetleri veçhile kuvve-i bahriyelerini 
Akdeniz Boğazı’na sevk ettiler. Venedik 
donanması Gelibolu limanını abluka etti, 
Amirali kemâl-i gayretle limanın medha-
linde olan zincirlerden birini kırmış ise de 
diğer sefîneler tarafından muâvenet göre-
mediğinden gayretinin semeresini iktitâfe 
muvaffak olamamıştır. Selanik’in zabtına 
mukâbele-i bi’l-misl olmak üzere Akdeniz 
Boğaz’ı sâhillerindeki istihkâmât Venedik 
donanması tarafından tahrîb edildi.

Sultan Murad Selanik’in Venediklilere 
geçmesine iğmâz-ı ayn ederek hükûmeti-
nin bu sûretle mutazarrır olmasına sebep 
olduğundan dolayı Bizans İmparatoru 
(Yuannis  Paleologos)a muğber olmuş idi. 
Bir baskın icrâsıyla Konstantiniye’yi elde 
etmek ve Bizans İmparatorluğuna nihâyet 
vermek fikrinde bulundu. Bunun için kırk 
parça sefîne inşâ ve techîz ettirdi, îcâb eden 
vesâit-i sâireyi de tedârik ve tehiyye eyle-
di. Fakat Yuannis Osmanlıların harekâtını 
dâimâ ta‘kîb ve tecessüs ettirmekte oldu-
ğundan hafiyen icrâ olunan bu tedârikâtı 
haber almış ve yapılacak baskında en mü-
him olan kılavuzluğu îfâ etmek üzere teb‘a-
sından Osmanlıların iknâ‘ ve iğfâl ettikleri 
adamları tutturarak i‘dâm ve ifnâ ettirmiş 
olmağla Sultan Murad’ın tasavvurâtı kuv-
vede kaldı.

İmparator Yuannis Sultan Murad’ın 
Konstantiniye hakkındaki efkâr ve tasav-
vurâtından bî-huzûr idi, hâdise-i ahîre 
bu endîşesini tezyîd etti. Düvel-i garbi-
ye tarafından mazhar-ı muâvenet olmak 
ile tahtında bekâ bulacağı ve pâyitahtının 
muhâfazasını te’mîn edeceği hakkında öte-
den beri kendisinde hâsıl olan fikir kuvvet-
lenmişti. O esnâda Papa Ojen şark ve garb 

kahramanı bağrına bastı, namazının bo-
zulmadığını, bozulamayacağını sevincin-
den gözleri yaşararak anlattı!

İşte Allah’ın sevdiği asker böyle olur, 
peygamber ümmetine böyle olmak yaraşır, 
Türk’ün kendisi kadar sağlam dini, i‘tikadı 
işte bu kadar yüksektir!! 

    Ali Ekrem

Sultan Murat Hân-ı Sâni’nin Varna 
Gazâsı’na Azîmetinde 

Boğaz’dan Sûret-i Murûru ve Karaca Rahman Oğlu 

Hamza Bey’in Fedakârlığı

Akdeniz Boğazı’nın Asya ve Avrupa sâ-
hilleri Osmanlıların eline pek erken, ikinci 
padişâh Orhan Bey devrinde geçdiği, mü-
teâkiben Gelibolu’da ilk Osmanlı tersanesi 
te’sîs edildiği hâlde Boğaz müddet-i medî-
de ecnebi sefâinine açık kalmıştır. Sebebi 
Devlet-i Osmâniyenin husûsât-ı berriyeye 
hasr-ı evkât ile cihet-i bahriyeyi derece-i 
sâniye ve sâlisede nazar-ı dikkate alması 
ve ba‘zan hiç düşünmemesidir. Osman-
lı ordusu Asya’dan Avrupa’ya murûr için 
def ‘atle kendilerine karşı bir tavr-ı dostî 
ve muhibbî ibrâz eden Cenevizlilerin ge-
milerine arz-ı iftikâr etti. Maamâfih tüc-
câr ve kazandan başka bir şeye ehemmiyet 
vermeyen Cenevizliler bu murûr için para 
almaktan ve diğer sûretle te’mîn-i menâfi‘ 
etmekten hiç bir veçhile hâlî kalmamışlar-
dır. Umûr-ı bahriye hakkında kayıtsızlık 
Osmanlıları vakit vakit şiddetli müşkilâta 
düçâr etmiş ve kendilerince elîm te’sîr-
ler îkâ‘ etmiştir. Bunlardan biri de Sultan 
Murâd Han-ı Sânî’nin Varna gazâsına azî-
metinde Avrupa’ya murûr için uğradığı 
su‘ûbettir.

Sultan Murad’ın devr-i saltanatın-
da evâil-i hükûmetinin gavâil-i gûnâgûn 
ile güzerânı, ba‘de Anadolu ve Rumeli’de 
dâimî muharebâta mecbûr olması cihet-
leriyle husûsât-ı ahriye ihmâl edilmiş,  

kiliselerinin ittihâdı için bir konsül akdi-
ne karar vermiş ve rüesâ-yı rûhâniyesinin 
i‘zâmı için keyfiyeti Yuannis’e bildirmiş idi. 
Yuannis bu husûs hakkında bir ni‘met-i 
gayr-i müterakkıbe add etti. Bu sâyede dü-
vel-i garbiyenin muâvenetini te’mîn edecek 
idi. Sultan Murad’ın mümânaatına kulak 
asmayarak bizzât İtalya’ya gitti, evvelâ Fer-
rara  ba‘de Floransa şehirlerinde akd olu-
nan konsüllerde hâzır oldu; şark ve garp 
kiliselerinin tevhîdi tekarrür etti. Yuannis 
düvel-i garbiyenin müzâheretinin te’mîni 
ve Papalık donanmasının en iyi gemile-
rinden yirmi adedinin hemen Konstanti-
niye’ye irsâli va‘dlerini alarak pâyitahtına 
avdet eyledi.

Papa şarkta ve menâfi‘-i azîme sâhibi 
oldukları hâlde birbirleriyle boğuşmak-
ta uğraşmakta olan Venedik ve Ceneviz 
cumhuriyetlerini barıştırdı, donanmaları 
Sen Piyer bayrağı altında birleşti; evvel be 
evvel Akdeniz Boğazı’na geldiler. Bunla-
ra sonra Papalık ve Flander donanmala-
rı dahi iltihâk etti. Onu Gal ve onu diğer 
sunuf-ı sefâinden mürekkep olan Papalık 
donanmasının Baş Amirali Papa’nın birâ-
der-zâdesi Floransalı Kardinal Fransesko 
Gondolmiyeri idi. Müttefikîn donanması-
nın vazîfesi Osmanlılarla Bizans aleyhine 
vukû‘ bulacak harekâtına mümânaat idi. 
Hâlbuki Sultan Murâd harekât-ı hasmâne 
icrâsına vakit bulamayacak derecede Ru-
meli ve Anadolu’da zuhûr eden gâilelerle 
meşgûl idi. Nihâyet tâç ve tahtını oğlu Sul-
tan Mehmed Han’a bırakarak Manisa’ya 
çekildi.

Macar Kralı Vladislas Papa Vekili’nin 
tazyîki, Bizans ve Karaman hâkimi İbrahim 
Bey’in elçilerinin teşvîki ile nakz-ı ahd etti 
ve Osmanlılar aleyhine Ehl-i Salîb Muhâre-
besi i‘lân etti. Bunlar Avrupa’da hadîsi’s-sin 
ve tecrübesiz bir padişâh idâresinde kalacak 
kuvve-i Osmâniyeyi her türlü muâvenet-
ten tecrîd ederek mahv etmek istiyorlardı. 
Bundan dolayı Sultan Murad’ın ve Anado-
lu Osmanlı kuvvetinin Asya’dan Avrupa’ya 
geçmemesi ve geçirilmemesi mültezim 
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Akdeniz Boğazı’nın düşman donanması 
tarafından tutulması üzerine Edirne’ce Sul-
tan Murad’ın Boğaziçi’nden Rumeli’ye ge-
çirilmesi tekarrür etmiş, Sadr-ı a‘zam Halil 
Paşa maiyyetinde bir az askerle bunun için 
Anadolu Hisârının karşısında şimdiki Ru-
meli Hisârı mevkife gelerek karagâh ittihâz 
etmiş idi. Halil Paşa murûru te’mîn için sâ-
hile toplar yerleşdirdi. Fakat askerin nak-
line kâfî sefâin mefkûd olduğundan Gala-
ta’daki Ceneviz me’mûruyla Sultan Murad 
ve Anadolu askerinin Ceneviz gemileriyle 
geçirilmesini kararlaştırdı bu sûret tesviye 
Osmanlılarla Cenevizliler arasında hafiyen 
tekarrür etmiş ise de murûr keyfiyetinin 
vâsıtalarıyla vukû‘unun behemehal şuyu‘ 
muhakkak olup ma‘mafih bu şayianın 
serîan ma‘lûm olmaması Cenevizlerce lâ-
zım idi. Çünkü müttefikîn ve şimdiki hâlde 
kendilerinden kuşkulanmamakta iseler de 
Sultan Murad Akdeniz sâhillerinde görün-
düğü hâlde tekrâr kayb olmasından şüphe-
ye düşerek liecli’l-ihtiyât gemilerinden bir 
kısmını Karadeniz Boğazı’na göndermele-
ri muhtemel idi. Kırk bin kişi kuvvetinde 
olan Anadolu ordusunun teçhîzât ve sâire-
leriyle denizi murûru hayli zamana müte-
vakkıf olup müttefikîn donanmasından bir 
kısmının o esnâda Boğaziçi’nde zuhûru, 
murûru men‘ veya tehlikeye ilkâ edecek 
idi. Maamâfih murûrun setr-i ihfâsı için 
müttefikîn donanmasının Akdeniz Boğazı 
tarafında biraz müddet işgâli lâzım idi. Bu 
fedakârâne hareketi de Hamza Bey nâmın-
da bir zât deruhde eyledi.

Hamza Bey Orhan Bey devrinde Ay-
dos hisârının fethine sebep olan vak‘a-i 
ma‘lûmenin kahramanı bulunan guzât-ı 
Osmâniyeden Abdurrahman Gâzî’nin to-
runu ve Karaca Rahman yahûd Kara Ab-
durrahman nâmında olan zâtın oğludur. 
Karaca Rahman Abdurrahman Gâzî’nin 
Aydos hisârı ve tekfûrunun kızı ile izdi-
vâcından hâsıl olmuş idi. Bizans İmpara-
torluğu memâlikine pek çok taarruzlar-
da bulunarak düşman arasında iktisâb-ı  

idi. Bu vazîfeyi Akdeniz Boğazı’nda bulu-
nan müttefikîn donanması îfâ edecek idi. 
Akdeniz Boğazı’nda bulunan bu gemilere 
diğer Avrupa hükûmât-ı bahriyesi gemileri 
de iltihâk etti. Yetmiş aded sefîneye bâliğ 
olan donanmanın kumandasını Kardinal 
Fransesko Gondolmiyeri deruhte eyledi.

Osmanlıların Avrupa ile Asya arasın-
daki tarîk-i muvâsalaları ba‘zan Karadeniz 
Boğazı ve ekseriyâ Akdeniz Boğazı idi. Ak-
deniz Boğazı düşman tarafından tutulduğu 
takdîrde Osmanlılarca Rumeli’ye murûr 
için en müsâid mevki‘ Boğaziçi’ndeki Ana-
dolu Hisârı idi. Fakat karşısındaki sâhil 
Cenevizliler idâresinde olan Galata’nın 
mıntıka-i nüfûzu dâhilinde idi. Ceneviz-
liler Osmanlı ordusunun Rumeli’ye murû-
ru için muâvenette bulunuyorlar ise de bu 
esnâda kendileri ehl-i salîb ile müttefik 
bulunduğundan Sultan Murad’ın onların 
yardımıyla Rumeli’ye murûru korkusu yok 
idi. Ehl-i salîb donanması bundan dolayı 
Marmara Denizi ve Karadeniz  Bo(ğa)zî 
cihetlerini ihmâl ederek Akdeniz Boğazı’nı 
muhâfazaya nasb nazar-ı dikkat eylemiş 
idiler. Denizi şiddetli bir tarassud tahtında 
tutuyorlar ve bu sûretle her iki sâhil arasın-
da münâkale ve muvâsalaya meydân ver-
miyorlardı. Hatta Sultan Murad’ı Rumeli’ye 
da‘vet için Edirne’den i‘zâm olunan Kasap 
oğlu Mehmed Bey ile Cebe Ali Boğaz’ı bir 
kayık ile gece geçmeğe mecbûr olmuşlardı. 
Ehl-i salîb donanması yalnız tarassud eyle-
mek ve münâkaleye mâni‘ olmak ile iktifâ 
etmeyip sâhillerde taarruz ediyor, toplarıy-
la tahrîbâtta bulunuyorlardı.

Sultan Murad vukû‘ bulan emr üzeri-
ne nihâyet Rumeliye gitmeğe karar verdi. 
Anadolu askerini Manisa’da toplayarak ma-
iyyetine alıp yavaş yavaş Akdeniz Boğazı 
sâhiline yaklaşmıştı. Ehl-i salîb donanma-
sını bizzât muâyene etti. Murûrun gayr-i 
kâbil olduğunu görmekle Kocaeli’ne müte-
veccihen kemâl-i sür‘atle oradan uzaklaştı.

nâm ve şöhret eylemiş idi. Hatta İstanbul 
halkı ağlayan çocuklarını bu zât geliyor 
diye susdurdukları tevârih-i Osmâniyede 
mestûrdur.

Hamza Bey İzmit’te bir büyük kadır-
ga techîz etti, müttefikîn donanmasının 
Boğaz’ı tutması üzerine Gelibolu’ya ilti-
câ edemeyerek Marmara Denizi’nin bazı 
sâhillerine ilticâ eden Osmanlı sefâinini 
maiyetinde topladı; bunlarla Akdeniz Bo-
ğazı’na doğru akın etti. Boğaz’ın Marma-
ra Denizi cihet-i medhalinde müttefikîn 
donanmasının oralarda bulunan kısmıyla 
harbe tutuştu. Düşman sefâini on iki aded 
idi. Tarafeyn arasında şiddetli bir harp 
vukû‘ buldu. O esnâda Sultan Murad’ın ve 
Anadolu askerinin murûru haberi gelmek-
le Hamza Bey için vazîfesi hitâp bulmuş 
ve muhârebede devama lüzûm kalmamış 
olduğundan kemâl-i meharetle harbi ta’tîl 
etti, maiyetindeki gemilerle İzmit Körfe-
zi’ne çekildi.

Hamza Bey Osmanlı bataryasında reîs 
yani ümerâdan idi. Bu müşkil vazîfenin 
îfâsını deruhte ile gösterdiği fedakârlık, ic-
râsında ibrâz ettiği mehâret kendisinin eb 
ve ceddine hayrü’l-halef ve onlar gibi mes-
leğinde sâhib-i mehâret bir zât olduğunu 
meydâna koyuyor.

Sultan Murad’ın Rumeli’ye murûru 
müttefikîn donanmasında işidilmesi üze-
rine ilk evvel birbirlerine atf-ı kabâhat et-
mişler, ba‘de Cenevizliler hakkında şüphe-
ye düşmüşler, nihâyet şüphelerinin hakîkat 
olduğu tahakkuk etmekle Boğaz’dan dağıl-
mışlardır.

Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han İstan-
bul’u fethinden sonra kal‘alar inşâsıyla Bo-
ğaz’ı sed ve hâkimiyet-i Osmâniyeyi te’sis 
ve te’mîn etmiş ve bu sûretle düşmanların 
Devlet-i Osmâniyeyi bahren tehdîdlerine 
nihâyet vermiştir.

    Mehmed Ârif  
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Tarîhe mezc edip şahsiyetimi
Hurafe sandığım şeylere kandım.
Toprak, semâ, deniz yine şimdiki;
Kavga böyle korkunç değildi belki.

Civârda bir dağı döven düşmanın,
Sisli enginlerde gayzı parlardı.
Ba‘zan tepede bir meçhûl ormanın
Vakur, uğultulu cevâbı vardı.
Hayâlim derdi ki devler, periler
Bu tenha gecede çıkmış harb eder.

Etrâfta yıkılmış, yanmış şehirler,
Şurada ceng eden bir azîm ordu;
Çarpışır sanki yer, hava, ateş, su;
Bu hengâmelerde mahv olur beşer.
Dökülür toprağa ateşli kanlar
Yükselir göklere boğuk figanlar.

Hilâl ürpermişti güyâ derinde,
Semâ uzaklaşmış gibiydi yerden.
Bu gece şu kavga sâhillerinde
Vahşi bir güzellikti hükm eyleyen.
Bir müddet topların feryâdı dindi
Bir dolgun sükûnla her taraf sindi.
Yer uyudu suyun gümüş boynunda,
Deniz de karanın esmer koynunda.

    İbrahim Alâeddin

-Rûznâmeden-

Oğlumu Hudûda Gönderdikten Sonra...

    2 Mart (1)331

İşte yine şu siyah ve lâkayd gecenin âgû-
şunda sessiz ve sanki büsbütün yalnız, hayât 
ve kâinattan büsbütün uzak kaldım. İşte bir 
defa daha vatanın savt-ı emri seni benden 
çok uzaklara, vazîfeler, şerefler ve ölümler 
arasına aldı götürdü... İşte bir daha, yüksek 
kalpağının altında gülen gözlerin, beşûş 
çehren ve boz asker kaputuyla büsbütün 
uzun görünen boyunla benden ayrıldın, 
vatanın her hudûduna, her kanlı cengine 
ayrı ayrı mücâhitler, şehîdler gönderen aile 
kapısından metîn adımlarla çıktın...

Oh; lâkin başka nasıl olabilir-
di? Vatan annemizin mutâlebât müf-
rezesine kalbini kapayan bir kadın 
bu ailede henüz yetişmedi.. Vatanın  

Çanakkale İzleri
   -Boğaz’dan geçerken-[*] 
Derin mavîlikten yıldızlar yağar,
İnerdi semânın merhametleri;
Kumlarda çırpınan sâkin dalgalar
Meçhûl bir lisânın şikâyetleri.
Dağlar homurdanır, inlerdi yine,
Uğultu uzadı ıssız engine..

“Akbaş”tan karşıya sessiz açıldık.
Yukarda yıldızlı, mehtâplı semâ,
Boğaz’da bir rüzgâr ki tatlı, ılık;
Sâhil sır dolu bir yeni “Truva”..
O kadar ibhâma dalmış cihân ki
Devr-i esâtîri yaşadım sanki..

Zulmette yıkanan periler gibi
Sularda hilâlin temevvûcü var;
Fısıldar bir yâdı nakleder gibi
Arada çarpışan küçük dalgalar.
Devrilen gemiler, sanki her yana
Uzanmış bir sürü korkunç balina..

Sağda Akdeniz ki karanlık, medîd
Birkaç sönük ışık, hileli nazar,
Solda füsûnlu bir hat gibi uzar
Boğaz’ı bağlayan nûrdan bir şerît.
Mühlik bir âgûşa benziyor deniz,
Uğrunda mâcerâ arayan da biz..

Römo(r)kör yürürken böyle açıkta
Hepimiz evvelki bizler değildik;
Benlikler kayb olup o tenhalıkta
On kişi âdetâ ordu kesildik.
Hiss ettim muhîtin izi yamanmış,
Hodkâmlık meğerse ayrılıktanmış.

Unuttum o zaman hüviyyetimi
Eski kahramanları derûnî andım;

uzattığı silâhı ahd ve îmân ile kavramayan 
erkekler bundan sonra da yetişmeyecek. 
Seni hak ve adâletin, ulviyet ve fazîletin hâ-
liki olan Samedâniyet-i Muazzamaya emâ-
net ettim!

Evet, gözlerim yaşlı, ellerimde râşeler 
var... Kadınlığın, anneliğin verdiği elem ve 
endîşe ile ezilirken yine “git! git” diyorum... 
Gideceksin, gidiyorsun; çünkü bu bir hâdi-
se-i âdiye değil, bir cidâl-i ihtirâs ve vahşet 
değil, vatanın büyük ve müebbed bir da 
‘vâ-yı ulviyesi ki: halline gitmeyen, millete 
çalışmayan olmayacak!

Bu, en büyük bahr-i muhîtlerden daha 
derin, daha kuvvetli olan kalb-i insanî-
de, rûh-ı beşeriyede mündemiç izzet-i 
nefs, vakâr nâmus, hubb-u teâlî meyl-i 
fezâil ummanlarının hep birden coşan ve 
hurûşân olmasıdır; haksızlığa karşı hakkın 
gazâb ve i‘dâma mukâbil muhâfaza ve ih-
yânın ikâmesi, arzû-yu samedânîsinin bir 
şekl-i mehîb olmasıdır!. 

İşte bunun içindir ki: bu müşkil, kor-
kunç lâkin lüzûmlu imtihân ve fedâkârî 
günü bu millet için hulûl edince kadında, 
erkekte câhilde, âlimde; zenginde, fakirde, 
kızlarda çocuklarda birdenbire müştere-
ken mütesâviyen bir cûşâne-i hayret-en-
gîz hâsıl oldu... Ve işte yine bunun içindir 
ki: hakîkât-i muhîbeye aklı ermeyen mini 
mini çocuklar bile trampetlerin tempo-
suna ayak uydurarak, sancakların al, yeşil 
cümbüşüne gözleri cezb olunarak ve sün-
gülerin gölgelerinden ayrılmayarak sokak 
sokak asker alaylarının, taburlarının arka-
sından koşuyorlar... Onları tutmasak, men‘ 
etmesek, uzak ve vahşi serhâtlara, ölümle-
rin kaynaştığı güllelerin haykırdığı kavga 
meydânlarına kadar babalarını, büyük kar-
deşlerini, milletin askerini, vatanın kanlı 
bayrağını ta‘kîb edeceklerine şüphe yoktur!

Bir milleti harbe sokan esbâb-ı 
hakîki ne olursa olsun efrâd-ı millet-
teki bu hiss-i cûşân, bu cûşân-ı hâmi-
yet ve gayret-i samîmîdir, hüsn-i niye-
te makrûndur: ölüp zelîl olmak; kendisi

________________ 
[1] 6 Temmuz 1331 Pazar ertesi günü Hey’et-i Edebi-

ye nâmı altında Çanakkale’ye i‘zâm olunanlardan bir kısmı 
Gelibolu’ya dönecek ve oradan İstanbul’a avdet edecekti. 
Diğer kısmı Çanakkale’ye geçtikten sonra İstanbul’a deniz-
den dönecekti, ben ikinci merâklı kâfilede idim. Gece saat 
onda Akbaş İskelesi’nden römorkörle Çanakkale’ye doğru 
açıldık. Semâda hilâl iyice kalınlaşmış, deniz sâkindi. Bo-
ğaz’ın medhâle yakın bir yerinde karşılıklı projektör hatları 
nurdan bir bağ gibi mütemâdiyen imtidâd etmekte. “Kum 
Kale” üstünde “İntepe” düşmanın ateşine fâsılalı ve vakârlı 
toplarla mukâbele ediyor. Semâ, mehtâp ve deniz bu esrâr-â-
lud harp sahnesine vahşî bir güzellik veriyor. Deniz üstünde 
torpile tesâdüf etmek, yâhûd görülüp şarapnele hedef olmak 
tehlikesi öyle heyecânlı bir zevk ki ömrümde mislini idrâk 
etmedim. Edvâr-ı kable’t-tarihiyeye âid bir harâbe hâlinde 
fark edilen Çanakkale şehrine bir saat sonra yaklaşıyorduk. 
İşte o gecenin bende kalan kavî intibâını şu manzûme ile 
tesbît etmek istedim.

İ.A
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o ordunun kuvvet ve tamâmiyeti ikmâl 
etmek; ona biraz daha şevk ve kuvvet ver-
mek? Onun süngüsünü, kasaturasını biraz 
daha uzatıp keskinleştirmek; onun topları-
nı dehhâş ve kahhâr patlatmak; onun gül-
lesini düşmanın can evine biraz daha ya-
kın düşürebilmek için ibzâl-i muâvenet ve 
mevcûdiyet etmesin! Hiçbir hâkime; kud-
rete serfurû etmeyen fırtınalar, rüzgârlar 
sanki vatan gemilerini, vatan donanmasını 
mahal-i maksûda daha çabuk yetiştirebil-
mek üzere onlara târîk-i serîrine muvâfık 
eserler zann olunur; vatan denizlerinin 
vahşi, ser-azâd dalgaları o gemileri gul-âne 
omuzları ile ileri sürmeğe çalışır; coşkun 
vatan nehirleri sâhillerinden tabur tabur, 
alay alay geçen askerlerine bir teşvik-i ezelî 
ve ebedî ile “ileri! İleri!” diye marşlar te-
rennüm eder. Aheste revân câvidânlar hafîf 
zemzemeleriyle sanki kalplerinden muzaf-
feriyet, selâmet duâları okurlar... Korkunç, 
vahşi vatan dağları asırlardan beri kar, 
bahar ve ziyâ içinde besleyip büyüttüğü 
âsumân-ı resîd ağaçlarını hudûdlarda si-
perler, sahralarda hastahâneler yapılmak 
üzere fedâ eder. Bir köyün hâricinde, sabûr 
çehresi, metîn adımlarıyla köye dönmekte 
olan bir ihtiyâr kadın görürsünüz: Üç oğ-
lundan en küçüğünü de orduya keskin bir 
süngü daha ilave etmek üzere şimdi yola 
koymuştur. Şehrin sokağında beş altı ya-
şında bir çocuk tesâdüf ederseniz: günde-
liğinden biriktirdiği beş on kuruşu meselâ 
orduya tütün gönderilmek üzere vermiş, 
ferîh ve fahûr babasının yanında ve sanki 
onun kadar büyümüş olarak yürüyor..... 
Akşamın zıll-i siyâhı sokaklara düşerken 
önünüzden geçen şu genç vatan hemşire-
sine, kerîmesine bakınız: Hilâl-i Ahmer 
hastahânelerinden birinde bir haftadan 
beri gece gündüz çalışmış; uykusuz kalmış, 
ancak bu gece ihtiyâr vâlidesini görmeğe 
gidebiliyor........ Daha ileride mevrûn şu  

düşman çizmesiyle ezilerek nâmus-u mil-
liyi, saâdet ve mahrûmiyeti aileyi çiğnet-
memek arzû-yu samedânesiyle müzehheb 
ve meşhûndur! Bütün Osmanlılar şâdân ve 
fedakâr bugün silâh başına koşması, bütün 
vâsi‘ hudûdlarımızı canlı, kanlı bir divâr-ı 
itivâr-ı hamiyetle kuşatması hep bunun 
için; hep bu sâike ve hep bu şâika ile... Bu 
noktada, bu harekette tarîh-i âlem bizi 
dâimâ haklı görecek Osmanlı bayrağının 
harb-i umûmî alevleri, dumanları arasında 
dalgalandığından dolayı ne bizim ahfâdı-
mız, ne de insâl-i atiyye-yi beşeriyet bizi 
muâheze edemeyecek!

Milletlerin, husûsiyle nâmus, şerefi  is-
tiklâli ile yaşamağa kat‘iyen karar vermiş 
milletlerin hayâtlarında öyle bir ân hulûl 
eder ki: mukadderâtın keskin kılıcının ba-
şımız üzerinde bir ince kıla bağlı sallandı-
ğını, bi-râhim ve tehdîtkâr  parladığını gö-
rür ve hiss ederiz. O zaman efrâd-ı milletin 
yeri şehirler, kâşâneler, hatta dâr’ü-l fünûn-
lar değildir. O zaman genç, ihtiyâr; fakîr ve 
gâni; erkek ve kadın; kâdir ve âciz; cür’etkâr 
ve mahcûp bütün efrâd-ı millet (Ordu!) 
dediğimiz canlı kal‘ayı, Ordu! dediğimiz 
seyyâr volkanı; Ordu! dediğimiz rûh-ı 
kahhâr ümmeti, elhâsıl Ordu! dediğimiz 
ve artık her şeyden ibâret olan, muhâlâta 
kâdir, mehîb, dehhâş o şey-i muazzamı 
vücûda getirmek üzere toplanır... Artık 
gece-gündüz bacalarından fışkıran siyah 
dumanlarla âfâkı kapatan cesîm fabrikalar, 
binlerce vatandaşın yarasına ilâç, sargı ha-
zırlayan muhâdderât-ı millete bir feyz ve 
hayât veren imalâthâneler, hastahâneler, 
siyah geceleri çılgın düdükleriyle delerek 
acûl ve asâbî hudûdlara taze can, taze kan 
götüren şimendiferler; bin türlü muhâlik-
le dolu geniş ve tehlikeli denizi bilâ-pervâ 
yarıp koşan vapurlar hep o ordunun eczâsı 
hep o “ordu”dur!

Milletlerin hayâtındaki o ân mü-
hîb hulûl etti mi sahâ-yı vatanda hiç-
bir ferd, hiçbir unsur, hiçbir sâha, hiç-
bir kuvvet, hiçbir cüz’ü göremezsiniz ki:  

za‘îf, solgun genç hudûdun üç yerinden 
yaralı, âdetâ yarı ölü olarak gelmiş; üç ay 
beyn-elhayât vel-memât hastahânede yat-
mış; dün hastahâneden çıkmış, kendi ar-
zûsuyla on beş gün sonra tekrar hudûda 
gidecek!... Hudûdtaki gâzîlere erzâk, cep-
hâne taşıyan vapurlar limanda şevk ve faâ-
liyetle bağırıyor; hem suyun altında, hem 
suyun üstünde mahlûk-i âcîb medeniyet, 
bir taht-elbahir şeci‘ ve mütevekkel dalıp 
gidiyor... Şimendiferlerin sanki: (Fedakâr 
yok mu? Vatan bayramına koşanlar, haydi, 
haydi!) diye haykıran çığlıkları âfâkı tit-
retiyor... Şu uzun tozlu caddede güneşten 
çehreleri yanmış, metîn adeleli, parlak göz-
lü, çatılmış kaşlı bir tabur asker bir vatan 
türküsüyle hep bir ağızdan sahraları inle-
terek serhatlara doğru yürüyor... Yürüyor; 
gittikçe uzaklaşan sesiyle bir köşede kayb 
oluyorlar!...

Elhâsıl, nasıl söyleyeyim; herşey, her 
unsur, her taraf, her his:

- Silâh başına! Orduya, Orduya! diye 
haykırıyor...

Ve ben bu mihnetzede anne bütün bu 
galeyân-ı mutâlebâtı, bütün bu feverân-ı 
evâmiri samîm rûhumda duyuyorum; bu-
nun için; sen azîz çocuk, fırtınalı ve karan-
lık yollarda vatan hudûduna doğru uzakla-
şırken yaşlı gözlerim, ateşli kalbimle:

- Git, git diyorum; lâkin sağ ve vatanın 
selâmet ve muzâfferiyet sancağı altında bir 
şân ve şeref gel!

   Sâlime Servet Seyfi
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hayret bir sür‘at ve sadâkatle yapıldı.
Şevket Bey; bölüğüyle tam bu yolun başı-

na gelmişti. Sıçrama yapmadan evvel buraya 
kadar koşar adımlarla yetişmiş olan yorgun 
bölüğüne ufak bir sırtta zâviye-i tepesinde bi-
raz nefes aldırmağa mecbûr oldu. 6. Kolonyel 
Alayı’nın 3, 5, 9, 10 ve 11’inci bölükleriyle iki 
makineli tüfengin ateşleri altında geçilmesi pek 
tehlikeli olan bu yol şimdi ateş hattına sürül-
müş 7,5’luk bir sahra topunun şedîd ve çâlâk 
ateşine inzimâmen bir de Kumkale önüne ge-
len “Latouch Treville” Fransız Kruvazörü’nün 
çanaklığındaki mitralyöz ve nordanfild ile de 
döğmeğe başlamıştı. Artık orası bir yol değil; 
piyâde, mitralyöz, nordanfildlerin yaramaz 
mermileriyle topçu ateşi sağanakları altında 
kalmış ölümün sürü ile akıp yuvarlandığı bir 
“Vâdi-i Mevt” olmuştu. Orada ölümle insan-
lar arasındaki mesâfe o kadar kısalmıştı ki: 
her ân için münâsebetsiz ve vakitsiz bir mer-
minin bir tarafınızı delip delmediğini bütün 
vücûdunuzu yoklayarak lâmise kuvvetiyle an-
lamağa lüzûm vardı. Orada ölüp kalmak, Or-
haniye’de bekleyen yüksek ve hakîkî şereften 
mahrûm olmaktı. Bütün bölük sevgili bölük 
kumandanlarının vereceği emri bekliyorlardı. 
Buradan teker teker geçmek için sarf edilecek 
müsâit zaman yoktu. Maniâ ile sıçrayış ise her 
defasında küme küme zâyî‘âta uğramaktı. Şev-
ket Bey düşündü: uzun sözlerden ziyâde mad-
dî ve yüksek misâl göstermek daha kestirme 
olacaktı. Halâvetli ve gür bir sesle bölüğüne: 
“Şimdi ben karşıya sıçrıyorum. Yolu geçersem 
oradan vereceğim kumanda ve işâretim üze-
rine bütün bölük sıçrayınız! Şâyet ben yoldan 
atlarken şehîd olursam na‘şım size siperdir; at-
layıp geçiniz ve beni Orhaniye’ye kadar behe-
mehâl götürünüz!” dedi bu bir emir gibi değil; 
lâhûtî bir hitâbe gibi bölüğü titretti. Bir emir ve 
bir borazân ile yolun öte tarafına hafîf bir yara 
alarak sıçrayan bölük kumandanı yolun karşı-
sında ve bölüğünün önünde bir vâsi‘ merdâne 
ile durdu. Çâlâk ve gür bir kumanda ve şân ve 
şeref yolunu gösteren bir kol işâreti ile bölüğü-
nü çağırdı. Bütün bölük, hışm ve sür‘atle akan 
bir selin, önüne tesâdüf eden ufak bir mâ‘nia-ı 
tûrâbı vakûr ve muhteşem aşmasına benzeyen 
bir sıyrılışla yoldan sıçrayıp geçmişti. Biraz 
sonra Orhaniye’nin Menderes Nehri’ne doğru 
tatlı bir meyil ile serfürû eden sath-ı mailleri 
Onuncu Bölüğün parlayan süngüleriyle zengin 
ve şa‘şaadâr bir silâh arması kadar dolmuştu. 
Tabur Kumandanı Halid Bey tam bir isâbetle 
Allah’ına kavuşurken Şevket Bey de bölüğünü 
ve taburun eline geçen diğer aksâmı Orhaniye 
metrislerine yerleşen Kâim-makâm (Rouke)
un kumandasındaki 6. Müstemleke Alayı’nın 
Birinci Taburu üzerine müdhiş bir velvele-i  

Kahramanlar Tarîhinden:
Şimâlde - Cenûbda

İki defada dokuz yara bir kol
Yatık ve yaygın bir meyil ile Nara Burnu’na 

doğru uzanan yeşil renkli “Hastahâne Tepesi”-
ne gelinceye kadar kendini bilmiyordu... Orada 
ümîd ve îmân lami‘aları parlayan yorgun göz-
lerini açtığı zaman “Şark Hey’et-i Seferiyesi”ne 
mensûp Miralay (Ruef) kumandasındaki Fran-
sız ihrâç müfrezesi Kumkale’den denize dökül-
müş, Osmanlı Asya sâhillerine yapılan bu Fran-
sız taaruzu da Fransa’nın en ince kalemleriyle 
tasvîr edilen roman mâcerâları gibi mâziye ve 
tarîhî hikâyelere karışmıştı. Aşil’in tarîhî med-
feni civârında gömülen Fransa’nın bu muhteris 
evlâdları şarkın yenilmez ve yıkılmaz salâbet-i 
bünyânı karşısında yalnız kemiklerini değil; 
Fransız emelini de beraber gömdüler. Şimdi 
Adalar Denizi’nin maî ve nevşîn dalgaları Or-
haniye İstihkâmı’nın kumlu sâhillerini öper-
ken, duyulan nağmât-ı emvâc, mağrûr ve müs-
tehzi bir kahkahanın akisleri gibi Homeros’un 
İlyada’sına mersiyeler okuyor...

12 Nisan (1)331 günü şarkın yeni tarîhine 
yeni ve şerefli bir mukaddime idi. Mağrûr ar-
madanın hilekâr himâyetine sığınan Vis Amirâl 
Guepratte’ın kumandasındaki Fransız filosu, 
Ruef ’in târik-i musâra‘asını açmağa me’mûr 
edilmişti. Bu filonun devâsa taretlerinden fırla-
yan çılgın mermilerin pek mübâlağalı bir kah-
ramanlar devrinin tarîh-i menâkıbını esâtiri 
bir lisânla fısıldayan Truva harâbeleri üzerinde 
aks-endâz olurken güzîde bir Anadolu alayı 
da Fransızların işgâl ettikleri Kumkale’ye 700 
metre yaklaşmıştı. 36 saatten beri dinmeyen bir 
fırtınanın nihâyetsiz dalgaları gibi tekrar edilen 
hücûmlar, Fransız ihrâç kuvvetlerini Kumkale 
mezârlığının kemik dolu çukurlarına göçmüş-
dü. Fakat tâ yolun başına konulan hırçın bir çift 
Fransız makineli tüfengi çılgın bir kilise çanı 
vaveylâsıyla ortalığı çın çın öttürüyor; yoldan 
geçenlerin tedfîni merâsimini yapmakta ge-
cikmiyordu. Otuz birinci Alay’ın en gürbüz ve 
merd evlâdları Menderes Nehri’nin yıkık köp-
rüsüyle bu dar ölüm geçidinden fedakâr sıçra-
malarla geçiyorlardı.

Alay kumandanı Fransızları denize dökmek 
için onların pek ilerlemiş olan sağ cenâhını Or-
haniye üzerinden vurmağa lüzûm görerek 3. 
Taburu’na “Cepheyi sol cenâha doğru temdîd 
ve şiddetle taarruz etmesini” emr etti. Kıymet-
li Tabur Kumandanı Binbaşı Halid Bey de pek 
i‘timâd ettiği Mülâzım Şevket Bey kumandasın-
daki 10. Bölüğe Orhaniye istikâmetinde açılarak 
ilerlemek ve düşmanın sağ cenâhına şiddetle 
taarruz etmek vazîfesini verdi. Bu emir şâyân-ı  

hücûm ile fırlattı. Bu hücûm sağ cenâhın Kum-
kale üzerine yaptığı şedîd bir atılma ile müt-
tehiden icrâ olundu. Şimdi artık Jeanne d’Arc, 
Jaureguiberry, Loren ve Latouch Treville isimli 
Fransız sefâin-i harbiyesi Ascold Rus kruvazö-
rü mütemâdi bir ateş yağmuruyla Şevket Bey’in 
kumandasındaki bir avuç Türk kahramanını 
hücûmdan alıkoymağa çalışıyorlardı. Fakat Or-
haniye’nin metrûk istihkâmatı önünde göğüs 
göğüse başlayan müdhiş bir süngü mübârezisi 
sefâin-i harbiyenin bu ateşlerini nihâyet verdiği 
gibi Orhaniye’nin merkez kıyılarına doğru tat-
lı bir meyil ile serilen etekleri karşısında sâhile 
sokulan Povaynar torpidosunun çanaklığından 
açılan makineli tüfenk ateşleri de bir mangalık 
nişâncı efrâd yaylımlarıyla karşılandı. Demek, 
Şevket Bey karaya hücûm, denize ateş ediyor-
du. Bölük Orhaniye metrislerini muzafferan 
geçerken kahraman bölük kumandanı da böb-
reklerinin gişâve-i muhâtîsini paralayan bir 
merminin açtığı cerha ile Orhaniye istihkâmı-
nın metrûk toplarından birinin intikâm hey-
keli gibi duran yığınları dibinde “İntikâmını 
aldım!” der gibi oturmuş düşmanı kovalayan 
bölüğü nazarlarıyla teşyi‘e dalmıştı. O sırada 
muhârebenin ne dereceye kadar terakkî etti-
ğini görmek üzere Kumkale sâhiline torpido 
ile gelen General d’Amade da, bütün Fransız 
ihrâç müfrezesinin sâhile doğru koştuklarına 
şâhid olmuş ve derhal Başkumandan Sir Ian 
Hamilton’a mürâcaatla Kumkale’nin ya takvi-
yesini yâhûd tahliyesini bildirmek üzere tor-
pidosuyla dönmeğe başlamıştı. O gece donuk 
beyaz bir abajurun tül gölgeleri ortasında yatan 
bir fânûs gibi kamer de geniş ve nûrânî bir hâle 
ile doğmuş iki günlük kanlı fakat şân ve şerefle 
hâledâr olan Kumkale muhârebesi kahraman-
larının zaferini tes‘îd etmeğe başlamıştı. Şevket 
Bey sıhhıye efrâdının kolları arasında geri çeki-
lirken Agamemnon’un yirminci asırdaki bece-
riksiz halefleri de gemilerine biniyor ve şafakla 
beraber Kumkale ve Orhaniye’nin tarîhî burç 
ve bârûsunda al bayrak dalgalanıyordu.

***
İstanbul’da sekiz aylık tedâviden sonra bi-

raz iyileşmiş olan Mülâzım Şevket Bey Sina’ya 
me’mûr edilen kıt‘asını İstanbul’dan geçişinde 
selâmlamak isterken yine bölüğünün başına 
geçmek ve bu Fransız hüsrânına benzeyen bir 
İngiliz kavgası yapmak arzûsundan kendini 
alamadı. Esâsen onun nazarında hodgâm İngil-
tere yalnız Türklük ve İslâmiyet değil; hatta in-
saniyet düşmanı idi. Asırlardan beri pek süslü 
ve dessâs bir medeniyet mantosuna bürünerek 
beşeriyete tasallut eden bu hükûmette ne ka-
dar zavallı ve ma‘sûm Âdemoğlunun intikâmı 
var idi... Hatta Fransızlar bile İngilizler’in iğ-
fâl ettikleri birer zavallı değil miydiler? Şevket
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arasında ilerlemeye başladı... Bu mevzi‘i ihtiyât 
kuvvetiyle beraber tam bir İngiliz taburu tara-
fından müdâfaa olunuyordu. Pekiyi ve kuvvetle 
yerleştirilmiş olan müteaddid makineli tüfenk 
ve nordanfildler taarruz sâhasını âdetâ sulu-
yordu. Tayyare bombaları zırhlı otomobillerle 
yerle gök arasında ateş ve ölümden mürekkep 
havaî bir perde germişti. Buna rağmen İngiliz 
ateşi altında taarruz etmeğe pek iyi alışmış olan 
bölük eksilmiş olan kuvvetle ilerlemekte güçlük 
çekmedi. Bölüğün programı pek sade idi. [Bö-
lük ateş etmeyecek; az zâiy‘ât vermeğe çalışarak 
dâimâ ilerleyecek...] Bu ilerleme hevesi Şevket 
Bey’in âmîk-i rûhunda ne bitmez ve tükenmez 
bir hazine-i îmân ve imdâd idi. Tepeye tırma-
nırken bir piyâde mermisiyle sağ kolundan 
yaralanan Şevket Bey son bir sayha-i gayret ile 
bölüğünün sıcak ve ateşten bunalan kuvvetini 
tazeledi. Bölük artık mevâin-i fer‘iye alanına 
girmişti. Burada her adımda ve her dakîkada 
binlerce ölüm pinhân ve peydâ idi. İspanyol sü-
vârileri bataklığı, tellerin haşîn mukâvemetine 
rağmen her cinsten pek şedîd bir ateş altında 
âdetâ eritirek geçildi. Artık İngiliz makineli tü-
fenklerine yeni ve gürültücü bir arkadaş daha 
katılmıştı. El bombaları... İngilizler bombala-
rını hücûmu durdurmak için değil, çekilmeğe 
müsâit bir zaman kazanmak için fırlatıyorlar-
dı. Şevket Bey gür ve tannân sesle ve bir arslan 
kükreyişiyle bağırdı: Hücûm!.. Sevgili bölük 
kumandanının bir kumandası bütün mukad-
desâtı hâvî bir mabedin mihrâbından yükselen 
bir nîda, ilâhî bir zemzeme idi. Bunu bölüğün 
insanlara her şeyi unutturan Allah Allah sadâ-
sı ta‘kîb etti. Eğer o sırada vazîfesini iyi bilen 
şeytan bir düşman tayyaresi filoya ateş sâhasını 
göstermeseydi İngilizler çekilmeğe fırsat bula-
mayacaklardı. Bî-şüphe yalnız o ân için İngiliz 
hazîne-i bahriyesi tam bir buçuk milyon... Evet! 
bir buçuk milyon Franklık masrafla netîcele-
nen mebzûl bir mermi ziyâfeti vermişti. Müd-
hiş bir şarapnel sağanağı altında kalan Şevket 
Bey bu defa da sol kolundan ve vücûdundan 
yaralandı. Kollarının pembe kanı karşısında 
mukaddes sancağının al rengini gören Şevket 
Bey bölükte İngiliz siperlerine, Türklerin pek 
eski bir oyunu olan süngü musâraasını baş-
ladı. Yirmi dakîkalık bir savaşma, genç bölük 
kumandanına bir çok esîr ve pek çok ganîmet-
le mükemmel tahkîm edilmiş bir İngiliz ileri 
mevzi‘ini hediye etti. Bu güzel hediye de bölük 
kumandanının harp arzûlarını yerine getirme-
di. O bu mevzî ile hatt-ı müdâfaayı rapt eden 
ve nispeten İngiliz sol cenâhının gerisini dar-
beleyen sahra siperlerini de ele geçirmeyi vazî-
fesinin hitâmı bildi; ve eline geçen kumandasız  

Bey için bütün Britanya sarışın bir vâsıta-i iğfâl 
ile cihânın en hücrâ köşelerinde bile kanat ge-
ren bir kâbus idi.

Tren Haydarpaşa’dan ayrıldıktan sonra 
Mülâzım Şevket Bey alınan ikmâl efrâdıyla 
kuvvetlenmiş olan bölüğünü Anadolu hattı 
üzerinde vagondan vagona geçerek yeni şân 
ve şeref menkıbeleri ibdâ‘ına hazırlanıyordu. 
Bölüğüne yeni Türkiye’nin medeni ve âlî mak-
sâdına, terakkî ve tekemmül yolundaki azmini 
kesr etmek için İngilizlerin ne şâyân-ı nefret 
mâni‘alar ihdâsına çalıştığını öyle açık ve merd 
bir lisân ile anlattı ki: Kumkale’de bir muhârebe 
yapan bölük Fransız kininden fazla bir İngiliz 
intikâmı yaşatmağa başladı.

Sina Çölü’nde kavgaya susayan bir harâret-
le müteaddid defalar döğüştü, ve bu hizmeti-
ne mükâfâten yüzbaşı olmuştu. İkinci Gazze 
Meydân Muhârebesine hazırlanırken, Yüzbaşı 
Şevket Bey bölüğüyle Kumkale’de olduğu gibi 
yine sâhil cenâhına me’mûr edildi. Bu mıntıka 
en ağır çaplı bahriye ve kara toplarının demet 
demet mermi yağdırdığı mâni‘asız ve pek mer’i 
bir arâzîydi. Fakat Çanakkale sahne-i harbine 
hiç benzemeyen bu arâzî, sahra muhârebesine 
ve hele süngü kavgasına pek müsâid idi. Esâ-
sen onun bütün ma‘neviyâtında “süngü”nün 
canşikâf bir kıymeti var idi. O –diyordu- zafer, 
süngünün sivri ucuna örtülmüş bir fânûstur. 
Onu tam yerinde ve cür’etle düşürmeksizin 
kullanan bu fânûsun ebedî nûrlarıyla nûrlanır; 
aksi takdîrde bütün bir karanlığın bulutları al-
tında yolunu şaşırır...Ve dediğini yaptı: Osman-
lı mevz‘inin sağ cenâhından içeriye doğru han-
çer gibi sokulmuş bir İngiliz ileri mevz‘î vardı 
ki: Düşmanın taaruzu hâlinde burası o cephe-
nin mihver harekâtı ve istinâd noktası olabilir-
di. Orduda Şeytantepe, Yezidtepe gibi birçok 
isimlerle anılan bu yalçın taş ve kum yığınını 
esâs mevz‘îleri de ateş altına alıyordu. Bölüğün 
siperlerini ve hattın sağ cenâhını filonun te’sî-
rinden ve Yezidtepe’nin bu mel‘ûn hâkimiyetin-
den kurtarmak lâzımdı... Onun bütün muhâre-
belerinde, hatta manevra maksâdıyla olsa “geri 
dâimâ geridir” kanâ‘ati vardı. Bunun için hattın 
biraz gerisinde bulunan daha iyi bir mevzi‘i 
ihmâl-i ma‘kûl ile bıraktı. Ve ancak bu İngiliz 
ileri mevzi‘ini elde etmeye karar verdi. Bu ka-
rar umûmî maksadı bozmaksızın istiklâl  ha-
reketine pek bâdi‘ ve belîğ bir misâldi. Kararın 
icrâsı da böyle oldu: Şevket Bey aynı zamanda, 
bulunduğu esâs siperleri emniyet altına almış 
ve taarruzunu da himâye ettirmek maksadıyla 
bir kısım kuvvetini yerinde bıraktı; az kuvvet-
le düşman üzerine atılmak gibi hem Türklüğe 
lâyık bir kahramanlık hem de tabyaya muvâfık 
fennî bir zihniyet gösterdi.

Bölük, filonun müdhiş ve cehennemi ateş kümeleri  

efrâdla büyüttüğü kıt‘asını ta‘kîbe me’mûr ede-
rek şedîd bir ta‘kîble bu emeline kavuşurken bir 
top mermisi tam isâbetle Şevket Bey’in cerha-
dâr olan iki kolllarından birini de aldı götürdü. 
Artık Şevket Bey emeline kavuşanların mes‘ûd 
duygularıyla bir teskerenin âgûşunda mec-
rûhîn yuvasına çekiliyordu. Sâdık emireri Kon-
yalı Eyüp kahraman kumandanına; “İngilizler 
bütün cephede ric‘at ediyorlar efendim...” diye 
bağırdı. Şevket Bey için bu müjde Kumkale’deki 
Fransız hüsrânının bir zeylî idi.

O gün verilen bir ordu emri piyâde ve sü-
vâri sekiz İngiliz fırkasının ve kalabalık bir 
İngiliz filosunun taarruzuyla başlayan İkinci 
Gazze Meydân Muhârebe’sini Türklerin zafer 
hânesine kayd ederek “Yezidtepe”yi “Şevkette-
pe” ve sahra siperlerini de “Şevket Bey Siperle-
ri” tevsîm ve bu kahraman yüzbaşının hâtıra-ı 
harbiyesi tebrîk ve tekrîm ediyordu. Suriye Or-
dusu’nun kıymetli ve büyük kumandanı ise bil-
münâsebe İstanbul’a çektiği bir telgrafta: Şevket 
Bey “..... Gazze muhârebelerinde bî-nâzîr besâ-
let ibrâz etmiş ve pek kanlı bir muhârebe netî-
cesinde bölüğüyle düşman siperlerine muzaffer 
girmeğe muvâffâk olmuştur. Gazze muhâre-
belerinin bu mümtâz kahramanı maalesef bir 
kolunu kayb etmiştir...” tarzında takdîrkâr bir 
lisân kullanmıştı.

Yalnız bu harpte dokuz yara ve bir kol zâ-
yi‘inden sonra şimdi muazzam bir müttefikin 
pâyıtahtında ehil hemşirelerin i‘tinâkâr ihtimâ-
mıyla bir tedâvî devri geçiren Binbaşı Şevket 
Bey, mini mini oğlu Şevket Turgut’a gönderdiği 
mektûplarda dâimâ ve dâimâ sevgili bölüğün-
den gelen efrâd mektûplarının hemen kendisi-
ne gönderilmesini yazıyor...

     Emin Âlî
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değildi. Büyük bir bahriye erkân-ı harbi 

olmadan da takdîr edebilirdik ki böyle bir 

gecede, böyle bir denizle, değil Çanakkale 

Boğazı’na, hatta en basit ve sade bir sâhi-

le bile gemi hücûmu yapılamazdı. Hâlbuki 

gümbürdeyen, bizi yatağımızdan sıçrata-

cak kadar sarsan bu sesler top sesleri idi... 

Mutlak bir fırsattan istifâde ile gündüzden 

içeriye girmiş olan bir düşman tahtelbahri 

Marmara’ya girmek isterken görülmüş ola-

caktı. Filhakîka, dikkat edince anlıyorduk 

ki bu sarsıntılar Seddülbahir’le Çimenlik 

istikâmetinden geliyordu.

Bu uzun bir bombardıman oldu. Daha 

doğrusu vakitsiz ve mevsimsiz olduğu için 

bize uzun görünmüştü. Nihâyet kesildi. 

Her şey –rüzgâra, yağmura rağmen- şimdi 

derin bir sükûta girmişti.

Perdeyi kapadım, kandîli yaktım, tekrar 

yattık uyuduk.

Ertesi sabah, geceki hâdise için evce 

verdiğimiz ma‘nâ pek basitti: Öyle bir ha-

vada düşman tarafından hiç bir teşebbüs 

olamazdı; tahtelbahir de olmasa gerek-

ti; o hâlde belki bir manevra, bir tâ‘lîmdi; 

kal‘a’nın sivil halkını bir saat için uykudan 

mahrûm eden bir azizlik!. dedik.

Sonra öğrendik:

Evet, bir azizlik, fakat kal‘a kumandanı-

nın değil, tabiatın bir azizliği...

Vakı‘a tuhaftır, hatta gülünçtür. O kadar 

ki hikâyesinde belki tereddüd etmek lüzû-

muna kâil olacaklar bulunur. Ben böyle 

düşünmüyorum. Çünkü 5 Mart gününü 

mevk‘iinde yaşayıp, yaşatanların, milletin 

-ne zamandan beri düşkün- başını fahrla, 

gurûrla kaldırmasına sebep olan kahra-

manlar dünyanın en büyük donanmaları-

na mâlik iki cebbâr düşmana oynadıkları 

oyundaki ustalıklarını elbette bazı acemilik 

devreleri geçirerek elde etmişlerdi.

Bir Azizlik

O gün rüzgârla karışık bir yağmur, sa-
bahtan başlamış, gece şiddetli bir fırtına 
hâlini almıştı. Arkası çaya nazır olan evim 
kal‘ada yapılabilecek derecede kârgîr, yeni 
bir bina olmasına rağmen, zaman zaman, 
sar‘alanıyor, sarsılıyordu.

Dışarıda ne oluyordu?..

Kumandanlığın emriyle perdelerin üs-
tüne kalın örtüler geçirmiş olduğumuz 
için, içeriye ancak bir uğultu giriyor, bazı 
bazı yağmurun camları şiddetle kamçılayı-
şı duyuluyordu. Bunun hâricinde, dışarıda 
neler geçtiğini ta‘yîn etmek, harp ile alâkası 
vaveylâsının uzaktan semâ‘î olmaktan ileri 
geçmeyen, şu, evine sıkı sıkıya tıkılmış bir 
mektep muallimi için, kâbil değildi.

Yalnız bu gece kadınlarımız bile telâş-
sızdılar. Çünkü tecrübe ile sâbitti ki lodo-
sun Boğaz’da ve açıklarda yaptığı böyle bir 
fırtına ile, düşman gemileri faâliyet göste-
remezler, adalar aralarının kuytuluklarına 
sinip kalmağa mahkûm olurlar. 

Bu gece mu‘tâddan erken yatmıştık.

Bu uzun Şubat gecesinin belki yarısına 
yakındı: Birden müdhiş sarsıntılarla uyan-
dık. 

Ne oluyordu? Sarsıntılar arasındaki 
muvakkat sükûn anlarında yağmurun, 
fırtınanın devam etmekte olduğunu işiti-
yorduk. Acaba, fırtınanın te’sîriyle, ba‘zan 
vaki‘  olageldiği gibi, torpillerden bazıları 
mı patlıyordu?. Hayır!. Kulaklarımız, bu 
harp sâhasının sarsıntılı gümbürtülerinin 
menbâ‘ılarını tefrîk edecek kadar meleke  
sâhibi olmuştu.

Gece kandîlini söndürdüm. Yatağın ya-
nında Kumkale’ye nâzır pencerenin perde-
sini aralıkladım, denize uzun uzun baktım: 
orada karanlık, sükûn vardı.

Bu öteden beri şâhidi olduğumuz tarzda 
bir hücûm olamazdı; bir gece baskını da hiç  

Evet, vak‘aya bir acemilik, yâhûd iste-
meyerek yapılmış bir blöf de denilebilir. 
Yalnız acemilik yâhûd blöf, vak‘ayı gülerek, 
biraz da sıkılarak nakl eden topçu ihtiyât 
zâbit namzedi -bugün zâbit- muallim ar-
kadaşımın anlattığı şeyden ben, 5 Mart’tan 
evvel İstanbul’a avdetinde tanıdıklarıma, 
bî-muhâbâ telâkkîne çalıştığım azîm îmâ-
nın en esâslı gıdasını almıştım: Boğaz’dan 
geçilemez. Çünkü orayı bekleyenlerle bun-
ların başlarında bulunanlar sınıf kürsüle-
riyle rahlelerinden kalkarak oraya koşan 
genç, münevver, ne yaptığını, ne yapmak 
istediğini takdîr eden vatan evlâdları idi; 
bunlar bekledikleri şeyi hakkıyla bekleme-
yi pek iyi biliyorlardı.

İşte bu tuhaf vak‘a bize öğretmişti ki 
böyle müdhiş fırtınalı bir gecede, düşman 
tarafından hiçbir teşebbüs yapılamaya-
cağına i‘tikad edildiğine rağmen tarassut 
mevk‘îlerinde, vazîfe başında olanlar vazî-
felerine bihakkın sahipdiler.

Gece zifirî karanlıktı. Yağmur yağıyor, 
rüzgâr gürlüyor, fırtına kuduruyordu. 

Genç râsid, Nara’nın berisinde, Hami-
diye Koyu’nda demirlemiş bir iki gambo-
tun sirenlerinde tüneyen kıpışık gözlü bir 
iki fenerden başka her tarafta mutlak bir 
karanlık olduğuna rağmen, Çimenlik’in 
burnu dibinde hemen torpil tarlası hudû-
duna yakın bir yerde, uzun, cesîm bir şe-
yin, bir karartının kımıldadığını sezmişti. 
Dikkat etmiş bu ayna direğiyle yarı göv-
desi meydânda bir tahtelbahra benziyor-
du. Şüphe yok ki bu, Marmara’ya geçmek 
üzere yolunu ta‘yîn için karanlıktan istifâ-
de ile su yüzüne çıkan bir düşman tahtel-
bahri idi. Genç Osmanlı râsidi, bu düşman 
gemicisinin kahramanlığına, fedakârlığı-
na hayran olmaktan kendini alamamak-
la beraber vazîfesini îfâ etmişti. İşte bizi 
uykumuzdan alıkoyan bombardıman bu 
yapılan vazîfenin mütemmimi idi. Tahtel-
bahrin önünde, arkasında, yanında sular 
fışkırıyor, mermiler isâbet etmiş olmak
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yapılan hikâyesiyle gelmişti. 5 Mart, bende 

o gün doğan bu îmânın pek haklı olduğu-

nu gösteren, benim için zâid, fakat âlem 

için lâzım bir delîli olmuştur.

İstanbul, 3 Şubat (1)334 (1918)

    Âkil Koyuncu

Çanakkale!
Ah ey semâ, niçin gömdün Çanakkale’de
Yüz binlerce demir kollu kahramanları?
Ah ey zaman, niçin gömdün Çanakkale’de
Hakk yolunda arslan gibi çarpışanları?

Bir tarafta denizlerden çıkıp gelen bir ejder.
Bir tarafta üstü başı yırtık, sefil bir asker.

  Bir tarafta kartal gibi bir sancak.
  Bir tarafta gülümseyen al bayrak.

İki ordu böyle geldi o gün karşı karşıya
  Yıldırımlar yağıyordu göklerden.

Biri dedi: Hip Hip Hurra! Öteki dedi: Yaşa.
  Bir tufan oldu birden.

Dövüştüler, dövüştüler saatlerce günlerce,
   Durmadan, dinlenmeden.

Dövüştüler, dövüştüler saatlerce günlerce,
   Aktı kan, soldu çimen

Kızıl kanlarla, denizler taşıyordu ölenleri.
Dalgaların üzerinde ölenlerin bedenleri
Fırtınalı denizlerde çarpıyordu kayalara.
Her tarafta taşıyordu bin inilti, bin yaygara.

*
**

Bir akşamdı.. ufuklardan inen güneşler
Saçlarını dalgalarla dağıtıp battı.
Son ziyâlar son kapanan gözü parlattı
Tabyalarda yakılırken gizli ateşler.

O gün en son zarını da oynamıştı düşmanlar
Yıldızları bile hatta kucaklamak isterken
O gün zâlim düşmanların ümîdleri demirden
Göğüslere çarpa çarpa fırlamıştı zelîl, hor.

Yükselirken ufuklardan şânlı bir hilâl
Kaçıştılar titreyerek denizlerden denizlere...
Dedi o gün uzaklardan haykırarak bir general:
Çanakkale mezâr oldu İngilizlere..

    Yahya Saim

lâzım gelir; fakat tahtelbahir, kurşun işle-

mez, tılsımlı kahramanlardan bir mahlûk 

gibi, sadmeleniyor, biraz batıyor, sonra he-

men korkusuz ve kaygısız su yüzüne çıkı-

yordu. Bu İngiliz ya Fransız kaptanı Türk 

topçularıyla alay mı etmek istiyordu? En-

dahtlara kumanda eden zâbit galiba şüphe-

lenerek işi yakından tetkîke lüzûm görmüş, 

bir çatanaya atlayarak o tehlikeli mıntıkada 

telâşsız yüzen bu tahtelbahire doğru açıl-

mıştı. Şimdi endahtlar kesilmiş; kenarda, 

Seddülbahir sâhilinde bütün gözler, bu 

garîp hâdisenin ne olduğunu anlamak için, 

aynı noktaya intisâb etmişti. Çatana git-

miş, tahtelbahire yaklaşmış, onda böyle bir 

ziyârete karşı da hiçbir hareket hiss etme-

yince, süvârisiyle mürettebâtının mutlaka 

bir kazaya uğradıklarına inanarak, ona 

büsbütün yanaşmış, yedeğine almış getiri-

yordu. Yaklaştı. Merak ile yakılarak üzerine 

teveccüh edilen projektör ziyâsı, hâdisenin 

şâhitlerini bir ân için hep alıklatmıştı; son-

ra derin bir göğüs geçirildi; sonra gülündü; 

kahkaha ile, katılıncaya kadar gülündü: bu 

çimenlik önünde denize karışan çayın, bu 

müdhiş fırtına gecesinde, güzergâhının 

kim bilir neresinden söküp sürüklediği bü-

yük, dallı budaklı bir kütüktü!

Bu beklenmeyen ganîmet malını çekip 

sâhile aldılar. Zavallı kütük, belki yirmi ye-

rinden yaralı idi.

O karanlık, zifirî karanlık gecede, yağ-

mur altında, fırtına içinde kımıldadığı gö-

rülen, tahtelbahire benzetilen bir karartıya 

nişân alarak atılan mermiler, hedeflerine 

tamâmen isâbet etmişlerdi.

İşte bu fırtınanın böyle bir azizliğine uğ-

rayan Türk topçusunun dünyanın en büyük 

nişâncısı olduğuna dâir olan inancım, bana, 

bu vak‘anın -gülerek, biraz da sıkılarak-  

Çanakkale Harbi’nin Psikolojisi

Bir harb birçok noktalarda, eski harb-
lerden farklıdır. Türk ise cihân harbine 
tam ma‘nâsıyla Çanakkale’de ve Galiçya’da 
karışmıştır. Kafkasya’da, Irak ve hatta Su-
riye’de cereyân eden muhârebeler, umûmî 
harbin irâe ettiği husûsiyetlere mâlik de-
ğildir. Oralarda hemen de eski harb tarzı 
hükümrân olmuştur. Fakat Çanakkale’de 
Türkler dünyanın en kuvvetli ve en büyük 
adamlarıyla çarpışmışlar ve harbe âid ihti-
ra’ların her şekline göğüs germeğe mecbûr 
kalmışlardır. Binâenaleyh Türkün bugün-
kü harb karşısındaki rûhiyetini ancak Ça-
nakkale’de bulabiliriz. Binâenaleyh Çanak-
kale harbinin psikolojisini tedkîk edince 
Türkün bu harbdeki rûhiyetini de bulmak 
mümkindir.

Bugünkü harbin husûsiyetleri birkaç 
noktada cem‘ olunabilir:

1. Cesâret ve kahramanlığın ikinci de-
receye düşmesi.

2. Fennî vesâitin birinci mevki‘ini işgâl 
etmesi.

3. İstihkâmların ehemmiyetten sukûtu.

Vaktiyle muhârebeler kahramanlık ve 
cesâret müsâbakasından başka bir şey de-
ğildi. Tarafeynden hangisi daha kuvvet-
li, hangisi daha cesûr ise galebeyi o taraf 
kazanırdı.  Hatta bu biraz hülâsa edilerek 
denilebilir ki dünkü muhârebeler kuman-
danların cesâret ve kahramanlıklarına 
merbûttu. Sezar’ın, Annibal’ın, Napol-
yon’un, Timurleng’in askerî muvaffaki-
yetleri şahsî kahramanlıklarının eseridir. 
Çünkü ordular yekdiğerine yakın mesâ-
felerden muhârebe ediyor, kumandanlar 
bizzât orduların başında yürüyordu. Bir 
ressâm bütün bir muhârebeyi bir tabloda 
tersîm edebiliyordu. Fakat bugün bir harb 
sahnesini dolaşan bir muhâbir ortada ne 
asker, ne top, ne hayvan görebilir. Her şey 
gizlenmiş, sahne boş bırakılmıştır. Şimdi 
askerler karşı karşıya değil, yer altında bir-
birlerini görmeksizin muhârebe ediyorlar. 
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istihkâmâtın eski ehemmiyetini kayb ettiği-
dir. Çanakkale Muhârebesi vukû‘ bulmadan 
evvel Almanlar dünyanın en müstâhkem 
kal‘alarını birkaç gün zarfında zabt ettiler. 
Liyej, Namur, Anvers gibi asrın son ihti-
ra‘larıyla mücehhez bulunan müstahkem 
kal‘alar Almanların kırk ikilik topları karşı-
sında bir hafta bile mukâvemet edemediler.

Bugünkü harb, eski muhârebelerde 
en mühim muzafferiyet âmilleri meyânı-
na dâhil olan bu iki rüknü ehemmiyetten 
düşürmekle beraber harbde ma‘neviyetin 
oynadığı rol bâkî kalmıştır. Vaktiyle İs-
lâm orduları yeni dinlerinin verdiği aşk 
ve heyecânla az zamanda nasıl Arabistan’ı, 
Afrika’yı, Asya’nın bir kısmını zabt etmiş-
lerse bugün de vatanî ve millî mefkûrele-
rinden aldıkları vecd ve aşkla muhârebe 
eden askerler düşmanlarına dâimâ galebe 
çalmışlardır. Fennî âlât ve vesâitin bu ka-
dar ehemmiyet kesb ettiği bir muhârebede 
askerin ma‘neviyetinin büyük bir rol oy-
nayamayacağı zann edilmemelidir. Çün-
kü bugünkü muhârebelerde Napolyon’un 
“Harb bir sevkü’l-ceyş mes’elesi olmaktan 
ziyâde bir psikoloji mes’elesidir. Ma‘nevî-
yet harbin yarısını kazandırmaya kâfîdir.” 
sözünü te’yîd eylemiştir. Cihân Harbinin 
zuhûrunu vaktinden evvel haber veren bü-
tün safahâtını meşhûr kitabında cem‘ eden 
Alman generallerinden (Bernardi) mezkûr 
kitabında diyor ki: Muhârebelerde fikrî ve 
ma‘nevî âmiller dâimâ hâkim bir rol oy-
nar. Ma‘nevî âmiller aded ve fâikiyete bile 
müreccahtır. Hatta diyebilirim ki askerin 
ma‘neviyeti bütün diğer noksanları telâfi 
edecek derecede mühim bir rol  sâhibidir. 
Karşı karşıya gelen iki hasımdan hangisi 
ma‘nen daha çok kuvvetli ise galebe onun 
tarafındadır. 1870 muhârebesinde Fransız-
lar adeden fâik olmakla beraber Prusyalı-
ların yüksek mefkûreleri önünde mağlûp 
oldular. Japonlar adeden düşmanlarının 
dûnunda olmakla beraber Rusları mağlûp 
ettiler.”

General (Bernardi)nin sözleri Cihân 

Kumandanlar sahne-i harbden kilometre-
lerce mesâfe geriden harekâtı idâre ediyorlar.

Evvelce en büyük muvaffakiyetleri kaza-
nanlar genç kumandanlardı. Onun için eski 
muhârebelerde genç kumandanların büyük 
bir kıymeti vardı. Gençler daha âteşîn, daha 
cevvâl, daha fa‘âl oldukları için sahne-i 
harbde her türlü fedakârlığı göze alarak ile-
ri atılır ve bir darbesiyle orduyu arkası sıra 
sürükleyerek muhârebeyi kazanabilirdi. 
Binâenaleyh cesâret muzafferiyetin başlıca 
âmillerinden ma‘dûd idi. Hâlbuki bugün en 
büyük muvaffakiyetleri elde eden kuman-
danların ekseriyetle tekâüde çıkarılmış eski 
generallerden ibâret olduğunu görüyoruz: 
Feld Mareşal Leopold Dö Bavyer, Hinden-
burg, Ludondozef gibi. Çünkü bugünkü 
muhârebeler âteşîn ve cevvâl gençlerden 
ziyâde, hâdisâtı soğukkanlılıkla muhâkeme 
edebilir generaller istiyor. Genç kuman-
danların âteşîn faâliyetlerinin bugünkü 
harbde ne azîm zarar ve ziyânları dâi oldu-
ğu bittecrübe sabit olmuştur.

Za‘fiyetin ehemmiyetten düşen bu âmil 
yerine yeni bir âmil kâim olmuştur: Fen-
ni vâsıtaların mükemmeliyeti. Bugün har-
bi kazandıran kumandanın cesâretinden 
ziyâde topların, tüfeklerin, şimendifer ve 
otomobillerin mükemmeliyetidir.

Zafer, bu vesâite mâlik olan ve onları 
isti‘mâl etmeği bilenindir. Hindenburg Rus 
cebhe-i harbinde elde ettiği azîm muvaffa-
kiyetleri, demiryollarının kesret ve intizâmı 
hasebiyle askerleri bir taraftan diğer tarafa 
kolaylıkla nakl edebilmesi te’mîn etmiştir. 
Topların kesret ve mükemmeliyeti düşma-
nın adedî fâikiyetini bile ehemmiyetten 
ıskât etmektedir. Binâenaleyh bugünkü 
harbde cesâret ve kahramanlığın yerine 
fennî âlât ve vesâit kâim olmuş. Askerlerin 
yerini top, mitralyöz, humbara, telefon, şi-
mendifer, otomobil... işgâl eylemiştir.

Bu harbin öğrettiği ikinci hakîkat de, 

Harbinde bir kere daha te’eyyüd etmiştir. 
Umûmî Harbin psikolojisini yazacak olan-
lar Alman askerlerinin adeden pek çok fâik 
düşmanlarına karşı vatanlarını tecâvüz-
den masûn bulundurmaları mes’elesinde 
mefkûrenin de büyük bir rol oynadığını 
kayd etmek mecbûriyetinde kalacaklardır. 
Filhakîka seksen milyonluk bir kitle kendi-
lerinden kat kat azîm bir nüfûsa mâlik kuv-
vetli düşmanlarla çarpıştı, ve üç senelik bir 
savla rağmen topraklarının bir cüz’üne bile 
düşman ayağını bastırmadı. Şarkta dünya-
nın en büyük bir devletini bugünkü harâbi-
ye sürükledi. Garbda İngiltere ve Fransa 
gibi iki büyük devleti senelerce kendi top-
raklarında muhârebeye mecbûr etti. Bütün 
muvaffakiyetler adedî fâikiyetle veya fennî 
vesâitteki mükemmeliyetle îzâh edilemez. 
Çünkü adeden düşmanlarının fâik olduğu-
na şübhe yoktur. Fennî vesâit i‘tibarıyla ise 
İngilizler ve Fransızlar Almanlardan pek 
de aşağı değildirler. Fakat Alman ordusu-
nu sevk eden yüksek bir mefkûre vardır ki 
düşmanlarında işte bu yoktur. Durkheim 
(L’allemagde au dessus de tous) nâmın-
daki eserinde bunu belki de istemeyerek 
isbât etmiştir. Bütün Almanlığı yekvücûd 
bir kitle hâline kalb eden, hepsini bugün 
gördüğümüz hârika vefâkârlıkları yaptı-
ran hep bu mefkûredir. Alman, Almanya’yı 
her şeyin ve herkesin fevkinde görür, onun 
zelîl ve hakîr olmasına tahammül edemez. 
Her Alman, Almanlığın hâl ve âtîde küçük 
bir tehlikeye ma‘rûz kalması ihtimâli karşı-
sında ferdiyetinin hikmeti olmadığına kâ-
nidir. İşte Almanların muvaffakiyetindeki 
sır budur.

***

Düşmanlarımız Çanakkale Boğazı’nı 
zorlayıp içeri girmek istedikleri zaman, 
bizim her türlü fennî vesâite müracaâtla 
hazırlandığımız iddiâ edilemez. Anvers, 
ve Liyej kal‘alarının sukûtuyla son sistem 
istihkâmların bile ehemmiyetten düştüğü 
gün Çanakkale istihkâmları eski toplarla, 
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ğerine hissen ve fikren yabancı ferdlerden 
mürekkeb bir cem‘iyet câmiddir. Bir vapur-
da birleşen yolcular arasında mefkûre bir-
liği doğamaz. Binâenaleyh onları fedakâr-
lığa sevk eden bir gâye de teessüs edemez. 
Hâlbuki Çanakkale’de muhârebe eden İn-
giliz ve Fransız ordusu vapur yolcuların-
dan farklı değildi. Bu orduda dünyanın en 
büyük ve en medenî kavimleri olan İngiliz 
ve Fransızlar yanında Afrika’nın en vahşi 
insanları muhârebe eyliyordu. Birisi yük-
sek bir mefkûre taşıyabilse bile diğer ibtidâi 
bir zihniyetten hârice çıkamazdı. Bu muh-
telif unsurlar arasında masûniyeti yaratan 
âmillerden hiçbiri mevcûd değildi. Bunları 
ne bir akide, ne millî bir mefkûre yekdiğe-
rine bağlamıyordu. Binâenaleyh zihniyet-
leri, hisleri, gâye ve fikirleri birbirinden 
tamâmen farklı olan bu gayr-i mütecânis 
kitlelerde ma‘nevî bir vahdet teessüs ede-
mezdi. Bu ma‘neviyet ve bu mefkûre birliği 
teessüs etmeyince ise fedakârlık abnégati-
on hisleri de doğamazdı.

Hâlbuki Türk ordusu yüksek bir ma‘ne-
viyetin istilzâm ettiği bilcümle şartları câmi‘ 
idi. Evvelâ ordu mütecânis ve yekdiğerine 
dinî, vatanî, millî hislerle merbût insan-
lardan mürekkebdi. Hep cedlerinin mirâs 
bıraktığı bir toprağı müdafaâ ediyordu. 
Türklüğün Pâyıtahtını tehlikede gören her 
Türk her türlü fedakârlığı göze almaktan 
çekinmiyordu. Asırlarca yaşanmış müşte-
rek kan ve lisân bütün orduyu yekdiğerine 
bağlıyor, ve hamlesini yüksek bir mefkûre 
arkasında sürüklüyordu. Orada ferd değil 
millet mevzu‘-i bahisdi. Binâenaleyh ferdi-
yetin îcâbâtından olan korkaklık, cebinlik, 
ve menfaâtperestlik düşünülemezdi.

Türk ordusunun bu ma‘neviyetini yara-
tan âmillerden biri de din iştirâki idi. Din, 
insanları ulvî mefkûrelere bağlayan en 
mühim unsurdur. Türk ise, kim ne derse 
desin, her şarklı gibi dindâr ve  biraz mis-
tiktir. Maddî kuvvetlerden ziyâde ma‘nevî 
kuvvetlere ve mukaddesâta tapar. Bu i‘tibar 

eski vesâitle mücehhezdi. Hatta kal‘aları-
mız (betonarme) bile değildi, bu kal‘ala-
rın fennen kuvvetli bir donanmaya karşı 
mukâvemet edemeyeceği hemen herkesçe 
muhakkaktı. Aynı zamanda düşmanın ka-
raya asker çıkarmasını men‘ edecek tedâfüî 
vâsıtalara da müracaât etmemiştik. Yalnız 
Boğaz’ı torpil doldurmuştuk. Düşman ise 
torpil taharrî gemileriyle bunları topla-
yabilirdi. Donanmamız da Yavuz ve Mi-
dilli’den ibâret gibiydi. Tahtelbahirlerimiz 
yoktu. Binâenaleyh her i‘tibarla düşmana 
karşı za‘îf bir mevki‘de idik. Yalnız Boğaz’ın 
coğrafî teşekkülünden istifâde edebileceği-
mizi ümîd ediyorduk.

Binâenaleyh tedâfüî vesâitimiz bugün-
kü fennî terakkiyâtın ve bugünkü muhâre-
be tarzının istilzâm eylediği mükemmeli-
yetten çok uzaktı.

Fakat bütün bu noksana düşmanın ay-
larca sarf ettiği mesâiye, yaptığı fedakârlı-
ğa, azîm tecâvüzî ve taarruzî kuvvetlerine 
rağmen muvaffakiyet bizim tarafta kaldı. 
Bu muvaffakiyeti de îzâh için Almanlar 
hakkında söylediğimizi Çanakkale harbine 
de tatbîke mecbûruz. Çünkü bu muvaffa-
kiyet de sadece fennî vesâitin mükemmeli-
yeti, Boğazların müstahkem bulunmaması 
ve sâire gibi askerî ve fennî sebeblerle îzâh 
edilemez. Düşman kumandanlarının da 
aczi sebeb olarak gösterilemez. Binâena-
leyh muvaffakiyetin sebebini Türklerin 
düşmanlarına karşı olan ma‘nevî fâikiyet-
lerinde aramak îcâb eder.

Türk ordusunun ma‘nevî fâikiyeti ko-
laylıkla îzâh edilebilir.

Muhârebede fedakârlığı, abnègation 
bir intâc eden şey yüksek bir mefkûreye 
îmandır. Mefkûre ve îmân ise cem‘iyetin 
mahsûlüdür. Ferd başlı başına hodkâm 
ve hodperesttir. Ferde ferdiyetini unut-
turan, mefkûre telkîn eden cem‘iyettir. 
Fakat bir cem‘iyetin böyle yüksek ve ulvî 
gâyeler telkîn edebilmesi için kendisi-
ni terkîb eden ferdlerin rûhları arasın-
da bir karâbet, bir kaynaşma ve bir mü-
bâdelenin vücûduna ihtiyâç vardır.Yekdi 

ile dahi Türk neferi ile Alman neferi ara-
sında bir mukâyese yapmak mümkindir. 
Çünkü Alman neferi de mistiktir. Ve bu-
günkü fedakârlık hissinde bu mistik telâk-
kînin de dahli vardır. Trayçke’nin ve Alman 
filozoflarının Almanya’da vücûda getirdiği 
cereyân az çok bütün Alman rûhunu dog-
matik mistik yapmıştır.

Türk de aynıyla mistik telâkkîler al-
tında yaşar. Hayâtında maddiyâttan ziyâ-
de ma‘nevî âmiller müessirdir. Her Türk 
harbde Cenâb-ı Hakk’ın kendisine zahîr 
olduğuna kâni‘dir. Hatta bu kanâ‘at sev-
kiyledir ki cenk esnâsında (Allah, Allah....) 
nidâsıyla Allah’ından istimdâd eder. Bu din 
iştirâki, bu mistik telâkkî de Türkün ma‘ne-
viyetini yükseltmekten hâlî değildir. İşte 
bence bize Çanakkale harbini kazandıran 
âmil Türkün maddî fâikiyeti değil, ma‘nevî 
fâikiyeti idi. Çanakkale harbi ma‘neviyetin 
bugünkü harblerde de müessir olduğunu 
isbât eden diğer bir delîl olmuştur. Aynı za-
manda bu harb bize Türkün mefkûre sâhibi 
olduğunu göstermiştir.

    M.  Zekeriya

Tarîhî Menkıbeler

Şehîd Kara Mehmed
“Ol merd-i delîr cebhâneye ateş 

verup çekdîri ve yanında duran bir 
pâre kalyon ve içlerinde bulunan 
Budunlu melâîn düzâh-ı karîni telef 
ve helâk ve sadme-i barut ile seyr-i 
eflâkden sonra üftâde-i rûyi hâkk 
olup ol dilâver sâhib-i celâdet mez-
rûk-u saâdet gazâ ve şehâdet oldu.

Tarîh-i Râşid, Cilt 1, S 196

Fazıl Ahmet Paşa, Girid Adası’nda, 
Çanak Limanı’nda, gecenin karanlıkları 
içinde bekliyordu. Ortalık zifirî karanlıktı. 
Aylardan beri Kandiye Kal‘ası’nın fethi ile 
meşgûl olan kumandan, ordusunu vata-
na bağlayan yolları düşman gemilerinden 
temizlemek, Çanakkale’den Girid’e gele-
cek gemilerle onlara zahîre ve mühim-
mât yetiştirmek istiyordu. Hanya, esasen 
Kandiye Kalesi’nin erzâk ve mühimmâtını
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naları vardı. Derhal bunları askerle teçhîz 
etti. Akşam üzeri Çanak Limanı’na doğru 
ilerledi. Gece, limanın önüne vâsıl oldu. 
O anda, limandaki fogalarımıza ateş ve-
rildi. Düşman donanmasının geldiği ihbâr 
olundu. Bu sırada donanmamız (Fedole) 
Limanı’nda idi. Düşman gemilerinin adedi 
donanmamızdaki serdârın ma‘lûmu değil-
di. O, bunları yedi çekdîrî zann ediyordu. 
Binâenaleyh bu kadar az bir kuvvetin on 
iki gemiye karşı duramayacağı şüphesizdi. 
Düşman, donanmamıza karşı hilekârâne 
hareket etti. Evvelâ, öne doğru yedi çekdîrî 
gönderdi. Donanmadaki askerlerin serdâ-
rı Halil Paşa, düşmanın bu cüz’i kuvveti-
ni görünce, zafer ve galibiyetten kat‘iyen 
emîn oldu. Düşman gemilerine taarruz 
etmeğe karar verdi. Bu kararını Memî Pa-
şa’ya açarak: 

- Ben düşman gemileri üzerine varıram. 

Dedi. Memî Paşa tecrübeli idi. Deniz 
seferlerine, gece muhârebelerinin tehlike-
lerine tamâmen vâkıfdı. Senelerden beri 
denizlerde çarpışmış, düşmana karşı gale-
beler kazanmıştı. Halil Paşa’yı bu fikrinden 
vazgeçirmek istedi:

- Paşa karındaş böyle şeb-i târda deryâ 
cengi hatarât-ı azîmeyi muktezî hâlettir. 

Dedi. Halil Paşa’yı hücûm yapmaktan 
men‘ etmeğe çalıştı. Fakat Paşa, bu ka-
dar az bir kuvvete karşı taarruz etmemeği 
cür’etsizlik add eyliyor, fırsatı kaçırmamak 
arzû ediyordu. Binâenaleyh Memî Paşa’nın 
tedbîre, tecrübeye ve ihtiyâta müstenid 
fikirlerini dinlemedi. Düşman üzerine 
şiddetle hücûm etti. On iki deniz kahra-
manı, Paşa’nın bu hareketini görünce, bit-
tabi‘, onlar da hücûma mecbûr oldular. 
Bir müddet, gecenin karanlıkları içinde 
medîd bir tekbîr zemzemesi dalgalar üze-
rinde dağılarak ufuklara aks etti. Bu sad-
me pek müdhişti. Gece yarısı iki donan-
ma birbirine çatmış, en kanlı, en şiddetli 
darbelerle birbirini ezmeğe çalışıyordu.  

tedârik edecek bir üssü’l-harekât makâ-
mında idi. Burada, en değerli deniz kah-
ramanlarımızdan on iki kaptan, çekdîrîle-
riyle birlikte hizmet ediyorlar, Hanya’dan 
Çanak Limanı’na nöbetle zahîre getiriyor-
lardı. Fazıl Paşa, bu sûretle getirilen erzâk 
ve mühimmâtı develer ve katırlarla (Kan-
diye) muhâsaralarına yetiştiriyor, muhâ-
sara harekâtını gittikçe sıkıştırıyordu. Bir 
zaman oldu ki düşman, Serdâr-ı Ekrem’in 
bu tertibâtından da haberdâr oldu. Çanak 
Limanı önüne kalyonlar, çekdîrîler ve fır-
kateler gönderdi, etrâfı gece gündüz ta-
rassutta bulundurdu, erzâk ve mühimmât 
nakline şiddetle mâni‘ oldu. Fazıl Ahmet 
Paşa, maiyet erkânını topladı, birkaç gün 
uzun uzadıya meşveret edildi. Nihâyet, 
Hanya’daki on ikilerin üzerine meşhûr de-
niz kahramanlarından Memi-zade Meh-
med Paşa baş başbuğ ta‘yîn edildi. Memi 
Paşa’ya gönderilen mektûp şöyle idi: 

“Düşman-ı dînin on iki pare çekdîrîsi 
rûz ü şeb liman önünde karar etmekle siz 
dahi Hanya Limanı’na varasınız İnşaallahu 
Teâla avn-i Bârî ile kalup kâsiye-yi a’dâ-yı 
dine ra‘b ve hirâs târî olup sefâin-i zehâir 
ve mühimmâta mümânaat sevdâsından el 
çeker.”

Mehmed Paşa ise bu mektûba şu cevâbı 
verdi: 

“Bizim gemilerimizde olan levendât an-
cak esîrleri zabt edebilürler. Düşmana ile 
gereği gibi mukâvemete kâdir olamazlar. 
Eğer gemilerimizin her birine ekal merte-
be Ordu-yu Hümâyûndan yüz nefer cenkçi 
vaz‘ olunursa İnşallah-ü Teâla a’dâ-yı dîne 
mukâvemet mümkindir.”

Bu cevâp üzerine Paşa’nın arzûsu tamâ-
mıyla yerine getirildi. Ordudan bin iki 
yüz nefer gönderildi. On ikiler, çekdîrîle-
riyle (Resmo) önlerinde bulunuyorlardı. 
Askerler çekdîrîlere taksîm edildi. Düş-
manın harekâtını mâni‘ olmak için lüzûm 
gelen tertibât muntazaman alındı. Düşman 
bunu da haber almıştı: (İstendiye) Lima-
nı’nda yirmi çekdîrî ile kalyonları ve mav- 

Osmanlı donanması Kandiye kahraman-
larına yol açmağa uğraşıyor, düşman do-
nanması Osmanlı ordusunu zahîresiz ve 
yardımsız bırakmak istiyordu. İlk darbede, 
donanmamız mühim bir galibiyete nâil 
oldu. Deniz kahramanlarımızın celâde-
ti düşman gemilerini karma karışık etti. 
Fakat bu sırada geriden gelen üç düşman 
çekdîrîsi, âni bir hareketle gemilerimizin 
arasına karıştı. Bu çekdîrîler evvelâ kendi 
gemilerimiz zann edildi. Biraz sonra düş-
man gemileri olduğu anlaşılınca, düşma-
nın hilesine uğrandığı tahakkuk etti. Fa-
kat azimden dönmemek lâzımdı. Düşman 
şiddetle mukâbele ediyor, gemileri gelir 
gelmez hücûm şiddetini bir kat daha art-
tırıyordu. Yalnız Memî Paşa’nın çekdîrîsi-
ni üç düşman gemisi sarmıştı. Memî Paşa 
düşmanla son dakîkaya kadar çarpıştı. 
Çekdîrîsine hücûm eden geminin üçüne 
de şânlı bir şekilde karşı koydu, ikisini ba-
tırdı, şiddet ve azmiyle üçüncüye de taar-
ruz etti. Bir zaman oldu ki, zulmetler için-
de düşman taarruzundan sıyrılmak istedi. 
Fakat çekdîrînin kayalığı düşman gemisine 
saplanmıştı. Memî Paşa gemisini yedekle 
kurtardı. Bu sırada düşman Durak Bey’in 
çekdîrîsiyle uğraşıyordu. Durak Bey, o tarî-
he gelinceye kadar deniz kahramanlarımız 
içinde teferrrüd etmişti. Düşman donan-
masının hareketini görür görmez, o daha 
evvel davranmış, düşmanın baştardasına 
çatmıştı. Durak Bey’in çekdîrîsi hârikulâde 
muvaffakıyetler gösteriyordu. Bu çekdîrî-
de, fedakâr bir levend, şecaâtiyle, gayreti 
ile temeyyüz ediyordu; bu kahraman, Kara 
Mehmed idi.

Kara Mehmed, deniz cenklerinde 
hârikalar gösterirdi. Ömrünü dalgalar 
üzerinde geçiren bu fedakâr levend, Os-
manlı Donanması’yla Akdeniz’de İtalya 
sâhillerinde dolaşmıştı. Müfekkiresi Bar-
barosların, Turgutların zafer hikâyeleriyle 
dolu idi. Nazarında deniz, bir zafer ve ganî-
met sâhası idi. Onun için suların hırçınlı-
ğı, dalgaların gazâbı, fırtınaların şiddeti 
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başların ve kolların sular üzerinde, dalgala-
rın hırçınlıklarıyla çalkalandığı görülüyor-
du. Bu mücâdele müdhiş kanlı idi. Durak 
Bey, maiyetindeki levendlerle kahramanâ-
ne çarpışmış, bu muazzam mücâdele netî-
cesinde parlak bir sûrette şehîd olmuştu.

Kara Mehmed, reîsinin şehâdeti üze-
rine birden bire ortadan kayb oldu. Artık 
Durak Bey’in gemisi, düşman elinde bir 
zafer ganîmeti idi. Kara Mehmed’i kimse 
göremiyordu. Cesûr levend arkadaşlarıyla 
son defa görüştü, bu mağlûbiyeti mümkin 
değil hazm edemeyeceğini anlattı. Kendi-
sinin cephâneliğe saklanacağını, gemiyi 
behemehâl berhava edeceğini, düşmanı 
büyük bir felâkete uğratmak için hayâtının 
asla gözünde olmadığını söyledi. Filhakî-
ka, kat‘iyen karar vermişti. Gemi Girid li-
manlarına getirildiği zaman, münâsib bir 
vakti gözetecek, Durak Bey’in zaferlerine 
yarayan, kahraman levendler için bir zafer 
arslanı telâkkî edilen gemiyi düşman elin-
de bırakmayacaktı.

Kara Mehmed, kimseye görünmeden, 
geminin cephânesine saklandı. Orada, 
karanlık yerde açlığa, susuzluğa, her şeye 
katlandı. Donanmamızın uğradığı bozgun 
ciğerine işlemişti. Durak Reîs’in al kanlar 
içinde şehâdeti bir türlü gözünün önünden 
gitmiyordu. O kanlı çarpışmaları düşün-
dükçe, yüreği sızlıyor, gözleri yaşarıyordu. 
Kara Mehmed her ne olursa olsun, düş-
mandan Durak Reîs’in intikâmını alacaktı.

Düşman, Durak Reîs’in gemisini ye-
dekleyerek (İstendiye) Limanı’na getirdi. 
Düşman askerleri Osmanlılardan alınan 
gemileri görünce sevinçlerinden ne ya-
pacaklarını şaşırdılar. Osmanlı donan-
masını bozduk diye çıldırıyorlar, şenlik 
yapıyorlardı. Hatta askerden, ahâlîden 
birçokları Osmanlılardan alınan gemile-
ri seyr etmek için koştular. Durak Reîs’in 
gemisini görmek için yığın yığın, gemi-
ye doldular. Kara Mehmed, cephânede  

sevilen bir kadının asabî, hâllerinden baş-
ka bir şey değildi. O, bunların hepsini 
mütevekkilâne bir kalple karşılıyor, bütün 
efâ‘linde zaferden başka bir şey düşünmü-
yordu. Şimdi, bu deniz cengi, zulmetler 
içinde vukû‘a gelen bu müsâdemeler, onun 
indinde gayr-i me’mûl zafer vesîleleriydi. 
Husûsiyle geminin reîsine, Durak Bey’e 
son derece hürmeti vardı. Bey’in celâdeti-
ni, merdliğini, fedakârlığını rûhen takdîr 
eder, maiyetinde canını fedâ eylemeği en 
büyük saâdet telâkkî eylerdi. Kara Mehmed 
bu müsâdeme esnâsında öyle çarpışıyordu 
ki, önüne gelen düşman askerlerini olanca 
kuvvetiyle kavrıyor, dalgaların korkunç de-
rinliklerine yolluyordu. Bu şiddet, bu kan, 
bu sadme saatlerce sürdü. Nihâyet Durak 
Bey, maiyetindeki levendlerden kimse kal-
madığını gördü, Halil Paşa’yı olsun felâket-
ten kurtarmak istedi:

- Paşa karındaş. Sen reîs-i asker bulun-
dun. Bâri beyhûde yere sen telef olma. Zîrâ 
iş işten geçip şimdiden sonra bu gemiden 
hayır kalmadı. 

Dedi. Paşa’yı filikasına bindirdi, muhâ-
rebenin gürültüleri arasında kaçırmağa 
muvâfık oldu. Kendi, gemisinde kaldı, 
kanının son damlasına kadar düşmanla 
çarpıştı. Bu cidâl hakîkaten müdhişti! Ge-
mide, Durak Bey’le beraber birkaç levend, 
ezcümle Kara Mehmed, düşmanla yalnız 
başlarına çarpışıyorlardı. Hiçbiri de düş-
manın çokluğundan, gemilerin fazlalığın-
dan zerre kadar fütûr getirmiyorlardı. Kara 
Mehmed, bu ulvî zamanlarda, yenilmez, 
usanmaz, yılmaz bir kahramandı. Kılıcını 
olanca metâneti, kuvveti ile etrâfa savur-
duğu zaman, yanına düşmandan hiçbir ne-
fer yaklaşamıyor, bilakis Kara Mehmed’in 
kahramanâne bir savletle düşman üzerine 
atıldığı görülüyordu. Ortalık simsiyahtı. 
Karanlıktan göz gözü görmüyordu. Bu kesîf 
karanlık içinde, denizin korkunç suları 
üzerinde askerlerin çabaladığı, ağır sukût-
ların muhavvef sadâları işitiliyor, kopan 

idi: Dişlerini sıkıyor, sabırsızlıktan ne ya-
pacağını şaşırıyordu. Nihâyet gemiye yüz-
lerce insan dolduğunu görünce, rahat bir 
nefes aldı. Artık intikâm dakîkaları yak-
laşmıştı. Hiçbir şey gözünde değildi. Şânlı, 
merdâne bir ölüm, onun nazarında ulvî bir 
şehâdetti. Vatanına, milletine, dinine bu 
şehâdetiyle pek büyük hizmet edecekti. Os-
manlı merdliğinin mağlûbiyete tahammül 
edemeyeceğini, icâbında bin türlü felâket-
lere göğüs gererek nâmusla, şerefle ölmeyi 
saâdet add edeceğini düşmanlara da gös-
terecekti. Kalbi şevk ve sürûrdan heyecân 
içindeydi. Yavaş yavaş ilerledi, cebinden bir 
fitil çıkardı. Cephâneyi birden bire tutuş-
turdu. Müdhiş bir gürültü ortalığı birbiri-
ne kattı. Eller, kollar, bacaklar havaya uçtu. 
Durak Reîs’in gemisi, içine dolan düşman-
larla beraber, parçalandı. Kalan kısmı da 
muhterem şehîdin Kara Mehmed’in ulvî 
cesediyle birlikte ağır ağır denizin dalgaları 
içine gömüldü. Ortalığı feryâdlar, vâveylâ-
lar kaplamıştı.

***

Kara Mehmed, Osmanlı nâmusunu i‘lâ 
ederek Girid sularının muzlim derinlikle-
rine müebbeden çekildiği sırada, Serdâr-ı 
Ekrem Çanak Limanı’ndan top ve tüfenk 
seslerini dinliyor, düşman gemilerinden 
atılan fişenkleri seyr ediyordu. Dalgalar 
kayalarda korkunç gürültüler peydâ edi-
yordu. Gece bütün dehşetiyle hüküm-fer-
mâ idi. Durak Reîs’in, gece yarısı kayalara 
çarpan fırkatelerden kurtulan levendleri 
karaya çıkmışlardı. Uzakta, muzlim bir vü-
cûdun, karanlıklar içinde, sâhilin muhav-
vef dalgaları karşısına oturmuş, uzaklardan 
bir şey beklediğini görmüşlerdi: Fazıl Ah-
met Paşa ellerini semâya kaldırmış, bütün 
samîmiyeti ile duâ ediyor, İslâm askerleri-
ne nusretler temenni  eyliyordu...

 Büyükada, Kânûn-i Sânî, 1918

 Ahmed Refik
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“Bir teyyare topu ateş vaz‘iyetinde”

Çanakkale Harb Cephesinde: Ordumuzun gökdeki düşman tayyarelerini avlayan kahramanları top başında





Arı Burnu’nda Kanlı Sırt’da düşman siperine dikilen Gazi Alayı sancağıyla muhafızları

“Azmin önünde kırılmış uydurma İngiliz satvetinin çalkalanarak kaçan son teknesini seyr ederlerken”

Çanakkale’de esir aldığımız İngiliz zâbitleriyle askerlerinden bir kafile





Çanakkale siperlerinde saatlerce süren ateş muharebesinde gâlip çıkan er bakışlı yiğitler çevresi

“Bove” zırhlısını batıran top ve batarya kumandanı Hilmi ve Mülazım Fahri Efendiler





Seddülbahir’de düşmana hücûmdan evvel hazırlık

Ön sıra ateş açıyor    orta sıra bomba atıyor    arka sıra hücûm zamanını gözlüyor

Seddülbahir’de düşmanın barınamayıp terk ettiği mahfûz liman ve iskeleleri   “1”

      “1” Seddülbahir sahasının deniz cephesinden görünüşü
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“Bir ân düşündükten sonra”

Şehîd olursam eğer ben, o kahraman acaba
Yaşar mı? Hiç; O da mutlak eder hayâtı fedâ;
Geçende karşıki sâhilde cenk ederken biz,
Denizden uçtu uğursuz, soluk benizli, cılız,
Zehirli bir kara kurşun; o dağ kadar adamı
Devirdi... Off !! ne hâinsin ey cılız mermi?
Sanır bugün beni asker, akıllı bir erkek
Ve hem de kardeşiyim Sâlim’in; nerden bilecek?
Gönüllü kayd olunup harbe iştirâk ettik;
“Çimentepe”ydi evet! oraya önceden gittik;
Döğüştük öyle ki.. arslan kocam çavuş oldu
Kazandı bir de büyük bir nişân, şeref buldu.
Kaçınca düşman o yerden, getirdiler buraya
Çavuş o, onbaşı ben; böylelikle bir araya
Düşüp, beraber ederken yiğitçe harp ikimiz
Felek ayırdı, bugün ayrı düştük öylece biz;
“Bu esnada bir zâbit topun yanına gelir, Nâ-

hid Onbaşı yanına koşar.”

Nâhid Onbaşı
- Efendim! düşmanın on beş zırhlısı yakla-

şıyor mesafe on beş bin metre!

Zâbit
- Haydi çocuklar! sağ baştaki zırhlıya nişân 

alınız.
Askerler

- Efendim!
“Top patlar telefonla diğer toplara da haber 

verilir onlar da ateşe başlarlar karşıdaki zırhlı-
lar mukâbele ederler bu sırada uzaktan iki as-
kerin geldiği görünür”

Zâbit
- Bakınız! İki asker geliyor; bunlar size yar-

dım edecekler göreyim sizi, arslanlar gibi harp 
ediniz!

Nâhid Onbaşı
- Başüstüne efendim! Emîn olunuz ki bir 

dakîka bile gözümüzü kırpmayacağız.
“Bu sırada o iki asker yanaşırlar bunlardan 

biri Salim Çavuş, yarası kapanmış, hastahâne-
den çıkmış geliyor.”

Zâbit
- Ooo! Sâlim Çavuş! İyileştin mi? Bu anda 

gelişin bataryamızın muvaffakiyetine ma‘nevî 
bir işârettir, bulunmadığın günlerde Nâhid 
Onbaşı yerini tutmadı değil; fakat sen başka-
sın; ordumuz bugün düşmanı denize dökecek; 
haydi göreyim sizi! Ben öteki topların yanına 
gideceğim; Allah’a ısmarladık.

Daha basılmayan “Türk Hayât Dalgaları”
tepesinden

Türk’ün Sevinci
Çanakkale’de Ulu Bir Cenk

“Çanakkale’de sâhilde mevzi‘ alan türlü tür-
lü kıyafetlerde İngiliz, Fransız askerleri denizde 
zırhlılar, havada tayyareler; bunların karşısında 
tepelerde piyâde ve topçu Türk askerleri; hâkim 
bir tepede büyük çaplı bir batarya ve bunun bir 
topu başında gayet yakışıklı “Nâhid” Onba-
şı’nın kumandasında on iki nefer topçu askeri”

Nâhid Onbaşı
- Arkadaşlar! Bugün düğünümüzü yapaca-

ğız, sâhilimize ayak basan düşmanı denize dö-
keceğiz; bataryamız, ilerleyecek olan piyâdele-
rimizi himâye edecektir hepimiz topun başında 
olacağız; ben, arkadaki sivri tepeden düşmanı 
dürbünümle tarassut edeceğim, vaz‘iyetini size 
bildireceğim;

Askerler
- Peki Efendim!
“Nâhid Onbaşı arkadaki sivri tepeye gider 

düşmanı tarassuta başlar muhârebe hafîf bir sû-
rette devam eder”

Nâhid Onbaşı
“Önündeki lacivert denizin kabarmış dalgalarına 

dalmış olduğu halde”

Bugün zafer günüdür isteriz o nusreti biz
Ateş değil, bize hatta ölüm de saçsa deniz;
Bu şânlı mavî boğaz aksa kâmilen kandan,
Yıkılsa durduğumuz dağlar, olmayız lerzân
Zafer, zafer dileriz gâyemiz budur ancak;
Bu azme karşı eğilmiş o ecnebi sancak!..
Gurûbu bak ne kadar pembe muhteliç Boğaz’ın?
Boyandı zann olunur kanla, başka türlü hazîn;
Beyaz köpüklere kıyılarda parlayan emvâç
Zafer için açıyor bahr içinde bir minhâç
Feşâfeşiyle vefâ va‘d eden bu hoş mevcât
Diyor: Sizin bu denizler, bu yemyeşil sâhât;
Bu penbe şâhikadan yükselen ümîd-i şebâb,
Beyaz hayâta emînâne eylemekte şitâb;
Nedir o pembe uçuşlarla eyleyen cevelân?
Sevimli sancağımız, şânlı râyet-i Osmân!
Semâya yükselecek, bir hilâl olup kalacak
Çıkar mı toprak içinden hilâli hiç çalacak?
Büyük yemin size ey dağlar, ey şerefli deniz!
Bırakmayız sizi kaldıkça sağ bir arslanımız;
Fakat vefâ dileriz biz de; ahdi yâd ediniz!
Bununla mevc vuracak üstünüzde râyetimiz;

“Zâbit gider. Nâhid Onbaşı ve diğer askerler Salim Ça-
vuş’la musâfaha ederler, öpüşürler.”

Nâhid
 “Yavaşça Salim Çavuş’un kulağına”

“İsmet”in bak ne söylüyor dinle!
Durma! vur, kes, savur hemen gülle!
İntikâm almanın zamanı budur
Geldi fırsat kaçırma, yumruğu vur!

Salim Çavuş
Pek tuhafsın! Niçin ya ben geldim?
İsmet’in intikâmıdır emelim;

Bir Asker
Bakınız düşmanın siperlerinde bir hareket; 

galiba hücûm edecekler.

Salim Çavuş
- Üçüncü top, sipere nişân al! Ateş!
“Top patlar, çıkan mermi onların tamam 

başları üstüne düşer, karma karışık olurlar; 
düşman tarafından hücûm boruları çalınır si-
perlerdeki asker bizim piyâde siperlerine hurra 
sadâsıyla hücûma kalkarlar, havada tayyareler 
bomba atmağa, denizde zırhlılar gülle yağdır-
mağa başlarlar; bizim piyâde ve topçu siperle-
rinden mukâbele edilir; yâverler, emir zâbitleri 
emir teblîği için gelir giderler; düşmanın hücûm 
kolları kırılır, askerleri sâhile doğru firâra başlar-
lar bizim askerler Allah Allah sadâsıyla mukâbil 
taarruza geçerler düşmanı yere sererler, kaçabi-
lenlerini süngüleriyle denize dökerler sandalla-
ra can atabilenlerini de müessir ateşleriyle mahv 
eder; bu sırada düşmanın bir tayyaresi üçüncü 
topun üstüne bir bomba atar, iki nefer şehîd, 
Salim Çavuş ağır sûrette mecrûh olur. Mitral-
yözlerimiz o tayyarenin üzerine ateş açarlar pa-
ranparça ederek yere düşürürler Nâhid baygın 
bir halde bulunan Salim Çavuş’un başı ucunda 
durur eliyle nabzını tutar ağlamağa başlar”

Nâhid
 “Kendi kendine”

- Off Allahım! Şimdi ne yapayım? Bu âna 
kadar metânetimi muhâfaza ettim; fakat bugün 
edemeyeceğim; en çok dinimi, memleketimi, 
ismetimi, baba ve anamı, Sâlim’i seviyordum? 
Memleketim olan Rumeli’yi Sırplar gasp ettiler. 
İsmetimi atlarına çiğnettiler. Ana ve babamı ka-
malarla parçaladılar, intikâmımı almak için ge-
çende gönüllü yazıldım dağların dayanamayaca-
ğı zahmetlere katlandım bugüne kadar sabr ettim 
fakat bugün edemeyeceğim; başımın üstünden 

bir felâket bulutunun geçtiğini hiss ediyorum.

“Bunu duyan Sâlim gözlerini açar”
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İşte Sâlim, demin düşen bu yiğit;
Ben de bîçare zevcesi Nâhid!
İntikâm istedik revân olduk,
İkimiz şânlı kahraman olduk;
Müttefikler o Sırp’ı çiğneyerek
Öyle öç aldılar ki pek yüksek;
Bu felâket netîce-i ameli
Söndü Slavlığın bütün emeli;
Bir adâlet bu, zulm edenler için
Yaşıyor ülkesinde el, Sırp’ın!
Ordumuz kahramanca harb etti
Yok onun ordularda manendi
Şüphe yoktur bu eski ordu değil
Yeni doğmuş, gazası pek hâil;
En küçük ferdi bir büyük arslan
Ordu emvâcı kükremiş umman!
Bakınız; İngiliz, Fransız hiç
Yapabilmiş mi satvetiyle bir iş?
Ordular kaçtı, zırhlılar kaçtı
Bu müzillet o kavim için ebedî!..
Ohh, ederken o gün muhârebe biz
Ne kadar şânla çırpınırdı deniz?
Asumândan gülerdi sancağımız,
Onun aksiyle “gül” açardı deniz..
İşte ben, bir kadın ki onbaşıyım!
Anlayın azmi milletin, ne mühim?
Ben yoruldum fakat, verin ruhsat!
Etti düşman müebbeden ric‘at.

Salim
Sen değilsin bugün benim zevcem
Bir yiğitsin, vatan için elzem;
Kal! Bu erkek özünle harbi bitir!
Senin ölmen hayâta sâiktir!
Kadın olmaz dilerse hiç âciz
Sa‘y-i nisvân bir i‘tilâ hâiz.
Fikri parlak kadınlar evlâdı,
Milletin en güzîde evlâdı.

Nâhid
Sâlimim her ne derse ben yaparım
Nice îfâsı emrinin lâzım;

Salim
- Nâhid! Ben iyiyim; merak etme! Bom-

banın misketleri başımdan geçti; fakat büyük 
bir zarar yapmadı; İnşallah bundan da kur-
tulurum; bak! muzaffer ordumuz düşmanı 
denize döktü; ben bundan sonra ölsem de 
hiç gam çekmem; çünkü memleketimin, is-
metimin intikâmını aldım; yalnız sen beni 
müteessir etme!

“Bu sırada sıhhıye me’mûrları gelirler 
Sâlim’in yarasını bağlarlar bir teskereye ko-
yarak götürmek isterler; Nâhid buna dayana-
maz teskerenin üzerine atılır hüngür hüngür 
ağlamağa başlar”

Bir Asker
- Nâhid Onbaşı! Aklını başına topla! Ne 

yapıyorsun!
Başka Bir Asker

- Ben, anladım; Nâhid Onbaşı erkek de-
ğil, kadın, hem de Sâlim Çavuş’un haremi 
olacak.

“Bu esnâda bataryanın kumandanı ve ta-
kım zâbitleri gelirler vak‘ayı anlarlar Nâhid 
teskerenin üstünden başını kaldırarak”

Nâhid
Anlaşıldın sen âkıbet Nâhid
Gizlemen hiç değil şu anda müfîd;
Ey yiğitler! Sizinle birlikte
Harb eden böyle büyük bir cenkte
Bir kadın inliyor ezik kalbi
İntikâm almak azminin sebebi;
Bir gazanfer sanırdınız onu siz
Türk’te erkek, kız öyledir; eşsiz
Yaşıyorken emîn bilâdında,
Görmemişken elem hayâtında,
Geldi Sırplar pederle mâderini
Öldürüp yıktılar emellerini;
Vardı bir taze gonca evlâdı
Ezdi atlarla düşman efrâdı;
Kurtulan sade zevci oldu...! Onu
Geldi kurtardı hem de yavrusunu;

Batarya Kumandanı
Ömrümün ben içinde bir defa
Görmedim böyle şânlı bir vak‘a;
Biliniz ey gazanfer insanlar!
Bu şecâatte doğmamış bir er;
Size açmış sahîfeler tarîh
Sevinin artık ey Sühâ, Merih!
“İkisinin gözlerini öper bu sırada ordu 

kumandanı bizzât gelir; vak‘ayı arz ettiler ku-
mandan mebhût olarak bu kahraman zevc ve 
zevceyi alkışladıktan sonra”

Ordu Kumandanı
Eski Osmanlılarda bir haslet
Vardı etmek cihânı pür-hayret
Birkaç arslan alırdı azmi ele,
Bir denizden geçerdi bir salla;
Koca bir ülke zaptederdi hemen
Alınan “Rumeli” büyük bürhân
Azim ve îmân, bu fevzin esrârı;
Türklerin böyle çoktur âsârı,
Ey o arslanların torunları, siz!
Hakkınız; iftihâr edin ikiniz!
Böyle hizmetle kesb-i rif ‘at eder
Bu vatan, ister öyle gayretler,
Yok bu ordumda böyle hizmet eden
Size ruhsat yiğitlerim benden!
İftihar eylesin sizinle vatan,
Kahramanlar diyarı bir me’men!
“Çantasından Sâlim için bir altın ve Nâ-

hid’e bir gümüş Harp İmtiyaz Madalyası çı-
kararak göğüslerine takar.”

Kumandan
Bu nişân kesb-i imtiyâz edecek
Ne şeref göğsünüzle süslenmek?

Nâhide
Bir kumandan büyük bir ordu değer 
Görsün ordun zafer içinde zafer!
   25 Teşrîn-i Evvel (1)333 (1917)

 Muhyiddin Mekkî
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fedakârlık, cesâret... hasletlerinden şüphe 
edilmeğe başlanmıştı. Millet bile içinde 
eski kahramanlarını görememekten müte-
vellid bir hüzün duymağa başlıyordu. Şân 
tarîhine geçen birçok tepe, kal‘a isimleri, 
Anafarta boğuşmaları bu zanları, düşün-
celeri alt üst etti. Düşmanın büyük zırhlı 
toplarıyla dövülen dar topraklarda Türk 
neferleri düşmanın bile hayretle gördüğü, 
insanlığın fevkinde işler yaptı; Çanakka-
le bütün dillere destan gibi gezen o efsâ-
nevî menkıbeleri, her yere resimleri geçen 
esâtirî pehlivânları, ateşten, gülleden yıl-
mayan mücâhidleri yarattı.

Türk numûneleri, Türk’ün evsâfını 
temiz ettirecek vicdânları arayanlar Ça-
nakkale destanını okuyacaklardır. Çünkü 
Türk’ün millî seciyeleri ne şehirlerde, ne 
köylerdedir... Onlar tamâmen Çanakkale 
menkıbelerinde görünüyor.

Bunun içindir ki (5) Mart’ın millî ter-
biye tarîhimizde unutulmaz bir kıymeti 
vardır. 5 Mart bu milletin büyük mefkûre 
bayramıdır. Cedlerini, milletin mâzîsi-
ni öğrenmek isteyen, millî menkıbelerle 
vatanî ve millî terbiye alacak olan çocuk-
larımız, kıra’et kitaplarında sık sık Çanak-
kale’yi görecekler, mekteplerin, odaların 
duvarlarında o resimleri görecekler, baba-
larından, analarından bu menkıbeleri din-
leyeceklerdir.

O gün mektepler ta‘tîl olacak, müsâme-
reler yapılacak; eğlenceler tertîp olunacak 
ve bu hâtıra zihinlerde dâimâ uyanık du-
racaktır. Muallimler, mürebbiyeler, muhar-
rirler milletin terbiyesi için Çanakkale’de 
tükenmez kuvvet hazîneleri bulacaklardır.

Yanan bombayı eliyle düşmana geri gön-
deren, on kişiyle koca taburları perişân eden, 
denize atlayıp düşman zâbitlerini kurtaran, 
küçücük torpidosuyla koca zırhlıları batı-
ran... Türk askerleri çocuklarımızın gözü 
önünde canlandıracağımız büyük millî  

Çanakkale’nin Terbiye Kuvveti

Bir milletin en yüksek şahsiyetleri bü-
yük kahramanlarda, tarîhin en güzel par-
çaları kahramanlık menkıbelerinde aran-
malıdır.

Büyük kahramanlar alelâde zamanlar-
da, sükûn dönemlerde görünmez. Bu şah-
siyetlerin tamâmıyla tezâhür edebilmesi 
için hicrânlı zamanlar, millî endîşeler, felâ-
ketlerin önüne geçecek fedakârlık duygu-
ları lâzımdır. Millî mefkûreler nasıl tarîhin 
en buhrânlı, en imtizâçlı ânlarında, fikirle-
rin ve duyguların her zamankinden fazla 
bir kesâfetle zübânından husûle geliyorsa; 
kahramanlar da büyük tehlike, millî mücâ-
dele zamanlarında doğar. O zaman fertler 
fevkal-insan birer insan olur, her bir nefer-
de ferdî vicdân silinir, onun yerine sanki 
bütün milletin rûhî terkîbinden süzüle sü-
züle kalan en ulvî kahramanlık, fedakârlık 
duyguları ve mefkûreye mümkin olduğu 
kadar yaklaşmak arzûları kâim olur.

Çanakkale muhârebelerinin millî kıy-
meti asıl bundadır. Çanakkale’yi müdâfaa 
eden Türk askeri İngiliz - Fransız ordusunu 
mağlûp ederek kaçmağa mecbûr etmekle 
yalnız Pâyıtahtı, milletin varlığını muhâ-
faza etmedi; Boğazları kapamakla Rus 
inhizâmını ve bunun netîcesi olarak müt-
tefiklerine şarkda büyük bir zafer te’mîn 
etmiş olmadı; filhakîka yalnız Boğazların 
İngiliz vapurlarına kapalı kalması, İstan-
bul’un elimizde kalması askerlik ve siyâset 
nokta-i nazarından bu harbin müttefiklere 
en büyük menfaâtlerini te’mîn etti. Fakat 
Çanakkale’nin bu harpte bize kazandırdığı 
daha büyük, daha ölümsüz hazîneler var-
dır ki o da bu müdâfaanın yarattığı kahra-
manlar, millî kahramanlık menkıbeleridir. 
Bu nokta-i nazardan da umûmî harbin bize 
en büyük iyiliği, Çanakkale Muhârebesi ol-
muştur diyebiliriz.

Ondan evvel bütün dünyada, bil-
hassa Balkan Muhârebesi’nden son-
ra Türk’ün an‘anevî kahramanlık,  

misâllerdir. Bunun için hiç çekinmeden, 
gurûrla, iftihârla diyebiliriz ki:

Çanakkale harp eden bu neslin ahlâfa 
en büyük ve en kıymetli yadigârıdır.

 Necmeddin Sadık

Ali’nin Şehâdeti
     Vedâ  ederken

Ben harbe gideceğim
Helâl et anneciğim
 Kanın vardır kanımda
 Canın vardır canımda
Beni büyüten meme
Doyardım eme eme
 Gel öpeyim anne   

 Sen de sarıl Ali’ne
Kader nedir bilinmez
Cenkten hep sağ gelinmez
 Gider gelmezse Ali’n,   

 Ne olur anne hâlin
 Harp meydânda

Gürlüyor topla tüfenk
Başladı kanlı âhenk
 Allah Allah bu ne   

 Mahşerden bir numûne
Ateş, ölüm, ceset kan
Tekbîr getir Hakk’ı an
 Delik başlar, sîneler
 Bak dinle işit neler
Derin derin enînler
Dul kalıyor gelinler
 Off amanın ne oldum?
 Galiba ben vuruldum?
Sanki bir kızgın bıçak
Gömüldü sıcak, sıcak
 Ne diyor zâbit kardeş
 Ediniz ateş, ateş..
Emrediyor kumandan
Yaralı asker davran
 Ah işte bu pek yaman
 Az fâsıla ver, aman
Bir yara daha aldım
Durduğum yerde kaldım
 Kararıyor gözlerim
 Yavaşlıyor sözlerim
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Çanakkale’ye Dâir

Efendim

Askerlerimizin ne âlî, ne bedî‘ teşkîlâtı 
var. Asker olanlara ma‘lûmdur ki akşam-
ları alay kumandanları tarafından emr ü 
nehy ihtivâ eder [dîvân] nâmıyla bir emr-i 
yevmî neşr olunur. Bunlara ahlâka, ve as-
kerliğin şecâat gibi... mertlik gibi... kahra-
manlık gibi... hubb-i vatan gibi... vazîfeye 
fart-ı merbûtiyet gibi... mehâsinine âid şey-
ler de derc edilir.

Kilidbahir’de, Dördüncü Alay Kuman-
danlığı’nda bulunduğumuz kırk iki aylık 
müddet-i ârâmımızda yazdığımız bin sek-
sen bu kadar dîvândan Yeni Mecmûa’nın bu 
nüsha-i mahsûsası mevzû‘uyla münâsebet 
alan bir tanesini aynen takdim eyliyorum.

Bu dîvân, nâm-ı diğerle emr-i yevmî, 
İtalyanların üçyüz yirmi sekiz senesi Ni-
san’ının beşine müsâdif olan Perşembe 
günü icrâ eyledikleri bombardımanın fer-
dâsında yazılmıştı.

Dîvân

Numara                    İçkale - Dâire

............                         6-Nisan-(1)328 

Beş vakitte edâ-yı salât ile  Zât-ı Ecl 
ve A’lâya hamd ü senâ ve Nebî-i Kerîm 
olan Habîb-i Hüdâ’ya salât ve tehâyâ ve 
Padişâh-ı dîn-i İslâm’a kemâl-i ihlâs ile 
duâ tavsiye olunur. Şa‘şaa-i şevketi bütün 
cihânı tutmuş olan Osmanlı saltanatının, 
te’sîs-i binâ-yı azameti uğrunda müessi-
sin-i muhteremesi olan padişâhlarımızın 
masrûf olan himmet-i celâdeti şöyle bir 
mevki‘-i müstesnâ-yı infirâdda bırakıldı-
ğı halde, yürekleri nûr-i îmân ve adâletle  
dolmuş.. Elleri seyf-i sârim-i hamâsetle 
donanmış üç beş ashâb-ı necdetin de hiz-
met-i meşkûreleri görülmüştü. Padişâhla-
rımızın, onların peyrevân-ı hamiyeti olan 
Hânedân-ı Saltanat efrâdının bir fikr-i 
dûrbîn ile ta‘yîn eyledikleri meslek-i müs-
takîmde ibrâz-ı kemâl ile o vakte kadar 
dünya yüzünde misli görülmemiş bir nev‘i 
meslek-i askeriyeyi Yeniçeri Ocağı nâmıy-
la –ta‘bîr ma‘zûr görülsün- bayağı ibda‘  

Biri kanlı delikte
Öbürü de tetikte
 Durmuyor iki elim
 İşte budur emelim
Oldukça damla kanım
Cesedimde bu canım
 Düşmana her dem salâ
 Es-salâ her dem salâ
Olma azmime hâil
Çekil çekil Azrail
 Kurtarayım yurdumu
 Sonra gel al rûhumu
 Şehâdet anında

Fakat kardeş bu ne hâl?
Kanı durdurmak muhal
 Yüreğimden iniyor
 Ilık ılık geliyor
Soluyor nûru günün
Sonu mu bu düğünün:
 Benzemez mi Huriye?
 Ah, nişanlım Nûriye
İşte anamla babam
Hepsi karşımda tamâm
 Nedir bilmem derdiniz?
 Teşyîe mi geldiniz?
Gülmüyor yüzleriniz
Neşesiz sözleriniz
 Yoksa bu ölümüm mü?
 Bu o kara günüm mü?
Hayır, bu yevm-i enver
Her günümden münevver
 Gitti hayât sisleri
 Elemleri hisleri
Simsiyah kâbûsları
Yandı arş fânûsları
 Nûr yağıyor felekten
 Görünmüyor melekten
Semâlar, dağlar, taşlar
Koşunuz arkadaşlar
 Düştüm mü i‘tilâ mı? 
 Varlık mı bu rü’yâ mı?
Aman aman anne
O feryâd ü figan ne
 Mezârımı arama
 Cennetteyim ağlama
Şühedâ hep yanımda
Hûriler dîvânımda
Heybeliada, 11 Nisan (1)334 (1918)

  
  Hüseyin Rahmi

ettiler. Sultan Orhan’ın birâderi Alaad-
din Paşa gibi bir hakîm-i sâhib-i dehâ’nın 
delâlet-i ma‘rifetiyle  727 tarîhinde vücû-
da getirilen bu Osmanlı askeri iki yüz elli 
senelik tekemmülât içinde cihânın yegâne 
askeri olduklarını akıllara hayret verecek 
fütuhât-ı azîme ile isbât eylediler. Bu fü-
yûzât-ı muzafferiyât şahzâde-i civânmerd 
Alaeddin Paşa’nın kerâmet-i irfânına atf 
olunur.

Dünyanın en ma‘rûf serdârları arasında 
bile ancak bir iki misline tesâdüf olunabi-
len (Monte Kokoli) gibi bir dâhiye-i harb 
bile te’lifâtının bir çoğunda bu yeniçeri as-
kerinin meddâh-ı kahramanîsi olmuştur.

Dünyada dâimî orduların fevâid-i azî-
mesini en evvel keşf ile askerlikte pek bü-
yük bir inkılâb-ı kemâl gösteren Osman-
lılar tertîb eyledikleri böyle bir kuvve-i 
satvetin vaz‘-ı nizâmâtında da bir kudret-i 
hârika izhâr eylediler. Şahzâde Alaeddin 
Paşa gibi âlînazarın dest-i mehâretinden 
çıkmış olan bu vâsıta-i kâhire-i harb, pek 
az zamanda şecâat-ı fıtriyesini kuvve-i şe-
bâbıyla mezc ederek en büyük kahraman-
lara sermaye-i mübâhât olacak bir mezî-
yet-i askeriyeyi hâiz olduğunu (Maltepe) 
vak‘asında isbât eden Şehzâde Süleyman 
Paşa’nın dest-i celâdetine düşmüştü.

(758) tarîhinde ise henüz tertîb ve 
techîz edilmiş olan bu askerden güzîde 
seksen kadar kahraman, içlerinde Ece 
Bey... Fazıl Bey... Timurtaş Bey... Aksungur 
Bey... İnce Balaban Bey gibi birkaç sâhib-i 
irfân ve sinân da bulunduğu halde 
Şahzâde Süleyman Paşa gibi bir mücâhid-i 
âlîhimmetin kerâmet-i zekâsı olan bir iki 
sala tevdî‘-i nefs ile Anadolu’dan bugün 
muhâfazasına me’mûr olduğumuz bu 
kıt‘a-i pâke geldiler. O merdân-ı zafer-
şiârın derya üzerindeki bu serîr-i revân-ı 
celâdetini uzaktan temâşâ edenler, sefîne-i 
Nuh gibi bir vâsıta-i necât ile Allah’ın 
şeriâtı, beşerin saâdeti bir taraftan diğer 
tarafa nakl olunuyor zann ederlerdi.
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şimdi bizler bulunuyoruz. Maksâdımız 
satvet-i askeriyenin teâlisine.. terakkisine 
delâlet eyleyecek ne türlü vesâit varsa ona 
tevessül ile eslâfın hayrü’l-halefi olduğu-
muzu isbât eylemektir.

***

Dün, sekiz zırhlı, beş torpidodan ibâret 
olan düşman sefâin-i harbiyesi Orhaniye.. 
Ertuğrul.. Kumkale.. Seddülbahir istih-
kâmlarını zevâli saat on bir buçukta iki 
buçuğa kadar bombardıman etti. Beş yüz 
bu kadar mermi attı. Bu kal‘alarda bir as-
ker şehîd, bir at mürd oldu. İstihkâmât-ı 
mezkûre düşmanın attığı mermiyâtın 
ancak on altıda birini attı. Gemilerinde 
hasârât-ı azîme îkâ eyledi. Askerlerimizin 
metânet-i kahramânîsi her türlü sitâyişin 
fevkindedir. O gün alayımız zâbitân ve 
efrâdının da gözlerindeki şevk-i zafer.. neş-
ve-i galibiyet görülecek şeylerdendi.

İşte hiss ediyoruz ki düşman Pâyıtahtı-
mızın bâb-ı şevketini zorlayıp kırmak isti-
yor.

Biz o bâb-ı âhenîni kırdırmayacağız.

İstihkâmlarımızdan daha metîn olan 
göğüslerimizi düşmanlarımıza karşı tu-
tacağız. Her nefer için topunun, her zâbit 
için bölüğünün başı bir mezâr-ı şehâdet 
ve ihtirâm olmadıkça, düşman karşısında 
dâimâ bir kuvve-i kâhire görecektir.

Biliyorsunuz ki bu milletin padişâhları, 
şahzâdeleri, ulemâsı, hükemâsı, ağniyâ-
sı, fukarâsı iktizâ ettikçe kılıcı beline ta-
kar; tüfeği boynuna asar.. Serîr-i ihtişâmı 
bir hayme-i mehâbete tercîh eder, gazâya, 
cihâda giderdi. Askerlik indlerinde eşref ve 
a‘lâ bir meslek-i imtiyâz idi. Ya biz efrâdı 
böyle kahramanlıkla ma‘rûf olan o milletin 
vâris-i haslet-i fedakârîsi olmayalım mı?

Asker, meâliye nasb-ı nazar, mekârime 
vakf-ı cân etmiş bir vücûd-i âhenîndir. 
Değme sademât-ı teessür ile salâbetine 
halel gelmez. Vekar ve temkînin timsâl-i 
zî-mehâbetidir.

İşte bugün düşmanın topuna.. tüfengi-
ne karşı sînelerimizle müdafaasına me’mûr 
olduğumuz bu mukaddes yerleri teşkîline 
muvaffak oldukları o kuvve-i şekîme ile 
zabt ederek bir tuhfe-i celâdet olmak üzere 
bizlere terk ettiler. Meşhed-i mübârekleri-
ne çekildiler. Hâlâ meşhûdumuz olan bu 
azîm, azîm kal‘alar.. ve müessir ma‘rifet.. 
bu mebâni-i medeniyet.. o zaman ashâb-ı 
himmetin ibkâ-yı nâmına delâlet eder bi-
rer âbide-i kemâlât ve celâdettir. O vakitler 
civârımızda şedâid-i ahkâmını icrâ eden 
bir takım ahvâl-i zâlimâneyi, Osmanlı as-
kerleri seyf-i şecâatleri ile izâleye kudret-
yâb oldular.

Bu mübârek topraklarda saâdet-i beşe-
riyenin husûlüne hizmet eylediler.

Karıyı koca ile.. vâlideyi evlâd ile gö-
ğüslerinden birbirine mıhlayarak (Neron)
lara karşı yeni yeni şeytan-pesendâne birer 
numûne-i vahşet gösteren zalemeyi zorbâ-
zevî adl ile ortadan kadırmağa hep askerle-
rimiz muvaffak olmuştu.

Osmanlıların bu himmet-i adilânesini 
gören mazlûmîn ahâlî fevc fevc onların 
cenâh-ı re’fet ve emânetine dâhil oluyor-
lardı. Acaba dünyada saâdet ve adâlete 
meftûn olmayacak bir ferd tasavvuruna 
imkân var mıdır?  Varsa şeytanî bir fıtrata 
mâlikiyetle mesâib-i âlemden zevk alacak 
kadar denîyü’t-tab‘ olanlardır.

Osmanlılar zuhûrlarıyla beraber bulun-
dukları mahallerde bir asr-ı saâdet vücûda 
getirdiler. İnsaniyetin îcâbât-ı tabîiyyesi, 
düşmanlara muâvenet olduğundan mües-
sislerimiz mağlûb olan bir fırkaya civân-
merdâne imdâd ile isbât-ı fazîlet eylediler. 
Ertuğrulzâde odasında asılı olan Furkan-ı 
Mecid’i tebcîlen sabahlara kadar dest ber 
sîne-i ta‘zîm oldu.

Hükûmet ve saltanatları adl ve şe-
riâte bu kadar muvâfık olan bir devletin 
muhâtarât-ı bekâsı hâtırımıza bile gele-
mez. Neş’etinde bu kadar azâmet ve ulviyet 
mevcûd olan bir hükûmetin hâmîsi Hâfız-ı 
Hakîkî’dir. O dilâverân-ı eslâfın yerlerinde  

Asker, rikkat ve hikmete mukarin bir 
şecâat ve celâdete meftûr.. hıfz-ı vatan gibi 
levâzım-ı galibiyet onun cebhe-i ulviyetin-
de.. ciddiyet-i vaz‘ında.. azamet-i tavrın-
da.. reftâr-ı levendânesinde âşinâ-yı serâir 
olanlara manzûrdur. Askerlik, bir şahs-ı 
ma‘nevî ise, onun rûhu itaâttir. Askerlik bir 
san‘at ise, onun en büyük kıymet-i san‘atkâ-
ranesi yine itaâttir.

Asker padişâhın hâdimi.. milletin, vata-
nın muhâfızıdır.. ırz ve nâmusu.. ümmeti..
Ka‘be-i Ulyâ-yı Ehadiyyeti.. Ravza-i Mu-
tahhara-i Ahmediyeti.. hıfz için can veren 
askerdir.

Askerliğin dünyada rütbe-i bülendi ga-
zavât, ahirette serîr-i izzeti şehâdettir. Bu 
arş-ı a‘lâ merâtibe vusûl için çâre-i yegâne 
düşman karşısında sebât ve metânettir.

*
**

Alayımız, bir taraftan düşmana karşı 
ibrâz-ı müessir şecâat diğer taraftan da ih-
yâ-yı ilm ü ma‘rifet ediyor ve edecektir.

Devletimizin mertebe-i a‘lâ-yı satvetin-
de icrâ-yı saltanât eyleyen bir Süleyman 
zamanın müessir celâdetine Namazgâh 
Tabyasında bir âbide-i üstüvar olan (Sarı-
kale)yi kütübhâne ittihâz eyledik. Yüzlerce 
cild kitap tedârik olundu. Hubb-ı ma‘rifet 
husûsunda bir meyl-i celîl ve cemîl irâe 
edildi. Cihânda en evvel kütübhâne te’sîsi 
şerefini ihrâz eyleyen Mısır hükümdârâ-
nından (Suzisteros)dur. Mütâla‘anın devâ-
yı rûh olduğunu idrâk ile bu müessese-i 
hayriyenin bâlâ-yı bâbına (Hazîne-i Edvi-
ye-i Rûh) ibâresini nakş ve hakk ettirmişti. 
Avrupa kıt‘asında ise en evvel böyle bir dâ-
rü’l-kütüb ihdâs eyleyen garîbdir ki (Bizas-
teras) nâmında bir zâlimdir.

 Kilidbahir’de Ağır Topçu

 Dördüncü Alay Kumandanı Kaymakam  
 Mehmed Emin

Ağır Topçu Dördüncü Alay için 
kitabhâne ittihâz edilen:
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tahtın mahsûl-i kalem-i âhenîni olan 
seng-i hârâdan masnû‘ sekiz aded mîzab 
mevcûddur. Hâsılı Sarıkule cidden bir 
burc-i kıymetdârdır. Denize nazaran kule-
nin solunda ve asıl kal‘a duvarının ucunda 
bir kabr-i harâb vardır ki askerler,  sâhibi-
nin revân-ı pâkini tebcîl için her akşam bir 
kandîl yakarlar. Her türlü tecâvüzden sıyâ-
net için etrâfını duvarla çevirmişler; dört 
köşesine tuğladan birer sütûn inşâ ve bu 
sütûnlarla aralarını tahta parmaklıklarla 
imlâ eylemişlerdir. Denize müteveccih du-
varın tam vasatına gömülmüş mermerden 
bir kitâbe mevcûddur ki aynen aşağıdaki 
satırlar menkûştur.

Amel-i Pehlivân Mehmed bende-i

Sultan Bayezid fî semâne ve tis’îne ve semânemietin

11 Şubat (1)334

 Dârü’l-Hilafetü’l-Aliyye Medresesi

 Ve Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi

 Edebiyat Muallimi

 Mehmed Emin

Çanakkale Destanı
24-25 Mayıs 1331 gecesi Arıburnu’nda merkez cebhe-

sinde şehîd düşen Ömer Oğlu Mustafa Boyabad tarafından 

tertib olunub merhûmun üzerinde bulunan destandır:

                               1
Üç yüz otuz. Sözüm Hakk’ın kelamı
Padişâhın geldi büyük selâmı
Enver Bey’in düşman kırmak meramı
 Bugün bizden vatan razı olacak
  Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  2
Eûzü besmele çektim çıkarken
Köye baktım şöyle yüksek bir yerden
Karargâha koştum üç günde erken
  Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  3
Kumandan emrini verdi bir gece
Anadollulardan lâyıktır nice
Yiğitler şehâdet şerbetini içe
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak

Sarı Kule

Namazgâh istihkâmının soluna düşen 
bu kal‘a-i mehâbetnümun, ateşli silâhların 
âvâze-i tahrîbi âfak-ı harbiyeye gergi gibi 
yapıldığı bir sırada güya ki o esliha-i âteşî-
nin ıtfâ-yı lehîb-i şöhreti için kametnü-
ma-yı müdafaâ olmuş bir baru-yi sengîn-
dir. Bu vâsıta-ı müdafaânın inşâsı, kudret-i 
siyâsiye ve liyakât-ı harbiyece en büyük pa-
dişâhlarımızdan olan Fatih’e isnâd edilirse 
de bunun bâlâ-yı medhâlinde menkûş olan:

Kilid-i Bahr ki, a‘lâ oldu kule
Firengistan döndü cây-ı bûma
Felekden rûh-i kudsü dedi tarîh
Zehî kufl dürr-i bahr oldu Rûma

-948-

kıt‘ası bu iddiânın butlânını isbât eder.

Vâkıâ Kilidülbahr’e elyevm Hazret-i 
Fâtih’in mu‘cizât-ı bâkıyye-i irfânından 
add olunacak bir iki kal‘a, birkaç da esliha-i 
sakîle vardır.

Asâr-ı mevcûde-i beşerî zîr-i zemîn-i 
helâke geçirmek kuvve-i muharribesi şâ-
nından olan asırlar koca padişâhın metâ-
net-i mücesseme-i efkârına bir âbide-i üs-
tüvâr olan bu vesâit-i harbiye ve müdâfaayı 
elyevm hâk ile yeksân edememiştir. Fakat 
her hâlde şâhâne bir dest-i mehâret, Sarı 
Kule’yi temelsiz olarak kenâr-ı deryâya 
öyle bir sûrette vaz‘ etmiştir ki dört yüz bu 
kadar senelik bir zaman, en ehemmiyetsiz 
bir tarafta en ufak bir âriza, en âdî bir in-
hinâ-yı cüz‘i bile vücûda getirmeğe kudret-
yâb olamamıştır.

Kulenin alt kâidesi geniş bir mah-
rût-i nâkıs şeklinde olub üstü üstüvâne-
dir. Duvarlarının sahnı sekiz metredir. 
Derûnu kubbeli olup dâiren madar yedi 
penceresi vardır. Şimâle müteveccih du-
varının derûnuna taş basamaklı mâhirâ-
ne bir merdiven sıkıştırılmıştır ki kulenin 
üstü ile olan ittisâlî bununla te’mîn edil-
miştir. Üstünde hemen her iki pencerenin 
arasına tesâdüf eyleyen mahalde taştan 
birer mazgal vardır. Nüzûl eden müterâ-
kim suların seyelânı için bir san‘atkâr  

                                  4
Rumeli toprağı yoğrulmuş kanla
On alınır ancak verilen canla
Herkesin yüreği çarpıyor şânla.
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  5
Kurşunlar atıldı düşmana karşı
Şehîdler buldular göklerde arşı
Gâzîler döktüler hep sevinç yaşı
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  6
Düşmanın gür sesli büyük topları
Delik deşik etti toprağı, yarı
Korkak Firenklerin yokmuş hiç arı
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  7
İngilizler Firenke dostmuş diyorlar
Bir kötü kötüye elbet uyar
Onlara bu meydân gelecek pek dar
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  8
Çanakkale’yi siz sandınız boştur
Davulun sesi de uzaktan hoştur
Saptığınız bu yol bir dik yokuştur
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                 9
Arıburnu! Hani topların nerde
Gâzîlik arzûsu var hangi serde
Şehîdlik göktedir gâzîlik yerde
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  10
Ben yorgun değilim içim bir tufan
Müslümandan var mı savaştan kaçan
Türkten dünyaya al bayrak açan
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  11
Arıburnu haydi toplar gürlesin
Ey düşman kaçma tavşan mı nesin
Bir Hücûmda hemen kesildi sesin
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senin ıssız çöllerinde.. kızgın güneşler al-
tında kaynayan denizlerinde mu‘cizeler 
göstererek nûr ve selâmet târikine da‘vet 
etmişken; şimdi Dârü’s-selâm’ın bedi‘ ve 
mebrûk topraklarında yatan İsa ve onun 
havârîleri o ilâhî dinî beşeriyetin sırıtkan 
cehâletine senin mukaddes vâdilerinde 
aşılamış.. Nihâyet hubb-ı Hüdâ; senin bağ-
rında doğmuş.. beşeriyete ebedî bir nidâ-yı 
irşâd.. ebedî bir hitâb-ı nûr olan Kur’an, 
senin güneşten kızmış ve kararmış hattele-
rinde parıldamışken; sen, beş Mart’a kadar 
neden öksüz ve sahipsiz kaldın?!...

-2-

Vatanım! Tarîhin şerefleri.. Şerefle-
rin taçları sana raci‘dir bilirim. Zaferlerin 
hil‘atleri, hil‘atlerin müzehhibî senin fahr 
ve mübâhatle zînetli cismine lâyıktır, bili-
rim. İskenderler; ehl-i sâlibler; Roma’nın 
muhteşem orduları, hep senin sînende ışıl-
dayan kevserleri, hep senin bağrında par-
layan cennetleri feth için coştular kabardı-
lar. Dağlar geçip denizler aştılar. Fakat sen, 
ey üç kıt‘anın en temiz, en velûd ve feyyâz 
topraklarından işlenmiş güzel vatan sen 
yine Turan kalmıştın.

Ah vatanım, ben biraz daha gençken ne 
kadar içli idim. Dağlarından kopan rüzgâr-
lar; bana kahraman, ecdâdımın mezârla-
rında yeşeren rûhlarından selâm getirirdi. 
Bağlarında öten bülbüller bana; fâtih ata-
larımın serzenişlerini cıvıldardı. Mehtaplı 
geceler; yıldızların gümüş akisleriyle süsle-
nen deniz, bana ulu atalarımın zafer cev-
herleriyle bezenmiş sînelerini teşhîr ederdi. 
Aşk ve vuslat haykıran sazlar beni ne kadar 
müteessir ederdi. Doğan güneş, gülen ba-
har açılan çiçekler, yeşeren ağaçlar, meleyen 
kuzular. Çağlayan sular, hep seni, güzel va-
tan hep seni terennüm ederdi. Ah isterdim 
ki sen artık gülesin, hür ve mes‘ûd olasın. 
Çünkü ey sevimli vatan senin istikbâline  

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  12
Zırhlıların gitti deniz dibine
İlk Hücûmdan sonra ya bu kaçış ne
Kaç durma girerse fırsat eline
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  13
Çanakkale’yi hiç verir mi Türkler
İstanbulumuzu alacak bir er
Var mıdır dünyada nerde o asker
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak
                                  14
Boyabatlı Ömer Oğlu Mustafa
Yazdı bu destanı girerken safa
Muradı gitmektir arşı tavafa
               Bugün bizden vatan razı olacak
               Nefer şehîd ordu gâzî olacak

Vatanıma
“5 (18), Mart – Çanakkale - hâtırası münâsebetiyle

Vatanım, vatanım.. Çocukluğumdan 
beri kalbimde senin iniltilerin... Damarla-
rımda senin gözyaşların; kesik şehikelerle 
ağlardı. Sen o kadar güzelken... Cennetle-
rin bedi‘aları, kevserlerin çağıltıları ilahele-
rin karargâhı.. sende iken.. peygamberlerin 
mehd ü mezârı; dinlerin menbâ‘ ve matla‘ı 
mukaddes gök kitaplarının intişâr zemîni, 
sengin vatanım?... İki asır neden kimsesiz 
ve nalân kaldın?...

Musa Nebi; Hakk’a isyân eden putperestleri  

îmân eden kalpler, saâdetine yemin etmiş 
yüz binlerce rûhların var olduğunu bilirim.

-3-

Vatanım! Ey cihân güneşi ne kadar sev-
gilisin sen?... Bir kadın, bir çiçek, bir be-
di‘a sevilir. Vâkıa, ben de sevdim! Ben de 
siyah gözlerin aşk ve safvet saçan saçların, 
yumuşak, beyaz kadın sînesinin vuslat-ı 
huzûrunda bayıldım. Fakat onlarda? o ka-
dın gözlerinde senin ayât-ı gerâmını, o saç-
larda senin anât-ı aşkını, o sînelerde senin 
bediâtını buldum da sevdim.

Seni çok, seni pek çok, seni her şeyden 
çok sevdiğim için güzel ve nazlı vatan.. 
sana benliğimden, bütün maddî ve ma‘nevî 
alâkalarımdan, sana bütün mukaddesâtım-
dan daha ziyâde âşık olduğum için güzel ve 
nazlı vatan, senden başka olmayan, senden 
doğan, mâhiyetiyle, hakîkatiyle sen olan o 
gözleri, saçları, sîneleri sevdim ben...

-4-

Vatanım. Ey kahramanlıklar, fazîletler 
yurdu sen ne kadar güzelsin!.. Bir kadın, 
bir demet gül, bir neşîde, bir emel de gü-
zeldir. Tulû‘, gurûp, mehtap, bahar da gü-
zeldir. Fakat sen hepsinden güzelsin, hep-
sinden rûhnevâzsın... Hepsi sensin!..

Senin kevserler yaşatan bereketli ovala-
rın; altın, gümüş, Seyhanların, Ceyhanla-
rın... Yakut zümrüt Fıratların, Diclelerin... 
İnci, mercan Sakaryaların, Muratların Yeşil 
Kırmızı ırmakların var.

Senin yetmiş iki devlete, kralların taç-
larına, taçların yakut, elmas taşlarına.. im-
paratorlara, İmparatorların murassâ‘ kı-
lıçlarına karşı muhteşem, mağrûr.. tarîhin 
şerefleriyle mağrûr, zaferlerin neşîdeleriyle 
mağrûr bir meliken var!

Boğazların çelik mermerlerinden; onun asîl 
kalbine uzatılan her yumruk onun sîmâsına 
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Bu büyük hâkânların hep senin kıymetli.. 
mukaddes bağrındadır, büyük vatan!.. 

-6-

Sana; hor bakan gözler.. seni benimse 
(me)yen gönüller.. ay ve yıldızlı kızıl san-
cağını yırtmak, parçalamak, çiğnemek iste-
yen de varmış; öyle mi?..

Hâlâ cennetlerine, zebâniler.. ifritler, 
kevserlerine yılanlar, çıyanlar. Gülşenleri-
ne atmacalar, kartallar.. Bağlarına; kurtlar, 
kaplanlar salmak isteyenler de varmış öyle 
mi?

Hâlâ menbâ‘larını zehirlemek.. Oğul-
larını, ocaklarını tutuşturmak. Mukaddes 
varlığını sevgili anne.. mukaddes varlığını 
da ademlere götürmek isteyenler varmış... 
ha?!!!

Lâkin benim şirin anneciğim.. gök-
lerinde hakkın ve merhametin gü-
neşleri; denizlerinde mürüvvetin,  

uçurtulan her yangın.. Onun etekleri altı-
na fırlatılan her bomba.. Her ölüm.. Her 
cehennem.. Her ikâb.. Kalpleri îmânla çar-
pan, gözleri îmânla parlayan.. Damarları 
îmânla vuran evlâdlarının azimleri huzû-
runda erirler.. Eridilir, eriyecekler...

-5-

Vatanım!.. Senin, Hicaz’ın kızgın ve 
kumlu çöllerine buzlu nefesler üfleyen 
dağların... Buzlu dağlarına kızgın ve kumlu 
çöllerden hâr-ı iştiyâk bulutları gönderen 
hattelerin var. 

Dinler umdesini çöllerinden.. Rûhlar; 
bedi‘alarını göllerinden.. Kahramanlar ga-
leyânlarını dağlarından, yaylalarından al-
dılar.

Zülkarneyn’in aradığı âb-ı hayât.. 
Nemrutların ber-ilâhiyâtı.. Dârâla-
rın ihtişâmı hep kıymetli sînende.. Os-
man’ın, Selim’in, Fatih’in, Süleyman’ın..  

adâletin şenâverleri; vâdilerinde lutfun 
ve keremin âhuları yaşayan, necîb nenem 
artık titreme.. Senin kahraman ve îmân-
lı orduların zulmün ve hıyânetin bütün 
savletlerini zîr-ü zebîr ederek seni koruya-
cak... Senin saâdetin.. senin istikbâlin için 
işleyen genç bilekler seni ebediyen kurtara-
cak! Artık Marmara’nın ipek dudaklı can-
fes dalgalarına dâimâ gün batarken, Türk 
hâkânının mehterhânesi nevbet vuracak 
ve hilâl; dâimâ bağrını süsleyen nişân ka-
lacak.. Artık müsterîh ol, güzel anne, artık 
gül.. artık halâs günleri geldi; Artık Turan 
oluyor; ahkâm-ül hâkimîn olan Allah, mil-
letine yüz aklığı veriyor. Bak, ben şimdi, 
mâzîde çektiğim o elemlerden, acılardan 
silkinerek “Beş-Mart”ın huzûr-ı ulviyetin-
de mes‘ûd ve şâdân seni takdîs ediyorum!.. 

Işık Alp
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Çanakkale istihkâmında “215” kıyye ağırlığındaki mermiyi sırtında taşıyan güçlü bir kahraman nefer: Mehmed oğlu Seyid

Ordumuzda harb aşkından bir örnek







5 (18) Mart - (1)331’de Çanakkale Boğazı’nda



batan Fransızın “Bove” zırhlısı





Maydos civarında Maltepe’de düşmanın tayyare bombasıyla iş başında şehîd olan Üçüncü Telgraf Bölüğü efradından dört nefer namına yapılan abide

Süleyman Paşa Türbesi’nin düşman mermileriyle harâb olan müştemilâtından 
Bolayır’da düşmanın mermilerine hedef ittihaz olunan 

Şehzade Süleyman Paşa Camii minaresi





fırka kumandanından emir geldi. “Dört sekiz 
olsun” dediler. “Dördünüz süngü takın, dör-
dünüz kurşun atın” dediler. Kum torbasının 
üstüne süngüleri uzattık. Yani düşman bizi 
çokluk görecek, o da kendi siperine asker yı-
ğacak. Lağım patlayınca çok telefât verecek... 
Şimdi başladık ateşe, derken o da başladı. 
Derken bir gır, gır, gır, gır gitti gayrı. Bizim-
kiler lağımı doldurdular, kum torbasıyla, ağ-
zına kadar kapadılar. Fitil ateşlediler. Fitilin, 
efendime söyleyeyim, bir ucu tâ burada, bir 
ucu da tâ orada. Fitil yana yana vardı, baru-
ta değdi. Patladı. Patladıktan sonra dağlar, 
böyle devrildi. (Lisânının tasvîr edemediği o 
dehşetli sahneyi ellerini açarak, kollarını ha-
vaya kaldırarak, gövdesini sallandırarak daha 
da canlandırmağa çabalıyordu.) Devrilince 
düşmanın bacakları, kolları havada uçarken 
gördük. Ayak parçası, efendime söyleyeyim, 
insan kellesi, şapkası, gövdesi mövdesi, yani 
hepsini havanın yüzünde gördük. Sonra ateş 
bitti. Duman savuldu. Attığımız fişenk, kap-
çık...

- Kapçık ne?

- Fişengin kapçığı olma mı hani! Tâ diz 
boyu oldu. Kürekle kürüdük. Topladık. 

- Düşman nasıldı?

- Düşman gelemezdi ki. Biz gece gider-
dik. Çıkardık. Kum torbasından aşardık. Ne 
kadar şehîdlerimizin tüfekleri varsa, meselâ 
toplardık. Ondan sonra on beş günümüz 
bitti mi ön siperde, ondan sonra ikinci ateş 
hattına çekilirdik. İkinci ateş hattında, ondan 
sonra siper kazardık. On beş günden sonra 
bize “değiş” gelirdi. Geriden gelenler irelde-
kilerden birinci ateş hattını teslîm alırdı. Hiç 
(elini göğsünden havaya, bir ret, bir inkâr 
va‘ziyetinde kaldırarak) kat‘iyen bir siper 
vermedik elhamdülillah.

- İngilizler cesûrca mı hücûm ediyorlardı?

- Hiç on para etmez İngiliz. Hiç korkumuz 
yoktu hamdolsun. Topu, tüfeği iyiydi amma,  

1

Ayaşlı Ecir bin Mustafa

- Gel hemşehri, şöyle yanıma yaklaş, dedim.

Kaşlarına hatta gözlerine düşen boz ka-
balakla ablak yüzünü sert dalgalanmaları 
çevirmiş koyu kumral sakallarının arasında 
ancak kırmızı yanaklarını ve yayıkça yüzünü 
görebildiğim orta boylu bir asker Yeni Cami‘ 
arkasında, küçük kutulu arzûhâlciye memle-
keti için mektûp yazdıracakmış gibi çömeldi. 
Tıknaz bedenini daha da heybetleştiren tüylü 
boz kaputu, bel kayışından aşağı sarkıyor, altı 
çivi dolu sarı ayakkabılarını örtüyordu.

Ayaşlıymış, Çanakkale’de 124’üncü 
Alay’da bulunmuş. Ve Kirte’nin sağ cenâhın-
da Sığınderesi’nde düşman kaçıncaya kadar 
kalmış. Düşman çekildikten on dört gün 
sonra dönmüş. Gözünün biri sakat. Çatlak 
kurşun kum torbasına çarpınca kum taneleri 
gözüne sıçramış ve eski gözün yerinde şimdi 
bulanık ve yek renk bir mavîlik kalmış.

- Düşmanın girdiğini mi nakl edeceğim? 
Nasıl girdiğini mi, nasıl çıktığını mı nakl 
edeceğim? diye sordu.

- Ne istersen anlat hemşehri, kulağım 
sende, dedim.

- Mayıs’ta vardık biz. Velâkin Mayıs’ın ka-
çıydı, orasını bilemeyiz... Şimdi girdik müdâ-
faaya... İşte düşmanla bizim istihkâmın arası 
elli metre kadardı. Neyse müdâfaa ederdik. 
Cephemizde yedi tane (eliyle yan yana büyük 
delik işâretleri yaparak) delik vardı.

- Ne deliği?

- Lağım deliği, lağım... Lağımın birisi bit-
ti. Atacak olduk. Attık. Nasıl attık, bir yol onu 
ta‘rîf edeyim, olma mı efendi?

- Haydi bakalım. 

- Emir verdiler. “Lağım atıla-
cak bugün” dediler. Tarassutta dörder 
kişi kurşun atıyor, biz de nöbet bek-
liyoruz. Birbirimizi değişiriz. Bizim  

velâkin topu tutturamazdı ki. Neden dersen 
o aşağıdaydı. O enginimizde idi, biz yükse-
ğindeydik. Yalnız bombayla telef ederdi bizi. 
Gel, sonra bize toplar erişti beyefendi topla-
rı kurdular. Bizde topçular vardı ki, eh, attı 
mıydı topu, onun istihkâmına düşürürdü, 
Evvel Allah, Allah sâyesinde... Ondan son-
ra şeye, iskelesine, attığını iskeleye düşürdü. 
Dağıttı iskeleyi. İskeleye gayrı İngiliz yaklaşa-
maz oldu. Ondan sonra dayanamadı gayrı... 
Bir gün, gece ateş yaktı, cephesinde ordan 
burdan ateş peydâ oldu. Meğer eşyâsını ya-
karmış. Bize kalmasın gibiye eşyâsını yakar-
mış hani? Ondan sonra zâbitlerimiz:

“Oğlum müjde” dedi. - “Neye ki, beyim” 
dedik.

- Bu kaçacak bugün galiba, dedi. Bak öte-
yi beriyi ateşliyor. “Bu kaçacak galiba” dedi. 
Keşif kolu çıkaralım, dört tane, dedi. Gitsin 
istihkâmına baksın, dedi.

- Kimin istihkâmı?

Kâğıdıma doğru, elleri dizlerinde, eğilerek:

- Düşmanın! Bizden dört kişi çıktık. Düş-
manın istihkâmına bakmağa gideceğiz. (Yine 
kâğıdıma eğildi). Orayı yaz. Dört kişi fedâi 
çıktık. Yazdın mı beyim? (Ve yumruklarıyla, 
dirsekleriyle işâretini taklît ederek) emekleye 
emekleye düşmanın kum torbasının altına var-
dık. Oradan dinledik “Var mı ki acep düşman” 
diye... Ses alamadık. Ondan sonra Yâ Allah, 
Bismillahirrahmanirrahim diyerek dördümüz 
de düşmanın istihkâmına atladık. (Salâten 
tüncînâ)yı okuyarak atladık. Baktık kimse yok. 
Ondan sonra koştuk ikinci istihkâmına. On-
dan sonra, orada da yok. Ondan sonra birini 
posta ettik, askere haber verdik. Gitti. Ondan 
sonra asker birden hücûma kalktı. Geldi asker. 
Dağıldık gayrı istihkâmın içine. O yana, bu 
yana, o yana aktardık. Kimseler yok. Hülâsa 
oraya gayrı, müfreze bıraktık. Ondan sonra 
kendimiz geriye geldik. Ne varsa orada, teslîm 
aldık. Çadırdı, efendime söyleyeyim, pirinçti, 

Mülâkâtlar
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(Omuzunu göstererek) Tâ burdan girdi 
burdan çıktı. Velâkin o harp hiç idi yahu! 
Murdar bir şeydi.

Bunun üzerine Ayaşlı Mustafa oğlu Ecir’e 
bir sigara verdim. Almamak istedi. Isrâr et-
tim, kabul etti. Selâm verdi bir zâbit huzû-
rundan ayrılır gibi bir iki adım geri geri yü-
rüdü. Fakat yarı yolda yine döndü köylülere 
mahsûs o bönce tecessüsün sevkiyle sordu ki:

- Neden böyle inceden ince sorgu suâl et-
tin? Bunların hepsini de cerîdeye  mi çıkara-
cağın yoksa!

- Evet, öyle...
Bu son sözüm onu sevindirmedi değil. 

Çünkü koyu kumral kıllarının altında örtülü 
dudakları sağlam beyaz dişlerini gösterecek 
kadar açık kalmıştı.

2
Hüseyin oğlu Mustafa Onbaşı

On yedinci on sekizinci asırda İstanbul’a 
gelen sefîrlerin falanca hâtıranâmelerinde, 
öyle kâğıtlar üstünde Amsterdam basma-
sı uzun burma bıyıklı, geniş gövdeli, ablak 
yüzlü ve koca enseli babayiğit yeniçeri tas-
vîrleri vardır a. İşte yanımda duran asker de 
onlardan birini andırıyordu. Yalnız usturayla 
traş ettirilmiş başında kavuk yerine kabalak, 
belinde hançer yerine kasatura vardı. Ve on-
ların bakışlarındaki kahhâr heybet bunda bi-
raz daha yumuşak, biraz daha durgundu.

- Ee sen nerelisin bakalım?
- Afyonkarahisâr’ın Sandıklı kazasının 

Kosura karyesinden Hüseyin oğlu Mustafa. 
- Rütben?
- Onbaşı.
- Sen de Çanakkale’de bulundun, demek,
- Evet efendim bulunduk.
- Yaralandın mı?
- Evet, kolumdan, bileğimden, parma-

ğımdan.
- Ne ile yaralandın?
- Misket parçasıyla, şarapnel misketinin 

parçasıyla.
- Hangi taraftaydın?
- Seddülbahir tarafındaydım. Domuzde-

resi’nden girdik, Kanlıdere’ye çıktık, Kirte 
Köyü’nün alt yanında Kanlıdere vardır, işte 
oraya.

- Ne gördün bu muhârebelerde? Biraz 
nakl et bakalım!

üzümdü, şekerdi, kavurma kutusuydu, bey-
lik, şey… Battaniye, battaniye çok şeylerini 
aldık. Ondan sonra dört gün durduk. Ondan 
sonra bizi çektiler gayrı.

Ecir bin Mustafa, muhayyile ve muhâ-
kemesi henüz olgunlaşmamış bir çocuk gibi 
zihnine biriken hâtıraları ve hisleri atlaya 
atlaya nakl ediyordu. Ben de keyfine değmi-
yordum. Yalnız şunu sordum:

- Şeyde eğlence eder miydiniz?
- Eğlence olur mu harp yerinde?
- Yok canım, öylesi değil, hani şu istirahât 

vaktinde...
- Ee, otururduk, konuşurduk. Türkü de 

söylerdik. Oynayan, gülen arıyor muydun! 
Askerlik bu!...  

Sonra hep bölükler eş tuttuk. Gideceğiz 
gayrı. Düşmanın tayyaresi geldi. Bir de bizim 
“Tek Kuyruk” derdik.

- Tek Kuyruk ne?
- Adını biz öyle koyduk. “Geliyor yine 

arslan” derdik. O da öteden çıktı. Bunlar gel-
diler, birbirine karıştılar. Kâh o onun altın-
dan geçiyor, üstüne çıkıyor. Öyle birbiriyle 
müdâfaa yapıyorlar. Ondan sonra bizimki 
yaraladı onu... Yaralanınca yukarıdan aşağı-
ya indi.

- Hangisi?
- Düşmanınki. “Ohh, ohh, amanın Allah, 

bizimki düşürdü ohh ohh” derken düştü bi-
zim askerin içine.

- Bizimki ne oldu?
- Onu ordan düşürürken bizimki tamâm 

enginimizde süzüldü. Derken üstümüze 
doğru geldi. Bizim zâbitler: “Çok yaşa diye 
bağırın oğlum!” dedi. Biz de; “Çok yaşa, çok 
yaşa” diye bağırdık. Ağırlığa geldik. Eş tuttuk 
gayrı. Ondan sonra herkes eşyâsını bağladı. 
Doktorumuz geldi, bizi muâyene etti. Za‘îfla-
rını ayırdı, beni de ayırdı.

- Neden?
- Çünkü azıcık za‘îfladım, hasta oldum. 

Bacaklarımda yel peydâ oldu: Ondan sonra 
doktorun ayırdığını “Ağderesi”ne yolladılar.

- Demin diyordun ki harbe girerken 
“Salâten Tüncînâ”yı okuruz. Sen okuma yaz-
ma biliyor musun?

- Yok, okumak yazmak bilemeyom. Velâ-
kin Salâten Tüncînâ’yı memlekette hocala-
rımızdan ağızdan belledik. Namaz kılarken 
bunu namazın arkasından her dâim okuruz.

- Balkan Harbi’nde de bulundun mu?
- Yâ! Balkan’da da yaralandım. Balkan’da 

Ayaş Taburu’ndaydım.

İçini çekti:
- Şimdi efendim, Kanlıdere’ye girdik. Baş-

ladık muhârebeye. Alayımızı ne söyleyecek 
miyiz? 

- Yok, sen bilirsin!
- Neyse. Kanlıdere’de biz bir altı gün ka-

dar müdâfaa ettik. Sonra üç gün istinâd ye-
rine, sargı mahalline çekildik. Ondan sonra 
Kirte Köyü’nün altına girdik. İşte asıl ateşe 
şimdice gireceğiz. Kirte Köyü’nün altında, 
şimdice, 60. Alay sağımızda taarruza başladı. 
Bizim Alay da, 2. Alay da, onun solunda ta-
arruza başladı. Ondan sonra bizim arkamız-
dan şiddetli hücûm emri geldi. Biz hücûma 
kalktık, şimdice düşman şiddetli ateş peydâ 
etti. Bizim tabur kumandanımız dedi: “Hay-
di, bu şiddetli ateşe karşı fedâi çıkacak yok 
mu? dedi. Bizim 1. Tabur’dan elli kişi kadar 
çıktık biz. Düşman bize şiddetli ateş atıyor. 
Biz bir iki şehîd verdik, düşmanın istihkâ-
mını tutuncaya kadar. Hem atıyoruz, hem 
hücûm ediyoruz. Düşmanın istihkâmını tut-
tuk. Düşman her ne kadar bize ateş ettiyse 
de önümüzü alamadı. İstihkâmdan püskür-
dü, şimdice birazları istihkâmdan çıktı, kaç-
tı. Birazları içinde kaldı. Onları arkasından 
süngüledik. Kâfir kum torbasına sarılıyor ki 
öte yana kaçacak, deniz tarafına. Biz hepsine 
süngülerle saldırdık. Beline beline süngüle-
dik. Hâlâ benimki yağırnısına geldi...

- Yağırnı diye neye diyorsun?
Eliyle belini göstererek: - Hani şu bel ke-

miği yok mu. Ona bizde yağırnı deriz. Süngü 
kırıldı. Sonra biz bunun istihkâmına atladık. 
İkinci istihkâmdan da çıkardık bunu. Deniz 
aşağı yoğduk. Sonra bizim fırka kumanda-
nından emir gelmiş ki “Askeri geri çekin” 
diyerekten. Biz geriye dönünce başladı de-
nizden bombardıman etmeğe. Biz kendimizi 
siper aldık. Evvelden gülle düşmüş de çukur 
açmış imiş. Bizim kaçırdığımız düşmandan 
on altısı kaçamamış, oraya siper almış da 
yatmışlar. Sonra bizim arkadaş vardı, Edhem 
Ağa deriz. O adam görmüş onları. Bomba-
cıydı o da.

- Kim, Edhem Ağa mı?
- Evet. Dedi bana: Mustafa Onbaşı. Bu-

rada birkaç kişi var ama. Bunlar diri. Ben 
üstlerine varmadım. Ne yapalım dedi? De-
dim; “Sen, ben varalım üstüne” Bundan üç 
bomba aldım ben. O da peşimden geldi. 
Beraber olarak vardık. Gösterdi orayı bana! 
Hemen kibriti aldım, çaldım attım, çaldım 
attım, çaldım attım. Ben üç atıncaya kadar 
da iki tane o çocuk attı. On altısı da mâf 
“mahv” oldu. Sonra biz çocukla geri geldik. 
Sıçan yolundan gelirken, Mülâzım-ı Evvel 
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Arkadaşlar dedi ki: Sen yaralanmışsın, Mus-
tafa Onbaşı. Yeninden kan sızıyor. Bir de 
baktım parmağım da yok. Eh ben yaralanmı-
şım dedim.

- Vurulanlar bağırıyor mu?
- Biz duymuyoruz. Onlar geride kalıyor. 

Top sesinden, silâh sesinden hiç duymuyoruz.
- Bâri insan o aralık bir şey düşünebiliyor mu?
- Hiçbir şey düşünemiyor. Yalnız kork-

muyor. O ateşin içinde öleceğini mi kalacağı-
nı mı bilemiyorsun. Zâbitlerimiz bize tenbih 
ederdi ki; oğlum, Salâten Tüncînâ’yı okuyun 
derlerdi. Bilenlerimiz okurdu bilmeyenleri-
miz de tekbîr alırdı.

- Ara sıra şarkı söyler miydiniz?
- Asker kendi mabeyninde geceleri şenlik 

yapar, şarkı çağırır, türkü çağırır. Eğlenmek 
bu; oynayanlar oyun oynar, çalgı çalanlar 
çalgı çalar, bilmeyenler de seyr eder çadırın 
içinde. 

- Arkadaşlar birbiriyle iyi geçinirler miydi?
- Avvv, iyi geçinmenin sözü mü olur? Bir-

birlerine imdâd ederlerdi.
- Senin en iyi kafadaşın kimdi?
- Edhem vardı, şehîd gitti. Allah rahmet 

eylesin! Bir de
- Hani o bombayı atan Ethem mi?
- Evet!.. Bir de Hüseyin vardı, mecrûf geldi.
- Bizim askerlerimiz cesûr muydu?
- Cesûr idi, cesûr olmaz mı? Ben sonra-

kileri bilmiyorum a, muvazzafları!... Neden 
dersen biz hep emsâldik. Biz l(r)ediflerdi(kr 
hep, 93 tevellüdlü.

- Derler ki muhârebede bizim askerlerin 
gözüne yeşil sarıklı askerler görünürmüş, siz 
de gördünüz mü onlardan?

- Hayır efendim, biz görmedik. Yalnız 
kuşlar vardı. Yeşil yeşil. Ateşin arasında ge-
zerlerdi. Sonra zeytin ağaçlarına konarlardı. 
Başka bir şey görmedik. İşte o zeytin ağaç-
larını kurşun, gülle kırmış, yıkmış, dalını 
budağını karıştırmış. O yeşil kuşlar oraya 
konarlardı. Kurşun murşun Allah tarafından 
onlara dokunmuyordu.

Cemal Efendi vardı bizim... Mülâzım-ı Evvel 
Cemal Efendi orada bacağından vurulmuş, 
“Aman evlâdım beni burada bırakmayın” 
dedi. Onu aldık arkamıza sargı mahalline git-
tik. Ondan sonra Kirte Köyü’nde bulunduk. 

- Sen sonuna kadar orada mıydın?
- Hayır. Üç ay eğleştim. 60. Alay’ın ardın-

dan takviye (takviyeye) gittikdi. Yaralandım. 
İstanbul’a geldim.

- Nasıl oldu?
- 60. Alay Kirte’nin altında muhârebeye 

girdi. Düşman buna taarruz etmiş. İstihkâ-
mın birinde bizimkileri maf etmiş. Sonra 60. 
Alay kumandanından bizim alay kumanda-
nına telefon gelmiş. Tavkiye istemiş. Bizim 
4. Alay’ın 1. Taburu’nu arkasından takviye 
verdiler. 60. Alay’la karıştık. Biz girdik. Şim-
dice. Kirte’nin altından emir verdiler. Hü-
cûma kalktık. Girdik orada. Düşmanı yine 
püskürttük istihkâmından dışarıya. Mustafa 
Efendi vardı, yüzbaşımız, önümüzde: Haydin 
evlâdlarım, anamız bizi bugün için doğurdu 
diyerekten, elinde kılıcıyla İngilizin ikinci is-
tihkâmına da girdik. Ordan da kaçırdık İn-
gilizi. 

- Ee bu İngiliz cesûr mu bâri?
- Askeri korkaktır yani... Denizden gücü 

çoktur. Yoksa karada yüzü yoktur. Bir kere 
Türk’ün askerini gördü mü, gerisi geriye kaç-
mağa yüzü yeter, yoksa başka bir şeye yetmez.

- Hımmm!
- Yine biz devam ediyoruz. Akşamın saat 

alaturka 11.00 raddelerinde bizim topçular 
yukarı cephemizden başladı ateş etmeğe. 
Sonra bu yol onun topçuları da bu hücûmun 
arasına ateş etti. Ortalık biraz siyahlık oldu, 
akşam olunca... Düşmanın askerinin kalan 
bir kısmı denize aşağı kaçtı. Sonra topçular 
birbirine müdâfaa ederken toplarını hücûm 
ettiğimiz mevkîiye düşürüyorlardı. Tozdan 
dumandan birbirimizi fark edemedik. Başla-
dık ünleşmeye gayrı: “Bu tarafa gel, bu tarafa 
gel” diye. . İşte o gün yaralandım. Ama bil-
mem bizimki mi yaraladı onlarınki mi. Toz-
dan dumandan anlayamadık.

Anlattığı fecaâtli boğuşma sahîfelerini, 
ölüm anlarını daha da açmak için sözlerine 
ellerinin işâretlerini katarken gördüm ki sağ 
elinin şehâdet parmağı yarısından yok sebe-
bini sordum. Mühimsemez bir edâ ile dedi 
ki:

- Orada düştü gitti.
- Anlat. Anlat; yaralanınca nasıl oldun?
- Ben,  kızgından,  bilemedim    yaralandığımı!  

3
Ali oğlu Mehmed Çavuş

- Ve aleykümselâm, gel bakalım!
Evvel gelen arkadaşından daha düzgün 

kılıklı ve daha muntazam vaz‘iyetli esmer 
yağız bir adam bir iki dakîka selâm vaz‘iye-
tinde kaldı. Siyah ve ince bıyıklarının uçları 
sivri ve dikti. Yüzünde bir şehir, hiç olmazsa 
bir vilâyet merkezi gencinin uyanıklığı vardı. 
İnce siyah kaşları alnının hareketleriyle kı-
pırdıyordu. Bakışlarında hiç ölgün bir ma‘nâ 
yoktu. Yüzünde gülerken de, sertleşirken de 
düşünen teennîli bir hâl hiss ediliyordu. Ben 
hiçbir şey sormadan:

- Ankara vilâyetimiz. Sancak Çorum. 
Kazamız Osmancık. Biz Osmancık’ın İnce-
su Köyü’ndeniz. Rütbe de zikr olunuyor mu? 
dedi.

- Hayır ama, çavuş mu nedir?
- Evet çavuş.
- İsmin?
- Ali oğlu Mehmed.
- Evvelce de İstanbul’da mıydın?
- Evet... Evvelce de burada, Maltepe’de.
- Fakat ben askerlikten evveli soruyorum.
- Yok asker olmadan memleketteydim.
- Okuma-yazma bileceksin sen, öyleyse.
(Çünkü hiç olmazsa ibtidâi tahsilini bitir-

miş bir adam gibi muntazam konuşuyordu.)
- Yok efendim, bilmiyorum.
- Sen de Çanakkale’de bulundun, öyle de-

ğil mi?
- Seddülbahir ve Kirte’de bulunduk.
- Başından sonuna kadar mı?
- Yok efendim. Evvelâ tahmînen yirmi 

gün kadar yirmi beş gün kadar durduk. Ora-
da Seddülbahir’de mecrûh düştüm. Seddül-
bahir’in Domuzderesi’ne girdik mi idi sol 
cenâha yakın bir dere var. O dereden Meh-
med Çavuş istihkâmına çıktık.

- Neden o istihkâma Mehmed Çavuş is-
tihkâmı demişler?

- Vallahi, bizden evvel bir Mehmed Çavuş 
çıkmış da o istihkâmı kazdırmış. Onun istih-
kâmı diyorlardı.

- Kendisi ne olmuş, o Mehmed Çavuş!..
- Kendisi yaralı düştükten sonra zâbit olmuş.
- Sen onu gördün mü?
- Yok görmedim ben.
- Ee Çanakkale’ye gidince ne gördün? 

Şöyle otur, otur, ayakta durma nafile yere...
Teklifimi tereddüdle kabul etti. Zâbitleriyle diğer 
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emir verdi, avcı hattına yaydı, cephesini gös-
tererek takım takım ilerletti. Ava çıktık. İkin-
ci Bölük sağımızda, bizim Üçüncü Bölük de 
onun solunda, böylecene ilerliyorduk, avcı 
hattında. Biraz yürüyüşe devam ettikten son-
ra “mevzi‘ al!” sâdalarını (sadâları) işittik. Biz 
de o sâdanın üstüne, biz de dedik “mevzi‘ al” 
diye.. Beş dakîka kadar orada yattıktan sonra, 
mevzi‘de, kumanda mu‘cebince yürüyüşe de-
vam ettik. Sonra bir istihkâma tesâdüf ettik. 
Oraya mevzi‘ aldık. Biz de atladık.

- İstihkâm boş muydu?
- Yok efendim, bizim asker vardı. Tüfek-

lerimiz de boştu. İrelde avcı hattı irelleyecek 
(ilerleyecek), hücûm edecek daha doğrusu, 
siz de geri yanda “takviyye” (takviyeye) ge-
leceksiniz diye silâhları doldurtmadılardı. O 
istihkâmdaki askerler tek tük ateş ediyorlar-
dı düşmana. Sonra emir geldi sağ taraftan. 
O asker ilerleyecek dediler. Evvelki asker. O 
istihkâmda bulunan ilk defaki asker. Sonra 
bir emir daha geldi, “hücûma hepsi bir kal-
kacak” diye. Evâmir mu‘cebince hepimiz hü-
cûma kalktık. Hücûma kalktığımızda “Allah, 
Allah” diye bağırıyorduk. Biraz irellek va-
rınca bomba atmağa başladı. Gâyet şiddetli 
ateş oluyordu. Ve bizden ondan. Biz de düz 
arâzînin üstüne mevzi‘ alaraktan şiddetli ateş 
ediyorduk.

- Geceleyin değil mi?
- Gece evet. Gece alaturka saat 06.00 sı-

raları vardı. Sonra düşman mehtap atıyordu. 
Havaya! Denizden de zırhlıdan şarapnel ge-
liyordu. Oradan yine hücûma kalktık. İleri-
ye varınca Sekizinci Bölük yüzbaşısı mevzi‘ 
aldırdı. Mevzi‘den yine hücûma kaldırdı. O 
hücûma kalktığımızda fırkanın hepsi birlen-
mişti. Teker teker istihkâm yapmışlardı şöy-
le tek, yattığı yerden baş siperi. Önünde de 
tel örgüsü vardı. Tel örgüsünden geçerekten 
düşman ölülerini gördüm. Gâyet şiddetli de 
mehtap atıyordu. Zırhlı karaya yanaşmıştı. 
Dehşetli aydınlık oluyordu. Biz yere yatıyor-
duk. Süngülerimiz takıldı. Sol cenâhda da 
pek şiddetli harp oluyordu. Biz yere yatıyor-
duk. Yine ilerledik. İrelledik, elli hatve kadar 
gittikten sonra yine mevzi‘ aldık. Ve bizim 
bulunduğumuz cephenin tam karşısında 
düşman tarafından bize ateş seyrek geliyor-
du. Düşman bomba atmayı kesti de zırhlıdan 
çok ateş oluyordu. O birinci kalkmada deni-
zin kenarına kadar indik. Denizin kenarına 
indik. Bir iki düşman neferleri suyun içine 
girmişlerdi. Bizim efrâd süngülediler. Onla-
rı süngüleyerekten yere yattık. Çünkü asker 

efrâddan fazla münâsebette bulunan bir ça-
vuş olduğu hareketlerinden, sözlerinden belli 
oluyordu. Evvelce görüştüğüm asker gibi çö-
melmedi. Orada içi boşalmış tahta sandıklar 
vardı. Onlardan birine, mâ-fevk huzûrunda 
oturur gibi yan oturdu ve dedi ki:

- Bizim bölüğümüzden avcı hattına bir 
takım çıkardılar. Biz de onun gerisinde is-
tirahât ettik. Sonra akşam oldu. Hepimizi 
topladılar. Yola çıktık. Yolda askeri eylediler. 
Asker birbirine helâlleşti; zâbitân ve asker...

- O helâlleşmek insanı garîpsetiyor mu?
- Yok efendim. Garîpsetmek bir şey değil. 

Zâbitân emr etti. Biz de hep helâlleştik. Sonra 
yola çıktık. Yok, efendim, o yolun kenarına 
çantaları çattık. Biz yola çıktık. 

- Niye çantaları çattınız?
- Yani ağırlık vermesin diye... Biz de yola 

çıktık. Seddülbahir görünecek yere çıkınca 
düşman elektrik tuttu. Biz oraya çıktığımızda 
saat üç raddelerine geldi idi. Biz yere yattık. 
Denizden elektriği tutunca bütün görünüyor. 
O zaman biz yere yattık. Elektrik başka tarafa 
döner dönmez yine yürüyüşe devam ediyor-
duk. Sonra böyle yata kalka “Donuzdere”ye 
(Domuz) yanaştık. Yüz metre kadar kalınca 
yine “yere yat” kumandası verdiler. Sonra 
“ayağa kalk” kumandası verdiler. Üçüncü 
Takımın Birinci Mangası’ndan neferin birisi 
ayağa kalkmadı.

- O neden?
- Yani şehîd gitmiş. Ben onu yoklaştırdıy-

sam da altından kurşunla gitmiş.. Daha hatta 
pek yaklaşmadıydık ama... Zâhir çılgın kur-
şunlardan geldi.

- Çılgın kurşun ne?
- Yani serpinti kurşun. Çünkü bazısı var, 

yukarı mı tutar tüfeği, ne yapar. Kurşun ha-
vaya gidiyor, önüne gelene çarpıyor. 

- Ee bu kurşunlara “çılgın kurşun” ismini 
kim takmış?

- Biz söylüyoruz efendim... Onbaşısına 
tüfeğini, palaskasını, cephânesini aldırdım. 
Bendeniz takım çavuşuydum.

Ali oğlu Mehmed Çavuş pek nezâketliy-
di; hem zâbitlerden falan duya duya bellediği 
lügatleri ekseriyâ tam yerinde parçalıyordu. 

- Evet, sonra?
- Aynı yürüyüşümüze devam et-

tik. Sonra hücûm ettik hepimiz. Orada 
hepimiz birlendik. Kuvvetimizin hep-
si toplandı. Fırka Kumandanı Şükrü Bey  

aradı oralarda acaba daha başkaları var mı ki 
diyerekten bazıları suya girmişler, çökmüş-
ler, kafaları görünüyordu. O Sekizinci Bö-
lük yüzbaşısı yine yanımızda bulunuyordu. 
Bizim yüzbaşı kayb olmuştu. Birinci Takım 
Kumandanı Mülâzım Hayri Efendi de kayb 
olmuştu. Sonra Sekizinci Bölük Kumandanı 
emir verdi. Sabaha kalırsak, sabah yakındır. 
Işıyacak olursa burada barınamayız. Geride-
ki istihkâma girelim dedi. İki yüz metre kadar 
bir istihkâm vardı geri tarafımızda; o istihkâ-
ma girdik sonra ışıdı gün bir adam boyu yu-
karı kalktı. Yine bize karşı ateş açtılar. Biz de 
onlara ateş ediyorduk. Bir hafta o istihkâmda 
eğlendik. Düşman da aynı zamanda karşı ta-
rafımızda denizden asker çıkarıyordu. Zırh-
lılar da bizim durduğumuz o istihkâma pek 
şiddetli ateş ediyorlar, dağıtıyorlardı. Bizden 
bir tarafımız düşmana karşı ateş ediyordu, 
bir tarafımız da bir yandan siperin yıkılan 
yerlerini (portatif olacak) küreğiyle dışarı 
atıyordu, siper yapıyordu. Sonra başka alay 
geldi. Biz pek azaldıktı. Çok mecrûhumuz, 
şehîdimiz düştü. O alay gelince ben neferin 
birisini geriye gönderdim. “Ve bizim bölük-
ten, taburdan az kaldı. Yoksa geriye bir yere 
toplandılar mı. Eğer toplandılarsa geriden 
bana işâret ver” dedim. Ve kendim de gözlü-
yordum. Nefer gitti. Bize Domuzderesi’nden, 
geliniz diye mendil salladı. Yanımızda kendi 
bölüğümüzden üç nefer kalmıştı. O neferlere 
ben söyledim ki: “Ben sıçrayayım, elli adım 
mesâfeyle hepiniz sıçrayın”. Domuzderesi’n-
de birleştik, Domuzderesi’nin sağ tarafında 
taburun ictima‘ mahallini bulduk.”

Bölüklerimizin siperlere nasıl atladıkları-
nı, nasıl derece derece hücûm dalgaları teş-
kîl ettiklerini, ve yollarını kesen tel örgülere, 
gözlerini kamaştıran müdhiş projektörlere, 
göğüslerini delen, beyinlerini, kulaklarını 
patlatan fâsılasız şarapnel ateşlerine rağmen 
nasıl atıldıklarını, ve bu cehennem içinde 
haftalarca birbirlerini göremeyerek kavrulup 
eridiklerini, hâsılı bugünkü muhârebe tarzını 
Mehmed Çavuş kendi lisânı ve kendi zihni-
yetiyle ne güzel tasvîr ediyordu. Fakat sözünü 
biraz kısa kesmesini söyledim. Çünkü zekâsı 
vak‘aları sırasıyla saymaksızın onlardan bir 
hülâsa çıkartacak derecede işlememişti. Ve 
uzun söylüyordu.

- Yok, dedi, defa hücûm ettik de ben o va-
kit mecrûh düştüm.

- Pek iyi, haydi anlat! 
- Düşman ileriden galiba gelmiş. Biz de yakın 

olduğumuz için yine emir verdiler. Yine hücûm 
ettik. Gündüz öğlenleyindi, güneş vardı. Hava 
gâyetle çok sıcaktı. Yüzbaşımız mecrûh gitmişti. 
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kuvvetle yine hücûma kalkmış idi. İki tane 
de Alman vardı, yanımızda, makineli tüfe-
ğin başında. Onlar da oraya yetiştiler. Birisi 
makineli tüfeği öbürünün omuzuna koymuş 
da oradan ateş edip duruyordu. Ben gün ka-
rarıncaya kadar o istihkâmda kaldım. Sonra 
çıktım.

- Yaralanınca insan ne duyuyor?
- Su canı istiyor. Çok canı sıkılıyor. O sı-

rada düşmanın birisi eline geçse, yiyecek gibi 
galiba! Öyle bir hırs duyuyor.

- Hiç acı duymuyor mu?
- İlk defada duymuyor. İlk defada acıyor-

sa da pek o kadar değil. Sonra sonra duyuyor. 
O taraf uyuşuk oluyor. Sonradan kolumu kı-
pırdatamaz oldum. Kolum hiç kalkmıyordu.

- Hücûmda insanın içine telâş falan gel-
miyor mu?

- Yok, pek değil. Gelirse de geçiyor. Çün-
kü ümîd kesildiği için. Yanındaki arkadaş 
tutkun olursa ve aletin iyi olursa harp etmesi, 
yemek yemek kadardı. Arkadaş kötü olursa 
yanındakine de te’sîr ediyor.

Heyecânda olan rûhların bilhassa kala-
balık ve telâş anlarında ne kadar kolaylıkla 
telkîn altında kalacağını Mehmed Çavuş iyi 
îzâh ediyordu. Kahhâr bozgunların ve misil-
siz fedakârlıkların sebebi askerin söylediği şu 
cümlelerde mündemiçdi. Sordum:

- Fenâ arkadaş, nasıl arkadaşa diyorsu-
nuz?

- Çünkü korkak oluyor bazısı. İstediğin 
noktayı tutamıyor. Bir şaşkınlık geliyor. Me-
selâ o Almanlar kurşun ederken bize gâyetle 
hafîflik geldiydi. Hani serbest serbest atıyor-
duk. Makineli tüfek de üstüne düştü. O vakit 
yanındaki arkadaş tüfeği istihkâma koydu 
velâkin gayrı ateş edemedi. O vakit bizlere de 
bir ağırlık geldi. Neferlere dedim ki: Kurşunu 
boşa sıkmayın ha! Epeyce bir düşmana ba-
kın. İsâbetli sıkın. 

İşte   o   gün   Mehmed   Çavuş   da   yaralı   düşmüş. 
Tekfûr Dağı Hastahânesi’nde seksen sekiz gün 
yatmış. Sonra geri dönmüş. O seferde Kirte’ye  

Hayri Efendi de şehîd düşmüş idi. Bölüğün 
idâresi bize kalmıştı. (Az düşündü ve önüne 
bakarak) yani bana kalmış idi. Emir üstüne 
yine Domuzderesi’ne indik. Oradan hücûm 
ettik. Hücûm edince düşmanla hepimiz bir-
birimize karıştık karışınca benim karşıma bir 
Fransız zâbiti geldi. Ve efrâd da birbirini sün-
gülüyordu.

- O zâbitin Fransız olduğunu nereden an-
ladın?

- Sonra markasını aldım, gösterdim. 
Fransız çıktı. Ben de ordan anladım. 

- Demek öldürdün onu!
- Ben istiyordum ki onu düşürtmeyi!
- O ne yaptı?
- Daha süngüyü saplamaya tahammül 

edemedim. Tüfeğimin ucunda süngüm takılı 
olduğu hâlde tüfeğimi attım. Yani kurşunla 
vurdum. Çünkü tüfeğim doluydu. 

- O nasıl hücûm ediyordu?
- O zâbit de tam benden yana koşaraktan 

geliyordu. Velâkin pek de yanaşmak istemi-
yordu. Kendi efrâdından geride kalanlarına 
kaçmayın gibilerde kılıç vuruyordu. Son-
ra bizim mermi isâbet edince o düştü. Dü-
şünce kılıcı elinden düştü. Belinde revolveri 
varmış. Benim tüfeğin ucunda da ben tüfeği 
atınca süngüsü fırladıydı. Sonra ben üstüne 
varırken kendisi revolveri bana attı. Revol-
veri atınca beni sol kolumdan vurdu. Taban-
casının kurşunu epeyce öbür taraftan geçip 
de pek zarar vermedi. Yani revolverinin pek 
darbı yokmuş. Onların kendi askerleri de bir 
iki geriye kaçtı, bir ikilerini de geberttiler. Bi-
zim askerlerden düştü bir iki kaç tane şehîd. 
(Revo)lverini aldıktan sonra kurşunların ye-
disini de leşine boşalttım.

- Neden?
- O beni vurdu diye çok hiddetime gittiy-

di. Hatta mermisi de cebimdedir. Bu mermi. 
O Mehmed Çavuş istihkâmını biz-

den onlar almışlardı. Biz o hücûmda yine 
geri aldık. Ben de sıçradım. İstihkâm ya-
kındı. Düşman da geri taraftan pek çok  

gitmiş, orada üç yerinden yaralanmış: Birisi 
bomba parçasıyla kafasından, ki parça hâlâ 
duruyor. İki tanesi de sağ ayağında.

- Ee evvelce hiç İstanbul’a gelmedim de-
dindi?

- Evvelce hiç İstanbul’a gelmedim.

- Öyleyse İstanbul nasıl şehir? Sen nasıl 
buldun?

- Mükemmel şehir...

- Memlekette ne yapardın?

- Babam rençberdi. İşçiler çalıştırırdık. 
Ben de onlara bakarım. Beyefendi, tedâvi 
olup da çıktıktan sonra “Kavaklıdere”ye git-
tim. Orada bir hafta istirahât ettik. Alayı ye-
niden harbe istediler. Gelişken sancakdâr vu-
ruldu da sancak direği te şu omuzuma düştü. 
Vuruldum. Müsâade et, bir orayı anlatıvere-
yim, ben asıl onu söylemek isterim.

- Pekiyi. Anlat.

- Gelişken (gelirken olacak) önümüzdeki 
bölükle irtibâtı kayb ettik. Sonra yolu yanıl-
dık. Yukarı büyük yola çıktık. Büyük yolda 
koşup gelirken kurşunlar geliyordu. Ben de 
efrâdı manga kolunda koşturuyordum.

- Niçin?

- Kurşun gelmesin diye. Sancakdâr da 
benim geri tarafımdan geliyordu. Gelirkene 
bir şiddetli birisi vurur gibi, sopa gibi bir şey 
değdi. “Kimdir o” diye geriye doğru baktım. 
Sancakdâr vurulmuş. Sapı yere kakılınca san-
cak tepeden aşmış, omuzuma çarpmış. Son-
ra püskülü suratıma sürülünce ben o zaman 
anladım ki sancakdâr düştü. Sancağı kaptım. 
Elime alıp yine bölüğün önünde koşuyor-
dum. Sancakdâr da: Anam, ah anam diye pek 
şiddetli bağırıyordu. Soğanlıdere’ye indik. 
Şakir Çavuş’a teslîm ettim sancağı.

- Sancakdâr ne oldu?

- O da sizler bâkî, şehîd oldu. Yiğit bir ço-
cuktu Allah rahmet eylesin. 
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Bu mukaddime üzerine birkaç genç 

zâbit etrâfımı alıyor. Görüşmeğe başlıyo-

ruz. Hakîkat, kiminin eli pek zorlukla kı-

pırdayabiliyor. Kiminin kol kemiği kırılmış 

ve tekrar kaynamış, şimdi bir mihver etrâ-

fında gibi her yana dönebiliyor. Hepsine 

bir şey soruyorum. Hepsi de aynı samîmî 

tevâzu‘yla dinlemeğe değer bir iş görme-

diklerini söylüyor. 

Yalnız şimdi benimle konuşmağa gele-

cek bir zâbit hakkında şunları söylüyor: 

Biri diyor ki: Aradığınız adamlardan 

biri şimdi gelecek. Fedakârlığın örneğidir...

Öteki:

- Zaten o çocuğun başka bir rûhu oldu-

ğu daha mektebten belliydi diyor.

Üçüncüsü şöyle söylüyor:

- Bizim sınıftandır, beyim... Akşam, nö-

bet müzikası çalınmaz mı, huylanmış bir 

arslan gibi gözlerini parıldatır da saldıra-

cak yer arardı. Vallahi böyledir. Deli olurdu 

âdetâ... Çok atak rûhlu bir çocuktur. Ateş 

gibidir.

- Bu muhârebede Çanakkale’de bulun-

du, Kafkas’ta bulundu... Beş altı yarası var-

dır. Hele bir tanesi müdhiştir. Çanakkale’de 

iken yanı başlarında bir gülle patlamış. Bu 

çocuğun sol bacağından sekiz on santim 

boyunda et koparmış. Hastahânede sağ di-

zinden deri çıkardılar da sol bacağına kap-

ladılar, öyle iyi oldu. Çok sıkıntı.....

Biz böyle konuşmakta iken kapı açıldı. 

Muhâtaplarımın başı o tarafa çevrildi. Üçü 

birden:

- İşte, işte dediler.

Ve giren genci elleriyle, bize doğru ça-

ğırdılar.

Bir iki saniye sonra yanı başımda şiddetli 

bir topuk ve mahmûz şıkırtısı oldu. Ta‘lîm-

nâmelerdeki selâm ta‘rîfine gâyet sâdık bir  

4

Mülâzım-ı Evvel Rûhi Bey

Harbiye Nezâreti’nin vâsi‘ ve kaloriferle 
ısınmış bir odasındayım. Yerde, basıla ba-
sıla renkleri birbirine karışmış yekpare bir 
Anadolu halısı... 

Yüksek pencerelerine, mukavves ve yal-
dızlı kornişlerden kalın perdeler sarkıyor. 
Ve mahbûs ışıklar, kenarlara sıra sıra dizili 
yazıhânelere parça parça dağılarak odanın 
ortasında bütün bütün loşlaşıyor... O ya-
zıhânelerden kiminde, bir binbaşı, başının 
etrâfını zaman zaman saran sigara duman-
ları arasında, Harp Mecmûası’nın yeni çı-
kacak nüshası için yazıları tasnîf etmekte.. 
Birisinde, gâyet dikkatle taranmış saçlı es-
mer bir Alman askeri, kaşlarını çatmış yazı 
makinasını, baş döndürücek bir çabukluk-
la muttasıl işletiyor, çınlatıyor, kâğıtları de-
ğiştiriyor. Ötekinde, bir istihkâm yüzbaşısı, 
Avrupa’dan yeni gelen kırtasiye sandıkla-
rını, âid oldukları dâirelere göndertmekle 
meşgûl...

Hülâsa, giren çıkanların gıcırdattığı ka-
pıyla, yazı makinasının devamlı tıkırtısın-
dan başka hiçbir insan sesi işitilmeksizin, 
sükûn içinde fevkâlâde faâliyet sarf eden 
bir askerî merkezdeyim...

Binbaşı Sadık Bey, yüzünden eksilme-
yen tebessümüyle, İhtiyat Zâbiti; -tanınmış 
ressâm- Namık İsmail Bey’e diyor ki:

- Sandalyelerinizden bir tanesini verir 
misiniz?

Mektep arkadaşım olan bu kibâr genç 
kendi oturduğu yeşil maroken koltuğu ve-
riyor.

Binbaşı Sadık Bey, yine aynı tebessümle: 
işte bu gördüğünüz zâbitlerden hemen hep-
si de Çanakkale’de bulunmuştur. Her biri-
nin ciltler dolduracak hâtırası vardır. Her 
biri de dikkat etmişsinizdir a, yaralıdır...

vaz‘iyetle, tıknaz, sert bakışlı bir mülâzım-ı 
evvel, elini alnına götürdü. Bol ve düşük 
kenarlı pantolonunun altında, baldırları-
nı kaplayan siyah tozluklar abanoz birer 
sütûn sağlamlığındaydı. Beli kayışla sıkıl-
mış ceketinin üstünde, göğsünün adaleleri 
hafîfçe dalgalanıyordu. 

Elini sıktım, ismimi söyledim:

- Kiminle müşerref oluyorum, dedim.

Dik bir sesle:

- Karargâh Umûmî Muhâfız Piyâde Bö-
lüğü Kumandanı Mülâzım-ı Evvel Rûhi...

- Teşekkür ederim.

- Kumandan bey zât-ı âlînize gâyet vâ-
zıh ma‘lûmât vermekliğim için bendenize 
emir buyurmuşlardır. Onun için evvelâ 
şöyle bir kroki çizeceğim...

Kalemimi, kâğıdımı verdim. Tâ öte baş-
taki yazıhâneye çekildik. Diğer arkadaşlar 
bizi yalnız bırakmışlardı.

Rûhi Bey alelacele Gelibolu Yarımada-
sı’nı çizdi, ötesine berisine birkaç isim yazdı.

“Harp başlamadan yedi ay evvel Tek-
keburnu’ndaydım. Seddülbahir’de ilk düş-
man ihrâc edilirken ona karşı ilk müdâ-
faayı yapan bizdik, yani 26’ıncı Alay... Ve 
muhtelif saldırılara iştirâk ettim. Üç defa 
yaralandım.” dedi.

Ve krokisi bitince şöyle devam etti:

- Şimdi efendim, ma‘lûm işte, düşman 
Anafartalar’dan, Arıburnu’ndan çekildi. 
Tekrardan, bıraktığı eşyâyı keşfe gelen tay-
yareye, Ağır Topçu Yüzbaşı Sami Bey, mın-
tıka kumandanımız Kâim-makâm Mah-
mud Bey tarafından aldığı emir üzerine 
ateş ediyor. İsabet vaki‘ oluyor, efendim... 
Tayyare cephemiz istikâmetinde düştü. 
Bizim mıntıka kumandanı Süvâri Kâim-
makâm Mahmud Bey tayyarelere pek kı-
zar efendim... Dâimâ ateş ettirir onlara, 
kat‘iyen üzerimize sokmaz.... Onun zaten 
tabî‘atı öyledir... Bir tayyare geldi miydi 
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Bir fanila, bir iç donu kalmıştı. Daldım. O 
zaman arkadaşım Mülazım Kâşif de, : “Ben 
de girerim” diye bendenize refâkat etti. O 
çocuk aynı zamanda sınıf arkadaşımdır. 
Şimdi Rusya’da esîr zavallı. Beraber girdik 
muttasıl düşman topları ateş ediyor. Moni-
törler, karşımızdan eksilmiyor. Tayyareler 
tepemizde dönüyordu. 

Fakat biz tabîî pek alçağa düşüyoruk. 
Sular da biraz dalgalıydı. Ne bizimkilerin, 
ne de onların makas ateşleri bizi kıstıramı-
yordu. Gülleler hep ötemize berimize dü-
şüyordu. Bize hiçbir ziyân vermiyordu. 

Maateessüf o tayyarecilerden birisi bo-
ğuldu. Çünkü bizde de takat kalmamıştı.. 
Ötekini kurtardık, beyim. Mıntıka Ku-
mandanı Mahmud Bey kendisi aldı. Mın-
tıkasına götürdü. Orada İngiliz’e masaj ya-
pıldı. Güzel baktılar, sonra Beşinci Ordu’ya 
teslîm edildi. 

Giderken İngiliz, Mıntıka Kumanda-
nı Mahmud Bey’e demiş ki: Türkleri şöyle 
cesûrdurlar, böyle âlicenâptırlar diye ki-
taplarda okudum. Bu dafa‘ da de cephede 
gördüm. Fakat böyle şiddetli bir ateşe karşı 
bu derece fedakârlıklarını bilemezdim. Bu 
derecesini bir İngiliz bile yapamaz.

İşte böyle söylemiş beyim. İsmimi def-
terine kayd etmek istemiş: “Gidince bu hâli 
hükûmetime söyleyeceğim” demiş. Bile-
mem Kumandan Bey de vermiş mi verme-
miş mi...

İşte beyim, ma‘rûzâtım bundan ibâret! 
dedi. 

Ve çevik bir hareketle eldivenleri aldı. 
Sol eliyle ceketinin sağ kolunu biraz çekti. 
Bileğindeki saatine baktı: “Ooo, saat dörde 
gelmiş. Bendeniz dört buçukla Erenköy’ü-
ne döneceğim. Müsâadenizle efendim.” 
dedi. 

Yine şiddetli bir topuk ve mahmûz şı-
kırtısı, yine sert ve çabuk bir selâm. Genç, 
çevik ve sağlam adımlarla kapıdan çıktı.

haydi bütün bataryalara ateş ettirir... Evet 
efendim, tayyare düştü. Hava hafîf sisli ol-
duğu için tabîî gemiler bu sukûtu göremi-
yorlardı. Zaten, ma‘lûm Kânûn-i Sâni ayı. 
Öyle değil mi efendim? Tayyareciler geriye 
kendilerini denize attı. Kendi gemileri is-
tikâmetinde yüzmeğe başladı... Bunu gören 
bataryamız düşmanın kendi gemilerine il-
tihâk etmemesi için efendim, ateş etti ki, 
tayyareciler geriye dönsünler. O vakit ge-
miler de tayyarenin burada düştüğünü an-
ladılar. Onlar da ateş açtılar. Tayyare tahrîp 
edildi. O vakit de hiç olmazsa bir esîre fev-
kalâde ihtiyâcımız vardı. Çünkü düşmanın 
o dakîkadaki vaz‘iyetini anlamak istiyor-
duk. Zîrâ düşman Anafartalar’dan çektiği 
askeri, Seddülbahir’e ihrâcât yapmak isti-
yor gibi gösteriyordu. Yani açıkçası bunun, 
blöf yapıyordu. Ve gemiler de, bakın işte 
şöyle, dâimâ Seddülbahir etrâfında bir ka-
vis şeklinde duruyordu. 

Mıntıka Kumandanımız Kâim-makâm 
Mahmud Bey; bu tayyarecilerin, neye mal 
olursa olsun mutlaka kurtarılmasını isti-
yor. Tayyareciler en nihayet bir buçuk ki-
lometre kadar sâhile yakın geldiler. Tabîî, 
sâhil boyunca mayın döşeli olduğu için 
kimse giremiyordu.

Bu noktada sırf tehassüsâtımı söylü-
yorum. O iki adam bağırıyordu. Yani ölü-
yorlardı artık. Ve sâhilden hâlâ bir yardım 
umuyorlardı. Bir kumandan emir verdi-
ği vakit süngü üzerine, top üzerine gidip 
ölmek vazîfemdir. İşte o vakit, Mıntıka 
Kumandanı Kâim-makâm Mahmud Bey, 
“Kim girer” diye bir suâl sordu. Bu İngiliz-
lere sırf acıdığım için, düşman olsalar, bun-
ları kurtarmak bana bir vazîfe-i vicdâniye 
oldu. Yüzmek de bilirim!...

- Nerelisiniz efendim?

- Çanakkaleliyim... Bir ân evvel girmek 
için telâşımdan fanilayı da çıkarmamıştım. 

Arkadaşları:

- Nasıl, dinlediniz mi? dediler....

- Şâyân-ı hayret, dedim.

- Değil mi? dediler. Belki hâtırınızdadır. 
Yedi Kânûn-i Sâni gazeteleri teblîğ-i resmi-
yede bu zâtın ismini zikr etmişti.

Her hâlde bunu hatırlamıyordum. Fa-
kat ayrı rûhlu bir adamla tanıştığım için 
memnûndum.

5

Yüzbaşı Emin Ali Bey’le Mülâkat

Buzlu camlardan yapılma bir bölmenin 
tahtalarına rabtiyelerle tutturulmuş, cid-
den nefîs, kabartma bir Çanakkale harîta-
sının karşısındayız. Onu Almanlar yapmış. 
Ömrümde ilk defa olarak bu kadar canlı 
bir harîta görüyorum.

Tarîhimizde misilsiz bir şeref sahîfe-
si hazırlayan o gaza topraklarını, tâ Pâyı-
tahta kadar bir tayyareden seyr ediyorum 
hülyâsı içindeyim buna, yanımdaki zâbitin 
mülâhazaları da eklenince hayâlim büsbü-
tün genişliyor. Muhâtabım, nârîn bir piyâ-
de yüzbaşısıdır. İsmini bazı makalelerin 
altında okuduğumuz bu adam, ince kıvrık 
ve siyah bıyıklı, za‘îf, fakat kırmızı sîmâ-
lı, koyu mavî gözlü bir genç. Kaşlarının 
üstüne doğru inik kalpağının kenarların-
da kıvırcıklaşan uzunca siyah saçları var. 
Düzgün söylemeğe, uzun ve harâretle an-
latmağa dikkat eden edebiyat meraklısı bir 
zâbit. Göğsünün sağ tarafında kırmızı harb 
yıldızı, kalbinin üstünde dört beş madalya 
kurdelası, îzâhâtına devam ettikçe yükselip 
iniyor.

Evvelâ, İngilizlerin desîseleriyle Kum-
kale tarafına atılan Fransız kıt‘alarının 
sergüzeştini dinliyorum. Ve çektikleri 
zahmeti gözlerimle görüyorum. Çünkü 
harîta Kumkale tarafını şöyle gösteriyor: 
Ârizalı, tabîî bir toprak sedden, bir toprak 
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ırmak suyu mavîlikleriyle; yâhûd sarı sarı 
yollarla canlanan bu güzel harîta önündeki 
muhâtabımdan şu hülâsaları topladıktan 
sonra duvar kenarındaki koltuğa oturdum. 
Gâyet yüksek tavanlı küçük ve loş odaya 
koskoca bir demir soba haddinden fazla 
sıcaklık dolduruyordu. Emin Âlî Bey yan-
dan açma pencereyi araladı. Yazıhânesinin 
üstündeki paketten bir sigara aldı. Bir de 
bana uzattı ve gezine gezine dedi ki:

- Çanakkale muhârebelerinin deniz 
kısmına ve bu kısmın safahâtına vesâik-
le temâs ediyorum. Bu i‘tibarla denize âid 
bütün ma‘lûmâtım yalnız görerek değil, bi-
lerektir. Şimdi, ister misiniz denizi hülâsa 
edeyim?

- Lütfen efendim; teşekkür ederim!

- Estağfirullah... Şimdi efendim, İngi-
liz ve Fransız filoları Boğaz önünde Tem-
muz ayından i‘tibaren tehaşşüd etmeğe, 
aynı zamanda Boğaz’ı tarassud ve abluka 
altına almağa başladılar. Herkesçe ma‘lûm 
olan birçok safhalar geçtikten sonra evvelâ 
medhal istihkâmlarını, sonra da dâhilî is-
tihkâmları düşürmeğe çalıştılar. Medhal 
istihkâmlarımız, dünyanın en kuvvetli, en 
kudretli bu iki filosuna, yani Fransız ve İn-
giliz filolarına karşı, öyle değil mi efendim, 
vazîfelerini îfâ ettikten başka uzun bir silsi-
le-i müdâfaa açmak sûretiyle de tetvîc etti. 
Bundan tamâmıyla emîn olun, her türlü 
düşman tefavvukuna rağmen medhal ba-
taryalarımızın gösterdiği sabır, gösterdiği 
sebat, kendileri için ebedî bir şerefe vesîle 
olmuştur. Dâhil hatlarımızı teşkîl eden is-
tihkâmlara gelince, bunlar medhalin ken-
dilerine tevdî‘ ettiği vazîfeyi daha yüksek 
bir şeref ve rûhla ikmâl etmişlerdir. Türk 
tarîhinde şâyân-ı dikkat bir dönek noktası 
teşkîl eden Beş Mart’ı memlekete ibda‘ ve 
ihdâ etmişler, Çanakkale’de yeni bir safha-i 
muhârebât açmışlardır.

17 Mart 1915’de Bozcaada’ya gelen 

duvardan sonra, açık bir elin parmak ara-
lıkları gibi sularla, sazlıklar ve bataklıklarla 
dolu!...

Emin Âlî Bey diyor ki: İşte bu havâlîde 
kuvvet alamadıkları için Fransızlar bizden, 
dehşetli bir darbe yiyorlar, ve darbe altında 
kahr olup denize dökülüyorlar.”

Şimdi hücûmun ikinci safhasına geçiyo-
ruz: Seddülbahir ciheti. Burası, harîtadan 
anlaşıldığına göre, Anadolu tarafındaki 
tabyalarımızdan açılacak şiddetli müdâfaa 
ateşlerine karşı hemen hemen tamâmıyla 
mestûr ve nisbeten en az tehlikeli bir mın-
tıka, tabîî oraya hâlisü’d-dem İngiliz çıka-
rılmış.

Yine Emin Âlî Bey diyor ki:  Seddülba-
hir’den çıkan İngilizler, Kirte istikâmetinde 
ilerleyerek “Alçıtepe” mevki‘ini tutmak isti-
yorlardı. Fakat şiddetli müdâfaalarımızdan 
dolayı arzûlarına muvaffak olamıyorlardı. 
Sonra kıt‘alarımızın karşısında kıt‘alarıyla 
teşkîl ettikleri duvarı yarı kırarak bizim sağ 
cenâhımıza yüklenmek teşebbüsünde bulun-
dular. O da muvaffakiyetle netîcelenmedi.”

Sonra Arıburnu cebhesine geçtik. En 
sarp ve en dik arâzî o idi ki İngilizler an-
cak Avustralyalılara orasını terk etmişler. 
Arıburnu’ndaki düşmanlar “Koceçimen” 
Tepesi’ni tutmak isterlermiş. Fakat bizim 
orada bulunan kuvvetlerimiz de bunlara 
fevkalâde bir azimle mâni‘ olurmuş. Binâe-
naleyh düşman hattı ancak sâhilde barına-
bilmiş...

Nihâyet Çanakkale muhârebelerinin 
Anafartalar vekâyi‘ine geçtik. Oraya İngi-
lizler ve Avustralyalılar beraber hücûm et-
mişler. Lâkin bizim mukâbil taarruzlarımıza 
dayanamayarak Küçük Kemikli Gölü yâhûd 
Tuzla Gölü, Anafarta Limanı etrâfındaki Kü-
çük Kemikli  ve Büyük Kemikli burunlarının 
arasında bulunan açık sâhaya düşmüşler.

İşte denizleri, derinliklerin nis-
betine göre en açık mavîden en koyu 
mavîye kadar değişen sâhillere ada-
lar etrâfındaki taşlıklar ve tepelik-
ler aks eden, yeşil dağları gâyet uçuk  

Hâmilton 18 Mart’ta uğradıkları hüsrânı, 
hezîmeti nazar-ı intibâhına alarak berrî ve 
bahrî bütün kuvvetlerin kendi kumandası-
na tevdî‘ini, sonra da harekât-ı bahriyenin 
kara muhârebeleriyle tevhîdini muvâfık 
görmüş, bunu Londra’ya da bildirmişti. 
İşte ma‘lûm, kara muhârebeleri 12 Nisan’da 
başlıyor. Ve bu uzun müsâraa‘ devri tahliye 
saatine kadar, hep Türk silâhına şeref bahş 
eden bir şekilde devam etti!

- Bu kara muhârebeleri esnâsında siz, 
nerelerde bulunuyordunuz efendim?

- Bendeniz...

- Estağfirullah

- Kara muhârebeleri esnâsında, kav-
gaların en çok inkişâf ettiği ve gâyet garîb 
safhalar arz ettiği Arıburnu ve Seddülbahir 
cebhelerinde bulundum. Buralarda gördü-
ğüm her şey, Türk ordusunun başında sevk 
ve idâre eden hâkim bir kumanda hey’eti 
bulundukça, askerlerimizin, atalarından 
mevrûs bütün harb ve fedakârlık seciyele-
rini onlar gibi yaratacaklarına dâir parlak 
parlak menâkıbdır. Evet, size onlardan bir-
kaçını arz edeyim.

- Büyük bir hazla dinlerim efendim. 
Lutf edin...

- Meselâ Arıburnu’nda yapılan gâyet 
şiddetli bir hücûmdan üç gece sonra Kanlı-
sırt’ta en ileri mevzi‘e gitmiştim.

- Kanlısırt ismini o yere neden vermiş-
ler. Harbden evvel mi, sonra mı?

- Harb esnâsında.. ne evvel, ne de sonra. 
Kanlısırt Avusturalyalıların bizden en çok 
dayak yediği bir sırttır. İleri mevzi‘inde, ta-
kım kumandanı, bizimle düşman siperleri 
arasında bulunan sâhadaki çukurlardan 
birinde, inilti halinde boğuk bir sesin işi-
tilmekte olduğunu söyledi. Açık göz, çevik 
iki keşşâf nefer göndermesini söyledim. Ve 
bu merakla hâdiseyi ta‘kîb ettim.
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dört örnek vermek isterim. Şimdi bir ne-
fer tipi vermiştim. Bir de zâbit tipi vereyim. 
Yine Kanlısırt’ta beş taksîm altı Mayıs  hü-
cûmunu yapan cüz-i tâmlardan... birinin 
(yine defterini açıp okudu) (Alay 6)nın 2. 
Kumandanı Yüzbaşı Hasan Fehmi Bey hü-
cûmun en şiddetli anında iki yerinden ya-
ralanmıştı. Neferleri kendisini pek severdi. 
Bir kısmı etrâfını aldı. Şehîd Hasan Fehmi 
Bey (defterinde tekrar birkaç sahîfe açtı) 
Diyarbakırlıdır efendim. Okuyacaklarım 
da harfi harfine kendi ifâdesidir. Etrâfına 
alan askerlere: “Çocuklar, benimle uğra-
şacak zaman değil, düşmana yumruğunu-
zu vuracak zamandır. Kuvvetli bir hücûm 
yapın ki bölüğümün muvaffakiyetini göre-
yim. Tâ ki gözüm açık gitmesin” demiş ve 
hücûmunu kızıştırmak için kalkarken yeni 
bir mermiyle kalbinden vurulmuştu.

Yalnız Arıburnu’na münhasır kalma-
sın. Biraz da size Seddülbahir cebhesinden 
bahsedeyim ister misiniz?

- Tabîî efendim, minnettar olurum....

- Burada Fransızlar, 8 Haziran’da, beş 
altı günden beri kesîf ve şiddetli topçu ateş-
leriyle hazırladıkları kuvvetli bir hücûmu 
baskın şeklinde yaptılar. Hedefleri, Kere-
vizdere’yi aşıp da Alçıtepe’yi solundan teh-
dîd etmekti. Bu hücûmda infilâk kuvveti 
gâyet müdhiş bir obüsün duman ve toz bu-
lutları içerisinde kaldık. Bulutlar sıyrılınca 
yanımda (Alay 6)nın 6. Mülâzım-ı Evveli 
Ulvi Bey vardı. Yere düşmüştü. Yanına git-
tim. Baktım bir obüs parçası ayağını almış, 
götürmüş. Dün yanımda gördüğünüz yüz-
başı yok mu?

-Evet, evet hatırlıyorum.

-İşte o. Bakınız bu kadar sâkin bir adam. 
Hiç hâlinden umdunuz mu? O vakit doktorlar,  

Emin Âlî Bey sigarasını tablaya bastırdı. 
Durdu. Ellerini yazıhânesine dayadı.

-Keşif kolu, dedi, daha hazırlanmamıştı 
bile. Anadolu lehçesiyle: “Amanın arkadaş-
lar, düşman bombalarıyla geliyor” diyen bir 
feryâd işittik. Pek heyecânlı bir şeydir, be-
yefendi, lâ... hemen bir tenvîr tabancasıyla 
aydınlattığımız o sâha üzerinde gördük ki 
kuvvetli bir Avustralya taarruz kolu iler-
lemekte... Ne ise şiddetli bir ateşle bunları 
siperlerine koğuverdik. Ama harfiyen böy-
le olmuştur. Fakat bize semâlardan gelen 
tatlı bir hitâbeymiş gibi bu düşmanı haber 
veren o meçhûl askeri bulmak istedik gön-
derdiğimiz keşif kolu bize şu adamı getirdi.

Muhâtabım, kırmızı kenarlı küçük bir 
siyah defterin lastiğini çıkardıktan sonra:

-Künyesini veriyorum. Vereyim değil 
mi efendim?

-Evet, evet kayd edeyim.

Ve okudu:

- Alay 47 Kumandanı şehîd Tevfîk 
Bey’in boru neferi, Antalya’nın Kağnıcılar 
Köyü’nden Sarı İbrahim oğlu Mehmed... 
İşte bu Mehmed’i, son nefeslerini verir-
ken getirdiler.. Bu nefer, üç gün evvel ya-
pılan büyük hücûmda düşman siperlerinin 
önünde yaralanmış. Ve gece karanlıkları-
nın içinde sürüne sürüne ancak üç günde 
bizim sipere yaklaşabilmiş. Düşünün, mü-
teaddid yaralardan sonra, birçok tehlikeler 
arasında gece karanlıklarında, siperlerine 
kadar sürünen bu kahraman çocuk, hayâtı-
nın son deminde kendine değil, fakat siper-
deki arkadaşlarına unutulmaz büyük bir 
fedakârlık göstermiş, bize düşmanın baskı-
nını bildirmişti. İşte beyefendi, Çanakkale 
muhârebelerine hâkim olan sır, burada bu 
ölmeyen, bu büyük rûhtadır.

Çanakkale muhârebelerini yapan ordudan size  

bir deriyle köküne bağlı olan bu ayağı 
kesmek istediler. Bilir misiniz ne yaptı?.... 
“Aman ayağımı kesmeyin. Sonra bölüğü-
mün başına gidemem?”

Şimdi bir de erkân-ı harb zâbiti vereyim 
bey... İkinci fırkanın erkân-ı harbi, şehîd 
Yüzbaşı Kemal Bey, marûf sîma, değil mi 
efendim?..

-Hani tayyareleriyle Mısır’a uçan zâbit!..

-Evet, evet tâ kendisi.. Yüksek rûhlu 
adam.. Bütün fırka cebheyi işgâl etmiş, mü-
dâfaaya sarılmıştı. İki alayın birleştiği bir 
vâdinin başında ufak bir gedik açan Fran-
sızlar, iki alayı birbirinden ayırmaya çalı-
şırken, bilir misiniz, Kemal Bey ne yaptı?.. 
Yaptığı şey, belki vazîfesinin hâricindeydi.. 
Şüphesiz böyle.. Fakat sönmeyen bir cidâl 
ateşiyle, eline geçirdiği bir makineli tüfeği 
vâdinin altına koydu. Ve Fransızları ipe di-
zer gibi yere dizdi... Bunlar ordunun mu-
vazzaf zâbitleri. Hiç unutmam... Bir aralık 
Kumkale’ye gitmiştik yanımda bir ihtiyât 
zâbit vekili vardı. “Efendim, Kumkale’den 
birkaç motorbotla, geceleyin karanlıkta İn-
gilizlerin sağ cenâhına kaçarak bir baskın 
yapamaz mıyız?” dedi. Gelibolu’ya geçen 
Süleyman Paşa’yı, o dakîkada nasıl hatırla-
dım, bilseniz!...

İşte Bey, şu dört beş numûne size gös-
teriyor ki, Çanakkale baştan başa bir des-
tandır, baştan başa bir âveng-i menâkıb, 
baştan başa bir tarîhtir. Temenni ederiz ki 
memleketimizin mütefekkirleri, ictimâiy-
yûnu, bizdeki bu seciyevî lem‘aları parlat-
sın...

Bunun üzerine, nezâketli yüzbaşıyı kıy-
metli işinden daha fazla uzaklaştırmayı 
muvâfık görmedim. Temennisine iştirâk 
ederek yanından ayrıldım.
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ve gazetecilerin hâtıralarını, makâlelerini 
yazdılar. Hâlbuki şimdiye kadar biz henüz 
bir şey yapmadık. Yeni Mecmûa’nın son 
kıymetdâr teşebbüsü bana o gazâ yerlerini 
görmüş olanlarla konuşmak fırsatını verdi. 
Bu husûsta tabîî zât-ı âlîlerini ihmâl ede-
meyecektim. O muhârebelerin her gününe 
büyük bir faâliyetle iştirâk ettiniz. Vaz‘iyeti 
tamâmıyla biliyorsunuz, kim bilir ne kadar 
çok hâtıralarınız vardır. İşte müsâade bu-
yurursanız eğer, bugün zât-ı âlînizden on-
ları dinlemek için geldim.

Paşa bu sözleri ciddî bir tebessümle 
telâkkî ediyordu.

Cumba tavanlarına ve pencere kenarla-
rına varıncaya kadar kanepeleri, koltukları 
bile halılar, seccâdeler ve kilimler altında 
koyulaşmış, bu çok gölgeli geniş odada 
Mustafa Kemal Paşa’nın sîmâsı Ramb-
randvarî bir tablo mevzû‘unu andırıyordu. 
Genç bir sîmâda bu kadar engin bir ma‘nâ 
gördüğümü hatırlamıyorum: Işıklarla göl-
gelerin dalgaları arasında sebât, tevekkül, 
tevâzu‘, vakâr, mülâyemet, huşûnet, safvet, 
zekâ bütün bu zıt şeylerin toplandığı sarı-
şın ve gâyet sevimli bir yüz...

Çekmekte olduğu doksan dokuzlu ne-
cef tesbîhi masasının üzerine bırakarak, 
fesini çıkardı. - Çünkü o gün laciverd bir 
esvâb giyinmişti.

- O hâlde derhal başlarız, dedi.

Ve kimi yerde, kimi yazıhânenin üze-
rinde, kimi köşede buz camlı koyu renk 
dolapta, kimi İngilizlerden zapt olunma 
koca bir makinalı tüfek önündeki koyu 
renkli çini sobanın üzerinde bulunan def-
terlerden, müsvedde ve tebyîzlerden süzü-
len Çanakkale hikâyesinin hülâsasını, bu 
sabırlı ve temkînli kumandandan üç gün, 
ve her mülâkat, on iki saatten aşağı sürme-
mek şartıyla, üç gün dinledim.

Başlamazdan evvel dedi ki:

6

Mustafa Kemal Paşa

Birinci Safha

- Hayır efendim, düşünüyorum, size ne 

söyleyebilirim! Çünkü bakın, bütün bu yı-

ğınlarla evrâk hep o günlerin hâtırâlarını 

ihtivâ ediyor. Buyurun bir sigara... Bir şey 

yaparız.

Büyük kutuda bulunan Bafra Maden 

sigaralarından bir tanesini aldım. Paşa kü-

çük bir masanın üstünde duran çıngırağı 

bir iki defa çevirdi. Derhal kapının önünde 

bir şık nefer, mahmûzlarını birbirine vura-

rak kumandanın emrine muntazır olduğu-

nu vaz‘iyetiyle anlattı.

- Çocuğum bize iki kahve, sobanın da 

ateşine bakın biraz.

- Bu defterleri kurcalayacak olursak 

içinden çıkamayız. İsterseniz sizinle bir 

hulâsa yaparız, bu ancak böyle olur?

Hakîkatte, defterler o kadar çoktu ki 

onların arasında insan kendini Çanakkale 

tarîh-i harbini yazmak için bir mahzen-i 

evrâka dalmış sanabilirdi.

Dedim.

- Paşa Hazretleri. Şüphesiz ki Çanak-

kale harbi bu memleketin çocuklarındaki 

fedakârlığı, Halife ve Saltanat toprağını 

yabancıya vermemek için bir saâdete koşar 

gibi ölüme atıldığını göstermek i‘tibarıyla 

tarîhimizde unutulmaz bir kahramanlık 

merhalesi vücûda getirmiştir. Bu hamâset 

günleri artık silinmemek üzere tarîhimizde 

lehimize iki üç sahîfe daha ilâve etti. Sir Ha-

milton bile, Türkçeye tercüme edilmiş rapo-

runda okudum, bizim fedakârlığımızdaki, 

bizim cesâretimizdeki ulviyeti kendi aleyh-

lerine kayd ediyor. Bütün Fransız gazetele-

ri, Çanakkale’de döğüşmüş zâbitlerin, ku-

mandanların, oraya uğramış muharrirlerin  

- Tabîî esrâr-ı askeriyeye temâs eden 
noktaları size söylemeyeceğim. Bunlar ne 
sizi alâkadâr eder, ne de okuyanlara bir 
fâide te’mîn eder. Bunlar san‘at adamları 
içindir ki tarîh ileride hepsinden bahs ede-
cektir.

- Elbet Paşam. Maksadım, o günlerin 
vak‘alarını bizzât zât-ı âlînizden öğren-
mektir. Askerliğe temâs eden noktaları ben 
de anlamam. 

Ve bunun üzerine Paşa îzâha başladı.

Evvelâ, Sofya Sefâreti Ataşemiliterliğin-
den buraya çağırtılmış, ve Tekirdağı’nda ... 
(19)’uncu fırkayı teşkîle me’mûr edilmiş. Ve 
bu kuvvetle “Ece” Limanı, “Seddülbahir” ve 
“Morto” Limanı arasındaki sâhilin muhâfa-
zasına me’mûr olmuş. Esâsen Balkan har-
binden beri bu arâzîyi iyice tanırmış.

Dedi ki:

- Benim kanâ‘atime göre düşman ihrâç 
teşebbüsünde bulunursa iki noktadan te-
şebbüs ederdi:

Biri Seddülbahir, diğeri Kabatepe civâ-
rı. Ve benim nokta-i nazarıma göre düşma-
nı karaya çıkartmadan bu sâhil parçalarını 
doğrudan doğruya müdâfaa etmek müm-
kindi. Binâenaleyh alaylarımı, böyle sâhil-
den müdâfaa edecek sûrette yerleştirdim. 
Bu vaz‘iyet takrîben şubat 1330...

Mustafa Kemal Paşa, kendisinin May-
dos mıntıkası kumandanlığı esnâsında 
cereyân eden mühim vak‘aları şu sûretle 
hulâsa etti: Düşman bir defa Seddülbahir’e 
ve Kumkale’ye asker çıkarmak teşebbü-
sünde bulunuyor. O zaman, hep ağızlar-
da işitip okuduğumuz bir Mehmed Çavuş 
çıkıyor, toprağımıza ayak basan düşmanı 
tekrar denize atıyor.

- Düşman bu karaya asker çıkarmak te-
şebbüsünü neden denedi?

- Bu hareket bir keşf olarak kabul edile-
bilir. Bir de ma‘lûm olan 5 Mart vardır.

- Ki asıl bizi alâkadâr eden de odur, Paşa 
Hazretleri.
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resmî mürâcaatlarda bulunuyor. Kuvve-
tini arttırıyor. Ve o mıntıka kumandanlı-
ğına Halil Sami Bey isminde diğer bir zât 
ta‘yîn olunuyor o zaman kâim-makâm 
rütbesinde bulunan Mustafa Kemal Bey de 
kumanda ettiği fırka ile îcâbında Gelibolu 
civârına, îcâbında Anadolu cihetine hare-
kete müheyyâ bulunmak üzere “ihtiyât-ı 
umûmî” olarak terk ediliyor. Rumeli sâhili 
mıntıkası muhâfazasına yalnız o Miralay 
Bey’in fırkası tahsîs ediliyor. Bu sıralarda, 
yani Mart içinde Mustafa Kemal Bey’in fır-
kasından bir alay Çanakkale’ye geçiriliyor, 
fakat yine iâde olunuyor. Mustafa Kemal 
Bey de bütün fırkasını Bigalı Köyü civârın-
da bulundurmagı muvâfık görüyor. Fırkası 
Beşinci Ordu’nun ihtiyât-ı umûmîsi olarak 
“Bigalı Köyü” ve bunun cenûbu şarkîsinde-
ki “Maltepe”, “Mersintepe” civârında bulu-
nan konaklarla ordugâhlarına yerleşiyor. 
Kumandan aldığı emir mûcîbince îcâbında 
Bolayır’a hareket etmeğe, Çanakkale cihe-
tine vapurla geçmeğe müheyyâ bir hâlde 
bulunuyor. Emre intizaren bütün kıt‘alarını 
ta‘lîm ve terbiye ile iştigâl ettiriyor.

- İşte o günlerden birinde, on iki ni-
san sabahı idi ki Arıburnu’nda bir hâdi-
se cereyân etmekte olduğu işitilen gemi 
toplarının sesinden anlaşılmıştı. Bütün 
fırka kıta‘âtının harekete hazırlık derece-
si tezyîd edildi. Bir taraftan ... (Maydos) 
mıntıkası kumandanlığından ma‘lûmâta 
intizâr etmekte idim, diğer taraftan da ya 
kolordunun veya ordunun emrine... Yal-
nız fırkanın süvâri bölüğüne istihsâl-i 
ma‘lûmât için “Kocaçimen” istikâmetine 
hareket etmesini emr verdim. Bu sırada 
idi ki Üçüncü Kolordu Kumandanı Esad 
Paşa Hazretleriyle Gelibolu’dan telefonla 
görüşülmüştür. Müşarünileyh de henüz 
cereyân-ı ahvâl hakkında vâzıh ma‘lûmât 
edinememiş olduğu bildirmiştir. Öğle-
den evvel saat altı buçukta idi. Halil Sami 
Bey’den vürûd eden bir raporda düşmanın  

- Fakat bu tamâmen bahrî bir hareket-
tir. Sâhil müdâfaası Cevad Paşa Hazretle-
rinin tahtı emrinde bulunuyordu. Benim 
bu hareketle alâkam, dolayısiledir. Yalnız 
5 Mart gününün sabahı Cevad Paşa Haz-
retleri... (Maydos’ta) bulunan karargâhı-
ma gelmişti. Kendisine Seddülbahir sâhil 
mıntıkasındaki tertibâtı göstermek üzere 
beraber “Kirte”ye gittik. Oraya vardığımız 
zaman, düşman donanmasının “Kirte” ve 
“Alçıtepe” istikâmetlerinde açtığı ateşin al-
tında kaldık.

- O vakit ne yaptınız efendim?

- Bunun üzerine bendeniz

- Estağfirullah...

- Mezkûr mıntıkanın muhâfazası-
na me’mûr alay kumandanına îcâb eden 
ta‘lîmât-ı şifâhiyemi verdim. Ve Cevad 
Paşa ile birlikte, vazîfe başında bulunabil-
mek için ... (Maydos’a) döndük. Düşma-
nın mağlûbiyetiyle netîcelenen bu 5 Mart 
muhârebe-i bahriyesinde kara mıntıka-
sının muhâfazası benim uhdemde idi. O 
gün, düşmanın bazı gemileriyle sâhili ateş 
altında bulundurmuş olmasından başka 
zikre şâyân hiçbir hâdise vukû‘ bulmamış-
tır. O gün, sâhil bataryalarımızda bulunan 
askerler, zâbitler ve kumandanlar cidden 
şâyân-ı takdîr bir fedakârlıkla, hani cesâre-
tin, tevekkülün hadd-i ‘azamîsiyle sonuna 
kadar toplarını kullanmışlar, vazîfelerini 
îfâ etmişlerdir. Düşünün ki birçok çökme-
ler, infilâklar, yangınlar, zâyi‘ât arasında, 
dâimî ateş karşısında, muharrip endahtlar 
altında bunlar hiç titremeden vazîfelerini 
yapmışlardır.

Ve düşmanın mağlûbiyetiyle kapa-
nan bu hâdise-i bahriyeden sonra, Mus-
tafa Kemal Paşa, İngilizlerin Fransızların 
Boğaz’ı yalnız donanmaları ile zorlaya-
rak bir maksad elde etmekten ümîdi kes-
tiklerine hükm ediyor ve mutlak tekrar 
sâhile adam çıkarmak teşebbüsünde bu-
lunacaklarına ihtimâl veriyor. Bunun 
için maiyetindeki kıt‘alara “teyakkuz-
da” bulunmalarını emr ediyor. Kuvveti-
nin arttırılması için lâzım gelen yerlere  

“Arıburnu” sırtlarına çıktığı anlaşılıyor ve 
buna karşı benden bir taburun mezkûr 
düşmana karşı sevki isteniyordu. Gerek bu 
rapordan, gerek “Maltepe”de icrâ ettiğim 
husûsî tarassudât netîcesinde bende hâsıl 
olan kanâ‘at-ı kat‘iyye, öteden beri i‘mâl-i 
fikr ettiğim gibi düşmanın “Kabatepe” ci-
vârında mühim kuvvetle karaya çıkma-
ğa teşebbüsü, demek ki vukû‘ buluyordu. 
Binâenaleyh bu işin içinden bir taburla 
çıkmak mümkin olamayacağını, herhâlde 
evvelce tahmîn ettiğim gibi bütün fırkam-
la düşmana incizâbın gayr-i kâbil-i ictinâb 
olduğunu takdîr ediyordum. Artık hiçbir 
şeye intizâr etmeyerek karargâhımın bu-
lunduğu “Bigalı” Köyü’nde ikâmet eden 
.... Birinci Piyâde Alayı ile Cebel Batarya-
sının derhal harekete geçmek üzere âmâde 
bulundurulmalarını, kumandanlarının da 
emr almak üzere yanıma gelmelerini bil-
dirdim.

Yapraklarını muttasıl ağır ağır çevir-
mekle meşgûl olduğu defterinin sahîfesine, 
dudaklarında yanan sigara dumanları ara-
sından bakarak:

- Altı maddelik bir emr not ettirdim, 
dedi. Bu emir maiyet-i cüz-i tâmm kuman-
danlığına da teblîğ olunacaktı. Bundan 
başka Üçüncü Kolordu Kumandanlığına 
da telefonla arz edilmek üzere bir rapor 
yazdırdım. Vaz‘iyeti ve vaz‘iyetimi ve te-
şebbüsümü anlattım.

Büyük bir hareketin inkişâf etmekte ol-
duğunu, memlekete Çanakkale harbinde 
unutulmaz hizmetler eden muhâkemesi 
sür‘atli, kararları kat‘î genç bir kumanda-
nın yüzünde bütün kıt‘alarıyla tehlikeye 
atılmağa müheyyâ vaz‘iyetini karşımda, bu 
anda sâkin sâkin kâğıtlarını çeviren, için-
den bana verebileceği notları mülâhazayla 
seçen kumandanın yüzünde ve sözlerinde 
sezer gibi oluyordum. Türkiye’nin mukad-
derâtını ta‘yîn edecek boğuşmaya doğru 
gittiğimizi heyecânla duyuyordum.

- Evet efendim.

- Bundan sonra kıt‘alarını yürüyüşe
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Beş on dakîka sonra girdi. Bulamamış. 
Paşa gülümseyerek müsâade istedi. Bizzât 
kendi gitti. Ben yalnız kaldığım müddet-
çe odayı seyrettim. Duvarlarda hep asker 
resimleri, Balkan muhârebesinin, Trablus 
muhârebesinin, Hareket Ordusu yürü-
yüşünün, Mekteb-i Harbiye talebeliğinin 
hâtıraları asılıydı. Bir kelebek şeklinde açıl-
mış şal örtünün altında Paşa’nın genç Ka-
zak zâbitlerini hatırlatan kalpaklı ve haşîn 
bakışlı bir agrandismanı vardı. Yazıhânesi 
üzerinde bir gümüş Çerkes kamasının yanı 
başında Balzak’ın “Kolonel Şaber”i, Mopa-
san’ın “Bul dö Süif ”i, Lavedan’ın “Servir”i 
duruyordu. Şüphe yok ki Paşa, sükûnetli 
dakîkalarının boşluğunu edebiyâtla dol-
duruyor. Zîrâ harp sâhasında kalın palto-
larla, kaba çizmelerin içinde uykusuz beş 
altı gece geçiren bu adam salonlarda pek 
meharetle vals edermiş; tanıyanlar Mus-
tafa Kemal Paşa’yı yalnız gözü yılmaz bir 
kumandan diye değil, aynı zamanda salon-
larda pek lezzetle aranan nazik, terbiyeli ve 
zekî bir kavalye diye anıyorlar.

Büyük bir aynanın yanı başında asılı 
duran bir fotoğrafi dikkatimi celb etmişti. 
Ona bakıyordum: Yeniçeri kılığında Mus-
tafa Kemal Paşa. Tam o esnâda kendisi, 
elinde harîtalar, içeri girdi. Ve ona baktı-
ğımı görünce gülümsedi. Kalın ve azimkâr 
sesiyle:

- Evet, Sofya’da bir bal kostüme hâtırası 
dedi.

Yine, şal örtülü masanın başına geç-
tik. Ve 12 Nisan muhârebesine avdet ettik. 
Paşa.

- Binâenaleyh, diye başladı, anlıyorsu-
nuz ki, orada denizde bulunan gemilerden 
ve zırhlılardan başka hiçbir şey görmedim. 
Düşmanın karaya çıkmış piyâdesinin he-
nüz oradan uzak olduğunu anladım. Efrâd 
o müşkil arâzîyi bilâ-tevakkuf kat‘ etmek 
yüzünden yorulmuş ve yürüyüş umkî 
pek ziyâde derinleşmişti. Alay ve batarya 
kumandanına efrâdı tamâmen toplayıp  

müheyyâ olarak içtimâ‘ ettirmiş bulun-
duran 57’inci alay; meşhûr bir alaydır bu, 
çünkü hepsi şehîd olmuştu, kumandanları 
ve sertabîb ve bir yâverimle bir emir zâbi-
tim beraber olduğu hâlde içtimâ‘ mahalli-
ne gittim. Basit bir tertîple “Bigalı Deresi” 
boyunca giden yol üzerinde alayı bizzât 
yürüyüşe geçirerek “Kocaçimen” Tepesi’ne 
tevcîh ettim. Yolda giderken kumandanla-
rına olsun, sertabîbe olsun şifâhen îzâhât-ı 
lâzime veriyordum. Ta‘kîb ettiğimiz dere-
den bizi Kocaçimen’e îsâl edecek muayyen 
bir yol olmadıktan başka “Kocaçimen”e 
varmak için atlamaya mecbûr olduğumuz 
sâha da pek ziyâde fundalık, sa‘bü’l-murûr, 
kayalıklı derelerle mâlî idi. Bir yol bulup 
kıt‘ayı sevke delâlet etmesi için topçu tabu-
ru kumandanını tavzîf ettim.

- Zât-ı âlîniz ne ile gidiyorsunuz efen-
dim? 

- Ben? Atla!... Bu kumandalar da atların 
üzerinde tabîî. Biz hepimiz kıt‘anın başın-
da gidiyoruz. Onlar yaya gidiyorlar. Bu zât 
kayb oldu. Ondan sonra batarya kumanda-
nını me’mûr ettim. Bu da başını alıp Koca-
çimen Tepesi’ne kadar gitmiş, delâletinden 
istifâde edilemedi.

- Yani müşkilât. Muhârebenin kurşun-
lardan, güllelerden evvelki sıkıntıları!

- Evet. Bizzât yol bulmak ve müfrezeyi 
oradan sevk etmek sûretiyle Kocaçimen 
Tepesi’ne muvâsalât edildi. Şimdi “Kocaçi-
men” Tepesi’ni tasavvur buyurun: “Kocaçi-
men” şibh-i cezîrenin en yüksek tepesidir. 
Fakat Arıburnu noktası zâviye-i meyyite 
içinde kaldığından buradan görülmüyor. 
Şimdi şu harîtadan bakın.

Sir Hamilton’un raporunda bulunan 
harîtalardan birine baktık. Bu vaz‘iye-
ti pek etrâflı anlatamıyordu. Paşa çın-
gırağı gene çaldı. İki dakîka sonra ka-
pının yanında bir mahmûz şıkırtısı... 
Asker, Paşa’nın askerî ceketindeki cep-
ten harîtayı alması için emr telâkkî etti.  

küçük bir istirâhat vermelerini söyledim. 
Denizden mestûr olarak 10 dakîka kadar 
tevakkuf edecekler, sonra beni ta‘kîb ede-
ceklerdi. Ben de, orada bir Aptalgeçidi 
vardır. O Aptalgeçidi’nden “Conk” Bayı-
rı’na gidecektim. Yanımda yâverim, emir 
zâbitim ve sertabîb ile oralarda tekrar 
bulduğumuz Fırka Cebel Topçu Taburu 
Kumandanı olduğu hâlde evvelâ atlı ola-
rak yürümeğe teşebbüs ettik. Fakat arâzî 
müsâit değildi. Hayvanları bıraktık. Yaya 
olarak “Conkbayırı”na vardık. Şimdi bura-
da tesâdüf ettiğimiz sahne en enterasan bir 
sahnedir. Ve vak‘anın en mühim anı bence 
budur.

Burada muhâtabım tekrar bir sigara 
yaktı. Ve birkaç yaprak daha çevirdikten 
sonra, harîtasını alıp şöyle îzâh etti:

Bu esnâda “Conkbayırı”nın cenûbun-
daki 261 rakımlı tepeden “Conkbayırı”na 
doğru ....’ıncı alaydı ki bu alay .... fırkanın 
bir alayıdır, sâhilin tarassut ve te’mînine 
me’mûren oralarda bulunan bir müfreze 
efrâdının Conkbayırı’na doğru koşmak-
ta, kaçmakta olduğunu gördüm. Size şu 
muhâvereyi aynen okuyacağım. Bizzât bu 
efrâdın önüne çıkarak: (Okumağa başladı)

- Niçin kaçıyorsunuz, dedim.

- Efendim, düşman dediler. 

- Nerede? 

- İşte, diye 261 rakımlı tepeyi gösterdi-
ler. (Defteri bıraktı) Filhakîka düşmanın 
bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış 
ve kemâl-i serbestiyle ileriye doğru yürü-
yordu. Şimdi vaz‘iyeti düşünün (Gülümse-
di) Ben kuvvetlerimi bırakmışım efrâd on 
dakîka istirâhat etsin diye. Düşman da bu 
tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana be-
nim askerlerimden daha yakın. Ve düşman 
benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim 
pek fenâ bir vaz‘iyete düçâr olacaktı. O za-
man, artık bu, bilmiyorum, bir muhâkeme-i 
mantıkıye midir, yoksa sevk-ı tabîiye midir,
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on raddelerinde idi. O esnâda ....(9)uncu 
fırkaya mensûp süvâri zâbitânından mülâ-
zım-ı evvel Mehmed Salih Efendi yanıma 
geldi. Ve .... (27)nci alayın “Kocadere” gar-
bındaki sırtlardan (Kemalyeri) üzerinden 
düşmanla muhârebeye başladığını haber 
verdi. O zâbitle mezkûr alay kumandanına, 
düşmanın sol cenâhına taarruz etmekte ol-
duğumu, ... (27)nci alayın da karşısındaki 
düşmana taarruz etmesini, henüz “Biga-
lı” civârında bulunan 19uncu fırka kısm-ı 
küllîsini Kocadere istikâmetine celb ede-
ceğimi, bu emri kendisine îsâl eden süvâ-
ri mülâzımı Salih Efendi’yi tekrar nezdi-
me iâde etmekle beraber benimle dâimâ 
irtibâtı muhâfaza etmesini, muhârebeyi 
“Conkbayırı”ndan idâre edeceğimi emr 
ettim, bildirdim. “Bigalı’da” bulunan fırka 
erkan-ı-harbine de emir atlısıyla bir emir 
gönderdim. Dedim ki: İzzeddin Bey: Alay 
..... (72) “Maltepe”ye takarrüp etmesin. Sıh-
hıye bölüğü “Kocatepe” gelsin (hepsi). Alay 
.... (77) Kocadere şarkına takarrüp etsin. Ve 
bu raporu üçüncü kolordu kumandanına 
veriniz.

- O raporu, askerî bir mahzûr görmü-
yorsanız, istinsâh edebilir miyim efendim. 
Çünkü harp meydânında hemen o müdhiş 
vak‘alar cereyân etmekte iken şiddet ve he-
yecânla yazılmış canlı ve kıymetli bir harp 
tarîhi vesîkası olurdu.

- Hay hay, bunu verebilirim, yazınız.

- Buyrun efendim.

Üçüncü Kolordu Kumandanlığına 

Arıburnu şimâlindeki sırtlar

  Saat         Dakîka

12 nisan  10 24 evvel 

Düşmanın karaya çıkmış bulunan piyâ-
desi “Arıburnu” ile “Kabatepe” arasında bir 
buçuk kilometre kadar bir cephedeki sırtları 
işgâl etmiştir. .... (27)nci Alay düşmanı şark  

bilmiyorum, kaçan efrâda: Düşmandan 
kaçılmaz, dedim.

- Cephânemiz kalmadı, dediler.

- Cephâneniz yoksa süngünüz var de-
dim. Ve bağırarak bunlara süngü taktır-
dım. Yere yatırdım. Aynı zamanda “Conk-
bayırı”na doğru ilerlemekte olan piyâde 
alayıyla cebel bataryasını yetişebilen efrâ-
dının “marş marş”la benim bulunduğum 
yere gelmeleri için yanımdaki emir zâbitini 
geriye saldırdım. Bu efrâd süngü takıp yere 
yatınca düşman efrâdı da yere yattı. Kazan-
dığımız ân bu ândır.

Bir koca muhârebenin ufacık bir lâh-
zaya bağlı olduğunu, hatta bir memleket 
hayâtının fenâ kullanılmış bir ân yüzün-
den tehlikeye düştüğünü, o dakîkayı görür 
gibi canlanmış bir ifâdeyle duymak insanın 
tüylerini ürpertiyordu.

Mustafa Kemal Paşa dedi ki:

- Kolun başında bulunan bir bölük ye-
tişti. Bu bölüğe cephânesiz bölüğü takviye 
ederek ateş açmasını emr ettim. Yanıma 
gelmiş olan alay ... (57.) tabur .... (2.) Ku-
mandanı Yüzbaşı Ata Efendi’ye bütün ta-
burlarıyla bu bölüğü takviye ederek 261 
rakımlı tepe üzerinden düşmana taarruz 
etmesini emr ettim. Cebel bataryasına 
“Suyatağı’nda” mevzi‘ aldırarak düşman 
piyâdesi üzerine ateş açtırdım. Dereye sap-
tığından biraz geciken diğer bir taburu, 
kumandanı üzerinden açılarak taarruza iş-
tirâk etti. Bundan sonra idi ki alay kuman-
danına bütün alayı ile benim tevcih ettiğim 
istikâmetlerde düşmana taarruz etmesini 
emr ettim.

- Zât-ı âlîniz o esnâda nerede bulunu-
yordunuz?

- Ben de bataryanın yanında idim.

- O bizim ilk alay saat kaç sularında ta-
arruza başladı?

- .... (57’nci) alayın taarruza baş-
laması, durun size söyleyeyim, (Def-
terine baktı ve) öğleden evvel saat  

cephesinde sekiz yüz metre mesâfede işgâl 

ediyor. Düşmanın tamâmen sol cenâhında 
altı yüz metre mesâfeden taarruza başla-
dım. Yalnız piyâdeden ibâret olan düşma-
nı bir alay tahmîn ediyorum. Muhârebe 
devam ediyor. Bir saat kadar ateş muhâre-
besinden sonra düşmanın 261 rakımlı te-
peye kadar ilerlemiş olan kıta‘âtının ric‘ate 
başladığı görüldü. İşte raporun size verebi-
leceğim kadar kısmı bu. Yine hikâyemize 
devam edelim, olmaz mı? 

.... (57)’nci Alay, verdiğim emir üzerine 
şiddetle ta‘kîb ediyordu, ... (27)’nci Alay 
kumandanından emrimin alınıp alınmadı-
ğına dâir bir haber gelmedi. Bununla be-
raber gerek bizzât, gerek yanımdaki zâbit-
lerden tarassut için ileri gönderdiklerimin 
netîce-i tarassudumuzdan bu alayın da 
taarruz etmekte ve ilerlemekte olduğunu 
anladım.

- Pekiyi Paşa Hazretleri, böyle bu ka-
dar şiddetle hücûm eden düşmanı bu ka-
dar sür‘atli bir sûrette ric‘ate mecbûr eden 
âmiller nedir? Değil mi?

- Evet, bu suâli sormakta hakkınız var. 
Arz edeyim: Şimdi saat on bir buçuk ol-
d(ukta)n sonra taayyün eden vaz‘iyet bence 
şu idi: Düşmanın karaya çıkmış olan kuv-
veti sekiz taburdan fazla idi. Şimdi bu sekiz 
taburluk kuvvet kendisiyle gayr-i münâsip 
gâyet geniş bir cephe üzerinde “261”e ka-
dar şimâlen, ve (Kemalyeri)nin bulunduğu 
sırtların garp yamaçlarına kadar şarkan 
ilerleyebilmişti. Fakat bu uzun cephe hat-
tı, ziyâde mânia‘lı birtakım derelerle kesik 
bulunuyor da bu sebeple düşman ken-
di cephesinin hemen her noktasında zaîf 
idi. “Conkbayırı” şimâlinde mevzi‘ alan 
.... (19)’uncu fırkanın serî‘ cebel batarya-
sı “Arıburnu” ihrâç noktasını ateş altına 
aldığı için düşmanın henüz ihrâç etme-
ğe devam ettiği kıta’âtın ihrâcı hem müş-
kilâta, hem de teahhura uğradı. ... (57)’nci
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Buna dâir îcâb eden emirler verildi. Fakat 
bizzât fırka kısm-ı küllîsine mülâki olmayı 
tercîh ettiğim için hemen hareket ettim.

Kumandan hemen hareket ediyor. Ve 
“Kocadere”de ... (77)nci alaya, ondan son-
ra da ...’inci alaya mülâki oluyor. Öğleden 
sonra saat bir raddelerinde “Maltepe”ye 
yaklaştığı sırada bazı seslerin kendi ismini 
çağırmakta olduğunu işitiyor. Seslerin gel-
diği tarafa yaklaşıyor. Bakıyor ki Kolordu 
Kumandanı Esad Paşa ve maiyet-i erkân-ı 
harbiyesi. Müşarünileyhe gelmiş olan son 
raporu okuyor. Ve görüyor ki bu rapor aynı 
zamanda kendisine de âiddir, ve biraz ev-
vel gelip düşmanın “Kumtepe”ye çıktığını 
haber veren zâbit bu raporun meâlini söy-
lemiştir. Hâlbuki okuduğu tahrirî rapora 
nazaran düşmanın “Kumtepe’ye” çıktığı 
doğru değildir.

- Bakınız bu raporun şifâhen teblîğin-
de bir “Kumtepe’ye asker çıktı” cümlesinin 
ilâvesi bütün tetkîk kararlarına değiştirebi-
liyor, ve hem pek mühim surette değiştire-
biliyor. İşbu sûretle anlaşıldıktan sonra Ko-
lordu Kumandanı Paşa Hazretleri kararımı 
sordular.

Mustafa Kemal Paşa da tekmîl kuvvetle 
“Arıburnu”ndaki düşmana taarruza devam 
edeceğini arz ediyor. Kolordu Kumanda-
nı Paşa kabul ediyorlar ve Mustafa Kemal 
Paşa derhal yanından ayrılıyor, muhârebe 
meydânına geliyor. ... (77)nci alayı ... (27)
nci alayın solundan düşman sağ cenâhı 
aleyhine taarruza geçiyor. İhtiyâtlarını, 
sahra bataryasını lâzım gelen yerlere yer-
leştiriyor. Kendi de sağ cenâha gidip oradan 
muhârebeyi idâre ediyor. Bizimkiler o ka-
dar ilerlemişler ki düşman ric‘atine devam 
ediyor. Hattâ kısmen sandallara binmekle 
bile iştigal ediyormuş. Fakat akşam olmuş. 
Gecenin hulûlüne kadar muhtelif emirler-

le hücûma sevk edilmiş olan cüz’-i tâmm  

alayın “Conkbayırı” ve “Suyatağı” hattın-
dan “26” istikâmetinde ve dar cephe ile 
kesîf olarak düşmanın pek nazik ve mühim 
olan sol cenâhına yüklenmesi, iki taburdan 
ibâret olan ... (27)nci alayın da Merkeztepe 
istikâmet-i umûmiyesinde geniş cephe ile 
düşmana atılması düşmanı ric‘ate mecbûr 
etmiştir. Fakat bence bu tabya vaz‘iyetin-
den daha mühim olan bir âmil vardı ki o da 
herkesi öldürmek ve ölmek için düşmana 
atılmıştı. Bu öyle alelâde bir taarruz değil, 
herkesin muvaffak olmak veya ölmek az-
miyle harekete teşne olduğu bir taarruzdur. 
Hattâ ben, kumandanlara şifâhen verdiğim 
emirlerde şunu ilâve etmişimdir:

- Size ben taarruz emretmiyorum, öl-
meyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar ge-
çecek zaman zarfında yerimize başka kuv-
vetler ve kumandanlar kâim olabilir.

Bu sözler Paşa’nın göğsünden o kadar 
azimle çıkıyordu ki muhakkak kumandan 
o günü hayâlinde tekrar yaşatıyordu. Çün-
kü ben de heyecânlanıyordum, muhârebe 
vâsıtaları ne kadar ilerlerse ilerlesin, her 
şeyin fevkinde gene rûh azminin, bir gâye 
uğruna fedakârlık etmenin bulunduğuna 
inanıyordum.

- Şimdi bu böyle. Efendim? Fakat ak-
şama kadar daha çok zaman vardı. Bu sı-
ralarda idi ki .... (9)uncu fırka kumanda-
nından haber getiren bir zâbit düşmanın 
“Kumtepe”ye kuvvet ihrâcına başladığını 
ve orada kuvvetimiz bulunmadığını .... 
(19)uncu fırkaca bu cihetin nazar-ı dik-
kate alınmasını, ... (9)uncu fırka kuman-
danının tekmîl kuvvetleriyle “Kirte”ye 
gittiğini bildiriyordu. “Kumtepe”, “Kilidül-
bahir”e en yakın ve pek müessir bir nok-
tadır. Burasını müsâmaha etmek bütün 
maksatları ziyâa uğratabilir. Binâenaleyh 
derhal hatırıma gelen şey, “Arıburnu”nda 
muhârebeye iştirâk eden kuvvetleri taar-
ruza devam ettirmek ve fırka kısm-ı küllî-
siyle bizzât Kumtepe’ye yetişmek oldu.  

kumandanları, fırka kumandanının ısrârı 
üzerine ta ki düşman tamâmıyla tard edil-
sin diye savletlerine devam etmişler ve pek 
de muvaffakiyetli hücûmlarda bulunmuş-
larsa da düşmanı kâmilen sürememişler. 
Gece de pek ilerleyince muhârebe kesilmiş. 
Bu anî sükûnet fırsatında düşman karaya 
yeniden asker çıkarmakta devama başla-
mış.

- Demek ki, dedi Paşa, 12/13 gece-
si vaz‘iyet hakkında hiçbir taraftan sahih 
ma‘lûmât alamıyorum. Gece karanlığından 
dolayı manzara-i harbi gözümden kaybe-
diyorum. Ve vaz‘iyeti etrâfıyla anlayabil-
mek için sabaha kadar cepheyi bizzât dola-
şıyor. Oradan telefon merkezi yapılmasını 
emrettiğim “Kocadere”ye geliyorum. Ora-
da vâkıf olduğum yeni vaz‘iyete göre sağ 
cenâhtaki ihtiyât kuvvetlerini alıp merke-
ze ve sol cenâha yaklaştırıyorum. Ve ken-
dim de bilâhare (Kemalyeri) unvânını alan 
merkezden muhârebeyi idâre ediyorum.

- Muhârebenin yalnız bir gününü din-
lemek insanın içinde halecânlar, coşkun-
luklar, her adımda bir fışkıran binlerce 
beklenmedik zorlukların ağırlığını doldu-
ruyordu. Sordum ki:

- Arıburnu vekâyii yalnız bundan mı 
ibârettir?

Paşa bütün rûhumda dehşetler uyandı-
ran o boğuşma sahnelerini, o kan ve barut 
kokan manzaraları keşf etmiş tecrübeli bir 
adam temkîniyle gülümsedi.

- Ne o, yoruldunuz mu? Daha bu, vak‘a-
nın başlangıcıdır. Benim “Arıburnu”nda 12 
Nisan dâhil gününden 4 Mayıs dâhil günü-
ne kadar 23 günlük “Arıburnu Kuvvetleri” 
Kumandanlığım ve ondan sonra da bütün 
cephenin sağ cenâhında tekrar yalnız ... 
(19)uncu fırka kumandanlığım vardır. Bu 
müddet zarfında birçok vekâyi‘-i harbiye 
cereyân etmiştir. Biz yalnız en mühim gün-
leri işâret edebiliriz.

Ve önünde duran sigara paketini uzattı. 
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Kat‘î kararımı fecre yakîn bir zamanda 
verdim. O zamandaki düşman “Kabate-
pe” istikâmetinden “Kocadere” Köyü’nü 
donanmasıyla ateş altına almıştı. İşte îcâb 
eden taarruz emri bu ateş altında yazılmış-
tır. Bu emir, emir atlılarıyla cüz’-i tâmm 
kumandanlarına gönderildi. Sonra ben de 
bizzât “Kemalyeri”ne gittim. Saat yedi ile 
sekiz arasında sol cenâh ve cephede taarru-
za başlandı. Bundan sonra idi sağ cenâhta 
da kıt‘alarımızın taarruz hareketlerini gö-
rüyordum. Taarruz bütün cephe üzerinde 
muvaffakiyetle devam ediyordu. Düşman 
“Kanlısırt”ta firâr sûretinde ric‘ate başla-
mıştı. “Kırmızısırt”ta da düşman ric‘ate 
başladı. Saat 10’dan sonra idi sağ cenâhımız 
da düşmanı tazyîke başladı. Ric‘ate mecbûr 
etti. Ve ta‘kîbe koyuldu zevâl sıralarında 
idi ki düşmanın “Kanlısırt”ta ric‘at eden 
aksâmından bâki kalmış olanlar, Kırmızı-
sırt’ta da en son ric‘at ettikleri avcı hendekli 
mevzi‘inde düşman efrâdı tüfeklerini bıra-
karak hemen hey’et-i kâmilesiyle siperle-
rinin önüne çıkmış, şapka, beyaz mendil, 
bayrak sallayarak teslîm olmak istiyorlardı. 
Bütün bu manzaraları (Kemalyeri)nden 
ben ve bütün maiyetim dürbünsüz olarak 
seyr ediyorduk. Bu aralık fırka erkân-ı har-
bi İzzeddin Bey’den aldığım raporlardan, 
gerekse bizzât müşâhedelerimden anlıyor-
dum ki düşmanın “Arıburnu” şarkındaki 
sırtlarda hiçbir eser-i faâliyeti kalmamıştır. 
Sağ cenâhımız karşısında düşman efrâdı 
sâhile ilticâ etmiştir. Yalnız ric‘at nokta-
sına uzak kalan düşmanın “Kanlısırt”la 
“Kırmızısırt”taki vaz‘iyetlerinden dolayı, 
“Merkeztepe”de kalmış olan aksâmı da sağ 
cenâhımızın “Kömürkapıderesi” ve “Bom-
ba” sırtlarına kadar ilerleyerek bilhassa 
“Yükseksırt”ta aldıkları hâkim vaz‘iyetten 
dolayı çekilmiyorlar, ister istemez sebât 
gösteriyorlardı.

Düşmanın asıl sebatı Yükseksırt’ın  

Bir sigara daha yaktı. İkimizin de küllüğü 
dolmuştu. Paşa çıngırağı da çaldı. Arkam-
daki mahmûz şıkırtısına:

- Çocuk, bize iki kahve daha yapın. 
Sonra da şu sobanın ateşi sönmesin, dedi.

- Baş üstüne Paşam.

Ve biz yine başladık.

Düşman 13 Nisan’da, yani geceden beri 
ihrâcına devam ettiği kuvvetlerle yeniden 
birinci hattını takviye ediyor, ve evvelâ sağ 
cenâhımıza, sonra da sol cenâhla merkez-
de bulunan kıta‘âtımıza fâik kuvvetler-
le taarruza geçiyor. Fakat kıta‘âtımız fâik 
düşman kuvvetinin süngü hücûmundan 
kendini korumak şartıyla arada bir mesâfe 
muhâfaza etmek üzere mağlûbiyetten sıyâ-
net ediliyor. İşte bu sûretle 23 Nisan günü 
mağlûp olmadan kazanılıyor. 

Paşa dedi ki:

- Bu, askerimizin en mühim sûrette 
fedakârlık, kahramanlık demeyim, çünkü 
Türklerin bundan daha kahraman olduk-
ları, daha fazla fedakârlık gösterdikleri 
günleri hatırlıyorum, herhâlde benim için 
askerimizin sebat ve metâneti zâbitlerimi-
zin olsun, kumandanlarımızın olsun cesâ-
reti, azmi sâyesinde kazanılmış mühim bir 
gündür. Diyebilirim ki benim en nâ-müsâit 
vaz‘iyetim 13 Nisan günü idi. Çünkü beş 
İngiliz livâsına karşı duran kuvvetim dün-
kü, yani 12 Nisan günkü, şân-âver şedîd 
savlet ve taarruzlarla mühim zâyiâta uğra-
yan ... (57)nci alaydan ikişer taburlu olan 
.. (27) ve ... (77)inci alaylarla, gayr-i kâbil-i 
istifâde bulunan ... (72)nci alaydan ibâretti. 
Hakîkaten 12 Nisan muhârebesiyle Arıbur-
nu cephesi muvaffakiyetinin temelini ku-
ran, İngilizlerin bu cephede azmini kırıp 
plânını mahv eden bu kuvvetti. 14 Nisan 
günü daha iki alay kuvvetin taht-ı emrime 
gireceği anlaşıldı. Bunun üzerine düşmana 
tekrar taarruza karar verdim. 13/14 Nisan 
gecesini “Kocadere” Köyü’nde geçirmiştim.  

garbında ve “Hâintepe”de görülüyordu. En 
nihâyet gece hulûl edince, kıta‘âtın fevkalâ-
de yorgun olduğu da anlaşılması üzerine 
kazanılan muvaffakiyetle iktifâ olundu. 
Muhârebe tevkîf edildi, tutulan, kazanılan 
hatlarda tahkîmât icrâ etmeleri emri verildi.

15 Nisan günü görülen vaz‘iyet şu:

Düşman sağ cenâhımız karşısında 
“Yükseksırt”ın sâhile müteveccih kısmın-
da, “Kömürkapıderesi” içinde yamaçlara 
tutunmuş bir hâlde; buna mukâbil bizim 
kıt‘alarımız “Cesârettepe”deki düşman te-
penin hatt-ı bâlâsında, bunun karşısında-
ki kıt‘alarımız da “Edirnesırtı”nda “Kır-
mızısırt” ve “Kanlısırt”ta imiş. Hatt-ı bâlâ 
tekrar düşman tarafından edilmiş ve buna 
mukâbil kıt‘alarımız mezkûr hatt-ı bâlâ-
nın şarkında ve karşısında mevki‘ tutmuş. 
Düşman gündüz de ihrâca devam ediyor-
muş. Karaya çıkarılan düşman kuvvetleri 
ileriye sevk edilerek emrin? hatlar takviye 
ediliyor, hatlar takviye edildikçe umûmî 
vaz‘iyetini tashîh edebilmek için cephenin 
bazı noktalarında faâliyette bulunuyormuş. 
Bu faâliyetler sırasında, “Kanlısırt” cihetin-
den düşman sol cenâhımızı sabahtan beri 
tazyîk etmekte imiş. Bu taarruzu tevkîf 
edilmiş. O gün düşmanın dokuz nakliye 
gemisinden karaya dökülen askerinden 
başka sekiz nakliye gemisinin daha ufuk-
tan kıyılara doğru yaklaşıp büyümekte ol-
duğu görülüyormuş. Bizim birinci hattımız 
düşmanın iki yüz üç yüz metre karşısında 
bulunuyormuş. Bu sûretle gittikçe tekâsüf 
eden düşmanın karşısında beklemektense 
kat‘î netîceyi kazanmaya kifâyet edecek ka-
dar kuvvet celbi için Mustafa Kemal Paşa 
mâfevk kumandanlara ma‘rûzâtta bulun-
muş. İstediği kuvvetleri alınca cephesi 
genişlediğinden muhtelif kumandanlarla 
dâimî münâsebette bulunmak zorlaşmış. 
Onun için cephesini muhtelif mıntıka ku-
mandanlıklarına ayırmış.

16 Nisan: Düşman sağ cenâhımıza ta-
arruz teşebbüsünde bulunmuşsa da durdu-
rulmuş.
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Ve rûhları bu hitâpla dolan kumandan-
lara, edecekleri taarruz hakkında lâzım 
gelen emirleri veriyor ve tertibâtını da ko-
lordu kumandanlığına arz ediyor. Kararı 
oraca da tasvîp görüyor. Bunun üzerine 18 
Nisan tarruzu vukû‘ buluyor ki onun netî-
cesinde husûle gelen vaz‘iyet, Paşa’ya naza-
ran o günden sonraki hareketlerin hiçbiri-
siyle “kâbil-i tebeddül olmayan vaz‘iyet”tir.

Şöyle ki: Saat beş evvelden i‘tibâren bir 
taraftan topçularımızın ateş açmasıyla di-
ğer taraftan müteâkıben yeni gelmiş olan ... 
(14)üncü alayın “Boyun” ve “Merkeztepe”-
ye doğru ilerlemeye koyulmasıyla bütün 
cephe üzerinde topçu ve piyâde muhâre-
besi başlamış oluyor. Düşmanın karada 
yalnız bataryası varmış. Kıt‘alarımızla düş-
man hatları arasında mesâfe pek az olduğu 
için düşman bataryaları piyâdemiz üzerine 
hiçbir te’sîr yapamıyormuş.

Yalnız düşmanın harp gemileri, bil-
hassa “Kabatepe” cihetinden muhârebe 
hatlarımızın gerilerini şiddetli ve devamlı 
ateşler altında bulundurmaktan bir ân hâli 
kalmıyormuş.

Paşa’dan kendisinin bu muhârebeyi ne-
reden idâre ettiğini sordum:

- Ben bu muhârebeyi (Kemalyeri)nden 
idâre ediyorum. Dedi. Çünkü o yerden 
bütün düşman mevzi‘lerini, sağ cenâhtaki 
bazı kısımlar müstesnâ olmak üzere bütün 
düşman mevzi‘lerini, sonra da hemen bü-
tün kıt‘alarımızın hareketlerini göz altında 
bulundurabilmesi mümkinmiş.

Paşa dedi ki: Düşmanın şiddetli piyâ-
de ve mitralyöz ateşleri karşısında ... (14)
üncü alayın taarruzu batâetle ilerlemek-
te idi. Yalnız cebelden ibâret olan top-
çumuz düşman siperleri üzerine endaht 
ederek piyâdemizin ilerlemesini himâ-
ye husûsunda pek ziyâde, amma fev-
kalâde ziyâde çalışmakta idi. Sol cenâh  

17 Nisan’da sağ cenâhımızdaki siperle-
rimize düşman taarruz etmiş. Fakat kıt‘a-
larımızın mukâbil süngü hücûmları ile geri 
püskürtülmüş. Fakat tamâmıyla yerleşen 
düşmanın yeniden mühim bir hücûma 
kalkışacağını muhtemel gören Mustafa 
Kemal Paşa taze kuvvetlerle düşmandan 
evvel düşmana vurmayı kararlaştırmış. O 
zaman mıntıka kumandanlarını (Kemal-
yeri)ne  nezdine celbedip şifâhî ta‘lîmâtta 
bulunmuş.

O gün maiyetinde bulunan erkâna 
karşı söylediği sözlerden bazı kısımlarını 
bize vermesini kumandandan reca ettim. 
Ve şunları aldım. Taarruz emri vermeden 
evvel, Mustafa Kemal Paşa  rûhlara hitâp 
etmekten pek kuvvetli netîceler bekliyor. 
Onun için diyor ki:

“Düşmanın altı günden beri iki defa ta-
arruz ederek sarstığımız ve arâzînin mena-
atinden dolayı netîceye kadar şiddetli ta‘kîb 
edememek yüzünden barınabilen aksâmı 
himâyesinde çıkarmakta olduğu ve fakat 
şimdiye kadar mahv ettiğimiz kuvvetleri-
nin iki fırkadan fazla olduğu anlaşılmıştır. 
Seddülbahir’de Kumkale cihetinde de hâl 
hemen aynı olmuştur. Karşımızda bulu-
nan düşmanı bire kadar hepimiz ölerek 
behemehâl denize dökmek lâzım olduğu 
kanâ‘at-i vicdâniyesindeyim. Vaz‘iyetimiz 
düşmana nazaran zaîf değildir. Düşma-
nın kuvve-i ma‘neviyesi tamâmen mahv 
olmuştur. Mütemâdiyen siper yapmakla 
kendisine bir melce’ aramaktadır. Siperle-
ri civârına birkaç mermi düşmekle derhal 
kaçtığını kendi gözlerinizle gördünüz. Düş-
manı büsbütün kaçırmak için daha çok te-
emmüle lüzûm yoktur. İçimizde ve kuman-
da ettiğimiz askerlerde Balkan hacâletinin 
ikinci bir safhasını görmekten ise burada 
ölmeyi tercîh etmeyenlerin bulunacağını 
kat‘iyen kabul etmem. Şâyet böyleleri ol-
duğunu hiss ederseniz derhal onları kendi 
ellerimizle kurşuna dizelim. Şimdiye kadar 
ihrâz ettiğimiz muvaffakiyeti tamâmlamak 
için taht-ı emrime verilen taze kuvvetler 
hatt-ı harbe vâsıl olmaktadır.”

kuvvetlerimizin taarruzları da görülme-
ğe başladı. Saat 6.45 evvelde .... (14)üncü 
alayın gerisinde bulundurulan ... (125)inci 
alayın kısm-ı küllîsi “Merkeztepe” istikâ-
metinde ... (14)üncü alaya takrîp edilmişti. 
Sol cenâh kuvvetlerimizin daha ciddî ta-
arruz etmesini, sağ cenâh kuvvetlerimizin 
de taarruzla ... (14)üncü alaya muâvenette 
bulunmasını emrettim. Fakat saat 10.30 
evvele kadar devam eden safhada düşmana 
pek müessir olmamakta bulunduğumuzu 
görüyordum.”

Bunun üzerine tertibâtta birçok tefer-
ruâta müdâhaleye lüzûm görmüş. Bu bâb-
taki emirlerinin kumandalara vusûlüne ka-
dar, geriden sevk olunan takviye kıt‘alarının 
muhârebe cephesine muvâsalâtına kadar 
geçen zaman zarfında taarruzlarımızda bir 
durgunluk peydâ olmuş. Kumandanlardan 
bazıları taarruzun tevkîfini, yâhûd hiç ol-
mazsa geceye ta‘lîkini reca etmektelermiş. 
Hâlbuki Kumandan düşmanın hakîkaten 
büyük bir tazyîk altında bulunduğunu bil-
diği için mutlaka taarruza karar veriyor.

- Bu tazyîkin mevcûd olduğunu ne sû-
retle takdîr edebiliyordunuz efendim.

- Bir defa bulunduğum yer pek müsâitti. 
Bütün vaz‘iyeti tekmîl cüz‘-i tâmm kuman-
danlarından daha iyi görebiliyordum. Sonra 
da muhtelif menba‘lardan ma‘lûmât alıyor-
dum. Meselâ düşman kumandanının “Bu-
raya imdâd yetiştiriniz” tarzındaki bir telsiz 
telgrafını mevki‘-i müstahkemde bulunan 
telsiz telgrafımız kapmış. Bunu bana bildir-
dilerdi. Binâenaleyh başlanılan taarruza de-
vam etmek lüzûmluydu. Düşmanın imdâd 
kuvvetleri yetişmeden evvel taarruzumuzu 
kat‘î bir netîceye iktirân ettirmek lüzûmu 
aşikârdı. Sonra düşmanı bir ân evvel sâhil-
lerimizden atmak gâyet vatanî bir vazîfe idi. 
Maksadımı cüz‘-i tâmm kumandanlarına 
bildirdim. Bu maksadın tatbîki için asker-
lerimizin süngüsünden başka güvenilecek 
hiçbir çâre yoktu. Elimde bulunan bütün 
kuvvetler ileriye yaklaşmış bir hâldeydi. Bir
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şıldı. Yirmi dört saatten beri devam eden 
muhârebe askerin pek ziyâde yorgunluğu-
nu mûcîp olmuştu. Onun için verdiğim bir 
emirle taarruzu kestim. Fakat kazanılmış 
olan hattı tahkîm etmekten, orada mıh-
lanıp kalmaktan başka vatanı kurtaracak 
çâre yoktu. Binâenaleyh lâzım gelen emri 
verdim. 

Yalnız kıymetli bir harp tarîhi vesîkası 
olmak üzere Paşa’dan bu emrin son sözleri-
ni aldım. Diyor ki: Benimle beraber burada 
muhârebe eden bilcümle askerler kat‘iyyen 
bilmelidir ki uhdemize tevdî‘ edilen nâmus 
vazîfesini tamâmen îfâ etmek için bir adım 
geri gitmek yoktur. Hâb ü istirâhat ara-
manın, bu istirâhatten yalnız bizim değil, 
bütün milletimizin ebediyen mahrûm kal-
masına sebebiyet verebileceğini cümlenize 
hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın hemfi-
kir olduklarına ve düşmanı tamâmen deni-
ze dökmedikçe yorgunluk âsârı gösterme-
yeceklerine şüphe yoktur. 

Mustafa Kemal Paşa’nın umûm Arıbur-
nu kuvvetlerine şâmil olan kumandanlığı 
4 Mayıs 1331 gününe kadar devam etmiş, 
bu müddet zarfında cereyân eden vak‘alar 
içinde öyle mevzi‘î mütekâbil taarruzlar-
dan başka hiç büyük muhârebe yok. Fakat 
cidden kahramanlık sahneleri vardır. Me-
selâ bakınız Paşa ne anlattı: 

- Biz ferdî kahramanlık sahneleriyle 
meşgûl olmuyoruz, dedi. Yalnız size Bom-
basırtı Vak‘asını anlatmadan geçemeyece-
ğim. Mütekâbil siperler arasında mesâfe-
miz sekiz metre... Yani ölüm muhakkak, 
muhakkak... Birinci siperdekiler, hiçbiri 
kurtulmamacasına kâmilen düşüyor. İkin-
cidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne 
kadar şâyân-ı gıpta bir i‘tidâl ve tevekkülle 
biliyor musunuz! Öleni görüyor, üç dakî-
kaya kadar öleceğini biliyor. Hiç ufak bir 
fütûr bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Oku-
mak bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cen-
nete girmeğe hazırlanıyorlar. Bilmeyenler  

hücûm savletiyle düşman mevzi‘lerine gir-
meleri borazanlarla, trampetlerle geriden 
şiddetli bir hücûm emri verdirdim. Saat 
4 sonra idi. Umûm cephede ileri hareketi 
canlandı. Bilhassa merkez grubu savletle 
ilerlemeye başladı. Doğrusu bütün kıt‘ala-
rımız şâyân-ı takdîr bir sûrette ilerliyordu.

Gâyet i‘tidâlle konuşan muhâtabımın 
ağzında “şâyân-ı takdîr” terkîbinin mühim 
ma‘nâsı vardı. Bu terkîp benim nazarımda 
ta‘rîfsiz fedakârlıklar, muhayyelesiz kahra-
manlıklar sahnesi demekti.

- Sonra ne oldu efendim?

- Birçok efrâd bazı yerlerde düşman 
siperlerine kadar girmeye muvaffak oldu. 
Fakat asıl keşif avcı hatlarımız düşman si-
perlerinin yirmi otuz, hattâ sekiz on metre-
sinde durdu. Bizim askerlikçe bu mesâfede 
hâlâ muhârebenin bitmemiş olması şâyân-ı 
istiğrâptır. Çünkü eski nazariyâta göre bu 
mesâfenin pek çok fevkindeki bir mesâfede 
muhârebe netîcesi taayyün etmiş olmak lâ-
zım gelir. Hâlbuki düşmanın sebât ve ısrârı, 
kahraman askerimizin ölümden yılmaması 
böyle burun buruna gelindikten sonra da 
daha aylarca müddet pek kanlı muhârebe 
safhaları görmek imkânını muhâfaza etmiş 
oluyor. Bu muhârebe böyle saat dörtte bu-
run buruna gelmekle taarruz durdu. Fakat 
muhârebe olanca şiddetiyle devam ediyor-
du. Ben kemâl-i ciddiyet ve şiddetle taarruz 
edilmek, bu taarruz ihtiyât ve istinât kuv-
vetleriyle iyi ta‘kîb olunmak şartıyla netî-
ce-i kat‘iyenin kazanılacağına kâni‘dim. Ve 
bu kanâ‘atimde musırdım. Bilhassa düş-
mana bu kadar yaklaşıldıktan sonra gece-
nin zulmetinden istifâde edilerek düşman 
siperlerine atılmak pek mümkin olacaktı. 
Gece yarısına kadar bazı tertibâtla iştigal 
edildi. Sonra bir gece hücûmu yapılmasını 
emr ettim. Fakat sabaha kadar cereyân eden 
ahvâle, hâsıl olan vaz‘iyete nazaran düş-
man mevâzi‘-i asliyesine girilemediği anla- 

kelime-i şehâdet çekerek yürüyorlar. Bu, 
Türk askerlerindeki rûh kuvvetini gösteren 
şâyân-ı hayret ve tebrîk bir misâldir. Emîn 
olmalısınız ki Çanakkale muhârebesini ka-
zandıran, bu yüksek rûhtur.

Paşa, Arıburnu Kumandanlığından ay-
rılıyordu, daha ötelere gitmek için. Fakat 
gece olmuştu. Ben de Paşa’dan ayrılmaya 
mecbûrdum, eve gitmek için! Kendisine 
pek çok teşekkürler ederek, iki gün sonra 
diğer safhalar hakkında ma‘lûmât almak 
için tekrar ziyâret edeceğimi söyleyerek 
kahraman elini sıktım. 

Bana Kanije Müdâfii Tiryaki Hasan 
Paşa ile, yâhûd Plevne Aslanı Gâzî Osman 
Paşa ile görüşmek mukadder olsaydı bu-
günkü muhâvereden daha fazla mı bir he-
yecân duyacaktım?

İkinci Safha
Paşa yine aynı odada yine aynı elbiseyle 

oturmuş, önündeki mufassal harîtadan son Al-
man taarruzunu ta‘kîb etmekle meşgûldü. Ben 
girince, taarruz istikâmetlerini, tahmîn ettiği 
netîceleri mesleğine âşık bir asker vuzûh ve 
samîmiyetiyle anlattı. Ve sonra: 

- Bugün ikinci safhadan bahs edecektik, 
öyle değil mi efendim? dedi. 

Bu ikinci safha, harbin ikinci safhası değil; 
kumandanın o havâlîde deruhte ettiği vazîfe-
lerden ikincisidir. Bu zamanda, Paşa, umûm 
Arıburnu cephesine âid mütâla‘alarda bulun-
mak salâhiyetini kendinde bulamıyor. Ancak 
sağ cenâhta ... (19)uncu fırkanın başında bu-
lunduğu sırada cereyân eden en mühim hâdise 
hakkında, yani 6 Mayıs’ta vukû‘ bulan umûmî 
hücûm hakkında biraz ma‘lûmât verdi. Bu 
umûmî hücûmda onun fırkası, karşısındaki 
düşman mevzi‘lerine girmeğe muvaffak olmuş. 

- 7 Mayıs, dedi (Ve kahvesinden bir yudum 
olarak, evrâkını okuduktan sonra) bu günü 
şöyle hülâsa edebiliriz. Düşmanın Arıburnu’na 
kuvvetler çıkardığı görüldü. Bu kuvvetler-
den bir tabur kadarı Arıburnu cephesinin sağ 
cenâh şimâlinde bulunan Çataltepe’ye doğru 
gidiyordu. İcrâ edilen keşf ve tarassuda nazaran 
da düşmanın, yine bu civârda, “balıkçı dam-
ları” şimâl-şarkîsindeki sırtlarda 100 metrelik 
küçük bir cephe üzerinde tahkîmâtı ve aske-
ri görüldü. Benim tahmîn edip Şimâl Grubu 
Kumandanlığına arz ettiğim gibi bu civârdaki 
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İngilizlerden bir fert bile kurtulmamıştır. Bu 
muhârebe cereyân ettiği sırada “Kemalyeri”ni 
teşrîf etmiş bulunan Talat Paşa Hazretleriyle 
İsmail Canbolat ve Doktor Nazım Beyler o gün 
İngilizlerden iğtinâm ettiğimiz maddî muhâre-
be hâtıralarına da mâliktirler. Kiminde kurşun 
parçalamış bir İngiliz altını, kiminde ufak tefek 
nişânlar, dürbün parçaları filân vardır.

- O gün zât-ı âlîniz de “Kemalyeri”nde mi 
bulunuyordunuz?

- Hayır, ben muhârebe mahallinde idim. 
Kendileriyle telefonla görüştük. Bahs ettiğim 
hediyeleri oradan gönderdim. Düşmanın yal-
nız bu ufak muhârebedeki zâyiâtı 3000’den 
fazla tahmîn olunmuştu. 24 Mayıs günü bir 
şey olmadı. 25’te düşman yine fırka cephesine 
taarruz etti. Hattâ ufak bir siperimize de girdi. 
Fakat netîcede kâmilen telef edildi. Yine dışa-
rı atıldılar, mahv oldular. 26 ile 27’de yine bir 
şey yok. 28’de öyle. 29’da düşman 31, 32, 34 
numara verdiğimiz siperlere taarruz etti. Fakat 
çok zâyiât vererek koğuldu. Bombasırtı’nda bo-
yun noktasına mücâvir olarak 14 Nisan günü 
taarruzdan sonra vücûde getirilen bu siperler 
Arıburnu cephesinde 7-8 metreden 10 ilâ 12 
metreye kadar düşmana yakın olan siperlerdi. 
Bu kurbiyet, sonra bu siperler üzerindeki hâ-
diseler, diyebiliriz ki kendilerine bir mevki‘-i 
mahsûs ve bir şöhret-i tarîhiye te’mîn etmiştir. 
Bu siperlerin karşısında bulunan düşman si-
perleri, gerileri “Korku” Deresi’ne inen bir yâ-
rın kenarında inşâ edilmiş olmak i‘tibarıyla bir 
mâhiyet-i mahsûseye hâizdir. Mezkûr siperler-
deki düşman dâimâ ürkek bir hâlde idi. Bunun 
işte numaralarını söylediğimiz siperlerimize 
karşı faâliyetleri, tecâvüzleri, hemen hiçbir gece 
eksik olmazdı. Üstünden bombalar atılmak, 
tahte’z-zemîn lağımlar infilâkıyla bu siperleri-
miz âdetâ bir cehenneme çevrilmekte idi. Tabîî 
karşımızdaki düşman siperleri de hemen aynı 
hâlde idi. Düşmanın bombalarından vukû‘a ge-
lecek telefâtı tenkîs edebilmek maksadıyla bu 
siperler üzerine kalaslar örttürmüştük. Onlar 
bu kalaslara ikide bir “mâyi‘-i muhrik şişeler”i 
atıyorlar, siperlerde yangın tevlîd ediyorlardı. 
Kesîf alevler ve dumanlar o siperlerin üstünden 
hiç ayrılmazdı. Tabîî biz oralarda pek çok telefât 
vermekte idik. Fakat buna rağmen şecî‘, müte-
vekkil askerlerimiz bütün bu yangın, lağım, 
bomba infilâklarına göğüs geriyorlar, şâyân-ı 
gıpta bir metîn azimle yerlerini muhâfaza edi-
yorlar, düşmana mukâbelede bulunuyorlardı. 
30, 31’den ve 1 Haziran’dan 16 Haziran’a kadar 
mühim hâdiseler yok.

Fakat Mustafa Kemal Paşa 16 Haziran’da 
fırkasının sağ cenâhında cidden kanlı bir 
muhârebe, bir gece muhârebesi yapmış. Ve 
o günden i‘tibâren 24 Temmuz’a kadar fırka  

tahkîmât evvelâ ufak mıkyâsta kanlı muhâ-
rebeleri intâç etti. Sonra da “Anafartalar” ha-
rekât-ı umûmiyesinin mebdeini teşkîl etti. 8, 9, 
10 Mayıs günlerinde bizim fırkanın cephesinde 
mühim hâdiseler olmamıştır. 11’inci günü bir 
mütâreke akd ettik. Defn-i emvât ile uğraşıldı. 
12, 13, 14 Mayıs günleri de, hattâ 15’te de iş‘âra 
değer bir şey yok... 

- Bu durgunluk neden hâsıl oluyor efen-
dim? 

- Çünkü düşman yorgundur. Çok zâyiât 
verdi. Mühim miktarda kırıldı. Ve benim te-
lakkiyâtıma göre artık Arıburnu’nda netîce-i 
kat‘iyye almaktan sarf-ı nazar ediyor. Ben bu 
durgunluğu ona haml ediyorum. Mayıs’ın 
16’ncı günü benim sol cenâhımda bulunan 
fırka, ki o da bizimdir, ihzâr olunan birtakım 
lağımları iştiâl ettiriyor. Onların iştiâl etmesiyle 
beraber düşmana bir baskın hücûmu icrâ edi-
yor 17 Mayıs’ta işte demin bahs ettiğimiz “Ça-
taltepesi” “Halid ve Rıza” tepesi denilen yerde 
kanlı bir muhârebe oluyor. 

- O tepeye niçin Halid ve Rıza Tepesi den-
miş? 

- Orada Rıza Efendi isminde ve Halid Efen-
di isminde gâyet kahramanca bir hücûm icrâ 
eden iki zâbit şehîd olduğu için!...  Bu muhâ-
rebeden sonra bir aralık benim “Arıburnuna” 
karşı muhâfazasını deruhte ettiğim cepheye 
ilâveten “Anafartalar” mıntıkası dâhilindeki 
“Azmak”a kadar olan parça da taht-ı mes‘ûli-
yetime verildi. Fakat daha sonra bütün Ana-
fartalar mıntıkası doğrudan doğruya Esad Paşa 
Hazretlerine merbût olmak üzere Almanyalı 
“Vilmer” Bey’in taht-ı kumanda ve mes‘ûliyeti-
ne tevdî‘ edildi. On sekiz de hep o muhârebey-
le geçiyor. 22’nci günü verilen ma‘lûmâta göre 
düşman, cenûp grubunda, yani Seddülbahir 
civârında Kirte mıntıkasına şiddetle taarruz 
etmekte idi. Binâenaleyh cephemizde de ciddî 
veyâhûd nümâyiş tarzında bir düşman taarru-
zuna intizâr etmek ihtiyâta muvâfıktı. Hakî-
katte o gün öğleden evvel bütün fırka cephesi 
düşmanın top, tüfenk, mitralyözleriyle şiddetli 
ateş altına alındı. Düşman taarruzu vâki‘ oldu. 
Gerçi umûm cephede düşman adem-i muvaf-
fakiyete düçâr edildi. Fakat Bombasırtı’nda iki 
siperimizi zabt ve işgâl etti. 23 Mayıs günü bu 
siperleri istirdâd ile geçirdik. Düşman geceden 
işgâle muvaffak olduğu bu siperlerdeki kuv-
vetini sabaha kadar teksîf etmiş ve aleyhimize 
isti‘mâl edecek bir hâle getirmişti. Fakat ittihâz 
olunan tedbîrler sâyesinde ve bilhassa 27’nci ve 
57’nci alayların kumandanlarının, zâbitlerinin 
ve efrâdının kahramanlıkları sâyesinde o siper-
ler içinde bulunan düşman kâmilen itlâf edildi. 
Bombalarla parça parça berheva oldular. Siper-
ler elimize geçtiği zaman içerleri düşman ceset-
leriyle ağız ağıza dolu idi. O, müdhiş bir şeydi. 

cephesinde mühim hâdise olmamış. Yalnız 29 
Haziran’da yine düşman bir kısım cephemize 
taarruz etmiş ve tard edilmiş 24 Temmuz günü, 
fırkasının cephesine topçu ateşi başlamış. Bu 
ateş evvelce mu‘tâd dâhilindeki derecede imiş. 
Ancak öğleden sonra şiddetini peyderpey art-
tırmış. Düşman ...’inci fırka cephesinde ve Mus-
tafa Kemal Paşa’nın fırkasının sol cenâhında 
bir taarruz hazırlığı îmâ eder sûrette, şiddetli 
topçu ateşi isti‘mâl etmekte imiş. Filhakîka, 
hemen arkasından “Kanlısırt” taarruza geçmiş. 
Ve bu teşebbüsünde sühûletle muvaffak olmuş. 
Muhârebe bütün cephe üzerinde, hem de pek 
şiddetli olmak şartıyla gece de devam ediyor-
muş. Paşa’nın cephesinin gerisinde, Anafarta 
mıntıkası dâhilinde bulunan “Ağıldere” civâ-
rında sürekli piyade ateşleri işitiliyormuş. Düş-
man gece yarısından yarım saat sonra Paşa’nın 
fırkasına taarruz eder. Ve tekmîl siperlerimiz-
de, hattâ gerilerimizdeki havâlîlere vesâitinin 
azamî derecesini isti‘mâl eder: Yağlı paçavralar, 
tahte’z-zemîn lağım infilâkları, muhtelif nev‘i-
de bombalar, karadeniz topçuları fırkanın cep-
hesini mütemâdiyen sarsmakta imiş. Saat dakîka

                                                                    1      10 
evvelde Mustafa Kemal Paşa kıt‘alarının nazar-ı 
dikkatini şu sûretle celbetmiş:

“Vaz‘iyet-i umûmiye pek mühimdir. Ku-
mandanlardan zâbitlerden her vakitkinden 
ziyâde fevkalâde intibâh ve mesâi’-i fedakârâne 
isterim.”

Sonra saat 3.30 evvelde de diğer bir emirle 
düşmanın bütün teşebbüslerini kıracak teyak-
kuz ve tedabir lüzûmunu tekrar etmiş.

25 Temmuz günü saat 4 evvelden i‘tibâ-
ren düşman topçusu azamî faâliyetle ateş edi-
yormuş. Siperlerimizle râh-ı mestûrlarımızsa 
ehemmiyetli bir sûrette yıkılmağa devam edi-
yormuş. Saat 4.45 evvelde düşman fırka cephe-
sine hücûma kalkmış. Fakat bütün hücûmları 
askerimizin metâneti sâyesinde az bir zaman 
içinde kâmilen mahv edilmiş. Düşmanlarımız 
dehşetli zâyiâta uğramışlar. Hattâ bazı siperleri-
mize girmeye muvaffak olan kısımları da orada 
siperler içinde itlâf edilivermişler.

Aynı günde saat beşe doğru düşman sağ 
cenâhımız aleyhine ikinci bir hücûm tevcîh 
etmişse de bu da püskürtülmüş. Düşman hü-
cûmlarını pek musırrâne bir sûrette icrâ et-
mekte imiş. Paşa gülümseyerek dedi ki: Hattâ 
zâbitlerinin sopalarla efrâdı sıkıştırarak mü-
teaddit defalar siperlerden çıkarmağa çalıştığı 
görülüyordu.

- Pekiyi Paşa Hazretleri, düşmanın fırkanız 
istikâmetinde bu derece uğraşmaktaki maksadı 
ne idi?

-Vallahi, diyemeyiz ki düşmanın ... (19)uncu 
fırka cephesine yaptığı bu hücûmlardan mak-
sadı bir nümâyişten yâhûd da bu cihetteki kuv-
vetlerimizi tesbît etmekten veyâhûd da Ağıldere 
cihetinden sevk ve istihdâmdan men‘ etmekten 
ibârettir. Hayır!... Bence düşmanın asıl maksadı
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Düşman diğer taraftan “Suvla” Limanı’ndan 
da, onun cenûbundaki sâhillerden de asker 
ihrâç etmişti. Bir taraftan da ediyordu. Bugü-
ne kadar Anafartalar mıntakası Şimâl Grubu 
Kumandanlığı’na merbûttu. Ve Şimâl Grubu 
Kumandanlığı tarafından idâre edilmekte idi. 
O gün emir ve kumandada bir değişiklik icrâ 
edildi. Saros Grubu Kumandanı Miralay Feyzi 
Bey’in “Conkbayırı” ve “Kocaçimen”deki kı-
ta‘âtı da taht-ı kumandasına alarak “Anafartalar 
Grubu” nâmıyla bir grup teşkîl olunduğu ta‘mî-
men teblîğ edilmişti. Conkbayırı’ndaki büyük 
tehlikeyi yakından görüyor, ve çok müteessir 
oluyordum. Onun için Şimâl Grubu Kuman-
danlığı’na şu tarzda ma‘rûzâtta bulundum:

“Conkbayırı’ndaki vaz‘iyetin henüz şâyân-ı 
dikkat ve nazik olduğu anlaşılıyor. Bu husûsta 
ordu kumandanının nazar-ı dikkatlerini cid-
dî sûretle celbe delâlet buyurmanızı selâmet-i 
memleket nâmına istirhâm ederim.” Bu anda 
umûm büyük kumandanlarda bir asabiyet 
mevcûttu. Ordu kumandanı Liman Paşa Haz-
retleri tarafından Kâzım Bey telefonda benimle 
görüştü. Mütalaâtımı sordu. Vaz‘iyetin nezâ-
ketini söyledim. Dedim ki: Daha bir ân mev-
cûttur. Bu ânı da ziyâ‘a uğratacak olursak bir 
felâket-i umûmiye karşısında kalmaklığımız 
pek muhtemeldir.” Vaz‘iyetin umûmîleşmiş 
olduğunu, Anafartalar’da çıkmış ve çıkmakta 
olan düşman kuvvetlerini nazar-ı dikkate al-
mak, ona göre umûmî tedbîrler ittihâz etmek 
lâzım geldiğini, sevk ve idâreyi tevcîh ve te’mîn 
için bütün kuvvetlerin bir kumanda altında, 
bilâ-vâsıta bir kumanda altında bulunmasın-
dan başka çâre kalmadığını söyledim. 26-27 
gecesi saat 9.50 sonrada idi ki Şimâl Grubu Ku-
mandanı, Ordu Kumandanı Liman fon Sanders 
Paşa Hazretleri tarafından “Anafartalar Grubu” 
Kumandanlığına ta‘yîn edildiğime dâir olan 
emri teblîğ etti. Aynı emirde, hemen hareket 
ederek 27 Temmuz’da icrâsı emr edilmiş olan 
taarruzu icrâ etmekliğim de mevcûttu. Bu emir 
üzerine ... (27)inci Alay Kumandanı Şefik Bey’i 
... (19)uncu fırka kumandanlığına tevkîl ettim. 
Yanıma fırka sertabibi Hüseyin Bey’i aldım.

- Niçin?
- Hasta idim çünkü... Yâverim Kâzım Efen-

di o gün şehîd olmuştu. Rasim Efendi isminde 
diğer bir süvâri zâbitini de aldım. Dört aydır o 
yerde, yani ateş hattından 300 metre geride ec-
sad teaffünâtı ile bozulmuş bir hava teneffüs et-
mekte idim o gece oradan saat on birde, zindan 
gibi zifirî karanlıklar içinde oradan çıkınca ilk 
defa temiz bir hava karşısında bulundum. Fakat 
bu güzel havayı zulmet ve müphemiyet içinde 
teneffüs etmek nasîp oluyordu.

Hiç ardı arası kesilmeyen hücûmların karşı-
sında azmine ufak bir sarsıntı bile gelmeksizin 

harekât-ı umûmiyesinde hedef-i kat‘î ittihâz 
ettiği “Kocaçimen” silsilesine, aynı zamanda 
... (19)uncu fırkayı da geri atmak sûretiyle vâ-
sıl olmaktan ibâretti fırka cephesinin vaz‘iyet-i 
umûmiyeye nazaran hâiz olduğu ehemmiyet, 
“Arıburnu - Kocaçimen” istikâmetini sedd et-
mesi i‘tibârıyla hâiz olduğu ehemmiyet benim 
tahmînimi muhik gösterebilir. Düşman fırkaya 
yaptığı hücûmlara üç dört livâdan aşağı kuvvet 
tahsîs etmemişti. İlk hücûmda verdiği azîm zâ-
yiâta rağmen hücûmu tecdîd etmesi fırka cep-
hesinde ta‘kîb ettiği gâyenin ciddiyetine gâyet 
açık bir delîldir. Düşmanın fırka cephesinde 
adem-i muvaffakiyete uğramasının sebebi, sah-
ra obüs bataryalarıyla iki harp gemisinden icrâ 
edilen 14, 15 saatlik mütemadî bir bombardı-
man altında kıt‘alarımızın metânetlerini, mev-
ki‘lerini muhâfaza etmelerinden ileri gelmiştir. 
Buna günlerden beri tahkîm ve tarsîn edilen 
siperlerimizin bahş eylediği istifâdeyi de unut-
mayın.

Burada mühim bir satır başına geçeceğiz.
- Buyrun efendim.
- Fırka cephesine tevcîh olunan hücûmlar, 

size îzâh ettiğim gibi, gerçi tard edilmişti. Fakat 
fırka için, bütün “Arıburnu” vaz‘iyeti için daha 
büyük bir tehlike baş göstermiş oluyordu.

- Bu tehlike ne idi?
- Bu tehlike “Ağıldere” mıntıkasından “Şa-

hinsırt”la “Conkbayırı”na ilerlemekte olan düş-
mandı. Bu tehdîdkâr hareket tekmîl Arıburnu 
cephesinin sükûtunu intâç edebilecek bir mâ-
hiyette idi. Bu istikâmete karşı fırka kendi vüs’ 
ü salâhiyeti dâiresinde îcâb eden tedbîrleri al-
mıştır. Fakat asıl tedâbirle, yani umûmî nok-
ta-i nazardan icrâat ve tertibâtla Şimâl Grubu 
Kumandanlığı ciddî bir sûrette iştigal etmekte 
idi. Paşa bu esnâda çıngırağı çaldı. Kapının 
önündeki mahmûz şıkırtısına yeniden kahveler 
söyledi. Birer sigara daha yaktık.

- Filhakîka dedi, mühimce kuvvetlerin 
zevâlden sonra “Conkbayırı” cephesine tevcîh 
edildiği öğrenilmişti. 26 Temmuz günü düş-
man pek erkenden tasvîri mümkin olmayan bir 
şiddetle ilerledi. Gerek “Arıburnu” cephesinde-
ki obüs ve sahra toplarıyla gerekse denizdeki 
harp gemileriyle “Conk” Bayırı’nı ateş altına 
aldı. Bu sırada bazı raporlar aldım ki “Conk” 
bayırı vaz‘iyetini pek şâyân-ı memnûniyet ola-
rak tasvîr etmiyordu. Bu raporlardan başka 
erkân-ı harbiye reîsi ve yâveri bizzât “Conk-
bayırı” ve “Şahinsırt” civârına gönderdim. 
Vaz‘iyeti tetkîk ettirdim. Vaz‘iyette vehâmet 
muhakkaktı. Düşman “Kocaçimen”i ve “Şahin 
Sırt”ı işgâl etmişti. Kendim de bizzât bulun-
duğum fırka tarassut mahallinden “Conkba-
yırı”ndaki hücûm dalgalarını görüyordum. O 
istikâmetten gelen düşman mermileriyle ka-
rargâhımdaki zâbitlerden yaralananlar vardı.  

bu adamın uykusuz, havasız yerlerde burnuna 
kan ve barut kokuları, leş ve ceset kokuları çar-
pa çarpa, kulağında muhtelif çatırdılar, güm-
bürtüler yer ede ede nasıl çalıştığına şaşıyor-
dum. Dedim ki:

- Paşa Hazretleri, benim anladığıma göre 
siz henüz ne düşmanın derece-i kuvvetini, ne 
de başına yeni ta‘yîn edildiğiniz bizim kuvvet-
lerimizi bilmiyorsunuz. Fazla olarak da, de-
diğiniz gibi, bu zulmet ve müphemiyet içinde 
meçhûllere doğru gidiyorsunuz. Bu kadar ağır 
bir mes‘ûliyeti nasıl bir düşünce ile kabul edi-
yordunuz?

- Cidden böyle, çünkü ben bu harekette 
ta‘rîfe sığmaz, alelâde, hattâ fevkalâde kelime-
lerle anlatmaya çalıştığımız rûhî hâletlerin pek 
üstünde olan bir şey görüyordum!

-Vâkıâ böyle bir mes‘ûliyeti deruhde etmek, 
takdîr buyurduğunuz gibi, basit bir keyfiyet de-
ğildir. Fakat ben, vatanım mahv olduktan sonra 
yaşamamağa karar verdiğim için kemâl-i if-
tihârla bu mes‘ûliyeti deruhde ettim. Ve hemen 
saatlerce mesâfe uzakta bulunan “Çamlıtekke” 
karargâhına hayvanla hareket ettim. İşte bu sû-
retle benim Arıburnu ile olan kumanda münâ-
sebetim nihâyete ermiş oluyor.

Bu ifâdelerin rûhunuza verdiği temiz ve 
ulvî te’sîri anlamak için o mert, pervâsız sesi 
kulaklarınız benim gibi duymalı idi. Gözleri-
niz, onun mavî gözlerindeki kuvvetli parıltıyı 
görmeli, azimkâr asker çehresindeki ma‘nâyı 
okumalı idi. İçinde, dram sahnelerindeki kah-
ramanlarına müelliflerinin iâre ettiği büyük gü-
rültülü kelimeler olmayan, o kuvvetli cümleler! 
Ben onları günlerce hâtıramda ve kulaklarımda 
sakladım. Bu genç adama karşı bir meclûbiyet 
hiss ettim.

Bu me’mûriyetinden ayrılırken orada bu-
lunan silâh arkadaşlarına karşı ne türlü hisler 
perverde ettiğini sordum. Zira mukadderâtı-
mızla sıkı sıkıya alâkadâr olan bu muhârebe-
ler esnâsında bütün ordunun, küçük neferden, 
büyük kumandana kadar vazîfesini ne sûretle 
telâkkî, ne sûretle îfâ ettiğini bilmek istiyor-
dum.

İşte Mustafa Kemal Paşa’nın cevâpları:
İngilizler, Arıburnu ihrâcında, bu cepheler-

deki muhârebelerde kumandanlarının, asker-
lerinin gösterdikleri cesâreti, metâneti, cengâ-
verâne mezîyetleri fevkalâde bir lisân-ı takdîrle 
yâd ve i‘lân etmektedirler. Fakat düşünün ki 
bütün muhârebe vesâitiyle mükemmel sûret-
te mücehhez olarak büyük bir i‘nâd ve azimle 
Arıburnu sâhillerine ayak basan düşmanımız 
yine o sâhil kenarlarında kalmaya mecbûr ol-
muştur. Binâenaleyh zâbitlerimiz, askerleri-
miz hissiyât-ı vatanperverâne ve diniyeleriyle, 
şecaât-i mahsûsa-i milliyeleriyle bu derece
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27 Temmuz 5.50 evvelde ... (12)nci fırka, ta-
arruzunun ilerlediğini ve tertibâtını raporla bil-
diriyordu. ... (7)’nci fırkadan da taarruza baş-
landığına dâir ma‘lûmât alındı. Taarruz her iki 
fırkada muvaffakiyetle devam etti. Artık o gün-
kü muhârebenin muhtelif safhalarda sevk ve 
idâresi için verilmiş emirlerle alınmış raporlar 
ve sâir teferruât-ı icrâiyeden sarf-ı nazar edelim 
de netîceyi söyleyelim: Suvla şarkında bulunan 
düşmanın bir kolordusu ve Büyük Anafarta is-
tikâmetinde de bir fırka kadar kuvveti mağlûp 
edilmiş ve kâmilen gayr-i müsâit bir vaz‘iyete 
atılmıştır. Ben mağlûp düşmanın bu derece 
fâikiyetini gördükten sonra kazanılan muvaffa-
kiyetle iktifâ ettim. Taarruzu durdurdum. Elde 
edilen siperlerin tahkîm olunmasını, orada yer-
leşilmesini emr ettim.

- Bu kadar fâik olduğunu söylediğiniz bir 
kuvvet böyle bir gün içinde neden mağlûp 
oldu?

Paşa, masasının üzerinde duran kitabı açarak:
- Bunun cevâbını en iyi Hamilton’un kendi 

raporunda okuyabilirsiniz! Benim o gün gör-
düğüm sebep şudur: Düşman muhtelif kollarla 
toplu nizâmda olarak ilerliyordu. Bu yürüyüş 
kolları önlerinde henüz ne hiçbir mevcûdiyete, 
ne de hiçbir faâliyete tesâdüf etmeyeceklerini 
zann ediyorlardı. Onun için önlerinde hafîf avcı 
hattı bulundurmakla iktifâ etmişlerdi. Bir ta-
raftan kuvvetli ve fedakâr avcılarımızın hâkim 
sırtlardan inerek mezkûr düşman kollarının 
başlarına atılmaları, bir taraftan da topçuları-
mızın isâbetli şarapnellerinin yanaşık düşman 
kolları üzerine te’sîr etmesi düşmanda inzibâtı 
da, kuvve-yi ma‘neviyeyi de, kumandayı da ih-
lâl etti. Baş taraftan tard edilen hafîf avcı hatları, 
bu sebeple geriden takviye olunamadı. Düşman 
da kâmilen gözünü geriye çevirmek ve kaçmak 
tarîkini tercîh etti. Filhakîka düşman kolordu-
sunda kumandanların müessir olmadığını Ha-
milton da bilâhare i‘tirâf etmiştir, fakat benim 
istiğrâp ettiğim cihet Hamilton’un bizzât kendi-
si de oraya geldiği hâlde emrini yine infaz ede-
memiş olmasıdır. Herhâlde Hamilton da dâhil 
olduğu hâlde İngiliz kumandanları beyninde 
çok müzâkere, çok tereddüd olması, ve bilhas-
sa mes‘ûliyet korkusu, bize kendilerini mağlûp 
etmek fırsatını bahş etmiştir. Filhakîka mes‘û-
liyetten korkan kumandanların hiçbir vakitde 
îcâb eden kararları veremediklerini, bunun 
netîcesinde ise acı felâketler husûle geldiğini 
bizzât ben de muhtelif zamanlarda görmüşüm-
dür. O gün ihrâz olunan muvaffakiyet pek ziyâ-
de şâyân-ı memnûniyetti. Fakat vaz‘iyet-i umû-
miyenin ıslâh ve te’mîni ve binnetîce pâyitahtın 
tamâmen, emniyetli bir sûrette muhâfazası 
nokta-i nazarından beni henüz tatmîn etmi-
yordu. Çünkü düşman üç gündür “Arıburnu”  

kuvvetli bir düşmana karşı Dâr’ül-Hilafe ve 
Saltanat kapılarını muhâfaza etmekle cidden 
şâyân-ı iftihâr bir mevki‘ kazanmışlardır. Ku-
manda eğitim bilumûm kıt‘aların zâbitânını ve 
efrâdını birer birer takdîr ederim. Bu ulvî mak-
sat uğrunda canlarını kahramanca fedâ eden 
mukaddes şehîdlerimizi derin ve ebedî bir hür-
metle yâd ederim

Üçüncü Safha
Anafartalar

- Cidden sizi yorduk. Bu hikâyeler uzadıkça 
uzadı. Vak‘alar o kadar çok o kadar mühimdir 
ki. Bilmem hangisini atlasak!

- Efendim ben yorulmam... Bilhassa böyle 
milletin hayâtıyla alâkadâr olan bir meseleyi 
dinleyip bütün kârilere de nakl edebilmek be-
nim için büyük ve samîmî bir zevktir.

- Pek iyi. O hâlde kahvelerimizi içer içmez 
başlarız.

- Gece karanlığında yerinizden çıkıyor ve 
yeni me’mûriyetinize gidiyordunuz.

- Evet. Zulmet-i leylden dolayı yol bulmakta 
birçok sıkıntı çektikten sonra 27 Temmuz saat 
1.30 evvelde “Gümbürdek” Bayırının cenûbun-
da bulunan grup karargâhına vardım. Taarruz 
fecirle başlayacaktı. Vaktim pek azdı. Herke-
sin ma‘lûmâtından istifâde etmek için tekmîl 
erkân-ı harbiye hey’etini yanıma çağırdım. 
Benim bu anda anladığıma göre düşmanın 
“Kireçtepe”, “Kükürtlüpınar”, “Sülecik”, “Mes-
tantepe” hattında -ki düşman miktarı kat‘iyetle 
ma‘lûm değil - mühim fakat yine miktarı gayr-i 
muayyen diğer kuvvetlerinin de “Kocaçimen” 
eteklerinde ve “Conk” Bayırı’nda bulunduğu 
ve mütemâdiyen Kemikliler’e ihrâcâta devam 
ettiği anlaşılıyordu. Ben de kuvvetlerimi ona 
göre tertîp ettim. Fakat henüz telefon irtibâtı 
yoktu. Lâzım gelen kumandanlara emirleri bi-
rer zâbitle fırkalara yolladım. Bu zâbitler aynı 
zamanda haber ve irtibât zâbiti olacaklar; bana 
bizzât doğrudan doğruya rapor vereceklerdi. 
İşte o zâbitlerden biri de budur, diye yâverini 
gösterdi.

Yâveri, tıknaz, esmer, az bıyıklı, hem sert ve 
hem mûtî‘ bakışlı genç bir yüzbaşıydı. O anda 
tetkîk edilen evrâkı tasnîfle meşgûl oluyordu. 
Paşa devam etti:

- Telefon te’sîsi, umûr-ı sıhhiye ve iâşe için 
de îcâb eden emirleri verdim. Kendim de, ta-
arruzu bizzât idâre etmek için saat 4.30 evvelde 
“Çamlıtepe” şimâlindeki tepelerde bulunan ta-
rassut mahalline gittim. .... (12)nci fırkanın ta-
arruzî harekâtına başlamış olduğunu gördüm. 
.... (7)nci fırka kıt‘alarının kâffesini göremiyor-
dum.

ile “Azmak” arasında başkaca mühim kuvvet-
lerle icrâ ettiği mütevâlî ve fedakârâne hücûm-
lar sâyesinde “Conkbayırı” ve “Şahintepe”de 
mevcût tehdîdkâr vaz‘iyete sahip bulunuyordu. 
Filhakîka Hamilton bütün “Kocaçimen” silsile-
sine mâlik olmak nokta-i nazarından “Conkba-
yırı”nın zabtını muvaffakiyetine berâet-i istih-
lâl add ediyor, bu mevzi‘i mihver-i harekât add 
ediyordu.

“Conkbayırı” ve “Şahintepe”nin muhâfaza-
sı için benim kumandayı deruhde ettiğimden 
evvel orada muhârebe eden askerlerimizin pek 
büyük kahramanlık ve fedakârlık gösterdiğini 
kemal-i takdîr ile yâd ederim. Ancak şunu da 
ilâve etmeğe lüzûm görüyorum ki: Bu kıt‘alar 
artık pek ziyâde za‘îflamış ve yorulmuş bulu-
yordu. Fakat yeniden iki piyâde alayının taht-ı 
emrime gireceğine dâir olan ma‘lûmât beni 
vakit geçirmeksizin yeni icrââtta bulunabile-
ceğime dâir iknâ‘ etmiş oluyordu. 27 Temmuz 
günü öğleden sonra saat üçte “Conkbayırı” ve 
“Kocaçimen” mıntıkasında bulunan ... (8)inci 
ve ... (9)uncu fırka kumandanlıklarına telefonla 
dedim ki: “Bu gece Conkbayırı’nda kendilerin-
den büyük faâliyet talep edeceğim iki piyâde 
alayı için orada bulunan kıta‘ât vâsıtasıyla hiç 
olmazsa sıcak bir çorba hazırlatmağa imkân 
bulmanız çok muvâfık olur.”

O günkü muhârebeyi idâre ettiğim mahalli 
terk edip “Çamlıtekke”deki karargâhıma gelir-
ken yolda Liman Paşa Hazretlerinin yâverleri 
müşarünileyh tarafından beni tebrîk etmek 
üzere geliyordu. Müşarünileyhin de karar-
gâhıma gelmiş bulunduğunu haber verdi. Ve 
“Conkbayırı”ndan düşmana icrâsını tasmîm 
ettiğim taarruzun yakından ihzârı ve idâresi 
için bizzât hemen oraya hareket etmek üzere 
kendisinden ayrıldım. Müşarünileyh beni biz-
zât ateşin içine girmekten sıyânet etmeyi dü-
şündü. Fakat başka türlü, yapılacak hareketin 
netîcesinden emîn olamayacağımı takdîr ede-
rek muvafakat etti. Erkân-ı harbiyemle birlik-
te “Çamlıtekke”den “Kocaçimen” istikâmetine 
teveccüh ettik. Düşmanın bir tayyaresi sem-
tü’r-res’imize geldi ve bizi ta‘kîbe başladı. Artık 
zarûrî olarak bütün refakatim hey’eti sağa sola 
açılmak mecbûriyetinde kalmış, bunun netîce-
sinde yollarını şaşırarak ve karanlığa kalarak 
ertesi güne kadar bana mülâki olamamışlardır. 
Ben, benden ayrılmayan süvâri ihtiyât zâbitle-
rinden Zeki Efendi’yle tuttuğum yolu ta‘kîbe 
devam etmeyi zarûri gördüm. “Kocaçimen” 
üzerinden “Conkbayırı”na gitmek istedim. Fa-
kat bu yol İngilizler tarafından tutulmuş olduğu 
için ateşe ma‘rûz kaldım. Daha cenûptan dola-
şarak Conk sırtının şark yamaçlarında bulunan 
...’inci fırka karargâhına vâsıl oldum. Kıt‘ala-
rın ahvâl-i dâhiliyelerini tetkîk ettikten sonra 
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kesîf bir yığın hâlinde bulunan hücûm kıta‘a-
larımızı düşman görecek, karadan ve denizden 
nâmütenâhi topların bombardımanına ma‘rûz 
kalacaktık, belki de bu bir felâket olacaktı. Mü-
dhiş, heyecânlı bir buhrân anı değil mi? Paşa, 
derhal oradaki kumandanlarla beraber hücûm 
saflarının önüne geçmiş Askere düşmanın 
kaçmağa hazırlandığını, fakat buna müsâade 
etmeyeceğimizi söylemiş. “Bunun için benim 
ileriden kırbaç sallayarak vereceğim işâret üze-
rine hemen hepiniz düşmana atılacaksınız” 
demiş. Beş on adım ileri yürüdükten sonra işâ-
retini verince zâbitân ve efrâdın tereddüdsüz 
bir arslan savletiyle düşmana saldırdıklarını 
görmüş. Bu hücûmun karşısında düşmanın kâ-
milen ezildiğini, hiç silâh kullanmak fırsatına 
vakit bulamamış olduğunu anlamış.

- Ortalık açıldıktan sonra idi ki, diyor, 
düşman hakîkaten “Conkbayırı”nı cehenne-
me çevirmişti. Denizden, karadan büyük çaplı 
topların muhtelif cinste mermileri Conkbayırı 
semâsında bitmez tükenmez yıldırımlar vücâ-
da getiriyordu.

Buraya kadar muhâveremizi, sâkin bir 
vaz‘iyetle dinleyen Yüzbaşı Cevad Bey, Paşa’nın 
yâveri, kalın, sertliği hoşa giden bir sesle:

- Bu şarapnel misketlerinden bir tanesi de 
Paşa’nın göğsünü okşamıştır! dedi.

- Nasıl? dedim.
Paşa tespihiyle oynuyordu. Cevad Bey, par-

lak çizmelerindeki mahmûzlar şıkırtı yaparak, 
göğsünün sol tarafındaki nişân kordelâları sıra-
sı ve ipek kordonu kabara ine anlattı:

- Bulunduğumuz yer tamâmen muhâcimle-
rin arasıydı, dedi. Paşa da ilerleyen efrâdımızı 
seyr ederken göğsüne bir şeyin gâyet kuvvetle 
çarptığını duymuştur.

- Evet, sağ tarafta ceketimde bir kurşun yeri 
gördüm. Yanımda bulunan zâbiti: “Efendim, 
vuruldunuz” dedi. Ben böyle bir söz şuyû‘ bu-
lursa askerimizin kuvve-i ma‘neviyesi üzerinde 
yapacağı te’sîri düşündüm. Elimle zâbitin ağzı-
nı kapadım. “Sus” dedim.

- Bir şarapnel misketi göğsünün sağ tarafın-
da tamâm saatinin bulunduğu cebe isâbet et-
miştir. Saat parça parça oldu. Fakat o darbeyle 
Paşa’nın göğsünde hafîf bir lekeden başka ileri 
geçmemiştir.

- O saat sizin için tarîhî bir saattir. Onu gö-
rebilir miyim efendim?

- O saatin enkâzını bu muhârebeden son-
ra Liman Paşa Hazretleri hâtıra olarak aldılar. 
Bana da kendilerinin âile-i asâlet armasını hâvî 
bulunan saatlerini verdiler.

O saati istedim. Cevad Bey gösterdi.  

bana hazırladıkları çadıra çekildim. Zaten gece 
de hulûl etmişti. Lâzım gelen emirleri verdim. 
Taze kuvvetlere intizâr ediyordum. Bu kuvvet-
lerse yukarda bahsettiğim iki alaydı. Bunlardan 
birisi pek geç vâsıl olabilmiş, diğeri ertesi gün 
ancak muvaffakiyet istihsâlinden sonra gele-
bilmiştir. Bu sebeple kumandanlar ve erkân-ı 
harpleri kuvvete nazar-ı dikkatimi celb ettiler. 
Vâkıâ hakları vardı. Fakat ben muvaffakiyeti 
çok kuvvete mâlik olmaktan ziyâde elimizde 
bulunan kuvvete azim ve şiddet vermekte, ve 
onları benim tasavvur ettiğim gibi kullanabil-
mekte görüyordum. Geçirilecek zaman bizden 
ziyâde düşmana fâide-bahş olacaktı. Onun için 
bütün mütalaâta rağmen sûret-i kat‘iyede ta-
arruz edecektim. Hazırlanmaları bitince bana 
bildirmelerini kıt‘alara emr ettim.

- Peki bu az kuvvetle ne türlü bir hücûm 
tertîp edecektiniz?

- Gâyet basit!... Conkbayırı’ndaki ve Şa-
hintepe’deki düşman karşısında duran kuvvet 
...’inci fırkaya âitti. Yeni gelecek alaylar bu hat-
tın gerisinde ve hemen yakınında toplu saff-ı 
harp nizâmında ahz-ı mevki‘ edeceklerdi. Ha-
reket fecirle beraber başlayacaktı: Hiçbir tüfek, 
top ve bomba patlamaksızın süngü ile, düşman 
üzerine atılmak.

- Demek ki o gece bizimkiler, delikerinden 
baş çıkaracak farelerin üzerine hemen atılmağa 
hazırlanan kediler sinsiliğiyle pençelerini içeri 
alıp sezdirmeksizin pusu kuracaklardı. Ve İn-
gilizler o sabah güneşin parıltısı ile uyanmaya-
caklar, süngülerimizin pırıltısı ile kamaşıp dü-
şeceklerdi. Fakat zât-ı âlîniz, anladığıma göre, 
kaç gündür uykusuz kalıyorsunuz? Hiçbir yor-
gunluk duymuyor midiniz?

- Tabîî duyuyordum. Ve bu muhârebe yor-
gunluğunu hiç olmazsa telâfi ederek ertesi gün 
hücûm anında zinde bulunabilmem için ça-
dırımda yalnız kaldım. Fakat buna imkân var 
mıydı? Birçok sebeplerle birçok zevât yanıma 
gelmek mecbûriyetinde kalıyordu. Aynı za-
manda bütün grup cephesinin muhtelif kısım-
larından heyecânlı raporlar alıyordum. Meselâ: 
Düşmanın Ece Limanı önünde nümâyiş için 
dolaştırmakta olduğu boş gemileri görmesi 
üzerine İngilizlerin mezkûr limana asker çıkar-
makta olduğunu bildiren raporlar gibi... Geceyi 
işte bu tarzda geçirmiş bulunuyoruz.

Mustafa Kemal Paşa’nın tasavvur ettiği hü-
cûm 28 Temmuz günü takrîben saat 4.30 evvel-
de başlıyor. Hücûmu seyr etmek üzere Paşa da 
asker ve kumandanlara mülâki oluyor. Fecir baş-
lamış, ortalık aydınlanmağa yüz tutmuş. Fakat 
Paşa hücûm anının gecikmekte olduğunu gö-
rüyormuş. Hâlbuki bu teahhür biraz daha uza-
yacak olursa ortalık tamâmen açılacak. Bizim  

Omega markalı siyah okside bir saat arkasında 
bir taç ve “L.Z.” markaları. Paşa’nın kırılan saati 
de Mekteb-i Harbiye’den beri sakladığı Omega 
markalı kuvvetlice bir talebe saatiymiş. Cevad 
Bey Zenith markalı bir bilezik saati de gösterdi 
ki onu Mustafa Kemal Paşa’ya o kurşun değdiği 
esnâda yanında bulunan genç mülâzim vermiş.

Askerinin bu kadar yanında giden, onlara 
ön ayak olan bir kumandana en zorlu düşman-
ların bile dayanamayacağına aklım eriyordu.

- Peki, siz bu yaranızla uğraştığınız esnâda 
askerlerimiz ne yapıyordu? Hücûma devam 
ediyor muydu?

- Tabîî. O kahramanlar, başlarında fedakâr 
zâbitleri olduğu hâlde gayr-i kâbil-i tevkîf sav-
letleriyle ilk düşman hattını bire kadar boğdu-
lar. Bundan başka önlerine tesâdüf eden, im-
dâda gelen bütün düşman kıt‘alarını perişân 
ettiler. Hattâ bizim münferit aksâmımız boş 
buldukları istikâmetlerden denize kadar git-
mişlerdir. Bence maksad-ı hücûmun ilk safha-
sındaki muvaffakıyetle tamâmen hâsıl olmuştu. 
Karşımda bulunan İngilizleri kâmilen imhâ et-
meye kalkışacak kadar, şerâiti müsâit tasavvur 
etmiyordum. Onun için verdiğim emirle taar-
ruzu kestim.

Conkbayırı’nda ve Şahintepe’de yerleştik 
kaldık. Bu muhârebede düşmana binlerce mak-
tûl, binlerce mecrûh verdirdik. Birçok esliha 
aldık. O cephede bulunan makineli tüfeklerini 
iğtinâm ettik. Birçok da esîr alındı. Bu hücû-
mumuz Sir Hamilton’u bazı mübâlağalı tasvîr-
lere sevk etmiş. Bunu sonra, raporunu okudu-
ğum zaman anladım. (Raporu açıp orada bir 
sahîfe arayarak) bakınız, müşarünileyh diyor ki 
askerlerini mevcût bilcümle toplarımızla topa 
tutturmuşuz bu doğru değildir. Ben bu hücûm-
dan evvel top değil, tabanca bile attırmadım. 
Çünkü, attırsaydım o zaman baskın tarzında 
yapmak istediğim hücûm muvaffak olamazdı. 
Zaten onun askerleriyle benim askerlerim de-
ğil, bizzât benim ve kumandanlarımın onlarla 
arasındaki mesâfe ancak 15-20 hatveydi. Bu ka-
dar yakın mesâfede düşman hattına topçu en-
dahtına imkân olmayacağı erbabınca ma‘lûm-
dur, bâhusûs gece vakti... Bir de Hamilton iki 
taburunun boğazlanıp hâk-i helâke serildiğin-
den bahs ediyor. Bu doğrudur. Fakat bizim 28 
Temmuz’da Conkbayırı’nda yaptığımız hücûm-
la mağlûp ettiğimiz İngiliz kuvveti Arıburnu ve 
Damakçılık Bayırı arasındaki mıntakada bulu-
nan tekmîl kuvvetleridir. Bu meydân-ı harpte 
şân ve şeref kazandıklarından bahs ettiği Gene-
ral Kayley, bütün erkân-ı harbiyesiyle beraber 
maktûl düşen General Baldwin, tehlikeli sûret-
te yaralanan General Koper nelere kumanda 
ediyorlardı, yalnız iki tabura mı?
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sağ cenâhına taarruz ve Kireçtepe’nin bazı ak-
sâmını zapt etmişti. Fakat aynı gece kıt‘alarımız 
tarafından yapılan mukâbil taarruzla “Kireçte-
pe” mevzi‘i istirdâd edildi. Düşman 3 Ağustos 
günü daha fâik kuvvetlerle tekrar “Kireçtepe”ye 
taarruz etti. Düşmanın pek ciddî olduğu an-
laşılan bu taarruzuna karşı yakından ve bizzât 
ittihâz-ı tedâbir etmek üzre mezkûr cephe ge-
risinde “Turşun” Köyü’ndeki fırka karargâhına 
gittim. “Kireçtepe” muhârebe meydânına kâfi 
miktarda kuvvetlerin serîa‘n toplanması lüzû-
mu tezâhür etmişti. Onun için istifâdesi müm-
kin olan cüz‘-i tâmmları celb etmek sûretiyle 
öğleye kadar 12 tabur cem‘ine muvaffak oldum. 
Celbolunan kuvvetler mütemâdiyen muhârebe 
hattına yürüyorlardı. En-nihâyet, erkân-ı har-
biyemden îcâb edenlerle beraber bizzât ben de 
muhârebe hattına yaklaşmak lüzûmunu hiss 
ettim. Bulunduğum yerden muhârebe hattına 
giden tek bir yol vardı. Bu yol mütemâdiyen sâ-
hil yakınından geçiyor, düşmanın sâhile yaklaş-
mış olan iki torpidosu tarafından mütemâdiyen 
ateş altında bulunduruluyordu. Bu sebeple ileri 
hareket eden tekmîl kıta‘âtın durmuş olduğu-
nu gördüm. Hayvandan indim. Kolun başına 
ve mecbûr tevakkuf olunan noktaya geldim. 
Filhakîka oradan ileri geçmek mevtle kat‘î ola-
rak temâs etmek demekti. Hâlbuki bugün bu 
kıt‘aların ileri geçmesi lazımdı. Evvelâ ben yal-
nız olarak koşar adımla geçtim. Arkamdan ve 
birbirinden fâsıla ile erkân-ı harbiye reîsi ve yâ-
verlerim geçtiler. Ondan sonra, tevakkuf eden 
kıta’ât kumandanlarına “geçeceksiniz” dedim. 
Ve parça parça koşmak sûretiyle arzû edilen 
kıt‘alar geçirildi. Bu muhârebenin netîcesinde 
düşman hareketi akîm bırakıldı, evvelkinden 
daha hâkim bir vaz‘iyet alındı.

Yâver Cevad Bey o gün arkadaşlarına o teh-
like içinde hizmet gören bir askeri anlattı: Bu, 
kimsenin geçemediği ateş içinden kemâl-i i‘ti-
dâl ve tevekkülle yürüyerek ilerdeki arkadaşla-
rına bu fedakârlıkla yiyecek ve kuvvet taşıyan 
o fedakâr genci Paşa, yâverinin göğsündeki 
nişânla hemen orada taltîf etmiş.

Paşa dedi ki: 4 Ağustos’tan 6 Ağustos’a geçe-
ceğim. Hattâ isterseniz 8 Ağustos’a geçeceğim. 
O gün, yani 8 Ağustos’ta, sabahtan i‘tibâren 
düşmanın bir taraftan diğer tarafa asker sevk et-
mekten ve gemilerden bazı kıt‘alar çıkarmakta 
olduğu görülüyordu. Bununla beraber cephede 
sükûnet vardı. Öğleden evvel Küçük Anafar-
talar garbında bulunan kıt‘alar nezdine gittim. 
Tertibâtta bazı ta‘dilât yaptım. Karargâha av-
detimde vaz‘iyeti daha meşkûk görüyordum. 
Onun için, ihtiyâtta bulundurduğum fırkalara 
derhal silâh başı etmelerini telefonla emr ettim. 
Bu esnâda idi ki gittikçe mütezâyid top sesleriy-
le beraber düşmanın taarruza geçtiği anlaşıldı.  

Gâlip askerin yalancı mağlûp askere karşı 
esirgeyemediği tezyîf tebessümü Paşa’da pek 
vâzıhtı.

-Maamâfih, dedi, Sir Hamilton’un, aske-
rimizin hücûmunu tasvîrdeki mehâretini pek 
takdîr ederim. Doğrudur! Onun kullandığı 
ta‘bîrleri, isti‘mâl ederek diyebiliriz ki bu muhâ-
rebede askerlerimiz İngilizler için o gün âfet 
oldular. Önlerinde durmaya yeltenenleri hâk-i 
helâke serdiler. Conkbayırı Tepesi’nin zirvesi-
ni tamâmen tarayıp temizlendikten sonra, yine 
Hamilton’un ta‘bîriyle söylüyorum, kovanın-
dan çıkan arı sürüleri gibi güç halle yakalarını 
muhakkak bir ölümden sıyırabilen öteki kollar 
üzerine saldırdılar “İngilizler için bu derece 
nevmîdâne ve hunrîzâne olan muhârebenin 
tafsilâtı asla ve asla sahâif-i evrâk üzerine ko-
namaz. Türkler biri biri ardınca meydân-ı kâr 
ü zâre atıldılar. Ve İsmullahı zikrederek hakîka-
ten pek gazânferâne ve şirâne muharebe ettiler” 
diyor. Bu hücûmlara karşı duran İngiliz efrâdı, 
oldukları yerde telef oldular.

Ha, bir şey daha söylemeli: Hamilton as-
kerimizin ma‘reke meydânında yorulmuş ol-
duklarını, tükenmiş oldukları zehabında bu-
lunuyor. Aldanmıştır zavallı. Bizim askerimiz 
hücûm için verdiğim emirde olduğu gibi, ta‘yîn 
ettiğim hatta durmalarına dâir olan emrimi 
de aynı itâat ve gayretle tatbîk etmekten başka 
bir şey yapmamışlardır. Bu muhârebenin daha 
fazla tafsilâtını yine Hamilton’un raporunda 
okumak mümkindir. Onun için biz bu kadar-
la iktifâ edebiliriz. Yalnız şunu diyeyim ki 28 
Temmuz’da vukû‘ bulmuş olan “Conkbayırı” 
muhârebesi Anafartalar muvaffakiyetinin en 
şânlı safhasıdır.

Yâver Cevad Bey, bu muhârebelerde askeri-
mizin gâyet şiddet ve gayretle hareket ettikleri-
ne dâir îzâhât verdi. Misaller getirdi. Onlardan 
biri de şu ki kuvve-i ma‘neviyesi yerinde olan, 
mâ-fevklerinin fedakârlığına tamâmen inanan 
askerde kuvvetli rûhu göstermek i‘tibârıyla 
mühim buldum. Sıhhiye efrâdımız bir yerde 
istirâhat ediyorlar ve yemek yiyorlarmış. Tam 
o esnâda bir obüs yakınlarına düşmüş. Askerler 
bir müddet toz duman arasında kalmışlar. Son-
ra o sis sıyrılır sıyrılmaz görmüşler ki o askerler 
arka üstü yatmış, kahkahayla gülüyorlar, ken-
dilerine zararı dokunmamış olan obüsle alay 
ediyorlar.

Paşa dedi ki: 29, 30, 31 Temmuz’da, 1 ve 
2 Ağustos’ta büyük mikyâsta hâdisât yoktur. 
Olanlar da sizi alâkadâr etmez.

3 Ağustos muhârebesi (Kireçtepe): Ki-
reçtepe Anafartalar muhârebe cephesinin 
sağ cenâhında pek mühim bir mevzi‘dir. 
Düşman 2 Ağustos günü akşam saat 6.30 
sonrada bir livâ kadar kuvvetiyle grubun  

Bu taarruzu, Küçük Anafarta Köyü’nün sûret-i 
umûmiyede garbında bulunan fırkalarımıza 
“Yusufçuk Tepesi”, “İsmailoğu Tepesi” ve “Az-
mak” ile “Kayacık Ağılı” arasındaki sâhaya idi, 
taarruz olunan cepheye sevk olunabilecek kuv-
vetler “Turşun” Köyü şimâl-garbîsindeki .. (9)
uncu fırka ile “Sivli” Köyü civârında bulunan ... 
(6)ncı fırka ve ... (8)inci ve ... (4)üncü fırkala-
rın ihtiyât kuvvetleri idi, ... (9)uncu fırka evvelâ 
tahrîk olundu. ... (7)inci fırkayı “Sülicek ve İs-
mailoğlu” Tepesi mıntıkalarında takviye etme-
sini, diğer bir fırkanın Küçük Anafarta üzerine 
yürümesini, diğer fırkalara, düşmanın topçula-
rıyla taarruz etmekte olduğu istikâmetleri ateş 
altına almalarını, hulâsa bütün cephede îcâb 
eden tedbîrlerin alınmasını emr ettim. Ancak, 
düşmanın hücûm ettiği cepheye gönderdiğim 
ihtiyât kuvvetleri muvâsalât edebilmek için 
zaman geçecekti. O zamanı kazanmak lâzım 
geliyordu. Elimde bir süvâri livâsı da vardı. Bu 
süvâri kıt‘asının mevcûdiyeti bende şöyle bir 
hâtıra uyandırdı: Fransızlar Seddülbahir cep-
hesinde piyâdelerinin hücûm hatları önünde 
bir süvâri kıt‘asını, yayılmış olduğu hâlde bizim 
hattımıza saldırtmışlardı. Bu Fransız süvârînin 
ateş karşısında bî-muhaba ölüme koşmaları 
hoşuma gitmişti. Bu hareketi cidden şövalöresk 
bulmuştum. Piyâdenin önünde bir perde yapı-
yorlar, ve ötesi yok işte ölüme kucak açıyorlar, 
arkalarındaki piyâdeyi korumak için kendileri-
ni fedâ ediyorlardı. Bu ne tasvîr edilecek cesâret 
ve fedâkarlık levhasıdır.

Binâenaleyh derhal biz(im) süvâri alayı ku-
mandanı beyi yanıma çağırdım. “İsmailoğlu 
Tepesi”ne taarruz eden düşmanı aynı tarzda 
bir hareketle tevakkuf etmesini kendisine emr 
ettim. Pek kıymetli bir süvâri kumandanı olan 
bu arkadaşımız bütün cesâret-i necîbesini bu 
münâsebetle izhâr etti. Bana arzû ettiğim zama-
nı kazandırdı. Düşmanın deniz ve kara topçu-
ları “İsmailoğlu Tepesi” ile “Azmak” deresinin 
şimâl ve cenûbundaki mevzi‘lerimizi şiddetle 
bombardıman ediyordu. Henüz nâ-tamâm 
olan siperlerimiz barınılmaz bir hâle geliyordu. 
Bilhassa “Yusufçuk” Tepesi’ne bir çok düşman 
bataryaları ateşlerini temerküz ettirmişlerdi. 
Bütün cephe üzerine piyâdesiyle de taarruz edi-
yordu. Topçularımızın, piyâdelerimizin kemâl-i 
metânetle icrâ ettikleri ateş sâyesinde bütün bu 
cephelerdeki düşmanın ilk taarruzu telefât ile 
püskürtüldü öğleden sonra 4’le, 4.30 raddele-
rinde tahmînen bir fırka kadar düşman kuvveti 
de topçularımızın şiddetli ateşi altına alındı. Bu 
düşman kuvvetleri  kuvvetinin birbirini mü-
teâkib birkaç kademe olan “Lâletepe”den iler-
lemekte olduğu görüldü. Bu düşman kuvvet-
leri “Mestantepe” ve “Kayacık Ağılı”na doğru 
yanaşıncaya kadar pek çok telefât verdi. Ve bir
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ikinci yaya süvâri fırkasının, kendilerinin gırt-
laklarına yapışıp bir hadd-i te‘dîp yemekten 
kendilerini kurtardıkları için pek tali‘li imişler) 
sözünü pek bayağı bulurum. Ve buna mukâbil 
şu cümleyi kullanmağa kendimi me‘zûn add 
ederim: İngiltere’nin bâis-i iftihârı olan İkinci 
Mavend Yaya Süvâri Fırkası efrâdının temiz 
kanlı ve mert Türk kahramanları karşısında 
dayanamadıkları bence bizim için daha şâyân-ı 
iftihârdır. Hakîkaten Türkler takât-i beşerin 
fevkinde bir kudret göstermişlerdir. 

Şimdi gelelim 13 Ağustos muhârebesine. An-
lıyorsunuz ki sekizden on dörde kadar olan gün-
lerin hâdisâtından bahse lüzûm görmüyorum.

14 Ağustos “Kayacık Ağılı Muhâ(re)besi. O 
gün düşman kesîf topçu ateşiyle Kayacık Ağılı 
cephesinde bulunan fırkamızı ateş altına alarak 
oradaki siperlerimizi döğmeye başlamış. Bu 
ateş öğleden sonra saat dörde büsbütün kesb-i 
şiddet etmiş. Buna gemi topçuları da iştirâk 
etmekte imiş. Mustafa Kemal Paşa, düşmanın 
o cepheye bir taarruz hazırlamakta olduğu-
na kat‘î bir sûrette hükm etmiş. Oradaki fırka 
kumandanına, böyle bir taarruza mukâbele 
maksadıyla hazırlanması için îcâb eden emri 
vermiş. Aynı zamanda mümkin olan tekmîl 
topçularına da o istikâmette ateş açtırmış. İh-
tiyât fırkalarından birine de hazırlık emri ve-
rilmiş. Filhakîka düşman mezkûr cepheye ta-
arruz etmiş. Mustafa Kemal Paşa oradaki fırka 
kumandanından vâzıh haber alamadığı için, 
kendisine telefonla şu emri veriyor:

“İlerideki kuvvetleri kullanacak kimsenin 
orada bulunmadığını anlayarak müteessir olu-
yorum. Her hâlde birinci hatlar teksîf edilmeli. 
Düşmanın hücûmu hâlinde der’akap süngüy-
le karşılanacak sûrette ihtiyât taburları birinci 
hatta takrîp edilmeli. Bunun böyle yapıldığın-
dan ben emîn olmalıyım. Reca ederim icrââtı-
nızı hemen bildiriniz.”

Aynı zamanda demin bahs ettiği ihtiyât fır-
kasını da o cepheye hareket ettiriyor. Erkân-ı 
harbiyesinden Pertev Bey’i de haber zâbiti ola-
rak oraya göndermiş. Almakta olduğu haberler 
nâ-tamâmmış. Bununla beraber düşmanın si-
perlerimize girmiş olduğuna kanâ‘at getirmiş.

“Fırka kumandanının verdiği haberler-
le vaz‘iyet tenevvür etmiyordu, dedi. O kadar 
ki bu fırka kumandanına muğber oluyordum. 
Saat 6.15 sonrada da kendisine bu emri verdim.

- Mümkinse lütfen okur musunuz? 
- Ben şu habere intizâr ediyorum: Siperleri-

mize giren düşman mahv edilmiş, düşman si-
perlerine askerlerimiz girmiştir. Bundan başka 
hiçbir haber bence hâiz-i ehemmiyet değildir.” 
İşte bu emri verdim.

-Netîce ne oldu efendim?

çok defa tevakkufa mecbûr oldu. Bazı aksâmı 
darma dağınık bir hâle geldi. Fakat herhâlde ilk 
taarruzu yapan düşman kıt‘aâtı takviye olun-
du. Ve ikinci defa olarak tekrar taarruza kalktı. 
Bu defa da Yusufçuk Tepesi’ne karşı vâki‘ olan 
hücûm def ‘ edildi. Yalnız bir jandarma bölüğü-
müzün geriye çekilmesi üzerine derhal takviye 
olunarak bir süngü hücûmiyle düşman o nok-
tadan da atıldı. Düşman saat 6 sonraya doğru 
taarruzunu fâik kuvvetlerle ve efrâdı İngiliz 
asılzadelerinden mürekkep ikinci süvâri yaya 
fırkası ile üçüncü defa olarak tekrar ederek 
“Yusufçuk Tepe”sine girdi. Tarafımızdan birinci 
hatlar takviye olunarak icrâ ettiğimiz taarruz-
la düşmanı o tepeden attık. Hâkimiyet bizde 
kaldı. Düşmanın “Azmak” cenûbunda yaptığı 
taarruzlar da püskürtüldü. Bu sûretle 8 Ağus-
tos’ta düşmanın lâ-ekal biri taze olmak üzre üç 
fırka ile yaptığı taarruz netîcesinde on beş yir-
mi bin kadar zâyi‘âtı oldu. Düşmanın maksadı 
bence Kayacık Ağılı, İsmail Oğlu ve Yusufçuk 
tepelerini zapt ederek cephemizi yarmaktı. Ve 
bu hat dâhilinde şarka ilerleyecekti. Filhakîka 
pek büyük azim ve i‘nâd ile müteaddit taarruz-
lar yaptı. Kıt‘alarımızın ve başlarında bulunan 
kumandanlarla zâbitlerimizin metânetleri, fe-
dakârlıkları sâyesinde düşmanın hücûmları gö-
ğüs göğüse, süngü süngüye karşılanarak imhâ 
edildi. Netîce-i muvaffakiyet de bizde kaldı. 

Paşa, General Hamilton’un raporunda, aynı 
güne tesâdüf eden vekâyi‘i hikâye eden sahîfe-
leri yüksek sesle okudu ve bana dedi ki:

- Görüyor musunuz işte; o da bu mağlûbiye-
ti kabul ediyor. Yalnız tasavvur etmediği müş-
kilâta bu mağlûbiyeti sebep gösteriyor. Hâlbuki 
benim ve kıt‘alarımın içinde bulunduğumuz 
müşkilât, muhakkak ki onlarınkinden daha az 
değildi. Ve biz, kendi ifâdesine nazaran üç fır-
kadan da fazla olduğu anlaşılan ve bâhusûs da-
marlarında bir damla İngiliz kanı cevelân eden 
her bir ferdi iftihârından lerzedâr eyleyecek de-
recede ulvî bir manzara” arz ettiğini söylediği 
İngiliz asılzâdeler fırkasını mağlûp etmek için 
kullandığım kuvvetlerin miktarını Hamilton 
tarîh-i harpte okuyacağı zaman Türk askerle-
rini, Türk zâbit ve kumandanlarını her hâlde 
bu İngiliz fırkasının ulviyetinden daha âli bu-
lacaktır. Bundan emînim. Sir Hamilton mezkûr 
fırka efrâdı için diyor ki: Bu derece güzîde efrâ-
da zaman-ı hâzır muharebâtında pek ender 
tesâdüf olunur”. Bunu böyle kabul edersek o 
hâlde bizim 34’üncü ve 64’üncü alaylarımızın 
-ki onları mağlûp etmiştir- efrâdına dünya-
nın hiçbir ordusunda tesâdüf etmek ihtimâli 
olmadığı i‘tirâf olunmalıdır. Yalnız Sir Hamil-
ton’u parlak gâyesine muvaffak olmaktan men‘ 
ettikleri için İngiliz kumandanının (Türkler  

-Bu emirden sonra gelen raporlarda da 
vuzûh yoktu. Bunlarda, hareketin iyice hava 
karardıktan sonraya ta‘likine müsâade etmem 
talebinde bulunuyordu. Bunun üzerine yeni bir 
emrimde dedim ki: “Düşmanın tardı için gece-
nin hulûlünü bekleyerek bir ân bile kayb etmek 
kat‘iyyen caiz değildir. Düşman da karanlıktan 
bil-istifâde fazla takviye kıt‘aları alır. Fa‘âlâne 
hareket ederek düşmanı hemen tard etmeniz 
matlûptur. Gönderdiğim takviye kıta‘âtı ile irti-
bât peydâ ediniz. Onları cephe gerisine yaklaş-
tırınız ve bana bildiriniz.”

Bu fırka cephesinde o gün ve bütün gece 
sabaha kadar müteaddit defalar kanlı boğuş-
malar olmuş. Netîcede düşman maksadını elde 
etmekten mahrûm kalmış. Bundan başka bi-
zim için pek parlak bir muvaffakiyet denecek 
derecede de fazla zâyiâta uğramış. 14-15 gece 
yarısından sonra düşman “Mestan Tepe”den 
“Yusufçuk Tepe”sine taarruza teşebbüs etmişse 
de piyâde ateşlerimizle bu da bertaraf edilmiş.

- İşte bu Kayacık Ağılı muhârebesinden 
sonra nihâyete kadar artık ciddî hiçbir muhâ-
rebe vukû‘ bulmamıştır. Bu uzun müddet zar-
fında gerek biz gerekse düşman tahkîmât ve 
tertibâtıyla iştigal ettik. Bütün tafsîl ettiğimiz 
bu muhârebelerde düşman pek büyük zâyi‘âta 
duçâr olduğu ve bizim taht-ı hâkimiyetimizde 
kalmaktan kurtulamadığı için bütün ümîdleri 
kırıldı. Ben 27 Teşrin-i Sâni’de rahatsızlandım.

- Demek her gün sarsıp emellerinden uzak-
laştırdığınız düşmanınızın kaçtığını görmediniz!

- Hayır! Fevzi Paşa Hazretlerini yerime 
tevkîl ettim. İstanbul’a geldim.

- Firâr haberini nereden aldınız efendim?
- Zann ederim on gün sonra, İngilizlerle 

Fransızların topraklarımızdan kaçtığını İstan-
bul’da işittim. Bilâhare erkân-ı harbiye reîsimin 
buna dâir verdiği rapora istinâden İngilizlerin 
bu hareketini îzâh için, başka kelime aramağa 
lüzûm görmüyorum, bu ta‘bîrin bütün vüs‘at-i 
ma‘nâsıyla kaçtılar, kaçtılar diyeceğim. Bu, ken-
dilerince muvaffakiyetli bir kaçıştır.

Ve gülümsedi.
Bu kadar zaman bana şu hulâsaları vermek 

için yorulan kıymetdâr zâta teşekkürler ettim. 
Ve askerlik hayâtına İstanbul’dan Yafa’ya sürül-
mekle başlayan, Hareket Ordusu gibi, Trablus-
garp ve Balkan muhârebeleri gibi memleketin 
en tehlikeli zamanlarında cân verircesine vazî-
fe başına atılan bu kahramanın elini sıktım. 
İçimde ona karşı derîn bir hürmet, bir İstanbul 
çocuğu rûhuyle derîn bir şükrân olduğu hâlde 
yanından ayrıldım.

  Şişli : 28 Mart Sene (1)334

   Ru’şen Eşref
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ehemmiyetli bir vak‘a cereyân ettiğine ve 
edeceğine dâir hiçbir fikir vermiyordu. 
Arada sırada olduğu gibi düşman gemileri 
istihkâmlarımıza birkaç gülle göndermekle 
iktifâ ediyorlardı.

Fakat hudûdu da geçip, Venedik’te tren-
den inince istasyonda bulduğum Fransız, 
İngiliz ve İtalyan gazeteleri beni birden 
bire hayret ve dehşet içinde bıraktı. Boğaz’a 
şiddetli bir hücûm vardı. İtalyan gazeteleri 
Boğaz’ın harîtasını bütün sahîfe boyunca 
yapmışlar, içerisini düşman zırhlılarıyla 
doldurmuşlar, Boğaz’ın koca bir kısmına 
zabt edilen parçalar cümlesini yazmışlar, 
daha bizimle siyâsî münâsebetlerini kes-
medikleri hâlde düşmanlarımızla birlikte 
zafer neşîdeleri inşâdına başlamışlardı. 

İngiltere bahriyesinin resmî teblîgâtı 
daha müessir ve kat‘i idi. Anadolu ve Ru-
meli sâhilinin en ileri bataryaları sustu-
rulmuş, karaya bir parça asker çıkarılarak 
tahrîbât ikmâl edilmiş, sıra asıl istihkâm-
lara gelmişti ki bunların da az vakit içinde 
tahrîb edileceğinde şüphe yoktu.

Times gazetesi ağırbaşlı bir başmakale-
siyle îzâhât veriyor ve artık, diyorlardı, bu 
teşebbüs İngiltere için bir nâmus mes’elesi 
şeklini almıştır. Derhal karar verdim. Bir ân 
evvel İstanbul’a dönmek lâzım idi. İstanbul 
bütün güzelliğiyle, bidâyet-i fetihten beri 
bekâretini muhâfaza eden istiklâl ve şevke-
ti ile gözümün önünde idi. Bütün Osman-
lılığın ve Müslümanlığın bu yegâne incisini 
İngiliz gülleleri altında harap görmek Av-
rupa’dan ebediyen uzaklaşmak, belki Ana-
dolu’nun hücra bir köşesinde istiklâlden, 
şeref ve haysiyetten mahrûm, küçük bir 
hey’et hâlinde yaşamağa mahkûm kalmak, 
bütün mâzînin ve istikbâlin yıkıldığını gör-
mek İngilizler ve Fransızlar işte buna azm 
etmişlerdi. Dünyanın şimdiye kadar misli 
görülmemiş müdhiş bir donanmasıyla Ça-
nakkale’nin toprak eski ve za‘îf tabyalarına 
saldırıyorlardı. Sevgili vatanın böyle dert-
li ve matemli bir gününde uzakta bulun-
mak hissinin verdiği acılarla, belki İstan-
bul’un son dakîka-i ihtizârına yetişmenin  

5 (18) Mart Muzafferiyetinin Sene-i Devriyesi 

Münâsebetiyle

Şu harb-i umûmînin şarka âid kısmı 
müttefik silâhlarımızın parlak ve kat‘i ga-
lebesiyle netîcelendi. Bu muzafferiyet bir 
takım parça parça muvaffakiyetlerin, ayrı 
ayrı müesserât ve esbâbın tevlîd etmiş ol-
duğu bir vak‘a-i nihâyedir. Acaba bu esbâb 
arasında en ziyâde icrâ-yı teessir etmiş ola-
nı hangisidir? Bu suâle kat‘i cevâp verebil-
mek için şarkda vukû‘a gelen muhârebele-
rin bütün iç yüzünü vâkıf olmağa ihtiyâç 
vardır. Bunu ancak tarîhten bekleyebiliriz. 
Şüphe yok ki Mazuri muzafferiyeti, Gorli-
ch yarma harekâtı Rus Ordusunun mahvı 
yolunda atılmış pek kuvvetli adımlardır. 
Fakat, acaba Almanlar bu muhârebeleri 
kazanmamış olsalar idi. Şimdiki netîce bi-
raz daha geç ve biraz daha zor sûrette yine 
istihsâl edilmeyecek miydi o muhârebele-
ri kayb etmekle şarkdaki harbi tamâmen 
kayb edecek miydik? Bu noktaları hak-
kıyla tenvîr edebilecek vesâik ve ma‘lû-
mat elimizde yoktur. Fakat bugün, geçmiş 
vekâyi‘nin uzaktan görünen manzaraları 
karşısında düşünürsek bilâ-tereddüd diye-
biliriz ki müttefik silâhlarımızın şarkdaki 
galebesini te’mîn husûsunda en kat‘i âmil 
Çanakkale’de 5-18 Mart tarîhinde Osmanlı 
topçularının ihrâz ettiği galebe olmuştur. 
Şâhid oldukları vekâyi‘-i tarîhiyenin ehem-
miyetini insanlar tamâmıyla takdîr ede-
miyorlar. Muâsırlar nazarında pek büyük 
telâkkî edilen hâdisât zamanın darbelerine 
çok kere mukâvemet edemeyerek tarîhin 
nazarında küçülüyor. Hemen gayr-i mer’î 
ve gayri-mahsûs geçen, bazı vakı‘aların 
kıymeti, ehemmiyet ve şumûlü de ancak 
zamanın getirdiği bir mesâfeden bakılınca 
takdîr edilebiliyor.

İşte 5-18 Mart muzafferiyeti de bizim 
için böyle oldu. Vekâyi‘-i harbiyenin dur-
gunluğundan İstanbul’un sükûnundan 
istifâde edilerek İtalya’ya bir bahar tenez-
zühü yapmak için seyahate çıkmıştım Viya-
na’da gördüğüm resmî tebligât Boğazlarda  

ıstırabıyla, korkular içinde memlekete 
döndüm. İstanbul, semâsının ebedî tebes-
sümleriyle, ufuklarının lâ-yezâl ihtişâm ve 
azametiyle kendisini tehdîd eden tehlike-
lere meydân okuyarak hâlâ Türklerin ve 
Müslümanların el dokunmamış Pâyıtahtı 
idi. İlk heyecân geçince Boğaz’daki müdhiş 
harbe de alışılmıştı.

İşte birkaç gün sonra 5-18 Mart hücûmu 
İstanbul’u böyle bir hâlet-i rûhiyede buldu 
düşmanlarımızın o günkü azm-i kat‘isine 
mukaddeme teşkîl eden ilk hücûmlarına 
gösterdiğimiz mukâbele-i muzafferânenin 
verdiği i‘timâd  hissi içinde hiç kimse 5-18 
Mart vak‘asının cihâna şâmil olan ehem-
miyetini takdîr etmedi. İngiliz ve Fransız 
zırhlılarının batmalarını, dönüp gitmeleri-
ni herkes pek tabîi buldu.

Fakat günler geçtikçe, vekâyi‘-i harbiye 
tevâli ettikçe İngiliz gurûr ve nahvetinin 
Çanakkale önünde zelîl ve nâçâr, kırılıp 
dökülmesinin tevlîd ettiği netîcelerdeki 
ehemmiyet hiss olunup Almanlar’ın en kâ-
hirâne darbelerine mukâvemet eden Çarlık 
Hükûmeti mâlik olduğu nâmütenâhî insan 
hazînesiyle zâyiâtını telâfi ederken Sibirya 
ve Şimâlî Avrupa tarîkleriyle aldığı mü-
himmât zâbit ve toplarla tekrar “ordu”lar 
meydâna çıkararak yeni tecâvüzlere bile 
geçerken Boğazların kendisine ebediyen 
mesdûd kalması o muazzam ve müdhiş 
imparatorluğu temelinden sarsmağa başla-
dı. Müttefikleriyle serbest bir irtibâtı ken-
disine men‘ eden Çanakkale muzafferiyeti 
Çarlığın mezârını kazdı ve bizlere şarkda 
muzafferiyet-i nihâiyesini te’mîn etti.

5-18 Mart tarîhinde, Osmanlı kahra-
manları İngiliz hücûmunu kat‘i bir sûret-
de def ‘ etmemiş olsa idi, bugün dünya-
nın harîtası ne şekilde olacaktı? Bu suâlin 
cevâbını hiçbir müttefik bütün kalbinde 
bir ra‘şe hiss etmeden veremez. Emînim 
ki ileride harb-i hâzırın umûm müttefik-
ler arasında müştereken tes‘îd edilebilecek 
mühim vak‘aları aranırsa Çanakkale Zaferi 
bunların en ileri gelenleri arasında ahz-ı 
mevki‘ edecektir.

   Hüseyin Cahid
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kâmilen su almamış mı? Ondan sonra Cenâb-ı 
Hakk’a şükürler ettik. Çünkü İstanbul’u ve İz-
mir’i bizim torpiller değil, torpil konduğunun 
havâdisi kurtarmıştı. Cesâreti ile meşhûr olan 
Yunanlılar Boğaz’a torpil döşendiğini işitince 
Pire civârında manevraları uzatmışlardı.

İşte o zamandan beri ben de birçokları gibi 
Çanakkale’nin büyük bir mukâvemet göstere-
bileceğine ihtimâl vermiyordum. Fakat düş-
manın ejderha gibi zırhlılarının Boğaz’a her 
baş urdukça yaralanıp geri çekilmesi benim 
kanâ‘atlerimi değiştirmeğe başlamıştı. Günler 
geçtikçe herkes eski ve yeni Çanakkale arasın-
daki farkı görüyordu. Boğaz kan ve ateş için-
de İstanbul kapısını müdâfaa ederken, ben de 
me’mûren Almanya’ya gidiyordum. Bulgarlar 
ve Romenler daha harbe girmemişlerdi. Fakat 
Sofya’da, Filibe’de, Rusçuk’ta, Bükreş’te bütün 
görüştüklerim İstanbul’un er geç İngilizlerin 
eline düşeceğini söylüyorlardı. Bir şey, evet pek 
gücüme gidiyordu. O da Bükreş gazetelerinin 
münâsebetsiz resimleri ve soğuk mazmûnla-
rı... Bir gün Kalea Viktorya Caddesi’nden ge-
çiyordum. Kralın sarayının biraz ilerisinde bir 
câmekânda bir (karikatür) gözüme ilişti. Bu 
resim Türklerin İstanbul’dan sûret-i firârını ve 
geri kalanların münâsebetsiz yerlerine İngi-
lizlerin süngü sapladıklarını tasvîr ediyordu. 
Mağazaya girdim. Resim satılık mıdır, diye sor-
dum. Mağaza  sâhibi azametli bir tavırla: “Al-
mak mı istiyorsunuz?” dedi. Evet, ben Türk’üm, 
satın alacağım, dedim. O zaman acı acı güldü: 
“Tabloyu ne yapacaksınız, yakında bunun can-
lısını İstanbul’da göreceksiniz” dedi. Fenâ hâlde 
hiddet ettim ve ben Romenleri daha terbiyeli 
zann ederdim; teessüf ederim diyerek ayrıldım. 
Hiç cevâp vermedi. Tuhaf tesâdüf çok geçme-
den Bulgarlar ve onlara müteâkib Romenler 
harbe girdi. Allah bize kahraman Türk askeri-
nin savleti altında Bükreş’in sukûtunu gösterdi. 
Filhakîka süngü saplandı, fakat acaba kime?

  24 Mart (1)334 (1918)

   Selim Sırrı

Tuhaf Tesâdüf

1313 (1897) senesi ilkbahârında Yunan 
Muhârebesi başlayacağı sırada Çanakkale’de, 
İzmir’de ve Selanik’te denize torpil döşemek 
üzere teşkîl eden komisyon refâkatine veril-
miştim. O zaman daha genç ve tecrübesiz bir 
mülâzım idim. Şimdi i‘tirâf edebilirim. Bizlerin 
koyacağı torpillerin büyük bir iş göreceğinden 
şüphem vardı. Çünkü içimizde bu işlerden an-
layan hemen yok gibi idi. Bir hafta kadar Bo-
ğaz’da ameliyât-ı ferşiyede bulunduktan sonra 
beni iki arkadaşımla aynı iş için İzmir’e yolla-
dılar. Birkaç arkadaşım da Selanik’in tahkîmine 
gitti. Harbden sonra naim torpil Torpille dor-
mante denilen bu müdhiş silâhların toplanma-
dan evvel tecrübesi yapılmak istenildi. Çanak-
kale’de kalan arkadaşım bana şöyle yazıyordu:

“Dün kumandan Paşaların huzûrunda pek 
feci‘ bir imtihân geçirdik. Bir sal tertîb ettiler 
ve Boğaz’ın cereyânına bıraktılar. Biz de tor-
pil kulübelerine girdik. Sal tam torpil hattının 
üzerine geldiği sırada elektrik ile ateşleyecek-
tik. Herkes merak ve endîşe içinde bekliyor. 
Büyük zırhlıları ber-havâ edecek olan bu yet-
miş-seksen kiloluk tazyîk olunmuş dumansız 
barut mahfazasının hâsıl edeceği tarrâkayı 
düşünüyor. Salın bin parça olduğunu görmek 
için gözlerini denizden ayırmıyordu. Sal, salına 
salına birinci hattı geçti, ikinciyi de geçti, hatta 
üçüncüyü de... Bizim torpiller ateş almadı. Her 
taraftan i‘tirazlar yükseldi, birçok dedikodular 
oldu. İş hamd olsun kapatıldı. Bilmem siz ne 
yaptınız?”

Biz tecrübe etmeğe her nedense cesâret 
etmedik. Fakat ticâret gemilerinin kal‘aden 
serbest geçebilmesi için tropilleri toplamak 
üzere emir aldık. Bu oldukça tehlikeli bir ame-
liyât idi. Tersane’nin tertibât-ı mahsûsayı hâvi 
vinçli dubasına üç zâbit bindik ve torpil avına 
çıktık. Deniz dalgalı idi. Âmirim telâş ediyor-
du. Yavaş! Dikkat! Sarsmayınız! Çarpmayınız! 
diye bağırıyordu. Vinç müşkilâtla işliyordu. 
Zincirler, halatlar gerilmişti. Balina balığı cesâ-
metinde kocaman bir şeyin su sathına yaklaş-
tığını görüyorduk. Biraz daha çektiler. Hayret! 
Bizim torpillerden ikisi birden baş başa tos vu-
rarak çıkmıyor mu? Biz dehşet içinde kalmış-
tık. Şimdi bir işti‘âl vukû‘ bulacak ve hepimiz 
uçacaktık. Yalnız bir türlü akıl erdiremiyorduk. 
Biz torpilleri otuzar metre fâsıla ile atmıştık. 
Bunların her birinin iki bin kilo kadar sikleti 
vardı. Denizin dibinde nasıl olmuş da bir araya 
gelmişlerdi! Kazasız sâhile getirdik. Bin kayd 
ve ihtiyât ile (ağız önü) üstüvânesinin vidası-
nı çözdük. Bir de ne görelim? Bizim torpiller  

Çanakkale İçin

İstanbul’u şüphe ve telâş içinde bırak-
tım, bu sevgili şehir iki aydan beri ferah bir 
teneffüse müsâit değildi; her yerde Pâyıtah-
tın kendisinden, evlerinden ve samîmi top-
rağından ayrı bir hava, bedhah ve muallak 
bir hava hiss ediyordum, bunalmış bir gö-
ğüsten bu ölü havayı sökmek için denizi ve 
semâyı değiştirmek lâzımdı. Her şeyi unut-
mak ihtiyâcı içinde, ve her tarafdan sevgili 
şehrime bağlı, Anadolu’nun şimâl ve cenûb 
cephelere boşalıp sönen köylerini geçtim, 
bu köylerle beni aynı eve toplayıp diz dize 
yaşatan garabet ağır bir hastadan beklenen 
kara haberle, tehlikeye düşmüş gibiydi. Ka-
rayollarında her akşam geceyi geçirmek 
için harap sokaklara girerken:

- Çanakkale bu akşama kadar bizdeydi, 
diyordum. 

Zann ediyordum ki bir akşam bir köy 
beni itecekti, evlerin açık kapıları ebedî bir 
demirle kilitlenecek, kadınlar ve erkekler, 
yabancı haremler gibi, yüzlerini ve dudak-
larını gizleyeceklerdi, o vakit:

- Yazık Çanakkale düştü, diyecektim. 

Bütün seyahatte bana köyleri ve mu-
habbetleri kapayan bu günü geciktirmek 
için tekmîl rûhumu bitiriyordum, o gün ki 
herkes bana -Artık sen hemşehri değilsin, 
diyecekti.

Birkaç ay Filistin’in Musevî ve Hristiyan 
memleketlerinde ve Müslüman Hicaz ve 
Suriye bâdiyelerinde günlerin en mukaddes 
saatlerini, en mukaddes âyîn gibi, Çanakka-
le’ye vakf ettik, tâ uzakta bedbahtlar için ku-
rulmuş eski ve yeni şark sultanlıklarının eşi-
ğinde, Çanakkale seyyâl zulmetleri sıyıran 
bir tunç sütûnu andırdı, teferru‘ ve karanlık, 
biri bu sütûnun alçak kâideleri üstüne al-
nını dayayan, biri bu sütûnun bütün zînet 
ve kitâbelerinde dişlerini gezdiren bu iki 
müzlim şey, ve sütûn fırtınalı denizlerin en 
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ihâta ettiği kısa mesâfeleri gösteremez, 
Çanakkale zirvenin en zî-hayât yerin-
de bir küçük çalı idi. Bu mâni‘den sonra 
gözler için ne mesâfeler, ve ne vüs‘atler 
mev‘ûddü! Ve zirveye kadar dizleri yor-
gun düşen ve göğüsleri ağlıyor gibi so-
luyan yolcular aylarca çalıların akîm 

nihâyetindeki ihtiyâr kayalar gibi, ara sıra 

sönüp, sonra görünen bir köşesinden bütün 

hayâtını haber vererek aylarca yaşadı.

Dağların yüksek irtifâ‘ları, en erken tulû‘ 

ile en geç gurûbu gören yerler, ba‘zan yol-

culara küçük bir çalı sebebiyle eteklerin bile 

Tashîh

1 - 69’uncu sahîfedeki (Akın) serlevhalı şiirin imzâsı (Hakkı Sühâ) olacaktır.

2 - Müderris Faik Sabri Bey’in “Çanakkale Boğazı Nasıl Açılmış?” makâlesine âid şekillerden 83’üncü sahîfedeki üçüncü ve dördün-

cü ve beşinci şekiller sehv tertîb olarak ters basılmış ve şekiller altına vaz‘ı iktizâ eden yazılar unutulmuş olduğundan i‘tizâr ile tashîh 

edilir: Şekillerden (3)üncüsü “Kocatepe ile Nara Kal‘ası arasında” (4)üncüsü “Kilidülbahir ile Çanakkale arasında Boğaz’ın arzânî mu-

katta‘larını” ve (5)incisi “Teraseler”i göstermektedir. (6) numaralı şekil “Çanakkale Boğazı’nın nasıl meydâna gelmiş olduğunu gösteren 

bir şekl-i muhayyel”dir.

3 - 113’üncü sahîfede: -Daha basılmayan “Türkün Hayat Dalgaları” piyesinden- olacak.

4 - 64’üncü sahîfede Çanakkale’ye Giderken manzûmesinin27’inci satırında “geçiyordu” kelimesi, “geçiyorlar” 28’inci satırında “tit-

riyordu”, “titretirdi” 29’uncu satırında “geçiyordu”,  “geçiyorlar” olacaktır.

 köklerini fırlatacak hayırlı seyyâhı bekle-

dik. Ve Çanakkale kurtulunca bütün mem-

leket, güneş, hayât ve ümîdin istilâ ettiği 

memleket göründü.

 21 Nisan (1)334 (1918)

   Falih Rıfkı
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