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Çanakkale Cephesi’nde 
Askerî Kayıtlara Göre

19 Mayıs 1915 
Türk Taarruzu



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

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



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

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

İsmail KAŞDEMİR 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı



önsöz

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

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



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

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

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

Dr. Barış BORLAT 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürü



a. Sunuş

b. Önsöz

08.syf

02.syf

04.syf

48.syf

11 Mayıs 1915

12 Mayıs 1915

“Bahsedilmiş düşman siperleri, 
bizim topun ateşini, bir zaman kendi 

topçusunun kazayla kendilerine isabet 
eden ateşi sanarak bayrak sallamak, 

flama dikmek işaretlerini kendi 
topçusuna verdiğini görür idik.”

ASKERÎ TARİH BELGELERİNDE 11 MAYIS 1915-24 MAYIS 1915 
ARASINDA YAŞANAN GELİŞMELER

icindekiler,



82.syf
13 Mayıs 1915

122.syf
14 Mayıs 1915

286.syf

148.syf
15 Mayıs 1915

248.syf
17 Mayıs 1915

200.syf
16 Mayıs 1915

18 Mayıs 1915

“Bu hücum yalnız Osmanlı 
Ordusu’nun şan ve şerefini 
kazanma değil, hatta bütün 

Müslümanların kurtulmasına ve 
yükselmesine sebep olacaktır. Şu 

kutsal vazîfenin meydana çıkmasına 
memur bulunanlar arasında 

5. Tümen’in gayret ve fedâkârlıkla 
kendini göstereceğine katîyen 

eminim.”



11
Mayıs
1915



11
Mayıs
1915

“Bahsedilmiş düşman siperleri, bizim 
topun ateşini, bir zaman kendi topçusunun 

kazayla kendilerine isabet eden ateşi 
sanarak bayrak sallamak, flama dikmek 
işaretlerini kendi topçusuna verdiğini 

görür idik.”

11 Mayıs 1915
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Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
C: 10 Mayıs 1915 telefona: 72. Alay 3. Tabur’un ilk gelecek subay-
lardan eksiği ikmâl edilecektir.

19. Tümen Emriyle 
 Kurmay Binbaşı İzzeddin

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 02.30
İkamet Mahalli: Sağ Kanat Gerisinden

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Sazlıdere yakınında olduğu ve o civardaki tepede toprak kazmakta 
olduğu haber verilen düşmanın kuvvetini, erzak, çıkarma ve teşeb-
büsünü ortaya çıkarmak üzere Tabur’dan 3. Bölük Teğmen Mustafa 
Nuri Efendi birtakım kuvvetle saat 22.00’de o tarafa gönderilmiş ve 
şimdi dönmüştür. Gözlemlenen olduğu gibi aşağıdadır.
Şöyle ki: Harp hattının sağından Büyükkemikli Burnu (dâhil) oldu-
ğu halde sahilin bütün geniş cephesinde keşifler yapıldığı ve bizzat 
Sivritepe tamamıyla arandığı halde kesinlikle düşmandan bir eser 
görülmediği ve az önce adı geçen tepedeki toprak kazmaya dahi 
dikkat edildikçe düzgün bir şey olmayıp, mümkün olmayan işgal 
cepheleri denize yönelen kademeli birtakım siperlerden ibâret bu-
lunduğu ve kuvvetin Allah’a hamd olsun sağ sâlim geri döndüğü 
arz edilir.

125. Alay 3.Tabur Kumandanı
Yahya Kazım

Tarih: 11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Maltepe’den

Kolordu Emri 
1-Genel durumda bir değişiklik yoktur.
2-Kabatepe bölgesi; Kabatepe-Kumtepe, Kabaltepe-Kakmadağ sa-
hasını içinde bulundurur. İşte bu Bölge Kumandanlığı’na, Akbaş 
Sevkiyat Başkanlığı’nda hizmetli Yarbay İrfan Bey tâyin edilmiştir. 
Birlikler, diğer tümenleri takviye için 11. Tümen’in karargâhı ve 
Kurmay Heyeti, Kabatepe Bölge Kumandanlığı’na verilmiştir. Bölge 
Topçu Kumandanlığı’nı 11. Topçu Alayı Kumandanı Yarbay Emin 
Bey yerine getirecektir. Bölge bağımsız olarak kolordunun emri al-
tındadır. Bu bölgeye tahsis edilen kuvvetler harp nizamına bağlıdır.
3- Sözü edilen kuvvet Kabatepe (dâhil) Kumtepe (dâhil) kıyılarına 
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çıkarma yapacak düşman kuvvetlerini uzaklaştıracak ve aynı za-
manda Arıburnu bölgesindeki kuvvetlere yardım edecektir. Bölge 
Kumandanı işte bu yardımı tamamen vaktinde yerine getirebilmek 
için 19. Tümen Kumandanı’yla dâima iletişimde bulunacaktır.
4- Palamutluk’ta bulunan 16. Tümen Kumandanı, 48. Alay’la bera-
ber tümenine katılacak ve işte bu alayı Kapıdere’nin kuzeyine yer-
leştirecektir.
5- 11.Tümen’deki Makineli Tüfek Bölüğü geçici olarak 16. Tümen’e 
verilecek ve Kocadere kuzeyindeki alayın yanında bulundurulacak-
tır.
6- 16. Tümen’in Kanlıkuyu’da bulunan 47. Alay’ının bir taburu Ko-
caçimen Dağı’nda bulunarak Ağıldere istikametinde 19. Tümen’in 
sağ kanat gerilerini temîn edecektir. Tümen topçusundan bir kıs-
mını Çimen Dağı’nın batı ormanlarında keşfedeceği uygun bir yere 
yerleştirerek Arıburnu ve iskele civarıyla düşman savunma hattını 
ateş altına alacaktır.
7- 19. Tümen 77. Alay 3. Tabur’u Kabatepe’de alayına gönderecek 
ve Kolordu Süvari Bölüğü’nü kolordu karargâhına iâde edecektir. 
Despot Limanı’nın kuzeyindeki sahil bölgesi Gelibolu bölgesinde 
toplanmış olan birliğe verilmiştir. Bu birliğin Kumandanı Müstakil 
Süvari Birliği Kumandanı Yarbay Hamdi Bey’dir.
8-Gelibolu Seyyar Jandarma Tabur’u Mestantepe’yi bir bölükle tu-
tacak ve tahkim edecektir. Bu bölüğün bir takımı Büyük Kemikli’de 
bulunacaktır. Ece Limanı’na bir bölük gönderilecek Dursun’da ihti-
yat1 olarak böylece bir bölük bulundurulacaktır.
9-Tayfur’da bulundurulacak bölük eskiden olduğu gibi durumu gö-
zetlemeyi yerine getirecektir.
10-Ordu karargâhı, Yalova güneyinde kurulan ordugâhına nakle-
dilmiştir.

Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Kuzey Grubu Kumandanı’nın Yukarıdaki Emri: Aynen Bildirilir.

EK
Son başarıyı Padişah Hazretleri’ne arz eyledim. Ortaya konulan 
kahramanlık ve cesaretten dolayı yüce şahsiyetlerine ve beraberle-
rinde bulunan bütün subay ve birliğe selâm ve mahzûziyyet-i şâhâ-
nelerini müjde etmemi ferman buyurdular. 

Enver 

1 İhtiyat: Savaş sırasında her an savaşa girebilecek şekilde hazır bulundurulan askerî birlik, de-
vamlı silâh altında tutulmayıp gerektiğinde orduya alınmak üzere terhis edilen sınıf.
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EK
Başkumandanlık Vekâlet-i Celilesi’nin gelen emirnâme sûreti yu-
karıya çıkarıldı. Birliğe müjdesi ve şu müjdeye aracılık etmemden 
dolayı pek iftihar bulunduğumun da husûsî teşekkürümle beraber 
tâmim ve tebliğini rica ederim. 

Liman von Sanders 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Başkumandanlık Vekâlet-i Celilesi’nin telgrafnâmesiyle 5. Ordu 
Kumandanlığı’nın ilâvenamesi sûretleri aynen ve memnuniyet ve 
övgüyle bildirilir. 

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı
 Esat

Sağ Kanat, Merkez ve Sol Kanat Grubu Kumandanlıkları’na
Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi’nden gelen şeref ve 5. Ordu Ku-
mandanlığı’yla 3. Kolordu Kumandanlığı’ndan husûsî teşekkür ile 
bildirilen emirnâme sûreti kemâl-i fahr ü sürûr ile tâmim ve bütün 
subay ve efrâda müjdesini temenni ederim.

 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 05.40
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
1- 77. Alay’ın 3. Tabur’uyla beraber bulunan 14. Alay’ın 2. ve 6. Bö-
lükleri’nin dâima siper içinde bırakıldığı ve iâşeleri temîn edilme-
diği, sözü edilen bölük kumandanlarının şikâyeti üzerine Merkez 
Bölgesi Kumandanı Yarbay Ali Bey tarafından bildirilmektedir.
2-Harp durumunun uygunluğu derecesinde yorulmuş olan bölük-
lerin geridekilerle değiştirilmesi gerektiğinden, bu husûsta Tabur 
Kumandanı’nın dikkatini çekmek lâzımdır.
3-Taburlarından ayrılmış olup başka taburla birlikte harp eden bö-
lüklerin iâşelerinin mükemmel şekilde sağlanması ve sonucunun 
bildirilmesi arzu edilir.

19. Tümen Kumandanı Emriyle 
Kurmay Heyeti Başkanı

Binbaşı İzzeddin
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Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 05.40

72. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
Bu emirnâmeyle bölüklerin nöbetleşme ile değişimi ve bir nevi 
şikâyete yer bırakılmaması gerekir. Sizin emrinize tamam dört bö-
lük verilmiştir. Sizinkilerle beraber altı bölük eder. Bunlar pek güzel 
nöbetleşme yapar. İâşeleri husûsunda da güçlükler yaşanmaması 
gerekir.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 05.40

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Yirmi dört saat zarfında dört yaralı, iki şehit, üç durumu belirsiz 
vaka yaşanmıştır.
2-1.Tabur erlerinden olup diğer taburlarda bulunan erler henüz ta-
burlara katılmamıştır.
3-Başka bir gelişme olmadığı arz edilir.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Hayri

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat:08.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
64. Alay, 20. Alay 3. Tabur ve 12. Alay 3. Tabur’dan şehit olan su-
bayların defterleri bugün akşama kadar kolordudan talep ediliyor. 
Birçok defalar açık kimlikleriyle, sicil numaralarının ve maaş hakkı 
kazanan ailelerin nüfus ve miktarı ve bulundukları yerler, adresleri 
talep edildiği halde henüz cevap verilememiştir. Bu nedenle toplu 
olmak üzere öğleye kadar bilgi verilmesi önemle istenilir.

19. Tümen Kumandanı Emriyle
Kurmay Başkan Binbaşı İzzeddin

Tarih: 11 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Durum tamamıyla dün akşamki arz eylediğim şekilde olup başka 
bir gelişme olmadığı arz edilir.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
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Tarih:11 Mayıs 1915
Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na

 
1-Mevziîlerimizde bir değişiklik yoktur.
2-Tabur bölgesinin sağ kanat kısmının ilerisinde mevcûd düşman 
siperlerine fedâi erler ile bomba atılmıştır. Ve bu siperlerde düşman 
olmadığı veyâhut geceleyin geri çekildikleri pek anlaşılamamıştır.
3-Bölgemizin sol kanat kısmına da yaklaşmak isteyen düşman ba-
şarılı olamayıp şiddetli ateşler etmiştir.
4-Bir şehit, dört yaralımız vardır.
5-Cephemizdeki ve sağa doğru yapılan siperler bizim siperlere 40-
50 adım mesafededir. Siperler ile daha gerideki sırtta mevcûd me-
safeleri 500-600 metre arasında bulunan siperlerin korumasında 
bulunuyor. Düşmanın mitralyözü dahi oradadır.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat:09.50 

Sağ Kanat 57. Alay Kumandanlığı’na
Dün gece sol kanat bölüğüyle düşmanın siperlerine bir hücum ya-
pılmıştır. Sipere yaklaşan asker, düşmandan eser görmemiştir. Ve 
siper içerisinde bulunan bize ait sekizden çok kasatura, mavzer, iki 
düşman filintası ve bir kazma ve bir balta, üç küreği almışlar ve 
kum torbalarını delerek tahrip etmişler ve gizli yolları kapatmış-
lardır. Bu hareket esnasında diğer birlikten atılan silâhlardan bir 
çavuş hafifçe yaralanmıştır. Bu sabah tekrar ileri siperlerine gelen 
düşman askeri tarafından askerimize bir bomba atılmış ise de pat-
lamamış ve bomba getirilmiştir. Diğer bölüklerin bölgelerinde du-
rumda değişiklik yoktur.

57. Alay 3.  Tabur Kumandanı 
Hayri

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Durumda bir değişiklik yoktur. İstihkâm Bölüğü geldi. Oluşturul-
maya başlanılan 1.Tabur’a kumandanlık edecek bir kimse ile hiç ol-
mazsa bir bölük kumandanının gönderilmesi istirham olunur.

Sağ Kanat Kumandanı 
Avni
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Tarih:11 Mayıs 1915
64. Alay Kumandanlığı’na

Bu gece ileri mevziîmize yaklaşmaya çalışan düşmana ateşle karşı-
lık verilerek geriye püskürtüldüğü ve durumda bir değişiklik olma-
dığı bilgi vermek için arz edildi.

20. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferid

Tarih:11 Mayıs 1915
Taburumuz bu gece eldeki tahkîmat araçları ile bir bölüğün siperi 
kazılmıştır. Ve bu gece yine siper kazmaya devam edildiği arz edilir.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı 
Yüzbaşı Mehmed Ali

Tarih:11 Mayıs 1915
Dün gece bölgemiz dâhilinde gerek tarafımızdan ve gerek düşman 
tarafından taarruz meydana gelmeyip, siperlerde bir asker bulun-
duğu ve siperlerin tahkîmatıyla meşgul bulunduğu arz edilir.

64. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Kadri

Bilgi vermek için Sağ Kanat Kumandanlığı’na takdim.
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet

Tarih:11 Mayıs 1915
64. Alay Kumandanlığı’na

Düşmanın bir römorkörünün yanında tombaz2 olduğu halde çıkar-
ma iskelesine yanaştığı, sağ kanatta bölüğümüzden gelen rapora 
atfen arz edilir.

20. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferid

Önemle Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na takdim.
64. Alay Kumandanı

Servet

Bu konu 125. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’ndan sorulmuştur.

2 Tombaz: Altı düz büyük kayık, Üzerine köprü kurulan duba.
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Tarih:11 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Buraya gönderileceği dünkü gün emir buyrulan 77. Alay’dan 9. Bö-
lük geldi. Akşama geleceği bildirilen diğerinin gelmediği arz edilir.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mahmut

Sözü edilen bölük gönderilmiştir.

Tarih: 11 Mayıs 1915
Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na

Düşmanın bir römorkörünün yanında bir tombaz olduğu halde ih-
raç iskelesine yanaştığı haber verildiğinden durumun soruşturul-
ması emir buyrulmuş, sağ kanat gözetleme takım subayından alı-
nan raporda bir römorkörün bir mavnası içinde üç kişi kadar asker 
olduğu halde iskeleye doğru hareket ettiği ve sahilde düşmanın 
ufak bir boş sandalının bulunduğunun beyân kılındığı arz edilir.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Yahya Kazım

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 06.55

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Şimdi Keltepe’de düşmanın bir mitralyözünü gördüm. Bu ana kadar 
yaptığım atışlardan oranın istikamet ve mesafesini bildiğim için 
aynı mesafe ve istikametle atış yaptım. İhtimal yanlış parlayan bir 
şarapnel bu kazaya sebeptir.

Topçu Teğmeni 
Nusret

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 20.40

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bugün durumda değişiklik yoktur. Bugün beş yüz mevcûdla 57. 
Alay’ın 1.Tabur’u oluşturulmuş ise de bu taburda iki teğmenden 
başka subay yoktur. Ve tabur sol kanat gerisinde ihtiyatta bulundu-
rulmakta olduğu arz edilir.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni
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Tarih:10-11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan 

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Bu günkü mermi harcaması 41 şarapneldir.
2- Ateş almayan bir adet şarapnel yukarıya bataryaya gönderilmiş-
tir.
3- Hali hazırda 85 şarapnel 36 dane mevcûd olduğunu açıklayan 
rapordur.

Schneider Cebel Teğmeni
Ahmet Kemâl

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den 

Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Dün öğleden sonra şimdiye kadar bir gelişme olmadığı arz edilir.

125. Alay Kumandanı 
Yarbay Abdürezzak 

Tarih: 11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan 

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Düşmanın durumu eskisi gibidir.
2- Alaylarca çıkarılan keşif kolları kendi bölgeleri cephelerinde gö-
revlerini yerine getirmeleri ve meydana gelen durumlarda diğer 
alay cephesine geçmesi muhtemel bulunduğundan, civar birliklere 
keşif kolunun varlığı haberinin anında ulaştırılması başarılı olur.
3- Mazgalların ikmâline ve tahkîmatın takviye ve genişletilmesine 
çalışılmaktadır.
4- Dün gelen ikmâl erlerinden birinde kabakulak hastalığı görül-
müş ve er doktoru tarafından tecrit edilmiştir. Sözü edilen hastalık 
bulaşıcı bulunduğundan korunma emri taburlarımıza bildirilmiştir.
5- Başkaca bir olay olmadığı arz edilir.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahit

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan 

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Durumda bir değişiklik yoktur.
2- Bölgemizde olay yoktur.

Tecrit: Ayrı bir yerde tutma, ayırma.



22

3- Soldan uzatılan siperden 20-30 metrelik bir kısmı kalmış bu gece 
o da son bulacaktır. 
4- Mazgalların inşâsı  için istihkâm subaylarından bir benzerinin 
gösterilmesine aracılık edilmesi arz edilir.

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

27. Alay Kumandanlığı’na
1- Bu gece 25 kadar ceset toplattırılmıştır. 46 çuval ikiye bölünerek 
eksiksiz mazgal yaptırılmıştır.
2- Ateş hattı, istihkâm subayının yol yapmasıyla iyileştirilmiş ve 
düz hale getirilmiştir. 
3- Solda bulunan takım bu gece fazlaca düşman ateşine maruz kal-
dığından karşılık verilerek birçok cephane sarf etmiştir.
4- Cephemizde görülen düşman durumunda değişiklik yoktur.

1. Tabur Kumandan Vekili
Kıdemli Yüzbaşı İbrahim

Sol Kanat Kumandanlığı’na takdim. 11 Mayıs 1915.
27. Alay Kumandanı Namına

Binbaşı Mehmed İsmet

Tarih: 11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Durumda değişiklik yoktur.
2- Cesetler defnedilmiş, tahkîmatın ikmâline çalışılmıştır.
3- Kanlısırt’ın orta kısmının güneyinde 27. Alay düşmanla epeyce 
karşılıklı ateş teatisinde3 bulunmuştur.
4- Başka olay olmadığı arz edilir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Bölük Kumandanlığı’na
Görevli bulunduğum 72. Alay bölgesinin tahkîmatına sözü edilen 
alaydan kuvvet yardımı verilmediğinden ve hattın uzun olmasın-
3 Teati: Alıp verme, karşılıklı alıp-verme.
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dan dolayı yalnız bölüğümüzden giden erler ile iş epey müddet 
uzayacağından, gecikeceğinden dolayı tenkid edilmemek üzere bu 
rapor sunuldu.

4. Bölük İstihkâm
Teğmen Mustafa

Yukarıdaki rapora göre 72. Alay’da yapılacak tahkîmat ve yakınlaş-
manın sırf istihkam müfrezesinin faâliyetinden beklendiği anlaşıl-
maktadır. Hâlbuki o bölgede yapılacak ve etkilenecek epey uzun bir 
ateş hattı bulunduğundan, büyük emir kumandanlarınca verilmesi 
gerekli olan kazmalı ve kürekli piyade askerleri arz edilmiş, alay-
dan verilemeyecekse sağ kanadımızdaki 125. Alay, 33. Alay, 27. Alay 
bölgelerindeki işi 1-2 gece bırakarak tekmil bölüğüyle sözü edilen 
bölgedeki işleri sona erdirmeye veyâhut diğer alayların takip ettiği 
ve emir kumandanlarınca kazmalı kürekli askerler gözetimine ve-
rilmesi için îcab edenlere istekte bulunulması arz edilir.

İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı Hakkı

Bütün siper kazma faâliyetlerinin istihkâm bölüğüne yüklenmesi 
başarılı olamayacağından ve sözü edilen bölük askerlerinin başlıca 
görevi piyade askerlerine yol göstermek olduğundan gerekli olan 
askerlerin verilmesi ve sonucunun bildirilmesi. 72. Alay Kumandan 
Münir Bey’e. 11 Mayıs 1915.

 Yarbay Mehmed Şefik

Tarih: 11 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

Bütün siper kazma faâliyetlerinin istihkâm askerlerinin üzerine bı-
rakılması uygun değildir. İstihkâm bölüğünden kaç gecedir askerler 
geliyorsa bizim 1. Tabur’umuzdan da yeterli miktar da askerler ha-
zır edilmektedir. Dün gece yine hazır edilmiştir. İstihkâm Teğmeni 
Efendi gece yarısından sonra 02.00’de geri dönmüştür. Arkasından 
istihkâm askerleri de gitmek istedikleri hâlde görevli Üsteğmen 
Cemâl Efendi tarafından bırakılmayarak çalıştırılmıştır. Bundan 
gücenmiş olan askerlerin şikâyeti olsa gerektir. Askerlerimizin ge-
rek istihkâmlarda ve gerek ölülerin defninde çalıştırıldığı istihkâm 
Teğmeni Efendice de bilindiği hâlde bu yolda bir bilgi sunulduğuna 
aklım ermedi. Bundan böyle de bir kat daha askerlerin katılması-
na dikkat edilecektir. Eskisi gibi gerekli olan istihkâm askerlerini 1. 
Tabur’umuz bölgesine gönderilmekle beraber istihkâm yüzbaşısına 

Tekmil: Bütün, tüm.
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bildirilen bir manga askerin de 2. Tabur’umuz bölgesine gönderil-
mesi gerektiği arz olunur efendim.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir

Tarih: 11 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

Düşman donanması 14. Alay siperlerine ateş etmektedir. Bu top-
ların istikametini gösteren flamanın 14. Alay cephesinin sağı ile-
risinde bulunan sırtın eteğinde sarı ve kırmızı bir flamadan ibâret 
olduğu ve bu flamayı uygun olmayan istikametlerde tespit eden bir 
gözetleyicinin de bulunduğu ve 15. Alay Kumandanlığı’ndan bil-
dirilmekte ve bu flamanın bölgemizden pek güzel görüldüğünü ve 
mitralyöz ve top ateşi altına alınması mümkün olduğu bildirilmek-
tedir. Pek fazla kayıplarımızı doğuran düşman topçu ateşinin etki-
siz bırakılması için sözü edilen flamanın faâliyetinden çıkarılması-
nın sağlanması rica edilir.

Merkez Grup Kumandanı
Yarbay Ali

Tarih: 11 Mayıs 1915
Merkez Grubu Kumandanlığı’na

C: Buradan sözü edilen flama görülmektedir. Ve her gün bunun bu-
lunduğu yerlere ateş açmaktayız fakat yakalanmış olduğu ateş harp 
gemilerinden değil; Kanlısırt’ın batısında yer alan düşman cebel 
bataryasındandır sanırım. Bu bataryanın düşürülmesi topçu batar-
yalarımızın gayretine bağlıdır. Durumun daha iyi incelenmesiyle 
14. Alay’ın maruz kaldığı ateş harp gemilerinden midir yoksa cebel 
bataryasından mıdır bildirilmesi rica edilir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih: 11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Düşman tahkîmatına devam etmekte ve başka bir hareketi gö-
rülmemektedir.



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

25

2- DurUmumuzda bir değişiklik olmadığı ve ileri ikinci bir hat tesî-
si için bu akşam iki yakınlaşma hendeği açılmaya başlanacağı arz 
edilir.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahit

Tarih: 11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Harp Hattı, Sol Kanat

Sol Kanat Kumandanlığı’na
İstihkâm bölüğüne sabahleyin kavurmalı bulgur çorbası, öğlen çay, 
akşam kavurmalı bulgurlu pırasa verildiği maruzdur.

İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı

Tarih: 11 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

İstihkâm bölüğünde Allah’a hamd olsun hiçbir kayıp ve olay olma-
dığı maruzdur.

İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Bölgemizde Allah’a hamd olsun bir olayımız yoktur. 
2- Durumda bir değişiklik yoktur.
3- Meydanda hiçbir ölü kalmadığı gibi kötü kokular da tamamıyla 
ortadan kalkmıştır.
4- Dün gece takdim olunduğu sûretle iki makineli tüfeğe mahsus 
iki tüfeklik yeni yer yapılmıştır.
5- İlk hat siperleri bu gece 2. Tabur’la birleştirilecektir.
6- 1. ve 2. Taburlar’ımıza yine istihkâm müfrezelerinin gönderil-
mesi rica olunur.
7- Kabatepe’nin kuzeyindeki sırtta bilinen ekin tarlasından îtibâren 
kuzeye doğru iki sıra siper kazmakta olduğu keşif kollarının rapor-
larından anlaşılmıştır.
8- Karşımızda düşmanın sağ kanadı gerisindeki zırhlıların yakının-
da torpidoya benzer ufak vapur görüldüğü maruzdur.
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9- 11 Mayıs 1915 tarihli günlük emirin 7. maddesindeki cetveller 
meydana çıkmamıştır.

 72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Kumandanlığı’na
Tahminen yarım saat önce 1. Tabur’un 2. Bölük cephesinde şid-
detlenen düşman ateşinin gerçekleşme sebebi, sözü edilen bölük 
çavuşlarından Süleyman bin Ahmet’in düşman siperleri yakınında 
bulunan bir düşman tüfeğini alarak geri döndüğünden, gönderil-
miş olduğu anlaşılmış ve harekâtı övgüye layık olan yukarıda adı 
geçen çavuş düşmanın silâhını alarak sağ sâlim geri döndüğü ve 
tüfeğiyle yanınıza gönderilmiş olmakla durum takdim edilir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzâk

Tarih: 11 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

Akşam Raporu:
1- Durumda değişiklik yoktur. Karşılıklı seyrek ateş teati edilmiş ve 
tahkîmat ile meşgul olunmuştur. Merkez bölgesiyle hemen temas 
hâlinde bulunan ve askerimiz üzerine bombalar attığı görülen düş-
man noktasında buradaki topçumuza akşamüstü yaptırılan ateşin 
iyi bir etki yaptığı merkez bölgesinden alınan bilgilerden anlaşıl-
mıştır. Yarın daha fazla uygulamanın etki edileceği maruzdur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan

Tümen Emri
1- Bütün cephelerde durumda değişiklik yoktur.
2- Düşmanın bütün harp hattımız üzerinde geceleri yakından ke-
şif yapmakta olduğu anlaşılmaktadır. Dâima uyanık bulunulacak ve 
basîretkâr, cesur keşif kolları hazırlanarak düşmanın yer ve durumu 
keşfedilecek ve düşmanın keşif kollarını esir etmeye ve keşfine en-
gel olmaya pek fazla önem verilecektir. Düşmanın yakında bulunan 
siperleri fazla askerle işgal edilecek sûrette bir an önce sürdürül-
mesine ve genişletilmesine fevkalâde önem verilecektir.
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3- Sabahleyin Kabatepe civarındaki topçumuzun yaptığı atışta 
mermilerin Arıburnu İskelesi’ne ve civarındaki kayıklara isabet et-
tiği ve öğleden sonra düşmanın Arıburnu İskelesi’nden 2 duba ve 6 
istimbotla yaralılarının nakledildiği Kemikli Sırtı’ndaki Jandarma 
gözetleme postasından bildirilmiştir.
4- Bugün Kemalyeri’ndeki karargâha teşrif buyuran Başkumandan 
Vekili Hazretleri muharebe durUmûmuz hakkında övgüler söyle-
mişler ve hepinizin göstermiş ve göstermekte olduğunuz dikkate 
değer fedâkârlık ve cesaretten dolayı tebrik eylemişlerdir.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal



28

Görüşler: Alaylara aynen bildirilmiştir.
Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Alaylar Kumandanlıkları’na
1- Düşman Boğaz’a ve Merkez Grubu’na şiddetli ateş ediyor. İhtimâl 
ki bizim kanadımıza da taarruz edecek, son derece uyanık davranıl-
ması ve asla hiçbir ferdin bir adım geriye çekilmemesi konusunun 
temîn ve tembihi ve öyle bir taarruz olayında derhâl bilgi verilmesi 
arzu edilir.

 Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih: 11 Mayıs 1915
14. Alay Merkez Grubu Kumandanlığı’na

15. Alay’ın 2. Tabur’u ile diğer birliğe katıldığı ve iki makineli tüfek-
ten ibâret olan Makineli Tüfek Takımı’nın dahi sol kanada verildiği 
ve sözü edilen alayın iki defada icrâ ettiği taarruzlarda subayın he-
men tamamen ve efrâdı uygunluk derecesinde kabul ettiği ve şim-
diki işgal ettiği mevziîn de güçlüğü bakış açısından harp cephesinde 
bir makineli tüfek bulunması lüzumu katî sûrette hissedilmektedir. 
Düşmanın bu gece 14. Alay cephesine icrâ ettiği katî taarruzda bu 
sabah kesin bir netice meydana getirme azminde ısrarlı bulunmuş 
ise de 15. Alay 1. Tabur yan ateşiyle sonuçsuz bırakıldığı nihayet 
büyük telefâtla geriye püskürtülmüştür. 15. Alay cephesinde bir 
makineli tüfek bulunmuş olsa idi düşmandan bir ferdin kurtulması 
mümkün olamayacaktı. Grup bölgesine ait birliğin işgal ettiği mev-
ziîn durumu îcabı olarak herhâlde birbirinin ateşiyle himayesi her 
vakit için lüzumludur. 15. Alay’a ait olan mitralyöz takımının ait 
olduğu birliğe katılması ve olamadığı takdîrde ihtiyatta bulunan 
birliklerden birinden bir makineli tüfek takımının eksiklerinin ta-
mamlanması arz edilir. 

15. Alay Kumandanı
 Binbaşı Mehmed Nûrî

Tarih: 11 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

Bu cephede Makineli Tüfek Takımı’na ihtiyaç vardır. Bölüğünün iki 
tüfeği bozuldu. 14. Alay’ın makineli tüfeği yalnız bir tane vardır. Bu 
hâlde bölgede üç tüfek çalışıyor. 15. Alay makineli tüfeği alayına 
iâdesinin tamamlanması arz edilir. 

14. Alay Kumandanı
Yarbay Ali Rıfat
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Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 10.20 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Bu gece 10 Mayıs 1915 saat 22.00’de düşmanın iki neferi 14. Alay 
1. Tabur cephesindeki siperlere doğru sürünerek ilerlemek istemiş 
ise de şiddetli ateşle karşılık verilerek tard4 edilmiştir. Gecenin ka-
ranlığından ölü veya yaralı olduğu görülememiştir. 
2- Bölgemizin siperleri husûsîyle sağ kanadı düşman siperlerine 
pek yakın bulunduğu cihetle subay ve efrâdın sabaha kadar gayet 
uyanık bulunması lâzım gelir. Ve bu sûretle de hareket olunuyor. 
Halbuki 1 Mayıs 1915 taarruzuyla 9 Mayıs 1915 gece baskınından 
dolayı 14. Alay şehit ve yaralı olarak 27 subay kaybetmiştir. İâşe 
ve nakliye aracı subayı da birlik dâhiline alındığı hâlde ancak her 
bölükte birer subay vardır. Bir bölüğün bir subayla sevk idâresi baş-
langıçta mümkün ise de yaralı olduğu hâlde bölüğü sevk edecek 
kimse bulunmayacaktır. Bunun için mektepli küçük subay ile vazî-
feli subay adaylarının takdim kılınan tekliflerin kabulüyle geçerli 
kılınmasına müsâade buyurulması arz edilir. 

Merkez Grup Kumandanı 
Yarbay Ali

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 11.00 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Birçok istimbot ve römorkörlerden başka düşmanın yedi parça 
küçük nakliye gemisi Arıburnu’nun tahminen yarım mil açıkların-
da durmakta. Bu geminin öldürücü bölge dâhilinde bulunmalarına 
nazaran boş oldukları muhakkaktır.
2- Piyade ateşinin gittikçe sahile yaklaşması ve bu sûretle düşman 
piyadesini[n] dar bir saha dâhilinde sıkıştırılması neticesi olarak 
geriye kalan kuvvetinin karanlık geceden faydalanarak sözü edilen 
gemiye bindirilmesi veyâhut zâyiatının ümit edilmesi ihtimâlinin 
şaşırtıcı bulunduğu. 
3- Topçu ve piyade muharebesi[nin] devam etmekte olduğu arz edi-
lir. 

Jandarma Kumandanı 
Binbaşı Kadri

4 Tard etmek: Uzaklaştırmak, sürmek, kovmak. 
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Tarih:11 Mayıs 1915
Saat 00.45 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Kabatepe civarına konulan 10,5 cm’lik iki topun tesîsatını gözetle-
mek ve ateşi tanzim ve idâre edebilmek için batarya kumandanına 
verilmek üzere bir miktar tel ve iki telefon cihazının verilmesine 
müsâade buyurulması istirham olunur. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal 

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 13.30

19. Tümen Kumandanlığı’na
İki istimbot yardımıyla yaralı olması muhtemel bulunan bir kısım 
efrâdın Arıburnu’na bir mil yaklaşan bir nakliye gemisine şimdi 
bindirilmekte olduğu arz edilir.

Gelibolu Seyyar Jandarma Kumandanı
 Binbaşı Kadri

Tarih: 11 Mayıs 1915
Saat: 13.40 

19. Tümen Kumandanlığı’na
 1- Arıburnu İskelesi’ne yaklaşan ve Sarısiper’in gizliliğinde Abdal-
tepesi’ni siper edinen istimbotların miktarı altıya ulaşmaktadır. 
2- İki adet dubayı çekmekte olan ikinci bir nakliye gemisinin dahi 
şimdi iskeleye yaklaşmakta olduğu arz edilir. 

Seyyar Jandarma Kumandanı 
Binbaşı Kadri 

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 14.00

19. Tümen Kumandanlığı’na
72. Alay 3. Tabur’a verilmiş olan 2. ve 6. Bölükler’in dâima siper 
içinde bulundurularak istirâhatları düşünülmediği gibi düzenli iâşe 
olunmadığından fena bir hâlde oldukları bölük kumandanlıkları-
nın ifadesine atfen 1. ve 2. Tabur Kumandanlıkları’ndan bildiriliyor. 
Uzun süre yorgun efrâdın böyle önemli siperler içerisinde bulundu-
rulması maâzallah geçen geceki gibi bir baskına uğranması hâlinde 
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neticesi vâhim tehlikenin baş göstermesi muhtemel bulunduğun-
dan sözü edilen bölüklerin taburlarına iâdesi önemle arz edilir. 

Merkez Grubu Kumandanı
 Yarbay Ali 

Tarih: 11 Mayıs 1915
Saat: 18.00

Merkez Grubu Kumandanlığı’na
Merkez Kuvvetleri’nin cephede vücuda getirdikleri siperlerin uzun-
luğu pek dar ve mevziînin muhâfazası için yeterli değildir. Düşma-
nın bir taarruzu ve hücumu hâlinde bütün kuvvetinizi kullanama-
yacağınız anlaşılıyor. Sözü edilen siperlerin süratle genişletilmesi 
ve kuvvetinizden istifâde husûsunu temîn ediniz.

 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 11 Mayıs 1915
Saat: 20.00

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşman bugün bazı yaralıları naklettiği gibi Salîb-i Ahmer bay-
rağını sahip olan çatanaları5 ile Arıburnu ile ufak römorkörlerle ge-
tirdiği bir taburdan fazla, tahminen bin iki yüz kadar takviye birliği 
almıştır. 
2- Siperlerini son derece ehemmiyetli yapıyor. 
3- Düşman topçusu bugün Palamutluk’a ve Kabatepe’ye devamlı 
etkisiz ateş etmiştir.
4- Bizim topçumuz Arıburnu sağına pek etkili ateş etmiştir. 

Kabatepe Kumandanı 
Binbaşı Sâib

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 21.07

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın durumunda değişiklik yoktur. 
2- Birliklerimiz bugün de düşman siperlerine benzer siper kazmak-
la meşgul olmuşlardır.
3- 14. Alay’a sabahleyin çay, konserveli pirinç çorbası; öğlen ek-
mek, zeytin tanesi, üzüm, fındık; akşamüzeri etli kuru fasulye ve-
rildiği arz edilir. 

Merkez Grup Kumandanı 
Yarbay Ali

5 Çatana: Filika büyüklüğünde, buhar makinesiyle çalışan küçük tekne, istimbot.
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Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 22.04

19. Tümen Kumandanlığı’na
Durumda bir değişiklik yoktur. Düşman 72. Alay’ın sağ kanadından 
siper kazarak ilerlemek istiyor. İki defa bomba atmış ise de siperle-
rimize yetiştirememiştir. Cephemizde ateş kesilmiştir. Bu tabur da 
ateşi kestirmeye çalışıyor. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih:11 Mayıs 1915
Kuzey Grubu Kumandanlığı’na

1- Rütbesi Albay olduğundan dolayı Kabatepe Bölgesi Kumandan-
lığı’na tâyin buyurulan 9. Tümen Kumandanı Sâmî Bey’in 25 Nisan 
1915 saat 06.30’da ve saat 00.15’te gönderdiği iki kıta, emir sûreti 
eklenmiştir. [25 Nisan 1915 harp ceridesinde bu raporlar yazılıdır.] 
Bu emirlerin geldiği zaman ise düşmanın 9. ve 10. ve 11. Tugayla-
rı’nın Arıburnu’nda tamamen karaya çıkmış ve Kocaçimen Dağı’nın 
Kocadere’ye nâzır etekleriyle kuzeyin en yüksek noktasına yaklaş-
mış bulunduğu sonradan meydana çıkmıştır. Saat 07.30’da yazılıp 
benim düşman sol kanadına varışımda ilişik olarak aldığım keşif 
kolu raporu sûreti de bu husûsu teyit etmektedir. Sâmî Bey’in tavsi-
yesi hatalı ile bütün Tümen’i Arıburnu istikametinde harekete ha-
zır ve bir Alay ve bir Cebel Bataryası’yla bizzat Arıburnu’na çıkan 
düşmanın sol kanadı aleyhine hareket olunarak düşmanın üstünlü-
ğüne bakılmaksızın üzerine taarruz edilmiş olduğu arz edilir. 
2- Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerine 25 Nisan 1915’te taarruz 
ve zâyiatın hepsi ile daha üstün düşmanı kaçmaya mecbur eden 19. 
Tümen’in sonradan katılan birlik ile icrâ eylediği 27 Nisan ve 2 Ma-
yıs 1915’te gündüz ve gece genel taarruz ve hücumlarıyla düşmanı 
ciddî bir sûrette sarsarak maksadını tamamen sonuçsuz bırakmış 
ve sahilden en fazla sekiz yüz metre mesafede bulunan yabancı bir 
yukarı hatta sıkıştırmıştır. Bundan başka düşmanın 2 ve 4 Mayıs 
1915’te sağ kanadımıza karşı icrâ eylediği taarruz ve 9/10 gecesi 
taze kuvvetlerle sağ kanat ve merkezimizin arasına yönelttiği beş 
defaki hücumları büyük kayıplar verdirilerek def edilmiştir. 
3- Düşmanın bugün beş Tugay olduğu anlaşılan karşımızdaki kuv-
veti[nin] devamlı tahkîmat ile takviye eylediği mevziînin müdâfaa-
sına bağlı olan fevkalâde kıymetinden istifâde ederek bu dar bölge-
de kanatları donanmasına dayanak olarak mevkiiyi korumaktadır. 
4- Diğer kuvvetler ile de takviye edilmiş olan 19. Tümen, karşısın-
daki düşmanı tamamen tard etmekten ibâret olan vazîfesine de-
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vam etmekte ve her gün bir sûretle durumuna göre tedbir almasıyla 
ve en ziyâde geceleri kısım kısım taarruzlarla düşmanın mevziîne 
dâhil olmasına çalışmaktadır. 
5- Birliklerimizin işgal eylemekte bulundukları mevziîlerin düş-
man mevziîne en yakın kısımları on metre ve en uzak kısmı üç yüz 
metredir. Bu mesafe hücum mesafesidir. Fakat düşmanın ateşleri-
nin pek etkili olması şimdiye kadar icrâ eyledikleri taarruz ve hü-
cumlarda verdikleri zâyiatla özellikle en kıymetli ve cesur subayın-
dan mahrum kalmakla ilerlemek husûsunun imkânsızlığı fikrine 
saplanmış olan askerimizin düşmanla aramızda bulunan bu ufak 
mesafeyi kat ederek düşman mevziîne dâhil olması gecikmektedir. 
Bundan dolayı düşman siperlerine karşı siper yaparak gizli ve yavaş 
yavaş ilerlemek ve aynı zamanda geçecek zaman zarfında büyük 
fedâkârlıklarla [tahminen 20.000 zâyiat] kazanılabilen mevkiimizi 
düşmanın her türlü mukabil hareketlerine karşı elde bulundurmak 
tedbirlerine başvurulmuştur. 
6- Zaman kaybına sebep olan bu hareket durumu düşmanın yardım 
kuvveti getirmesine müsâit olduğundan hareketin hızlandırılma-
sı arzu olunmakta ise de taarruz ve hücumu hazır etmek için top-
çumuzun düşman siperlerini tahrip edecek kuvvet ve güce sahip 
bulunmaması, düşmana sayıca üstün bulunmayışımız buna mâni 
olmaktadır. Çünkü pek çok kuvvetle tahkim edilmiş olan düşman 
siperleri tahrip edilmediği hâlde bugün elimizde bulunan topçu-
muzun ateşleriyle hiçbir etki görmeyen ve siper arkasında maz-
gallarda gizlenmiş duran düşman piyadesinin ve mitralyözlerinin 
ateş gücünü kırmak ve imhâ etmek ve hücumu temîn etmek im-
kânı yoktur ve bu imkân bulunmadıkça piyademizin tekrar edecek 
ve herhâlde emrettiğim takdîrde yapacaklarına şüphe olmayan hü-
cumları eminim netice veremez. Bundan dolayı iki kilometrelik bir 
cephe dâhilinde kesif6 bir sûrette perişan ve kuvveti hiçbir vakit beş 
tugaydan dün bırakılmayan düşmanın dayanıklı mevziîsi devamlı 
fedâkârlıklarla yorulmuş olan on sekiz bin tüfekle zapt etmek için 
katî bir taarruz ve hücuma girişmek ölçülü bir hareket olarak kabul 
edilemez. 
7- Herhâlde düşmanı mağlup ve tard etmek için Arıburnu Kuvvet-
leri’ne öncelikle dayanıklı mevziîleri tahrip edecek ağır topçu kul-
lanmak, ikinci olarak iyi yetiştirilmiş, cesaret ve mânevîyatı yüksek 
olan efrâddan oluşmuş bir tümenlik bir kuvvet daha tahsis etmek 
lâzımdır. Bu iki kuvvet aşağıda olduğu gibi kullanılarak başarı temîn 
edilebilir. 
A- Ağır topçu ile düşmanın cephe ve sağ kanat mevziîlerini döverek 
tahrîbat yapmak.

6 Kesif: yoğun, sık.
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B- Bundan sonra taarruz, bütün cephede ve fakat en yeni kuvveti 
düşmanın Kanlısırt ve kuzeyindeki bir kısım cephesine yöneltmek.
8- Düşmanın asıl amacı olan Boğaz istihkâmâtını düşürme harekâtı-
na Arıburnu ve civarında karaya çıkardığı ve çıkarması muhtemel 
bulunan kuvvetlerle teşebbüs etmesi Seddülbahir’e çıkmış olan 
kuvvetleriyle teşebbüs etmesinden daha mümkün ve muhtemeldir. 
Çünkü Seddülbahir bölgesinden bizim düşmana taarruzumuz zor 
olduğu gibi düşmanın harekâtı sırf cephe taarruzuna sınırlı kalaca-
ğından zordur. Fakat Arıburnu ve civarında başarılı olacak bir düş-
man kuvveti her türlü manevra icrâsına müsâit vaziyette bulunacak 
ve Kilya, Akbaş Limanları’nı tamamen istifâdesi mümkün olmayan 
bir hâle koyacak ve Gelibolu istikametini kapatacak, Kirte civarın-
daki kuvvetlerimizin de arkasına düşecek ve doğrudan doğruya 
Kilitbahir’e yürüyecektir. Bundan dolayı Kirte bölgesinde mevcûd 
kuvvetlerimiz düşmanın o cihetten meydana gelecek taarruz ha-
rekâtını men edebilir inancındayım. Lâkin Arıburnu ve civarında 
vaziyet böyle değildir. Düşman burada Arıburnu kuvvetlerimizin 
kanatları açığında çıkaracağı yeni kuvvetlerle etkili teşebbüslerine 
devam edebilir. Bunun için düşmanın yardım kuvveti almayı bekle-
mek maksadıyla işgal eylediği mevziîde kararlılık gösterdiği kabul 
-edilirse- ki bence bu ciheti kabul etmek muvâfık-ı akıl ve hikmet 
ve mutâbık-ı selâmet ve memleketdir. Bizim dahi bugün düşman 
kuvvetleriyle ancak denk gelen kuvvetlerimizle arkasından gitme-
miz kesinlikle gaflet olur. 
9- Arıburnu kuvvetlerimizin bugün kazandığı mevziîden bir adım 
geriye çekilmesi câiz değildir. Çünkü bugünkü durumumuzla düş-
manın gemi toplarını piyademize karşı kullanmaları yok edilmiş ve 
karaya bataryalarını çıkarıp yerleştirmesine meydan bırakılmamış 
ve çıkarabilmiş olduğu bir iki bataryası mevziîden mahrum edil-
miş bulunuyor. Halbuki vâsıl-ı sımâhım olan bazı düşüncelere göre 
kuvvetlerimizi biraz geriye çekmek prensibi kabul edilirse düşman 
Kanlısırt ve bunun kuzeyinde uzanmış sırtlarda piyade ve henüz 
gemiden çıkaramadığı bataryalarıyla pek serbest bir sûrette yerle-
şerek nispeten geniş bir hareket alanına sahip olacak ve buna mu-
kabil benim işgal edeceğim özellikle cephede mahkûm olan araziyi 
bataryalarıyla ve Kabatepe istikametinden ve Cesarettepesi cihe-
tinden gemi toplarıyla zedeleyecek, herhâlde bizi uygun olmayan 
bir durum hali içerisinde bırakacaktır. Bundan başka böyle bir vazi-
yet aldıktan sonra bizim düşmana taarruzumuz şimdiye kadar sarf 
ve kullandığımız kuvvetlerin iki misli kadar kuvvete ve ondan daha 
çok fedâkârlığına arz-ı ihtiyaç edecektir.
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Sonuç olarak:
1- Arıburnu’ndaki düşmanı bir an önce denize dökmek lâzımdır. 
Bunun için: 
2- Arıburnu kuvvetlerini ağır topçu ile ve bir tümen taze kuvvetle 
takviye etmek îcab eder. 
3- Boğaz’ın emniyetle muhâfazasından emin olmak için düşmanın 
celp edebileceği tahmin edilen yardım kuvvetine karşılık Kabatepe 
bölgesinde kuvvetli ordu ve genel ihtiyat bulundurmak gereklidir.
  Mârûzatım vechle hareket olunmadığı takdîrde başarı için 
tecelliyât âtiyeye muallâk kalır. 
1- Yakın mesafeden geceli gündüzlü yalnızca bazı kısımlarla mey-
dana gelen hücumlardan biri başarı olarak düşman harp hattından 
büyük karışıklık ve firar meydana getirilip bundan hey’et-i umû-
miyyece istifâde olunarak düşman üzerine atılmak. 
2- Düşman kumandanı, askerinin mânevî kuvvetinin kırılmasından 
ürkerek kendiliğinden çekilmeye karar vermesi. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:10/11 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Bu gece cephede 2. Bölük ve dayanakta ve onun biraz gerisinde 6. 
Bölük bulunmakta, diğer bölükler daha geride ihtiyatı oluşturmak-
tadır. Sağından 57. Alay ile ve soldan 14. Alay 5. Bölük ile irtibat 
tesîs edilmiştir. Birinci hatta bulunan 2. Bölük Kumandanı efrâdı 
siperlere yerleştirmiş ve ayrıca ilerisi görülen sol kanadına bir de 
gözetleme postası ikame eylemiştir. Bu kanatta bulunan 14. Alay’a 
giden gizli yola bir mangalık bir kuvvet yerleştirmiştir ki bu manga 
irtibat ve aynı zamanda düşmanı yandan görmeye gayret ediyor. 
Hâli hazırda düşmanın cephemiz ilerisinde bir kuvveti mevcûd ol-
duğu hissedilmekte ise de ne kadar olduğu kestirilemiyor. Ateş ha-
fiftir. 2. Bölük Teğmeni Ahmet Efendi guruba7 doğru birçok kayıkla-
rın sahilden ayrılmakta olduğunu görmüş ve içlerinde ne olduğunu 
pek de fark edememiş ise de yine gemiden sahile değil sahilden ge-
miye bazı şeyler taşımakta olduğuna hükmediyor. Bugün siperler 
yakınında telef olan düşmanın çoğunlukla yarası omuzdan yukarı 
olduğunu ve birçoklarının yaralarının düzgün sarılmış bulunduğu-
nu sözü edilen kimse ve düşmanın zâyiatının dört yüz değil bizim 
cephemiz ilerisinde pek fazla bulunduğunu bildirmektedir. Siper 
yakınında kalmış ve gecesi dağılmış bir düşman yaralısı guruba 
doğru ölmüştür. Şimdi 14. Alay 2. Tabur’dan bomba istemeye gelen 
bir nefer oralarda düşmanın yine kademe ile sıçramaya başladığı-
7 Gurub: Güneşin batması, gün batımı.
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nın söylenmekte olduğunu bildirdi. Daha ziyâde uyanık bulunma-
ları için bölük kumandanlıklarına tekrar haber gönderdim.

 72. Alay 3. Tabur Kumandanı
 Binbaşı Mahmut

Tarih:10/11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepesi’nden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Düşmanın 72. Alay’ın 3. Tabur’unun sağ kanadı ilerisinde üç yüz 
ve sol kanadı ilerisinde tahminen yüz kadar telefatı olduğu Tabur 
Kumandanlığı’ndan aldığım rapor üzerine arz edilir. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Binbaşı Avni 

Tarih: 10/11 Mayıs 1915
64. Alay Kumandanlığı’na

Düşmanın üç manga kadar kuvveti Haintepe’nin eteklerinden sa-
hilden kuzeye doğru gitmekte iken üzerlerine ateş açılarak siperle-
re kaçtığı için mâlûmat arz olunur. 

20. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Mehmed Ferit 

Mâlûmat için Sağ Kanat Kumandanlığı’na takdim: 
64. Alay Kumandanı

 Binbaşı Servet

Tarih:10-11 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Cephemizde arza değer hiçbir değişiklik olmadığı sol kanadımız-
da bulunan 14. Alay’ın siperlerini işgal eden düşmanın icrâ ettiği-
miz yan ateşlere dayanamayarak geri çekildiği ve sözü edilen ala-
yın tekrar siperlerini işgal eylediği ve sağ, sol kanadımızla irtibatın 
temîn olunduğu arz edilir. 

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
 Ata
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Tarih:10-11 Mayıs 1915
Saat: 10.30
İkamet Mahalli: Cesarettepesi’nin Güneydoğusundan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Durumumuzda değişiklik yoktur. Bugün tahkîmat ile meşgul olun-
muş, cephede dere içinde bulunan düşman siperleri tahrip edil-
mektedir. 

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanı 
Binbaşı Avni

İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 
Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na

Bu gece düşmanın tekrar eden hücumlarını def ve düşmana yüzler-
ce telefat verdiren 72. Alay 3. Tabur’un fedâkârlığından pek ziyâde 
memnun oldum. Gerek Tabur Kumandanı’na ve gerek tabur subay 
ve efrâdına takdîrâtımı bildirir ve en çok fedâkârlık gösteren su-
bay ve efrâdın ödüllendirilmesi cihetine gidilmek üzere isimlerinin 
bildirilmesiyle beraber dört düşman neferini süngü ile mahveden 
neferin dahi ayrıca isminin bildirilmesi arz edilir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 00.05 
İkamet Mahalli: Cesarettepesi’nin Güneydoğusundan

72. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
Şimdi Tümen Kumandanlığı’ndan aldığım şu telefonu aynen gön-
deriyorum, kaydediniz ve akşamki başarını ben de ayrıca tebrik 
ederim. Emir olunan isim defterinin gönderilmesi haberini de ta-
bura bildirilmesini rica ederim. Her ne kadar sizi iki bölükle tak-
viye ettim ise de bunların da yorgunluğundan bahisle yazdığınız 
rapordan Tümen’e mâlûmat verdim. 14. Alay’a da o yolda emir ve-
rilmesini istirham ettim, alınacak cevabı bildireceğim. Bu kâğıdın 
istenilen isim defterleriyle iâdesi lâzımdır. 

Sağ Kanat Bölge Kumandanı 
Binbaşı Avni 

Görüşler: Aynı günde istenilen künye defterleri geldi.
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Tarih: 11 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

Dün geceki hücumda 72. Alay 3. Tabur’dan olup iki subay, bir ihti-
yat subay adayı, on üç neferin ortaya koydukları cesaret ve kahra-
manlıklarına ödül olarak Gümüş Liyakat Madalyaları’yla ödüllen-
dirildikleri arz edilir. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Binbaşı Avni

Tarih:11 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Durum tamamıyla dün akşamki arz eylediğim gibi olup bir değişik-
lik olmadığı arz edilir.

 72. Alay 3. Tabur Kumandanı
 Mahmut

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 20.40
İkamet Mahalli: Cesarettepesi’nin Güneydoğusundan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bugün durumda değişiklik yoktur. Bugün beş yüz seksen mevcûdla 
57. Alay’ın 1. Tabur’u oluşturulmuş ise de bu taburda iki teğmenden 
başka subay yoktur. Ve tabur sol kanat gerisinde ihtiyatta bulundu-
rulmakta olduğu arz edilir. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 11.30 
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den

14. Alay Merkez Grubu Kumandanlığı’na
Düşman donanması tarafından 14. Alay cephesine atılan topların 
istikametini tâyin eden bayrak 14. Alay cephesinin sağı ilerisinde 
bulunan sırtın önünde kırmızı ve sarı bir filamadan ibâret olduğu 
Sivritepe’den görülmüştür. Sivritepe civarında bulunan mitralyöz 
veya topçu aracılığıyla filamanın kaldırılmasının sebeplerinin bil-
dirilmesi arz edilir.

15. Alay Kumandan Vekili 
Binbaşı Mehmet Nuri
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Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Grup Gözetleme Yerinden 

15 Alay Kumandanlığı’na
Cephemiz siperlerinin düşman siperlerine pek yakın olduğu 
mâlûmdur. Cesur bir düşman askeri bir hamlede siperlerimize gi-
rebilir veyâhut bizim uyanıklık derecemizi önemsiz bir keşifle an-
layabilir. Ona göre yapacağı harekâta veyâhut baskına karar verir. 
Dün geceki baskın olayı ayrı hattaki askerlerimizin arzu edildiği 
derecede uyanık bulunmadıklarına işaret eder. Ayrı hatlardaki ra-
hatlık ve dikkatsizlik Allah göstermesin birçok asker ve subayın şe-
hit ve yaralı olmasına ve milletin felaketine sebep olabilir. Ayrı hat-
larda bulunan asker ve subayın sabaha kadar uyumaması ve gayet 
uyanık bulunması gereklidir. Bunun için ayrı hat birlikleri, taburlar 
mutlaka akşam sabah olmak üzere 12 saatte bir defa değiştirilmeli 
ve dâima geride ihtiyatta istirâhat eden askeri ayrı göndermelidir. 
Bu konuda gösterilecek tembellik sonucu büyük felaketlere sebep 
olabilir. Tabur Kumandanları’nın dikkatini çekmesine davet ede-
rim. Değiştirildikçe Grup Kumandanlığı’na bilgi verilmesini talep 
ederim. 
Tabura aynen bildirildi.

14 Alay Merkez Grubu Kumandanı
Yarbay Ali Rıfat

Tarihi Birliği Subay Efrâd Görüş-
lerŞehit Yaralı Kayıp Şehit Yaralı Kayıp

11 Mayıs 
1915

15. Alay 0 0 0 0 0 0

1. Tabur 0 0 0 3 4 0

3. Tabur 0 0 0 1 3 0

Toplam 0 0 0 4 7 0

15. Alay Kumandanı 
Mehmet Nuri

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 22.00
İkamet Mahalli: Grup Gözetlemesinde

15. Alay Kumandanlığı’na
Düşmanın her tarafta ateşi şiddetlendirmiştir. Dikkati sağ kana-
da çekmektedir. Fakat sol kanadınıza taarruz etme ihtimali vardır. 
İleri hatlarınızı kuvvetli bulundurunuz. Gayet uyanık davranmak 
gerekir. Durumun değişmesi halinde hemen bana bilgi veriniz. Te-
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lefoncularımız cevap vermemektedir.  Bu halde telefon kablosu bo-
zulmuş demektir. Hattı hemen tamir ettiriniz. 

Merkez Grubu Kumandanı Emriyle 
Yaver Nazım 

Bu emir üzerine taburların gayet uyanık bulunması emredildi. 

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat 12.00
İkamet Mahalli: Grup Gözetleme Yerinden
Aceledir.

15. Alay Kumandanı Nuri Bey’e
15. Alay’ın Makineli Tüfek Takımı’nın alayınıza iâdesi Tümen’den 
Sol Kanat Kumandanı Şefik Bey’e emredilmiştir. Şimdi oraya bir su-
bay göndererek takımı getirtiniz. Sizce uygun gördüğünüz yere ko-
yunuz. Yerini şimdiden hazırlayınız. Bilgi isterim. 

Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Ali Rıfat

Bugün bir şehit ile üç yaralımız oldu. Ve Grup Kumandanlığı’na bil-
gi verildi. 
1. Tabur askerlerine sabah yemeği pirinç çorbası, akşam yemeği 
zeytinyağlı fasulye verildi.  3. Tabur’a sabah yemeği konserve çor-
bası, akşam yemeği zeytinyağlı fasulye verildi. 
Bugün 19. Tümen Başhekimi’nden harp paketi verildi.

Tarih:11 Mayıs 1915
Bugün alaydan taburlara ve Makineli Tüfek Bölüğü’ne verilen emir 
olduğu gibidir. 

1., 2., 3. Tabur ve Makineli Tüfek Bölüğü Kumandanlıkları’na
Çarşamba günü alayın tekrar Pirgos’a ve Petnahor’a hareketiyle 
elde tutması emredildiği için bilgi arz edilir. 11 Mayıs 1915.

1. Alay Kumandanı Emriyle
Yaver Osman Nuri
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11/12’de gece yarısından sonra saat 02:00’de Makineli Tüfek Bö-
lüğü’nün 6. Alay ile 5. Ordu’ya katılması için 6.30’da Galata rıh-
tımında mevcûd bulunması emredildi. Alayın henüz Pirgos ve 
Petnahor’a hareketi ertelemesi ve değiştirilmesi bildirildi. Hazır-
lıklara başlamış idik, öğleden sonra alayın 5. Ordu’ya katılması 2. 
Tümen’in ikinci kademesi olarak hareket emri ulaştığından hazır-
lıklara başladık. 
Bugün alaydan verilen emir olduğu gibidir.

Tarih: 11 Mayıs 1915
Numara: 20

Alay Emri
Alınmış
1-Fazla subay ve asker eşyâsı alınmayacaktır. Alındığı takdirde gö-
rülünce bıraktırılacaktır. 
2- Subaylar görevleri başında bulunacak hiçbir yere ayrılmayacak-
tır. 
4- Silâh başı emrinde alay tam vaktinde hareket edeceğinden erte-
leme mazereti hiçbir şekilde dinlenmeyecek ve sorumluluk yerine 
gidilecektir. 
5- Fazla cephanelerin mümkün olduğu kadar tedarik edilecek ara-
balarla nakli gerçekleştirilmelidir. 

1. Alay Kumandanı
Yarbay Talat

Bugün Makineli Bölük, verilen emir gereğince 11 Mayıs 1915’te sa-
bahleyin saat 07.30’da Galata rıhtımında bulunarak Bandırma Va-
puru vâsıtasıyla ve bir günlük fazla erzakıyla hareket etmiştir. 
11/12’de yayımlanan Alay Emri olduğu gibidir. 

Tarih:10-11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Doğu Eteği
Numara: 45 

47. Alay Kumandanlığı Vekâleti’ne
1-Düşmanın sağ kanadımıza bir manga kuvvetinde asker çıkarmış 
olduğuna dâir gelen haber üzerine keşif için gönderdiğim iki subay 
şimdi geldi. Saat: 7.45.
2-Düşman dokuz askerden ibâret olan bu müfrezesini önce Küçük 
Kemikli Burnu’na çıkarmış arkasından Ağıldere mansabına8 doğru 
ilerleyip 10/11 Mayıs 1915 saat 20.30’da harp yerini yine ateşe baş-
landı. 
8 Mansab: Bir akarsuyun denize döküldüğü veya baka bir akarsu ile birleştiği yer, ağız, kavşak.
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3-Bazı hafriyat9 ile üzerine kırmızılı beyazlı bir bayrak diktirmiştir. 
4-Bunu haber alan sağ kanat, 125. Alay’dan bir kısım asker gönde-
rerek ateş ettirmiş bu dokuz nefer dere içine firar ederek tepe arka-
sında kaybolmuştur. 
5-Sağ Kanat Topçu Kumandanı meseleyi Sağ Kanat Kumandanı’na 
söylemiş o da çaresine bakacağını bildirmiş ise de meselenin öne-
mine ve çıkarmanın bölgemize yakın bulunmasından dolayı ihti-
yat için bu gece Teğmen Abdulvahab Efendi kumandasında yarım 
takımlık bir kuvvet göndererek Abdal Tepe ve civarının gözetleme 
altında bulundurulmasını emrettim.

47. Alay 1. Tabur Kumandanı
Memduh

Saat. 8.45’te yukarıdaki rapor kopyası Tümen Kumandanlığı’na ya-
zılmıştır

Tarih:10-11 Mayıs 1915
Saat: 12.42 
İkamet Mahalli: Bigalı Deresi’nin Kuzey Sırtlarından

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Alayınızdan ileriye sürülen taburdan gelen raporda görülen lü-
zum üzerine Abdal Tepe ve civarını gözetlemek üzere yarım takım 
kuvvetinde bir müfrezenin gönderildiği bildiriliyor.
2-Düşmanın, dokuz askerden ibâret müfrezesinin o çevrede görün-
mesine ve toprağı kazarak bir bayrak dikmesine bakılırsa çıkarma-
ya teşebbüs edeceği anlaşılıyor. 
3-Düşman çıkarmasını engellemek ve Abdal Tepe sırtlarıyla Ağıl-
dere mansabını gözetlemek ve görünen müfrezesini arayarak imhâ 
etmek maksadıyla ileriye sürülen yarım takımın bağlı olduğu bölü-
ğün bütün bölükçe sözü edilen yarım takıma hemen eklettirilmesi. 
4-Düşman müfrezesi tarafından kazılan toprak yerlerini bularak 
dikilen bayrağın elde edilmesine çalışılması gerekmektedir. Bu bö-
lük: Abdal Tepe sırtlarını ve bu tepenin güneybatısındaki (bu sırtlar 
tabur kumandanına bizzat gösterilmiş idi) bulunan sırt (ki bu sırt 
Ağıldere mansabı gündüz postaları buralara kadar ileri sürsün) tah-
kîmat yapılmalı ve düşmana asla varlığını hissettirmemelidir. 
5-Ağıldere kavşağına kadar keşif kuvveti gönderilmeli araziyle düş-
manın sol kanat ve gerileri hakkında bilgi ele geçirilmeye çalışıl-
malı ve harp hattımızın sağ kanadıyla ve süvarimizle de iletişim 
kurulmalıdır.

16. Tümen Kumandanı Namına
Binbaşı Tevfik

9 Hafriyat: Yol ve inşaat yapmak, toprağı kazmak.
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Tarih:10/11 Mayıs 1915
Saat: 01.30 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Doğu Eteği

1.Tabur Kumandanlığı’na
Gayet aceledir.
1-Düşmanın Ağıl kavşağı ve civarında siper kazmasından ve bayrak 
dikmesinden dolayı çıkarmaya teşebbüs edeceği anlaşılıyor. 
2-Düşmanın çıkarmasını engellemek ve Ağıldere ile Abdal Tepe 
sırtları arasındaki bölgeyi gözetleyerek düşmanı mahvetmek ama-
cıyla ileriye sürülen yarım takımın bağlı olduğu bölüğü tamamen 
göndermesi lâzımdır. 
3-Bu bölük Abdal Tepe sırtlarını ve bu tepenin güneybatısındaki 
sırtta tahkîmat yapmalı ve düşmana asla varlığını hissettirmemeli-
dir. (Bu sırtlar Alay Kumandanı Tevfik Bey tarafından bizzat tabur 
kumandanına gösterilmiş idi.)
4-Ağıldere kavşağına kadar keşif kolu gönderilmeli ve düşmanın 
sol kanat gerileri hakkında bilgi elde edilmeye çalışılmalı ve harp 
hattımızın sağ kanadıyla ve süvarilerimizle iletişim kurulmalıdır.

47. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı Edip

Bildirme Şekli: Emir atlısıyladır.
Tarih:10-11 Mayıs 1915
Saat: 03.00
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı’nın Şark Eteği

47. Alay Kumandanlığı’na
Numara: 46 
1-Bölük saat 03.00’de Abdal Tepe’ye hareket etti. 
2-Siperlerini ikmâl etmiş olan topçunun da oraya gönderilmesi lâ-
zımdır. Emir buyrulması maruzdur. 

47. Alay 1. Tabur Kumandanı  
Memduh

Tarih:10/11 Mayıs 1915
Saat: 04.00
İkamet Mahalli: Alay Karargâhı’ndan

1. Tabur Kumandanlığı’na
1-Bölük orada kendisine gereken siperi yapsın ve düşmana dâir alı-
nacak bilgiye göre topçunun yerine girip giremeyeceği ayrıca em-
rediliyor. 
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2-Bölük derin avcı hendekleri ve ara siperleri yapmalı. Bir takım 
cephesi yeterlidir. Şayet düşmana dâir bir haber görülmezse bir ta-
kımla gözetleme yerine getirilir, diğer iki takımı dere içinde gizli 
bir halde bulundurulur. 

47. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı Edip

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 09.10 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Doğu Eteği

1.Tabur Kumandanlığı’na
1-Yapılacak yolun akşama kadar ikmâli hakkında.
2-Gece gönderilen keşif kolunun gözetleme sonucunun bildirilme-
sine dâir. 
3-Hareket ettirilen bölüğün saat kaçta mevziîye ulaştığı ve takip 
ettiği yolu gösterir bir krokinin gönderilmesi hakkında.

47. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı Edip

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Bigalı Deresi’nden
Numara: 239

47. Alay Kumandanlığı Vekâleti’ne
1-Tabur emrindeki bataryanın Abdal Tepe sırtlarındaki mevziîde 
bulunması emri verilmiştir. Gece Abdal Tepe sırtlarına gönderilen 
bölüğe bataryayı koruması emrini veriniz. 
2-Dün akşamki dokuz askerlik düşman keşif kolu hakkındaki araş-
tırma ve aramalar sonucunu da bildiriniz.
3-Dört gün önce İsmail Tepe’ye giden batarya ile bölük geri dönme 
emri almıştır.

16. Tümen Kumandanı Namına
Binbaşı Tevfik

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 11.45 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Doğu Eteği

1. Tabur Kumandanlığı’na
1-Tabur emrindeki Cebel Bataryası’nın Abdal Tepe sırtlarındaki 
yerde bulunması emredilmiş olduğundan dün gece bu sırtlara gön-
derilen bölüğe verilen görevden başka bataryanın korunmasından 
da görevlidir. 
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2-İsmail Tepe’ye gönderilen bölüğün tabura katılması lâzımdır. (İs-
mail Tepe’deki bataryaya geri dönme emri verilmiştir.) 
3-Düşman keşif kolu hakkındaki araştırma ve keşif sonucundan 
alaya bilgi verilmesi.
Hâtıra: Yapılacak siper on adım ara ile değil siper ateş hattı üzerin-
de inşâ ve on adım ara ile ara siperi ile uzatılmalı ve bölükle tabur 
arasında iletişim kurulması unutulmasın. 

47. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı Edip

Tarih:11 Mayıs 1915
47. Alay Kumandanlığı’na

1-Yakınlaşma yolu ikmâl edilmek üzeredir. İkmâl zamanında elbet-
te arz edilecektir. 
2-Düşmanın solunu ve gerisini keşif için bir subay kumandasında 
keşif kolu göndermiştim.
3-Henüz cevap alamadığım için saat 8’de yaveri gönderdim. O da 
henüz geri dönmedi. Geri döner dönmez keşif hakkında bilgileri 
takdim edilecektir. 
4-Bölük yeni yapılan yoldan gitti. Dün akşam projektör gemisi sırt-
ların arkasından gizli olduğu için o yolu takip etmiştir. 
5-Ne kadar cephe aldığına dâir bilgi gelmedi. Fakat ben aşağıdaki 
krokiyi Bölük Kumandanı’na göndermiş ve alay emriyle onar adım 
aralar ile siper kazmasını emir etmiş idim. 

47. Alay 1. Tabur Kumandanı 
Memduh 

Hatıra: Nokta nokta gösterilen yol, adam boyunda kazılarak bura-
dan topçunun ilerisine geçirilerek siper kazmak içindir. 

Tarih:11 Mayıs 1915
1. Tabur Kumandanlığı’na

Cebel Bataryası’nı korumak üzere ayrılan kuvvetin yetersiz ve bö-
lüğün dağılmış ve dağınık bir halde kalması uygun olmadığından 
bataryanın sağ gerisinde olmak üzere uygun bir yerde bu bölüğün 
topluca bulundurulması, yalnız Abdal Tepe’nin güneybatısındaki 
sırta bir gözetleme postasının konulmasıyla 125. Alay ile iletişim 
kurulması yeterlidir.

47. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı Edip
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11 Mayıs 1915
Saat: 14.10 

47. Alay 1. Tabur Kumandanlığı’na
1-Dün, gece yarısından sonra saat 02.40’da alınan emir üzerine 
saat 05.00’de Abdal Tepe bayırına ulaşıldı. 
2-Düşman uçağı sabah bir buçuk saat uçtuğundan dolayı bir hare-
kette bulunamadık ancak gözetleyiciler ortaya çıkarılmıştır. 
3-Gözetleyicilerimizin gözlemlerine göre düşmanın ufak istimbot 
biçimindeki vapurları Arıburnu iskelesine gidip gelmektedir. 
4-Raporda ortaya çıkan krokide, bir takım cebel bataryası karşısın-
da yer almak üzere siper yerleri gösterilmiş, diğer iki takım iki met-
re uzunluğunda ve krokide gösterilen sırtlarda yer almak üzere yeri 
gösterilip fırsat buldukça toprak kazma faâliyetlerine başlanacağı-
nı açıklayan rapordur.

2. Bölük Kumandanı
Yüzbaşı Şekib

Tarih:11 Mayıs 1915
Saat: 16. 30 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Doğu Eteği

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Taburun ordugâhından Abdal Tepe’ye kadar inşâsı emredilen ya-
kınlaşma yolunun ikmâl edildiği.
2-Gündüz olması sebebiyle henüz tahkîmata başlanmayıp ancak 
gizli yol ile meşgul olunduğu 2. Bölük Kumandanlığı’ndan bildiril-
di.
3-Taburumuzun tahkîmat bölgesinin iki km olduğu.
4-İleriye gönderilen keşif kolu 125. Alay 3. Tabur’un kendi sağ ka-
nadını sürdürmek amacıyla siper kazmakla meşgul olduğunu gör-
düğü. Şu hâlde süvarinin düşmanın sağ kanat ilerisinde siper kaz-
dığı haberinin yanlış olmasının muhtemel olduğu maruzdur. 

47. Alay 1. Tabur Kumandanı
Memduh
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Tarih:11 Mayıs 1915
Alay’ın Umûm10 Günlük Kuvveti

47. Alay Subay Efrâd Hayvanat Cephane 
Sandık

Karargâh 4 26 16 0
1.Tabur 15 1191 119 54
2.Tabur 18 1195 119 54
3.Tabur 17 1202 117 54
Toplam 54 3614 371 162

Tarih: 11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Bigalı Deresi Kuzeybatısından
Numara: 188

Tümen Günlük Emri’nin 7., 8.  Maddeleri
Aşağıdaki şekildedir
7-Kuzey Grubu harp nizamındaki birliklerin ikmâl ihtiyacını düze-
ne koymak ve gelmekte olan askere eğitim vermek üzere geçici ola-
rak 16. Tümen’e misafir olmak ve Bigalı civarında bulunmak üzere 
bir depo birliği oluşturulacaktır.  Geçici bu depo birliği 12 Mayıs 
1915 sabahı mutlaka başlamış olacaktır.
8- Bu Depo Birliği’ne 47. Alay’dan bir yüzbaşı, bir teğmen, iki küçük 
subay ve 48. Alay’dan bir teğmen, iki küçük subay tâyin olunmalı-
dır. Ve yarın erkenden işe başlanması ve durumun bildirilmesi, sözü 
edilen depo birliğine Alay’ımızın 1. Tabur’undan Yüzbaşı Şekib ve 3. 
Tabur’undan Teğmen Kazım Efendiler ve 48. Alay’dan gelecek teğ-
menin gelişine kadar geçici olarak 2. Tabur’dan Subay Vekili Fasih11 
Efendiler tâyin kılınmışlardır. Ve her taburdan birer küçük subay 
gönderilmesi de taburlara emredilmiştir. Ve sabahleyin eşyâlarıyla 
birlikte gönderilmesinin gerekliliği de bildirilmiştir. 11 Mayıs 1915. 
İkamet Mahalli: Harp Yerinden: 11/12 gecesi ve bugün akşama kadar 
aralıklı şekilde ateş devam etmiştir. Ve ara sıra da şiddetleniyordu. 
11/12 akşamdan beri de eskisi gibi faâliyetlerini yürütmektedir. 11 
Mayıs 1915. 

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Maydos’un Batısındaki Zeytinlik Palamutluk 

Kolordu Emri [12 numaralı]
Şimdi 3. Tabur’dan şu rapor alınmıştır.

10 Umûm: Genel olma, umûmi olma, genellik.
11 “Çanakkale 1915 Kanlısırt Günlüğü” olan Mehmet Fasih Efendi. 
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1- Dün gece 9. Bölük bölgesiyle 3. Bölük’ün sol kanadında inceleme 
yaptım. İşgal edilmiş gözetleme bölgeleri hafif sûrette tahkim edil-
miştir. Ve tahkîmatın durumu yeterli değildir. 11. Bölük Kumanda-
nı’ndan alınan raporda da siperlerin dar olduğu ve yetersiz bulun-
duğu bildirilmektedir. Fikrime göre sahilde gözetleme yerleriyle 
beraber kuvvetli tahkîmat vücuda getirmek düşmanın çıkarma ha-
rekâtını buradan def etmek arazinin durumuna bakılırsa başarılıdır. 
Îcab ederse işgal edilmek üzere en öndeki hattın ilerisinde bölükler 
için ayrıca tahkîmat grubu yapılmasını gerekli gördüm.
2- Gözetleme postalarının bulundukları yerdeki siperlerin takviye 
ve genişletilmesi emredilmiştir. İstenilen ve arzu edilen derecede 
tahkîmat yapılması yeterli alet olmadığından yapılması mümkün 
olmayacak bir haldedir. Arazi tamamen fundalıktır. Görmeye en-
geldir. Bunların da ortadan kaldırılması gerekir.
3- Çıkarma harekâtına uygun olan noktalar ancak vadi ağızlarıdır. 
Diğer yerler sarp ve diktir. 

3. Tabur Kumandanı
Kemal

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Palamutluk       
 
Bugün taburlara şu emir verilmiştir.
1- Alaya verilmiş olan bölgede ancak bir bölüklük tahkîmat grupları 
mevcûddur. Bir tahkîmatın grup gibi genişletilmesi ve uzatılması 
istenmektedir.
2- Yapılacak siperlerin yerleri 3. Tabur Kumandanlığı’nca mâlûm-
dur. Tahkîmata alayın üç taburu bütün tahkîmat araçları ile katıla-
caklardır.
3- Bunun için bugün karanlık basarken, bölük kumandanları ile her 
bölükten bir takım subayı 3. Tabur Kumandanı emrine yollanarak 
kendilerine gösterilecek ateş hattında da bu geceden îtibâren avcı 
siperleri vücuda getirilmesi lâzımdır.
4- Siper kazma işleri tam bir sessizlik içinde düşmana sezdirmek-
sizin yapılacak, düşmanın projektör yöneltmesi halinde asker siper 
kazmaktan vazgeçerek herkes olduğu yerde hareketsiz kalacaktır. 
Siper yapılır yapılmaz civar araziye hemen benzetilecek ve gündüz 
keşfedilemeyecek şekilde gizlenmesine çalışılacaktır. Her bölüklük 
siperden Palamutluk Deresi’ne doğru gizleme hendekleri yapıla-
caktır.
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5- Deniz kenarındaki gözetleme siperlerinin iyileştirilmesi ve ge-
nişletebilmesi görüşüldüğü şekilde 3. Tabur tarafından sağlanacak-
tır.

48. Alay Kumandanı
Binbaşı Ahmet

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Palamutluk

3. Tabur’dan ikinci defa olarak şu rapor alınmıştır.
1- 9. Bölük’ten alınan raporda düşmanın önemli bir hareket ve te-
şebbüsü görülmediği ve 11. Bölük’ten alınan raporda da düşmanın 
bazı torpidolarının sahile yanaştığı ve keşifte bulunduğu ve bölge-
mizde dikkat çekecek bir olay olmadığı bildirilmiştir. 
2- 11. Bölük bölgeyi devir ve teslim almıştır. Bu bölüğün sağ kanadı 
Çay Ağzı yâhut Azmak Deresi’nden başlayarak 9. Bölük’ün sağ ka-
nadında bulunan vadiye kadar uzamaktadır. Bu bölge bir kilomet-
reden fazladır. Bölge iki takımla gözetleme altına alınmıştır. Bölük, 
sağ kanadında 77. Alay’a bağlı düzenlenmiş bölükle ve sol kanadın-
da da 9. Bölük’le iletişim kurmuştur.

3. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Kemal

Tarih:11 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Palamutluk       
 
Bugün yine düşman topçu yerlerimize 300-400 mermi atmış ve 
topçularımız tarafından karşılıkta bulunulmuştur. Düşmanın cep-
hedeki faâliyeti sıklaşmıştır. Su doldurmak üzere siperden çıkıp ku-
yuya gitmekte olan 3. Tabur’dan bir asker şarapnel misketiyle hafif 
sûrette yaralanmıştır.
Görüşler: Bugün hafif yağmur yağmıştır.
Bildirme Şekli: 19. 11. 16. 5. Tümen Kumandanlıkları’na, Kolordu 
Topçu Kumandanlığı’na, Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu Kuman-
danlığı’na, Nakliye Katarı Kumandanlığı’na, Telgraf, Süvari Bölük-
leri’ne, Kolordu Karargâh Kumandanlığı’na, Kolordu Şubeleri’ne. 
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Kabatepe Bölgesi Kumandanı Yarbay İrfan Bey
Kurmay Yüzbaşı Şemseddin Efendi

45. Alay                                             77. Alay

3. Tabur                      1. Tabur        2. Tabur         3. Tabur

5. Alay        11. Alay      15. Alay’dan    39. Alay 1. Tabur

Kısa 15’lik

Takım      Takım     10,7 Santim Top Nordanfield

3 Adet    3 Adet           3 Adet               7 Adet

11. Sıhhiye Bölüğü          Seyyar Hastane
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Ekmekçi Takımı

Sahrâ Cephane Kolu

Görüşler: Hava pek fazla karanlık olduğundan geri dönüşte yol kay-
bedildi. O sûretle yarım saat bir zaman kayboldu. 

Tarih:11 Mayıs 1915
Osmanlı Ordu-yı Hümayunu Başkumandanlığı Vekâleti

Şube: 2 
Numara: 10200/1454 

Resmî Bildiri
Matbuat Müdüriyet-i Umûmiyesi’ne

Çanakkale Cephesi’nde: 
Düşmanın denizden bir teşebbüsü olmuyor. Kara cihetinden dün 
büyük telefatla sonuçsuz kalan taarruzları üzerine bugün düşman 
ciddî bir harekette bulunamamıştır. 

 İstihbarat Şubesi Müdürü 
Erkân-ı Harb Binbaşı Seyfi



12
Mayıs
1915



12
Mayıs
1915

“Bu vakte kadar düşman tarafından 
taarruz meydana gelirse şimdiye kadar 
olduğu gibi Allah’ın yardımıyla ve yüce 

himmetleri ile bu taarruzun def’iyle 
beraber fırsattan faydalanarak karşı 

hücuma kalkışacağına eminim”

12 Mayıs 1915
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72. Alay Kumandanlığı’na
Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt
1- Sol kanat birliğinin aldığı durum tek yaprak olarak krokide gös-
terilmiştir.
2- 27. Alay’ın durumu 72. Alay’ın batı ilerisini gizlediğine göre 72. 
Alay ancak düşmanın güney cephesinde de yapacağı bir cephe ha-
reketine karşı koyacak bir düzenleme ve eğilimindedir.
3- Düşman cephesinin 72. Alay’a olan bu diyetine nazaran 72. Alay 
bölgesinin daha yararlı olabilmesi için 27. Alay bölgesine uzatılmış 
gizli yolun en azından ikişer nazariyâta geçebilecek bir genişlik ve 
derinliğine gece gündüz çalıştırılmak şeklinde hızla şekillendiril-
mesi istenilir ve arzu edilir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

3.Kolordu Komutanı Esat Paşa maiyetindeki subayları ile birlikte. Sağında 
Fahrettin Altay, solunda Kemal Ohrili.
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1. Tabur Kumandanlığı’na
Sol Kanat Kumandanlığı’nın yukarıdaki emirde gerektiği gibi sözü 
edilen gizli yolun genişletilmesi gereklidir.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet 

Efrâda sabah akşam [yemek]verilmiştir. 

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

Tümen Emri
Kemal Yeri’nde

1-Düşmanın meydana getirdiği her türlü teşebbüsün kuvvetli er 
ve subayımız tarafından derhal ateş ve süngü ile karşılanarak men 
edildiğini görmeyi beklemekteyim. Düşmanın meydana getirece-
ği hücumlarını şekillendirmek için siperlerinin önüne tel örgüsü 
yapılmak istediğini anlıyorum. Buna hiçbir cephede asla müsâa-
de edilmeyecektir. Cephesi önünde düşman tel örgüsü yapmasına 
müsâade edecek olan kumandan ve subay dikkatsizlikle suçlana-
caktır.
2- Her noktada kuvvetlerimizle uyumlu uzunlukta ve mesafede he-
nüz avcı hendeklerinin yapılmamış olduğunu görüyorum. Düşman 
gözlerimizin önünde devamlı toprak kazmakla ve siperlerini takvi-
ye ettikten başka topçu ateşlerimizden korunmak için gizli yerler 
yapmakla meşgul olabilir. Buna karşılık bizim tarafımızdan henüz 
bazı cephelerde yapılması gerekli olan siperlerin bile yapılmamış 
olmasındaki sebebinin kumandanlardan açıklanmasını beklerim.
3- Düşmanın ufak tefek kıtaları olduğuna şüphe yoktur. Bu takvi-
ye kıtalarıyla bizim cephemizde herhangi bir noktaya yüklenmesi 
uzak ihtimal değildir. Böyle bir halde askerlerimizin düşman hücu-
munu def edebileceğine eminim. Ancak yalnız düşman hücumla-
rını defetmek; maksat ve vazîfemizin güzelce tamamlanması için 
yeterli olmayıp bilakis düşman hücumunun ret olunduğu anda der-
hal mıntıka komutanları o noktada istinad12 ve ihtiyatlarını birinci 
hatta sürerek karşı taarruz ve hücumla düşman mevziîne girmesi 
lâzımdır. 
Bundan sonra düşman hücumunun reddi haberine değil karşıt hü-
cum ile düşman mevziîne girilmiş olduğu haberini beklerim.

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

12 İstinad: dayanmak, yaslanmak, bir şeye dayanmak.
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Taburlar Kumandanlıkları’na
Aşağıda olduğu gibi Tümen Emri’nin hükümlerinin tam olarak uy-
gulanması ve geceleri son derece uyanık davranılması önemle tav-
siye olunur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir 

11/12 Mayıs 1915
Tümen’den

Tâmim
1-Almanya’dan altı denizaltı İstanbul’a gelip havuza girmiştir. Hız-
la bu tarafa gelecektir.
2-Bir Alman dretnotu fedâi olarak Kanal Boğazı’nı geçerek Fransız 
ve İngiliz zırhlılarını batırmıştır. Osmanlı sularına ulaşmıştır.
3-Rus’dan beş bin esir ile yüz elli top, yirmi altı mitralyöz ganîmet 
alınmıştır.
4-İngilizlerin erzak ve mühimmatı kalmamıştır.

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
1-Düşman sağımızdan toprak kazarak ilerlemek istiyor. İki defa 
bomba attı ise de siperlerimize yetiştiremedi.
2-Sağ kanadımızda bulunan 14. Alay 2. Tabur Kumandanı’ndan bil-
gi istedim. Bizim taraf gibi imiş. Onlarla iletişimimiz vardır.
3-Düşmanı görmedikçe ateş edilmemesi için şimdi bir daha kesin 
emir verdim.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mahmut

Görüşler: Bugün bin asker ikmâl eri gelmiştir.
1. Tabur 205 asker
2. Tabur 380 asker
3. Tabur 246 asker
197 asker İnşaat Tabur’undan geldiği ve eğitimi olmadığı için iâde 
edildi.

Tarih:11/12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Durumda bir değişiklik yoktur.
Düşman 72. Alay 3. Tabur sağ kanadından toprak kazarak ilerlemek 
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istiyor. İki defa bomba atmış ise de siperlerimize yetiştirememiştir. 
Cephemizde ateş kesilmiştir. Bu tabura da ateşini kestirmeye çalı-
şıyor.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni 

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden

Günlük Emir
1-Başkumandan Vekili Paşa Hazretleri dün Kuzey Grubu bölgesine 
teşrif buyurmuşlar bütün birliklerin gösterdikleri ve göstermekte 
oldukları fedâkârlık sonuçlarını takdir ettikleri gibi harbin başın-
dan şimdiye kadar fedâkârca gayret ve hizmeti meşhur olan 57. 
Alay ve Sağ Kanat Kumandanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey’in rütbesi-
ni yarbaylığa ve 20. Alay 3. Tabur 11. Bölük 1. Çavuşu Kırşehirli Hacı 
Hüseyin oğlu Mehmed Çavuş’un da teğmenliğe terfi edildikleri bu-
yurulmuştur. Yiğitlik ve fedâkârlıklarından dolayı önceden terfileri 
teklif edilen subayın da terfileri hatırlatılmıştır. Subay ve küçük su-
bay ve erden cesaret ve fedâkârlık ile kendilerini gösterenler layık 
oldukları şekilde ödüllerine ulaşacaklarından emin olsunlar.
2-İngilizlerin meydan muharebesinde beyaz bayrak göstermek 
şekliyle meydana gelmesi muhtemel aldatmalarına aldanmayarak 

iyice emin olmadan ateş kesilme-
mesi gereklidir.
3-Birliklerin muharebe ve büyük 
ağırlıklarında mavzer tüfekleriy-
le teslim edilmiş erlerin tüfekle-
rinin alınması ve tüfeklerin harp 
hattına dâhil edilmesi emredil-
diği halde geride yine bunun gibi 
mavzerle silâhlanmış erle karşı-
laşılıyor. Derhal bu tüfekler ağır-
lıklardan ve hizmet erlerinden 
toplanarak harp hattına dâhil 
edilmeli ve tüfek adedi kahraman 
erden fazla ise gelen ikmâl erin-
den teslimi için silâhların mutla-
ka Bigalı Ambarı’na teslimi.
4-Erler üzerinde iki günlük de-
mirbaş erzak bulundurulması ve 
bunun hızlı bir şekilde ikmâl ile 
bilgi verilmesi emredildiği halde 

57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey
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aşağıda olduğu gibi birliklerin henüz ikmâl ettiğine dâir cevap ver-
memiştir. Bugün akşama kadar bildirmelerini beklemekteyim.
125. Alay 2. Tabur, 72. Alay 3. Tabur, 64. Alay 2. Tabur, 57. Alay 1. 
Tabur 2. Tabur, 33. Alay 3. Tabur, 15. Alay, 14. Alay, 13. Alay, 77. Alay 
ve Topçu 39. Alay 3. Tabur, 9. Alay 3. Tabur, 5. Alay 3. Tabur.
5-Maydos ahâlisi tarafından terk edilip birlikler tarafından kendi-
lerine mâl edilen (m) damgalı bütün hayvanata hazinece el konul-
muş olduğundan bu gibi hayvanların hemen Yalova’da Maydos hü-
kümetine iâdesi gereklidir.
6-Semerli ve yirmi beş numaralı kahverengi at hangi birliğe ait ise 
kolordu karargâhından mürâcaatla aldırılması.
7-Tümenlerin sahrâ postanelerine güvenilir ihbar çavuşlarını her 
gün öğleden iki saat sonra göndermeleri gereklidir.
8-Seferberlik ve harp süresince piyade ihtiyat subay adaylarına ait 
tâlîmattan tüm alaylara (77. Alay, 15. Alay hariç) birer nüsha gön-
derilmiştir.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:12 Mayıs 1915
Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na

Gayet aceledir.
Önceden emirleriniz üzerine 14. Alay’dan bir bölük taburuna iâde 
edildi. Diğer birisi de birinci hattan alınarak hareket eylemek üzere 
idi. DurUmûmuzun gerekçesi şimdi birinci hatta bulunan 77. Alay 
1. Tabur’dan iki bölüğün değiştirilmemesi mümkündür. İki bölü-
ğe emir buyurulursa şimdi harekete geçirilir. Diğer iki bölüğü an-
cak sabahleyin birinci hattan alınabilir. Zira şimdi ilerdeki bölükler 
düşmanla harp ediyor. Ve düşman topçusu yerlerimizi ateş altında 
bulunduruyor. Gece değişikliği ise mutlaka karışıklığa sebep olur. 
Bizim tabur geridedir. Emir buyurulursa derhal hareket eylerim. Bu 
konuda emrinizi beklerim.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mahmut 

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 06.00

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1-Durumumuzda değişiklik yoktur.
2-Düşman cephemize aralıklı olmak üzere şiddetli ateş açmış ve 
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sabaha kadar da hafif olmak üzere ateş kesilmemiştir.
3-Dün topçu mermileriyle siperlerin düzeltilemeyecek kısımlarının 
birçoğu bozulmuş ve bu gece tamir edilmiştir.
4-İkmâl erleri olarak verilen erler gayet acemidir. Hatta süngü tak-
mak ve silâh doldurmakta bile acizliği meydana çıkmaktadır.
5-Bütün bölgemizde bu gece bir şehit, üç yaralı vardır.
6-Sağ kanat kısmımızda mevcûd düşman, siperlerini bu gece bazen 
tahliye etmiştir.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata 

Tarih:12 Mayıs 1915
Önce Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na

Bu sabah 303 er geldi. Bölüklere paylaştırılacaktır. Alayca geri alın-
mak veyâhut başka muâmele edilme ihtimali var mıdır? İnşaat Ta-
buru ve mitralyöz eri posta ile gönderildi.

Ata

C-İnşaat Taburu eri olarak sizin taburda yüz dokuz asker geriye 
gönderilmiştir. Bu erler yerine 1. Tabur’dan yüz dokuz asker alınız. 
Mitralyöz askerleri taburunuzda kalacaktır.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:12 Mayıs 1915
Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na

77. Alay’ın bölüklerinden birer takımlarını almışlardır. İkişer ta-
kımlarını alıkoydum. Emir verdiği takdirde sözü edilen bölüklerin 
gönderilen takımlarını davet edeyim. 

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

C. Şimdilik dursun. Son emiri bekleyiniz. Zira bu taburu Kabate-
pe’ye istiyorlar.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 09.40

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Bu gece düşman sağ ve sol kanadımızdan ilerlemek teşebbüsünde 
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bulunmuş ise de meydan verilmemiştir. Bunun üzerine birçok defa-
lar el bombası atmış ve siperlerimize yetiştirememiştir. Sağımızda 
siper kazıyor. Mâni olmak üzere ara sıra biz de el bombası atıyoruz. 
Ve siper kazdırmaktan vazgeçiriyoruz. Solumuzdaki 14. Alay’ın 2. 
Tabur’una da birçok defalar düşman el bombası atmıştır. Cephe-
mizdeki düşman durumunda bir değişiklik meydana gelmediği ve 
dünkü durUmûmuzu korumakta bulunduğumuzu arz ederim.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mahmut

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat:09.45
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Durumumuzda bir değişiklik yoktur. Bu gece düşman 72. Alay 3. 
Tabur cephesinden ilerlemek istemiş ise de engellenmiştir. Bu ta-
bura attığı bombalar etkili olmamıştır.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Bugün de otuz iki adet İngiliz tüfeği memura teslim edilmiş ve bel-
gesi tümene gönderilmiştir.

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat:11.55
Siper içindeki gözlemim sonucunda görmüş olduğum düşman iske-
lesinin bulunduğu sırtın solundaki yamaçta bir sancak bulunuyor. 
Filikalar buraya doğru gelip orada içerisi dolu olduğu halde üç di-
rekli beyaz nakliye vapuruna ithâlât yapıyor. Bu hâl saatte bir defa 
meydana geliyor. Başka hâl görülmemiştir.

9. Bölük Kıdemli Küçük Subay
Şevket

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na takdim.
125. Alay 3. Tabur Kumandanı

Binbaşı Yahya Kazım

Burada çıkan anlam düşman karadan vapura asker gönderiyor de-
mektir. Hâlbuki vapura ithâlât tabiri şüphelidir. İyice araştırma ve 
sonucunun hızla bildirilmesi amacıyla 3. Tabur Kumandanlığı’na 
iâde.

57.Alay Kumandanı
Yarbay Avni
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C: Buyurduğunuz gibi ithâlât tabiri şüphelidir. Fakat amaçları ka-
radan vapura asker gönderiyor demektir. Bu da herhalde yaralıları 
olsa gerektir. Gözetlemeden önce dikilmiş olan sancak şimdi kalk-
mıştır. Sebebi iskeleye atılan toplarımız orasını döktü. Ve sancağı 
kaldırdı.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Yahya Kazım

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat:11.55

64. Alay Kumandanlığı’na
Düşmanın iki torpidosu askerle dolu olduğu halde Arıburnu’na 
yaklaşarak bir istimbotun çektiği dört adet mavna ile torpido bo-
şalttırıldığı ve boşalan torpidonun geri çekildiği diğer torpido sırtın 
arkasına girmiş olmasıyla daha fazla gözetleme mümkün olmadığı 
ve gözetlemeye devam olunduğu ileri müfreze kumandanlığından 
alınan rapora atfen arz edilir.

20. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferit

Sağ Kanat Kumandanlığı’na takdim.
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet

Tarih:12 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Düşman topçusu bulunduğumuz sırtları ara vermeksizin en ziyâde 
Ata Bey’le aramızdaki tepeyi hedef almıştır.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Mahmut

Bu topçu nerededir? Yerini güzelce tarif ederseniz. Bizim topçulara 
ateş ettiririz.

Avni

C: Yarım solumuzdaki Keltepe’ye mevziî almış olduğu anlaşılma-
sıyla arz edilir.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Mahmut
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Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Bölgemize ateş açan toplar iki yerdedir.
1-Keltepe’nin güneyinde yeşil yamaçta mazgaldan atış yapan üç 
top,
2-Yeşil Tarla’nın hemen gerisindeki top,
Ben birinci kısma ateş açtım.

Teğmen Nusret
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Tarih:12 Mayıs 1915
72. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na

Size ateş eden topları telefonla bizim topların ateşine aldırdım. 
Düşmanın topları sustular mı? Yoksa ateşe devam ediyorlar mı hız-
la bildiriniz.
C: Düşman ateşini keser gibi oldu. Tekrar başlarsa arz eylerim.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Mahmut

Yeşiltarla
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Tarih:12 Mayıs 1915
Saat:17.00
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
77. Alay 3. Tabur Kabatepe’de alayına katılmak üzere sevk edilecek 
ve sonucu bana bildirilecektir.

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı
 Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat:17.00
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
77. Alay 3. Tabur bugün tabur haline konulmuş ve 72. Alay 3. Ta-
bur ile birleştirilerek o bölgenin korunmasına tâyin olunmuş ve 14. 
Alay’ın iki bölüğünün alayına iâdesi konusuna karar verilmiş idi. 
Bu tabur Kabatepe’ye giderse 72. Alay’ın 3. Tabur’u pek zayıf kala-
cağından 72. Alay 3. Tabur’un ikmâl erleriyle mevcûdu tamamla-
nıncaya kadar devam etmesine müsâade buyrulup buyrulmadığı-
nın emredilmesini arz ederim.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 18.15

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
77. Alay 3. Tabur emrettiğim yerlerine gidecektir. 72. Alay 3. Ta-
bur’un bölgesi çok önemlidir. Sözü edilen bölgeye tüm bölgeniz ih-
tiyatından gereği kadar kuvvetle hemen yakınlaşarak güvenliğini 
meydana getirmeniz gerekmektedir. Vereceğim ikmâl erleriyle 72. 
Alay 3. Tabur’un takviyesine kalkışmayınız. Çünkü bu taburu daha 
sonra oradan alacağım.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden, Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

72. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
77. Alay 3. Tabur dört bölüğü ile Yüzbaşı Ali Rıza Efendi kumanda-
sında olarak bu gece Kabatepe’deki alayına katılmaya gidecektir. 
Siz eskiden olduğu gibi 14. Alay’ın iki bölüğü ile beraber bölgenizi 
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korumaya devam edeceksiniz. Düşman tarafından daha emin ol-
mak için sağ kanadınız gerisinde 57. Alay’ın 1. Tabur’u ihtiyat ola-
rak bulunmaktadır. Fevkalâde bir hâl durumunda bu taburdan is-
tifâde edebilirsiniz.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:12 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

77. Alay 3. Tabur hareket eyledi. 14. Alay’dan göndermiş olduğum 
bölüğü geri aldım. Bu gece cepheye iki bölük ve solları yakınında 
istinada bir bölük bulunduruyorum. Çok mevcûdlu bir bölüğü de 
emre hazır ihtiyatta tutuyorum. Biraz önce iki el işaret tabancası 
atıldı. Bunu düşmanın yapacağı bir harekete işaret zannettiğim-
den hemen cepheye gittim. Sağda tek tük hareket görüldü ise de 
ateş edilerek düşman, siperlerine sindirildi. Erler her ihtimale karşı 
uyanıktır. Cenâbıhakk dikkatsizlikten esirgesin ve başarı bağışlasın 
âmin.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mahmut

Kabatepe’ye giren 77. Alay 3. Tabur’dan Faik Efendi isminde bir 
teğmen gereğinden ötürü alıkonulmuş olduğu tabur kumandanlı-
ğından ilâve olarak bildirilmiştir.

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Durumda bir değişiklik yoktur.
2- Bölgemizde olay yoktur.
3- 1. Tabur’umuz tarafından kazılan siperleri 2. Tabur’un siperle-
riyle birleştirilmiş ise de dar olduğundan takviye ve ikmâline gayret 
olunmakta olduğu arz edilir.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Düşman durumunda bir değişiklik görülememiştir.
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2- Siperlerin takviye ve iyileştirilmesine zaman harcanmaktadır.
3- Değer bildiren başka bir olay olmadığı arz edilir.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahit

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
Dünkü gün öğleden, şimdiye kadar 1. Tabur’da hiçbir olay olmayıp 
2. Tabur’un 3. Bölük’ünden 270.668 numaralı tüfeğin ağzına yakın 
namlu kısmına düşman tarafından bir mermi isabet ederek kırıldı-
ğı, başka bir olay olmadığı arz edilir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzâk

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Sabah Raporu:
1- Durumda hiçbir değişiklik olmadığı arz edilir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:12 Mayıs 1915
72. Alay Kumandanlığı’na

1- İleri hattımızdaki cephede Kabatepe ve Palamutlusırt’taki batar-
yalara karşı yerlerini hazır etmekte olan düşman bugün yerlerini 
ikmâl ederek ateşe başlamıştır.
2- Yerleştirdiği iki sahrâ topundan ibârettir. Top yeri bizim ileri ye-
rimizden pek güzel görülmekte olduğundan körletilmesi için sözü 
edilen topun yerini görecek bir topçu gözetleyicisinin gönderilmesi 
amacıyla rapor takdim kılınır.

72. Alay 2. Tabur Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı

Kemâl-i ehemmiyetle Sol Kanat Kumandanlığı’na takdim. 12 Ma-
yıs 1915.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir
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Tarih:12 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

Sol kanat son noktamızdan gelen rapor aynen bildirilir. Îcab eden-
lere emir buyrulması arz edilir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

72. Alay Kumandanlığı’na
1- Sol kanat birliklerinin aldığı durum aşağıdaki krokide gösteril-
miştir.
2- 27. Alay’ın durumu 72. Alay’ın batı ilerisini gizlediğine göre 72. 
Alay ancak düşmanın güney cephemizden yapacağı bir çevirme ha-
reketine karşı koyacak bir durum ve düzendedir. 
3- Düşman cephesinin 72. Alay’a nazaran sözü edilen alayın düş-
mana yakın olan cephesinin ve gerektiği zaman diğer alaylardan 
72. Alay bölgesinin daha hızlı yararlanılması için 27. Alay bölge-
sinde sürdürülen gizli yolun en az ikişer asker yan yana geçebile-
cek bir genişliğe gece gündüz çalıştırılmak üzere hızla yapılması 
önemle istenilir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:12 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

Harp paketini almak üzere ihtiyaç nispetinde makbuzuyla memu-
runuzu Kemalyeri’nde tümen başhekiminize göndermeniz arzu 
edilir.

19. Tümen Başhekim Emriyle
Yüzbaşı Behçet Zihnî

Görüşler: Birliklere bildirildi.

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Kumandanlığı’na
12 Mayıs 1915 tarihli Tümen Emri’nin 2. maddesine cevap yazısıdır.
1- Alayımın 1., 2. Taburları’nın siper ve gizli yollar meydana getir-
meye geceli gündüzlü çalıştığı ve çaba gösterdiği ve bunun dünkü 
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gün tarafınızdan yapılan teftiş sonucunda da takdir buyurulduğu.
2- Dün akşam uygun bulunan ve emir buyrulduğu üzere düşman 
tarafına yeraltından kazılan lağımlardan birinin 8-10 metre kadar 
ilerlediği diğer bir taraftan da başka bir lağımın kazılmasına baş-
landığı.
3- Düşman tarafından bugün 1. Tabur’un 2. Bölüğü’nün 2. Tabur’la 
açıkça birleşmek üzere yaptığı siperlere 4-5 tane atış yapıldığı hâl-
de Allah’ın lütfu ile bir olay olmadığı.
4- Düşmana tel örgüsü yaptırılmaması için subaylara etkili emirler 
verildiği.
5- 1. Tabur’la 2. Tabur’un birleşmesi için yapılan siper kazılması-
nın düşman ateşinin etkisinden dolayı tarafınızdan bilindiği üzere 
ancak geceleri çalışılmakta olduğu arz edilir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzâk

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt Deresi’nden

Sol Kanat Kumandanlığı’na
İstihkâm Bölüğü’ne sabahleyin pirinç çorbası, akşam kavurmalı pi-
lav ile un helvası verildiği arz edilir.

İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı

Tarih:12 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

İstihkâm Bölüğü’nde hamd olsun bugün kayıp ve olay olmadığı arz 
edilir.

İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat 7.25 
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den
Bu emir üzerine taburlara verilen emir aşağıda olduğu gibidir.
Asıl cephe siperlerinde sağ kanatta 1. Tabur’la birlikte 7 subay 
mevcûdlu bir bölük, 3. Tabur’dan bir subay kumandasında bir ta-
kım. 1. Tabur sağ gerisindeki siperlerde bir bölük, onun gerisinde 
boğazı tutmak üzere üçüncü bir bölük daha siperde bulundurula-
caktır. Dördüncü bölüğü ihtiyatta Alay Kumandanı emrine âmâde 
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toplu olarak bulunacaktır. 3. Tabur’un asıl cepheye sürdürülmekte 
olduğu gizli yolda tam mevcûdlu 3 takım önde ihtiyatta bulundu-
racaktır. Diğer önünde ihtiyatta bulunduracaktır. 3. Bölük’ün dahi 
tabur merkezindeki siperlerde taburlarının cephe ilerisini ateş al-
tına alacaktır.
Önceden söylediğim şekilde taburların sol kanadını göstermek üze-
re bir elektrik feneri hazır bulundurulacaktır. Fener 3. Tabur’dan 
sol kanatta bulunacak olan takım subayının yanında bulunacaktır.
Asıl cephede meydana gelecek bir taarruza karşı ihtiyat olarak bu-
lunacak olan her iki taburun subayları, bölükleri yanında buluna-
caktır. Taarruz durumunda derhal alay kumandanına mürâcaatla 
beraber askeri de silâh başı edecektir. 

15. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 06.00
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Yerinden

19. Tümen Kumandanlığı’na
Gece 20.00’de bölgemizin sağ kanadına düşmanın şiddetli ateşi 
başlaması üzerine bizim taraftan da karşılık verilen ateş iki saat 
sonraya kadar devam etti. Ara sıra hafifleşiyordu. Saat 14.00’de bi-
zim taraftan düşmanın ateşine bakılmaksızın ateşin şiddetinin ya-
vaş yavaş azalmasını emrettim. Düşmanın ateşi seyrekleşti. Saat 
16.00’ya kadar ateş devam etti. Şimdi durumda değişiklik yoktur. 
Ateş de hemen kesilmiştir. 

Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Ali

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın durumu değişiklik göstermemiştir. Yalnız guruptan 
sonra güneyden gelerek üç nakliye vapuru Arıburnu-Kabatepe ara-
sında bulunan nakliye vapurlarına dâhil olmuştur. Bu gece Teğ-
men Şâkir Efendi kumandasıyla iki koldan gönderdiğim yakın ke-
şif kolları düşmanın sağ kanadının son noktasına ve sahilden tesîs 
ettiğim tel örgüleri yakınlarına kadar gitmişlerdir. İkinci kol sırtta 
bulunan Yeşil Tarla civarındaki sırta kadar ilerlemişlerdir. Ve ora-
da düşmandan bir nefer görmemişlerdir. Hatta sol tarafa çıkarılan 
keşif kolu önceden orada bulunan bölüğün kurduğu çadır ve bir ka-
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ravana ve birçok eşyâ alıp getirmişlerdir. Bu gece ateş ziyâde oldu-
ğundan mermiler üzerlerine doğru gelmekte bulunduğundan daha 
ileriye gidememişlerdir. Allah’ın yardımıyla bu gece de daha ileriye 
doğru keşifleri sürdüreceğim. Sol Kanat Grubu’muzun en solunda 
bulunan ve buradan müşâhede edilmekte olan bir müfrezenin bu-
lunduğu noktanın istikametinde daha ziyâde ileriye gidebileceğini 
ve oralarda düşmana tesâdüf etmeyeceğini sağ cihete gönderdiğim 
keşif kolunun verdiği mâlûmat üzerine arz olunur. 

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
 Binbaşı Sâib 

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 08.15

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Düşmanın iki römorkörü çıkarma iskelesine yanaşarak sandallar-
dan asker çıkardığını sağ kanattaki tabur kumandanlığından aldı-
ğım rapor üzerine arz edilir. 

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 08.45
İkamet Mahalli: Tümen Karargâhı’ndan 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bu ana kadar öneme değer bir hâdise meydana gelmediği arz edilir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Turşun’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Kendisini gizlemek ve Arıburnu’nu siper edinmek üzere Arıbur-
nu’na yaklaşan dört bacalı ve iki direkli bir düşman gemisine saat 
10.15’te bir şarapnel mermisi isabet etmiş ve bundan dolayı sözü 
edilen geminin geri çekilmekte olduğu Mestantepe Müfreze Ku-
mandanlığı’nın bildirmesi üzerine arz edilir. 

Gelibolu Seyyar Jandarma Tabur Kumandanı
 Binbaşı Kadri
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Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Bigalı’da Kolordu Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bigalı’da 3.000 ikmâl efrâdı vardır. Bunların doğruca harp hattına 
gönderilerek oradaki taburlara dağıtmak veyâhut 1.000 neferinin 
münâsip görülecek birliğe katılması ve 2.000 neferiyle de herhangi 
bir güçsüz alayı ihtiyata alarak bunun takviye ve hazırlanması hak-
kında görüşlerinizin bildirilmesi. 

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 10.45
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
C. 
Sağ kanatta bulunan 77. Alay 3. Tabur’u Kabatepe’deki Alayına gön-
dereceğim. Aynı kanatta bulunan 72. Alay 3. Tabur’u ve bu Alayın 
sol kanadında bulunan tüm bölümlerinin geriye alınmasını düşü-
nüyorum. Ancak bu değişiklik sağ kanatta bulunan 64. Alay, sol ka-
natta bulunan 33. Alay ve 27. Alay 1.000’er ikmâl efrâdıyla canlan-
dırdıktan sonra mümkün olabilecektir. Buna göre Bigalı’da mevcûd 
3.000 efrâd ancak bu ihtiyaca yetebilir ve birinci hatta düşmanla 
hücum mesafesinde bulunan birliği yeni gelen ikmâl efrâdıyla tak-
viye eder etmez kısmen geriye genel ihtiyat olarak çekmeyi emni-
yetli görmüyorum. 
9/10 Mayıs gecesi sağ kanattan 72. Alay 3. Tabur’u çekmeye teşeb-
büs ettiğim anda düşmanın sözü edilen cepheye tarafınızca da bi-
linen beş defa hücumu meydana geldi. Herhangi bir cephede aynı 
sûretle meydana gelecek teşebbüslerimiz esnasında düşmanın aynı 
taarruzlarının meydana gelmeyeceğinden emin olunamaz. Ben-
denizce birlik cephede alıştıkları mevziîlerden değiştirilmeksizin 
kuvvetleri ikmâl edilmek ve fakat bir taraftan her bölgede belirli bir 
bütün hâlinde kuvvetli bölge ihtiyatları tesîs etmek ve bundan son-
ra bu bölge ihtiyatlarından münâsip bütünleri yeni teşebbüslerimiz 
için genel ihtiyat olarak geriye alınmak münâsip olur. Tüm cephe-
de bulunan alaylar ikmâl efrâdıyla kuvvet kazandıktan ve bu yeni 
efrâd, eski efrâd ile beraber iş görmeye alıştıktan sonra meselâ sol 
kanatta bulunan 13. Alay 1. Tabur’u ihtiyattaki bütün kısımlarına 
ve sağ kanatta bulunan 125. Alay 3. Tabur’u öncelikle sol kanatta-
ki bütün kısımlarına katılmak sûretiyle her bölgede alayların diğer 
alaylar birlikleriyle karışık bulunması bertaraf edilecektir. Düşma-
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na hücum mesafesine yaklaşmış bulunulduğu bir harp durumunda 
düşmanın cepheyi delmek için meydana getireceği teşebbüslerine 
karşı genel ihtiyat olarak geride bulundurulan kuvvetin imdat ve 
yardımı ancak düşman bir kısım cephede başarılı olduktan sonra 
onu tard etmek için yapılacak taarruzda kullanılabilir. Doğrudan 
doğruya düşmanın cephemizi yarmasını engelleyecek kuvvet, kuv-
vetli bölge ihtiyatlarıdır. Görüşünde bulunduğum arz edilir.

 Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemâl

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 11.15 
İkamet Mahalli: Turşun’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Düşman bataryası bugün de mevkii değiştirmiştir. Şimdiki hâlde 
Sarıbayır’ın denize inen sırtın son noktasında bulunmakta ve sözü 
edilen mevkiiden ateş etmekte olduğu arz edilir. 

Jandarma Tabur Kumandanı 
Binbaşı Kadri

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sağ Kanat Bölgesi İhtiyatı Solundan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
11. Tümen’den talep edilen 300 adet lağım humbarası ve 300 adet 
elektrik fünyesi ve 500 metre tel kablo Kocadere yakınında İstih-
kâm Bölüğü ağırlığına celp edildiği arz edilir. 

19. Tümen’e Memur 11. Tümen İstihkâm Bölüğü Kumandanı 
Yüzbaşı Hüseyin Nazmi

Sağ kanada celbi için İstihkâm Bölüğü’ne emir verilmiştir.

Tarih: 12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
77. Alay 3. Tabur Kabatepe’deki Alay’ına gönderilmek üzere sevk 
edilecek ve neticesi bana bildirilecektir. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal
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Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

Kabatepe’de 77. Alay Kumandanlığı’na
Alayınızın 3. Tabur’una size katılması emrini verdim. Kabatepe böl-
gesindeki vazîfeniz nokta-i nazarından sözü edilen Bölge Kuman-
danlığı’na tâyin edilen İrfan Bey’e bağlısınız. Arıburnu istikametin-
deki bütün gözetleme ve keşifler sonucunu zaman kaybetmeksizin 
doğrudan doğruya bana bildireceksiniz. Kumandanızda bulunan 
Kolordu Süvari Bölüğü’nü Kolordu Karargâhı’na iâde ediniz. Sizinle 
irtibatın muhâfazasına 3.Süvari Alay’ının 2. Bölük’ü memur edil-
miştir.

 Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

19. Tümen Idâre Başkanlığı’na
19. ve 5. Tümenler’le Arıburnu Kuvvetleri ortasında bulunan 64. 
Alay, 33. Alay, 125. Alay ve 27. Alay’ın hızla iâşeleri ve efrâdın 
üzerlerinde taşımaya mecbur oldukları demirbaş erzakın ikmâli ve 
muhâfaza edilmekte olduğunu ve herkes hakkındaki idâre konu-
larının hızla hareketi hakkında bana her gün düzenli olarak sözlü 
veya yazılı mâlûmat vereceksiniz. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemâl

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 00.30
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
İskelenin bulunduğu sırtın solundaki yamaçta bir sancak bulun-
makta ve filika buraya doğru gelip orada içerisi dolu olduğu hâlde 
üç direkli beyaz nakliye vapuruna ithâlât yaptığı ve bu hâlin saatte 
bir defa meydana gelmekte olduğu ve şimdi topçularımızın oraya 
atışında çekildiği sağımdaki keşif bölüğünden aldığım raporda bil-
dirilmektedir. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni
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Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
16. Tümen’den bir alay Palamutluk’ta Kuzey Bölgesi Kumandanlı-
ğı’ndan aldığım emir üzerine başka bir tarafa gidecek, Kumtepe ve 
Karatepe dâhil olmak üzere bu bölgenin 45. Alay’ın 3. Tabur’uyla 
bizim Alay’ın iki taburuna tahsis edildiği bildiriliyor. Ve Kabatepe 
Bölgesi Kumandanlığı’na da Yarbay İrfan Bey’in geleceği yazılıyor. 
48. Alay’ın iki bölüğü Palamutluk ve onun solunda bulunduğundan 
77. Alay’dan bir bölükle ve bölüğünü de 45. Alay’dan bir bölükle 
değiştiriyorum. İrfan Bey’in gelmesiyle alınacak tertîbatı ayrıca arz 
ederim. 

Kabatepe Grubu Kumandanı 
Binbaşı Sâib

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 13.40
İkamet Mahalli: Maltepe’de, Bigalı’da Kolordu Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
C. Ikmâl efrâdıyla birliğin takviyesi ve alayından ayrılmış tabur-
lar hakkındaki görüşünüz doğrudur. İhtiyat olmak üzere bildirilen 
alaydan maksat genel ihtiyat değil idi. Yine sizin ihtiyatınız olarak 
geride elinizde iki alaylık bir kuvvet bulunması düşünülmüş idi. 64. 
Alay’a 1.000 nefer hazırdır. Diğer iki alayın da biner nefer almak 
üzere memurlarının serî olarak Bigalı’ya gönderilmesi istenilir. 

3. Kolordu Kumandanı 
Esat 

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

Sol Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
27. ve 33. Alaylar namına 1.000’er nefer ikmâl efrâdı ayrılmıştır. 
Alaylardan hemen şimdi Bigalı’ya birer memur gönderilerek Kolor-
du Karargâhı’na mürâcaat ile efrâdın aldırılması ve taburlara dağı-
tılması ve neticesinin bildirilmesi. 

19. Tümen Kumandanı Emriyle
 Erkân-ı Harbi Binbaşı



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

75

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sol Kanat’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Durumda hiçbir değişiklik olmadığı arz edilir. 

Sol Kanat Kumandanı 
Yarbay Mehmed Şefik 

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 19.00
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Düşman bugün üç tabur kadar takviye kuvveti almıştır. Bu kuvvet-
lerden bir kısmı düşmanın sağ kanadına sevk olmuştur. Düşman 
aralıksız istihkâmat inşâsıyla meşguldür. Topçuları hakkında Top-
çu Kumandanlığı’na verdiğim mâlûmattan başka değişiklik yoktur. 

77. Alay Kumandanı 
Binbaşı Sâib

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 17.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Tümen emrinin bir sûreti arz ve takdim kılınmıştır. Kolordu Sü-
vari Bölüğü emr-i devletiniz gereğince Kolordu Karargâhı’na iâde 
edilmiştir. 77. Alay 3. Tabur’a Alayına katılma emri verilmiştir.
2- Düşmanın karaya yerleştirdiği anlaşılan iki batarya kadar topçu-
sunun bugün piyademizden başka topçu mevziîmizi ve karargâhı 
ateş altına almış ve Cebel Topçu 7. Bölük’ten bir kişinin yaralanma-
sına sebebiyet vermiş olduğu arz edilir. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 20.35
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bundan yarım saat önce tahminen üç manga kadar görülen bir düş-
man kuvvetinin Arıburnu’ndan sağ kanadımızdaki sırtların etek-
lerini takiben kuzeye doğru yürüdüğü görülmüş ve üzerlerine ateş 
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edilmiştir. İhtiyat taburlarına gereken tedbirlerin alınması emri ve-
rildiği arz edilir. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 20.45
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Yerinden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın durumunda değişiklik yoktur.
2- Birliklerimiz bugün de siper kazmak, mazgal açılmasıyla uğ-
raşmışlardır. İleri hat siperlerimiz düşman siperlerine pek ziyâde 
yakın bulunduğu için bu siperler pek güçlükle kazılıyor. Yalnız iki 
taraftan birer neferle kazılmak sûretiyle ilerliyor. Yoksa düşman 
şiddetli ateşle ve mitralyözle siper kazmaya mâni oluyor. Şimdiye 
kadar kazılan miktar bir günlük iştir. Arz edilen zorluklardan dolayı 
ilerleyemiyor idi. Bununla beraber bölgemizin cephesindeki siper-
ler ikmâl edilmek üzeredir.
Sağdan îtibâren: 
14. Alay 2. Tabur sağ kanadından, 72. Alay 3. Tabur siperlerine ve 
sol kanadından 14. Alay 1. Tabur siperlerine bağlanmıştır. 14. Alay 
1. Tabur’un cephesindeki siperin uzunluğu 150 metredir. Ondan 
ziyâde sola doğru devam etmek uygun değildir. Dereye tesâdüf 
ediyor. Ve düşmanın, 15. Alay’ının 1. Tabur’unun cephesine tesâ-
düf eden siperlerindendir. Bunu daha geriden ayrıca bir siperle ka-
pamak mecburiyeti vardır. Ona da bu gece başlanıyor. 15. Alay 1. 
Tabur ile 15. Alay 3. Tabur’un cephelerine tesâdüf eden siperlerin 
uzunluğu 200 metredir. On metre daha devam olunacaktır. Bunun-
la beraber yakınlaşma yollarından dahi ateş edilecektir. Birlikler 
gece ve gündüz düşmanın ateşine önem vermeyerek siper kazmak-
la meşguldür.
3- İâşe: Bugün 14. Alay birliklerine sabahleyin ekmek, konserve 
çorbası, çay; öğleyin fındık, üzüm, zeytin tanesi; akşamüzeri etli 
kuru fasulye verildiği. 
4- Birkaç defa da sözlü arz ettirildiği haliyle telefonlarda pil kal-
mamıştır. Mevcûd husûsî piller ile idâre edilmekte ise de pek az 
bir müddet sonra muhabere kesintiye uğrayacaktır. En lüzumlu bir 
zamanda muhaberenin kesintiye uğraması kumandanlık nezdinde 
dahi uygun buyurulmayacağından yarın dört adet büyük pilin gön-
derilmesi husûsunun îcab edenlere emri önemle arz edilir. 

Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Ali
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Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 21.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan 

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Sağ kanadınızın aleyhinde hareketini gördüğünüz düşman keşif 
koluna yalnız ateş etmekle yetinilmez. Düşmanınızdan daha kuv-
vetli ve cüretli bir keşif kolu göndererek düşman keşif kolunu tard 
ediniz. Ve düşman harp hattına kadar sokularak düşmanı tâciz etti-
riniz ve neticesini bana bildiriniz. Bu husûsta size defalarca tavsiye 
etmiş idim. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 22.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Arıburnu çıkarma noktasını etkili sûrette ateş altına alıp düşma-
nın kolaylıkla ihrâcat ve nakliyatına meydan vermemek ve telefat 
verdirmek için Kabatepe bölgesinde Palamutluk’daki sahrâ batar-
yalarından birinin hızla tâyin edilmesi, bu vazîfeye tahsis ve ona 
mevziî aldırılmasına müsâade buyurulması. 
2- 16. Tümen’den Kocaçimen Dağı’nda yerleştirilecek topçunun 
düşman mevziîne karşı bugün yerleştirilmiş ve faâliyet halinde bu-
lunmuş olan bataryalarımıza nispetle ateş edemeyeceği gibi sözü 
edilen noktadan çıkarma noktasını ateş altına alması mümkün de-
ğildir. Çıkarma noktası Kocaçimen Dağı’nın batı yamacından ve Kü-
çük Kemikli tarafından ateş altına alınabileceği cihetle o taraflarda 
mevziî’ aranması lâzımdır. Bununla beraber denize yakınlığı hase-
biyle bunun ne derece başarılı olunacağın da etraflıca düşünülmesi 
gerekir. 
3- 16. Tümen’den sağ kanadımız gerisini temîn ve gözetlemek üze-
re Kocaçimen Dağı’na gönderilecek olan taburun gereken tedbirleri 
hızlıca alması husûsunun emir buyurulması ve Ağıldere cihetinde 
sağ kanat kuvvetlerimizden bulundurulan müfrezenin alayına ka-
tılması için sözü edilen tabur tarafından alınan tertîbatın bildiril-
mesi arz edilir. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal
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Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Maltepe Kolordu Karargâhı’ndan 
Telefon

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Dün güney bölgesinin durumunda bir değişiklik olmayıp hafif 
piyade ve topçu muharebesi devam etmiştir. 
2- Düşmanın denizden Boğaz’a karşı bir teşebbüsü yoktur. Bir İngi-
liz zırhlısı dün öğleyin iki saat kadar İntepe’yi aralıklı sûrette bom-
bardıman etmiştir. 
3- 10 Mayıs 1915 sabahı Rus donanması beş zırhlı, iki kruvazör, on 
iki torpido muhribi ve birkaç nakliye gemisinden oluşarak Karade-
niz Boğazı girişine yaklaşıyor ve bir iki defa Boğaz’a karşı yaptığı 
başarısız gösterilerini tekrar etmek ve Boğaz civarındaki kayalıkları 
topa tutmak istiyordu. 
Bombardıman hazırlığında bulunurken açıklardan yetişen Yavuz 
zırhlı kruvazörümüzün şiddetli ateşine uğramasıyla derhâl Sivasto-
pol istikametine yollandı. Donanmanın en başındaki bir zırhlı Ya-
vuz’un mermileriyle mühim sûrette hasara uğramıştır. Diğer gemi 
de Yavuz’un devamlı mermilerinden ancak Sivastopol müstahkem 
ve torpilli limanına sığınma sâyesinde kurtulabilmiştir.
4- Diğer cephelerde bildirilmeye değer olay olmamıştır. 

3. Kolordu Erkân-ı Harbiye 1. Şube Müdürü
 Binbaşı Kemâl

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Maltepe’de Kolordu Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Dün birliklerinize cephane kollarından 162 sandık piyade cephane-
si dağıtılmış ve bugün de 180 sandık talep edilmiş ve buna mukabil 
kolda mevcûd bulunan 159 sandık cephane dağıtılmıştır. Ne düş-
man tarafından ve ne de bizim tarafımızdan hiçbir taarruz olmadı-
ğı hâlde cephanenin bu şekilde israfı kesinlikle gayr-i câizdir. Bazı 
efrâdın siper arkasında nişan almaksızın ateş ettikleri gerilerden 
gözlemlendiği cihetle bu sarfiyatın ve şu suiistimalin bir an önce 
önü alınması için îcab edenlere etkili teblîgatın yerine getirilme-
siyle bu israfın önü münâsip sûrette alınmalıdır. 

Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat
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Esad Paşa ve Kurmay Heyeti. Soldan sağa oturanlar: Binbaşı Haydar Bey, Binbaşı Mehmed 
Hulusi Bey, Yüzbaşı Mehmed Nazim Bey, bilinmiyor, İlk sıra: Miralay Rüştü Bey, Miralay 
Mustafa Kemal Bey, Mirliva Esad Paşa, Orta sıra: Kaymakam Wilhelm Willmer, bilinmiyor, 
Miralay Hans Kannengiesser, Arka sıra: Binbaşı Ohrili Kemal Bey, Kaymakam Fahreddin Bey, 
Binbaşı İzzeddin Bey.
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Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Maltepe’de Kolordu Karargâhı’ndan 
Numara: 909 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın ilk karaya çıkması üzerine Tümence alınan tedbirler 
ve gösterilen fedâkârlık ve faâliyet zaten takdir olunmaktadır. 9. 
Tümen Kumandanı’nın işareti vakti zamanında tetkîk olunur. 
2- Kolordu bütün görüşünüze katılır. Ve öteden beri bu fikri besler. 
Yalnız karşınızdaki kuvveti iki Avustralya, bir Zelland ki toplam üç 
tugay ile birkaç bin bahriye efrâdından oluşan ve on beş bin rad-
desinde tahmin eder. Bununla beraber düşman takviye birliğinin 
dâima gelmekte olduğu da şüphesizdir. Bu takviye birliği, zâyiatını 
telafi için olabileceği gibi bu sahada genişlemek için mevcûdunu 
arttırmakta olması da beklenir. 
3- Kolordu bulunulan hattan geri çekilmek fikrini hiçbir vakit hatra 
getirmemiş ve getirmez. Öteden beri kararlılık ve metânetle düş-
manı uzaklaştırmayı emretmektedir. Kanat gerilerinde yapılacak 
dayanak noktalarından maksat ilerideki hattın geri alınması değil-
dir. Bundan dolayı beyân ettiğiniz «kuvvetlerimizi biraz geri almak 
prensibi» kesinlikle mevzubahis değildir. Kolordu sizden görüşü-
nüz gibi düşmanı Arıburnu’ndan atmayı talep eder. Ve bunun icrâ 
olunabilmesi için her türlü arzunuzu yapmaya çalışır. 
4- Gönderilen ikmâl efrâdının miktarı 4.500 olduğu gibi bugün 
gönderilecek 3.000 nefer daha elde hazırdır. Bu miktar epeyce bir 
takviyedir. Elde genel ihtiyat olarak 16. Tümen’in iki alayı vardır. 
Kabatepe’deki alay da ihtiyaç olduğu zaman sizin sol kanadınızdan 
harbe katılabilir. Ordudan bu bölgeye bir tümen taze askerin daha 
gönderilmesi istirham edilmiştir. 
5- Bu kuvvet gelinceye kadar ikmâl efrâdıyla takviye edilen alay-
lar teşkilatça düzenleme ve işgal edilen hattaki tahkîmat esaslı bir 
sûrette takviye olunur. Ve metîn dayanak noktaları vücuda getiri-
lirse her türlü ihtimâle karşı elde bulunması lâzım gelen ilk ihtiyat 
birliği ordudan gelir gelmez eldeki 16. Tümen’in iki alayı da harp 
hattına sevk olunarak genel bir hücum icrâsı iyice düşünülmelidir. 
Bu vakte kadar düşman tarafından taarruz meydana gelirse şim-
diye kadar olduğu gibi Allah’ın yardımıyla ve yüce himmetleri ile 
bu taarruzun defiyle beraber fırsattan faydalanarak karşı hücuma 
kalkışacağına eminim. Böyle bir hâlde 16. Tümen birliklerinin de 
yardıma koşturulacağı tâbidir. 
6- Ordunun uygun görmesiyle Müstahkem Mevki bize üç tane 21’lik 
havan verecektir. Fakat bu topların her birinin kırk yedi mermisi 
vardır. Her mermi doksan kilodur. Bunlar Boğaz’ın esaslı müdâfaa 
araçlarından olmakla beraber buraya verilmesi fedâkârlığına kat-
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lanılmıştır. Bugün bir tanesi naklediliyor. Bunların cephanesinin 
azlığı dolayısıyla düşman tahkîmatını tahrip edecek gereken diğer 
araçlar Ordudan talep edilmiştir. 

3. Kolordu Kuzey Grubu Kumandanı
Tuğgeneral Esat

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 21.40
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden
Telefonla 
Sözlü

Sol Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Düşmanın bugün üç tabur kadar almış olduğu takviye birliğinden 
iki taburunu sağ kanadına sevk ettiği haber alınmıştır. Her türlü 
ihtimale karşı uyanık bulunulması ve yakından keşif yapılması lâ-
zımdır. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

1. Alay’ın Cepheye Sevk İşlemleri
Bugün Kolordu Emri gereğince saat 09.00’da bindirmeye başlanıl-
dı. 
Alınan emir üzerine zaten hazırlıklarını ikmâl etmiş olan alay 
21.30’da Samatya’dan hareket etti. Saat 23.00’da Galata Rıhtımı’na 
ulaştı. Vapura bindirme faâliyetine nezâretçi ve emirci pek çok idi. 
Bunun için düzensizlik pek fazla oldu. Öncelikle ağırlıklar bindiril-
meye başlandı. Bu 6 saat yani 18.00’a kadar devam etti. Fakat hay-
vanların fazla olmasıyla vapurda konacak yer sınırlı olduğundan 
gece yarısına kadar uğraşıldı. Bunun üzerine gece yarısında her şey 
bitmiş ve bindirme son bulmuştu.

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Bigalı Deresi’nden

47. Alay Kumandanlığı’na
Alayınızdan ileride bulunan tabur Kocaçimen Dağı’nda bulunacak 
şekilde ileri sürülerek Ağıldere istikametinde 19. Tümen’in sağ ka-
nat gerilerini temîn eylemesi Kolordu’dan emir edildiğinden he-
men istenilen durumun alınmasıyla tümene bilgi verilmesi gerekir. 

16. Tümen Kumandanı Namına
Binbaşı Tevfik
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Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 10.30
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Doğu Eteği

1. Tabur Kumandanlığı’na
1-Taburunuz Kocaçimen Dağı’nda bulunmak ve Ağıldere istikame-
tinde 19. Tümen’in sağ kanat gerilerini temîn eylemeye görevlidir. 
2-Serî Cebel Bataryası’nın korunması için eskisi gibi bir bölük terk 
edilecektir. 
3-Tabur yerleştirildiği yerin krokisi ile durumun alındığına dâir 
derhal alaya bilgi verecek.

47. Alay Kumandan Vekili
Edip 

Saat: 22.30
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı’nın Doğu Eteği

Alay Emri
1-1. Tabur Çimen Dağı’nda ve Ağıldere istikametinde olmak üzere 
19.  Tümen’in sağ kanat gerisini temîne görevlendirilmiştir. 
2-İki taburdan bir bölük İsmail13 Tepe’sinde bulunan sahrâ batarya-
sının korumasını üstlenecektir.
3-3. Tabur Anafarta, İsmail Tepe’ye giden uzun yolun açılmasında 
görevlidir.
4-2., 3. Taburlar şimdiki halde bulundukları ordugâhta kalacaklar-
dır.

47. Alay Kumandan Vekili 
Edip

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı
2. Tabur’un 2. Bölük’ü saat 18.00’da İsmail Tepe’sine sahrâ batarya-
sının korunmasında görevli olarak hareket etmiştir. 

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 18.00
Seddülbahir istikametinden donanmadan ve siperlerden şiddetli 
şekilde bombardıman ve ateş sesleri işitilmektedir. 

13 İsmailiye şeklinde yazılan bu kelime anlaşılır olması için İsmail olarak yazılmıştır. Çünkü 
günümüzde söz konusu mevki İsmailoğlu Tepe olarak bilinmektedir. 
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Tarih:12 Mayıs 1915
Alay’ın Umûm Günlük Durumu

47. Alay Subay Efrâd Hayvanat
Cephane  
Sandık

Karargâh 4 26 16 0
1.Tabur 15 1191 119 54
2.Tabur 18 1196 119 54
3.Tabur 17 1204 116 54
Toplam 54 3617 370 162

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Palamutluk

Sağ kanattaki gözetleme yerinden alınan raporda bir düşman tor-
pidosunun sözü edilen yere yaklaşarak gözetlemede bulunduktan 
sonra çekildiği ve diğer bir torpidosu da Çamtepe’nin kuzeyinden 
sahile yaklaşarak gözetleme yerinin geri tarafına birkaç el etkisiz 
silâh attığı bildirilmiş ve başkaca yazılmaya değer bir olay olmadı-
ğından durum raporla birlikte tümen kumandanlığına arz edilmiş-
tir.
Görüşler: Dün akşamdan başlayan yağmur sabaha kadar devam et-
miştir.

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Palamutluk 
Tümen Kumandanlığı’ndan alınan emirde Palamutluk’taki 
gözetleme bölgesinin 77. Alay’dan tâyin edilecek birliğe bırakılması 
ve alaya bağlanan 33. Mitralyöz Bölüğü’yle beraber Koca Dere’nin 
kuzeyine gidilmesi emir olunmuş ve bunun üzerine taburlara şu 
emir verilmiştir:
1- Alay bu gece Koca Dere’nin kuzeyine gidecektir.
2- Palamutluk’taki gözetleme bölgesine Kabatepe’deki 77. Alay Ku-
mandanlığı’nın tâyin edeceği birliğe bırakacaktır. Bunun için zikre-
dilen kumandanlığa, tümen tarafından yazılmıştır. Devir ve teslim 
durumu geceleyin meydana geleceğinden, tesliminden sonra gö-
zetleme yerindeki bölükler yeni ordugâha katılacaktır.
3- Zeytinlik’teki 11. Tümen’e bağlı Mitralyöz Bölüğü alayımıza bağ-
lanmıştır. Bu bölük 1. Tabur’ca misafir edilecektir. 
4- Alay eskisi gibi tümenine bağlıdır. Tümen karargâhı eski yerinde 
yani Kanlıkuyu’da bulunacaktır.



84

5- Hareket zamanı ayrıca bildirilecektir. Bunun için saat 18.00’de 
Tabur Kumandanları beni görsün.
6- Zeytinlik’teki büyük ağırlığın şimdiden yeni ordugâha nakli için 
büyük ağırlık kumandanına emir gönderilmiştir.
7- Yeni ordugâh yerinin seçimi için 2. Tabur Yaveri Hasan Efendi bu 
emrin ulaşmasıyla beraber gelip beni görsün.

48. Alay Kumandanı
Binbaşı Ahmet

İleri hattaki bölüklerin Kabatepe’deki taburdan değiştirileceği 45. 
Alay 3. Tabur Kumandanlığı’ndan bildirildiğinden meseleyle ilgili 
bölüklerin değiştirilmesi ertelendiği takdirde alayın hareketi geri 
kalmayarak karanlığın çatmasıyla beraber harekete başlanması ve 
geri kalacak bölüklerin sonradan doğruca alaya katılması ve yeni 
ordugâha esaslı bir şekilde birleşilmeyerek harekete hazır bulu-
nulması ve bir muharebe göreviyle ileri sevk edildiğinde askerlerin 
yalnız ekmek torbalarıyla kaputlarını ve bütün fişeklerini ve istih-
kâm araç-gereçlerini beraber alarak çantalarını ağırlıkta bırakması 
tümenden emredilmiştir.

Tarih:12 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızısırt
Görüşler: 11/12 Mayıs 1915 saat 01.00’den 03.00’e kadar yağmur 
yağmıştır ve 29. günü hava bulutlu geçmiştir.

Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Düşmanın mermisinin 27.668 numaralı tüfeğin namlusuna isabe-
tiyle kırıldığı, başka bir şey olmadığı arz olunur.

125. Alay Kumandanı 
Yarbay Abdürrezzak 

Erler Kaybı
Şehit Yaralı Kayıp Emir 

(Ümerâ)
Subay Subay 

Vekili
Er 

125. Alay 
Karargâhı

1 3 - 1 1 - 7

125. Alay 1. 
Tabur

- 1 - - 8 - 756

125. Alay 2. 
Tabur

1 5 1 416

Toplam 1 4 - 2 14 1 1.171
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24 saatlik kayıpla, harp hattı mevcûdunun miktarı yukarıda verildi-
ği gibi Bölge Komutanlığı’na bildirilmiştir. 12 Mayıs 1915

Merkez Topçu Mevziînde 19. Tümen Komutanlığı’na
Tarih:12 Mayıs 1915
Saat: 17.40
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Bölge Kumandanı İrfan Bey, Zeytinlik’e 11. Tümen karargâhına 
ulaştı. 

Tarih:12 Mayıs 1915
Saat:19.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Kabatepe bölgesine gidildi. Kurmay Yüzbaşı ile Başhekim beraber 
idi. 77. Alay Kumandanı Yarbay Saib Bey ile Kabatepe’nin savunma 
tertîbatı görüşüldü. Öğleden sonra saat 12.00’de Zeytinlik’e dönül-
dü. 

Tarih:12 Mayıs 1915
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu Başkumandanlığı Vekâleti 
Şube Müdüriyeti: 2 
Numara: 10249/1476

 Resmî Bildiri 

Matbuat-ı Umûmiye Müdüriyeti’ne
Çanakkale Cephesi’nde:
 Mühim bir hareket yoktur. Hafif piyade ve topçu ateşleri devam 
ediyor. Bir kısım topçularımız Arıburnu’nda düşman gerilerini ve 
iskele mahallerini ateş altına almış ve küçük bir düşman müfreze-
sinin bu topçu ateşimizin tesiriyle iskelelerine doğru perişan dö-
küldüğü görülmüştür. Implacable İngiliz zırhlısı, önceki gün Boğaz 
girişi civarında, Anadolu kısmındaki bataryalarımıza etkisiz atışı 
sırasında dört mermi isabeti üzerine geri çekilmiştir. 

Umûm Karargâh İstihbarat Şubesi Müdürü 
Erkân-ı Harb Binbaşı Seyfi



13
Mayıs
1915



13
Mayıs
1915

Karşımızdaki düşmanı mutlaka denize 
dökmek için Allah’ın yardımı ve kıtaatımızın 

kahramanlığına güvenerek son ve katî bir 
taarruz icrâ edeceğim. Kolordumuz bu taarruzu 

kolaylaştırmak ve temîn etmek için düşman 
mevziîni tahrip edebilecek top ve obüslerle ve 

her türlü vesâit ile mevcûd kuvvetlerimizi takviye 
etmektedir.

13 Mayıs 1915
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Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocadere’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Ağır topun cephanesi Kocadere’ye geldi. Top dahi arkadan geliyor. 
Ne tarafa gideceğinin bildirilmesi gerekmektedir. 

Cephane Kolları Kumandanı
 Yüzbaşı Hasan Kâmil

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:05.45
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Mahallinden

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bölgemizin genelinde bir değişiklik yoktur. Gece karşılıklı edilen 
ateş hafif sûretle devam etti. Düşman sağ tarafımıza sabaha karşı 
birçok bomba attı ise de siperler gerisine düşmekte idi. Bomba atı-
şının yine hafif sûrette devam etmekte olduğu maruzdur. 

Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Alî 

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur. 
2- Bu gece düşmanın sağ kanat sınırı olan tepenin yanındaki Ye-
şil Tarla’ya kadar İhtiyat Subay Namzedi Abdurrahman Efendi ku-
mandasında bir keşif kolu gönderdik. Düşmanın oralarda da tah-
kîmat ile iştigal ettiği, başka bir değişiklik görülmediği anlaşıldı. 
Bu keşif kolu keşif vazîfesinden sonra düşmana bomba atarak geri 
dönmüştür.
3- Kanlısırt hattından düşman siperlerine doğru tahkîmatımızı ileri 
sürmeye başladık. 
4-Kırmızısırt’ın batısındaki 125. Alay 1. Tabur da karşısındaki düş-
man siperlerine doğru yeraltından lağım kazdırmakta bulunduğu-
muz maruzdur. 

Sol Kanat Kumandanı 
Yarbay Mehmed Şefîk 
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Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 07.38 
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Vaziyetimizde ve düşmanın vaziyetinde bir değişiklik yoktur. Gece 
siperlerin takviyesiyle meşgul olunmuştur. Düşman bütün gece 
aralıksız olarak ateşe devam etmiştir. 72. Alay 3. Tabur cephesinde 
birkaç bomba atmış ise de bir tesir yapamadığı maruzdur. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avnî 

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 08.00
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhından

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Düşman aldığı takviye kıtaatıyla cephenin birçok noktalarında can-
lanmaya başlayarak gece kıtaatımızı bazı noktalardan tüfek ateşi 
ve bomba ile rahatsız etmiş ve ufak tefek bazı faâliyetlere teşebbüs 
etmiş ise de kıtaatımızın ciddî ve etkili karşılıklarıyla düşman faâ-
liyetleri engellenmiş olduğu marûzdur. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 09.00
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Düşman bu sabah tahminen iki bölük piyadeyi Arıburnu’na çıkar-
mıştır. Bunlardan sonra hayvanat ihraç etmiştir. Bu hayvanlar sü-
varidir. Ve düşman sağ kanadına süratle çıkmıştır. Miktarı 50’den-
fazladır. Arıburnu ile Kabatepe arasında açıkta bulunan kırkı aşan 
büyük nakliye gemisinden 16’sı mevcûddur. Birisi şimdi güney isti-
kametinde hareket ediyor. Harp gemilerinden dahi altısı mevcûd-
dur. Queen Elizabeth görülmektedir ancak diğer harp gemisi teşhis 
edilemiyor.
Kabatepe Bölgesi Kumandanı [Binbaşı Sâib], Kolordu’ya raporu ya-
zılmıştır.
 
{Aynı rapor Kabatepe Bölgesi Kumandanı Yarbay İrfân Bey’den de 
gelmiştir.} 
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Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 10.20
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhından

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Düşmanın bu sabah dahi Arıburnu’na piyade kuvveti çıkardığı an-
laşılmıştır. Arıburnu karşısında 40-50 nakliyle gemisinden yalnız 
on altısı kalarak geriye kalanı ortadan kaybolmuşlardır. Bu gemile-
rin şimdiye kadar Arıburnu’ndan ayrılmayıp şimdi gitmiş olmala-
rı iki sûretle açıklanabilir. Birincisi: Karşımızdaki düşman bugüne 
kadar karada barınabileceğine îtimat edemeyerek îcabında binmek 
üzere nakliyle gemileri hazır bulunduruluyordu. İkincisi: Birinci 
husûsa düşmanca emniyyet hâsıl olduğu ve mühim takviye kıtaatı 
celp etmek üzere vapurlarının hareket ettirildiği buradan görüldü-
ğüne nazaran Kirte civarındaki düşman nakliyle gemisi dahi orta-
dan kaybolmuştur.

 Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 09.00
 İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhından

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
C. Cephane kollarından kıtaatımıza dağıtılan cephane bir günde is-
raf edilmiş cephaneye karşılık değildir. Siperlerde müdâfaa halinde 
bulunan düşmanın her an cephenin farklı noktalarında vuku bul-
makta olan faâliyetlerini def eden ve düşmanın her türlü taarruz ve 
hücumları ateş kuvvetleri ile def etmeye hazır bulundurulan kıta-
atımız nezdinde 80 ihtiyat mümkün olduğu kadar çok cephane bu-
lundurmak maksadıyla kollardaki cephaneler kıtaata dağıtılmış bu-
lunuyor. Askerimiz düşman tarafından gündüz ve çoğu gece vuku 
bulmakta olan yalnız hücumları defetmek için zorunlu ve tabiatıyla 
keşif ve sürekli ateşler icrâ etmektedir. Bundan başka kıtaatımıza 
gelen 5-6.000 aşan ikmâl askerinin dahi ihtiyaç ettiği cephane dik-
kate alınmak lâzımdır. Bundan dolayı kıtaatımız cephaneyi israf 
etmekte olmadıktan başka siper arkasında nişan almaksızın ateş 
eden askerin müşâhede edildiği hakkındaki haberler dahi katîyen 
gerçeğe aykırıdır. Siper arkasındaki neferimizin nişan almaksızın 
ateş etmekte olduğunu gerilerden değil ancak o sipere bizzat gir-
miş olanlar takdir edebilir. Muhtelif zamanlarda asker siperlerine 
kadar gönderip tetkîkat icrâ ettirdiğim refâkatim erkânının ise şim-
diye kadar askerimizin bu yolda hareketini görmemiş oldukları ma-
ruzdur. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal 
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Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bombaya pek şiddetli ihtiyaç vardır. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni 

C. 100 adedi gönderilmiştir. 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Kafkasya Cephesi’nde Oltu havalisinde düşmanın birkaç gündür 
üstün kuvvetlerle ileri kıtaatımız üzerine icrâ ettiği taarruz tama-
mıyla uzaklaştırılmış ve karşı taarruzlarımızla civara hâkim tepeler 
düşmandan zapt olunmuştur. 

3. Kolordu Erkân-ı Harbiyyesi 1. Şube Müdürü 
Binbaşı Kemâl

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 13.25
İkamet Mahalli: Maltepe’de Kolordu Karargâhından 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Öğleden önce 01.15’de Muâvenet-i Milliye torpidomuz İngilizle-
rin henüz sistemi tâyin edilemeyen bir zırhlısını batırmış ve kendi-
si sağ sâlim geriye dönmüştür. 
2- Öğleden önce saat 04.00’da düşman torpidoları Boğaz’a doğru 
ilerlemek istemişler ise de şiddetli ateşle geriye def edildiği Or-
du’dan Paşa tarafından telefonla bildirilmiştir. 

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı 
Tuğgeneral Esat 

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 13.35
İkamet Mahalli: Maltepe’de Kolordu Karargâhından 

19. Tümen Erkân-ı Harbiyyesi’ne
İsmailtepesi’nde mevziî alan bataryaların icrâ ettiği atış ile Arıbur-
nu’na icrâ ettiği nakliyatın kesildiği ve iskelesinde de kargaşalık 
meydana geldiği 16. Tümen raporunda bildiriyor. Bilgi için arz olu-
nur. 

Erkân-ı Harb 
Yüzbaşı Burhâneddîn 
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Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 13.45
İkamet Mahalli: Turşun’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Şimdi Seddülbahir istikametinden gelmekte olan üç büyük «şileb» 
vapurundan biri İmroz istikametine dîger ikisi nakliye gemisi bü-
yük kısmı katılmakta ve bir uçak gemisi Seddülbahir istikametine 
doğru ilerlemekte olduğu gözlenmekte olduğu Mestantepe Bölük 
Kumandanlığının isteği üzerine maruzdur. 

Seyyar Jandarma Tabur Kumandanı 
Binbaşı Kadri

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Uygun buyrulduğu takdirde bugün 72. Alay 3. Tabur ile 125. Alay 3. 
Tabur’u değiştireceğim. 72. Alay 3. Tabur’u ihtiyatta alıkoyacağım 
maruzdur. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Bir saat önce balon vapuruyla Kabatepe’nin soluna Azmakderesi 
istikametine yaklaşan bir kruvazör, balonun gözetleme ve inişin-
den sonra sahilden uzaklaşmıştır. 
2- Sabahtan beri güneyden üç nakliye gemisi gelmiştir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı 
Binbaşı Sâib 

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Turşun’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Mestantepe’nin 500 metre solunda bulunan bir küçük tepeyi bom-
bardıman etmekte olduğu ve Büyük Anafarta’ya bir mermi düştüğü 
ve Allah’a şükür bir hasar olmadığı maruzdur. 

Seyyar Jandarma Tabur Kumandanı 
Binbaşı Kadri 
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Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Ağılderesi’nin kuzeyinde bulunan topçularımızın Arıburnu’nda-
ki düşman iskelesini iyice ateş altında bulundurduğu ve iskeleye 
kayıkların kolayca yanaştığı görülmüş. Düşmanın karşımızda bu-
lunan ve şimdiye kadar farklı hacimde 50-60 kadar sayılmış olunan 
nakliye gemisi bugün birdenbire azalıp miktarının 20’ye düştüğü 
Ağıldere’deki Bölük Kumandanı’ndan alınan raporda bildirildiği 
maruzdur. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni 

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 18.00
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhından
Karşımızdaki düşmanı mutlaka denize dökmek için Allah’ın yardı-
mı ve kıtaatımızın kahramanlığına güvenerek son ve katî bir ta-
arruz icrâ edeceğim. Kolordumuz bu taarruzu kolaylaştırmak ve 
temîn etmek için düşman mevziîni tahrip edebilecek top ve obüs-
lerle ve her türlü vesâit ile mevcûd kuvvetlerimizi takviye etmek-
tedir. Ağır toplarımız kısmen mevziîye dahi dâhil olmuştur. Bölge 
Kumandanları mevcûd kuvvetleri verilen ikmâl askeriyle düzgün-
ce tertip edecekler ve cephelerindeki düşmanın zayıf ve kuvvetli 
noktalarını sûret-i mahsûsada ve îcab ettiği kadar fedâkârlık ihti-
yar ederek keşfettirecek ve hücum için arâzî son nefere varıncaya 
kadar herkes tarafından sûret-i mahsûsada tetkîk ve incelenecek. 
Bundan sonra ya son neferimize kadar ölmek ve yâhut karşınızdaki 
düşmanı bire kadar denize dökmek maksadıyla taarruz ve hücuma 
hazırlanılacaktır. Kumandanlar bu nokta-i nazardan her türlü tertî-
bat ve tetkîkatlarının son bulup hücuma hazır bulunduklarını bana 
bildireceklerdir. Siperlerinden düşmanı avlayan askerimizin soğuk-
kanlılıklarını muhâfaza ederek her mermi ile en aşağı bir düşman 
neferini ortadan kaldırmak sûretiyle ateş ettiklerini anlıyorum ve 
memnun oluyorum. 
A- Bu hareket tarzlarının takdire şayan olduğunu ve dâima ancak 
bu sûretle tüfeklerini istimal etmelerini, 
B- Bazen düşmanın geceleri ziyan ve telaştan icrâ eylediği sürekli 
ateşlere karşılığa lüzum olmadığı, 
C- Başarının bu gibi zamanlarda düşmanı dikkatli gözetleme ve ke-
şif altında bulundurarak anca siperinden kımıldadığı zaman üzeri-
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ne kesif ve müessir ateşler yöneltilerek helak etmek için tedbirlerin 
alınmış bulunması lüzumunu, 
D- Ve her türlü vesâit ve kuvvetimizi kendi arzumuzla harekette 
sarf etmenin takdire değer ve takdir göreceği bir daha bütün subay 
ve askere tebliğ ediniz. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal 

Dağıtım Listesi
Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bilgi için 16. Tümen Kumandanlığı’na ve Kabatepe Müfrezesi Ku-
mandanlığı’na, Sağ, Sol, Merkez Grupları Kumandanlıkları’na, 13. 
Alay Kumandanlığı’na, Topçu Kumandanlığı’na, 2. Süvari, 5. Bölük 
Kumandanlıkları’na, Ser-tabâbete.

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 18.00 
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1-Dün gece Merkez Grubu’nun sağ kanadında bulunan 14. Alay 2. 
Tabur’unun Sağ Kanat Grubu’nun sol kısmında bulunan 72. Alay 3. 
Tabur cephesine düşman bomba atmış ise de hiçbir tesir yapama-
mıştır. Bugün öğleden sonra saat 14.20’den îtibâren bir saat kadar 
Sağ Kanat Kuvvetlerimiz ile düşman arasında mevziî dâhilinde pi-
yade muharebesi ve saat 6’da dahi yarım saat devam eden aralıklı 
topçu muharebesi icrâ edilmiştir. 
2-Bu sabah düşman Arıburnu’na tahminen iki piyade ve tahminen 
50 kadar hayvan ihraç etmiştir. 
3-Tarafların vaziyetinde bir değişiklik olmadığı ve tümen emrinin 
bir sûretinin ilişik olarak takdim kılındığı maruzdur. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal 

Tümen Emri matbu olarak yapıştırılmıştır. 

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 18.20
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Mahallinden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Gönderilen İngilizce beyânnameler düşmanın farklı siperlerine 
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atılmış, kenara düşenler dahi düşman tarafından alınarak götürül-
müş olduğu maruzdur. 

Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Ali 

Kolorduya mâlûmat verilmiştir. 

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan 

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Ağıldere’nin kuzey sırtlarında bulunan 125. Alay’ın 3. Tabur’unun 
bir bölüğünün bu gece Tabur’una katılması lâzım geldiğinden bu 
bölüğü doğrudan doğruya aldıralım mı? yoksa 16. Tümen gelecek 
olan müfrezeye mevkii teslim etmek mi lâzım geliyor? Eğer mevkii 
teslim edecekse almaları için 16. Tümen Kumandanlığı’na o yolda 
bildirilmesi maruzdur. 

Sağ Kanat Kumandanı  
Yarbay Avni 

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:18.30
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Mahallinden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın vaziyetinde değişiklik yoktur. Bugün saat 15.00’da 
sağ kanat karşısındaki düşman siperlerinde bağrışmalar ve şiddetli 
ateşle birçok bombalar atılmış ise de tarafımızdan şiddetle karşılık 
olunarak yarım saat sonra ateş kesilmiştir. 
2- Bugün kıtaatımız yine siper kazılması, mazgal açılması ve siper-
lerin tanzimiyle meşgul olmuşlardır. Düşman başını kaldıran aske-
rimize sabit tüfeklerle ateş etmekte olduğundan kum torbalarıyla 
ve gayet ihtiyatlı bir şekilde çalışmaktadırlar. 
3- 14. Alay kıtaatına bugün sabahleyin ekmek, konserve çorbası, 
çay; öğleyin fındık, üzüm; akşamüzeri etli kuru fasulye verildiği 
maruzdur. 

Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Ali 
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Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Vaziyette değişiklik yoktur. 
2- Tahkîmat ve takviye ile meşgul edilmiştir. Kırmızısırt ilerisin-
deki mevziîden düşman siperlerine doğru açılmakta olan lağım 21 
metreyi bulmuştur. Eskisi gibi top ve tüfek ateşi karşılıklı devam 
etmiştir. Başka vukuat olmadığı maruzdur. 

Sol Kanat Kumandanı 
Yarbay Mehmed Şefik 

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1-Vaziyette değişiklik yoktur. Balon vapuru bu civarı gözetlendik-
ten sonra güneye doğru bir harp gemisi ile gitmiştir. 
2- Arıburnu deniz kenarındaki siperler ile diğer siperleri tahkim 
ediyor. 

Kabatepe Kumandanı 
Binbaşı Sâib 

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:20.00
İkamet Mahalli: Turşun’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1-Düşmanın 17 nakliyle gemisiyle yedi zırhlısı Mestantepe ile Ka-
batepe arasında bulunmaktadır. 
2- Düşmanın bir torpidosu sahile yedi kilometre mesafeden Saros 
Körfezi’ne girmiştir. 
3- Susturmuş ve tahrip edildiği zannedilen düşmanın batarya mev-
ziî mütemâdiyen topçumuz ateşi altında bulundurulmasına rağ-
men düşman bataryasında şimdi bir faâliyet eseri ve hareket gö-
rülmemektedir. Görülen bu sessizlik susturulduğuna kanaat hâsıl 
etmektedir. 
4-Bugün Seddülbahir istikametinden gelerek nakliye gemisinin 
büyük kısmının eklendiği bildirilen ve asker nakil etmesi muhte-
mel bulunan iki büyük nakliye vapuruna şimdiye kadar büyük ve 
küçük nakliye gemisi yaklaşmamaktadır. 
5-Büyük Kemikli açıklarında bir nakliye gemisi bekledikten sonra 
diğerlerinin yanına döndüğü, 
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6- Düşman harp gemisi ve nakliyesinde hiçbir değişiklik olmadığı 
maruzdur. 

Seyyar Jandarma Tabur Kumandanı 
Binbaşı Kadri 

Alaylara:
Her alay karşısındaki düşman cephesini îcab ederse fedâkârlık içe-
risinde keşf ederek hafif ve güçlü olan aksamını ve özellikle düş-
man makineli tüfeklerinin yerlerini öğrenmek ve bundan askere 
düşman cephesinin vaziyeti ve hücum esnasında takip edilecek is-
tikameti şimdiden öğrenecektir. Verilen ikmâl askerini hızlıca ter-
tip ederek taburlar düzenli hale getirilecek ve bunlara da düşmanın 
vaziyetini ve istikameti acele ile öğretilerek kıtaat hücuma hazır 
edilecekti. Emirnâmenin diğer maddelerine dahi uygun muâmele 
edilmesi tavsiye olunur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmet Münir

Taburlara ve Makineli Tüfeğe
İşte bu emirnâmedeki hükümlerin 
icrâsı için emir verilen husûsların ta-
mamının hazır olabilmesi için haber 
verilmesi.

Tarih:13 Mayıs 1915
Yine tahkîmatla beraber icrâ edilme-
si planan hücum için hazırlıkta bu-
lunulması için düşmanın konumu-
nu, kuvvet aksamını, makineli tüfek 
mevziîlerini, düşmanın vaziyetini ve 
hücum esnasında takip edilecek isti-

kametlerinin keşif ve askerin hepsine öğretilmesi bulunmakta idi. 
Bugün için bir yaralımız oldu.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir

Görüşler: Alayın 25 Nisan’dan 13 Mayıs tarihine kadar zâyiatı:
2+9=11 Subay
127 Şehit
439 Yaralı
163 Kayıp
728

72. Alay Komutanı Binbaşı 
Mehmet Münir Bey.
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3. Tabur’dan alınan zâyiat miktarı:
5+5=10 Subay
224 Şehit
351 Yaralı
55 kayıp
630

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:18.30 
İkamet Mahalli: Kanlısırt

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
2- 2. Tabur’dan bir yaralımızdan başka vukuatımız olmadığı ma-
ruzdur.

72. Alay Kumandanı 
Binbaşı

Tarih:12/13 Mayıs 1915
Saat:20.15 

64. Alay Kumandanlığı’na
Düşmanın iki römorkörü ihraç iskelesine yanaşarak sandallardan 
asker ihraç ettiği sağ kanat bölüğümüzden alınan rapora atfen ma-
ruzdur.

70.Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferid

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na takdim
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet 

Bu husûsta Tümen Kumandanlığı’na yazılmıştır.

Tarih:12/13 Mayıs 1915
Bu gece saat sekiz raddelerinde bir çavuş dört neferden ibâret ke-
şif kolumuz bulunduğumuz yerden sağ kanat siperinin yirmi met-
re kadar sağında bulunan dereyi takiben deniz kenarına kadar inip 
orada düşmanın izlerini bulmuştur. Deniz kenarında elli metre ka-
dar yukarıda bulunan beyaz tepenin üzerinde iki veya üç neferlik 
bir siperin bulunduğunu görmüştür. Başka bir şeye tesâdüf etme-
miştir. Bir de küçük filikalar iskelenin olduğu tepeye yaklaşır yak-
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laşmaz fenerini söndürüp iskeleye yaklaşıyor. Bu hal saatte bir, iki 
defa oluyor.

9. Bölük Kıdemli Küçük Subay
Şevket

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na Takdim
125. Alay 3. Tabur Kumandanı

Binbaşı Yahya Kazım 

Tarih:12/13 Mayıs 1915
Saat:23.00
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
Çeşitli zamanlarda göndermiş olduğunuz krokilerdeki vaziyetler 
birbirine uymuyor. Vaziyetin uygun bir sûrette işaret edilmesi için 
tarafınıza boş bir kroki gönderilmiştir. Arazinin vaziyetinin incele-
mesiyle düşmanın ve sizin vaziyetinizin çizilerek iâdesi.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal 

Tarih:12/13 Mayıs 1915
Saat:23.20 

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
1-Gerek şimdiki Tümen Kumandanlığı’ndan gönderilen ve gerekse 
önceden sizden aldığım mâlûmat üzerine hem harp hattının sağın-
dan ve hem de bizim işgal ettiğimiz siperlerin sağından dereleri 
takiben deniz kenarına kadar kuvvetli keşif kolları gönderildi. Düş-
mandan kimseye tesâdüf edilmedi. Tekrar keşif kolları iâde edildi. 
Her halde denizden bir matara su doldurup götürsünler ve bir ta-
raftan giden diğer taraftan gelecek diğeri de onun çıktığı mahalden 
gelecektir. Diye tembih ettim ve akşamdan beri kendim bizzat si-
perlerde gözetimdeydim. Düşman doğal olarak tâciz için keşif kuv-
veti hakkında görünmek ister. Biz de kendisinin her hareketini akim 
bırakacağız. Siperler evvelce bir bölükle işgal edilmiş iken bu gece 
iki bölükle işgal edildi. Âdeta bütün tabur ayaktadır. Düşmandan 
bir eser olmayınca doğal olarak bir şey yapılamaz. Devriyeler keşif 
kolları yine geziniyor. Gözetleme neticesinde ayrıca arz ederim.

125. Alay 3. Tabur Binbaşı
Yahya Kazım
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Tarih:12/13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusu

57. Alay 1.Tabur Kumandan Vekili Yüzbaşı Kazım Efendi’ye
Tabur Kumandanlığı’na 77. Alay 3. Tabur 11. Bölük Yüzbaşı Ziya 
Bey tâyin edildiğinden taburun lâzım gelen teslim muâmelesinin 
gerçekleşmesi ve bölüğünüze dönmeniz gereklidir.

Sağ Kanat ve 57. Alay Kumandanı 
Avni

Tarih:12/13 Mayıs 1915
Tarih:04.10 
İkamet Mahalli: Kemalyeri

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Ikmâl askeri geldi. Bunları teslim etmek için taburlardaki fazla 
silâhların her durumda Bigalı’da kolordu silâh ambarına gönderil-
mesi ve her taburun ne miktar tüfek gönderdiğinin akşama kadar 
bildirmesi gerekmektedir.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusu

57.Alay Taburları Kumandanlığı’na
Gelen ikmâl askeri silâhlandırılmış olarak geldiklerinden kıtaatta 
tüfek fazlası olması lâzım geliyor. Her taburda bin tüfekten fazla 
katîyen tüfek bulunmayacak ve geri hatta bulunan perâkende aske-
ri tüfeksiz bulunacaktır. Binden fazla tüfek bulunursa hemen alınıp 
Bigalı silâh ambarına gönderilecektir. Ve bu gece son bulacaktır. 
Gerideki memurlarınıza katî olarak böylece emir veriniz.

57. Alay ve Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:13 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Taburda her bir bölük iki yüz ellişer kalmak üzere 97 nefer fazla 
silâhlandırılmış asker mevcûddur. Bu neferleri silâhlarıyla beraber 
mi yoksa silâhlarını mı teslim edeceğiz ve bu silâhları nereye tes-
lim edeceğiz. Efrâdın şayet kadro fazlası olarak kalması gerekli ise 
silâhları Bigalı ambarına göndereceğim.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Ata
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C: Silâhlarıyla beraber bu efrâdı 1. Tabur’a teslim ediniz.
57. Alay Kumandanı

Yarbay Avni

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
1-Öğleden önce saat 01.15’te Muâvenet-i Milliye torpidomuz İn-
gilizlerin henüz tâyin edilemeyen bir zırhlısını batırmış ve kendisi 
sağ sâlim geriye dönmüştür.
2-Öğleden önce saat dörtte düşman torpidosu boğaza doğru iler-
lemek istemişse de şiddetli ateşle geriye dönmeye mecbur edildiği 
telefonla bildirilmiştir.

Erkân-ı Harb Arif

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 06.00

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1-Vaziyetimizde bir değişiklik yoktur.
2-Bütün gece cephemizde düşman hemen hemen aralıksız bir sû-
rette ateşe devam etmiştir.
3-Bir yaralı iki şehidimiz vardır.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı 
Ata

Tarih:13 Mayıs 1915
Taburumuz bölgesinde bir olay olmadığı ve vaziyetimizde bir deği-
şiklik bulunmadığı maruzdur.

20. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferid

Tarih:13 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Vaziyette değişiklik yoktur. Düşman gece birkaç bomba atmış ise de 
siperlerimize düşürememiştir. Sağdan bir defa ilerlemeye teşebbüs 
etmiş ise de ateşle men edilmiştir.

72. Alay 3. Tabur Binbaşı
Mahmut
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Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:07.38 
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusu

19.Tümen Kumandanlığı’na
Vaziyetimizde ve düşmanın vaziyetinde bir değişiklik yoktur. Gece 
siperlerin takviyesiyle iştigal edilmiştir. Düşman bütün gece fası-
lasız bir sûrette ateşe devam etmiştir. 72. Alay 3. Tabur cephesinde 
birkaç bomba atmış ise de bir tesir yapamadığı maruzdur.

Sağ Kanat Kumandanı
Avni

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:08.00

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
1-Düşman şimdi solumuza iki bomba attı. Üç neferimizi yaraladı. 
Bir miktar bomba gönderilmesi gerekmektedir.
2-Taburun ne derecede yorgun bulunduğu mâlûmunuzdur. Bir ça-
resine bakılması istirham edilir.
3-Mevcûd görülen 200-300 nefer tamamen gece gözü görmez takı-
mındandır.
4-Mevki bir muntazamca kıtaya verilmeli biz onlara ilhak edilmeli-
yiz. Hâlbuki şimdi mesele aksinedir. Lütfen etraflıca değerlendire-
rek fikrimin isabeti halinde Tümene mâlûmat verilmesini istirham 
ederim.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Mahmut

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:08.00

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Bizim sol ve 14. Alay 2. Tabur’unun sağı gerisindeki topçumuzun 
birinci mermisi tam bizim askerin ortasına düşmüş yani tepeyi aşı-
ramamıştır. Allah’a şükür bir hasar yoktur. Solumuzdaki 14. Alay 2. 
Tabur Kumandanı’na bildirdim. Zat-ı âlilerinin dahi topçuyu ha-
berdar eylemelerini rica eylerim.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Mahmut
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Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:10.00
İkamet Mahalli: Kemalyeri

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Taburların düzeni hakkındaki mütâlaanız uygundur.

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

72. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
2. Tabur’un Yaveri Nuri Efendi’ye sağınızdaki 14. Alay müfrezesi 
subayının bize böyle yeri teslim etmediler dediği siperin hemen 
takviyesiyle bu gibi yerlerin tahliyesine ne gibi bir fikir ile cesa-
ret edildiğinin subaylardan tahkîk ve hangi siper boşaldı ise işgal 
edilmedikten sonra gelecek olan tabura teslim ettirilmeyeceğini 
bilmelisiniz. Sonuç olarak ya tamamıyla mevkiiniz ve siperleriniz 
teslim olunacaktır veyâhut düşmana kaçırdığınız bir nokta varsa 
tamamen sorumlu olacağını bilmelisiniz ve bu siperlerde hiçbir su-
bayın olmadığını da tahkîk ettim. Siperlerden kaçan askerini yalnız 
bırakan hangi subay ise şimdi ismini bildiriniz.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

C: Tahliye olunmuş siper yoktur. Subaylar kıtaları başındadır.
72. Alay 3. Tabur Binbaşı

Mahmut

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

125. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
Akşamki emrin altıncı maddesinde 16. Tümen 47. Alay’ın bir tabu-
ru Kocaçimen Dağı’nda bulunarak Ağıldere istikametinde sağ ka-
nat gerilerimizi temîne memur edildiğinden Ağıldere istikametine 
gönderdiğiniz bölük kumandanıyla bu taburla irtibat temîn edip 
orasını bu tabura teslim ederek nezdinize dönmenizi yazınız.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni
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Tarih:13 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Topçumuz dâima kısa ve alçak düşürüyor. Ve bizi mutazarrır ediyor. 
Lütfen iyice anlattırılması ve tekrarına meydan verilmemesi sebe-
binin ikmâl edilmesi maruzdur.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Mahmut

Bu husûs bu tabur kumandanından merkezde kimi, sağ ve sol ka-
natta kimi hangi topçumuz ise bildirilmesi yazıldı.

C:İstikamete nazaran merkezdeki olduğu bildirilmiştir

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

19.Tümen Kumandanlığı’na
Şu sırada şiddetle ihtiyaç hissedilen tenvir tabancalarından kıtaat-
ta hiç yoktur. Bunlardan her tabura birer tane verilse gece harekâtı-
mızda pek faydası görüleceğinden süratle temîn edilmesi maruz-
dur.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:11.00
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

125. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
Taburunuz bu gece bölgemizin sol kanadında bulunan 72. Alay 3. 
Tabur’u değiştirecektir. Gurubtan sonra oradaki yerinizi 64. Alay 
1. Tabur’a teslim ve vazîfelere ait tâlîmatı tamamıyla îzah ettikten 
sonra tabur yeni mahalline gelecek ve eksiksiz 72. Alay 3. Tabur’un 
harp hattındaki mıntıkasını değişim ve sağdan 57. Alay 2. Tabur ve 
soldan 14. Alay 2. Tabur ile irtibatı tesîs edecektir. 72. Alay 3. Ta-
bur bu gece mevziî tamamıyla teslimden sonra askerini toplayıp 
64. Alay 1. Tabur yerine ihtiyata geçecektir. Taburunuza pek ziyâde 
itimadım vardır. Ve kendi alayım kadar emniyet ettiğimden böy-
le mühim bir vazîfeyi veriyorum. Düşmanla gayet yakın temasta 
bulunulacağından kemal-i vakar ile düşmana müdâfaa ve geceleri 
bomba, süngü hücumlarıyla düşmanı def edeceğine de eminim. Gö-
reyim sizi Cenâbıhakk muvaffak ve hayır eylesin.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avnî
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Tarih:13 Mayıs 1915
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

Cephede iki bölük var. Bunların yakınında bir bölük istinaddadır. 
Bir bölük de siperler girişinde ihtiyattadır. Cepheden hiçbir nefer 
çekilmemiş ve katîyen çekilmez yalnız biraz evvel iki nefer yaralı 
olduğundan tâbi dışarıya çıkmıştır. Verilen beyânnameler kısmen 
attırıldı ve siperlerine düşürüldü. Birinci hat biraz zayıflasa hemen 
yanlarındaki istinaddan takviye olunur. Hâlbuki siperler ağzına ka-
dar asker doludur. Bu her yere yayılmış haberi çıkaranın renk körü 
olduğundan şüphe yoktur. Ben herbir şeyin tamamen yapıldığına 
ve eski tertîbatımıza zerre kadar halel gelmediğine kanaat getir-
medikçe iş başından ayrılmam; mesele angarya mıdır ki: o yolda bir 
hatada bulunayım. Bundan dolayı belki çıkan yaralıları görmüşler. 
Ve beyânnameler atılırken ateş kesilmişti. Öyle bir fikre sahip ol-
muşlardır. Esassız olduğunu bir daha arz eylerim.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Mahmut

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:11.20
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

64. Alay Kumandanlığı’na
Bu gece 125. Alay 3. Tabur bölgemizin sol tarafındaki 72. Alay 3. 
Tabur’u değiştirileceğinden ihtiyatta bulunan 64. Alay 1. Tabur’u-
nuzun 125. Alay 3. Tabur’a ait oradaki vazîfeleri keşif kolları, devri-
ye ve karakollara ait tâlîmatı hiçbir eksik olmadan teslim alması ve 
kendi mahallini ve vazîfeye gelecek olan 72. Alay 3. Tabur’a devret-
mesini adı geçen tabur kumandanlığına emir buyrulması maruzdur.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
2- Dün ortaya çıkan ve inşâsına emir buyrulan Mahmûz’un sağ ve 
sol yönlerinde 33. Alay ve istihkâm askeri çalıştırılmış, sağ yönden 
10 ve sol yönden 18 metre kadar kazı yapılmıştır.
3- Geriye kalan tahkîmat ve yeniliğe bu gece dahi devam olunacak-
tır.
4- Düşmanın 125. Alay ve 33. Alay kesintili hattına isabet eden de-
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renin batısında ve Şehitler siperi olarak adlandırılan bölgeye doğru 
icrâ ettiği kazmaya çok önem vermekte olduğu maruzdur.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahîd

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu

27. Alay Kumandanlığı’na
1- Şu saate kadar olay yoktur.
2- Düşman mevziîsinin sağ tarafı öğrenmek üzere gece çıkarılan 
keşif kolu sol tarafın ilerisindeki Yeşil Tarla’ya kadar sokulmuş ve 
kazma seslerine yaklaşarak bir bomba atmaya muvaffak olmuştur. 
Raporu takdim kılındı.
3- Sol taraftaki müfrez14 takımdan makineli tüfek cihetine doğru 
yeniden kazılmakta olan siper tamamıyla ikmâl edilemeyip 10-20 
adımı kalmıştır.
Burada istihkâm bölüğünden bir nefer yaralandığı ve bu bölükten 1 
silâhın ağzı mermi ile harap olduğu ve siperlerin bir kısmının tan-
zim ve derinleştirmesiyle meşgul olunduğu marûzdur.

27. Alay 3. Tabur Kumandan Vekili
Yüzbaşı Halis

Tarih:13 Mayıs 1915
27. Alay 9. Bölük Kumandanlığı’na

Bu gece bölgemizde bulunan sol taraf ileri avcı hattında iken Tabur 
Kumandanlığı’ndan almış olduğum emir üzerine düşman cephe-
si ve siperlerini keşif etmek için takım askerinden Kayserili İbra-
him Çavuş refâkatimizde daha üç nefer alarak kumandamda şöy-
lece keşfe çıktım. Bulunmuş olduğum avcı hattının güneybatısına 
doğru hareket ettim. 40 metre kadar o istikamette ilerledim. Orada 
düşmanın kuzeyden gelen yan ateşine maruz kaldığımızdan bizim 
avcı hattının solundaki sabit keşif kolunun ateşi altında sürünerek 
yürümeye başladık. Önümüzde bir kesik dereye tesâdüf eyledik. Bu 
dereden geçerek 35 ilâ 40 metre kadar ilerledikten sonra önümüze 
büyük ve derin bir dere çıktı. Bu dere içerisinde bir müddet istirâhat 
ettik ve askeri dinledik. Üst tarafta sağımızda kazma sesini işittik 
ve o istikamette dereye tırmandık. Tam derenin üstüne yani Yeşil 
Tarla’nın sağına denk geldik yine sağımıza doğru kazma geliyordu. 
Hemen o semte maiyetimde bulunan Lâpsekili nefer Ali bir şemsi-
yeli bomba attıysa patlamadı akabinde ben de yedeğimde bulunan 
tüfenkçiyef el bombasını attım. Patladı ve o semtten bir takım ses 
14  Müfrez: Bir bütünden ayırmak, bütünden ayrılmış.
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geldiyse de hemen kendimizi dereye attık ve bize ateş etmediler. Bu 
ârzı gözle görerek ortaya koydum ve rapor tanzîm ederek takdîm 
kılındı.

27. Alay 9. Bölük Takım Kumandanı
İhtiyat Zabit Namzedi Abdurrahman

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Kumandanlığı’na
Dün öğleden sonra şimdiye kadar 1. Tabur’da Allah’a şükür bir vu-
kuat olmadığı 2. Tabur’dan 3 yaralı olduğu akşam takdim edilecek 
zâyiat listesinde gösterileceği maruzdur.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzâk

125. Alay Komutanı ve Alay Müftüsü
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Tarih:13 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

1- Düşman vaziyetinde bir değişiklik görülmemiş ise de dün gece 
sağ tarafımızda dört bomba atılmıştır.
2- Çıkarılan keşif kolları sabaha kadar ateş kesilmemesinden siper-
lere yaklaşamamışlardır.
3- Mevcûd çuvallarımızla mazgallar yapılmış ise de yetecek derece-
de olmadığından şimdilik 200 çuval daha verilmesi,
4- Tahkîmata devam etmekte bulunduğu,
5- Arza şayan başka bir değişiklik olmadığı marrûzdur.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahîd

33. Alay Kumandanlığı’na
C: Bombalarla düşmana karşılık verilmesi ve taarruz edilmesi lâ-
zımdır.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Sabah Raporu:
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
2- Bu gece düşmanın sağ kanat bitişi olan tepenin yanındaki Yeşil 
Tarla kenarına kadar İhtiyat Zabit Namzedi Abdurrahman Efendi 
kumandasında bir keşif kolu gönderdik. Düşmanın oralarda da tah-
kîmat ile meşgul olduğu, başka bir değişiklik görülmediği anlaşıldı. 
Bu keşif kolu keşif vazîfesinin gerçekleşmesinden sonra düşmana 
bomba endaht ederek geri dönmüştür.
3- Kanlısırt’ın yüksek hattından düşman siperlerine doğru tahkî-
matımızı ileri sürmeye başladık.
4- Kırmızısırt’ın batısındaki 125. Alay 1. Tabur’dan karşısındaki 
düşman siperlerine lağım kazdırmakta bulunduğumuz maruzdur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
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2- Bölgemizde Allah’a şükür bir olay olmadığı.
Mevcûd siperlerin takviye ve ikmâline çalışmak ve gayret edilmek-
te olduğu marûzdur.

72. Alay Kumandanı Emriyle
Yaver Abdülazîz

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Alay’ın 1. Tabur’u tarafından kazılan yeraltı lağımlardan birinin 1. 
Tabur siperlerinin sol kanadına yakın bir mahalde olduğu 12 met-
reye kadar ilerlediği ve diğer birinin 1. Tabur siperlerinin merke-
zinden hafrine başlandığı ve bugün ve gece son derece gayretle ile-
riye getirilmeye gayret edileceği maruzdur.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

27. Alay Kumandanlığı’na
1- Bu gece 30’a yakın ceset toplattırılıp defin ettirilmiş şu anda top-
lattırılmaktadır.
2- Siperlerde de bazı ıslâhat yapılmış ve gece verilen boş sandık-
lar imlâ edilip mazgal tesis edilmiştir. Yalnız sağ tarafta 33. Alay’a 
bitişik olan [dün sizce beraber görüp düşman mevziîni göremeyen 
siper] siperlerin ön tarafı daha hâkim bulunduğundan traşla ve di-
ğer sûretle ıslâhı mümkün olamayacağından bu siperin ilerisindeki 
tepeye başka siper kazarak düşman mevziîni görmek mümkün ola-
cağından bu şekilde emir verilmiş ve kazmaya başlattırılmıştır.
3- Gece hafif piyade ateşlerine karşılık verilip bir vukuat olmamış-
tır.
4- Cephemize tesâdüf eden düşman vaziyetinde bir değişiklik ol-
mayıp siper inşâ etmektedirler.

27. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı İsmet
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Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Akşam Raporu:
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
2- Tahkîmat, uzatma işleri ve takviyesiyle meşgul olunmuştur. Kır-
mızısırt ilerisindeki mevziîden düşman siperine doğru açılmakta 
olan lağım 21 metreyi bulmuştur. Önceki gibi top ve tüfek ateşine 
karşılıklı devam edilmiştir. Başka vukuat olmadığı maruzdur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefîk

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Bugünkü harcanan mermi 59 şarapneldir.
2- Hâl-i hâzırda 68 şarapnel, 32 dane mevcûd olduğu maruzdur.

Schneider Cebel
Teğmen Ahmed Kemal

Tarih:13 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

Bağımsızdır.
Ikmâl askeri geldi. Bunları teslim etmek için taburlardaki faz-
la silâhların ne durumda olursa olsun hemen Bigalı’daki Kolordu 
Silâh Ambarı’na gönderilmesi ve her taburun ne miktar tüfek gön-
derdiğinin akşama kadar bildirilmesi katîyen matlûbdur.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Görüşler: Kıtaata bilgi verilmiştir.

Tarih:13 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

27. Alay’ın taburlarındaki fazla silâhlar eksiksiz olarak Bigalı’daki 
Kolordu Silâh Ambarı’na teslim edildiği ve ne miktar tüfek teslim 
edildiğinin ayrıca bildirileceği tabur kumandanlığından bildiril-
mekle maruzdur.

27. Alay Kumandanı Namına
Binbaşı İsmet
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27. Alay Kumandanlığı’na
Bu beyânnamelerin İngilizceleri birer çomağa sarılarak düşman si-
perlerine atılacaktır. Ey İngiliz, Avustralyalı ve Zelandalı, Fransız ve 
Hintliler ilh. : Size Türklerin esirleri öldürüp parçaladıklarını söy-
lendiği aldığımız esirlerin ifadesinden anladık. Bunu şiddetle pro-
testo ederiz. Bizdeki esirlerin rahat ve huzuru pek mükemmeldir. 
Onlara ettiğimiz muâmele hukuk kurallarına tamamen uygun ve 
pek misafirperverdir. Fransa, İngiltere, Rusya bugünlerde yine deh-
şetli mağlûbiyetlere uğradılar. Ruslar Galiçya’da yeniden 100.000 
esir verdi. Dankerk [Dunkerque15] bombardıman edilip Varşova 
sessizlik sağlamak üzeredir. Kale [Calais16] taht-ı tehdittedir. Libau 
[Liepāja17] Almanlar’ın eline geçmiştir.

Osmanlı Askerleri

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan
Sûreti bâlâya çıkarılan İngilizce yazılmış beyânnamelerimiz bu 
gece tertip edilecek cesur keşif kollarımızla düşman siperlerinin 
içerisine atılacaktır. Her alay kaçar tane attığını yarın sabah rapo-
runda beyân edecektir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefîk

Bildiri Şekli:

27. Alay
33. Alay   Kumandanlıkları’na
72. Alay
125. Alay

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
1- 27. Alay’ın sol kanadından îtibâren güneye doğru uzanmak ve 
Kabatepe istikametine olmak üzere bir bölüklük siperler vücuda 
getirmek ve bu siperleri bölüğün bir kısmıyla işgal ve geride kalan 
kısmı solu gerisinde ihtiyatta bulundurulması ve alayın diğer 3 bö-
lüğü de 27. Alay gerisinde toplu olarak bulundurulması emir buy-

15 Dunkerque: Fransa’da bir şehir.
16 Calais: Fransa’da bir şehir.
17 Letonya’da bir şehir. Almanca’da Libau. 
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rulmuş ise de sol cenâhın yalnız 1 bölükle temîni arazinin kapalı 
olmasından ve düşmanın bu tarafa doğru bir kuşatma hareketini ic-
râya teşebbüsü hâlinde yeterli olmayacağından 27. Alay’ın sol tara-
fından îtibâren inşâsını emir buyrulan siperleri vücuda getirerek bu 
siperlerin 1 bölükle uğraşması ve bu bölüğün sol tarafının gerisinde 
de 1 bölüğün ihtiyatta bulundurulmasıyla alayın diğer 2 bölüğünün 
birisi 27. Alay’ın sol tarafın gerisindeki gizli bölgede toplu bir hâl-
de ve 27. Alay’a ihtiyat olarak bulundurulması ve diğer bölüğün de 
keza 27. Alay’ın yardımına koşmak ve yâhut sol kanat gerisine vuku 
bulacak bir tehlikeye karşı koymak için ihtiyatta olarak merkezi bir 
vaziyette bulundurulması tetkik edilmiş olmakla uygun buyruldu-
ğu takdirde bu yüzden gerekli tertîbatın alınacağı ve bu tertîbat da 
maksadı tamamıyla temîn edeceğinden bu babdaki emir ve tarafı-
nızın emirlerinin beyân buyrulması marûzdur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih:13 Mayıs 1915

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
2- 2. Tabur’dan bir yaralımızdan başka olayımız olmadığı maruz-
dur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na

Emir 
(Ümerâ)

Subay Subay Vekîli Efrâd

1 1 0 7 125. Alay  
Karârgâhı

0 8 0 742 1. Tabur
1 5 1 416 2. Tabur
2 14 1 1.161 Toplam

1- Harp hattında bulunan subaylar ve asker mevcûdu yukarıda be-
lirtildiği gibidir.
2- 24 saat zarfında meydana gelen zâyiat listesidir.
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3- Düşman siperleriyle bizim siperler arasında şehitlerimiz yanın-
da bulunan 1. Tabur’a ait 8 adet Mavzer tüfeğini 4. Bölük Onbaşıla-
rı’ndan Uşaklı Ali oğlu Mehmet getirdi.
4- Düşman 2. Tabur istihkâm hattının sağ ve soluna koyduğu mit-
ralyözle kıtaatımızı yan ateşine aldığı.
5- Bu makineler topçumuz tarafımızdan tahrip ve mitralyözlerimiz 
vâsıtasıyla tatil edilmedikçe gizli bölge istihkâmlarımızın dâima 
ateşle tehdit edileceği ve bu yüzden birçok kayıp verileceğinin an-
laşıldığı.
6- Düşmanın yanlara yerleştirdiği makineli tüfeklerin yerlerini ke-
şif etmek mümkün olamadığı gibi Sivritepe’nin sağ tarafına yerle-
şen iki mitralyöz bölüğü tarafından bile birkaç günden beri keşif 
edilemediği.
7- 1. Tabur’un sabah yemeği çay ayrıca konserve çorbası. Akşam 
yemeği: Zeytinyağlı fasulye olduğu maruzdur.
8- 2. Tabur’un sabah yemeği konserve çorbası. Akşam yemeği: Zey-
tinyağlı fasulye olduğu maruzdur.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sol Kanat Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
İstihkâm Bölüğü’nde bugün Allah’a şükür hiçbir olay ve zâyiat ol-
madığı maruzdur.
Yemek: Sabahleyin kavurmalı pirinç çorbası, öğlen çay, akşam ka-
vurmalı kuru bakla verildiği maruzdur.

İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den

14. Alay Kumandanlığı’na
15. Alay cephesinde bir değişiklik yoktur. Gece karşılıklı edilen ateş 
azdı.  14. Alay cephesinde fazlaca ateşin sürmesi devam etti. Saba-
ha karşı 14. Alay cephesinde birçok bombalar atılmış ise de kısmen 
cephe gerisine taşmakta idi. Bombalar henüz devam etmektedir. 15. 
Alay 1. Tabur tarafından düşman bombacılarına endaht icrâ edil-
mek üzere nişancılar konulmuştur. Başka olay olmadığı maruzdur. 

15. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı Mehmet Nuri
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Bugün asker üzerindeki erzakın tamam olduğu bildirildi. Düşman 
ara vermeden silâh ve bomba atılmasını icrâ etmekte idi. Bu hal 
düşmanın bir taarruz yapacağı hissedildi. Bunun üzerine Tümen’e 
aşağıdaki rapor verildi.

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 15.30
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den 

15. Alay Grub’u Kumandanlığı’na
Telefon 
Her iki taraf mazgallardan tüfek ve bomba baskın ateşi etmektedir. 
Henüz bir taarruz yoktur. Gerekli tertîbat alındı. Düşman topçusu 
tarafından endahtın şiddeti artmaktadır. Topçular bu faâliyette bu-
lunmaları ve özellikle 125. Alay bölgesindeki topçunun daha ziyâde 
faâliyette bulunması lüzumunun emrinin tebliği maruzdur.

15. Alay Kumandan Vekili 
Binbaşı Mehmet Nuri

Tarih:13 Mayıs 1915
Bugün yayınlanan alay emri aşağıdadır.

Alay Emri

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Akdeniz Vapuru’ndan
1-Vapurun dâhilindeki düzensizlik hepimizce mâlûmdur. Bu birçok 
sebepten ileri gelmektedir. Bundan dolayı geçici olarak bu sıkıntıyı 
çekmek mecburiyetinde bulunuyoruz.  Çünkü bunu gidermek gö-
rülüyor ki mümkün değildir. Fakat her halde istirâhatlarının sebebi 
bizce pek de temîn edilememiş efrâdın su ve abdesthâne cihetinde 
olan en mühim ihtiyaçlarını temîne delâlet etmek bizim için farz-
dır. Subaylar, efrâdının yanından ayrılmayarak dâima onların arzu-
larını sıkıntılarını temîn ve izâle etsin. 
2- Durum îcabı denizaltına karşı gerekli tedbirlerin alınması zo-
runludur. Mâlûm ki şu nakliye kafilesinin selâmetle temîn edilmesi 
için bir harp gemisi yeterli değildir. Sabahleyin bu babta yapılacak 
şeyleri söylemiştim. Gemi süvarisinin ikinci mürâcaatı ile gözet-
leme kıtaatın ve ani olarak meydana gelecek bir taarruzu serî bir 
ateş baskınıyla def edebilmek için gözetlemenin ve bu vesile ile tü-
fek adedinin arttırılmasını emretmiştim. Bir saat sonra teftiş ettim. 
Eskisi gibi bir kayıtsızlık gördüm. Efrâdın buna memur olanlarının 
silâhları bile henüz çivilerinde asılıdır tekrar ediyorum. Vapur mın-
İzâle: Giderme.
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tıkalara ayrıldı ve gözetlemesi taburlara verildi. Gözetleme efrâdı 
fazlalaştırılsın bunların hemen yanlarında yâhut gerilerinde birer 
ikişer manga asker ateşe hazır bulundurulsun.
Her bölükten bir subay mutlaka bölgesinin münâsip bir mahallinde 
dürbünle gözlem ederek işe önem verilsin, biraz sonra tekrar teftiş 
edeceğim emrettiğim husûsların tamamen temîn edilmiş görece-
ğim. 

1. Alay Kumandanı
Yarbay Talat 

Gece yarısından sonra saat 6’ya kadar İstanbul rıhtımında kaldık. 
Vapur 6’da rıhtımdan hareket etti. 7’ye kadar Sarayburnu açıkla-
rında tutulduk diğer kıtaatın bekletildiği ufak vapurlarla bir kafile 
teşkil ve denizaltı dolayısıyla bir torpidoya refâkatine bırakılarak 
hareket edildi. Vapur asker ve hayvanat yönüyle kapasitesinin ol-
dukça fazlasını almıştı. Yani vapurda 73 zabit 3.700 nefer 462 hay-
van var idi. Oturulacak bir yer yoktu. Hayvanat sıcaktan fenalaştı. 
Asker üst üste bir halde idi. 
Bugünkü mevcûd aşağıdaki gibidir.

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Akdeniz Vapuru’ndan

1. Piyade Alay Kumandanlığı
Emir: 3, Subay: 56, Asker: 3536, Hayvanat 359, Araba: 2, Cephane 
Sandığı: 156.

1. Piyade Alayı 2. Tümen Karargâhı
Emir:3, Subay: 12, Asker: 164, Hayvanat: 103, 
Toplam; Emir:6, Subay: 68, Asker: 3700, Hayvanat: 462, Araba: 2, 
Cephane Sandığı: 156

Tarih:13 Mayıs 1915
Akdeniz Vapuru’nda yayınlanan Alay Emri aşağıdaki gibidir. 
Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Akdeniz Vapuru’ndan

Alay Emri
1- İcap edildiği gibi bulunduğumuz vapurda ışık yakılmaması Lâ-
zım gelir. Bu yöndeki hassasiyet hepimizce mâlûmdur. Efrâda sek-
sen defa tembih edilse kontrol dâima olunmak aksi hale teşebbüs 
etmeleri muhtemeldir. Bundan ötürü her Tabur ve Bölük Kuman-
danı bunu temîn için çok fazla gayret sarf etmelidir. 



116

2- Vapur içerisinde diğer kıtaatlardan da asker bulunuyor. Bunla-
rın her birisi bir bölük mıntıkasına sığınmıştır. Bunlara da genel bir 
tembih yapılsın ve teşebbüsleri halinde şiddetle men edilsin.
3- Özellikle yük taşıyan askerlerle perâkende kısımları göz önünde 
bulundurulsun ve gürültü de yapılmaması özellikle tembih edilsin. 

1. Alay Kumandanı
Yarbay Talat

Tarih:13 Mayıs 1915
 47. Alay Kumandanlığı’na

Düşman Kocaçimen, Abdal Tepe, İsmail Tepe’deki topçularımızın 
aynı zamanda açtıkları ateşe karşı bu sabah birdenbire şaşaladı, sa-
vurduğu elli kadar mermiden iki şarapnel Abdal Tepe’deki topçu-
larımızın üzerinde ikisi taburumuzun sağ tarafındaki Kumlu Dere 
de dördü İsmail Tepe’sindeki topçu gözetleme mevkiinde yayıldı 
diğerleri Büyük ve Küçük Anafartalar’a, Küçük Kemikli gerisindeki 
ovaya düştü. 
İcrâ kılınan tahkîkatta taburumuzda gerek hayvanca ve gerek in-
sanca telef ve yaralı gibi Allah’a şükür bir hâdise zuhur etmemiştir. 
Düşmanın bombardımanı tahminen kırk dakika devam etti. Mermi-
lerin büyük kısmı asit pikrikli idi. 

47. Alay 1. Tabur Kumandanı 
Memduh

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 11.15
Tümene arz olunmuştur. 

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Kuzey Eteği

Alay’ın Bugünki Bütün Kuvveti

47. Alay Subay Efrâd Hayvanat Cephane 
Sandık

Karargâh 4 26 16 0

1.Tabur 15 1192 119 54

2.Tabur 18 1197 119 54

3.Tabur 17 1202 116 54

Toplam 54 3617 370 162
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Tarih: 13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocadere’nin Kuzeyi           
Kocadere’nin kuzeyine [48. Alay] 1. Tabur’un 1. ve 2. Bölükleri saat 
6 olduğunda, bu taburun diğer bölükleriyle 2., 3. Taburlar saat 6 ol-
duğunda varmıştır. Gözetleme mahallinin teslimi için geriye kalan 
11. Bölük, Alay’a Kocadere’nin güneyindeki tepede katılarak öndeki 
kıtaatın yürüyüşünün yolun bozukluğu münâsebetleriyle ağır bir 
sûrette devamı nedeniyle, kıtaatın gerisini almak üzere Alay’a ka-
tıldığı mahallin efrâdına bir mola vermiştir.

Görüşler: Bugün hava güzeldir.

Tarih: 13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocadere’nin Kuzeyi
Yeni ordugâha ulaşıldığı Tümen’e bildirilmiş ve hareket sûretine 
istinaden olunmuştur. Cevaben gelen emirde ordugâhın Eltutan 
Baba Tekkesi’nin bir kilometre kuzeyinde 159 Rakımlı Tepe’nin gü-
ney sırtlarının doğu eğimlerinde tesîs edilmesi Kolordu’dan emir 
buyrulduğundan ordugâh mahallinin tesîsiyle, nerede tesîs edildi-
ğinin haber verilmesi bildirilmiştir.

Tarih: 12/13 Mayıs 1915 
Saat: 21.35
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan

Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1- Alayımın 1. ve 2. Taburları’nın siper ve gizli yollar vücuda getir-
mek; geceli gündüzlü gayret edeceği ve çalışacağı ve bunun dünkü 
gün Komutan tarafından yapılmış teftiş uyarılarına takdir buyrul-
duğu, 
2-Dün akşam tembih ve emir buyrulduğu üzere düşman istikame-
tine kazılan lağımın birinin 8-10 metre kadar ilerlediği ve diğer bir 
taraftan toprak kazmaya başlandığı, 
3-Düşman tarafından bugün 1.Tabur’un 2. Bölüğü’nün 2 Tabur’la 
bağlantı elde etmek üzere yaptığı siperlere dört-beş defa atış yapıl-
dığı halde Allah’ın lütfu ile bir gelişme olmadığı.  
4-Düşmana tel örgü yaptırılmaması için subay ve erlere emirler ve-
rildiği
5-1. Taburla 2. Tabur’un bağlantısı için yapılan hafriyatın düşman 
ateşinin tesirinden dolayı bildiğiniz gibi ancak gece çalışabilmekte 
olduğu bilgisi arz edilir.  

125. Alay Kumandanı 
Abdürrezzak 
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Tarih: 12/13 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan

Merkez Topçu Mevziînde 19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Alay’ımın 1. ve 2.Taburlarının bulunduğu bölgede siper ve gizli 
yollar vücuda getirmeye gece gündüz çalışıldığı ve bunun dün Sol 
Kanat Kumandanlığı’nın teftişi esnasında takdir buyrulduğu.  
2- 2. Tabur’un önceki gece ikisi gündüz olmak üzere düşmana karşı 
dört hücumda şehit ve yaralı neticesi: Subay mevcûdu bir Binbaşı, 
bir Yaver ile bir Üsteğmen ve daha sonra verilmiş bir Yüzbaşıdan 
ibâret kaldığı, iâşe memuru Vesâiti Nakliye Kumandanlığı’nda da 
ileri hatlarda istihdam eylemekte olduğu ve efrâd mevcûd şehit ve 
yaralı, sonunda 412 nefer kalması sebebiyle bir an önce Tabur’a ik-
mâl askeri gönderilmesine emir buyrulması. 
3-2.Tabur tarafından düşman tarafına çıkarılan keşif kolları 
tarafından elde edilmiş üç kitap ile Mısır piramitlerine ve bazı mu-
harebe görüntüsüne ait kartpostalların takdim kılınacağı.
4-Alay’ımın 1. Tabur’unda melekesi olan efrâda düşman yönüne 
doğru yeraltı lağımı kazdırılmakta olduğu ve bu lağımlardan biri-
nin siperlerinden 8-10 metre kadar ilerideki bu gece diğer bir nok-
tasından da başka yeraltı lağımı, toprak yığını ile karşılaşıldığı ve 
ileride bunun dinamit gibi maddelerle patlatılıp atılması komuta-
nımızın buyruğu.
5-Siperlerin bir an önce almanız başta ben olduğum halde subay 
ve askerlerin geceli gündüzlü gayret etmekte olduğu ve düşman tel 
örgüleri yaptırılmasına son derece gayret etmesi ve asla yaptırıl-
maması hakkında tüm subay ve erlere kesin emirler verildiği arz 
olunur. 

125. Alay Kumandanı
 Yarbay Abdürrezzak  

Tarih: 12/13 Mayıs 1915 
Saat:07.30
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan
Görüşler: Son derece uyanık davranılması gerekliliği taburlara teb-
liğ edilmiştir.

125. Alay Kumandanlığı’na
Düşmanın tarafımıza taarruz etmesi bazı delil ile muhtemel gö-
rüldüğü Tümen’den bildirilmiştir. Özellikle gece yarısından sonra 
düşman tarafına karşı uyanık davranılması lüzumunu subayların 
anlaması temenni edilir. Keşif kollarının çıkarılması ve zinhar bu 
husûsta gafil davranılmaması önemle uyarılır.

 Sol Kanat Komutanı 
Yarbay Mehmet Şefik 
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Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:06.00 
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan  

Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Dün öğlende sonra şimdiye kadar üç yaralı olduğu bildirilmiştir. 

125 Alayı Kumandanı 
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan  

125. Alay Kumandanlığı’na
1-Düşman siperlerine lağım tertîbatı yapıldığına dâir raporlar için 
teşekkür ederim. 
2-Lağımların tamamlanmasında sizin uyarınız çok etkili oldu. 
3-Lağımlar 1. Tabur siperlerinin sırasında, sağında başlamıştır ve 
şimdi kaç metreye ulaştığı bildirilmiştir. Bu husûsun  rapor edilme-
si rica olunur. 

Sol Kanat Kumandanı 
Mehmet Şefik 

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan  

Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1- Alay’ımın 1.Tabur’u tarafından kazılan yer altı lağımlardan bi-
rinin 1.Tabur siperlerinin sol tarafına yakın bir yerde olduğu ve 12 
metreye kadar ilerlediği ve diğer bir siper 1.Tabur siperlerinin mer-
kezinden kazılmaya başladığı ve bugüne ve bu geceye son derece 
gayret edileceği arz olunur. 

125. Alay Kumandanı 
Abdürrezzak 

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan

1.ve 2. Tabur Kumandanları’na
1- Tümen Kumandanları’nın ve buna ekte Sol Kanat Kumandanlı-
ğı’nın emirlerinin sûreti aynen gönderilmiştir. 
2-Her Tabur karşısındaki düşman cephesini icap ederse fedâkârlık-
la keşif ettirilecektir. Keşif esnasında düşman makineli tüfeklerinin 
yerini ve cephesinin zayıf ve kuvvetli olanlarının kısımlarının an-
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laşılmasına çalışacaktır. 
3- Bütün efrâda düşman cephesinin konumu ve hücumda takip 
edilecek istikametler şimdiden gösterilmiştir. İkmal efrâdı gelir 
gelmez bu husûslar kesinlikle öğretecektir. 
4- Keşif sonunda her gün raporla Alay’a yollanacaktır. 
5- Bütün hazırlıkların yapılıp bittiğinde ayrıca Alay’a ulaştırılması 
lâzımdır. 

125 Alayı Kumandanı
Abdürrezzak 

Şehit Yaralı Kayıp Emir 
(Ümerâ) Subay

Subay

Vekili
Er 

125. Alay 
Karargâhı - 1 1 - 7

125 Alay 
1. Tabur 8 - - 8 - 742

125. Alay 
2. Tabur 3 1 5 1 416

Toplam 11 - 2 14 1 1.161

Tarih: 13 Mayıs 1915
Saat: 17.30 
İkamet Mahalli: Kırmızısırt  

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- 24 saatlik durum, subaylar ile harp hattı mevcûdu yukarıdaki gi-
bidir.
2-Düşman siperleri ile bizim siperlerimiz arasında şehitlerimiz ya-
nında bulunan 1. Tabur’a ait 8 adet mavzer tüfeğini 4. Bölük Onba-
şı’larından Uşaklı Ali oğlu Mehmet’in götürdüğü.  
3-Düşman 2. Tabur istihkâm hattının sağ ve soluna kaydırdığı mit-
ralyözlerle kıtalarımızı yan ateşine aldığı.
4-Bu makineler topçumuz tarafından tahrip ve mitralyözlerimiz vâ-
sıtasıyla yok edilmedikçe mitralyözle istihkâmlarımız dâima ateşle 
tehdit edileceği ve bu yüzden birçok kayıp verileceği anlaşıldığı.
5-Düşmanın yanlara yerleştirdiği makineli tüfeklerin yerlerini keş-
fetmek mümkün olamadığı gibi Sivri Tepe’nin sağ tarafında birle-
şen iki mitralyöz tarafından bile birkaç günden beri keşfedilemedi-
ği arz olunur.

   125 Alayı Kumandanı 
Abdürrezzak
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13 Mayıs 1915 tarihinde 6. Kolordu Harp Yaveri Yüzbaşı Rahmi Bey 
Alay’ımızın 1. Tabur’u Kumandanlığı’na tâyin olunarak vazîfesine 
başlamıştır.  
125.Alay’da şehit ve yaralı olan subayların isimleri aşağıya çıkarıl-
mıştır. 
Şehit 1 Mayıs 1915 Binbaşı Cemal Bey 
Şehit 1 Mayıs 1915 2. Tabur Yüzbaşı Kazım Efendi 
Şehit 1 Mayıs 1915 Vesâit-i Nakliye Kumandanı Teğmen Markopaşa 
Efendi 
Yaralı 1 Mayıs 1915 1. Tabur Teğmen Ali Hayri Efendi 
Yaralı 1 Mayıs 1915 4. Tabur Yüzbaşı Aziz Efendi 
Şehit 29-30 Nisan 1915   7. Tabur Teğmen Mahmut Ağa 
Yaralı 30 Nisan 1915 5. Tabur Yüzbaşı İbrahim Efendi 
Yaralı 1 Mayıs 1915 Yüzbaşı Behçet Efendi 
Yaralı 2-3 Mayıs 1915  8. Tabur Mahmut Aziz Efendi 
Yaralı 1 Mayıs 1915 8. Tabur Üsteğmen Galip Efendi 
Yaralı 1 Mayıs 1915 7. Tabur Üsteğmen Ziya Efendi 
Yaralı 2-3 Mayıs 1915 8. Tabur Teğmen Cemşit Efendi 
Yaralı 2-3 Mayıs 1915 6. Tabur Üsteğmen Sudi Ağa 
Yaralı 7-8 Mayıs 1915 10. Tabur Kumandanı Üsteğmen Sudi Ağa 
Yaralı 1 Mayıs 1915 9. Tabur Üsteğmen Musa Ağa 
Yaralı 1 Mayıs 1915 11. Tabur Üsteğmen Fazıl Efendi 
Yaralı 13 Mayıs 1915 3. Tabur Yaveri Teğmen Adnan Efendi 
Toplam 4 şehit 13 yaralı ( 3 Tabur’un toplamı) 

Tarih:13 Mayıs 1915
Saat: 09.00
İkamet Mahalli: Maydos Zeytinliği

Bölge Emri
1- Kabatepe – Kumtepe – Kayaltepe – Kakmadağı sahasını kapsa-
yan Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na tâyin olundum. 11. Tümen 
Karargâhı’yla Erkân-ı Harbiyye’si refâkatine verilmiştir. Bölge Top-
çu Kumandanlığı’na 11. Topçu Alay Kumandanı Yarbay Emin Bey 
tâyin olunmuştur. 
2- Vazîfemiz Kabatepe – Kumtepe sahilinde düşmanın ihracına 
mâni olmak ve îcabında Arıburnu kuvvetlerine yardım etmektir. 
3- Tertîbatta değişiklik yapılıncaya kadar 77. Alay eski mahal ve 
mevkiinde kalarak daha önce kendisine verilen mıntıkada ihracına 
mâni olacak ve îcabında Arıburnu kuvvetlerine yardım edecektir. 
45. Alay 3. Tabur eskiden beri 77. Alay’a bağlı kıtaat yine bağlı kala-
caktır ve oradan emir alacaklardır. 45. Alay 3. Tabur kendisine tâyin 
edilen bölgede düşmanın ihracına mâni olacaktır. Gerek bu tabur 
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ve gerekse değiştikten sonra bunun yerine kullanılacak olan tabur 
bölgeden emir alacak ve daha önce kendisine bağlı olan kıtaat eski-
si gibi yine kendisinden emir alacaklardır.
11. Alay 2. Tabur Serî Sahrâ, 11. Alay 1. Tabur Mantelli, 15. Alay Âdî 
Cebel Tabur’u, Sıhhiye Bölüğü, Seyyar Hastahane, Ekmekçi Takı-
mı bölgeden emir alacaklardır. Sahrâ Cephane Kolu, Topçu Kuman-
danlığı’na bağlıdır. 
4- Harp Nizamına dâhil olan kıtaat bundan böyle erzaklarını Zey-
tinlik’teki 11.Tümen Dağıtım Ambarı’ndan alacaklardır. 
5- Bölge karargâhı şimdilik Zeytinlik’tedir. 
6- Kıtaat 15 Mayıs akşamına kadar belirli bir kuvvet gönderecektir.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Bildirme Şekli: 77. Alay, 45. Alay 3. Tabur, 11. Topçu Alay’ı, 39. Alay 
1. Mantelli Tabur’u, 15. Alay Âdî Cebel Tabur’u, Sıhhiye Bölüğü, 
Seyyar Hastahâne, Topçu Kumandanlığı ve idâreye yazılı olarak 
bildirilmiştir.

Görüşler: 13 Mayıs 1915 hava sakin rüzgârsızdır.
Bölge Kumandanı, Erkân-ı Harbi Komutanı Topçu Kumandanı bir-
likte bölgeyi gezerek Palamutluk’taki kıtaatın tertîbatını, topçu 
mevziîleri mıntıka dâhilinde mevcûd tahkîmatla yolları teftiş etti. 
Avcı hendekleriyle örterek hendeklerinin yeterli olmadığı ve giz-
li hendekleriyle avcı hendekleri arasında yapılan irtibat yollarının 
yeterli derecede derin olmadığından düşmanın ateş ve gözetimini 
takviyeye gelecek kıtaatı örtülü ve temîn edemeyeceği görülmüş 
ve bunların ikmâli hakkında kıta kumandanlarına sözlü emirler 
verildi. Palamutluk’taki topçu mevziî de henüz ikmâl edilmediği 
ve özellikle gözetleme mevziîsinin gözetim husûsunda maksadı 
tamamıyla temîn edemeyeceği görülerek gerek irtibat yollarının 
genişletilmesi ve gerek gözetleme mevziîsinin daha ileri alınarak 
gözetleme husûsunun daha iyi bir tarzda meydana getirilmesi için 
emirler verildi. Palamutluk’taki Sahrâ Topçu Taburu’nun Çamte-
pe’de bulunan bataryası için de Palamutluk’ta mevziî belirlendi. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı 
Yarbay İrfan Bey
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Erkân-ı Harbi Yüzbaşı: Şemseddin Efendi

45. Alay                                                     77. Alay

3. Tabur                                  1. Tabur      2. Tabur      3. Tabur

                                                  

5. Alay        11. Alay     15. Alâydan         39. Alay 1. Tabur

4      5          4     5

                                                  

Â‘dî            Mantelli

Kısa 15’lik

Takım        Takım       10.7 Santim Top      Nordanfeld

                                                               

3 Aded     3 Aded             3 Aded                   7 Aded  

11. Sıhhiye Bölüğü           Seyyâr Hastahâne

                                             

Ekmekçi Takımı

Sahrâ Cebhâne Kolu
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Tarih:13 Mayıs 1915
Saat:11.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Maltepe’de: Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Kabatepe’deki 77. Alay Kumandanlığı’ndan şimdi alınan rapor aşa-
ğıda arz olunur: 
1-Bu sabah düşman Arıburnu’na tahminen iki bölük piyade ihraç 
etmiştir. Piyadeyi takiben elliden fazla tahmin edilen süvari hayva-
natı çıkarmıştır. Bu hayvanat düşmanın sağ kanadına süratle çık-
mıştır. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na ve 19.Tümen Kumandanlığı’na te-
lefonla.

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Bugün sabahtan akşama kadar Palamutluk’taki batarya ile düşman 
topçusu arasında seyrek top düellosu icrâ edilmiş düşman harp ge-
misinin diğer günlere nispetle seyrek ateş edilmiştir. 

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih:13 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe’de: 77. Alay Kumandanlığı’na
1-Bundan sonra düşmana harp gemisi ile nakliyesine dâir elde edi-
len mâlûmat mıntıkaya bildirilmekle beraber Kuzey Grubu Kuman-
danlığı’na ve 19. Tümen’e bildirilmesi lâzımdır. Tereddüde mahal 
kalmamak üzere nerelere bildirildiği her telgrafta yazılmalıdır. Me-
selâ telgrafın sonunda Kuzey Grubu’na ve 19. Tümen’e bildirilmiş-
tir diye ilâve edilmelidir. 
2- Her dört saatte bir bölgedeki duruma ve düşmana dâir mâlûmat 
verilecektir. Olay ve durumda değişiklik olmasa dahi buna riâyet 
olunacaktır.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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14
Mayıs
1915



14
Mayıs
1915

14 Mayıs 1915

Özellikle Arıburnu kuvvetlerinin sol kanadıyla 
Kabatepe arasında yaklaşık iki kilometrelik bir 

aralık boştur. Îcabında bu aralığı kapamak üzere 
Arıburnu kuvvetlerinin sol kanadında yakın bir 
ihtiyatı olmadığından bu aralıkta genişleme ve 

arazi kazanmaya çalışan düşmanın icrâatına 
karşı verecek bir kuvvet yok demektir.
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Tarih: 14 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Sağ kanadımızdan ilerleyen düşman keşif kolları üzerine ateş edi-
lip def edilmiştir. Düşman aralıklı sûrette ateş ediyor. Bizimkiler de 
karşılık veriyor. Beyânnamelerin düşman siperlerine atıldığı ma-
ruzdur.

 Sağ Kanat Kumandanı
 Avni

Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat: 04.00
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bu gece dört koldan yakın keşfiyat icrâsı için gönderdiğim keşif 
kollarından sahile yakın hareket eden kol aynı sûretle hareket eden 
düşman keşif kolları firar ettiği ve bu ateş üzerine o taraftaki siper 
mahallinde bulunan askerlerin de lüzumsuz bir sûrette ateş açtık-
ları ve sonradan işin anlaşılmasıyla ateşin kesildiği ve bunlardan 
birisi gayet hafif bir sûretde yaralanmış olduğu mâlûmat maksadıy-
la arz olunur. 

77. Alay Kumandanı 
Binbaşı Sâib

Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat:05.00
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
 1- Bu gece düşman gemileri projektör kullanmamıştır. Kabatepe 
önünde bulunan dört harp gemisinden biri Seddülbahir’e doğru ha-
reket etmiştir.
 2- Güneş doğmadan önce uçak çıkarak Kabatepe civarını gözetle-
mektedir

 Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
 Binbaşı Sâib 



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

129

Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat:05.30
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Mahallinden

19. Tümen Kumandanlığı’na
 Düşmanın ve bizim vaziyetimizde değişiklik yoktur. Bu gece düş-
man sağ kanadımıza aralıklı, şiddetli ateş ve bomba atılmış ise de 
tarafımızdan da aynı sûretle karşılık verildiği ve düşman başının 
kaldırılmadığı maruzdur. 

 Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Alî

Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat:06.45
İkamet Mahalli: Turşun’dan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Bir nakliye gemisi, Arıburnu İskelesi’nde dubalardan 50 metre 
açıkta durmakta olup bir torpido iskele ile bu vapur arasında gidip 
gelmektedir. Diğer bir nakliye gemisi de bir torpido gerisinde gel-
mekte olduğuna nazaran ihraç yapmakta bulunduğu.
2- Bu sabah saat 06.00’da bir torpido Küçük Kemikli önüne gelerek 
Laletepe’yi gözetletlediği ve oraya bombardıman yaparak gittiği. 
3- Nakliye gemileri iki tanedir. Biri tamamıyla dubaya yanaşmıştır. 
Diğeri 50-60 metre gerisindedir. 4- 7 kayık sürekli nakliye ile sahil 
arasında işlemekte olduğu maruzdur. 

Seyyar Jandarma Tabur Kumandanı
Binbaşı Kadri 

Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat:08.40
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
 Siperlerde kullanılmak üzere boş çuvala acilen ihtiyaç vardır. Daha 
yeterli miktarda çuval ve sicimin18 hızlıca gönderilmesi maruzdur. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni 

18 Sicim: Keten kenevir gibi bitkilerden yapılan bir ip.
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Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat:09.00
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

Arıburunu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
77. Alay 3. Tabur, 125. Alay 3. Tabur’da değiştirilip ihtiyata alın-
mıştır. Bu gece karanlıktan istifâde edilerek düşmanın keşif kolları 
cepheye yaklaşmak istemiş ise de uzaklaştırılmıştır. 

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni 

Tarih: 14 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Turşun’dan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Arıburunu’ndaki iskeleye düşmanın dört nakliye gemisi yanaşmış-
tır. Topçularımız tarafından atılan bir merminin adı geçen vapur-
ların 50 metre kadar soluna düştüğü Mestantepe Bölük Kumanda-
nı’nın raporuna atfen arz olunur. 

Seyyar Jandarma Tabur Kumandanı
 Binbaşı Kadri

Tarih: 14 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Vaziyette değişiklik yoktur.
2- Düşman balonu her zamanki gibi çıkarak gözetleme yapmıştır.
3- Arıburnu’na önceden de arz ettiğim gibi römorkör büyüklüğün-
de beş nakliye gemisi iskeleye 500-600 metre mesafeye kadar yak-
laşarak çatanalarla iskeleye ihrâcatta bulunmuşlardır. Bunların as-
ker, daha çok da eşyâ ve kereste aldığı görülmüştür. Sahilden bir 
kısım yaralı alması muhtemel ve askerlerin nakliye gemisine götür-
müştür. Topçumuz tarafından iskele ve vapur ateş altına alınmıştır. 
Mermiyâtın sahildeki etkisi burun sebebiyle tamamıyla denetlen-
miyor ise de nakliye gemilerinin ve gidip gelen çatanaların az çok 
kötü olmalarından uzaklaşmıştır. 

Binbaşı Sâib
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Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat: 10.11
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
1-Düşmanın Tuzla civarında üç mavna askerini bir torpido içine 
alarak nakliye gemisine doğru götürdüğü ve dün akşam düşman si-
perleri önünde bulunan, ele geçirilen üç flamanın takdim edildiği 
sağdaki tabur kumandanının raporunda bildirilmiştir.
2-İçersinde yaralı olduğu anlaşılan dört sandal düşman askerinin 
hastahâne vapuruna nakledildiği, 47. Alay’dan bir subay keşif kolu 
Ağıldere istikametine ilerlediğini ve henüz dönmediği sağdaki ihti-
yat taburundan aldığım rapordan anlaşılmıştır.
3-64. Alay 3. Tabur, 57. Alay 3. Tabur ve 57. Alay 2. Tabur bu akşam 
cepheden Korku Deresi’ne bombalı keşif kollarıyla bir keşif yap-
mışlardır. İçerisinde 57. Alay 3. Tabur tarafından Hintli bir subay 
şapkası, bir mavzer olmak üzere iki tüfek ve dört de kürek ele geçi-
rildiği maruzdur.

 Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih: 14 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur. Beyânnameler düşmanın muhte-
lif noktalarına atılmıştır. Hiçbir vukuat olmadığı maruzdur. 

Sol Kanat Kumandanı 
Yarbay Mehmed Şefik 

Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat: 11.20
İkamet Mahalli: Turşun’dan

19. Tümen Kumandanlığı’na
İsmail Tepesi’nde bulunan bataryamız Arıburnu’ndaki iskeleyi 
bombardıman etmekte iken Yaylatepesi solunda bulunan düşman 
zırhlısı da adı geçen bataryamızın mevkiini bombardıman etmekte 
olduğu maruzdur.

 Gelibolu Seyyar Jandarma Tabur Kumandanı 
Binbaşı Kadri 
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Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat: 11.30
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Mahallinden
19. Tümen Kumandanlığı’na bölgenin sağ kanadında olup 1 Mayıs 
1915 taarruzundan beri birinci hatta bulunarak pek çok zâyiat ve-
ren 14. Alay 2. Tabur’unun ihtiyatta bulunan 3. Tabur ile bu gece 
değiştirileceği maruzdur. 

Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Ali 

Tarih: 14 Mayıs 1915 
Saat: 12.00
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Mahallinden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Bölgemizde siperler tamamlanmak üzeredir. Bunların sıralanma-
sı ve eksikliklerinin ikmâli, mazgal ve korunmuş bölgelerin bir an 
önce açılışı için fazla istihkâm askerlerine lüzum vardır. 2. İstihkâm 
Bölüğü’nün Sağ Kanat Grubu’nda bulunup vazîfesi diğer istihkâm 
askeri tarafından yapılabilecek olan yarı bölüğün de Merkez Gru-
bu’na gönderilmesi husûsu[nun] îcab edenlere emri maruzdur.

Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Ali 

Tarih: 14 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Bigalı’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Tüm hafif ve ağır erzak kollarının Kolorduca Tümenler’in idârele-
rinden alınarak Nakliye ve Katâr Kumandanlığı emri altına verildiği 
maruzdur. 

19. Tümen İdâre Reisi 
Binbaşı Galib 

Tarih: 14 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Maltepe’de Kolordu Karargâhından
Olay: Kemalyeri’nde 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1-13 Mayıs 1915 Palamutluk’daki bataryaların görevleri Kolordu-
ca öteden beri takîp olunmakta ve devamlı bir sûrette Arıburnu’nu 
ateş altında bulundurmaktadır. Aynı maksatla İsmail Tepe’ye de bir 
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sahrâ bataryası gönderilmiş ve mesafe uzak olmakla beraber dünkü 
atışında epeyce bir tesir ettiğini bildirmiş fakat bugün teftiş ettiril-
mekte bulunmuştur. 
2-Kocaçimen Dağı’nda kullanılan bataryanın istenilen vazîfeyi ye-
rine getirmediği görülerek daha münâsip bir mevziî araştırılmak-
tadır. 
3-Kocaçimen Dağı’na gönderilen taburun vazîfesi Ağıldere istika-
metinden düşmanın ansızın bir teşebbüsüne karşı koymaktır. Bu 
yüzden 19. Tümen’in yakınından sağ kanadına giden kuvvetiyle ör-
tülmüş ve temîn vazîfesine devam etmesi lâzımdır.

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat: 06.20 
İkamet Mahalli: Kanlısırt

1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
2- Siper kazımı esnasında 1. ve 2. Taburlar’dan toplam iki neferimiz 
yaralanmıştır.
3- Bu gece 13/14 Mayıs saat 03.00’da Kabatepe yönünden ateş edil-
miş ise de çok devam etmeyerek sessizlik hâkim olmuştur. Mese-
lenin neden ibâret olduğunu anlamak için 2. Tabur kumandanıyla 
sol kanadımıza kadar gidilmiş ise de ateşin kesilmesi ve gecenin 
karanlığı sebebiyle tesir görülmek mümkün olmamıştır.
4- Alay namına gönderilen sekiz tane İngilizce beyânname cesur 
neferlere dağıtılarak karşımızdaki düşman vaziyetine top mevkii 
sağına Yeşil Tarla’nın batı ilerisine atılarak vukuatsız döndükleri 
maruzdur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

72. Alay Kumandanlığı’na 
1- Sözlü olarak verilen emirde yapılacak siperler 27. Alay sol ka-
nadından güneye doğru uzayıp gitmek üzere değil cephesi güneye 
gelmek ve batıya doğru uzamak üzere iki yamaç üzerinde yapıla-
caktır.  
3- Sol kanat bitişinde bugün mevcûd siperler îcab ettiğinde iki nu-
maralılar maddede zikredilen noktada bulunacak ihtiyat kuvvetiyle 
takviye edilmek üzere şimdilik oranın zayıf bir kuvvetle işgali ve 
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gözetlemede buldurulması alınacak vaziyete ve düşmanın hâl-i ha-
zır vaziyete göre maksadı temîn edebilir.
4- Büyük kısmının bulunacağı noktalarda şuanda saklanmış kazı-
nın başlandığını yapılan tahkîkten anladım. Zamanın ehemmiyeti 
ve nezaketi dikkate alınarak bir adam boyunda olmak üzere gece ve 
gündüz kazı icrâsı ehemmiyetle gerçekleşmelidir.
İstihkâm Bölüğü Kumandanı’nı da nezdinize gönderiyorum. Haf-
riye çalışmaları alayınızın askerleri tarafından yapılacak, istihkâm 
subayı kazılacak gizli mahallerin şekil ve sûretini gösterecektir.
Kazıya ehemmiyet verilmesi ve bunda tembellik gösterecek görev-
lilerin isimlerinin bildirilmesi ehemmiyetle temenni edilir.

Sol Kanat Kumandanı 
Yarbay

Görüşler: Askere sabah akşam sıcak yemek verilmiştir.

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat:18.00
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
2- Allah’a şükür bir vukuatımız da olmadığı maruzdur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

72. Alay Kumandanlığı’na
1- Düşmanın bugün Kabatepe karşısına kuvvet yığdığı ve taarruz 
etmek ihtimali bulunduğu Tümen’den bildirilmektedir.
A- İleri ateş hattının kuvvetli keşif kollarıyla emniyetli tutulması, 
B- Bombaların kullanıma hazır tutulması,
C- İhtiyat kıtaatının harekete hazır bir halde bulunup ve bunların 
teçhîzatı üzerinde bulundurulması,
D- Makineli tüfeklerin faâliyet göstermesi için şimdiden hazırlıkta 
bulunulması, 
E- 72. Alay sağ kanadında bulundurulan kuvvetin sol kanadını tak-
viye edecek sûrette toplu bulundurmakla beraber güneye doğru 
olan cephane deposuna bırakılması.
F- Subay ve askerin son derece uyanık ve açıkgözlü davranarak 
tâbiyete Allahu Te‘âlâ düşmanı uzaklaştırmak ve def etmekle kal-
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mayarak taarruzlarıyla özellikle Kanlısırt’taki siperlerine girmeye 
ciddi bir gayret göstermesi tavsiye olunur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

Tarih:14 Mayıs 1915 
Sağ Kanat Kumandanlığı’na

1-125. Alay 3. Tabur bölgesi taburumuzdan teslim alınıp kendi 
mıntıka ve görevimiz 72. Alay 3. Tabur’a teslim edilmiştir.
2-Taburumuz sabaha kadar siper kazmakla meşgul olmuş ve bitişi 
yakın kuvveti gelmiştir.
3-Cephemiz ilerisinde düşmanın bir keşif kolu olduğu anlaşılan kü-
çük bir kuvveti keşif edilmiş bir flama ile vapura işaret etmektedir.
4-Keşif kolu îcabında vapura nakil etmek üzere sahilde iki sandal 
bulunmaktadır. [Bu sandallar alayımızın buraya ulaşmasından beri 
oradadır. Bizim olması büyük ihtimaldir]
5-İçerisinde hasta olduğu hastahane vapuruna gittiklerinden an-
laşılan dört sandal düşman askeri hastahane vapuruna nakil olun-
muştur.
6-47. Alay’dan bir subay keşif kolu mıntıkamız sağından ilerlemiş-
tir. Henüz geri dönmemiştir.
7-Görülecek her bir hareketin arz edileceği maruzdur.

64. Alay Kumandanı
Binbaşı Servet

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat:10.11
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
1-Düşman Tuzla civarında üç mavna19 askerini bir torpido içine 
alarak nakliye gemisine doğru götürdüğü ve bu akşam düşman si-
perleri önünde bulunup ele geçirilmiş üç flamanın takdim edildiği 
sağındaki Tabur Kumandanlığı’nın raporundan anlaşılmıştır.
2-İçerisinde yaralı olduğu anlaşılan dört sandal düşman askerleri 
hastahane vapuruna nakil edildiği ve 47. Alay’dan bir subay keşif 
kolu Ağıldere istikametine ilerlediği ve henüz geri dönmediği sağ-
daki ihtiyat taburundan aldığım rapordan anlaşılmıştır.
3-64. Alay 3. Tabur, 57. Alay 3. Tabur ve 57. Alay 2. Tabur bu akşam 
cepheden Korkuderesi’ne bomba keşif kollarıyla bir keşif yapmışlar 
19 Mavna: Erzak nakline mahsus gemi.
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dere içerisinde 57. Alay 3. Tabur tarafından bir subay şapkası biri 
mavzer olmak üzere iki tüfek ve dört kürek ele geçirildiği maruzdur.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Bölgemizde ve bugün emriniz altında bulunan alay ve tabur ku-
mandanlıklarına dağıtmak üzere 1/25.000 mikyastaki haritalardan 
her biri yedişer paftadan oluşmuş on takım gönderilmiştir. Dağı-
tımda esas olan pusula ilişiktir. Düşmanın maktul ve esir subayın 
üzerinde bulunan haritaların bizi ne kadar aydınlattığı mâlûmdur. 
Bizim bu ayrıntılı haritalarımızın da düşman eline geçmemesi lâ-
zımdır. Düşman yakınında bulunan subayların bulunduğu mevkiiye 
ait paftadan diğer paftaları yanlarında bulundurmamaları ve hari-
taya lüzum ve ihtiyaç göstermeyen vazîfe ve mevkilerde yanlarında 
harita bulundurmamaları ve ileri atılacakların harita ve cüzdanla-
rını geride bırakmaları icap eder.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
 Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepesi Gerisinden

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
13/14 Mayıs gecesi Düztepe’de tahkîmata devam edilmiş ve yüz 
metrenin bir kısım daha kazılarak evvelki hendeklerin derinleşme-
si ve ıslâhıyla beraber kazılan siperlerin saklanılmasıyla uğraşıldığı 
maruzdur.

11. Tümen İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Yüzbaşı Hüseyin Hakkı

Tarih:14 Mayıs 1915
Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na

1-Siperlerde mazgal olmamasından ve efrâdın itimadıyla ateş et-
memeleri yüzünden ateş tesiri az olmalı ki: Düşman bu kadar yakı-
na sokulmuş ve üç mahallin kazısıyla meşgul olduğu görülmüştür. 
İşte bu birkaç saat zarfında hatırı sayılır yaralı verişimiz ateş etmek 
isteyen efrâdın görünmesiyle hendek teşkil etmelerinden nispe-
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ten ettiği anlaşılıyor. Bu yüzden yanıma gelip yaralı olan istihkâm 
mülâzımıyla tebliğ buyurduğunuz kum torbalarının ister istemez 
îmal ettiriliyor. Bu akşam birleştirilmesi zorunludur. Eğer bu cüzî 
fedâkârlık vaktiyle olmuş ise idi katîyen düşmanın bir adım20atması 
mümkün değildi. Hele kazı icrâsı mümkün bulunur idi. Bu kazının 
ertelenmesi için ara vermeksizin bomba atmak mecburiyetinde bu-
lunuyor. Bomba daha teferruatıyla beraber îtâ ve gerekli olan kum 
torbalarının tedarikine hemen buyurmaları selâmet-i mıntıka na-
mına rica ederim

125. Alay 3. Tabur 
Binbaşı Yahya Kazım

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat:14.44
1-Gece saat dokuzda ileri hattaki bölükten çıkarılan keşif kolu cep-
hemiz ilerisindeki dereye kadar inmiş dereden düşmanın sol ile-
rimizdeki bayraklı siperine yaklaştığı esnada düşman tarafından 
şiddetli ateşe maruz kalması üzerine tekrar dereye inmeye mecbur 
olmuştur.
2-Dönmelerinde on adet mavzer tüfekleri bulmuş olduklarından 
toplayarak beraber getirmişlerdir.
3-Gece zevali saat on iki ve bir de düşmanın sıçramalarıyla ilerle-
diği ve derede toplandığı 20. Alay’ın 3.Tabur’undan haber alınmış 
olduğundan derenin yüksek kısmı tenvir tabancasıyla aydınlatılmış 
ise de katîyen düşman görülememiştir.
4-Sağ ve solumuzdaki kıtaların ateşleri siperlerimizin ilerisinde 
gizli olarak devam ettiğinden düzenli keşif kolu çıkarılamıyor.
5-Gece zincir hattında bir nöbetçimiz adı geçen yan ateşiyle şehit 
olmuştur. O esnada düşman istikametinden üzerimize ateş edilme-
diği gibi tarafımızdan dahi ateş ediliyordu.

64. Alay 3. Tabur
Binbaşı Kadri

Sağ Kanat Bölgesi Kuvvetleri Kumandanlığı’na takdim
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet

20  Hutve: Adım atıldığı zaman iki ayak arasındaki mesafe.
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Tarih:14 Mayıs 1915
Saat:17.00

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
1-Bombaya fevkalâde ihtiyacımız vardır. Elimizde hiç bomba yok-
tur. Sol kanadımız önemli olduğundan burada kullanılması zorunlu 
görülmektedir. Bir sandık bombanın hızlıca gönderilmesi istirham 
edilir.

57. Alay 2 Tabur Kumandanı
Ata

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat:18.30
İkamet Mahalli: Cesarettepesi’nin Güneydoğusundan

64. Alay Kumandanlığı’na
1-Vaziyetimizde bir değişiklik yoktur. Ve düşmanın keşif kolu yine 
mevkiindedir. Ve düşman iki mahalden ateş yaktıkları dumanların-
dan anlaşılmaktadır.
2-Bu akşam ne olursa olsun o melun21 ayakları kırmaya katî teşeb-
büsümüz varsa da sabahki raporumuzda arz edildiğine göre 47. 
Alay’dan çıkan subay keşif kolunun bu gece o yönden bir taarruz 
edecekleri ifadelerinden anlaşılmakla bir yanlışlığa mahâl bırak-
mamak üzere sağ kanat vaziyetimizi bu akşamlık onlara terk ede-
rek sol cepheden mükemmel icrâ edileceği neticesi arz olunacağı 
maruzdur.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Mehmed Ali

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na takdim
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik görülmemiştir.
2- Tahkîmat eskiden olduğu gibi faâliyettedir.
3- Verilen beyânnamelerden muhtelif istikametlerde 9 adedini uy-
gun düşman siperlerine atılmış 1 adedi yanlış istikamete atıldığın-
dan dışarı düşmüştür.

21 Mel’un: Allah’ın lânetine uğramış, rahmetinden mahrum kalmış, lânetlenmiş, lânetli.
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4- Başka bir vukuat olmadığı maruzdur.
33. Alay Kumandanı

Binbaşı Vahîd

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu

27. Alay Kumandanlığı’na
1- Bu gece şehit cesetleri aranması ve defin etmek üzere ileriye sü-
rülmüş olan sıhhiye askerlerimizden bir nefer kendi askerimizin 
kurşunuyla yaralı olmuştur. Bu nefer [Kimdir o?] diye sabit keşif 
kolları tarafından birkaç defa sorulduğu hâlde cevap vermediğin-
den bu hâdise gerçekleşmiştir.
2- Alay cephesi sağ ve sol kanatlarına varan hat tamamen birleşti-
rilmiş ise de henüz orta kısmı lüzumu kadar geniş ve derin olma-
mıştır.
3- Beyânnameler atılamamıştır. Sebep: Seçilen mahalde düşmanın 
makineli tüfek 50-60 adım ilerisine sürülmüş olan düşman avcıla-
rının ateşleriyle yaklaşmalarına müsâade etmemeleridir. Neferle-
rimizin bu hattın yakınlarına kadar sokulmuş oldukları maruzdur.

27. Alay 3. Tabur Kumandanı Vekili
Yüzbaşı Hâlis

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Dün öğleden sonra şimdiye kadar 1. ve 2. Tabur’larda Allah’a şü-
kür bir olay olmadığı.
2- Beyânnameler 1. Bölük cephesiyle 4. Bölük cephesinden atılmış 
ve bunlar da 1. Bölük’ten Süleyman oğlu Reşîd, 2. Bölük’ten Mus-
tafa oğlu Abdullâh, 4. Bölük’ten Yusuf oğlu Ahmed ve Hüseyin oğlu 
Mevlüd taraflarından atılmıştır.
3- 2. Bölük cephesinde bulunana düşman tarafından dört el işa-
ret tabancası ateşlenmiş ve 1. Tabur siperleriyle düşman siperleri 
arasında bulunan şehirlerimizin cesetleri defin olunup dokuz adet 
Mauser alınmıştır.
4- 2. Tabur 5. Bölük’ten Hasan Onbaşı ve 6. Bölük’ten Müslim Ça-
vuş cephelerinde bulunan düşman istihkâmını ortalama dâhiline 
birer beyânname attığı ve 7. Bölük’ten Abdullâh oğlu Hasan Çavuş 
sol kanadın ilerisindeki düşmanın istihkâmına ateş ve beraberinde 
düşmandan bir tüfekle 300 fişek getirmiş olduğu ve 8. Bölük’ten 
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Halil Çavuş cephelerinin sol ilerisindeki düşman siperlerine beyân-
nameyi attığı maruzdur.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Tarih:14 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

Sabah Raporu:
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur. Beyânnameler düşmanın çeşitli 
noktalarına atılmıştır. Hiçbir değişiklik olmadığı maruzdur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefîk

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den 

14. Alay Grubu Kumandanlığı’na
14. Alay, 15. Alay cephesinden düşmanın bu gece bir hayli bomba 
ve piyade ateşi sabaha kadar aralıklı olarak devam etmiş ve birçok 
tenvir tabancası seyyar projektörler kullanılmış ise de vaziyette bir 
değişiklik yoktur.

15. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Nuri

Bugün Alay’dan üç asker yaralandı.

Görüşler: 1. Tabur sabah yemeği konserve çorbası akşam yemeği 
etli fasulye verildi. 3. Tabur sabah yemeği konserve çorbası akşam 
yemeği zeytinyağlı fasulye verilmiştir.

Tarih: 14 Mayıs 1915 
1. Alay Kumandalığı
Bugün tam gece yarında Lâpseki’ye ulaşıldı. Alay Yaveri Akdeniz 
Kâtibi’yle Lâpseki Nokta Kumandanlığı’na gitti. Akbaş Limanı’na 
ihraç yapılacağı emri alınmağa vapur hareket ve bir buçuk saat son-
ra Akbaş’a varıldı. 
Burası genellikle yarımadanın asker ve iâşe yönünden olan eksik-
leri ikmâl etmekte olduğundan mühim bir hareket görünmekte idi. 
Bu sırada da Erkân-ı Harb geldi. Şirket-i Hayriye’den tahsis edilen 
vapurlarla evvelâ tabur 1 saat 6.45’de çıkmaya başladı. Bundan do-
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layı birer saat müddetle ve bir diğerine müteâkib taburlar çıkarak 
10’da ağırlıkların ihracına başlandı. Akbaş’ın kuzeyindeki pırnal-
lıkta geçici bir ordugâh tesis edildi. Ağırlıklar ihracı vesâit-i nakliye 
eksikliğinden dolayı tam 14 saat devam etti. Sarafim Çiftliği’ne gi-
dilmesi emir olundu.
 

Vapura verilen mazbata sûreti aşağıdadır.
Subay Efrâd Hayvan

Piyade 1. Alay 59 3536 359
2. Tümen Karargâhı ve Mûsikîsi 14 164 103

73 3700 462

Tarih: 14 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Doğu Eteği
Numara: 74

 47. Alay Kumandanlığı’na
13 Mayıs 1915 tarihinde İsmail Tepe’den gönderilen raporda aşağı-
daki mâlûmat verilmektedir.
1-Sabahleyin yedi buçukta topçularımız tarafından düşmana 51 
mermi atılmış iskele tahrip edildiği gibi bir adet nakliye gemisinin 
iskele tarafına yan yattığı gözlemlenmiştir.
2-Şimdi düşmanın nakliye gemisi tamamen iskeleden çekilmiştir 
ve dört beş harp gemisinden başka bir şey yoktur. 
3-Römorkörler buradan teşhisi mümkün olmayan bir takım cisim-
leri çekiyorlardı. 
4-Topçu mevziî değişmiştir.
5-Her takımın önünde iki mangalık diz siperi yapılabildi. Ikmâl edi-
lecektir. 
6-Düşman tarafından karşılıklı kırk mermi endaht edilmiştir. Al-
lah’a şükür bir vukuat olmamıştır. 
7- 1. Tabur’la irtibat tesisi çok iyidir. Bizimle birinci tabur arasın-
daki vadide süvari devriyesi ve bizim sağ kanadımızda jandarma 
bölüğü devriyeleri ve gözetleme postaları vardır. 
8-Düşman nakliye gemisi tamamen istim22 üzerindedir. 
Hatıra: İsmail Tepe’deki bölükle irtibat kurmak tabur için mümkün 
değildir. Dün arazinin mütâlaasından bu yön katîyen gerçekleşmiş-
tir. Adı geçen bölük yakınında jandarmanın ikame edildiği köydeki 
telefon Tümen’e bağlı olduğu Tümen Erkân-ı Harbi’nin verdiği söz-
lü mâlûmattan anlaşıldığından Tümen vâsıtasıyla irtibat tesisinin 
mümkün olabileceği mâlûmat için maruzdur. 

47. Alay 2. Tabur Kumandanı
Kemal 

22  İstim: buharla işleyen araçlar için kalkmaya hazır duruma gelmek.
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Tarih: 14 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı
Bugün hava gayet güzel ve sakindi. Kıtaat askeri temizlik ve diğer 
işler ile meşgul olmuşlardır. Harp sahasında top, tüfek sesleri işiti-
liyordu. Akşama kadar da sessiz geçmiştir.

Tarih: 14 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kanlıkuyu’dan
Numara: 262

47. Alay Kumandanlığı’na
Alayınızdan Kocaçimen Dağı’na ilerletilen taburun vazîfesi: Ağılde-
re istikametinden düşmanın ansızın bir teşebbüsüne karşı koymak 
olduğundan taburun bu maksadı temîn etmek sebebiyle tertîbat 
sayılması fakat adı geçen taburun alay ile dâima irtibatta bulunarak 
başka yöne hızlıca sevki gerekirse o vazîfeyi de derhal gerçekleşti-
rebilecek bir vaziyette bulunması lâzımdır. Adı geçen taburun bu 
sebeple ikmâl ve gerekli tertîbatı alması ve aldığı tertîbatı gösteren 
bir krokinin de verilmesi.

16. Tümen Kumandanı
Miralay Rüştü

Tarih:13/14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 159 Rakımlı Tepenin Güneyi
[48. Alay] Taburlar bugün istirâhatla ve ordugâhın gizliliğini ikmâl 
ile geçirmiştir. Mevcûdları aşağıda, başkaca zikredilebilecek olay 
yoktur. 

Subay Silâh Ölçüsü Hayvanat Vukuat

Savaşta 
bulunan              

Savaş 
dışı 
bulunan     

Savaşta 
bulunan              

Savaş dışı 
bulunan     

Binek Ko-
şum

Mekari Hastaneye 
Giden

1. Tabur 10 5 1047 188 12 0 104 1

2. Tabur 13 5 1107 103 12 0 99 0

3. Tabur 12 4 1077 93 12 0 103 5

Mitralyöz 
Bölüğü

4 1 105 27 5 28 30 0
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Tarih:14 Mayıs 1915
Saat: 07.30
İkamet Mahalli: Arıburnu’nda Kırmızısırt’tan  

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1-Dün öğleden şimdiye kadar olayımız yoktur. 
2- Beyânnameler düşman siperlerine atılmıştır. 
3-1. Tabur siperleriyle düşman siperleri arasındaki şehitlerle 9 adet 
mavzer tüfek alınmıştır. Düşmanda bir tüfek ile 300 fişek bulun-
muştur.

125.Alayı Kumandanı
Abdürrezzak  

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat: 08.30
İkamet Mahalli: Arıburnu’nda Kırmızısırt’tan  

Sol Kanat Kumandanlığı’na
İcrâ olunacak genel taarruzda alayımızın 2. Tabur’unun mevcûdu 
bildiğiniz üzere tedarik edilen asker ile 412’ye ulaşabileceği cihet-
le, Alayın sağında bulunan 3. Tabur’un mümkünse Alay’a katılması 
veyâhut mümkün ise ikmâl efrâdı ile takviyesi arz olunur. 

125.Alayı Kumandanı
Abdürrezzak 

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Arıburnu’nda Kırmızısırt’tan Merkez Topçu Mevziîn-
de

19. Tümen Kumandanlığı’na
Alayın 3. Tabur’unun 13 Mayıs 1915 tarihinde meydana gelen zâyi-
atı ekteki cetvelde olduğu arz olunur.

125. Alay Kumandanı
Abdürrezzak 
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Bir yaralı subay (2. Tabur Yaveri Adnan) Bir şehit beş yaralı er

Şehit Yaralı Kayıp Emir 
(Ümerâ) Subay

Subay

Vekili
Er 

125. Alay 
Karargâhı 1 7 - 1 1 - 7

125. Alay 1. 
Tabur - 2 - - 9 - 732

125. Alay 2. 
Tabur 1 6 1 396

Toplam 1 9 - 2 16 1 1.135

24 saatlik zâyiat durumu harp hattı mevcûdu yukarıdaki gibi oldu-
ğu Bölge Kumandanı’na bildirilmiştir. 

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan Merkez Topçu Mevziînde

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- 2. Tabur keşif kolları tarafından düşman siperleri civarında bu-
lunan ve bir mülâzıma ait olduğu anlaşılan İngilizce detaylı bir se-
feriye nizamnamesi ile birkaç mektup ve vesika, özellikle bunların 
arasında İngilizce yazılı ve fakat Arapça (Muhammed es Sabud) im-
zalı bir mektubun hepsinin elden takdim kılınması.  
2-Evvelce başlandığı arz olunan lağımlardan birinin düşman cep-
hesine doğru 25 metre kadar başarıyla ilerlediği ve ikincisinin ise 
sert toprağa tesâdüf ettiğinden dolayı ancak 8 metre kadar ilerlen-
diği ve olağanüstü azim ve zorlukla bir an evvel ilerlemesine gayret 
edildiği. 
3- 1.Tabur’la 2. Tabur arasındaki siperlerin düşmanın ateşine rağ-
men dün gece diz boyu siperi olarak ikmâl edildiği ve bu gece boy 
siperi haline getirilmesine çalışılacağı ve bu vesile ile siperi tepe-
den düşmana doğru 100 metre daha ileriye doğru siper kazmış bu-
lunduğu arz olunur. 

125. Alay Kumandanı 
Abdürrezzak 
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Tarih:14 Mayıs 1915
Saat: 05.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
1- Bu gece düşman gemisi projektör kullanmamıştır. Kabatepe 
önünde bulunan dört harp gemisinden biri Seddülbahir’e doğru 
hareket etmiştir. 
2- Güneş doğmadan önce uçak havalanarak Kabatepe civarını göz-
lemiştir. Kuzey Grubu ve 19. Tümen’e de mâlûmat verilmiştir.   

Kabatepe Müfrezesi ve 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat: 08.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Görüşler: 14 Mayıs 1915 hava sakin.
Bölge Kumandanı Kumtepe, Çamtepe’deki 45. Alay 3. Tabur’un 
tertîbatını ve Kayaltepe ile Eğertepe’de mevcûd tahkîmatı teftiş 
etti. Maydos’tan ve Kilya İskelesi’nden Kakmadağı ile Eğertepe 
Dağı arasındaki avcı hendeklerine ve Palamutluk’a giden yollar de-
nizden görülmeyecek ve üç sınıfın hareketine müsâit bir hale çev-
rilmiştir. Kakmadağı’yla Kayaltepe arasında İtalya Harbi esnasında 
yapılıp bitmesiyle zamanla kısmen toprakla dolmuş avcı hendekle-
rinin 250 kazma kürekli neferle tamirine başlanıldı.

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat: 22.50
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay Kumandanlığı’na
1- Dün geceki çatışmaya dâir verdiğiniz raporda açıklık yoktur. Ra-
porda dört keşif kolundan bahis olunduğu halde bunlardan yalnız 
birisinin keşif koluna tesâdüf ettiği anlaşılıyor. Tesâdüfün nerede 
vuku bulduğu ve düşman keşif kolunun kuvveti de mezkûr değil-
dir. Diğer keşif kollarından da mâlûmat yok. Raporların katî, raporu 
alacakların tereddüde yakalanmayacak derecede anlaşılır olması 
lâzımdır. Keyfiyetin açıklaması. 
2- Bundan başka keşif kollarının hareketi bitirmesi ileri karakollara 
tebliğ edilmek îcab ederdi. İleriki kıtaatın lüzumsuz ve maksat ate-
şe başlamaları haller ve vaziyete vâkıf olmadıklarını gösteriyor. İşin 
doğal akışında ve tehlikesiz bir halde cereyanı için vaziyet hakkın-
da mâlûmat vermek lâzımdır ki keşif kollarının himayesi ve icrâat-
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larının teftişte bulundurulması mümkün olsun. Herhalde bu gibi 
şeyler verilecek belirgin tâlîmata uygun olunmalıdır. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bölge harp nizamına dâhil olup Güney Grubu Kumandanlığı tara-
fından Kayaltepe’den alınarak bir bataryası 7. ve diğer bataryası 9. 
Tümenler’e bölüştürülmüş olan 3. Âdî Cebel Tabur’unun mıntıkaya 
katılması için verilen emir Güney Grubu Kumandanlığı’nın uygun-
luğu dahi yaklaşmışken en son tabur kumandanlığından alınan ra-
porda Güney Grubu Topçu Kumandanlığı’nca taburunun bölgeye 
girmek üzere Kayaltepe’ye hareketine mâni olduğu bildiriliyor. Şu 
hale nazaran gerekliliği artmıştır.   

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

77. Alay Kumandanlığı’ndan düşmanın römorkör büyüklüğünde 
ufak dört, beş nakliye gemisinin Arıburnu’na yaklaşarak askerden 
ziyâde bir takım eşyâ çıkarmakta olduğu telefonla bildirilmiş ve 
Palamutluk’taki bataryanın bu gemiye ateş etmesi cevaben tebliğ 
edilmiştir. 

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Tâmim
Kafkasya Cephesi’nde Oltu havalisinde düşmanın birkaç gündür 
üstün kuvvetlerle ileri kıtaatımız üzerine icrâ eylediği taarruz ta-
mamıyla uzaklaştırılmış ve karşılıklı taarruzlarımızla civara hâkim 
tepeler düşmandan zabt olunduğu kolordudan bildirilmekle tebliğ 
olunur. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Dağıtım:
77. Alay, 45. Alay 3. Tabur’u, 15. Âdî Cebel Âlâyı, Mantelli 39. Alay 1. 
Tabur’u, 11. Topçu Âlâyı, Bölge Topçu Kumandanlığı, Seyyah Has-
tahâne, idâre, Ser-tabib, Ser-baytarlıkla, Ekmekçi Takımı’na yazıyla 
bildirilmiştir. 
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Tarih:14 Mayıs 1915
Saat:10.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Düşmanın bir nakliye gemisi Arıburnu İskelesi’ne yanaşmış olduğu 
bildiriliyor. Palamutluk’taki bataryanın buna ateş etmesi lâzımdır. 
Kendisine bu vazîfe zaten verilmiştir. Bu vazîfeyi yerine getiriyorsa 
ne dereceye kadar tesir elde etmekte olduğunun soruşturması ve 
bu gibi hedefleri daimi sûrette ateş altına alması lüzumunun bildi-
rinin dikkati gerekmektedir. 

Kuzey Grubu Kumandanı
 Esat

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat: 12.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Römorkör büyüklüğünde beş nakliye gemisi Arıburnu’na beş altı 
yüz metre yanaşarak çatanalarla iskeleye ihrâcatta bulunmuşlar-
dır. Bunların askerden ziyâde eşyâ ve kereste olduğu görülmüştür. 
Sahilden de düşman yaralı olduğu tahmin edilen askerini nakliye 
gemisine nakletmiştir.
2- Palamutluk’taki topçu, iskele ve Arıburnu’na ateş etmiştir. 
Arıburnu tarassuda mâni olduğundan tesir tamamıyla müşâhede 
edilememiş ise de nakliye gemisi uzaklaşmaya mecbûr olmuştur.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı Emriyle
Erkân-ı Harbi Yüzbaşı 

Şemseddin

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay Kumandanlığı’na
Palamutluk’taki bataryanın Arıburnu’na yanaşan düşman nakliye 
gemisine ateş etmesi lâzımdır. Bataryanın bu vazîfeyi ne dereceye 
kadar gerçekleşecek ve tesir etmekte olduğu hakkında raporlarda 
mâlûmat verilmesi ve bu gibi hedeflerin daimi sûrette ateş altında 
bulundurulması gerekmektedir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı Emriyle
Erkân-ı Harbi Yüzbaşı

Şemseddin
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Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Her iki bataryayı oraya çevirdim. Tesiratı önceki raporumda arz et-
tim. Bundan önce de arz edilir ve akşamları atış raporlarıyla da ge-
rekli olan açıklamalar verilir. Fakat önceden 19. Tümen’e takdim 
edilirdi. Önceki bildiri üzerine makamata arz-ı mâlûmat edilir. 

Kabatepe Müfrezesi ve 77. Alay Kumandanı 
Binbaşı Saib

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Arıburnu’nun beş altı yüz metre batı güneyinde bulunan ufak nak-
liye gemileri topçularımızın ateşlerinin tesirinden dolayı Kemikli 
Burnu güneyine doğru açılmışlardır. Orada gemilerin miktarı ona 
ulaşmıştır. Bunlardan ufak çatanalar ve arkalarına bağlı kayıklarla 
nakliyat icrâ olunuyor. Bunların içerisinde asker ve eşyâ sezilmek-
tedir. 

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay Kumandanlığı’na
45. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na

1- Dört saatte bir verilecek raporların çift saatlerde verilmesi usûlü 
uygulanacaktır. Raporlara saat, dakika ve numara yazımı katîyen 
unutulmamalıdır. Meselâ öğleden önce saat sekizde üç numaralı 
rapor öğle vakti verilmelidir. 
2- Mühim görülecek ahval saat ve dakikasıyla hemen bildirilecek 
ve bunun için belirlenmiş olan rapor zamanları beklenmeyecektir. 
3- Raporların yazıldığı kâğıdın alt tarafına raporun hangi makama 
ve ne vâsıta ile arz edildiği yazılmalıdır. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Kabatepe bölgesine verilen vazîfe Kabatepe (dâhil) – Kumtepe 
(dâhil) sahil kısmında düşmanın ihracına mâni olmak ve îcabında 
Arıburnu kuvvetlerine yardım etmektir. Yaklaşık sekiz kilometre 
uzunluğunda ve her noktası asker ihracına müsâit olan bu bölgeye 
muharebeden çıkarak harp kıymetini kaybetmiş olan 77. Alay’ın üç 
taburuyla 45. Alay 3. Tabur ve dört sahrâ, üç âdî batarya tahsis kı-
lınmıştır. 
Bölgenin gizlenmesi vazîfesi işbu kuvvetle sahile karşı tertîbat 
alınmasını talep ettiği halde îcabında Arıburnu kuvvetlerine yar-
dım edilmesinin de istenilmesi bölgeye tahsis edilen kuvvetle-
rin büyük kısmının sağ kanadına konulmasını îcab ettirmektedir. 
Özellikle Arıburnu kuvvetlerinin sol kanadıyla Kabatepe arasında 
yaklaşık iki kilometrelik bir aralık boştur. îcabında bu aralığı kapa-
mak üzere Arıburnu kuvvetlerinin sol kanadında yakın bir ihtiya-
tı olmadığından bu aralıkta genişleme ve arazi kazanmaya çalışan 
düşmanın icrâatına karşı verecek bir kuvvet yok demektir. Hâlbuki 
iki kuvvetin irtibatta bulunması ve düşmanın bu kanattan Kabate-
pe kuvvetlerinin gerilerine hareket eylemesinin doğru ve mümkün 
görülmesi görüşünden bu kanat pek mühim olduğu anlaşılmakta-
dır. Bu vaziyet ve istekler karşısında bölge ihtiyatın sağ kanat geri-
sine ve yaklaşık seksen yedi (87) Rakımlı Tepe’ye konulması zorun-
lu görülüyor. 
İhtiyatların buraya koyulması halinde bölgenin diğer taraflarında 
ateş edecek bir hale karşı koymak için ihtiyatların vakit ve zama-
nında vukuat bölgesine yetiştirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple 
mıntıkanın vazîfesini kaldırma ve Kabatepe kuvvetinin gerilerini 
îcabında gizlemek için Arıburnu kuvvetlerinin sol kanadı yakınına 
kademe halinde bir ihtiyat kuvvetinin şimdiden yerleştirilmesi pek 
lüzumludur. Buna imkân bulunmadığı takdirde îcabında Palamut-
luk ve Çamtepe ve Kumtepe’de yapılacak ihraca mâni olabilmek 
için hiç olmazsa mıntıka emrine bir piyade alayının daha verilme-
sine müsâade buyrulması maruzdur. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

3. Kolordu Kumandanlığı’na
Kayaltepe’de bulunan 39. Alay Mantelli Tabur’u ile telefon yoktur. 
Tabur’un bulunduğu Kayaltepe civarındaki araziye nazaran çok 
mühim bulunduğundan Sarafim’den adı geçen bölgeye kadar bir 
telefon hattı tesîsiyle bir merkezin açılmasına müsâade buyrulma-
sı maruzdur. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan 

Tarih:14 Mayıs 1915
Saat:17.40
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Acildir
77. Alay Kumandanlığı’nın bu sabahki raporunda yakın keşif için 
gönderdiği keşif kolunun düşman keşif koluna tesâdüf eylediği ve 
düşman keşif kolunun ateş ederek firar eylediği ve bu ateş üzerine 
siper mahallindeki askerin de lüzumsuz olarak ateş açtıkları bildi-
rilmekte ve fakat hiçbirinin tesiri olunamamaktadır. Keşif kuvvet-
leri hangi istikamete gitmiş, düşman keşif koluna nerede tesâdüf 
etmiş, hangi siperdeki asker ateş açmış, bunların 1/25.000 mikya-
sındaki haritaya göre bildirilmesi ve bu keşfiyatta devam olunması 
gerekmektedir.  

Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Tarih:14 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay Kumandanlığı’na
Bugün sabahleyin verilen raporda gönderildiği bildirilen keşif kol-
larının hareket yönleri, düşmana tesâdüf ettikleri mahal, düşmanın 
kaç keşif koluna tesâdüf edildiği ve hangi siperden ateş edilerek as-
kerin yaralandığı gösterilmemiş olduğundan kolordudan bu husûs-
ta ayrıntı talep olunuyor. Şimdi gönderilen 1/25.000 metre mikya-
sındaki haritaya göre telefonla ayrıntısı temenni olunur.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı Emriyle
Erkân-ı Harbi Yüzbaşı

Şemseddin
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Tarih:14/15 Mayıs 191
İkamet Mahalli: Maltepe’de Kolordu Karargâhından

19. Tümen Kumandanlığı’na
Öğleden sonra saat 19.30 sıralarında Arıburnu’ndan birçok piya-
de kuvvetlerinin düşmanın sağ kanadına doğru çıkmakta olduğu ve 
bunların sol kanattan gelmiş olması muhtemel bulunduğu 77. Alay 
Kumandanı raporundan bildiriliyor. Bilgi vermek için arz olunur.

Erkân-ı Harb Yüzbaşı
Burhâneddîn

Tarih:14/15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocadere’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
Emir olunan 600 adet bombanın tüm ayrıntılarıyla yola çıkarıldığı 
arz edilir. Ve senedini gelen posta ile gönderiniz.                

            Cephane Kolları Kumandanı
Yüzbaşı Hüseyin Kâmil



15
Mayıs
1915



15
Mayıs
1915

15 Mayıs 1915

Bazı askeri birliklerin bölüklerinde ileri 
siperlerde takım kumandanları bulunmadığı 

anlaşılmıştır. Bunlardan dolayı siperlerde yalnız 
kalan asker kendi kendilerine birçok lüzumsuz 
ateş etmekte ve sorulduğu vakit ateş etmemek 
için bir emir olmadığını beyân etmektedirler. 

Herkes bilir ki lüzumsuz ateş askerlerin mânevî 
kuvvetini ihlâl eder.
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Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 07.30
İkamet Mahalli: Kabatepe’den

19.Tümen Kumandanlığı’na
Vaziyette değişiklik yoktur. Harp gemileri miktarına güneyden ge-
len bir adet daha katılmıştır. Şimdiye kadar dikkate değer nakliyat 
olmamıştır.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Binbaşı Sâib

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 08.00
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Vaziyette hiçbir değişiklik yoktur. Bütün gece tahkîmatla uğraşıl-
mıştır. Başka bir vukuat olmadığı arz olunur.

Sol Kanat Kumandanı 
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 09.55 
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

Arıbrunu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
125. Alay 3. Tabur’u siperleri önünde görülen düşmanın can kaybı-
nın yaklaşık olarak kırk kadar olduğu ve yaralılarının da bunun üç 
misli bulunduğu aldığım raporlardan anlaşıldığı arz olunur.

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 10.30
İkamet Mahalli: Turşun’dan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- İskele ve civarında sürekli topçumuz âteşi altında bulundurul-
duğu hâlde yüklerinin cinsi fark olunamayan üç istimbot ile birden 
çok sandal ve bir küçük nakliye gemisi iskele ile Laletepe’nin altın-
da bulunan bir kruvazörü arasında aralıksız işlemektedirler.
2- Bir büyük nakliye gemisi İmroz’dan gelmekte, aynı zamanda bu-
radaki nakliye gemilerinden birinin Seddülbahir istikametine doğ-
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ru gitmekte olduğu Mestantepe Müfreze Kumandanlığı’ndan alı-
nan rapordan anlaşıldığı arz olunur.

Gelibolu Seyyar Jandarma Tabur Kumandanı
Binbaşı Kadri

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 10.44
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Mahallinden

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşman bu gece 15 Mayıs 1915 saat 01.30’da bölgemizin sağ ka-
nadıyla Sağ Kanat Grubu’nun sol kanadına tahminen birbirini ta-
kip eden üç baskın daha gerçekleşmiştir. Şöyle ki, en ileride kazma 
kürek, kum torbalarını sahip olan istihkâm askeri onun gerisinde 
de 15-20 adım mesafe ile iki sıra askeri 14. Alay 2. Tabur’unun 100 
adımlık siperine hücum eder. En ilerideki asker siperler dâhilinde-
ki askerimizi süngüleyerek kum torbalarımızı, siperin topraklarını; 
siperin iç tarafına yıkmak ve mazgalların önüne de kum torbalarını 
koymak ister. Gayet dikkatli askerimiz tarafından birdenbire açılan 
şiddetli âteşle bunların tamamı yok edilir. Gerisinden ilerleyen iki 
kol düşman askeri de yine ateşlerimizle aynı sonuca uğramış olur-
lar. Üçüncü defa hücûm edenlerden yedisi siperlerimize atlamaya 
muvaffak olurlarsa da bunlar da süngü ile yok edilir. Siperlerimize 
hücûm edenlerin 300’den fazla olduğu tahmin olunmaktadır.
2- Akşamdan o istikamete tespit edilen makineli tüfeklerle topçu-
larımızın yardımı ve subay ile askerin üstün gayretleriyle ve Al-
lah’ın yardım ve ikramı ile bu sûretle birkaç kolla ilerlemek isteyen 
düşman tamamen mahvolup toprağa serilmiş ve pek az neferi kur-
tulabilmişdir.
3- Saat 03.00’de düşmanın âteşi pek azalmış ise de sabaha kadar 
ardı arası kesilmeyen bombalarıyla istinadlara kadar atarak askeri-
mizi tâciz etmiş ve bir haylice kayba sebep olmuştur.
4- O baskında düşmanın şimdilik sayılabilen 200’den fazla ölüsü 
vardır. Ve 10 kürek, 200’den fazla silâh, bir hayli şapka ve diğer 
teçhîzat ile siperler içine giren düşman askeri üzerinde bulunan bir 
hayli evrak ganîmet olarak alınmıştır.
5- Bu hücumda tarafımızdan iki taburdan 66 yaralı, 5 şehit ve 1. 
Tabur’dan 11 yaralı, 5 şehit ve 3. Tabur’dan 2 şehit ki toplamda 47 
yaralı ile 17 şehit kaybımız vardır.
6- Bu baskını def etmek husûsunda canı pahasına ve çok fedâkâr 
hizmetleri görülen 1. Tabur Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza, 2. 
Tabur Kumandanı Binbaşı Cemâl Bey, 2. Bölük Kumandanı Üsteğ-
men Ahmed Ağa, 7. Bölük Kumandanı Üsteğmen Süleymân Veysî 
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Efendi, 8. Bölük Kumandanları’ndan bulunan Mitralyöz Teğmeni 
Ahmed Efendi ile 1. Bölük Çavuşları’ndan Kayserili Süleyman oğlu 
Mustafa, 7. Bölük Çavuşları’ndan Kırşehirli Hasan oğlu İsmail, 8. 
Bölük Çavuşları’ndan Akşehirli Mehmed oğlu Hasan ve 8. Bölük’ten 
nefer Çekmeceli Sâlih oğlu Îsâ’nın arkadaşlarının şevk ve gayretle-
rini arttırmak için ödüllendirilmeleri  arz ve istirham olunur.

Merkez Kuvvetleri Kumandanı 
Yarbay Ali

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 11.00
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bu geceki düşman hücumu hakkında takdim ettiğim raporlara ek-
tir: Düşman en ileride kazma, kürek ve kum torbalarını istihkâm 
askeriyle beraber bir sıra ve bunun 15-20 adım gerisinde savaş sı-
rası düzeninde olmak üzere ikinci sıra ve bunların da gerisinde ya-
naşık düzende iki kol bulunduğu hâlde siperlerimize bir diğerini 
takiben üç defa baskın tarzında hücum edilmiştir. Ve bunlardan bir 
kısmı siperlerimize girmişlerdir. Siperlerimize girenler süngü ile ve 
diğerleri de âteşle hemen kâmilen itlâf edilmişlerdir. Yalnız siper-
lerimizin önünde sayılabilen ölünün sayısı 300 kadardır. Düşmanın 
geceki kaybı 1.500 kadar tahmin edilmektedir. Siperlerimiz dâhi-
line giren düşmandan 200’den fazla silâh ve birçok kürek, şapka 
ve diğer teçhîzat ile bir hayli evrak (belge) ganîmet elde edilmiştir. 
Geceki başarıda düşmanın bütün zâyiatına karşılık tarafımızdan 50 
kadar yaralı ile 20 kadar şehit olduğu anlaşılmıştır. Geceki düşman 
baskınını önlemek husûsunda fedâkârlıkları görülen 5 subay ile 3 
küçük subay ve bir neferin birer kıta Harb Liyâkat Madalyası’yla 
ödüllendirilmiş olunduklarını müjde verdim. Künyelerinin takdim 
kılınacağı arz olunur. 

Arıburunu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 13.15
İkamet Mahalli: Süvari 3. Alay 2. Bölük’ten

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
1- Bölüğün bulunduğu bölge ile gözetleme ve keşif mıntıkalarımız 
ve sol kanat ile Kabatepe kıtaatının son bulduğu noktalar ve bulun-
duğumuz mevkie nazaran düşmanın sağ kanadına yapılan keşifte 
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düşman tarafından işgal edilen sırtlarda bulunan avcı siperleri ve 
düşmanın bir bataryasının bulunduğu mevziî 1/25.000 ölçeğindeki 
haritaya nazaran bir kıta krokisi takdim kılınmıştır.
2- Düşmanın bu taraf faâliyeti görülmedi. Dünden beri her iki ka-
nat kıtaatıyla irtibatımız vardır. Kabatepe Mıntıkasına tâyin olunan 
Tümen Kumandanı Yarbay İrfan Bey bugün gözlem postalarımız 
bölgesine teşrif buyurdular. Her iki kanat arasındaki boş kısım için 
gözlem postalarımızın bulunduğu hattı işgal etmek üzere bir ta-
bur piyade ve aynı hat civarına bir topçu bataryası göndereceklerini 
beyân buyurdukları bilgi vermek için arz olunur.

3. Süvari Alayı 2. Bölük Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı Selim Sabit

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 13.45 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Bir kruvazör güneye gitmiş, iki büyük, on iki küçük nakliye gemi-
si, güneyden bir büyük nakliye gemisi daha gelmektedir.
2- Balon yine bugün uçurularak 30-40 metre yükselmiş ise de tekrar 
inmiştir.
3- Birkaç süvari üç saat evvel düşman topçusunun bulunduğu mev-
ziîye daha sonra onun doğusundaki Yeşil Tarla’ya gelerek geri dön-
müştür. Bunun teftiş eden bir kumandan olması olasıdır. Düşman 
bir miktar yaralıyı hastahane gemisine nakil ederek gemi güneye 
hareket etmiştir.

Kabatepe Müfrezesi ve 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Sâib

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 14.30
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Sağ Kanat ihtiyatında bulunan tabur kumandanından dört madde-
lik olan şu raporu aldım:
1- Şimdi sağımızda bulunan 47. Alay 1. Tabur 3. Bölük Kumanda-
nı’nın gönderdiği Mehmed Reşâd Efendi’ ye cepheleri ilerisindeki 
düşmanı gösterdim.
2- İskele tarafında bulunan düşmanın fazla askerlerinin teker teker 
sırtlarda sıçradığı ve tarafımızdan ateş altına alındıkları,
3- İki düşman zırhlısının dâhilindeki askerin mavna ve kayıklara 
bindirilmekte oldukları ve sonucun ayrıca bildirileceği,
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4- Sağımızda bulunan 47. Alay 1. Tabur deniz tarafındaki sırtları 
iyi bir sûrette güvence altına almadığı takdirde düşmanın buraya 
yerleşeceği durumunun anlaşıldığı arz olunur. Dördüncü maddeye 
nazaran 47. Alay 1. Tabur’un buraya önem vermemesi sebeplerinin 
tamamı arz olunur.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 16.55
İkamet Mahalri: Maltepe Kolordu Karârgâhından

19. Tümen Kumandanlığı’na
Gayet Aceledir.
1- Ağıldere sırtlarına düşman piyadesinin çıkıp tahkîmatla meşgul 
olduğu 47. Alay kıtaatından gelen raporda bildirilmektedir. Fakat 
özel bir mevki gösterilmemektedir.
2- 16. Tümen’in Kocaçimen Dağı’ndaki taburu ve mensup olduğu 
47. Alay tarafından îcab eden keşif tedbirleri ve uzak tutulması emr 
edilmiştir.
3- Tarafınızdan dahi keşifler ve gerekli tedbirlerin alınması ve so-
nucunun bildirilmesi istenmektedir.

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

[Tümen Emri matbu olarak yapıştırılmıştır.]

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 18.15
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhından

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Düşmanın mağlubiyetiyle sonuçlanan dün geceki girişiminden 
başka her iki tarafın vaziyetinde bir değişiklik yoktur. Düşmanın 
gemilerine yaralı naklettiği ve aynı zamanda bir zırhlısından ka-
raya asker çıkardığı anlaşılmıştır. Buna nazaran düşmanın kaybını 
deniz askeriyle tamamladığının düşünüldüğü arz olunur.
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Tarih:15 Mayıs 1915
Saat:18.15
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhtan

Tümen Emri
1- Bu gece düşman, Merkez Bölgesi’nin sağ kanadındaki 14. Alay 
2. Tabur ve Sağ Kanat Kuvvetlerimiz’in sol kısmında bulunan 125. 
Alay 3. Tabur’un cephesine baskın tarzında üç defa hücum etmiş 
ise de cesur askerimizin süngü ve bombalarıyla ve tamamının can 
kaybı ile uzaklaştırılmıştır. Düşmanın 1.500 kadar kaybı olduğu ve 
bugün gemilerine yaralılarını naklettiği anlaşılmıştır. 14. Alay 2. 
Tabur subay ve askerinin gösterdiği cesaret ve fedâkârlık ve 125. 
Alay 3. Tabur’un gösterdiği sabır ve dayanıklılık gururlanmayı ve 
minnettarlığı gerektiren bir durumdur. Kendilerini tebrik eder ve 
daha büyük başarılara erişmelerini beklerim.
2- Düşmanın gece taarruz ve hücumlarını ateşlerimizle zarara uğ-
rattıktan sonra karşı hücum etmek takibi hâlinde kesin sonucun 
meydana gelmesine kadar başarı beklenildiğinden bu gibi fırsatla-
rın kaçırılmaması Bölge, Alay ve Tabur Kumandanları’ndan ve tüm 
subay ve askerden talep ederim.
3- Siperlerin gerisi yakınında kuvvetli istinad kıtaatımızın yerleşe-
bilmesi için henüz örtü (perde) hazırlamayan bazı kıtaatımız her 
fırsattan istifâde ederek bu eksiği tamamlayacak çok zaman geç-
meden gerçekleştireceğimiz taarruz ve hücumda avcı hatları geniş 
cephe ile ve yeterli kuvvet ile derhâl takip ve takviye olunabilsin.

Arıburunu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Dağıtım Listesi:
Bilgi Vermek için KuzeyGrubu Kumandanlığı’na
Bilgi Vermek için 16. Tümen Kumandanlığı’na
Sağ, Sol, Merkez Grupları Kumandanlıkları’na
Süvâri 2, 5. Bölük Kumandanlıkları’na
Topçu Kumandanlığı’na, Baş-Tabibliğe

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 19.30
İkamet Mahalli: Kabatepe’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Kemikli Burnu güneyinde bir, Kabatepe ile Arıburnu arasında bir, 
Kabatepe karşısında bir ki üç savaş gemisi vardır. İki numaralı ra-
porda gittiği bildirilen hastahane gemisi geri gelerek pek çok açıkta 
durmaktadır.
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2- Üç küçük vapur Arıburnu İskelesi’ne yaklaşmış, bir şey çıkarma-
yarak ikisi geri gitmiştir.
3- Düşman topçusunun bulunduğu tepede bugün inşaat vb. işlerle 
meşgul olmuştur.

Kabatepe’de 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Sâib

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 21.00
İkamet Mahalli: Merkez’den

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın vaziyetinde değişiklik yoktur. Sağ kanadımızdaki si-
perlere önem vererek düşmanın ona karşılık siper kazmakta oldu-
ğu,
2- Kıtaatımız bugün de siper kazmak, düzenlemek, mazgal açmak 
ile meşgul oldukları,
3- 14. Alay kıtaatına bugün sabahleyin ekmek, çay ve konserve çor-
bası; öğleyin üzüm, zeytin dânesi; akşam etli kuru fasulye verildiği 
arz olunur.

Merkez Kuvvetleri Kumandanı
Yarbay Ali

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na

1- Vaziyette bir değişiklik yoktur
2- Siperlerle gizli bölmelerin tamamlanması için sabaha kadar ça-
lışılmaktadır. 
3- 1. Tabur’umuzdan yalnız bir toptan başka vukuatımız olmadığı 
arz olunur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir 

Görüşler: Girmek için ciddi gayret göstermek ve fedâkâr olunması 
ayrıca anlatılarak düşmanın hücumuna hazır bulunuldu. Bu gece 
yalnız düşman top ve mitralyöz ateşleriyle siperlerimizi aralıklı bir 
sûrette dövdü. Ve siperlerimizin bazı kısımlarını önemsenmeyecek 
sûrette tahrip ederek iki askerimiz yaralandı ve uç siperlerimizden 
faâliyette bulunulmalıdır. 
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Görüşler: Askere sabah akşam sıcak yemek verilmiştir. Hükümlerin 
hepsinin uygulanması tavsiye olunur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

Tümen Emri maddelerinin tamamının uygulanması ve yapılması 
lâzımdır. 

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmet Münir 

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güney Doğusundan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
72. Alay 3. Tabur ve 125. Alay 3. Tabur ile değiştirilmeyip ihtiyata 
alınmıştır. Bu gece karanlıktan yararlanılarak düşmanın keşif kol-
ları cepheye yaklaşmak istemiş ise de uzaklaştırılmıştır.

Sağ Kanat Kuvvetleri ve 57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 14/15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

Tümen Kumandanlığı’na
Muharebenin başlangıcından beri takım subaylığı hizmetinde is-
tihdam edilerek sorumluluğunda canı pahasına mücadele etmiş 
kendilerine bağlı subay vekilleri ile küçük subayının Teğmenliğe 
terfileri sûretiyle ödüllendirilmelerine müsâade buyurulması arz 
olunur.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 14/15 Mayıs 1915
Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na

1-Bu gece beş yaralı ve şehidimiz vardır.
2-Siperler 72. Alay 3. Tabur ile 14. Alay’dan katılan 2. Bölük’ten tes-
lim alındı. Şimdiye kadar tek bir mazgal yapılmaması âdeta büyük 
bir cinayet teşkil etmiş idi. Bir taraftan düşman en olgun şekilde 
inşaat vb. yapıp ilerliyor. Ve ateşi tesir ettiriyordu. Buna karşılık 
biz kollarımız ile bağlı atılan kurşunlar kör gözüne gidip düşma-
nın mânevîyatını arttırıyor. Bugün tahliyeden Balık Sırtı olarak bir-
kaç mazgallık yaptırıp gece mahallerine vaz ettirmeğe çalışacağım. 
Kum torbaları olursa daha da iyi olur. Bu da Tümen idâresinden ye-
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terli miktarda çuval ve ip vermesiyle olur. Emin olalım ki: bu küçük 
şey büyük bir faydayı temîn eder.
3-Dereler gayetle berbat büyük bir hastalığın ortaya çıkışı Allah 
esirgesin gayet muhtemeldir. Her kıtanın ihtiyatı gündüz kendine 
mensup mıntıka dâhilinde gerekli yazışmayı îfâ ederse amaç ger-
çekleşmiş olur. O da bunları sevk edecek bir kuvvet olmalıdır. Bu 
da boş büyük subaylardan birisinin bölgenin Merkez Kumandanı 
olup işlerle meşgul olmuştur. Bununla beraber acizlerinin etraflıca 
düşünmesi bu merkezde gerekenin yapılmasına bağlı görüşlerinin 
bulunduğu arz olunur.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Yahya Kazım

Tarih: 14/15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Siperlerde kullanılmak üzere boş çuvala ihtiyaç vardır. Daha yeterli 
miktarda çuval ve kalın ipin hızla ile gönderilmesi arz olunur.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 14/15 Mayıs 1915
Saat: 19.00

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Topçumuzun yapmış olduğu atışta düşmanın topçusu değil piya-
desi etkilenmiştir. Keltepe’nin sağında dere içerisinde düşmanın 
toplu piyadesi var idi. Öğleden sonra saat 5.30’da yapılan ateş işbu 
piyadeyi fevkalâde etkilemiş ise de ateşin çabuk kesilmesinden do-
layı tekrar toplanmalarına meydan verilmiştir. Topçu mevziî ileri-
sindeki derenin taranması istenmektedir. Son derece tesiri görüle-
ceği arz olunur.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

Tarih: 14/15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Bölgenin Solundan

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
1-Şimdi takdim edilen raporda askerin şehit ve yaralılarını arz et-
miş idim. Her nasılsa dünkü gün taburdan yaralı olan tabur yaveri 
bu günkü raporda söylemeyi unuttum. İlâvesini rica eder kusura 
bakılmamasını istirham ederim.
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2-Şimdi atılan birkaç bomba vâsıtasıyla düşmanın bize doğru inşa-
at vb. terk ettiği arz olunur.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Yahya Kazım

Tarih: 14/15 Mayıs 1915
Saat: 19.45
İkamet Mahalli: Bölgenin Solundan

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
Topçunun bu defaki ateşi düşman piyadesi üzerinde etkisini gös-
termektedir. Bütün dereyi taramaktadır. Ateş gayet güzeldir.

57. Alay 2. Tabur Komutanı 
Ata

Tarih: 14/15 Mayıs 1915 
Saat: Gece
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Düşman saat ikiyi beş geçerek cepheden şiddetli bir ateşi takiben 
sol kanadımız ile Merkez Grubu’na taarruz etmiştir. En fazla ta-
arruza hedef olan kıtaat 125. Alay 3.Tabur ve 14. Alay 1. ve 2. Ta-
burlar’dır. Edilen şiddetli karşılık üzerine düşmanın hakkıyla geri 
püskürtüldüğü arz olunur.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 14/15 Mayıs 1915 
Saat: Gece
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1-Ağıldere istikametindeki bölükten bugün 125. Alay 3. Tabur ge-
len raporda düşmanın karadan iki kayık asker alarak önümüzdeki 
nakliye gemilerinden cümlesinin hareket ettikleri vapura da birkaç 
zırhlı kaldığı dün gece düşman gemisinin ışıklarını söndürdükleri 
yalnız hastahane gemisinde bir kırmızı fener asılı olduğu halde kal-
dığı haber verilmektedir.
2-Bu bölük 47. Alay’ının ileride bulunan taburla irtibat elde etmiş 
ise de değişikliği hakkında bu tabura bir emir verilmediği tarafla 
değiştirildiği böylece bölüğün bugün o mevziîde bulunduğu anla-
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şılmıştır. Bundan dolayı bölüğün gelmesine müsâade buyurulması 
arz olunur.

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 14/15 Mayıs 1915 
Saat: Gece
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

Sağ Kanat Kıtaat Kumandanlıkları’na
Bugün taburların siperlerini teftişimde siperlerin tamamen tecrübe 
idâresinde yapılmayıp düzensiz ve az çukurlardan ibârettir. Şim-
diye kadar emekleri, istihkâm müfrezeleri verilen emirlerin yerine 
getirilmediğini gördüm. Üzülmeye layıktır. Hele ikinci hat siperleri 
bir metre derinliğinde mazgalsız hiçbir şeye benzemiyor. Bunların 
bu sûretle terki cinayettir. Her tabur akşam mutlaka siperlerini de-
rinletecek ve aşağıdaki şekilde yapacaktır.
     ……..

Gelen kum torbalarını evvalâ 125. Alay 3. Tabur’a ve 57. Alay 2. Ta-
bur’a vereceğim. 11. İstihkâm Bölüğü bir takımını 125. Alay 3. Ta-
bur’a verecek bir takımı da 57. Alay 2. Tabur’a verecektir. Bu takım-
lar bu gece olanca hizmetiyle siperleri sağlamlaştırmak ve teknik 
idâresinde yapılacak kum torbalarıyla mazgallar açacaktır. Ondan 
sonra sıra ile sağa doğru çalışılacaktır.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Bugün Tümen idâre reisliğinden mülkiye postanenin emanet para 
kabul etmekte olmasından bahisle şehit para ve emanetinin Tü-
menlere tâyin olacak birer memur tarafından İstanbul postanesine 
sevki hakkındaki emir bütün kıtaata tâmim ve nakledilmiştir. 

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 05.30

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Düşman sağ kanadımızdan 47. Alay bölgesi ilerisindeki Sazlıdere 
ile Çatlakdere arasındaki sağlamlaştırdığı sırtları gösteren kroki 
bağlı olarak takdim edilmiştir.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Mehmed Ali



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

165

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 08.15
1-Vaziyetimizde değişiklik yoktur.
2-Akşam çıkarttığımız keşif kolu ve düşmanın keşif kolu ile temas 
edip üzerlerine ateş etti. Ve düşman keşif kolunu kaçırdığı gibi sa-
hile yakın olarak bulunan gözlem kruvazörü de derhal sahilden 
uzaklaşmıştır.
3-Bugün düşmandan bir eser görülemiyor. Çıkaracağım keşif kolu-
nun getireceği mâlûmatı da daha sonra arz edeceğim.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Mehmed Ali

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat 8.30

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
Düşman açısından son derecede müteessiriz. Dört şehit verdik si-
perler yormaktadır. Askerin mânevî kuvveti kırılıyor. Gözlemi zorla 
yaptırıyorum. Bizim topçunun olmadığı gibi düşman da ateşi kesi-
yor. Arz olunur.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Ata

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 8.42 

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Bu gece düşman saat 1.55’te cephemiz istikametinde şiddetli 
ateş açmış ve tahminen bir çeyrek saat sonra Sol Kanat Bölüğümüz 
istikametinde hücuma kalkıp 50 metre kadar yaklaşmışsa da ateşle 
uzaklaştırılmıştır.
2-Bunu takiben düşman yeniden hücuma kalkmak istemiş ve beş 
altı düşman askeri keza sol kanat siperlerimiz istikametine ilerle-
miş ise de yapılan şiddetli ateşle püskürtülmüştür.
3-İki şehit ile dört yaralıdan başka Allah’a hamd olsun kaybımız 
yoktur.
4-Evvelce çıkarılan keşif kolumuzdan sağ kanat bölüğü keşifleri 
ilerlemişler ise de yapılan ateş üzerine tekrar siperlere dönmüşler-
dir. Bu esnada düşmanın üç büyük kazması ve bir büyük küreği bu-
lunarak alınmıştır.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Hayri Ali
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Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 9.48

64. Alay Kumandanlığı’na
1-Dün öğleden önce saat 10.00’da düşman topçusu tarafından si-
perlerimize atılan mermi dört tüfeğe isabet ederek zarar vermiştir.
2-Gece çıkarılan keşif kolları sağ ve sol keşif kollarıyla irtibat tesîs 
etmişlerdir.
3-Cephemizde ateş karşılıklı edilmişse de sol kanadımızdan gelen 
haberde düşmanın merkez üzerine baskın olduğu ve neticede püs-
kürtüldüğü ve dikkate değer başka vukuat olmadığı arz olunur.

64. Alay 3. Tabur Kumandanı
 Binbaşı Kadri

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na takdim
64. Alay Kumandanı

Servet

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 09.55

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Yalnız siperlerin önünde görülen düşman ölüleri kırk kadardır. Ya-
ralı olup giden tâbi olarak iki veya üç misli bulunduğu arz olunur.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Yahya Kazım

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 09.55
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
125. Alay 3. Tabur siperleri önünde görülen düşmanın can kaybı 
aşağı yukarı kırk kadar olduğu ve yaralıların da bunun üç misli bu-
lunduğu aldığım raporlardan anlaşıldığı arz olunur.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 10.45

64. Alay Kumandanlığı’na
1-Sağ kanattaki 47. Alay hizâlarında denize nazır sırtlarda düşma-
nın ufak müfrezelerinin siper kazdıkları ve flama muhabereleri et-
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mekte oldukları anlaşılmaktadır.
2-47. Alay ile irtibatımız olmadığı tarafla şimdi bir keşif kolu gön-
derdim. Adı geçen alayı bulacak ve onlardan alacakları bir subay 
cepheleri ilerisine gösterecek. Orada bu konuda girişimde bu tesli-
mi cephemiz ilerisinde bir şey görülmemektir.
3-Akşam keşif kollarımızın düşman keşif kollarıyla çarpışmasında 
elde ettikleri bir kayık ile bir kitap takdim edildiği arz olunur.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Mehmed Ali

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na takdim
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 11.40

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Düşman cephe topçusu ile son derece sıkıntı vermektedir. Ve siper-
lerin doldurulan kısımlarını tahrip etmiştir. Topçumuzun koruma-
cı olmasını temenni eylerim. İki yüzü aşkın kum torbam var kum 
torbalarını hazır ettim. Fakat kum doldurduktan sonra ağızlarını 
dikmek üzere ip tedarik edemedim. Lütfen oradan talep edilmesi-
ni rica ediyorum. Gözlem sonucu tek bir nefere bile düşmanın top 
atamadığı arz olunur.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
 Ata

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat:13.10
İkamet Mahalli: Topçu Mevziînden

Sağ Kanat Kumandanı Avni Bey’e
İskelenin sağ tarafından Ağılderesi’nde bulunan sırtlarda düşman 
askeri olduğu Tarassud Tepesi’nden bildiriliyor. Aynı zamanda bu 
askerler istihkâm içerisindedir.

Cebel Topçu Kumandanı
Binbaşı Yahya Nafiz
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Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat:14.10
İkamet Mahalli: Topçu Mevziînden

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Şimdi sağ kanadımızda bulunan 47. Alay 2. Tabur Kumandanı’nın 
göndermiş olduğu Mehmed Reşad Efendi’ye cephelerinin ilerisin-
deki düşmanın faâliyetini gösterdim.
2-İskele tarafında bulunan düşmanın piyade neferlerinin teker te-
ker arz ettiğim sırtlara sıçradığı ve tarafımızdan ateşe alındıkları.
3-İki düşman zırhlısının içindeki askerin kayıklara bindirilmekte 
oldukları ve neticenin ayrıca bildirileceği.
4-Sağ kanadımızda bulunan 47. Alay 1. Tabur deniz tarafındaki sırt-
ları iyi bir sûrette güvence altına almadığı takdirde düşmanın bura-
ya yerleşeceği husûsundan anlaşıldığı arz olunur.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Mehmed Ali

Üçüncü madde dikkate değer, dördüncü maddeye nazaran adı ge-
çen tabur kumandanlığına teblîgatın hızlıca hazırlanması gerektir-
mektedir. Sağ Kanat Mıntıka Kumandanlığı’na takdim.

64. Alay Kumandanı
Binbaşı Servet

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat:14.30
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Sağ kanat îtibarında bulunan Tabur Kumandan’ından dört madde-
lik şu raporu şimdi aldım. Yukarıdaki 64. Alay 1. Tabur Kumandan-
lığı tarafından tâbi olan ve 64. Alay Kumandanlığı’ndan değiştirilen 
raporun dördüncü maddesine nazaran 64. Alay 1. Tabur’un buraya 
önem vermesi sebebinin icrâ edilmesi arz olunur.

Sağ Kanat ve 57. Alay Kumandanı
Yarbay Avni

14/15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
Efendim.
Topun üzerine yapılacak gizli mahallin ateş sırasında hazır olma-
sından dolayı topun üzerine toprak yağmasını önlemek için cena-
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zelerden kaput tedarik etmek için 1-2 kişi çıkardıysam da kaput bu-
lamadılar eğer var ise 5 adet boş çuvalın tezkere ile gönderilmesine 
vesâyet buyurmanız ricadır efendim.

Schneider Cebel Mülâzımı
Ahmed Kemâl 

[Verilmiştir.]

Tarih:14/15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Bugünkü harcanan mermi: 47 şarapneldir.
2- Şimdiki durumda 82 şarapnel, 32 dâne mevcûd olduğunu bildirir 
rapordur.

Schneider Cebel Mülâzımı
Ahmed Kemâl 

Tarih:14/15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Kumandanlığı’na
C- İşitilen şiddetli ateşin sağdan gelmekte olduğunu ve güçsüz dü-
şen alayın 1.-2. Taburlar’ı cephesinde şimdilik sessizlik olup tahkî-
matla meşgul bulunulduğu arz olunur.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Tarih:14/15 Mayıs 1915
Sol Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na

Bugün öğleden sonra saat 19.30’da düşmanın sağ kanadına doğru 
birçok piyade kuvvetlerinin yanaşmış olduğu Kabatepe’den görül-
müş, sol kanadına karşı düşmanın bir taarruz girişiminde bulun-
ması ihtimâlinden dolayı dikkatli bulunması ve sol kanadınız ileri-
lerine ve  yanlarına keşif kolları gönderilmesi lâzımdır.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl

Tarih:14/15 Mayıs 1915
Aceledir.
1- Sol Kanat Kıtaatı için 1.000 kum torbası verilecektir.
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2- Her alay 250’şer kum torbası almak üzere şimdi yeterli miktarda 
hayvan ile beraber birer memur işbu emre sahip olduğu hâlde Ko-
cadere ile Bigalı Köyleri arasında Tümen teçhîzat ambarından alın-
ması.
3- Memurlara birer makbuz belgenin verilmesi.
4- Sabahleyin torbalar buraya gelmiş bulunmalıdır.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

[Bütün alaylara tebliğ edilmiştir.]

Tarih:14/15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan
Aceledir.
1- Düşmanın bugün kanadımız karşısına kuvvet yığdığı ve bize bir 
taarruz etmek ihtimâli bulunduğu Tümenden bildirilmektedir.
2-
A) İleri ateş hattının kuvvetli ve keşif kollarıyla emniyetli tutulma-
sı.
B) İhtiyat kıtaatının harekete hazır bir hâlde bulunması ve bunların 
teçhîzatı üzerlerinde bulundurulması.
C) Makineli tüfeklerin faâliyette bulunmak için hazırlıkta bulun-
ması.
D) 72. Alay’dan sağ kanadında bulundurulan kuvvetin 27. Alay’ın 
sol kanadını takviye edecek sûrette toplu bulundurmakla beraber 
güneye yönelmiş olan siperini de boş bırakmaması.
E) Subay ve askerin son derece sağlam ve etraflıca düşünerek dav-
ranarak Allah’ın lütfu ile düşmanı uzaklaştırmak ve defetmekle 
kalmayarak takipleriyle özellikle Kanlısırt’taki siperlerine girmeye 
hizmet etmesi tavsiye olunur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

27. Alay, 33. Alay, 72. Alay, 125. Alay, 13. Alay’dan sıralı tabur her 
Alay kendi bölgesindeki Makineli Tüfek Bölükleri’ne bu emri bildi-
redecektir. 14-15 Mayıs 1915.

27. Alay Kumandanlığı’na
Beyânnameler Yeşil Tarla’nın arasındaki siperlere başarıyla atıldı 
ve asker sağ olarak döndü. İleriden gelen asker düşmanda dikkate 
değer faâliyet olmadığı haberini getirdi.
Yeşil Tarla civarındaki siperlere atılmıştır.

Yüzbaşı Lütfî
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Sol Kanat Kumandanlığı’na takdim.
72. Alay Kumandan Vekili

Binbaşı İsmet
Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
1- Bu gece sağ kanadımızda sabaha kadar şiddetle muharebe de-
vam etmiştir. Cephemize hiçbir ateş edilmemiştir.
2- 1. Tabur kıtaatına ait 21 Mauser tüfeğiyle 21 adet kasatura düş-
man ve 1. Tabur arasından alınmıştır.
3- 2. Taburla 1. Tabur arasındaki siper bu gece son bulmuştur. Adı 
geçen siperi işgal etmek üzere bir kuvvet gereklidir.
4- Diğer işler sağlamlaştırılmaya devam edilmektedir.
5- 1. Taburla 3. Bölük yerinde yapılmakta olan irtibat hendeğinin 
birleşmesine 3 metre kalmıştır.
6- Saat 04.20’de 1. Bölük Üsteğmeni İbrâhim Efendi sağ kolundan 
ağır sûrette yaralanmıştır. Sözü geçen dâima askere cesaret verme 
ve vazîfesine önde giden cesur bir subay idi.
7- Karşımızda bulunan düşmanda bu gece hiçbir değişiklikten eser 
görülmemiştir.
8- 2. Tabur’da bir vukuat olmadığı ve yalnız 2 yaralı olup akşam 
kaybında gösterileceği arz olunur.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırtlar’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
2- Siperlerle saklı mahallerin tamamlanması için sabaha kadar ça-
lışılmış ve çalışılmaktadır. 
3- 1. Tabur’dan bir yaralımızdan başka bir vukuatımız olmadığı arz 
olunur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt Siperlerinden

27. Alay Kumândânlığı’na
1- Geceden sonra 12’de mevcûd beyânnameler solumuz ilerisinde-
ki Yeşil Tarla’daki düşman siperlerine attırılmış ve asker sağ olarak 
geri gelmiştir.
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2- Cephemizin değişik bölgelerine çıkarılan keşif kolları düşmanın 
daha yakından gözlem eylemiş ve bir faâliyeti görülememiştir.
3- Sol kanadımızda hiçbir kıta bulunmadığından irtibat sağlanama-
mış bunun üzerine her zamankinden daha fazla kuvvet bulundur-
maya mecbur kalınmıştır. Siperlerin sol kanadındaki dereye uzanan 
yol tamamen açtırılmış ve tüm siperlerde tahkîmat yapıldığı gibi 
bazı mahallere dışarı çıkış kademeleri inşâ ve pek az kısmı eksik 
olmak üzere kısmen mazgal ve kısmen gedikler açtırılmış ve siper-
lerdeki dar aksam hem genişletildiği ve hem derinleştirildiği arz 
olunur.

1. Bölük
Yüzbaşı Lütfî

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
2- Geceleri keşif kollarımız faâliyet halindedir. Sağ kanadımızdan 
çıkan bir keşif kolumuz düşman keşif koluna denk gelmiş ise de 
firarlarından dolayı yakalanmaları sağlanamamış ve bir nefer keşif 
kolunda şehit olmuştur.
3- Siperlerde tahkîmat ve ıslâhata devam ediliyor.
4- Başka dikkate değer bir şey olmadığı arz olunur.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahîd

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Siperli Sivritepe’den

Sol Kanat Kumândânlığı’na
Cephemizin sağı ilerisine düşman mitralyözü mevziîye yerleştirildi 
ve pek açık bir sûrette görünmektedir.

125. Alay 2. Tabur Yaveri
Mülâzım Mehmet Talat

Görüşler: [Topçu kumandanlığına haber verilmiştir.]

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Vaziyette bir değişiklik yoktur.
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2- Yalnız 1. Tabur’umuz’da 2 yaralı vardır.
3- Tabur Kumandanları ile birlikte şimdi mıntıkamız bir kere daha 
getirildi. Her iki tabur 27. Alay’ın gerisinde emir buyrulan gizli 
mahal için tam faâliyetle çalışmakta oldukları ve her iki taburdan 
eşit olarak 1,5 metre eninde ve 1,5 metre derinliğinde 20’şer metre 
meydana çıkan gizli mahal hendekleri hazırladıkları gece ve gün-
düz artan bir gayret ve faâliyet edileceği 2. Tabur’umuz’un ileri-
sinde yeni yapılan siperlerde gündüz düşmanın top ve tüfek ateşi 
altında çalışılamamakta ancak geceleri çalışılmakta olduğu.
4- Geceleri dikkatli ve uyanık olmak üzere bulunulduğu arz olunur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na

Emir 
(Ümerâ)

Subay Subay Vekîli Efrâd

1 1 0 7 125. Alây Karârgâhı
0 9 0 719 1. Tabur
1 6 1 585 2. Tabur
2 16 1 1.311 Toplam

1- Harp hattında bulunan subay ve asker mevcûdu yukarıda olduğu 
gibidir.
2- 24 saat zarfında meydana gelen kayıp listesi dâhildir.
3- Bugün saat 13.00’den sonra düşman tarafından 1. Tabur’un ihti-
yat mahalline 2 adet bomba atılmış 2 şehit 4 yaralı verilmiştir.
4- Dün akşam 1. Tabur keşif kolları düşman siperlerine kadar yanaş-
mışlar ve içlerinde yukarıda konuşmakta olduklarını işitmişlerdir.
5- 2. Tabur’da Allah’a hamd olsun bir vukuat olmadığı.
6- 1. Tabur sabah çay ve bulgur çorbası, akşam etli nohut, 2. Tabur’a 
da sabah konserve çorbası, akşam etli nohut verildiği.
7- 125. Alay Mitralyöz Bölüğü’ne verilecek olan 11 askerin depoda 
mitralyöz askeri olmadığından verilmediği.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak
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Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Düşman sağ kanadımız ilerisindeki şüheda siperine doğru yak-
laşmak için hafriyat yapmaktadır.
2- Sağ kanadımıza düşman siperinden bomba atılmakta ve bunla-
rın herhâlde bir mekanik vâsıta ile atıldığı zannedilir ve bu bom-
banın atıldığı mevziîye topçularımız tarafından açılan ateş bir şey 
yapmamıştır.
3- Siperlerimizde tahkîmata devam edilmektedir.
4- Sağ kanat ileri mevziîmizde bugün öğleden sonra 15.00’te başla-
nılan hafriyatın (inşaat vb) çukurları kazılmaktadır.
5- Genel vaziyette başka bir değişiklik olmadığı arz olunur.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahîd

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Bugünkü harcanan mermi: 61 şarapnel, 8 dânedir.
2- Mevcûdda 69 şarapnel, 24 dânenin bulunduğunu bildirir rapor-
dur.

Schneider Cebel Mülâzımı
Ahmed Kemâl

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemâlyeri Karargâhı’ndan

Tümen Emri
1- Bu gece düşman merkez bölgesinin sağ kanattaki 14. Alay 1. Ta-
bur, 2. Tabur ve sağ kanat kuvvetlerimizin sol kısmında bulunan 
125. Alay 3. Tabur’un cephesine baskın tarzında 3 defa hücum et-
miş ise de cesur askerimizin süngü ve bombalarıyla ve bütünüyle 
can kaybı ile kovulup uzaklaştırılmıştır. Düşmanın 1.500 kadar zâ-
yiatı olduğu ve bugün gemilerine yaralılarını naklettiği anlaşılmış-
tır. 14. Alay 2. Tabur subay ve askerinin gösterdiği kahramanlık ve 
fedâkârlık ve 125. Alay 3. Tabur’un gösterdiği sabır ve dayanıklılık 
övünmeyi gerektirir ve minnettarlıktır. Kendilerini tebrik eder ve 
daha büyük başarılara naîl olmalarını beklerim. 
2- Düşmanın gece taarruz ve hücumlarını ateşlerimizle zedeledik-
ten sonra karşılık olarak hücum ederek takibi hâlinde kesin sonu-
cun meydana gelmesine kadar başarı umulduğundan bu gibi fırsat-
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ların kaçırılmamasını mıntıka, alay ve tabur kumandanlarından ve 
tüm subay ve askerden talep ederim.
3- Siperlerin gerisi yakınında kuvvetli istinad kıtaatımızın yerleşe-
bilmesi için henüz örtü hazırlamayan bazı kıtaatımız her fırsattan 
yararlanarak bu noksanı tamam edecekler yakında yapacağımız ta-
arruz ve hücumda avcı hatları geniş cephe ile ve yeterli kuvvet ile 
derhâl takip ve takviye olunabilsin.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl

33. Alay ve 13. Alay Müretteb Tabur’u Kumândânlıkları’na: Görül-
dükten ve sûreti alındıktan sonra iâdesi ve emrin tamamen uygu-
lanması tavsiye olunur. 15 Mayıs 1915.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Alay Emri
125. Alay Kumandanlığı

1- Tahkîmattaki gayretten dolayı Sol Kanat Bölge Kumandanı yine 
bugün teşekkür etmiştir. Daha fazla gayret edilmesi istenilmekte-
dir.
2- 1. Tabur 2. Bölük Kumandanı Mülâzım Mustafa Efendi bu gece 
gayret ederek başladığı siperleri tamamlayacaktır.
3- 1. Tabur 3. Bölük ileride yaptığı siperleri gece işgal ile alayımızın 
diğer kıtaatının siper yapmasını kolaylaştıracak ve düşmanın bu 
hücumuna karşı şiddetle müdâfaa ve karşılık verecektir.
4- Geceleri bütün kıtaat tarafından ileriye kuvvetli keşif kolları çı-
karılarak düşmanın kuvvet ve tahkîmatı hakkında mâlûmat alın-
maya çalışılacaktır.
5- Düşmanın bir taarruzuna karşı olağanüstü dikkatli ve kuvvetli 
bulunulması gayet önemli ve istenilen bir durumdur.
6- Şüheda ve düşman naaşlarının geceden yararlanarak gömülme-
sine ve ileride bulunan silâhlarımızın toplanmasına gayret edile-
cektir.
7- Sedyelerin kokuşmasından dolayı taburlar doktorlara sedyelerin 
temizliği için emir versinler. 
8- Sıhhiye askerinin gereksiz olarak ateşe sokularak telef edilme-
mesine dikkat edilsin. Çünkü daha sonra kendilerinin yardımların-
dan kıtaatlar mahrum kalırlar.
9- 1., 2. Tabur doktorları harp hattına doğru daha fazla yanaşacak-
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Kuzey Grubu muharebe sahasından sargı yerlerine yaralı 
nakleden sıhhiye birliği görev başında.
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lar ve özel maddeye uygun olarak sargı mahalli tesîs edeceklerdir.
10- Askerin sağlık durumuna olağanüstü özen göstereceklerdir.
11- Her ne zaman olursa olsun her kıta düşmanın bir teşebbüsün-
den derhâl beni ve sol kanat kumandanını haberdar edeceklerdir.
12- 1. Tabur siperlerinin daha fazla derinletilmesi lâzımdır.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Tarih: 14/15 Mayıs 1915
Saat:03.25
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den 

14. Alay Merkez Grubu Kumandanlığı’na
15.Alay tarafından şimdiye kadar yapılan râh-ı mestur23 ve piyade 
siperleri aşağıda olduğu gibidir. Alayın taburlar merkeziyle küçük 
ağırlık arasında 300 metre râh-ı mestur yapıldığı gibi taburlar mer-
kezinden harp cephesine yapılan râh-ı mestur 1. Tabur 60, 3. Tabur 
80. 1. Tabur’un sağ kanat piyade yol siperi 140, 3. Tabur’un sol ka-
nat piyade yol siperi 130. Arazinin durumu îcabı olarak 1. Tabur’un 
cephe siperi 110, 3. Tabur’un 35 ve her iki taburun cephesi geri-
sinde 1. Tabur tarafından 60 aslî cepheye taarruz edecek düşmana 
karşı yan ateşi icrâ etmek üzere 3. Tabur tarafından 120 metre ki 
tamamı 440 metre râh-ı mestur ve 195 metre cephe ve kanat piyade 
siperleri hazırlandığı ve ancak henüz düzenlemeye muhtaç bulun-
duğu arz olunur. 

15. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Nuri

Tarih: 14-15 Mayıs 1915
Saat: 3.25 
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den

14. Alay Merkez Grubu Kumandanlığı’na
Düşmanın ateşi bize göre azdır. Bir taarruz ihtimali verilemiyorsa 
da attığı bombalardan dolayı bizim tarafa ateşin son derece şiddetli 
olduğu anlaşılmaktadır. Her türlü duruma karşı 15. Alay tüm kuv-
vetiyle hazırdır. Başkaca bir vukuat olmadığı arz olunur. 

15. Alay Kumandan Vekili 
Binbaşı Mehmet Nuri

Fevkalâde bir ateş meydana gelmedikçe askerin öteye beriye git-
memelerine dâir taburlara emir verildi. 

23  râh-ı mestur: Kapalı, gizli yol.
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Bu gece düşman 14. Alay cephesine şiddetli bir taarruz yapmıştır. 
Taarruz ve icrâ olunan keşif neticesi olarak 14. Alay Grubu’na aşa-
ğıdaki rapor verildi.

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 10.50 
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den

14. Alay Grubu Kumandanlığı’na
[Düşmanın] Bu gece 14. Alay, 15. Alay cephelerinde ve özellikle 14. 
Alay cephesinde gösterdiği taarruz pek şiddetli idi. Saat 02.00’de 
14. Alay cephesinde meydana gelen taarruzları neticesiz kalmış-
tır. 15. Alay mitralyözde piyade yan ateşi, 14. Alay cephe kıtaatının 
karşı koymuş ve düşman küllîyatlı telefat ile geriye çekilmeye mec-
bur kalmıştır. Müteâkiben düşman harp cephesinde ateş kesmesi 
üzerine icrâ edilen gözlemde 60’ı aşan ölünün meydanda kaldığı 
görülmüştür. Başkaca bir vukuat olmadığı arz olunur.

15. Alay Kumandan Vekili 
Binbaşı Mehmet Nuri

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat:13.10 
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den

Tabur Kumandanlıkları’na
1-Şimdiye kadar yapılan siperler rah-ı mesturdan başka bir şey de-
ğildir. Bu defa alaya gelen iki manga istihkâm askeriyle ve onlara 
piyade askerini yardım ettirmek sûretiyle gizlenmiş mahallerle si-
perlerin genişletme ve mazgalları çoğaltılacaktır.
2- önceki emire göre aslî cephe ikmâl edilecektir. Onun için her ta-
burdan 72 nefer yeterli miktarda kazma ve kürekle yardımcı asker 
verilecektir. Bunlar istihkâm askeriyle birlikte geceli gündüzlü ça-
lışacaktır. Siperlerin bu sûretle bir an evvel ikmâli tümenin kesin 
emrini gerektirdiğinden gevşeklik ve ihmal gösterecek kıtaat için 
gerekenin yapılmasına dâir vazîfeli olarak kesin sûrette tebliği is-
tenmektedir.
3- Tümenden verilen çuvallar tamamen alaya teslim edilecektir. 

15. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mehmet Nuri

Sâbık 14. Alay Kumandanı Binbaşı Mustafa Bey bölgemizin Sağ Ka-
nat Kumandanlığı’na tâyin olunmuştur. Bu bölgeyi teslim alıncaya 
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kadar Cemal Bey’in bölgesinde devam edeceği Grup Kumandanlı-
ğı’ndan emredildi. 

Tarih:15 Mayıs 1915
Grup Emri

1- Dün akşam düşmanın taarruzunu bitirmek için olağanüstü gayret 
gösteren subay ve askere memnuniyetlerimi bildiririm. Fedâkârlık 
gösterenlerin taltiflerini Tümen Kumandanlığı’ndan rica etmiştim. 
Muharebe madalyasıyla taltifi münâsip görülenleri yakında kendi 
elimle asarım.
2- Düşmanın dün akşamki taarruzunun gayet iyi hazırlamış oldu-
ğunu anladım. Bunun için aşağıda belirtilen noktalara dikkat edil-
mesini isterim. 
A- Siperleri işgal eden bölük askerleri süngü takmış dâima ateşe 
hazır bir halde bulunacaklardır.
B- Bombacılar efrâdın arasına uygun yerlere yerleştirilecek ve düş-
manın bir taarruzu his edilir edilmez açılacak şiddetli ateşle bera-
ber bombalar düşman üzerine atılacaktır. 
C- 15. Alay Makineli Tüfek ile Topçu Takımı bu ateşten tüfek ve 
toplarını bir düşmanın her zaman taarruz etmek istediği 14. Alay 
cephesindeki siperlerine tespit ve düzenleme yapacaklardır. Bir ta-
arruz halinde bunlar emir almaksızın düşman üzerine şiddetle ateş 
açacaktır. 14. Alay ve 125. Alay kendilerine gösterdiğim istikamet-
lerde tüfeklerini tespit edeceklerdir. Ve bir taarruz halinde bunlar 
da kendi istikametlerine uygun sûrette ateş edeceklerdir. 
D- Düşmanın istinad ve ihtiyatlarımıza kadar bomba attığı görül-
mektedir. İstinad ve ihtiyat mahallerinin üzerlerinin örtülmesi lâ-
zımdır. Veya hiç olmazsa düşmanın şarapnel ve bombalarından ko-
rumak için tedbirler alınmalıdır. 
3- 15. Alay Kumandanı piyade ateşiyle de düşmanın taarruzunu def 
için yardım edecek ve bu husûsu kesin sûrette temîn edecektir. 
4- 15. Alay cephesine düşmanın taarruz etme ihtimali vardır. Bu 
cepheye de özellikle ehemmiyet verilmelidir. 
5- Kazılan siperlerin ateş hatlarının ve mazgallarının tanzimi ve si-
perlerin yaklaşık çizgilerinin maskelenmesi gayet ehemmiyetlidir. 
Bunların bir an evvel ikmâli. İstihkâm bölüğü kumandanı bu husûs 
için mıntıka kumandanlarına lâzım gelen telkinlerde bulunacaktır. 
6- Dün akşam düşman 14. Alay cephesindeki yerlerden bir kısmını 
tahrip etmiştir. Bunların hemen tamir ve yenilemesi gerekmekte-
dir.
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7- Siperlerimize yakın düşman askerinin başlarına kabalak giyerek 
ateş ettikleri görülmüştür. Bu husûsta son derece dikkatli olunma-
lıdır. 

Merkez Grubu Kumandanı 
Yarbay Ali Rıfat

Tarih:15 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Sarafim Çiftliği
1- Alay, Sarafim Çiftliği civarında ordugâh tesîs etmiştir. Tümen 
karargâhı ordugâhımızın hemen güney batısındaki tepede 6. Alay 
güneyindeki sırt gerisindedir. 5. Alay, Tümen karargâhı tepesinin 
güneyindeki sırttadır. 
2-Ordugâhımız harp meydanında bundan dolayı ateş menzili dâ-
hilindedir. Düşmanın dâima tayyareleri üzerimizde dolaşmakta ol-
duklarından ordugâhta maskelenmemiş hiçbir çadır kalmayacaktır. 
Buna oldukça dikkat edilsin. 
3-Hayvanat pek ziyâde nazara çarpmaktadır, bunları maskelemek 
mümkün olamıyor. Şimdilik çaresi hayvanatı beşer onar birbirin-
den ayrı gruplar halinde bulundurmaktır. Bu da böyle yapılsın. 
4- Her askere öğretilsin, düşman tayyaresi görülür görülmez hiçbir 
askerin gezindiği görülmeyecektir. Gören her nefer hemen çadırına 
girmeli yâhut -alay emri- bulunduğu yere yatmalıdır. Bunu da her 
asker öğrenmiş bulunsun. 
5- Bu zamana kadar genellikle derenin gerisinde ve uzağında olun-
malıdır. Bunların tecrübe ile başarılı bir halde yapılmasına doktor-
lar dikkat etsin. 
6- Derenin suyu hayvanat için gereklidir. Her tabur derede hayva-
natı sulamak için münâsip bir suyolu yapsın. Her tabur kendi mın-
tıkası dâhilinde bulunan dere suyunun pislenmemesine dikkat et-
sin ve devriyeler gezdirilsin. 
7- Geceleri dikkatleri üzerine çekecek derecede ateş yakılmasın, 
mutfak ateşleri dahi görünmeyecek derecede etrafı çitle örtülsün. 
8- Her zaman her yerde taburlar ile makineli tüfek bölüğünün be-
nimle irtibatta bulunması gereklidir. Bunda özellikle tabur yaverle-
ri görevlidir. Telefon olmadığı mahallerde açıkgöz neferler ile der-
hal bu irtibat tesîs edilmelidir.  
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Tarih:15 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Doğu Eteği

1. Tabur Kumandanlığı’na
Bölüğün tarif edilen mahalle gönderilmesi talep edilen krokinin 
yapılarak taburun mahallerinin krokide gösterilmesi ve alaya gön-
derilmesi ve alayla dâima irtibatta bulunması 

47. Alay Kumandanı
Tevfik

Tarih:14/15 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Doğu Eteği

Alayın Günlük Umûm Kuvveti 

47. Alay Subay Efrâd Hayvanat Cephane 
Sandık

Karargâh 4 26 16 0
1.Tabur 15 1192 119 54
2.Tabur 18 1195 119 52
3.Tabur 17 1202 116 54
Toplam 54 3615 370 160

Tarih:15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Bigalı Deresi’nde Kanlı Kuyu’dan
Numara: 266

47. Alay Kumandanlığı’na
Alaylar tarafından bugün mühim mâlûmat ve değişiklikten başka 
ayrıca öğleden önce saat 07.00’de öğleden sonra saat 13.00’de ve 
akşam saat 19.00’da Tümen’e gönderilmek üzere günde üç defa va-
ziyete dâir mâlûmat verilmesi ve vaziyette bir değişiklik olmadığı 
zaman dahi olmadığının bildirilmesi tâmimen tebliğ olunur.

Görüşler: 2. ve 3. Tabur Kumandanlıkları’na bildirilmiştir.

Tarih:15 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Şark Eteği

47. Alay Kumandanlığı’na
3. Bölük dünkü emir buyurulan kuvvetiyle dereye yerleştirildi. Bu-
gün taburun krokide gösterildiği vaziyette bulunduğu ve ayrıntılı 
krokisinin yakında takdim kılınacağı arz olunur.

47. Alay 1. Tabur Kumandanı
Memduh
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Tarih:15 Mayıs 1915 
Saat:12.30 
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı Şark Eteği

16. Tümen Kumandanlığı’na
1-1. Tabur’un vaziyeti ekteki krokide gösterildiği gibi,
2-Alayımızın vaziyetince bir değişiklik olmadığı,
3-2. Tabur’dan İsmail Tepe’de bulunan topçu muhafız bölüğünden 
alınan raporda topçumuzun 6.100-6.200 metreden ateş ettiği ve 
düşman tarafından 20-30 mermi atıldığı ve hiçbir kayıp olmadığı 
ve düşmanın Arıburnu civarında iki Abdal Bayırı sahili açıklarında 
da iki savaş gemisi görüldüğü başkada bir değişiklik bulunmadığı 
arz olunur.

47. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı Edip 

Tarih:15 Mayıs 1915 
Saat:16.00
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı’ndan

47. Alay Kumandanlığı’na
Ağılderesi’nde görüldüğü bildirilen düşman askerinin bir iki nefer-
den ibâret olduğu ve bu da düşman askeri sanıldığı buraya da bildi-
rildi. Bunun üzerine ileri sürülen bölüğünüzden hakikati anlamak 
için keşif kolu gönderildiği ve keşif kolu henüz bir haber getirme-
diği için şimdiye kadar alaya mâlûmat verilmemiştir. Keşif kolunun 
getireceği mâlûmat ayrıca bildirileceği gibi düşman oraya asker ih-
raç ve yerleştirme yaparsa uzaklaştırılmaya ve kovmaya teşebbüs 
edileceği arz olunur. 

47. Alay 1. Tabur Kumandanı
Mehmet Memduh

Görüşler: Bu rapor ile birlikte Tümene bildirilmiştir. Saat:17.30 

Tarih:15 Mayıs 1915 
Saat: 17.00
İkamet Mahalli: Kanlı Kuyu’dan

Sûret
Aceledir.
1-Düşman mevziî ve kuvveti tamamen keşif edilmelidir. Bu husûs-
ta cesur subaylar kumandasında çok sayıda süvari ve keşif kolları 
çıkarılmalıdır. Bu keşif kolları Sazlı Dere’nin güneyinden îtibâren 
Ağıl Dere’nin Kuzeyindeki Azmak Deresi’ne kadar olan mıntıkayı 
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tarayarak keşif yapacaklar.
2-İlerideki tabur diğer bir taburla düşmanın vaziyetine göre takvi-
ye ve icap ederse bütün alayların cephesi dâhilinde tesâdüf edile-
cek düşman denize doğru uzaklaştırılacaktır. 
3-Bu akşam saat sekize kadar bir sonuç olarak bilgi beklenmektedir. 
Hızlı hareket ve kesin faâliyet istenmektedir. 

Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Kumandanı 
Esat

47. Alay Kumandanlığı’na
Kolordu Kumandanlığı’ndan alınan emir sûreti aynen yukarı çıka-
rılmıştır. Belirtilen husûsların gereken sûrette yapılması arz olunur. 

16. Tümen Mülhak24

Bedrettin

Tarih:15 Mayıs 1915 
Saat: 17.00
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı

Süvari Bölük Kumandanlığı’na
1-Düşmanın Ağıldere sırtlarında bulunduğu ve istihkâm içinde gö-
rüldüğü anlaşılmıştır. 
2-Sazlı Dere’nin güneyinden îtibâren Sazlıdere Azmak Dere’sine 
kadar olan bölgeyi keşif ederek Kocaçimen Dağı’nın kuzeyinde Alay 
Karargâhı’na mâlûmat verecektir. 

47. Alay Kumandan Vekili
Edip

Görüşler: Tümen Mülhakı Teğmen Makbel Efendiyle Anafarta’ya 
gönderilmiştir

Tarih: 15 Mayıs 1915 
Saat: 17.05
İkamet Mahalli: Kocaçimen’den

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Ağıldere sırtlarında görülen düşmanın uzaklaştırılması için gö-
revlendirilen keşif kolu şimdi geri döndü.
2-Keşif kolu 64. Alay 1. Tabur Kumandanı Mehmet Ali Bey’in delâ-
letiyle düşmanın tahkîmat yaptığı sırtlara dokuz yüz metreye kadar 
yaklaşarak ateş açmış ve on beş mermi sarf ederek düşmandan bir 
manga kuvvetinde olan askerden biri ölmüş diğeri bir sandala bi-
nerek firar etmiş ve kalanı da dereler içinde kaybolmuştur. 

24 Mülhak: Emir subayı yardımcısı.



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

185

3-İleri sürülen bölüğün şimdi oraya bir kuvvet sevkiyle düşmanın 
saldırısını önlemek için tekrar yazılmıştır. 
4-Ben de düşmanın tahkim etmek istediği mahalli görmek üzere 
ileri gidiyorum. Alacağım bilgiyi aralıklarla alaya arz ederim. 

47. Alay 1. Tabur Kumandanı 
Memduh 

Hatıra: İleri sürülen bölük, emir olunan sırtlara siper kazmaktadır. 
Bu gece son bulursa tâbi arz edilecektir. 

Alay Emri
1- Düşman Ağıldere sırtlarında istihkâm içinde görüldüğü sağ ka-
nat topçu kumandanlığından öğleden sonra 14.20’de yazılan bir ra-
pordan anlaşılmıştır. 
2- 1. Tabur düşmanın harekâtını tevkif ve uzaklaştıracaktır. 
3- 2. Tabur, 1. Tabur’u takviye ederek birleşerek hareket edecektir. 
4- 2. Tabur’dan şimdi çıkarılacak bir subay keşif kolu Sazlı Dere gü-
neyinden îtibâren Azmak Dere’ye doğru keşif yapacaktır. 3. Tabur 
ordugâhın sağındaki sırttan çıkarak Büyük Anafarta istikametin-
den Azmak Dere’sinden Sazlı Dere’ye doğru olan bölgeyi keşif ede-
cektir. 
5- Çıkarılacak keşif kolları kuvvetli olacaktır. 
6- 19. Tümen’den dahi Ağıl Dere’ye doğru bir subay keşif kolu çıka-
rılmıştır. Ona göre keşif kollarımız dikkatli olarak bir hatanın geliş-
mesine izin verilmesin. 
7- 3. Tabur şimdilik ihtiyaten ordugâhta kalacaktır. 

47. Alay Kumandan Vekili 
Edip 

Tarih:15 Mayıs 1915 
Saat: 17.50
İkamet Mahalli: Kocaçimen’den

16. Tümen Kumandanlığı’na
1-1. Tabur’dan gönderilen keşif kolu Ağıl Dere sırtlarında görülüp 
kuvveti bir mangadan ibâret olan düşmanı uzaklaştırarak biri öl-
müş ve diğeri de bir sandala binerek firar etmiş ve kalanı da dereler 
içinde kayıp olmuştur. 
2-Düşmanın kuvvetini anlamak üzere keşif kolumuz ileri doğru ha-
rekâtına devam ediyor. 

47. Alay Kumandan Vekili
Edip
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Tarih:15 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kanlı Kuyu’dan
Numara: 270

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Her ihtimale karşı aşağıda görüleceği üzere bölgelerde piyade 
alayları tarafından arazi ve düşmana dâir yakından keşif yapacak-
lardır. 47. Alay, Kanlısırt (dâhil) – güneyindeki Yeşil Tarla’nın kuzey 
kenarına (Kuzey kenar hariç) kadar 48. Alay Yeşil Tarla’nın kuzey 
kenarı (dâhil) – düşmanın sağ kanadı nihayetine kadar.
2-Bu keşifler esnasında geceleyin düşmana yakın olan yolların tâ-
yini ve îcab eden işaretinin ortaya koyulması tabur ve bölük su-
baylarının arazi ve düşman hakkında bizzat mâlûmat edinmeleri 
lâzımdır. 
Topçu Kumandanı, Tabur ve Batarya Kumandanları’yla birlikte 
gösterilen düşman hattına karşı bir taarruz icrâsı halinde taarruzu 
hangi mevziîlerden en münâsip olarak himaye edeceğini inceleme-
li ve gerektiğinde piyadeye refâkat etmek için ileri gidilecek yolları 
tâyin eylemelidir. 
3-Bütün bu keşifler esnasında düşmana görünmemek dikkat edi-
lecek husûsun en önemlisidir. Aksi halde düşman amaç ve istedi-
ğimiz hakkında bir hüküm de bulunur ki bu da bizim için tâbi ki 
sakıncalıdır.
4-Keşif sonucunun yarın öğleden önce saat dokuzda Tümene gön-
derilmiş bulunması lâzımdır.

16. Tümen Kumandanı 
Albay Rüştü

Tarih:15 Mayıs 1915 
Saat: 7.10
İkamet Mahalli: Kocaçimen

47. Alay Kumandanlığı’na
1-Düşman Ağıl Dere su yatağıyla Çatlak Dere su yatağı arasındaki 
Kumlu Tepeleri tamamen tahkim etmiş ve üstteki tepecikleri tah-
kim etmektedir.  Abdal Tepe’den dürbünle icrâ ettiği gözlemi bizzat 
gördüm.
2-Taburu Abdal Tepe sırtlarıyla Abdal Bayırı’nın güneyindeki sırt-
lara yerleştiriyorum. 

47. Alay 1. Tabur Kumandanı
Mehmet Memduh 
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Tarih:15 Mayıs 1915 
Saat:20.30
İkamet Mahalli: Kurt Geçidi Yarının Batı Sırtından

16. Tümen Kumandanlığı’na
1-Şimdi Abdal yarının batısındaki sırtlara kadar gittim.
2-1. Tabur mevziîlerine girmiştir. İki bölüğü Abdal Bayırı’nda top-
çunun sağ ve solunda ve iki bölük de Kurt Geçidi batısındaki sırt-
larda. 
3- 2. Tabur kol başıyla Kurt Geçidi doğusunda hazırlık vaziyetinde 
bulunuyor.  1. Tabur’dan son aldığım raporda Çatlak Dere su ya-
tağıyla Ağıl Dere su yatağı arasındaki sahilde ki Kumlu Tepeler’de 
bazı düşman askerinin görülmekte olduğu ve bunların 400 metre 
kadar uzanmış olduğu tahmin edilen tahkîmat veya yol inşâsı için 
yapmakta bulunduğu bildirilmektedir. 
4-Dürbünle yaptığım gözlemde buna dâir bir iz görülememiştir. 
5-Gerçeği anlamak için birisi Çatlak Dere istikametini takiben deni-
ze kadar sokulabilmek birisi de Ağıl Dere istikametini takiben deni-
ze kadar sokulabilmek ve düşman hakkında bir keşif yaptıktan son-
ra geri dönmek üzere iki kuvvetli keşif kolu gönderiyorum. Gelecek 
mâlûmata göre hareket olunacağı ve netice ayrıca bildirilecektir.

47. Alay Kumandanı

Tarih:15 Mayıs 1915 
Saat:21.35
İkamet Mahalli: Kanlı Kuyu’dan

47. Alay Kumandanlığı’na
1-19. Tümen’in sağ kanat kuvvetlerinden çıkarılan keşif kolları 
Sazlı Dere’siyle Balıkçı Damları arasındaki sırtların kuzey kısmını 
keşif edecek.
2-Bizim kıtaattan çıkan keşif kolları gece karanlığında yanlışlıkla 
birbirlerine ateş etmemeleri için işbu keyfiyet iyice anlatılmalı ve 
bu husûsta son derece dikkatli bulunmaları gereği kolordudan sağ-
lamlaştırma olunduğu arz olunur. 

16. Tümen Mülhakı 
Bedrettin 

Görüşler: Saat 10.10’da her üç tabura da tebliğ ve not ettirilmiştir.
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Tarih:15 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kocaçimen

 Alayın Günlük Umûm Kuvveti

47. Alay Subay Efrâd Hayvanat Cephane 
Sandık

Karargâh 4 26 16 0
1.Tabur 16 1192 119 54
2.Tabur 18 1200 118 52
3.Tabur 18 1208 116 54
Toplam 56 3662 369 160

Tarih:15 Mayıs 1915              
İkamet Mahalli: 159 Rakımlı Tepenin Güneyi
Vaziyette bugün de bir değişiklik yoktur. Taburların dünkü mev-
cûduna bir zarar gelmemiştir. Bu gece arazi hakkında keşfe giden 
tabur kumandanları öğle üzeri geri dönmüş, diğer subaylar da ikin-
diye kadar keşfe devam eylemişlerdir.

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 19.00
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1-Bu gece sağ tarafımıza sabaha kadar şiddetli muharebe devam 
etmiştir. Cephemize hiç ateş edilmemiştir.                                                
2- Bu gece düşmanla bizim aramızda bulunan ve bizim kıtalara ait 
23 Mavzer tüfeklik 20 adet kasatura alınmıştır.                                                    
 3- 2.Tabur’la aramızda yapılmakta olan siper bu gece tamamlan-
mıştır. Siperlere yerleşmek için kuvvet lâzımdır.                                                      
4-Diğer tahkîmat işlemlerine devam edilmektedir.                                              
5- 1. Tabur 3. Bölük’ü arasında yapılmakta olan irtibat siperi düş-
man üzerine üç metre kadar kalmıştır.                                       
 6- 04.20’de 1.Bölük Üsteğmeni İbrahim Efendi sağ kolundan ağır 
şekilde yaralanmıştır. Askerleri şevke getiren, görevini hakkıyla ya-
pan bir subay idi. 
7- Düşmanda bu gece bir değişim gözükmemiştir. 
8- 2.Tabur’da iki yaralı olduğu arz olunur. 

125. Alay Kumandanı 
Abdürrezzak
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Tarih:15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan
Görüşler: Bu emir taburlara ve makineli tüfek bölüğüne tebliğ edi-
lerek son derece uyanık olunması konusunda uyarılmıştır.

125. Alay Kumandanlığı’na
1-Düşmanın bugün hattımız karşısında konuşlandığı ve bize taar-
ruz etme ihtimali bulunduğu tümenden bildirilmiştir. 
2-İleri 60 nokta keşif kollarıyla emniyette tutulması,                                                    
A) Bombaların kullanıma hazır tutulması,                                                     
B) İhtiyat kıtalarının hareketine haberdar halde bulunması ve 
bunların hemen hareket üzere bulunması,               
C) Makineli tüfeklerin faâliyet içine şimdiden hazırlıkta bulundu-
rulması, 
D) 72. Alay’ın sağ tarafında bulundurulan 27. Alay’ın sol tarafta 
takviye edilecek 27. Alay’ın toplu bir tedbir almakla beraber güneye 
bakan siperlerde bulunmaları,                           
E) Subay ve efrâdın son derece gözü açık, Taburun düşmanı uzak-
laştırıp kovmakla tâdîlâtlarını özellikle kuvvetli sûretteki siperleri-
ni göstermeye sarfı hedef olunması tavsiye olunur. 

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik 

Tarih: 15 Mayıs 1915    
Saat:10.00 
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan                                  

2. Tabur Kumandanlığı’na
Taburunuzla 1. Tabur arasındaki siperler bitirilmek üzeredir. Bu ak-
şamdan îtibâren 7. Tabur’un 2. Bölüğü’yle irtibat sağlamak üzere 
bir Bölüğün yarısını ilgili siperlerin inşâsına kadar yardımcı olma-
ları istenir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Görüşler: 15 Mayıs 1915 tarihinde 2. Tabur’a 189 ikmâl efrâdı veril-
miştir. 
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Subay zâyiatı, Erat zâyiatı  

Er 
Şehit

Er 
Yaralı

Er  
Kayıp

Subay 
Şehit

Subay 
Yaralı

Subay 
Kayıp

125. Alay 1. 
Tabur 3 10 - -

125. Alay 2. 
Tabur - 6 1

Toplam 3 16 - 1

Emir 
(Ümerâ) Subay

Subay

Vekili
Er 

125. Alay 
karargâhı 1 1 - 7

125. Alay 1. 
Tabur - 9 - 719

125. Alay 2. 
Tabur - 6 1 585

Toplam 1 16 1 1.311

Tarih: 15 Mayıs 1915    
Saat: 18.10 
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan                                  

Sol Kanat Kumandanlığı’na
24 Saatte meydana gelen zâyiat ve hattı harp mevcûdu yukarıdaki 
gibidir. 
1-Bugün bombadan 2 şehit 4 yaralı vardır.  
2-Dün akşam 1. Tabur keşif kolları düşman siperlerine kadar yanaş-
mışlardır. İçlerinde Arapça konuştukları işitilmiştir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 15 Mayıs 1915    
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden                                  

Tümen Emri
1- Bu gece düşman merkez mıntıkasının sağ tarafındaki 12. Alay 1. 
ve 2. Tabur ve sağ taraf kuvvetlerimizin son kısmında bulunan 125. 
Alay 2. Tabur cephesinde baskın sûretinde üç defa hücum eyle-
miş ise de cesur askerimizin süngü ve bombaları ile hepsi kovulup 
uzaklaştırılmıştır. Düşmanın 1.500 kadar kaybı olduğu, yaralılarını 
gemilerine naklettiği anlaşılmıştır. 14. Alay 3. Tabur efrâdının gös-
terdiği kahramanlık ve fedâkârlık ve 125. Alay 3. Tabur’un sabrı ve 
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teşekkürü hak etmektedir. Kendilerini tebrik eder ve daha büyük 
başarılar beklerim.
2-Düşmanın gece taarruz ve hücumları ateşlerimizle zedelendikten 
sonra karşıt hücum ile tahkîkî halinde kesin sonuç elde edilinceye 
kadar bu gibi fırsatların kaçırılmamasını Mıntıka, Alay, Tabur Ko-
mutanlarına ve tüm askerden talep ederim.
3-Siperlerin gerisi yakınında kuvvetli istinad ve kıtalarımızın bir-
leşilmesi için henüz sütre25 vücuda getirmeyen bazı kıtalarımız her 
fırsattan yararlanarak bu eksiği tamamlayarak ve yakında icrâ ede-
ceğimiz taarruz ve hücumda avcı hatları; cephe ile ve yeterli kuv-
vetle derhal takip ve takviye olunabilsin.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 15 Mayıs 1915    
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan                                  

1. ve 2. Tabur Kumandanlıkları’na
1-Bölge Kumandanlığı’ndan ulaşan Tümen Emri’nin bir sûreti gön-
derilmiştir. 
2-Düşmanın dün gece merkez mıntıkasına yaptığı saldırı mühim 
başarı uzaklaştırılarak düşmana 1.500 kayıp verdirilmiştir.  Ala-
yımızın 3. Tabur’unun düşman hücumunun def edilmesinde gös-
terdiği fedâkârlık Tümen Komutanlığınca takdir buyurulur. Din ve 
vatan ve milletimizin eski düşmanlara karşı muhâfazası emrinde 
3. Tabur’umuz kahramanlarının ortaya koyduğu fedâkârlık benim 
için büyük bir şereftir. Bu kahramanlık Alay harp tarihinde ihlaf için 
kendilerinden derin bir his uyandıracak sûrette bir menkıbe-i celâ-
det ve hamâset olarak hıfz edilecektir. Gayet haklı fırsat zuhurunda 
diğer Taburlarımızın da düşmanı perişan bırakacak kahramanlık ve 
fedâkârlık göstereceklerinden tamamen emin bulunmaktayım.
3- Düşman hücumlarının kovulup uzaklaştırılmasını takiben şid-
detli karşıt hücumlarla muzafferiyet elde edilmesine Tabur Ku-
mandanları ile tüm subay ve askerin fazilet ve kahramanlığını bek-
lemektedir.
4-Avcı siperlerinin gerilerindeki kuvvetli istinad kıtalarının birle-
şebilmeleri için mümkün olan sürat ile örtüler hazırlamaya çalış-
mak gayet mühim.

125. Alay Kumandanı
 Yarbay Abdürrezzak 

25 Sütre: Düşman gözünden veya ateşinden korunmaya yarayan siper.
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Tarih: 15 Mayıs 1915  
Saat: 07.00  
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan                                  

Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1-Bu gece sağ tarafımızda yine aralıklarla ile şiddetli ateş edilmiş-
tir. 
2-Bu gece 4. Bölük bölgesinden Çineli Ali erin başarıyla iki adet 
bomba attığı.
3- Bir şehit ve bir yaralı zâyiatımız olduğu arz olunur.

125. Alay Kumandanı
 Yarbay Abdürrezzak 

Zâyiat mevcûdu
Şehit

Er

Yaralı

Er

Kayıp

Er

Emir 
(Ümerâ) 

Subay Subay

Vekili

Er 

125. Alay Ka-
rargâhı

8 - 1 1 - 7

125. Alay 1. 
Tabur

1 1 - - 9 - 719

125. Alay 2. 
Tabur

1 1 6 1 583

Toplam 2 9 - 2 16 1 1309

Tarih: 15 Mayıs 1915   
Saat: 18.30 
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan                                  

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- 24 saatte meydana gelen kayıpla harp hattı mevcûdu yukarıdaki 
gibidir. 
2- 1. Tabur cephesinin solunda düşmandan bir makineli tüfek ele 
geçirilmiştir.

                                                                               125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 
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Tarih:15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih:15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
Çamtepe civarında bulunan serî ateşli sahrâ bataryasının Palamut-
luk’taki taburuna katıldığı arz olunur. 

45. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Ali Rıza

15 Mayıs 1915’de hava yine sakin, biraz bulutlu fakat yağmursuzdu.

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 17.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik
15 Mayıs 1915’te hava yine sakin, biraz bulutlu fakat yağmursuzdu.
Bugün Topçu Kumandanı Bölge Erkân-ı Harbi ile Kabatepe’yi gö-
ren Arıburnu’ndaki düşmanın sağ kanadını ve Palamutluk ile sa-
hil arasındaki büyük arazi ateş altına almayı temîn edecek topçu 
mevziî keşif edildi. Ve Kabatepe’deki 77. Alay’ın ileri karakollarıyla 
bu alayın Kabatepe ve civarındaki hazır edildiği avcı hendekleriyle 
irtibat hendekleri gözden geçirildi. Kabatepe’deki Mantelli batar-
yanın neye mâl olursa olsun düşmanın gerilerine ve iskelesine ateş 
etmesi emir olundu. 
Avcı hendeklerinin tamirine başlanan İnşaat Bölüğü tâmîrata de-
vam etti. 

Tarih:15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Maltepe’de: Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
11. Tümen Sıhhîye Bölüğü’yle Seyyar Hastahanesi ve Mûsikî Bö-
lüğü dün akşam Güney Grubu’na gönderilmiş ve Dört Çamlar’ın 
doğusundaki bataryanın dahi Palamutluk’a hareketi emri verilmiş 
olduğu arz olunur. 

Kabatepe Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 14.20
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 14.00
İkamet Mahalli: Çamtepe’den 
Vaziyette bir değişiklik yoktur. Boğaz girişine doğru gelen bir nak-
liye gemisi Arıburnu tarafına gitmektedir. Arıburnu tarafından bir 
zırhlı şimdi boğaza doğru gitmektedir. İki üç torpido dolaşmakta-
dır. Hareket tarzlarından denizaltı aramakta olduklarının hükme-
dildiği arz olunur. 

45. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Ali Rıza

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 14.35 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Vaziyette bir değişiklik yoktur. Boğaz girişine doğru gelen bir nak-
liye gemisi Arıburnu tarafına gitmektedir. Arıburnu tarafından bir 
zırhlı şimdi boğaza doğru gitmektedir. İki üç torpido dolaşmakta-
dır. Hareket tarzlarından denizaltı aramakta olduklarının hükme-
dildiği 45. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’ndan alınan rapor üzerine 
arz olunur.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Kolordu’dan Kadri Efendi’ye yazılmıştır.

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 14.40
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 13.45 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Bir kruvazör güneye gitmiş 2 büyük 12 küçük nakliye gemisi gü-
neyden 1 büyük nakliye gemisi daha gelmektedir. 
2- Balon yine bugün uçurularak otuz kırk metre yükselmiş ise de 
tekrar aşağıya inmiştir. 
3- Birkaç süvari üç saat önce düşman topçusunun bulunduğu mev-
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ziîye sonra onun doğusundaki Yeşil Tarla’ya doğru gelerek geri 
dönmüştür. Bunun mevziîni teftiş eden bir kumandan olması muh-
temeldir. 
4- Düşman bir miktar yaralıyı hastahane gemisine naklederek gemi 
güneye hareket etmiştir. Kuzeye Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlı-
ğı’na yazılmıştır. 

Kabatepe Müfrezesi 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih:15 Mayıs 1915
Saat: 13.25 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Şimdi Kabatepe’den alınan rapor aşağıda olduğu gibidir. 
1- Bir kruvazör güneye gitmiş Arıburnu – Kabatepe bölgesinde 2 
büyük 12 küçük nakliye gemisi mevcûd olup bunlardan başka gü-
neyden 1 büyük nakliye gemisi daha gelmektedir. 
2- Birkaç süvari öğlende sol kanatta düşman topçusunun bulun-
duğu mevziîye daha sonra onun şarkındaki Yeşil Tarla’ya doğru 
gelerek geri dönmüştür. Bunun mevziîni teftiş eden bir kumandan 
olduğu zan ediliyor. 
3- Düşman bir miktar yaralıyı hastahane gemisine nakil ederek 
gemi güneye hareket etmiştir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Bölge Kumandanlığı emrine bir obüs tbataryası daha verilmiştir. Bu 
batarya Yüzbaşı Sami Bey kumandasında bugün zeytinliğe ulaşmış 
olup şimdilik Zeytinlik’te ikamet edilecektir.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Bu bataryanın yalnız 300 küsur mermisi vardır. Bu mik-
tar pek az olduğundan ve obüs mermisinin kudreti bulunduğundan 
pek lüzumlu anda kullanılmak üzere ihtiyatta bırakıldı. 
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Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat:14.20 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 15 Mayıs 1915
C. 15. Tümen’in Adî Cebel Tabur’u artık Güney Grubu’ndan alınma-
yacaktır. Bu taburu harp düzeninden çıkarınız.

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Görüşler: Bugün Kakmadağ ile Eğertepe arasındaki sırtlar üzerin-
de mevcûd siperlerin bir kısmı temizlenip tamir ettirildi. Önceden 
yapılan siperler genellikle dolmuş olduğundan hepsi temizliğe ve 
tamire muhtaçtır. 

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Adî Cebel Tabur’u bölge harp düzeninden çıkmıştır. Merkezdeki 
harp düzenine tâyin edilmesi.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Bildirme Şekli: İdâre ve Baştabipliğe Verilen Muhtıra
11. Alay Topçu ve 11. Alay 2. Tabur Kumandanlıkları’na yazıyla,
77. Alay, 45. Alay 3. Tabur, 39. Alay 1. Tabur Mantelli Kumandanlık-
ları’na da telefonla bildirilmiştir.

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 14/15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
C. Dün gece çıkarılan 4 keşif koluna mıntıkalar ayrılmış ve arazi 
üzerinde düşman topçusunun bulunduğu mevziîn güney doğusun-
da Ekin Tarla özel nokta olarak gösterilmişti. Adı geçen tarlanın sol 
batı kenarından îtibâren 2 kol sağda diğer 2 kol soldaki mahalleri 
tarayacak ve keşif edecektir. Bunların hareketlerinden evvel tüm 
siperlerde bulunan askere haber verilmiş ve bizzat kendim gün-
düzden keşf edecekleri mahalleri gösterilmiş ve gece hareketlerin-
de yâverim vâsıtasıyla siperler tespit edilerek göndermek sûretiyle 
usûl ve tedbirler yapılmış ve bunlar da gitmişlerdir. Düşman top-
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çusunun bulunduğu sırtın dört yüz metre kadar güneyine giden ve 
sahil tarafını takip eden keşif kolu orada ufak bir içtimâ hattı bu-
lunması nedeniyle düşmanın ses ve gürültülerini işiterek daha ileri 
gidemeyeceğini anlaması üzerine dönmüş ve çıktıkları siperin dört 
yüz metre kadar ilerisinde bir içtimâ hattında arkadaşlarını bekle-
mişlerdir. Bunun solunda giden diğer keşif kolu ise aynı sûretle geri 
dönerken deniz sahilinde düşmanın bulunduğu sırta ve donanma-
sına nazaran mahkûm bir vaziyette bulunan tepeciğin doğusuna 
geldiği bir sırada içtimâ hattında beş altı yere yatmış karaltı görerek 
bunun arkadaşları olması düşüncesiyle parola sormuş ve cevap ala-
mayınca üzerlerine doğru gittiği bir sırada da ateş edilmesi üzerine 
başlangıçta bunun bizim siperlerden olduğunu kabul ederek ateşi 
anlamak üzere iken bunların sahil boyunu takiben firar ettiklerini 
ve bu firar karaltısını gören siperdeki asker de bunlar üzerine bir-
kaç el silâh atmıştır. Ve silâh kesildikten sonra bunlar geri dönerek 
durumu anlattığım biçimde mâlûmat vermişlerdir.

Kabatepe Müfrezesi ve 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Görüşler: Haritaya dâir dikkatli mâlûmat verilmediğinden harita-
da mevcûd olmayan birçok eklerden bahis olduğundan başlangıçta 
ki rapordan bir şey anlaşılamamış Erkân-ı harbin şifâhen Kabate-
pe’deki soru üzerine mesele ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine eklerin 
haritaya göre ve nazar-ı dikkate alınarak bildirilmesi tebliğ olundu.        

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
14 Mayıs 1915 tarih ve 912 numaralı telgraf.
Kabatepe Müfrezesi Kumandanı, 14/15 Mayıs gecesi Arıburnu’nun 
güneyindeki Çakal Deresi’nin doğusundaki kalın eğri civarında 
bulunan Ekin Tarla’sı aralıklı hat olmak üzere 2 keşif kolu bunun 
doğusuna diğer 2 kolu da bunun batısına yani deniz tarafına gön-
derilmiştir. Aralıklı hattın batısında hareket eden keşif kolundan 
birisi Çakal Yazısı’nın hemen güneyindeki sırtında bulunan düşma-
nın sağ kanadına gönderilmiş diğeri de sahili takip etmiştir. Sahil 
istikâmetinde hareket eden keşif kolu düşmana Çakal Dere’nin 250 
metre güneyindeki Yuvarlak Tepe’nin güneyindeki içtimâ hattına 
geldiği zaman birtakım gürültüler ve sesler işitmesi üzerine geri 
dönmeye mecbur olmuş ve kendi siperlerinin önündeki dere içinde 
diğer keşif kolunu beklemiştir. 
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Diğer keşif kolu da aynı biçimde işittiği gürültü üzerine geri dö-
nerken beklemekte olan keşif koluna rast gelir fakat anlaşamazlar. 
Bekleyen keşif kolundan ateş edilir, bunun üzerine geride bulunan 
siperlerden de ateş başlar. Bir asker hafifçe yaralanır.
Diğer 2 keşif kolu da bu olay üzerine geri döner. Alay Kumandanı 
düşmanın keşif koluna tesâdüfle geri geldiğini evvelce yazmış ise 
de geri dönüşün düşman tarafında işitilen gürültü üzerine olduğu 
belirtilmiştir. Arz-ı mâlûmat olunur.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Bölge Emri
1- 77. Alay’ın 3. Tabur’u bu akşam ordugâhından hareketle Çam-
tepe’ye gidecek oradaki 5. Alay’ın 3. Tabur’undan mıntıkayı teslim 
alacaktır. Sözü edilen tabur dahi Kabatepe bölgesine gelerek 77. 
Alay Kumandanı’nın emrine girecektir. 
2- Değişimin düşmana hissettirilmeksizin yapılması ve güneşin 
doğuşuna kadar herkesin yerini bulmuş olması lâzımdır. Kabatepe 
mıntıkasına gelecek taburun 87 ve 105 Rakımlı Tepeler gerisinde 
bulundurulması gerekmektedir. Bu tabur mıntıkanın genel ihtiyatı 
gibi kullanılacağından zor durumda ve acele olmadıkça yerinden 
oynatılmamalıdır. 
3- Çamtepe’ye gidecek tabur, bölgeye bağlı olacaktır. 
4- Değişikliğin sonucu hızlıca tarafıma bildirilecektir. 
5- Bölge Topçu Kumandanı 87 ve 105 Rakımlı Tepeler arasından 
Arıburnu havalisindeki düşman mevziîni ve yine Palamutluk Sırt-
larıyla sahil arasını ateş altına alabilecek sûrette seçilen mevziî 
hızlıca kontrol edecek ve uygun gördüğü takdirde 11. Alay 2. Tabur 
Sahrâ’dan bir bataryayı tâyin edecektir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan 

Görüşler: Çamtepe mıntıkasındaki tabur şimdiye kadar muharebe-
ye girmemiş ve mânevîyatı sarsılmamış olduğundan ve hâlbuki 77. 
Alay 3. Tabur birçok muharebelerle subayının mühim bir kısmı ve 
askerini kaybetmiş bulunduğundan ve Çamtepe’deki vazîfede nis-
peten ehemmiyetsiz olduğundan diğeriyle değişimi uygun görüldü. 
77. Alay 3. Tabur’dan alınan raporda 6 subayıyla 700 nefer kaldığı 
bildiriliyordu.        
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Sûret
3. Kolordu Kumandanı Esat Paşa Hazretleri’ne

Harp hediyenize teşekkür ederim. Makineli tüfekleri ve meşin kı-
lıfı askerî müzeye gönderdim. 57. Alay’dan ve umûmiyetle 19. Tü-
men’in kırılmaz gayret ve kahramanlıklarından daha çok hediye-
ler beklerim. En büyük hediyeleri, karşılarındaki düşmandan eser 
bırakmadıklarını bildiren telgrafname olacaktır. Allah’ın lütfuyla 
buna muvaffak olacaklarına tamamıyla eminim. Fakat bundan önce 
makbule geçecek canlı hediyelerdir. Sükûnet ve basiretle yapılacak 
baskınlarla buna da muvaffakiyet elverir. 

Başkumandan Vekili
Enver

Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Maltepe Karargâhı’ndan 

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Arıburnu muharebesinde 57. Alay tarafından hücum ile alınan düş-
man makineli tüfekleriyle 19. Tümen ile kendisine katılan kıtaat 
tarafından ganîmet olunan düşman silâhlarından birer örnek harp 
hediyesi olarak Başkumandanlık Vekâlet-i Celile’sine arz ve takdim 
edilmişti. Cevaben şeref geçen emirnâme aynen yukarıya yazıldı. 
Canlı hediye olarak bilhassa esir talep eden Başkumandan Vekili 
Paşa Hazretleri’nin bu husûstaki emirlerinin infazında dahi kıtaa-
tın bir diğeriyle yarışacaklarına eminim. Gayet sağlam ve Peygam-
berimizin ruhuna dayanarak düşmanımızı denize dökerek mukad-
des vatanımızın onlardan temizleneceğine dâir adı geçen vekâletin 
beklemekte olduğu telgrafın yakında çekileceğine itimadım tamdır. 
Ve Allah’ın yardımı.

                                                                                 3. Kolordu ve Kuzey 
Grubu Kumandanı Esat                                                                                  

19. Tümen, 16. Tümen, Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na, Kolordu 
Süvari Bölüğü ve Telgraf Bölükleri’ne, Karargâh Kumandanlığı’na 
bildirilmiştir. 
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Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik
3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanlığı’ndan gelen emirnâme sû-
reti yukarıya naklen tâmim ve bildirilir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Bildirme Şekli: 77. Alay, 45. Alay 3. Tabur, 39. Alay 1. Tabur Mantelli, 
11. Topçu Âlâyı, Bölge Topçu Kumandanlığı, Idâre, Baştabiplik, Baş-
baytarlık, Ekmekçi, 5. Alay Topçu 2. Tabur’a yazı ile bildirilmiştir. 

Erkân-ı Harb
Yüzbaşı Şemseddin

Esat Paşa kamufle edilmiş bir mevzide teftiş sırasında.
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Tarih: 15 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Kolordudan gelen emirnâme sûreti yukarıya çıkarılmak sûreti ile 
uygun olan hareket istenmektedir.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Bildirme Şekli: 77. Alay, 45. Alay 3. Tabur, 15. Alay Âdî Cebel, 39. 
Alay 3. Tabur Mantelli, 11. Alay Topçu, Bölge Topçu Kumandan-
lığı’na, Idâre, Baştabiplik, Baş Baytarlık, Ekmekçi Takımı’na yazılı 
olarak bildirilmiştir.

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 19.40
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 19.30 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

1- Kemikli Burnu güneyinde bir, Kabatepe ile Arıburnu arasında 
bir, Kabatepe karşısında bir ki üç savaş gemisi vardır. İki numaralı 
raporda gittiği bildirilen hastahane gemisi de geri dönerek açıkta 
durmaktadır. 
2- Üç küçük vapur Arıburnu İskelesi’ne yanaşmış bir şey çıkarma-
yarak ikisi geri gitmiştir.
3- Düşman topçusunun bulundurduğu tepede bugün hafriyât ile 
meşgul olunmuştur.

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Görüşler: Düşmanın topçusunun bulundurulduğu bildirilen tepe 
yine açık olarak tâyin edilmemiştir. Daha sonra soru sorulması üze-
rine Çakal Dere’si güneyindeki içtimâ hattında olduğunu tâyin etti. 
Diğeri yeni yapılan tepenin Çakal Dere’sinin 500 metre güneyinde-
ki tepe olduğu bildirildi.  
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Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 18.00
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
Vaziyette bir değişiklik olmadığı arz olunur.

45. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Ali Rıza

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 20.15
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Kemikli Burnu güneyinde bir Kabatepe ile Arıburnu arasında bir 
Kabatepe karşısında bir iki toplamda üç savaş gemisi ve bir hasta-
hane gemisi bulunmaktadır. 
2- Üç küçük vapur Arıburnu İskelesi’ne yanaşmış bir şey çıkarma-
yarak ikisi geri dönmüştür.
3- Düşman topçusunun bulundurduğu tepede bugün inşaat vb. ya-
pım ile meşgul olduğu görülmüştür.
4- Kumtepe taraflarında bir şey yoktur.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 22.40 
İkamet Mahalli: Palamutluk’da Topçu Mevziînden

Kabatepe’de 77. Alay Kumandanlığı’na
1- Sabah 05.30’da 5. Batarya Arıburnu’na ateşe yönelerek düşmanın 
karaya asker ihracı girişimini bozmuştur. Takiben Yeşil Tarla’nın 
kuzey doğusundaki düşman topçusuyla piyadesine ve batı yamacı-
nın yukarı hattına yakın mahallinde mevkii alan bataryasına karşı 
nöbetleşe ateş açarak her ikisini mecburen susturdu. 
2- 8.30’da 4.950 mesafesiyle Arıburnu’na karşı yakma ile tekrar ateş 
açtı. Ve burunun doğusundaki tepeciğin gerilerini ateşle taradı. 
9.20’de 4.825 mesafesiyle batı yamacındaki düşman topçusu tekrar 
ateş altına alındı. 
3- 12.00’den gündüz üçe kadar düşmanın muhtelif mevziîdeki top-
çularına nöbetleşe olarak ateş açıldı. Düşmanın topçuları birinci 
sırtta yani Keltepe’de, Yeşil Tarla’nın kuzey doğusunda Orta Sırt’ta, 
batı yamacının yukarı taraflarında yerleştirilmişlerdi. 
4- 15.00’de birinci top Yeşil Tarla’nın kuzey doğusunda yeniden 
ateş etti. 6.20’de 125 Rakımlıya yani Kanlıtepe’ye 3. Kolordu Erkân-ı 
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Harbiye Reisi Fahri Bey’in emirleri üzerine ateş yönlendirerek bir 
iki grup etkili ateş edildi. Mesafe: 4.775 – 4.800. 
5- 19.00’de Arıburnu’na ve onun şark semtlerine yakma ile 19.30’da 
aralıklı ateş verildi. 

5. Alay Sahrâ Topu 2. Tabur Kumandanı
Binbaşı Azmi

Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 23.20
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 15 Mayıs 1915
Saat: 23.20
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Düşman bu gece de projektör yakmıyor. Yalnız Kabatepe kuze-
yindeki ufak koya yanaşmış olan bir torpido ara sıra düşmanın sa-
hilde yapmış olduğu tel örgülerini aydınlatıyor. 
2- Harp cephesinde tüfek sesleri işitiliyor, şiddetli değildir. Kuzey 
Grubu ve 19. Tümen Kumandanlıkları’na verilmemiştir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Yukarıdaki rapor Şemseddin Bey’in imzasıyla aynen Kolorduda 
Kadri Efendi’ye telefonla söylenmiştir.



16
Mayıs
1915



16
Mayıs
1915

16 Mayıs 1915

Başarı gösterdiğimiz düşmandan eser 
bırakmamak husûsunda sona ermeyen 
bir azim ve gayret ile bütün alayların 

îcab ederse kendilerini fedâ edeceklerine 
inancım tamdır.
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Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 18.00
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Durumda bir değişiklik yoktur.
2- Yalnız 1. Tabur’dan iki yaralımız vardır.
3- Tarafeyndeki yuvalar müstesnâ olmak şartıyla 1.5 metre geniş-
liğinde ve 1.5 metre derinliğinde 1. Tabur 41, 2. Tabur 33 metre 
uzunluğunda korunaklı bölge vücuda getirdiği ve 2. Tabur’dan da 
bir kısım istihkâm fertleriyle birlikte ateşten korunmuş olarak çalı-
şılabilen noktalarda sefer üzerinde kuvvetlendirmeye devam edil-
diği.
4- Gece de gerek korunaklı bölge ve gerekse siperlerde ustalıkla 
çalıştırılacağı,
5- Yeni kazılmakta olan korunaklı bölgeye düşman bugün yirmi 
kadar şarapnel ve bir de dane attığı ve korunaklı bölgenin toprakla-
rını uçurduğu ve buradan yukarıda arz edilen yaralılar geçtiği,
6- İki taburlarımızın gece aldığı tertîbat aşağıda olduğu gibidir.
İki bölükten ibâret olan 1. Tabur’un dolgun soldaki iki takımı 27. 
Alay’ın gerisinde yardımcı kuvvet olarak beklemekte bir takımı 
îcab gereği bu kuvvete katılmak üzere tahkîmatta bir takımı soldaki 
siperlerde yarım takım da gizlice içerisinde irtibatta bir buçuk ta-
kım da bulunduğumuz yerde tabur yardımında dört bölükten ibâret 
olan 2. Tabur’un bir bölüğü mitralyöz bölüğünün sağ ve solundaki 
siperlerde iki takım sağirlerdeki tahkîmatta bir takım korunak-
lı bölge inşâsında (27. Alay gerisinde) üç takım da bulunduğumuz 
mevkide topluca bulundurulmaktadır. (2. Tabur’un bir bölüğü üç 
diğer bölükleri ikişer takımlı olduğu süratle veriliyor) bulunduğu-
muz mevkide bu taburun bir buçuk takımı ki toplamda dört buçuk 
takım böylece îcabında 27. Alay’a yardımcı ve îcabında sol kanada 
karşı kullanılacağı ve çalıştırılacağı arz olunmuştur.
Görüşler: Efrâda sabah akşam sıcak yemek verilmiştir.

Tarih:15/16 Mayıs 1915
Saat: 14.50

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1-Düşman taarruzu püskürtülmüştür.
2-125. Alay 3. Tabur ile irtibat kuruldu. Bomba gönderilmesi istir-
ham edilir.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

Sağir: Küçük.
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Tarih:15/16 Mayıs 1915
Saat: 03.50
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

125. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
Ne oluyor, bombalar nedir? Şimdi bildirin. Pek çok bomba atılıyor. 
Bunlar ise sonra hücum içindir. Taarruzunu tavsiye eylerim.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

C. Düşmana karşılık olarak bazen ateş ediliyor. İşitilen bomba ses-
lerinin çoğu düşmanın bombalarıdır. Bununla birlikte esasen tara-
fımızdan ateş kesilmiştir efendim.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Yahya Kazım

Tarih:15/16 Mayıs 1915
Saat: 14. 55 
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1-Düşman bizim siperlerin takviyesiyle çalıştığımızı anladığından 
gidişine nazaran gafil avlamak ve kazılarımıza mâni olmak için ara 
sıra şiddetli ateş açıp üç defa ilerlemek arzu etmiş ise de kaldırıl-
mıştır.
2-Bölgemin sol kanadında sükûnet vardır.
3-Bildirmeye değer bir ahvalin husûsunda yine serî olarak haberdar 
edileceği arz edilir.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

57.  Alay Kumandanlığı’na
Emrim altında ve kumandamda bulundurmakla iftihar ettiğimden 
alayların milletin dikkatine konulmaya lâyık daha pek çok ganî-
metler elde edeceklerinden ve özellikle Başkumandanlık Vekâlet-i 
Celîlesi’nin emir buyurduğu canlı hediyelerden de takdim etmekle 
beraber amacım ve başarı gösterdiğimiz düşmandan eser bırakma-
mak husûsunda sona ermeyen bir azim ve gayret ile bütün alayların 
îcab ederse kendilerini fedâ edeceklerine inancım tamdır.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı  
Yarbay Mustafa Kemal
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Tarih:15-16 Mayıs 1915
Saat: 03. 15

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Düşmanın bu gece yaklaşık olarak saat 14.00’da 2. Bölük’le işgal 
edilen muharebe hattımızın merkezine doğru meydana gelen ta-
arruzu ateş ve süngü hücumlarıyla karşılıklı olarak topluca zâyiat 
verdirilerek def edilmiştir.
Karşı taarruza geçmek meselesine gelince önce emirde sağımızda 
bulunan 57. Alay 2. Tabur cephesi dikey olduğundan bu hücum or-
tak olarak yapılmadıktan ve fertlere ateş cephesi gösterdikten son-
ra o taburun ateş tesiriyle taburlarımız toplu zâyiata maruz kalmı-
yor. İkinci olarak, ilk defa olarak böyle gece hücumuna maruz kalan 
taburumuzun fertlerini biraz telaşlı gördüm. Onların teşkili ile uğ-
raşıp bu hal ile karşı taarruza geçmenin zor bulunduğu arz olunur.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Yahya Kazım

Tarih:15-16 Mayıs 1915
Saat: 15. 40
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Bu gece keşif kolları tarafından düşmandan elde edilen bir şapka ile 
iki kitabın sunulduğu arz edilir.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:15-16 Mayıs 1915
Saat: 16. 30 

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Düşmanın asker çıkarttığına dâir sağ kanat bölgemizden bir şey gö-
rülemediği alınan rapora atfen arz olunur.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferhad
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Tarih:15-16 Mayıs 1915
Saat: 18. 15 
İkamet Mahalli: Kemalyeri

Tümen Emri
1-Bu gece merkez bölgenin sağ kanadındaki 14. Alay 1. Tabur 2. Ta-
bur ve sağ kanat kuvvetlerimizin son kısmında bulunan 125. Alay 
3. Tabur’un cephesine baskın tarzında üç defa hücum etmiş ise de 
askerimizin, süngü ve bombalarıyla ve toplu zâyiat ile def edilmiş 
ve uzaklaştırılmıştır. Düşmanın 1.500 kadar zâyiatı olduğu ve bu-
gün gemilerine yaralılarını naklettiği anlaşılmıştır.
14. Alay 2. Tabur efrâdının gösterdiği sadakat ve fedâkârlık ve 125. 
Alay 3. Tabur’un ortaya konan başarıya naîl olmalarını bekliyorum.
2-Düşmanın gece taarruz ve hücumlarını ateşlerimizle zedelendik-
ten sonra karşı hücum icrâ ile takibi halinde kesin sonucun elde 
edilmesine kadar başarı beklendiğinden bu gece fırsatların kaçırıl-
mamasını bölge, alay ve tabur kumandanlıklarından ve bütün su-
bay ve fertlerden talep ederim.
3-Siperlerin gerisi yakınında kuvvetli istînaf birliklerimizin birle-
şebilmesi için henüz gizlenemeyen bazı bölüklerimiz her fırsattan 
istifâdeyle bu eksikliği tamamlayacak ki yakın vakitte gerçekleşti-
receğimiz taarruz ve hücumda avcı hatları işte bu cephe ile ve ye-
terli kuvvet ile derhal takip ve takviye olunacaktır.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19.Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:15-16 Mayıs 1915
Saat: 19. 55 
İkamet Mahalli: Cesarettepe’den

İhtiyatta Bulunan 64. Alay 1. Tabur Kumandanlığı’na
Taburlarınıza yeni verilen haritaya nazaran Sazlıdere dâhil olmak 
şartıyla Güney cephe sağ kanat bölgesine aittir. Sazlıdere’nin kuzey 
cephesi 16. Tümen’e aittir. Ağıldere’nin kuzeyinde bulunan 125. 
Alay’ın müfreze bölüğü bu gece çekilecektir. Bununla birlikte bu 
geceden îtibâren Sazlıdere’de bizden bölük kalmayacaktır. Yalnız 
topçu muhafızı olarak güney bayırında sizin müfrezeniz yerinde 
kalacaktır. Bu gece raporla düşman siperlerine gördüğünüz yine 
Sazlıdere’nin kuzeyinde 47. Alay bölgesine ait olduğundan bu alay 
o tepeyi keşif ettirecektir. Siz de Sazlıdere Vadisi’nin güneyinde 
oradaki düşmanın arkasını alacak şekilde keşif kolu göndereceksi-
niz ve her iki kuvvet arasında kalacak düşmanı esir etmeğe çalışa-
caksınız. Bundan sonra Sazlıderesi’nin güney bölgesi tarafınızdan 
geceli gündüzlü keşif kollarıyla sağlanacaktır. Buradaki vukuat size 
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aittir. Aynı zamanda siz yakınınızda olan Sazlıdere kuzeyinden ha-
berdar olmalı ve bunlarla irtibat kurmalısınız.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:16 Mayıs 1915
57. Alay Kumandanlığı’na

1-Durumda değişiklik yoktur. İleri siperlerde kum torbalarıyla maz-
gallar yapılmış ve bazı siperlerin üzerinde tâdîlât icrâ edilmiştir. 
Gerideki siperlerde kısmen takviye avcı hendeği haline sokulmuş-
tur. Gündüzün dahi şimdi vakit müsâit olduğundan gerideki siper-
lerin emir üzere ıslâhına devam olunmaktadır.
2-Dünden beri dört yaralı bir de şehidimiz vardır.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Ali Hayri

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: İleri Mevziîden

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1-20. Alay 3. Tabur, avcı siperleri yükseklikleri bunlarla uygun de-
ğildir. Piyade kademeleri tamamlanmıştır. Dirsek kademeleri ve 
mazgalları yoktur. Kum torbaları olmadığı için ağaç dallarından 
bazı mahallerde maskeler vardır. Gerekli haliyle üst üste konulma-
mıştır. Bitişme yolları derinleştirilmiştir. Asker sükûnetinde ve su-
baylar başındadır. Hâlâ çukurları vardır.
2-64. Alay 3. Tabur siperleri bazı mahallerde istenilen tarzda de-
rinleştirilmiştir. Piyade kademeleri kum torbaları az olduğu için si-
perler üzerine bir sıra olarak dizilmiş bir halde bazı siperlerde de 
cephane sandıkları doldurulup birbirine bitişik olarak konup tek-
rar üzerlerine kum toprak örtülmüştür. Bazı mahallerde kafa üstü 
yüksekliği hizâsından fazla olduğundan nefer dirseklerini dayadığı 
zaman ilerisine göremiyor. Çukurları kapattırılmış yenileri kazıla-
caktır. Asker sükûnetinde ve subaylar başındadır.
3-57. Alay 3. Tabur, burada siperler bazı mahallerde düzenli ve bazı 
mahallerde düzensizdir. Tuvaletleri vardır.
4-57. Alay 2. Tabur 2. Bölük siperleri epey kadar ayak ve dirsek ka-
demeleri yoktur. Mazgallar bazı mahallerde düşman siperlerini gö-
remiyor. İrtibat çukurları derinleştirilmiştir. Asker sükûnette subay 
başındadır.



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

211

5-20. Alay 3. Tabur tarafından geri ile bitişme için yapılan yol yetmiş 
altı adım yapılıp sırta yaklaşan sırta yakın yirmi adım olan bölge 
ancak dize kadar kazılmış birkaç bölgedeki daha derinleştirilmek 
ister.
6-İstihkâm efrâdı düşman ateşinin tesirinden dolayı gündüz çalı-
şamayıp gece çalışmaktadır.
7-Genellikle siperlerde eksikliğin bu gece tamamlanmasına çalışı-
lacağını subaylar ifade eylemektedir.
8-Bu gece yapılan teftişlerin sonucu rapor olarak arz ve takdim kı-
lındı.

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanı Muavini
Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza

Tarih:16 Mayıs 1915
1-Allah’a hamd olsun bölgemizde yirmi dört saat zarfında bir olay 
olmadığı,
2-Bir nöbetçi neferi tarafından duyulan şüphe üzerine bomba 
atıldığı,
3-Gece siper kuvvetlendirmeyle meşgul olunduğu arz olunur.

64. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Kadri

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 07.45

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
1-Durumda değişiklik yoktur.
2-Dün devamlı sûrette bölgemizin merkez ve sol kanat kısmını 
topçu ateşiyle sıkıştırma ve siperleri tahrip ve altı şehit, sekiz yaralı 
verilmiştir. Ve şehitlerin ikisi topraklar altında kalmıştır.
3-Bu gece siperler kuvvetlendirildi ve tamamlandı. Ve sol kanat kıs-
mında mazgallar dahi kurulmuştur. Sağ kanat kısmında ise mevcûd 
olan şiddetli ateş üzerine bu gece mazgalların tamamlanmasında 
başarı sağlanamamıştır.
4-Gece bütün dereyi denize kadar olan kısmını ateşe almak üze-
re gelen bir makineli tüfek takımını tâbiye etmiş idim. Sabahleyin 
topçu ateşi üzerine çekilip gitmiştir.
5-İstihkâm Takımı gece yarısından sonra saat ikide gelip mazgal-
ların yapılmasına başlamış ise de düşmanın ateşinin şiddetinden 
sağındaki kısmını tamamlamadan sabaha doğru çekilmiştir.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı 
Ata
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Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 07.35
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
Durumda bir değişiklik yoktur. Bu gece 57. Alay’ın 2. Tabur’u cep-
hesinde yapılan kazıya engel olmak için düşman tarafından birçok 
bombalar atılmış ve üç defa ilerlemek istemiş ise de def edilmiştir. 
125. Alay cephesine de birçok bomba atarak ateş muharebesi yap-
mıştır. Dün düşman cepheye ve özellikle en ziyâde 2. Tabur cep-
hesine birçok top atarak siperleri tahrip etmiştir. Düşmanın topçu 
bombardımanının topçularımız tarafından engellenme sebepleri 
arz olunur.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 09. 15 

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
1-Sağ kanat bölüğümüzün siperleri 64. Alay’ın 1. Tabur’unun siper-
leriyle birleştirilmiştir. Ve iki tabur efrâdı birlikte vazîfelerini yeri-
ne getirmektedir.
2-Düşman sabahın ışığıyla ileri mevziîmize ateş etmiş ise de kar-
şılık vermeye lüzum görülmeyip keşif ve idâre kolları aracılığıyla 
emniyet sağlanmıştır.
3-Durumda bir değişiklik olmadığı arz olunur.

20. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferid

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 09.10

64. Alay Kumandanlığı’na
1-Durumumuzda değişiklik yoktur.
2-Düşmanın Sazlıdere’nin sağındaki sırtta ara sıra teker teker ne-
ferleri görünmekte olduğu arz olunur.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Mehmed Ali

Sağ Kanat Kumandanlığı’na takdim
64. Alay Kumandanı

Servet
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Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 09.15
İkamet Mahalli: Cesarettepesi’nden

Sağ Kanat Kıtaat Kumandanlığı’na
Bazı birliklerin bölüklerinde ileri siperlerde takım kumandanla-
rı bulunmadığı anlaşılmıştır. Bunlardan dolayı siperlerde yalnız 
kalan asker kendi kendilerine birçok lüzumsuz ateş etmekte ve 
sorulduğu vakit ateş etmemek için bir emir olmadığını beyân et-
mektedirler. Herkes bilir ki lüzumsuz ateş askerlerin mânevî kuv-
vetini ihlâl eder. Bunlardan başka böyle bir zamanda bizi cephane-
siz bırakır. Bölük kumandanları insaf etmiyor. Gönderemeyenlerce 
sarf ettiğimiz bu cephanenin nereden ve nasıl geldiğini düşünül-
melidir. Bunu engellemek için bölük subayları her halde bölükleri 
başında bulunması lâzımdır. Yaptıracağım teftişlerde takımların ve 
bölüklerin kumandanlarını askeri başında bulamazsam haklarında 
gereken muâmelesi yerine getirmeye mecbur olacağım. Zan altında 
kalmaya meydan vermemek için her bölük subayının bu noktaya 
dikkat etmesi lâzımdır.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 09.40
İkamet Mahalli: Kemalyeri

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
C. Siperlerimizi ateş altına alan düşman topçusu faâliyet haline 
geçtikçe topçularımız dahi onu yerleştirmekle uğraşmaktadırlar. 
Düşman topçusunun mevkii ve istikametimizi bombalaması keşif 
ve dikkat etmek üzere oraya topçu subayı gelecektir. Yanınızdaki 
topçuya karşılık olarak düşman siperleri tahrip ettiriniz ki bu sû-
rette düşman topçusunun etkisi piyademiz üzerinden uzaklaşsın.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:16 Mayıs 1915
11. Tümen İstihkâm Bölüğü Kumandanlığı’na

Gösterilen mahalde büyük bir gayretle çalışıldı. 60 metre boyunda 
ve 1-3 metre derinliğinde birleşme hendeği yapıldı.

3. Tabur 2. İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Teğmen Halil Zeki
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Tarih:16 Mayıs 1915
İstihkâm Bölüğü Kumandanlığı’na

Akşamdan alınan emir üzerine Cesarettepesi üzerinde merkez geri-
sinde saat dokuzdan on ikiye kadar dağıtma. Elli metre uzunluğun-
da en yüksek yeri çökmüş yüksekliğinde avcı çukurları oluşturuldu. 
On ikide gelen emir üzerine 57. Alay’ın 2. Tabur’unun bölgesindeki 
siperlerin takviyesiyle mazgalların inşâsına gidildi. Avcı hattındaki 
izdihamdan ve müdâfaa edenlerin engellerinden dolayı bütün kuv-
vetle çalışamamış hatta siperleri işgal eden bölük tarafından kuv-
vetin bir kısmı geri döndürüldü. 

Teğmen Abdulvahab

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 11.00
İkamet Mahalli: Cesarettepesi gerisinden

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1-Dün gece başlangıçta alınan emir üzerine Cesarettepesi üzerinde 
tahkîmata tedbirler alan eski takım 150 metrelik diz siperi kazdığı.
2-Sonrasında verilen emir üzerine takımlar adı geçen mevkiden 
bizzat alınarak 125. Alay 3. Tabur ve 57. Alay 2. Tabur bölgesine ge-
tirilen ve kum torbalarından mazgallar inşâsıyla uğraşılmıştır. Avcı 
hattındaki hâsıl olan izdihamdan bütün kuvvetle çalışmak imkânı 
görülememiştir. 125. Alay 3. Tabur Bölük Kumandanları’ndan Teğ-
men İbrahim Efendi tarafından gösterilen kısımda da eksiksiz ola-
rak kum torbasıyla mazgal kurulmuştur.
3-Bölüğün diğer bir takımı 60 metre uzunluğunda ve 301 metre de-
rinliğinde zikzaklı kavuşan yolu kazmış ve maskeleyebilmiştir.
4-Emir olduğu şekilde geceleyin büyük bir gayretle siperlerin ta-
mamlanmasına devam edileceği ve şimdi istenilen dört manga 
kuvvetinde bir müfrezenin oraya gönderildiği.
5-11. Tümen İstihkâm Bölüğü şimdiye değin vazîfesini namuslu bir 
şekilde yerine getirmiş vazîfesini hakkıyla yerine getirmeye azim 
ve niyet etmiş olup korkaklığı hiçbir zaman kabul etmez ve şerefi 
şanıyla olmasını bilmiştir.
6-Takım kumandanlarından alınan raporlar ilâve edilmiştir.
7-72. Alayı’nı yardımcı olarak bulunan taburu Düztepe’deki tahkî-
mata memur edilmişti. İşte bu taburda on beş portatif kürek ve altı 
büyük kürek ve üç kazma mevcûd olduğundan azlığına binaen bun-
ların da birleşen çukurda çalıştırılmasına müsâade buyurulması arz 
edilir.

11. Tümen İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Yüzbaşı Hüseyin Bahri
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Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 17.30
İkamet Mahalli: Kemalyeri

Tümen Emri
1-Düşman dün gece sağ kanat ve cephemize birçok defalar hücum 
teşebbüsünde bulunmuş ise de askerimizin hazırlıklı olması ve ted-
birleri sayesinde engellenmiştir.
2-16. Tümen, Kemalyeri’nin bir buçuk kilometre güneyinde sol ka-
nat gerisinde bulunan Kavakderesi’ne gelmiştir. Kabatepe bölgesi 
kuvvetlerinden iki tabur Kabatepe’nin doğusunda Hacı Andon’un 
Çiftliği kuzeyinde bulunmaktadır. Anafartalar bölgesi kuvvetleri 
sağ kanadımızı Balıkçı Damları’na kadar olan bölgeyi gizlemek ve 
temîn etmekdedir.
3-A) Sağ kanat bölgesi kuvvetlerinden 125. Alay’ın 3. Tabur’u 57. 
Alay’dan bir taburla değiştirilecektir. Adı geçen 125. Alay’ın 3. Ta-
bur’u sol kanattaki alayına katılmak üzere emrime bakarak bu gece 
teslim edeceği cephelerinde ihtiyat olmak üzere kalacaktır. Sağ Ka-
nat Bölgesi Kumandanlığı’nın çeşitli vazîfeler ile Düztepe gerisin-
de toplu bir vaziyette bulunduracaktır. Yalnız Balıkçı Damları’na 
kadar kuzeyden Sazlıdere ve batıdan denize kadar olan bölgeyi 
sağlam emniyette bulunduracak ve Anafarta kuvvetleriyle irtibat 
kuracaktır.
B- Kemalyeri güneydoğusunda bulunan 13. Alay yine emrime tâbi 
genel ihtiyat olmak üzere bu gece ordugâhını merkez bölgesi doğu-
sundaki Çataldere’ye nakil edecektir. Adı geçen alayın sol kanatta 
yardımcı olarak bulunan taburu bu gece bir kısmına katılacaktır.
C- Sol Kanat Bölgesi Kumandanlığı’ndan 72. Alay’ın vazîfesini 27. 
Alay’dan bir kısım üzerine bırakacaktır. 72. Alay (çoğunuz istisnâ) 
sağ kanat kuvvetlerine katılmak için vereceğim emre göre bu gece 
sol kanat bölgesinde yardımcı kuvvet olarak kalacaktır. Sol Kanat 
Bölgesi Kumandası’ndan düşmanın sağ kanat sonunu ve hatta adı 
geçen son yeri ile deniz arasından düşman gerilerine göndereceği 
fedâkâr keşif kollarıyla düşman hakkında kesin ve mükemmel 
keşifler yapılacaktır.
4-3. Süvari Alay’ı 2. Tabur’u Kemalyeri-Kabatepe yolu üzerinde 
87 Rakımlı Tepe yakınında bulunacaktır. Adı geçen bölük şimdiye 
kadar düşman sağ kanadıyla Kabatepe arasındaki bölgede denize 
kadar devam ettirmek üzere keşifler ve Kabatepe Müfrezesi’yle ir-
tibattan ibâret olan vazîfesinden başka kendi sağında Kavakdere-
si’ne gelmiş olan 16. Tümen ile dahi irtibat kurulacaktır.
5-Kanlısırt’ta birleşmiş olan bir topun yanına bu gece bir top daha 
gönderilecektir. Sol kanat, merkezde ve sağ kanatta birinci hatta 
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yaklaştırılmış olan topçu takımlarından piyademizi rahatsız eden 
düşman mitralyözü düşman piyade hattına yakın bulunan top-
çusunu zedelemek husûsunu kesinlikle talep ederim. Bunun için 
topçu takımları îcab ederse avcıların bulunduğu siperlere girerek 
kum çuvallarıyla mazgal ve gizlenme oluşturacaklar ve lüzum gö-
rülürse büsbütün açığa çıkararak mahvolacaklar. Ve fakat talep et-
tiğim vazîfeyi kesinlikle yerine getireceklerdir. Kemalyeri kuzey ve 
güneyinde bulunan bataryalarımızla sağ kanat gerisinde Soydağı 
Sırtı’nda bulunan bataryalarımız kendilerine tahsis olunan bölge-
lerdeki çukurları îcabında emin sûrette ateş altına alabilmek için 
ileri gönderdikleri topçu gözetleme sahrâ bataryaları îcab eden 
noktalarda avcı hatlarına kadar ileri göndereceklerdir. Her batarya 
kumandanı her an bataryasına süratle ateş açtıracak sûrette hazır 
ve uyanık bulunacak ve kendilerine tahsis edilen cepheyi sürekli 
sûrette dikkat altında bulunduracaktır. Düşman tarafından meyda-
na gelen eden mühim hedeflere ateş açış için her defasında benim 
dikkat çekmemi veyâhut topçu alay kumandanının emir vermesine 
beklemek doğru değildir. Sol kanatta bulunan sahrâ bataryasından 
şüphesiz daha çok faâliyet talep ederim. 
Obüs ve havan toplarının atışıyla başlayacakları zamanı ben emir 
edeceğim. Ancak adı geçen topların subayları düşman hattını ve 
mühim aksamı kesinlikle bilmeyecek ve adı geçen cepheleri îcabın-
da ateş altına almak için lâzım gelen hazırlıkları yapmış buluna-
caklardır.
6-Kumandanlarından 13 Mayıs 1915 numaralı emirin ikinci mad-
desine cevap vermelerini talep ederim.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 18.30
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusu

Tümen Kumandanları’na
Bugün kabul ettiğim emirde sol kanatta bulunan 125.  Alay’ın 3. 
Tabur’u mevziînin 57. Alay 1. Tabur ile değiştirilmesi emir buyuru-
luyor. Sözü edilen mevziîde bütün sağ kanat bölgesinin en ziyâde 
önemli bir mevkide olması ve düşmanın genellikle gece hücumları-
nı oraya yöneltmesi hasebiyle böyle bir mevkide azimli bir şekilde 
sabit edebilecek bir bölüğün herhalde tâlim ve terbiyesi yolunda ve 
subayları mükemmel bir tabur olması arz edilen bir şeydir. Hâlbu-
ki alayımın henüz teşkilatıyla tamamlanmamış bir halde bulunan 
1. Tabur’u efrâdı muharebeye kesinlikle yeteneği olmayan ve sa-



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

217

bit sağlamlıkla ve mânevîyatlarına asla güvenilmemiş acemi fert-
lerden oluştuğundan Allah korusun bir hâl vukuunda sağ kanadın 
bütün harp cephesi üzerinde tamiri aşikâr olmayan bir felaketin 
doğmasına sebebiyet verebilir. Ve bu sûretle alayımın bugüne kadar 
muhâfazaya bu kadar canları fedâ ettiği şan ve namusunu da ihlâl 
edebilir. Bundan dolayı herhalde 125. Alay’ın değişmesi lâzım, adı 
geçen mevkii bölgem harici sayılarak merkez bölgesine katılması 
veyâhut oraya tâlim ve terbiyesi mükemmel ve subayları mevcûd ve 
muharebeye elverişli diğer bir taburun birleştirilmesinin en ziyâde 
başarılı olacağı düşüncesinde bulunduğum arz edilir.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih:16 Mayıs 1915
64. Alay Kumandanlığı’na

1-İleriye sevk ettiğim keşif kolu düşman ile temas oluşturdu İskele 
tarafından mitralyöz olmak üzere üç cepheden ateşe yakalandı.
2-Düşmanın iki kayık asker ihrac ettiği keşif kolunun ifadesinden 
anlaşılmıştır.
3-Keşif kolu gündüz olması münâsebetiyle istenilen noktaya gire-
mediğinden ihrac edilen düşman askerleri ateş altına alınamamış-
tır.
4-Dünkü sırtlarda düşmanın bir miktar askerleri vardır. Ve bugün 
cephemize ateş etmektedir.
5-47. Alay tarafından akşam hiç teşebbüste bulunmamıştır.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Mehmed Ali

Bu gece için Yüzbaşı Fuad Efendi’nin kuvvetli keşif koluyla hareket 
etmesi düşman keşifçilerini esir etmesi, esirlerini zapt eylemesi, 
denize kadar gitmesi şiddetle uygulanmıştı. Gece elbette yapıla-
caktır. 47. Alay taburlarına dahi taraflarından emir verilmesini rica 
ederim. Sağ Kanat Kumandanlığı’na sunarım.

64. Alay Kumandanı
Binbaşı Servet

Görüşler: Bundan bahisle saat 18.40 tümene rapor yazılmıştır.
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Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1- Bu gece sağ kanadımızda yine aralıklarla şiddetli ateş edilmiştir.
2- Bu gece 1. Tabur 4. Bölük bölgesinde Çineli Ali namında bir nefer 
düşman siperlerine başarılı bir şekilde 2 adet bomba attığı.
3- 2. Tabur’dan 1 şehit ile 1 yaralı meydana gelip akşamki listede 
verileceği, başka bir olay olmadığı arz edilir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Tarih:16 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

1- Durumda değişiklik yoktur.
2- Allah’a hamd olsun bir olayımız yoktur.
3- Kıtaatımız bütün gece korunaklı bölgelerde çalışarak her bir 
korunaklı bölgeye 48’er adım genişletilmiş ve devam olunmaktadır.
4-27. Alay’ın solunda cephesi güneye yönelmiş olmak üzere yapı-
lacak iki siperden soldakinde çalışılmış ve uzatılmış ise de sağdaki 
kısmında emir olunan istihkâm askeri gelmediğinden dolayı bir şey 
yapılamamıştır. Emre rağmen istihkâm askerinin gönderilmemesi 
ve kuvvetlendirmenin gecikme sebeplerinin ne olduğu şimdi İstih-
kâm Bölüğü Kumandanlığı’ndan soruldu. Alınacak cevabın bildiri-
leceği arz olunur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir

72. Alay Kumandanlığı’na
C- İstihkâm Bölüğü’nün gelip gelmediğini gece araştıracaktınız ve 
gelmediğini anlayınca çekilecektiniz. Hiçbir mazeret kabul etmem. 
Vazîfeyi gözümüz önünde bulunan ehemmiyetle takip ve yerine 
getirmeniz lâzımdır. Bir daha bu aşikâr rahatlığı gösteren mazeret 
beyân etmeyiniz. Vazîfeyi takip etmelisiniz.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:16 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

Sabah Raporu
1- Durumda değişiklik yoktur. Yalnız Kanlısırt ile Kırmızısırt ara-
sındaki derenin başına düşmanın gizlice uzattığı sipere bir maki-
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neli tüfek ve hatta uzakta bomba atar bir makinenin sürüldüğünü 
hüküm verilecek emâre ve zâyiatımız vardır. Önceki hücumlarda 
derenin bu noktası dahi elde edilmek için pek ziyâde bildirmiş düş-
manın etkili yan ateşleri etkisiyle başarılı olamamış idik. Bu mev-
ziîn top ateşiyle imhâsı için Topçu Kumandanlığı’ndan dün rica et-
miş idim. Yapılan ateş sürekli ve grup hâlinde olmadığı için etkisi 
görülmedi. Düşmanın bahsedilen tertîbatı birliğimize pek ziyâde 
zarar vereceğinden top ateşiyle imhâsını istirham ederim.
2- Kırmızısırt’taki düşman mevziîne yapılmakta olan lağımların 
birisi 25 ve diğeri 8 metreyi bulmuştur. Dünden îtibâren Kanlısırt 
üzerindeki düşman mevziîne en yakın iki noktadan lağım açmaya 
başlandığı arz edilir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Görüşler: Düşmanın bu dere başındaki bomba ve makineli tüfek 
mevziîni Kanlısırt’taki 33. Alay siperlerinin tahminen sağ kanat 
bölgesinden bizim cebel topuyla ateş altına aldırttım. Ve orada kum 
torbaları yapılmış mevziîni tamamen yıktırttım. Mesafe 250 metre-
den düşman askerleri kaçıştılar.

Mehmed Şefik

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
Tahkîmat hakkında deminden bazı mârûzatta bulunmuştum ki bu 
da istihkâm yüzbaşısının vâki olan beyânatında imkânsız idi. Şimdi 
tahkîmatı derinleştirerek aşağıda olduğu gibi netice isteğime ulaş-
tım: Arif Bey tarafından kazılan mevki başarılı görülmediğinden 
ve gecenin karanlığı hasebiyle de yeni bir mevziî seçmek mümkün 
olamadığından bugün akşamüzeri [sağdaki kazı hakkındadır] yeni 
mevziî seçmek üzere gelen istihkâm efrâdının bizim efrâdla be-
raber korunaklı bölgede çalıştığı anlaşılmıştır. Her verilen haberi 
kontrol etmek aşikâr olmadığı ve ancak verilecek haberler üzerine 
üst dereceye bilgi vermek îcab ediyor. Bunda bendenizin kusurla-
rım olmadığına temin ederim. Bundan dolayı süratle çalışıldığı ve 
çalıştırılacağını arz eder yanlış anlaşılan mârûzat hasebiyle kınan-
maktan berî tutulmaklığımı rica ederim Efendim.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir
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Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
C- Kanlısırt ile Kırmızısırt arasındaki derenin başına düşmanın 
uzattığı siper, topçumuz tarafından ateş altına alınacak ise de bi-
zim siperlerin de yakınlığı hasebiyle buradan emniyetle etkili bir 
şekilde elde edilmesi kuşkulu olduğundan yanınızdaki top ile zikr 
olunan düşman siperinin tahrip ettirilmesi gereklidir.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
 Yarbay Mustafa Kemal

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Bölgemize bir top daha verilmesine müsâade buyrulması arz edilir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:16 Mayıs 1915
Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na

125. Alay’ın Kırmızısırt’ta yaptığı tahkîmat sonucu geniş bir cephe 
işgaline mecbur kaldığından pek eksik olan mevcûdunun tamam-
lanması efrâdıyla arttırılmasına müsâade buyrulması arz olunur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Düşman sağ kanat ilerimizdeki şüheda siperini kendi sınırıyla 
birleştirdiği ve çok kere ihtimâl bir de makineli tüfek koyduğu 
anlaşılmıştır. Bugün topçu bu mevziî tahrip etmekte başarılı 
olamadığı takdîrde sonradan pek ziyâde rahatsız edileceğinden 
dikkatinizi çekerim.
2- Sol kanadımızda yapılmakta olan mahmûz birleştirilmiş, yalnız 
ıslâhatına devam olunmakta bulunmuştur.
3- Genel sûrette vaziyette başka bir değişiklik olmadığı arz olunur.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahîd
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Tarih:16 Mayıs 1915
Sol Kanat Kumandanlığı’na

1- Genel vaziyette değişiklik yoktur.
2- İleri mevziîde başlanılan lağımlar efrâdın henüz istisnâ yokluk-
ları hasebiyle arzu olunduğu kadar ilerlememiştir. Bugün bizzat ce-
saret verdim. Ve ondan sonra uygulamalarda sürat görülmüştür.
3- Bugün sabahleyin tâyin buyrulan top enplasmanlarının yerine 
ait geri kısım bitmiş ve diğerine dahi başlanmıştır. Topun geçiril-
mesi için yeniden açılacak bir yolun istikâmeti de tâyin edildi. Bu 
gece bitirilecektir ve diğer yol da emir gereğince genişletilecektir.
4- Bütün siper boyunca çıkış kademeleri tamamlandı.
5- Sabahleyin tarif buyrulan mazgal tahtaları ve çuvallar hazırlan-
dı. Bu gece konulacaktır.
6- Mahmûz dahi bu gece mazgalları bitirilerek gerisindeki siperin 
korunaklı bölge hâline getirilecektir.
7- Kayda değer başka bir şey olmadığı arz olunur.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahîd

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na

Emirler Subaylar Subaylar Vekîli Efrâd
1 1 0 7 125. Alay Karargâhı
0 8 0 710 1. Tabur
1 6 1 604 2. Tabur
2 15 1 1.321 Toplam

1- Harp sınırında mevcûd subaylar ve efrâd mevcûdu yukarıda ol-
duğu gibidir.
2- 24 saat zarfında meydana gelen zâyiat listesi eklidir.
3- Bugün 1. Tabur cephesinin soluna karşı düşman makineli tüfek 
tabye etmiştir.
4- 1. Tabur’a sabah çay ile çorba akşam üzüm hoşafıyla bulgur pi-
lavı 2. Tabur’a sabah konserve çorbası akşam etli nohutlu pirinç 
pilavı verildiği. 
5-Allah’a hamd olsun vukuat olmadığı arz edilir. 

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak
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Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
İstihkâm Bölüğü’nün bugün Allah’a hamd olsun hiçbir vukaat ve 
zâyiatı olmadığı.
Sabahleyin: Kavurmalı pirinç çorbası. Öğlen: Çay. Akşam: Kavur-
malı pirinç pilavı ile üzüm hoşafı verildiği arz edilir.

İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Bölük subaylarının yokluğu sevk ve idâreyi şekillendirdiği Alay Ku-
mandanlıklar’ından bildirilmektedir. Subay yol göstermeleri istir-
ham olunur.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:16 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

Akşam Raporu
1- Durumda değişiklik yoktur. Yalnız düşmanın merkez ve sağ ka-
nadımız gruplarına karşı bulunan kuvvetine yandan ve geriden et-
kili ateş edegelen tek topumuza tamamen cepheden Haintepe ile 
Cesaret Tepesi arasındaki sırt istikâmetinde ansızın gelen topçu 
ateşinden yalnız kalkanı epey zedelemiştir.
2- Kazılar ve seyrek ateş ile uğraştığı arz edilir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı Emri
1- 13. Alay 1. Tabur bu akşam Çataldere’de alayına katılacaktır
2- 27. Alay’dan bir tabur 72. Alay’ın işgal ettiği cepheyi gurubu ta-
kiben teslim alacak ve zikr olunan Alay, Kanlısırt doğusundaki ka-
rargâhı nezdinde verilecek emre göre toplu bulunacaktır.
3- 125. Alay 3. Tabur, 13. Alay 1. Tabur’un kalktığı bölgeye 
yerleşecektir. 125. Alay 3. Tabur ile 33. Alay’dan bir tabur sol 
kanat kuvvetinin yardımcı kuvvetini oluşturacaktır. 33. Alay 
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Kumandanlığı bu taburun numarasını bildirecektir.
4- 27. Alay tertip edeceği fedâkâr, cesur fertlerden oluşan bir kuv-
vetli keşif koluyla düşmanın sağ kanat sonunu ve zikr olunan son 
noktasıyla deniz arasının mükemmelen keşif ettirerek düşmanın 
buradaki kuvvetini ve hangi sınıfa mensup olduğunu bildirir rapo-
runu sabahleyin verecektir.
5- Alaylar 13 Mayıs 1915 tarihli emrin 2. maddesinde bulunan 
husûslar ve tertiplere ve hazırlığa dâir yarın öğlene kadar madde 
madde beyânda bulunacaklardır.
6- Bölgemizde bitişik yollar ve korunaklı bölgelerden başka ileri 
hattın gerilerinde müdâfaa yolları yapılmayıp dâima taarruz yol-
ları yapıldığı ve özellikle 125. Alay bölgesinde hayli ilerlemiş olan 
siperde lağım kazısı cidden teşekkür lâzım gelen bir dereceyi bul-
duğu görülmektedir. 33. Alay bölgesinden de inşâsına başlanan la-
ğımların doğusuna sarf-ı himmet olunması.
7- Bu gece hazır edilmekte olan mevziîlere yerleştirilecek iki top-
la yarın ansızın dere başında şüheda siperine karşı mevziîlenmiş 
düşman mitralyözü imhâ edilecektir.
8- Topçu Takımı düşmanın çeşitli hedeflerine mevziî ve mazgallar 
inşâ ettirerek hiçbirisinde sabit ve daimî kalmamak şartıyla îcab et-
tiği zamanlarda ansızın ateş açacak şekilde faâliyet yapacaktır. Bu 
maksat için İstihkâm Bölüğü yardım edecektir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 06.45
İkamet Mahalli: 14. Alay Gözetlemesinden

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
1- Düşman bu gece saat 20.00’den îtibâren saat 05.00’e kadar 
aralıklı bir sûrette şiddetli ateş ve bomba atmaya devam etmiştir. 
2- Biri saat 01.00’de olmak üzere sağ kanadımıza üç defa gayet şid-
detli ateş ve bomba ile hücum hazırlığında bulunmuş ise de akşam-
dan tespit edilen makineli tüfeklerin ve cephedeki piyade ateşimi-
zin şiddetinden bu teşebbüsü akim kalmış ve her defaki bir saat 
kadar devam ederek ateşe ara vermiştir. 
3- Şimdi durumda değişme yoktur. 

Merkez Kuvvetleri Kumandanı 
Yarbay Ali
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Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sol Kanat’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Durumda değişiklik yoktur. Yalnız Kanlısırt ile Kırmızısırt arasın-
daki derenin başına, düşmanın gizlice uzattığı sipere bir makineli 
tüfek ve hatta uzaklara bomba atar bir makinenin konulduğuna hü-
küm verilecek alâmet ve zâyiatımız vardır. Önceki hükümlerde de-
renin bu noktası dahi elde edilmek için pek ziyâde telefler vermiş 
fakat düşmanın etkili yan ateşleri etkisiyle başarılı olamamış idik. 
Bu mevziîn top ateşiyle imhâsı için Topçu Kumandanlığı’ndan dün 
rica etmiştim. Yapılan ateş sürekli ve grup hâlinde olmadığı için 
etkisi görülmedi. Düşmanın bahsedilen tertipleri kuvvetlerimize 
pek ziyâde zararına sebep olacağından etkili top ateşiyle imhâsını 
istirham ederim. 
2- Kırmızısırt’daki düşman mevziîne yapılmakta olan lağımların 
birisi 25 diğeri 8 metreyi bulmuştur. Dünden îtibâren Kanlısırt üze-
rindeki düşman mevziîne dahi en yakın iki noktadan lağım açılışı-
na başlandığı arz olunur. 

Sol Kanat Kumandanı 
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih: 16 Mayıs 1915
Saat: 10.25 
İkamet Mahalli: Maltepe’de Kolordu Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
C. Tezkire – 16 Mayıs 1915 tarih 1621 numara. 
Bigalı Kışlası civarındaki Kablo Muhafızlığı Akbaş’daki Menzil Jan-
darması tarafından, Bigalı Köyü’ndeki Cephanelik Muhafızlığı’nı da 
sözü edilen köydeki Depo Birliği tarafından teslim alınması yazıl-
mıştır. Efrâdınızı hemen geri çektiriniz. 

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Merkez Grubu’ndan 

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Düşmandan ganîmet edilen silâhlar ve teçhîzattan aşağıda yazılı 
aksamı da iki hayvana yüklenerek sunulmuştur. 

Merkez Kuvvetleri, 14. Alay Kumandanı
Yarbay Ali 
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İngiliz tüfeği: 20, Kaput: 2, Kasatura: 4, Fişenk: 600, Ceket: 1, Mata-
ra: 4, Küçük kazma: 4, Arka çantası: 1 Büyük kürek: 2 Büyük kazma: 
1, Bomba: 1.

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 14.00 
İkamet Mahalli: Turşun’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Arıburnu İskelesi’ne bir küçük nakliye gemisiyle bir torpido ve bir 
motor yakınlaşmıştır. 

Gelibolu Seyyar Jandarma Kumandanı
 Binbaşı Kadri 

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 16.00 
İkamet Mahalli: 3. Süvari Alay’ı 2. Bölük’ten 

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
15 Mayıs 1915 emr-i kumandanîlerine cevaptır. 
1- Dün takdim edilen krokide bölüğün bulunduğu mevki ve o civar-
da hayvanların muhâfazası için gizli bir yer bulunmaması ve su-
yun yakın bulunması mecburiyetiyle bugün bölük hayvanları orada 
bulunmaktadır. Emr-i kumandanîleri gereğince geceleri gözetleme 
postalarımız sol kanat ve Kabatepe’nin sağ kanat hizâsında dâima 
birbiriyle irtibat kurarak bulunmaktadırlar. Gözetleme postaları 
ilerisinde devriye keşif kolları kurulmuştur. Bunlardan başka düş-
man istikametine her gece subay ve küçük subay kumandasında 
keşif kolları gönderilmektedir. 
2- Bugün 11. Tümen’e mensup bir sahrâ topçu bataryası saat 
14.30’da 87 Rakımlı Tepe ile 105 Rakımlı Tepe’nin sonunun yolu 
böldüğü bölge arasına mevziîye girmiştir. 
3- Dün 16. Tümen Kumandanı ve Erkân-ı Harbi, Alay Kumandanları 
bulunduğu mevziîye gözetlemelerde bulunmak üzere gelmişlerdir. 
Bugün o tümene mensup topçu subayı top mevziî keşfine gelmiş-
lerdir. Tümen’in Kavak Deresi civarında ordugâh kuracaklarını söy-
ledikleri bilgi vermek için arz olunur.

 Sol Kanat’ta 3. Süvari Alayı 2. Bölük Kumandanı 
Yüzbaşı Selim Sâbit
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Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 16.00 
İkamet Mahalli: 3. Süvari Alayı 2. Bölük’ten 

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
15 Mayıs 1915 saat 20.00’de bir subay kumandasında düşmanın sağ 
kanadına gönderilen keşif kolumuz aşağıda olduğu gibi bilgi veri-
yor. 
1- Keşif kolumuz Karayorgi’nin Zeytinliği Deresi’ni takiben Kanlı-
sırt’ın güneybatısından inen derenin, sözü edilen derenin arasında 
bulunan sırta çıkarak dün de krokisi arz edildiği gibi sözü edilen 
sırtın düşmandan hâlî olduğu görülmüştür. Yalnız birçok İngiliz 
ölülerini sırt ve dere içinde çürümüş bir hâlde görmüştür. Bu dere-
nin batısında ve denize yakın olan uzayan sırtta dünkü krokide si-
perlerin mevcûd olduğu görülmüş ise de henüz boş olduğu tahmin 
ediliyor. 
2- Düşmanın sağ kanadı Çakal Deresi yazısının güney doğusundan 
tamamlar. 
3- Yanında düşmanın 40-50 kişiden ibâret bir kuvveti toplu niza-
ma geçerek sabah vakti ile beraber sırta doğru çıktıkları gözetleme 
subayımız tarafından görülmüştür. Bu husûs sabahleyin Kabate-
pe’den araştırılarak hakikat olduğunu belli etmiştir. Düşmanın her 
ihtimâle karşı geceleri sağ kanadında toplu bir birlik bulundurmak-
ta olduğu tahmin ediliyor. 
4- Bugün tekrar bir subay kumandasında keşif kolumuz düşmanın 
sağ kanadı istikametine gönderilmiştir. 

Sol Kanat’ta 3. Süvari Alayı 2. Bölük Kumandanı 
Yüzbaşı Selim Sabit

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 18.40 
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Sağ kanat gerisindeki sırtlara yapılan keşifte düşmanın Sazlıde-
re’nin kuzeyindeki sırtlarda bir miktar askeri olduğu, dün gece gön-
derilen keşif koluyla temas aşikâr edip ateş edildiği sağ kanattaki 
İhtiyat Taburu Kumandanlığı’ndan aldığım raporda bildiriliyor. 47. 
Alay tarafından bu düşman üzerine hiçbir teşebbüs icrâ edilmediği 
anlaşılmıştır. Buradan bu gece de o tarafa bir keşif kolu gönderile-
cektir. Bundan dolayı sözü edilen alayın da taarruza katılması için 
îcab edenlere bildirilmesi arz olunur.

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni 
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Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 18.55 
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Gayet acildir. 
 C: Sazlıdere’nin kuzeyindeki sırtlarda mevcûdiyeti bildirilen düş-
mana karşı keşif yapmak için gecenin gelmesine bakılması teessüf 
etmeye değer bir gaflet ve tembelliktir. Bu düşmanın orada durması 
mevcûdiyetinden ilk haberdar olan kuvvet kumandanı için şaşırtı-
cıdır. Bu emri aldığınız dakikada bahsettiğiniz düşman kuvveti ve 
bölgeler derhâl keşif ettirilerek îcabı kadar kuvvetle denize atılma-
sını ve neticesinin bildirilmesini kesin sûrette emrederim. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 18.55 

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Size yerine getirilmesini emrettiğim tertipler Kolordu Kuman-
danlığı’nın emri gereğindendir. Herhâlde 57. Alay’dan veyâhut 64. 
Alay’dan bir taburla 125. Alay 3. Tabur’un değişmesi ve neticesinin 
bildirilmesi lâzımdır. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 19.00  
İkamet Mahalli: 3. Süvari Alay’ı 2. Bölük’ten 

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
16 Mayıs 1915’te sunduğum raporda subay ve küçük subaylardan 
ibâret bir keşif kolunun düşmanın sağ kanadına gönderildiğini arz 
etmiştim. Keşif kolu subayı geldiğinden özellikle şâhitliği aşağıda 
olduğu gibi arz olunur. 
1- Bugün arz edildiği üzere keşif kolumuz Karayorgi’nin Zeytinli-
ği Deresi’ni, 125 Rakımlı Kanlısırt Tepesi’nden güneybatıya doğru 
inen dereyi böldüğü noktaya kadar gitmiştir. Bu iki dere arasındaki 
bölgede düşmandan eser yoktur. Düşmanın sağ kanadı Çakal De-
resi yazısının Ç harfinin 100 metre kadar güneyinde olduğunu ke-
sin sûrette gördüğünü ifade ediyor. Yalnız oradan îtibâren güneye 
doğru takip eden sırt yukarı sınırının bir miktar gerisinde olmak 
üzere düşmanın siper yâhut gizli yollar kazmakla meşgul olduğunu 
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gözetlemesi sonucunda görmüştür. Yeniden siper kazmakta olduk-
ları bölgeden güneye doğru Kabatepe’ye kadar olan kısmında düş-
mana dâir hiçbir eser görmemiştir. Bu keşifler sol kanatta bulunan 
72. Alay’ın 2. Tabur’unun 1. Bölük Yüzbaşısı Salih Efendi’nin kı-
lavuzluk ve katılımlarıyla yapıldığı için hakikate yakın bulunacağı 
zannında olduğum arz olunur. 
2- Bölük Kumandanı emirleriyle 87 Rakımlı Tepe’nin 300 metre 
doğusundadır. Bu akşam sağ tarafımızda bulunan 16. Tümen 48. 
Alay ile irtibat kuracaktır. 

3. Süvari Alayı 2. Bölük Kumandanı 
Kıdemli Yüzbaşı Selim Sabit

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- 16 Mayıs 1915 tarih ve 13 numaralı kumandan emirnâmeleri ikin-
ci maddesi hükümlerinin yapılması için sunulan Tümen Emri’nde 
bakılması buyurulacaktır. Bir olağanüstü olay meydana gelmediği 
takdîrde emir ve kumandanların arzusunun yarın akşam biteceğini 
arz eylerim. 
2- Arıburnu Kuvvetleri genel ihtiyatı olan 13. Alay’ı Çataldere’ye 
sürmekteki maksadım sözü edilen mevkiden doğrudan doğruya 
merkez bölgesi takviye olunabileceği gibi merkez kuvvetleriyle 
sağ kanat kuvvetlerimizin arasında düşmanın mutlak bir taarruz 
düşündüğü cepheye sürat ve kolaylıkla yetişmek ve genel sûrette 
vücuda getirdiğimiz gizli yollarla gece ve gündüz sağ kanada ve 
sol kanada gizlice yetişebilmek imkânının temînat altına alınmış 
olmasındandır. 
3- Kavak Deresi’ne gelmiş olan 16. Tümen karargâhıyla irtibatın ko-
runması için bir subay gönderilecektir. 
4- Sazlıdere-Balıkçı Damları ve kuzeyinin Anafartalar Bölgesi Ku-
mandanlığı tarafından temînde bulunduğunun kabul edilmekte ol-
duğu arz olunur. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 20.30 
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Bölgesi’nden

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın durumunda değişiklik yoktur. 
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2- Kuvvetlerimiz bugün de siper kazma, mazgal açma, müdâfaa dü-
zeni ve korunaklı bölge inşâsıyla meşgul olmuşlardır. Düşman si-
perleriyle yan yana olan siperlerimiz tamamlanmıştır.
3- 14. Alay kuvvetlerine bugün sabahleyin çay, ekmek, konserve 
çorbası; öğleyin zeytin dânesi, üzüm, fındık; akşamüzeri etli kuru 
fasulye verildiği arz olunur. 

Merkez Kuvvetleri Kumandanı 
Yarbay Ali

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 22.30 
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Durumda değişiklik yoktur. Şimdilik taraflar sükûnettedir. Yalnız 
karşıdan silâh atılmaktadır. Kuvvetler siperlerin tahkimiyle meş-
guldür. 125. Alay 3. Tabur, 57. Alay 1. Tabur tarafından değiştirilmiş 
ve ihtiyat olarak geriye çekilmiştir. Emredilen tarafa bir keşif kolu 
gönderildiği arz olunur. 

Sağ Kanat Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 22.45 
İkamet Mahalli: Çataldere’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
 Alayımla öğleden sonra saat 21.00’da Çataldere’ye geldiğim arz 
olunur. 

13. Piyade Alayı Kumandanı 
Yarbay Ali

Tarih:15/16 Mayıs 1915
Tümen’den Umûm Emredilen Bildiri

Önceki sabah Muavenet-i Millîye torpidomuzun batırdığı dün 
bildirilen İngiliz zırhlısının ismi Goliath olup zırhlı ile beraber beş 
yüz kişinin de boğulduğu İngiltere Bahriye Nezâreti’nin resmî bil-
dirisinden anlaşılmış bulunduğu Kuzey Grubu Kumandanlığı’ndan 
bildirilmiş olmakla herkese bildirilir. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemâl
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Tarih:15-16 Mayıs 1915
Saat: 16.30 
Düşmanın çıkarma yaptığına dâir sağ kanat bölgemizden bir şey 
görülemediği alınan rapora atfen arz olunur. 

20. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Mehmed Ferîd

Tarih:16 Mayıs 1915
11. Tümen İstihkâm Bölüğü Kumandanlığı’na

Gösterilen mahalden büyük bir gayretle çalışıldı. 60 metre uzunlu-
ğunda ve 1-3 metre derinliğinde irtibat çukuru yapıldı.

 İstihkâm 2. Bölük 3. Takım Kumandanı 
Teğmen Halil Necati

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 18.48 

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Taburun bir bölüğü ilerimizde ve gerimizdeki topçulara muhafız 
olarak gönderildi. Diğer bir bölükten dahi bu gece yeterli miktarda 
efrâd verilerek istihkâm yüzbaşısının yol göstermesiyle tahkîmatta 
çalıştırılacaktır. Emr-i Âlîlerinin emirleri üzere 64. Alay ile irtibat 
kuruldu. 

72. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Binbaşı Mahmut

Tarih:16 Mayıs 1915
Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na

Bu gece yarısına yakın buraya gönderilen İstihkâm Müfrezesi veya 
Takımı ancak siperlerimizin yarısına kum torbalarından mazgal ya-
pıp sabaha yakın gittikleri ve en ziyâde üzüntüye şayan olan siper-
lerde bir iyileştirme yapılamadığından gündüzün icrâsı lâzım gelen 
iyileştirmeyi yerine getirmek üzere sözü edilen takımdan yirmi ne-
ferinin ayrılması ve buraya gelmeleri için îcab edenlere emir buyu-
rulması istirham olunur. 

125. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Yahya Kâzım 

Görüşler: Yirmi dört saat zarfında Alay’da on yaralı ile dört şehit 
olduğu Başhekimlik’ten bildirildi. 



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

231

Tarih:16/17 Mayıs 1915
Saat: 21.45 

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Taburumuzun işgal etmiş olduğu bölge tamamıyla 57. Alay 1. Ta-
bur’a bırakıldığı ve şu iki gün zarfında sözü edilen bölge hakkında 
edilen fikir dahi ilâveten beyân edildiği ve taburumuz şimdiki hâl-
de sözü edilen bölge merkezi gerisinde sözü edilen taburun ihtiyat 
kuvveti derecesinde topluca bir hâlde bulunduğu arz edilir. 

125. Alay 3. Tabur Kumandanı 
Yahya Kâzım

Tarih:16/17 Mayıs 1915
Saat: 09.00

64. Alay Kumandanlığı’na
1- 16/17 gecesi cephemiz karşısında yapılan taarruz keşfinde deniz 
kenarına kadar atılmış ve düşmandan kesinlikle eser görülmemiş 
ve bu şekilde düşmanın gündüz oralardaki kuvvetinin bir keşif ko-
lundan ibâret olduğu ve geceleri geri geldikleri anlaşılmıştır. Bizzat 
deniz kenarlarına gidilmiş, araziye göre keşif kollarının bölgeleri 
tâyin edilmiş, bununla birlikte düşmanın böyle ufak tefek kuvvet-
lerinin de sarkmasına müsâade edilmeyecektir. 
2- Geceleri düşmanın bir torpidosu 400 ilâ 500 metre kadar yaklaşı-
yor. Ve projektörleriyle sahilleri aydınlatmaktadır. 
3- Bugün cephemizde düşmandan eser yoktur. 
4- 47. Alay cephesinde bulunan birkaç düşman neferi keşif kolları-
mıza yandan ateş ediyorlarsa da cevapsız kalmıyorlar. 
5- Keşif kollarımız düşmanın iskele tarafından gelen yük hayvanla-
rını vazîfelerinden men edip avlamaktadır. 
6- Düşmanın bir kısım askerini sandallarla vapura nakletmekte ol-
duğu, bir istimbotla vapurdan iskeleye birtakım eşyâ nakletmek-
te oldukları İleri Karakol Bölüğü’ne memur 2. Bölük Kumandanlı-
ğı’nın raporundan anlaşıldığı arz edilir.

 64. Alay 1. Tabur Kumandanı 
Yüzbaşı Mehmed Ali 

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na takdim. 17 Mayıs 1915. 
64. Alay Kumandanı 

Binbaşı Servet
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Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 13. Piyade Alayı İhtiyat Mahalli
16 Mayıs 1915 günü öğleden sonra 17.35’i geçerek Alay Yaveri 19. 
Tümen Kumandanlığı’ndan şifâhî sûretle aşağıdaki emri telakkî 
etti:
Alayımız bu gece ortalık karardıktan sonra Çataldere’ye gidecektir. 
Sırtın gerisinde münâsip bölgede ihtiyatta bulunmak üzere yerle-
şecektir. Derhal taburlara ve Kanlısırt’taki tertip edilmiş 1. Tabur’a 
hazırlanmak için emir verildi. Çataldere’de bulunacak olan alayı-
mızın bölgesini öğrenmek üzere Alay yaverini gönderdim. Öğleden 
sonra 20.00’de ordugâhtan hareket edildi. 9.00’da Çataldere’ye ula-
şıldı ve Tümen Kumandanlığı’na 14. Alay telefonu vâsıtasıyla aşa-
ğıdaki rapor yazıldı.

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 22.45
İkamet Mahalli: Çataldere 13. Piyade Alayı İhtiyat Mahalli

Kemalyeri’nde 19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Alayımla öğleden sonra 21.00’da Çataldere’ye geldiğim arz olu-
nur.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih:16 Mayıs 1915
Saat: 22.50 
İkamet Mahalli: Çataldere 13. Piyade Alayı İhtiyat Mahalli

Merkez Grup Kumandanlığı’na
Alay Yaverine gösterilen bölgede Çataldere’ye Alayımla geldim. 19. 
Tümen Kumandanlığı’na yazılan raporumuz telefonunuzla açık-
lanmıştır.

13. Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Ali Rıza

Tarih: 16 Mayıs 1915
Bugün ordugâh düzenlendi. Tâlime çıkıldı. Güney bölgesini keşif 
ve tanımak için gittik. Bir Alman Binbaşısı eşliğimizde idi. Hava 
güzeldi. 
Kayda değer bir şey yoktur. 
Bugün gelen Tümenin günlük emri aşağıda olduğu gibi idi. 
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1. Alay Kumandanlığı’na
Numara: 29

Alınmış 

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sarafim Çiftliği Tümen Karargâhı

Tümenin Günlük Emri

1- Birlikler krokide gösterildiği şekilde toplanmak üzere toplanma 
bölgesini seçecektir.

Krokide gösteril-
meyen birlikler 
bulundukları ko-
nak bölgesinde 
toplanacaklardır. 
3- Alaylar Kirte 
istikametiyle ko-
nak bölgelerin-
den Yassı Tepe Ali 
Bey Çiftliği (Ten-
ker Tepe) sınırına 

kadar olan bölgedeki yollar ve araziyi bugün keşif ettireceklerdir. 
Sıhhiye Bölüğü, Ekmekçi Müfrezesi ve Piyade Cephane Kolları da 
Kirte Ali Bey Çiftliği Soğanlıdere ağzına giden yolları ve sözü edilen 
bölgeyi öğretmek üzere birer posta göndereceklerdir.    
4- Bugünden îtibâren bölgeler konaklarında tâlim yapacaklardır. 
Piyadeler süngü tâlimi, özellikle kazılmış siperden hücum ve 150 
metrelik bir mesafeyi molasız hücum etmeye çalışacaklar ve konak 
bölgelerinden uzağa çıkmayacaklardır. 
5- Uçak görüldüğü takdirde bölgelerinde bulundukları siperde yere 
yatacak ve toplu hedef göstermeyeceklerdir. 
6- Konaklarda: Civar yollara alaylar konak bölgesini gösterir yazılar 
yazacaklardır. 
7- Alaylar muharebe maksadıyla hareket emri aldıkları zaman bü-
yük ağırlıklarını bırakacaklardır. Hemen küçük ağırlıklarıyla hare-
ket edeceklerdir. 
A- Bunun için alaylar emir aldıktan kaç dakika sonra harekete hazır 
bulunacaklarını tecrübe ve sonucunu 17 Mayıs 1915 sabahı Tüme-
ne bildireceklerdir.
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B- Bu halde büyük ağırlıkların mahallerinde bir intizam ile kalması 
ve Alayın emri altında bulunması sağlanmalıdır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Emrin ilâvesi aşağıdaki gibidir.
2. Nizamiye Tümeni
Kumandanlığı Aded

1. Alay Kumandanlığı’na
Tarih:16 Mayıs 1915

Tümenin Günlük Emrine İlâvedir
1- Vazîfelerin gece verilmesi daha galip olma ihtimalinden dola-
yı gündüz askere îzahlı uyku uyutturulması ve tâlimin 2,5 saatten 
fazla yaptırılmaması lâzımdır. Bu tâlim zamanının tâyini Alay Ku-
mandanları’nın tercihine bırakılmıştır. 

2.Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Bugün yazılan Alay emri aşağıda olduğu gibi idi.
Numara: 22

Alınmıştır

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sarafim Çiftliği

Alay Emri
1-Bugünkü Tümen emrinin üçüncü maddesindeki keşif ettirilmesi 
emredilen bölgelere günlük gidecek keşif subayları alayca akşamdan 
bildirilecektir. Yarın güney bölgesi keşif edilecektir. Bu bölge iki 
kısımdır. Birinci kısım adalar deniziyle Kirte – Seddülbahir caddesi-
nin arası, ikinci kısım Kirte, Seddülbahir caddesiyle Çanakkale ara-
sındaki bölgedir. Birinci kısma yarın 1. Tabur Kumandanı Seyfeddin 
Bey gidecektir. Refâkatinde 1. Tabur Yaveri 8. Bölük Kumandanı bu-
lunacaktır. İkinci kısma Binbaşı Memduh Bey gidecektir. 
2- Tümen’in Piyade Cephane Kolu Havuzlar Deresi vadisindedir. 
Bunu bütün nakliye vâsıtaları kumandanları öğreneceği gibi yarın 
Alay Ağırlık Kumandanı, Cephane Kolu’nun eşlik etmesiyle Cepha-
ne Kolu’nun bulunduğu mevkie Ali Bey Çiftliği ve Kirte’ye gidecek 
yollar öğrenilecektir. 
3- Alayın toplanma bölgesi ordugâhımızın hemen batısındaki düz-
lüktür. 
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4-Özellikle geceleri süratle toplanabilmemiz için efrâdın uykusu 
almış bulunması lâzımdır. Bununla dolayı günlük öğleden sonra ol-
mak üzere 2,5 saatlik tâlim yeterlidir. Efrâdı gündüz dahi uyutmalı 
ve uykusunu aldırmalıdır. 
5- Yarın öğleden sonra Arıburnu bölgesine gideceğim. Makineli Tü-
fek Bölüğü Kumandanı bana eşlik edecektir. 
6-Keşfe giden subaydan başkası ordugâhtan ayrılmayacaklardır. Gi-
denler dahi yerine bir vekil tâyin etmiş bulunmalıdır. 

1.Piyade Alayı Kumandanı
Yarbay Talat

Alayın Tüfek Mevcûdu Aşağıda Olduğu Gibidir

Mavzer Şınayder Martin
Mavzer 
Fişengi 
Sandık

Şnayder 
Fişengi

Martin 
Fişengi

3068 94 551 56400
Taburlar-

da

10 40 55 2400
Makineli

de
3078 94 40 606 56400 2400 (Toplam)
3212

Tarih:15/16 Mayıs 1915
Saat: 1.45
Erişimi: 3.00
İkamet Mahalli: Büyük Anafartalar’dan

47. Alay Kumandanlığı’na
Balıkçı Damları doğusunda iki tümsekcikle Çatlak Dere’nin güne-
yindeki sırtta düşmanı gördüm. Düşmanın bir torpidosu Çatlak 
Dere ile Balıkçı Damları önünde duruyor ve projektörüyle Çatlak 
Dere, Balıkçı Damları’nı ışıklandırıyor.
Vazîfemi bitirdim, geri geldim. 

47. Alay 8. Bölük Teğmenleri’nden
Alaattin 

Tarih:15/16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlı Kuyu

47. Alay Kumandanlığı’na
Bugün Ağıl Deresi civarında görülen düşman keşif kolu ilerideki ta-
bur tarafından neden görülmemiştir. Bu taburun ileri sürülmesin-
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den maksat nedir? Bu gibi küçük kıtaların diri diri yakalanmasını 
ben taburdan bekliyorum. Birkaç gündür buralarda dolan bu küçük 
müfrezenin mümkünse bu gece ele geçirilmesini arzu ediyorum. 
Tabur bu günkü ihmalini böyle bir başarıyla gidermelidir. Ve bana 
bu basiretsizliğin sebeplerini bildirmelidir. Sizde lâzım olan araş-
tırmaları yapınız. Derhal cevap veriniz. 

16. Tümen Kumandanı
Rüştü

Görüşler: Gelişi saat 02.00

16. Tümen komutanı Mehmet Rüştü ( Sakarya) Bey
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Tarih:15/16 Mayıs 1915
Saat: 02.20
Saat: 05.25
İkamet Mahalli: Kocaçimen
1.Tabur’dan 3. Bölük’e sözü edilen düşmanı yakalamak üzere ha-
reket emri verilmiştir.
Düşman Çatlak Dere ile Ağıl Deresi’nin birleştiği noktalar arasın-
daki sırtlarda olduğu ve tahkîmat yaptığı keşif kollarından alınan 
bilgiden anlaşıldı. Bölük sağ kanat topçu mevziînin 300 metre ka-
dar güneyinde önceden yapılmış bir siperde bu geceyi geçirmek 
üzere hareket etti. 
1- 1. Tabur’a geldim. Düşmanın Ağıl Dere sırtlarında bir manga kuv-
vetindeki keşif kolu 1. Tabur’un 3. Bölük’ü tarafından gönderilen 
kuvvetli bir keşif kolu aracılığıyla uzaklaştırıldığı ve 1. Tabur ikinci 
bir kuvvet sevkiyle oraları kuvvetlendirme ve gözetim altında bu-
lundurmak da olduğu tabur kumandanlığı ifadesinden anlaşılmış-
tır. 
2- Daha yakından tahkim mahallini görmek üzere 1. Tabur Kuman-
danı’yla beraber ileri gidiyorum. 

Keşif Kolu Kumandanı
Ali 

Saat: 6.30
47. Alay Kumandanlığı’na

1- Düşmanın tahkim etmek istediği sırtı 2. Tabur 5. Bölük’ten Teğ-
men Ali Rıza Efendi Alaya gösterecektir.
2- Düşmanın tahkim etmek istediği bölgeyi bizzat gördüm. Hâlen 
orada düşmandan eser kalmamıştır. 
3- Cebel topçusuna tahkim edilen bölge gösterilmiştir. 
4- 3. Bölük ve 2. Bölük’ten kuvvetli bir keşif kolu şimdi Abdal Tepe 
sırtları önünden sahile doğru ve Çolak Tepe’den sahile doğru ileri 
sürülmüştür.
5- Düşmanın tahkîmat için karaya çıkarmış olduğu kuvvet en so-
nunda iki mangadan ibârettir. Bundan dolayı emrinize bağlı olarak 
taburu şimdi harp sınırının sağ kanadına doğru harekete geçirece-
ğim. Fakat hareket istikameti verilmemiş olduğu için şimdi tabur 
ve cephe istikametinin bildirilmesini istirham ederim. 

47. Alay 1. Tabur Kumandanı
Memduh
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Tarih: 15/16 Mayıs 1915
Saat: 9.45
İkamet Mahalli: Kurt Geçidi Güney Sırtlarından

47. Alay Kumandanı Tevfik Bey’e
Şimdi süvari subay keşif kolundan aldığımız rapor aşağıda olduğu 
gibidir. 

Tarih: 15/16 Mayıs 1915
Saat: 7.00

Bölük Kumandanlığı’na
(İki Numaralı Subay Keşif Kolundan)
1- Azmak Deresi ve ona paralel olan dereler ve sırtlar Ağıl Dere-
si’ne karıştığı yer civarına kadar olan bölgeyi şimdi taradım, henüz 
düşmana denk gelinmemiştir. 
2- Ben şimdi Ağıl Dere sırtlarına doğru ilerliyorum.

Teğmen İsmail Hakkı 

Tarih: 15/16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocaçimen

16. Tümen Kumandanlığı’na
Bundan başka Çatlak Dere ve Ağıl Dere’nin birleştikleri yere kadar 
birer subay keşif kolu gönderilmiş ise de henüz düşmana dâir bir 
bilgi alınamamıştır. Bu iki keşif kolu geri döndüklerinde düşmana 
denk gelmedikleri ve Azmak Dere ile Çatlak Dere’ye kadar olan böl-
ge dâhilinde düşman olmadığını belirtmediği takdirde 2. Tabur ile 
geri gelip gelmeyeceğinin emir ve bildirilmesi.

47. Alay Kumandan Vekili
Binbaşı Edip

Tarih: 15/16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlı Kuyu
Numara: 271

47. Alay Kumandanlığı’na
1- Tümen yarın Kocadere’nin iki km kadar güney batısında Kavak 
Dere vadisine nakil edecektir. Fakat düşmana kesinlikle görünme-
yecek ve donanma ateşinden de korunacaktır. 
2- Kuvvetler yarın geceyi yeni ordugâhlarında geçirmek üzere ha-
reket vakitlerini düzenleyeceklerdir. Süvari Bölüğü ve İsmail Te-
pe’deki Batarya Muhafız Piyade Bölüğü’yle beraber yerinde kala-
caktır. 47. Alay’ın ve Topçu Alayı’nın ilerideki aksamı alaylarına 
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katılacaktır. Topçu Alayı merkezde olmak üzere 47. Alay sağında ve 
48. Alay solunda ordugâh kurulacaktır.
3- Sıhhiye Bölüğü Tümen karargâhı da yarın yeni ordugâha hareket 
edecektir. 
4- Alay yaverleri ordugâh bölgesini seçmek ve göstermek üzere öğ-
leden sonra saat 14.00’de Tümen karargâhına gelsinler. 

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 16 Mayıs 1915
Saat: 11.20
İkamet Mahalli: Kocaçimen Dağı’nın Doğusu

Alay Emri
1- Alay bugün Kocadere’nin iki km kadar güney batısındaki Kavak 
Dere vadisine nakil edecektir. Fakat düşmana kesinlikle görünme-
yecek donanma ateşinden korunacaktır.
2- Taburlar bu geceyi yeni ordugâhlarında geçirecektir.  Bunu için 
2., 3. Tabur saat 3.30’da hareket etmek üzere taburlar kol başları 
cephesi Anafarta – Kocadere yolu üzerinde güneye yönelmiş ve iki-
si bir hizâda bulunmak üzere toplanacaktır. Kol başları yolun dönek 
noktasında bulunacak. 
3- 1. Tabur sırtlar üzerinden giden Anafarta – Kocadere (ordugâ-
hımızın hemen batısından geçen yoludur. Taburlar önceden ordu-
gâhlarından bu yolla birleşmek üzere yollar yapmışlardır.) üzerin-
den saat 18.00’de Kavak Dere vadisinde bulunmak üzere hareketi 
düzenleyecek ve hareket saatini tâyin edecektir.
4- Yalnız İsmail Tepe’de batarya muhafızı olan bölük o batarya ile 
beraber orada kalacak diğer tamamlanan Alay kuvvetleri yeni or-
dugâha gidecektir. 
5- Yeni ordugâh Alay sağında, Alay’ın solunda topçu, daha solda 48. 
Alay ordugâh kurulacaktır.
6- Büyük ağırlıklar Kocadere Köyü’nün batısındaki yamaçlarda 125. 
Alay’ın büyük ağırlıkları civarında kalacaklardır. 
7- Taburlar ordugâhına ulaşmada tabur kumandanları seçecekle-
ri subay aracılığıyla ordugâhımızdan Kanlısırt ve bu sırtın güney 
uzunluğunda Yeşil Tarla’ya ki: Düşmanın sağ kanadı oraya kadar 
uzar. Yaklaşma için gerekli yolları keşif ettirecektir. Bundan dolayı 
geceleyin yaklaşma için gerekli işaretler tâyin edilmeli. 125 Rakımlı 
Tepe’de 125. Alay bulunduğuna göre 125. Alay’ın büyük ağırlığın-
dan alınacak bir neferden bu sırta giden yol öğrenilebilir.
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8- Taburlar keşiflerin sonuçları ve düşman hakkında alabileceği bil-
giyi bundan sonra saat 8.30’da alaya bildirecektir.

47. Alay Kumandanı
Binbaşı Tevfik

Tarih: 16 Mayıs 1915
Saat: 15.30
Hatıra: Hareket zamanına kadar taburlar efrâda akşam yemeklerini 
yedirmiş bulunmalıdır.  Alay her üç tabur birlikte olduğu halde ha-
reket etmiş ve akşamüzeri Kavak Dere vadisindeki ordugâha ulaş-
makla ordugâh kurulmuştur. Gece sözü edilen bölgede ateş devam 
etmiştir. 

Tarih: 16 Mayıs 1915
Saat: 19.35
İkamet Mahalli: Dene26 Pınarı Dere’sinden

47. Alay Kumandanlığı’na
1- Alaylar kendilerine gösterilen ordugâh bölgesinin batısındaki 
sırtların doğu yamaçlarında mevcûdiyetlerini gece ve gündüz düş-
mana hissettirmeyecek sûrette ve dâima muharebe için ilerlemeye 
hazır bir halde bulunacaklardır.
2- Kavak Dere’sinin batı sırtları genel sûrette emniyet sınırı olacak-
tır. 47. ve 48. Alaylar özellikle geceleyin aralarında irtibat kurarak 
topçunun emniyetini de sağlayacaklardır.
3- Genel sûrette mevziî alay kumandanlarınca mâlûm olan düşman 
hakkında ve araziye dâir bilgi verilmesi ve cephe ilerisinde ki sava-
şan 19. Tümen’e mensup diğer alaylarla irtibat kurulması lâzımdır. 
48. Alay solundaki Süvari Bölüğü ve hatta Kabatepe kuvvetiyle ir-
tibat kursun.
4- Kavakdere ordugâhındaki kuvvetler ordugâh hizmetleri husûsla-
rında ordugâh kumandanı olan 47. Alay Kumandanlığı’na tâbi ola-
caklardır. 
5- İâşe eskisi gibi ve şimdilik Yahşi Köyü’ndeki ambardan temîn 
edilecektir. 
6- Tümen karargâhı Kocadere’nin güney batısındaki Dene Pınarı 
deresindedir. Telefon müfrezesi hemen Alaylar’ı Tümen karargâhı-
na bağlayacaktır. 

16. Tümen Kumandanı
Rüştü

26 Tane: tahıl anlamındaki kelime. 
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(Taburlara aynen bildirilmiştir)
Tarih: 16 Mayıs 1915
Saat: 5.30
İkamet Mahalli: Kurt Geçidi Güneybatı Sırtlarından

16. Tümen Kumandanlığı’na
1- Şimdi keşif subayları Üsteğmen Abdülvahab ve Alaattin Efendi-
ler’de geri döndü. Verdikleri raporlar takdim kılındı. 
2- Düşman vücuduna dâir sahile kadar keşif yaparak bir şeye denk 
gelmediklerini bildirdiler. 
3- 1. Tabur her türlü hale karşı yeni mevziîndedir. Düşmana dâir 
hiçbir şey olmadığından 2. Tabur’u şimdi ordugâhına gönderdim. 

47. Alay Kumandanı
Binbaşı Tevfik 

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kavak Dere Vadisi

Alay’ın Günlük Umûm Kuvveti

47. Alay Subaylar Fertler Hayvanlar
Cephane 
Sandık

Silâhlar

Karargâh 4 26 16 54 6
1.Tabur 16 1188 119 - 1046
2.Tabur 18 1197 118 52 1046

3.Tabur 

18

1210

116 54 1052

Toplam 56 3621 369 160 3150

Tarih: 16 Mayıs 1915          
İkamet Mahalli: 159 Rakımlı Tepe’nin Güneyi
İşte bu emir derhal taburlara bildirilmiştir.
Ordugâh bölgesini gösterip seçmek üzere Alay yaveri Tümen’den 
istenilmekle şimdi Tümen karargâhına gitmiştir.
İkamet Mahalli: 159 Rakımlı Tepe’nin Güneyi
Taburlar hareket için hazırlıklarını tamamlayarak 1. Tabur saat 
5.30’da hareket etmiş ve 2. Tabur onu takip eylemiştir. 3. Tabur da 
saat 6’da hareket eylemiş, karanlığın çatmasıyla beraber yeni ordu-
gâh bölgesine ulaşmıştır.
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Tarih: 15/16 Mayıs 1915
Saat: 01.30
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan

1. ve 2. Tabur Kumandanlığı’na
Yukarıdaki ve Sol Kanat Kumandanları’nın emirleri aynen gönde-
rilmiştir. Tamamen uygulanması istenir. 

Sol Kanat Kumandanı 
Yarbay Abdürrezzak

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

77. Alay Kumandanlığı’na
Palamutluk’ta yapılacak topçu emplasmanlarının ve gizleme çu-
kurlarının inşâlarına yardımda bulunulması rica olunur. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Hava güzel, bulutsuz ve oldukça sıcak idi. Topçumuz düş-
manın Arıburnu çıkarma bölgesine ateşle meşgul olduklarından 
yapılması lâzım gelen bitişme yollarını ilerletemediği görülerek pi-
yadelerin yardımı sağlandı.

Tarih: 16 Mayıs 1915
Saat: 08.25
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Maltepe’de Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Düşman bu gece Arıburnu taraflarına yalnız bir iki defa 
projektör yöneltmiş diğer yerlere tutmamıştır. 
2- Harp gemileri ve nakliyenin vaziyetlerinde bir değişme yoktur. 
3- Balon uçarak Kabatepe’yi gözetlemektedir. 

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Kavak Deresi’nin Hacı Andon Çiftliği’nden gelen yolun böldüğü 
bölgenin doğusundaki tepe civarında hazır olunan topçu mevziî-
nin düşmanın sağ kanadını ateş altına aldığı gerçekte tecrübe ile 
anlaşılmış olduğundan burası terk olunarak 105 ve 87 Rakımlı Tepe 
arasında yeniden bir mevkii seçildi. Ve hazırlanması emri verildi. 
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Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bölge dâhilinde birçok siperler mevcûddur. Bunlar dolmuş ve ha-
rap olmuştur. Birçok yerlerde yeniden yapılması lâzım gelir. Bun-
ları takip ve bunlarla uğraşacak işi bilen bir memur bulunmadığın-
dan olağanüstü belâlar çekilmekle beraber ateşte ilerlettirilemiyor. 
Bölge emrinde bulunan yaklaşık 200 neferlik bir İnşaat Bölüğü bu 
husûs için çalıştırılır ise de dâima nezâret edecek ve iş verecek su-
bay bulunmadığından bunlardan da lâyıkıyla istifâde edilemiyor. 
Bu husûslarla uğraşmak üzere 13 Mayıs 1915 tarih ve 1 numaralı 
telefon ile çekilen istihkâm subayıyla yeterli miktarda istihkâm ne-
ferinin gönderilmesinin tamamlanması arz olunur. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih:16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Çamtepe’de: 77. Alây 3. Tabur Kumandanlığı’na
Kumtepe’ye gelen Jandarma Bölüğü emrinize verilmiştir. Bu bö-
lükle büyük küçük Karatepelerde tertipler alınarak ve Sarı Yar’da-
ki gözetleme postasıyla irtibat kurularak sahilin gizlenmesi sağla-
nacaktır. İlk önce taburunuzdan Kumtepe’ye gönderilen kuvvetler 
Jandarma Bölüğü’ne teslim vazîfesini yerine getirdikten sonra ta-
bura veyâhut bölüğüne katılacaktır. Bu işlerin bitişinin bölgeye bil-
dirilmesi lâzımdır.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: İşte bu Jandarma Bölüğünün Kumtepe’de çalıştırılmak 
üzere bölge emrine verildiği telefonla kolorduda bulunan adı ge-
çen Yüzbaşı Suat Efendi tarafından söylendi. Ve geldiği söylenerek 
kolorduya bilgi arz edildi.   

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kumtepe’de: Jandarma Bölüğü Kumandanlığı’na
Çamtepe’deki 77. Alay 3. Tabur Kumandanı’nın emrine verildiniz. 
Oradan alacağınız emri yerine getiriniz. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan



244

Tarih: 16 Mayıs 1915
Saat: 07.40
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Buraya gönderilen 77. Alay 3. Tabur kılavuzun yolu kaybetmesin-
den dolayı Çamtepe’ye geç vardığından 45. Alay 3. Tabur 10. – 12. 
Bölükler saat 05.00’de Kabatepe’ye geldiler. Diğer iki bölük orada 
kalmıştır. Gündüz hareket etmek kabul edilmediğinden geri kalan 
iki bölük de bu akşam gelecektir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Görüşler: Alayca kılavuz olarak verilen efrâdın kılavuzluk 
edemeyecek olan efrâddan ayrıldığı işte bu olay gösterdi. Bilinen 
ve arsası az bir arazide böyle yolun kaybedilmesi Tabur Kumanda-
nı’nın arazi hakkında iyice bilgi sahibi olmadığı ve elindeki haritası 
hareketten önce iyice uydurmadığı gösterdi.  

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
45. Alay’ın 3. Tabur’unu değiştirmek üzere Kabatepe’den 15/16 Ma-
yıs 1915’te gönderilen 77. Alay’ın 3. Tabur’u kılavuzun yolu kaybet-
mesinden dolayı Çamtepe’ye geç varması hasebiyle 45. Alay’ın 3. 
Tabur’undan yalnız 10. ve 12. Bölükler Kabatepe’ye gelebilmiş ve 
diğer iki bölük bugün mevziîlerinde kalmıştır. İşte bu iki bölük de 
bu gece Kabatepe’ye geleceği arz olunur.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Müfrezesi Kumandanlığı’na
87 Rakımlı Tepe civarında mevziîde bulunan 11. Alay 2. Tabur Sah-
râ Bataryası’nın emniyeti sağlamak üzere en yakın kuvvetten bir 
bölüğün memur edilmesi bölüğün düşmana kendisini gösterme-
mesi önemlidir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Görüşler: Arıburnu kuvvetlerinin sol kanadı Kanlıtepe’nin sonu 
olup buradan îtibâren 82 Rakımlı Tepe’ye kadar olan sahada kim-
se bulunmadığından düşmanın ufak teşebbüslerine karşı bataryayı 
muhâfaza etmek maksadıyla bir bölük memur edildi. 

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Kayaltepe’ye bir telefon makinesinin vazıyla orasıyla haberleşme-
sinin sağlanması arz kılınmıştı. Henüz konulmadı. Hâkim mevkii 
îtibarıyla önemli husûsu olan gözetlenen yerlerden ziyâde gözet-
lemeler husûsunda pek ziyâde istifâde sağlanacağı aşikâr bulunan 
sözü edilen mevkide süratle bir telefon merkezinin kurulması istir-
ham olunur.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 16 Mayıs 1915
Saat: 14.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Kabul edilen tertîbatlar haberdar edilerek lâzım olduğu sû-
rette çalışmaları birleştirebilmek için bölgeye komşu kuvvet 
kumandanlarının emirlerine emanet bırakılan kuvvetlere 
aldıracakları tertipler için verecekleri emirlerin bilgi vermek için 
birer sûretinin dahi bölgeye gönderilmesi husûsunun kabul edil-
mesi için lâzım gelenler irâdeleri istirham olunur. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 16 Mayıs 1915 
Saat: 14.20
İkamet Mahalli: Kabatepe’den
1- Durumda değişiklik yoktur. Yalnız 4 torpido Seddülbahir ile 
Arıburnu arasında hızlı bir şekilde dolaşmaktadır. 
2- Sahile ufak vapurlar yaklaşıyorsa da bir şey çıkarttığı görülemi-
yor. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib
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Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Kayaltepe’nin hâkimiyetine rağmen önündeki arazi ve sahili ak-
sâmı lâyıkı şekliyle gözetlenemiyor. Buna engel olan sebepler iyi, 
muntazam bir dürbün bulunmamasıdır. Mevkiiye iyi bir dürbün 
konulduğu hâlde düşmanın yapacağı harekât zamanında görülüp 
vaktinde tedbirler alınması kabul edildiği gibi Palamutluk’ta batar-
yaların atışlarını daha iyi hale getirmekte kabul edileceğinden bir 
gözetleme dürbünü gönderilmesi arz olunur. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Kolordu Emri [13 numaralı]
Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Maltepe Karargâhı’ndan 

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
1- Düşmanın önceki gece Arıburnu’nda bir kısım cephemize iki defa 
yaptığı hücum başarıyla def edilerek düşmana 1.500 kadar kayıp 
verdirilmiştir. İsmail Tepe ve Palamutluk’taki bataryalar düşmanın 
gerilerini ve iskelesini daimî sûrette ateş altında bulundurmakta-
dır. 
2- Harp sınırında bulunan kuvvetler tahkîmatı dâima ilerleterek 
düşman siperlerine yaklaşmaya devamla düşman tarafından yapı-
lacak olan her bir hücumu şimdiye kadar olduğu gibi başarıyla def 
ve fırsat meydana geldikçe karşı taarruza geçerek düşman siperle-
rini zapt etmeye çalışacaktır. Savaşın gereklilikleri dolayısıyla bir 
diğerine karışmış olan taburlar fırsat meydana geldikçe arka arkaya 
düzenleme ve alayların taburları bir araya getirilecektir. 72. Alay’ın 
sağ kanatta, 13. Alay’ın merkezde ve 125. Alay’ın sol kanatta top-
lanması arzu edilmeye değerdir. 
3- 16. Tümen Kocadere’nin iki kilometre kadar güneybatısın-
da Kavakdere Vadisi’ne nakledilecektir. Fakat düşmana kesinlik-
le görünmeyecek ve donanma ateşinden korunacaktır. Tümenin 
İsmailtepe’de bulunan bataryası ve muhâfaza piyadesi yerinde ka-
lacaktır.
4- Kabatepe müfrezesinden iki tabur Hacı Andon’un Çiftliği kuze-
yinde gizli bir sûrette ihtiyat olarak dâima emre hazır bulunacaktır. 
5- 4. Süvari Alayı Kumandanı Yarbay Hamdi Bey, Anafartalar Böl-
gesi Kumandanlığı’nı yerine getirecek ve o havalideki süvari bö-
lükleri, topçu bataryasını muhâfaza ve Gelibolu Seyyar Jandarma 
Taburu emri altında bulunacaktır. Bu müfreze 19. Tümen ile irti-
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bat kuracak ve Arıburnu kuzeyinde Balıkçı Damları’ndan îtibâren 
kuzeye doğru sahili gözetleyecek ve düşmanın çıkarma yapmasına 
mâni olacaktır. 

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Bildirme Şekli: 19., 16., Kabatepe ve Anafartalar Bölgesi Kuman-
danlığı’na, Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu Kumandanlığı’na, 
Nakliye Katarı, Telgraf, Süvari Bölüğü, Topçu Kumandanlığı’na ve 
şubelerine.    

Görüşler: Îcabında Arıburnu kuvvetlerine yardım edebilmek için iki 
tabur yardımcı kuvvet esasen Kavakderesi’nin batısındaki 82 ve 87 
Rakımlı Tepelerin gerisinde gizlice yerleştirilmişti. Bu emir üzerine 
aşağıdaki emirle beraber daha güneye alındı. 

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Bölge Emri 3
1- Düşmanın önceki gece Arıburnu’nda bir kısım cephemize yaptığı 
hücum büyük bir başarıyla geri atılmıştır. Düşmanın zâyiatı 1.500 
neferdir. İsmail Tepe ve Palamutluk’taki bataryalar düşmanın geri-
lerini ateş altında bulundurmaktadır. 
2- Kabatepe (dâhil) – Semerlitepe (dâhil) bölgesini gizlemek için 
ikiye ayrılmıştır. Birinci kısım Kabatepe (dâhil) Semerlitepe’ye (dâ-
hil) kadar olup kendisine 7. Alay 3. Tabur’dan bir bölük katılacak 
olan 77. Alay tarafından; ikinci kısım Semerlitepe (hâriç) Kumtepe 
(dâhil) kadar olan sahilin kendisine jandarma bölüğü katılmış olan 
77. Alay 3. Tabur tarafından gizlenecektir.
3- 77. Alay’a tahsis edilen sahilin gizlenmesi için yalnız bir taburu 
çalıştırılacak diğer iki tabur parçalanmayarak el altında Hacı An-
don Çiftliği’nin kuzeyindeki dereler içerisinde gizlice bulunduru-
lacaktır. 
Birinci kısmın gizlenme vazîfesini alan 2. Tabur 5., 6., 7. Bölükleri’ni 
eski bölgelerinde bulunduracak 7. Bölük’le 77. Alay 3. Tabur’dan ge-
lecek bölüğe Semerlitepe’deki topçuların sağlanması ve o kısım sa-
hilin gizlenmesi vazîfesi verilecektir. Bu iki bölük kumandasını bö-
lüklerden birisinin kumandanı üstüne alacaktır. 6. Bölük gerisinde 
bölge yardımcı kuvvetleri bulunacağından bu bölük Kuzey Grubu 
istikâmetine karşı bunları gizleyecek ve sağlayacaktır.
4- İkinci kısma memur olan 77. Alay 3. Tabur bir bölüğünü birinci 
kısma verdikten sonra diğer bir bölüğü Çamtepe’ye diğer bir bölü-
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ğünü 15’lik kısa topun civarına ve Kumdere Vadisi’ne nâzır sırtla-
ra koyacak jandarma bölüğü büyük küçük Karatepeler’de tertipler 
alarak Sarıtepe’ye kadar sahilin gizlenmesini sağlamak ve bu civar-
daki kuvvet ile irtibat kuracaktır. İhtiyat bölüğü ve Tabur karargâhı 
Çamtepe gerisinde bulunacaktır. 
5- Düşmana komşu kuvvetler tahkîmatı dâima ilerleterek düşmana 
yaklaşmaya çalışılacaktır.
6- 16. Tümen Kocadere’nin iki kilometre batısındaki Kavakderesi’ne 
gelmek emrini almıştır. 
7- Hacı Andon Çiftliği’nde bulunan kıtaât Kavakderesi’ne gelecek 
olan 16. Tümen ile devamlı sıkı bir sûrette irtibat kuracak, sahile 
ve düşmana dâir aldığı bilgiler sözü edilen Tümen’e de verilecektir.         
8- Sahilin gizlenmesine memur olan bölükler toplu bir hatta bu-
lunmayıp sahilde düzenli bir ileri karakol tertîbatı alacaklardır. 
Geceleyin ileri karakol postalarıyla çifte nöbetçilerin sahile kadar 
sürülmesi ve postalar arasında devriye gezdirilmek sûretiyle sa-
hilin emniyetinin tamamıyla sağlanması lâzımdır. Gündüz gözet-
leme kolay olacağından ve postaların deniz kenarına kadar sürül-
mesi tehlikeli olduğundan bu zamanda postaların sahile yönelmiş 
yamaçlar üzerinde yapılan avcı siperlerine yerleştirilmek sûretiyle 
fayda sağlanması yeterlidir.
9- Hâlen sahile memur olan bölükler ve taburlar arasında irtibat 
yoktur. Seferîye nizamnamesi yan yana bulunan her kuvvetin de-
vamlı sûrette bir diğeriyle irtibat kurmalarını talep eylemekte ol-
duğundan bu gibi husûslara olağanüstü dikkat olunarak bölgeler 
arasında hiç boş mahal bırakılmamalıdır. Hatta diğer kolorduya ait 
bölgedeki kuvvetle de aynı sûretle irtibatın korunması esasen şart-
tır. Bundan başka her bir kuvvet îcabında kendi yanında iş görecek 
kuvvetlerin tertîbat ve vaziyetlerini sınıf ayırmaksızın bilmelidir. 
Geçen gün denk geldiğim 45. Alay 3. Tabur 4. Bölük kendi sağındaki 
bataryalara dâir bilgileri yoktu. Tabur Kumandanları vazîfe tâyinle-
ri yaparken kuvvetin komşu kuvvetlere dâir bilgiler vermeli ki onu 
bir tehlike karşısında ortak çalışma icrâsı mümkün olsun. Bu taraf 
neferlere bile söylenmelidir. 
10- Taburlar başlamış oldukları siperleri tamamlayacaklar ve bun-
lara son yolların yakınlaştırılmasını ıslâh eyleyeceklerdir. Çoğun-
lukla derelere tesâdüf ettirilen sınırların yaklaştırılması denizde-
ki sefinelere karşı içinden geçecekleri korumaktan pek uzaktırlar. 
Yaklaştırılmış yollar her durumda zikzak varsa yapılırsa daha ziyâ-
de korumak bahşedilir. Özellikle düşmana doğru alçalan yamaçlar-
da yapılan yakın sınırlar daha îtinâlı ve derin yapılmalı ki koruması 
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çoğaltılmış olsun ve tamamen sınırların bitişmesi avcı hatlarının 
ara siperlerinin sonu olmalıdır ki düşman tarafından görülmek ih-
timâli azalmış olunsun. 
11- Bundan sonra yapılacak kuvvetlendirmenin birer nüshası gön-
derilen sahrâ kuvvetlendirmesi hakkında savaş tecrübeleri namın-
daki risâleye uygun görülür. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Bildiri Şekli: 77. Alay, 77. Alay 3. Tabur, Mantelli 39. Alay 1. Tabur 
ve Topçu Kumandanlığı’yla bilgi vermek için, Kuzey ve Güney Gru-
bu Kumandanlıkları’na ve 16., 19. Tümen Kumandanlıkları’na atlı 
emirberlerle gönderilmiştir.

Bölge Erkân-ı Harbi
Yüzbaşı Şemseddin

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Bugün gönderilen 16 numaralı emrin numarası 16 olmayıp 3 Nu-
maralı Bölge Emri olmakla tamîmi.

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Bildirme Şekli: Kuzey ve Güney Grubu Kumandanlığı’na, 77. Alay, 
77. Alay 3. Tabur’a telefonla bildirilmiştir. Mantelli 39. Alay 1. Ta-
bur ve 16., 19. Tümen Kumandanlıkları’na tezkere ile bildirilmiştir. 

Tarih: 16 Mayıs 1915
Saat: 7.55 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Durumda değişiklik yoktur. Düşman topçusunun bulunduğu 
Keltepe’de gayet metîn tahkîmat yaptığı ve bu tepeyi bir dayanma 
noktası hâline koymakta olduğu devamlı sûrette oradaki hafriyat-
tan ve kum torbalarını oraya yığdığından anlaşılmaktadır. 
2- Topçumuz tarafından atılan mermilerden biri ufak nakliye gemi-
sine isabetle vapuru zedelemiş ve içindeki tayfa sandallara alınarak 
vapurun sürüklendiği gözetleme raporunda bildirilmiştir. 
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3- Bir büyük nakliye gemisi gelmiştir. Fakat içinden çıkarma yapıl-
dığı henüz görülmemiştir. Kuzey Grubu ve Arıburnu Kuvvetleri Ku-
mandanlarına bildirilmiştir. 

77. Alay Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
Binbaşı Saib

Görüşler: Keltepe’nin düşmanın sağ kanadının sonundaki tepe 
olduğu sorup anlayarak anlaşıldı. 

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Acildir.
77. Alay taburlarında 12’şer kazma ve kürek bulunduğu ve bu mik-
tar sağlam aletler ile hâl-i hazırda talep edilen kıyasta tahkîmatın 
yerine getirilmesi gayr-i mümkün olduğu diğer taraftan taburların 
sağlam aletlerinin hadd-i nizâmîsine haberdar edilmesine müsâa-
de buyrulması arz olunur. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Bu taburların sağlam araç gereçleri önceden mükemmel 
iken Arıburnu muharebesinin başlangıcından îtibâren zarara uğra-
mıştır.

Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Acildir.
Tarih: 16 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kolordu Karargâhı’ndan
45. Alay’ın 3. Tabur’unun yarın sabah Kocadere’ye 19. Tümen Ku-
mandanlığı emrine gönderilmesi 

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı Namına
Erkân-ı Harbiye Reisi Fahreddin
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17 Mayıs 1915

Subaylarımızın demir elli çelik yürekli aslan 
fedâkâr  askerlerimizle bu büyük işte büyüklük 

göstermelerini bekliyorum. Allah’ın lütfu, 
Peygamberin yardımı bizimle beraberdir.
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Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat 10.05
İkamet Mahalli: Kemalyeri 

Tümen Emri
1- 72. Alay şimdi sağ kanada gidecek ve oradaki 3. Taburuyla birle-
şerek sağ kanat bölgesinin genel ihtiyatını oluşturacaktır. Bu ala-
yın Hayal Deresi’nin nihâyetinde 180 Rakımlı Sırt’ın doğusunda 
bulunması uygundur.
2- Sağ kanattaki 125. Alay 3. Tabur da aynı zamanda sol kanada gi-
decek ve orada alayına katılacaktır.
3- 45. Alay’ın 3. Tabur’u gece olunca sağ kanada girecek ve 180 Ra-
kımlı Tepe’nin güneyindeki derede ve sağ kanat bölgesinin sol ka-
nat gerisinde ve gemide duracaktır. Bunun için şimdiden adı geçen 
tabur komutanı sağ kanat komutanıyla irtibat kuracaktır.
4- Yapılan değişikliklere nazaran her bölge komutanı birinci hat pi-
yade ve mitralyöz ve ikinci hat alay ihtiyatları ve bölge ihtiyatı ve 
ileri hatta sürülmüş olan topçu mevziîlerini gösteren gayet doğru 
bir kroki göndereceklerdir.

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Görüşler: 17 Mayıs 1915 ve saat 10.05 tarihli tümen emri gereğince 
Kanlısırt’taki toplanma hattından hareketle sağ kanatta Makine-
li tüfek Çatal Deresi’nin sonunda 180 Rakımlı Tepe’nin doğusunda 
gelerek Alay’ın 3. Tabur’uyla birleşti. Ve Sağ Kanat Grubu Kuman-
danı’yla derhal irtibat kurarak ihtiyata alındı.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

Hemen hareket edildi emir olunan Çataldere’ye gelerek 3. Tabur 
birleşti. Sağ Kanat Kumandanlığı’yla irtibat kuruldu. (Makineli tü-
fek sol kanatta kaldı)

Görüşler: Askere sabah akşam sıcak yemek verilmiştir.

Tarih: 16/17 Mayıs 1915
Saat: 21.45

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Taburlarımızın işgal etmiş olduğu bölge 57. Alay 1. Tabur’a da devir 
ve teslim edildiği ve şu iki gün içerisinde adı geçen bölge hakkında 
edilen fikir de ilâveten beyân olduğu ve taburumuz şimdiki halde 
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adı geçen bölgenin merkezi gerisinde adı geçen tabur ihtiyatı gibi 
hazır bir halde bulunduğu arz olunur.

125. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Yahya Kazım

Tarih: 16/17 Mayıs 1915
Saat: 21.58

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
Cephemizde şimdilik sessizlik vardır. Siperlerde bugünkü düşman 
topçusunun tahribinin tamiriyle meşgul olunur.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

Tarih: 16-17 Mayıs 1915
Saat: 10.05

57. Alay Kumandanlığı’na
1- Düşmanın durumunda değişiklik yoktur.
2- Bu gece sol kanat ileri siperlerden sağ gerisine doğru bir koltuk 
siperi aynı zamanda irtibat yolu kazılmasıyla meşgul olunmaktadır.
3- İleri siperlerde kum torbalarından mazgallar oluşturulmuştur.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Ali Sabri

Tarih: 16/17 Mayıs 1915
Saat: 10.30

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
Gerideki cebel toplarının korunması için bir bölük gönderilmiş 
bulunduğu arz olunmuştu. Oradaki subaydan şimdi alınan rapor-
da sağlarındaki sahrâ bataryasını ve adı geçen bataryayı korumak-
ta bulunan 47. Alay’dan müfreze kuvvetin çekilmiş yani mevziîni 
değiştirmiş bulunduğu ve şimdi sağlarında piyade bulunup sağlara 
açık bulunduğu bildiriliyor. Ve sağları ilerisine düşman kanatları bir 
manga kuvvetinde keşif kolu çıkarmakta ve sonra çekilmekte oldu-
ğu da soruşturdum. Bu keşif kolunun kovulmasına galiba 64. Alay 
3. Tabur 10. Bölük bu gece görevlendirilecekti. Hâlbuki adı geçen 
taburda galiba bu gece değişecektir. Bundan ötürü durum hakkında 
beni mümkün derece aydınlatırsanız minnettarınız olurum.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Mahmut
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Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Topçu Mevziînden

Sağ Kanat Kumandanı Avni Bey’e
Sağ kanat gerimizde 47. Alay’dan hiçbir kimse yoktur. Yapılan so-
ruşturmada nereye gittikleri bilinmemektedir. Şu hâlde sağ kanat 
gerimiz boş bulunacağı arz olunur.

Sağ Kanat Topçu Kumandanı
Binbaşı Yahya Nafiz

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: Öğleden Önce
Numara: 74

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na
1-İstihkam Bölüğü’ne emir olunan işlere dâir takım komutanların-
dan alınan raporlar ekte gönderilmiştir.
2-İki harita namzedi ile üç mangalık bir kuvvet gündüzün 57. Alay 
1. Tabur’da çalışmak üzere bırakıldığı ve irtibat yolunda bu gece 
büyük bir faâliyetle çalışıldığı ve yeterli sayıda asker gündüzün 
işbu yolda da çalıştırılacağı arz olunur.

Sağ Kanat’ta 11. Tümen İstihkâm Bölüğü Kumandanı
Yüzbaşı Hüseyin Naci

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 08.00

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
1- Bugün cephemizde hiçbir değişiklik yoktur.
2- Dün düşman tarafından tahrip edilen tahkîmat tamir edildi.
3- Bildirmeye değecek başka bir olay olmadığı arz olunur.

2. Tabur Kumandanı Adına
Yaveri Nuri

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 08.00

57. Alay Kumandanlığı’na
1- Bu gece cephemizde tek tük piyade ateşleri olmuş ve düşman 
tarafından ciddi bir girişimde bulunulmamıştır.
2- Sağ kanadımızdan bir keşif kolu çıkarılarak düşmanın tahkîma-
tıyla meşgul olduğu görülmüştür.
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3- Sol kanadımızı yan ateşine almak isteyen düşmana karşı ilerideki 
avcı hattından bir koltuk yapmış ve bazı kısımlar istenildiği kadar 
derinleştirilememiştir.
4- Kum torbaları, mazgallar yapılmıştır. İleri hatlara da mazgallar 
yapılmıştır.
5- Dünden beri bir şehit üç yaralı vardır.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Ali Hayri

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 08.00

64. Alay Kumandanlığı’na
1- Düşman üç nakliye gemisiyle kırk beş dakikadan beri asker çıkar-
makla meşguldür.
2- Bataryalarımızın ateşe başlaması ve iki merminin iskele tarafına 
isabet etmesiyle sahile yanaşan nakliye gemileri uzaklaşmıştır.
3- Hâlâ kayıklarla asker çıkarmaya devam ettiği sağ kanat bölüğü-
müzden alınan rapora göre arz olunur.

20. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferid

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na takdim.
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 08.40

Alay Kumandanlığı’na
1- Bu gece 2. Bölük efrâdından Bartınlı İbrahim oğlu Selim şehit 
olmuştur. Başka bir olay yoktur.
2- Siperlerin denetlenmesinde gördüğüm eksiklerin tamamlanması 
için gerekli emirler verilmiştir. Bugün kesinlikle tamamlanacaktır.
3- Siperler civarında mevcûd şehitler ve düşman leşlerinin gömül-
mesi konusunda şifâhen bildireceğimi arz ederim.

1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı İbrahim
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Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 08.50

64. Alay Kumandanlığı’na
Gece ileriye çıkarılan üç keşif kolu düşmana tesâdüf etmeyerek ileri 
arazide 8 kürek 2 mavzer 3 düşman silâhı elde ettikleri taburca kü-
reğe ihtiyaç olduğundan alıkonularak diğerlerinin saklanmış oldu-
ğu ve başka bir olay olmadığı arz olunur.

64. Alay Kumandanı
Kadri

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na takdim.
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 09.00

64. Alay Kumandanlığı’na
1- 16/17 Mayıs gecesi cephemiz karşısında yapılan keşif taarruzun-
da deniz kenarlarına kadar atılmış ve düşmandan kesinlikle eser 
görülmemiş ve bu yönden düşmanın gündüz oralardaki kuvve-
tin bir keşif kollarından ibâret ve geceleri geldikleri anlaşılmıştır. 
Özellikle deniz kenarlarına gidilmiş araziye göre keşif kollarının 
yerleri belirlenmiş sonra düşmanın böyle ufak tefek kuvvetlerinde 
sarkmasına müsâade edilmeyecektir.
2- Geceleri düşmanın bir torpidosu sahile 400 ilâ 500 metre kadar 
yaklaşıyor. Ve projektörleriyle sahilleri aydınlatıyor.
3- Bugün cephemizde düşmandan eser yoktur.
4- 47. Alay cephemizde bulunan birkaç düşman askerine, keşif kol-
larımıza yandan ateş ediyorlarsa da cevapsız kalıyor.
5- Keşif kollarımız düşmanın iskele yönünden gelen yük hayvanla-
rının görevlerini engelleyip avlamaktadır.
6- Düşmanın bir kısım askerini sandallarla vapura nakletmekte ol-
duğu, bir istimbotla vapurdan iskeleye bir takım eşyâ nakletmek-
te oldukları ileri karakol bölüğünde görevli 2. Tabur Kumandanlı-
ğı’nın raporundan anlaşıldığı arz olunur.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Mehmed Ali

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na sunuldu.
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet
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Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 09.05
İkamet Mahalli: Cesarettepe’nin Güneydoğusundan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Düşmanın üç nakliye gemisi 45 dakikadan beri asker çıkarmakla 
meşgul olduğu.
2- Bataryalarımızın ateşe başlaması ve iki merminin iskele tarafına 
isabet etmesiyle sahile yanaşan nakliye gemileri uzaklaşmış ise de 
hâlâ kayıklarla asker çıkartmaya devam ettiği Tabur Kumandanlı-
ğı’ndan aldığım raporda bildirildiği arz olunur.

Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 10.00
İkamet Mahalli: Topçu Mevziînden

Sağ Kanat Kumandanlığı’na
64. Alay 1. Tabur ile haberleşmemiz kurulmuştur. Gece yirmi beş 
nefer tahkîmata gönderildi. Düşman durumuna dâir bilgim yoktur. 
Topçu mevziînde bulunan Muhafız Bölük Kumandanlığı’ndan ve 
62. Alay 1. Tabur’dan bu konuya dâir bilgi alırsam bildiririm.

72. Alay 3. Tabur Kumandanı
Mahmut

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 10.00
İkamet Mahalli: Topçu mevziînden

64. Alay Kumandanlığı’na
Düşman dört vapur kül renginde, birisi iki bacalı, vapurların büyük-
lüğü orta derecede olup karaya asker çıkarmaktadır.
Vapurların ikisi boşalıp boş olarak açıldı. Diğer ikisi de hemen taşı-
dığı askerin büyük kısmını çıkarmıştır. Geri kalanı vapurun güver-
tesinde ayakta durdukları arz olunur.

20. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferid

1. Tabur’un yazdığı takrir üzerine soruşturması emredilmiştir. Bu 
yazıyla doğru olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine 1. Tabur’a da 
ayrıca yazılmıştır. Gelecek cevap sunulacaktır. 17 Mayıs 1915.

64. Alay Kumandanı
Binbaşı Servet
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Görüşler: Saat 10.15’te aynen tümene yazılmıştır.

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 10.45

64. Alay Kumandanlığı’na
C: 
Olay: Üç nakliye gemisi vardır. Bunlardan bir tanesinden torpidolar 
vâsıtasıyla sahile dubalar ile bir şeyler naklediyorsa da hareketsiz-
dirler. Asker olmadığı ihtimali yüksektir. Bununla birlikte sahilden 
de istimbotlara bağlanmış dubaların diğer nakliye gemilerine asker 
taşıdıkları fark edildiği şu hareketin henüz devam ettiği arz olunur.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Mehmed Ali

Sağ Kanat Bölge Kumandanlığı’na 1. Tabur tarafından verilen ce-
vap da aynen sunuldu.

64. Alay Kumandanı
Binbaşı Servet

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 11.20
S: Yeşil işaretle işaretlediğim iki kelimeden bir şey anlayamadım. 
Lütfen bunu düzeltiniz hangisi olmadığı ve hangisi olduğudunu bi-
lemem. Ona göre bir fikir oluşturalım.

Sağ Kanat Kumandanı
Avni

Gerekli düzeltmelerin yapılması ve böyle vakit geçirecek önemli 
kelimelerin dikkatli okunup ona göre yazılmak üzere 1. Tabur Ku-
mandanlığı’na iâde.

64. Alay Kumandanı
Binbaşı Servet

C: Buradaki amaç gemilerden iskeleye nakledilen şeylerin hare-
ketsiz olmasa asker olmayıp bir eşyâ olduğunu zannettiriyor. İs-
keleden gemilere nakledilmiş şeyler ise hareketlidir. Yani insandır. 
Şimdi daha önce bulunan hastane vapurunun yanına bir tane daha 
gelmiş ve hastane vapuru iki olmuştur. Büyük ihtimal nakledilen 
insanlar bu hastane vapuruna bineceklerdir. Şimdi bir nakliye ge-
misi daha geliyor. Gözetlemeye devam ediyoruz. Bu gemi hakkın-
daki gözlemimizi ayrıca arz edeceğim.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Mehmed Ali
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Sunuldu.
64. Alay Kumandanı

Servet

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 14.00

Sağ Kanat Bölge Komutanlığı’na
İleri hatta ve sol kanat kısmında bulunan Yüzbaşı Kadri Efendi’den 
aldığım raporu sunuyorum. Düşman tahrîbatından dolayı açıkta 
kalan yerin ön tarafını dâima harf civarını ateş altına alma ve her 
fırsattan istifâde ile tamirine çalışmalarını düşmanın bir taarruzda 
bahsi geçen yerin açıkta olarak hızlı bir şekilde işgaliyle inatla ko-
rumak için dâima tetikte bulunmalarını kendilerine yazdım. Ve bu 
konu 1. Tabur’a da sağ kanatlarına dikkat etmelerini rica ederim. 
Bilgilerinize arz olunur.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

Görüşler: Yüzbaşı Kadri Efendi’nin raporunun özeti kısaca: Düşman 
top ateşiyle ileri hattaki sağ ve sol siperin yıkıldığı ve askerin açıkta 
kaldığı ve 1. Tabur’la haberleşmenin uzaklaştığı ve düşmana görül-
mesin fikriyle bölüğün biraz sağa doğru yanaştırıldığına dâir.

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 15.20
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’den

Sağ Kanat Grubu Kumandanlığı’na
Mitralyözü eski yerine bırakarak tahminen beş yüzer tüfeği iki ta-
burumuzla şimdi gelerek 3. Tabur’la birleşilerek 180 Rakımlı Te-
pe’nin doğu sırtında sağ kanatlarının genel ihtiyatını oluşturduğu-
muz arz olunur.

72. Alay Kumandanı
Binbaşı Mehmed Münir

Görüşler: Bugün de ayrıca iki asker haberleşmeyi sağlamak için adı 
geçen alaydan gönderilmişti. 
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Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 16.30

64. Alay Kumandanlığı’na
1- 64. Alay 1. Tabur’dan ileride bulunan bir kısım kuvvetin sahilde 
bulunan düşman üzerine ateş ettiği arz olunur.
2- İleri müfrezemizden alınan rapora göre düşman istimbotlarının 
cephane sandıklarının iki kişi büyüklüğünde sandıkları karaya çı-
kardığı arz olunur.

20. Alay 3. Tabur Kumandanı
Binbaşı Mehmed Ferid

Bilgilendirme Bölge Kumandanlığı’na sunuldu.
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 17.50

64. Alay Kumandanlığı’na
1- Durumumuzda değişiklik yoktur.
2- Bu akşam tarafımızdan kesin olan cephemiz karşısında düşma-
nın ufak bir keşif kolu olduğu maruzdur.

64. Alay 1. Tabur Kumandanı
Mehmed Ali

Sağ Kanat Kumandanlığı’na sunuldu.
64. Alay Kumandanı

Binbaşı Servet

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 20.20
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan
1- 57. Alay taburları eksiklerini gidermeye çalışmaktadır. Dün ak-
şam istihkâm askerleri tarafından sabaha kadar çalışılmıştır. Yalnız 
tabur bir siper ile irtibat yollarında toprak altında ve siperler ileri-
sinde kalan şehitler ve ölüler kokmaktadır. Siperlerdeki ve irtibat 
yollarındakiler gömülürse de siperler ilerisinde kalanların düşma-
na olan uzaklığının 15-20 metre yakın olmasından gömülmeleri 
zordur.
2-57. Alay 1. Tabur’un 1 ve 2. Bölükleri arasında bizim siperlere 5 
metre bir uzaklığa kadar düşman tarafından bir sıçan yolu yapıl-
maktadır.
3-20. Alay 3. Tabur’dan Haintepe karşısındaki 9. Bölük cephesinin 
50 metre kadar ilerisinde düşman tarafından yaklaşılarak siperleri-
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mize paralel siperler yapılmaktadır.
4-Düşman gemilerinden birisi tarafından saat 16.10’dan saat 17.05’e 
kadar Anafarta Gölü ve civarı bombardıman edilmiştir.
5-64. Alay 1. Tabur cephesindeki avcı siperleri tamamlanamamış ve 
çoğunun ara siperleri yoktur.
6-Saat 17.10 düşman topçusu tarafından atılan şarapnellerden 2. 
Bölük yan ateşinden dört asker yaralanmıştır.
7-64. Alay 1. Tabur’dan sağ kanattan çıkarılan keşif kollarından 
düşman ateşine uğrayarak altı asker yaralanmıştır.
8-72. Alay taburları topçusunun gerilerindeki derede birleşmekte-
dir.
9-Bugün yapılan teftişi bildirir rapor sunuldu.

Sağ Kanat Bölge Kumandan Yardımcısı
Kıdemli Yüzbaşı Ali Rıza

Tarih: 16/17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Bugün düşmanın topçu ateşinden topumuzun kalkanında ezik ve 
ufak tefek de parça kaldırmıştır. Namlunun ağzına isabet eden bir 
tapa biraz ezmiş ise de yarın tamir edilir edilmez ateşe başlayabilir.
2- Bugünkü mermi harcaması 23 şarapneldir. Hâlihazırda mevcûdu 
78 şarapnel, 44 gülle olduğunu bildirir rapordur.

Schneider Dağ Topu Subayı
Ahmed Kemâl

Tarih: 16/17 Mayıs 1915
27. Alay Kumandanlığı’na

Tümen Kumandanlığı’nın emriyle:
1- En cesur askerlerden toplanacak bir keşif kolu düşmanın sağ ka-
nadının sonuna bu son nokta ile deniz arası keşfedilip düşmanın 
oradaki kuvveti ve bu kuvvetin hangi sınıftan olduğu hakkında edi-
nilecek bilginin bildirilmesi talep edilmektedir.

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefîk
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Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Durumda bir değişiklik yoktur. Düşman siperlerine bomba atıl-
mış ve 125. Alay bölgesinde sürekli olmamak üzere karşılıklı şid-
detli ateş edilmiştir. Başka bir olay olmadığı arz olunur.
[Bugün 225 metre nişangâh ile Kanlısırt’tan dere başına mitralyözü 
barındıran düşman siperine top atışı yapıldı. Çuvallar yıkıldı. Ora-
daki düşman askeri kaçtı.]

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Mehmed Şefik

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
C: 16 Mayıs 1915 tarihli Günlük Emir ekinin üçüncü bölümünün 
cevabıdır.
Umûm bölge ihtiyatı olduğu 1. Tabur Kumandanlığı’na bildirildiği 
arz olunur.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahîd

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kırmızıtepe’den

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1- Alayım karşısında bulunan düşmanın kuvvetli olduğu ve siperle-
rinin bir kısmının kum çuvalları üzerine konmuş kalaslarla yapıldı-
ğı ve kalasların üzerinin toprakla desteklenmiş olduğu anlaşıldığı.
2- Düşmanın siperlerinin kanatlarına makineli tüfek koyduğu ve 
ara sıra ateş etmekte olduğu ve ilerimizdeki araziyi yan ateşine al-
makta olduğu 1. Tabur’un 1 Mayıs 1915’te gerçekleştirdiği hücum-
da cephede şiddetli ateş gerçekleştiren bir makineli tüfeğin bahsi 
geçen günden şimdiye kadar ateş etmediği ve kendisini ihtimal ki 
gizlemekte olduğu ve Alay’ın sağ kanadında bulunan bir düşman 
topunun Sivritepe’deki gizli yolu dövmekte bulunduğu ve Alay’ın 
sol kanadında da bir düşman topunun bulunduğu ara sıra ateş et-
mesinden anlaşıldığı.
3- Düşmanın bahsi geçen mitralyözleriyle toplarının ve siperlerinin 
yıkılması halinde hücumun kolaylıkla gerçekleşeceği ve alayımın 
cephesinin düşmana olan uzaklığının 100 metre ile 400 metre ara-
sında bulunduğu.
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4- Yapılmakta olan lağımlardan biri 40 metreye kadar ilerlediğin-
den başarıyla faydalanılacağı ümidinde bulunulduğu ve bugün ta-
rafınızdan ve Topçu Kumandanı’yla İstihkâm Yüzbaşısı tarafından 
görülerek düşmana hasar vereceği ümit edildiği ve çalışmaya canla 
başla devam edilerek başarının Allah’ın lütfuyla beklendiği.
5- Alayımın 1. ve 2. Taburları’nın Sivritepe ve Kırmızıtepe’de bulu-
nan cephesinin Sivritepe’nin tahkîmi dolayısıyla eski siperlerimiz-
den daha 200 metre kadar ileride yeni siperler vücuda getirilerek 
düşmana 300-400 metre yaklaşılmasından ve 1. ve 2. Taburlar ara-
sının birleştirilmesinden genişlik kazanıldığı.
6- 2. Tabur’un 28 Nisan 1915’ten îtibâren savaş hattı dâhil olarak 
dört defa düşman mevziîne hücum etmesinden dolayı mevcûdu-
nun azaldığı ve son gelen ikmâl askerleriyle mevcûdunun 600 as-
kere ulaştığı ve subay eksikliği de sizin tarafınızdan da bilindiği ve 
her iki tabura subay ve asker ve özellikle 2. Tabur’a ikmâl askeri 
verilmesi.
7- Subaylar ve askerlerin ilerideki araziyi aralıksız incelemekte ol-
duğu.
8- 1. ve 2. Taburlar’ın hâlihazırda mevcûdunu gösteren cetvel ilişik 
olarak sunulduğu ve bundan dolayı işte bu mevcûdla verilecek hü-
cum emrine hazır bulunulduğu arz olunur.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
13 Mayıs 1915’te Tümen Emri’nin ikinci bölümü cevabıdır.
1- 33. Alay bölgesiyle karşısında bulunan düşman mevziîleri ve ala-
yın kanatlarındaki birliklerin durumu ilişikteki krokide gösteril-
miştir.
2- Krokide de gösterildiği üzere 33. Alay tarafından tutulan mevziî-
ler ile düşman mevziîleri arasındaki uzaklık 80 metreden 300 met-
reye kadar değişmektedir.
3- Alay bölgesinin sağ kanadı ve 125. Alay’ın tuttuğu yerin sol ka-
nadına uzanan dere düşman mevziîne dik bir şekilde yükselmekte-
dir. Buradan toplu birliklerin gizli ve düşman ateşinden korunarak 
ilerlemesi mümkündür.
4- Bölgenin sağ kanat ilerisindeki mevziîn sol tarafı düşmana yak-
laşık 80 metre kadar yakındır. Düşmanın buradaki mevziî esas hattı 
olmayıp düşmanın esas mevziîsi Kuzey Grubu’nun güneydoğusu 
yönünde uzanmış bir gizli yolun kum çuvallarıyla kuvvetlendiril-
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miş ve desteklenmiş bir parçasıdır. Buraya en son mitralyöz de ko-
nulmuş olması kuvvetle muhtemeldir.
5- Alay’ın tuttuğu diğer siperleri de karşısında bulunan düşman si-
perleri kuzeyden güneye doğru yaklaşan bir durumda olup en son 
açılmış olan çıkıntı ile düşman siperi arasındaki uzaklık yaklaşık 
80 metre kadardır. Düşman mevziîleri tamamen kum torbalarıyla 
kuvvetlendirilmiştir. Bunlardan başka krokide top ve mitralyöz işa-
reti konmuş olan yerlere özellikle çokça kum torbası yığılmıştır. Şu 
hale göre düşman mevziîleri ilk olarak topçu ateşleriyle dövülerek 
piyâde hücumu kolaylaştırılmalıdır. Düşmanın el bombalarını özel 
bir alet ile attığı kesindir.
7- Mevziîmiz ilerisindeki arazi kâmilen çalılık ve pırnarlıktır. Bu 
saha üzerinde arazi arızaları mevcûd değildir.
8- Birliklere ateş bölgeleri belirlenerek uzatılmış ve hücum yönleri 
her mevziîye göre atanmıştır ki duruma göre her birlik karşısındaki 
düşman mevziî yönüne hücum edecektir.
9- Son olarak 11 Mayıs 1915 ve 14 Mayıs 1915 tarihlerinde gelen 
439 ve 950 ikmâl askeriyle alay birlikleri düzenlenmiş ve 15 Mayıs 
1915 tarihiyle sunulan bütün kuvvet özeti aynen eklenmiştir.
10- Asker aldığı emri uygulamakla her zaman yükümlü ve hazır-
dır. Alay iki hücum ile subaylarının üçte ikisini ve askerinin yarısını 
kaybetmiştir. Bu kaybın büyük bir kısmı birliklerin en değerli asker 
ve subaylarıdır. Alaya en son katılan 1.300 ikmâl askerinin eğitim ve 
terbiyeleri derecelerine subay gerekliliği henüz bilmedikleri gibi bu 
askerin arazinin ve düşmanın durumu hakkında eğitmek ve terbiye 
etmek kadar zaman olmamıştır. Alay’ın bütün bölüklerinin emir ve 
komutası birer subay ile birer tecrübesiz ve kısmen güçsüz ihtiyat 
subay adaylarına verilmiştir ki bu subaylardan bazılarının da me-
mur edildikleri bölükleri sevk ve idâre edebilecekleri kuşkuludur.
11- Düşman mevziînin mahmûza doğru ilerlemiş olan çıkıntısı 33. 
Alay ileri mevziîni ve önündeki araziyi tesirli yan ateşlerine maruz 
bıraktığından işbu çıkıntının yok edilmesi adı geçen sağ kanat ileri 
mevziî ile dereden yapılacak hücum harekâtını kolaylaştıracaktır.
Alayın çeşitli birliklerinin amirleri ve subaylarıyla bizzat gerçekleş-
tirdiğimiz keşifler ve tahminler sonucunda yukarıda arz olunmuş-
tur.

33. Alay Kumandanı
Binbaşı Vahîd
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Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Maltepe Karargâhı’ndan
Gizlidir.
1- Düşmanın Arıburnu’nda karaya çıkmaktaki amacı bizi burada ha-
zırlıksız zannederek kolaylıkla Kocaçimen Dağı’nı ele geçirmek ve 
orada yerleşip boğaz istihkâmlarını arkadan dövmek olduğu bugün 
tamamen meydana çıkmıştır. Allah’ın lütfuyla başta 19. Tümen ile 
27. Alay’ın ve arkasından bunları destekleyecek 20. Alay’ın 3. Ta-
bur’u ve 33. ve 64. ve 125. Alaylar’la 5. Tümen birliklerinin kuman-
danlarından en son askerine varıncaya kadar bütün silâh arkadaş-
larımın fedâkârca, fa’âlâne ve kahramanca hücumlarıyla düşman 
geriye sürülerek bu amacı kırılmış ve pek çok kayıp verdikten sonra 
bugün sahilin dik ve daracık bir kısmında donanmasının koruma-
sında sıkışıp kalmış ve böylece savaşın bu birinci bölümü bitmiştir. 
Bütün birlikler ve bu birliklerin başında bulunan 19. Tümen Ku-
mandanı Mustafa Kemal Bey’e özellikle teşekkürler ederek bütün 
birliklerin kumandanı sıfatıyla kendisine Arıburnu Muharebeleri 
hatırası olmak üzere Muharebe Altın Liyakat Madalyası ve Kurmay 
Başkanı İzzeddin Bey’e de Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası 
Ordu Kumandanlığı’nın müsâadesiyle verilmiş ve bütün silâh ar-
kadaşlarımı şehitlerimizin mübarek ruhlarına bir kere daha fatiha 
okumaya davet ediyorum.
2- Bu birinci dönem muharebelerin yaşanması dolayısıyla mevcûd-
ları azalan taburlar zorunlu olarak birbirine karışmış ve tabur ade-
dinin fazlalığına rağmen silâh mevcûdu pek azalmış idi. Son olarak 
ikmâl askerlerinin ve diğer subayların gelmesi bugün kuvvetimizi 
arttırmış ve Alay ve Tümenlerin kuruluşlarına dönmesine olanak 
sağlamıştır. Bundan başka Kuzey Grubu’na diğer destek birlikleri 
de gelmiştir.
3- Müsta’înen bi-tevfîkü’r-rabbâniye düşmanı tamamen denize 
atarak mübarek vatanımızı onun kirli ayaklarından temizlemek ile 
Muhammed ruhuyla şâd etmekten ibâret olacak muhaberenin ikin-
ci bölümüne bir hazırlık olmak üzere de Kuzey Grubu’nu [Kolordu-
mu] yeniden düzenliyorum. İşte bu düzenlemeyi gösterir muhare-
be düzeni ilişiktir.
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4- Şimdiye kadar üç bölgeye ayrılmış olan cephe birlikleri takvi-
ye edilmiş olduğundan bunlardan Sağ Kanat Müfrezesi 19. Tümen, 
Merkez Müfrezesi 5. Tümen ve Sol Kanat Müfrezesi 16. Tümen adı-
nı alacaktır.
5- Düşman mevziîne atılmak ve onu siperleri içerisinde veya tes-
lim olmaya mecbur etmek için şimdiden her türlü hazırlık hızlıca 
yapılacak ve hücum emri beklenecektir. Bu sırada düşmanın bir hü-
cumu gerçekleşirse şimdiye kadar olduğu gibi bu hücumun büyük 
başarıyla püskürtüleceğine emin olmakla beraber ortaya çıkacak 
fırsattan yararlanarak Tümen Kumandanları’ndan karşı hücum ile 
düşman mevziîne girmeye ve birbirlerini korumaya çalışmalarını 
talep ederim.
6- 16. Tümen bir Alayını ileri hatta sürerek uygun görülecek tabur-
larıyla 27. Alay ile yer değiştirecektir. Diğer Alayını da Tümen ih-
tiyatı olarak Karayürek Vadisi’nde yerleştirecektir. Değişim duru-
munu düşmana sezdirmemek lâzım olduğundan bunun bugünden 
hazırlanması ve güneşin batması ile beraber yapılması uygundur. 
27. Alay değiştikten sonra geride toplanacak ve şimdilik Kolordu 
ihtiyatı olmak üzere Çataldere’de gizli bulunacaktır.

Çanakkale Arıburnu’nda Avdet Hatırası 
1- Bölük Kumandanı Sabri Bey 2- Kâtip Hasan Tahsin Efendi 3- Mülazım evvel Mehmed Bey
4- Mülazım İlya Efendi 5- Mülazım İhsan Efendi 6- Seyfettin Sami Efendi
7- Mülazım Nüzhet Efendi 8- Mülazım Mustafa Efendi 9- Mülazım Fuad Efendi
10- Nakliye Mülazımı Halil Efendi 11- Makine ustası Cemal Efendi Üçüncü Kolordu Üçüncü Tel-
graf Bölüğü Zabitanı  29 Kanun-ı Evvel sene 331 Seyfettin Süleyman
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7- Nakliye Kolları, Kolordu Katar Kumandanlığı’nın Cephane Kolla-
rı, Kolordu Topçu Kumandanlığı’nın ve Seyyar Hastaneler, Kolordu 
Başhekimliği’nin emri altında olacaktır.
8- Telefon şebekesine kesinlikle dokunulmayacaktır.
9- Bütün kumandanlardan kendi birliklerine yakından komuta ede-
ceği ve harekâtı bizzat kendileri yöneteceği şekilde ileride bulun-
malarını ve ihtiyaç görüldüğü zaman fedâkârlıkta emri altındakile-
re örnek olmalarını beklerim.
10- Ben savaş harekâtını Kemalyeri’nden idâre edeceğim.

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Tarih: 17 Mayıs 1915
27. Alay’a ait makineli tüfek Alayla beraber bulunacaktır. 16. Tü-
men bölgeyi teslim alır almaz Şefik Bey de alayla beraber hareket 
edecektir. Şimdi 27. Alay makineli tüfek yerinde kalacaktır.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Görüşler: 17 Mayıs 1915 güneşin batmasından îtibâren Sol Kanat 
Bölgesi 16. Tümen’e teslim edilmesiyle kolordu ihtiyatı olarak gece 
yarısından sonra alayımla [27. Alay] Çataldere’ye naklettim ve 18 
Mayıs’da 19. Tümen’e katıldım.

Mehmed Şefik

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 01.00
İkamet Mahalli: Maltepe’de Kolordu Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Acildir. 
45. Alay’ın 3. Tabur’unun Kocadere’ye emrinize gönderilmesi Ka-
batepe Bölgesi Kumandanlığı’na yazılmıştır. 

3. Kolordu ve Kuzey Grup Kumandanı Adına 
Kurmay Başkanı Fahreddin

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Durumda değişiklik yoktur. Düşman siperlerine bomba atılmış ve 
125. Alay bölgesinde sürekli olmamak üzere karşılıklı şiddetli ateş 
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edilmiştir. Başka olay olmadığı arz olunur.
 Sol Kanat Kumandanı
 Yarbay Mehmed Şefik

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 04.15
İkamet Mahalli: Kolordu’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Tolonya ve Galiçya’da Ruslardan alınan esirlerin miktarı 15.000 
olmayıp 150.000’dir.
2- 15/16 Mayıs gecesi Güney Grubu’nda 7. Tümen sağ kanadının 
200 metre ilerisinde bulunan bir tepe düşmandan ele geçirilmiştir. 

Kurmay Yüzbaşı Burhâneddîn

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 05.30
İkamet Mahalli: Merkez Grubu Gözetleme Yerinden 

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
1- Düşmanın bu gece bir girişimi görülmemiştir. Yalnız bizi çalış-
tırmamak, askeri tedirgin etmek için şiddetli olmak üzere şimdi-
ye kadar bomba ve piyade ateşine devam etmiş ve tarafımızdan da 
karşılık verilmiştir. 
2- Durumda değişiklik yoktur. 

Merkez Kuvvetleri Kumandanı
Yarbay Ali

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kolordu’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
16. Tümen’in Kanlısırt yönünde ilerleyerek bu akşam gün batımın-
da bir Alayıyla oradaki 27. Alay ile yer değiştirmesi ve diğer Alayını 
yaklaştırması için emir verilmiştir. 33 ve 125. Alaylar da tümenin 
oraya varmasından îtibâren Tümen’e katılacaklardır. 19. Tümen sa-
vaş düzenine dâhil bulunan 27. Alay bu gece Çataldere Vadisi’nde 
Kolordu ihtiyatı olmak üzere toplanacaktır. 16. Tümen emir ve ko-
mutayı eline alıncaya kadar sol kanat emriniz altında kalacaktır. Bu 
konudaki Kolordu emri gönderilmiştir. 2. Tümen’in ancak yarın ak-
şam muharebe hattına girebileceği Ordu Kumandanlığı’ndan şimdi 
bildirildi. Ben de oraya geliyorum. 

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı
 Esat
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Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 10.10
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Düşman tahkîmatını arttırmak ve Arıburnu’na gelen beş nakliye 
vapuru ve iki torpidodan asker çıkarmakla meşguldür. 
2- O konudaki emirleriniz üzerine havan ve obüslerin ateşlerini 
tecrübe için çıkarma noktasına yapılan atışların hiçbir etkisi görül-
memiştir. 
3- Bugün ve bu gece yapılacak değişiklikler hakkındaki Tümen emri 
kopyası zarflı bir şekilde sunulmuştur. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
 Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 10.15
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Düşmanın dört vapuru kül renginde, birisi iki bacalı, vapurların bü-
yüklüğü orta derecede olup karaya asker çıkarmaktadır. Vapurların 
ikisi boşalıp boş olarak açıldığı diğer birisi de taşıdığı askerin büyük 
kısmını çıkardı ve geri kalanı vapurun güvertesinde ayaküzeri dur-
dukları sağdaki Tabur Kumandanlığı’ndan aldığım raporda bildiril-
mekte olduğu arz olunur.

 Sağ Kanat Kumandanı
Yarbay Avni

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 10.20
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bundan önceki raporuma ektir. Düşmanın dört nakliye vapurundan 
ikisi boşaltılmıştır. Birisi boşaltılmaktadır. Diğerleri üzerlerinde 
dahi piyade askeri görülmekte olduğu bildirilmesi arz olunur. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal 
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Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 10.30
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
1- Düşman, iki numaralı raporda arz olunduğu şekilde bir nakliye, 
iki torpido askeri topçularımızın ateşinden etkilenmeyerek karaya 
çıkardığı gibi bir ara onlara katılan diğer bir küçük nakliye ile bir 
torpidoda bulunan askerden nakliyede bulunanı karaya çıkarmış ve 
şimdi de torpidodaki askeri çıkarmakta bulunmuştur. 
2- Bizim uçağımız Kabatepe’den geçerek Seddülbahir yönüne git-
miştir. 

Kabatepe Müfreze Kumandanı 77. Alay
Binbaşı Sâib

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 12.08
İkamet Mahalli: Bigalı’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Yaralıların İsimleri                                                     Tahrip Vâsıtalarının  
             Cinsleri
4 nakledilemez                                                                                  30 
bomba
49 nakledilebilir                                                                               12 
şarapnel
37 hafif                                                                                               1
domdom
0 subay                                                                                               49 
kurşun
2 şehit
92                                                                                                         92

Dün öğleden bugün öğlene kadar sağlık olayları yukarıdaki gibidir. 
19. Tümen Başhekimi

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Denepınarı Deresi’nde 16. Tümen Karargâhı’ndan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Düşman sağ kanadı hakkında alınan bilgi özetle gönderilmiş ve bir-
liğinizle haberleşme kurulmuştur. 

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü
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Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kolordu’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
16. Tümen tarafından bu gece yapılan keşif sonucunda bildirilen 
rapor aynen aşağıda arz edilmiştir. 3. Kolordu Kurmay Başkanı 
Fahreddîn rapor kopyasıdır:
1- Kırmızısırt-Yeşil Tarla (Kanlıtepe’nin güneybatısındaki) bölge-
sinde cepheden yaklaşma yolları yoktur. Sırttan aşan tek bir yol ya-
layıcı ateşe maruz kalmaktadır. Kuzeyde 125. Alay bölgesine giden 
gizli bir yol vardır. 
2- Yeşil Tarla karşısındaki fundalık sırt üzerinde yavaş yavaş düş-
mana doğru yaklaştırılan 72. Alay siperleri vardır. Bu sırtın batı-
sında bulunan [b] sırtı vardır. Burası adı geçen alayın ileri emniyet 
hattını oluşturuyor. Düşman bu sırta hâkimdir.
3- Yorgi Deresi’nde (Karayürek Deresi) gösterilen tek binadan Yeşil 
Tarla’ya kadar olan bölge piyadenin geçmesine uygundur. Ancak 
(b) sırtını düşman mevziînden ayıran vadi ve özellikle düşman yö-
nünden gayet diktir. Mevcûd bir iki sel yarıntısından tek bir asker 
ancak geçebilir. Düşman buraya engel koymuştur. Ve bu vadiyi ateş 
altına alacak bir iki sipere sahiptir. 
4- 72. Alay’ın sol kanadını uzatmayı donanma ateşi engellemiştir. 
Bundan dolayı bahsi geçen alay ancak bir bölüğünü hatta tutmak-
tadır. 
5- Düşman siperleri Yeşil Tarla sırtından daha güneye doğru uza-
nıp krokide gösterilen bir tepecikte son bulmaktadır. Düşmanın bu 
siper gerisinde bir topçu mevziî vardır. Düşman adı geçen tepede 
doğuya ve Kabatepe’ye karşı piyade siperleri oluşturmakta ve tel 
örgüleri ile çevrelenmektedir.
6- Düşman tel örgülerinin kazıklarını gösteren işaretlerden îtibâ-
ren kuzeye doğru kum torbalarıyla sağlamlaştırılmıştır. Geceleyin 
düşmana yaklaşacak yollar bulunsa da ilerideki yara kadar 2-3 met-
re yüksekliğinde fundalıklar yaklaşmayı kolaylaştırır. 
7- Özel işaretler ile gösterilen yerlerde, topçu, makineli tüfek ve gö-
zetleme yerleri vardır. 
8- Keşiflere devam edilmektedir. Alınacak önemli bilgiler yine arz 
edilecektir. Krokisi buraya yapıştırılacaktır. 

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kemalyeri Karargâhı’ndan 

Sağ Kanat Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Tümen karargâhını Sağ Kanat Kuvvetleri merkezine nakledeceğim. 
Bu yazımı aldığınız dakikada emriniz altında bulunan istihkâm 
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aracılığıyla hızlıca Düztepe civarında muharebe hattını görebilecek 
gömme bir gözetleme yeri ve bütün tümen memurları ile birleşebi-
lecek ve burada hizmeti görebilecek çadır kurmak için gizli yerler 
ve krokinizde bulunan topçu ile en kestirme yönde gizli yol inşâ 
ettiriniz ve bana bildiriniz. 

Arıburnu Kuvvetleri ve 19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Sol Kanat’tan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
27. Alay’a ait makineli tüfek de gelecek, Makineli Tüfek Bölüğü’yle 
değiştirilip değiştirilmeyeceğine dâir izin istenilmiştir. 

Sol Kanat Kumandanı
 Yarbay Mehmed Şefik

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 19.00
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

Tümen Emri
1- Kolordu emri ilişikte gönderildi. 
2- 57. Alay, 64. Alay, 72. Alay, 27. Alay Piyade Alaylar’ı ile 45. Alay 3. 
Tabur ve 27. Alay şimdilik kolordu ihtiyatında olmak üzere Çatalde-
re Vadisi’nde bulunacaktır. 
3- Topçu 9. Alay 7. ve 8. Bölük, 39. Alay 7. ve 8. Bölük ve 7. Alay 7. 
ve 8. Bölük bataryaları ve 4. Tabur 2. İstihkâm Bölüğü, 19. Tümen 
Sıhhiye Bölüğü ve Süvari 4. Alay 5. Bölük 19. Tümen’in muharebe 
düzenine dâhildir. Tümen Süvari Bölüğü 4. Alay 5. Bölük Tümen 
Karargâhı’na bir subay kumandasında 10 atlı bırakacak ve kendisi 
Sağ Kanat Topçu Mevziî yakınında duracaktır. 
4- Şimdiye kadar sol kanat kuvvetleriyle beraber bulunan istihkâm 
2. Tabur 4. Bölük 16. Tümen’e katıldığından adı geçen Tümen’in 
Karayörük Deresi’ndeki ihtiyat alayı yanına gidecektir. 
5- Ben karargâhımı bu gece yarısına kadar Cesarettepe doğusuna 
nakledeceğim. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemâl 

27. Alay, 57. Alay, 64. Alay ve 72. Alay Kumandanlıkları’na, Topçu, 
İstihkâm, Sıhhiye Kumandanları’na Telefonla Süvari Bölüğü Ku-
mandanı’na sözlü olarak Kolordu emri basılı olarak verilmiştir. 
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Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 20.30
İkamet Mahalli: 87 Rakımlı Tepe’nin Doğusundan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Bugün düşmanın sağ kanadında yapılan keşifte önemli bir de-
ğişiklik görülmemiştir. Yalnız düşmanın sağ kanadının bulunduğu 
noktadan güneye doğru yapmakta olduğu dünkü krokide arz edilen 
siperde kum torbaları ile yapılmış fazla bir yükseklik görülmüş ol-
duğu arz olunur. 

3. Süvari Alayı 2. Bölük Kumandanı
Kıdemli Yüzbaşı Selim Sabit 

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’den 
Telefon 

19. Tümen Süvari Bölüğü Kumandanlığı’na
Bölüğünüzden Rasim Efendi’nin komutasında bir takım tümen ka-
rargâhında kalacak ve geri kalan bölük yarın şafakla beraber hare-
ketle Anafarta’ya gidecek ve orada Anafarta Bölge Kumandanı Yar-
bay Hamdi Bey’in emrine girecektir. Teğmen Enver Efendi tümen 
karargâhında emir subayı olmak üzere kalacaktır. 

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanlığı’na
Durumda değişiklik yoktur. Barbaros’dan açılan ateş üzerine Kaba-
tepe solunda bulunan bir savaş gemisi uzaklaşmıştır. Güneyden bir 
büyük nakliye vapuru daha gelmiştir. 

Kabatepe Müfrezesi ve 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Sâib 

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Merkez Bölgesi’nden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Tümen savaş düzenine katılan 3. Tabur 4. İstihkâm Bölüğü’nün Ka-
rayörük Vadisi’nde tümen ihtiyatı olan 48. Alay yanına gönderil-
mesinin emir buyrulması. 

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü  
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Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 20.00
İkamet Mahalli: Anafartalar’dan 

19. Tümen Kumandanlığı’na
  Süvari bölüklerinin bu gece Anafarta’ya yetişmek üzere ha-
reketlerini emrederseniz Topçu Koruma Piyade Bölüğü Tümenine 
katılacaktır. Hareketlerinin yazıyla emredilmesi arz olunur. 

Anafartalar Bölge Kumandanı
 Yarbay Hamdi 

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 11.50
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 
Telefon 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Alınan çeşitli bilgilere ve yapılan gözlemlere göre düşman bugün 
bu dakikaya kadar üç torpido ve altı nakliye vapuru askeri karaya 
kısmen çıkarmış ve çıkarmaya devam etmiştir. Nakliye gemilerinin 
boşalıp gittikçe diğerlerinin birer ikişer adalar yönünden gelmesi 
bundan sonra da nakliye gemilerinin geleceklerini göstermektedir. 
Düşmanın gündüz yaptığı bu hareketinden ciddi ve izin verileme-
yecek derecede destek kuvveti almakta olduğunu düşünüyorum. 
2- Kuzey Grubu’nu oluşturan mevcûd kuvvetin tamamına 2. Tü-
men’in dahi katılmasıyla bugünden icrâsına teşebbüs edilecek bir 
taarruz fırsatının yarından sonra kaçırılmış olmasının ihtimâl dâ-
hilinde bulunduğunu ve havan ile obüslerden mühim tesire etki 
edeceğinin beklendiğini önemle arz ederim. 

Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 19.00
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

Saygıdeğer Asker Arkadaşlarıma Komuta Vedamdır.
Bugüne kadar komutası bende bulunan Arıburnu kuvvetlerinin 
daha büyük sevkül-ceyş cüzî-i tamlarıyla kesb-i cesaretden bugün-
kü durumu 3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı saygıdeğer paşa 
hazretlerinin bizzat komutayı almaları gerekmektedir. 25 Nisan 
1915’ten bu güne kadar geçen yirmi üç gün zarfında halifelik ma-
kamı ve saltanatın anahtarı bulunan Çanakkale Boğazı’nı geçmek 
amacıyla vatanımıza ayak basan düşmanı kumandam altında yap-
tıkları ard arda ve kahramanca taarruz ve hücumlarıyla Osmanlı ta-
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rihinde bir şanlı sayfa ve namus vücuda getiren 19. Tümen’imden 
başka 27., 64., 33., 125. ve 5. Tümen’in 13., 14., 15. Piyade ve 5., 7., 9. 
Topçu Alayları’nın çeşitli süvari istihkam bölükleriyle başka birlik-
lerin amirleri, subayları ve askerlerine bu dakikada komuta ve dai-
mi ederken takdirat-ı kahıra etmek bildirmeyi ödev sayarım. Yirmi 
üç gün sevk ve idâre etmek mutluluğuyla övündüğüm siz önemli 
topluluğun müthiş hücumu sayesindedir ki düşmanın 20.000’i aşan 
kuvveti Arıburnu’nda mahvedildi. Arta kalanlar sahilden ancak 
birkaç yüz metre uzaklıkta donanmasının korumasına sığındı. Bir 
adım ileri atmak isteyenler süngülerimizden geçirildi. Hasır ve ha-
bire bir hale konuldu. Sizi tebrik ederim. Bütün milletin de sizi teb-
rik etmekte olduğundan emin olabilirsiniz. Yirmi üç günlük ateşli 
ve kanlı ortak mesâîmiz hatırasının samimi ve nezih bir güzellik 
ile korunacağından eminim. Bugünden sonra 19. Tümen’imle sağ 
kanatta bulunarak zaferi getirirken sizinle ve yeni gelen kuvvetle-
rimizle omuz omuza düşmanı çiğneyeceğimize dâir olan görüşümü 
size bildirmekten memnunum.
Allah’u azimü’ş-şan tevfikat-ı semedaniyesine bizi ulaştırsın.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 17 Mayıs 1915
Bugün 2 şehit ile 5 yaralımız vardır. Tümene bilgi verildi. 

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 04.35
İkamet Mahalli: Çataldere’de Tümen Karargâhı’ndan

15. Tümen Kumandanlığı’na
Şimdi yapılan şiddetli ateşin sebebi nedir? Düşman hücum etmek 
istedi. Bildiriniz. Telefon iletişimi yok. 10 asker gönderiniz. Çuval 
göndereceğiz. 

5. Tümen Kurmay Subayı 
Mehmet Arif

Tarih: 17 Mayıs 1915
[1. Alay] Aldığımız emir üzerine bugün akşam saat 23.00’te Sarafim 
Çiftliği civarındaki ordugâhımızdan hareket ederek gece yarısından 
sonra 03.00’te Kuruca Dere batısındaki derede gündüz gösterilen 
ordugâha girdik. Hareketimizden önce de bu ordugâh yerini Tümen 
Kumandanı’yla beraber gezmiştik. Bugün gelen Tümen Emri aşağı-
dadır. 
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İkamet Mahalli: 172 Rakımlı Tepe’de Tümen Karargâhı’ndan
Saat: 01.00

1. Alay Kumandanlığı’na
1- 1. Alay (muharebe ağırlıklarıyla beraber eğitim amacıyla) şimdi 
(Sarafim Çiftliği’nin kuzeyinden geçen cadde – 185 – Kirte) cadde-
siyle hareket edecek ve adı geçen caddenin Soğanlı Deresi’ni kestiği 
noktada güneye yönüne doğru olmak üzere saat 04.35’te toplanmış 
bulunacaktır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Tümene verilen tâmim de aşağıdadır. 
İkamet Mahalli: Piyade 1. Alay Kumandanlığı Sarafim Çiftliği’nden
Numara: 131

2. Tümen Kumandanlığı’na
Alayın emri aldığı dakikadan îtibâren yarım saat içerisinde muha-
rebe ağırlığıyla beraber harekete hazır bulunacağı arz olunur. 

1. Alay Kumandanı
Yarbay

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 15.30

47. Alay Kumandanlığı’na
1- 47. Alay bugün gizlice Karayörük Vadisi’nin ve savaş hattının sol 
kanat gerisine sokulacaktır. Bu Alay bir veya iki taburuyla gün batı-
mında Kanlısırt’ta bulunan 27. Alay ile yer değiştirecektir.
2- 47. Alay bu akşam sol kanat gerisine bölge ihtiyatı olmak üzere 
ilerleyecektir. 
3- Sol Kanat Müfrezesi 16. Tümen olacak ve burada 33. Alay ve 125. 
Alay benim emrime gireceklerdir. 
4- Ayrıntılı emir ayrıca gönderilecektir. Alaylar hazırlansın. Hazır-
lıklarını bana bildirsinler. Topçu Alay’ı da her türlü ihtimale karşı 
hazırlansın, muharebe hattıyla hemen iletişim kurulsun. 

16. Tümen Kumandanı
Rüştü 

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kavakdere Vadisi
Tabur yaverlerine aynen not ettirilmiş ve taburların saat 16.00’da 
hazırlanarak Alay’a da bilgi vermesi gerektiği emredilmiştir.
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Tarih: 17/18 Mayıs 1915
Saat: 20.00
Muharebe bölgesine ve 27. Alay mevziîne gelinmiş ve gece adı ge-
çen alayla yer değiştirilerek siperlere girilmiştir.

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Denepınarı Deresi
Numara: 193
Günlük Tümen Emri’nin birinci ve ikinci maddeleri aşağıdadır.
1-Topçu alayı düşman cephesinde piyadelere zarar verecek olan 
mitralyözleri başarıyla keşfedecektir. Piyade alayları da daha önce 
emredilen keşiflerine devam edeceklerdir. Tümen birliklerinden 
şimdilik yalnız istediğim düşman ve arazi hakkında etraflı keşiftir. 
Her gün alınacak rapor ve krokiler tümene derhal gönderilsin. 
2-Ateş hattına dâhil olacak birlikler cephane ihtiyacını Kocadere’de 
kolordu cephane kolları komutanına başvurarak karşılayacaktır. 
Birlikler hemen adı geçen kumandanın yerini öğrenmelidir.
Hatıra: Yukarıdaki emre göre alay hemen hazırlandı. Harekete hazır 
bir halde toplandı. Bütün alay subayları gelerek alay karargâhın-
da halka oluşturarak Alay Kumandanı tarafından hoş bir dille bazı 
gerekli nasîhatler verdiği gibi savaş sırasında yüreklilik ve yiğitlik 
gösteren ve din uğrunda fedâkârlıkla ve dayanıklılıkla yapacakları 
eylemler konusu bildirilmiş ve sonra hepsiyle birlikte en samimi bir 
şefkat hissî ile tokalaşılmış ve helalleşilmiş ve Osmanlı Ordusu’nun 
ve özellikle kendilerine emanet edilmiş bulunan 47. Alay’ın galip 
olması ve kesin başarı ile teveccüh eylemesi hakkında duacı olmuş-
lar ve dağılmışlardır. Sonra toplanma yerlerinde cephe oluşturarak 
alay komutanı tarafından bütün askere hitaben güzel telkinlerde 
bulunarak yüreklilik ve yiğitlik göstermeleri ve İslam milletinin 
mutluluk ve kurtuluşunu sağlayacak olan kutsal savaşın sert bir 
kale gibi sabretmeye fedâkârca korumasını ve cansipârâne layığıyla 
yerine getirmesini tavsiye ettikleri gibi harbe girdikleri sırada düş-
mana hücumlarında ve her anda tekbir ve tehlil ve kelime-i tevhid-
le hareket etmeleri gerektiğini de ilâve olarak dikkat çekmiştir ve 
ondan sonra bütün askerler ile ve askerler de birbirleriyle helalle-
şerek zafer ve düşmanın yenilmesi ve Allah’ın gazabına uğraması 
hakkında tek bir ses ve tek bir vücut olunarak Allah’a karşı yakar-
mış ve yalvarmış ve en son bir de ezan okunarak ortaya çıkan etki 
ve coşkunun doğduğu reşk-i meserret içinde birlikler sırasıyla ve 
tam saat 16.00’da ordugâhtan hareket etmiştir. 17 Mayıs 1915.
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Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kocadere’nin Batı Sırtları 

Alayın Günlük Umûm Kuvveti
47. Alay Subay Efrâd Hayvanat Cephane Sandık Silâhlar 
Karar-

gâh 
4 26 16 - 6

1.Tabur 16 1187 119 54 1046
2.Tabur 18 1197 118 52 1046
3.Tabur 18 1210 116 54 1052
Toplam 56 3620 369 160 3150

Tarih: 17 Mayıs 1915
47. Alay Kumandanlığı’na

72. Alay’a bağlı olup mevziîde kalan ve yeni savaş düzeni de alayı-
nıza bağlanan mitralyöz bölüğü de sizin komutanızdadır. Bu bölü-
ğün yerini de 27. Alay Kumandanı’ndan öğreneceksiniz ve tümene 
göndereceğiniz raporda bu mitralyöz bölüğünü de belirteceksiniz. 

Tümen Kumandanı Emriyle 
Kurmay Subayı Nazım 

Tarih: 16/17 Mayıs 1915        
İkamet Mahalli: Kavak Deresi
Taburlar Kavak Deresi’ne ulaştığında savaş mevkiinden aşan ser-
sem kurşunlarla 3. Tabur’dan üç, 2. Tabur’dan iki, mitralyöz bölü-
ğünden bir asker yaralanarak hastaneye gönderilmişlerdir. Gündüz 
alay yaverine gösterilen alay bölgesi hemen topçu alayı tarafından 
tutulmakla, alay geceyi pek dar bir bölgede geçirmiştir. İleri karakol 
çıkararak soldan süvari bölüğü ve sağdan 47. Alay ile haberleşme 
kurulması için 2. Tabur görevlendirilmiş ve bu görev adı geçen ta-
bur tarafından bir bölükle yerine getirilmiştir.

Tarih: 17 Mayıs 1915        
İkamet Mahalli: Kavak Deresi
Topçu alayı kendi bölgesine çekilmekle, alay birlikleri ordugâh kur-
makla meşgul olmuşlardır.
İleri karakolda olay olmadığı alınan rapordan anlaşılmıştır.

Görüşler: Hava güzeldir.
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Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Denepınarı

48. Alay Kumandanlığı’na
1- 3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanlığı’nın emri gönderildi. 
Tümenimin eski ve yeni silâh arkadaşlarımın şimdiye kadar galiba-
ne meydana gelen muharebeyi zaferle taçlandırma amaçlarını bes-
lediklerini artık fiilen görmek istiyorum. Subaylarımızın demir elli 
çelik yürekli aslan fedâkâr askerlerimizle bu büyük işte büyüklük 
göstermelerini bekliyorum. Allah’ın lütfu, Peygamber’in yardımı 
bizimle beraberdir.
2- Düşmanı siperleri içinde yok etme veya onu teslime zorlamak 
için ilerleme hazırlıklarını her alay kendilerine verilen bölge dâhi-
linde hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve tümene bildireceklerdir. 
Düşmanın bu sırada bir hücumu olursa bunu hemen başarılı bir şe-
kilde püskürtmek ve fırsattan yararlanarak karşı taarruzla düşman 
mevziîne girmek için ortaya çıkan fırsatları bana bildireceklerdir.
3- 47. Alay, 27. Alay ile yer değiştirecektir.
4- 48. Alay Karayörük Vadisi’nde sol kanat gerisinde tümenin ihti-
yatını oluşturacaktır. İstihkâm bölüğü ihtiyat yanında bulunacak-
tır. Durum değişikliğini sezdirmemek konusunda haddinden fazla 
tedbirli, uyanık bulunmak gerekliliğini bildiririm.
5- Sargı yeri Kocadere’nin batısında Köy Deresiyle Örenardı Dere-
si’nin birleştiği yere yakın ve bu iki dere arasındaki sırtların doğu 
eteklerindedir.
6- Tümen birlikleri cephanesini Kocadere’de 3. Kolordu Cephane 
Kolları Kumandanlığı’na başvurarak tamamlayacaktır. 
7- Ben bu geceyi Denepınarı Deresi’ndeki ordugâhta geçireceğim. 
Tümen telefon müfrezesi hemen sol kanat müfrezesi yanındaki te-
lefon yerini tümen karargâhına nakledecek ve alaylarla haberleşme 
sağlanacaktır.

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 5.30
İkamet Mahalli: Kavaklıdere 

Alay Emri
1- Tümen Emri yukarıda olduğu gibidir. Alay şimdi gün batımıyla 
beraber Karayörük Vadisi’nde sol kanat gerisinde ve tümen ihtiyatı 
olunmak üzere bulunacaktır. Taburlar ayrılmış ve gayet gizli olarak 
keşfettirdikleri yollardan Karayürek Deresi’ne inecek ve adı geçen 
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derenin batı yamaçlarında gizlice ve her vakit muharebeye hazır bir 
halde bulunacaktır.
2- Taburlar yerlerine varır varmaz ileri bir emniyet hattı oluştu-
racak ve civar emniyet hatları birbiriyle haberleşme sağlayacaktır. 
Her tabur düşman hattına kadar bir keşif kolu sürecektir. En sol 
kanatta kalacak tabur cepheden başka sol kanat ilerisine dahi em-
niyet kademesiyle keşif kolları sevk edecektir.
3- Düşman tarafından yapılacak bir girişim hemen şiddetle hücum 
ederek püskürtülmelidir.
4- Alay arazinin dalgalarından yararlanmaya mecbur olduğundan 
genel bir ileri karakol müfrezesi oluşturulamamıştır. Onun için her 
tabur ikinci maddedeki gibi kendi emniyetini oluşturacak ve civar 
taburlarla haberleşme sağlayacaktır. En sağda kalacak tabur 47. 
Alay’la da haberleşme kurmakla yükümlüdür.
5- Ben yerimi daha sonra bildireceğim.

48. Alay Kumandanı
Binbaşı Ahmet

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 06.20
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan

Sol Kanat Kumandanlığı’na
1-Bu gece 1. Tabur’un sağ cephesinde aralıklı ve oldukça şiddetli 
ateş açılmıştır. 
2-1. Tabur tarafından düşman siperlerine altı adet bomba atılmış 
bombaların iki adedi patlamamıştır. Ve bu bombacılar sağ sâlim 
geri dönmüşlerdir. 
3-Keşif kollarından iki yaralı vardır. 
4- Durumda değişiklik yoktur. 

Sol Kanat Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak

Görüşler: 1., 2., 3. Taburlar’a bildirilmiştir. 

Akşam bildirildiği üzere gelecek 125. Alay 3. Tabur 13. Alay 1. Ta-
bur’un kalktığı yerde bulunacaktır. Ona göre ilgili tabura yer gös-
termesi için rehber gönderilmesi. 125. Alay Kumandanlığı’na 17 
Mayıs 1915.    

Sol Kanat Kumandanı
Mehmet Şefik
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Tarih: 17 Mayıs 1915   
İkamet Mahalli: Danepınarı Deresi’nde

125. Alay Kumandanlığı’na
47. Alay bu gece gün batımıyla beraber 27. Alay’la yer değiştirecek-
tir.  48. Alay Karaburun Deresi’nde ve muharebe hattının sol kanadı 
gerisinde tümen ihtiyatı olacaktır. 27. Alay Kumandanı’nın aynı za-
manda Sol Kanat Müfreze Kumandanı olduğu anlaşılmıştır. Ayrışım 
yapılacağına göre Sol Kanat Müfreze Kumandanlığı’na ait görevin 
yerine getirilmesi ve yarın ayrılıp emir gönderileceği ve bu emrin 
ulaşmasının hızlıca duyurulmasını isterim.

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 17 Mayıs 1915 
Saat: 20.00
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan

125. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na
Ben şimdi Sol Kanat Bölge Kumandanlığı’na tâyin edildiğimden ta-
burunuzun kumandanlığına bir yüzbaşı vekâleti ile Kırmızı Tepe’ye 
giderek alayın komutasını üzerinize alınız.

125. Alayı Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kanlısırt

125. Alay Kumandanlığı Vekâleti’ne
1-16. Tümen Kumandanlığı’ndan üç sûret gönderilmiştir.
2- Kolordu Kumandanlığı’nın o emirleri daha önce gönderilmişti.  
Her iki emrin de tamamen uygulanması.
3-Gönderilmiş muharebe düzeninin bir kopyasının çıkarılarak ta-
burlara bildirilmesi önemle talep edilir.

16. Tümen Kumandanı
 Albay Rüştü Bey

Kurmay Başkanı: Yüzbaşı Nazım Bey
125. Alay 3 Tabur, 47. Alay 3 Tabur, 48. Alay 3 Tabur, 33. Alay 3 
Tabur, 27. Alay 1. Tabur’dan bir Takım, Topçu grubu 7/3, 8/3, 4/39, 
5/391/16, 3.Tabur 4. Bölük, 11.Bölük.
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Tarih: 17 Mayıs 1915  
Saat: 01.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay Kumandanlığı’na
45. Alay’ın 3. Tabur’unun sabah olunca Kocadere’de 19. Tümen Ku-
mandanlığı emrine gönderilmesi ve haber verilmesi. 

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Hava oldukça sıcak idi. Bölge kurmay subayı bugün öğle-
den sonra Kayaltepe ile bu tepenin batı yamaçlarında mevcûd olan 
tahkîmatı incelemek üzere gitti. İstihkâmatı gösterir kroki ektedir. 

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 08.25

Kabatepe Bölge Kumandanlığı’na
Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 08.15
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
İki bacalı bir nakliye gemisi Arıburnu’nun bir kilometre kadar batı-
sında durarak içinde bulunan bir tabur kadar kuvveti filikalar aracı-
lığıyla karaya çıkarmaktadır. Bu vapur sıradan nakliye gemisi olup 
boyası savaş gemisi rengindedir. İlgili vapura asker yüklü şimdi iki 
torpido da katılmıştır.

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 08.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Kemikli Burnu yönünde bir, Arıburnu kuzeyinde bir, Kabatepe’nin 
kuzey ve güney yakınlarında birer ki, toplam dört savaş gemisi, do-
kuz büyük, beş küçük nakliye gemisi bulunmaktadır. 
2- Öğleden önce saat 07.00’de nakliye gemisinden sandık yüklü bir 
şalopa27 Arıburnu’nun kuzeyindeki iskeleye yanaşmış ve dört yüklü 
şalopa da Arıburnu açığında bırakılmıştır. Bunlara Palamutluk’taki 
topçunun ateş etmesi emredilmiştir. 
3- Öğleden önce saat 08.00’de iki bacalı bir nakliye gemisi Arıbur-
nu’nun bir kilometre batısında durarak bir tabur kadar tahmin edi-
27 Şalopa/Şalope/Şalupa/Şalupe: On iki topu olan, ambarsız, iki direkli, yirmi yedi zirâ uzun-
luğunda, yelkenli, küçük eski bir savaş gemisi.
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len kuvveti filikalarla karaya çıkarmıştır. Sonradan boyası ve şekli 
savaş gemisine benzeyen bu nakliye gemisine asker yüklü iki torpi-
do daha katılmıştır. 
4- Balon Kabatepe ve Palamutluk civarını gözetlemektedir. 

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
45. Alay’ın 3. Tabur’u 19. Tümen emrine girmek üzere bugün öğle-
den önce saat 05.00’te hareket etmiştir. 

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Kabatepe Bölge Kumandanlığı’na
Tarih: 17 Mayıs 1915 
Saat: 11.00
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Düşman 2 numaralı raporda arz olunduğu gibi bir nakliye ve iki 
torpido askeri, topçularımızın ateşinden etkilenmeyerek karaya 
çıkardığı gibi sonradan onlara eklenen diğer bir küçük nakliye ile 
bir torpido bulunan askerden nakliyede bulunanı asker çıkarmış ve 
şimdi de bir torpidodaki askeri çıkarmakta bulunmuştur. 
2- Bizim uçağımız Kabatepe’den geçerek Seddülbahir yönüne git-
miştir. 

Kabatepe Müfrezesi ve 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 11.30
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Düşman bundan önceki raporda arz olunan bir nakliye gemisi ile 
iki torpido topçu ateşine rağmen Arıburnu civarına asker çıkarmış 
sonradan diğer küçük bir nakliye ile bir torpidodan da aynı yere 
asker çıkarmıştır.

Kabatepe Bölge Kumandanı Emriyle
Kurmay Yüzbaşı Şemseddin
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Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Zeytinlik’te: Kabatepe Bölge Kumandanlığı’na
77. Alay taburlarının tahkîmat aletleri almaları için açık tutanak ile 
kolordu karargâhına birer memur ile nakliye vâsıtaları gönderme-
lerinin kendilerine bildirilmesi arz olunur.

3. Kolordu Levazım Şube Müdürü
Binbaşı Aziz Cemaleddin

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Müfreze Kumandanlığı’na
77. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na

Taburlar için kolordudan tahkîmat aletleri verilecektir. Açık tuta-
nak ile memurların kolorduya gönderilmesi. 

Kabatepe Bölge Kumandanı Emriyle
Kurmay Yüzbaşı Şemseddin

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Müfrezesi Kumandanlığı’na
Korunaklı yer veya mazgallı avcı siperi yapmak üzere gerekli ahşap 
malzeme Maydos Kasabası enkazından alınmıştır. Maydos Emvâl-i 
Metrûke Komisyonu’na başvuruyla 9. Tümen birliklerinin aldığı 
gibi gereken malzemenin makbuz karşılığında alınması ve bilgi ve-
rilmesi gereklidir. Bu konu topçulara da bildirilmiştir. 

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Semerlitepe’de iki hızlı ateşli batarya ile 10,7 santimlik iki mantelli 
ve yine iki kısa 15’lik top mevcûddur. Hızlı ateşli batarya düşma-
nın Arıburnu kuvvetlerini ve çıkarma noktalarını ateş altına ala-
bildikleri halde 10,7 santimlik mantelli iki top hiçbir iş yapamıyor. 
Kumtepe civarını ve Kumdere Vadisi’ni ateş altına alabilecek yakın 
bir topçu yoktur. Kayaltepe’deki mantelli bataryalar her ne kadar 
Kumtepe civarını ateş altına alabiliyor ise de Kumdere Vadisi’ni dö-
vememektedir. Burasını da dövmek üzere şimdilik Palamutluk’ta 
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ihtiyaç olmayan iki topun Çanav Ovası’nın 1,5 kilometre güneyinde 
telgraf hattı ile Çanav Ovası’nın batısından gelen yolun yaklaştığı 
yerde önceden hızlı ateşli bir batarya için hazır bulunan mevziî ya-
kınına koyulması istendiği arz olunur.

Kabatepe Bölge Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 17 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölge Kumandanlığı’na
11.55’te mevziîye geldim. Sabahtan beri 52 mermi atılmış. İstedi-
ğiniz yerleri ateş altına almak mümkün. 12.00’de ateş edilemedi. 
Sebebi 16. Tümen komutanından bir emir geldi. Sizin akşama ka-
dar ateş etmenizi yasaklıyorum diyor. Ateş icrâ edememe sebebini 
anlamak üzere 16. Tümen komutanıyla görüşmek üzere gidiyorum. 
Sonucunu arz edeceğim. 

Yarbay Emin

87 Rakımlı gerisinde mevziîye giden işbu bataryanın 16. Tümen’e 
yakınlığı sebebiyle ateş düzeni konusunda adı geçen tümen emrine 
girecek ve eskiden olduğu gibi Bölge Kumandanlığı muharebe dü-
zeninde bulunacağı kolordudan telefonla bildirilmiş ve Topçu Ku-
mandanı Emin Bey de durumdan haberdar edilmiştir.

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 03.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe’de 77. Alay Kumandanlığı’na
Tarih: 16/17 Mayıs 1915  
Saat:12.00
İkamet Mahalli: Palamutluk’ta Topçu Sırtı’ndan 
1- Sabah 6.00’da 5. Batarya Arıburnu batı yamacının yukarısındaki 
düşman topçusu ateş altına alınarak susturulabilir. 
2- 6.30’da 4. Batarya önce Arı diğer adıyla (Kikirik) Burnu’na ateş 
etmekle orasını taradıktan sonra Yeşil Tarla’nın kuzeydoğusunda 
düşman piyade ve topçusuna karşı ateş açıldı. 8.30’da 4. Batarya ta-
rafından Arıburnu ile bunun doğusundaki tepecik civarı uzaklığın 
artmasıyla ateş altına alındı.
9.40’da askere çorba dağıtıldığından ateşi kesme emri verilmiştir. 
10.30’da 4. Batarya aralıkla orta sırttaki topçuya ateş etti. 
12.00’de (gündüz) ateşe ara verildi. Öğleden sonra orta sırttaki 
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müsâdemeli ile ateş altına alındı ve Arıburnu’na ihtirâklı ile ateş 
edildi; tekrar topçuya ateş edildi.
3.00’de Kanlıtepe’deki düşman piyade ve avcı siperlerine ihtirâklı 
ve müsâdemeli ve dane ile ateş edildi.
3- 4.00’de düşmanın Arıburnu açıklarında yarı batık nakliye gemisi 
civarında bulunan ve içi sandıklarla dolu olan dubalar ateş altına 
alındı. Uzaklık: 5.200.
4. Batarya bugün yalnız Balkanları değil denizleri de mermilerinin 
etkisi altına almış idi. 
4-10.00’da batık düşman gemisinin solundaki nakliye gemisine 
ateş ettirilmiş birinci ve ikinci gruplarda birer mermi gemiye isa-
betle yangın çıkmıştır. Bu darbeye hedef olan nakliye gemisi batıya 
doğru kaçmıştır. 
4.30’da batı yamacının yukarısındaki (Hainsırt civarı) düşman ba-
taryası ateş altına alınarak susturulmuştur.
4. Batarya da 5. Batarya gibi hedef bölgesinin önemli noktalarına 
yöneltilmiş olmakla kronometre gibi işlemektedir.

5. Alay Sahrâ Topçu 2. Tabur Kumandanı
Binbaşı Azmi

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Sahrâ topçu raporu görmeniz için gönderilmiştir

Kabatepe Müfreze Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 04.45
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölge Kumandanlığı’na
Tarih: 17 Mayıs 1915 
Saat: 04.15
İkamet Mahalli: Çamtepe’den 
Durumda değişiklik olmadığı arz olunur.

77. Alay 3. Tabur Kumandan Vekili
Yüzbaşı Ali Rıza
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Tarih: 17 Mayıs 1915 
Saat: 05.00
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölge Kumandanlığı’na
Tarih: 17 Mayıs 1915
Saat: 04.55
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1 ve 3 numaralı rapordan sonra düşman beyaz balonunu çıkararak 
gözetleme yapmış ve güneyden iki büyük nakliye gemisi gelerek 
Arıburnu’nun 3-4 mil açığında demirlemiştir. Bunun nispeten kü-
çüğünün üzerinde muşamba örtülüdür. 

77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib

Tarih: 17 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kabatepe Bölge Kumandanlığı’na
Tarih: 17 Mayıs 1915 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Durumda değişiklik yoktur. Barbaros’tan yapılan atış üzerine Ka-
batepe solunda bulunan bir savaş gemisi uzağa çekilmiştir. Güney-
den daha büyük bir nakliye vapuru gelmiştir. 

Kabatepe Müfrezesi 77. Alay Kumandanı
Saib



18
Mayıs
1915



18
Mayıs
1915

18 Mayıs 1915

“Bu hücum yalnız Osmanlı Ordusu’nun 
şan ve şerefini kazanma değil, hatta bütün 

Müslümanların kurtulmasına ve yükselmesine 
sebep olacaktır. Şu kutsal vazîfenin meydana 

çıkmasına memur bulunanlar arasında 5. 
Tümen’in gayret ve fedâkârlıkla kendini 

göstereceğine katîyen eminim.”
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Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 06.00
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneyinde Tümen Karargâ-
hı’ndan 

Tümen Emri
Mensup olduğumuz Kuzey Grubu’nun 19., 5., 2., 16. Tümenleri ile 
Arıburnu’nun doğusunda bulunan düşmana 19 Mayıs 1915 günü 
öğleden önce 03.30’da baskın şeklinde taarruz edecektir.
1- Boyun Noktasıyla Merkeztepe’ye sol kanatta bulunan 5. Tümen 
hücum edecektir.
2- 19. Tümen Hâintepe [dâhil] ile Merkeztepe [Keltepe] kuzeyin-
deki Boyun Noktası [hariç] arasındaki düşmana öğleden önce saat 
03.30’da hücum edecektir.
A) 64. Alay, 122 Râkım ile Kömürkapı Deresi’nin Cesâret Tepesi’n-
den başlayıp güneye inen kolu arasında Hâintepe’ye doğru uzanan 
sırt üzerinde bulunup cepheleri kuzey doğuya doğru yönelen düş-
man mevziîne baskın yapacak ve bu mevziîyi tamamen işgal ettik-
ten sonra Hâintepe üzerinden düşmanın geri çekilme hattına iler-
leyecektir. 64. Alay tertip edeceği fedâi hücum hareketi ile kendi 
sağ kanadına açıktan ve tamamen sahilden ilerleyerek düşmanın 
Arıburnu’ndaki iskelesini zapt edecektir.
B) 57. Alay, 64. Alay’ın sol kanadında uzanan Kömürkapı Deresiyle 
Boyun Noktası arasındaki düşmana hücum ederek düşmanı Kömür-
kapı Deresi’ne dökecektir. 57. Alay Boyun Noktası’ndaki düşmanın 
imhâsı için 5. Tümen’in taarruz eden kuvvetlerine yardımda bulu-
nacaktır. 57. Alay’ın fedâi müfrezesi 64. Alay’ın sol kanadını belir-
leyen dereden ilerleyerek 57. ve 64. Alayların cepheden sürecekleri 
düşmanın geri çekilme hattına düşecektir.
C)  72. Alay, 64. Alay’ın 27. Alayla, 64. Alay’ın üç taburu 57. Alay’ın 
gerisinde şimdiki bulundukları mevkide genel ihtiyat olarak kala-
caklardır.
D) Cesaret Tepesi’nin güney doğusundaki sırtta bulunan batarya 
ile Cesaret Tepesi’nde bulunan topçu takımı piyademizin baskını-
nı müteâkip ateşiyle düşmanı takip edecek ve özellikle Kömürkapı 
Deresi’nin güney sırtlarındaki düşman topçusuna piyademiz üzeri-
ne ateş ettirmeyecek sûrette ateş altına alacaktır.
E) 4. İstihkâm Taburu’nun 2. Bölüğü bir takımını 57. Alay’a verecek 
ve kalan kuvvetiyle 64. Alay’ın harekâtına iştirak edecektir. İstih-
kâm birlikleri ilerideki hat ile beraber bulunacak düşmanın hafriyat 
mevkiini tahripte piyadeye yardım edecektir.
F) Sıhhiye bölüğü araba bekleme mahalli, Suyatağı Sırtı’nda bulu-
nan eski topçu mevziînin gerisinde ve sargı merkezi Kocadere ile 
Bigalı arasındadır.
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3- Ben başlangıçta Cesaret Tepesi’nin güney doğusunda bulunan 
topçu mevziînde bulunacağım.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay M. Kemal

EK
1- Belirlenmiş olan hücum saatinden önce düşman tarafından bir 
hücum gerçekleştirilirse düşman durdurulduktan sonra bundan is-
tifâde ederek karşı taarruza geçilecektir.
2- Baskın oldukça sessiz ve sedâsız bir şekilde ve yalnız süngü kul-
lanarak gerçekleştirilecektir. Kıtaların üzerinde bulunan bombalar 
ancak düşman mevziîleri zapt olunduktan sonra takipte kullanıla-
caktır.
3- Kıtalar hücum esnasında çanta ve fazla ağırlıklarını geride bıra-
kacaklardır.
4- Özellikle kıtalar birbirleri ile ve geriyle irtibatı muhâfaza edecek-
ler ve ilk başarı haberini geriye bildirecektir.
5- Tabur imamları birinci hatta bulunacak ve askerin mânevîyatını 
arttıracaklar ve hücumun sonuna kadar askeri cesaretlendirecek-
lerdir. 
6- Alay ve müstakil tabur kumandanları karargâhtaki posta nefer-
lerini 4’er nefere çıkaracaklar. 64. Alay ve 57. Alay Kumandanları 
ileriye doğru hareket ettikçe telefonlarını da uzatarak benimle her 
daim telefon ile serî bir haberleşme temîn edecektir.
7- Kıta sargı mahalleri kıtaat ilerledikçe ileriye yanaşacak ve sıh-
hiye bölüğü teskerecileri kıta sargı mahallerini takip edecektir. Bu 
husûsu Tümen Baştabibi düzenlemiştir.

19. Tümen Kumandanı
Yarbay Mustafa Kemal

Tabur Kumandanlıkları’na
Hücuma başlanır başlanmaz ihtiyatı teşkil edecek olan alayımız kı-
taatı her türlü harekete hazır olmak üzere muntazam ve toplu bir 
şekilde bulunduğumuz mevkide hazır bulunacaktır.

27. Alay Kumandanı
Yarbay Mehmet Şefik

Alay Kumandanlığı’na
1-Vaziyetimizde önemli bir değişiklik yoktur. Yalnız bu sabah 2. 
Bölük’ün cephesinde düşman siperlerinde kum torbalarıyla mazgal 
yaptığı görülmüş ve ateş altına alınması emir edilmiştir.
2-Dün topçu mermisiyle tahrip edilen siperler gece tamir edilmiş 
ve bugün tahkîmata devam olunmak üzere bulunulmuş ise de yine 
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topçu ateş ettiğinden tahkîmat layıkıyla yapılamadı. Ateşin azaldı-
ğı bir zamanda yapılacaktır.
3-Zâyiat cetveli gönderildiği maruzdur.

57. Alay 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı İbrahim

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 08.10

Sağ Kanat Bölgesi Kumandanlığı’na
1- Cephemizde değişiklik yoktur.
2-Düşman bu gece hiçbir harekette bulunmamıştır. Yalnız tarafı-
nızdan aralıklı ve ehemmiyetsiz bir sûrette ateş edilmiştir.
3-Gündüz tahrip edilen siperler tamir ve takviye edilmiştir.

57. Alay 2. Tabur Kumandanı
Ata

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 08.15
İkamet Mahalli: Sağ Kanat Mevziînden

57. Alay Kumandanlığı’na
1-Dün gece saat bir de otuz neferlik bir kuvvet ile düşmanın önü-
müzdeki siperlerine bir baskın yapılmıştır. Siperlerde düşmandan 
eser görülememiş ve düşman siperleri kısmen tahrip edilmiştir. Si-
per içerisinde altı tüfek, dört kasatura, altı büyük on dört küçük 
kazma ve beş kürek ve birkaç çanta aksamı, üç adet şapka buluna-
rak alınmıştır.
2- 2. Bölük’ten aldığım rapora göre dönüşte bölükten bir nefer sağ 
kanattan atılan kurşunlarla karnından yaralanmıştır.
3-Bu gece kendi siperlerimizde tâmîrat ve ıslâhat ile iştigal edil-
miştir.
4- Durumumuzda başka bir değişiklik yoktur.

57. Alay 3. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı Ali Hayri

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 08.40
İkamet Mahalli: Sağ Kanat’tan

57. Alay Taburları ve Makineli Tüfek Kumandanlıkları’na
1-Alay her dakika taarruza müsâit bir halde hazır olunacak; takım-
lar, mangalar takımından ikmâl olunacak. Mevcûd takım subayları 
ve bölükler tamamıyla tertip edilmiş bulunacaklardır.
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2-Kıtaatın tamamıyla muharebeye hazır bulunduğu haberi 13 Ma-
yıs 1915 tarihli Tümen emri gereğince bildirilmek üzere taburlar 
tarafından akşama kadar bildireceklerdir.
3-Bugün taburların gerisinde bulunan ihtiyat askerleri teker teker 
kuyular içerisinde bulunmayacak bu kuyular birleştirilip takım ta-
kım muntazam bir sûrette ve takım geceli gündüzlü el altında toplu 
bulundurulacak vaziyette birleştirilecektir. 3. Tabur yan tarafından 
îtibâren geçilecek bir yol olmadığından alayın cephesi gerisi uza-
nan ve geçilecek bir yol yapacaktır.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Hüseyin Avni

Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepe’den

57. Alay Tabur Kumandanlıkları’na
Alay’dan otuz kişi fedâi aranıyor. Bunlar hücum esnasında Kor-
kuderesi’ne inecek Haintepe’den ve bizim cepheden kaçacak olan 
düşmanı yakalayacaktır. Vazîfe gereğince hızlıca taburlardan onar 
kişi, birer onbaşı ile beraber bir de küçük subay belirleyerek isimle-
rini bana bildiriniz ve bunları bomba ile teçhiz edeceğiz.

57. Alay Kumandanı
Yarbay Hüseyin Avni

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 13.30 
İkamet Mahalli: Cesarettepesi Karârgâhı’ndan 

5. Tümen Kumandanlığ’ına
C:
27. Alay’a, Mitralyöz Bölüğü geldiğinde tümeninize ait mitralyöz 
takımı ile değiştirilerek iâde kılınacaktır. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 07.30 
İkamet Mahalli: 5. Tümen’den 

19. Tümen Kumandanlığı’na
İstihkâm efrâdı gelmedi. 5. Tümen’e mensup 13. Alay’ın Makineli 
Tüfek Takımı’nın dahi birlikte hızla iâdeleri arzu edilir. 

5. Tümen Kumandanı 
Yarbay Hasan Basri
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Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 08.50 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Şimdi birkaç bölüklük bir düşman kuvvetinin Korku Deresi içinde 
Keltepe ile Haintepe arasında ve deniz yönünde olan ufak tepecik 
üstünde yan yürüyüşle sırtlara doğru çıkmakta olduğunu bizzat 
gördüm. Oradaki düşmanın görülmesi muhtemeldir. Göremezlerse 
buradan telefonla atışlarını düzenlemek üzere topçudan bir gözle-
yenin gönderilmesinin emir buyurulması arz edilir.

 57. Alay Kumandanı 
Yarbay Avni

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 09.00 
İkamet Mahalli: Cesarettepesi Tümen Karargâhı’ndan 

Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Kumandanlığı’na
Bu gece [17/18 Mayıs 1915] 57. Alay’ın 3. Tabur’u cephesi ilerisin-
de bir keşif müfrezesiyle bir baskın yaptırılmıştır. Sözü edilen müf-
rezenin dâhil olduğu düşman siperlerinde düşmanın direnmesine 
tesâdüf edilmemiştir. Ganîmetler altı harap tüfek ve üç şapkanın 
Güney Kumandanı’na takdim kılındığı arz edilir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 09.15 
İkamet Mahalli: Kemalyeri’nden 

19. Tümen Kumandanlığı’na
Kolordu ihtiyatı olmak üzere Çataldere’de alıkonulan 27. Alay’ın 
artık ihtiyat olmak üzere kalmasına lüzum kalmadığından tümeni-
nize katılması için emir verilmiştir. 

Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat

19. Tümen Kumandanlığı’na
1- Dünkü tarihiyle bildirilen harp nizamlarında 19. Tümen’de gö-
rülen 7. Alay’ın 1. Bataryası, 5. Tümen harp nizamına geçirilmiştir. 
Harp nizamının bu yönde düzeltilmesi. 
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2- 11. Alay’ın 8. Bataryası ise bugün Beşige tarafında bulunup harp 
nizamına yanlışlıkla ithal edildiğinden bu batarya da 19. Tümen 
harp nizamından çıkarılacaktır. (Kolordunun gönderdiği harp niza-
mı bu sûretle düzeltilecektir.) 

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı 
Esat

Tarih: 18 Mayıs 1915
19. Tümen Kumandanlığı’na

1- Dün akşam saat 20.30’da 1. Tabur’dan keşfe gönderilen ve düş-
manla harp edeceği zannıyla kuvvetli bulundurulan bir bölük Saz-
lıdere’nin kuzeyindeki sırt ile Çataltepe’yi taramış, düşmandan hiç-
bir eser görmemiştir. Düşmanın gündüzleri sözü edilen sırtları ufak 
tefek kuvvetlerle işgal edip geceleri çekildiği anlaşılmaktadır. Sözü 
edilen sırtların münâsip mahallerinde bundan sonra gündüzleri de 
buna mâni olmak üzere kuvvetli ve sabit keşif kolları yerleştirilmiş-
tir. 
2- 20. Alay 3. Tabur bölgesinde kayda değer bir değişiklik olmamış-
tır. Düşman tarafından gece ileri müfrezelerle asıl hattımıza ara 
sıra ateş edildikçe yavaş bir sûrette karşılık verilmiştir. 
3- 34. Alay 3. Tabur tarafından çıkarılan keşif kolları kanadındaki 
keşif kollarıyla irtibat tesîs etmiş, onlar dahi düşmana tesâdüf ede-
memiştir. Alay bölgesinde başkaca olay olmadığı arz edilir. 

34. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 13.30  
İkamet Mahalli: Cesarettepesi Tümen Karargâh’ından

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bugün avcı hatlarını teftişim esnasında Sazlıdere kuzeyinde sahi-
le yakın sırtta düşmanın bir takım kadar askeri tarafından vücuda 
getirilmiş siperlerle taht-ı işgalde bulundurmakta olduklarını gör-
düm. Sözü edilen düşman mevziîsi hücum edilemeyecek gibi sarp 
bir kartal yuvasıdır. Sözü edilen dayanak noktası kuvveti sahilde 
duran birkaç kayıktadır. Anafartalar Bölgesi Kumandanı’nın buna 
göre tedbir alması münâsip olur. Ben de sözü edilen düşmanın ka-
yıklarla olan ulaşımını Balıkçı Damları civarında pusu kurarak kes-
mek için gerekenlere emir verdim. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal
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Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 15.50  

19. Tümen Kumandanlığı’na
Alayımı oluşturan her üç tabur kumandanıyla subay heyetinin ço-
ğunun Makineli Tüfek Takım Kumandanıyla, Topçu Emir Kuman-
danları dâiresinde hücum edeceklere yerler gösterilmiş ve bildi-
rilmiştir. Şimdiden hepsi hazırlanmaya başlamış, makineli tüfekle 
topçu dahi mevziîlerini kazmaya başlamıştır. Akşama kadar inşal-
lah bitecek, toplar mahalline girecektir. Mitralyöz zaten gönderil-
miştir. Bu gecenin karanlığında maske oluşturan o çalı çırpılar da 
kalkacaktır. Gizli yolların engel oluşturduğu tümsek yerlerinin gi-
derilmesine de teşebbüs edilmiştir. Mangadan îtibâren her kıta sâ-
hibi yerli yerine gönderilmiştir. Alayımın bu geceden îtibâren her 
dakika için verecekleri hücum emrine Allah’ın yardımıyla hazır bu-
lunduğu arz edilir.

64. Alay Kumandanı 
Binbaşı Servet

Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 180 Rakımlı Tepe’nin Güneyinde Tümen Karargâ-
hı’ndan

64. ve 57. Alay Kumandanlığı’na
64. ve 57. Alaylar otuz bir kişilik birer fedâi müfrezeleri hazırlaya-
caktır. Sözü edilen müfrezeler, bütün kıtaat düşmana baskın tar-
zında hücum icrâ ederken aşağıdaki gibi hareket edecekler. 
64’ün fedâi müfrezesi sağ kanadın son noktasından sahile inerek 
sahil boyunca doğrudan doğruya Arıburnu İskelesi’ni zapt edecek-
tir. 57. Alay’ın fedâi müfrezesi de sözü edilen Alay’ın 3. Tabur’unun 
sağ kanadından Korku Deresi başlangıcında hareket ederek 64. ve 
57. Alayların cephelerinden çekilecek düşmanın geri dönüş hatları-
na düşecektir. Bu fedâi müfrezelerinin hemen tertip ve oluşumuna 
başlanılsın. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemal
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Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Cesarettepesi Tümen Karargâhı 

16. Tümen Kumandanlığı’na
C: 
Zaten sol kanatta bulunan 3. Tabur 4. Bölük istihkâmın emir bu-
yurduğunuz mahalle gitmesi emredilmiştir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemâl 

Tarih: 18 Mayıs 1915
Bu dahi 

5. Tümen Kumandanlığı’na
C: 
İstihkâm efrâdı gönderiliyor. Makineli Tüfek Takımı iâde edileme-
yecektir. 

19. Tümen Kumandanı 
Yarbay Mustafa Kemâl 

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 21.00 
İkamet Mahalli: Çataldere 13. Piyade Alayı İhtiyat Mahalli
1- Bu gece bir genel hücum icrâ edilecek ve Yüce Allah’ın izniyle 
düşman tamamen yok edilecektir. Bu hücum yalnız Osmanlı Ordu-
su’nun şan ve şerefini kazanma değil, hatta bütün Müslümanların 
kurtulmasına ve yükselmesine sebep olacaktır. Şu kutsal vazîfenin 
meydana çıkmasına memur bulunanlar arasında 5. Tümen’in gay-
ret ve fedâkârlıkla kendini göstereceğine katîyen eminim. Cenâbı-
hakk cümlemize tevfikat-ı hamdaniyesini yoldaş ve rehber buyur-
sun âmin.
2- Kolordumuzun mevcûd kuvvetine bugün 2. ve 16. Tümenler de 
katılmıştır.
3- Tümenimiz aşağıda olduğu gibi taarruz ve hücum edecektir.
14. Alay merkezi ile [Merkeztepe’nin kuzeydoğusundaki] Boyun 
Noktası’na
13. Alay Merkeztepe’ye [En yüksek noktasına]
15. Alay genel ihtiyat olarak Çataldere’de emrime hazır bulunacak-
tır.
İstihkâm Bölüğü 13. Alay Kumandanlığı’nın taht-ı emrindedir.
4- Hücum zamanı 19 Mayıs 1915 03.30’da öğleden evveldir. Saat-
ler tümenden ayar edilmelidir. Hücum sessiz sedâsız ve baskın tar-
zında süngü ile yapılması ve bomba kullanılmasıyla düşman imhâ 
olunacaktır.
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5- Kıtaatın sargı mahalleri şimdilik Çataldere’de tesîs olunacak ve 
sıhhiye bölüğünün teskereci takımı dahi alaylara yardım etmek 
üzere Çataldere’ye celp edecektir.
6- Kıtaat üzerinde ve muharebe ağırlıklarında bulunması lâzım ge-
len nizami cephane şimdiden celp ve ikmâl edilmelidir.
7- Efrâdın bu gece sıcak yemekle karnı doyurulmalı, torbalarına ek-
mek ve kaşık ve mataralarına su koydurulmalıdır. Efrâd çantasız ve 
kaputsuz olarak, subaylar harita ve resmî evrak gibi şeyleri üzerin-
de bulundurmamalıdır.
8- Telefon şebekeleri asıl halinde kalacaktır.
9- Bütün kıtaat kumandanları kendi kıtaları başında bulunarak mâ-
dunlarına numûne-i imtisal olacak sûrette iktisab-ı şan ve zafer et-
meleri katîyen matlûbdur.
10- Ben başlangıçta Çataldere’nin batısında gözetleme vaziyetinde 
bulunacağım

5. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Basri

Saat: 21.15
Alay Çataldere’nin batı yamaçlarında ihtiyatta bulunuyordu. Tü-
men emri kıtaata aynıyla 21.15’te bildirildi. Lâzım gelen emirler 
kıta kumandanlarına şifâhen verildi. Efrâda sıcak yemek yedirildi. 
Ekmek ve kaşık dağıtılıp torbalarına koyduruldu. Mataralarına su 
dolduruldu. Kıtaat üzerinde ve muharebe ağırlıklarında bulunması 
lâzım gelen nizami cephane esasen ikmâl edilmişti. Çataldere’de 
taburların sargı mahalleri tesîs edildi.
Merkeztepe’deki mevziîmizi 15. Alay işgal ediyordu. Alayımız Ça-
taldere’de bulunuyordu. Alınan emir üzerine 15. Alay’ı değiştire-
cekti. Mevziîyi ilk olarak 3. Tabur teslim alacak ve işgal edecekti. 
2.,1. Taburlar başlangıçta idi. Mevziî gerisinde ihtiyatta bulunmak 
üzere karar verildi. Ve kıta kumandanlarına sözlü olarak aşağıdaki 
emir verildi:
1- Alayımız bu gece Merkeztepe’de 15. Alay’ın bulunmakta olduğu 
ileri mevziî teslim alacaktır. Mevziî 3. Tabur teslim alacak, 2.,1. Ta-
burlar ihtiyatta olarak göstereceğim mahalde bulunacaktır. Maki-
neli tüfek takımı şimdilik Çataldere’de kalacaktır.
2- 22.30’da Taburlar, başta 3., sonra 2. ve daha sonra 1. Tabur olmak 
üzere toplanmış bulunacak ve 22.45’te kolbaşı hareket edecektir.
3- Ben ilk başta ileri mevziîde ihtiyat mahallindeki telefon mahalli 
yanında olacağım.
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Taburlar hazırlandı ve zamanında hareket edildi. Fakat ileri mev-
ziîye giden yalnız bir yol vardı. Ve dar idi. Harp cephesinde bulunan 
14. Alay ve bunun sağ kanadındaki kıtaatın efrâd ve hayvanatı bu-
radan geçmek mecburiyetinde olduğu için harekette zorluklar çe-
kildi.

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 04.50 
İkamet Mahalli: Merkeztepe’den 

5. Tümen Kumandanlığı’na
Düşmanın 14. Alay cephesine 15. Alay’ın sağ kanadı üzerine icrâ 
ettiği baskın ateşine mukabele edildiği ve vaziyette bir değişiklik 
olmadığı arz edilir.

15. Alay Kumandanı 
Binbaşı Mustafa

Tarih: 18 Mayıs 1915
1. Alay Kumandanlığı’na

1- Siz şimdi tümen karargâhına geliniz.
2- 1. Tabur kumandan, yaveri ve her bölükten iki subay ve 2., 3. Ta-
bur kumandanlarıyla yaverleri ve mitralyöz bölüğü kumandanı saat 
1’de hayvanlarıyla alay karargâhında hazır bulunsunlar. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

2. Tümen Komutanı Albay Hasan Askeri (YÜCEKÖK)
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Bugün gecesi yapılacak bir hücum için hazırlıklarda bulunmak üze-
re siperleri gezdik. Ve gereken tedbirleri düşündük. Öğleden sonra 
yedide 1. Tabur ve makineli tüfek hareketle siperleri işgal ve do-
kuzda 2. Tabur, 3. Tabur dahi hareketle siperlerin gerisinde bulun-
du. Ve gece yarısına kadar böylece devam etti.
Gelen tümen emri aşağıdaki gibidir. 

1. Alay, 5. Alay, 6. Alay Kumandanlıkları’na
1- Tümenin bu gece icrâ edilmesi ihtimal olan taarruza iştiraki se-
bebiyle kıtaatın akşama kadar uyumalarının istirâhat ve iâşelerinin 
temîni,
2- Öğleden sonra bazı subay ve efrâdın ileri araziyi görmeleri, 
3- Alaylardan bir posta neferinin dâima tümen karargâhında bu-
lundurulması,
4 -Alayların ikamet vaziyetini gösterir birer krokinin gönderilmesi 
maruzdur efendim. 

Kumandan Emriyle 2. Tümen Erkân-ı Harbi
A.  Kemal

Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Tümen Karargâhı’ndan
Gayet mahremdir.

1. Alay Kumandanlığı’na
1- Tümenimize: 125 Rakımlı Tepe ile kuzeyindeki Kırmızısırt böl-
gesi tahsis edilmiştir. Genel hücum gece yarısından sonra saat 
03.30’da icrâ edilecektir. Bunun için tabur subayına gizli şekilde 
bildirilmesi ve gayet gizli tutulması lâzımdır.
2- 1. Alay ve 5. Alay bugün öğlen verilen emir gereğince ve gösteri-
len cepheleri birer taburlarıyla işgal edeceklerdir. 
3- 1. Alay cephesinde 33. Alay’dan bir bölük, 5. Alay cephesinde 
125. Alay’dan iki bölük yol göstermek maksadıyla kalacak ve ku-
mandanızda bulunacaklardır. 
4- 1. Alay cepheyi işgal edecek taburlarıyla saat yedide, diğer iki ta-
burlarıyla saat dokuzda ordugâhından hareket edecektir. 
5- 5. Alay cepheyi işgal edecek taburlarıyla saat 7.15’de (1. Alay 1. 
Tabur’unu en az 500 metreden takip etsin) diğer iki taburuyla saat 
sekizde ordugâhından hareket edecektir. 
6- 6. Alay, saat on bir de ordugâhından hareket edecek ve merkez 
gerisinde tümen ihtiyatı olacaktır. 
7- Sıhhiye bölüğü saat ikide ordugâhından hareketle bugün gösteri-
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len mahalde diğer sıhhiye bölüğü yanında kalacaktır.
8- Tümen karargâhı ve mûsikî bölüğü saat onda karargâhından ha-
reket ve 5. Alay’ın işgal edeceği sırt gerisine gelecektir.

Ek
1- Taburlar muharebe ağırlıklarındaki cephaneyi efrâda dağıtacak-
lardır. 
2- Efrâdın kesinlikle sükûnetini muhâfaza etmeleri ve hücum emri 
verilince sessiz olarak baskın tarzında düşmana atılmaları, kurşun 
atmamaları ve süngülerinden istifâde etmelerinin temîni lâzım ve 
istenilir. 
3- Kıtaatın mevziîyi tahribi için mevcûd alanı beraber almaları lâ-
zımdır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Tâmim 
1- Tümenin bölgesi sağ kanadı Çataldere yarısının bir hizâsından 
Büyükdere’ye doğru giden dere, sol kanadı 125 Rakımlı Tepe’deki 
yuvarlak.  
2- Tümenin sağında 5. Tümen, solunda 16. Tümen bulunacaktır.
3- 1. Alay ve 5. Alay bu gece gurupla beraber kendisine mahsus olan 
bölgedeki en ileri siperleri birer taburlarıyla 16. Tümen’den teslim 
alacaklar ve işgal edecekler, diğer taburlar ile gece yarısı saat 12’de 
teslim aldıkları hattın gerisinde bulunduracaklar ve hücum anında 
bunların mesafelerini yaklaştıracaklardır. 
4- 6. Alay saat birde gece yarısından sonra …..28Rakımlı tepe ile he-
men kuzeyindeki tepe arasındaki derede tümen ihtiyatı olarak top-
lu bulunacak. 
5- 5. Alay’ın taarruz bölgesi tümenin sağ kanadından îtibâren gü-
neye doğru cephenin ortasındaki dereye kadar (arazi üzerinde gös-
terilecektir.) 
6- 1. Alay taarruz bölgesi, 5. Alay’ın solundan îtibâren tümenin sol 
kanadına kadar yani 5. Alay’la 16. Tümen arasında.
7- İstihkâm bölüğü her alay için bir istihkâm takımı ayrılacak ve 
gurupta alay kumandanları emrine verecektir. 
8- Tümen karargâhı guruptan sonra saat üçte 6. Alay’ın bulunacağı 
derede bulunacaktır. (Tümen mûsikîsiyle beraber) 

28 Ceridede bu kısım yazılmamıştır.
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Hücum İçin Tertîbat
1-Kıtaat kaput, yiyecek, silâh, cephane, …29 ve bombalarından baş-
ka, dolu matara ve kazma küreklerini beraber alacaklar geriye kalan 
eşyâlarını şimdiki ordugâhlarında bırakacaklardır. 
2- Hücum zamanı kaputlar dahi bulunulan mahalde terk edilecek-
tir. 
3- Subay apoletlerini ve kılıç almayacaklardır. Üzerlerinde katîyen 
resmî evrak vesaire ve harita bulundurmayacaklardır. Subay tüfek, 
bomba ve kasatura ile teçhiz edilebilir. 
4- Efrâd hücumda kesinlikle derelere girmeyecek esas hücumu ve 
başarıyı düzlükte arayacaktır.  
Bugün neşr olunan alay emri aşağıdaki gibidir.

Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kurucadere (Kocadere) Batısı’ndan

23. Alay Emri 
1-Tümenimizin bu gece icrâ edilmesi ihtimal olan taarruza iştiraki 
tâbidir. Bundan dolayı bu görüşle efrâdın akşama kadar uyumaları 
ve istirâhat etmeleri lâzımdır. Bu yapılsın. 
2- Uçaklara karşı ikamet mahallerinin maskelenmesi lâzımdır. Bir-
çok mahalleri zaten mevcûd idi. Noksan olan mahalleri de birkaç 
neferle ikmâl ettirilsin. Ve uçağın görünmesiyle efrâdın hızlı hare-
ket etmesi tembih edilsin. 
3- İyi bir halde taarruza iştirak araziyi tanımakla mümkündür. Tabur 
kumandanı beyler tabur subayından münâsip miktarıyla münâsip 
bir mahalden ileri araziyi görsünler. Görenler geri dönünce diğer 
bir kısım subay ve küçük subay nöbetleşme yaparak öğrenebilirler. 
Bunun her halde yapılması lâzımdır. Doktorlar dahi öğrenmelidir. 
4- Tümen cephane kolu Kurucadere (Kocadere) Köyü yakınında ve 
dere içerisindedir. Ağırlık kumandanları bunu öğrensinler. 
5- Her tabur söz anlar, îcabında sözlü emirleri nakil edebilir, ateş 
hattında taburunu ve tabur kumandanını bulabilir dörder nefer 
seçsin ve şimdi alaya göndersin, hizmetimiz bu bakış açısıyla pek 
mühim olan işte bu hizmet erinin ayrılmasında bu nokta özellikle 
düşünülmelidir. 
6- Akşamın gelip çatmasından önce toplanma mahallerinin tâyini 
için saat on iki de tabur yaverleri ile mitralyözden Halim Efendi 
alaya gelsin. 

1. Alay Kumandanı
Yarbay Talat

29 Bu kelime okunamamıştır. 
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18/19 gecesi Tümene verilen takrir ile tümenin cevabı aşağıda ol-
duğu gibidir.

İkamet Mahalli: 1. Piyade Alayı Kumandanlığı 
Aded

2. Tümen Kumandanlığı’na
1- Alayda aydınlatma tabancası mevcûddur. Bir mahzur yoksa hü-
cumda münâsip zamanlarda kullanılıp kullanılmayacağının bildi-
rilmesini arz ederim. 
2- Telefonla muhabere için telefon başında posta yoktur. 
3- Düşman denize kadar sürüldükten sonra vazîfenin ne olacağı 
hakkında dahi tereddüdüz lütfen bu konuda da emir buyrulmasını 
arz ederim. 18/19 Mayıs 1915

1. Alay Kumandanı
Yarbay Talat

1 -Aydınlatma tabancası düşman mevziîne girildikten sonra kulla-
nabilecektir. 
2 -Dâima siz tümen ile irtibat tesîs ediniz. 
3- Yüzbaşı Süleyman Bey bizi vaziyetten dâima haberdar edecektir. 
4- Düşman denize püskürtüldükten sonra düşmanı telef etmek 
maksadıyla denize hâkim siperler tutulur. Ve denize kadar bera-
ber gidilir. Kanatlarda kalan düşman var ise arkadan onlara taarruz 
edilir. Düşman tamamen çıkarılmış ise denize hâkim siperlere çıkı-
larak kalınır. 

2. Tümen Kumandanı
Yarbay Hasan Askeri

Tümen daha sonra emrini verir. 
Her halde denize kadar düşman ile beraber gitmelidir. A. Kemal 

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 20.00          
İkamet Mahalli: Kara Yörük Vadisinin Batı Sırtları’ndan

Alay Emri
Tabur Kumandanlıkları’na

1- Bu gece genel olarak düşman mevziîne yaklaşılacak ve saat 03.30 
olduğunda en yakın mesafeden süngü hücumuna kalkılacaktır.
2- Alayımız 47. Alay’ın solundan harbin bütün cephesinin sol kanat 
ucundan bu hücuma iştirak edecektir.
3- 125. Alay, tümen ihtiyatı olmak üzere ve sol kanat gerisinde bu-
lunacağı gibi Kabatepe’deki kıtaatımız tarafından düşman mevziî-
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sinin sağ kanadına karşı taarruz edilecektir.
4- Alayın 1., 2., 3. Taburları, birinci hatta olmak üzere sağ kanat 
mevziîsinin ilerisindeki Yeşil Tarla’nın kuzey kenarından uç kana-
dına kadar taarruz edecektir.
5- 1. Tabur, bir bölüğüyle Mitralyöz Bölüğü Alay ihtiyatı olmak üze-
re bulunduğumuz derenin ilerisindeki siperlerde bulunacaktır. İrti-
bat sağdan 47. Alay’dan olacaktır.
6- Mitralyöz Bölüğü tarif ettiğim mahalde mevziîsine girecek ve 
ateş etmesi benim emrimle olacaktır. Mitralyöz Bölüğü mevziîden 
derhal çıkıp düşman mevziîsine serî bir şekilde gidebilecek derece-
de gerekli tertîbatı alacaktır.
7- Alay dâhilinde irtibat taburu 1. Tabur’dur. Bu tabur sağ kanadıyla 
Yeşil Tarla’nın kuzey kenarına doğru ilerleyecek ve 47. Alay ile irti-
batı muhâfaza eyleyecektir. Taburlar tahminen ikişer yüz metrelik 
bir cephe dâhilinde yayılacaktır. 3. Tabur sol kanada karşı kuvvetli-
ce ihtiyat bulundurmalıdır.
8- Düşman mevziîsine yaklaşma fevkalâde bir sükûnet ve basiretle 
meydana gelecek ve düşmanın her hareketi tam bir sessizlik gayreti 
ile karşılık olunacaktır.
9- Düşmanın son icrâ olunan ve neticesi taburlarca mâlûm olan ke-
şiflerine göre düşmanın müdâfaa hattının ilerisinde ve dere kena-
rında emniyet hattındaki efrâdı aynı şekilde ateşsiz ve en kuvvetli 
efrâd tarafından öldürülecek veya esir edilecektir. Bu emniyet hat-
tı, her taburdan bu gece gönderilen ve geri dönen keşif kollarınca 
mâlûmdur.
10- Düşman mevziîsine kadar olan arazi hakkında ayrıntılı mâlû-
matı bulunan subay keşif kollarının mâlûmat ve yol göstermesin-
den mükemmelen istifâde olunsun, asla bir kargaşalığa veya şaşır-
maya meydan verilmesin.
11- Hücum kolları aynı şekilde şifâhen îzah ettiğim yönle, en başta 
istihkâm müfrezesiyle taburlardan makası taşıyan efrâd bulunacak 
ve bunlar tel örgüleri ve diğer düşman mevziîsi önündeki engel-
ler bertaraf edeceklerdir. Bu müfreze en yakın hücum kolu tarafın-
dan himaye olunacaktır. Hücum kolları sık ve birbirine yakın birçok 
hatlardan ibâret olacaktır.
12- Hücum ayar ettirilen saatlere göre belirlenen zamanda, birleşik 
ve en yakın saftan yapılacak ve Allah’ın yardımı ile düşman mevziî-
si zapt olunur olunmaz emirsiz her kıta birinci hatta bulundurabi-
leceği en yoğun ve şiddetli ateşle düşmanı denize dökünceye kadar 
bir mevziîden bir mevziîye atlamak sûretiyle takip ateşi yapacaktır. 
Bu esnada mitralyöz, hemen bulunduğu mevziîyi terk ile düşman 
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mevziîsine hızlı bir şekilde dâhil olacak ve takip ateşine iştirak ede-
cektir.
13- Cephane ikmâli için nakliye araçlarının kumandanları taburla-
rına gerekli cephaneyi çekinmeden en yakın mesafeye kadar ulaş-
tıracaktır.
14- Sargı mahalli bulunduğumuz derede tesîs edilecektir. 
15- Ben başlangıçta ihtiyat yanında bulunacağım.

48. Alay Kumandanı
Binbaşı Ahmet

Alay, daha sonra aşağıdaki yazılı emri Tümen Kumandanlığı’ndan 
almıştır.

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 11.00
İkamet Mahalli: Kanlısırt

48. Alay Kumandanlığı’na
1- Düşman Arıburnu’nun bir kilometre doğusunda, yirmi üç günden 
beri işgal ettiği mevziîdedir. Bu mevziî Çakaldere’sinin 300 met-
re güneyindeki küçük tepeden başlama ile kuzeye doğru Kanlısırt, 
Kırmızısırt, Merkez Tepe, Korku Deresi’nin kaynak kısmını geçerek 
122 Rakımlı Sarı Yarlarda nihayet bulur.
2- Kuzey Grubu (Üçüncü Kolordu) yarın yani 19 Mayıs 1915 öğleden 
önce saat 03.30’da baskın sûretiyle düşmana şiddetle hücum ve iş-
gal ettiği mevziîleri zapt ile düşmanı denize dökecektir.
3- Baskın sükûnet içinde sessiz, sedâsız ve yalnız süngü kullanıla-
rak icrâ olunacaktır. Gafleten bir baskın ancak bu sûretle mümkün 
olabilir. Efrâda varıncaya kadar bütün görev sahibinin bu husûsta 
dikkatleri çekilmiş olmalıdır.
4- 19. Tümen düşmanın sol kanadına, 5. Tümen düşmanın merke-
zine, 2. Tümen Kırmızısırt, Kanlısırt’ın üzerinde Yeşil Tarla istika-
metinden düşmanın merkeziyle sağ kanadı arasına, 16. Tümen de 
Kanlısırt ve güneyindeki düşmanın sağ kanadına olmak üzere her 
tümen kendi karşısındaki düşman mevziîsine hücum edecektir.
5- 47. Alay 2. Tümen’e mensup 1. Alay’ın soluna ve sağ tarafıyla 
Kanlısırt’ta 72. Alay’a mensup Mitralyöz Bölüğü’nün sağ taraf tü-
feğiyle düşman hattı istikametindeki üç höyükler (Tümen Kurmay 
Başkanı tarafından Alay Kumandanı ile 1. Alay’ın 1. Tabur Kuman-
danlarına gösterilmiştir) hattı istikametinde baskın yapacaktır. 48. 
Alay sağ kanadıyla 125 Tepesi güneyindeki Yeşil Tarla’nın kuzey 
kenarı istikametinde ilerleyerek düşmanı baskına uğratacaktır. 
125. Alay, 48. Alay’ın sağ kanadını takiben sözü edilen Alay geri-
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sinde tümenin ihtiyatı olmak üzere ilerleyecektir. Dâima 47. Alay 
ve 48. Alay ile irtibatta bulunarak sözü edilen alayların ilerlemeleri 
durdurulursa, hemen ileriye atılıp kendisiyle beraber geri kalan kı-
sımları ileriye götürecektir. Kabatepe Müfrezesi’ne mensup tabur, 
düşmanın en sağ kanadına karşı Kabatepe istikametinden doğru-
ca ilerleyecek ve düşmanın dikkatini kendi üzerine çekerek ve onu 
mevziîsinde tespit eylemek için saat 3 olduğunda harekete başla-
yacaktır. 48. Alay ile sözü edilen tabur irtibat tesîs edecektir. Topçu 
alayı şimdilik işgal etmiş olduğu mevziîlerde kalacak ve serî cebel 
taburunun verilecek ilk emirle hemen hareket edebilecek sûrette 
hazırlayacaktır. 125. Alay’dan ilkin bir bölük topçuya muhafız ol-
mak üzere, Alay kumandanının emrine terk edilecektir. Topçu, tü-
menden emir gelene kadar ateş etmeyecektir. İstihkâm bölüğü 47. 
Alay ve 48 Alay’a birer müfreze eklenecek ve sözü edilen müfreze-
ler Alay kumandanları tarafından görevlendirileceklerdir. İstihkâm 
bölüğünün geriye kalan kısmı tümen karargâhında bulunacaktır. 
6- Büyük sargı mahalli önceden bildirilmiş mahaldedir
7- Kocadere’de 3. Kolordu Cephane Kumandanlığı’na mürâcaatla 
alaylarca ikmâl edilecektir.
8- Kıtaat hücum esnasında büyük ağırlık ve çantalarını ordugâhla-
rında terk edeceklerdir.
9- Belirlenen hücum saatinden önce düşman tarafından bir hücum 
meydana gelirse, düşman kovulduktan sonra bundan yararlanarak 
karşı taarruza geçilecektir.
10- Kıtaatımız düşman siperlerine girdikten sonra, topçu ateşi düş-
man gerilerine ve denize yakın tahkîmatı üzerine çevrilecektir.  
Bundan başka düşmanın takviye kıtaatı getirmek üzere teşebbüs 
edeceği ihrâcat da her halde topçu ateşiyle men edilecektir.
11- 125. Alay 19 Mayıs 1915 öğleden önce saat 02.00’ye kadar em-
redilen mevziîye istikameti almış olmalıdır. Bütün bu tedbirler ve 
hazırlıklar gayet mahrem tutulacaktır.
12- Ben 47. Alay’ın sağ kanadında ve Kanlısırt’daki avcı siperlerin-
deyim. 
Muvaffakiyet sadece Allah’tandır

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

İşte bu emir üzerine Alay, birinci yazılı emre ek olarak aşağıdaki 
ikinci emri vermiştir.
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Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 17.30 
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan

125. Alay Kumandanlığı’na
1-Bu akşam gurubu takiben 2. Tümen, 125. Alay, 33. Alay’ın cephe-
sine yerleşecektir.
2-Sözlü olarak da bildirildiği üzere 125. Alay ileri hatta bulunan iki 
bölüğünü 2. Tümen’in emrine terk ederek siperlerini tahliye edecek 
ve 47. Alay’ın sol gerisine gidecektir. 33. Alay da ileri hatta bulun-
duracağı bir bölüğünü 2. Tümen emrine terk ederek Kolorduca gös-
terilecek mahalde Kolordu ihtiyatı olmak üzere kalacaktır. 
3-Bu harekât hücum hazırlığı olduğunda tâbi ki kıtalar yalnız çan-
talarını uygun mahallere bırakmayı unutmayacaklardır. Kaput, ek-
mek ve bütün tüfekler, matara ve istihkâm aletleri efrâdın üzerle-
rinde bulunacaktır.
4-Her iki Alayda bulunan makineli tüfek takımları şimdiden 48. 
Alay’ın kumandasına girecektir. 

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 19.25 
Ulaşma Saati: 19.50
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan 

Üç Tabur Kumandanlıklarına
1-16. Tümen Kumandanlığı emrinin bir sûreti aynen gönderilmiştir.
2- 1. ve 2. Taburlar şimdi işgal eylemekte bulundukları yerlerde en 
güzide ve işe yarar birer bölükleriyle tabur dâhilinde ileri araziye 
ve düşman mevziîlerine en iyi bilen subay bırakacaklar ve kendi-
lerine 2. Tümen’in mevziîlerimize gelecek 5. Alay Kumandanı’nın 
emrine tâbi olduğunu bildireceklerdir. 2. Tümen’den gelecek Alay, 
1., 2. Taburlar’ın siperini işgal ederek merkez alaya siperler teslim 
edildikten sonra her iki Tabur da 3’er bölüğüyle alay ihtiyatı olan 3. 
Tabur’un yanına gelecektir.
3- 2. Tümen’den ileri hatlara gidecek Alaylar geçer geçmez 3. Tabur 
ileride derede olmak üzere yürüyüşe hazır bulunacak ve siperle-
ri 5. Alay’a teslim ettikten sonra 1. Tabur, 2. Tabur’un arkasına ve 
2. Tabur en arkada olmak üzere yürüyüşe hazırlandıktan sonra 48. 
Alay’ın solu gerisine hareket edilecektir.
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4- Bu harekât hücum hazırlığı olduğundan kıtalar çantalarını uy-
gun yerlere bırakacaklar. Kaput ve ekmek torbası ve efrâd nezdinde 
250’şer fişek ile matara ve istihkâm malzemeleri erler üzerlerinde 
bulunduracaklardır.

125. Alay Kumandanı 
Yarbay Abdürrezzak 

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 19.25
İkamet Mahalli: Kanlısırt’tan 

125. Alay Kumandanlığı’na
1- Dün akşam ve bugün sabah, öğlen, akşam düşman mevziîleri 
topçumuz tarafından etkili şekilde dövülmüştür.
2- Allah’ın yardımına sığınarak 19 Mayıs 1915 öğleden önce saat 
03.50 da Kolordu bütün cephesinden düşmana sessiz sedâsız bas-
kın şeklinde ve süngü ile düşmana süngü ile hücum edilecektir. Her 
nefer şafak atarken yapacağı bu hücumu 50.000 askerin yapacağı 
en dehşetli bir hücum olduğunu ve düşmanı ta denize kadar sürüp 
atmakla bütün Osmanlılık ve Müslümanlığı kurtaracağını bilmeli. 
Zabit, nefer, ileri atılmakta birbirine rekabet etmelidir. Tümenimi-
zin sağında bu hücuma kalkışacak 2. Tümen askerlerinden önce 16. 
Tümen kıtalarının düşman siperlerine girdiği müjdesini bekleyece-
ğim.
3- Alaylar; Alay Kumandanlarına bugün Tümen Erkân-ı Harbi ta-
rafından gösterilen bölgede kendi cephesi karşısındaki düşman 
mevziîlerine hücumlarını yöneltecektir. Alaylar şimdiden gerekli 
tedbiri alarak askerin karnı güzelce doyurulsun. Mânevîyatları coş-
turulsun.  Bu konudaki kolordu emri bilâhare gönderilecektir.

16. Tümen Kumandanı
Albay Rüştü

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 20.50
İkamet Mahalli: Kırmızısırt’tan 
Görüşler: İşte bu emir Tabur yaverlerine not ettirilmiştir. 

Üç Tabur Kumandanlığı
1-Tümenden gelen emrin bir sûreti aynen gönderilmiştir.
2-Din, vatan ve milletimizin selâmeti bizim göstereceğimiz fe-
dâkârlığa bağlıdır. En büyük rütbeli komutandan son nefer eri-
yinceye kadar büyük bir azim ve metânetle hayatı hiçe sayarak 
düşmanı denize dökmek için düşman siperlerine şiddetle hücum 
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etmelidirler. Allah bizimle beraberdir. Kahraman askerlerimizin ce-
saret ve fedâkârlığı sayesinde yarınki güneş; vatanımızın düşmanın 
kirli ayakları altından kurtarıldığını bize gösterecektir.
3-Askere sıcak yemek verilerek, mânevîyatlarının coşturulmaları 
istenir.
4- Bu konuda kolordudan emir geldiğinde derhal gönderilecektir.

125. Alay Kumandanı
Yarbay Abdürrezzak 

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

125. Alay Kumandanlığı’na
Alayınızdan bu geceki harekâta Alayım ile beraber iştirak ede-
cek iki bölük, 1. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Şevki Efendi Komuta 
edeceğinden îcab edenlere bildirilmesini isterim.

 5. Alay Kumandanı
Yarbay Nazif

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 09.00 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Kemikli Burnu ile Kabatepe açıklarında düşmanın 5 harp gemisi, 
5 torpido ve 7 büyük nakliye gemisi bulunmaktadır. Dün gelen bü-
yük nakliye gemisi gitmiştir. 
2- Gece 77. Alay’dan düşmana doğru çıkarılan keşif kollarının ver-
dikleri mâlûmatta düşmanın asıl hattın 200 metre güneyinde bulu-
nan toplanma hattında birer miktar kuvveti bulunduğu seslerinden 
anlaşıldığı ve bu asıl hattan durmadan silâh atılmakta olduğu ci-
hetle sözü edilen hatta kadar ilerleyemedikleri anlaşılmıştır. 
3- Saat 4.30 önceden beri topçularımız düşman siperlerine aralıklı 
ateş etmekte ve düşman topçusuyla harp gemilerinden az karşılık 
görmektedir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: 3. Kolordu’dan 
Kabatepe bölgesi harp nizamında gösterilip en ziyâde Maltepe’de 
kolordu emrinde bulunan 11. Alay’ın 7. Bataryası eskiden olduğu 
gibi kolordu emrinde kalacaktır. İzinsiz olarak bir taraf sevk edile-
meyecektir. 5. Ordu Erkân-ı Harbiye’sinde Yüzbaşı Remzi Bey’e de 
şifâhen mâlûmat verilmiştir. 

3. Kolordu ve Kuzey Grubu Kumandanı
Esat

Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kayaltepe’de: 2. Topçu Alayı Kumandanlığı’na
1- Kabatepe bölgesinde Kabatepe (dâhil) Semerlitepe (dâhil) sahil 
kısmında biri Kabatepe’de diğer ikisi Azmak Deresi’nin güneyin-
den îtibâren Semerlitepe’ye kadar olan bölgede 3 piyade bölüğüyle 
Kabatepe gerisinde tahminen ayrıca bir buçuk taburun Semerlite-
pe’den (hâriç) Kumtepe (dâhil) olan kısmında 3 bölüğü sahilde 1 
bölüğü ihtiyatta olmak üzere 1 piyade taburunun bulunduğu Se-
merlitepe’de 5. Alay 2. Tabur’dan 2 sahrâ ile 10,7’lik 2 mantelli top, 
Çamtepe’nin güneyinde 15’lik 2 kısa top, Kabatepe’nin 2 kilometre 
kuzeydoğusunda 87 Rakımlı Tepe’de 11. Alay 2. Tabur’dan 1 batar-
ya, Zeytinlik’te 11. Alay 2. Tabur’dan diğer 1 batarya ile 12’lik bir 
obüs bataryasının bulunduğu.
2- Grupvârî bir bataryanın Kayaltepe’ye yerleştirilmesi uygundur. 
Diğer bataryalar şimdilik ordugâhlarında kalabilir. 
3- Îcab ederse Kayaltepe’deki bataryalara emredebilirsiniz. 3. mad-
deyi Kayaltepe’deki mantelli tabura bildiriniz. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: Bugün 2. Tümen, 3. Kolordu’nun (Kuzey Grubu) emri altı-
na verilerek topçusuyla birlikte hareket etmiş olduğundan işte bu 
mâlûmat verilemedi. Ve esasen de verilmeye lüzum da kalmamıştı. 
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Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Gayet aceledir.

Kabatepe’de Müfreze Kumandanlığı’na
Çamtepe’de 77. Alay 3. Tabur Kumandanlığı’na

Bölgemizde aldığınız eksiksiz tertîbatı teferruatıyla hatta çiftele-
re30 kadar gösterilmek üzere elinizde mevcûd haritaya göre bir kro-
kinin sırayla akşama kadar gönderilmesi. Gece tertîbatı ile gündüz 
tertîbatı boyalı kalemlerle kroki üzerinde işaret olunmalıdır. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
Bölge karargâhı Köyderesi ile Kavakderesi arasındaki 65 Rakımlı 
Tepe’nin 500 metre güneyindeki dere içerisine nakledileceğinden 
orada bir telefon merkezinin açılmasına müsâade buyurulması. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Görüşler: İşte bu telefon, kumandan beyin emri üzerine sonraya 
bırakılmıştır. 

Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Numara: 5 

Bölge Emri
1- Kolordunun emriyle yalnız bölge harp nizamını gönderdim. 
2- Yakında başlayacak olan ikinci harp devrinde de sancak ve silâ-
hımızın şeref ve namusunu en üstün millete bir zafer hediyesi daha 
takdim edebilmek için bütün silâh arkadaşlarımı kırılmaz bir azim, 
sönmez bir arzu ile vazîfeye davet ederim. Gayret ve fedâkârlık biz-
den yardım sadece Allah’tandır. 
3- Düşmanı siperleri içerisinde yok etmek veyâhut teslime boyun 
eğdirtmek üzere şimdiden ilerlemek hazırlıklarına başlanacak düş-
manla temasta bulunan 77. Alay gece ve gündüz düşmanın Yeşil 
Tarla’dan îtibâren sağ kanat son noktasına ve denize kadar olan 
bölgeye subay keşif kolları göndererek ve ileri arazide sabit keşif 
kolları bulundurarak düşmanın tertîbat ve teşebbüsleri hakkında 
vaktinden önce mâlûmat almaya çalışacaktır. 16. Tümence de keşif 
kolları göndermekte olduğundan bu husûsta onlarla ortak mesâî 
 .olarak harp ceridesinde yer almaktadır ,هتفچ 30
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ederek bir kazaya meydan verilmemelidir. 82 Rakımlı Tepe’de ve 
bunun batısında ve 6. Bölük’ün bulunduğu sırtta yapılan tahkîmata 
kiremit verilmesi ve yakınlaşma sınırlarının da Karayörük (Yorgi) 
Deresi’ne kadar ulaştırılması lâzımdır.
4- Sahile memur kıtaat dâima uyanık bulunacak ve dâima keşif 
kolları ve devriyeler vâsıtasıyla düşmanın teşebbüsleri vaktinden 
önce anlaşılarak sahile ayak bastırmamaya çalışılacak ve sahildeki 
tahkîmatı da genişleteceklerdir. Çünkü sahile ayak basan düşma-
nın çıkarma noktasını dâima ateş altına alarak serbest çıkarmaya 
mâni olacaktır. Mesafe pek ziyâde olduğundan müsâit fırsat baş 
göstermedikçe düşman bataryasıyla düelloyu Kavak Deresi batısın-
daki sırtlarda mevziî alan 11. Alay 4. Bölük bırakacaktır. 11. Alay 4. 
Bölük ise dâima düşmanın sağ kanadında bulundurduğu batarya-
larını 16. Tümen Kumandanı’ndan alacağı emre göre ateş altında 
bulunduracaktır. 
5- Henüz mevziîye girmeyen obüs bataryasıyla 11. Alay 5. Batarya 
her an harekete hazır bulunmalıdır. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Bildirme Tarzı: 77. Alay, 77. Alay 3. Tabur, Mantelli 39. Alay 1. Tabur, 
Topçu Kumandanlığı, için mâlûmat Kuzey Grubu Kumandanlığı’na 
ve 16. Tümen Kumandanlığı’na süvari hizmet erleriyle bildirilmiş-
tir. 

Bölge Erkân-ı Harbi
Yüzbaşı Şemseddin

Görüşler: Kolordu emrinin eklenmesi icap ederken eklenmemiş 
daha sonra noksan gittiği anlaşılarak ikmâl edilmiştir.      

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 13.45 
İkamet Mahalli: Zeytinlik
Bölge Erkân-ı Harbi Kolordu’dan çağrılmakla gönderildi. 
Kolorduca taarruza karar verilmiş olduğundan bunun hızla icrâsı 
hakkında konuşmak üzere bütün tümen erkânları kolorduya celp 
olunmuştu. Kolordudan verilecek emir üzerine taarruz icrâsı karar-
laştırılmış ve kıtamızdan bir taburun iştiraki tâmim olunduğundan 
bu tabura teblîgat yapmak ve Palamutluk’taki Sahrâ 5. Alay 2. Ta-
bur’a Yeşil Tarla’ya ve Kanlıtepe’nin en yüksek yerindeki vaktiyle 
topçu taburuna Kolordu Erkân-ı Harb Reisi tarafından gösterilen 
mahalle ateşe başlamak üzere Bölge Erkân-ı Harbi, Kolordu Erkân-ı 
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Harb Reisi tarafından gönderilmiş olmakla ilk başta Palamutluk’taki 
topçuya Erkân-ı Harb Reisi tarafından önceden gönderilen mahal-
le ve Yeşil Tarla’ya ateş edeceğini bildirerek Kabatepe’ye uğramış 
orada taarruz edeceği ve bir taburla iştirak edeceğini bildirmekle 
beraber subaylara taarruz istikâmetindeki arazi gösterilerek ve îzâ-
hat verilerek geceleyin geri dönülmüştür. Saat 21.30.    

Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay Kumandanlığı’na
6. Tümen’in düşman sağ kanadı hakkında meydana getirdiği mâlû-
mat aşağıda olduğu gibidir.
1- Kırmızısırt – Yeşil Tarla bölgesinde cepheden yakınlaşma yolları 
yoktur. Sırttan aşan tek bir yol sağlayıcı ateşe maruzdur. Kuzeyde 
125. Alay bölgesine giden gizli bir yol vardır. 
2- Yeşil Tarla’nın karşısındaki Fundalık sırt üzerinde yavaş yavaş 
düşmana doğru yaklaştırılan 72. Alay siperleri vardır. Bu sırtın ba-
tısında etrafı sarılmış bir sırt mevcûd olup burası sözü edilen alayın 
ileri emniyet hattını oluşturuyor. Düşman bu sırta hâkimdir. 
3- Yorgi Deresi’ndeki tek binadan Yeşil Tarla’ya kadar olan bölge-
ye piyadenin geçişine müsâittir. Lâkin 72. Alay’ın emniyet hattının 
bulunduğu sırtı düşman mevziînden ayıran vadi özellikle düşman 
istikametinde gayet diktir. Mevcûd bir iki sel yarıntısından tek tek 
neferler ancak geçebilir. Düşman burayı doğal bir engel kabul et-
miştir ve bu vadiyi ateş altına alacak bir iki sipere sahiptir. 
4- 72. Alay’ın sol kanadını sürdürmeye ateşi mânidir. Bundan dola-
yı sözü edilen alay ancak bir bölüğünü ileri hatta tutmaktadır. 
5- Düşman siperleri Yeşil Tarla’dan daha güneye yayılmış olup te-
peciğe son bulur. Düşmanın bu siper gerisinde bir topçu mevziîsi 
vardır. Düşman sözü edilen tepede doğuya ve Kabatepe’ye karşı pi-
yade siperleri vücuda getirmekte ve tel örgüleriyle çevrilmektedir. 
6- Düşman tel örgülerinin yalnız kazıklarını dikmiş ve buradan îti-
bâren kuzeye doğru mevziîsini kum torbalarıyla tahkim etmiştir. 
Geceleyin düşmana yaklaşacak yollar yok ise de ilerideki yara kadar 
iki üç metre yüksekliğinde fundalıklar yakınlaşmayı kolaylaştırır. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı 
Yarbay İrfan
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Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 15.10 
İkamet Mahalli: Zeytinlik Kuzey Grubu Kumandanlığı

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 15.00  
Zeytinlik’te bulunan serî sahrâ bataryasını uçaklara karşı kullanıl-
mak üzere Akbaş’a 5. Ordu Menzil Müfettişliği emrine gönderiniz. 

Kuzey Grubu Kumandanı
Esat 

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 20.45 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay Kumandanlığı’na
Palamutluk’taki 10.7’lik mantelli takımın îcab ettiği gibi Kumdere 
Vadisi ateş altına alınmak üzere Yassıtepe’nin bir kilometre kadar 
kuzeydoğusunda vaktiyle serî ateşli sahrâ için hazırlanmış olan 
mevziî civarına sevkiyle bildirilmesi. Yol seçilmesinde takım ku-
mandanı serbesttir. 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 20.55 
İkamet Mahalli: Zeytinlik 

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
Durumda değişiklik yoktur.
Harp gemileri ve torpidolar bugün sabahtan beri daimî şekilde 
mevziîlerini değiştirmekte ve torpidolar kuzeyden güneye doğru 
dolaşmakta olduklarını gözlemliyor. 

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı
Binbaşı Saib
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Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 21.05 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kabatepe Mıntıkası Kumandanlığı’na
Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 21.05 
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Durumda bir değişiklik yoktur. Yalnız harp gemileri ve torpidolar 
dâima hareket halinde bulunmuştur.
2- Akşama doğru Kabatepe önünde bulunan bir harp gemisi Kaba-
tepe’ye birçok tesirsiz atışta bulunmuştur. 

Kabatepe Müfrezesi Kumandanı 
Binbaşı Saib

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 22.00 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

Kuzey Grubu Kumandanlığı’na
1- Düşman harp gemileri bugün durmadan yerlerini değiştirmiş ve 
torpidolar hareket üzere bulunmuştur. 
2- Güneşin doğmasına doğru Kabatepe önünde bulunan harp gemi-
si Kabatepe’yi ve Palamutluk’u tesirsiz bombardıman etmiştir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Zeytinlik

5. Tümen Kumandanlığı’na
Aceledir.
Harp nizamında ithal edilen depo bölüğünün acilen Zeytinlik’e 
gönderilmesi ve bildirilmesi rica edilir. 

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan
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Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 22.15 
İkamet Mahalli: Zeytinlik

77. Alay Kumandanlığı’na
10,7 santimlik takımı hareket ettiyse hangi yolun seçileceğinin ve 
hareket vaktinin bildirilmesi.

Kabatepe Bölgesi Kumandanı
Yarbay İrfan

Telefonla şu cevap alınmıştır:
Takım öğleden sonra saat 21.00’da Palamutluk’tan hareket ve Ka-
yaltepe’nin batı eteklerini takip eden yolu takip etmiştir. 
Palamutluk’taki 5. Alay Sahrâ 2. Tabur’dan gelen raporda dün sa-
bahtan akşama kadar aralıklı şekilde düşmanın piyade topçusuna 
hedef ve fırsat buldukça ateş edildiği ve düşman donanmasından 
atılan mermilerden bir ağır diğeri sahrâ topçu efrâdından olmak 
üzere iki neferin şehit olduğu anlaşılmıştır. 

Tarih: 18 Mayıs 1915
Saat: 07.05 

Kabatepe Bölgesi Kumandanlığı’na
Tarih: 18 Mayıs 1915
İkamet Mahalli: Kabatepe’den 
1- Düşmanın biri Kemikli Burnu istikâmetinde diğeri onun 1 mil 
kadar açığında biri Kabatepe’nin kuzey diğeri güneyinde eski vazi-
yetlerine göre daha açıkta 5 harp gemisiyle bunların arasında 5 tor-
pido ve 7 büyük nakliye gemisi ile hastane gemisi gözlemleniyor. 
Dün geldiğini arz ettiğim büyük nakliye gemisi gitmiştir. 
2- Düşman dün gece de projektör yakıp yalnız Arıburnu güneyinde 
sahilden îtibâren Yeşil Tarla’ya yayılmış olan istihkam hattı istikâ-
metinde 1 torpido tarafından projektör ziyâsı tespit edilmiştir. 
3- Gece düşmana doğru çıkarılmakta olan keşif kollarının verdikleri 
mâlûmatta düşmanın arz ettiğim asıl hattın 200 metre güneyinde 
bulunan iki toplanma hattında birer miktar kuvveti olduğu sesle-
rinden işitildiği ve bu asıl hattın durmadan posta ve bu tarafa silâh 
atılmakta olduğu cihetle sözü edilen hat kadar ilerleyemedikleri 
anlaşılmıştır. 
4- Saat 04.03’ten beri topçularımız tarafından düşman siperlerine 
edilen bombardımanda düşman topçusu ile harp gemileri az karşı-
lık etmiştir. 

Kabatepe Müfrezesi 77. Alay Kumandanı
Binbaşı Saib







Çanakkale Cephesi’nde 
Askerî Kayıtlara Göre

19 Mayıs 1915 
Türk Taarruzu

19 Mayıs Taarruzu, Çanakkale Muharebeleri’nin en trajik ve en çok ihmal 
edilmiş muharebesidir. Düşmanın hakir görülmesi ve hatalı karar verme süreci 
sonrasında imparatorluğun en iyi birliği 2’nci Tümen, ilk muharebesinde 
neredeyse imha olmuş diğer tümenler de ağır zayiat vermiştir. İtinayla 
hazırlanmış olan belge koleksiyonu sadece araştırmacılara değil aynı 
zamanda normal okuyucuya bu trajik hadiseyi birincil elden anlatacaktır. 
Ayrıca 19 Mayıs Taarruzu ile ilgili icat edilmiş efsane ve hikayelere de son 
vereceğini düşünüyorum. Belgeleri seçip yayına hazırlayan editörler ve bu 
projeyi üstlenen Tarihi Alan Başkanlığını tebrik etmek gerekir.
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