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                                       YENİ GÜN TARİH - TARİH SERİSİ
                                          TARİH YOLCULUĞU DURAĞI
                                            ANAFARTALAR (GELİBOLU - ÇANAKKALE)
                                               ÖZEL DOSYA, ANAFARTALAR ZAFERİ’NİN 107. YILI

Yeni Gün gazetesi, kültür hizmetlerimiz kapsamında yıl boyunca sürdürdüğü tarih konsepti, özel dosyalarla tarih yolculuğunu Ağıustos ayında, bu 
kez ‘Anafartalar Zaferi’ ile sürdürüyor. Ağustos 1915’teki 1. Anafartalar ve Conkbayırı Zaferleri, Çanakkale kara savaşlarında en kritik, dönüm nok-
taları olarak tarihe geçen mücadeleler olarak biliniyor.
Anafartalar Zaferi’nin Çanakkale destanındaki özel yerinin yanı sıra Anafartalar, asker Mustafa Kemal’in tarih sahnesine çıktığı, damgasını vurduğu, 
Milli Mücadele’ye, Cumhuriyet’e kadar uzanan yolun başlangıçlarından, ön sözlerinden biri... İşte; böylesine özel, önemli bir yeri olan Anafartalar 
Zaferi’ni, 107. yıl dönümünde tematik sayfalarla ele alarak, tarih bilincine katkı sağlamaya devam ediyoruz...

 ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!
Anafartalar
 Zaferi’nin

 107. yıl dönümü
Mustafa Kemal, 
8 Ağustos1915 tari-
hinde Anafartalar 
Grup Komutanlı- 
ğına getirildi.
- 9 Ağustos1915.  
1.Anafartalar Zaferi.
- 10 Ağustos
Conkbayırı süngü 
taarruzu.
- 21 Ağustos 2. Ana-
fartalar Zaferini 
kazanarak, “Çanak-
kale’yi geçilmez” 
yaptı.  

107 yıl önce Çanak-
kale kara muharebe-
lerinin 3.cephesi olan 
Anafartalar cephesi 
açıldı. 6 Ağustos 
1915 günü İngiliz 
9.Kolordusu Ana-
fartalar sahillerine 
çıkarma yaparak, 
tarihe “Anafartalar 
kahramanı” olarak 
geçecek Albay Musta-
fa Kemal Bey’i karşı-
larında göreceklerdi...
Anafartalar Grubu 
Komutanı Albay Mus- 
tafa Kemal, başlan-
gıcından akşama ka- 
dar taarruzu yönetir 
İngiliz resmi tari-
hi’nin Anafartalar’da-
ki tarihi güne getirdi-
ği yoruma göre; 
“Bir Türk komutanı, 
Çanakkale savaşla-
rının kaderine hâkim 
olmuştu...”
“Bir tümen komuta-
nının üç ayrı yerde 
tek başına giriştiği 
hareketlerle bir sava-
şın, hatta bir ulusun 
kaderini değiştirecek 
yücelikte bir zafer 
kazandığı tarihte pek 
nadirdir...” 

Tarihin akışını değiştiren günler, 
9-10 Ağustos 1915.

Türk Milleti'nin özgürlüğü uğruna
"ölümü öldürmenin" vücut bulmuş halidir,

Anafartalar...

Anafartalar Zaferi 
107 yaşında: 
Çanakkale’nin dönüm noktası

Çanakkale Savaşlarının en 
önemli aşamalarından birisi 1915 
yılının 9-10 Ağustos günlerinde 
yaşandı. Denizde yenilen İtilaf Devletleri bu kez 
Çanakkale’yi karadan geçmek istedi. Ancak 
Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa 
Kemal’di.

 Çanakkale Savaşlarının en önemli dönüm 
noktalarından birisi olan Anafartalar Zaferi’nin 
107. Yıl dönümü. Zaferi yorumlayan Doç. Dr. 
Mehmet Emin Elmacı, Anafartalar Zaferi’nin 
Mustafa Kemal’in hem ülke bazında hem de 
dünya kamuoyunda tanınırlığına önemli katkı 
sunduğunu belirtti. Emekli Tuğgeneral Dr. Naim 
Babüroğlu ise; “Mustafa Kemal’in baskın etkisi 
yaratan taarruzu, düşmanın savaşma azmini ve ru- 
hunu yok etmişti. Düşmanın birlikleri erimişti. Bu, 
Çanakkale Cephesi’nde bir dönüm noktasıydı” ifadele-
rini kullandı. Çanakkale Savaşlarının en önemli 
aşamalarından birisi 1915 yılının 9-10 Ağustos 
günlerinde yaşandı. Deniz savaşlarında yenilgiye 
uğrayan İtilaf Devletleri bu kez Çanakkale’yi 
karadan geçmek istedi. Ancak hesaba katamadık-
ları ayrıntı ise Anafartalar Grup Komutanı Albay 
Mustafa Kemal’di. 8 Ağustos’ta Anafartalar Grup 
Komutanı olarak bölgeye atanan Albay Mustafa 
Kemal, aynı gün bölgeye gelerek önce kısa süre- 
de dağınık birlikleri toparladı, ertesi gün de düş- 
man çıkartmasını püskürterek Birinci Anafarta-
lar Zaferi kazandırdı. 10 Ağustos 1915'te ise, 
düşman Conkbayırı'ndan temizlendi. 

MUSTAFA KEMAL’İN 
TANINIRLIĞI PEKİŞTİ

Sürecin kritik hamlelerinden birisinin 19. 
Tümen Komutanı olarak Yarbay Mustafa Kemal’in 
25 Nisan’daki Arıburnu’ndaki başarıları sonra-
sında Albay olması ve Anafartalar’da Grup 
Komutanlığına atanması olduğunu vurgulayan 
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Emin Elmacı, “Mustafa Kemal Atatürk bu 
bölgede 9 Ağustos 1915 tarihindeki İtilaf Devletlerinin 
karadan çıkışları karşısında aldığı önemli tedbirlerle 
büyük başarı elde etmiş ve o dönem tüm sansüre rağmen 
‘Anafartalar Kahramanı’ olarak dillendirilmeye baş- 
lanmıştır” dedi.

Mustafa Kemal’in bu başarılarının yabancı 
basında bile yer aldığını ve yerel basında da 
fotoğraflarının paylaşılması ile önemli bir kişi 
olarak kamuoyuna sunulduğunu vurgulayan 
Doç. Dr. Elmacı, konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Savaşın bitişinde atandığı Edirne’de resmi törenle tren 
istasyonunda karşılanmış ve karşılayan öğrencilerin 
ellerindeki ‘Anafartalar Kahramanı Hoş geldin’ 
pankartları da onun halk tarafından benimsendiğini, de 
göstermiştir.  

Yine 1917’de Urfa’da Çanakkale’deki başarısın-
dan dolayı adına yaptırtılan bir anıtta da Mustafa 
Kemal Paşa’nın adı bir anıtta yer almıştır. 

Bu bir ilktir. Nitekim 1918’e gelindiğinde 
gazetelerdeki ha- berlerde fotoğrafının altında 
‘Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal 
Paşa’ yazdığı gibi 13 Kasım 1918’de İstanbul’a 
geldiğinde de aynı unvanla basında yer bul- 
muştu. Bu nedenle bu unvanı çok sevdiğini ve 

belli yerlerde kullandığını da biliyoruz.”
         “İŞGAL DEVLETLERİNİN   

          YOLUNU TIKADI”
Mustafa Kemal’in savaşı yönettiği noktaya 

dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi, Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babü-
roğlu, “Mustafa Kemal'in askerlere dönerek, ‘karşı-
mızdaki düşmanı yeneceğinize hiç şüphe yoktur. Fakat 
siz acele etmeyin. Önce ben ileri gideyim. Siz, ben kır- 
bacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız” 
sözlerini hatırlattı. Babüroğlu konuşmasının devamın-
da “Mustafa Kemal'in taarruz emrini verdiği nokta, 
hücum safının en önüydü” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal’e şarapnel parçasının isabet 
ettiği savaşın da bu savaş olduğunu anımsatan 
Dr. Babüroğlu, şunları söyledi:  “Cepheyi yönettiği 
tepe bombardıman altında olmasına rağmen mevzisini 
terke etmedi. Vücuduna isabet eden parça, üstündeki 
saatini paramparça etti. 

Bu an, hem onun hem de belki de Türk tarihinin 
büyük bir kırılma anıydı. Mustafa Kemal’in baskın 
etkisi yaratan taarruzu, düşmanın savaşma azmini ve 
ruhunu yok etmişti. Düşmanın birlikleri erimişti. Bu, 
Çanakkale Cephesi’nde bir dönüm noktasıydı. Mustafa 
Kemal Albay’dı. Conkbayırı Muharebesi’yle tüm cephe- 
nin şerefini kurtarmıştı. İşgal devletlerinin İstanbul’a 
gidiş yolunu tıkamıştı.” 

                         (Cumhuriyet)

Anafartalar 
Zaferi’nde 

Türk
 Topçusu 

atış 
anında...

Bu fotoğrafın özelliği; Anafartalar bölgesinin günümüzdeki hali ile o bölgedeki Türk topçularının orijinal siyah beyaz fotoğrafının harmanlanması...

(kaynak:
twitter

VOLKAN
ELDEM)

KARADAN  DA;
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Anafartalar Zaferi 107 yaşında!

Anafartalar Zaferi nedir? 
Anafartalar Zaferi,
ne zaman ve kimler arasında oldu? 
Anafartalar Zaferi,
hangi cephede kazanıldı?

Osmanlı Devleti'nin Gelibolu’ndaki 
Anafartalar Zaferi üzerinden 107 yıl geçti. 
Anafartalar Zaferi'nin son birkaç gündür, 
sosyal medya ortamında da en çok koşulan 
konular arasına girmesiyle "Anafartalar 
Zaferi hangi cephede kazanıldı? Anafartalar 
Zaferi nedir? Anafartalar Zaferi ne zaman ve 
kimler arasında oldu?" soruları arttı. 

İşte; Anafartalar Zaferi'ne dair 
detaylar...

Türk ve İngiliz kuvvetleri arasındaki 
gerçekleşen çarpışmanın zaferle sonuç-
lanmasının üzerinden tam 107 yıl geçti. 
Osmanlı Devleti'nin Gelibolu'ndaki Anafar-
talar Zaferi yıl dönümü nedeniyle en çok 
konuşulan konular arasına girdi. 

Anafartalar Zaferi nedir, ne zaman ve 
kimler arasında oldu? Anafartalar Zaferi 
hangi cephede kazanıldı?

             ****************
Çanakkale Savaşı sırasında 

7 Ağustos - 21 Ağustos 1915 arasında 
Türk ve İngiliz kuvvetleri arasındaki 
çarpışmalar Anafartalar Zaferi olarak 
anılıyor.

Çanakkale'de sıkışan İngilizler, 
Suğla (Anafarta) körfezi kıyılarına çıkar-
ma yapıp (6 - 7 Ağustos) Arıburnu'ndaki 
Türk kuvvetlerinin kuzey kanadını kuşattı. 

Anafartalar Savaşı'nda, Türk kuvvet-
leri bu çıkartmaya hazırlıksız yakalansa-
lar da, bölge yakınındaki 19. Tümen 
Komutanı Albay Mustafa Kemal duruma 
müdahale etti ve İngilizleri bölge için ve 
Gelibolu Yarımadası için çok önemli olan 
Conkbayırı-Kocaçimen bölgesine yapılan 
kuşatmayı 7 Ağustos gecesi durdurdu.

8 Ağustos sabahı Çanakkale'deki 5. 
Ordu komutanı Otto Liman von San- 
ders'in, 7. ve 12.Tümen'leri Anafartalar'a 
yardıma göndermesi ve Albay Mustafa 
Kemal'i Anafartalar Grubu Komutanlığı'na 
atamasından sonra, 8 - 9 Ağustos gecesi 
Anafartalar'a gelen Mustafa Kemal, saldırı 
buyruğunu verdi.

Geri püskürtülerek Anafartalar Düzlü-
ğü'nde sıkışan İngilizler, 21 Ağustos'ta son 
ve şiddetli bir saldırıya geçtilerse de, özel- 
likle 12. Tümen'in direnişiyle bir kez daha 
püskürtüldüler ve bir daha saldırmayı göze 
alamayarak, 19 - 20 Aralık 1915 gecesi 
Anafartalar'ı ve Arıburnu'nu boşaltarak 
geri çekilmek zorunda kaldı

Anafartalar Zaferi 9 Ağustos - 10 Ağus- 
tos 1915 tarihleri arasında Gelibolu Yarım 
Adasında Anafartalar Grup Komutanı 
Kurmay Albay Mustafa Kemal'in önderli-
ğinde kazanılan bir zaferdir.

ANAFARTALAR ZAFERİ 
HANGİ CEPHEDE KAZANILDI?

Anafartalar Cephesinde kazanılmıştır.
ANAFARTALAR SAVAŞI 
KİMLER ARASINDA OLDU?

Britanya İmparatorluğu, Birleşik Krallık, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Britanya Hindistanı 

ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleş- 
miştir. 

Yapılan savaşta Osmanlı Devleti, Geli- 
bolu'da Zaferini ilan etmiştir.

           ****************
Çanakkale Savaşı sırasında Türk ve 

İngiliz kuvvetleri arasındaki muharebenin 
zaferle sonuçlanmasının üzerinden 107 yıl 
geçti. Anafartalar muharebesinde Anafar-
talar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal 
ve Mehmetçikler, denizden olduğu gibi 
düşmana karadan da geçit vermeyerek 
tarihin seyrini değiştiren bir zafer yaşattı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın dönüm 
noktası olan 10 Ağustos 1915 tarihinde 
Anafartalar Zaferi yaşandı. 

          ****************
Her yıl olduğu gibi Anafartalar Zaferi’nin 

107. yılında da coşku ve gururla kutlanacak, 
hayatını kaybeden kahraman askerler 
anılacak.

          ****************
ANAFARTALAR MUHAREBESİ 
NEDİR, NELER YAŞANDI?

Anafartalar Muharebesi, Çanakkale 
Savaşı sırasında 7 Ağustos - 21 Ağustos 
1915 arasında Türk ve İngiliz kuvvetleri 
arasında yaşandı.

İtilaf Devletleri'nin Gelibolu 
Harekâtı, Osmanlı Devleti'nin 
başkenti İstanbul'a donanma ile 
ulaşarak Osmanlı Devletini savaş 
dışı bırakmak amacını taşıyordu. 
Ancak 1915 yılının Mart ayında, bu 
görev için organize edilen Birleşik 
Donanma'nın, Osmanlı kıyı topçu-
su tarafından püskürtülmesi 
üzerine Gelibolu Yarımadası'nın bir 
kara harekâtıyla işgal edilmesi, bu 
yolla Osmanlı topçu bataryalarının 
etkisiz hale getirilerek donanmaya 
yol açılmasını amaçlayan bir işgal 
planı uygulamaya konulmuştu.

Gelibolu Yarımadasının 
işgaliyle görevli Müttefik kuvvetler 
komutanı General Sır Ian Hamilton, 
kilitlenen cepheleri açmak için 

takviye gönderilen birliklerin bir bölümüyle 
Suvla Koyu'nda bir çıkarma yapmak, bir 
kısmıyla takviye ettiği Anzak 2 Tümeni ile 
taarruz etmeyi planlamıştı.

               ****************
MEHMETÇİK, 
KRİTİK SIRTLARI 
ELDE TUTMAYI BAŞARDI

Anzak 2. Tümeni'ne verilen görev, 
Kocaçimen Tepesi - Besim Tepe - Conk 
Bayırı - Düztepe hattının işgal edilmesidir. 
Tümen, bu sırtlara iki kola ayrılarak taarruz 
edecektir.

6 Ağustos akşamı ilerleyen Anzak 
kolları, Osmanlı gözcü postaları tarafından 
yer yer ateş altına alınmıştı. Bu silah 
sesleri Osmanlı karargâhlarını harekete 
geçirmişti. Hızla bölgeye akan takviye 
birlikleri gün doğarken, zaten gece boyu 
Osmanlı direnişi karşısında yıpranan 
Anzak ileri hareketini bütün bütün durdurdu. 

8 Ağustos 1915 akşamına kadar özel- 
likle Conk Bayırı sırtlarında sert ve kanlı 
çatışmalar olmuş, Osmanlı savunması bu 
sırtları elde tutmayı başardı.

Osmanlı kuvvetleri ve İngiliz kuvvetle-
ri, 9 Ağustos 1915 sabahı ileri harekâta 
başladı. 

Anafartalar Müfrezesi komutanı Yarbay 
Vilmer'e de, Saros'dan iki tümenin gelişine 
kadar, İngilizlerin ilerleyişine engel olunma-
sını emreder.

                 ****************
MUSTAFA KEMAL 
HÜCUM EMRİ VERİR

Anafartalar Grup Komutanı Kurbay 
Albay Mustafa Kemal, 9 Ağustos sabahı, 
12. Tümenle 9. İngiliz Kolordusuna, 
7.Tümenle de Anzak Kolordusu ile iş birliği 
yapmasına engel olmak amacıyla, damak-
çılık Bayırı yönünde saldırıya geçer. 

        Her iki Tümenin saldırıları da 
başarılı olur. İngiliz Birlikleri, bekleme-
dikleri bu karşı Türk taarruzu ile şaşkına 
dönmüş, ağır kayıplar verirler.

Birinci Anafartalar Muharebe-
leri olarak adlandırılan bu Harekât 
sonunda, durum değerlendirmesi yapan 
Mustafa Kemal şöyle demiştir:

 “…Gerçekte, düşmanın bir kolordu-
sunu zayıf bir tümenimle Kireçtepe- 
Azmak arasında yenmiş, Tuzla Gölüne 
kadar takip ederek orada tesbit etmiştim.”

             ****************
Conkbayırı Süngü Tararuzu

Grup Komutanı Mustafa Kemal, 
takviyeli 8. Tümeni 10 Ağustos sabahı 
karanlıkta, sadece süngü kullanarak 
hücuma geçirir.

 İngilizlere çok ağır kayıplar verdiri-
lerek harekat başarılı olur. Daha sonra, 
savunma yapılabilecek ek arazinin ele 
geçirilmesi üzerine, ulaşılan bu ileri 
çizgide de destek ve güçlendirmeler 
yapılarak savunmaya geçilir. 

Böylece, diğer bölgelerde olduğu 
gibi Anafartalar Bölgesinde de savaş, 
boşaltmaya kadar , siper ve mevzi savaşı-
na dönüşmüş olur. 

Diğer bir deyişle, General Hamilton'un 
İkinci Planı da başarısız olmuş, hedefine 
ulaşmamıştır.

Geri püskürtülerek Anafartalar Düzlü-
ğü’nde sıkışan İngilizler, 21 Ağustos’ta son 
ve şiddetli bir saldırıya geçtilerse de, 
özellikle 12. Tümen’in direnişiyle bir kez 
daha püskürtüldüler ve bir daha saldırma-
yı göze alamayarak, 19 - 20 Aralık 1915 
gecesi Anafartalar’ı ve Arıburnu’nu boşal-
tarak geri çekilmek zorunda kaldı.

                   (Sözcü)

Çanakkale'de sıkışan İngilizler, Suğla (Anafarta) körfezi kıyılarına çıkarma yapıp
 (6 - 7 Ağustos) Arıburnu'ndaki Türk kuvvetlerinin kuzey kanadını kuşattı. İngilizlerin çıkarma yaptığı bölgenin günümüzdeki hali...


