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Şanlı destanın adi: Kûtü'l-Amâre

Çok Değerli Hemşehrilerim,İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Atatürk Kitaplığı (Belediye Kütüphanesi) koleksiyonu el yazmaları, haritalar, Osmanhca matbu kitaplar, yabancı dilde nadir kitaplar, Osmanhca süreli yayınlar açısından zengin bir kütüphanemizdir. Bu kütüphanemizdeki nadir eser sayısını çoğaltmak ve araştırmacılara yeni kaynaklar sunmak için başkanlığımız döneminde 50 binin üzerinde nadir eserin satın alimim yaparak okuyucu hizmetine sunduk. Medeniyetimizin bir parçası olan bu nadir eserlerin kütüphanemize kazandırılması, kültür ve ilim adamlarımızın takdirlerine mazhar olmaktadır. Son zamanlarda önemli şahsiyetlerin arşivlerini de satın alarak koleksiyonlar çeşitlendirilmiştir.Irak cephesinde konuşlanmış Bağdat merkezli VI. Ordu’ya bağlı Dicle Grubu 14.Fırka Müfrezesi katiplerinden Tokadı Hasan oğlu Mehmed Nuri Efendinin defteri de bu kapsamda Kütüphanemiz tarafından satın alınmış ve yayma hazırlanmıştır. Kûtü'l-Amâre’nin 100. yılı dolayısıyla neşre hazırladığımız bu defter, ilk kez okuyucusuyla bu yayın sayesinde buluşacaktır.Kûtü'l-Amâre, tarihin karanlık sayfalarında uzun yıllar unutulmuş on binlerce vatan evladının canlarını feda ederek, kanlarıyla yazdığı şanlı destanın adıdır. Açlık ve yokluk içinde kızgın çöl sıcağında her gün süngü süngüye, göğüs göğüse, devrin en güçlü ordusu olan İngiliz ordusuyla ölümüne savaşarak kazanılan bir kutlu zaferin adıdır Kûtü'l-Amâre.Birinci Dünya Savaşı nâm-ı diğer Harb-i Umumi’de İrak cephesinde yaşanan olayları gün be gün anlatan, tarih yolculuğumuzda ecdadımızın şanlı tarihimize altın harflerle yazdıkları bir zaferin adıdır Kûtü'l-Amâre.AvrupalIların “Büyük Savaş", OsmanlIların ise Harb-i Umumi dedikleri Birinci Dünya Savaşı’ nda Osmanlı ordularının kazandığı ikinci zafer Kûtü'l-Amâre zaferi idi.Bilindiği gibi Kûtü'l-Amâre, Irak’da, Dicle kıyısında Bağdat ile Amare arasında bir yer olup, Medinetü’l-kut şeklinde de anılırdı. Kûtü'l-Amâre, Bağdat-Basra arasında stratejik bir mevki idi. I. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin amacı, Basra’dan kuzeye doğru Bağdat’a kadar olan bölgeyi kontrol etmekti. Çünkü bu topraklar, petrol yatakları bölgesiydi.Bu bölgede, Kûtü'l-Amâre’de kuşatma altında kalan General Townshend komutasında İngiliz askerlerinin durumu son derece kötüydü. Öyle ki General, koşum hayvanlarını, 
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1100 kadar at ve katırı kestirerek etlerini askerlerine yedirmek zorunda kaldı. Bütün çabalara rağmen kendi ordusundan istediği lojistik desteği alamayan General Townshend, 28 Nisan gecesi, Kûtü'l-Amâre kalesindeki bütün cephaneyi infilak ettirdi. Sonunda, 29 Nisan 1916 günü, Halil Bey (Kut), 3.Piyade Alayı ile birlikte bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Kûtü'l-Amâre kalesine girmiş ve daha sonra General Townshend’in karargâhına giderek onu esir almıştır.Sadece General Townshend değil, bir İngiliz tümeni bütün personeliyle birlikte (5 İngiliz generali, 481 zabiti ve 13 bin 300 askeri) esir alınmıştı. Ancak, General Townshend’in esir alınması, Kûtü'l-Amâre zaferinin tescili idi.Ecdadımızın başarılarıyla dolu şanlı tarihimizden, bir zaferi daha ortaya çıkararak geçmişimize bir nebze ışık tutmak için Irak Cephesi’nde geçen bu hazin ama onurlu mücadeleyi okurlarımıza sunarken tarihe bir not düşmeyi başarabildiysek ne mutlu bizlere.Kûtü'l-Amâre’nin 100. yılında, başta Süleyman Askeri Bey’i, Sakallı Nurettin Paşa’yı ve bu zaferin şanlı kahramanı Halil Kut olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyoruz.Kitabı yayına hazırlayan Kütüphane ve Müzeler müdürlüğümüze ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
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Büyük Savaş’ın İkinci Büyük Zaferi: Kûtü'l-Amâre

Prof. Dr. Mustafa BUDAK
AvrupalIların “Büyük Savaş”, OsmanlIların ise Harb-i Umumi dedikleri Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularının kazandığı ikinci zafer Kûtü'l-Amâre zaferi idi. Bilindiği gibi birinci zafer, Çanakkale’de kazanılan büyük zaferdi. Siyasi ve askeri sonuçları bakımından Çanakkale zaferi, savaşın kaderini belirlemiş bir savunma zaferiydi. Oysa, Kûtü'l-Amâre zaferi, İngiliz birliklerine karşı bir kuşatma sonucunda kazanılmıştı. Aynı zamanda bu zafer, kuşatma altında bulunan ve teslim olmamak için son ana kadar direnen düşman kuvvetleri karşısında gösterilen sebat ve sabrın da zaferiydi.Bilindiği gibi Kûtü'l-Amâre, Irak’da, Dicle kıyısında Bağdat ile Amare arasında bir yer olup Medinetü’l-Kut şeklinde de anılırdı. Kûtü'l-Amâre, Bağdat-Basra arasında stratejik bir mevki’ idi. I. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin amacı, Basra’dan kuzeye doğru Bağdat’a kadar olan bölgeyi kontrol etmekti. Çünkü bu topraklar, petrol yatakları bölgesiydi. Nitekim, Osmanlı Devleti ile İtilaf devletlerinin karşılıklı savaş ilanından yaklaşık iki hafta sonra İngilizler, 22 Kasım 1914’de Basra’yı, daha sonra da Dicle ve Fırat’ın birleştiği bir mevki’de bulunan Kurna’yı işgal ettiler. İngilizlerin hedefi Bağdat idi.Görünen o ki İngilizler, ciddî bir Osmanlı direnişiyle karşılaşmadan Basra ve Kur- na’yı almışlardı. Bunu gören Harbiye Nazırı Enver Paşa, Trablusgarb’daki başarılarından tanıdığı Süleyman Askerî Bey’i bazı seçkin subaylarla birlikte halkı da örgütlemesi için Basra’yı gönderdi. Bu sırada Süleyman Askerî Bey, İrak Komutanlığı’na atanmıştı. Kendisinden istenen ise aynen Trablusgarb’da İtalyanlara karşı yaptığı gibi yerli halkı düşmana karşı örgütlemek ve Basra’yı geri almaktı. Bu amaçla harekete geçen ve ilk saldırılarında başarılı olamayan Süleyman Askeri Bey, bölgeye silah takviyesi istedi. Bunun üzerine kendisine 29 top mevcutlu 9 tabur piyade, 2 bölük süvari birliği verilmiş ve ek olarak yerel aşiretlerden topladığı 10 bin civarında gönüllü asker toplamıştı. Bu kuvvetler başarılı olacağını düşünen Süleyman Askeri Bey, 11 Nisan 1915’de, Bercisiyye ve Şuaybiyye (Şu- aybe)’deki müstahkem İngiliz mevzi’lerine karşı saldırıya geçmiş ve orman içinde üç gün süren muharebelerden sonra ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalmıştı. Ne var ki, bu yenilgiyi gururuna yediremeyen Süleyman Askeri Bey, dönüşte intihar etti.Her ne kadar Süleyman Askeri Bey’in intiharından sonra yerine Albay Nurettin Bey (Sakallı Nurettin Bey) atanmış ve o da İngilizlere karşı yeni bir savunma hattı 
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
oluşturmaya çalışmışsa da özellikle İngilizlerin psikolojik harb çerçevesinde Şii yerli halka yüklü miktarda para dağıtarak Necef ve Kerbela başta olmak üzere bir çok yerde isyanlar çıkarması yüzünden pek de başarılı olamamıştı. O da selefi gibi Kurna’nın kuzeyinde başlayan İngiliz ileri askeri harekatı karşısında tutunamayarak geri çekilmiş ve İngilizler de, 29 Eylül 1915’de, Kûtü'l-Amâre’yi işgal etmişlerdi. Bunun anlamı, General Townshend komutasındaki İngiliz kuvvetlerinin 80 km. kadar Bağdat’a yaklaşması demekti. Bu işgal öncesinde Nurettin Bey, Nasıriye’deki Osmanlı kuvvetlerinin muharebelerde yıprandığını ve İngilizlerin Kûtü'l-Amâre’de Osmanlı askerlerini kuşatarak imha edeceğini anlayarak şehri işgalden iki gün önceden boşaltmayı başarmıştı1.

1 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi İrak- İran Cephesi 111/1, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1979, s. 284-285.2 Zekeriya Türkmen “Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesinde Türk- İngiliz Mücadelesi", Uluslararası Sempozyum 1914’den 2014’e 100 üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak 20-24 Kasım 2014, İstanbul 2015, s.411.

Görünen o ki Selman-ı Pak’a çekilen Osmanlı kuvvetlerinin takviyeye ihtiyacı vardı. Nitekim Osmanlı Genelkurmayı’nın emriyle Irak Umum Komutanhğı’nın kuvveti, 4 piyade tümeni, 1 süvari tugayı ve 2 aşiret tugayına çıkmıştı. Ayrıca, 38.Tümen yeniden kurulmak suretiyle Bağdat savunmasıyla görevlendirildi. Çok geçmeden Townshend komutasındaki İngiliz kuvvetleri, 22 Kasım 1915’de saldırıya geçti. Ne var ki, Selman-ı Pak’da yapılan bu muharebelerde İngilizler, güçlü Osmanlı savunması karşısında ağır kayıplar vererek Kut kalesine geri çekildiler. Osmanlı ordusunun Selman-ı Pak zaferi İngilizler için beklenmedik bir hezimet oldu. Bu arada Osmanlı kuvvetleri, Kut’un 55-60 km doğusundaki Şeyh Said mevki’ine gelerek Townshend’a bağlı birlikler ile diğer İngiliz kuvvetleri arasındaki bağlantıyı kestiler. Böylece, Osmanlı ordusunun 5 Aralık 1915’den itibaren meşhur Kü- tü'l-Amâre kuşatması başlamış oldu. 8 Arahk’da ise Albay Nurettin Bey boşuna direnme- mesi ve teslim olması için İngiliz general Townshend’a şu mesajı gönderdi2:“Zayıf kuvvetiniz, üstün ordumuz karşısında ve dar bir sahada mahsur kaldı. Ciddi bir hareketimizin mukavemetinizi kırması tabi’idir. Bundan başka meskun bir kasaba civarında muharebe etmek uygarlık koşullarına tamamen aykırıdır. Beyhude kan dökmekten sakınarak ve biçare masum halkı koruyarak sizi teslim olmaya davet ediyorum.”Tabiatıyla General Townshend, bu teklifi reddetti ve direnmeyi sürdürdü. Artık bölgedeki İngiliz yetkililerinin tek derdi kuşatma altındaki İngiliz birliklerini kurtarmaktı. Bu amaçla İngilizlerin Irak Ordusu Komutanı General Sir John Nixon, Dicle Kolordusu’na emir vererek Kûtü'l-Amâre kuşatmasını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine 3-11 Ocak 1916 tarihleri arasında General Aylmer komutasındaki İngiliz kuvvetleri Kûtü'l-Amâre’ye saldırdılar. Bunun sonucunda önce iki Türk alayı ve daha sonra da bundan etkilenen diğer Türk kuvvetleri geri çekildiler. Ne var ki, İngilizler bu Türk ric’atini farkedemedikleri gibi General Aylmer’in Kûtü'l-Amâre’den huruç harekatı önerisi de General Nixon tarafından kabul görmedi. Çok geçmeden General Nixon görevinden alındı ve yerine Hind Ordusu kurmay başkanı General Percival Lake atandı.
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Diğer taraftan, Kûtü'l-Amâre kuşatması devanı ederken Osmanlı Genelkurmayı, Irak cephesini yeniden düzenledi. Kafkas cephesinden tümenlerin katılmasıyla 18. ve 13. Kolordulardan oluşan VI. Ordu kuruldu ve komutanı Alman Colman der Goltz atandı. Ancak bu durumu gururuna yediremeyen Mirliva sakallı Nurettin Paşa, 13 Ocak 1916’da görevinden ayrıldı. Aynı gün yerine Irak ve Havalisi Komutanhğı’na Albay Halil Bey (Kut) atandı5.Çok geçmeden yaşlı Alman komutan vefat edince Halil Bey, Mirlivalığa (Tuğgeneralliğe) yükseltildi ve VI. Ordu Komutanı oldu.Kabul edelim ki, karşılıklı komutan değişiklikleri, muharebelerin hızını kesmedi. İngilizler bir an önce Kûtü'l-Amâre kuşatmasını kaldırmayı, OsmanlIlar ise buna mukavemet etmeyi düşünmekteydiler. Zaten Ocak-Nisan 1916 tarihleri arasındaki muharebeler, saldı- rı-mukavemet tarzında cereyan etmekteydi. Bu saldırıların ilki 21 Ocak tarihli Birinci Felahiye muharebesi olup 21-22 Ocak tarihleri arasında İngiliz ordusunun ric’atiyle sonuçlandı. Söz konusu başarısızlıklardan yılmayan İngilizler, Şubat ayında siper muharebeleriyle uğraştıktan sonra 8 Mart’ta Sabis Tepesi’nde yeni bir saldırı başlatmışlarsa da 9 Mart’ta çekilmek zorunda kaldılar. Ne var ki, bu İngiliz ric’ati General Aylmer’in görevinden alınmasına ve yerine General George Gorringe’nin atanmasına sebep oldu.Ancak İngilizler, “yenilen pehlivan”ın güreşe doymaması gibi, Nisan içinde saldırılarını arttırdılar. 5-6 Nisan tarihlerinde İkinci Felahiye muharebelerinde, 12-15 Nisan tarihlerinde ise Dicle’nin güneyindeki muharebelerde yeniden taarruza kalkışmışlarsa da büyük kayıplar vererek geri çekildiler. Bu arada, Kûtü'l-Amâre’de kuşatma altında kalan General Townshend komutasında İngiliz askerlerinin durumu son derece kötüydü. Öyle ki general, koşum hayvanlarını, 1100 kadar at ve katırı kestirerek etlerini askerlerine yedirmek zorunda kaldı. Bütün çabalara rağmen kendi ordusundan istediği lojistik desteği alamayan General Townshend, 28 Nisan gecesi, Kûtü'l-Amâre kalesindeki bütün cephaneyi infilak ettirdi. Sonunda, 29 Nisan günü, Halil Bey (Kut), 3. Piyade Alayı ile birlikte bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Kûtü'l-Amâre kalesine girmiş ve daha sonra General Townshend’in karargahına giderek onu esir almıştır4.

3 Mahir Küçükvatan” İngiliz Basınında OsmanlI’nın Kûtü'l-Amâre Zaferi", Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XII1/26, Bahar, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2013, s. 66.4 İngilizlerin teslim sürecinin geniş anlatımı için bkz., Charles V.F.Townshend, Esir İngiliz Generalin Kaleminden Kûtü'l-Amâre Zaferi İrak Seferi ve Esaret, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2007, s.565-570; Bu teslim işini gerçekleştiren komutanın anlatısı için bkz., Kûtü'l-Amâre Kahramanı Halil Kut Paşanın Hatıraları, Hazirlayan Erhan Çiftçi, Timaş Yayınlan, İstanbul 2015, s. 155-160.

Sadece General Townshend değil bir İngiliz tümeni bütün personeliyle birlikte esir alınmıştı. Ancak, General Townshend’in esir alınması, Kûtü'l-Amâre zaferinin tescili idi. Aslında bu zafer, hazırlıksız girilen bir savaşta, donanımlı bir düşmana karşı yer yer yerli halkın da isyan girişimlerine rağmen Osmanlı asker ve subayının göstermiş oldukları fedakarlık ve sebat sonucunda kazanılmış gerçek bir zafer idi. Bu zaferin muharebe alanındaki gerçek komutanı Halil Bey (Kut) idi. Zaferin ardından Mirlivalığa terfi ettirilen Halil Bey, 29 Nisan 1916’da, VI. Ordu’ya bir mesaj yayınladı. Türk harb hitabet sanatının en güzel örneklerinden biri olan bu mesajında Mirliva Halil Bey, zaferi birlikte kazandıkları askerlerine adetâ teşekkür ve tebriklerini sunmaktaydı, (s. 24u)
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
Kut zaferi, Anadolu ve Balkanlar başta olmak üzere Osmanlı vatanının her yerinde sevinçle karşılanmış ve tebrik mesajları askeri ve mülki erkana gönderilmişti. Nitekim, 1 Mayıs 1916 tarihli gazetelerde yayımlanmış olan hükümetin resmi tebliğinde Kut zaferi “Takriben beş aydan beri kahraman kıta’âtımızın tazyiki altında Kûtü'l-Amâre’de mahsur kalan İngiliz ordusu nihayet orduy-ı hümayunun kuvve-i kahresine teslim-i silaha mecbur olmuştur” denilerek kamuoyu bilgilendirilmiştiö. Kut zaferi, o günün akşamı İstanbul’da askeri bando eşliğinde merkez muhafaza tabur askerleri tarafından ellerinde meşalelerle Bayezid meydanında kutlandı.Bu sevince devlet erkanı da katılmış ve Meclis-i Mebusan Reisi Hacı Adil Bey, 6. Ordu Komutanı Halil Paşa’yı bir telgrafla tebrik ederken, Başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın Kut zaferiyle ilgili bir telgrafı da Meclis-i Mebusan’da okunmuştu. Daha da önemlisi Sultan Mehmed Reşat da Halil Paşa’yı “muharebe altın imtiyaz madalyası” ile taltif etmişti.Kut zaferi sadece Osmanlı ülkesinde değil müttefik devletlerin başkentlerinde de sevinçle kutlanmıştır. Mesela, Almanya’nın başkenti Berlin’de şehir bayraklarla kutlanmış, özel kutlamalar yapılmış ve gazetelerde Türk ordusunu öven yazılar yayımlanmıştı. Hatta okullar tatil edilmiş ve halk Osmanlı Devleti’nin Berlin Büyükelçiliğine gelerek Türk bayrağını selamla- mıştı. Ayrıca, Alman İmparatoru, Kut zaferinden dolayı Osmanlı Padişahı’na tebrik telgrafı göndermişti. Aynı sevinç gösterilerini Viyana ve Sofya’da katılmış; Avusturya-Macaristan İmparatoru, Kut kahramanı Halil Paşa'ya “birinci dereceden harp madalyası” vermiştiö.Görüldüğü gibi Halil Paşa’nın deyimiyle Türk’ün sebatıyla “İngiliz inadı”nı kıran bir askeri başarının adı olan Kûtü'l-Amâre zaferi, sadece Türkleri değil Almanlar başta olmak üzere Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan’da da sevinçle karşılanmıştı. Bu zafer ve sonrasında Bağdat’ın tahliyesi ile 1918 sonlarında Musul’un İngilizlerce işgali sürecinde yaşananlar mutlaka ders çıkarılması gereken tarihî ibretlik olaylardır. İşte bize bu ibretlik manzaralarını gösterecek olan bir eser de Mehmed Nuri Efendi’nin kaleme aldığı “Harb-i Umumi’de Irak Harekatı” adlı eserdir.
HARB-İ UMUMÎ’DE İRAK HAREKATI ADLI ESER HAKKINDAA) Eserin genel değerlendirilmesi:İ.B.B. Atatürk Kitaplığı’nda Belediye Yazmaları. K.001346 numarada kayıtlı bulunan 91 varaklı Osmanlıca (Eski Türk harfli) yazma bir eser olup tarihsizdir. Eserin yazarı, Irak cephesinde konuşlanmış Bağdat merkezli VI. Ordu’ya bağlı Dicle Grubu 14. Fırka Müfrezesi katiplerinden Tokatlı Haşan oğlu Mehmed Nuri Efendi’dir. Aynı zamanda Mehmed Nuri Efendi hesap memurudur. Eser, I. Dünya Savaşı’nda, Doğu Anadolu-Kafkas ile Çanakkale cephelerinden sonra açılan Irak cephesinde cereyan eden askeri muharebeleri aynntılı bir şekilde anlatmakta ve dört kıt’adan meydana gelen “Kara Günlerimiz” adlı bir şiir ile son bulmaktadır. Söz konusu

5 “Tebliğ-i Resmi", İkdam 1 Mayıs 1916’dan naklen Mücahit Özçelik, Kûtü'l-Amâre Zaferinin Türk Basınına Yansımalan", Tur- kish Studies, X/9, Summer 2015, s.377.6 M.Özçelik, a.g.m., s.378.
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eser, seferberlik ilanından (25 Eylül 1914) Mondros mütarekesinin hemen sonrasına denk gelen Musul’un İngilizlerce işgali (3 Kasım 1918)’ne kadar olan dönemi kapsamaktadır. Ancak, Bağdat’ın tahliyesine kadarki (24 Mart 1917) gelişmeler askerî anlamda vaziyet alış-müdafaa ve gerekirse taarruz şeklinde cereyan ederken Bağdat’ın tesliminden sonra ise Felahiye’deki savunma hariç tutulursa genellikle ric’at şeklinde cereyan etmiştir. Bu bakımdan Bağdat’ın tesliminden sonra eserde yazar, “bir ordunun ricat hikayesi”ni yazmıştır.Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde vakanüvislik geleneği mevcuttu. Klasik dönemde pek rastlanmamakla beraber Tanzimat sonrası Osmanlı ordusunda “harp ceridesi” geleneği başlamıştı. Bu cerideler, ordu birliklerine komuta eden her düzeydeki komutanların muharebelerle ilgili tuttukları günlükler idi. Bu günlüklerde hava durumu bile yazılmaktaydı. Oysa, Mehmed Nuri Efendi’nin yaptığı iş, harp ceridelerinden farklı formda muharebelerin ayrıntılı bir şekilde anlatılmasıdır. Bu eserin bir özelliği de yazarının muharebelerin sonuçları hakkında “askerce” değerlendirmelerde bulunmasıdır ki, onun askerlik bilgisinin zengin olduğunu göstermektedir. Ayrıca eserde dikkati çeken hususlardan biri de yazarın olayları anlatırken “rivayete göre”, “mesmuata nazaran” gibi ifadeleri kullanmış olmasıdır. Hiç şüphesiz, tarihsizlik dahil bu hususların varlığı, eserin kaynak değeri konusunda ciddi endişelerin doğmasına sebep olmaktadır. Çünkü; bir tarihi eserin kıymeti, o eserde yer olan olayların “cereyan ettiği ana yakınlığı” ile doğru orantılıdır. Bundan dolayı “Harb-i Umumi’de Irak Harekatı” adlı eser, ne bir hatıra, ne bir günlük ve ne de bir harp ceridesidir. Her ne kadar yazarın, bu cephede bulunmuş olmasına rağmen kullandığı bazı ifadelere bakılırsa, sözkonusu eser, Irak cephesindeki askeri gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren sonradan yazılmış bir eser niteliği taşımaktadır.B. Eserin İçeriğiYukarıda da ifade edildiği gibi bu eser, I. Dünya Savaşı’nda İrak Cephesindeki askeri gelişmelerle ilgilidir. Eser, harp ceridesi olmamakla beraber onun düzenini andırmaktadır. Şöyle ki eserin yazılış planı vaz’iyet-muharebe ve mütalaa şeklindedir. Ayrıca, sözkonusu birliklerin vaz’iyet alışları krokilerle ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Özellikle vaz’iyet alışlar ve muharebeler sonunda yapılan mütalaalar ve en sonunda hülasa kısımları oldukça önemli gözükmektedir.Genel olarak ifade edelim ki, Almanlarla ittifak ve savaş ilanı sürecinde OsmanlIlar açısından Irak’a yönelik bir İngiliz harekatı beklenmiyordu. Bu yüzden Irak’daki Osmanlı kuvvetleri yetersiz idi. Rumeli’den getirtilen Osmancık taburu ve yerel aşiret kuvvetleriyle takviyesi düşünülmüştü. Bu birlikler ise askeri eğitimden yoksundu. Bunun faturası Süleyman Askeri Bey’in komutasında Şuubiye’de yapılan savaş ve yenilgiyle ortaya çıkmış ve Süleyman Askeri Bey yenilgiden dolayı intihar etmişti. Yazar, Şuubiye’deki Osmanlı kuvvetleri için şunları yazıyordu (54):“...fakat bu kuvvetlerden efrat ve zabıtanın bir kısmının, hatta kısm-ı azamisinin Arap ve talim ve terbiyeleri noksandı.”
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
Bu sırada Irak ve Havalisi Komutanlığına Sakallı Nureddin Bey atanmasından sonra İngi- lizler Nasiriyye’ye hücum edince Dicle sağ sahilindeki 35. Fırka Nasiriyye’deki muharebelerde yararlılık göstermişse de 25 Temmuz 1915’de Kûtü'l-Amâre’ye çekilmek zorunda kalmışlardı. Aynı şekilde, 28 Eylül sonrası muharebelerde asker, Selman-ı Pak’a çekilmişti. Yazarın anlatımına göre Osmanlı kuvvetleri düşmana zayiat verdirmesine ve düşmanın ric’atı imkan dahilinde olmasına rağmen bozuk düzen halinde Selman-ı Pak’a gelmişlerdi. Tabiatıyla bunda İngilizlerle birlik olan Arapların saldırıları etkili olmuştu. Öyle ki bu saldırılar oldukça vahşiya- ne idi (s.2a)“Hal-i ricatda bulunan bu kıtaat düşman tarafından takip edilmedikleri halde maaselef iade-i intizam edemeyerek Bagile’ye kadar gelebilmişler ise de yolda Araplar tarafından pek çok tecavüze maruz kalmışlar, hatta geride kalan efradın bir çoğu öldürülmüş ve para aramak bahanesiyle karınları yarılmış bir kısmı da zekerleri kesilerek ağızlarına verilmek gibi şenaatlerde bulunmuşlardı.”Bir taraftan başıbozukluk ve diğer taraftan da Arap saldırıları Osmanlı kuvvetleri için iki büyük handikap idi. Mesela, 22 Kasım 1915’de başlayan Selman-ı Pak muharebelerinde düşmanın ani saldırısıyla ordunun “efradının bir kısmı Arap kıyafetinde düşmana iltica, kısm-ı diğeri de münhezimen firara başlamışlardı.”(s.3a). Ayrıca bu muharebelerde geceleri keşif yapılamaması ve düşmanın konakladığı yerin bilinmemesi (s. 6a) ile askerin yorgunluğu ayrı ve ciddi bir sorundu(s.8b). Bundan dolayıdır ki, Kütü'I-Amâre’de ordu yorgunluğu olmayıp saldırı olsaydı düşman buralarda tutunamayacak ve muharebeler Amare ve Basra’da olacaktı (s.9b).Diğer taraftan Birinci Felahiye muharebesi (20-21 Ocak 1916)’nde düşmanın bombardımanı kadar Osmanlı askeri birlik komutanlarının aralarındaki ihtilaflar dikkat çekiciydi. Zaten bombardımandan dolayı telefon kabloları kopmuş ve haberleşme kesilmişti.Daha da önemlisi tüfeklerdeki şeritler ıslanmıştı.Yine de muhtemel yenilgi Sol Cenah Tabur Komutanı Yüzbaşı Safvet Efendi’nin derhal geri çekilen askerleri ve komutanları tehdid ederek ve “kancasına bölüğünle nereye gidiyorsun? Dön geriye!” demesiyle önlenebilmişti. (s.l4b-15a). Bundan cesaretle II. Felahiye muharebesinde (4-6 Nisan 1916) düşman ric’ata mecbur kalmıştı. 9 Nisan’dan itibaren de cephede hiçbir hareketlilik görülmedi, (s. 20a).Bilindiği gibi bu muharebeler sırasında General Townshend komutasındaki İngiliz kuvvetleri Kütü'I-Amâre’de kuşatılmış, erzak açısından sıkıntı yaşamaya başlamışlardı. İşte bu kuvvetlere yardım amaçlı İngiliz Julnar gemisi Dicle’den yukarıya doğru her iki sahili kullanarak ilerlemiş, 13. Kolordu zabitinin bu geminin Felahiye’den Kut’a doğru ilerlemesini görmesiyle gereken tedbirler alınmış ve sonunda Osmanlı askerlerinin yoğun ateşi sonucunda bu İngiliz gemisi birinci kaptanının vurulmasıyla karaya oturmuş ve ikinci kaptanın gemiyi yürütmesine rağmen atılan mermilerin bacadan girmesi ve tayfaların “kırmızı fener çekmesi”nden dolayı teslim olmuştu (s. 23b)7.

7 Julnar macerası için bkz. Mustafa Selçuk, “Kûtü'l-Amâre’nin Yüzen Ganimeti: Julnar”, Derin Tarih, Sayı 49, Nisan 2016, s. 106- 110.
Oysa bu anlatı, İngilizlerin anlatısından farklıydı. Onlara göre gemi, vaktiyle Nureddin 
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Bey tarafından nehre gerilen zincirlere takılarak kuma oturmuş ve teslim olmuştu. (26b-27a).Julnar olayından sonra General Towshend, kuşatmadan kurtulmak için son bir hamle yapmış ve mevcud silah ve mühimmatı terkederek silahsız serbest kalması ve savaşın sonuna kadar savaşmaması karşılığında Halil Paşa’ya 2 milyon lira teklif etmişti. Esere göre Halil Paşa, bu teklifi reddetmiş ve İngiliz general de, 29 Nisan 1916 sabahı, bütün silah ve mühimmatı tahrip ederek teslim olmuştu. Bu bağlamda Osmanlı ordusu, 5 İngiliz generali, 481 zabiti ve 13.300 askeri esir aldı.Daha sonra VI. Ordu Komutanı Halil Paşa, ordusuna aşağıda yazılı tebriknameyi yayınladı. Halil Paşa bu zafer için Türk sebatının İngiliz inadını kırdığını söylemekteydi:16 Nisan [1]332 / [29 Nisan 1916]Cenab-ı Hakk biz Türklere ihsan ettiği en büyük mükâfat günü, (Kut Bayramı) bugün Türklere şan İngilizlere kara meydan olan şu neticedir. Aynı toprağın kısm-i semâsında şühedâmızın ruhları şâd ve handan pervaz ederken ben de hepinizin pak ve temiz alınlannızdan öperek cümlenizi tebrik ederim. Size iki yüz seneden beri tarihimizde okunmayan bir vak’ayı bugün kaydettiren Cenab-ı Allah’a hamd ve şükür edelim. Allah’ın azametine bakınız ki 1500 senelik İngiliz Devleti’nin tarihine bu vak’âyı yazdıran ilk defa Türk süngüsü, iki seneden beri devam eyleyen Cihan Harbi böyle bir vak’ayı göstermedi. Ordum gerek Kut karşısında gerek Kut’ı kurtarmağa gelen İngilizler karşısında şehit ve mecruh olarak 300 u mütecaviz zâbit ile 10.000 neferini gâib eyledi. Fakat buna mukâbil bugün Kut’tan (5)’i general olmak üzere 481 zâbitle cem’an 13.300 kişilik ordusunu teslim alıyoruz. Bu teslim aldığımız İngiliz Ordusu’nu kurtarmağa gelen İngiliz Ordusu’na da 30.000 zâiyât verdirerek şu iki yekûna sathi bir nazar atfedilince cihanı hayretlere düşürecek büyük bir fark görülecek ve tarih de bu vak’ayı yazmakta müşkilâta uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı bu harbde birinci defa Çanakkale’de, ikinci defa da burada görüyoruz. Yalnız süngü ve göğsümüzle kazandığımız bu zaferde yeni tekemmül eylemekte bulunan vesâit-i harbiye karşısında âtideki muvaffakiyetlerimize parlak bir başlangıç olacağına kat’i bir delildir. Bunun ismine (Kut Bayramı) nâmını veriyorum. Umum ordunun kıtâ’atı her sene bu günü tes’id ederken şühedâmıza (Yasin, Tebareke, Fatihalar) okuyacaktır. Şühedamız hayat-ı âliyâtta iken semâvatta kızıl kanlarıyla pervâz ederken gazilerimiz de âtideki zaferlerimize nigehbân olsunlar.Altıncı Ordu Kumandan VekiliMiralay Halil”
Bundan sonra Kûtü'l-Amâre’de zafer kazanan Osmanlı ordusu, Ruslara karşı korumak için Bağdat’a gitti. Ne var ki, Kûtü'l-Amâre’de yenilen İngilizler kuvvetlerini takviye ederek yeniden saldırıya geçti. Hazırlıksız yakalanan Osmanlı kuvvetleri Felahiye (10-20 Aralık 1916) ve İmam Muhammed bölgelerindeki (12-13 Ocak 1917) muharebelerde büyük zayiatlar verdiler. İmam Muhammed’in İngilizlerin eline geçmesiyle VI. Ordu Komutanı Halil 
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
Paşa Bağdat’ın tahliyesini düşünmeye başladı. Hemen, 18. Kolordu Komutanı Mirliva Kazım Karabekir Paşa, 51.Fırka Komutanı Miralay Haşan Cemil Bey, 52. Fırka Komutanı Mirliva Bekir Sami Bey ile Harr köprüsü dekovil hat istasyonunda toplandı. Sonunda komutanlar hep birlikte Bağdat’ı savunmanın maliyetini düşünerek tahliyesini onayladılar. Böylece, Osmanlı ordusunun Bağdat’dan tahliyesi 24 Mart 1917’de başladı.Mehmet Nuri Efendi, Bağdat’ın tahliyesini edebi bir tarzda hüzünle şu şekilde anlatmaktaydı. (s.50a-52a)“Bu gece altı aşıra karîb bir zamandan beri Osmanlı ve Türk imparatorluğunun en büyük şehirlerinden ma’dûd olmakla beraber bir çok İslam hükümetlerinin payitahtı olan ve içinde din-i mübîn-i İslam’ın Hanefi mezhebi müctehidi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri’nin merkad-i şerifi bulunan Bağdat şehri, şehrinin havi olduğu emâkin-i askeriye ve mîrîye tahrib edilmek sûretiyle düşmana terk edildi. Nakli mümkün olamayan birçok erzak, mü- himmat-ı şâire de bu meyanda ihrak edildi. Askerin ric’atiyle şehir ahalisinin Sünnî olan kısımları çoluk çocuk, kadın erkek kâmilen sokaklara dökülerek hüngür hüngür ağlaşıyorlardı. Bu uğurda senelerden beri cenk ederek şehit düşen İslam kuzularıyla şehir dâhilinde yatan Eazim-i kiram da ric’at eden ordu efradına bizi düşman ayakları altında bırakıb da nereye gidiyorsunuz diye hitap ediyorlardı. Ve’l-hasıl gerek ordu ve gerekse Bağdat şehri ve bütün mevcudat bu halden pek me’yus idiler. Hatta Bağdat âfâkından kopan şiddetli bir fırtına da bütün toz ve kumları asumana kaldırarak ordunun mâtemine iştirak ettiğini ilham ediyor. Ve bu şehri terk edip de gitmelerini adeta men’ etmek istiyordu. Yürüyüşün devamı esnasında geçilen hurmalıklar da fırtınanın kendilerinde hâsıl ettiği teessürle orduyu selamlıyorlar ve bu şehri terk etmemeleri için istirhamda bulunuyorlar idi. Hâsılı bu gece ortalığın haline bakıp da ağlamamak mümkün değildi.”“Kıtâ’at Kazımiye’den uzaklaştığı zaman Bağdat’a doğru atfedilen müdekkik nazarlar şehrin âfâkına bir hüzün çöktüğünü ve ric’at eden İslam Ordusu’nu gördükçe ağladığını görmekte müşkilât çekilmiyordu. Va esefâ ki ordu senelerden beri düşmanla merdane çarpıştığı halde tâli’-i harbin adem-i muâveneti dolayısıyla Bağdat şehrini terke ve ric’ate mecbur ol- muşdur. Yüzbinlerle Türk evlâdı Felahiye, Beşâra, Garraf mıntıkalarında Bağdat uğurunda fedâ edilmişdi. Ric’at esnasında kıtâ’atımız arasında bulunan birçok Arap zâbitân ve efradıyla Ermeniler ordu ile gelmeyerek kıta’larını terk ile Bağdat’ta kalmışlardır. Hatta bu meyanda bazı Türk efradını da mahzâ düşmana teslim maksadıyla zorla alıkoyarak (ekseriyeti İngiliz taraftarı tanınmak için) İngilizlerin Bağdat’a duhûllerinde teslim etmişlerdir. Bağdat ahalisinin, Şîî, Yahudi, Keldanî ve’l-hasıl İslam olubta Sünnî olmayan kısımları ellerinde beyaz bayrak olduğu halde 11 Mart [1]333 [24 Mart 1917] günü Bağdat’a giren İngiliz ordusunu istikbal etmişlerdir. (Bağdat köprüsünün de Araplar tarafından tahrib edildiği rivayet edilmektedir). Sağ sahildeki kıtâ’atımız ric’ate ertesi günü de (11 Mart [1 ]333 / 24 Mart 1917] Kutü’l-Ceyb devresinin 6 km. şimalinde ve şimendifer hattının garbında emniyet tertibâtı alarak istirahate geçtiler.”Görüldüğü gibi Bağdat’ın tahliyesi Osmanlılar için büyük bir hüzün teşkil etmişti. Yine ne 
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acıdır ki, Mehmed Nuri Efendi’nin anlattığına göre Osmanlı ordusundaki birçok Arap zabitan ve asker ile Ermeniler ordudan ayrılarak Bağdat’da kalmışlar; Şii, Yahudi, Keldani gibi topluluklar İngilizlerin Bağdat’a girişini sevinçle karşılamışlardır.Bundan sonraki satırlarda 1917-1918 yıllarında Osmanlı Ordusu’nun Anadolu’ya doğru (Altınköprü-Kerkük-Musul yönü) ricati anlatılmıştır. Nitekim, yazara göre İrak harbi, Mondros mütarekesinden hemen sonra Musul’un İngilizlerce işgaliyle sona ermiştir.Son olarak diyebiliriz ki, yazar Bağdat’dan Osmanlı ricatını hüzünle karşılamıştır. Musul’un işgalinden de memnun değildir. Eğer yazar, kendisine aitse eserin sonunda yer verdiği “Kara Günlerimiz” adlı şiirde bu hüzünden bir ders çıkarma eğiliminde olup “Türk milleti”ne seslenmektedir (şiir için bkz. s.91a )8.

8 Bu şiir 4 kıtadan müteşekkildir.
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DİCLE GURUBU 14. FIRKA HÜCUM MÜFREZESİ
Hesap Memuru ve Ketebesi Mehmed Nuri Efendi bin Haşan
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
“Harb-i Umumide Irak Harekatı”Vakt-i sefer teşkilatı mûcibince bidâyet-i seferberiden Irak’ta merkezi Bağdat olmak üzere 12 ve 13’üncü Kolordulardan mürekkeb 6. Ordu bulunuyordu. 12. Kolordu 35. Fırka Musul, 36. Fırka Kerkük’te, 13. Kolordu 37. Fırka Bağdat, 38. Fırka Basra’da idi. Bundan mâadâ [1]329 / [1914] senesi Şubat’ında Basra Valisi Şefik Paşa ile birlikte gelen 26. Alay’dan 1 Tabur da bu ordu nizam-ı harbine dahil idi. 6. Ordu’nun Kafkas Harekâtına iştiraki emr olunduğu cihetle 12. Kolordu Halep’e sevk edildi. 13. Kolordu da mevcudunu Bağdat’ta bi’l-ikmal Kafkas’a hareket edecek idi. Mezkûr kolordunun 37. Fırkası efradını ikmal ederek Kafkas Cephesi’ne hareket etti. 38. Fırka da 113. ve 114. Alaylar Bağdat’ta efradını ikmale çalışıyordu. 112. Alay da Basra’da terk edilmişti. Basra’da bulunan Alay’dan bir Tabur, 112. Alay’ın 1 taburu Katar’da bulunuyordu. Bu sıralarda düşman gemilerinin Basra körfezinde dolaşmasından 112. Alay 1 taburu ile muhabere münkatı’ olmuş ve tabur-ı mezkûrun Basra’da yeniden teşkiline karar verilmiş ve yeniden teşkil edilmişti. Bu taburdan mâadâ Fav’da, cebel bataryasıyla iki adi top (mantelli) bulunuyordu. Tahminen [l]330 / [1914] senesi Teşrin-i evvel’inde düşman gemileri Fav’a taarruz ederek karaya asker ihracına başladı. Katar’da bulunan 112/1. Alay’dan malûmât alınamadığından ya düşmana esir veya aşâire iltihak ettiği zannolunmaktadır. Düşman hidâyette karaya çıkardığı 13.000 kişilik bir kuvvetle Basra’ya doğru ilerlemeye başladı. (Bu kuvvetin kumandanı İngiltere hanedan-ı kralisine mensub General Townshend) idi. Rivayete nazaran bu zamanda 6. Ordu Kumandanı ve Bağdat Valisi Cavit Paşa idi. Karaya ihraç edilen 13.000 kişilik İngiliz kuvvetine karşı elde 26. Alay’dan 2 tabur ile henüz teşekkül etmekte olan 112. Alay, bahriyemizden de Marmaris gambotu, dört beş parçadan mürekkeb motorlar bulunuyor idi. 212. Alay’ın 1. Taburu, Basra’nın 5-6 kilometre Cenû- bunda hurmalıklar yanında bir harp vermiş ve epeyce de fedâkârâne çarpıştıktan sonra fâik kuvvet karşısında ric’ate mecbur olarak Basra, tahliye ve terk edildi. Basra Valisi ve 38. Fırka kumandanı Miralay Subhi Bey’de (Mektep-i Harbiye Ordu Teşkilatı Muallimi) mezkûr kuvvetle beraber idi. Basra’nın terki üzerine kuvvet ikiye ayrılarak birisi Miralay Subhi Bey kumandasında [sayfa yırtık] istikâmetine diğeri Binbaşı Adil Bey kumandasında Nasıriye istikâmetine çekilmişlerdir. Bağdat’ta efradını ikmal etmiş olan 38. Fırka, diğer iki alay (113 ve 114. Alay) da Kurna’ya sevk edilmişlerdir. Nasıriye istikâmetine çekilen kuvvete Uceymi Paşa da aşiretiyle iştirak ederek pek büyük yararlıklar göstermiştir. Paşa-yı müşârün-ileyh harbin nihayetine kadar aşâiriyle birlikte ordu hizmetinde bulunarak hiçbir suretle infıkak etmemişdir.Ordu karargâhı da Amare’ye nakledilmişdir.Harekâtı idare esnasında Cavit Paşa, maiyetinin kaffesini bu suretle tavzif ederek yaverinden başka kimse bırakmamıştır. Düşman Basra’da ve Kurna’da bulunan kuvvet üzerine kemal-i şiddetle taarruz ederek kuvvetli muhasaradan sonra kısmen esir almış, kısm-ı diğeri de birliklerinden firar etmişlerdir.
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[lb]Orduya kumanda etmekte olan Miralay Subhi Bey de esir meyanındadır. (Mûmâ-ileyh esarette vefat etmişdir) Bu esnada Cavit Paşa istifa ederek yerine Erkan-ı Harbiye Binbaşılarından Süleyman Askerî Bey tayin edilmişdir.Mesmuâta nazaran Cavit Paşa seferberlik hidâyetinde 6. Ordu’nun Kafkas’a hareketi emr olunduğu zaman Harbiye Nezareti’ne takdim ettiği raporda “Bu Ordu’nun Kafkas’a hareketi emr olunuyor. Şayet düşman Basra’ya asker ihracına başlarsa Irak’ın müdâfaası bi’t-tabi’ elde kuvvet olmadığı için mümkün olamayacaktır. Müsâade edilirse ordum burada terk edilsin.” demiş. Cevaben aşâirden istifade etmesi kendisine emredilmesi üzerine, taarruz eden kuvvete karşı koyacak elde muntazam bir kuvvet olmadığından mağlubiyetlerin tevali etmesi üzerine, müşârün-ileyh ise lekelenmesini arzu etmediğinden hemen istifasını vermiş ve işten el çekmiştir.Süleyman Askerî Bey mahall-i memuriyete gelirken Rumeli çetecilerinden mürekkeb Osmancık Taburu, İstanbul İtfaiye Alayı (iki taburu Binbaşı Ali Bey kumandasında) ve Halep’te bulunan 12. Kolordu 35. Fırka’yı beraberinde götürmüştür. Kurna Muhârebesi’nden sonra Irak Ordusu ber-vech-i âtî kuvvetlerden terekküb etmekte idi. Dicle Fırkası Binbaşı Halim Bey kumandasında, Dicle sahilinde bu fırka Bağdat Seyyar Jandarma Alayı Şuayyi- be’ye sevk edildi. Süleyman Askerî Bey bir evvelki harpte yaralandığından tedavi edilmek üzere Bağdat’a gelmiş idi. Mûmâ-ileyh Bağdat’ta aşâir teşkilatı yaparak rivayete nazaran kırk bin (40.000) kişilik bir kuvvet cem’ etmiş ve Şuayyibe’ye sevk etmiş idi.Şuayyibe’de düşmanla temas hâsıl edilerek Süleyman Askerî Bey’in Bağdat’ta tedavide bulunduğu sırada 35. Fırka Kumandanı müfrezeyi kumanda etmekte idi. Muhârebe başlayacağı sırada mûmâ-ileyh mahza muhârebeyi idare etmek üzere bacağı alçıda ve araba içinde olduğu halde Şuayyibe’ye vasıl olmuştu. Bütün ümera ve zâbitânı toplayarak şu nutku irade etmişdir.“Şimdiye kadar vuku’bulan muhârebelerde muvaffakiyet elde edilememesi mahza zâbitânın verilen vezâifı benimsemeyip ihmal ve tekâsül neticesi husule gelen su-i idareden başka bir şey değildir. Yoksa elde mevcud kuvvet Basra’yı değil Hindistan’ı bile fethe kâfidir”, demiştir. Bu kıtâ’attan efrat ve zâbitânından bir kısmının, hatta kısm-ı azamisinin Arab ve talim terbiyeleri de pek ziyade noksan idi. Kumandan-ı mûmâ-ileyh aşâirin çokluğuna güvenerek yukarıdaki sözleri sarfetmişdir. Ertesi günü vuku’bulan muhârebeye de kıtaâtın mu’tadâne müdâfaasıyla düşmana zâiyât-ı azime verdirildi. Bundan bi’l-istifade mukâbil taarruza kalkıldı ise de telefât-ı kesire ile eski mevâki’e ric’at edildi.Mukâbil taarruzda sol cenahda bulunan aşâir kuvvası üzerine düşman iki top mermisi atması üzerine bu güruhu tarumar etmiş ve dolayısıyla sol cenahın ihata edilmesine sebep olmuş, ordunun da eski mevâki’ine ric’atini intaç etmişdir.Düşman bu ric’atten istifade ve taarruzu temdit ettirerek orduyu münhezimen ric’ata mecbur etti. Süleyman Askerî Bey de sözünü namus bilerek adem-i muvaffakiyet neticesi maa-t-teessüf
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[^lintihar etti.Kumandanın intiharı üzerine hal-i ric’atta bulunan kuvvet, İtfaiye Alayı Kumandanı Binbaşı Ali Bey kumandasında olarak Nasıriye’ye geldi. 35. Fırka Nasıriye’de (Müntefik Kumandanı Ahmet Bey’in kumandasında] terk edilerek İtfaiye Alayı Kûtü'l-Amâre’ye sevk edildi. Rumeli çetelerinin isyanı üzerine Osmancık Taburu da Bağdat’a gönderilmiş ve terhis edilmişdir. Bu esnada Irak ve Havalisi Kumandanlığına Miralay Nurettin Bey tayin edilmiş ve Bağdat’a muvâsalat etmiş idi. Düşmanın bu defa Dicle cephesinde harekâta başlaması üzerine o cephede bulunan Dicle Fırkasını takviye etmek üzere Kûtü'l-Amâre’de hal-i istirahatte bulunan İtfaiye Alayı, Kaymakam Pertev Bey kumandasında vapur ile sevk edilmiş ise de düşmanın Dicle Fırkası üzerine vuku’bulan taarruzunda mezkûr fırka kısmen esir, kısm-ı diğeri de firar ettiğinden Amare’ye yakın bir mahalde, takviye gelen İtfaiye Alayı da kısmen karada kısmen de vapurda bir silah atmaksızın düşmanın iki gambotuna esir olmuşdur.“Rivayete nazaran bu gambotlardan birinde Irak İngiliz Kuvve-i Seferiye’si Kumandanı General Townshend ile erkân-ı harbi bulunmakta imiş.” Dicle Fırkası’nın esareti ve Amare’nin sükûtuyla Kûtü'l-Amâre’nin de düşman eline geçmesinden korkularak Nasıriye’de bulunan 35. Fırka da Kût’a getirilmiştir.Vaziyet: Dicle sağ sahiline Sin (S) ve Ebter tepeleri gerisinde 35. Fırka, sol sahilinde Amare’den firar eden Dicle Fırka’sının bakıyyetü’s-suyufu ile 38. Fırka yeniden teşkil edilmişdir. Medhi hattında 38. Fırka, Irak Süvâri Livası, Aşâir Livası, düşmanın bu defa Nasıriye’de harekâta başlaması üzerine 35. Fırka tekrar Nasıra’ya sevk edilmişdir. Vuku’bulan muhare- bâtın kaffesinde bu fırka pek çok yararlıklar, fedakarlıklar göstererek temeyyüz etmiş bilhassa askerler içinde 25 gün devam eden muhârebelerde vazifesini bihakkın ifa etmiş ise de pek fazla zâiyât vermesi üzerine mukavemet imkanı kalmadığından ordu emriyle 12 Temmuz [1]331 ’de / (25 Temmuz 1915) Kûtü'l-Amâre’ye çekilmiş ve yeniden tensik ve teşkil edilerek Dicle sağ sahilinde “S” ve Ebter hattını teslim almıştır.Vaziyet: Dicle sağ sahilinde 35. Fırka, Aşâir Livası, Irak Süvâri Livası, sol sahilinde 38. Fırka bulunmakta idi. 15 Eylül [1 ]331 ’de (28 Eylül 1915)’de süvâri livalarını Şeyhsaid istikâmetine akına gittikleri zaman düşman 38. Fırka cephesine bombardımanla beraber taarruz ederek seraptan bil-istifade “evvelce mevcudiyeti bilinemeyen” Sevâde - Atabe Havrı ile Sü- veyce Havrı arasındaki boşluktan geçerek Kûtü'l-Amâre kasabasına girmek üzere iken gerek Kanal’dan yeni gelen Yüzbaşı Mazhar Efendi kumandasındaki Sahra Topçu Taburu’nun faaliyeti ve gerekse de menzil muhafızlığından taarruz eden efradın düşmana karşı sevk edilmiş ve taarruz durdurulmuş, muhasara ve esaretlerine ramak kalmış olan kıtâ’at cephede pek ziyade zedelenmiş olduklarından emin bir hatta ric’ata malik oldukları halde bozuk düzen Selman-ı Pak istikâmetinde ric’ata başlamışlardı.Sağ sahilde bulunan 35. Fırka köprüden geçerek ric’ati temine mecbur olmuşdur. Hal-i ric’atta bulunan bu kıtâ’at düşman tarafından takip edilmedikleri halde maalesef iâde-i intizam edemeyerek Bagile’ye kadar gelebilmişler ise de yolda Araplar tarafından pek çok tecavüze maruz kalmışlar hatta geride kalan efradın birçoğu öldürülmüş ve para aramak bahanesiyle karınları yarılmış bir kısmı da zekerleri kesilerek ağızlanna verilmek gibi şenâatlerde bulunmuşlardır.
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[2'1Sol sahildeki vaziyet: Sağ cenah Dicle nehrine, sol cenah da Süvade Havr’al istinat etmekte idi. Bu havnn ilanihaye devam ettiği zannolunmuş ve keşfedilmemiş ve ehemmiyet de verilmemiş idi. Halbuki bilâhare yapılan keşifte Süvade Havn’nın bir müddet devam ettikten ve arada epeyce büyük bir boşluktan sonra Süveyce Havn’nin2 çölde görünmekte olduğu tezahür etmişdir.Mütearrız düşman süvârisi bu açıklıktan geçmiş ve ordunun ric’atine sebep olmuşdur. Irak’ın muntazam elimizde bir haritası bulunmaması yüzünden bu muhârebenin hezimetle neticelenmesine sebep olmuşdur. Düşmanımız olduğu halde kendi arazimizi bizden daha ziyade bilmesi şayan-ı muaheze ve teessüftür. Bagile’de kıtâ’at biraz kendini toplayabilmiş ve ric’at- lerine devam ederek Selman-ı Pak’a kadar aşâirle harp ede ede gelmişlerdir. Bu muhârebede 38. Fırka topçularından Mülazım Mehmet Ali Efendi kumandasındaki bataryadan iki mantelli top düşman eline geçmiştir. Kûtü'l-Amâre’nin sükutuyla İran’da bulunan Hüseyin Rauf Bey kuvve-i seferiyyesi lağv edilerek Selman-ı Pak’taki kuvvete iltihak ettirilmiş bundan mâ-adâ İzmir’den 142. Alay’in 2. Taburu, İstanbul’dan 103. Alay gelerek Bağdat’ta teşkil edilmekte olan 141. Alay, 45. Fırka bi’t-teşkil Kaymakam Ali Necip Bey kumandasında Selman-ı Pak’a sevk edilmişdir. Aynı zamanda Hicaz kuvve-i seferiyyesinden Erzurumlu Yüzbaşı Celal Bey kumandasında bir tabur piyade, bir makinalı tüfek bölüğü, bir makinalı Hotchkiss takımı, Hecin Süvâri Alayı, bir cebel takımı da gelerek, kuvvet takviye edilmişdir. “35. Fırka kumandanlığına Kaymakam Namık Bey tayin edilmişdir.”Selman-ı Pak’taki vaziyet: Dicle sağ sahilinde Kaymakam Namık Bey kumandasında 35. Fırka, Aşâir Livası, Dicle sol sahilinde sağ cenahda nehir kenarında Kaymakam Rıfat Bey kumandasında 38. Fırka, Kaymakam Ali Necip Bey kumandasında 45. Fırka, Medine-i Münevvere Muhâfaza Taburu Yüzbaşı Celal Bey kumandasında 38. Fırka ihtiyattır. Ordu emrinde Binbaşı Akif Bey kumandasında Irak Süvâri Livası, Hecin Süvâri Alayı, 45. Fırka’dan 141. Alay, Selman-ı Pak hattının takriben 4 saat Cenûbunda, Fazıl Paşa Köşkü civarına, Süvey- da’ya, ileri karakol hizmetini ifa etmek üzere gönderilmişti. Mezkûr alayın emrinde beş bin kadar Fazıl Paşa aşireti ile Hecin Süvâri Alayı bulunuyor idi. Bu mevki’de iki aya karib bir zaman kalınmıştır. Bütün kıtâ’at bu zaman zarfında tahkimatla iştigal etmişdir. Düşmanın henüz temas hâsıl ettiği [ileri karakollarımızla bir sırada] 25 Eylül [ 1 ]331 ’de (8 Ekim 1915) Kafkas Cephesi’nde Hasankale mevki’inde 6. Ordu, nizam-ı harbe dahil olmak üzere Nizamiye 7. Alay 9, 44, 51. Alay, topçudan mürekkeb “Birinci Kuvve-i Seferiye” Elli Birinci Fırka namını alan bu fırkanın birinci kafilesi ve 7. Alay 1. Tabur ve 2. Tabur Makinalı Tüfek Bölüğü, 31/1 Teşrin-i evvel [1]331 ’de (13 Kasım 1915)
1 Süvade bataklığı2 Süveyce bataklıkları
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mBağdat’a muvâsalat etmiş 1 Teşrin-i sani [1]331 ’de (14 Kasım 1915) Bağdat’ın tahminen 6-7 saat Cenûbunda Şeyh Muhammed’e gelerek akşam üzeri orduğaha geçmiştir. Buna müteâkib bir gün fasıla ikinci, üçüncü ... ilâ-âhir kafileler gelerek Şeyh Muhammed’e gelmiştir. 3 Teşrin-i sani [1 ]331 ’de (16 Kasım 1915) kuvvetimizi keşif için gelen çifte satıhlı Farman sisteminde bir düşman tayyaresi esnâ-yı tayeranında bu fırkanın ateşi ile ıskat edilmişdir. 114. Alay'in 141. Alay’a tebdil ettiği esnada düşman 4 Teşrin-i sani [l]331’de (17 Kasım 1915) mezkûr alay üzerine bir keşif taarruzu yapmak istemiş ise de Süvâri Livası ve Hecin Süvâri Alayı tarafından Aziziye’ye kadar püskürtülmüştür. 8 Teşrin-i sani [1 ]331 ’de (21 Kasım 1915) süvârilerimizin su-i gafletinden bi’l-istifade Nehrüvan kanalını takiben Süveyda hattının 10 km. kadar sol gerisinde bulunan Hamaş tepelerinde düşmanın bu yürüyüş kollan göründüğünden 114. Alay’da ric’at emri verilmiş, mezkûr alay akşam üzeri Selman-ı Pak hattı ilerisinde bulunan Der’iye köyü civarına çekilmiş ve orda tahkimata başlamış ise de düşmanın takibe devam etmesi, alayın oradan da çekilmesini intaç ettiğinden gurubla beraber Selman-ı Pak hattına çekilmiştir.Selman-ı Pak Hatt-ı Müdâfaası: Tepeler Grubu, Der’iye Grubu, Tellü’z-Zeheb Grubu nâmıyla üç gruba taksim edilmişlerdi. Kıtâat muhârebe vuku’ında ber-vech-i âtî guruplan işgal edecekti.38. Fırka sol sahilinde, şehir kenarında Tepeler Grubu, 45. Fırka’dan 142. Alay Der’iye Gurubunu, 141. Alay da Tellü’z-Zeheb Grubunu işgal edecekti. 114. Alay’ın çekilmesi, aynı zamanda düşmanla temas hâsıl edilmesi, muhârebenin pek yakında vuku’bulacağı bedihi bulunmakla kıtâ’atın mevzi’lerini işgal etmesi emri verildi. Miralay Mehmet Ali Bey kumandasında Şeyh Muhammed’de istirahat etmekte olan 51. Fırka, 45. Fırka ordugahında istirahata geçmesi geç vakit emrolundu.8 Teşrin-i sani [1 ]331 (21 Kasım 1915) tarihine kadar bu fırkaya mensub ancak âtideki kıtâ’at Selman-ı Pak’a çekilebilmiştir. 7. Alay 1. [Tabur] 2, 3 M. T3. 6. Alay 1. [Tabur] 2, ve 3, M. T., 44. Alay 1. [Tabur], 51. Alay Topçu Fırka Karargâhı, diğer kıtâ’at henüz yolda bulunuyor idi. 51. Fırka, bulunduğu Şeyh Muhammed ordugahında guruptan sonra hareket ederek 2,5 kilometre Cenûbunda 45. Fırka ordugâhına nısfül-leyl’de gelerek orduğaha geçti. 45. Fırka da aldığı emirle ileri mevzi’i işgal etmek üzere ordugâhtan hareket etmiş ise de kıtâ’atında bazıları mevzi’lerini bulamamış olduğundan bi’t-tabi’ siperleri işgal edememişdir.9 Teşrin-i sani [1]331 ’de (22 Kasım 1915) fecirle beraber açıkta düşmanın ani taarruzuna maruz kalarak efradının bir kısmı Arap kıyafetinde düşmana iltica, kısm-ı diğeride münhezimen firara başlamıştır. 51. Fırka Kumandanı Miralay Mehmet Ali Bey, 13. Kolordu Kumandanlığı Vekâletine, 9. Alay kumandanı da 51. Fırka kumandanlığına tayin edilmişlerdi. Bu halden cüret alan düşman, taarruzunu şiddetlendirmekle beraber süvârisini de sol cenahımızı ihataya memur etmiş ise de 45. Fırka’nın firar halinde geriye çekildiğini gören 7. Alay Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey bila-emir taburları içtima’ ettirerek sol cenah açıktan hat-ı ric’atimize dönmek isteyen süvârisine karşı aynı zamanda 45. Fırka sol cenahı muhâfaza etmek üzere 7. Alay’ın 1. [Tabur]'u sağda,
3 Makinalı Tüfek

» 30 «



3

» 31 «



HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
P77. Alay’ın 2. Taburu solda, 3. Tabur ile Makinalı Tüfek Bölüğü 400 metre sağ cenah gerisinde ihtiyatta bulunmak üzere alayın taburlarını açarak taarruz yapan düşman süvârilerini darmadağınık bir halde ric’ata mecbur etmişdir. [O esnada düşmanın kuvvetimizi keşfe gelen tayyaresi ateşimizle ıskat edilmişdir.] 7. Alay’ın taarruzu evvelce ihzar edilmiş olan ve sağ cenahı Tepeler Grubu’na istinat eden ikinci hat siperlerine kadar devam etmiş ve siperleri işgal etmişdir. İhtiyatta 3. Tabur ve Makinalı Tüfek Bölüğü de 45. Fırka’yı geri çevirmeye memur edilmiş ise de hem cephede muhârebe etmek ve hem de firar eden kıtâ’atla uğraşmak mümkün olamadığından vaziyetin fırka kumandan vekili bulunan Kaymakam Vahit Bey’e raporlarla [telefon olmadığından posta ile] arz etmiş, bu esnada fırkadan gelen Mülazım-ı evvel Cemal Efendi vaziyeti Alay Kumandanı’ndan istima’ ederek aldığı fikirle ordu ihtiyatında bulunan 9. Alay 3. [Tabur] ile 44. Alay 1. [Tabur] Makinalı Tüfek Bölüğü’nü [44. Alay 1. [Tabur] kumandanı Yüzbaşı Cevad Bey kumandasında] ric’at eden 45. Fırka efradını geriye çevirmek ve vaziyeti tashih etmek üzere memur ederek hareket ettirilmiş ve bunu Ordu kumandanı Miralay Nureddin Bey’e telefonla malûmât vermiştir.Mûmâ-ileyhin bu harekâtı şayan-ı takdirdir. 9. Alay 1 ve 2. [Tabur], Binbaşısı Hüseyin Şemsi Bey kumandasında 7. Alay’ın sol cenahı gerisinde çöle karşı fırka ihtiyatı olarak bulunmakta idi. Cevat Bey müfrezesi, emri aldıktan sonra harekete başlamış ve taburlarını açarak ric’at eden 45. Fırka efradını çevirmeğe başladı. Bunlardan geriye dönenleri yine kendi zabitleri kumandasında küçük küçük kıt’alar teşkil ederek yine ileri sevk etti. Dönmek istemeyenleri de süngüleyerek ric’at durdurulup vaziyet tashih edildi.Aynı zamanda taarruza devamla ikinci hat siperlerinin ilerisinde münasip mevzi’ler alarak muhârebe akşama kadar idame ettirildi.45. Fırka’nın ric’atiyle düşmanın eline geçen altı mantelli topda istirdad edildi.10 Teşrin-i sani [l]331’de (23 Ekim 1915) düşman ale’s-sabah sağ cenahda bulunan 38. Fırka cephesine taarruz etmiş ise de püskürtülmüştür.Tarafeyn yekdiğerine top ateşi teatisiyle akşama kadar vaziyet muhâfaza edildi.44. Alay 2 [Tabur] ve 3’de fırkasına iltihak ederek 44. Alay Kumandanı Kaymakam Reşid Bey de 51. Fırka Kumandanlığı Vekaletine, 51. Fırka Kumandan Vekili Vahid Bey de Alay’ına, 44. Alay kumandanlığı vekaletine de 9. Alay 3. [Tabur] kumandanı Binbaşı Hüseyin Şemsi Bey tayin edilmişlerdir.Gündüzün alınan ordu emrinde umum kıtâ’atın kendi cepheleri istikâmetinde ve 7. Alay sol cenahından 4 saat sonrada taarruza geçmeleri emrediliyordu.35. Fırka da sağ sahilden sol sahile geçirilerek taarruza iştirak ettirilmiştir.
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mTaarruz’da vaziyet: Dicle sağ sahilinde aşâir livası, sol sahilinde sağ cenahda nehir kenarında 38. Fırka, 35, Cevat Bey Müfrezesi, 9. Alay 3. [Tabur], 44. Alay 1. [Tabur] Makinalı Bölük, 45. Fırka sol cenahda [51. Fırka, 9. Alay 3. [Tabur] ile 44. Alay 1. [Tabur] ve makinalı bölük müstesna] ordu emrinde tayin edilen saatin hulûlünde topçularımız düşmana müessir ateş açtı. Bütün kıtâ’at siperlerden çıkarak taarruza başladı. Düşman mütearrızını müessir topçu ateşiyle karşılamış ise de talim ve terbiyeleri mükemmel olan kıtâ’atımız bu ateşe ehemmiyet vermeyerek bila-fütur taarruza devam etmekte idi. Düşman mütearnzına mukavemet edemeyerek Selman-ı Pak ile Takkisrâ mevzi’lerini işgal etmiş ve ric’ate mecbur edilmişdir. Guruba kadar gerçi ateş şiddetli olmuş ise de ortalık kararınca ateş şiddetini gaib ederek sükûnet buldu. Taarruza gece ile de devam edilerek emirde zikredilen mahalle kadar ilerlendi ve sol cenahda bulunan kıtâ’at düşmanın sağ cenah gerilerine ilerleyerek orada siperler vücuda getirdi. Verilen emirde bu mevzi’de sabaha kadar kalınacak ve bütün kıtâ’at düşman mevzi’ine fecirle beraber taarruzla Der’iye Grubu düşmandan tathir edilecektir. Fakat gece muhârebelerine alışmamış kıtâ’atımız [bilhassa 35. Fırka ile 45. Fırka] emir verilen mahalle kadar ilerleyemeyerek bu yüzden yek diğeriyle olan irtibatlarını gaib ettiklerinden sağ cenahda bulunan kıtâ’at ile en sol cenahda bulunan kıtâ’at arasında büyük bir açıklık kaldığından taarruzdan sarf-ı nazar edilerek kıtâ’atın eski mevzi’lerine çekilmeleri için nısf-ül-leylden sonra emir verildi. Kıtâ’at sabaha karşı gerideki siperleri işgal ettiler. 11 Teşrin-i sani [1]551 (24 Kasım 1915) sükûnetle geçti. Aynı gün akşam üzeri 7. Alay 3. [Tabur] kumandanı Binbaşı İrfan Bey Alay’a verdiği raporda düşman yürüyüş kollarının 5-6 km. mesafeden cenûba doğru hareketlerini görerek ric’at ettiklerini mu’lin4 verdiği rapor aynen fırkaya takdim edildi. Bu esnada Süvâri Keşif Kolu kumandanının verdiği diğer bir raporda 6-7 km. mesafeden şarka doğru uzun bir düşman yürüyüş kolunun cenuptan şimale yani Bağdat istikâmetine doğru geçmekte olduğu bildirilmiş, ordu süvârinin raporunu diğer rapora tercih ederek düşmanın hatt-ı ric’atimize sarkmakda olduğundan artık Selman-ı Pak hattında tutunamayacağını anlayınca Diyale istikâmetine ric’ata karar vermiştir.[7. Alay 2. Tabur yaveriyle diğer bir atlı zabit bu düşman kuvvetini keşf etmek üzere memur edilmişler ise de gecenin hululü ve mesafenin uzak bulunması keşfi akim bırakmıştır.] [Bilâhare mesmu’ata nazaran ordunun ric’atini intaç eden ve cenuptan şimale gitmekte olan düşman yürüyüş kolu zannedilen kol düşman olmayıp aşâir koyun sürüleri olduğu ve serap dolayısıyla aldanıldığı anlaşılıyor.] [Yanlış rapor veren süvâri yüzbaşısı tardla mesmu’ata nazaran idam olunmuştur.] Ric’at emrini alan her kıt’a toplanarak nısf-ül-leylde Diyale istikâmetine muhtelif kollarla hareket edilerek ertesi günü yani 11/12 Teşrin-i sani [ 1 ]331 (24/25 Kasım 1915) saat 10-11 evvelde Diyale hurmalığının cenûbunda ve nehrin sol sahilinde bulunan yeni Diyale hattı namıyla tevsim edilen tepelere muvâsalat edilerek tahkimata başlanıldı. Her kıt’a hissesine isabet eden tahkimatı ikmal etti.
4 İlân eden. Herkese bildiren
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WSüvâri livası ise Diyale’ye çebilmeyerek fecirle beraber keşfe başlamış ve netice-i keşifte düşmanın ric’at etmekte olduğunu görerek orduya rapor bildirmiştir. Fakat ordu itimat edemediğinden arîz ve amîk tahkikat yapmak isteyerek raporun hakikat olup olmadığını anlamak üzere Süvâri Livası nezdine bir zabit göndermiş ve Süvâri Liva Kumandanı’nın, düşmanın hakikaten ric’at etmekte olduğunu namusu üzerine temin etmesini emretmiş ve hilaf-ı hakikat zuhurunda idama razı olup olmadığını sormuştu. Ordu tarafından gönderilen bu zabit düşman ric’at etmekte olduğunu bizzat gördüğü gibi süvâri liva kumandanı da hakikaten düşmanın ric’at etmekte olduğunu namusuyla temin ettiği ve hilaf-ı hakikat zuhurunda idama razı olduğunu, orduyu ikna etmek üzere ikinci bir raporda tahkikata gelen zabit ile göndermiştir.(Selman-ı Pak Muhârebesi’nin başlangıcı olan 9 Teşrin-i sani [1]331 [22 Kasım 1915] sabahı kuvvetimizi keşfe gelip ateşimizle ıskat edilen tayyare içinde binbaşı rütbesine haiz bir İngiliz zabiti) esir edilmişti. Bu zabit ordusunun ric’at etmekte olduğu söylendiği zaman “Oh çok şükür ordum kurtuldu demiştir.” Ne için böyle söylüyorsun dedikleri zaman “Çünkü sol cenahda kalabalık [bir] fırkanın geldiğinden ordumuzun haberi yoktu. Ben görür görmez haber vermek üzere giderken sükût ettim, bu vaziyette ordumun esir olmak ihtimali pek çok idi. Ric’at etmesi kurtulması demektir.” diye cevap vermiştir.12 Teşrin-i sani [ 1 ]33l’de (25 Kasım 1915) gurubtan sonra Selman-ı Pak istikâmetinde üç koldan olmak üzere ordu ileri harekata başladı. Gece istikâmet gaib edilerek kıtâ’at haylice dolaştıktan sonra kıtâ’ata yol göstermek üzere baş tarafta bulunan jandarmalar tazyik edilmiş ve onlar da şaşırdıklarını ve istikâmeti gaib ettiklerini söylemişlerdir.Kıtâ’at burada bir müddet istirahat ederek istikâmeti bulmak için emir zabitleri alay ve tabur yaverleri ileri sürülmüş, Süvâri Livası orduğahına tesadüf edilerek geriye malûmât verildi. Ve ordu da harekete başladı. Süvâri orduğahına muvâsalatta yarım saat kadar istirahattan sonra ortalık da ışımağa başladı. Alınan vaziyet ber-vech-i atîdir. Sol sahilde sağ cenahda nehir kenarında 35. Fırka ve vasatında 45. Fırka sol cenahda, 51. Fırka olarak ordu ihtiyatta, 38. Fırka Irak Süvâri Livası, Hecin Süvâri Alayı, Selman-ı Pak hattı ilerisinde düşmanla hal-i temasta, sağ sahilde Aşâir Livası bulunuyor idi. Düşman Selman-ı Pak muhârebesinin birinci günü yaptığı taarruzda gerek efrat ve gerekse hayvanattan zâyiât-ı azime verdiği gibi bulunduğu vaziyette hasmına mukâbele etmeği münasip göremediğinden kendisi için daha münasip olan bir mevzi’e çekilmek üzere Selman-ı Pak hattında oldukça kuvvetli bir dümdar5 terk ederek kısm-ı küllisiyle ric’ata başladı. (Dümdar kısm-ı külliyi lazım gelen vakti kazandırdıktan sonra mutadane harp ederek köyündeki kısm-ı külliye iltihak etmişdir.) Dört gün sıkı bir takipten sonra ordunun Aziziye’ye vürûdunda alman bir fırka emrinde süvâri bölüğü süratle düşmanı takip ederek tevkife icbar edecek, tevkif olduğu takdirde 45. Fırka, 51. Fırka soldan olmak üzere taarruza geçilecektir. Mümkün olduğu takdirde yürüyüş
5 Askerlikte arttaki emniyeti te'minle vazifeli, geriden gelen ve askeri tâkib eden birlik. Ordunun geriden emniyet kuvveti
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[5“](yürüyüş cebridir) düşman Delabha nâm mevki’de 16/17 Teşrin-i sani [ 1 ]331 [29/30 Kasım 1915] gecesi sıkıştırılmıştır. Şöyle ki sağ cenahda yürüyen 35. Fırka ile vasatta yürüyen 45. Fırka geceleyin keşif yapılmamasından düşman hangi mevki’de konaklandığı bilinememesin- den dolayı mahza düşmanı yakalayıp muhârebeye icbar etmek kastıyla (seferiye nizamnamesinin muhalif olan yürüyüşte) Delabha’da konaklamakta olan düşman ordugahına pek ziyade yaklaşmış oldukları üzerine düşman ileri karakolları tarafından edilen piyade ve topçu ateşiyle anlaşıldığı cihetle daha ileri gidilmeyerek bulundukları mahalde kalmaları emredildi. 51. Fırka topçusu tarafındanda iki cebel düşmana mukabele etti. Düşman gambotundaki projektörüyle etrafındaki tenvirle harekatımızı keşfe çalışıyordu. Topçumuzun ateşi üzerine projektörü kapandı. Bu esnada 18. Kolordu Kumandanı Miralay Halil Bey tarafından düşmana baskın yapılarak bulunduğu mıntıkadan süngü hücumuyla tarda 51. Fırka’ya emrolunduğundan bu vazifeye de 44. Alay memur edildi. Ve bu Alay’a 9. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Hüseyin Şemsi Bey kumanda ediyordu. Ve bu vazifenin ifası için ayrıca iki cebel topuda iltihak edildi. Müfreze emri alır almaz verilen istikâmette hareket etti. 44. Alay’dan bu vazifeyi alarak hareketinden sonra 9. Alay'dan bir zabit keşif kolu çıkarılarak cephede düşmanın mevcud olup olmadığı keşf ettirilmiş, netice-i keşfiyatta düşmanın hakikaten mevcud olduğu ve üzerlerine ateş edildiği keşif zabiti raporuyla bildirilmiş ise de 44. Alay tarafından verilen raporun zıddı olan bu rapor kabul edilmemiş ve ehemmiyet de verilmemiştir. Bunun üzerine evvelce muhârebe vaziyetinde yapılmış olan kıtâ’at oldukları yerde açıkta geceyi emirle geçirmişlerdir. Fecirle beraber düşman tarafından atılan birinci top mermisiyle müteyakkız bulunan 9. Alay ve 7. Alay silah başı ederek bir sür’at-ı berkiye ile kıtâ’atı açmış ve taarruz başlamıştır.44. Alay takriben 3,5 saatlik bir yürüyüş yapmış ise de gece istikâmetinin iyice tayin edilememesinin yüzünden düşmana tesadüf edememiş, mezkûr müfreze geceyi nehir kenarında sazlık ve fundalık içerisinde geçirmiştir. Fecirle beraber mezkûr alayın ileri karakol bölükleri tarafından düşman gambotunun tahminen 700-800 metre mesafede olduğu müfrezeye ihbar edilmesi üzerine hemen topçu kumandanına emir verilmiş, topçu kumandanı olan Mülazım Rasim Efendi de toplarını münasip mahalle tayin ederek ateş açmıştır. Piyade kıtâ’atı da 44. Alay 3. [Tabur] sağda nehir kenarında 44. Alay 1. [Tabur] solda 44. Alay 2. [Tabur]’u ile Makinalı Tüfek Bölüğü ihtiyatta bulunmak üzere düşmana taarruz etmesi emr edilmişdir. Fırka, kolordu ve ordunun mütebâkî kıtâ’at ve ağırlıkları yekdiğerine pek ziyade yakın olarak ordugaha girmelerinden ve zaten gece ile yapılan yürüyüşte düşmana fazlaca yaklaşıldığı düşman tarafından edilen ateşle anlaşıldığı halde buna ehemmiyet verilmeyerek yalnız piyade kıtâ’atının kendilerine baş siperi yapması emir edilmekle iktifa edildiğinden dolayı sırf lakay- dilik yüzünden âtide zikredilecek müessif vaka’nın hudusüyle vücudlarına ihtiyaç olan birçok güzide ümera ve zâbitânımızın zayi’ine sebebiyet verilmiştir.Der’iye’de tedbirsizlik yüzünden sabahleyin düşmanın yaptığı topçu ateşiyle verdiğimiz kurbanlar 13. Kolordu Kumandan Vekili Miralay Mehmet Ali Bey, 35. Fırka Kumandanı Kaymakam
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[5b]Namık Bey (hidâyette ağır mecrûh bilâhare vapurda vefat etmişlerdir.) 45. Fırka Erkan-ı Harbi, Topçu Kumandanı Yüzbaşı, 45. Fırka Yaveri Işıldak Ahmet Efendi, 13. Kolordu Yaveri Mülazım Refik Efendi, 51. Fırka Mülhakı Mülazım Emin Efendi, 7. Alay’dan Mülazım-ı sani Yusuf, Mülazım-ı sani İbrahim, Mülazım-ı evvel Kemal, Mülazım-ı sânî Abdülkadir, 9. Alay’dan Mülazım Fehmi Efendiler de mecrûh olmuşlardır. Daha birçok şehit ve mecrûh zâbitân ve efrat var ise de isimleri bilenemediğinden yazılamamıştır. Bu muhârebede yaralı olup da sargı mahalline müracaat eden efrat ve zâbitân miktarı 680 tahmin edilmektedir. Müfreze vaziyetini almak üzere harekata başlamakta iken ordugahta bulunan kıtâ’at üzerine düşman gambotları, topçu piyadeleri tarafından müessir bir ateş açarak pek çok karışıklık ve telefât-ı külliyeye mûcib olmuşdur. Bu ateş üzerine yukarıda zikredildiği veçhile kıtâ’at iade-i intizam ile 44. Alay sağda nehir kenarında, 45. Fırka bu alayın solunda, 9. Alay bu fırkanın solunda, en solda 7. Alay Irak Süvâri Livası da en solda olmak üzere taarruza geçmişlerdir. Düşmanın bu esnada bir liva kadar süvârisinin çölden Aziziye istikâmetine doğru gittiği görülerek 7. Alay emrindeki iki cebel ile fırka emrinde bulunan bir batarya sahra ve mezkûr alaydan iki makinalı tüfengin bir piyade bölüğü düşman süvârisine karşı ahz-ı cephe etti. Ve topçular da ateşe başladı. Piyade taarruzu muvaffakiyetle neticelendiğinden düşman süvârileri de mecburen ric’at etmişlerdir. Gambota ateş etmekte olan Topçu Cebel Takım Kumandanı Mülazım Rasim Efendi gambot üzerine açtığı ateşlerden gambot yanmaya başladı. İkinci gambot da kaçamayarak içinde mürettebatıyla beraber esir edildi. Bu iğtinam olunan gambota (Selman-ı Pak namıyla tevsim edilmişdir.) Bu muhârebede düşmandan 900 esir alınmış ve 2 gambot, 4 duba ve iki Hicaz arabası ve birçok erzak, mühimmat iğtinam edilmişdir. (Bu muhârebenin hitamında 13. Kolordu Kumandanı Miralay Mehmet Ali Bey’in şehadetiyle 45. Fırka Kumandanı Kaymakam Ali Necip Bey vekaleten mezkûr kolorduya tayin edilmişdir.) Bilâhare bu kolordu kumandanlığına Miralay Ali İhsan Bey6 tayin olunarak Kût muhasarasından sonra kolordusuna iltihak etmiş ve 45. Fırka kumandanı Namık Bey’in mecrûhiyeti üzerine 103. Alay Kumandanı Kaymakam Mahmut Bey, 45. Fırka kumandanlığına Kaymakam Enver Bey, 142. Alay Kumandanlığı Vekaletine 7. Alay 3. [Tabur] Kumandanı Binbaşı İrfan Bey, 44. Alay Kumandanlığı vekaletine 7. Alay 1. [Tabur] kumandanı Binbaşı Nazmi Bey tayin edilmişlerdir. Düşmanın takibine devam olunarak nehirde suyun akıntısıyla geçmekte olan ve içinde 600 kadar İngiliz efradı bulunan iki duba üzerine ateş edilerek dubalar durdurulmuş, içindeki efratla beraber esir edilmişdir. 20 Teşrin-i sani [l]331’de (3 Aralık 1915) Kûtü'l-Amâre’ye 15 km. kadar şimalinde bulunan kıtâ’at orduğaha geçerek istirahat etmeleri emredildi ve 44. Alay ile 9. Alay’dan bir muhtelit ileri karakol müfrezesi teşkil edilerek emniyeti teşkil için münasip mesafede ileriye sürüldü. Süvâri livası ve Hecin Süvâri alayı da aynı vazife ile tavzif edilmiş idi. 13. Kolordu Kumandan Vekili Ali Necib Bey fırkasına gönderilerek yerine 51. Fırka kumandan Vekili ve 44. Alay Kumandanı Kaymakam Mehmet Reşid Bey ve 9. Alay Kumandanı Kaymakam Vahid Bey’de 51. Fırka Kumandanlığı vekaletine, 9. Alay 3. [Tabur] Kumandanı Binbaşı Hüseyin Şemsi Bey de 9. Alay Kumandanlığı vekaletine tayin edildi. Kûtul-Amare karşısında
6 Ali İhsan Sabis
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[&1umum kıtâ’ata iki gün istirahat verildi. Bu iki gün zarfında düşman da epeyce mevzi’e yerleşti. Ve bütün kıtâ’at ve kollarını şehir dahiline alarak hazır intizarda bulunduğu sırada 22 Teşrin-i sani [1]331 ’de (5 Aralık 1915) Kût’a tahassun eden düşman kuvvetini anlamak üzere 51. Fırka’dan 7. Alay keşf-i taarruziye memur edildi. Mezkûr alayın emrine iki adet on ikilik man- telli top ilhak ettirildi. Bu alay, iki taburuyla taarruza geçerek beş altı kilometre mesafe dahiline yaklaştığı zaman düşman topçu ateşiyle karşılaşarak muhârebeye başladı. Bu esnada mevcudun yüzü mütecaviz olmak üzere 7-8 kadar hayvan kafilesinin yekdiğerini müteakib solundukları görülmüş ve müşahedata 7. Alay Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey raporuyla şu hayvânâtın miktarını nazar-ı itibara alarak Kût’ta düşman olduğu ve düşmanın 4.000-5.000 kadar olduğu tahmin olunabilen, mühimce bir kuvvetin Kût’a tahassun ettiği mevzi’inde bir mevki-i müstahkar olduğunu ilave etmesi üzerine mevki-i mezkûrun taarruz ile bir an evvel sükûtuna karar verildi. 22/23 Teşrin-i sani [l]331’de (5/6 Aralık 1915) gecesi verilen ordu emrinde 45. Fırka nehirden itibaren sağ cenahda, 3. Alay ve 141. Alay, 7. Alay mevzi’inden sola doğru açılarak sağ cenahı 45. Fırka’ya terk edecek ve 9. Alay da 7. Alay’ın sol cenahında olmak üzere mevzi’e gelmeleri ve fecirle beraber taarruz etmeleri emredildi. Bidâyette sol cenah yani düşmanın sağ cenahı “Huzayri ciheti” açık bırakılarak sağ cenahı cepheden vuku’bulacak taarruzla düşmanı ric’ata icbar etmek istenilmiş idi. 23 Teşrin-i sani [ 1 ]331 ’de (6 Aralık 1915) vuku’bulan taarruzda yalnız düşman süvârisi cenûba doğru gitmiş ve diğer kıtâ’at ise mütearnzma mukavemete başlamıştır. Bu esnada düşmanın birkaç gambotu da geriye gitmiştir. Kıtâ’atımız taarruza devamla Küt şimalindeki tepeler hattına kadar gelerek düşmanın ileri kıtâ’at [ı] mezkûr mahalden püskürtülmüş ve tepeler işgal edilmişdir. Taarruz eden kıtâ’atımız düşman siperlerine 400 metreye kadar ancak takarrüb edebilmişlerdir. Taarruzun devamı ve Kût’un behemahal zaptı emredilmiş ise de taarruza kalkan kıtâ’at olduğu yerde erimiş ve ilerlemek mümkün olamamıştır. 7. Alay Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey 9. Alay 3. [Tabur] Kumandanı Yüzbaşı Cemal Efendi ve 141. Alay Kumandanı Binbaşı İrfan Beylerin verdikleri raporlardan artık mevzi’in taarruzla sükûtu kabil olamayacağı ve mevzi’in mevzi-i müstahkar olduğu tamamıyla teyit etmekle taarruzdan vazgeçilerek muhasaraya karar verildi ve kıtâ’atın bulundukları mahalde kalmaları ve tahkimatı takviye etmeleri, geceleyin her bölük cephesinden çıkarılan saylar vasıtasıyla düşman hattına yaklaşılması ve bu saylar 80/ 90 metre kadar ileriye çıktıktan sonra yekdiğerine siperler rabt edilerek ateş hattı vücuda getirilmesi emredildi. Akşam üzeri 35. Fırka ve 142. Alay sağ sahile geçirilerek 142. Alay el-Hanna karşısına, 35. Fırka da İmam Muhammed’e gönderildi. 35. Fırka İmam Muhammed’de bulunan düşmanı Kût’a sokmağa icbar etti ve muvaffak oldu. 142. Alay da el-Hanna taarruz etti ise de muvaffak olamadı. Düşmanın Küt köprüsü tahrip edildi. 44. Alay 1. [Tabur] da en sol cenahda 9. Alay ile nehir arasında boş kalan kısmı kapatmak üzere ileri hatta sevk edildi. Bilâhare bu vazife 38. Fırka’ya tevdi’ edilerek 44. Alay [1. Tabur] alayına ilhak ettirildi. Süvâri livası da setr vazifesini görmek üzere Sana’iyat tepelerine gönderildi.Kûtü'l-Amâre muhasara vaziyeti: Sol sahilde 45. Fırka; iki alayıyla “3. Alay ve 142.Alay” sağ cenahda nehir kenarında

» 42 «



6

» 43 «



HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[6b]bunun solunda 51. Fırka, 7. Alay ve 9. Alay mevzi’de, 44. Alay ihtiyatta. Vasatta hidâyette 44. Alay 1. [Tabur] bilahere 38. Fırka en sol cenahda, Süvâri Livası setr vazifesi görmek üzere Sana’iyât tepelerinde, sağ sahilde ise 35. Fırka, İmam Muhammed de 142. Alay el-Hanna’da Aşâir Livası, Hecin Süvâri Alayı bulunuyor idi.Mütâlaa: Eğer ordu kıtâ’atının yorgunluğunu gidermek üzere iki günlük zamanını mola ile geçirmeyerek düşmanla teması gaib etmeyip takip ve taarruz etse idi düşman şu iki şıktan birini ihtiyar edecekti. Ya Kûtü'l-Amâre’de tutunmağa çalışacak veyahut bütün bütün mevzi’-i müstahkarı terk ile cenûba doğru ric’at edecekti. Kûtü'l-Amâre’de tutunmağa çalışacak olursa lazım gelen tertibatı alamadan kıtâ’atımızın takibiyle esasen yukarılarda verdiği muhârebeler- den dolayı kuvve-i maneviyesi pek ziyade tezelzüle uğramış olan düşman o anda esir edilmesi muhtemel idi. Şayet mevzi’i terk edip cenûba doğru gidecek olursa kıtâ’atımız takibe devam ederek takviye kıtâ’atı alıncaya kadar hiç olmazsa Amare veya Kurna civarlarına kadar sürülmüş Irak’ta kısmen düşmandan tathir edilmiş olacak idi ki her iki halde de ordumuz gerek maddeten gerek manen kazanmış olurdu.

Krokilerin tafsilatı1 - Mikyas takribidir. Mesafelerde bir nispet gözetilmemiştir. Bu krokiden maksat mahza Kût muhasarasını ve taarruz hatlarını göstermektir.2- Düşmanın Kûtü'l-Amâre’yi müdâfaası için dört esaslı hattı vardır.3- Hurmalık etrafındaki kerpiç duvar mazgallı iki ateş hattını havidir. Birisi vasattan diğeri üsttendir.4- Huzayri: Nokta-i istinattır. Bu kalenin beden duvarlannın iki ateş hattı ve her köşesinde bir makinalı tüfek mevcudtur. Aynı zamanda kalenin vasatında biri hattın sükûtunda isti’mal eylemek üzere dahilinde iki ateş hattını havi bir duvar daha mevcudtur.5- Tel örgüleri bazı mahalde üç, bazı mahalde iki, bazı mahalde bir sıradır. Kazıklan demirdir. Tel örgü sıralarının arzı 6-7 metredir.6- Huzayri kalesinin biraz cenûb-ı garbisindeki su makinalan vasıtasıyla borulann su germelerine, siperlere de su nakledilmişdir.7- Kalın hurma ağaçlanndan bazdan kesilerek üzerlerine makinalı tüfek ta’lik edilmişdir. Bazılanndan da tarassut-ı hususi istifade edilmişdir.8- Bütün hatlann sükûtunda yine Kût’u müdâfaa etmek için Rehâme germesi ve binalar da tahkim edilmişdir.9- Kût minaresi tarassut için ba’zen isti’mal edilmişdir.10- Bataklıklar yazın kurur, kışın yağmurla yine vücût bulur.11- Nehrin arz-ı asgarisi 500, a’zamî 1000 metreyi tecavüz etmez.12- Düşmanın telsiz telgrafı ve projektörü, tenvir tabancası ve tenvir topu gibi vesâit-i ten- viriyesi de vardır.13- Germeler kurur, şehr-i feyezânında içerisine su gelir yalnız Garraf kanalında yaz ve kışın da su mevcuddur.14- Düşmanın nehirde bir gambot, bir çetene, mu’tad kayık ve dubalan da mevcudtur.
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HARB-Î UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE¿77Kût’taki mahsur kuvveti kurtarmağa gelen düşman kuvvetleriyle çarpışarak binlerce evlad-ı vatanın kanları dökülmez. Müteâkiben Bağdat’ı sükût ettirmek emeliyle tahşid eden düşman kuvvetleriyle 72 gün mütemâdiyen hunrîzâne devam eden muhârebeler vuku’bulmaz, en nihayet bu kadar fedakarlık ve telefâta mukabil Irak’ta elimizden tamamiyle gitmez, ordumuz da esir edilmezdi. Gerçi Kûtü'l-Amâre’de düşman [tutunsaydı], yine uzun müddet devam eden Harb-i Umumî’de Irak pek kanlı muhârebeye sahne olacaktı. Fakat Kut’a giden düşman ordusu hidâyette esir veya ric’ata mecbur edilse idi bilâhare vuku’bulacak muhârebeler daha aşağıda Amare veya Basra civarlarında olacaktı ki Bağdat’ın sükûtuyla ordunun maruz kaldığı vaziyete düşülmez ve evlad-ı vatan da himaye edilmiş olurdu. Fi’l-hakika talim ve terbiyeleri hiç derecesinde olmakla beraber teçhizat-ı seferiyeleri pek mükemmel ve vesâit-i nakliyeleri mebzul “hatta o derecede ki Dicle nehri adeta baştan başa vapur kesilmiş zannedilir” silahlarımıza mukâbil top, ester ve merkeplerimize mukâbil araba ve otomobillere malik velhâsıl bize her cihetle tefevvuk eden İngiliz ordusunun er geç Irak’ta bir muvaffakiyet elde etmesi ihtimali düşünülebilir ise de 13.000 İngiliz kuvvetinin kolaycacık esareti Irak’a ikinci bir kuvvet şevkinden korkularak sarf-ı nazar edilirdi. Gerçi Kût’un bir an evvel sükûtu için bilahere 52. Fır- ka’nın (5. Kuvve-i Seferiye’nin) vürûduyla teşebbüs edilmiş ise de semeresiz kalarak Bağdat Havali Kumandanı Goltz Paşa tarafından "çok top olmadan bu kale sükût etmez, bırakınız 
da, açlıkla teslim olsun" demesi üzerine taarruzdan vazgeçilmiştir. Mıntıkanın darlaştırılması ve daha ziyade tazyik altına alınması için her bölük cephesinden çıkan saylar “düşman takar- rüb yolu” “40-50” metre ilerledikten sonra oraları siperlerle vasi edilmek sûretiyle ateş hatları vücuda getirilerek düşman tel örgüsüne asgarî 10 ila 30 metre kadar takarrüb edildi. Bu mesafeye yaklaştıktan sonra tel örgülerinin tahribi düşünülerek Bağdat mamulatı tel örgü makasları getirtilmiş ise de neticede faideden ziyade mazarrat tevlid etmişdir. Çünkü tel örgüyü kesmek üzere giden efradın kısm-ı azami şehit olarak vazifelerini ifa edemediler. Mensub oldukları kıta’nın da muharib kuvvetlerinin tenâkusunu mûcib olduğundan makinalı tüfekler vasıtasıyla tel örgülerin tahribi düşünüldü. Gündüzden makinalı tüfekler iki tel örgü hasâratının arası istikâmetinde tayin olunarak geceleyin şakûli taramakla tel örgülerinin tahrip edildiği görüldü ise de fazla miktarda heyecana sarfı aynı zamanda tellerin kesildikten sonra serpme halinde arazi üzerine yayılması, ikinci bir mani teşkil ettiğinden bundan da vazgeçilmiştir. Tel örgüsünün halatlar vâsıtasıyla (halatlar gemi halatıdır) çekilmesi düşünülmüş ise de neticede halatlar da koparak tel örgüsünün tek kazığı bile yerinden oynamamıştır. Safi çelikten olmak üzere
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[S1]tek tekerlekli bir kişi tarafından sevk edilebilecek el arabası müşkilini müşâbih üç tarafı ve üstü kapalı yan taraflarından kapaklı iki pencereyi havi tel örgü tahribine mahsus bir araba imal ettirilerek getirilmiş ise de hareket anında ufacık bir arızadan yıkılır, ağırlığı pek fazla olduğundan şevki pek müşkil, gürültüsü pek fazla idi. Tel örgü dibine yaklaştığı zaman yanlarındaki pencereden tek el ile tel örgüsünü kesmek mümkün olamadığından terk edilmişdir. Tel keserken dışarı çıkarılan kol düşman ateşiyle mecrûh oluyordu. Çünkü açıkta idi. Velhasıl verilen zâiyâta mukâbil tel örgüsü hiçbir suretle tahrip edilememiştir. Mesafenin yakınlığı dolayısıyla siperde nöbetçilerin tarassudu mümkün olamadığından mail mazgallar vasıtasıyla yapılan tarassut da telefâtın nispeten az verildiği bi’t-tecrübe sabit olduğundan siperlerin kâffesinde pek çok mail mazgallar yaptırılmış, mahzuru olduğu bilahere yapılan tecrübe ile anlaşılmıştır. (Mahzuru, bir mangalık ateş hattında 2-3 nefere münhasır kalması, ateş hattında nısfının adedinin azalması demek olduğu gibi düşman tarafından mazgala tesbit edilen bir makinalı tüfekle mutarassıdın harpten hariç kalması daha kolay olmasından dolayı imalinden vazgeçilmiştir.)Gerek Selman-ı Pak ve gerekse Kût’ta iltica eden efrat üzerinde elde edilen tarassud aynalarından istifade edilmesi düşünülerek, lüzumu miktar ordudan istenilmiş, ordu da Bağdat’ta tedarik edebildiği adi el aynalarını göndermiştir. Bunlar tüfeğin namlusuna mailen takılarak siperde neferin oturduğu mahalde hiçbir tehlikeye maruz kalmaksızın tarassud etmesi temin 
edildi.Fakat bu aynalar da güneşte parladığından düşman tarafından pek çabuk tahrip edilmekte olduğundan, mutarassıdlarla yanında müteaddid aynalar bulunmasına ihtiyaç vardır. Düşman siperlerinde bulunan ve kum torbalarından yapılan mazgalları tahrip için Shcnieder tüfekleri getirilmiş ve cephede bulunan kıtâ’at, her bölüğe onar adet olmak üzere tevzi’e- dilmişdir. Bunların yakın mesafede patlaması, cebel toplarının patlamasına hemen müşâbih olduğundan ktıvve-i maneviyeyi pek ziyade sarstığı gibi mazgallardaki kum torbalarını tahrip ettiğinde pek büyük istifade edilmişdir. Düşman gerek piyade tüfekleriyle ve gerekse makinalı tüfekleriyle ileri ve geri harlarımıza yaptığı ateşlerde pek çok domdom kurşunu isti’mal etmişdir. Bu kurşunla yaralanan efradın yarası hemen hemen gayr-ı kabil-i tedavi idi. Bundan dolayı Cenevre muâhedesi mûcibince isti’mali men’ edildiği halde en medeni hükümet, bu gibi hâli irtikâb etmiş ve protesto da edilmişdir. Siperler pek yakın olduğundan efradımızın ve gerekse düşman efradının attığı el bombaları siperler dâhiline düşerek oldukça zâiyât veriyordu. “Çünkü düşman efradının feryatları bombalarımızın tesir yaptığını imâ ediyordu” Bazen bombalarımız Tüfekçiyef bombası olduğundan fitilinin az zamanda bozulması ve yağmurlu havalarda çamura saplanarak yanmaması ve yandığı zamanda dahi gayet bataetle patladığı cihetle bomba düştüğünü gören düşman efradı bomba patlayıncaya kadar
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mkendini tahaffuz edebildiği gibi kendi attığımız bombayı tekrar bize isti’mal ederek kendi bombamızla kendi efradımızdan da pek çok zâyiât verdiğimiz vakidir. Bombalarımıza karşı düşman da âmil bizzat bomba isti’mal ediyordu.9. Alay Kumandan Vekili Binbaşı Hüseyin Yetimi Bey’in vermiş olduğu bir raporda Hu- zayri kalesi’nin gayet suhuletle sükût ettirileceğini fırkaya arz etmesi üzerine mezkûr alaya kal’a sükût ettirmek için müsâade etmişdir. Alaydan iki takım güzide efrat tefrik edilerek birisi silahlı diğeri kazma kürekli, silahlı efrat kazma kürekli bulunan efradı muhâfazaya memur, İstihkam Zabiti Edib Efendi kumandasında bulunan istihkam neferiyle tel örgüsü miktar-ı kafi kestikten sonra bu iki takım efradı kazma ve kürekler Huzayri kalesi dibine, diğer takım da onları himaye etmek üzere münasip mesafe ile geride tel örgüsünün kesilen kısmından geçerek kazma kürek ile kaleyi kafi miktarda hedm ettiği zamanda diğer kıtâ’at buradan kal’a dâhiline girerek, kaleyi zapt edecekler idi. “Huzayri kalesine ait malûmât” Kale tahminen bir metre kalınlıkta kerpiçten i’mal edilmiş dört duvarla sakf düz damdan ibaret mezkûr kale Kûtü'l-Amâ- re’nin en mühim nokta-i istinadıdır. Kal’a bendinde müteaddit mazgallar olduğu gibi kale duvarları üstünde de kum torbalarından inşa edilmiş mazgallar da mevcud, kale duvarlarının her köşesine ve bilhassa en üst katındaki dam köşelerine mestur makinalı tüfek yerleştirilmişti. Bunlar hariçten her şahıs tarafından görülebilecek bir tarzdadır. Kale dâhilinde duvarlara müvazi olmak üzere bir metre sathında 10 metre kadarda tahminen uzağında ikinci bir ateş hattı daha inşa edilmiş ve bu ateş hattı altlı üstlü iki sıra olmak üzere herhangi bir cepheye yardım edebilecek tarzda yapılmıştır. Bu bilâhare 52. Fırka’nın kaleye taarruzunda ve kalenin sükûtunda anlaşılmıştır. Bu vazifeyi ifa edecek olan takımlar efradı istihkam efradıyla birlikte tel örgüsüne takarrüb etmişlerse de tahrip anında hâsıl olan gürültü dolayısıyla düşman ikaz edilerek mezkûr mıntıkayı piyade ve makinalı tüfek ateşi altına alarak bu vazife bi’t-tabi’ yapılamayacağı tebeyyün etmekle sarf-ı nazar edilmişdir.Von der Goltz Paşa Irak Havali Kumandanlığına tayin olunarak 22 Teşrin-i sani [ 1 ] 331 (5 Aralık 1915) tarihinde Bağdat’a muvâsalat etmiş ise de Kûtü'l-Amâre’ye vuku’bulan taarruzda ordu kumandanlığını henüz Miralay Nureddin Bey ifa ediyordu. Bilâhare Nureddin Bey’in Von der Goltz Paşa ile aralarında bir erzak meselesinden dolayı bürûdet hâsıl olarak aynı mevki’de iki kumandanın bulunarak iş görülemeyeceğini Harbiye Nezareti’ne yazmış ve istifasını talep etmişdir. İstifası kabul olunarak yerine 18. Kolordu kumandanı Miralay Halil Bey ve 18. Kolordu Kumandanlığına da Süleyman Mesrur Beyler tayin edilmişlerdir. 22 Teşrin-i sani [i]331 (5 Aralık 1915) tarihinde 52. Fırka “Beşinci Kuvve-i Seferiyye” Kafkas’tan Bağdat’a muvâsalat ederek 28 Teşrin-i sani [l]331’de (11 Aralık 1915) tekmil fırka Kûtü'l-Amâre’de tecemmu’ etti. Bu fırkanın vürûduyla mevcud fırkalar ber-vech-i âtî kolordulara taksim edilmişdir. (45. Fırka, 51. Fırka, 52. Fırka, 18. Kolordu; 35. Fırka, 38. Fırka 13. Kolorduyu) teşkil etmekte idi. 52. Fırka’ya birkaç gün istirahat verildikten sonra 38. Fırka mevâzi’ini teslim alınmasını ve Huzayri kalesinin sükût ettirilmesi emr edildi. Fırka kumandanı kolordu kumandanını ziyarete giderek hem Halil Paşa7 ile
7 Halil Paşa o zaman Albay yani Miralay idi. 30 Nisan’dan sonra Paşa olmuşdur.
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^7görüşmüş ve hem de vaziyet hakkında malûmât aldıktan sonra mahza kumandanına yaranmak maksadıyla lakırdı arasında “canım Huzayri kalesinin sükûtu pek ehemmiyetsizdir. Müsaade olursa fırkamla mezkûr kaleye taarruz ederek pek az zamanda sükût ettireyim” demiş. 9 Kanun-i evvel [1]331 (22 Aralık 1915) tarihinde 38. Fırka mevâzi’i 52. Fırka’ya teslim ile ordu ihtiyatına çekilmiştir. Umum kıtâ’at 23 Teşrin-i sani [ 1 ]331 (6 Aralık 1915) tarihinden bu ana kadar düşmana takarrüble işgal ederek fırka mevzi’e girdiği zaman 25, 35 hatveye kadar yaklaşılmış bulunuyordu. Bu sırada tarafeyn yekdiğerine el bombası isti’mal ediyor ve siperlerde oldukça zâiyât verdiriliyordu. Hatta bu maksadın temini için siperlerin sağ ve sol baş köşelerine bombacılar için bomba saylan yaptırılmıştır. Mevzi’de nehir kenarında 45. Fırka (3. Alay ve 141. Alay) bunun solunda 51. Fırka (7. Alay ve 9. Alay) bunun solunda 52. Fırka (37. Alay ve 43. Alay) nehre kadar Huzayri kalesi karşısında bulunuyordu. 11 Kanun-ı evvel [1]331 (24 Aralık 1915) tarihinde kalenin sükûtu için taarruz edilmesi 52. Fırka’ya emredildi. Ale’s-sabah muhasara hattında kısmen kaleyi dövebilecek vaziyette olan topçu kıtâ’atı kaleyi bombardıman etmiş ise de ağır topların bulunamaması ve kale bedeninin kerpiçten olması, atılan mermilerin duvarı delip geçerek yıkamaması ve pek az mermi sarf edilmesi lüzumu derecede kaleye hasârât yapamamıştır. Esna-yı hücumda infilak ettirilmek üzere istihkâmlar tarafından kale bedeninin tahribi için iki lağım yapılmış ve bombardıman esnasında patlatılmış ise de yine kale bedeninde lüzumu kadar hasârât açamamıştır. Vesâitin fıkdanından dolayı tel örgüsü de lüzumu kadar kesilemediğinden taarruz kıt’alarının hücum anında dar bir mıntıkadan geçmesi oldukça mühim telefâtı mûcib olmuşdur. Bombardımanı müteâkib evvela 43. Alay hücuma kalkmış ve ilk hamlede kale bedenini tutmuş, bir kısmı da kale dâhiline girmiştir. Düşmanın birinci hat efradı mütearrızını kale dâhilinde görünce Kût’a firara başlamış, yalnız bir kaç fedâkar zabitler, bombacılar müdâfaa ve sebat etmişlerdir. Diğer cephede bulunan kıtâ’atımız, gerçi düşmanı bomba atarak oyalamak istiyorlar ise de düşman başka mahalden taarruz edilmediğini gördü ve sedlerin hemen kaffesini takviye etti. Bilhassa kaleyi keşif avcı batlarıyla dar bir mıntıkadan hücuma kalkan 43. Alay, kale önünde kesif bir küme teşkil ettiğinden yan ateşleriyle fazlaca zâiyât vermekte iken geceleyin tel örgüsünü ke- semeyip kendi cephesinde bir gedik açamayan 37. Alay da hücuma kalkarak 43. Alay’ın açtığı gedikten geçmeye başlayınca 43. Alay efradıyla teşekkül eden küme büsbütün kesafet peyda ederek daha fazla telefât vermesini intaç ettiği gibi pek ziyade karışıklığı mucip olmuşdur. İnzibatında zâbitân elinden çıkmasına sebeb olmuşdur. 43. Alay kale dâhiline girmiş olan efrat ve karşılarında ikinci bir hatt-ı müdâfaaya tesadüf etmekle daha ziyade ilerleyemeyerek oldukları yerde düşmanın top ve makinalı tüfenginin piyade ve bomba ateşleriyle mahvolmuşlardır. Bu efraddan birkaçının kaleden güç hal ile geriye doğru çıkarak kaçabilmesi kale bedeni önünde toplanan efradında kuvve-i maneviyelerinin kırılmasını ve tekmil taarruz kıt’alarının ric’atini mucip olmuşdur. Ordudan verilen emirde her neye mal olursa olsun behemahal kalenin sükûtu, binâenaleyh ikinci bir hücüm icrası emrediliyordu.
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mGrubu müteâkip telakki edilen emirde evvelen 43. Alay ba’dehû, 37. Alay hücuma kaldırılarak gündüz taarruzda olduğu gibi kıtâ’at kaleye zâiyât-ı müdhişe ile yanaşmıştı. İlk kale bedenine yanaşan bölük aldığı emir mûcibince bila-tevakkuf kaleden içeriye atlamış ise de takip eden bölükler kale dâhiline giremeyerek hariçten kale içine bomba ve piyade kurşunu yağdırmış, kale dahiline giren bölüğün iki ateş arasında kalarak mahvını intaç etmişdir. Gündüz vuku'bulan taarruzda bir çok zabit ve efradını gaib eden ve kuvve-i maneviyeleri fazlaca sarsılan bu iki alay, sabaha kadar kale duvarı dibinde düşmanla çarpışmış ise de neticede kalenin sükût ettirilemeyeceği anlaşılınca taarruzdan vazgeçilerek kıtâ’atın eski mevzi’lerine çekilmesi emredildi. Bu muhârebede 43. Alay’dan 32 zabitle 700 küsur nefer zayi’ etmişdir. Diğer alayda da heman bunun kadar zâiyât vuku’bulmuştur. Ertesi günü 12 Kanun-ı evvel [1]331 ’de (25 Aralık 1915) mevâzi’i 51. Fırka’dan 44. Alay teslim olarak 52. Fırka kıtâ’atı Kûtü'l-Amâre menzili civarında istirahata çekilmiştir. Kanun-ı evvel [1]331 (Aralık 1915) tarihinde düşman Garraf cihetinde Küt köprüsünden geçerek huruç harekâtına teşebbüs etmiş ise de zâiyât-ı azimeye dûçâr olarak muvaffak olamamıştır. Ve tekrar Kût’a ric’at etmişdir. Kanun-ı evvel [ 1 ]331 (Aralık 1915) tarihinde 142. Alay kumandanı Yakup Cemil Bey bila-e- mir alayıyla el-Hanna’ [ya] taarruz etmiş ise de zâiyât vermekten başka bir netice hasıl olamamıştır. îngilizler Kût’daki mahsur kuvveti kurtarmak hem de Irak’ı yed-i istilalarına almak emeliyle Basra’ya yeni bir kuvvet çıkarmışlardır. Bu kuvvetin ilerlemesini men’ etmek üzere 51. Fırka ve 45. Fırka Kûtü'l-Amâre muhasarasında 52. Fırka ordu ihtiyatında, mütebâkî kıtâ’atta 35. ve 38. Fırka iki seri sahra bataryası, altı mantelli top İrak Süvâri Livası Hecin Süvâri Alayı, Medine-i Münevvere Muhâfaza Taburu. Kanun-ı evvel [1]331 (Aralık 1915), Kûtü'l-Amâre’den hareketle Kanun-ı evvel [l]331’de (Aralık 1915) Şeyhsaid’e varmışlardır. 21 Kanun-ı evvel [ 1 ]331 (30 Ocak 1916] tarihinde 7. Alay mevzi’i sağ cenahdan, 141. Alay sol cenahdan 9. Alay’a teslim ederek çekilmiştir. 35. Fırka’nın Şeyhsaid’e hareketi dolayısıyla 52. Fırka’dan 40. Alay sağ sahile geçirilerek 35. Fırka mevâzi’ini teslim almıştır. 7. Alay 1. [Tabur]’da Yüzbaşı Mustafa Hayrettin Bey kumandasında aynı maksat için alaydan infıkak ettirilmiştir.Kûtü'l-Amâre Muhasara Vaziyeti: Sol sahilde nehir kenarında sağ cenahda 45. Fırka iki alayıyla (3. Alay ve 141. Alay) sol cenahda, 51. Fırka (9. Alay ve 44. Alay) ve 7. Alay’dan bir tabur makina tüfeğiyle noksan fırka ihtiyatında (makina tüfekler Kût cephesinde mevzi’de) 52. Fırka ordu ihtiyatında Kût menzil civarında. Sağ sahilde 52. Fırka’dan 40. Alay İmam Muhammed’de, 7. Alay 1. [Tabur] Garraf ta, 142 Alayel-Hanna karşısında idi.Şeyhsaid’deki vaziyet: Sağ sahilde Medine-i Münevvere Taburu, 35. Fırka’dan 105. Alay mülga 38. Fırka’dan iki tabur Hecin Süvâri Alayı, 38. Fırka kumandanı Kaymakam8 Rıfat Bey kumandasında sol sahilde, 35. Fırkadan iki alay (103. Alay ve 104. Alay) mülga 38. Fırka’nın
8 Yarbay
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[1O]taburları 35. Fırka emrinde, Irak Süvâri Livası 35. Fırka Kumandanı Kaymakam Mahmut Bey kumandasında, Umum Müfreze Kumandanı Kaymakam Ali Necip Bey idi. 45. Fırka kumandanı Ali Necip Bey Vadi-yi Kelâl Müfreze Kumandanlığına gitmesiyle 45. Fırka Kumandanlığı vekaletine 7. Alay Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey ve 7. Alay Kumandanlığına da 141. Alay Kumandan Vekili Binbaşı İrfan Bey, Kaymakam Ali Necip Bey’in Vadi-yi Kelal Müfreze Kumandanlığı’na kıtâ’atıyla beraber gitmesiyle 13. Kolordu Kumandan Vekili bulunan 44. Alay Kumandan-ı asli Kaymakam Reşid Bey 51. Fırka Kumandanlığı Vekaletine ve aynı zamanda Kûtü'l-Amâre Grup Kumandanlığı’na ve 51. Fırka kumandan vekili bulunan Kaymakam Vacid Bey kendi alayı olan 9. Alay Kumandanlığı’na, 9. Alay Kumandan Vekili Binbaşı Hüseyin Yetimi Bey de 40. Alay Kumandanlığı’na, Kaymakam Enver Bey 141. Alay Kumandanlığı’na, 38. Fırka Kumandanı Kaymakam Rıfat Bey 105. Alay Kumandanlığı’na tayin edilmişlerdir. Bilâhare Garrafta bulunan 51. Fırka’nın 7. Alay [1. Tabur]’u İmam Muhammed’deki 40. Alay mıntıkasını teslim almıştır. 23. Kanun-ı evvel [1]331 (5 Ocak 1916] tarihinde ordu ihtiyatında bulunan 52. Fırka da Şeyhsaid’deki kuvveti takviye etmek üzere gönderilmiştir. Mezkûr fırkaya mensub sağ sahilde İmam Muhammed mıntıkasında bulunan 40. Alay da mevzi’i, 7. Alay 1. [Tabur]’a teslim ederek sağ sahili takiben Şeyhsaid’e gitmiştir. 38. Fırka lağvedilerek 35. Fırka takviye edildi. Fırka Kumandanı Kaymakam Rıfat Bey de 105. Alay Kumandanlığı’na tayin edildi. 52. Fırka’nın Şeyhsaid’e muvâsalatı ile ber-vech-i atî vaziyet alındı.24 Kanun-ı evvel [1]331 (6 Ocak 1916]. Şeyhsaid’teki vaziyet:Sağ sahilde, sol cenahda 105. Alay vasatta, Hecin Süvâri Alayı sağ cenahda, 40. Alay ihtiyatta, 35. Fırka’dan iki tabur Medine-i Münevvere Muhâfaza Taburu, 105 Alay emrinde Umum Kıtâ’at Kaymakamı Rıfat Bey kumandasında sol sahilde, sağ cenahda 35. Fırka iki alayıyla (103. Alay ve 104. Alay) sol cenahda, 52. Fırka iki alayıyla (37. Alay ve 43. Alay) en solda, Irak Süvâri Livası mülga 38. Fırka Taburu 35. Fırka emrinde. Düşman 23 Kanun-ı evvel [1]331 ’de (5 Ocak 1916] yürüyüş kollarıyla sağ sahilden kendisini göstererek nokta-i taarruz, sağ sahil olacağı mülahazasıyla süvâri livası, koğalarla nehirde bir sahilden diğer sahile geçmek için Araplann isti’mal ettikleri vesait-i nakliyeden biridir. Bu da içi dışı ziftlenmiş kamıştan mamul dâirevî sepetten ibarettir. Bunlarla sağ sahile nakledilmiş ise de ertesi gün 24 Kanun-ı evvel [1]331 ’de (6 Ocak 1916] düşman yürüyüş kollan sol sahilde görülmekle, süvâri livasının pek müşkilâtla tekrar sol sahile geçirilmesini mucip olmuşdur. Düşmanın bu suretle yaptığı nümâyişe aldanılarak hangi sahilden taarruz-ı hakiki yapacağı kestirilememiş ve elde mevcud kuvvette layık-ı veçhile takviye edilememiştir. 25 Kanun-ı evvel [l]331’de (7 Ocak 1916] sol sahilden nümâyişle taarruz-ı hakikisi sağ sahil kıtâ’at üzerine tevcih etti. Sağ sahilde bulunan kıtâ’at mevcudlan az olmakla beraber hatt-ı nizamisinden pek fazla cepheye yayılmış olduklanndan taarruz mıntıkasındaki ateş kuvvetin azalmasını mucip olan bu hal düşman taarruzunun muvaffakatiyle neticelenmesine sebep olmuşdur. Düşmanın sahilde yaptığı teşebbüs tevkif edildi ise de pek fazla zâiyât veren 105. Alay, siperlerinde pek az efrat kaldığından düşman müşkilâta tesadüf etmeden bu siperleri işgal etmiş ve mukâbelede bulunanlardan bir kısmını süngüleyerek kısm-ı mütebâkîsini esir almıştır. Bu alaydan ancak bir zabit kumandasında 30, 35 nefer kadar bir kuvvet firar sûretiyle kurtulabilmişlerdir. Bu alayın sağ cenahında bulunan Hecin Süvâri Alayı, düşman topçu ateşiyle heman dörtte üçünü
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[10»]gaib ettiğinden sol cenahın düşman tarafından işgâl edilmesi üzerine çekilmeğe mecbur olmuş- dur. Bu iki alayın cepheden çekilmesiyle 40. Alay’ın da vaziyeti tehlikeye düşmüştür. Düşman mezkûr alayı cepheden ve yandan takibe başlamış ise de ihtiyatta bulunan 113. Alay 1. [Tabur], 114. Alay 1. [Tabur] sol cenaha sevk edilerek vaziyet akşama kadar tespit edilmişdir. 113. Alay 1. [Tabur] Kumandanı Binbaşı Tahsin Bey tarafından yapılan keşifte metruk siperlerin düşman tarafından kamilen işgal edildiği anlaşılmış, bunun üzerine müfrezenin 7 km. geriye çekilmesi emredildi ise de 113. Alay 1. [Tabur] [ve] 114. Alay [1. Tabur] geriye çekilmiş, 40. Alay düşman ile sıkı temasta bulunduğundan çekilememiştir. Düşman sol sahile taarruz etmiş ise de muvaffak olamamıştır. Fakat sağ sahilde yaptığı taarruzda bilhassa cephede bulunan 40. Alay’ı fazlaca tazyik etmiş olduğundan kolordudan verilen emirle kıtâ’atın 5, 6 km. geriye çekilmesi emredilmiş, 40. Alay guruba kadar yine çekilememiş fakat gurubla beraber düşmanla teması gaib ederek icra edilen mahalle çekilmiştir. Düşman ile pek uzakta temasta bulunan 113. Alay 1. [Tabur] [ve] 114. Alay [1. Tabur] ile Hecin Süvâri Alayı gündüzün açıktan çekilmeğe başlar başlamaz düşmanın gerek piyade ve topçulan ve gerekse gambotlan bu kıtâ’at üzerine ateş açarak ric’at hezimetine gark etmişlerdir. Firar anında yaralanan efrat olduklan yerde terk edilmek süreriyle bu kıtâ’at ancak guruba yakın emr olunan mahalde toplanabildi. (Ric’at esnasında hava yağmurlu ve ortalık da çamur olduğundan kıtâ’at mahal-i maksuda gelinceye kadar pek ziyade müşkilâta maruz kalmışlardır.) Sağ sahil müfrezesinin pek ziyade zâiyât vererek geriye çekilmesi vaziyeti tehlikeye düşürdüğünden her iki müfrezeyede Vadi-yi Kelal istikâmetine ric’at emri verildi. Emri alan kıtâ’at gurubla beraber ric’ata başladı. Esna-yı ric’atte 37. Alay düşmanın keşif koluna tesadüf etmesiyle açtığı ateş tekmil kıtâ’atı ikaz etmiş ve fazla bir kargaşalığa meydan verilmemiştir. Vadi-yi Kelal mevki’i Şeyhsaid’in takriben 25, 30 km. şimalinde olduğundan kıtâ’at bütün gece [yi] yürüyerek geçirmiş, sabaha karşı ancak gelebilmişler ise de havanın adem-i müsâadesinden dolayı bir çok efrat yürüyemeyerek yollarda kalmışlardır. Bir mani’-i ta- bi’i teşkil eden Kelal suyunun hemen gerisinde tahkimata başlanılmış, 30 Kanun-ı evvel [ 1 ]331 (13 Ocak 1916] tarihine kadar bu hat ikmal edilmişdir.Bu esnada sağ sahil müfrezesi sol sahile geçirilmiştir.Vadi-yi Kelal vaziyeti: Sol sahilde sağ cenahda 35. Fırka iki alayıyla mevzi’de, (103. Alay ve 104. Alay) diğer 105. Alay ihtiyatta, Miralay Abdürrezzak Bey kumandasında sol cenahda 52. Fırka iki alayla çöle karşı mevzi’de, 43. Alay ve 37. Alay diğeri 40. Alay ihtiyatta, en solda çöle karşı Irak Süvâri Livası. 30 Kanun-ı evvel [l]331’de (13 Ocak 1916] düşman süvâri gambotlarıyla temas hasıl ederek takviyeye başlamıştır. 31 Kanun-ı evvel [1]331 (14 Ocak 1916] zevâle doğru düşman bütün kuvvetiyle 52. Fırka cephesini taarruzen kıyam ederek muhârebe gayet hunrîzane devam etti. Fakat kıtâ’atımızın mutadene sebatı sayesinde taarruz tevkif edildi. Düşman cepheden taarruzunu şiddetlendirmekle beraber 3 saat sonrada bir liva kadar kuvvetle Şeyh Cenab köyünden çıkmış, sol cenahdan (ihata etmek üzere) aynı zamanda iki liva süvârisiyle daha açıktan gerilere düşmek üzere ilerlemiş ise de ihtiyatta bulunan 105. Alay [ve] 37. Alay bu düşman kuvvetleri üzerine sevk olunmuş ve ihataya memur olan düşman kuvvetlerini 400 metrede tevkif ederek daha ileriye sokmamıştır. Bu iki alay aldıkları bu vazifeyi ifa için açıktan gittiklerinden pek fazla zâiyât vermişlerdir. Hatta 105. Alay’ın 2. ve 3.
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[Ua]Taburları 500 tüfeğe malik iken sol cenahı tahdit edip mevzi’e gidinceye kadar kuvvetlerinin oldukça mühim bir kısmını gaib etmişlerdir. Sol cenah açığında bulunan süvâri livası emrinde düşman süvârisi üzerine doğru giderek 600 metreye kadar takarrüb etmiş fakat düşman süvâri topçuları tarafından birdenbire üzerlerine açılan ateşle neye uğradıklarını anlamayarak kaçmağa başlamışlarsa da bir müddet sonra iâde-i intizam etmişlerdir. Gurub yaklaşmış olduğundan cepheden bir iş görmeyen düşman piyadesiyle taarruzunu tevkife mecbur olmuşdur. 31 Kanun-ı evvel [1 ]331 (14 Ocak 1916] tarihinde Küt Grup ihtiyatında bulunan 7. Alay iki taburuyla (2. Tabur, 3. Tabur ale’s-sabah) Binbaşı İrfan Bey kumandasında harekât-ı garbiye yakın Vadi-yi Kelal’e yetişmiş, Vadi-yi Kelal müfrezesinin ihtiyatını teşkil etmişdir. Esasen düşman, vaziyeti tespit etmiş ve gurubta hulul etmiş olduğundan hareket tatil olunmuştur. Gurubu müteâkib İngiliz avcı hatları arasında dolaşın fenerliler ve bağrışmalardan zâiyâtın çokça olduğu zannı verilmektedir. Gerek Şeyhsaid ve gerekse Vadi-yi Kelal mevzi’lerinde düşmana zâiyât-ı azime verdirerek mühlik bir vaziyete düşürülmüş ise de her iki mevzi’inde sol cenahlarının açık bulunması düşmanın kolayca ihatasını mûcib olacağından bu gibi mevâzi’de uzun müddet müdâfaa kabil olamayacağı düşünülerek nısfu’l-leyle Felahiye istikâmetine ric’at emri verildi. Ser-tüfengî Miralay Nureddin Bey Bağdat’a müteveccihen hareket etmiş olduğundan cepheyi görmeye gelen Goltz Paşa idareyi ele almıştır. Vadi-yi Kelal muhârebesi devam etmekte idi. Goltz Paşa hazretleri kuvvetin az, cephenin büyük olması dolayısıyla Vadi-yi Kelal mevki’inde müdâfaa edilemeyeceğini idrak eden Goltz Paşa Felahiye mıntıkasında Süveyce havrı ile nehir arasındaki mevâki’i bizzat otomobili ile keşf ederek bu mıntıkada az kuvvet ile uzun müddet müdâfaaya salih cenahları nehir ile Süveyce havnna müstenittir. 1100 ve 1200 metre imtidadında bulunan Birinci Felahiye namıyla yâd edilen, keşf edilen mevâki’i İstihkam Bölüğü tarafından izi çizilmiş 31/1 nısfu’l-leylde Yedinci Alay tarafından hem mevâki’i tahkim olmak ve hem de Vadi-yi Kelal müfrezesinin ric’atini temin etmek üzere geriye sevk edilmişti. Ve ileri mevzi’inde bulunan kıtâ’at o gece ric’ate devam etmek üzere mevzi’in gerisinde içtima’ ediyordu. 7. Alay’ın İkinci Taburu gurubtan sonra 35. Fırka’dan gelen bir emir zabiti ile 35. Fırka ihtiyatı olmak üzere gönderilmiş, yalnız alay kumandanıyla beraber üçüncü tabur kalmışdır. Bizzat Miralay Halil Bey nısfu’l-leylde bir süvâri ile beraber gelerek Alay Kumandan Vekili İrfan Bey’e ber-vech-i âti emri şifahi vermiştir. “İleride bulunan kıtâ’at ric’at ettirilme- yecektir. Siz alayınızla bir buçuk ila iki kilometre geride Felahiye hattı üzerinde mevâzi’in sağ cenahı nehre, sol cenahı Süveyce havnna istinat ettiriyor. Sol cenahda birkaç siper kalmış ve istihkâmlar tarafından kısmen izi çizilmiştir. Siz şimdi alayınızla mezkûr hattı işgal ederek tahkim edeceksiniz. Aynı zamanda çekilen kıtâ’atın ric’atini de icabında himaye edeceksiniz.
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[Ub]Tekmil kıtâ’at ric’at ettikten sonra 52. Fırka mevâki’ini işgal edecek siz de alayınızla ordu ihtiyatını teşkil edeceksiniz” demiştir. İrfan Bey de 2. Tabur’un Mahmut Bey’in emrinde olduğundan taburun alaya iltihakını rica etmişdir. 7. Alay 3. [Tabur]’u mevzi’e gelerek nehirden itibaren havra kadar olan 1300 adımlık mıntıkayı ikiye taksim ederek sağ cenaha ikinci, sol cenaha da üçüncü taburu yerleştirerek iki taburdan da bir bölük,alay ihtiyatı almıştır. Alay tahkimatı kemal-i keremi ile çalışarak ric’at eden kıtâ’at, hat gerisinde içtima’ etmek üzere iken tahkimat diz siperi halinde idi. Bu esnada ordudan tahriri olarak bir emir vürûd etti. Bu emirde 52. Fırka’ya mevâzi’i teslim ettikten sonra 7. Alay'in ordu ihtiyatına çekilmesini bildiriyordu. Bunu müteâkib gelen müfreze emrinde Felahiye mevzi’ini 52. Fırka tarafından müdâfaa edilecek 7. Alay da müfreze ihtiyatı olmak üzere 52. Fırka emrinde kalacaktır. Hâlbuki tekmil kıtâ’at mevzi’in gerisinde istirahata geçtiler. 7. Alay tebdil edilmedi. İstirahata geçen kıtâ’at yalnız umumi bir zikzak ve havra karşı siperlerle ihtiyat mahallini kazmakla iştigal etmişlerdir. Cephenin geniş ve alay mevcudunun iki taburu [nun] dörder yüz muharibi var idi. Buna mukâbil sağ veya sol cenahdan hiç olmazsa bir kısım mıntıkanın diğer tabura verilmesi için fırkaya şifahi ve tahriri müteaddit müracaat vuku’ buldu ise de Karmuh ve Kavak Tepe hattında 7 km., bir cepheyi kemal-i metânetle müdâfaa eden yedinci alay, bir buçuk kilometre pür cepheyi yed-i müdâfaa edebilmelerini cevabla karşılanmış ise de yine tevâli eden bu mürâcaatlardan dolayı sol cenahdan havr tarafından iki bölüğün bir cepheye, 40. Alay terk etmişdir. 7. Alay birinci hat siperlerini istinat ve ihtiyat mahallerini ileriden geriye alay karargâhına kadar üç mahalde zikzak ve mevzi’inin ilerisinde bulunan müteaddit su kırmaları, fundalık vesâire gibi mevazi’-i tabi’iyeyi tesviye ve ateş hattını tathir etmişler ve bununla beraber hattın dörtyüz metre gerisinde dörder yüz metre tülünde efradın nehirden sulanması için icabında müdâfaa hattı olabilecek tarzda müdâfaa-yı zikzak vücuda getirilmiştir. Bu tahkimata geceli gündüzlü devam etmekte iken şehr-i halin beşinci gününden itibaren geceyi ve gündüzü bila-fasıla üç gün devam eden yağmur bütün siperleri su ile doldurduktan sonra siperleri de yapmak gayr-ı kabil idi. Efradın ziyade perişan olduğu gibi esliha ve teçhizat da gayr-ı kabil-i isti’mal bir halde idi. Çünkü eslihanın tathirleri için ne vazelin ve ne de başka bir yağ mevcud değildi. Bundan dolayı ki gerek piyade ve gerekse makinalı tüfekler işlemeyecek bir vaziyette idi. Ve siperlere dolan sular karavanalar ile harice dökülmekte idi. 4 Kanun-ı evvel [l]331’de (17 Aralık 1915) Kut ilerisindeki mevâzi’i tahliye edilerek ileri hat siperlerinde yalnız ikişer bölük her alayın cephesinde bırakılarak mütebâki kuvvet takriben Kût’da 2,5-3 km. gerisinde ihzar edilmiş olan nukât-ı istinadiyeye verilen emir mûcibince çekilmişlerdir. Yağan yağmurların neticesi, nehrin suyu yükselmiş olduğundan nehre açılmış yollarla Kûtü'l-Amâre cephesindeki bütün siperleri su istila ettiğinden 8 Kanun-ı evvel [ 1 ] 331 (21 Aralık 1915) gecesi mevazi’de terk edilen bölükler de emirle geriye çekilmiştir. Felahiye
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mevâzi’i Kûtü'l-Amâre’nin takriben 30-35 kilometre cenûbundadır.Birinci Felahiye mevzi’i:Sol sahilde sağ cenahda 7. Alay 2. [Tabur], sol cenaha da 7. Alay 3. [Tabur], 52. Fır- ka’dan havr kenarında, 40. Alay’dan iki bölük mütebâki, 35. Fırka’dan bir alay da ihtiyatta, 35. Fırka’dan diğer iki alay da ordu ihtiyatında bulunmakta idi.Küt mevâzi’i:Sol sahilde sağ cenahda 45. Fırka iki alay ile (3. ve 141. Alay), sol cenahda 51. Fırka iki alayıyla (9. ve 44. Alay, 7. Alay’dan makinalı tüfenk bölüğü), sağ sahilde el-Hanna karşısında 142. Alay, İmam Muhammed mıntıkasında 7. Alay 1. [Tabur] idi. Felahiye mevzi’inde bulunan umum müfrezede Kaymakam Ali Necib Bey ve mevâzi’i müdâfaaya da 52. Fırka Kumandanı Kaymakam Bekir Sami Bey, Küt Garbî Kumandanlığı’nı da Kaymakam Reşid Bey memur edilmiş idi. 7. Kanun-ı sani [l]331’de (20 Ocak 1916] düşman Felahiye mevzi’ine hafif ve ağır toplarıyla cepheden ve yan ateşleriyle de sağ sahilden bir çeyrek fasıla ile kırkbeş dakika devam etmek şartıyla 10 saat-ı evvelde başlamak üzere birinci hat siperlerini (trampet ateşi tesmiye olunan bir ateşle) bombardıman etmekte idi. Bu ateş akşama kadar devam etmek üzere 6 saat bombardıman yapmışdır. Ve bu bombardıman esnasında topçusunun ateşi, tesirini tarassut etmek üzere 3 düşman tayyaresi mütemadiyen mevâzi’imiz üzerinde dolaşıyor idi. 8 Kanun-ı sani [l]331'de [21 Ocak 1916] fecirle beraber düşmanın ileri ve geri kıtaatının aynı zamanda sağ sahilden görülen hazırlık emareleri ve bir gün evvel yapmış olduğu bombardıman düşmanın taarruz edeceğine bir delil-i kati ve itminan hâsıl eylediğinden fırka ikaz edildi. Sağ sahilde bulunan alayın elinde ihtiyat kıt’ası namıyla hiçbir şey olmayıp yalnız 3. Tabur 2. Bölük’ten bir takım sancak muhafızı bulunduğu ve sol cenah taburunun da ihtiyatı teşkil etmek üzere 9 bölük bulunduruluyordu. Yapılan bombardımanları düşmanın hazırlandığını ima ettiği cihetle sağ cenahda bulunan 2. Tabur dört bölükle cephesini işgal etmiş, elinde ihtiyatı kalmamıştı. Elinde ihtiyat kuvveti olmadığından bahis, alay ve gerekse fırka arasında şifahi ve tahriri raporla mürâcaat, ahvale cereyan etmiş ise de “fırka böyle bir an hulûlünde tekmil fırka ihtiyatı bulunan alaylar sizi takviye edecekdir”, cevabıyla karşılamıştır.Alay kumandanı İrfan Bey’in muhârebe anında bilhassa telefon gibi vesâit-i muhaberenin in’ikazı halinde bu gibi mühim hususattan o anda sizi haberdar edebilmek, zamanın sarfını müstelzim olduğundan o anda yapılacak fırsat bu suretle gâib edilmiş olacaktır.“Rica ederim hiç olmazsa emrime bir tabur gönderiniz veyahut sağ cenahdan iki bölüklük bir mıntıkanın ihtiyatlarında bulunan kıtâ’attan birisine teslim ettirerek kendi alayına mensub, oradan çekeceğim iki bölük bulunsun” demiştir. 7. Alay Kumandanı İrfan Bey’in bu husustaki maksadı muhârebe anında gönderebilecek kıtâ’at aralıklarını doldurmak süreriyle yapacağı takviyeyi idare ve infaz-ı ateş hususunda karışıklık ve müşkilâtı mûcib olacağı mülahazasıyla ileriye sürerek fikrinde ısrar etmişdir. Bunun üzerine fırka kumandanı doğrudan doğruya fırka emriyle hareket etmek üzere 7. Alay’ın 400-450 metre sağ cenahı gerisinde 3. Alay’ın 2. Tabur’u gönderilmiştir.
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[1?]Esasen bu muhârebe 7/8 Kanun-ı sani [l]331’de (20/21 Ocak 1916] cereyan [etmiş] ve aynı gece tabur da gelmiştir. Aynı zamanda ihtiyat bulunan 43. Alay 2. [Tabur] sağ cenahı teslim alması veyahut bu taburun doğrudan doğruya kendi emrine verilmesi [ni] tekraren ısrar etmiş, çünkü düşmanın taarruz edeceği muhakkak bir surette tebeyyün etmişti. Mezkûr taburdan iki bölüğün sağ cenahdan iki bölüğün mıntıkasını teslim almasını emredeceğini fırka kumandanı ile bildirmiştir. 7. Alay Kumandanı, Fırka Kumandanından aldığı emir üzerine İkinci Tabur’a verdiği emirde “sağ cenahdaki taburunuzun bölüklerini sola kalkmak sûretiyle sağ cenah siperlerini 43. Alay 2. [Tabur]’dan gelecek bölüklere teslim edeceksiniz. Oradan iktisat edebildiğiniz kuvvet ihtiyatlarınızı teşkil edecek” demiştir.Tabur, Alay’dan aldığı emri aynen bölüklere tebliği icra etmişdir. Siperleri teslim almağa gelen bir bölük kumandanı sağ cenahda bulunan 7. Alay 8. Bölük Kumandanı Mülazım-ı evvel Salih Efendi’ye aralıkları doldurmak sûretiyle takviye edeceğini söylemiş, Salih Efendi de “sağ cenahda işgal etmekte bulunduğum siperleri size teslim ederek ben sola doğru çekilmekliğim için emir aldım” demiş ise de gelen bölük kumandanı Salih Efendinin bu fikrini kabul etmeyerek, tabur kumandanına ne suretle hareket edeceğini yazmış olduğundan, emrin cevabı vürûd edinceye kadar bekleyeceğini söylemiş (emrin yanlış telakkisi yüzünden hasıl olan su-i tefhim neticesi) bu esnada bir gün evvelki “trampet ateşi” bombardımanını andırır bir bombardıman daha başlamış ve 43. Alay’a mensub olan bölükler de bu bombardımanda eski mahallerine gitmişlerdir. Elinde ihtiyatı olmadığından 7. Alay Kumandanı 37. Alay kumandanından bir tabur ihtiyatına gönderilmesini, hususu için tahriren bir istirhamnâme göndermiştir. Bombardıman zamanında bütün telefon kabloları kırıldığından ne ileri ve ne de geri ile muhabere edilemiyordu. Bombardıman esnasında sağ cenahda nehir kenarındaki kırma ve fundalıklardan istifade ederek hattın sağ cenah kısmına düşman mesturen takarrüb etmiş, “ve bombardıman neticesi hasıl olan dumandan mutasarrıflar hiçbir şey göremiyorlardı” Hurra sahasıyla hücuma kalkarak ilerlemeğe başlamış ve bu düşman üzerine sağ ve sol cenah taburları tarafından şiddetli ve müessir ateş açılmış ise de mesafenin yakın olması ve bölük kumandanının şehâdeti ve oradaki makinalı tüfek bölüğü kumandanıyla bir kısım kuvvad neferinin şehit düşmesi, şeritlerin ıslak bulunması yüzünden ateş edilememiş, düşman da bundan istifade ederek sağ cenah siperlerine kesif kitlelerle taarruza başlamış, bunu gören sağdan ikinci bölük “5. Alay kumandanı ErzincanlI Şevki Efendi 40 metre geride bulunan müdâfaayı su zikzağını işgal etmek üzere bölüğünü loververiylc tehdit ederek siperlerden çıkarmış ve siperlerini tahliye etmiş, o sırada düşman iki bölüğün siperini işgale muvaffak olmuş. Bu hali gören Sol Cenah Tabur Kumandanı Yüzbaşı Safvet Efendi derhal geri gitmekte olan bu kıtâ’atı geri çevirmek maksadıyla yaveriyle birlikte loververiyle Şevki Efendi’yi tehdit etmek üzere siperden dışarı çıkarak “kancasına bölüğünle nereye gidiyorsun! Dön geriye" demiş, bu sırada düşmanın makinalı tüfek mermisiyle başından ağır surette mecrûh olmuşdur. “Yani 5. Alay ric’ate başlamış, 8. Alay da buna iştirak etmişdir”. Bundan bi’l-istifade düşman da siperlere atlamış
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[13“]ve ele geçirdiği 43. Alay’ın makinalı tüfeklerini bize karşı isti’mal etmek istemiş ise de o da işletememiştir. Bu hali gören Sağ Cenah Tabur Yaveri İsmail Hakkı Efendi düşmanın siperlere girdiğini, tabur kumandanına ihbar etmesi üzerine tabur kumandanı bulunan Yüzbaşı Asım Bey sıkıntı ile alay kararğahına gelerek keyfiyeti alay kumandanına anlatmış ve sancağın da kaçırılmasını söylemiştir. Bunun üzerine 7. Alay kumandan vekili vaziyeti anlatmak üzere fırka kararğahına gitmekte iken yaverinin ikazı üzerine 2. Tabur kumandanına şu emri tahriren vermiştir: “Taburunu topla ve düşmanın işgal ettiği siperlerini istirdad et” demiştir. Ve kendisi de fırka kararğahına gitmiştir.37. Alay Kumandanı Kaymakam Gıyasi Bey bu sırada 7. Alay Yaveri Vahit Efendi’yi görür görmez “İrfan Bey'in istediği tabur hazırdır. Kim götürecekse götürsün.” demesi üzerine yaver-i mûmâ-ileyh de 2. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Asım Bey’e “efendim işte tabur hazırdır, beraberinizde götürünüz” demiştir. Bu işlerin cereyanı da düşman tekmil toplarını gerideki kıtâ’ata ve ana zikzağına tevcih ederek bombardıman etmekte idi. 7. Alay 2. Taburu’na men- sub cephedeki diğer iki bölük “6. ve 7. Bölük” siperlerinden geriye çekildikleri gibi sağ cenah 5. ve 8. bölüklerin siperlerine giren düşmanla kendi araların[ı] hemen kapayarak bomba muhârebesine başlamışlardır. Ve aynı zamanda 3. Tabur ihtiyatında bulunan 9. Bölük, emirle sağ cenaha takviyeye gönderildiklerinden mezkûr bölüklerle tevhid-i harekat ederek düşmanın girdiği her manga siperinde epeyce uğraştıktan sonra düşman, siperlerden çıkarılmıştır. (Burada bizzat 9. Bölük kumandan vekili mülazım-ı sani Yahya Efendi ile takım zabiti Müla- zım-ı sani İsmail Hakkı Efendiler ve yine Takım Zabiti Kadri Çavuş bomba attıkları ve efrad da arslan gibi oldukları görülmüştü. Bu esnada Mülazım İsmail Hakkı Efendi şehit düşmüştür.) Siperlerden çıkarılan düşman efradı geriye kaçmağa başlayınca bunu gören kıtâ’atımız ateşle takibe koyulmuş, bu hal bütün düşman cephesine sirayet ederek düşmanın ric’atı hezimete munkalib olmuşdur.Esasen düşman gerek sol cenah taburu cephesinde ve gerekse 40. Alay cephesinde 400 metreden daha ileri gelememiştir. Bir kısım efrat yağmacılık niyetiyle siperden çıkarak talana başlamışlardır. Bu hali gören gerideki kıtâ’atta açıktan bila-perva yağmalamağa koşuyorlardı. İş bittikten sonra ihtiyatta bulunan kıtâ’at takviye için siperlere doldurulmuştu. Bu hali men’ etmek için zâbitân bütün mevcudiyetiyle çalışıyordu. Zevalde düşman tarafından beyaz bayraklarla maktullerini toplamak için çıkarılan ufak ufak müfrezelerini görünce tek tük icra edilmek- de, piyade ateşi de kestirilmiştir. Düşmanın firarını gören 43. Alay 2. [Tabur] efradı da yedinci hat siperlerine sevk edilerek takip işine iştirak etmişlerdir. Tahminen 2 saat sonra raddelerinde beyaz flamayı hamil üç İngiliz zabiti hayvanlara rakip oldukları halde birinci hat siperlerine yaklaşmak üzere iken ileri hatta bulunan 7. Alay 2. [Tabur] 9. Bölük Kumandanı Mülazım-ı evvel Ömer Efendi tarafından tevkif edilerek ne istediklerini sormuş, cevaben kumandanı görmek istediklerini söylemeleri üzerine gözlerini bağlatarak fırka karargâhına sevk edilmişdir. Bu üç zâbitten biri General “Aylmerman” (Irak Grup Kumandanı General Aylmer olsa gerek) diğeri
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7^7Douglas (Erkan-ı Harbiye Reisi) üçüncüsü de Hintli Binbaşı Pelenher (topçu kumandanı olsa gerektir.) Mecrûh ve maktullerini toplamak üzere mütareke talebinde bulunduğunu kumandana arz etmişlerdir. Matlubları kabul edilerek altı saat bir müddetle ve şu şartla birinci hat siperlerinden itibaren 800 metrelik mıntıka dâhilinde bulunan İngiliz mecrûhlarını esir addeylemek, maktulîn tarafımızdan gömülmek ve bu meyanda zuhur edecek esliha ve teçhizat da bize ait olmak üzere bir mütareke akdedilmişdir. Mütarekenin hidâyetinden nihayetine kadar tarafeynin sıhhiye bölükleri mecrûhîni geriye nakil ve maktullerini gömmek ile iştigal eylemişlerdir. Telefât pek fazla olması hasebiyle daha bir kısım maktulü gömmeden mütareke müddeti hitam bularak kıtâ’at siperlerine girmiş, düşman sol cenaha ettiği top ateşi ile tekrar muhârebe vaziyeti almıştır. Mütareke akdine gelen İngiliz kumandanı muhavere esnasında bu muhârebe için 25.000 mermi tahsis edib kâmilen endaht ettiklerini, yapılan bu trampet ateşi ile siperler hak ile yeksan olarak kimse kalmadığını zan ve tahmin ederek taarruz ettiklerini, neticede yanılmış olduklarını pek me’yus bir tavırla ifade etmişlerdir. Hatta topçu kumandanı da mükâleme memurları meyanında bulunduğundan sulhun akdinde bile bütün kıtâ’at kumandanlarıyla yarışırım, fakat topçu kumandanıyla yarışmam demiştir ki (bu da topçumuzun kıymetini takdir için kafidir) Bu muhârebede düşmanın zâiyâtı 5000, 6000 raddesinde tahmin edilmektedir. Bir miktar esirle birçok esliha ve teçhizat iğtinam edilmişdir. Bu muhârebenin vuku’una kadar Irak Cephesi’nde bulunan kıtâ’at, düşman tarafından yapılan böyle bir cehennemi ateşe maruz kalmamışlardır. Düşmanın mütarekeyi talebinden maksadı maktul ve mecruhları toplamaktan ziyade zâiyât-ı azimeye uğradıklarından nâşî tarafımızdan yapılacak bir mukâbil taarruza karşı mukâbele edecek kıt’aya malik olmadıklarından ric’ate mecbur kalacakları mülahazasıyla bu siyaseti icra etmişler ve muvaffak olmuşlardır. Mütareke zamanında düşmanın sağ sahilde bulunan kıtâ’atını sol sahile alması yapılan (tarassuta) nazaran yukarıdaki fikri teyit etmektedir. Bu muhârebede 43. Alay efradının gösterdiği fedâkârlığa nazaran alay sancağını altın ve gümüş imtiyaz madalyalarıyla taltif edilmişlerdir.9 Kanun-ı sani [1]331 'de (23 Ocak 1916] düşman sabahtan akşama kadar fasılalı bir surette mevâzi’e topçu ateşi yapmış ve tarafımızdan mukâbele edilmişdir. 5 Kanun-ı sani [1]331 ’de (18 Ocak 1916] Kûtü'l-Amâre muhasara hattını, ihtiyata çekilen ve menzilde istirahat etmekte bulunan 9. Alay, 8/9 Kanun-ı sani [1 ]331 ’de (22/23 Ocak 1916] Kûtü'l-Amâ- re’den hareket ederek, ertesi gün nısf-ül-leylde Felahiye mevâzi’ine muvâsalat etmiş ve 7. Alayı tebdil etmişdir. Bu alay da fecirle beraber 10 Kanun-ı sani [l]331’8[de] (24 Ocak 1916] harekâtıyla Kûtü'l-Amâre muhasara kuvveti ihtiyatı olmak üzere Kûtü'l-Amâre civarına gu- rubda gelmiştir.7. Alay 1. [Tabur] İmam Muhammed mıntıkasını muhasara hattına almış, bu alayın vürûdundan iki gün sonra 1. Tabur Alaya iltihak etmişdir. Ve mevzi’i 3. Alay devir ve teslim etmişdir. Ve tabur kumandanlığı vekaletini de Erkan-ı Harp Kolağahğından mütekâit Kolağası Abdurrahman Efendi’ye tevdi’ edilmişdir. Bu muhârebeden sonra düşman mevzi’ini kolayca sükût etmeyeceğini anlayınca mevzi’-i muhârebeye karar vererek zikzaklar vasıtasıyla takar- rübe başlanmışdır.
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[1^]kıtâ’at kemal-i ciddiyetle kazma küreğe sarılarak tahkimatın takviyesiyle uğraşıyorlar idi. Birkaç gün sonra düşman Çanakkale’den sevk edilen 13. İngiliz Fırka’sıyla takviye edilmişdir. “Kit- chener Fırkası” 21 Kanun-ı sani [1]331. (3 Şubat 1916] Miralay Ali İhsan Bey 13. Kolordu Kumandanlığı’na tayin edilerek Kûtü'l-Amâre’ye muvâsalat etmişdir. Müteâkiben Çanakkale Muhârebesi’nden sonra İstanbul’da mevcudunu ikmal ederek Irak’a sevk edilen Haşan Askeri Bey kumandasındaki 1, 5, 6’ncı alaylardan müteşekkil 2. Fırka’nın kolbaşı, 22 Kanun-ı sani [1]331 ’de (4 Şubat 1916] Kûtü'l-Amâre’ye muvâsalat etmişdir. Bu fırka dörder taburu, üç piyade alayıyla bir topçu alayından mürekkeb olup mevcudu 15000 raddesinde idi. Bu fırka ile beraber Mızraklı Süvâri Birinci Alayı ile Irak Süvâri Livası, 13. Alay’dan müteşekkil bir süvâri livası da Irak’a gelmiştir. 2. Fırka Süvâri Livası’nın vürûduyla 35. Fırka, 51, 52’nci fırkalarla Felahiye’ye, 45. Fırka ve 35. Fırka’dan bir alay ile “103. Alay Kut muhasara hattını, 13. Kolor- du’da sağ sahili taht-ı işgalde bulundurmak maksadında idi. 45. Fırka Kumandan Vekili Binbaşı İsmail Hakkı Bey de 12 Kanun-ı sani [1]331 (25 Aralık 1915) tarihinde alayına gelmiştir. 7. Alay, İsmail Hakkı Beyin emrinde olarak menzil civannda 21 Kanun-ı sani [1]331 ’de (3 Şubat 1916] hem tathirat yapmak ve hem de istirahat etmek üzere gönderilmiş ise de herhangi bir sebepten ise o geceyi sahilde geçirmiş, 22 Kanun-ı sani [1]331 ’de (4 Şubat 1916] sağ sahile geçerek İmam Mansur civannda istihkamlar tarafından Garraf üzerine inşa edilen köprüden geçerek Kut’a karşı aynı günde mahall-i mezkûra gelen Miralay Ali İhsan Bey’in gösterdiği mahalde grup halinde ve nısf daire şeklinde üç taburluk ser-köprü tahkimatı yaptırılmıştır. Ve aynı tarihte yine 7. Alay’ın bulunduğu mahalden iki fırka kıtâ’attan bir alay geçerek Makasis’in 1,5 kilometre kadar cenupta 13. Kolordu karargâhına gelmişlerdir. 1 Şubat [1]331 (14 Şubat 1916] evâsıtına doğru 51. Fırka Kumandanlığı’na tayin olunan Miralay Hüseyin Cemil Bey de gelmiş ve Kut Grup Kumandanlığı’na tayin olunmuş, Kaymakam Reşid Bey de 44. Alay’a gitmiştir. 44. Alay Kumandan Vekili Nazmi Bey 3. Alay Kumandanlığı’na tayin edilmiş, 51. Fırka’ya mensub 44. Alay istirahat etmek üzere mevzi’i 45. Fırka’ya teslim ederek Kûtü'l-Amâre menzilinde bulunmakta idi. (15 Şubat [l]331’de (23 Şubat 1916] grup ihtiyatı olarak sol sahilde muvaffak olamayan düşman, inadında ısrar ederek bir fırka ile takviye edilir edilmez bir defa daha talihini denemek maksadıyla bu seferde sağ sahilden taarruz etmek emeliyle mezkûr sahil cephesine 13. Kolordu cephesini keşfe çalışıyor idi. Bu taarruza geçmek için de ara sıra Felahiye mevzi’ini şiddetli bir surette bombardıman ediyordu. 13. Kolordu Kumandanının orduya takdim ettiği raporda düşmanın sağ sahilden taarruz edeceğini (kendi keşfiyâtına nazaran) bildirmesi üzerine Felahiye’yi nazar-ı itibara almayarak sağ sahile emniyet veriyordu.Vaziyet-i Umumiye: Sağ sahilde sol cenahda 35. Fırka’dan 104. Alay Sinn tepelerinde, 105. Alay Zemzir’de, 2. Fırka sağ sahilde Sabis’in şimal-i garbisinde iki alayla mevâzi’de (1. Alay, 5. Alay, 6. Alay), (Sinn) tepelerinin 7, 8 kilometre cenûb-ı şarkisinde Beyt-i İsa’da, 35. Fırka’dan 103. Alay Kut muhasarasında, 51. Fırka’dan 7. Alay 13. Kolordu ihtiyatında, aynı zamanda ordu ihtiyatı olmak üzere hidâyette Makasis kalesi yanında, bilâhare geçit yaparak Medhi’de sol sahilde Aşâir Livası Cemâliyat tepelerinde (Tahkimat tepeleri de deniyor)Kut cephesinde: 45. Fırka 35. Fırka’dan 103. Alay, 51. Fırka’dan 44. Alay Kut grup ihtiyatında
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[15“]Felahiye’de vaziyet: Sol sahilde 52. Fırka mevzi’de, 51. Fırka’dan 9. Alay hem 52. Fırka ihtiyatı ve hem de sahil muhâfazasında idi. 7. Alay Kumandanı Ali İhsan Bey’den aldığı emir üzerine civardan şahtur tedarik ederek ve Kut menzil civarından halatlarla çekilerek kura’dan getirilen iki üç parça şahtur geçit harekâtının tecrübesini yapmakta idi ki bu geçit harekâtını da bahriyeli bir yüzbaşının idaresinde yapılıyordu. (Yüzbaşı Fethi Efendi şu vesâitle ancak bir alay makinalı tüfekleriyle beraber yolda hayvanat ağırlıkları dahil olmadığı halde 4,4,5 saatte geçidini ikmal edebiliyordu ki bu hal hidâyette iyi idi. Rüzgârlı zamanda bu müddet daha ziyade uzuyordu. Zira suyun akıntısı ve rüzgârın tesiriyle şahturlar geçit mahallinden daha aşağı düşüyor, tekrar bunları halatla çekerek geçit mahalline getiriliyor idi. Bilâhare geçit mahalline toprak ve çalılarla iskele yapıldı ve şahturcularda da kelâl hâsıl oldu ve vesâitten biri de mavna sisteminde bir ganbot teknesi ve bunları karşıya cer’ etmek üzere gazla seyr u sefer icra eden motor gelerek bir alay tekmil vesâitle 2,5-3 saatte karşıya naklediliyor idi. Kıtâ’at Makasis kalesi civarından mezkûr vesâitle geçit yaparken Kut’ta mahsur kuvveti de uzun menzilli toplarla ara sıra fasılalı surette geçit mahallini top ateşi altına alıyordu. Buradaki koca ordunun bir köprü kuracak vesâiti olmadığı gibi bir köprücü takımı da yok idi. Menzil civarında bir köprü var idi. Bunun da şahturları yekdiğerine fasılalı surette raptedilmiş ve üzerlerine kelek ağaçları istif edilerek çivilerle tutturulmuş idi. Köprünün tülü 36 - 37 metre, arzı 3,5 - 4 metre idi.23/24 Şubat [1]331 ’de (7/8 Mart 1916] gece düşman bütün kuvvetiyle Sâbis istikâmetinde yürüyüşe geçerek (Felahiye mevzi’inde bir işgal kuvveti bıraktıktan sonra) Havr-ı İbrahim’in garbından dolaşmak sûretiyle fecirle beraber Cemâliyat tepelerinde bulunan Aşâir Livası üzerine ani bir taarruzla dağıttıktan sonra Dicle Kanalı içerisinden yürüyüşüne devamla 800 metre kadar mestûren Sâlis limanına yaklaşmıştı. Sahra bataryalarından bir kısmı mevâ- zi’i dövmeye başladığı bir sırada (Sinn) tepelerinde bulunan ve tahkimatla iştigal eden 104. Alay Sâbis tepesine mevzi’e gönderilmiştir. Bütün kıtâ’at da mevzi’lerini işgal ederek düşmanı intizarda bulunuyor idi. Bu esnada tahminen 10 saat evvelde düşman hafif ve ağır toplarıyla Sâbis tepesi ve civar mevâzi’i cehennemi bir ateşle bombardımana başladı.24 Şubat [1]331 / (8 Mart 1916]. Bunu müteâkiben Dicle kanalı içinden mestûren ilerleyen düşman piyadesini çıkarak ilerlemeye başladı. Düşmanın ilerlediğini gören bütün kıtâ’at şiddetli bir ateş açmış ise de Sâbis tepesi önünde bulunan 105. Alay 3. [Tabur] bombardımandan fazla zâiyât vermiş ve mütebâki efradı da mütearrızına mukâbele edemeyerek geriye kaçmış olduğundan siperler düşman tarafından işgal edildi. Siperden firar eden efrat Sâbis’in gerisinde Mülazım Haşan Efendi’nin tehdidiyle toplanmış mûmâ-ileyh bunları düşmana hücum ettirip siperleri istirdad etmek maksadıyla Sâbis tepesi üzerine çıkarmış ise de siperleri işgal eden düşman üzerlerine ateş açar açmaz kâmilen geriye kaçtıklarından siperlerden düşmanı çıkarmak mümkün olmamıştı. Düşman aynı zamanda 2. Fırka’nın 1 ve 5. Alayları üzerine de taarruz ederek 1. Alay’ın siperlerinden bir kısmına girmeğe muvaffak olmuşdur. Mezkûr alay tarafından mukâbil taarruz edilmiş ise de düşmanı siperlerden çıkarmağa muvaffak olamamıştır. Bu esnada süvârisi de İmam Mansur’un garbından dolaşarak sağ cenahı ihata ile bütün kıtâ’at muhasara olunmak üzere bulunduğu bir sırada
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[1&]Garraf sahilinde çamaşır yıkamakta olan 5. Alay 4. [Tabur vaziyetin vehametini görerek tabur kumandanı bila-emir taburuna bulunduğu mahalde mevzi’ aldırarak düşman süvârilerine ateşe başladığı zaman süvâri livamız da Garraf köprüsünden geçerek sağ cenahımızı ihata etmiş olan düşman süvârilerine hücum etmek sûretiyle (muhasarada bulunan Kut’daki düşman da süvârilerinin hatt-ı ric’atimiz üzerine düşmekte olduklarını görerek topçusu ile muhârebeye iştirak ediyordu) tef ve vaziyeti düzeltmiştir. Sâbis tepesinde ve 1. Alay siperlerinde bulunan düşman ilerlemek üzere mütereddit bulunduğu esnada Medhi’de bulunan 7. Alay’dan sol sahile geçmiş olan 3. Tabur’un iki bölüğü (9. Bölük, 10. Bölük) cebri yürüyüşle 9. Bölük Yüzbaşısı Mustafa Hayreddin Bey kumandasında Sâbis tepelerine geldi. Orada avcı hattında topçu ateşinden zâiyât vermemek maksadıyla açılarak birer baş siperleri vücuda getirmişlerdir. Bu iki bölük, süngü takarak siperlerde bulunan düşman üzerine hücum etmişler, ellerinde bomba olanlar bombalarını olmayanlarda eline geçen tuğla ve toprak tezekleriyle mukâbele ederek siperlere atlayıp düşman ile süngü süngüye gelmişlerdir. Kurtulabilenler geriye kaçmışlar ise de bunlar da ateşle takip edilmişdir. Mezkûr taburun diğer iki bölüğü de Sâbis tepesi gerisine gelerek 1. Alay Kumandanı Kaymakam Talat Bey emrine girmiş ve mûmâ-ileyhin ihtiyatını teşkil etmişdir. 1. Alay siperlerinde bulunan düşman bu kahraman bölüklerin süngülerine tahammül edemeyerek tard ve telef edilmişlerdir.Bölüklerin bu hareketinden dolayı alayın sancağı 24 Şubat [l]331’deki (8 Mart 1916] yararlık ve fedâkârlığa mükâfâten altın ve gümüş madalyalarıyla taltif buyrulmuş- tur. Bütün kıtâ’at cephesinde muvaffakiyet elde edemeyerek düşman Cemaliyat tepelerine kadar firar sûretiyle ric’at etmişdir. Muhârebe esnasında Kut grup ihtiyatında bulunan
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44. Alay ile Felahiye ihtiyatında ve sahil muhâfazasında bulunan 9. Alay da bu muhârebeye yetişmek üzere emir almıştır. 44. Alay’ın mesafesi yakın olduğundan pek çabuk yetişmiş ise de o zamana kadar muhârebe hitam bulmuştur. 7. Alay’ın diğer iki taburu muhârebe sa- fahâtında 13. Kolordu ihtiyatı olarak muhârebeye girmeğe lüzum kalmadığından muhârebe neticelenmiştir. 3. Tabur’u burada iyi hizmet ve fedâkârlık göstermiştir. 9. Alay da emir alarak geçit mahalline nısfü’l-leyle yakın geçit mahalline gelmiş, bir buçuk saat zarfında geçidini ikmal ederek Makasis’in cenûbunda bulunan 13. Kolordu ihtiyatını teşkil eden fırkasına iltihak etmişdir. Geceleyin düşmanın ikinci bir taarruzuna intizar olunmakta iken keşfiyat neticesi olarak düşmanın Zemzir istikâmetinde ric’at etmekte olduğu bildirilmesi üzerine alınan kolordu emri ile üç koldan olmak üzere 35. Fırka sol cenahda nehir kenarında, 51. Fırka vasatta, 52. Fırka sağ cenahda, Süvâri Livası sağ cenah açığında (düşmanda takip olunacak fikrini uyandırmak için) bir nümâyiş harekâtı yapıldı. 25 Şubat [1]331 (4 Mart 1916]. Bu takib-i harekât esnasında süvâri, seri sahra bataryasından bir takım dörtnal takip kuvvetlerimizi ileri 600 metre kadar geçtikten sonra top attırarak ric’at etmekte olan düşman yürüyüş kuvvetleri üzerine müessir bir ateş açtı. Şarapnellerin yürüyüş kuvvetleri üzerinde patlaması ile biraz da kargaşa olması ve topçuların top indirerek ateş açmağa mecbur olmuşdur. Açılan düşman topçu ateşi kıtâ’atımıza tesire başladığından bütün takip kuvvetlerinin durdurulup tahkimat yapmaları daha ziyade ilerlemesi ve yapılan maksat hâsıl olduğu emredildi. Bir müddet tahkimatla iştigal ettikten sonra gurubla mevâzi’i 35. Fırka’dan bir alay [a] teslim edilerek “104. Alay” 51. Fırka kıtâ’atı (Sinn) tepeleri gerisinde istirahata geçmiştir. Esnâ-yı takibte 35. Fır- ka’dan bir alay “103. Alay" verilen dur emrinde duramayarak düşmanı takip etmesi ve Zemzir tepelerini işgal etmesi emredildiğinden alay-ı mezkûr da vazifesini ifa etmişdir. Bu alayın 2. Fırka emrinde bulunan taburu da 26 Şubat [1 ]331 ’de (5 Mart 1916] alayına iltihak etmişdir.2. Fırka Sâbis tepesi civarına gelerek istirahata geçmiştir. Bu muhârebede dört zabit olmak üzere 80’i mütecâviz esir alınmıştır. Düşmanın telefâtı dört bin ila beş bin kadar tahmin edilmektedir. Sâbis tepesine taarruz eden düşman kıtâ’atı manga manga kol nizamında geçiyorlardı. Düşmanın bu telefatına nisbeten telefâtımız pek azdır. Bu muhârebede eli satirli yamyam ve İskoçyalı, Hindli, İngiliz neferleri görülmüştür. Bunlar diğerlerine nisbeten [oldukça] cesurdurlar. 27 Şubat [1]331 ’de (6 Mart 1916] düşman ale’s-sabah Zemzir tepelerinde bulunan 104. Alay üzerine iki liva piyade ile taarruz etmiş ve bir kısım siperlere girmeğe muvaffak olmuşlar ise de 104. Alay Kumandanı Binbaşı Sadık Bey’in cesaret-i şahsiyesiyle ric’at eden tabur efradını geriye çevirmiş ve ihtiyatta bulunan bir bölük ile de takviye ederek siperleri düşmandan istirdad ettirmiş ve kendisi şehit olmuşdur. Bu muhârebede dördü zabit olmak üzere 100’ü mütecâviz esir alınmıştır. Düşmanın telefâtı 1000 kadar tahmin edilmektedir. 1 Mart [1]332 (14 Mart 1916], (Sinn) tepeleri gerisinde istirahatta bulunan 51. Fırka Felahiye mevzi’inde bulunan 52. Fırka’yı tebdil etmek üzere bulunduğu
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[17“]mahalden hareket etmiş ise de havanın yağmurlu ve fırtınalı olmasından dolayı yalnız 7. Alay geçit yapabilmiş, diğer kıtâ’at yapamamıştır. 2 Mart [l]332’de (15 Mart 1916] biraz hava sükûnet bulması üzerine geçit harekâtına başlanarak öğleden sonra iki saat sonraya kadar devam etmiş ve guruba yakın Felahiye’ye müteveccihen yürüyüşe başlamış, sabaha karşı da 52. Fırka’yı tebdil etmişdir.Felahiye’de vaz’iyet: Sağ cenahda 7. Alay, sol cenahda 44. Alay ihtiyatta, 9. Alay aynı zamanda sahil muhâfazasında, 52. Fırka da Medhi civarında ordu ihtiyatında; sağ sahilde vaziyet: 35. Fırka Zemzir, 103. Alay noksan, “2. Fırka” “Sinn” tepeleri Ebter, Sâbis hattında, bu fırkadan 6. Alay kendi nâmına izâfeten vücuda getirdiği Beyt-i İsa civarındaki tahkimatta bulunuyordu.Kûtü'l-Amâre muhâsarası vaziyeti: Sol sahilde 35. Fırka tekmil kuvvetiyle, sağ sahilde 35. Fırka da 103. Alay Zemzir’deki vaz’iyet mevki’-i muhârebe şeklini aldı.

7 Mart [1]332 [20 Mart 1916] tarihinde Medhi civarında bulunan 52. Fırka’dan 37. Alay Garraf serköprü istihkamatı hazır etmek üzere sağ sahile geçirilmiştir. 52. Fırka’nın diğer alayları Beni Temim hatla iştigal etmekte idiler. 9 Mart [l]332’de [22 Mart 1916] düşman Zemzir mevzi’ine taarruz etmiş ise de muvaffak olamamıştır. 11 Mart [l]332’de [24 Mart 1916] Zemzir mevzi’ini 2. Fırka’ya teslim ederek 35. Fırka Ebter, “Sinn” hattına çekilmiştir. 2. Fırka’dan bir alay sağ cenahdan Havr-ı İbrahim [i] dolaşarak ihâta edecek düşman, karşı muhit ileri karakol müfrezesi nâmıyla tahkimat tepelerinin istikâmetine sürülmüştür.20 Mart [ 1 ]332’de [2 Nisan 1916] Garraf serköprüsü tahkimâtıyla iştigal eden 37. Alay 13. Kolordu ihtiyatı olmak üzere Makasis civarına cephe almıştır. 21 Mart [1]332 [3 Nisan 1916] tarihinde 37. Alay sol sahile geçirilerek fırkasına iltihak etmişdir. Geçit mahallinde bulunan vesâit-i nakliye şahtur ve küfe tabir edilen Arap kayığı ve küfesidir. Şahtur gayet kalın tahtalardan altı düz yani su keçesi olarak imal edilmiş, içerisi tahtaların birleştiği kısımdaki deliklerde ziftlidir. Yani nehirde isti’mal edilen bir nevi kayıktır. Kürekler gayr-ı muntazam ağaçlardan yapılmıştır. Bilâhare bu kürekler ile hareket eder. Mezkûr tarihte Zemzir’de bulunan 2. Fırka’nın verdiği raporda düşmanın faik kuvvetleriyle Zemzir’e taarruz edeceğini ve mukâvemet edilemeyeceğini bildirdiğinden 13. Kolordu Zemzir’in terkini emir almıştır. Fırkanın çekilmesi için 105. Alay Beyt-i İsa hattına dönmüştür. 2. Fırka ale’s-sabah Zemzir mevzi’ini terk ederek çekilmiş, düşman da müşkilâta uğramadan Zemzir’i işgal ederek Felahiye mevzi’i gerisinde top ve makinalı tüfekleriyle ateş altına almağa başlamıştır.22 Mart [l]332’de [4 Nisan 1916] Felahiye’de iâşe, büyük ağırlıklar kâmilen Medhi civarında bulunduğundan yemekler burada ihzar edilerek tenekelere konduktan sonra mahsus yapılmış sandıklarla hayvanâta tahmil edilerek gurubla beraber iaşe zâbitleri marifetiyle yemek tevzi’i mahalli olan topçu mevâzi’i civarında tevzi’ edilir. “Büyük ağırlıklar daha ileri sokula- mıyorlar idi. Çünki düşman topçusu ateş ediyordu” Yemek almak için her gün münâvebe ile bölüklerden mevcud mangalardan birer nefer tefrik edilerek efradın yemekleri celp ediliyordu.Yevm-i mezkûrda düşman fasılalı surette bombardıman ederek kıtâ’ata telefât verdiği gibi mevâzi’ide hasarâta uğratıyordu. Düşman burada iki defaya mahsus olmak üzere mükerreren
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[l^]Sehven açık bırakılmıştır.

Irak’da İngilizlerden zabt ve kendilerine karşı isti’mal ettiğimiz seri’ ateşli toplardan

Yeni gibi bilakis askeri deha. Irak’da seri’ ateşli sahra toplarımızdan bir batarya ateş açarken
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nordenfelt olarak isti’mal etmişdir. Biri zabit diğeri nefer kıyafetinde zabit olmak üzere mahza düşmanın taarruz edip etmeyeceğini keşif etmek üzere hile-i harbiyesiyle mükâleme memuru gönderildi. “Düşmanın zikzaklarıyla mevâzi’e takarrübundan cepheye ve safı sahilden yaptığı bombardımandan taarruz hissedilmiş olduğundan” işine giden mükâleme memurumuz düşman kumandanı tarafından “yann taarruz edeceğiz, taarruz hitamına kadar bizde misafir olarak kalacaksınız” diyerek geriye göndermemiştir. Tahminen bir ayı mütecaviz zamandan beri devam eden bombardıman bütün siperleri gayr-ı kabil-i tamir hale ge[tir] miştir. Gerçi kum torbaları ile tamire çalışılıyor idiyse de tamiri mümkün olamıyordu. Aynı zamanda da suların feyezân zamanı olmak dolayısıyla nehir yükselmekte olduğundan nehir kenarına yapılan setlerin irtifa’ı da kâfi gelmediğinden set üzerinden suyun siperlere suyun hücum etmesi ve bütün efrat ve zâbitân cephede düşmanla muhârebe etmekle beraber su ile de boğuşmağa başlamış ve nihayet elde mevcud kum torbalarıyla yapılan setler ile de suyun siperleri doldurmasına mani’ olmuşdur. Düşman topçusu kıtâ’atı hisseder etmez süddeyi yıkmak üzere mezkûr mahalli dövmeye başlamış idi ise de bereket versin ki tam isabet yapamamıştır. Bu mevâzi’de daha fazla kalınamayacağı şayet kalınacak olursa büyük cinayet işleneceği idrak edilerek 20 kilometre geride İkinci Felahiye nâmıyla yâd edilen havr-ı istihkam ve Araplar tarafından hazır edilmekte olan mevzi’e çekilmek için emir verildi.Siperlerde 44. Alay’dan iki bölük (10. Bölük, 11. Bölük) terk edilerek bütün kıtâ’at 22/23’de çekilmeğe başlamıştır. Mevzi’de terk edilen bölükler vazifesini düşmanın vuku’ bulacak taarruzuna kadar mevzi’de kalacak ve düşman tarafına gönderilen mükâleme memurlarımızın vürûdunda geriye sevk etmek üzere ve aynı zamanda da düşmanın ufak tefek taarruzlarına mukâbele ederek fâik kuvvetle taarruz anında siperleri suya gark etmek ve gerideki kıtâ’ata icap eden zamanı kazandırmak şartıyla geriye çekilecekdir. Aynı zamanda esas maksat tekmil kıtâ’atın geriye çekilmesini himaye, geride tahkim edilmekte olan İkinci Felahiye hattını takviye etmek üzere fırkaya bir zaman kazandırmak mülahazasıyla ihtiyatta bulunan 9. Alay Birinci Felahiye’nin takriben 7-8 km. şimal-i garbisinde Sanâiyât nâmıyla ihzâr edilen ve fırkanın ileri mevzi’i addedilen mevâzi’ işgal ettirildi. Sanâiyât mevzi’inde vaziyet: 9. Alay 3. [Tabur] Sanâiyât’da, 9. Alay 1. [Tabur] sol cenahda, 9. Alay 2. [Tabur] ihtiyatta, mevcud makinalı tüfek, tüfekten biri 1. Tabur diğeri 3. Tabur cephesinde bir sahra topçu takımı.İkinci esas Felahiye hattı vaziyeti: Sağ cenahda 7. Alay, sol cenahda 44. Alay, 52. Fırka ordu Felahiye ihtiyatında.Kûtü'l-Amâre muhasara vaziyeti: 45. Fırka sol sahilde, 35. Fırka’dan bir alay sağ sahilde (103. Alay). 23 Mart [l]332’de [5 Nisan 1916] fecirle beraber düşman Birinci Felahiye mevzi’ini bütün toplarıyla cehennemi bir ateşle bombardımana başladı. Müteâkiben keşif avcı batlarıyla taarruza kalkmış, mevzi’de bulunan bölüklerin fâik düşmana karşı çekilmeleri evvelce emredildiğinden bölükler de siperleri suya gark etmek için yapılan menfezi açarak geriye çekilmiş, düşman da telefât vermeden mevzi’leri işgal etmişdir. Bu iki bölükten yolunu şaşıran 15-20 nefer esir düşmüşlerdir. (Sağ cenah alay mıntıkası 44. Alay efradı,
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[1^]bilemedikleri cihetle geriye gitmek için takip ettikleri zikzaklarına, ileri hatta çıkıverince düşmana esir olmuşdur. Her alay mıntıkasını kendi bölüklerine bırakmış olsa idi tabiî çekilirken yolu şaşırmazdı. Binâen-aleyh esir de olmazlardı.) Birinci Felahiye mevzi’ini telefâtsız işgal eden düşman mağrurâne 16.000 kişilik bir kuvvetle taarruza devam etti ise de Sanâyiât mevzi’ine 2000 metre takarrüb eder etmez mezkûr mevzi’i taht-ı işgalde bulunduran 9. Alay kıtâ’atı tarafından top ve makinalı tüfeğin piyade ateşleri yağdınlarak açılıp yayılmağa icbar edilmişdir. Ateş bütün şiddetiyle devam etmekle beraber düşman da muttasıl ilerliyor, pek az mesafe ilerlediği halde fazla zâiyât veren düşman ısrar edecek olursa zâiyâta mukabil muvaffakiyet elde edemeyeceğini düşünerek kıtâ’attan bazılan 1300 bazıları da biraz daha yakın olmak üzere tevkife mecbur edildi. Düşmanın taarruzu esnasında alaya takviye ihtiyatı olup olmadığı sorulması üzerine cevaben “tevkif edildi, takviyeye ihtiyaç yoktur” demiştir. Bununla beraber her ihtimale karşı hem cephane ikmal etmek ve hem de icabında takviye etmek üzere 7. Alay ve 44. Alay’dan birer tabur ki cem’an iki tabur sevk edilmiş ise de ihtiyaç hissetmemiş, mezkûr taburlar getirdikleri cephaneyi bırakarak gurubla kıtalarına avdet etmişlerdir. Bu suretle akşama kadar kalarak tarafeyn top ateşi teatisinden başka bir şey yapmadı. Ordudan alınan emirde ileri mevzi’de bulunan 9. Alay vazifeyi ifa ettikten gurubla beraber İkinci Felahiye hattına çekilmesi emredildi. Kıtâ’at aldıkları emir mûcibince hazırlıklarını ikmal edip ikinci emre intizar eyledikleri bir sırada gurubla beraber bütün mevzi’ düşman tarafından (trampet ateşi) altına alındı. Kıtâ’at hazırlıktan vazgeçerek bütün mevcudiyetleriyle ateşe başladılar. Bombardımanla beraber sağ cenahda 12. Bölük Kumandam A4ülazım-ı evvel Edhem Efendi emir ile geriye çekilmiştir. Bunu görerek mezkûr bölüğün solundaki 9. Bölük’ten bir kısım efrat geriye kaçmış, diğerleri siperlerin içine gizlenerek düşmana ateş açmamışlardır. Bu bombardıman iki saat devam ettikten sonra hitam bulur bulmaz topçu ateşi himayesinde zulmetten bi’l-istifade düşman piyadeleri taarruza kalkmış ise de kıtâ’atımızın şiddetli ateşi sayesinde siperlerin ancak 10 metre önüne gelmişler ve orada kamilen mahvolmuşlardır. 1. Tabur’un mıntıkasında bombardımanı müteâkib bir İngiliz Başçavuşu “teslim Türk!" diyerek sipere atlamış ve teslim olmuşdur. Bunun ifadesine nazaran kendi kıta’sından taarruz eden efrat [tan] yalnız kendisinin kurtulduğunu, diğerlerinin mahvolduğunu anlatmıştır. Sağ cenahda bulunan ve yukanda zikrolunan 3. Tabur’dan iki bölük cephesinden ateş gelmediğini hisseden düşman bila müşkilât 12. Bölük siperlerini işgal etmiş, 9. Bölük siperleri önüne gelen düşman da, efradın böyle siperler [d] e görünce zaten siperlere huruç kademesi yapmamış olan bölük hâkim vaziyette bulunan düşmana süngülerini isti’mal edememiş, bunlardan bir kısmı da süngülenerek mezkûr bölük siperleri de düşman tarafından işgal edilmişdir. Bombardıman esnasında cehennemi bir ateş yağdıran ve henüz mevzi’i terk etmemiş olan 10. Bölük ise sağ cenahda siperlerin düşman tarafından işgalini haber alır almaz hemen bölük bombacılannı sağ cenahdaki siperlere koyarak düşmanın sola doğru tevsi’ine mâni’ olmuş ve vaziyeti tespit etmişdir. Sağ cenahdan siperlere girmiş olan düşman aynı zamanda bir taburuyla da (sağ ce- nahdan) (bütün kıt’ayı esir etmek maksadıyla) ihâtaya başlamış ise de alay ihtiyatında bulunan 2. Tabur’dan bir takım düşmana karşı cephe aldırılarak düşmanın ihâtasına mani’ olmuşdur. 1. Tabur’un ric’atiyle bu takım geriye çekilerek kıtâ’atına bilâhare iltihak etmişdir. 3. Tabur’un iki bölüğünün suver-i muhtelife ile mevzi’inden çıkmasıyla sol cenah taburunun vaziyeti tehlikeye düştüğünden zaten gurubla beraber çekilmek emir olunmakla 3. Tabur’a mensub 10. Bölük de tabur emrinde olarak muntazaman çekilmişlerdir. Bombardıman esnasında tabur kumandanları, kıt’alan başında bulunmadıklanndan bu yolsuzluğa meydan verilmiştir.
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HARB-Î UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
7^7Siperlere giren düşmanın süngümüzden pek fazla yılmış olması hasebiyle ric’at eden kıtâ’atımızı ateşle takibi bile unutturmuştur. Bu muhârebede en çok zâiyât veren 9. Bölük olmuşdur. Bu bölükten 5-6 neferden başka kimse kurtulamamıştır. Diğer bölüklerin zâiyâtı azdır. Düşman bu zâiyâtımıza mukabil pek fazla zâiyâta duçar olmuşdur. Siperlerin önünde hasıl olan iniltilerin çokluğu da buna bir delildi. 9. Bölük cephesinde bulunan bir makinalı tüfek de çekilemeyerek düşmana terk edilmişdir. Bila-emir geriye çekilen 12. Bölük, 9. Bölüğ’ün efradı, 2. Tabur Alay Kararğahı sahra takımı, ric’at ederek İkinci Felahiye mevzi’ine bi’l-müruı istirahata geçmişlerdir. Alay kumandanı ile diğer kıt’a kumandanları birinci taburun henüz avdet etmemesinden mevzi’de gözükmekte oldukları bir sırada tabur-ı mezkûr da avdet etmiş- dir. Bu alayın ric’atini müteâkib düşman kıtâ’atımızı mevzi’-i aslilerinden tard ettim zannıyla 23/24 gecesi yürüyüş yaparak 24 Mart [l]332’de [6 Nisan 1916] fecrin hululüyle mevzi’e 800 metre mesafede kolbaşı görünerek, mevzi’de bulunan bütün kıtâ’atın bilhassa Topçu Alayı’nın faaliyeti sayesinde şedit ve müessir ateşlerle takarrüba daha ziyade muvaffak olamayan düşman ric’ata mecbur edilmişdir. Ric’at eden düşman ateşimizin tesir haricine çıktıktan sonra ellerinde kum torbaları olduğu halde tahkimata başladı. Ve bu tarihten 27 Mart [1]332 [9 Nisan 1916] tarihine kadar hiçbir harekette bulunmadı. Gerek düşman ve gerekse kıtâ’atımız kemal-i keremi ile mevzi’lerini tahkime çalışıyorlardı. 9. Alay bu muhârebedeki fedakârlığına binâen altın ve gümüş madalyalarıyla taltif buyrulmuştur.Felahiye’deki vaziyet: Sağ cenahda 7. Alay, sol cenahda 44. Alay 52. Fırka, 43. Alay’dan bir tabur, 44. Alay ihtiyatta, 43. Alay’dan iki taburuyla 9. Alay fırka ihtiyatında, 52. Fırka diğer iki alayıyla beraber ordu ve kolordu ihtiyatında, mevzi’deki kıtâ’atı 51. Fırka Kumandam Miralay Hüseyin Cemil Bey’in kumandasında.Kûtü'l-Amâre muhasara vaziyeti: 45. Fırka sol sahilde, 35. Fırka 103. Alay’dan biı tabur sağ sahilde; sağ sahil vaziyeti: 35. Farka’dan bir alay Beyt-i İsa mevzi’inde, 104. Alay ve 103. Alay’dan iki tabur 35. Fırka ihtiyatında, 2. Fırka (Sinn) İbn Sâbis hattında. 27 Man [1 ]332, [20 Mart 1916] saat 4 evvelde düşman keşif avcı batlarıyla sessizce taarruza kalkarak ve ileri sürülen keşif kuvvetlerimizle birlikte sol cenahda bulunan 44. Alay’ın sağ cenah taburu mıntıkasında siperlere girdiği, gerçi uykuda bulunanları süngülemiş ise de diğerleriyle çarpışmakta iken atılan bir tenvir tabancasıyla ortalığın aydınlatıldığı esnada düşmanın siperler önüne geldiği görülerek sağ cenah alayıyla 7. Alay sol cenah taburu tarafından şiddetli bir ateşle karşılanarak aynı zamanda sol cenah alay ihtiyatında bulunan mezkûr alayır üçüncü taburunun iki bölüğü ve 7. Alay’ın ihtiyatında bulunan taburdan bir bölük tarafından yapılan süngü hücumunda siperlere girmeğe muvaffak olan düşman efradının kaffes süngüden geçirilmiştir. Bu sırada takviye etmek üzere gelen düşman efradı da siperler haricinde görüldüğünden efradımız hemen siperlerden dışarı fırlayarak bunlara da vuku’bular hücumda bir kısmı süngülenmiş diğer kısmı da firara başlamıştır. Yine sol cenah alay ihtiyatında bulunan 43. Alay’dan bir tabur ile 7. Alay ihtiyat taburu (iki tabur) takviyeye gelmiş ise de ancak muhârebenin hitamına yetişebilmişlerdir. Düşmanın taarruzunu haber abı almaz ihtiyatta bulunan 43. Alay’dan iki taburuyla 9. Alay’ı ileri hattı takviye etmek üzere

» 94 «



13 ; •

y - ^,7 OÍ* 9J)' . X -*Z Z* 1 ¿¿/aA ^i/Â) S' ASj » */ o/s^

^>jJ^ X : z . -¿j'
Z Z Z * * * S * » '

fy/jj ^j/à/'Jl*>A y/y/ iy/Ai . J^jsy/'t¿tJ^¿X\~jL£í'yj¿l*f ^.>'c¿)s'; . .. *-Aj , 

* "’A^.j^u ’,*Ay S»v ifi ***^'tfJ jyK ^J> A-4Z rJj>/yu . '

'} * <^ ’ " * ' X _ . y
ti>//jf u ^A/j . x/xA—z^

*/A— ^^.9 ^C'%ï A^x v^%óxZ ^-y ¿Ay ^/l9^/j <*'

jy9i\^fjÀ'S* 9^ cy A^y^y^Y cj¿yj//y^yy^y ¿sr"-^

^y\) t v ^y

t" » ‘ * 1 ' ‘ 1 * y “ a • - * * V
4? ,, J^y^/LA yj) A tu . jjy , y u '¿'SA

» 95 «



HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ'L-AMÂRE
[1^]sevk etmiş ise de düşmanın muhârebeyi müteâkip yaptığı şedit topçu ateşine maruz kalarak beyhûde telefât vermelerini mucip olmuşdur. Bu topçu ateşi esnasında 43. Alay Kumandanı Kaymakam Fazıl Bey’le bir tabur kumandanı, etrafını tarassut eder iken şarapnel ile şehit düşmüşlerdir.Yine bu esnada 9. Alay 9. Bölük kumandanı Yüzbaşı Muzaffer Efendi de ağırca mecrûh olarak hal-i ihtikarda bulunduğu bir sırada akan kanı ile eline geçirdiği bir mektup zarfı üzerine (bölük intikamımı alsın) cümlesini yazarak hayatına veda etmişdir. Düşmanın bu muhârebede telefâtı 4000 kadar tahmin edilmişdir. Buna nisbeten zâiyâtımız pek azdır. Bu muhârebede 24. Alay'in yararlığına mükafeten altın, gümüş imtiyaz madalyalarıyla sancağı taltif buyrulmuştur. Bu muhârebeden sonra mevzi’in pek kolay sükût etmeyeceğini anlayınca zikzaklarla takviye ve kendi mevzi’ini tahkime başlamıştır.Kıtâ’atımız da mevzi’in harap olan yerlerini tamir etmekle beraber muhârebe zamanında lüzum olan râh-ı mestûrları ve ana zikzaklarıyla ihtiyat mahallerini hazıra çalışmakta idiler. 29 Mart [1 ]332 [7 Nisan 1916] günü gurubu müteakib esmeğe başlayan şimal rüzgârı havrın suyunu yükselttiğinden suyun siperlerimize girmesine mani’ olmak üzere yapılan şeddi yıkarak sol cenah alayları siperlerini suya gark etmiş, kıtâ’atta zulmetten istifade ile siperlerden dışarıya çıkarak suyun önünü almak için pek çok uğraşmışlar ise de mümkün olamadığından siperlerin hafrı esnasında şose harici gerisine atılan topraklardan baş siperi yaparak bu vaziyette su içinde 31 Mart [1 ]332 [13 Nisan 1916] akşamına kadar kalmışlardır. Baş siperleri kazınarak kuyu haline getirilmiştir. Siperlerini su basan kıtâ’at, düşman tarafından yapılan topçu ve makinalı tüfek ateşleriyle pek çok zâiyât vermiştir. Düşman da aynı hale maruz kalmışdır. 31 Mart / 1 Nisan [13/14 Nisan] gecesi sol cenahda bulunan 44. Alay mevzi’ini 52. Fırka’dan 40. Alay'a teslim ederek Beni Temim’deki kolordu ihtiyat mahalline çekilmiştir. Fırka ihtiyatında bulunan 9. Alay da 37. Alay ile tebdil edilmişdir. 44. Alay’ın siperleri teslim almağa gelen 40. Alay sağ cenah 7. Alay Kumandanı İsmail Hakkı Bey’in emrine verildi. 44. Alay’dan siperlerini teslim almağa gelen 40. Alay yeni yaptığı avcı oyukları da su ile dolmasıyla bu siperlerden istifade olmadığından 40-50 adım daha ileride münasip mahallerde yeniden grup grup olmak ve havra mâil bulunmak üzere ihzar edilen siperlere bu alay yerleşmiştir.2 Nisan [1]332 [15 Nisan 1916] sabahı:
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[2&]
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[2&]Krokisi 47’nci sahifenin nihayetindeki beyaz kağıt üzerindedir.

j — js JjC_«Mola’da askerlerimiz. Beş dakikalık bir sohbet

Ümera ve zâbitânımızdan bir grup toplu vaz’iyette
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
¿2/7Münasip mahallerde yeniden grup grup olmak ve havra mâil bulunmak üzere ihzar edilen siperlere bu alay yerleştirilmiştir. 2 Nisan [1 ] 332’de [15 Nisan 1916] sabaha karşı şimal rüzgarı esmeye başlamış ve gittikçe şiddetlenerek havrın suyu hücuma başladı. Yeni yapılan siperler de su ile doldu. Efradın bir kısmı siperlerden akşam kazdıkları siperlerin toprakları gerisinde su içinde yatarak geceyi geçirdiler. Kendilerini düşman ateşinden muhâfazaya çalışıyorlar, diğer kısım da düşman topçu ateşini nazar-ı itibara almayarak mahzâ sudan kurtulmak için açıktan geriye çekiliyorlar. Bu alayın vaziyeti müşkil bir halde iken grup grup geriye çekilmeğe emir verdiler. Mevzi’ 52. Fırka emrinde 7. Alay bulunuyordu. Ve çekildi. Gurubu müteâkib rüzgâr biraz kesilir gibi olduğundan suyun hücumu da eski şiddetini gaybederek yavaş yavaş çekilmeğe başladı. 51. Fırka 7. Alay müstesnâ, mevzi’i 52. Fırka’ya devir ve teslim ederek geri çekilmiştir. Düşmanın yeni bir taarruzu nazar-ı itibara alınarak mevzi’in bütün en ufak nukâtını bile öğrenmiş olan sağ cenah 7. Alay mevzi’de kalmak şartıyla 52. Fırka emrine terk edildi. Sağ sahildeki vaziyet 105. Alay Beyt-i İsa mevzi’inde, 104. Alay ihtiyatta, 103. Alay muhtelif ileri karakol müfrezesinde, 2. Fırka Sinn - Ebter - Sâbis hattında.Sol sahil Felahiye vaziyeti: Mevzi’de 7. Alay, ihtiyatta 37. Alay ve 40. Alay, 51. fırka 9. Alay, 44. Alay Felahiye civarında kolordu ihtiyatında, 2/3 Nisan [1]332 [15/16 Nisan 1916] gecesi Beyt-i İsa mevzi’inde bulunan 105. Alay’dan katiben 1-1,5 km. ilerisindeki küçük karakol postalarına düşman taarruz ederek esir almış ve mevzi’-i asliyede 500 metre kadar takar- rüb etmişdir. 3/4 [15/16] gecesi 104. Alay, 105. Alay’ı tebdil etti. Bu alayın taburunda 104. Alay emrinde mevzi’de terk edilmişdir. Vaziyet-i muhârebe: Beyt-i İsa mevzi’inde: Sol cenahda 105. Alay 1. [Taburu] sağ cenahda 104. Alay’ın 1. ve 3 [Tabur]’u 102. Alay 2. [Tabur]’u ihtiyatta, 35. Fırka’nın diğer kıtâ’atı daha geride ihtiyatta, 2. Fırka Sinn - Ebter - Sâbis hattında, 52. Fırka’dan 43. Alay 13. Kolordu ihtiyatında düşamnın yaptığı bombardımanlardan ve ileri karakol müfrezesine taarruz edip esir almasından taarruz edeceği mülahazasıyla 43. Alay, 13. Tabur ihtiyatına gönderilmiştir. 4 Nisan [l]332’de [16 Nisan 1916] tulu’a yakın düşman, kara ve gemi toplarıyla Beyt-i İsa mevzi’ini şiddetli bir ateşle bombardıman etti. 45 dakika devam eden bu ateş esnasında düşmanın bir fırka kadar piyadesi 150 metre kadar siperlere yanaştırdıktan sonra bombardımanın tevkifi için biraz tevakkufa mecbur oldu. Kıtâ’at bombardıman[- dan] pek az zâiyât verdikleri halde ateşin kesilmesini müteâkib 105. Alay 1. [Tabur]’uyla 104. Alay’dan iki bölüğün cephesine taarruz eden düşmanı tevkif ve tard etmek şöyle dursun 105. Alay 1. [Tabur] efradı bilâ mukâvemet teslim almak istemiş, düşman esir almayarak kâ- milen süngüden geçirmiştir. 104. Alay 1. [Tabur] efradı siperlerini terk ederek firara başladılar ve düşman dahi bu taburların mevzi’lerini bilâ müşkilât işgal etti. Bu alayın ihtiyatında bulunan 104. Alay 2. [Tabur] efradı da geriye kaçmakta olan 1. Tabur efradına karışarak geriye kaçmağa başladılar. Sağda bulunan 104. Alay 3. [Tabur] mevzi’i terk etmeyib sebat etmiş ve düşman da bu mevzi’e girememiştir. Vaziyetin vahametinden dolayı 104. Alay 3. [Tabur]’da emirle daha şimal-i garbiye 6. Alay tahkimatına ric’at etti. Bu muhârebede iki mantelli sahra ve iki makinalı tüfek düşmana terk edildi. Bu esnada sol sahilde bulunan 51. Fırka’ya
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[21b]
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[22“]mensub iki alay da (9. Alay ve 24. Alay) sağ sahile geçirilerek 13. Kolordu emrine geçmişlerdir. 9. Alay’dan bir tabur “3. Tabur” 35. Fırka emrine gönderilmiştir. Bu keşmekeş vaziyet akşama kadar devam etti. Guruba yakın mukâbil taarruzla Beyt-i İsa siperlerinin istirdadı emredildi. Mukâbil taarruz vaziyeti: Sol cenahda nehir kenarında 35. Fırka emrinde, 43. Alay vasatta, 105. Alay, 104. Alay, 103 Alay, 9. Alay 3. [Tabur], 35. Fırka ihtiyatta, sağ cenahda 2. Fırka 1. Alay, 6. Alay, 5. Alay, 2. Fırka ihtiyatında. 4 Nisan [l]332’de [17 Nisan 1916] gurubla beraber bütün kıtâ’at taarruza kalkarak 3-4 km. mesafeden mevzi’e takarrüb edinceye kadar. Gerçi düşman tarafından yapılan ateşlerden fazlaca zâiyât verilmiş ise de nısfü’l-leylden biraz sonra vuku’bulan süngü hücumuyla siperler istirdad edilmişdir. Bu taarruzda bilhassa 43. Alay ile 1. Alay’ın yaptıkları hücum muvaffakiyeti temin etmişdir. 43. Alay aynı zamanda düşmana terk edilen iki mantelli sahra topunu da istirdad etmişdir. Muhârebenin hitamını mü- teakib mevzi’de 35. Fırka ile 43. Alay bırakılarak diğer kıtâ’at Sinn - Ebter - Sâbis hattına geldi. Bu muhârebede düşmandan bir miktar esirle 21 makinalı tüfek, bomba, mühimmat-ı şâire iğti- nam edildi. Düşmanın telefâtı kıtâ’atımızın telefâtına nazaran pek azdır. 2. Fırka mevcudunun üçte birini 35. Fırka ise üçte ikisini zayi etmişdir. 5 Nisan [l]332’de [18 Nisan 1916] tulu’a müteâkib düşman hafif bombardımandan sonra bir liva kadar piyadesiyle manga kolunda olarak taarruz etmiş ise de kıtâ’atımızın şedit ve müessir ateşleriyle pek çok zâiyâta duçar olarak ric’ate mecbur olmuşdur. Düşmanın taarruzu üzerine 9. Alay 3. [Tabur] hattı takviye ederek muhârebeye iştirak etmişdir. Gurubu müteâkib ortalık sükûnet buldu. Ve mevazi’ 1. Alay’a teslim edilerek bütün kıtâ’at Sinn - Ebter - Sâbis hattına çekildi. Felahiye mevzi’indeki kıtâ’at 7. Alay havr hücumunun zail olmasıyla sol cenahda vuku’bulacak bir taarruzu defi etmek, aynı zamanda ileri hat ile irtibatı temin ve ana zikzakın tamiri ile uğraşmakta iken evvelki su hücumlarından hasıl olan su birikintileri karavanalar ile harice dökülüp siperlerin attırılan toprakla yerler kurutulmakta idi. Bu sırada 7 Nisan [l]332’de [10 Nisan 1916] rüzgârın şiddetle esmesi üzerine guruba doğru havr ovaya hücuma başladı. Suyun ilerleyip ilerlemediğini keşif için muhtelif mahallere keşif müfrezeleri ikame edildi. Bu müfrezeler koydukları işaretlerle harbin ne kadar ilerlediğini veya tevakkufunu anında ihbar ediyorlar idi. Öyle bir zaman geldi ki su ana zikzağına 50-60 metre kadar takarrüb etti. Bunun üzerine zikzağın muhtelif mahallerinden 4, 5 set ile kapatıldı. Aynı zamanda sol cenah taburunun (1. Tabur, 3. [Bölük]) siperlerine de su girmesi ihtimaline mebni mezkûr taburun siper gerilerine avcı oyukları yaptırıldı. Nihayet su ana zikzağına dayandı. Ve bir zikzağın tarafındaki toprağı yıkarak kâmilen zikzağa doldu. Artık bütün kıtâ’at düşmanı bırakarak ellerinde kazma kürek olduğu halde kendilerine daha yakın olan su düşmanı ile uğraşmaya başladı. Bu su hücumunda bütün kıtâ’atın csliha, mühimmatı suya gark oldu. Fırka ile muhabere munkatı’ oldu. Sol cenah taburu 7. Alay 1. [Tabur] mıntıkasında da iki bölüğün siperlerine su doldu. Kıtâ’at 7. Alay suyun tevessüüne mani’ olmak için bütün mevcudiyetleriyle çalışıyorlar ise de mümkün olamıyordu. Bu esnada 7. Alay kararğahını da su bastırdı. Dört bir mahalden zikzak kapandığı halde yine su, altından sızarak setler dayanmıyordu. En nihayet 6. Bölük, Mülazım-ı evvel Ömer Efendi fikriyle kapatılan set’e portatif çadırlar ile su cephesine gerilerek tekrar toprak doldurmak şartıyla
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[22b]yani çadırlar toprak arasında kalmak üzere suyun tevsi’ine bir dereceye kadar mümânaat edildi. Ve nısfü’l-leyle yakın rüzgâr kesilerek havr da sükûnet buldu. Suyun son hücumunda hat-ı aslî önündeki mütehattır arazi kısmına su dolarak Dicle nehri ile havr birleşerek adeta büyük bir göl şeklini almıştır. Siperlerimiz arasındaki mıntıka su ile doldu. Efrat siperlerden matarasını uzatarak siperlerin önünden mataralarını dolduruyordu. Bu suyun umku 30-50 santimetre olduğundan düşman taarruzuna karşı iyi bir müdâfaa-i tabi’i teşkil etmekte idi. Yalnız bir mahzuru var idi ki bu da su zemin-i tabi’i üzerinde bulunduğundan siperlere sızmakta idi. Rüzgâr ve havnn sükûnetiyle bütün büyük bir nefes aldı. İleri hatta bulunan 7. Alay dâima sade her tarafı su ile muhat olarak bulunuyordu. Geri ile muhabere yok idi. Çünkü ana zikzaklarına su dolmuş ve fırka kararğahına kadar gitmişti. Felahiye mıntıka kumandanı Bekir Sami Bey de mahza alay kumandanı ile mevzi’e ait hususât için görüşmek üzere alay kararğahına geldi. Netice-i istişarede gerek düşman taarruzunda ve gerekse havr hücumunda mevzi’ terk edilmeyerek her neye mal olursa olsun tek bir nefer kalıncaya kadar müdâfaaya karar verdi. Bu kararı 7. Alay Kumandanı İsmail Hakkı Bey tekmil alay zâbitân ve efradına tefhim etti. Su, düşmanının ortadan (müddet-i muvakkate için) ortadan kalkmasıyla mevzi’de bazı tadilât icrasına alay kumandanı lüzum görmediğinden evvela havr cephesine taarruz edecek düşmana mukâbele için ve aynı zamanda sol cenahla temin-i mevasıl maksadıyla sağ cenah taburlarıyla sol cenah taburu arasındaki ana zikzak üzerinde bulunan ihtiyat bölüğü mahallimiz solunda ileri hatta doğru metruk 44. Alay siperlerine ve havra karşı müdâfaalı ve koltuklu bir zikzak hazırına başlanıldı. Bu zikzak hidâyette riz, bilâhare boy haline ifrağ ettirilmiştir. Su dolan zikzaklarla fırkaya giden yol ana zikzak az ve çok tathir ettirildi. Su ile boğuşma esnasında düşmanın sağ sahile ta’biye ettiği ağır toplarıyla mevzi’i ve havr süddesini tamamıyla mütemadiyen bombardıman etmekte idi. 8 Nisan [l]332’de [17 Nisan 1916] aynı vecihle düşman tarafından ağır obüsleriyle yapılan bombardıman da geçti. Bu bombardımanlardan sol cenah taburu fazla zâiyâta dûçar olur. Siperlerin tamirine çalışılıyordu. Düşmanın ağır obüslerle mevzi’i mütemâdiyen bombardımanlarla tahrib etmesinden taarruz edeceğini istidlal ederek 52. Fırka ihtiyatında bulunan 37. Alay 2. [Tabur] 8/9 gecesi mevzi’de bulunan 7. Alay kumandanının emrine gönderildi. Ve havnn kısmen çekilmesiyle sol cenahda grup grup olmak üzere cephe havra ve metruk 44. Alay siperlerine olmak üzere münâsib mahallere mevzi’ ihzar edilmesi, Binbaşı Hakkı Bey tarafından tabur kumandanına tahriri emir verildi. Ve mezkûr tabur da mevzi’i gece ihzar ederek efradını yerleştirmişdir. Sağ sahilde vazifesi hitam bulan 43. Alay fırkasına ilhak etmişdir. İkinci Felahiye mevzi’i ve vaziyeti muhârebe: Cephede 7. Alay havr cephesinde 27. Alay 2. [Tabum ], 27. Alay’ın 1, 3. [Tabur], 40., 43 Alay fırka ihtiyatında; sağ sahilde vazi’yeti: 2. Fırka Beni İsa mevki’inde, 35. Fırka Sinn - Ebter - Sâbis hattında, 51. Fırka’dan iki alay, 9. Alay, 44. Alay 13. Kolordu ihtiyatında. Kûtü'l-Amâre muhasara mevzi’i vaziyeti: sol sahilde 45. Fırka, sağ sahilde 103. Alay’dan bir tabur bulunuyor idi.9 Nisan [1]332 [18 Nisan 1916] sabahı fecirle cephe sağ sahilden “40”ı mütecaviz makinalı tüfeklerin ateşini müteâkib tahminen bir fırka, kuvvetiyle taarruza kalkmış ise de kıtâ’atımızın müessir ateşleriyle sağ cenahdan 400 metreye kadar takarrüb edebilmiş ve yerlerine girdikten sonra yerinden oynamamıştır. Bu esnada alay ihtiyatında bulunan
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[23a]7. Alay 2. [Tabur] emirle hemen havra karşı yapılan müdâfaalı zikzaka sevk edilerek taarruz eden düşman üzerine ateş açmışlardır. Bu taburun emrinde iki de makinalı tüfek mevcud idi. Taarruz eden (havr cihetinden) düşman bir liva kadar kuvveti yekdiğeri gerisinden üç kademeden mürekkeb iki kol ile 44. Alay’ın terk ettiği siperlere kadar pek çok zâiyâtla gelerek bir kısmı tahlis-i can için içi su dolu siperlere atlamıştı. Ve siperlerin toprak yığınları arkasında barınmak istemişler ise de ileri hatundaki taburun iki bölüğü havr istikâmetine cephe alarak yan ateşiyle müdâfaalı zikzaktan 7. Alay 2. [Tabur] da yan ateşiyle ve cepheden ise 37. Alay 2. [Tabur] ateşine maruz kaldıklarından perişan bir surette kaçmağa başlamaları üzerine 7. Alay 2. [Tabur] ve 37. Alay 2. [Tabur] siperlerinden süngü takmış olduğu halde bila-emir çıkarak düşman üzerine süngü hücumuna geçmişlerdir. Ele geçirdiklerini süngüden geçirmişlerdir. Efradımız birinci hat siperlerini geçerek düşmanın kaçabilen kısmını önüne katmış, bu esnada düşman topçusu açıkta kalan bu efradımızı bombardıman şeklinde ateş altına almıştır. Açıkta yakalanan efrat siperlere gelinceye kadar oldukça telefâta maruz kalmış fakat düşman pek çok zâiyâta uğramıştır. (52. Fırka Kumandanı Bekir Sami Bey şifahen emrinde takviyeye hâsıl olduğu takdirde sıhhiye kademesinde ihtiyatta bulunan 37. Alay kumandanı Kaymakam Abbas Bey’e mürâcaatla “istediğiniz kadar takviye kıtâ’atı alabilirsiniz” demiştir.) Bombardıman esnasında düşman siperlerinden ellerinde sıhhiye bayrağı olarak birçok efrat çıkarak maktulleri toplamak bahanesiyle ilerlediği zaman aynı vecihle tarafımızdan da bir Hilal-i Ahmer bayrağıyla bir zabit kumandasında sıhhiye efradı şehit ve yaralılarımızı toplamak üzere gönderildi. Bu sırada bombardıman da kesilmiştir. Şehitlerimizle mecrûhîni toplamak üzere sıhhiyelerle gelen zâbit, vazifesini ifa etmeyerek İngiliz efradını soymağa başlaması yüzünden hemen mecrûh ve şehitlerimiz muhârebe meydanında kalmışdır. Bu zâbitin tecziyesi yazılmış ise de maalesef hiçbir şey yapılmamıştır. Maktul bir İngiliz neferini soymakta olan bir neferimizi doktor olduğu halde kisvesinden tanınan bir İngiliz zâbiti rovelveriyle neferimizi vurmuştur. Mezkûr zâbit birinci hattın sol cenah siperlerimizi müdakkik nazarlarıyla gözden geçirmekte iken 7. Alay 1. [Tabur] zâbitânından bir efendi mavzerle katletmişdir. Her halde vaziyeti keşfe uğraşıyordu. Maktul, doktor değil belki harb zâbiti idi. İki saat devam eden bir ateş fasılasından sonra düşman tarafından atılan üç top mermisiyle bütün kıtâ’at muhârebe vaziyeti almak için siperlerine girdiği esnada düşman ikinci defa olmak üzere bombardımanını tekrar etti. Pek çok devam ettirmeden kesti. Bombardıman esnasında mıntıka, fırka tarafından ikiye ayrılarak sol cenah mıntıka kumandanlığını deruhte etmek üzere 37. Alay kumandanı Kaymakam Abbas Bey’e emir verilmiş ise de bombardımanın şiddeti ve vaziyetin gittikçe mechûl bulunması ve dolayısıyla bombardıman nihayetinde gelmiştir. 10 Nisan [1]332 [23 Nisan 1916]. Fasılalı sûrette topçu ateşiyle geçmiştir. 10/11 Nisan [1]332. 7. Alay mevzi’i (3. Tabur müstesna) 52. Fırka’dan 40. Alay’a (Binbaşı Haşan Yümni Bey kumandasında) teslim ederek Medhi civarına istirahata çekilmiştir. 52. Fırka kıtâ’atı mevzi’i henüz bilemediklerinden yeni bir taarruz olmak ihtimaline binâen 7. Alay 3 [Tabur] mevzi’de bırakılmıştır. Bu tabur bir gün sonra kıt’asına iltihak ettirilmiştir. 11 Nisan [1]332. [24 Nisan 1916]. 4 saat sonra da 7. Alay bulunduğu orduğahdan hareketle Mukâsis geçit mahalline gelerek geçit harekâtına başladı. (Sağ sahilde bulunan kıt’sına iltihak
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[23b]etmek üzere) alayın nısfı sağ sahile geçtiği esnada (1. Tabur ve 2. Tabur’dan iki bölük ve alay makinah tüfek bölüğü geçmiş idi. Yalnız ikinci taburun iki bölüğüyle Felahiye’de terk edilen 3. Tabur yerine 2. Alay’dan verilen bir tabur henüz geçmemişdi.) 13. Kolordu emir zâbiti bir düşman gambotu Felahiye mevzi’inden geçerek Kut istikâmetinde hareket etmekte olduğu bildirilmiş, ikinci gelişinde gambot (Sinn) tepeleri hizasına kadar gelmiş kıtâ’at tarafından oraya kadar hiç bir tarafta durdurulamamış diyerek geçit harekâtının tatili ile efrat sahil boyundaki germelere yerleştirilerek, üzerine ateş açılarak gambot durdurulacaktır. Ve 13. Kolordu muhafız takımıyla beraber iki makinah tüfek Mukâsis germesine tayin edilmişdir diye 7. Alay yaveri Mülazım Vahid Efendi tebliğ etmiş, mûmâ-ileyh de 7. Alay Kumandanı Halil Paşa’nın9 yanında sol sahilde olması dolayısıyla taburlara tebliğ ederek düşman gambotu 500-600 metre mesafede gelmekte olduğu görülerek sağ ve sol sahillerden kıtâ’at tarafından şiddetli bir ateşle karşılanmıştır. Atılan kurşunlar ganbota bir tesir yapmayarak, demir levhalara vurarak, suya düşüyordu. Ve gambot da bila-perva ilerliyordu. Mukâsis geçidine gelir gelmez kurşunlardan biri birinci kaptanı maktul ettiğinden vapur kuma oturmuş, ikinci kaptanı tarafından gambotu hareket ettirmek için çabalamakta iken 51. Fırka kıtâ’atına mensub bir takım topçu da ateşe iştirak ederek attığı mermilerden biri tam isabetle vapurun bacasından müthiş bir alev çıktığı zaman içinde bulunan tayfaları hemen kırmızı fenadan çekerek teslim oldu. Bu vapur esnâ-yı hareketinde her iki sahil (Nordenfelt) kullanıyordu. Vapurun 11 kadar süvâri taifesi esir alınmıştır. Düşmanın bu teşebbüsü de akim kalmışdır. Gambotun teslim olduğunu gören Kut mahsûrîni vapuru batırmak üzere pek çok top atmış ise de isabet ettirememiştir. fngi- 
lizler vapur dümeninin vaktiyle Irak kumandanı bulunan Nureddin Bey tarafından gerilen 
zincire takılarak kuma oturduğu zehabında bulunmuşlardır.} Kut’daki Townshend ümidini kat’ ederek teslim olmuşlardır. Vapurun hamûlesi: Vapur üç kattan mürekkebdir. En üst kat ki güvertesi bacanın etrafını dâiren mâdâr ihata etmek üzere un çuvalları ve güverte etrafı da kâmilen çelik levhalarla kapatılmıştır. Bu un çuvalları vasıtasıyla kaptan mahalli muhâfaza edilmekte idi. İkinci katta yani makine dairesini muhâfaza maksadıyla dâiren mâdâr ihata etmek üzere pek çok un çuvalları vaz’ ve istif edilmişti. Bunların harici kısmı da çelik levhalarla kapatılmıştır. Üçüncü katı ise ambarını teşkil etmekte idi. Burada sandıklarla bisküvi, reçel, et konservesi, kutu peyniri, çikolata, süt, tereyağı, kakao, şampanya, viski, bira gibi meşrubat ve me’kûlâtla beraber elbise ve iç çamaşırı, çorab, karyola, tütün, puro sigaraları, pipo, iskambil kağıdı daha buna mümâsil pek çok eşya ve erzak mevcud idi. Vapur dâhilinde bulunan erzak ve şâire Townshend ordusunu daha altı ay idare edebilecek miktarda idi. Şimdiye kadar birçok taarruzlarla Kut mahsûrînini kurtaramamış, düşmanın bu teşebbüsü de akim kalmış, mahsûrînin artık kurtulamayacağına delalet etmekte idi. Bir müddet daha Kut mahsûrîninin tahammülleri için tayyarelerle Kut’a un çuvalları attılarsa da bunlardan bir kısmı bizim tarafa düşerek istifade edemediler. Zaten atılan çuvallar mevcud ordunun iâşesine kâfi değil idi. Bu sırada (Fokker sisteminde) tayyare ile
9 Albay Halil bey 29 Nisan’dan sonra General, yani paşa oldu.
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ'L-AMÂRE
[24a]Alman tayyarecilerinden (Schost) ’un gelmesi üzerine tefevvuk hâsıl olmakla tayyare ile Kut’a un nakliyatı da men’ edildi. Artık İngiliz ordusu tarafından mahsûrînin kurtulamayacağını anlayınca (ordunun mevcud esliha ve mühimmatını terk ederek silahsız olarak serbest bırakılması hakkında General Townshend, Halil Bey’e bir takım teklifatta bulundu. Şayet bırakılacak olursa harbin nihayetine kadar hiçbir cephede harbe iştirak etmeyeceğini namus-ı askerisi üzerine söz vereceğini ilave etti. Bu teklif kabul edildiği takdirde iki milyon liranın peşinen vereceğini söyledi ise de hiç birisi kabul edilmedi) Teslimden başka çare olmadığını anlayan General Townshend bütün esliha ve mühimmatını tahrip ederek 16 Nisan [1]332 [29 Nisan 1916] sabahı teslim oldu. Kut mahsûrîni meyanında (5 general olmak üzere 481 zâbitle 13.300 nefer esir alınmıştır. Kut’un sükûtuyla Bağdat’ta, Memalik-i Osmaniye’nin her tarafında pek büyük şenlikler yapılmıştır. Kûtü'l-Amâre’nin sükûtundan bir kaç gün evvel Bağdat ve havalisi kumandanı bulunan Colmar von der Goltz Paşa Bağdat’ta tifüs hastalığından vefat etmişdir. Yerine 18. Kolordu Kumandanı Miralay Halil Bey tayin olundu. Ordu Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Kazım Karabekir Bey de 18. Kolordu Kumandanlığı’na tayin olunarak vürûdun- da 18. Kolordu Kumandan Vekili bulunan Kaymakam Süleyman Mürur Bey de Bağdat Ahz-ı Asker Riyaseti’ne tayin olunduğundan Bağdat’a müteveccihen hareket etmişdir. (Maalesef Goltz Paşa sa’yinin semeresini görmeden vefat etmişdir.)Kûtü'l-Amâre’nin sükûtu münâsebetiyle Ordu Kumandan vekili Halil Bey’in Ordu’ya hitaben yazdığı tebriknâme sureti.16 Nisan [1]332 / [29 Nisan 1916]Cenab-ı Hakk biz Türklere ihsan ettiği en büyük mükâfat günü, (Kut Bayramı) bugün Türklere şan İngilizlere kara meydan olan şu neticedir. Aynı toprağın kısm-i semâsında şühedâmızın ruhları şâd ve handan pervaz ederken ben de hepinizin pak ve temiz ahularınızdan öperek cümlenizi tebrik ederim. Size iki yüz seneden beri tarihimizde okunmayan bir vak’ayı bugün kaydettiren Cenab-ı Allah’a hamd ve şükür edelim. Allah’ın azametine bakınız ki 1500 senelik İngiliz Devleti’nin tarihine bu vak’âyı yazdıran ilk defa Türk süngüsü, iki seneden beri devam eyleyen Cihan Harbi böyle bir vak’ayı göstermedi. Ordum gerek Kut karşısında gerek Kut’ı kurtarmağa gelen İngilizler karşısında şehit ve mecrûh olarak 300’ü mütecaviz zâbit ile 10.000 neferini gâib eyledi. Fakat buna mukâbil bugün Kut’tan (5)’i general olmak üzere 481 zâbitle cem’an 13.300 kişilik ordusunu teslim alıyoruz. Bu teslim aldığımız İngiliz Ordusu’nu kurtarmağa gelen İngiliz Ordusu'na da 30.000 zâiyât verdirerek şu iki yekûna sathi bir nazar atfedilince cihanı hayretlere düşürecek büyük bir fark görülecek ve tarih de bu vak’ayı yazmakta müşkilâta uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı bu harbde birinci defa Çanakkale’de, ikinci defa da burada görüyoruz. Yalnız süngü ve göğsümüzle kazandığımız bu zaferde yeni tekemmül eylemekte bulunan vesâit-i harbiye karşısında âtideki muvaffakiyetlerimize parlak bir başlangıç olacağına kat’i bir delildir. Bunun ismine (Kut Bayramı) nâmını veriyorum. Umum ordunun kıtâ’atı her sene bu günü tes’id ederken şühedâmıza (Yasin, Tebare- ke, Fatihalar) okuyacaktır. Şühedamız hayat-ı âliyâtta iken semâvatta kızıl kanlarıyla pervâz
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HARB-Í UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[24b]ederken gazilerimiz de âtideki zaferlerimize nigehbân olsunlar.Altıncı Ordu Kumandan Vekili MiralayHalil22 Nisan [l]332’de [5 Mayıs 1916] 105. Alay lağvedilerek 103. Alay takviye edilmişdir. Kûtü'l-Amâre’nin tesliminden sonra 2. Fırka Beyt-i İsa mevzi’ini teslim almıştır. Kûtü'l-Amâ- re’nin sükûtuyla hâsıl olan vaziyet ber-vech-i âtidir. Sağ sahil vaziyeti: 45. Fırka iki alayıyla Beyt-i İsa mevzi’inde (3. Alay üserânın teslimine memur, Kut’da) 45. Fırka 35. Alay’ın sağ cenahında mevzi’de 2. Fırka kolordu ihtiyatında, Sinn - Ebter - Sâbis hattında 23 Nisan [1 ]332 [6 Mayıs 1916] günü iki bölük, 9. Alay’dan iki bölükle, 44. Alay’dan olmak üzere bir takım sahra ile beraber Yüzbaşı Cevat Bey’in kumandasında bir muhtelit ileri karakol müfrezesi teşkil edilerek (Ebter) tepesinin takriben 6-7 km. ilerisine Beyt-i İsa mevzi’inin sağ cenahındaki evvelce ihzar edilen mevzi’lere gönderilmiş ise de ertesi sabah yani 24 Nisan [1]332 [7 Mayıs 1916]. Düşmanın ani ve fâik kuvvetle taarruzuna maruz kaldıklanndan müfreze darmadağınık olarak ric’at etmiş ve emrinde bulunan bir takım, sahrayı düşmana terk etmişdir. Müfreze kumandanı da bu muhârebede yaralanmıştır. Düşmanın ileri karakol müfrezesine taarruzunu gören ve tahkimat tepelerinde bulunan Mızraklı Süvâri Alayı hemen at binerek gerilerine doğru sarkmağa, yan ve geriden yaya çengine inerek tehdide başlayınca düşman piyadelerimizi takip edemediği gibi ric'ate mecbur olmuş ve terk edilen toplar da istirdad edilmişdir. Rusların Hanikin civarına gelerek Bağdat’ı tehdit etmeleri üzerine 6. Ordu, 13. Kolordu emrine gelmekte olan 16. ve 28. piyade alaylanyla 5. Topçu Alayı’ndan mürekkeb 6. Fırka istikâmetini tebdil ederek Hanikin’e gitti. Verilen yanlış rapor üzerine 3 Mayıs [1]332 [16 Mayıs 1916] tarihinde 13. Kolordu kararğahı maiyetinde ikinci fırka olduğu halde Mızraklı Süvâri Livası’yla beraber Hanikin’e müteveccihen hareket etti. Bilâhare 5 Mayıs [1]332 [18 Mayıs 1916] tarihinde 51. Fırka’dan 44. Alay 52. Fır- ka’dan 27. Alay aynı vazife ile 13. Kolordu emrine girmek üzere Bağdat’a ve oradan Hanikin’e gitmişlerdir. Cephedeki kuvvetin bu suretle azalmasıyla her iki sahilin müdâfaa ve muhâfazası müşkil olacağı mülâhazasıyla 5/6 Mayıs [1]332 [18/19 Mayıs 1916] tarihinde sağ sahil terk edilerek bütün kıtâ’at sol sahile geçmişlerdir. Yalnız 3. Alay, İmam Muhammed mıntıkasında Garraf serköprü tahkimatını işgal ederek sağ sahilde kalmışdır. 45. Fırkanın diğer kıtâ’atı da sol sahilde sahil muhâfazasına memur edilmişdir. Vaziyet: 52. Fırka Felahiye mevzi’inde, 51. Fırka kolordu ihtiyatında, Atabe - Süvade havn kenannda, 45. Fırka bir alayıyla (3. Alay) İmam Mu- hammed’de, Garraf serköprü tahkimatında, diğer iki alayıyla İmam Muhammed karşısında Beni Temim hattına kadar sol sahilde sahil muhâfazasında, Aşâir Livası Kut - Hama yolu üzerinde. (8 Mayıs 10 [1]332 ] 21 Mayıs 1916] tarihinde Harbiye Nazın Enver Paşa hazretleri hem cepheyi görmek hem de altın ve gümüş imtiyaz madalyalanyla taltif edilen sancaklar[ı], (alay sancak- lanna mezkûr madalya ve buyurultu) bizzat ta’lik etmişdir. (7. Alay, 9. Alay, 44. Alay, 1. Alay sancaklanna) 12 Mayıs [ 1 ]332 [25 Mayıs 1916] tarihinde 35. Fırka lağvedilerek kıtâ’ata taksim edilmişdir. 5/6 Mayıs [1]332 [18/19 Mayıs 1916] tarihinde sağ sahil terk edildikten sonra Teş- rin-i sani 1332 [Kasım-Aralık 1916] nihâyetine kadar bizim ve ne de düşman tarafından hiçbir hareket vâki’ olmamıştır. 51. Fırka ile 52. Fırka Felahiye mevzi’lerini yekdiğerlerine teslim etmek10 Yazar sehven Mart yazmıştır
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[25-]

Irak cephesinde: Seri’ ateşli bir sahra bataryası düşmana karşı

Tarihi çöl seferinden alınma esir İngiliz zabitleri at üstünde giderken yaya muhafız giden Osmanlı askerlerinin (esire şefkat) dersinden bir numûne-i ibret
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HARB-1 UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ'L-AMÂRE
[26“]şartıyla piyade ile münâvebe ediyorlardı. Bu müddet zarfında kıtâ’at tahkimata germe vererek bombardımanlardan harab olan mahallerin tamiri ile beraber, muhtelif ateş hatları zikzaklar, ihtiyat mahalleri kıtâ’at bombardımanlardan tahaffuz mahalleri (yalnız müselles ve kurşundan muhâfaza edebilinir) ağır bombardımanların isabetiyle tahrip olunur. Aynı zamanda her tarafından vuku’bulacak bir taarruzu def için nokta-i istinad şeklinde tahkimatla beraber havr hücumuna mani’ olmak için de bir metre irtifâ’ında bir sed de inşa ediliyordu. Bu şeddin bir aynı da nehir feyezânına karşı yapılmıştır. Havr süddesi Beni Temim hattına kadar temdid edilmişdir. Mevzi’in tahkim ve takviyesiyle beraber düşmanın taarruzunu tevkif için tel örgüsü yapılmıştır. Bombardımanların tesiriyle bu tel örgüsü harab olduğundan, harab olan mahallere koymak için İspanyol süvârisi Tel Örgü İstihkâm Müfrezesi’ne inşa ettirerek konulmuştur. Gerek havr cihetinde ve gerekse nehrin çekilmesiyle hasıl olan kumluk- da da kazıklı tel örgü mevcud idi. Yine düşmanın taarruzu anında infilak ettirmek üzere üç adet Lağım İstihkam Müfrezesi’ne yaptırılmıştı. (Bombardımanlarda mezkûr lağımların ikisi isabetle patlamış birinin de taktili kırılarak harap olmuşdur.) Gelen mülteci neferin ifadesine nazaran birinci hat siperlerimizi almak için düşman tarafından lağımlar yapıldığı ve bunlann sağ cenah istikâmetinde üç zikzak ile ilerlemekte olduğu bildirilmesi üzerine yapılan lağımları iptal maksadıyla siperlere müvâzî ve tahminen 15 adım ileriden saplar vasıtasıyla (sap, düşman istikâmetine kazılan zikzaklar) dehlizler inşa edildi. Beher bölük cephesinden sağlı sollu ikişer adet idi ki cem’an 8 adet dehliz vardı. Bu dehlizlerde dinleyici nöbetçi neferler var idi. Bunlar rovelver ve süngülü olarak bulunuyordu. (Maksat düşmanın kazmakta olduğu zikzak, siperlerimize yaklaşınca evvela dehlizlere başvurarak dehlizlerden çıkacak ve maksadına muvaffak olamayacaktı.) Saplar da ilk düşman taarruzunu karşılamak için bombacı müfrezeleri tefrik edilerek saplar müntehâ mahallerinde bulundurulmakta idi. Düşmanın her gün mütemâdiyen vuku’bulan bombardımanlarında dehlizler çatlamış olduğundan içine çerçeveler vurulmuştur. Artık sekiz aydan beri mütemâdiyen ağır ve muhtelif çaptaki toplarla yapılan bombardımanlardan mevki’in sağlam toprağı un haline geldiğinden tamiri için elde çok miktar kum torbası bulunamadığı cihetle ince dallardan yapılmış çitlere, tenekelere, kerpice mürâcaat edilmekte idi. Geride bulunan kıtâ’at kerpiç kesiyordu. Ve arabalarla ileriye nakledilmekte idi. Bunlarla da gayr-ı kabil-i inşa bir hale geldiği zaman o mahal kapatılarak ileri veya gerisinde münasip mahallerde hafriyat yapılmakta idi. Düşman topçusu fâik olduğundan mevzi’de bulunan kıtâ’attan hiç bir nefer dışarı çıkamazdı. Düşman makinalı tüfekleri ateş kesmediği halde bizim makinalı tüfeklerimiz ses bile çıkaramazdı. Çünkü arkasından himaye edecek bir topçuya malik değil idi. Düşman da aynı vecihle tahkimata germi vererek birçok ateş hatları zikzaklar inşa etmekle beraber saplar vasıtasıyla piyade mevzi’imize yaklaşmakta idi. Düşman mevâzi’i önünde serpme halinde tel örgü mevâki’-ifer’iyyesi var idi. Havr kenarında yani kendi sağ cenahında ise bu tel örgüsü kazıklı, diğeri serpme olmak üzere iki sıra idi. Bunların arzı hemen 5-10 metre idi. Bütün düşman topçuları mevziimizi yandan geriden dövmekte idi. Gerek topçu ve gerekse piyade ateşlerinin tesirini tard etmek
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[2&]ve mevâzi’imizi keşf eylemek üzere tayyareleri siperlerimize tepeden görmek üzere bir sabit balonu muhtelit tarassut merdivenleri mevcud idi. Gerçi Kut’un sükûtuyla tayyare tefevvuku sağlanmış ise de son gelen düşman tayyareleri tefevvuku istihsal etmiş idi. Mevcud makinalı tüfekleri için yüksek mazgallı mahfuz mahaller inşa ederek bilâ müşkilât ve tehlikesiz ateş etmekte idi. Ve bütün siperleri taciz ediyordu. 4 Haziran [13] 32 [17 Haziran 1916] tarihinde 35. Fırka nâmına vürûd eden iki seri sahra bataryası 52. Fırka Topçu Alayı’na verilmiştir. Haziran [13]32 [Haziran 1916] nihayetlerine doğru 6. Ordu emrine vürûd eden üç bataryalı seri’ ateşli bir ağır obüs taburunun bir bataryası, 18. Kolordu bir bataryası, 13. Kolordu emrine gönderilmiştir. Bir bataryası da Bağdat’ta bırakılmıştır. Aynı tarihte iki bataryalı on buçukluk bir seri sahra taburu Konya İkmal Alay’ı 14, 15’ici İstihkâm Taburları vürûd ederek 13. Kolordu emrine gönderilmiştir. Bilâhare görülen lüzum üzerine 15. İstihkâm Taburu 18. Kolordu emrine gönderilmiştir. Bu esnada dipçikli tarassut âyineleri, saplı bomba (tüfek bombası) ağır ve hafif bomba topları, Mâiyât-ı Müşteğile Bölüğü de geldi. Aynı zamanda kıtâ’atı takviye etmek üzere paragray tüfekleriyle mücehhez Adapazarı Depo Taburu küçük çaplı mavzerle mücehhez Konya Depo Alay’ı gelerek kıtâ’atın nevâkısı ikmal edildi. (Ağır obüslerimizle ateş tecrübe etmek ve efradın yetişip yetişmediğini anlamak üzere bir obüs takımı 27 Ağustos [13] 32’de [9 Eylül 1916] mevzi’e girerek düşman avcı hatlarını, gambotlarını, cephaneliği bombardıman edildi.) Bombardıman neticesinde düşmanın bir gambotu yandığı, bir cephaneliği ateşlendiği görüldü ve obüslerimizin ateşlerini tayyarelerimiz idare ediyordu. Cephaneliğin infilakı üzerine tayyaremizde müteessir olarak sükût etmek üzere iken hatlımızın gerisine inebilmiştir. Düşman mevâzi’inde pek çok haşarat vukû’a gelmiş ve epeyce telefât vermiştir. İklim itibariyle bilhassa yazın Irak’ta suya pek çok ihtiyaç vardır. Felahiye siperlerinde bu ihtiyacı temin etmek maksadıyla nehir suyunu tesviyesinde tahminen bir buçuk metre daha derin bir kuyu havuz şeklinde hafr edilerek bu kuyu bir zikzakla nehre birleştirilmiştir. Bu zikzak vasıtasıyla nehirden havuza su geliyordu. Kıtâ’at buradan gündüzün su almakta idi. Kargaşalığı mucip olmamak için mevcud zaman kıtâ’ata taksim edilmiş idi. Fakat düşman bunu keşfettiğinden burasını topçu ateşleriyle tahrip etti. Efrat bir müddet susuz kaldı. İkinci defa yine teşebbüs edildi ise de yine tahrip edildi. Açıktan su almak ise telefâtı mûcib oluyordu. Bilhassa yaz mevsimlerinde suyu gittikçe çekildiğinden nehre doğru kazılan zikzakında gerek tamik ve gerekse temdidi pek güç idi. Su tesviyesine inmek için su arzı o kadar derinleşiyordu ki toprak tabakaları arasındaki kum tomarlarından derhal göçmekte idi. Bundan da sarf-ı nazar edildi. Çünkü günlerce efrat geceli gündüzlü çalıştırılıyor, netice sıfır. Nihayet müteaddid mürâcaat-ı mütevaliyeler üzerine Bağdat’tan Icon sistemde bir su tulumbası geldi ve mevzi’e yerleştirildi. Bir müddet kıtâ’at su hususunda rahat etmişti. Nihayet düşman burasını da keşfederek tahrib etmekte ve yine efrat susuz kalmakta idi. Ve kış gelinceye kadar muntazam surette su ihtiyacı temin edilemedi. Bu yüzden pek çok efradımızın kanma girdik. Vazifelerini ifa
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[27“]edemeden öldürdük. Siperlerde efradın istirahatlarına mahsus yapılan mahallerin üstünü çitlerle veya Ruftan getirilen oluklu çinkolarla bir kısmı örtüldüğünden bunla piyade ve makinalı tüfek mermiyâtıyla el bombalarına ve misketlere mukavemet ediyorsa da top mermiyâtına hiç bir sûretle mukâvemet edemiyordu. Mahalli mahfuz namıyla hiçbir şey inşa edilememiş idi. Zaten inşa etmek için malzeme mevcud değildi. Efrat sıyânet edilmediğinden bu yüzden pek çok zâiyât beyhude yere verildi. Düşman yan ve geri taraftan hiç bir ateşe maruz bulunmadığından kurduğu tulumba ve motorlarıyla borular vasıtasıyla siperlerine kadar su sevk ederek hiçbir sûretle müşkilâta maruz kalmıyordu. Topçu’muz düşmana fâik olmadığı gibi zaten elde mevcud cephane de az olduğundan ve mesâfenin uzak olması, vesâitin fıkdanından, celbide müşkil bulunduğundan cephane tasarruf ediliyor yalnız az ateş düşmanın taarruz anlarına hasrediliyordu. Binâen-aleyh düşman efradı için mahalli mahfuzîye lüzum olmadığı halde gerek piyade ve gerek makinalı tüfek efradı için mahalli mahfuzalar inşa etmişdir. Düşman mevzi’in her bir hafr sıra hafn ve inşası için istihkamata âşinâ taburları mevcud olduğundan yalnız bunlar çalışıyor. Diğer efrat yalnız harbe memurdur. Biz de ise bir fırkanın bir istihkâm bölüğü mevcud olub müsait zamanlarda yalnız hafredilecek mahallin krokisini çizerek efradımız tarafından hafr edilir, pek çok zamanlar maalesef bu da olmayarak bir bölük kumandanı veya bir takım zâbiti lüzum gördüğü mahalle tahkimat yaptırır. Aynı zamanda muhârebeye de can verir. Bîçare piyadeler kafiyen rahat yüzü görmezler. Son zamanlarda düşman tayyareleri o kadar tefevvuk istihsal etmişlerdi ki ağırlığındaki kıtâ’atımızı (mâhitablı gecelerde) geceli gündüzlü 4’ten 7’ye kadar gelip beherinde beş, altı, sekize kadar bomba bulunmak şartıyla bombalarıyla taciz ediyorlar. Ve bazen zâiyât da verdirerek bunların şerrinden tahaffuz için istirahatta bulunan kıtâ’atımıza bile tayyare setr hendekleri kazdırıldı. Düşman tayyareleriyle muhtelif şekilde ve hoşa gidecek tarzda imal edilmiş, elde infilak eder mevâd-ı infilakiye atmakta idi. (Sigara ağızlığı, tabaka, iğne) Bunları buldum zannıyla eline alan efrat mutlaka ya elini veya kolunu infilakında zayi’ ederidi. Mevcud iki ağır bomba topumuz Felahiye mev- zi’inin münâsib mahallerine ta’biye edilerek bir iki defa ateş edildi. Ve düşman üzerine pek mühim tesiri görüldü. Seri’ ateşli olmadığı ve mermisinin de az olduğundan layıkıyla istifade edilemedi.Bunun üzerine düşman, iki topumuza mukâbil dokuz toptan mürekkeb olmak üzere bir ağır bomba bataryası getirdi. Ve hat ta’biye ederek siperlerimizi bombardımana başladı (Kara torpili denilen) ve zâiyâtımız bir kat daha tezâüf etti. Bunlar efrat ve zâbitânımızı oldukça yıldırmıştı. Her fırka bir ay mütemâdi sûrette mevzi’i bekledikten sonra bir ay istirahata terk ediliyordu. Efrat mevzi’de bulunduğu zaman dışarıya çıkamadığı gibi tathirât da yapamıyordu. Binâen-aleyh mevzi’den çıkan kıtâ’atın kâffesi istirahat için Şamran devresine, nehir kenarına kâmilen bitli olarak geliyor. Esaslı bir iki tathirâttan sonra ancak temizleniyorsa da çok devam etmeden tekrar mevzi’e girildiği cihetle aynı hale maruz kalınmakta idi. Irak’ta iklim itibariyle yazın derece-i hararet 70-75 dereceye çıktığından gündüzün harekât-ı askeriye yapılamadığı cihetle her iki tarafta mevzi’-i muhârebeyi kabule mecbur olmuşdur.
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[27*]Kayığın takarrübü münasebetiyle Townshend’in arzusunu yerine getirmek emelini besleyen İngilizler Felahiye ve diğer mevâzi’i sükût ettirerek Bağdat’ı zapt etmeğe karar vermişler ve bu maksat için de ordusunu takviye ederek beş fırkaya iblağ etmiş ve bu uğarda sarf edilmek üzere 5-7 milyon mermi izhar etmişdir. Ve Basra’da kıtâ’atı takviye etmek üzere bir de depo fırkasının olduğunu gelen casus Araplar söylüyorlardı. Nisan [13]32’den [Nisan 1916] beri devam eden tayyare faaliyeti de (gerek Garrafve gerekse Felahiye mevâzi’ini en ufak teferruatına varıncaya kadar fotoğraflarını çıkartarak kıtâ’ata tevzi’ etmiş, Beşâre ve Gar- raf muhârebelerinde İngiliz efrat ve zâbitânının üzerlerinde zuhur etmişdir.) ziyadeleştirdi. Ve sâbit balon da vazifesine devam ediyordu. Tayyareler ale’s-sabah çıkarak yekdiğerini tebdil etmek şartıyla akşamın gurubuna kadar dolaşırlardı. En ufak harekâtımıza varıncaya kadar tarassut ederler idi. Yedi mâh devam eden tarassudât neticesinde bütün mevâzi’in ve tahkimatın murabba’lara taksim edilmiş, taarruz mıntıkalarıyla bombardıman mıntıkaları taksim etmiş olduğu da elde edilen krokilerden anlaşılmıştır.Felahiye’de muhârebeye başlamazdan evvelki vaziyet: 51. Fırka 9. Alay sağ cenahda, 51. Fırka’dan 7. Alay sol cenahda, Garraf serköprüsü tahkimatında. Vaziyet: 7.Alay’dan 1. Tabur Garraf ta, 2. Tabur Şarkî Garraf ta, 3. Tabur İmam Muhammed tahkimatında, (bilâhare İmam Muhammed tahkimatı 142. Alay’a teslim edilerek 3. Tabur Alay’ına iltihak etmişdir.) (45. Fırka kıtâ’atınm mevzi’i müdâfaa hususunda kabiliyetlerini arttırmak için sahil tarassu
dunda bulunan 142. Alay’dan bir tabur Felahiye mevzi’ine gönderilerek (bu tabur 52. Fırka emrinde Şamran devresinde bulunan taburla) havr cihetinden Felahiye mevzi’inin sol cenahında taburlar arasına konmak şartıyla mevzi’e sokulmuştur. Kut civarında sol sahilde 142. Alay’dan bir taburla 52. Fırka Şamran devresinden 141. Alay Kut’un 2 km. şimalinde hal-i istirahatta kolordu ihtiyatında, 142. Alay diğer iki taburuyla Makasis’den Felahiye mevzi’ine kadar sahil muhâfazasında idi. Düşman bu hazırlığını ikmalden sonra Felahiye mevzi’ini muhtelif fasılalarla devam etmek üzere 60 ilâ 70 mermi sarf etmek şartıyla 27 Teşrin-i sani [13]32 [10 Aralık 1916] tarihinden 7 Kanun-ı evvel [13]32 [20 Aralık 1916] tarihine kadar şiddetli bir surette bombardıman etti. Bu bombardıman, mevzi’in sağ cenâhında bulunan 9. Alay üzerine daha fazla yapıyordu. Bu alay 400 kadar zâiyât verdi. Ve sol cenahda bulunan 7. Alay ile 7/8 Kanun-ı evvel [13]32 [20/21 Aralık 1916] gecesi tebdil edildi. Yani sağ cenah- daki 9. Alay sol cenaha ve sol cenahda bulunan 7. Alay da sağ cenah mıntıkasını teslim aldı. Düşman Felahiye mevzi’ini bombardıman etmekle beraber 30 Teşrin-i sani [13] 32 [13 Aralık 1916] fecirle bir fırka süvâri, iki batarya seri sahra ile Garraf köprüsünden geçerek Merukiye germesini işgal için bir kısım kuvvet takviye ettikten sonra mütebâki kuvvetle Hüseyniye devresi civarına giderek menzili tehdid ile beraber tombazlarla geçit harekatına da başlamıştı. Hüseyniye devresinde sol sahilde bulunan 15. İstihkâm Taburu düşmanın geçit harekâtını haber alır almaz (tarassutları vasıtasıyla hemen bütün mevcuduyla geçit harekâtıyla meşgul olan) düşmana taarruz ederek sol sahile geçmiş olan düşman efradını nehre dökmek şartıyla imha edib geçit harekâtına mani’ oldu.
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[2&]Yedi tombaz da iğtinam edildi. Bu tabur geçide mani’ olmak için yaptığı taarruzda pek fazla zâiyât verdiğinden 42. Alay 2. Tabur ile tebdil edildi. Aynı zamanda düşman süvârisi- nin menzil ve gerileri tehditlerine mani’ olmak için de Şamran devresinde ihtiyatta bulunan 52. Fırka’dan 43. Alay 1. Tabur ile 40. Alay 1. Tabur hemen köprüden sağ sahile geçirilerek Mezak, Hut, Rahame germeleri işgal ettirildi. Sol sahilde bulunan bataryalar vaktiyle alınan (Doğan ve Selman-ı Pak) gambotlarından mürekkebdir. Ateşleriyle düşman süvârileri ric’ata mecbur edildi. Düşman bu harekatı yapmakla beraber uzunca piyade yürüyüş kolları ile İmam Muhammed serköprü Garbı Garraf mevâzi’ine de takarrübe başlamıştı. Bunun üzerine Garbî Garrafda 3. Alay 1. Tabur, 43. Alay 3. Tabur ile takviye edildi. Şarkî Garrafda bulunan 3. Alay 2. Tabur da 40. Alay’ın iki taburuyla tebdil edildi, (tebdil edilen 3. Alay 2. Tabur kendi alay ihtiyatına Garbî Garrafa gitti.) Felahiye’nin bombardımanları da yine kemâ fı-s-sâbık devam etmekte bulunduğundan Kut’ta hâl-i istirahatta bulunan 141. Alay Atabe havrı civarına gönderilmiş ve iki gün sonra Felahiye’de 51. Fırka emrine girmiştir. Düşmanın harekâtına başlaması üzerine yeni alınan vaziyet ber vech-i âtîdir.Felahiye’de: 51. Fırka sağ cenahda 7. Alay, sol cenahda 9. Alay, 45. Fırka’dan 141. Alay ihtiyatta.Kûtü'l-Amâre civarında: 43. Alay 3. Tabur (40. Alay iki taburuyla) Garbî Garrafda, 3. Alay 1. Tabur, 43. Alay 3. Tabur mevzi’de, 3. Alay 2. Tabur ihtiyatta. 142. Alay iki taburuyla Makasis’den Felahiye’ye kadar sahil muhâfazasında, diğer iki taburu da Felahiye’de 51. Fırka emrinde (141. Alay’ın vürûduyla bu tabur alayına iltihak etmişdir), 43. Alay 1. Tabur Meza- me gerisinde, 40. Alay 1. Tabur Hune - Rehame germeleri, 43. Alay 2. Tabur Hüseyniye devresinde. 2 Kanun-ı evvel [13] 32 [15 Aralık 1916] tarihinde düşman Şarkî Garraf mevzi’ine bir keşif taarruzu yapmış, gördüğü şedit mukâbele üzerine 800 metreden daha fazla takarrüb edememişdir. Mevâzi’in taarruzla sükûtunun kabil olamayacağını anlayınca mevzi’ muhâre- besine karar vererek zikzaklar vasıtasıyla takarrübe başlamıştı. Bu takarrüb mütemâdi bir sû- rette devam ediyor. Ve topçuları tarafından da her gün fasılalı olmak üzere İmam Muhammed, Şarkî ve Garbî Garraf mevâzi’ini kâh şedit ve kâh hafif bombardıman ediyordu. Kıtâ’atımızla mevâzi’in noksanlarını ikmal ve bombardımandan harab olan mahalleri tamir ile meşguldü. Bu hal 27 Kanun-ı evvel [13] 32’ye [9 Ocak 1917] kadar devam etti. Teşrin-i sani nihayetinde Bağdat’a gelmiş olan 167. Alay 4 Kanun-ı evvel [13]32 [17 Aralık 1916] tarihinde 18. Kolordu emrine girmiş ve kolordu ihtiyatı olmak üzere alıkonulmuştur. 5. Fırka’ya mensub 156. Alay Topçu Taburu Asya-yı Rus İslam üserâsmdan teşkil edilen Asya Taburu Fatıma’da bulunduklan esnada Romanya ilan-ı harb etmiş olduğundan Pozantı’da bulunan 50. Fırka mezkûr cepheye haraket ettirilmiş, fakat Fatıma’da bulunmakta olan 156. Alay Topçu Taburu, Asya Taburu fırkalarına iltihak ettirilerek 6. Ordu emrine verilmiş ve Irak’a sevk edilmişdir.Bu kuvvetin Hüseyniye’ye vürûdunda Süvâri Livası Kumandanı Binbaşı Akif Bey kumandasında müretteb Fırat Fırkası teşkil edilerek Bağdat Süvâri Depo Alayı bu kuvvete iltihak ettirildikten sonra bu fırkanın kıt’aları ber vech-i zîrdedir. (156. Alay, Asya Taburu, Topçu Taburu,

» 130 «





HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[28b]

» 132 «



» 133 «



HARB-Î UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[29a]Müstakil Topçu Takımı, Sıhhiye Bölüğü, İstihkam Müfrezesi, Telgraf Takımı) Hille’de zuhur eden isyanı bastırmak üzere sevk edilmiş ve iki ay kadar bu isyanla meşgul olduktan sonra bastırmağa muvaffak olmuşlardır. Vazifesinin hitamı akabinde bu fırkadan bir tabur piyade, bir makinalı tüfek takımı, bir telgraf takımı, bir batarya Fırat Müfrezesi olup Semava’da bulunan Kaymakam Ahmet Bey’in emrine bir tabur piyade ile 156. Alay Süvâri Depo Alay’ı 30 Teşrin-i sani [13]32'de [13 Aralık 1916] düşman süvârisinin 18. Kolordu gerisine sarkması üzerine Bagile’ye, 18. Kolordu emrine sevkedilmişdir. 18. Kolordu emrine Bagile’ye gelen 156. Alay 20 Kanun-ı evvel [13]32’de [20 Ocak 1917] Bagile’de bulunmakta olan 43. Alay 2. [Tabur]’u tebdil etmiş ve tabur da evvela Felahiye mevzi’i ihtiyatı, bilâhare 141. Alay’ın vürûdu üzerine 18. Kolordu ihtiyatına geçmiştir. 8 Kanun-ı evvel [13]32 [21 Aralık 1916] tarihinde Bağdat’ta bulunan ve 6. Ordu emrinde bulunan 11. Alay da depoya, Bagile’ye hareket ederek 18. Kolor- du’nun gerilerine sarkarak hat-ı ric’atlerini tehdit eden düşman süvârisinin harekâtına mani’ olması emredildi. Bu emir üzerine mezkûr alay hemen hareket ederek 11 Kanun-ı evvel [13] 32’de [24 Aralık 1916] Bagile’ye muvâsalat etti ve mezkûr feyefeyezânın tahminin 2,5-3 km. ilerisinde tahkimata başladı. Aynı zamanda Hüseyniye devresinden Bagile’ye kadar bir taburunu sahil tarassuduna memur etti. Ve kıtâ’atın Kûtü'l-Amâre’den ric’atlerine kadar bu mıntıkada tahkimatla meşgul oldu. Kuvvetin inkısâmı üzerine müretteb Fırat Fırkası lağvedilerek mütebâki akşamı da yalnız Asya Taburu Hille de terk edilmek şartıyla 18. Kolordu emrine girmek üzere Kûtü'l-Amâre’ye hareketle 10 Kanun-ı sani [13]32’de [23 Ocak 1917] muvâsalat etmişlerdir. Düşmanın maksadı Felahiye mevzi’inden evvel Garraf mevâzi’ini sükût ettirmeği kararlaştırmış olduğu bu müdâfaa fazlaca takarrüb etmesinden ve mevâzi’i hak ile yeksan etmek için yaptığı bombardımanlardan anlaşılmıştır. Fakat hidâyetle İmam Muhammed mıntıkası epeyce Şarkî ve Garbî Garraf mevzi’lerine taarruzu muvafık göremediklerinden taarruzunu İmam Muhammed mıntıkasına tevcih etmesi üzerine mezkûr mıntıkada mevcud bulunan 3. Alay 3. [Tabur]'un düşmanın taarruzunu tevkif edemeyeceği düşünülerek sahil tarassudunda bulunan 142. Alay 25 Kanun-ı evvel [13]32’de [7 Ocak 1917] üç taburuyla İmam Muhammed mevzi’ini takviye etmesi emir olunduğundan hemen sahil muhâfazası Felahiye ihtiyatında bulunan 141. Alay’a teslim edip İmam Muhammed mevzi’ine giderek mevzi’i işgal etmişdir. 18. Kolordu ihtiyatında bulunan 167. Alay da Felahiye ihtiyatı olmak üzere 51. Fırka emrine gönderilmişdi.Yeni vaziyet: Felahiye’de: 51. Fırka (7. Alay sağ cenahda, 9. Alay sol cenahda) 167. Alay fırka ihtiyatında. Kûtü'l-Amâre civarında: İmam Muhammed mıntıkasında 142. Alay, 3. Alay 3. [Tabur] ŞarkîGarrafda, 40. Alay2,3. [Tabur] (2 taburuyla). Garbî Garrafda: 3. Alay 1. [Tabur], 43. Alay 3. [Tabur] mevzi’inde, 3. Alay 2. [Tabur] ihtiyatta. (27 Kanun-ı evvel [13]32 [9 Ocak 1917] akşamı 141. Alay 3. [Tabur], 43. Alay 3. [Tabur] ’u tebdil etmiş, bu tabur da Hacı Karhan / Korhan 11 kale tahkimatına gitmiştir.) 43. Alay Mezakgermesinde, 40. Alay 1. [Tabur] Hune ve Rehame germelerinde, 43. Alay 2. [Tabur] Kolordu ihtiyatında, 156. Alay 2. [Tabur] Hüseyniye devresinde kolordu ihtiyatında, bilumum topçu taburları ve makinalı tüfek bölükleri gmp grup mevâzi’de ağır obüs bataryasında, bir takım Felahiye’de, bir takım da Kûtü'l-Amâre'de sağ sahile karşı mevzi’de, 15’inci İstihkam Taburu Sivri devrede tahkimatla meşgul, İşkodra
[29b]11 Burası Bağdat - Hanekin’e bağlı Hacı Kara olabilir
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[3a]İstihkam Bölüğü, Kûtü'l-Amâre tahkimatıyla meşgul. Süvâri bölükleri hal-i istirahatta, her fırkanın istihkam bölüğü, telgraf takımı, sıhhiye bölüğü kendi fırkası emrinde, seyyar has- tahaneler menzil civarında, Felahiye, Garraf, İmam Muhammed mevzi’ilerinin siperlerini, tel örgülerini her gün yaptığı bombardımanlarla tahrip ederek siperlerin gayr-ı kabil-i isti’mal bir hale geldiğini tayyare keşfi ile anlayan düşman, hücum mesafesine kadar da takarrüb etmiş olduğundan 27 Kanun-ı evvel [13] 32 [9 Ocak 1917] sabahı İmam Muhammed mevâzi’i[ni] iki saat kadar sıkı bir bombardımanı müteâkib sisten bi’l-istifâde müteaddit livalarla 142. Alay, 3. Alay 3. [Tabur] üzerine taarruza kalkmış ise de mevzi’de bulunan kıtâ’at ve topçularımız tarafından şiddetli bir ateşle mukâbele edilerek pek çok zâiyâta mukâbil düşman kuvvetinin tefevvukundan dolayı birinci hat siperleri terk edilmişdir. Fakat bu alay zikzaklar içerisinden düşmana mukâbele ederek beş saat kadar süngü ve bomba muhârebesi yapmak sûretiyle birinci hat siperlerine girmeğe muvaffak olan düşman, zâiyât-ı azîme ile tard edilerek birinci hat siperleri istirdad edilmiş ise de birinci hat siperlerinin artık kabil-i isti’mal bir yeri kalmadığından ve içinde efradın barınması mümkün olamayacağından emirle birinci hat terk edilerek ikinci hatta çekilmişlerdir.Bu alayın gördüğü hizmet düşmana lâ-yuad velâ yuhsâ verdirdiği zâiyâta mukâbil sancaklarını altın ve gümüş imtiyaz madalyalarıyla taltif buyrulmuş ve eski lekeleri de silinmiştir. Bu alayın zâiyâtı pek fazla olduğundan 18. Kolordu ihtiyatında bulunan 43. Alay 2. Tabur 27/28 [9/10] gecesi tebdil edilmesi emredilmiş. Bu tabur geçit mahalline gelerek 142. Alay mevzi’ini 12. Bölüğe bırakarak mütebâki kuvvetiyle sol sahile geçmiş bulunduğundan mevzi’i teslim alacak olan 43. Alay 2. [Tabur] ile devir teslim muamelesi sol sahilde ezirden yapılmıştır. 142. Alay emrinde olarak bu muhârebede bulunan 3. Alay 3. [Tabur]’da vazifesini bi-hakkın ifa etmiş ve zâiyâtın fazlalığı dolayısıyla mevzi’de bir bölük terk ederek o da 142. Alay ile birlikte sol sahile geçmiş ve yine bu alay emrinde olarak kolordu ihtiyatına girmiştir. 43. Alay 2. Tabur geçidini ikmalden sonra mevzi’i işgal etmişlerse de mevzi’in bütün tefer- ruâtını bilemediklerinden ikinci hattı işgal edecekleri yerde daha geride zikzaktan ateş hattına ifrağ edilmiş mahalli taht-ı işgallerinde bulundurdukları bilâhare sabahleyin tebeyyün etmiş- dir. Gerçi mevzid’e 3. Alay 12. Bölük bulunuyordu ise de mezkûr bölük ancak kendi cephesini tamamıyla bildiği cihetle diğer cepheler hakkında pek o kadar malûmâtları yok idi. Hattın yanlış işgalinden bu taburun çok müşkilâta maruz kalmışdır. Çünkü taht-ı işgallerinde bulundurdukları arazi kumluk olduğundan siper yapmak mümkün olamıyor. Ve yapılan siperlerde ufak bir sadme ile çöküyordu. Düşmanda âdeta mahsur gibi bulunan bu taburu gece gündüz pek az fasılalarla hafif ve ağır bomba bataryalarıyla bombardıman ediyordu. Hemen nısfını bombardımanlarla zayi’ eden bu tabur üzerine 29 Kanun-ı evvel [13] 32 [11 Ocak 1916] tarihinde mevâzi’i bir saat kadar bombardımandan sonra iki liva ile taarruza kalkmak ve yapılan şedit ateşlerle verdiği telefâta bakmayarak İngiliz zâbitâmnın kırbaçlarıyla ilerlemekte olan düşman birinci hat siperlerine girince hemen süngü muhârebesi başlamış ve neticede böyle kuburmuşçasına saldıran düşman, efradımızın süngü kullanmaktaki mahâret-i fevkaladeleri sayesinde ric’ata mecbur olmuşdur.
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[31“]Düşman ric’at ederken mevzi’de bulunan zâbitân ve efrat ihtiyari siperlerden çıkarak süngü ve bombalarıyla siperlerine kadar kovalamalardır. Düşman telefât-ı külliyeye dûçar olmuşdur. Bu muhârebede beş otomatik tüfek ile bir zâbit, 20 nefer esir alınmıştır. Fakat siperlerine avdet edinceye kadar pek fazla zâiyâta dûçar olmuşlardır. 27 Kanun-ı evvel [ 1 ] 332 [9 Ocak 1917] İmam Muhammed mıntıkasına düşman taarruzundan evvel yarım saat kadar Felahiye sağ cenah alayı ileri hattı bombardıman ederek (esasen düşman siperleri ile siperlerimiz arasında asgarî 40 azamî 60 metre kadar bir mesafe bulunduğundan) siperlerimize daha ziyade takarrüb eden bölük, düşman bombacı müfrezesi sisten istifade ederek bombardıman hitamında siperlere atlamak istemiş ise de mutarassıdlar tarafından derhal düşmanın taarruzu, bağırmak sûretiyle ihbar edildiğinden şedit bir ateşle karşılanarak yalnız sağ cenah taburunun (3. Tabur 9. Bölük)’ün bir mangalık siperine üç dört düşman neferi atlayabilmiş ise de hemen süngülenmiştir. Onlar da önlerindeki bombaları isti’mal ederek 3, 4 neferimizi şehit etmişlerdir. Düşman zâiyâtla geriye kaçmış, siperlerimiz önünde kalan maktul İngiliz efradı gece tarafımızdan defin edilmişdir. Bu bomba taarruzunda düşmandan bir kovalara doldurulmuş yüzlerce bomba, siperleri tahrip etmek üzere elektrik bataryasını havi tahrip kalıpları (sandık derununda) basti ve seriü’l-intikal kalın ve ince fitiller otomobil borularına müşâbih şu şekilde beş adet boru, dört otomatik tüfek, telefon makinası ve kabloları, rovelver, kasap satırlarına müşâbih bu müfrezeye mahsus satırlarla beraber daha bazı şeyler iğtinam edilmişdir.43 Alay 3. [Tabur] 29/30 Kanun-ı evvel [1]332 [11/12 Ocak 1917] iki bölük bu taburları takviye etmek üzere gönderilmiş, ertesi günü akşamda 30/31 [12/13] gecesinde aynı taburun diğer iki bölüğü gönderilerek mevzi’de bulunan 43. Alay 2. [Tabur] ile 13. Alay 12. Bölük tebdil edilmişdir.“29 Kanun-ı evvel [1]332 [11 Ocak 1917] muhârebesine ait 18. Kolordu Kumandanlı- ğı’ndan vürûd eden emr-i yevmî sAûreti ber-vech-i zîrdir.”(29 Kanun-ı evvel [1]332 [11 Ocak 1917]. İmam Muhammed mıntıkasının kahraman müdâfi’i olan 43. Alay [2. Tabur] ile üçüncü alaydan refakatindeki bölüğün süngüsüyle mağrur düşmanı nasıl ayakları altında çiğnediklerini bizzat dürbün başında tarassut etmiştim. İftiharla göğsüm kabarmış, gözlerim yaşarmıştı. Esir aldıkları bir zâbitle yirmi neferi istintak ettik. Bunlar Lahor Fırkası’nın 8. ve 9. Livalarıyla 27 Kanun-ı evvel [1]332 [9 Ocak 1917] hücumunu yaptıktan sonra yine iki liva halinde 29 [11] hücumunu tekrar ettiğini beyan ve Türk süngüsü karşısında titrediklerini ikrar ediyorlar. Bir avuç süngüden ibaret olan alay 43. Alay 2. [Tabur]’u ile 13. Alay 12. Bölük karşısında iki İngiliz livası binlerce topçu mermisinin himayesine rağmen mahv ve perişan olması ancak Osmanlı tarihinde bulunamayacak kahramanlıklardandır. Sancağı altın ve gümüş madalyalarıyla tezyin etmiş olan 43. Alay Taburu bu defaki İmam Muhammed muzafferiyâtı için ne kadar göğüslerini gerseler azdır. Bu aslan taburun ve refiki olan 13. Alay’ın 12. Bölüğü ulu şehitlerinin şefaatini diler aslan gazilerinin de yüksek ahularından öperim.) 18. Kolordu Kumandanı MiralayKazım Karabekir
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HARB-Î UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[31b]Yeni mevzi’e giren taburun maiyetinde bir de makinalı tüfek takımı var idi. Bu mevzi’ eski bir hat olduğundan 2. Tabur zamanında verilen muhârebeler neticesinde siperler kâmilen göçmüş, pek harap bir halde idi. Burada topçu ateşinden barınmak gayr-ı kabil olmakla tamiri için vâki’ olan müracaatta birkaç bin kum torbası yerine beş altı su tulumundan mâada bir şey gelmemiş idi. Mevzi’in bu haline rağmen 43. Alay 3. [Tabur] 30 Kanun-ı evvel [l]332’den [12 Ocak 1917] 31 Kanun-ı sani [1]332 [13 Şubat 1917] tarihine kadar zâiyât-ı azime vererek kaldı. Düşman bombardımanı büsbütün kesâfet peyda etti. 3 Kanun-ı sani [1]332 [16 Ocak 1917] sabahı mevzi’i yarım saat kadar şiddetli bombardımandan sonra sağ cenaha taarruz ederek topçu ateşini de sol cenaha tevcih etti. Sağ cenah siperleri bombardıman tesiriyle kâmilen göçtüğünden efradın bir kısmı kum altında kalmış kısım-ı diğeri de şehit veya mecrûh olmuşlardır. Sağ cenahdaki germeden istifade ederek hattı takviyeye çalışıyor. Bunları sağ cenah siperlerinde bulunan tek tük efrat ateşleriyle karşıladığı halde düşman efradını yine zâbitler kamçı, kırbaçlar ile pek müşkilâtla sevk ediyorlar idi. Bu esnada merkez siperlerinde bulunan 11. Bölük depo onbaşısı Ahmed’in asabiyeti galeyana gelerek düşmanın bu halinden cüret alarak bila-emir kucağına doldurduğu el bombalarıyla siperden fırlayıp germe içinde bir biri üzerine yığılmış olan düşman efradı üzerine birkaç bomba savurmasıyla düşman ric’at etti. Bu onbaşının cesaret ve teşebbüs-i şahsi ile muhârebe kazanılmıştır. Bu mtıhârebede zâiyâtımız 250 kadardır. Düşmanın zâiyâtı ise çoktur. Muhârebeden sonra herkes nevmidi içinde bulunuyordu. Çünkü düşman çelik yağmuru yağdırıyor. Siperlerde bulunan efradımız ise eli kolu bağlı olarak çelik yağmuruna karşı boynu bükük siperde oturuyor idi. Toplarımız düşman topçusuna hemen hiç mesabesinde mukâbele ediyordu. Birkaç ileri gelen neferi zâbit- lerine “Efendim biz elimizi kolumuzu düşman ateşine karşı bağlıyarak oturuyoruz, düşman da istediği gibi bizi öldürüyor. 4-5 günden beride mevzi’deyiz, bizi değiştirmiyorlar. Kurbanlık koyun gibi hepimizi öldürmek için mi koydular. Mademki öleceğiz hiç olmazsa burada bir iş görerek ölelim. Bunun için yarın sabah hep birden taarruz edeceğiz. Düşmanı siperlerden tard ederek eski hatlarımızı istirdad edeceğiz, bu suretle cephemizi genişleterek topçu ateşinden az müteessir oluruz. Ölürsek de bir maksad için ölmüş oluruz’’ demeleri üzerine zâbitte bunu tabur kumandanı Yüzbaşı Necmeddin Efendi’ye arîz ve amîk anlattıktan sonra tabur kumandanı kendilerine nasihat etmeğe kalkmış ise de zâbitânın kısım-ı a’zamı efradın fikirlerine iştirak ettiğinden bundan fevkalade müteessir olarak fırka kumandanı Bekir Sami Bey’e hitaben (İmam Muhammed mevzi’inin bir mevzi-i müdâfaa değil bir mezâristân olduğu ve artık bu mak- teline nihayet verilmesi hakkında istirhamatta bulunduğunu) raporda bildirdi. Halbuki gündüzün bombardımanın şiddeti karşı sahilde Ordu Kumandanı Halil Paşa ile Erkan-ı Harbiye

» 144 «



» 145 «



HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[32“]Reisi Alman, tarassut ederlerken Erkan-ı Harbiye Reisi tarafından “artık bu mevzi’de bir kıt’a bulundurmak cinnettir” diye söylemesi üzerine ordu kumandanı tarafından mevzi’in tahliyesi emredilmişdir. 52. Fırka Kumandanı ve Tabur Kumandanı Yüzbaşı Necmeddin Efendi’den aldığı rapor üzerine kolorduya müracaat ederek keyfiyeti anlattığı zaman esasen o mevzi’in tahliyesine ordu karar vermiştir. Yalnız İmam Muhammed mevzi’ine (Kırk Gaziler) gidinceye kadar bu bölük mevzi’i terk etmeyerek kalması ve diğer üç bölük ise hemen geçit harekâtı yaparak sol sahile geçmesi emredildi. Bu emir üzerine 3/4 gecesi tabur 12. Alay’ı mevzi’inde bırakarak tombazlarla geçide başladı. İki bölük karşı sahile geçmiş 3.’ü Bölük de geçmek üzere iken düşmanın bir yakın ateşi üzerine geçit yapamamış olan 9. Bölük hemen siperleri işgal ederek ateşe başlamasıyla düşmanın baskını akim kalmış, bir yaralı nefer esir edilmiş ve iki hafif makinalı tüfek iğtinam edilmişdir. Baskın esnasında borazan tarafından hücum borusu çalınarak topçular ikaz olunmuş ise de menfaatten ziyade mazarrat tevlit etmiş idi. Zira atılan top mermileri kendi üzerlerinde patlıyordu. Ertesi gece 4/5 gecesi İmam Muhammed’de kalan 13. Alay 12. [Tabur]’da 141. Alay’dan mülazım Lütfî Efendi kumandasında mezkûr alaylardan müretteb kırk fedai ( Kırk Gaziler) tarafından tebdil edildi. Bu mevzi’e Kırk Gaziler nâmı verildi. Düşman yirmidört saat bu kırk kişi karşısında livalarıyla kalmışdır. En nihayet 5/6 gecesi mevzi’ tamamıyla bu müfrezeye terk edilerek sol sahile geçmesi emredildi. Bu müfreze de ancak 15 neferle karşı sahile geçebilmiştir. 6 Kanun-ı sani [1 ]332’de [19 Ocak 1917] keşif neticesi mevzi’in boş [olduğunu] 12 anlayan düşman güç hal ile intikal edebildi. 19 Kanun-ı evvel [13]32’de [1 Ocak 1917] İmam Muhammed muhârebesini veren 43. Alay 2. [Tabur] mevzi’den çıktıktan sonra cepheye gelen ordu kumandası Halil Paşa taburun kahramanlığını takdir ederek şu sözleri söylemiştir. “Kolordu kumandanınız İmam Muhammed’in tahliyesini teklif ettiği halde ben de Kut şerefine Londra sokaklarında İngilizlere nümâyiş yaptıramam ve yaptırmam diye kabul etmedim” demiştir. (Düşman henüz İmam Muhammed’e ciddi bir taarruz yapmadan evvel bir tayyaresi tarafından mevzi’ üzerine küçük bir İngiliz bayrağı atmış ise de sol sahile düşerek 141. Alay’ın sahil tarassudunda bulunan 1. Tabur tarafından bulunarak kolorduya gönderilmiştir). İmam Muhammed mevzi’inin sükûtuyla düşman maksadına nâil oldu. Bundan böyle artık serbestçe Garrafa taarruz eder. Zaten İmam Muhammed taarruzu esnasında lazım gelen ihzârâtı yapmış ve tahkimatını bitirmiş ve her gün tayyareleriyle keşif yapmakta, aynı zamanda bombardıman etmekte idi. Bu vesile ile mevzi’in hemen her noktasını öğrenmiş bulunuyordu. Her gün süvârileriyle de Mezak, Hune, Rehame cephelerini de nümâyiş yapıyordu. Artık İmam Muhammed gâilesi tamamıyla ortadan kalkmış olduğundan bu defada nokta-i nazarını Garrafa dikerek ehemmiyet vermekle beraber bombardımanlarını da teşdit ediyordu.İmam Muhammed’in sükûtuyla hâsıl olan yeni vaziyet: Felahiye’de 51. Fırka’dan 9. Alay sağ cenahda, 7. Alay sol cenahda (alaylar cephelerini ikişer taburla işgal ediyorlardı ve taburlar da üçer bölükleriyle mevzi’de, diğer bölüklerin ihtiyatlarını teşkil ediyordu) 167. Alay’dan bir tabur sağ cenah alayı ihtiyatında idi. Kut civarında:
12 Metinde “olması" şeklinde yazılmıştır
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[32b]Şarkî Garrafda 104. Alay’ın 2., 3. [Tabur] iki taburuyla ve 3. Alay’dan bir bölük 10 Ka- nun-ı sani [13] 32'de [23 Ocak 1917] Kûtü'l-Amâre’ye muvâsalat etmiş olan 156. Alay 1. Tabur bir makinalı tüfek takımı Garbî Garrafda 3. Alay ve 141. Alay 3. Tabur ve altı makinalı tüfek ve 23. Alay 1. Tabur Mezak gerisinde, 43. Alay 2. Tabur Kut devresinde sahil muhafızı, 43. Alay 3. Tabur Havr Grubu ve Rehame germelerinde 142. Alay’ın bakiyetü’s-süyûfu ile birlikte 141. Alay bir ve ikinci taburlar sahil muhafızı (Makasis’den Felahiye’ye kadar) 167. Alay’ın bir taburu Beni Temim hattında diğer taburu da kolordu ihtiyatında, 156. Alay 2. Tabur Hacı Korhan Grubu tahkimatında. 12 Kanun-ı sani [13]32’de [25 Ocak 1917] 9,5 saat ila 10 saat-ı evvelde düşman şiddetli bombardımanı müteâkib taarruza kalkmış ve ilk hamlede kıtâ’atımız tarafından yapılan şedit ateşlere mukâbil Şarkî ve Garbî Garraf hatt-ı müdâfaalarının birinci hattına girmeğe muvaffak olmuş ve Garbî Garrafda birinci hatta giren düşman 3. Alay tarafından edilen mukâbil taarruzla tard edilerek hatt-ı mezkûr istirdad edilmiş ise de Şarkî Garrafda 104. Alay ve 156. Alay siperlerine giren düşmana mukâbil taarruz yaptığı halde çıkarılamayıp birinci hatta 200 metrelik bir mıntıka düşman elinde kalmışdır. Bu düşmanın tardı için geceleyin 156. Alay 1. [Tabur] tarafından ikinci bir taarruz daha yapılmış ise de bu taburun mahvıyla neticelenmiş ve siperler de istirdad edilememiştir. Bunun üzerine gerek Garbî Garraf birinci hattında gerek Şarkî Garraf birinci hattının düşman tarafından işgal edilemeyen kısmında birer perde hattı bırakılarak bütün kıtâ’atın ikinci hatta çekilmesi emredildiğinden kıtâ’at da verilen emir mûcibince birer 
perde hattı terk ederek ikinci hatta çekilmişlerdi. Düşman gece gündüz bombardımana ve siperleri tahribe vaktiyle fevt etmeyerek devam ediyordu. 14 Kanun-ı sani [13] 32 [27 Ocak 1917]. Düşman ale’s-sabah şiddetli bir bombardımanı müteâkib yalnız Garbî Garraf hattında taarruza kalkmış ve kıtâ’atımız tarafından yapılan şiddetli ateşlere rağmen birinci hat siperlerine girmeğe muvaffak olmuş ise de 3. Alay tarafından yapılan mukâbil taarruzla birinci hat siperleri istirdad edilmişdir. Fakat düşman tarafından yapılan bombardımanlar neticesinde siperler kâmilen ha- rab olduğundan bu hatta bannmak imkanı kalmamıştır. Aynı zamanda düşman Şarkî Garraf hatt-ı müdâfaasını birinci hattın da tamamıyla birleştiğinden Garbî Garraf hatt-ı müdâfaasının birinci hat siperleri düşmanın yan ateşine maruz kalmasından bu mahzuru gidermek için gerek Şarkî ve gerekse Garbî Garraf hatt-ı müdâfaalannın 40. Alay 3. [Tabur] ile 156. Alay 1. [Tabur] ’a terk ettirilmiş ve diğer kıtâ’atta Garbî Garraf a alınmıştır. Bu muhârebefde] yine kıtâ’at çok zâiyât vermişlerdi. Düşman yine bu muhârebeden sonra dört gün kadar taarruza fasıla vermiş bu müddet zarfında hücum ihzârâtını yapmakla beraber gerek Şarkî ve gerekse Garbî Garraf hatt-ı müdâfaalannı her gün muhtelif fasılalar ile gâh şedit ve gâh hafif olmak üzere bombardımana devam ediyordu. Geçen iki muhârebede 3. Alay pek fazla zâiyâta maruz kaldığından 43. Alay 2. Tabur ile tebdil edilerek kâmilen ihtiyata alınmıştır. Aynı zamanda 167. Alay’dan da bir tabur cepheye alınmıştır.Vaziyet-i Umumiye: Felahiye’de 51. Fırka (sağ cenahda 9. Alay sol cenahda 7. Alay) Garraf tahkimatında. Garbî Garrafda sol cenahda 43. Alay 2. [Tabur], 167 Alay 2. [Tabur] sağ cenahda, 141. Alay 2.-3. [Tabur] Şarkî Garrafda, 40. Alay 3. [Tabur], 156 Alay 1. [Tabur], 40. Alay 1. [Tabur] ihtiyatta, 43. Alay 1. [Tabur] Mezak germesinde, 43. Alay 3. [Tabur] Hune, Rehame germelerinde
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[33a]142. Alay Havr Grubu’nda 141. Alay 1. [Tabur] sahil muhâfazasında. (Makasis’den Felahiye’ye kadar) 167. Alay’dan bir tabur kolordu ihtiyatında. 18 Kanun-ı sani [l]332’de [31 Ocak 1917] düşman ale’s-sabah trampet ateşi denilen şedit bombardımanını müteâkib ser-köprü tahkimatına taarruza kalkmış ise de ateşlere ehemmiyet vermeyerek taarruza devam edip kıtâ’atımızı ric’ata mecbur etmiş ve hattı kâmilen işgal ederek bir kısım kuvvetimizi de esir almıştır. Kurtulabilenler üçüncü hatta barınarak düşmana ateş etmeğe başlamışlardır. Bu hattı işgal eden efradımız az olmakla beraber mıntıka da fevkalade dar olduğundan düşman topçu ateşinden barınmak imkanı kalmadığı cihetle bu hattın da terki ve ser-köprü hatt-ı müdâfaasının kâmilen tahliyesi emredildi. Orada bulunan 40. Alay 3. [Tabur] ve 156. Alay 1. [Tabur]’un bakiyetü’s-süyûfu kıt’a emri mûcibince Garbi Garraf alındı. Bu muhârebede Garbi Garraf taarruz etmediği için vaziyet tebeddül etmemişdir. 19 Kanun-ı sani [ 1 ]332’ de [1 Şubat 1917] fecirle beraber Garbi Garraf mıntıkasını bombardımana başlayarak zevâle kadar devam ettirmiş ve yüz binlerce mermi yağdırdıktan sonra zevalde sol cenahdan 43. Alay 2. [Tabur], 167. Alay siperlerine taarruza kıyam etmiş (bu taburların ikişer bölükleri ihtiyatta bulunurdu) cephede bulunan kıtâ’at ise fazlaca zâiyât verdiklerinden mütearrızına mukâbele edecek kimse kalmadığından ikinci hattı düşman işgal ettiği gibi üçüncü hatta doğru da ilerlemeğe başlamıştır. Cephede bulunan efradın bir kısmı Garraf kenarında hattın sol cenahındaki zikzağa girerek ilerleyen düşmana ateş etmeğe başladıkları sırada 43. Alay 2. [Tabur] iki bölüğü ve 167. Alay’dan iki bölüğün de mukâbil taarruza kalkmaları emredildiğinden yapılan mukâbil taarruz aynı zamanda sağ cenahda bulunan 141. Alay da düşmanın ikinci hattını işgal ederek üçüncü hatta ilerlediğini görünce hemen bombalarla usûlü veçhile siperimize düşmanın girdiğini, ikinci hattın da bir kısmını istirdad edip düşmana geriden ateşe başlaması ile üç ateş arasında kalan düşman mahvedilmiş ve 60 kadar esir de alınmıştır. Düşman Garbi Garraf a taarruz etmekle beraber iki liva süvârisi ve iki batarya top ile Korhan mıntıkasına taarruz etmiş ise de o mıntıkada bulunan 43. Alay 1. [Tabur] ve topçularımızın müessir ateşleriyle ancak bin metreden daha ileri sokulamayarak tard edilmiş, guruba doğru da düşman süvârileri Garraf a doğru çekilmiştir. Bu muhârebede kıtâ’atımız pek fazla zâiyât vermişlerdir. Bilhassa 43. Alay 2. [Tabur] ve 167. Alay hemen mahvolmak derecelerine gelmişlerdir. Bu taburla da kendi alaylarında birer taburla tebdil edilmişdir.Vaziyet: Felahiye’de tebeddül yoktur. Garbi Garrafda 43. Alay 3. [Tabur], 167. Alay 1. [Tabur], 141. Alay 3. [Tabur], 141. Alay 2. [Tabur] (ihtiyatta), 156. Alay iki bölük sağ cenah gerilerinde ihtiyatta, 3. Alay kâmilen ve 167. Alay 2. [Tabur] fırka ihtiyatında, 142. Alay Havr mıntıkasında, 40. Alay’ın kalan akşamı da fırka ihtiyatına dahildir. 21 Kanun-ı sani [l]332’de [3 Şubat 1917] düşman Garbı Garraf siperlerini trampet ateşi ile bombardımana başladı. Ve bütün toplarını hat-tı müdâfaanın sol cenahından 200 metrelik mıntıkaya tevcih etti. (Şarkî Garraf siperleri düşman tarafından işgal edilmesi üzerine Garbi Garraf hatt-ı müdâfaası her an düşmanın yan ateşine maruz bulunuyordu. Düşman bütün toplarını bu mıntıkaya tevcih etmesi taarruz esnasında Garraf sol sahilini işgal etmiş olan

» 150 «



r

» 151 «



HARB-Î UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[33b]düşmanın kıtâ’atının ateşlerinden muâvenet görmek maksadına mebnidir) yine evvelki muhâ- rebelerde olduğu gibi yüz binlerce mermi savurduktan sonra siperlerimizin tamamıyla harab olduğunu ve içinde olanları da topraklara karışarak taarruz anında kendisine ateş edecek kimse bulunmadığına kanaat getirdiği bir zamanda taarruza kalmış ve hakikaten bombardıman tesiriyle bütün siperler harab olmuş ve içinde de taarruz ettiği zaman ateş edecek kimse bulunmadığından kolayca birinci hat siperlerine girmeğe muvaffak olmuş. Üçüncü hatta (yani ikinci ateş hattına) doğru da ilerlemeye başlamıştır. Düşmanın üçüncü hatta doğru ilerlemesi üzerine hemen 43. Alay 3. [Tabur] iki bölük, 167. Alay 1. [Tabur] iki bölükle mukâbil taarruza kalkmış, aynı zamanda sağ cenahda bulunup da siperlerini terk etmeyen 141. Alay da evvelki muhârebelerde olduğu gibi zikzaklardan ilerleyerek bombalarla ikinci hat siperlerini temizleyip işgal etmesi emredildi. Cephede bulunan kıtâ’at taarruza kalkarak düşmanı metruk siperlerden tard etmişler ise de 141. Alay’ın 1. Tabur’u vazifesini ifa edemediğinden o metruk siperleri is- tirdad eden bölüklerin cephanesi kalmaması yüzünden düşman ikinci (yani birinci hat) hattan çıkarılamamıştır. Ve metruk siperleri işgal eden bölükler de gerideki hatta mecburi olarak çekilmişlerdir. (Çünkü zaten metruk siperler barınacak bir halde değil idi. Bombardıman ile de daha ziyade harab olmuş ve kâmilen kapanmıştır.) İkinci hattın işgali üzerine düşman biraz fasıla vererek 27 Kanun-ı sani [1]332 [9 Şubat 1917] tarihine kadar hiçbir hareket yapmadı. Yalnız yeni bir hücum için hazırlanıyor ve siperleri de her gün alt üst ediyor idi. Bu muhârebede pek fazla telafâta uğrayan 43. Alay 3. [Tabur] mevzi’den çıkarak Korhan Grubu'ndaki alayına iltihak etmişdir. Korhan mıntıkasında bulunan 156. Alay 2. [Tabur] da Garraf ihtiyatını teşkil etmek üzere el-Hanna mıntıkasına götürülmüştür. Hute ve Rehame germelerinde bulunan 40. Alay 1. [Tabur] da Garraf mevzi’ine celb edilmişdir.Yeni vaziyet: Felahiye’de hiçbir tebeddülât olmamıştır Garbi Garraf’da: Sol cenahda 167. Alay vasatta, 156. Alay 1. [Tabur], 40. Alay 1. [Tabur] sağ cenahında, 141. Alay Korhan gurubunda, 43. Alay Havr mıntıkasında, 142. Alay, 3. Alay kâmilen 40. Alay’ın aksâmı fırka ihtiyatında. Bu esnada 4. Fırka karargâhıyla birlikte 10. Alay iki taburuyla gelmiştir. 45. Fırka Kumandanı Kaymakam İsmail Hakkı Bey kendi ihtiyatında bulundurmak üzere itimat ettiği alaylardan bilhassa 3. Alay ile 9. Alay’dan bir taburun emrine gönderilmesini emretmiş ise de kolordudan verilen emir mucibince fırka ihtiyatında bulunan 7. Alay 1. [Tabur] aldığı emir mûcibince mevzi’den 27/28 Kanun-ı sani [l]332’de [9/10 Şubat 1917] gece mevzi’den cebrî yürüyüşle hareket ettirilecek mevzi’e muvâsalat etmişdir. 27 Kanun-ı sani [l]332’de [9 Şubat 1917] düşman saat 9.30 saat evvelde Garraf siperlerini 1,85 dakika devam eden bombardımandan sonra (bombardıman vasattaki siperlere tevcih edilmişdir) 40. Alay 1. [Tabur], 156. Alay 1. [Tabur] taarruza kalkarak, bila-mukâvemet birinci hattın (ikinci ve üçüncü hattı) vasattaki siperlerine girmeğe muvaffak olmuş ise de daha geride bulunan ihtiyat kıtâ’atı vasıtasıyla taarruz tevkif edilmişdir. Düşman bomba taarruzuyla siperin aksam-ı mütebâkisini hak etmişdir. (Bu muhârebede 40. Alay 1. [Tabur] ile 156. Alay 1. [Tabur]’dan ancak bir tabur, kumandanından maada kimse kurtulamamıştır) Cephedeki kıtâ’atın fazla zâiyâtı üzerine 7. Alay 1. [Tabur] ile 156. Alay 2. [Tabur] cepheyi teslim
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[34a]almıştır.Kıtâ’at ilerisine keşif kolları çıkarmış aynı zamanda 156. Alay 2. [Tabur]’dan 6. Bölüğe düşmanın siperlerde olup olmadığını veyahut ilerleyip ilerlemediğini anlaması emredilmiş (keşif taarruzu) ise de 6. Bölük Kumandanı Mülazım Şaban Efendi tarafından birinci hat siperlerini (eski üçüncü hat) istirdad ettik zannıyla bir rapor vermiştir. Bu rapordan bütün büyük kumandanların malûmatı olmuşdur. Bilâhare bu raporun yanlış olduğunu, yapılan keşifle te- beyyün ederek mezkûr siperlerin kolorduca zabtı elzem olduğu bildirilmiş 7. Alay 1. [Tabur] ile 156. Alay 2. [Tabur] tarafından taarruz edilerek siperlerin hemen istirdadı emredilmişdir. Bu iki tabur 11 saat sonra da siperlerin istirdadı için taarruza kaldırılmış ise de düşmanın müdhiş topu, makinalı tüfek ve piyade ateşleriyle karşılanarak ağır zâiyâtla hiçbir netice elde edemeden siperlerine avdet etmişlerdir. 7. Alay 1. [Tabur] Kumandam Yüzbaşı Hakkı Efendi ağırca mecrûh olduğundan 4. Bölük Kumandanı Nesimi Efendi kumandayı ele almış ise de bu taarruzda mûmâ-ileyh de şehit olmuşdur. Zâbitândan da oldukça zâiyât var ise de o taburda kimse olmadığından tahkikat yapılamamıştır. 11 saat sonra da kıtâ’atın fazla zâiyât vermesi ve mevzi’inde müdâfaa olunabilecek bir yeri kalmadığından Beşâre hatt-ı müdâfaasına çekilmeleri emredildi. Bu kıtâ’atın mevcudu nisbeten dolgun bulunan 167. Alay kâmilen ve 7. Alay 1. [Tabur], 10. Alay 3. [Tabur] (üç tabur), 141. Alay 2. [Tabur], 142. Alay iki tabur Beşâre 
mevziini işgal etmeleri diğer kıtâ'ata da 3. Alay, 156. Alay, 40. Alay, 141. Alay 2. [Tabur] kâmilen sol sahile geçirilerek istirahat ettirildi. Bu muhârebeden sonra düşman taarruza biraz fasıla verdi. Bu zaman zarfında hücum istihzarâtını yapmakla berâber Beşâre mevzi’i de hafif hafi döğmeye başlamışdı. Beşâre mevzi’i nokta-i istinat halinde siperlerin grub grub olmak üzere yapılmış olup iki ateş hattından ibarettir.Yeni vaziyet: Felahiye’de: 51. Fırka (9. Alay sağ cenahda üç taburlu 7. Alay sol cenahda iki taburlu diğer bir taburu Beşâre mevzi’inde) Beşâre hatt-ı müdâfaasında sağ cenahında 7. Alay 1. [Tabur] vasatta, 141. Alay 2. [Tabur] sol cenahda, 1. Alay 1, 2. [Tabur], 167. Alay kâmilen, 142. Alay iki taburu ihtiyatta bulunuyordu. Korhan grubunda 43. Alay kâmilen 10. Alay’dan bir tabur, 141. Alay 1. [Tabur] sahil muhâfazasında bulunuyorlardı.2 Şubat [13]32 [15 Şubat 1917] tarihinde düşman ale’s-sabah bombardımana başlayarak 150.000 mermi savurduktan sonra siperleri hakk-ı yeksan olduğunu zan ederek 7. Alay 1. [Tabur] ile 141. Alay 2. [Tabur] cephelerinden taarruza kalkmış ve bu kıtâ’at tarafından şiddetli ve müessir ateşlere rağmen birkaç nokta-i istinada girmiş ise de 7. Alay 1. [Tabur] ile 141. Alay 2. [Tabur] yaptığı mukâbil taarruzda püskürtülerek tard edilmişlerdir. Bu muhârebeden sonra da düşman bombardımana devam ederek zeval vakti ikinci defa olmak üzere sol cenahda bulunan 10. Alay cephesine taarruza kıyam etmiş ve bu alay tarafından mukâbele edilmeyerek müteamzına beyaz bayrak çekerek mezkûr 10. AlayTn işgalindeki nokta-i istinat bu sûrede kolayca düşman eline geçmiş ve 10. Alay’ı da esir almıştır. Bunun üzerine meydanı boş bulan düşman nehire doğru takarrübe ve sağ cenahdaki kıtâ’atın gerisine
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HARB-Î UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[34b]düşmanla gerçi bu kıtâ’at tarafından uzun müddet kahramanâne süngü muhârebesi yapılmış ise de fâik kuvvetler karşısında nısfü’l-leylden sonra sabaha karşı esarete mecbur olmuşlardır. Çünkü her taraftan muhasara edilmişlerdi. Bu muhârebenin gâib olması 10. Alay’ın teslimi yü- zündendir. Düşman Beşâre mevzi’ine taarruz etmekle beraber Korhan Grubu’na da 400-600 metreye kadar yaklaşarak taarruz istihzaratına başlamıştır. Düşmanın bu hareketi ertesi gün bu mevzi’e de bir taarruz edeceğini anlatmakta idi. Fakat Beşâre mevzi’inde dokuz taburun esaretiyle mevzi’in sükût etmesi dolayısıyla kolordunun sağ sahilde müdâfaası gayr-ı kabil-i imkan bir hale geldiğinden Korhan Grubu’nda muhârebe kabul edilmeyerek 43. Alay da sağ sahili terk ederek sol sahile geçmesi emredildi. Bu alay vesâitin fıkdanından dolayı ancak tulu’ı müteâkib geçit harekâtı yapabildi. (Beşâre mevzi’indeki kuvvetlerin esareti üzerine bir kısım efrad şahturlara binerek sol sahile geçmişler. Hatta Grup kumandanı (51. Fırka Kumandanı) Kaymakam İsmail Hakkı Bey de zorla sol sahile geçerek esaretten kurtulabilmiştir.43. Alay’ın geçit harekâtı hitâmında 43. Alay 2. [Tabur]’u Felahiye ihtiyatına gitmesi emredilmiş ve mezkûr tabur da hareketle Beni Temim hattının ihtiyatında bırakılmıştır. Beşâ- re’nin sük’utu ve Korhan’ın da terk edilerek sağ sahilin kâmilen terki ile boş kalan düşman batarya ve livalarından bir kısmını Felahiye cephesine getirdiği yapılan keşif neticesinde anlaşılmış olmakla düşmanın Felahiye cephesinde bir taarruz yapması ihtimali baîd değildi. Korhan Grubu’ndan sol sahile geçen 43. Alay 3/4 [16/1 7] gecesi menzilden Beşâre hizalarına kadar sahil muhâfazası vazifesiyle tavzif edilmiş ve hemen siper hafrına başlamış idi. (iki taburuyla) Bu sırada 14. Fırka, karargahıyla 41. Alay’a gelmişti. (Felahiye’de fırka ihtiyatında bulunan 
7. Alay 1. [Tabur] ’u 45. Fırka Kumandanı Kaymakamı İsmail Hakkı Bey’in talebi üzerine mezkûr kıta’nın Beşâre’ye gitmesinden sahil muhâfazasında bulunan bu taburun bir bölüğü 9. Alay 2. [Tabur] 8. Bölük tarafından tebdil edilmişti.) Sahil bölüklerinin tarassudatlarına nazaran düşman mütemadiyenGarraf istikâmetine sağ sahilden bir çok kolların gitmesi ve uzun bir araba yürüyüş kolunun gittiği görülmüştü. Düşmanın bir geçit hareketine teşebbüs edeceği ve geçen araba kolunun da tombazlar olduğu zannediliyordu. Düşman bu hareketi yapmakla beraber Felahiye’yi de bombardıman ediyordu.Vaziyet-i Umumiye: Felahiye’de 51. Fırka (9. Alay sağ cenahda üç taburıyla 7. Alay sol cenahda iki taburuyla) 43. Alay 2. [Tabur] Beni Temim hattında Felahiye ihtiyatında, aynı zamanda Beni Temim hattının tahkim ve takviyesinde Kûtü'l-Amâre civarında, 43. Alay 1., 3. [Tabur] menzilden Beşâre’ye, 40. Alay Beşâre’den Kut devresine kadar, 7. Alay Kut devresinden Makasis’e kadar 141. Alay 1. [Tabur] Makasis’den Felahiye’ye kadar sahil muhâfa- zasında, 156. Alay Reşid kalesinde tahkimatla meşgul, 11. Alay depo Bagile’den Hüseyniye devresinde sahil muhâfazasında (10. Alay, 167. Alay, 7. Alay 1. [Tabur] esaretlerinden dolayı 141. Alay 2., 3. [Tabur], 156. Alay 2. [Tabur]) fazla zâiyât verdiklerinden dolayı lağvedilerek 142. Alay bakiyesi 45. Fırka ihtiyatında birleşti. Bir Alman makinalı tüfek bölüğü İmam Mehdi’de, 15. İstihkam Taburu Sivridevre’de tahkimatta, 41 Alay 18. Kolordu ihtiyatında,
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[3&]topçular grub grub mevzi’de idi. Düşmanın Felahiye mevzi’ini bombardıman etmesi mahza geçit harekatının setrini temin etmek içindi. Hatta bu maksadını sezdirmemek için Felahiye’de taarruz istihzaratına başladı. Mevzi’de sağ cenah alay mıntıkasının birinci hattı ikişer bölükle taburlar işgal etmekte, diğer iki bölükleriyle de ikinci ateş hattında ihtiyatta bulunmakta idi. Sol cenah alayı ise iki taburuyla cephede ve taburlar da üçer bölükleriyle siperleri işgal ediyorlardı. Umumiyetle Felahiye mevzi’inde beş taburdan maada asker mevcud değildi.Düşman Beşâre mevzi’ini taarruzlarıyla sıkıştırdığı zaman Felahiye cephesindeki kıtâ’at tarafından baskın tarzında nümâyişler yapılıyordu. Hatta 7. Alay 6. Bölük Kumandanı Müla- zım-ı evvel Ömer Efendi’ye seçme neferlerden mürekkeb bir bölük teşkil edilerek bombacılarla] beraber havr cihetinden düşman tel örgüsü kesilerek düşman siperlerine girmek, mutlaka siperlere girilerek ya esir veya makinalı tüfek getirmek idi. Mûmâ-ileyh alayca tayin edilerek gönderildi ise de düşman tel örgüsünün iki sıra olduğu, öndeki tel örgü kazıklar üzerine gerilmiş 6-7 metre arzında ve mezkûr tel örgüsünün daha gerisinde serpne 6-7 metre arzında tel örgüsü mevcud olduğundan ve kazıklı tel örgüsünü bir kaç nefer geçebilecek kadar bir mahalli kesilmiş ise de serpme tel örgüsünden geçmeğe uğraştıkları bir sırada makinalı tüfeklerle karşılanarak bölük üçer beşer bilâ-telefât çekilebilmişti. Fırka kolorduya vaziyeti bâ-rapor anlatılmış ise de bâlâda verilen emir behemehal icra edilecektir diye ikinci verdiği emir üzerine fırka emri mûcibince tabur Binbaşısı İbrahim Bey’in kumandasında olmak üzere grubla sevk edildi ise de bu tabur düşman tel örgüsüne kadar yaklaşmış ve kazıklı tel örgülerinden mezkûr kıt’a da birkaç yerinden keserek (kesilen telleri avdetinde beraberinde getirmişlerdir.) Düşman siperlerine girmeğe çok uğraşmış iseler de serpme tel örgüsünden çuvallar atarak geçmeğe teşebbüs edildiği halde düşman siperleri derhal takviye ederek makinalı tüfek ve piyade ateşleriyle beş on neferin şehit ve mecrûh olmasından başka bir netice elde edilemeden sabaha karşı siperlere avdet etmişlerdir. Kolordunun bundan maksadı Felahiye cephesinden taarruz edileceği hissini düşmana vererek Felahiye’de bulunan düşman kuvvetiyle Şamran ve Beşâre’ye muâvenet edemeyip Felahiye cephesini işgal eden düşman kuvvetlerinin aynı mevzi’de kalmasını temin etmek imiş.4 Şubat [ 1 ] 332 [17 Şubat 1917] zevalden sonra 3 saat sonra da düşman sağ cenah alay mıntıkasını bir saat devam etmek şartıyla ağır ve hafif bomba toplarıyla bombardıman ettikten sonra topçu ateşini ikinci ateş hattına tevcih ettiği zaman keşif hücum kıtalarıyla (hücum eden kıt’a efradı, silahsız bombacı efradı, hususi bomba vaz’ına mahsus göz göz yapılmış göğüslüktü torbalar bulunuyordu) Sağ cenah alayı sağ cenah taburu mıntıkasında taarruza kalkmış, ileri hatta bulunan bölüklerden düşman bombardımanından kurtulabilen efrat ikinci ateş hattında bulunan makinalı tüfekler (evvelce makinalı tüfekler birinci ateş hattında) bulunuyordu. Fakat bunun birçok muharebâtta mahzuru görüldüğünden ikinci ateş hattında yüksek mevzi’lerin
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
¿Winşâsıyla birinci hattın üzerinden ateş etmesi bu mahzuru bertaraf edeceği mülahazasıyla makinalı tüfekler ikinci ateş hattına alınmış idi. Ateşleriyle düşmana mukâbeleye başladılar. Bombardımanın ikinci ateş hattına tevcih edilmesiyle ikinci ateş hattında ve sağ cenah taburu emrinde bulunan iki makinalı tüfek toprak altında kaldığından ateşlerinden pek o derece istifade edilememiştir. Hücum kıt’alarından birinci ateş hattına gelmeğe muvaffak olanlar hattın siperlerine girmeyip ara siperleri üzerlerine çıkarak her iki manga siperi dahiline bomba yağdırmakla meşgul iken ikinci bir taarruz kıt’ası hurra sadasıyla siperlerden çıkarak hücuma başladı. Kıtâ’atımızın bombardımandan verdiği zâiyât-ı azîmeden bi’l-istifade birinci ateş hattına girerek süngü muhârebesine başlamış idi. Bir kısım düşman efradı edilen ateşlere ehemmiyet vermeyerek ikinci metruk ateş hattına doğru ilerlemeğe başladı ve mezkûr hattı işgal etti. Aynı zamanda hafif ve ağır makinalı tüfeklerini birinci ateş hattımıza yerleştirdi. Kum torbalarıyla da birinci ve gerek ikinci metruk ateş hattını bize karşı isti’mal edebilecek bir hale getirdi. Zikzaklar vasıtasıylada ikinci ateş hattına doğru ilerlemekte devam etmekle beraber nehir kenarındaki süddeden sağ cenah alayı gerisine doğru sarkmağa başlamış idi. Bu esnada ikinci ateş hattında bulunan (10. Bölük, 11. Bölük) ile 9. Alay 2. Bölük’den iki takım bilâ-emir hemen mukâbil taarruza kalkarak metruk ikinci ateş hatundaki düşman efradını süngülemek şartıyla işgal etmesi üzerine süddeden ilerleyen düşman hatt-ı ric’atinin kesilip de esir olmasından korkarak ric’at [eden] düşman mütemadi bir sûrette işgal ettiği birinci ateş hattını takviye ediyordu. Bu sırada 7. Alay 10. Bölük Mülazım Yahya Efendi kumandasında olarak açıktan taarruza geçerek 9. Alay kıtâ’atıyla birlikte mezkûr bölük de süngü hücumuna iştirak ederek mezkûr kıtaların bombacılar zâbitânı, birlikte zikzaklardan birinci ateş hattına girerek mevcud bombalarıyla pek çok zâiyât verdirmek şartıyla epeyce bir müddet uğraşıldıktan sonra düşman ric’ate mecbur edilerek birinci ateş hattı istirdad edildi. Bu hattın istirdadını gören metruk ikinci ateş hatundaki efrat ta “Allah Allah!” sahalarıyla hücum ederek birinci hattı da istirdad ettiler. Sol cenahda bulunan 7. Alay ileri hat bölükleri sağ cenah alayına giden zikzaklarla ateş hattını kapatarak (9. Alay ateş hatlarının düşman tarafından işgalinde) taarruz eden düşman efradını müessir yan ateşleriyle karşılamaları, gurubla beraber muhârebe hitam buldu. Bunun üzerine sağ cenah alayı sağ cenah taburu birinci ateş hattında bir bölük bırakarak diğer bölüklerini ikinci ateş hattına almaları, sol cenah taburu ise kemâ fî-s-sâbık birinci ateş hattını iki bölükle işgal etmesi emredildi. Bu emir mûcibince kıtâ’at yeni mevzi’lerini aldılar. Bombardıman tesiriyle zikzak ve siperler kâmilen harap ve hemen gayr-ı kâbil-i mürur bir halde idi. Geriye çekilen bölükler istirahat etmeyerek mevzi’in tahkim ve takviyesiyle beraber tamiri emir olundu. Geceleyin hemen hiçbir kıt’a istirahat etmeyerek yıkılan siperlere ara siperlerini, çit, teneke, kum torbası ve sık sık kazıklar çakılarak ortasını toprak ve çamurla doldurmak sûretiyle tamir ederek (esasen her bombardıman nihayetinde aynı vesâite mürâcaatla tahrip edilen siperler tamir ediliyordu.) Ertesi gün vuku’u melhuz muhârebe için ihzâratta bulunuyorlardı. Bu muhârebede düşman bir liva ile taarruz etti. Zâiyâtı 500 ila 600 kadar tahmin edilmektedir. Bu muhârebede
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[W]düşmanın iki zâbiti, 100 neferi esir edildi. Telefon, makinalı tüfek, edevât-ı istihkâmiye, bomba, tenvir tabancaları ve fişekleri gibi teçhizat iğtinam edilmişdir. Kıtâ’atımızın zâiyâtı pek fazladır. 5 Şubat [1]332 [18 Şubat 1917]. Kut sahil muhâfazasında bulunan 43. Alay 3. [Tabur] da verilen emir üzerine Beni Temim hattına hareket etti. Ve mıntıkasını da 41. Alay’dan bir tabura teslim etmiş idi. Beni Temim hattına muvâsalatında hattın tahkim ve takviyesi emredildiğinden orada bulunan alayın diğer taburuyla hattı tahkim ediyorlardı. Düşman gerek Felahiye mevzi’ini ve gerekse sahil mıntıkasında bulunan kıtâ’atı daima bombardıman ediyordu. Süvârileriyle de Bagile ve Hüseyniye civarına giderek geçit harekâtı için nümâyişlerde bulunuyordu. 6/7 Şubat [l]332’de [19/20 Şubat 1917] sükûnetle yalnız top ateşi teati edilmek süreriyle geçti. 7/8 [20/21] gecesi Felahiye sol cenahında bulunan 7. Alay sağ cenahda bulunan 9. Alay’ı tebdil etti. 7. Alay iki taburu olduğundan 9. Alay ihtiyat taburu bu alayın ihtiyatında kaldı. 8 Şubat [1]332 [21 Şubat 1917], Kut’ta Felahiye’de sükûnetle geçmiş ise de Makasis, Şamran, Kut, Hüseyniye devrelerini mahza geçidi setr için bu dört devreyi müdhiş bombardıman ediyor ve Bagile’ye kadar ara sıra süvârileriyle ateşler ve nümâyişler yapıyordu. Aynı zamanda Garraf cephesinde fazla kalan bir kısım kuvvetini Felahiye cephesine getirmişti ki istirahata çekildiğine zâhib olunuyordu. Vaziyet-i Umumiye: Felahiye hattında 51. Fırka, 7. Alay sağ cenahda (3. tabur sağında, 2. tabur sol cenahda, 9. Alay 2. [Tabur] da üçüncü ateş hattında ihtiyatta) 9. Alay sol cenahda (iki taburuyla), 52. Fırka’dan 43. Alay 2., 3. [Tabur] ’u Beni Temim hattında tahkimatla meşgul.Kûtü'l-Amâre civarında: 141. Alay 1. [Tabur] Felahiye’den Makasis’e kadar, 3. Alay Makasis’den Kut devresine kadar, 40. Alay Kut devresinden Beşâre’ye kadar, 41. Alay’dan bir tabur 43. Alay 1. [Tabur] Beşâre’den menzile kadar sahil muhâfazasında, 156. Alay Reşid kalesinden Hüseyniye devresinde tahkimatla meşgul. 11. Alay Depo Hüseyniye devresinden Bagile’ye kadar sahil muhâfazasında, 142. Alay 45. Fırka ihtiyatında, 41. Alay kolordu ihtiyatında, İran’dan henüz gelmiş olan 51. Fırka’ya mensub 44. Alay büyük ağırlıkta istirahatta kolordu emrinde idi.Vaziyet bu sûretle ahzedilmiş iken 8/9 [21/22] gecesi İngiliz birinci hat siperlerinden 11 saat sonra da Azim Onbaşı nâmında bir İslam Hintli mülteci gelerek ileri hattımıza atlamış ve hemen alay kararğahına sevk edilmişdir. Bu mültecinin işaretlerle verdiği ifadeden yarın yani 9 Şubat [1]332 [22 Şubat 1917] tarihinde 1 saat evvelde İngilizlerin cephemize taarruz edeceği istidlal edilerek merkûm hemen fırka kararğahına i’zam edilmiş ve telefonla da şifahen fırka nöbetçi zâbitine mültecinin verdiği ifade aynen söylenerek fırkayı ikaz etmesi mûmâ-ileyhe ihtar edilmişdi. Esasen birinci hat siperleriyle düşman siperleri arasındaki mesafe 40, 60 metre kadar yekdiğerlerine yakın ve aynı zamanda evvelce yapılan tel örgüleri bombardımanlar neticesinde tahrib edilmiş olduğundan ve birinci hat siperleri de 7 aydan beri her bombardımanı müteâkib elde mevcud vesâitle bir dereceye
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE¿577kadar tamir edebilirse de artık mevzi’ hurdahaş olmak, topraklar un haline gelmek üzere olmakla beraber pek de genişlemişti. Ve mutlaka düşman ilk defa da siperlere girmeğe muvaffak olduğundan bombardıman da birinci hat siperlerindeki efrat zâiyât-ı azîmeye uğradığından akşamleyin kolordu, fırkanın müzakeresi neticesi olarak birinci hat siperleri her tabur cephesi birer bölük ile işgal edilerek diğer bölükleri ikinci ateş hattında bulundurulması ve düşman taarruzunda mezkûr hattan müdâfaa edilmesi emredildi ve o suretle mevzi’ işgal ettirildi. Düşmanın taarruz edeceği Kolorduya malûmât verildiğinden ağırlıkta bulunan 44. Alay tahrik edilerek cebri yürüyüşle sabaha karşı Beni Temim hattını geçerek Felahiye’ye muvâsalat etmişdir.9 Şubat [1]332 [22 Şubat 1917] günü 9,30 saat-ı evvelde ağır, hafif bomba toplarıyla cepheden ve sağ sahilden yan gerilerden bombardımana başlayarak birinci hat siperlerini kâfi derecede dövmüş ve epeyce tahribat yaptıktan sonra ikinci ateş hattına teveccüh ettiği zaman birinci hattında ihzar ettiği kuvvetleriyle siperlerinden fırlayarak taarruza başladı. Aynı zamanda sağ sahilden de müthiş makinalı tüfek ateşi açtı. Yapılan bombardımandan birinci ateş hattında bulunan efradın üçte ikisi şehit ve mecrûh ve bir kısım da toprak altında kalmış olduğundan düşmanın ilk hücum kıt’asına sağ cenah taburu mıntıkasında mukâbele edilecek düşman kuvvetlerine karşı kuvvet bulunmadığından birinci ateş hattımızın sağ cenahı düşman tarafından işgal edildi. Ve girdikleri siper akşamı da derhal flamalar vasıtasıyla tahdit edilmiş idi. (Çünkü düşman topçu ve makinalı tüfekleri mezkûr aksam üzerine ateş açmamaları için bir işaretti) Sol cenah taburu bölüğü ise sola doğru kayarak oradan mukâbele ediyordu. Sağ cenah taburu ileri hattında bulunan 11. Bölük Kumandanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi’den alınan bir raporda bombardımandan bölüğünün mahvolduğu ve düşmanın birinci hattı işgal ettiğini bildiriyordu. Bu rapor aynen alaya takdim edildi. Alay da fırkaya bildiriyordu. Mukâbil taarruzla birinci hattan çıkarılması fırkadan emredildi. Alay da sağ ve sol cenah taburlarına müddehiden mukâbil taarruzla düşmanın tard edilmesini emretti. 3. Tabur 10. Bölük ve 12., 9. bölükten iki takımla mukâbil taarruza kalkarak birinci hat siperlerine yerleşmiş ve siperleri kum torbalarıyla bize karşı takviye ve makinalı tüfeklerini ta’biye ederek mütemâdi ve sürekli ateşlerle müteamzın üzerine ateş açmışlardı. Buna topçuları da iştirak ederek taburun hemen kısım-ı a’zamı harpten hariç kalmışdı. 2. Tabur da taarruzunda geç kalarak taarruza kalkan 3. Tabur ile tevhid-i harekât edememesi yüzünden siperler istirdadı mümkün olamadı. (Düşman tayyareleri ve sabit balonu kıtâ’atımızın ne halde bulunduğunu ve ne yapmak istediğini raporlarıyla kıtâ’atını anında haberdar ediyordu.) Mukâbil taarruza kalkacak bölükler zikzaktan taarruza geçmeğe muvaffak olmağa vakit müsâit olmadığı gibi bombardıman tesiriyle zaten çok akşamı yıkılmış, adeta zemin-i tabi’i haline gelmiş olduğundan istifade kabil değildi. Siperlerden dışarı fırlayarak açıktan taarruza başladılar. Fakat gerek topçu ve gerekse birinci hatta yerleştirilen piyade ve makinalı tüfeklerin ateşleriyle bu taarruz eden kıtâ’at kâmilen eridi. Pek az kısmı birinci hat siperlerine girebilmiş ise de onlar da mukavemet edemeyerek bunlardan kurtulabilen 18 kadar nefer
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[3^]Mülazım Sinan Efendi kumandasında ikinci ateş hattına çekilerek mezkûr hattı işgal etmişlerdir. Birinci hattın istirdadı eldeki mevcud kıtâ’atla gayr-ı mümkün olduğundan ikinci ateş hattının müdâfaasına karar verilmiştir. 9. Bölük tabur ihtiyatında bulunan bir takımı da bu hattın işgaline sevk edilmiş ve mezkûr ikinci hatta bulunan Mülazım Şükrü Efendi emrine girmiştir. Mûmâ-ileyh Sinan Efendi yanında pek az kuvvet bulunduğundan bu kuvvetle hattın müdâfaası imkan haricinde bulunduğu müteaddit raporlarıyla takviye kıtâ’atına pek ziyade ihtiyaç olduğunu bildirmesi üzerine fırka emrine yeni gelen 44. Alay bir taburuyla ileri hattı takviye etmesi emredildi. Bu emir üzerine mezkûr alay da ikinci taburunu bu vazifeye memur ederek 7. Alay emrine ileri hatta gönderilmiş ise de onu zikzağın cepheye amûd olarak yapılması, atılan top mermilerinin kâmilen zikzak içerisine düşmesini bâdi olduğundan ileri hattı takviye etmek üzere gelen taburun zâbitânının dörtte üçü, efradın da nısfı daha hattı takviye etmeden zikzakta iken şehid, mecrûh ve toprak altında kalmış ve bu suretle hattan hariç kılınması, diğer efradın da kuvve-i maneviyelerini fevkalade sarstığından bunlar da hattı takviyeden imtina etmişlerdir. Gerek 7. Alay 3. [Tabur] yaveri ve gerekse tabur kumandanının tehdidi hiçbir netice vermemiştir. Bundan sonra da ileri hatta giden zikzakların kâmilen kapanması ve telefon hatlarının kopması, sevk edilen emirberlerin de açıktan gittiği için şehit veya mecrûh olarak bir haber götürememesinden akşama kadar birinci hat hattında kat’î malûmat alınamadığı ve düşmanın hangi hatta bulunduğu ve ne yapmak istediği öğrenilememiştir. Esasen bombardıman toz duman kütlelerinde ilerisini kafiyen tarassut edemiyor ve görmek mümkün olamıyordu. Düşman taarruzunu birkaç defa daha tekrar etmiş ise de sol cenahdaki ikinci taburun ve sol cenah alayının koltuklar da bulunan makine ve piyade ateşleriyle düşman yan ateşi ateşe alınmış, zâiyâtla muvaffak olamayarak geldiği siperlerine gitmiştir. 1. Bölük’den iki manga bir kuvvet tefrik edilerek düşmanın nehir kenarında mestûren ilerlemesini men’ etmek için sağ cenah koltuk hattına ta’biye edilmişdir. (İkinci ateş hattında) Düşman birinci hattı işgal ettikten sonra buradan mestûren birer birer geriye gitmeğe başlamış ise de iki manganın ateşleriyle biraz tevakkufa uğramış ve fakat bu kuvvete mukâbele edecek bir müfreze ayırdıktan sonra serbestçe geriye gitmeğe başlamışlardır. Bu iki mangaya kumanda eden takım zâbiti vekili Osman Nuri Efendi düşmanın mestûren nehir süddesinde su tulumbası istikâmetine, kıtâ’at gerisine doğru gittiği ve yanındaki iki mangadan 9 neferi kaldığı ve takviye gönderilmesini rica ettiğini bildirmesi üzerine hemen tulumba civarına 44. Alay’dan bir bölük sevk edilerek oraya kadar gelebilen düşman mezkûr bölük tarafından düşman efradı süngüden geçirilmiştir. Bu suretle düşmanın daha gerilere sarkmasına mümânaat etmişdir. Vaziyetin vahameti üzerine sol cenah alayından bir kısım kuvvet ve iki makinalı tüfek her iki alay vasatında bulunan zikzağa düşmanın daha ziyade ilerlemesine mümânaat ettiği takdirde yan ateşiyle zâiyât
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[38b]verdirmek için ta’biye edilmişdir. Zevâle kadar vaziyet bu suretle tespit edildikten sonra 44. Alay Kumandanı Kaymakam Reşid Bey’e mıntıka kumandanlığı teklif edilmiş ise de mûmâ-ileyh cevaben "Ben Felahiye mıntıkası ve vaz’iyetini biliyorum. Binâen-aleyh mıntıka kumandan
lığını deruhte edemem ” demiş. Bilâhare kendisine 7. Alay kumandanı ile teşrik-i mesâi etmesi için emredildiğinde mûmâ-ileyh de 7. Alay Karargâhına gelmiştir. (Nısfı yaralı efradın ifadeleri üzerine ikinci hattın sükûtu söyleniyordu ise de itimat edilemiyordu. (Metruk ikinci ateş hattı)) Vaziyet guruba kadar bu sûretle geçti. İleriden kat’i malûmât alınamıyordu. Guruba yakın vaziyet henüz tavazzuh etmeden kolordu ve ordudan bu Felahiye hatt-ı müdâfaasının terk edilip edilmeyeceği ve terk edildiği takdirde üçüncü ateş hattını ileri hat kabul ederek esasen hatt-ı müdâfaanın ikinci hatt-ı müdâfaa veyahut Beni Temim olması mı lazım geldiğini 7. Alay, 44. Alay kumandanlarına soruldu. (Şayet Felahiye hattı sükût edecek olursa elde esaslı bir hatt-ı müdâfaa mevcud değildi. Düşman ilk hamlede bombardımandan sonra birinci hatta girmeğe muvaffak oluyor. Binâen-aleyh üçüncü ateş hattında düşman tarafından işgali üzerine kıtâ’a- tın ikinci hatt-ı müdâfaada mı yoksa Beni Temim hattında mı tutunabileceğinin iş’ârı hakkında ileri hat kumandanlarının bu husustaki fikirlerinin istihracı üzerine) 44. Alay Kumandanı Reşid Bey ve 7. Alay kumandanı İrfan Bey ile fırka mülhakı Yüzbaşı Cemal Efendi’nin istişareleri neticesinde gerek birinci ve gerek ikinci ateş hatları elde olsa bile bombardımanların tesiriyle pek ziyade harap bir hale geldiği bedihidir. Binâen-aleyh bunun tamiri için elde vesâit olmadığından gayr-ı mümkündür. Bu hatların terkiyle üçüncü ateş hattının daha muvafık olduğu ve esas müdâfaanın da Beni Temim hattında kabul edilmesi ve vaziyet nokta-i nazarında münasip bulunduğu kararlaştırıldıktan sonra bu kararları fırka kolorduya, kolordu da orduya arz edilmişti. Bu esnada ileri hattan malûmât alınmıştı. Şöyle ki sol cenah taburunun ileri hattındaki bölüğün, bombardıman fazla zâiyât verdiği için aynı zamanda sağ cenah taburu mıntıkasının düşman tarafından işgal edildiğini görünce bir kısım efradıyla ikinci ateş hattına diğer bir kısmı da sol cenah alay cephesine çekilmişler, ileri hattı işgal eden düşman bombardımanına devam etmekle beraber ileri hattını da takviye ediyordu. Bombardımanını üçüncü ateş hattına tevcih ettiği zaman taarruza kalkmış ise de gerek cepheden ve gerekse siperlerin vaziyeti dolayısıyla ve sol cenah tabur ve alayının ateşiyle düşman taarruzunda muvaffak olamamış kâmilen erimişdir. Düşman birinci ateş hattıyla metruk ikinci ateş hattını işgal ettiği, üçüncü ateş hattı da elimizde olduğu gelen raporlardan anlaşılmıştır. Felahiye’de bırakılacak kıt’anın vazifesi: Beni Temim hattında tahkim ve takviye ile iştigal edecek olan kıtâ’ata zaman kazandırmak ve aynı zamanda setr vazifesini görmekti. İleri hat kumandanlarının verdiği bu karar kabul edilmeyerek esas müdâfaasının Felahiye mevzi’i olması, üçüncü ateş hattının kemâ fı-s-sâbık iki alayıyla işgal olunması emredildiğinden sağ cenah alay cephesindeki birinci ve ikinci ateş hatları terk edildi. Sol cenah alay cephesinde iki manga kadar ileri bırakıldıkdan sonra diğer kıtâ’at da üçüncü ateş hattını işgal etti. Esasen 7. Alay’ın ihtiyatı bulunan 9. Alay 2. [Tabur]
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[39b]üçüncü ateş hattının nehir zikzağının sol cenahında üç bölüğü ile bulunuyordu. İleri hattı takviyeye gönderildiği halde takviyeye gidememiştir, orada kalmışlardır. Diğer bir bölük de sahil tarassudunda idi. Sağ cenah alayı bu muhârebede pek fazla zâiyât vermiştir. Bu alayın sağ cenah taburu, 3. Tabur muhârebeye 461 ve 21 zâbit namzet vekil ile girdiği halde 131 nısfının ve tabur kumandanı yaveri dâhil olduğu halde beş zâbitle çıkmıştır. Sol cenah taburu da aynı vaziyette idi. (3. Tabur’dan Mülazım İsmail Fevzi, Haşan, Vekil Habil Hüseyin, namzet Rauf, Kasım, Tahir Efendiler şehit, Mülazım-ı evvel Fâik, Mülazım Yahya, Abdullah, Şevket, vekil Aziz, Şefik, namzet İsmail Hakkı Efendiler de mecrûh olmuşlardır. Şu halde 8 şehit, 7 mecrûh, 5 efendi kurtulmuştu. Mülazım-ı evvel Nazım Efendi de birinci taburun esareti üzerine taburlardan birer manga geride efrat, çavuş, tefrik edilerek ağırlıktaki mezkûr taburun efradından da nefer tefrik ederek birinci taburun eserini teşkile memur edildiğinden muhârebede bulunmadığından kurtulmuştur.Taburun eski zâbitânından ise tabur yaveri Mülazım Abdülkadir, 8. Bölük Yüzbaşısı Maruf, 8. Bölük Mülazım Abdurrezzak Efendiler şehit, Tabur Kumandanı Binbaşı Asım Beyle Mülazım-ı evvel Emin, vekil Kemal, namzet Ahmet, Salih Efendiler mecrûh olmuşlardır. Yaralı olarak geri gidenler umumiyetle Basra hastahane gemisinde Bağdat’a sevk edilmek üzere iken Deyuti devresinde (Ebu Kelek) devresine düşman gambotlarının vürûduyla esir olmuşlardır. Zâiyâtın fazlalığı alay mevcudunun (iki taburlu) iki yüzü mütecâviz, üç yüze yakın efradı kaldığından mevzi’i 44. Alay da teslim ederek gerideki ikinci hatt-ı müdâfaaya fırka ihtiyatı olarak çekilmişti. Bu alaya aynı zamanda mezkûr hattı tahkim ve takviye etmesi için de emir verilmişti. 9/10 [22/23] gecesi de muvâsalat etti. Düşmanın Felahiye mevzi’ine sıkıştırılması üzerine Şamran devresinde sahil muhâfazasında bulunan 43. Alay 1. [Tabur]’a teslim ederek Beni Temim hattına sevk edilmiş. 9/10 Şubat [l]332’de [22/23 Şubat 1917] 9 saat sonra da 52. Fırka emrinde Şamran devresinde bulunan 156. Alay, aldığı emirle Felahiye’ye hareket ederek 10 Şubat [1]332 [23 Şubat 1917] sabahı Felahiye mevzi’ine girmek üzere iken ikinci bir emirle tekrar Şamran devresine hareket ederek 43. Alay 1. [Tabur]’dan sahili teslim alan 41. Alay efrad ve zâbitânının tekmil uyuması ile düşman bunların gafletinden bil-istifâde 9/10 [22/23] gecesi nısfü’l-leyle yakın Şamran devresinden sol sahile bir kısım kuvvet geçirmiş ve uykuda iken bu alayın bir kısım efradını süngülemiş diğerlerini de esir almıştır.Bu geçirdiği efradı himaye etmek üzere şedit bir bombardımana başlamıştı. Aynı zamanda pek az zamanda bir köprü inşa ederek sol sahildeki kuvvetini takviyeye başlamıştı. 156. Alay cebri yürüyüşle Şamran devresine yetişebilmiş ise de efrat kâmilen yorgun bulunduğundan yollara dökülüp kalmış, hemen bölükler de dört beşer nefer gelebilmiştir. Ve geçit yapan düşmanın tardına memur edilmiş ise de bu alayın mevcudundan
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[4&l]istifade edilememiştir. Düşmanın buradan geçit yapması bu mevzi’in Felahiye’nin gerisinde bulunması dolayısıyla Felahiye mevzi’ini de tehdit etmesi demek olduğundan 10 Şubat [13]32 [23 Şubat 1917] 9 saat-ı evvelde Beni Temim’de 51. Fırka emrinde bulunan 43. Alay hemen Şamran devresine hareketle mezkûr devrede geçit yapmış olan düşman kuvvetlerini mukâbil taarruzla sağ sahil tardı emredilmiş ise de mesafenin uzaklığı dolayısıyla mezkûr alay 10/11 [23/24] gecesi 10 saat sonra da muvâsalat ettiğinden halbuki düşman ise bu zamana kadar Dicle üzerine kurduğu köprü ile sol sahile pek fazla kuvvet geçirmiş olduğundan mukâbil taarruzun zamanı çoktan geçmiş olduğu cihetle ancak Kuru germeyi ile tahkim ve takviye ederek düşmanın daha ziyade ilerlemesine mani’ olmuş aynı zamanda (18. Kolordu artık tab’an Felahiye mevzi’inde tutunamayacağı aşikar bulunmakla Felahiye mevzi’inin tahliyesine karar vermiş ve bu kuvvetin çekilmesi maksadıyla gerideki kıtâ’atla geçit yapan düşmanı tevkife çalışıyordu) Felahiye’den çekilecek 51. Fırka’nın ric’atini himaye edecekti. Düşman aynı zamanda Makasis’i de bombardıman ederek 7 tombazla asker ihracına başlamış ise de orada sahil muhafızı bulunan 141. Alay 1. [Tabur] da bir posta ile taburun her ihtimale karşı ihtiyatı bulunan takımın mukâbil taarruzlarıyla geçit yapmağa muvaffak olan düşman tard edilmişdir. (Bu hareketin bir sahte hareketi olduğu bilâhare anlaşılmıştır.)Vaziyet-i Umumiye: Felahiye’de 51. Fırka (44. Alay sağ cenahda 9. Alay sol cenahda, 7. Alay ikinci hatt-ı müdâfaada ihtiyatta.)Kut civarında: Kuru germede: Sağ cenahda 41. Alay ve 156. Alay’dan bir kısım vasatta, 43. Alay sol cenahda, 40. Alay ve 52. Fırka istihkâm bölüğü ve bir Alman makinalı tüfek bölüğü 141. Alay 1. [Tabur] Felahiye’den Makasis’e kadar 3. Alay Makasis’den Kut devresine kadar. 11. Alay Depo Hüseyniye devresinden Bagile’ye kadar sahil muhâfazasında. Düşmanın geçit harekâtı yapmış olan kuvvetini köprüsü vasıtasıyla mütemâdiyen takviyesi mukâbil taarruzla tardını miş’ar kılındığı, şayet bu düşman kuvveti tard edilmeyecek olursa Felahiye mevzi’i de sükût edeceği ve ihtimal ki buradan yapacağı taarruzla bütün kolordunun da esaretini mûcib olacağı düşünüldüğü cihetle müdâfaadan sarf-ı nazar edilerek Felahiye’de bulunan 51. Fırka ile sahil muhâfazasında bulunan 45. Fırkafya] ric’at 10/11 Şubat [13]32’de [23/24 Şubat 1917]) emredildi. Ric’at emrini alan 51. Fırka 44. Alay’ını dümdâra bırakarak diğer alayıyla (7. Alay, 9. Alay) 9-10 saat sonra da hareketle bu alayların mev- zi’den çıkması [m] müteâkib 44. Alay düşmanla teması muhâfaza etmek üzere bir ileri müfreze bıraktıktan sonra teması kat ederek mevzi’den çıktı. Bu alaya mensub müfrezeyi aynı zamanda dümdân himaye ve ric’ati setr için 7. Alay’dan bir kısım kuvvet, ikinci hatt-ı müdâfaa da terk edilmiş idi. 44. Alay’ın çekilmesini müteâkib bu alayı icabında himaye edecek olan 7. Alay müfrezesi de vazifesini hitama erdirdiğinden cihetle kıt’asına iltihak etmişdir. Mevzi’den çıkan kıtâ’at sıhhiye bölüğü civarında icti’ma ettirildi. Dümdâr kıt’ası olan 44. Alay uzun zaman bekletildiği halde gelmemesi ve etrafına atlı zâbitân çıkarıldığı halde bulunamadığı cihetle belki hareket etmişdir mülahazasıyla fırka topluca yol koluna girerek harekete başlamıştı. Bir müddet yürüdükten sonra fecir başlar başlamaz bir düşman tayyaresinin cephe istikâmetinden geldiği görülerek kıtâ’at hemen dağınık nizama geçti. Topçu yürüyüş kolu nizamı çabuk ahzedemediğinden tayyarelerden atılan bombalardan birinin tam isabetle bir arabanın
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[4^]parçalanması birkaç hayvanın mürdüne ve birkaç neferin şahâdetine sebebiyet vermiştir. Tayyare vazifesini ibkâdan sonra süratle geriye gitmiştir. (Süratle geriye gidiş mahza ric’atimizi kıt’asına haber vermektir.) Kıtâ’atımız yürüyüşüne devam etmekte iken uzakta ve nehir tarafında bir yürüyüş kolu görülmüş ve netice-i tahkikatta 44. Alay’ın olduğu anlaşılmıştır. Şam- ran devresi civarında tayyare hangarı mahallinde fırkaya iltihak etmişdir. Fırka da 11 Şubat [13]32 [24 Şubat 1917] zevâle doğru mahall-i mezkûre gelebilmişti. Sahil muhâfazasında bulunan ve ric’at emrini alan 45. Fırka kıtâ’atı da mahall-i mezkûre muvâsalat etti. Gerek 51. Fırka ve gerekse 45. Fırka kıtâ’atı germede mevcud siperlere yerleştirildi.(10 Şubat [13]32’de [23 Şubat 1917] düşman Felahiye hattı ve ikinci hatt-ı müdâfaayı yine bombardıman etti. Ve zâiyât da verdirdi. Hatta ikinci hatt-ı müdâfaada bulunan 7. Alay 3. [Tabur] ’dan bir mangaya ve tabur telefon mahalline tam isabet vâki’ olarak ağır mecrûh ve şehid verilmişti. Bu ağır yaralılar sıhhiye bölüğüne kadar sevk edilmiş ise de vesâit-i nakliye olmadığından başlarında bir sıhhiye neferi olmak üzere 13 nefer kadar sıhhiye bölüğü mahallinde terk edildi.) Düşman 11 Şubat [13]32’de [24 şubat 1917] ale’s-sabah Kuru germede bulunan kıtâ’at trampet ateşine müşâbih bir ateşle bombardıman ettikten sonra müteaddit defalar taamız etmiş ise de püskürtülmüştür. Bu taarruzlarla beraber Kut devresine de bir köprü kurarak oradan da kuvvet geçirmeğe başlamış, bu geçen kuvvetler 40. Alay’ın sol cenah gerisine de düştüğünden mezkûr alayda cephesindeki düşmanı bırakarak solu gerisinden gelen düşmana karşı cephe almış ve şiddetli bir ateş ile mukâbeleye başlamıştı. Hatta buna mevzi’de mevcud Alman makinalı bölüğü de müessir ateşiyle iştirak etmiş ise de düşman taarruzunun tevkifi mümkün olamamış, 40. Alay’dan bir kısım kuvvetle makinalı tüfek bölüğünün esareti bu alayın ric’atini mûcib olmuşdur. Düşman 40. Alay mevzi’ini işgal ettikten sonra süvârilerini de daha açıktan sevk ederek tacize başladığı esnada 51. Fırka, 45. Fırka kıtâ’atından bir kısım kuvvet açıkta, avcı hattı teşkil ile ateşe başlamaları ve bir cebel takımının ateşiyle buna iştirak etmesi, süvârilerin kâmilen dağılmasına sebep olmuşdur. Ve bu tehlike de bertaraf olmuşdur. Bu esnada gurub da yaklaşmış olduğundan 5 saat sonra da Bağdat istikâmetinde kolordunun ric’at edeceği emredildi. Yürüyüş sırası ber-vech-i zîr idi. Başta 51. Fırka, 45. Fırka Şevket Bey Grubu, daha diğer müteferrik kıtâ’at 52. Fırka dümdâra kalarak kıtâ’atı arkasının alınmasını müteâkib o da yürüyüş tertibatı olarak hareket edecekti. Aynı zamanda 52. Fırka’nın ric’atini setr ve temin için 11. Depo Alay’ına da Reşid Kalesi’ne giderek tertibat alması, 52. Fırka’nın çekilmesini müteâkib bu alayın da Sivri devre istikâmetinde çekilmesi emir olundu. Kıtâ’atın ağırlıkları, kollar[ı] daha gündüz Sivri devre istikâmetinde hareket ettirilmişlerdi. Kıtâ’at aldıkları emir mûcibince gurubla beraber toplanarak kolordu emrindeki tertibatı veçhile başladılar. Bu kıtâ’atın arkası alınınca 52. Fırka da harekete başladı. Bu fırkanın da en gerisindeki kıt’ası
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[41']geçer geçmez setre memur 11. Alay Depo vazifesini ifa etmiş olduğundan o da emredilen istikâmette ric’ata başladı. 4-5 saatlik bir yürüyüşten sonra kolbaşı Sivri devreye muvâsalat eder etmez kıtâ’at evvelce ihzar edilmiş Sivri devre mevâzi’i nâmıyla yâd edilen mevâzi’e yerleştirildi. İhtiyat kıtâ’atı da daha gerilerde münasib mahallerde konuldu. Cephede bulunan 44. Alay ve 7. Alay iki taburu ve 300 kadar efradı da var idi diye 1.200 metrelik cephe verilmedi. Tabiî verilen cephe talimatnâme ve seferiye mûcibince kuvvetle mütenâsib değildi.
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[41b]Vaziyet-i Umumiye: Sivri devrede: 51. Fırka sağ cenahda, 44. Alay sağ cenahda nehir kenarında solunda iki taburuyla (2. ve 3. Tabur) 9. Fırka ihtiyatında vasatta, 45. Fırka 142. Alay sağda yani 7. Alay’ın solunda, 141. Alay vasatta, 3. Alay solda, 10. Alay’[dan] bir tabur bu fırkanın ihtiyatında, sol cenah açıklarında süvâri ihâtasına karşı 52. Fırka İmam Mehdi’de ihtiyatta, 11. Alay Depo aldığı emir mûcibince Sivri devrede durmayarak Bagile’ye hareket etti. Ve oradan da Nehrü’l-Kelek’e giderek emredilen mevzi’in tahkimi: Sivri devrede 132. Alay’dan bir taburu 41. Alay’ın bakiyesini ve 167. Alay ağırlık efradı birleştirilerek 167. Alay yeniden teşkil edildi. Burada bir iki saat istirahattan sonra düşman süvârileri pek açıktan keşif yürüyüş kollarıyla ilerliyordu. Aynı zamanda gambotları da hatta doğru yaklaşmakta ve gerisindeki nakliye vapurlarıyla karaya asker ihraç etmekte idi. Karaya ihraç edilen düşman kuvveti aniden gâib oluyorlar idi. Düşman bizi takip ederek teması da muhâfaza ediyorlar idi. Düşman gambotları mevâzi’imize kâfi derecede takarrüb ettikten sonra hattın sağ cenah ve gerilerine doğru endahta başladı. Bir müddet sonra gemiden karaya asker ihraç edip gâib olan düşman efradı uzun yürüyüş kollarıyla 3.000 metrede bir germe içerisinden görünmeğe başladı. Germeden çıkan her yürüyüş kolu üç kola ayrılarak yelpazevârî açıldıktan sonra yine gâib oluyorlar idi. İleri sürülen keşif kollarımız da geri çekilmeğe başladıkları bir sırada tekrar düşman kıtâ’atı yine meydana çıktı. (Cephede gerek nehir muvazi ve gerekse amûd pek çok büyük germeler mevcud olduğundan düşman bunlardan istifade ederek takarrüb ediyordu) ve aynı zamanda da düşman topçularımızı, mevâzi’imizi bombardımana başladı. Topçularımız bunlara ara sıra mukâbele ediyordu. Nihayet düşman cephemize 1800 metre mesâhadan açılmış ve yapılmış olduğu halde taarruza başladı. Taarruz eden düşman kıtâ’atı gerek topçu ve gerekse makinalı tüfek, piyade ateşleriyle düşman şedit bir suretle karşılandı. Mütearrız zâiyâta ehemmiyet vermeyerek ilerliyordu. Sağ cenah alayları yani 5. Fırka cephesinde düşman için 800 metreye kadar müdhiş zâiyât vererek yaklaşmış ve orada akşama kadar tespit edilmişdir. Yalnız 7. Alay ile 44. Alay vasatında düşman istikâmetinden hattımıza amûden bir germe mevcud idi. Bu germede mestûren bir düşman müfrezesinin (bomba ve otomatik tüfekleriyle) ilerlemekde olduğu 7. Alay ve 44. Alay keşif kolları tarafından görülerek kıt’a- larına malûmât verilmiş, her iki alaydan birer bombacı müfrezesi tertip edilerek mevâzi’imiz ilerisindeki germe kapatılarak mezkûr germeden gelen düşman müfrezesi üzerine taarruz edilerek ağır zâiyâtla tard edilmişlerdir. Sağ cenahdan ilerleyemeyen düşman sola doğru akın etmeğe başladı. Ve sol cenahdta da düşman taarruzu tevkif edilerek düşman bu cenahdaki

» 184 «



» 185 «



HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[42a]kıtâ’atın ateşlerini daha hafif ve tesirsiz bulmuş olsa idi taarruzunu bu kıtâ’at üzerine tevcih etti ve pek az zâiyâta mukâbil 142. Alay’ı ric’ata mecbur ederek mezkûr alay siperlerine aynı zamanda 141. Alay ve 3. Alay cephesine taarruz etmiş olduğundan bila-mukâvemet 3. Alay’dan bir tabur 141. Alay’dan bir takım esir edildi. 7. Alay sol cenahda bulunan 142. Alay’in siperlerine düşman girdiğini ve 142. Alayın efradının firarını görerek sol cenahda bulunan 3. Tabur 9. Bölük ile ihtiyatta bulunan (11. Bölük 28 mevcuduyla) 11. Bölük düşman üzerine mukâbil taarruza geçerek bomba, makinalı tüfek, piyade ateşleri sayesinde kendi sol cenahlarında epeyce uzaklaşmışlar ise de sol cenahın hemen bir kavî daire gibi kırık olmasından vaziyet tehlikeli idi. “Esir olmak ihtimali de pek çok idi”. Çünkü 142. Alay’ın siperlerine giren düşman biraz daha ilerleyecek olursa ileri hatta bulunan kıtâ’atın hemen gerisine düşecekti. 51. Fırka ihtiyatında bulunan 9. Alay mukâbil taarruza kaldırılarak zâiyâta bakmaksızın ric’at eden efradı geri çevirip düşmanı siperlerden tard edip siperler istirdad edildi. Vaziyeti tashih etmek süreriyle kıtâ’at tehlikeden kurtarıldı. 3. Alay’ın esaretiyle düşman eline geçen dört makinalı tüfek de istirdad edildi. Düşman da ric’at ederek siperlerine (germelere) girmişlerdir. Vaziyet muhâfaza edilerek gurub olmuşdu. Gurubla beraber sağ cenahdaki 51. Fırka alaylarından her bölük cephelerinde güzîde, çavuş, onbaşı kumandasında 2, 3 nefer bırakılarak bu nefer sabaha kadar mevzi’de kalarak düşmanı taciz edecekler ve kıtâ’atımızın ric’ati düşmana sezdi- rilmeyecekri. Kıtâ’at çekildikten 3-4 saat sonra bunlarda toplanarak geriye hareketle kıt’alan- na iltihak edecekler idi. Bu minval üzere neferler bırakıldıktan sonra kıtâ’at toplanarak kolordu kararğahı olan (İmam Mehdi) civarında içtima’ ederek orada birkaç saat beklenildi. Şevket Bey Grubu dümdârı terk edildi. Bu grup ber-vech-i âtî kuvvetlerden mürekkeb idi. (45. Fırka, 14. Fırka, 4. Fırka) bütün kıtâ’at başında, 52. Fırka olduğu halde yürüyüşe başlandı. Yürüyüş ertesi günü 13 Şubat [1 ]332 [26 Şubat 1917] zevâle kadar devam etti. Zevalde (Nehrü’l-Kelek devresine muvâsalat edilerek kıtâ’at evvelce siper haline konmuş olan germelere ber-vech-i âtî sokulmuştu. Nehrü’l-Kelek deposu devresinde vaziyet: Sağ cenahda 51. Fırka (sağda 44. Alay, solda 9. Alay mevzi’de her iki alayın vasati gerisinde, 7. Alay iki taburu ihtiyatta) sol cenahda 52. Fırka kıtâ’atı, solu açığında Şevket Bey Gurubu daha solda süvâri alayı (bölüklerin birleştirilmesiyle teşkil edilmiş alay idi) 11. Alay depo ihtiyat mevzi’inde, dümdâra kalan Şevket Bey Grubu’nun ric’atini himaye etmek üzere mevzi’in 3 km. kadar ilerisindeki kum tepelere bir batarya ile 43. Alay gönderildi. Grubun avdetini müteâkib bu alay da fırkasına iltihak etti. Bunu müteâkib düşman süvârileri de pek uzakdan göründü. 11. Alay Depo Bağdat’a hareket emrini aldığında mevzi’i 3. Alay’a teslim ederek vapura irkâb olunmak üzere hareket ettikleri zaman 3 saat sonrada düşmanın üç gambotu fayrabı3 etmiş oldukları halde bütün süratleriyle kat-ı mesafe ederek bila-fütûr velâ-ârâm sağ cenahımıza doğru takarrüb etmekte idi. Sağ cenahda, içerisinde top, bomba, piyade mermileri ve buna mümasil yüklü bulunan yelkenli gemi tarafımızdan ateşlendi. Aynı zamanda hat gerisinde ta’biye edilen 12’lik ağır toplarla
13 Fire up
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[42b]gambotlara ateş etmiş ise de isabet ettiremedi. Fakat düşman evvelce ateşe hazırlanmış olduğundan endahta başlayarak kimseye göz açtırmıyordu. Henüz mukâbele edilemeden sağ cenahımızdan geçerek gerimize doğru sarkmağa başladı. Düşmanın böyle bir hareketi ümit edilmediğinden sahile böyle bir hale karşı top ta’biye edilmemişti. Sahile yakın bulunan 51. Fırka toplarından bir takım açıktan mevzi’ almış ise de attığı mermiler maa-t-tessüf isabet etmemişti. Bundan bi’l-istifâde düşman gambotları da bilâ-mâni’ serbestçe ilerlemekte idi. Düşman gambotları hem hareketine devam ediyor ve hem de top makinalı tüfeklerle mütemâdiyen kıtâ’at üzerine endaht ediyordu. Kıtâ’atın büyük ağırlıkları, hattın 15 km. kadar gerisinde çadırlı ordugâhda istirahat etmekte iken düşman gambotlarının kendilerine doğru yaklaşması ve üzerlerine derhal ateş açması üzerine ağırlık efradımız darmadağınık bir halde kaçmağa başlamış, bunlardan bazısı çadır yıkmış ve bazısı eşya yüklemeğe uğraştıkları bir sırada atılan mermiler isabet ederek pek çok hayvan telef ve eşya da zâyi’ olduğu gibi pek çok da eşya zâti ve mîrî terk edilmişdir. Bu yüzden zâbitân pek çok eşyasını zâyi’ etmişdir. Bu hal üzerine zaten intiyât ve intizamdan mahrum bulunan ağırlıklar büsbütün çığırından çıkmış ve herkes başını alıp kimseden emir almadan gelişi güzel Aziziye istikâmetinde nehri takiben gitmeğe başlamıştır. Nihayet gerek alay ve gerekse fırka ağırlık kumandanlarının aklı başına gelerek Aziziye’ye gelir gelmez bütün kıtâ’at ağırlıkları içtima’ ederek intizama sokulmuştur. Büyük ağırlıkların düşman gambotu tarafından bombardıman edildiğini gören 11. Alay Depo Kumandanı Alman (Von Nakusbori) Bey hemen alayı büyük bir germe içerisine berâ-yı tahaffuz sokarak kendisi bir manga ile büyücek tepenin üzerine çıkıp tarassuda başladığı zaman gambotlar tarafından atılan bir şarapnel ile hemen maktul olmuşdur. Vekalete geçen 11. Alay 1. [Tabur] Depo Kumandanı Yüzbaşı Selim Efendi de (11. Alay depo istikâmet-i Aziziye’ye marş marş) kumandasını vermiş bütün alay bu emir üzerine çil yavrusu gibi dağılarak herkes başını alıp Diyâ- le’ye’ye doğru kaçmağa başlamıştır. Bidâyette Diyâle’ye’ye bu alayın Kumandan Vekili Selim Efendi ile zâbitânı atlı olduklarından muvâsalat etmişlerdir. Efrad da peyderpey gelmekte iken ordu kumandanı Halil Paşa barut bir çehre ile Selim Bey’e alayı toplamasını ve kolorduya ilhak etmesini emir vermiştir. Bu alay da ancak efradının nısfını toplayarak kolorduya iltihak etmişdir. Bilâhare Hamaş’ta lağvedilerek kıtâ’ata tevzi’ ve taksim edilmişdir. Düşman gambotları süratlerinden bi’l-istifade Aziziye’ye doğru harekette olan gambot vapurlarımızı takibe koyularak yetişti. Bu esnada yalnız Selman-ı Pak gambotu ile biraz topçu ateşi teâtî edildi ise de nihayet mermisi biterek teslime mecbur olmuşdur. Bu gambotun teslimi üzerine Çâr-nâ-çâr içerisi

» 188 «





HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[43a]mecrûhîn dolu ve Bağdat’a hareket edecek olan Basra hastahane vapuru da teslim olmuşdur. Yalnız Kendigelen vapuru gelen düşman gambotlarından daha fazla sürate malik olduklarından teslim olmayarak kaçabilmiştir.(Selman-ı Pak gambotu 10 Teşrin-i sani [13]32 [23 Kasım 1916] tarihinde vuku’bulan Delahiye muhârebesinde İngilizlerden iğtinam edilen (kab kalay) bir sene sonra aynı âkıbete uğrayarak İngilizlerin malı olmuşdur). Zaten vesâitsizlik yüzünden pek ziyade kesb-i müşkilât eden harekâtımız nakliye vapurlarımızın da düşman eline geçmesiyle büsbütün suûbet kesbet- mişdir. Bu yüzden pek çok yaralılarımız düşmana kaldığı gibi mühimmatımızın bir kısm-ı mü- himmi de taşınamayarak, bazıları ateşlenerek tahrip bazılar da nehre atılmak sûretiyle imha olunmuştur. Hayvansızlık yüzünden pek müşkilâtla bu mahalle kadar gidilerek ağır on ikilik toplar ile mantelli topların bir kısmı ve bomba topları da tahrip edilmek sûretiyle nehire atılarak imha edilmişdir. Düşman süvârisi kendi gambotlarının gerimize doğru ilerlemesini görünce sol cenah açıklarımızdan Aziziye istikâmetinden gerilerimize doğru sarkmağa başladı. Süvârilerin bu hareketleri mahzâ gambotları tevhid-i hareket etmek üzere gerilerimizi tehdit ettiği anlaşılıyordu. Piyade yürüyüş kolları da guruba yakın kıtâ’atımızla temas hâsıl etti. Ve topçuları mevzi’ alarak mevâzi’imize endahta başladı. Düşman süvârisinin bu hareketi bütün kumandanları telaşa düşürmüştü. Eğer hakikaten düşman süvârisi gambotlarıyla tevhid-i hareket etmiş ise kıtâ’atın hatt-ı ric’atı kesilmiş oluyordu. Şu hale nazaran yapılacak en musîb bir tedbir kolordu kumandanı tarafından düşünülerek 6 saat sonra da gurubla beraber bütün kıtâ’atın Bağdat yolu üzerinde içtima’ etmesi emredildi. Ber-mûcib-i emir kıtâ’at içtima’ ettiği zaman (aynı istikâmette muhtelif aralıklarla müretteb üç hücum kolu ile kıtâ’atın süngü takmış olduğu halde hareket etmesi ve icab ettiği takdirde) kolordu kıtâ’atının muhasara hattını yaparak geçmesi karargir olduktan sonra emredilen vaziyet ve nizam ahzedilir edilmez yürüyüş emri verildi. (Topçular ve daha buna mümasil hayvanlı sınıflar, hücum kolları vasatına alındı.) 2-3 saat kadar bu vaziyet ve nizamda yürünülmüş ise de düşmanın tek bir neferine bile tesadüf edilmemiştir. Binâen-aleyh gambotlarla tevhid-i hareket edeceği zan ve tahmin olunan düşman süvârisinin gurubla beraber geriye çekildiği anlaşılmış ve kıtâ’atı yorucu nizamdan sarf-ı nazar ederek yol koluna gidip muntazaman saatte bir çeyrek mola ile yürünmesi emredildi. Ber-mûcib-i emir umum kıtâ’at yol koluna girerek yürüyüşe devama başladı. (Sol cenah açıklarından Aziziye istikâmetine gitmekte olan düşman süvârisinin gurub-ı şemsden 15 dakika sonra tekrar avdet ettiği bazı batarya kumandanları tarafından görülerek büyük kumandanlara arz edilmiş ise de itimat edilmemiştir.) 14 Şubat [13]32 [27 Şubat 1917]. Ertesi günü yürüyüşte devamda iken düşman gambotu nehir kenarında gitmekte olan kıtâ’atımıza ateş açması üzerine bütün kıtâ’at dahil (çöle) doğru çekilerek Aziziye’nin takriben 12-13 km. cenûb-ı şarkisinde, çölde bir göl kenarında zevâle yakın muvâsalat etti. Burada bir müddet istirahat verildikten sonra yine aynı mıntıka dâhilinde mevzi’ ihzarı için pek çok keşfiyat yapılmış ise de arazi gayr-ı müsâit olduğundan kabul edilmeyerek 2-3 saat raddelerinde harekete başlandı.
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[43b]Guruba yakın Aziziye’nin takriben 3-4 km.şimal-i şarkisinde istirahata geçildi. Düşman süvârileri yine pek uzaklardan görünmeğe başlamış idi. Fakat geceleyin harekete devam edilmesi emredildiğinden Saat 11:30’[dan] sonra da kıtâ’at Hamaş istikâmetinde yürüyüşe başladı. Ertesi günü yani 15 Şubat [13]32’de [28 Şubat 1917] yürüyüşe devam olunarak 2 saat sonra da Hamaş köyü civarına muvâsalat edildi. Biraz istirahattan sonra kıtâ’at mevzi’e ber-vech-i âtî yerleştirildi. Kıtâ’at büyük ağırlıkları kâmilen Diyaleye’ye sevk olunmuşlardır. Hamaş mevzi’inde vaziyet: Sağ cenahda 51. Fırka, (Sağda 9. Alay, vasatta 7. Alay, solda 44. Alay, solda süvâri alayı, sol cenah açıklarında 52. Fırka, 40. Alay sağda, 43. Alay solda) 14. Fırka kolordu ihtiyatında bulunuyordu. Mevzi’de henüz düşmanla temas hâsıl olmadığı cihetle kıtâ’at düşmanın baskınına uğramamak için tertibat-ı lazımelerini ahzetti. 16 Şubat [13]32 [1 Mart 1917] zevâle doğru 52. Fırka aldığı emir üzerine 11 saat evvelde Selman-ı Pak istikâmetinde harekete başlayarak 4:30’[dan] saat sonra da Selman-ı Pak tahkimatına muvâsalat etti. (Bugünden itibaren efrenci tarihin kabul edildiği bütün kıtâ’ata tamimen emredildiği cihetle bundan böyle takip edilecek harekette kayıt olunacak tarihler efrenci olarak yazılacaktır). 2 Mart [1]333 [2 Mart 1917].Bu mevzi’de henüz düşmanla temas hâsıl olmadığından kolordu ve ordu bunu fırsat ittihaz ederek zâiyât dolayısıyla mevcudları tenâkus etmiş veya kıt’aları esir giderek bir kısım efradı kalmış olan kıtâ’at lağvedilerek belli başlı 3 piyade ve Birinci Topçu Alayı’ndan mürekkeb olmak üzere üç fırka teşkil etti. Şöyle ki: Beşâre mevzi’inde esir olan 10. Alay’dan kalmış olan bir tabur Sivri devrede reyleriyle esir olan 3. Alay’ın 3. Taburu’na 141. Alay lağvedilerek 43 Alay 3. [Tabur], 149. Alay lağvedilerek 40. Alay 2. [Tabur]'a, 167. Alay da 142. Alay’a kalb olundu. 11. Alay Depodan da güzide efrat tefrik edilerek 7. Alay 1. [Tabur] teşkil edildikten sonra mütebâki efradı da diğer 51. Fırka kıtâ’atına tevzi’ ve taksim edildi. 132. Alay’ın mev- cud-ı umûmisi olan bir tabur da 156. Alay’a verildi. 4. ve 45. fırkalar lağvedilerek 14. Fırka takviye edildi. Netice-i teşkilat ber vech-i zîrdir.13. Fırka: 3. Alay, 142. Alay muvakkaten 156. Alay fırka emrinde, 64. Alay 3. [Tabur], 45. Fırka, Topçu Alayı da 14. Fırka da ilhak olundu. Ve mezkûr fırkanın numarasını aldı. 51. Fırka: 7. Alay, 9. Alay, 44.Alay, 51. Alay topçu; 52. Fırka: 40. Alay, 52. Alay topçu; 52, bu fırkaya mensub olup İran’da 13. Kolordu emrinde iken bu kere fırkasına iltihakı emir olunan 37. Alay’dan müteşekkildirler. Mantelli toplardan nehre atılmayarak kalanlar da ordu emrine gönderildi. Bu suretle kolordu kıtâ’atını intizama soktu. Selman-ı Pak’a sevk edilen 52. Fırka 2 Mart [13]33’de [2 Mart 1917] aldığı bir emirle Selman-ı Pak’tan hareket ederek Hamaş’ta bulunan 51. Fırka’nın sol cenah açıklarında Der’iye devresi şimalinde Huşûmü’s-Sa’d Kanalı civarındaki tepeler gerisinde orduğaha geçti. Mevzi’de bulunan kıtâ’at mevâzi’i tahkim ve takviye ile iş[ti]gal ediyordu. 52. Fırka da aldığı emir mûcibince mıntıkasını tahkimata başladı.
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[44“]

İngiliz kuvvâsı hakkında malûmât ve bazı mütâlaâtKut’un sükûtundan sonra düşman Garraf ı istila edebilmek emellerinin söndüğünü anlayınca bütün kuvvetlerini Felahiye civarına çekdi. Fakat İngiliz hükümeti fıkr-i istilâyı henüz projesinden silmemiş olmalı ki Irak’taki kuvvetini takviyeye başladı. Bu takviye üzerine Irak’taki İngiliz kumandanı bütün ihzarâtım 7,5 ay zarfında itmam ve ikmal ettikten sonra Teşrin-i sani nihayetlerine doğru Felahiye’den Garraf ve Kûtü'l-Amâre istikâmetinde yürüyüşe geçerek 5, 6 koldan ilerlemekte idi. Bu kuvveti idare eden ve Çanakkale’de bir kolunu gâib eden Fransız generallerinden [Henri Joseph Etienne Gouraud] idi. Düşmanın bu hareketi gerek Felahiye’den ve gerekse Kutül-Amare’deki tarassutlarımız tarafından görülmüştür. Gelmekte olan bu kolların beherinin umkî yapılan mesahaya nazaran 7-8 kilometre gelmiştir. Bu kolların yalnız muhârebe ağırlıkları beraberinde olup büyük ağırlıkları yok idi. Beher kolun yekdiğerinden mesafesi 2-3 kilometre açık olarak yekdiğerini takip ediyorlardı. Binâen-aleyh bu kadar uzun bir yürüyüş kolunun bir fırka olması icab eder. Bilâhare alınan malûmâtta bu kolların birer piyade fırkası olduğu tebeyyün etmişdir. Bu yürüyüş kollarının dördü cepheden ilerleyerek Garraf ve İmam Muhammed mevzi’ine 4 km. mesafede tevakkuf etti ve hafriyata başladı. Beşinci kol ise daha garptan İmam Mansur istikâmetinde en soldan geçen altıncı uzun bir kol ise Garraf kartalını geçerek Bagile istikâmetinde ilerlemekte idi. (Atlı olduklarından süvâri oldukları anlaşılıyordu) Bu kuvvetin iki fırka süvâriden mürekkeb bir düşman kuvveti olduğu anlaşıldı. Düşman şu hesaba nazaran beş fırka piyade, iki fırka süvâri Garraf mıntıkasında taarruza hazırlanmış olduğunu göstermekte idi. Bundan başka biri Felahiye’de mevzi’de diğer fırkası Vadi-i Kelal’de ihtiyat olmak üzere iki fırka daha mevcud olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan mâadâ Basra ve Kurna civarlarında bir depo ikmal fırkasının da bulunduğu ve talim terbiye ile iştigalde olduğu[nu] gelen Hindli mülteciler ifade ediyorlardı. Muhârebe esnasında Garraf mıntıkasındaki endahta nazaran 12 batarya seri sahra, yedi dörder toplu bir batarya, altı toplu cebel bataryası, 11,2 santimetrelik obüs (8) adet, 12,5’luk 4 adet uzun menzilli top ile Havr Süvâri Fırkası’nda ikişer seri sahra bataryası ve daha keşfedilen toplarla beraber cem’an Garraf da 100, Felahiye cephesinde ise 60 adet topu vardı. Bu hesap bomba topları ile filotillanın topları dâhil değildir. Bu topların endahtı için de (gelen mülteci ve casuslarımızın ifadelerinden anlaşıldığına göre) 7,5 milyon mermi iddihar ettiği anlaşılmıştır. Düşman bizzat tarassutta, mülteci ve casuslarımızın ifadelerine nazaran 7 fırka piyade, iki fırka süvâri, 160 adet topu mütecaviz top, 7,5 milyon top mermisi ile Felahiye ve Garraf mıntıkalarında muhârebeye ibtidâr etmişdir. Vesâitinin mebzûliyetinden dolayı topları istediği cephede isti’mal edebilecek iktidarı haiz idi. Na-mütenahi vesâit......(raddesinde bir kuvvete mâlik olan bir İngiliz ordusunun muhârebenin başlangıcından (40) gün sonra Garraf mıntıkasında esir edilen bir İngiliz küçük zâbitinin ifadesine nazaran kendisinin esaretine kadar (52.000) zâiyâtları olduğunu ifade etmişdir.
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[44b]Irak ordusu: 7 Fırka piyade, 2 fırka süvâri, kıtâ’at-ı fenniye ve sunûf-ı muâveneden mürekkebtir. (Topçular ve makinalı tüfekler kâmilen fırka ve livalar emrindedir.) Ayrıca Dicle’deki nakliyatın bir taarruza maruz kalmaması için gambot ve monitörlerden mürekkeb bir de filotella vardı. Piyade fırkaları beheri üç liva piyade ve bir liva topçudan mürekkeb (topçular muhârebe zamanlarında livalar emrindedir) fırkalar emrinde ayrıca telefon, telgraf, istihkâm, köprücü süvâri [si] mevcudtur.Piyade livaları: Sekiz bölüklü dörder taburdan mürekkebtir. Bu taburların hidâyette mev- cudları 1000 - 1100 mevcudu var iken bilâhare verdiği zâiyât dolayısıyla 650 -700’e tenzil etmişdir. Beher taburda bir bombacı müfrezesi vardır. Miktarı gayr-ı muayyen topçu ve yirmi makinalı tüfekli bir de makinalı tüfek müfrezesi ile telefon müfrezelerinden mürekkebtir.Kıtâ’at-ı fenniye ve sunûf-ı muâvene: Tayyare, telgraf, telefon, balon, istihkam, köprücü, şimendifer kıtâ’atı vesâit-i sâbiha (vapurlar, duba, kayık, yelkenli, gambot vesâire) otomobil araba kolları (araba kolları dört veya iki tekerlekli olmak üzere altı ve dört ve iki hayvanla cer edilebilir muhtelif sistem de var idi) telsiz, telgraf, projektör gemilerinde var idi.Her cepheden muvaffak olan İngiliz ordusunun techizâtları gayet mükemmel ve gayet mebzül idi. Zabıtanın verilen vazifeyi behemahal ibkası için muntazam haritaları olmakla beraber taksimatlı muntazam pusulaları mevcud idi. (yırtık pantolon, ceketli bir nefere tesadüf edilmemiştir)Tayyare kıtâ’atı adedi 15’i mütecaviz idi. Bazı tayyarelerin de telsiz telgrafı da var idi. Harb ve keşif olmak üzere iki nev’ tayyaresi var idi. Balon müfrezesi sabit olmak üzere bir müfrezesi var idi. Köprücü treni muhtelif mahallere ve muhtelif arzlardaki nehirler üzerine köprü kurabilecek bir iktidarda idi. İstihkâm kıtâ’atı sırf tahkimatla iştigal eder, harbe girmez, hutut-ı tedafüîyenin muntazaman kazılmasından mesuldür. Muhârebe mevâzi’inin intihab ve keşfi için bir mühendis heyeti mevcuddur. Evvela bu hey’et projesini ihzar badehu o mevzi’ hafredilir. Bu hey’etin emri ve malûmâtı olmaksızın hiçbir fert bir mahalli kazamaz. Basra’dan Şeyhsaid’e kadar demiryolu Şeyhsaid’den İmam Mansur’a kadar da dekovil hattı temdit etmişti. Şimendifer ve vapurların işlediği mahallerde nakliyat kâmilen bu vesâitle yapılmaktadır. Bunların gayrı mahallerde otomobil, araba kolları faaliyet göstermektedir. Telgraf doğrudan doğruya Britanya hükümetiyle muhaberesi için büyük sistemdir. Vapurlar yandan ve kıçdan çarklı olmak üzere muhtelif sistemlerde olup 8-10 bin kiloyu istiâb edebilecek hacmindedir. Gerek şimendifer ve gerek vapurlarda mecrûhinin nakline mahsus katar ve vapurlar mevcudtur. Mecrûhin ve hasta şevkine mahsus vapur ve katarları eşya vagonlarından daha uzun ve üzerlerinde Salib-i Ahmer işâreti mevzu’ beyaza boyanmıştır. Mecrûhin vapurlarında kenar ve bacalarında Salib-i Ahmer işâretleri vardır. Gerek katar ve gerekse vapurlar hastaların istirâhati
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HARB-Î UMUMÎDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[45a]için yataklıdır. Otomobiller 2-4 ton yük kaldırabilir. Bunların tonu kaldırabilen sistemleri Amerika’nındır. Makinalı, sağlam ve seridir. Ve arabalar 2,4,6 yüz kilo taşıyabilecek derecede mukâvim ve hayvanları da kuvvetlidir. Projektör gerek muhârebe ve gerekse icâbında etrafını tenvir etmek üzere gemilerde mevcuddur. Piyade eslihası kâmilen küçük çaplıdır. Makinalı tüfekler otomatik ve ağır makinalı tüfekler olmak üzere iki nev’ ağır makinalı tüfekleri, kızaklı maksimlere müşâbih sehpalı battal tüfeklerdir. Otomatik tüfekleri Bergmann hafif makinalı tüfeklerine müşâbih ise de şarjörleri dâirevi’ş-şekl ve demir levhalardan yapılmıştır. Taşınması gayet müşkildir. Toplar ağır obüs, hafif obüs, uzun menzilli sahra, seri sahra, cebel, bomba topu olmak üzere muhtelif sistemdedir. Mermileri de tevhid, şarapnel, tane, lağım tanesi, tenvir olmak üzere bir kaç nev’dir. Tenvir mermilerini geceleyin isti’mal etmekte idi. Piyadelerin de ayrıca tenvir ve işâret tabancaları vardır. Bombalar: El, tüfek, top bombası olmak üzere muh- telifü’n-nev’dir. Piyade efradının pek çok zaman domdom kurşunu isti’mal ettikleri vâkî’dir. İşte bu vesâite mukâbil Kut ve civarında düşmana mukâbeleyi tasmim eden 18. Kolordu 56 kilometrelik cephe üzerinde (8.800) süngülü bir alay süvârisi (fırkaların süvâri bölüklerinden teşekkül etmişdir) 6 seri sahra, iki cebel, iki mantelli sahra, bir mantelli sahra takımı, bir obüs bataryası olmak üzere 46 topla muhârebeyi kabul etmişti. Topların endahtı için (350.000) atım sahra ve cebel mermisi (150) atımda obüs mermisi mevcud idi. İâşe ve mühimmâtın celbi için 4 nakliye vapurundan başka deve kollarımız da var idi. Bunlarla yapılan nakliyat ancak kolordunun her günkü iâşesi ve topçularımızın gayet mahdut atabileceği cephaneleri getirebiliyordu. Vapurun Bağdat’a avdetinde mecrûhin ile gayr-ı müsta’mel esliha gönderiliyordu. Bağdat’ın sükûtunu müteâkib de nakliyat sırf nehrin cereyanına tâbi’ olarak sevk edilen keleklere münhasır kalmışdır. Kelek (Tulum kesilen koyun ve keçi derilerinin bütün olarak yüzüldükten sonra nar kabuğuyla terbiye edilmesini müteâkib isti’mal edilen deriye derler) İşte bu tulumlar nefes vasıtasıyla şişirilerek bir iki yüz tanesinin yan yana getirildikten sonra üzerlerine uzatılan ağaçların tulumlara elyaflı otlarla bağlanmasından hasıl olan dört köşe bir saldan ibarettir. Büyük kelekler a’zami 250-300 asgarî 70-80 tulumdan müteşekkildir. Kuvve-i tahammüliyeleri tulumların sağlam ve çokluğuna tâbi’dir. Beheri dört ton yük kaldırır. Silah ve cephanesiyle bir bölüğü sevk eder. Vasatî olarak saatte 4 km. mesafe kat eder. Bundan başka Musul ile Şerimiye arasında ayrıca iki otomobil kolu mevcud idi. Kolordu 5-6 misli fevkinde bulunan ordusuna İmam Muhammed, Garraf, Felahiye mıntıkalarında 72 gün mukâbelede bulunduktan sonra kuvvetinin 2-3’ünü gâib ettiği cihetle artık müdâfaanın kabil olamayacağını anlayarak Bağdat istikâmetinde ric’ata karar vermiş ve [1]331 [1916] senesi maksad-ı emeline nâil olamayan esir Townshend’ın arzusu yerine getirilmiştir.

» 198 «



* * ♦ Fx ’ r"X ;
A*t

z ¿4 L<x 1 >^r-^5v4- ¿¿AA, At/db ¿¿A ¿A * * \. A-SA-A - ' "^71 £ £ JA

JJ a ¿JjJj y, , oj J A^fj I** aj f> > ¡¿M ^A lL AJ A T • i • 4 ¿Z" *

A^ £aAj 1 A*>> I ¿-J¿mA ¿'¡JfJífj L. - <„// « jA^ a ¿U J A' UJ

ut jA^> i. ^jA^ J »Mft' ¿JüM ¿^̂ Â^

•* • /a » • * /) /^-

a j A¿¿> ¿Ji,

-»^ (ç>^ / : ¿^ • ' -¿d' t zy L’ ‘L

:¿:j> >5

i)^ A. i V. I <« ; c4‘ U ^T'

z^U* A £ » LÓ £ L» , ,^>J t

. ./-V" ¿a:^>

» 199 «



HARB-1 UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ'L-AMÂRE
[45b]

Hamaş’daki Vaziyet ve Muhârebe:Sağ cenahda 51. Fırka, (sağda 9. Alay, vasatta 7. Alay üç taburlu, solda 44. Alay) süvâri ihâtasına karşı kıtâ’atın solu açığında 52. Fırka kolordu ihtiyatında, 14. Fırka: İki gün daha sükûnetle geçtikten sonra 5 Mart [13]33 [5 Mart 1917] tarihinde 10:30 saat-ı evvelde düşman süvârileri 51. Fırka ile temas hâsıl etti. Piyade yürüyüş kolları da uzaklardan görünmeğe başladı. Düşman süvârileri bir müddet keşif yaptıktan sonra bir bataryasını sağ cenahdan ateş menzili mesâfe sokarak 9. Alay üzerine ateş açtı. Müteâkiben diğer iki batarya ile cepheden bütün mevâzi’imizi dövmeğe başladı. Bu ateşe gambotları da iştirak etti. Zevalden 2, 3 saat sonra bir liva kadar tahmin edilen düşman süvârisi hücum vaziyeti alarak 51. Fırka cephesine bilhassa 9. Alay üzerine hücuma başladı. Mezkûr fırka münasib mesafeye emniyeti temin etmek üzere ileri sürdüğü keşif kolları ve ileri karakol bölüklerini çiğneyerek hatt-ı asliye doğru hücumunu devam ettirmekte iken bütün kıtâ’at hemen silaha sarılarak müessir bir ateşle hücum eden süvâriye mukâbeleye başladılar. Bu süvâri livasından siperlerimize takarrüb edinceye kadar pek çok zâiyâtı süvârilerden vuku’bulmuş ancak bir iki neferi siperleri geçmeğe muvaffak olabilmiş ise de ihtiyatta bulunan bölüklerin ateşleriyle imha edilmişdir. Ve mezkûr süvâri livasından tek bir neferin geriye avdeti nasip olmamıştır.Bu hücumda pek çok süvâri malzemeleri ve süvâri eslihası techizat-ı harbiye iğtinam edilmişdir. Kıtâ’atımızda yalnız topçu ateşinden bir iki mecrûh nefer vardır. Gurubla beraber kıtâ’a- ta Diyale istikâmetinde ric’at emri verildi. 51. Fırka kıtâ’atı sıhhiye bölüğü civarında içtima’ ederek harekete başladı. Diğer kıtâ’at da hemen aynı sûretle hareket ederek aldıkları emir mû- cibince harekete başladılar. Yürüyüş ertesi günü 6 Mart [1 ]333 [6 Mart 1917] 9 saat-ı evvele kadar devam etti. Kıtâ’at da Diyale’ye muvâsalat etmiş bulunuyordu. Büyük ağırlıklar daha evvel Diyale’yi geçerek Bağdat hurmalıklarına geçmişlerdir. Bütün kıtâ’at Diyale’nin mevcud üç köprüsünden geçerek (51. Fırka piyade, 14. Fırka topçu, 52. Fırka daha yukarılardaki köprülerden mürûr etmişlerdir.) 51. Fırka’dan üç toplu bir batarya ile 44. Alay 14. Fırka’dan da 30. Alay Diyale hattında (Diyale ser-köprü tahkimatı denilen hat nehir tuğyanının civarını su basmaması için yapılan süddelerden ibarettir. Bu süddelerin gerisinde kıtâ’at avcı oyukları mevcuda getirerek siper halinde istifade etmişlerdir) Nehir imtidadınca tarassuda memur edildikten sonra bu fırka mütebâki akşamı Kerrare hattını işgal etmişlerdir. 52. Fırka da aldığı emir mû- cibince Kerrare’de durmayarak ve hemen Bağdat köprüsünden sağ sahile geçip Ümmü’t-Tabûl tepelerindeki mevzi’e yerleşdi. Ve 43. Alay’dan bir tabur da mevzi’in ilerisinde ileri mevzi’ olan
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[46“]Tellü’l-esved tepesine gönderildi. Süvâri Alayı da 3. Alay’ın sol cenahı Diyale boyunca temdit etti. Bu esnada 52. Fırka’ya mensub 35. Alay da iki taburu ile İran’dan gelerek fırkasına iltihak etti. Diyale’de ordu emrinde bulunan 156. Alay da muvakkaten 12. Fırka emrine verildi. Amele taburları da Kerrare hattının tahkimine memur edilerek kıtâ’atla beraber çalışmak üzere mıntıka kumandanları emrine tabur halinde sevk edildiler. Aynı günde Kerrare hattının sağ cenahını taht-ı işgalinde bulunduran 9. Alay’dan bir tabur (9. Alay 3. [Tabur]) 44. Alay’ın sağ cenahından itibaren geriye doğru Dicle sahilini tarassuta memur edilmişdi. 7 Mart [1]333 [7 Mart 1917] günü sükûnetle geçti. Kıtâ’atta kemal-i keremi ile tahkimatla meşgul oldu. 8 Mart [1]333 [8 Mart 1917] günü düşmanın Diyale hattını keşif maksadıyla süvârileri gelmiş ise de piyadelerinin vürûduyla süvâriler çekilip gitmiştir. Düşman piyadelerinin Diyale hattı karşısına gelmesini müteâkib topçuları hemen Diyale’ye 5, 6 km. mesafede mevzi’e getirdiler. Uzun araba kollarıyla süvârilerinin de Ba’kube istikâmetine gittikleri görülmüştür. Düşmanın Diyale karşısında pek ziyade faaliyette bulunduğunu müş’ir 44. Alay tarafından verilen rapor üzerine mezkûr alayı takviye etmek üzere 7. Alay 2. [Tabur]’dan Yüzbaşı Ömer Efendi kumandasında gönderilmiştir. Düşmanın piyade ve süvâri kuvvetlerinin Diyale karşısında faaliyette bulunmaları üzerine sağ sahilde bulunan 52. Fırka Tellü’l-esved hatundaki taburunu (bu taburun mensub bulunduğu 43. Alay ve bir batarya sahra ile) takviye etmişdir. Tellü’l-esved hattı Dicle’den itibaren 6 km. dâhilinde çölde bulunan Tellü’l-esved tepesine kadar grubvâri yapılmış tahkimattan ibarettir. 8 Mart [1]333 [8 Mart 1917] günü gurubu müteâkib Kerrare hattında mevzi’de bulunan 7. Alay’a 1. Tabur, 2. Tabur M. T. sağ sahile geçerek Ümmü’t-Ta- bûl hattında bulunan 52. Fırka emrine girmesi emir olunduğundan mevzi’i 14. Fırka’ya teslim ederek geçit mahalline geçmek üzere siperlerinden hareket etmiş ise de verilen ikinci bir emirle mezkûr alayın hareketi tehir edilerek sıhhiye bölüğü civarında ordugaha geçirilmiş, geceyi orada geçirmiştir. Bu alayın hareketiyle beraber 9. Alay’ın sağ sahile geçmesi emir olunmuştur. Bu alay da sahilde bulunan taburdan bir bölük ve Kerrare hattında bir taburunu bırakarak hareket etmiş ve sağ sahile geçmek üzere henüz geldiği bir zamanda düşmanın 44. Alay ile bu Alay’ın sahilde bir olduğu 9. Alay arasından geçit yaptığı fırkaya bildirmiş, fırka da geçit mahallinde bulunan 9. Alay’a hemen hareket ederek düşmanın geçit yaptığı mahalle ve mezkûr düşmanı tard etmeleri emredildiğinden geçit mahalline gelmiş olan 9. Alay tekrar Kerrare istikâmetine yürüyüşe geçti. 8/9 gecesi nısfü’l-leylde sükûnet hüküm-fermâ olduğu bir zamanda tahminen Diyale mıntıkasıyla piyade köprüsü vasatından düşman bir bölük kadar 3-4 otomatik tüfek bir kayığa binerek sağ sahile geçmeğe başlamış, bunu gören nöbetçiler tek tük ateş etmişler ise de kuvve-i muâvene gelinceye kadar yürüyüş kıt’asının geçidine m’ani’ olamamışlardır. Sağ sahile geçmeğe muvaffak olan düşman kıt’ası hurmalıklar derûnunda bulunan binayı tutmaya ve orada yerleşmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu bina esasen evvelce tahkim edilmiş olup düşman bundan fevkalade istifade ederek sahilde bulunan kıtâ’ata tamamıyla hakim olmuşlardır. Bu düşman kıt’asının tardı için 44. Alay tarafından müteaddit defalar süngü hücumu yapılmış ise de gerek bina dahilinde bulunan kıt’asının ve gerekse karşı sahilde bulunan düşman topçu ve piyadelerinin mukâbele-i şedideleriyle vuku’bulan süngü hücumları hezimetle neticelenmiştir. Düşman geçit yapmağa muvaffak olan bu kıt’adan başka bir kıt’a geçirmeğe bu noktadan muvaffak olamamıştır. Kendi bölüğü civarında geçit yapan düşmanı tard için
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[46b]Kerrare istikâmetinde yürüyüşe geçen 9. Alay sabaha karşı Kerrare hattına muvâsalat ettiği zaman düşmanın hakikaten denildiği gibi 9. Alay civarında geçit yapmadığı ve meselenin yanlış anlaşıldığı tebeyyün etmesi üzerine alay bir müddet yorgunluğunu gidermek üzere istirahat ettikten sonra sahilde bulunan bölüğü ve Kerrare hattında bulunan taburu da alarak (bu mevzi’i 14. Fırka’ya teslim ettikten sonra) tekrar sağ sahile geçmek üzere geçit mahalline hareket etmişdir. Bu alay geçit mahalline akşam üzeri hareket etmiş ise de geceyi sıhhiye bölüğünde geçirmiş olan 7. Alay, 9 Mart [ 13] 33 [9 Mart 1917] sabahı ordugahtan hareket ederek geçit mahalline gelmiş ve orada hurmalıklar içerisinde iki üç saat istirahattan sonra aldığı emir üzerine ihfâ edilmiş vesâitle zevalde geçit harekatına başlayarak henüz geçidi ikmal edememiş olduğundan 9. Alay da beklemeğe mecbur kalmışdır.Sağ sahilde vaziyet: 40. Alay ihtiyatta, 52. Fırka (Tellü’l-esved hattında, 43. Alay bir batarya sahra) Ümmü’l-Tabûl hattında fırkanın mütebâki kısmı ve topçu ihtiyatta.Sol sahilde vaziyet: 14. Fırka (142. Alay, 156. Alay Kerrare hattında) 51. Fırka’dan 44. Alay Diyale mevzi’inden topçu köprüsüne kadar olan sahayı tarassuda memur, 14. Fırka 3. Alay topçu köprüsünden sola doğru Diyale sahilini tarassuda memurdur. Süvâri alayı bunun solunda keza Diyale sahilini tarassuda memurdur. 7. Alay, 9. Alay sağ sahile geçit yapmakla meşguldür.9 Mart [1]333 [9 Mart 1917] günü sağ sahilde bulunan 52. Fırka cephesine düşman üç liva piyade ve iki liva süvârisiyle takviyeye başlaması üzerine Tellü’l-esved hattında bulunan 43. Alay emrindeki bataryası ateş açarak düşman kuvvetlerini açılıp yayılmağa mecbur etmişdir. Düşman takviyeye devam etmekle beraber topçularını mevzi’e sokarak müdhiş bir topçu ateşi ile hattı dövmeğe ve bundan bi’l-istifade piyadelerini ilerletmeye çalışıyordu. Düşman piyadeleri piyade ateşi tesirine gerilerimiz hatta bulunan 42. Alay tarafından müessir ateşle karşılanarak taarruzuna devam etti. Düşmana pek fazla zâyiât verdirmişler ise de düşman zâyiâta ehemmiyet vermeyerek ilerlemekle devam ediyordu. Öyle bir zaman geldi ki düşman ateşinin tesirinden dolayı ilerlemekde muattal 14 kalarak tevkife mecbur kaldı. Bu zamanda düşman Tellü’l-esved hattına sol cenahdan 300 (metre çünkü sol cenahda müteaddit germeler olduğundan bu germelerden fevkalade istifade ediyor idi) sağ cenahdan 800 metreye kadar takarrüb etmiş bulunuyor idi. Bunun üzerine sağ cenahda açıkta bulunan kıtâ’atın fazla zâiyât vereceğini teemmül ederek piyadelerini ateş tesiri haricine çıkarmıştır. Sol cenahdan düşmanın fazlaca takviyesi üzerine Ümmü’l-Tabûl hattında bulunan 37. Alay’dan bir tabur cenahı takviyeye gönderilmiş ve vaziyet de bu suretle akşama kadar tesbit edildi. Geçidini ikmal etmiş olan 7. Alay sağ sahilde bulunan 52. Fırka emrine geçit mahallinden hareket ederek Harr köprüsü civarında küçük ağırlıkların vürûduna kadar istirahata geçmiş, bu esnada 44. Alay emrindeki taburu da (2. Tabur) alayın küçük ağırlıklarıyla beraber Bağdat köprüsünden geçerek alayına iltihak etmiş ve guruba yakın, bulunduğu mahalden hareket
14 Sehven muattar yazılmıştır
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[47a]
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HARB-1 UMUMİDE İRAK HAREKATI - KLJTÜ’L-AMÂRE
[47*]ederek, dekovil hattını takiben Ümmü’t-Tabul tepelerine muvâsalat ederek 37. Alay’ın tahtt-ı işgalinde bulunan mevâzi’in bir kısmının sol cenahı dekovil hattı olmak üzere sağa doğru 3 km. bir cephe iki taburuyla mevzi’e girerek (3. Tabur solda, 1. Tabur sağda, 2. Tabur sağ cenah gerisinde ihtiyatta olmak üzere) mevzi’i teslim almışdır. Guruba yakın geçit harekatına başlayan 9. Alay da geçidini ancak nısfü’l-leylde ikmal etmiş ve sabaha kadar geçit mahallinde istirahattan sonra ale’s-sabah 10 Mart [13]33’de [10 Mart 1917] hareketle Harr köprüsü civarına gelerek istirahata geçmiştir. Bu alayın büyük ve küçük ağırlıkları da Bağdat köprüsünden geçmiştir. Sağ sahilde bulunan 52. Fırka muhârebeyi Tellü’l-esved hattında kabul etmeyerek mezkûr hatta bulunan 43. Alay 9/10 Mart [13]33 [9/10 Mart 1917] gecesi 8 saat sonra da Ümmü’t-Tabûl hattına çekilmeleri için emir vermiştir. Mezkûr alay fırkasından aldığı emir mûcibince tabur tabur terk ederek toplandıktan sonra Ümmü’l-Tabûl hatt-ı müdâfaasına çekildi. Ve mezkûr hatt-ı müdâfaa da Bağdat Dicle yoluyla Dicle nehri arasındaki mıntıkaya yerleşti.Sağ sahildeki vaziyet: Sol cenahda 52. Fırka (37. Alay solda Dicle’den Bağdat - Hille yoluna kadar, sağda 43. Alay Bağdat - Hille yolundan dekovil hattına kadar), (40. Alay fırka ihtiyatında) sağ cenahda 51. Fırka (7. Alay sol cenahı da dekovil hattından sağa doğru 9. Alay Harr köprüsü civarında kolordu ihtiyatında)Sol sahildeki vaziyet: Tebeddül etmemişdir.Düşman 10 Mart [13] 33 [10 Mart 1917] sabaha karşı 3 saat evvelde Diyale nehri üzerinden iki noktadan (biri evvelki geçit noktasından diğeri piyade köprüsünün tahminen 2 km. şarkından ser-köprü tahkimatı denilen mahalden) topçu, piyade makinalı tüfek ateşleri himayesinde olarak geçide başlamış, gerçi bu geçit noktaları kıtâ’atımız tarafından müessir ateş altına alınmış ise de 25 dakika kadar müdâfaa ve mukâbele neticesinde geçit yapmağa muvaffak olduğu gibi geçidi men’e memur olan 44. Alay üzerine de taarruza başlamıştır. Gerek bu defa gerekse geçen defa düşman vuku’bulan süngü hücumlarında pek fazla zâiyât vermiş olduğundan taarruza mukâbele edemeyeceğini anlayınca Kerrare istikâmetinde ric’ata başlamıştır. Kerrare hatt-ı müdâfaasına muvâsalatlarında bu hattı taht-ı işgalinde bulunduran 14. Fırka emrine girmiş ve Nazım Paşa civarındaki hurmalıklarda fırka ihtiyatı olmak üzere istirahata geçmiştir. 44. Alay üzerine taarruz eden düşman kıtâ’atı zevâle doğru 14. Fırka kıtâ’atıyla temas hâsıl etmiş ve keşif müsâdemâtı da başlamıştır. 3 saat sonra da şedit bir bombardımanı müteâkib hatt-ı taarruza başlamış ise de yapılan mukâbele-i şedit üzerine 1000 metreye kadar takarrüb ettiği halde tevkife mecbur olmuşdur. Topçu ateşini 9 saat sonraya kadar temâdi ettirmiştir.10 Mart [ 13] 33 [10 Mart 1917] günü sağ sahilde bulunan düşman büyük takviye kıtâ’a- tı alarak 52. Fırka cephesine ilerlemeğe başladı.
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HARB-1 UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[4&]Hatta 37. Alay cephesinde pek yakına kadar sokulmağa muvaffak oldu. Fakat gerek mevzi’de bulunan piyadelerimizin ve gerekse topçulanmızın muharrib ve müessir ateşleri sayesinde düşman taarruzu tevkif edilerek vaziyet akşama kadar tesbit edildi. Akşam üzeri bir fırka tahmin edilen süvârisi ile mühim piyade kuvvetlerinin Kazımiye istikâmetine geldikleri görüldü. (7 kilometre kadar kıtâ’atımızın gerilerine düştükleri) cihetle hemen Harr köprüsü civannda ihtiyatta bulunan 9. Alay, 7. Alay’ın sağ cenahını temdit ve Kazımiye istikâmetine gitmekde olan düşman kuvvetlerinin tevkifi emredildi. Bidâyedde bir tabur ile bir makinalı tüfek takımı gönderdi. Bilâhare bütün kuvvetiyle toplandıktan sonra emredilen istikâmette yürüyüşe geçti. Tahminen iki saatlik bir yürüyüşten sonra Ümmü’l-Tabûl tepelerinin en sağında bulunan münferid tepeyi işgal etti. Ve sağ gerimize doğru sarkmakda olan düşman üzerine müessir ateş açtı. Bu ateş tesiriyle süvâriler istikâmetlerini tebdil ederek Kazımiye’[ye] geçmekten sarf-ı nazar eddi, zaten gurub da olmuşdu. Her iki sahilde vaziyet bu merkezde iken Ordu Kumandanı Halil Paşa bütün kolordu ve fırka kumandanlannı Harr köprüsündeki dekovil hattı istasyonunda içtima’ ettirerek hidâyette rey-i hafi ile Bağdat’ı müdâfaa veya terki hakkındaki fikirlerini istihraç etti. 18. Kolordu Kumandanı Miralay Kazım Bey ve 51. Fırka Kumandanı Miralay Haşan Cemil Bey, 52. Fırka Kumandanı Miralay Bekir Sami Bey Bağdat, müdâfaa edilmeyerek terkini tasvib etmişlerdir. Çünkü eldeki kuvvet az olup Bağdat’ı müdâfaaya kâfi gelmeyeceği gibi bu kuvvet burada bu sû- retle sarf edilecek olursa Bağdat yine sükût edecek fakat Bağdat’tan sonra şimale doğru olan vatan akşamı hangi kuvvet ile müdâfaa edilecektir. Binâen-aleyh düşman kolunu sallayarak hiçbir yerde müşkilâta maruz kalmaksızın Irak’ı işgal edecekdir nazariyesini ileri sürmüşlerdir. Bilâhare bütün kumandanları bir araya toplayarak muvâcehede tekrar Bağdat’ın müdâfaa veya terki hak- kındaki fikirlerini sormuş ve aynı zamanda müdâfaasız terk edecek olursak gerek Bağdat ahalisi ve gerekse İstanbul üzerinde kumandanlar buna muârız olduklannı söyledikleri gibi bi’l-hassa 51. Fırka Kumandanı Miralay Haşan Cemil Bey Bağdat’ın müdâfaa edilmemesini musırrâne taleb etmişdir. Hatta Bağdat’ın müdâfaası emredilirse kendisinin fırkasına kumanda edemeyeceğini arz ettiği gibi müstafi addedilmesini de istirhamda bulunmuştur. Cemil Bey bu kelimeleri söylerken gayr-ı ihtiyari ağlamıştır. Çünkü şimdiye kadar bi’l-umûm muharebatta pek beyhude kanlar dökülerek efrad ve milletin mahvedildiği ve hiçbir netice elde edilemediğini o anda der-ha- tır etmiş ve bu hal ağlamasını mûcib olmuşdur. Bunun üzerine ordu ileriye sürülen bu fikirleri çâr-nâ-çâr kabul ederek 10/11 Mart [13]33 [10/11 Mart 1917] gecesi ordusuna ric’at emr etti. 52. Fırka dümdâra kalmak üzere bütün kıtâ’at 8 saat sonra da Harr köprüsü civannda içtima’ etmek emrini almışlar ise de mesafenin bu’diyeti aynı zamanda emsali nâ-mesbuk bir fırtınanın zuhurundan tevellüd salh-ı zeminde bulunan toz ve ufak kum tanelerinin havaya suûduyla hasıl olan bir buhran-ı tabi’i harekÂtı işkal ettiğinden dolayı kıtâ’at ancak 11 saat sonrada toplanabilmişlerdir. Mevzi’de bulunan 7. Alay çekileceği sırada düşmanın bir ateş baskınına uğrayarak tekrar mevzi’i işgal etmiş ise de düşman bu hareketinde ısrar etmeyerek sükût etmiş ve alay-ı mezkûr da mevzi’den çekilmeğe muvaffak olmuşdur. Dicle sol sahilinde 14. Fırka emrinde bulunan 44. Alay’a da, 9 saat sonra da sağ sahilde bulunan fırkasına iltihak emredilmiş ise de Bağdat köprüsünün zuhur eden müdhiş fırtına ile ve başka bir sebeble zincirleri koparak askerin
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HARB-Î UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[48b]mürûruna gayr-ı müsâid bir vaziyete geldiğinden bu alay sağ sahile geçerek 14. Fırka emrinde kalmışdır. 51. Fırka aldığı emir mucibince ictima’ı müteâkib yürüyüşe geçti. 52. Fırka da bu fırkanın çekilmesini müteâkib toplanarak saat 11,30’da o da yürüyüşe geçti. 14 Fırka da aldığı emirle ancak sabaha karşı toplanabilmiş ve ric’ata başlamıştır. Bu fırkanın dümdârını 142. Alay teşkil ediyordu. (Ordu karargâhı da bu fırka ile) beraber idi. Bu gece altı aşıra karîb bir zamandan beri Osmanlı ve Türk imparatorluğunun en büyük şehirlerinden ma’dûd olmakla beraber bir çok İslam hükümetlerinin payitahtı olan ve içinde din-i mübîn-i İslam’ın Hanefi mezhebi müctehidi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri’nin merkad-i şerifi bulunan Bağdat şehri, şehrinin havi olduğu emâkin-i askeriye ve mîrîye tahrib edilmek sûretiyle düşmana terk edildi. Nakli mümkün olamayan birçok erzak, mühimmat-ı şâire de bu meyanda ihrak edildi. Askerin ric’atiyle şehir ahalisinin Sünnî olan kısımları çoluk çocuk, kadın erkek kâmilen sokaklara dökülerek hüngür hüngür ağlaşıyorlardı. Bu uğurda senelerden beri cenk ederek şehit düşen İslam kuzularıyla şehir dâhilinde yatan Eazim-i kiram da ric’at eden ordu efradına bizi düşman ayakları altında bırakıb da nereye gidiyorsunuz diye hitap ediyorlardı. Ve’l-hasıl gerek ordu ve gerekse Bağdat şehri ve bütün mevcudat bu halden pek me’yus idiler. Hatta Bağdat âfâkından kopan şiddetli bir fırtına da bütün toz ve kumları âsumâna kaldırarak ordunun mâtemine iştirak ettiğini itham ediyor. Ve bu şehri terk edip de gitmelerini adeta men' etmek istiyordu. Yürüyüşün devamı esnasında geçilen hurmalıklar da fırtınanın kendilerinde hâsıl ettiği teessürle orduyu selamlıyorlar ve bu şehri terk etmemeleri için istirhamda bulunuyorlar idi. Hâsılı bu gece ortalığın haline bakıp da ağlamamak mümkün değildi.Kıtâ’at Nazimiye’den uzaklaştığı zaman Bağdat’a doğru atfedilen müdekkik nazarlar şehrin âfâkına bir hüzün çöktüğünü ve ric’at eden İslam Ordusu’nu gördükçe ağladığını görmekte müşkilât çekilmiyordu. Va esefâ ki ordu senelerden beri düşmanla merdane çarpıştığı halde tâli’-i harbin adem-i muâveneti dolayısıyla Bağdat şehrini terke ve ric’ate mecbur olmuşdur. Yüzbinlerle Türk evlâdı Felahiye, Beşâra, Garraf mıntıkalarında Bağdat uğurunda fedâ edilmiş- di. Ric’at esnasında kıtâ’atımız arasında bulunan birçok Arap zâbitân ve efradıyla Ermeniler ordu ile gelmeyerek kıta’larını terk ile Bağdat’ta kalmışlardır. Hatta bu meyanda bazı Türk efradını da mahzâ düşmana teslim maksadıyla zorla alıkoyarak (ekseriyeti İngiliz taraftarı tanınmak için) İngilizlerin Bağdat’a duhûllerinde teslim etmişlerdir. Bağdat ahalisinin, Şîî, Yahudî, Keldanî ve’l-hasıl İslam olubta Sünnî olmayan kısımları ellerinde beyaz bayrak olduğu halde
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[49“]11 Mart [ 1 ]333 [11 Mart 1917] günü Bağdat’a giren İngiliz ordusunu istikbal etmişlerdir. (Bağdat köprüsünün de Araplar tarafından tahrib edildiği rivayet edilmektedir). Sağ sahildeki kıtâ’atımız ric’ate ertesi günü de (11 Mart [1]333) [11 Mart 1917] Kutü’l-Ceyb devresinin 6 km. şimalinde ve şimendifer hattının garbında emniyet tertibâtı alarak istirahate geçtiler. Gece sükûnetle geçtikten sonra 12 Mart [1]333 [12 Mart 1917] ale’s-sabah düşman gambotunun süvârileriyle tevhid-i hareket ederek Kutü’l-Ceyb devresindeki hurmalıklara kadar geldiği ve gerilerimize sarkmak istediği verilen raporlardan anlaşıldı ve hakikaten Kutü’l-Ceyb hurmalığı içinde bir çok atlıların kaçtıkları görülmekle verilen raporların teyid ettiği görülmesi üzerine 52. Fırka’dan 7. Alay maiyetine iki top verilerek mezkûr hurmalığa gönderilmişdi. Diğer kıtâ’at da saat 9:30’ı evvelde hareket ederek 5-6 km. şimalde Müşahede istasyonunun takriben 3 km. şimalinde tevakkuf etti. Kolordu Kutü’l-Ceyb devresine gönderdiği 7. Alay’dan aldığı raporda hurmalıkda Araplar’dan başka kimsenin bulunmadığını anlayınca tevakkuf ettiği mahalde şimendifer hattının şark ve garbında olmak üzere tahkimata başladı. Kutü’l-Ceyb devresine gitmekte olan 7. Alay tertibat alarak sahile takarrüb etmiş ve iki taburunu berâ-yı tahaffuz germelere sakladıkdan sonra bir taburunu sahil boyunca ve mevcud köyün etrafına yayarak keşfe başladı. Netice-i keşifde düşman süvârisine ait kimseyi göremeyince bundan bahisle bir rapor yazdı. Yalnız bir düşman gambotunun şimale doğru geldiğini görünce gambotun daha aşağı geçmemesi için emrinde bulunan iki toptan birisinin sahile ta’biye ederek birkaç mermi endaht etmişdir. Bilâhare telakki-i emirle fırkasına iltihak ettirildi. Burada kıtâ’at âtideki suretle mıntıkalara taksim olunarak tahkimata başladılar. 51. Fırka Dicle nehri’nden itibaren şimendifer hattının şarkındaki tepelere kadar, (tepeler hariç) 52. Fırka bu tepelerde (tepeler dâhil) şimendifer garbındaki tepeciklerin nihayet bulduğu noktaya kadar. (Yalnız bu fırkadan bir tabur hattı takriben 1 km. cenûbunda bulunan mıntıka ve tepeye gönderildi) Bu taburun vazifesi: Hem tahkimatı setr etmek ve hemde ileri mevzi’ vazifesini görmekti.)Müşahede kıtâ’atmın muhârebe vaziyeti: Sağ sahilde sol cenahda 51. Fırka solda, 7. Alay (bu alaydan bir tabur piyade ve iki sahra topu şimal-i şarkide ve sahil kenarında bulunan binalara gönderilerek sahil boyunca ta’biye edildi. Bu taburun vazifesi: Düşman gambotlarının aşağıya geçmesine mâni’ olmak, gambotlar vasıtasıyla karaya ihraç edilecek düşmana mukâbele edilerek men’ etmek idi) nehirden iğtibaren de tepeler hattına kadar diğer bir taburu (3. Tabur) mev- zi’de, diğer bir taburu ihtiyatta, 7. Alay’ın sağından 9. Alay demiryolunun şarkındaki tepelere kadar (tepeler hariç) sağ cenahda, 52. Fırka 40. Alay solda, demiryolunun şarkındaki tepelerden demiryoluna kadar, 43. Alay demiryolunun garbındaki tepelerde, 37. Alay demiryolu boyunca yayılmış olduğu halde ihtiyatta. Sol sahilde ric’at etmekte olan 14. Fırka 11 Mart [1]333 [11 Mart 1917] günü zevalden evvel Perşembe günü muvâsalat ederek mevcud germeleri siper haline vaz’ ettikten sonra işgal etmişlerdir. Bu fırkanın emrinde bulunan kıtâ’at ber-vech-i âtî vaziyeti almışlardır. Sol sahildeki vaziyet: 3. Alay, 142. Alay mevzide, 156. Alay ve 64. Alay 3. [Tabur] ihtiyatta, bu fırka emrinde bulunan 44. Alay bir süvâri bölüğü, bir cebel bataryası, İşkodra İstihkâm Bölüğü iltihak edilmek üzere bir müfreze teşkil edilerek Kaymakam Reşid Bey
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[49b]Kumandasında Süley maniye Müfrezesi nâmıyla Süleymaniye’ye sevk edilmişdir. Bidâyette 156. Alay da bu müfrezeye ilhak ettirilmiş ise de bilahere müfrezeden alınarak Sendiye’ye ve oradan da Deli Abbas’a gönderilmişdir. Bu müfreze 14 Mart [1]333 [14 Mart 1917] tarihinde Süleymaniye’ye müteveccihen hareket etmişdir.12 Mart [1]333 [12 Mart 1917] günü bu fırkanın sağ cenahı nehre istinad etmeyip açık bırakıldığından ihtiyatta bulunan 156. Alay’a bu açıklığın kapatılması emredilmiş ve mezkûr alay da bu sahaları işgal etmiş ve tahkimata başlamıştır. 12/13 Mart [1]333 [12/13 Mart 1917] gecesi Bağdat’tan Müşâhede’ye doğru bir gambotun gelmekte olduğu görülmesi üzerine ateş edilerek batırılmış ise de bu gambotun düşman gambotu olmayıp bizim gambotumuzun olduğu anlaşılmıştır. (İçindeki tayfalar yüzerek karaya çıkarak orduya iltihak etmişdir.) Sağ ve sol sahilde 13 Mart [1]333 [13 Mart 1917] günü vukâât olmadı.14 Mart [1]333 [14 Mart 1917] günü sabahleyin düşman süvârisiyle temas hâsıl oldu. 10 saat-ı evvele doğru 6-7 km.den düşman yürüyüş kolları görünmeğe başladı. Zevalde bütün cephelerde taarruz emareleri göstermiş ise de sağ cenahda bulunan 43. Alay ileride münferid tepe üzerine ciddi olarak taarruz etmiş, diğer cephelerdeki taarruzu da bir nümâyişden ibaret kalmışdır. Bu alay cephesine düşman şedit topçu ihzar etti. Sonra iki liva kadar piyadesiyle taarruza kalktı ise de tabur evvelce alaydan bulunduğu mevzi’i müdâfaa ederek emir verilinceye kadar geri çekilmeyecekleri, aldığı emir mûcibince mevzi’de düşmanı telefât-ı azîmeye dûçâr ederek guruba kadar sebat etmiş, düşmanı 300 metreden daha ileriye sokmamıştır. Fakat gurubla beraber düşman mezkûr taburun sol cenah siperlerinin bir kısmına zulmedden bi’l-istifade girmiş ise de daha yerleşmeden sol cenah bölüğünün yaptığı mukâbil taarruzla tard etmişlerdir. (Bu tabur tâli’i icabı İmam Muhammed ve Garraf muhârebelerinden hiç birisine girmemiş olduğundan güzide efradını da zayi’ etmemiş bulunuyordu) bu defa 7-8 misli düşmanla akşama kadar müdhiş topçu ateşi karşısında çarpışarak düşmana çok telefât verdirmiş, güzide efradının hemen nısfını gâib etmişdi. Taburların harbe başladığı zaman vaziyet icabı ileride bulunması ve mesafenin de uzaklığı aynı zamanda düz olması takviyeyi müteassir kılmışdır. Zaten kıtâ’at ric’at etmekte olduğundan yapılan muhârebeler de ciddi muharebe olmayıp dümdâr muhârebesi olduğundan takviyeye lüzum görülmemiştir. Gurubla beraber kıtâ’at Sâmerra istikâmetine ric’ate emir verildi. 51. Fırka da dümdâr olduğundan kıtâ’atın arkası alınıncaya kadar mevzi’de kalacakdı. Ric’at emrini alan 52. Fırka’yı dümdârda bırakarak Müşâhede istasyonu civarında içtima’ etti. 43. Alay 1. [Tabur] da ileriden kademe kademe çekilerek bin müşkilâtla alayına iltihak etti. Geride 45. Fırka Süvâri Bölüğü [okunamadı] ile Dümdâr Bölüğü de kıt’asına iltihakı emr edilmişdi.
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[50]Mezkûr bölük kıt’asına iltihak etti. Halbuki fırka içtima’ edip yürüyüş emri verildiği bir sırada düşman keşif kolları beraberlerinde makinalı tüfek olduğu halde toplu nizamda bulunan 52. Fırka üzerine ateş açmasıyla bütün fırka efradı ve zâbitânı çil yavrusu gibi kaçışmağa başlamış ve birçok eşya ile hayvanât olduğu yerde bırakmışlardır. Gerçi pek az sonra iâde-i intizam edilmiş ise de gerek hayvan ve gerekse eşya cihetinden pekçok zâiyât olmuşdur. Bu zâiyâtın vukû’una sebeb süvâri bölüğünün geride bulunduğu zannıyla gelen güzel kıtâ’a- tın toplanması için emir verilmişdir. Halbuki düşmanı ne ilerlemekten men’ edecek ve ne de kıtâ’atı baskından kurtaracak geride hiçbir kıt’anın mevcud olmadığı bilahere düşman tarafından yapılan baskın ateşi isbat etmişdir. 51. Fırka da geride dümdâr kaldığından 52. Fırka’nın hareketini müteâkib toplanarak o da yürüyüşe geçmişdi. 14 Mart [1]333 [14 Mart 1917] sabahı sol sahilde 14. Fırka emrinde bulunan 156. Alay’a müstakilen Sendiye’ye hareketi ordu tarafından emredilmiş olmakla alay aldığı emir üzerine hareket ederek akşam üzeri Sendiye’ye muvâsalat etmişdir. Geceyi orada geçirdikten sonra 15 Mart [1]333 [15 Mart 1917] sabahı Deli Abbas’a müteveccihen hareketle 16 Mart [1]333 [16 Mart 1917] zevalden evvel Deli Abbas’a muvâsalat etmişdir. 14/15 gecesi 14. Fırka ric’at emrini alarak 7. Alay dümdâra terk edilmek üzere hareket etmiş, kıt’asının hareketini müteâkib 15 dakika sonra da dümdâr hareket etmişdir. Sabaha karşı Sendiye’ye muvâsalat etmişdir. Birgün Sendiye’de kaldıkdan sonra ordudan aldığı emirle Sendiye menzili ile birlikte 15/16 gecesi Deli Abbas’a müteveccihen Deli Abbas’a hareket etmiş 16/17 günü Deli Abbas’a muvâsalat etmişdir. Deli Abbas’a muvâsalat eden 156. Alay Halisi kanalının sol sahiline geçerek Deli Abbas’ın 3 km. cenûb-ı garbisindeki tepelere el-Avâşıka ve Şehribân’a karşı cephe alarak tahkimata başlamışlardı.14. Fırka’nın Deli Abbas’a vürûduyla ordu emrine geçmiş olan 156. Alay yine bu fırka emrine gitmiştir. Sağ sahil kıtâ’atı 15 Mart [1]333 [15 Mart 1917] günü de yürüyüşlerine devam ederek 3 saat sonra da “Beled” istasyonunun 3 km. cenûbundaki tepelerde kalması kolordudan emr edildi. 51. Fırka cenûba karşı tepelerde emniyet tertibatı alarak kaldı. 52. Fırka mezkûr tepelerin gerisinde ordugaha geçti.Gece sükûnetle geçti. 16 Mart [1]333 [16 Mart 1917] ale’s-sabah 51. Fırka’dan 7. Alay ileri karakolda mahall-i mezkûra terk edilerek 6 saat-ı evvelde kıtâ’at yürüyüşe geçti ve 7-8 kilometre kadar cenûbunda Müntefir köprüsünü bi’l-mürûr bu köprünün 1 kilometre kadar cenûbunda tevakkufla kıtâ’ata istirahat verildi. Bu mahalden de kıtâ’at 4:30 saat sonra da hareketle Istılât istasyonuna muvâsalat etti ve istirahate geçti. 52. Fırka’dan 37. Alay ve 40. Alay’ı Istılat istasyonunun 700 metre kadar gerisinde demiryolundan itibaren Dicle’ye kadar olan mıntıkayı işgal ederek evvelce 51. İstihkâm Bölüğü tarafından eseri (?) çizilen hattı 17 Mart [13]33 [17 Mart 1917] günü ale’s-sabah tahkime başladı. 51. Fırka’dan 9. Alay kolordu ihtiyatında kaldı. Bu esnada 156. Alay’ın Fırat Gurubu’ndaki 3. Tabur’u da geldiğinden 51. Fırka emrine verildi. (Bu tabur 8 Nisan [l]333’de [8 Nisan 1917] Sâmerra’ya muvâsalat ederek dört gün kadar kolordu emrinde kaldıktan sonra 52. Fırka emrine verilmiş ise de birgün sonra sol sahildeki 52. Fırka emrine gönderilmiştir) Beled’de ileri karakolda bulunan 7. Alay’ın vazifesi hem kıtâ’atın emniyetini temin etmek hemde iâşe hususunda Beled
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[5^]

ve Semike köylerinden bazı ihtiyacı temin etmek üzere Semike köyüne kadar gönderildi. Ertesi günü yani 19 Mart [13]33’de [19 Mart 1917] yine Beled de verilen emir mûcibince avdet ederek bir taburu (3. Tabur) Beled istasyonu civarında kendi emniyetini temin etmek üzere bıraktıkdan sonra mütebâki kuvvetiyle Müntefır köprüsü civarındaki tepelerde ordugaha geçmişdir. İleri karakol taburunun vaziyeti: Bir bölüğü sahil mıntıkasına ta’biye edi- lecekdi. Bu bölük hem sol sahil ile irtibat tesis edecek ve hem de nehirden gelen düşman gambotlarını ihbar edecekdi. İkinci bir bölük de Beled köyünün takriben 5-6 km. cenûbunda İmam Mtıhammed Türbesi civarında, üçüncü bir bölük de istasyon civarına ta’biye edilmişdir. Bu bölükler de düşmanın vürûdunu ihbar edecekdir. 4. bir bölük de Beled istasyonu civarında ihtiyatta bırakılmışdır. Bu esnada İran’da bulunub da ric’at emrini alan 13. Kolordu henüz ric’at edemeyip Diyale’ye geçemediğinden Bağdat’ın sükûtu üzerine hatt-ı ric’ati tehlikede olmakla 18. Kolordu tekrar Bağdat’a doğru bir nümâyiş harekâtı yapması emir edil- mişdi. Fersah fersah mesafeler kat’ıyla ve birçok dümdâr muhârebesi vererek Istılat’a kadar gelmiş yorgun bir ordunun tekrar ileri harekete iktidarı olmadığına dâir ordu ile kolordu
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[51°]pek çok münâkaşâtı mûcib olduğu gibi ordu Istılahta müdâfaayı kabul ederek esaslı tahkimat yapılması için evâmir-i şedide vermekde idi. Halbuki 18. Kolordu Kumandam Miralay Kazım Bey elde pek az kuvvet olduğundan ve Istılat mevzi’inin sağ cenahı hiçbir yere müstenid olmadığından bu kuvvetle Istılat mevzi’inin müdâfaası mümkün olamayacağından ve dâima cenahları taht-ı tehditte bulunduğundan bu mevzi’de müdâfaayı kabul etmeyerek doğrudan doğruya Cebel-i Hamrin’el5 gidilmesi ve orada mevzi’ ihzârâtını teklif etmişdir. Aynı zamanda maiyetinin ileri harekâta muktedir olduğunu ileri sürmüşdür.Fakat ordu ısrar ettiği cihetle mûmâ-ileyh bundan böyle kolorduya kumanda edemeyeceğini ve müsta’fî add edilmesini arz etmesi üzerine istifası kabul edilerek yerine Miralay Şevket Bey vekâleten tayin edilmişdir. Mûmâ-ileyh Kazım Bey de İstanbul’a müteveccihen hareket etmişdir. Hatta fırka kumandanları da kolordu kumandanının fikrine iştirak ettiklerini ve bu emrin icrası emredildiği takdirde müsta’fî addedilmeleri istirhamında bulunmuş ise de kabul edilmemiştir. Fakat bilâhare 51. Fırka Kumandanı Haşan Cemil Bey ve gerekse 52. Fırka Kumandanı Bekir Sami Bey kıt’alanndan suver-i muhtelife ile infikak ederek bir daha avdet etmemişlerdir. 17, 18, 19’cu günleri kıtâ’at tahkimatla iştigal etti. Ve düşmandan bir eser görülmedi.17 Mart [1]333 [17 Mart 1917] tarihinde sol sahilde bulunan 14. Fırka’nın 3. Alay’ına Deli Abbas’ın 25-30 km. şarkında bulunan Diyale sahilinde olan Mansure’ya giderek 13. Kolordu ile irtibat tesis etmesi ve 142. Alay’a da Deli Abbas ile Mansure arasında bulunan köyleri tahkim etmesi emredildi. Bu emir mucibince kıtâ’at vazifelerini ifa etmek üzere 3. Alay Mansure’ya ve 142. Alay’da Deli Abbas’a hareket etmişdir.19 Mart [13]33 [19 Mart 1917], Sağ sahilde tahkimatla iştigal edildi. (İstılahta) kıtâ’atta istirahatta bulunan kıt’alarla tebdil edilmişdir. İhtiyatta bulunan 51. Fırka’nın 9. Alay’ıyla mevzi’in sağ cenahını tahkim etmek üzere memur edilerek ileri alındı. Ve demiryolunun garbından itibaren sola doğru gönderilen, götürülen mıntıkada tahkimata başlanıldı.20 Mart [13]33 [20 Mart 1917]. Sükûnetle geçti. Kıtâ’at tahkimatla iştigal etti. Diyale mevâzi’i civanna muhtelif noktalardan geçit yapmış olan düşman, ric’at eden 14. Fırka’yı takip etmeyerek doğrudan doğruya Bakuba istikâmetine teveccüh etti. Çünkü hal-i ric’atte bulunan 6. Ordu’nun bir kolordusu henüz İran’dan ric’at edip de Diyale’yi geçememiş, dolayısıyla ordusuna iltihak edememiş olduğundan İran’dan bu kolorduyu takip etmekte olan Rus kuvvetleriyle geçit civarında sıkıştırarak esir etmek istiyordu. Bunu takdir eden ordu, kolordunun ric’atini teshil maksadıyla 18. Kolordu’dan bir fırkanın sol sahile geçerek Sendiye’ye nümâyiş maksadıyla hareketini emr etti. Aynı zamanda doğrudan doğruya ordu emrinde Deli Abbas’da bulunan 14. Fırka’da da 20 Mart [1]333 [20 Mart 1917] guruba yakın 142. Alay’dan bir taburla 14. Fırka süvâri bölüğü Hâlisi kanalı sağ sahilini, 156. Alay, 64. Alay [3. Tabur] (bu tabur muvakkaten 156. Alay’ın 3. Taburu’nu teşkil etmek üzere bu alay emrine verilmiştir.), 142. Alay’dan bir bölük de mezkûr kanalın sol sahilini takiben Avâşık’ın hemen hemen garbında bulunan Han- nu’l-Kal’a’ya giderek tahkimat yapması ve düşmanın ilerlemesine mâni’ olarak dolayısıyla 13. Kolordu’nun geçit harekâtını teshil etmesi emr edildi. Sağ sahilde bulunan 18. Kolordu’da bu vazife için 52. Fırka memur edildi. Mezkûr fırka 21 Mart [l]333’de [21 Mart 1917] mevzi’i ihtiyatta
15 Bu kelime iki defa yazılmıştır
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[51b]bulunan ve sağ cenahda tahkimatla meşgul olan 9. Alay’a teslim ederek 10 saat-ı evvelde toplanarak geçit yapmak üzere Sâmerra’ya hareket etti. Bu fırkaların vazifeleri: (Hemedan’dan ric’at eden ve Cebel-i Hamrin’de Rus, İngiliz kuvvetleri arasında sıkışarak hatt-ı ric’ati tehlikede bulunan 13. Kolordu’nun ric’atini teshil maksadıyla düşmana sahte bir taarruz göstererek düşmanın mühimce kuvvetlerini üzerine celbettikten sonra ciddi muhârebeye girişmeyerek çekilmekdi) Sâmerra’ya geçit yapmak üzere hareket eden 52. Fırka 3 saat sonra da muvâsa- lat etti. Ve tahsis edilen bir vapurla geçit harekâtına başlayarak geçidini ertesi günü 22 Mart [13] 33 [22 Mart 1917] 9 saat-ı evvelde ikmal edebildi. Ve bir saat istirahattan sonra 10 sa- at-ı evvelde Sendiye istikâmetinde yürüyüşe geçdi. 4 saat sonrada “Hann-ı Sâviye” civarına muvâsalatla geceyi orada geçirdi. Sol cenahdaki 14. Fırka kıtâ’atı da emri alır almaz tertibat-ı lâzimeyi ahz ettikten sonra yürüyüşe geçerek Deli Abbas ile Nehrüvan arasında ve Halisi kanalı üzerinde bulunan tahta köprünün işgaline memur olmuşlardır.23 Mart [1]333 [23 Mart 1917] gününe kadar bu vaziyette kaldıktan sonra 23/24 Mart [13]33 [22/23 Mart 1917] gecesi Şehribân ve Bakuba’da bulunan düşman üzerine taarruz emrini almışlardır. 23 Mart [1]333 [23 Mart 1917] günü Sâmerra menzilinin Araplar tarafından tehdidi üzerine İstılahta bulunan 51. Fırka’dan menzili muhâfaza için bir tabur gönderilmesi emr edilmişdir. Mezkûr fırkada 9. Alay’dan bir taburun gitmesini emr etmiş olunduğundan alay-ı mezkûrda birinci taburuna bu vazifeye memur ederek Sâmerra’ya gönderilmiştir. 23 Mart [1]333 [23 Mart 1917] ale’s-sabah Hann-ı Sâviye’den hareket eden 52. Fırka 4,30 saat sonrada “Hann-ı Zalû’a’ya" muvâsalet ederek Nehrüvan kanalı içerisinde orduğaha geçip geceyi orada geçirmişdir. Taarruz emrini alan 14. Fırka kıtâ’atı 24 Mart [1]333 [24 Mart 1917] sabahı Şehribân ve Bakuba istikâmetinde yürüyüşe geçerek Han- nu’l-Kal’a’da 5, 6 km. kadar bir mesafe ayrıldıktan sonra düşman süvâri yürüyüş koluna tesadüf etmiş ve hemen kıtâ’at verilen açılma emriyle açıldı ve yine bu yürüyüşüne devama başladı ise de düşman topçusu top attırarak ateşe başlaması ile kıtâ’at mahzâ zâiyâtı tenkis maksadıyla yapıldı. Bu suretle ilerlerken düşman süvârilerinin yaya çengine iterek Şeh- riban’ın şimal-i garbisinde bulunan tepecikleri işgal etmeleri üzerine kıtâ’at taarruza geçerek akşama yakın bu düşman süvârilerini tepeciklerden tard etmek sûretiyle yine tepecikleri işgal etmişlerdir. Bu düşmanı takibe koyuldukları esnada tevakkuf için emir aldıklarından durarak oldukları yerde kalmışlardır. Düşman aynı günde 13. Kolordu cephesine de taarruz etmiş ise de zâiyât-ı müdhişe verdirilerek taarruzu tevkif edilmiş ve hatta düşman kumandanı mahzâ bu kolordunun kendilerine mukâbil bir taarruz yaparak hezimete uğramamalarını setr için mütareke talebinde bulunmuş ve bu talebi tarafeyn arasında kabul edilen şerâite tevfikan is’âf edilmişdir. Sol sahilden Sendiye istikâmetine yürümekde olan ve Hann-ı Zalû’a’da geceyi geçirmiş olan 52. Fırka da aynı günde saat 12.40’da yürüyüşe geçerek Edhem çayı
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ'L-AMÂRE¿527üzerinde bulunan Şeriatu’n-Nur’a muvâsalat etmişdir. (Bu geçitte köprü olmadığından şahtur veya kova ile geçid icra edildiği için fırkanın geçidi akşama kadar devam etmiş ve 5 saat sonra da hitam bulmuşdur. Fırka geçit hitâmını müteâkib geçid noktasının 500 metre cenûbunda orduğaha geçti. 37. Alay ile emniyeti istihsal etti. 25 Mart [13]33 [25 Mart 1917] günü bu mahalde istirahat etti. 24/25 Mart [1]333 [24/25 Mart 1917] gecesi 14. Fırka kıt’âtı aldıklan emirle Hannü’l-Kal’a’ya çekilerek eski mevzi’ini işgal etti. 25 Mart [l]333’de [25 Mart 1917] guruba yakın Deli Abbas’a ric’at etmeleri emredildiğinden ber-mûcib-i emir kıtâ’at toplanarak yürüyüşe geçmiş ve sabaha karşı Deli Abbas’a muvâsalatla eski mevzi’lerini işgal etmişlerdir. 26 Mart [13]33 [26 Mart 1917] günü 14. Fırka karargâhıyla 142. Alay aldıkları emir ile toplanarak Garbı Cebel-i Hamrin eteklerinde bulunan Sahaniye karakoluna çekilmişlerdir. Aynı günde Sendiye istikâmetinde yürüyüş yapmakda ve Edhem çayı civarında hal-i istirahatta bulunan 52. Fırka 5,30 saat-ı evvelde aldığı emir üzerine tertibat alarak Sendiye istikâmetine yürüyüşe geçti.Bu fırkanın aldığı tertibat ber-vechî âtidir. 37. Alay pişdâr, 40. Alay iki taburuyla, 43. Alay fırkanın mütebâki kıtâ’atı (topçu, istihkâm bölüğü, sıhhiye ve saire). Fırka 1 saat sonra da 10 km. şimalde harabelere muvâsalat ederek biraz istirahattan sonra iki alayını (37. Alay sağda, 43. Alay solda) tahkimata memur etti. 40. Alay’ı da ihtiyatta bıraktı. Kıtâ’at hemen tertibatlarını aldıktan sonra tahkimata başladı. Ve geceyi burada geçirdiler. 26/27 gecesi 14. Fırka emrinde Deli Abbas’da bulunan, 156. Alay’ı da Sahaniye karakoluna çekilmesi emrini aldı. 27 Mart [1]333 [27 Mart 1917] sabahı bulunduğu mahalden hareket ederek mezkûr karakola zevalden evvel muvâsalat etti. Aynı günde 52. Fırka iki alayını beraberlerinde iki batarya top olduğu halde açılmış vaziyette (37. Alay sağda, 43. Alay solda ) Sendiye ve Hann-ı Nehrüvan istikâmetinde sahte bir taarruz göstermek üzere sevk etti. Kıtâ’at bu vaziyette 4-5 kilometre ilerledikten sonra Sendiye hurmalıklarında bulunan düşman tarafından üzerlerine top endaht edilmeğe başlaması üzerine kıtâ’ata dur emri verildi. Ber-mûcib-i emir tevakkuf edilerek tayin edilen mahalde tahkimata başlanıldı. Sağ sahilde bulunan 51. Fırka 21 Mart [l]333’den [21 Mart 1917] 27 Mart [1]333 [27 Mart 1917] tarihine kadar tahkimatla iştigal etti. 27/28 Mart [ 1 ]333 [27/28 Mart 1917] tarihinde bu fırkanında sağ sahilden nümâyiş harekatına iştirak ederek Semike ve Müşâhede’ye kadar ileri hareketi emredildi. Bu emri alan fırka 28 Mart [13]33 [28 Mart 1917] tarihinde Istılat’taki mevcud kuvvetiyle (9. Alay iki taburuyla, istihkâm bölüğü, 51. Alay topçu) Semike istikâmetinde yürüyüşe geçti. Sâmerra’da menzil muhafızı bulunan 9. Alay’ın Birinci Taburu da bir bölüğünü menzil muhafızı olarak terk ettikten sonra mütebâki üç bölüğüyle alayına iltihak etmişdir. Istılat’tan yürüyüşe geçen fırka Müstenfır köprüsüne vürûdunda 9. Alay 1. [Tabur]’dan bir bölük köprü muhafızı olarak bırakılması emredilmişti. (Beled ahalisinin de hâinâne vaz’iyet kesb etmeleri üzerine) 9. Alay 1. [Tabur] 2. Bölük köprü muhafızı olarak terk edilmişdir. Fırka yürüyüşe devam ederek Beled’de ileri karakolunda bulunan 7. Alay’ını da alarak esnâ-yı ric’atte tahrib edilen demiryolu ve köprülerini tamir etmek sûretiyle Semike’nin şimaline muvâsalat etti. Fırkanın buraya muvâsalatında sol sahilde bulunan 52. Fırka üzerine taarruz eden
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düşmanı yan ateşine alarak 52. Fırka kıtâ’atına ateşleriyle muâvenet etmek aynı zamanda nehir ile Semike arasındaki mıntıkayı kapatmak ve nehirden aşağıya doğru sarkacak olan düşman gambotlarına mâni’ olmak için 7. Alay’dan Binbaşı İbrahim Bey kumandasında iki bölük piyade ve bir kısım süvâri ve iki sahra topundan mürekkeb bir müfreze teşkil edilerek Sendiye civarına gitmesi emredildi. Müfreze emri alır almaz hareket etti. Yolda tesadüf ettikleri Tellü Eb’az tepesi civarında mola vermiş ve o civarda haymenişîn olan aşâirden istikâmeti tayin için ber alâkadar alarak tekrar yürüyüşe geçmiştir. Tahminen Dicle nehrine 1 km. mesafede iken ilerilerinde bulunan süvâri keşif kolu kumandanının müfreze kumandanına gelerek nehirde bir düşman gambotu olduğu ve bu gambotun yakalanmasının mümkün olduğunu söylemiş ve kendisine bir manga piyade muâvenetci efrad verilmesini taleb etmişdir. Müfre- ze-i mûmâ-ileyhe bir manga tefrik edilerek maiyyetine verilmekle beraber emrinde bulunan topları da mevzi’ aldırarak gambota ateş etmesi emr olunmuştur. Sahra takımı mevzi’e giderek endaht edeceği bir sırada süvâri keşif kolu kumandanına verilen manga da sahile yaklaşmış bulunduğundan ani olarak vuku’bulan piyade ve topçu ateşlerinden nereye gidebileceğini bilemeyerek şaşırmış olan kaptan, gambotu hareket ettirememiş ve bu esnada topçu tarafından atılan mermilerden birisi isabet etmekle gambot yanmağa başlamıştır. Bu meselenin halli üzerine müfreze tekrar yürüyüşe geçerek sahile gelmiş, Sendiye karşısında tahkimata başlamış, hitâmında da bu tahkimata yerleşmiş idi. Müfreze sol sahilden bir düşman topçu yürüyüş kolunun Sendiye istikâmetinde geldiğini görerek topçusuna yürüyüş koluna ateş açmasını emretmiş, topçu da aldığı emir üzerine ateşe başlayarak bu düşman yürüyüş koluna epeyce zâiyât verdirmişdir. Akşam üzeri bu müfreze bazı mütâlâalar sebebiyle bir rapor yazmış ise de vesâitin adem-i mevcudiyetinden dolayı 29 Mart [1]333 [29 Mart 1917] akşam üzeri cevabı vürûd etmişdir. Vürûd eden cevap da kendi taburunun diğer bölüğü 12. bölük ve bir takım sahra topu ile takviye edildiği bildirilmiştir. Aynı zamanda Sendiye’den hareket ederek daha geride yani şimalde bulunan Cebel-i Akka’ya doğusu ve oradan sol sahildeki 52. Fırka kıtâ’a- tına ateşleriyle yardım etmesi emredilmişti. Müfrezenin bu emir üzerine Sendiye’den guruba yakın hareket ederek Cebel-i Akka’ya gelmekde iken geceleyin yolda aldığı bir emirde fırkaya iltihakı emr edilmiş, müfreze de bu emirle Cebel-i Akka’ya gitmekten sarf-ı nazar ederek fırkaya iltihak etmek üzere Semike’ya hareketine teveccüh etmiş ise de zulmet-i istikâmetin doğru olarak tayin edilmesine mâni’ olduğundan müfreze Semike’ye gideceği yerde Beled üzerine düşmüşdür. Zaten fırka da Beled’e gelmiş bulunduğundan müfreze alayına iltihak etmişdir. Ve Semike köyünde inzibat ve iâşe için terk edilmiş 9. Alay da gelmişdir. (Müfreze Kumandanı Binbaşı İbrahim Bey’in vürûdu üzerine alay kumandan vekili binbaşı 9. Alay 2. [Tabur] Kumandanı Ziya Bey Alay’ına giderek İbrahim Bey alay kumandanlığı vekaletine geçmiştir) Kuvvâ-yı mezkûre guruba yakın kıt’asına iltihak etmişdir. Semike’den müfrezenin hareketini müteâkib fırka da hareket ederek Semike köyünü geçtikten sonra bu köyün 10-15 km.

» 228 «



» 229 «



HARB-1 UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ'L-AMÂRE
[53“]ilerisinde tertibatını aldıktan sonra istirahate geçmiş ve iki saat istirahatten sonra bulundukları mahalde bir ileri karakol müfrezesi terk ederek Semike’nin şimaline çekilmiş ve orduğaha geçmişdi. 29 Mart [13]33 [29 Mart 1917] günü sol sahilde bulunan 52. Fırka kıtâ’atı tahkimatla iştigal etti. 28 Mart [13]33 [28 Mart 1917] akşam üzeri Garbi Cebel-i Hamrin’de bulunan 156. Alay’ın Nârin köprüye giderek 6. Fırka emrine girmesi emredildiğinden bu alay aldığı emir mûcibince toplanarak hemen Sahaniye karakolundan hareketle ve gece de yürüyüş yapmak şartıyla nısfü’l-leyl’de mahall-i mezkûra muvâsalat etmişlerdir. Aynı günde ordu kararğahı da Kerkük’e müteveccihen hareket ettiğinden ordu emrinde bulunan 14. Fırka da 13. Kolordu emrine gelmiştir. 28/29 gecesi sol sahilde Sendiye civarında bulunan 52. Fırka 7 saat sonra da şu emri almıştır. Düşmanın Sendiye, Hann-ı Nehrüvan istikâmetinde mühim kuvvetlerinin geldiği, fırkanın vazifesi ise Diyale’den geçecek olan 13. Kolordu’nun geçit hareketini teshil maksadıyla düşmanın bir kısım kuvvetini üzerine celb etmek olduğundan bu maksat hasıl olduğu cihetle toplanarak Sâmerra istikâmetinde ric’at etmesi emri verilmiş ise de ikinci bir emirle bu emir fesh edilmişdir. Bu emirde henüz 13. Kolordu’nun geçid yapamadığı, binâen-aleyh fırkanın yerinde kalması la-büd ve lazım bulunduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine kıtâ’at tekrar eski mıntıkalarını işgal etti. Ve siperleri tamire ve ikmale başladı.Sendiye’de vaziyet: Sol sahilde 52. Fırka (37. Alay sağında Nehrüvan kanalı tarafında 43. Alay sol cenahda, 40. Alay ve fırka istihkam bölüğü harebelerin 2 km. şimalindeki siperlerde ihtiyatta, diğer kıtâ’at (sıhhiye bölüğü, fırka karargâhında topçular grub grub mevzi’de, fırka karargâhı da harabelerdedir).Sağ sahilde vaziyet: 51. Fırka iki alayıyla ve beraberinde bulunan 156. Alay 3. [Tabur] ile Semike’nin şimalinde ordugahda, bu fırkadan bir müfreze Sendiye civarında, bir müfreze de ileri karakolda olarak Semike’nin cenubunda bulunur. 14. Fırka (142. Alay Cebel-i Hamrin eteklerinde Sahaniye karakolunda, 3. Alay yine Cebel-i Hamrin eteklerinde, Diyale hattında Mansure’de 156. Alay fırka emrinde olmak üzere Nârin köprüdedir.29 Mart [1]333 [11 Nisan 1917] sabahı sol sahilde bulunan 52. Fırka üzerine Sendiye hurmalıklarında bulunan düşman şiddetli bombardımanı müteâkib taarruza başladı. Arazinin düz ve ârızâsız olması hasebiyle epeyce telefât verdirerek 800 metrede tahşid edildi. Ve daha ziyade ilerlemedi. Fakat zeval vakti serapdan bi’l-istifade zırhlı otomobilleri ile bir alay süvâri ve bir liva kadar piyadesini fırkanın sol cenahı gerilerinde bulunan harabeler istikâmetine sevk ettiği, serap zâil olur olmaz görüldü. Bu düşman kuvveti harabelerin 2 kilometre şimalinde bulunan 40. Alay 2. [Tabur] ile istihkâm bölüğünün işgal ettiği siperlere taarruza başladı. Bu siperleri taht-ı işgalinde bulunduran kıtâ’at mütearrıza şedit bir surette mukâbelede bulunmuşlar ise de adeden pek ziyade fâik bulunan bu düşman kuvveti üzerine yapılan ateş hemen hiç tesir etmediğinden düşman siperlere girmeğe ve istihkâm bölüğü ile 40. Alay 2. Taburu’nun da bir kısım kuvvetini esir etmeğe muvaffak olmuşdur. Bu siperlerin işgali üzerine fırkanın hattı ve ric’ati tehlikeye düşmüş oluyordu.
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[5^]İleri hatta bulunan kıtâ’at geriden ve yandan ateş yemeğe başladılar. Bu zamana kadar düşman cepheden 300 metre, 400 metre kadar yaklaşmış bulunuyordu. Vaziyetin bu suretle vahâmeti üzerine herçi bâd âbâd fırka kıtâ’atına ric’at emri verildi. Sağ cenahda bulunan 37. Alay germelerden ve Nehrüvan kanalından istifade ederek geriye çekildi. Fakat 43. Alay mıntıkası civarında germe bulunmadığından geriye mestûren gitmek için zikzak mevcud olmadığından çekilemeyerek çâr ve nâçâr mecburen guruba kadar siperlerde kalmışdır. Bu alaydan bir bölük açıktan ric’at etmeğe şitâb etmiş ise de cephe yan ve geriden edilen ateşlerle siperlerden çıkar çıkmaz mahvedilmişlerdir.43. Alay’ın siperde kalmasına en büyük sebeblerden biri de bu olmuşdur. 43. Alay emrinde bulunan batarya daha gündüzden germelerden istifade sûretiyle Nehrüvan kanalına gönderilerek orada mevzi’ alınması ve alayın ric’atini himaye etmesini emretmişdi. Bu emirle alay batarya kumandanı germelerden istifade ederek çekilmiş ve toplarını Nehrüvan kanalına ta’biye etmiş ve ateşe de başlamışdı.Fırkada evvelce mestûren geriye çekilmiş olan 37. Alay ve 40. Alay’ın mütebâki kuvvetini Nehrüvan kanalına ta’biye ederek düşmanın taarruzunu durdurmuş ve vaziyeti de tesbite muvaffak olmuşdu. Gecenin hulûliyle evvelce ric’at emrini almış olan 43. Alay da tabur tabur geri çekilerek siperlerin 1 km. kadar gerisindeki Kurudere’de toplandıktan sonra cenahlara ve geriye doğru icâbeden tertibâtı ahz ile Kurudere’yi takiben Nehrüvan kanalına ve mezkûr kanalı takiben de fırka karargâhına gelmişdir. Umum fırka kanal dâhilinde içtima’ ettiğinde icâbeden tertibatı alarak fırka Şeri’atun-nur geçidi istikâmetinde yürüyüşe geçdi. Ertesi günü yani 30 Mart [13] 33 [30 Mart 1917] 1,30 saat-ı evvelde geçide muvâsalat etti. (İstihkâm bölüğü tarafından Edhem çayı üzerine köprü kurulmuşdu) Köprüden geçerek köprü tahrip edilip 1 km. garbında orduğaha geçti.(Bu muhârebede 52. Fırka’nın esâreti muhakkak idi. Fakat cesaretleri sayesinde kurtuldu.)Düşman kumandanının harekâtındaki mahâretsizliği ve hıyâneti bu hareketi akim bırak- mışdır. Ma’mafih fırkanın esaretten kurtulmasına en mühim âmil fırka kumandanı Bekir Sami Bey ile Erkan-ı Harb Halid Bey olmuşdur. Sol sahilde bulunan 52. Fırka’nın 29 Mart [13]33 [29 Mart 1917] günü düşmanla muhârebeye başladığı zaman sağ sahilde Semike civarında orduğahda bulunan 51. Fırka’ya da tekrar ileri harekât emredilmişdir. Bu hareketten evvel fırka kumandanı Miralay Haşan Cemil Bey bilinemeyen hangi bir sebebden dolayı fırkasını terk ederek gitmişdir. 9. Alay 2. [Tabur] Kumandanı Binbaşı Ziya Bey de 7. Alay kumandanlığı vekâletine gönderilmişdir. Bu emir üzerine fırka hazırlanarak Semike - Müşâhede istikâmetinde yürüyüşe geçdi. Aynı zamanda 9. Alay’dan ikinci bir müfreze tertib edilerek (iki bölük piyade, bir takım sahra topu, iki makinalı tüfek) 52. Fırka ile irtibat tesis etmek üzere Cebel-i Akabe’ye Yüzbaşı Abdurrahman Efendi kumandasında gönderilmişdir.
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[54a](Müfrezenin fırka ile işâret tabancasıyla muhaberesi kararlaştırılmışıdır) Fırkanın yürüyüşe geçtiği esnada Sâmerra’da menzil muhafızı bulunan 9. Alay 1. [Tabur] Beled’e muvâsalat etmiş idi. Bu taburda aldığı emir üzerine Müntefir köprüsü muhafızı bulunan 5. Bölük de tebdil ederek Beled’de kaldı.Tebdil edilen 5. Bölük de taburuna iltihak üzere hareket etti. Fırka Semike köyünü geçerek 10-15 kilometre mesafede orduğaha geçti. Ve intihâb edilen mevzi’leri hafriyata başladı. Fakat gurubla beraber verilen emirde fırkanın vazifesi hitam bulduğunu bildirmekle ric’ati de emredildi. Bu emir üzerinde fırka tahkimat mıntıkasınında ileri karakol vazifesini görmek üzere 9. Alay’dan bir tabur terk ederek gurubla beraber Beled istikâmetinde ric’ate başladı. Ve nıs- fü’l-leyl’de 1-2 saat sonra Beled istasyonu civarına muvâsalat ederek orduğaha geçdi. Gerek 7. Alay ve gerekse 9. Alay müfrezeleri ertesi günü kıt’alarına iltihak etmişlerdir. Ertesi günü yani 30 Mart [13] 33 [30 Mart 1917] ale’s-sabah verilen emirle kıtâ’at ber vech-i âtî vaziyeti almışlardır.Vaziyet: Sol cenahda 9. Alay (9. Alay 1. [Tabur] istasyonda sağ cenahda, 9. Alay 2. [Tabur] İmam Muhammed mıntıkasında, sol cenahda 9. Alay 3. [Tabur] Semike’de ileri karakolda, makinalı tüfek bölüğü ihtiyatta) 7. Alay sağ cenahda, 7. Alay 1. [Tabur] sol cenahı Dicle kanalı olmak üzere sağa doğru, bunun sağında 7. Alay 1. [Tabur] bu taburun solu gerisinde, 7. Alay 2. [Tabur] ve makinalı tüfek bölüğü ihtiyatta). Topçular grub grub mevzi’dedirler. Fırka’nın Beled’e vürûduyla 9. Alay 1. [Tabur] Müntefir köprüsü muhâfızı olan bölüğü de alayına iltihak etmişdir.Bu taburun Sâmerra’da bulunan bölüğüne de taburuna iltihakı için emir verilmişdir. Mezkûr bölük de 2 saat sonrada gelerek taburuna iltihak etmişdir. Kıtâ’at, emredilen vaziyetlerini alarak tahkimata başladılar. 3 Nisan [13]33 (3 Nisan 1917] günü Semike’de bulunan ileri karakolu ile düşman süvârileri temas hasıl ettiğinden verilen rapor üzerine taburun alayına iltihakı için Beled’e ric’ati emredilmişdir. Tabur aldığı emir üzerine 2/3 Nisan [13]33 (2/3 Nisan 1917] gecesi ric’ate başladılar. Fecirle beraber Beled’e muvâsalatla alayına iltihak etmişdir.
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[54b]
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[55a]Ve cephedeki taburları vasatı gerisindeki ordugâha geçerek ihtiyatta kaldı. Yalnız tabura, cephedeki taburların vasatındaki tahkime memur oldu. Kıtâ’at tahkimatla hall-i işgalde iken kolordudan vürûd eden bir emir de Beled ve İmam Muhammed mıntıkalarında bulunan 9. Alay’dan bir tabur terk edilerek alayın diğer taburlar ve makinalı tüfek bölüğünün, Gece kanalı garbında tahkimat yapan 7. Alay hizasına çekilmesi emredildi. Bu emir üzerine alay vazifeyi birinci taburuna terk ederek mütebâki kuvvetiyle Muntazır köprüsü civarına çekildi ve tahkimata başladı. Beled istasyonunda taburun vaziyeti: Bir bölük (1. Bölük) İmam Muhammed mıntıkasında, 2. bölük Beled istasyonu civarında, (bu bölüklerden iki takım piyade Beled istasyonunun tahminen 1 km. cenûb-ı şarkisinde tepeciklerde evvelce ihzâr edilmiş olan mev- zi’lerdedir) Bir takım da istasyon binası ve civarına açılan mazgallardan ateş etmek üzere bina dâhilinde, diğer bölük de istasyon binasının münâsib mesafe ilerisinde mevzi’dedir. Taburun dördüncü bölüğü de istasyonun 2-3 km. cenûb-ı garbisinde Dicle Kanalı şarkındaki sırtlarda mevzi’dedir. Bu bölükten bir manga kadar kuvvette Dicle Kanalı garbında idi. Tabur mıntıkasında arazi inhitâtı pek ziyade, taburun emrinde bulunan iki makinalı tüfenk demiryolunun garbına ta’biye edilmişti. Tabur emrinde ayrıca bir takım topçu var idi.8 Nisan [15] 33 [8 Nisan 1917] günü düşman bir liva piyade ile hatt-ı şarkında 2. Bölük, 3. Bölük üzerine taarruza başladı. Düşmanla henüz temas hâsıl olduğu bir sırada düşmanın bu tabur üzerine taarruz için tefrik ettiği kuvvet keşfedilerek taburun bu kuvvete mukâbelesi imkan haricinde bulduğu mülâhazasıyla mensub olduğu alay taburun geri çekilmesini teklif etti. Halbuki bu tabur doğrudan doğruya kolordu tarafından idâre edildiği için kolordu buna muvâfakat etmedi. Kıtâ’atın 4-5 km. geride bulunması aynı zamanda arazinin de düz bulunması hasebiyle takviyenin mümkün olamayacağı ve daha bazı mütâlâalar serdiyle muhârebe esnasında taburunun ikinci defa olmak üzere geri çekilmesini teklif etti. Fakat yine kolordu kabul etmedi. Hatta taburun bulunduğu hattın hatt-ı asli olduğunu da ileri sürdü. Bunun üzerine alay madem ki bu hat hatt-ı aslidir taburun takviye edilmesine müsâade olunmasını teklif etti. Fakat bu defa da henüz takviye zamanının gelmediğini söyleyerek buna da mâni’ oldu. Taarruz eden düşman kuvvetlerinden demiryolu ile istasyon binasının cenûb-ı şarkisindeki tepecikler arasından ilerleyen düşman avcıları topçumuzun müessir ateşleriyle mevâzi’ 500-600 metre mesâfede tevkif edildi. Tepecikler istikâmetinde ilerleyenler ise topçu ateşine maruz kalmadı. Yalnız piyade ateşi karşısında ilerlediği için tepeciklerde bulunan piyadelerimize süngü hücûmu mesafesine
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[55b]kadar takviye ettikten sonra bu takımların müessir ateşleriyle tevakkufa mecbur oldu. Düşman vâsi’ bir cephe üzerine yayıldığı için pek o kadar telefât vermiyordu. Düşmanın sağ cenahındaki avcıları yani İmam Muhammed ile istasyon arasından ilerleyen kuvveti (İmam Muhammed mıntıkasının istasyona olan mesafesi ne piyade ve nede topçu ateşi tesiri dâhilinde değildir. Binâen-aleyh bu mıntıkadaki bölük ateşleriyle istasyondaki kuvvete muâvenette bulunamıyordu) Arazi dalgalarından istifade ettikleri cihetle ne topçu ve ne de piyade ateşinden müteessir olamayarak tepecikler gerisine doğru sarktı. Ve hatta istasyon binası hizasını geçerek taburun ve makinalı tüfek takımının küçük ağırlıkları civarına kadar geldi. Bu civarda bulunan topçu takımı top yittirerek Müntefir köprüsü istikâmetine ric’ata başladı. Küçük ağırlıklar da topçu ile beraber geri çekilmeğe başladı. Bu esnada cephede bulunan ve tepeciklerde takımlara süngü mesafesine yaklaşmış olan düşman hücuma kalkarak takımlar efradının yani tepeciklerdeki efradını ric’ate mecbur etti. Bunların bir kısmı istasyona kısm-ı diğeri de küçük ağırlıklar istikâmetinde ric’ata başladı ise de kısmen kıt’alarına iltihak edebildi. Tepecikleri işgal eden düşman takımların ric’atiyle beraber ileri hareketine devama başladı. Topçu ateşinin kesilmesi üzerinede cephedeki düşman avcıları ilerlemeğe başladı. İmam Muhammed mıntıkasındaki bölük bu vaziyeti görünce Müstehzar köprüsü istikâmetinde ric’ata başladı. Beled istasyonu civarındaki mevzi’de bulunan bölükler ilerleyen düşman avcılarını müessir ateşleriyle karşıladı ise de düşmanın sol cenah gerilerine sarkarak istasyon civarını ihâta etmesi bu iki bölüğün ve mevzi’de bulunan iki makinalı tüfekin esâretini mûcib oldu. Yalnız tabur kumandanı kaçarak kurtulabildi. îhâtaya teşebbüs eden düşmanı tard için taburun mensub olduğu 9. Alay 2. [Tabur] gönderildi ise de tabur kumandanı Binbaşı Ziya Bey vaktinde taburunu hareket ettirmeyerek efradına yemek vermesi ve daha bazı sebebler dolayısıyla zamanında taburuna verilen emri ifa ettirmemesi bölükleri esaretten kurtaramadı. Taburun sağ cenah bölüğü de fâik düşman karşısında Düceyle kanalından mestûren çekilerek Müstehzar köprüsü civarında bulunan alayına iltihak etti. 1. Bölük de bu esnada alayına iltihak etmişdir. Gurubu müteâkib Müstehzar köprüsünde bir ileri karakol müfrezesi terk edildikten sonra kıtâ’atın Istılat mevzi’i- ne çekilmesi emredildi.Bu emir üzerine 9. Alay 3. [Tabur] ile 51. Alay topçudan, dördünü batarya fırka süvâri bölüğünden, bir takımdan mürekkeb bir müfreze, 9. Alay 3. [Tabur] kumandan vekili Yüzbaşı Şevket Efendi kumandasında Müntefir köprüsünde bırakılarak fırkanın mütebâki akşamı nısfül-leyle yakın Istılat istikâmetinde ric’ata başladı. İleri karakol taburunun vazifesi: Düşmanın taarruz edip etmeyeceğini anlayarak gerideki kıtâ’atı haberdar edecek, şayet düşman fâik kuvvetle taarruz ederse fırkasına malûmât vererek Istılat’taki alayına iltihak edecekdir. Fırka ric’ati esnasında Müntefir köprüsünü tahrib etti. Fırka kıtâ’atı fecri müteâkib hatt-ı aslîye dahil olarak mevâzi’i ber vech-i âtî işgal etti.
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[5&]Vaziyet-i umumiye: Sağ sahilde 51. Fırka 9. alay solda (9. Alay 2. [Tabur] nehirden demiryoluna kadar 9. Alay 1. [Tabur] Alayı ihtiyatında) 7. Alay sağda, (7. Alay 2. [Tabur] demiryonunun garbında, 7. Alay 1. [Tabur] daha sağda çöle doğru, 7. Alay 3. [Tabur] Alay ihtiyatında) alayların makinalı tüfek bölükleri mevzi’dedir. 9. Alay 3. [Tabur] iki makinalı tüfek, bir sahra bataryası, bir süvâri takımı ileri karakol müfrezesi olmak üzere Müntefir köp- rüsündedir.Sol sahilde: 52. Fırka (fırka kamilen istirahatta yalnız Edhem çayı boyunca bir emniyet kıt’ası vardır) 56. Alay’a mensub olup Fırat Grubu emrinde bulunan 3. Tabur’a alayına iltihak emri vermiş olduğundan 4 Nisan [13] 33 [4 Nisan 1917] tarihine kadar Sâmerra’ya muvâsalat etti. Dört gün kadar 18. Kolordu emrinde kaldıktan sonra 51. Fırka emrine verildi ise de bir gün bu fırka emrinde bulunduktan sonra sol sahildeki 52. Fırka emrine gönderildi. Bu fırka mezkûr taburu 43. Alay emrine vermiştir.9 Nisan [13]33 [9 Nisan 1917] ale’s-sabah ileri karakolda bulunan Muntazır müfrezesi düşmanın fâik kuvvetle taarruzunu görerek fırkaya malûmât verdikden ve ilerleyen düşman üzerine birkaç top endaht ettikten sonra hatt-ı aslî istikâmetinde çekilerek alayına iltihak etti. Ve demiryolunun şarkından Düceyle kanalına kadar olan mevâzi’i işgal etti. (Fırkanın ric’ati esnasında 9. Alay Kumandanı Kaymakam Vacid Bey hastahaneden avdet ederek kıdemli olmak dolayısıyla fırka kumandanlığını deruhte etti. Vekâlette bulunan Kaymakam İrfan Bey’de 
8/9 gecesi alayına iltihak etti) Beled’in kolayca sükûtu üzerine düşman sağ sahildeki kuvvetin azlığını hissederek sağ sahildeki kuvvetini takviyeye başladı. Düşmanın bu hareketi de kolordu tarafından keşfedildiği cihetle sol sahilde bulunan Edhem çayı civarında bulunan 52. Fırka’dan 43. Alay ve 156. Alay bir seri sahra bataryası 10,5’luk obüs takımı sağ sahile geçerek 51. Fırka’yı takviye etmesi emr edildi. Bu emir üzerine fırka mezkûr kıtâ’atı tefrik ederek 9/10 Nisan [13] 33 [9/10 Nisan 1917] tarihinde sağ sahile geçmek üzere tahrik etti. Kuvvâ-yı mezkûre 10 Nisan [ 13] 33 [10 Nisan 1917] 6 saat-ı evvelde Sâmerra’ya muvâsalat etti. Tahsis edilen vapur ve dubalarla geçidini üç saatte ikmalden sonra şimendifere rakiben Istılat’a geldi. Ve kolordu ihtiyatında alıkonuldu. 11 Nisan [13] 33 [11 Nisan 1917] tarihinde sol sahilde bulunan 54. Fırka’ya Edhem çayında bir alay piyade batarya, top ve iki süvâri bölüğünden mürekkeb bir müfreze bırakarak mütebâki kuvvetiyle sağ sahile geçmesi emredildi. Bu emir üzerine fırka 40. Alay ile bir batarya sahra ve iki süvâri bölüğünden mürekkeb müfrezeyi 37. Alay Kumandanı Kaymakam Abbas Bey kumandasında terk ederek aksam-ı mütebâkisiyle sağ sahile geçmek üzere Sâmerra istikâmetinde yürüyüşe geçti. Vücûdunda mevcud vesâitle sol sahile geçtikten sonra trenle Istılat’a geldi. Harabeler civarında kolordu ihtiyatına geçti. Hann-ı Sâviye hattını tahkim eden sol sahildeki 15. İstihkâm Taburu da Abbas Bey müfrezesi emrine verildi.11 Nisan [13]33 [11 Nisan 1917]. Akşam üzeri 37. Alay fırkasından aldığı emir mû- cibince bulunduğu mahalden hareket ederek Istılat mevzi’inin sağ cenahında demiryolunun garbında bulunan 7. Alay’ı tebdil etti. 7. Alay da mevzi’ini 37. Alay’a teslimden sonra 9. Alay 3. [Tabur] mıntıkasını teslim aldı.
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[5&]Mevzi’ini teslim eden tabur çöle doğru yanaşarak Düceyle kanalı sağ sahilinde bulunan 9. Alay 2. [Tabur] bölükleri sola geçerek taburuna iltihak etti. Antalya ve havalisi müstahfaz efradından teşkil edilen müstahfaz taburlarının birleşmesiyle hâsıl olub İzmir ve havali kumandanlığına tayin olub ve Adana sevâhili muhâfazasına memur olan 181. Alay’ın 6. Ordu emrine girmesi emredildiği cihetle alay-ı mezkûr aldığı emirle hareket ederek Mart [13] 33 [Mart 1917] evâsıtına doğru muvâsalatla Altıncı Ordu emrine girdi. Ve birkaç gün Musul’da istirahattan sonra keleklerle 10 Nisan [13] 33 [10 Nisan 1917] tarihinde Sâmerra’ya gelerek 18. Kolordu emrine girdi. 11 Nisan [13]33 [11 Nisan 1917] tarihinde de bu alay efradının müdâfaa hususundaki kabiliyetlerini tezyîd maksadıyla kolordu emriyle bir taburu 7. Alay ile 9. Alay arasındaki mıntıkaya, 9. Alay emrinde olmak üzere girdi. Bu tabur da mevzi’e girmesi ile 9. Alay tarafından mıntıka ber vech-i âtî üç kısma tefrik edildi. (9. Alay mıntıkası üç kısma tefrik edildi ki bir sağ cenah taburu, 181. Alay 2. [Tabur] da iki bölük merkez taburu, 9. Alay 3. [Tabur]’dan iki bölük, 181. Alay 2. [Tabur]’dan bir bölük sol cenah taburu, 9. Alay 2. [Tabur] kâmilen, 9. Alay 3. [Tabur] da diğer iki de, 181. Alay 2. [Tabur]’dan bir bölükle alay ihtiyatı olmak üzere geride bulunuyordu. 7. Alay 1. [Tabur], 9. Alay 1. [Tabur] da fırka ihtiyatı olmak üzere 900-1200 metre geride bulunuyordu. Her alaydan birer bölük ileri karakol vazifesini görmek üzere 9. Alay Düceyle kanalı boyunca olan ve hatt-ı aslîden 2, 3 km. mesafede bulunan mahalle Istılat istasyonuna, 37. Alay da 7. Alay bölüğü ileri karakol bölüğü hizasında çöle gönderildi.Bölüklerin küçük karakolları hatt-ı aslîye 7-8 km. mesafede bulunan demiryolu ile Düceyle kanalını amûden kat’ eden Kuru kanala gönderildi.Vaziyet-i Umumiye: Sağ sahilde sol cenahda nehirden itibaren demiryoluna kadar 51. Fırka (9. Alay solda, 7. Alay sağda “9. Alay 2. [Tabur] solda nehirden Düceyle kanalına kadar, 9. Alay 3. [Tabur] da 181. Alay 2. [Tabur]’dan bir bölük Düceyle kanalının hemen garbındaki siperlerde vasatta, 181. Alay 2. [Tabur]’dan iki bölük sağda, 9. Alay 3. [Tabur]’dan iki bölük ve 181. Alay 2. [Tabur]’dan bir bölük de alay ihtiyatında” (7. Alay cephesinde: 7. Alay 2. [Tabur], 7. Alay 3. [Tabur]’dan iki bölük nokta-i istinatta, demiryolu bu taburun diğer iki bölüğü alay ihtiyatında, alayların makinalı tüfek bölükleri mevzidedir.) Sağ cenahda demiryolundan itibaren 52. Fırka kıtâ’atı (Demiryolu dâhil) çöle doğru 52. Fırka (37. Alay mevzi’de, 43. Alay ve 156. Alay 2. [Tabur] Istılat harabelerinin 3 km. kadar garbında demiryolu yakınında fırka ihtiyarındadır. 37. Alay 1. [Tabur] sol, 37. Alay 2. [Tabur] sağdadır. Her alaydan bir bölük ileri karakolda cephe ilerisinde bulunmaktadır. Bu bölükler her alayın ihtiyatında bulunan bölüklerden münâvebe süreriyle 24 saatte tebdil edilmekde idi. İleri karakol bölükleri gündüzleri göz irtibatı, geceleri de keşif kolları vasıtasıyla irtibatı tesis etmekte idi. Mevzi’de bulunan kıtâ’at kâmilen tahkimatla iştigal etmekte idi. 12 Nisan [13] 33 [12 Nisan 1917] tarihinde düşmanın sağ cenah açıklarımızdan yapacağı ihata hareketine mâni’ olmak üzere demiryolunun 1 km. garbında bulunan Âlcâli kanalına 43. Alay 3. [Tabur] gönderilmişdir. Bu taburun hareketi esnasında düşmanın üç zırhlı otomobili tabur üzerine makinalı tüfek ateşi açtı ise de edilen mukâbele üzerine otomobiller tutunamayarak çekilmişlerdir.
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[57°]Sol sahilde: Edhem çayı şimalinde. Edhem çayı Müfrezesi (40. Alay, 40. Alay 3. [Tabur] sağda 40. Alay 1. [Tabur] vasatta, 181. Alay 2. [Tabur] solda, her taburdan iki bölük cephede, bir bölük tabur ihtiyatında, her taburdan bir bölük müfreze ihtiyatında, bir sahra bataryası mevzi’de, iki bölük süvâri sol cenah açığında)’dır. 15. İstihkâm Hann-ı Sâviye hattında kolordu ve fırkadan verilen emirlerle her gece zulmetten bi’l-istifade ileri karakol bölüklerinden miktar-ı kâfi efrad ile bir zâbit kumandasında birer keşif kolu tertib ederek düşmana ta’cizâtta bulunuyordu. Hatta bir gece bu keşif kolları düşmanla temas ederek keşif kollarını tard ettikten sonra düşman hakkında malûmât alabilmek için ileri karakollarına baskın yapmaları emredildi. Bu baskında keşif kollarının öğrenecekleri mevad ber vech-i âtidir. (Düşman ileri karakollarının nerede bulunduğu ve kuvvetinin ne olduğu, düşman kısm-ı küllisinin hangi mahalde ve ne vaziyette bulunduğu, mevâzi’inin hangi mıntıkada olduğu, düşmanın taarruzuna müsâid arazi ile icabında kolordunun taarruzuna müsâid arazinin nereleri olduğunun keşfi) İleri karakol bölükleri aldıkları emir üzerine birer zâbit kumandasında keşif kollarını tertib ederek Müs- tenfir köprüsü istikâmet-i umumiye olmak üzere sevk etti. Keşif kuvvetleri bir müddet gittikten sonra tesadüf ettikleri düşman keşif kollarını tard ederek ileri karakol üzerine de bir baskın ateşi yaptı. Yapılan bu ateş düşmanı epeyce telaşa düşürdüğü gibi mevzi’lerini de işgal ettirdi. Ve epeyce de zâiyâta maruz bıraktı. Bundan sonra keşif kolları avdetle icab eden raporlarını kolorduya takdim etti. Düşman mütemâdi vuku’bulan bu baskınlardan pek bîzâr olduğundan bir daha vuku’ını men’ için hatt-ı aslîmizin 7-8 kilometre cenûbunda bulunan Kuru kanala takarrüb ederek bu kanalın cenub sırtlanndaki 7. Alay, 9. Alay’ın ve 37. Alay’ın küçük karakollarının tard ettikden sonra işgal etti. Ve geceleyin kanalın şimalinde mevâzi’ ihzar ederek yerleşdi. Gerek 7. Alay ve gerekse 9. Alay küçük karakolları bölüklerine iltihak etti. 9. Alay küçük karakol pek çabuk geri çekilmeyerek bulunduğu mıntıka dahilinde kaldı. Hatta düşman bir iki defa taarruz etmiş ise de postalar mu’tedâne sebat ettiğinden ve ileri karakol tarafından takviye edildiğinden düşman 5 km. kadar sokulduğu halde maksadına nâil olamamışdır. Düşmanın böyle pek yakın mesafeye kadar sokularak dâimi tacizatta bulunmasından kurtulmak için ileri karakol bölüğü mu’taddâne sebat ederek ciddi bir taarruz vuku’bulmadıkça geri çekilmemesi kat’î olarak alaydan emir aldığı halde bölük her mesûliyeti üzerine alarak geride daha hâkim bulunan bir mevzi’e postasını çekilmiştir. Kuru kanalı işgal eden düşman toplarını bu kanalın cenûbuna ta’biye ederek mevâzi’imizi dövmeğe başladı.Konya Depo Alayı nâmıyla Konya ve civarı ahâlisinden Binbaşı Hayri Bey kumandasında olarak Konya’da teşkil edilen bu alaya kumanda ve ta’lim ve terbiye edilmek üzere Binbaşı Alman Steinler nâmında birisi tayin olunmuşdur. Bu alay Konya’da bir müddet kaldıktan sonra teşkil edilen 54. Fırka’ya mâl edilmiş ve 166 numarasını almıştır. Bu fırka (164, 165, 166’ncı Piyade Alaylarıyla 54. Topçu neferâtından mürekkeb idi) Binbaşı Steinler vuku’bulan su-i isti’malinden dolayı açığa çıkarılmıştır. Bu Almanın infikâkıyla Kaymakam Şehzade Cemaleddin Efendi bu alaya alay kumandanı tayin edilmişdir. Bir müddet sonra fırkanın seferberliğini ikmal etmesi ve ikmalden sonra da 4. Filistin Ordusu emrine hareketi emredildi. Bu emir üzerine fırka seferberliği bi’l-ikmal Filistin’e hareket edeceği sırada Şehzade civanbaht, harbin müşkilâtını takdir ettiğinden bir yolunu bularak alaydan infikak etti. Ve yerine Binbaşı Bekir Sıdkı Bey vekâletine tayin edildi. Alay, fırkanın birinci kafilesi olmak üzere İstanbul’dan hareket etti ise de kademeye vürûdunda bu alayın 6. Irak Ordusu emrine
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[5^]girmesi emredildi. Bu emirle alay, fırkadan ilişiğinin kat’ı ile tebdil-i istikâmet ederek Musul’a müteveccihen hareket etti. Ve Nisan [13] 33 [Nisan 1917] hidâyetlerinde Musul’a muvâsa- lat etti. 24 saat kadar Musul’da istirahat eder etmez yedi gün zarfında Sâmerra’ya geldi. 15 Nisan [13] 33 [15 Nisan 1917] tarihinde kolordu emrine girdi. Kolordu emriyle İkinci Istılat mevzi’inin tahkimine memur edildi. 15 Nisan [13] 33 [15 Nisan 1917] tarihinde keşif yapmak üzere mevâzi’imiz üzerinde dolaşan düşman tayyarelerinden biri tayyarelerimiz tarafından muhârebe-i havâiye neticesi ıskat edilerek tayyarecileri esir edildi. Düşman yaptığı mütemâdi keşiflerinden sol sahilin zayıf kaldığını hissederek 16 Nisan [13] 33 [16 Nisan 1917] tarihinde Edhem çayı Müfrezesi ile temas hâsıl etti. Düşman ile husule gelen bu temas müfreze tarafından kolorduya arz edildi. Aynı zamanda takviye kıt’ası talep edildi. Kolordu da müfrezeye elinde mevcud kuvveti hüsn-ü idare ederek mevzi’i müdâfaa etmesini emretti. Düşman ise her saat ve her dakika kuvvetini takviye etmekde idi. Hatta takviyenin suhûletle icrası için bir de köprü inşa etmişdi. Cepheye ta’biye ettiği toplarıyla mevâzi’imizi dövmeğe ve ateşlerini tesbit etmeğe başladı. Evvelce düşmanın Istılat mevzi’ine taarruzu düşünülerek mütearrızı- nı yan ateşine almak üzere bir sahra bataryası Kadisiye harabelerine ta’biye edilmişdi. 18 Nisan [13] 33 [18 Nisan 1917] tarihinde düşman ale’s-sabah dokuz batarya top ile Edhem çayı mevâzi’ini müthiş bir trampet ateşiyle dövdükten sonra iki liva piyade ve iki liva süvâri ile taarruza başladı. Cepheyi piyade kuvvetleriyle idare ve tesbit ettikten sonra süvarileriyle müfrezenin sol cenah açığında bulunan süvâri bölüklerini püskürterek bir süvâri alayını bu bölüklerin takibine memur etti. Diğer alayı ile de müfrezenin hat-ı ric’ati üzerine sarkmağa başladı. Düşmanın taarruzuna bütün piyade makinalı tüfek ve topçu kıtâ’atı müessir bir ateş açarak tevkife çalışmağa başladılar. Bu ateşe rağmen hatta epeyce takarrüb ettiler ise de tevkife muvaffakiyet elverdi. Fakat süvârilerin sol cenah gerisine sarkarak hat-ı ric’ati tehdit etmesi müfrezeyi telaşa düşürdüğünden müfreze kumandanı esir olmak tehlikesine binâen cephede bulunan piyade alayına 9,30 saat-ı evvelde yekdiğerlerini himaye etmek şartıyla taburlarını geri çekilmesini emretti. Bu emir üzerine alay sol cenahdaki taburuyla vasattaki taburunu çekmeğe muvaffak oldu. Fakat cephede yalnız kalan alayın üçüncü taburu çekilemeyerek düşmanın cephe yan ve geri ateşlerine maruz kaldığından mukâbele edemeyip çâr ve nâ-çâr teslime mecbur oldu. Hattı işgal eden düşman gerçi geriye çekilen taburları ateşleriyle tevkif edildi ise de sol cenahdan hat-ı ric’at üzerine düşen düşman süvârileri hidâyette müfreze küçük ağırlık hayvanâtıyla makinalı tüfek bölüğü hayvanâtını efrâdıyla beraber esir etti. Bilâhare de harbten yekdiğerini himaye ederek çekilen kıtâ’atı parça parça yol kolunda avladı. Ve 40. Alay tamamen esir oldu. Bu müfrezeden ancak müfreze kararğahıyla emrinde bulunan sahra bataryası Sâmerra istikâmetinde (süvârilerin geldiğini görünce kaçmak süreriyle ateş ederek kurtulabilmişlerdir) 16 çekilerek kurtulmuşlardır. Müfreze kumandanı Hann-ı Sâviye hattında bulunan 15. İstihkâm Taburu yanına gelerek vuku’-ı hâli kolorduya arz etti.
16 “Batarya Sâmerrâ istikâmetine" ibaresi ikinci defa yazıldığından bu satırdan çıkanlmıştır
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[5&1Kolordu da 15. İstihkâm Taburu’yla Hann-ı Sâviye hattını muhâfaza ederek düşman sü- vârilerini daha şimale sarkmasına mâni’ olmasını ve gurubla beraber de Kadisiye harabelerine çekilmesi emredildi. Bu emir üzerine müfreze bu taburla mezkûr hatta müdâfaaya başladı. Mevcud iki batarya ile de düşman süvârileri üzerine şiddetli bir ateş açdı. Düşman süvârileri daha ziyade ilerlemekten sarf-ı nazar ederek çekildi. Edhem çayı müfrezesinin esâreti üzerine kolordu Istılat’ın ikinci mevzi’ini tahkimle iştigal etti. 166. Alay bu müfreze emrine gönderildi. Ve müfreze yeniden teşkil edildi. Düşman süvârilerinin taarruzu üzerine çöle doğru çekilen süvâri bölükleri de gurubla Kadisiye harabelerine gelerek müfrezeye iltihak etti. Bundan sonra sol sahilde hiçbir hadise zuhur etmedi.Sağ sahilde keşif musâdemâtı ve topçu ateşi teatisinden mâadâ 20 Nisan [13]33 [20 Nisan 1917] tarihine kadar hiçbir mühim hadise olmadı.20 Nisan [13]33 [20 Nisan 1917] günü düşmanın cephedeki faaliyetine nazaran ileri karakol kumandanı düşmanın mutlaka ya 20/21 gecesi veyahut 21’inci günü taarruz edeceğini katiyetle alayına bildirdi. 20/21 gecesi düşman sol cenahda bulunan 9. Alay’ın Düceyle kanalı sahilindeki ileri karakol bölüğü üzerine taarruz ederek püskürtmek istemiş ise de bölük şiddetli mukâbele ederek düşmanın bu taarruzunu tevkif etti. Esasen evvelce ileri karakol bölüklerine düşmanın ciddi bir taarruzu vuku’bulmadıkça geri çekilmemeleri emir edilmiş olduğundan ileri karakol bölüğü de düşmanın bu taarruzunu ciddi telakki etmeyerek sebat edip geri çekilmedi.Vaziyet-i Umumiye.- Sağ sahilde sol cenahda 51. Fırka (9. Alay solda, “solda sol cenah taburu, 9. Alay 2. [Tabur] merkezde, 9. Alay 3. [Tabur]’dan iki bölük, 181. Alay 2. [Tabur]’dan iki bölük” sağ cenah taburu 9. Alay 3. [Tabur]’dan iki bölük ve 181. Alay 2. [Tabur]'dan bir bölük alay ihtiyatıdır. Bu alayın birinci taburu fırka ihtiyarındadır. (7. Alay fırkanın sağ cenahında, “7. Alay 2. [Tabur] cephede, 9. Alayın sağ cenâhını teşkil eden 181. Alay 2. [Tabur] bölükleri sağ cenahından demiryoluna kadar 7. Alay 3. [Tabur]’dan iki bölük nokta-i istinatlarda mevzide, diğer iki bölüğü alay ihtiyatındıdır. 7. Alay 1. [Tabur] ise fırka ihtiyatında bulunmakta idi)Sağ cenahda 52. Fırka (43. Alay ve 156. Alay 3. [Tabur]’u cephede ve 43. Alay 1. [Tabur] solda, 43. Alay 3. [Tabur] sağda, 43. Alay 2. [Tabur] ve 156. Alay 3. [Tabur] ihtiyatta, 37. Alay fırka ihtiyatında ve sağ cenah gerisinde 181. Alay’ın diğer iki taburu kolordu ihtiyatında, topçular gurup gurup mevzi’dedir. Sol sahilde 166. Alay, 151. Tabur istihkam iki batarya sahra, iki bölük süvâri Hann-ı Sâviye hattında. 21 Nisan [13] 33 [21 Nisan 1917] günü düşman 5,30 saat-ı evvelde hafif bir topçu ateşini müteâkib tahminen 2 liva kadar piyade ile Düceyle Kanalı sol sahilinde bulunan 9. Alay sol cenah taburu üzerine (9. Alay 2. [Tabur]) taarruza başladı. Aynı zamanda bir tabur kadar bir kuvvetle Düceyle kanalı sağ sahilindeki ileri karakol bölüğü üzerine taarruz ederek bölüğü ric’ate mecbur etti.Ve bu bölüğü takibine de gelerek hatt-ı aslîye epeyce takarrübe muvaffak oldu. Sol cenah taburunun hatt-ı aslîden 1.200 metre mesafede bulunan ileri karakol bölüğü ise taarruz eden düşman livaları üzerine bir kaç el ateş ettikten sonra düşmanın fâik kuvvetle taarruz etmekde olduğunu taburuna malûmât vermesini müteâkib çekildi. Düşman taarruzu idâre ettirerek kesîf kitlelerle hatt-ı aslîye takarrübe başladı.
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I58“]

Yaşayan ölüler [Şehitlerimiz]
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[59°]Aynı zamanda mühimce bir kuvvetiyle de hatt-ı aslî ile Dicle arasındaki boş olan mıntı- ka-i mestûreden ilerleyerek hatt-ı aslînin gerisine düşdü. Sol cenah taburu elinde bu zamanda ihtiyat kuvveti olarak ancak bir bölük (6. Bölük) mevcud idi. Bu bölüğün kumandanının da o sırada şehid olması ile bölük elden çıktı. Tabur tarafından verilen evâmir zâbitânın tecrübesiz olmasından ifa edilemedi. Dolayısıyla hatt-ı aslî gerisini tehdit eden düşman da tard edilemedi. Esasen ileri karakoldan çekilen 5. Bölük de henüz toplanamamış olduğundan ve taburun elinde başka ihtiyat kuvveti mevcud olmadığından düşmanın üç ateşi arasında kalan hatt-ı aslî bölükleri (7. Bölük, 8. Bölük) çâr ve nâ-çâr epeyce müdâfaasından sonra teslim oldular. Mağrur düşman, bölükleri esir alır almaz hattı bir kısım kuvvetle işgal ettikten sonra matruş tepelere ve tabur karargahına doğru ilerlemeğe başladı. (Esir olan piyade bölükleri meyanın- da bir de makinalı tüfek zâbiti ile beraber bir makinalı tüfek düşmana esir oldu.) Bu sıralarda ileri karakoldan çekilen 5. Bölük ile ihtiyatta bulunan 6. Bölük biraz kendilerini toplayabilmiş olduklarından tabur kararğahındaki siperleri işgal etti. Alay merkez taburu üzerine düşmanın taarruzunu görür görmez ihtiyatta bulunan 11. Bölükle hemen merkez taburunu takviye etti. Fakat bu takviye esnasında sol cenah taburunun iki bölüğünün esir olmasından dolayı alay merkez taburunu takviyeden sarf-ı nazar ederek 11. Bölük’ü sol cenah taburu mıntıkasına gitmesini ve mukâbil taarruzla bu taburun siperlerini istirdad etmesini emretti. Bu emir üzerine bölük Düceyle kanalının sol sahiline geçerek sol cenah taburunun bakiyetü’s-süyufu ile mukâbil taarruza geçdi. Ve siperleri istirdad ederek düşmanı ric’ata mecbur etti ve takibe başladı. Düşmandan epey ağır ve hafif makinalı tüfek iğtinam edildi. İleri karakol bölüğünü takibe gelen düşman da merkez taburu üzerine taarruz ederek bu taburu ric’ata mecbur etti. Fırka düşmanın sol cenah alayı üzerine taarruzunu görünce hemen ihtiyatta bulunan 9. Alay 1. [Tabur] ile 7. Alay 1. [Tabur] 'u hattı takviye etmek üzere sevk etti. Tam zamanında yetişen 9. Alay 1. [Tabur]’un iki bölüğü, sol cenah taburu diğer iki bölüğü de merkez taburu üzerine gönderildi ve 7. Alay 1. [Tabur] da 9. Alay’ı sağcenahda bulunan 181. Alay 2. [Tabur] siperlerini istirdad etmek üzere sevk edildi. Sol cenah taburu emrine giren bu iki bölük matruş tepeleri ve eski tabur kararğahını işgal ederek ileri harekete iştirak etmemişdir. Çünkü ileride bölüklerin dost kıt’ası olup olmadığından malûmâtı yok idi. Merkez taburu üzerine taarruz eden düşman taburun ric’ati üzerine takibe başladı ve Kuru kanal mebde’ine kadar da geldi. Bu esnada 9. Alay 1. [Tabur]’dan yetişen iki bölükle mukâbil taarruz yapılarak düşman tard edildi. Ve siperler kâmilen istirdad edildi. Bölükler düşmanı ateşle takibe başladı. Ve pek fazla zâiyât verdirdi. Fakat düşman sağ sahilden ric’at eden kuvvetini bir liva ile yeniden takviye ederek üç taburu 9. Alay cephesine bir liva kuvvetiyle de 7. Alay cephesinden tekrar taarruza geçdi. 7. Alay cephesinden ilerleyen düşman, arazinin düz olmasından aynı zamanda topçu ateşinin bu mıntıkada müessir bulunmasından ancak 1.200 metreden daha ileri sokulamayarak istasyon binası hizasında tevkife mecbur oldu. Sol cenah alayı merkez ve sağ cenah taburları üzerine taarruz eden düşman merkez taburunun müessir ateşleriyle karşılandı ise de sağ cenah taburu 181. Alay 2. [Tabur] efradı kâmilen siperlere gizlenerek taarruz eden düşmana ateş etmedikleri cihetle mütearrızın bu cepheyi ateşsiz bularak taarruzlarını doğrudan doğruya bu noktaya tevcih ederek siperlere girmeğe muvafak oldu. Ve taburun efradını süngüleyerek tamamıyla siperlere yerleşti. Siperleri işgal eden düşman bombacıları ile merkez taburu mıntıkasına doğru tevsi’an başladı. Zaten sağ cenah taburu siperleri işgaliyle yan ateşine maruz kalan merkez taburu mecburen geriye çekildi. Düşman da tamamıyla sağ cenah ve merkez taburu
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[59b]siperlerini işgal etti. Aynı zamanda eski alay karargahına doğru da ilerlemeğe başladı. Sol cenah taburu mıntıkasında yapılan mukâbil taarruz muvaffakiyetle neticelenmesi üzerine 11. Bölük, düşmanı cepheden tespit ederek Dicle nehri ile hatt-ı aslî arasındaki hâlî arazide mestû- ren (evvelce düşman bu araziye çekilmişti) 17 ilerleyerek ric’at eden düşman içerisine düşmek üzere iken merkez taburunun ric’atiyle düşmanın da eski alay karargâha geldiği görüldüğü cihetle hatt-ı ric’atleri kesilerek esir düşmek tehlikesine binâen mecburen bu hareketten sarf-ı nazarla hatt-ı aslîyi terk ederek matruş tepelere çekildi.Evvelce düşmandan alman üsera ve makinalı tüfeklerde kâmilen düşmana terk edildi. (Aynı cephede bulunan iki kıt’anın yekdiğerinden haberdar olmaması vaziyeti müşkilâta düşürerek geriye çekilmelerine sebeb oldu). Matruş tepelere çekilen 11. Bölük sol cenah taburu mıntıkası emin olduğundan bu mıntıkayı terk ederek, Düceyle kanalı sağ sahiline geçmesi ve eski alay karargâhına gelmiş olan düşmanı tard etmesi emredildi. Mezkûr bölük de ric’ati esnasında toplayabildiği gerek kendi ve gerek diğer bölükler efradıyla Düceyle kanalı köprüsünden sağ sahile geçerek eski alay karargâhındaki düşman üzerine taarruz etti. Ve düşmanı buradan tard ederek mıntıkayı işgale muvaffak oldu. Düşman da merkez taburu siperlerine doğru çekildi. Kuru kanal dahilinden geriye gelmekde olan merkez taburu efradıyla takviyeye gelen 9. Alay 1. [Tabur]’dan iki bölük tekrar mukâbil taarruz yapmak üzere kanal haricine çıkarılması emredildi ise de bölüğün zâiyâtından hemen kısm-ı a’zamı şehid veya mecrûh olarak kıtalarından suver-i muhtelife ile infikak ettikleri cihetle efradı sevk ve idare edecek kimse bulunmadığından mevcud efrad ileriye sevk edilemedi. Ve esasen mukâbil taarruzun zamanı da çokdan geçmişdi. Takviye gönderilen 7. Alay 1. [Tabur] ile 37. Alay’dan iki bölük ve bir makinalı tüfek takımı 9. Alay yani sol cenah alayı emrine girdi.Istılat muhârebesine ait kroki 21 Nisan [13] 33 [21 Nisan 1917]

17 Mesturen ikinci defa yazıldığı için buradan çıkanlmıştır
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HARB-Î UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[60]

7. Alay 1. [Tabur] sağda, 37. Alay bölükleri de soldan (yani Kuru kanal vasatında olmak üzere) mukâbil taarruza geçerek hatt-ı aslî siperlerinin istirdadı emredildi. Sol cenah alayı makinalı tüfek bölüğü ile 37. Alay makinalı tüfek takımı da hatta mevâzi’i olan Kuru kanal ve sırtları üzerine ta’biye edilmek süreriyle mukâbil taarruz yapacak olan kıtâ’atı ateşleriyle himaye etmesi emr olundu. Emr olunan vaziyet ahzedilir edilmez borazan hücum borusu çaldı ve makinalı tüfek kıt’aları ateşe, piyade kıtâ’atı da hücuma başladı. Fakat düşman bu zamana kadar bütün bir say ile siperleri bize isti’mal edebilecek bir hale soktuğu gibi siperlere makinalı tüfeklerini yerleştirmişdi. Efradımızın mukâbil taarruzunu görür görmez gerek topçusu ve gerekse piyade ve makinalı tüfenkleri müessir bir ateş açtı. Arazinin düz olması ve aynı zamanda düşman tarafından yapılan ateşin de pek müessir olması mütearnzının pek az ilerledikten sonra tevkifini mûcib olmuşdur. Çünkü sağdan ilerleyen tabur pek çok zâiyâta maruz kalmışdı. Bunun üzerine kıtâ’atın oldukları yerde kalması ve düşmanın da akşama kadar ilerlemesine mümânaat edilmesi için emredilmişdir. Bu emri alan kıtâ’at vaziyetlerini muhâfaza ederek kendilerini düşman ateşinden muhâfaza edebilmek için siperler kazdılar. Ve vaziyet bu suretle akşama kadar muhâfaza edilmişdir. Sol cenah alayı sağ cenah taburu 181. Alay 2. [Tabur] siperlerinin düşman tarafından işgalini müteâkib düşmanın sağa doğru yani 7. Alay mıntıkasına doğru tevsi’ini sed için 7. AlayTn cephede bulunan 2. Tabur’u derhal sol cenahdaki siper ve zikzakları kapatarak bu mahallere bombacılarını yerleştirmişdir.Aynı zamanda nokta-i istinadın solundaki koltuk hattını işgal etmişdir. Maa-mâ-fih düşman bu mıntıkaya taarruz edememişdir. Demiryolunun sağ cenahından çöle doğru olan mıntıkayı işgal eden 52. Fırka cephesini düşman pek zayıf kuvvetlerle uzakdan tesbit ve işgal etmişdir. Yalnız bu fırkanın sağ cenahı

[Siperdeki askerlerimiz]
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HARB-Î UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE¿607gerek süvâri ve gerekse otomobilleri ile nümâyiş hareketi yapmışdır. Bu cephede ciddi taarruz hareketi icra etmemişdir.Gurubu müteâkib kolordu kıtâ’atına İkinci Istılat mevzi’i civarına toplanmak üzere emir verdi. Emri alan her alay cephesine bir emniyet kıt’ası bırakarak diğer kuvvetlerle hemen takriben 2000 - 3000 metre gerisinde toplanmak, 9 saat sonra da İkinci Istılat mevzi’i istikâmetinde ric’ate başladı. 51. Fırka kıtâ’atı fırka karargâhı civarına vürûdunda içtima’ ederek istirahata geçdi. 52. Fırka kıtâ’atı esasen taarruz olmadığından kıtâ’atın intizamı yerinde idi. Bu fırka da aynı vecihle çekilerek emredilen İkinci Istılat mevzi’i civarına geldi. Bütün kıtâ’at 11,30 saat sonraya kadar burada istirahat etti. Kolordu kıtâ’ata 11,30 saat sonra da ber vech-i âtî meâlde emir verdi.51. Fırka İkinci Istılat mevzi’inin ilerisinde bulunan matrud İkinci Istılat hattında mevzi’de bir taburunu bırakarak mütebâkî kuvveti ile Istılat harabeleri civarında kolordu ihtiyat mahalline çekilecekdir. 52. Fırka İkinci Istılat mevzi’ini işgal ederek tahkim ve takviye edecek ve düşmanın taarruzunda müdâfaa-i mu’tadânede bulunacakdır. 181. Alay da 52. Fırka emrindedir. İstihkâm bölükleri de tahkimat hususunda 52. Fırka’ya yardım edecekdir.Metruk Istılat mevzi’inde terk edilen taburun vazifesi: Düşmanın ufak tefek taarruzlarını def edecek, şâyet fâik kuvvetle taarruz ederse 1.000 metreye kadar ateşleriyle mukâbele ederek bu mesafeden sonra muhârebeyi kat’ edib İkinci Istılat hattı gerisine çekilecek ve bu hareketini de 52. Fırka kumandanına malûmât verecekdir. Bu taburun muhârebesi için şimendüfer hattı yakınında işgâl ettiği bu mevzi’in gerisinde bir telefon merkezi tesis edilecekdir. (Tabur demiryolundan Düceyle kanalına kadar olan mıntıkayı işgal etti). 51. Fırka aldığı emir mûci- bince bir taburunu (7. Alay 2. [Tabur]) metruk İkinci Istılat mevzi’ini işgal etmek üzere lazım gelen talimatı verdikten sonra sevk etti. Mütebâkî kuvvetiyle de emredilen ihtiyat mahalline çekildi. 52. Fırka kıtâ’atı da İkinci Istılat mevzi’ini ber vech-i âtî işgal ederek tahkimata başladı. 51. Fırka İstihkam Bölüğü de bu fırka emrine verildi. 7. Alay da emredildiği vecihle metruk İkinci Istılat mevzi’ini işgal etti. Ve keşif kolları çıkararak kendi emniyetini tesis etmişdir.Vaziyet-i Umumiye: Sağ sahilde 51. Fırka’dan 7. Alay 2. [Tabur] metruk İkinci Istılat mevzi’inde, kıtâ’atın emniyetini istihsale memur 52. Fırka kâmilen İkinci Istılat mevzi’inde, (37. Alay solda iki taburuyla mevzide, 181. Alay 1. [Tabur] ’u bu alayın ihtiyatında, Dicle nehrinden Demiryolu’na kadar olan mıntıkada 43. Alay sağda, “43. Alay 3. [Tabur] solda, 156. Alay 3. [Tabur] vasatta, 43. Alay 1. [Tabur] ’u sağda mevzi’de, 43. Alay 3. [Tabur] ’u bu alayın ihtiyatında, Demiryolundan çöle doğru olan mıntıkada 181. Alay 2., 3 [Tabur]’u 52. Fırka ihtiyatında”) 9. Alay’dan bir tabur (9. Alay 3. [Tabur]) Sâmerra menzil muhâfazasında, 51. Fırka’nın mütebâkî akşamı İkinci Istılat mevzi’i gerisinde kolordu ihtiyarındadır. Sol sahilde Abbas Bey müfrezesi Kadisiye’de. (166. Alay, 15. Tabur istihkâm iki batarya sahra, iki süvâri bölüğü)
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[61“]22 Nisan [13] 33 [22 Nisan 1917] ale’s-sabah bidâyetde düşman süvârileri keşif maksadıyla ilerlemekde iken 7. Alay 2. [Tabur]’unun şiddetli ateşleriyle püskürtüldü. Müteâkiben piyadeleri üç koldan olmak üzere taarruza başladı. Metruk İkinci Istılat mevzi’imizde bulunan 7. Alay 2. [Tabur] mütearrızına ateşiyle mukâbeleye başladı ve bu ateşe topçularımız da iştirak etti. Bu taburun ciddi muhârebeye girişmemesi evvelce emredildiği halde tabur mıntıkasının vâsî’ olması düşmanın da müteaddit kollardan ilerleyerek taburun çekilmesini işkâl etmesi 600 metreye kadar sokulmasını mûcib oldu. Fakat mesafeden sonra tabur herçi bâd âbâd diyerek bütün efradına çekilmeleri için emir verdi. Emri alan her ferd mevzi’den çıkarak ric’ate başladı. İkinci Istılat mevzi’ini geçtikten sonra demiryolunun garbında toplandı. Tabur Kumandan Vekili Yüzbaşı Ömer Efendi taburunu alaya ilhak etmek üzere sevk etti. Kendisi de yapmış olduğu hareketi 37. Alay kumandanına bildirdi. Geceleyin verilen emirde 52. Fırka’nın Istılat mevzi’ini işgal ve tahkim etmesi emredilmiş idi. Fırka kıtâ’atı sabaha karşı ancak mevzi’i işgal ederek tahkimata başlamış idi. 7. Alay 2. [Tabur]’unun ric’atini müteâkib, düşman taarruzunu tesviye ederek 52. Fırka’nın sol cenah alayı olan 37. Alay üzerine cephe ve sol sahilden keşif bombardımanı müteâkib yüklenerek sol cenah alayı ikinci taburunun (37. Alay 2. [Tabur]) ric’ate mecbur etti. Alayın sağ cenah[ı] (37. Alay 1. [Tabur]) ric’at etmeyerek cenahını geriye doğru kırmak üzere vaziyet alıb ilerleyen düşman üzerine ateşe başladı. 43. Alay cephesine de düşman tarafından bir taarruz vuku'bulduğundan bi’l-istifade ihtiyat kuvvetlerini hat boyunca yayarak 37. Alay 2. [Tabur]’u takiben serbestçe gerilere doğru sarkmakda olan düşman üzerine müessir bir ateş açdı. Karşısında mukâbele edecek bir kıt’aya tesadüf edemeyen düşman bu ateşten müteessir olarak nehir kenarına doğru kaçmağa başladı. Maa-mâ-fih bir müddet sonra bu alayın ateşinden de kurtuldu. Çünkü nehir kenarındaki yarlardan istifade etmiş idi. Alayın ric’ati esnasında alay kumandan vekili Binbaşı Faik Bey mahza vurulmakdan kurtulmak maksadıyla demiryolu köprülerinin biri altına girmiş olduğundan hall-i ric’atta olan alayın vaziyetini ikaz ettikleri halde görmek istemediğinden alayın ihtiyatı bulunan 181. Alay taburuyla hattı takviye etmedi. Dolayısıyla düşman taarruzu da tevkif edilemedi Fakat vaziyetin vahâmetini gören 181. Alay 1. [Tabur] bilâ-emir açılıb yayılarak düşmana mukâbeleye başladı ise de vakit geçmiş olduğundan düşman da fâik kuvvette taarruz etmekde bulunmakla bu tabur da ric’ata mecbur oldu. Düşmanda bi’l-fıil takibe koyularak mevzi’in 2 km. gerisindeki topçu mevâzi’ine kadar geldi ve 15’lik obüs bataryası ile sahra bataryasını zapt etti. Bu esnada düşman süvâri zırhlı otomobilleri de sağ cenah alayı (43. Alay) ve hattın sağ cenahı gerisine taarruza başladı. Çöle doğru sarkmakda olan düşman süvârilerini def ve tard için 43. Alay’ın sol cenahına 7. Alay 3. [Tabur] ile bir sahra takımı sağ cenaha sevk edilerek gerilere sarkmak isteyen düşman tevkif edildi. Aynı zamanda 43. Alay cephesindeki düşman da tevkif edildi. Zırhlı otomobiller de tard edildi. Edhem çayı Müfrezesi’nin esâretiyle sol sahilde serbest kalan düşman bu sahile ta’biye ettiği toplarıyla ric’at eden kıtâ’atımızı ve ağırlıklarımızı kolordu fırka karargâhlarını dövmekde idi. Bu düşman topçusuna mukâbele etmek üzere 51. Fırka’dan bir tabur iki top sahile ta’biye edildi. Kolordu 52. Fırka kıtâ’atım bozulduğu ve topların düşman eline geçtiğini haber alarak hemen ihtiyatta bulunan 51. Fırka’ya 52. Fırka emrine tabur gönderilmesini emretti. 51. Fırka derhal hâlihazır elinde mevcud ve biraz evvel ileri hattan çekilen 7. Alay 2. [Tabur]’u 52. Fırka emrine gönderdi.
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE¿6/7Düşmanın sahilden sarkması da hat-tı ric’ati tehdit etmemesi ve aynı zamanda 37. Alay efradını geri çevirmesi için 7. Alay 1. [Tabur] ’dan bir bölük sahile memur edildi. Diğer üç bölüğü de topların istirdadı için cepheden mukâbil taarruza geçirildi. Daha evvel 52. Fırka emrine gönderilen 7. Alay 2. [Tabur] ve 37. Alay ihtiyatı bulunan 181. Alay 1. [Tabur] hemen mukâbil taarruza kalkarak topçu mevzi’ine kadar gelebilmiş olan düşmanı püskürtdü. Ve toplar da istir- dad edildi. Aynı zamanda taarruza devam etmekle beraber İkinci Istılat mevzi’inde düşman tard edildi. Ve siperler kâmilen istirdad edilerek vaziyet tashih edildi. Bu taburların taarruzu anında düşman evvelce sol sahile ta’biye etmiş olduğu toplarla mütearrızını şedit bir topçu ateşi altına almıştır. (Mukâbil taarruzu yapan 22 Nisan [13] 33 [22 Nisan 1917] Istılat İkinci mevzi’in krokisi

j jUl ı 1 jl (3-^ı
Açık arazide düşmana yaylım ateşi açan bir bataryamız
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[62“]7. Alay 2. [Tabur]’nun 8. Bölüğünden Mehmed nâmındaki bir topçu çavuşu (ikmal efradı meyâ- nında bu nefer 7. Alay’a verilmişdir) istirdat edilen toplanmızı düşmana karşı isti’mal ederek attığı mermilerle epeyce zâiyât verdirmişdir.) Düşman istirdad toplarımızın kalkanına (Ah, intikam kelimelerini yazmışdır.) Toplann istirdadı için mukabil taarruza kaldırılan 7. Alay 1. [Tabur] açılıb yayılarak taarruza geçmiş ise de topçu mevâzi’ine geldiği zaman topların ve hatta İkinci Istılat mevzi’inin de bu alayın ikinci taburu tarafından istirdad edildiği haberi üzerine taburun taarruzuna lüzum görmemekle beraber guruba kadar bu minval üzere tesbit edildi. Gurubu mü- teâkib Sâmerra istikâmetinde ric’at emri verildi. 52. Fırka dümdâra memur geride kaldı.7. Alay’ın hattı istirdad eden ikinci taburu mevzi’i 52. Fırka kıtâ’atına teslim ederek topçu mevâzi’i civarındaki taburuyla (bu taburun sağındaki bölüğü de iltihak etmişdi.) 7. Alay 3. [Tabur] ve 51. Fırka topçuları da fırkalanna iltihak etti. 51. Fırka toplandıkdan sonra aldığı emir mûcibince Sâmerra istikâmetinde yürüyüşe geçti. 52. Fırka da 181. Alay’ı dümdâra bırakarak himaye mevzi’i almasını diğer kıtâ’ata da hattı terk ederek çekilmelerini ve fırka karargâhı civarında içtima’ etmelerini emr etti. Bu emir üzerine 181. Alay emredilen vaziyeti ahz etti. 37. Alay, 43. Alay, 156. Alay 3. [Tabur]'uda bu alayın himayesinde geriye çekilerek toplandıkdan sonra fırka karargâhında içtimâ’ etti. Ve yürüyüşe geçerek Sâmerra istikâmetinde ileri harekete devam etti. Ve dümdâr da bulunan 181. Alay da düşmanla temas kat’ ederek toplandıkdan sonra yürüyüşe geçdi ise de bu alay birinci taburunun bulunduğu mahallin biraz uzakça bulunması ve efrad. zâbitân uyuyup kalarak alaylanna iltihak edememesi ric’ati tevakkufa uğratmadır. Bürün kıtâ’at bu taburu Sâmerra’nın cenûbunda nısfü’l-leyle kadar bekledi. Taburun iltihakı ile kol başında bulunan 51. Fırka yürüyüşe başladı. Sâmerra menzilinde muhafız bulunan 9. Alay taburu da alayına iltihak etti. Esnâ-yı ric’atte Sâmerra’dan aşağıya Tikrit’e doğru demiryolu mevcud olmadığından Sâmerra istasyon binâsıyla lokomotif, vagon ve hatta bi’l-cümle malzeme 51. Fırka İstihkam Bölüğü tarafından tahrib edildi. Menzil müessesât ile nakli mümkün olamayan menzil eşyası şeker, buğday, arpa vesâire gibi me’kûlât ihrak edildi. Sâmerra kasabası tahliye edilmişdi. (Yapılan bu muhârebât, Bağdat’dan Sâmerra’ya getirilip henüz Musul’a nakledilmeyen şekerlerin geriye nakl edilebilmesi için vuku’bulduğu cihetle kıtâ’atı bu muhârebenin ismine Şeker Muharebeleri tesmiye etmiştir) Ric’at eden kıtâ’atın ertesi günü yani 23 Nisan [1]333 [23 Nisan 1917] günü ale’s-sabah el-Âşık kalesi civarındaki Mekşife nâmındaki mevki’e geldi, ordugâh kurarark istirahâte geçdi. Kıtâ’at bu orduhâhda istirahat etmekde iken akşamüzeri düşman süvârilerinin kıtâ’atı takib maksadıyla vürûdu üzerine hemen kolordu kıtâ’atına, Muhacir tepesi istikâmetine hareket emri verildi. Ve 7. Alay’dan bir taburun da düşman süvârilerini (7. Alay 3. [Tabur]) tevkif etmek üzere süvârilerin geldiği istikâmete sevk etti. 51. Fırka ve 52. Fırka aldıklan emir mûcibince harekete başlayarak gurubla beraber Muhâcir tepesi civarına geldiği zaman 9. Alay’dan bir tabur (9. Alay 1. [Tabur]) ileri karakola memur bıraktıkdan sonra müte- bâkî kuvvetiyle sahili takiben İmam-ı Dür 18 hizalannda tevakkuf ederek orduğâha geçti. (İleri karakol taburunun yanında bir de makinalı tüfek takımı mevcud idi.) Dümdârda bulunan 52. Fırka da Muhâcir tepe hizalanna vürûdunda çölde keza bir tabur ileri karakol memur bıraktıkdan (43. Alay 3. [Tabur]) sonra hattı alayı takiben gelerek 51. Fırka hizalannda ordugâha geçdi. İleri karakola memur taburlar, yekdiğerleriyle irtibatda bulunuyorlar idi.
18 Sehven İmam-ı Tür yazılmıştır

» 266 «



» 267 «



HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[62"]Düşman süvârilerini tevkife memur olan 7. Alay 3. [Tabur]’da gurubu müteâkib alayına iltihak etti.18. Kolordu kıtâ’atı Felahiye ve Kûtü'l-Amâre’de 72 gün düşmanla (İngiliz) boğaz açarak zâiyât-ı azîme verdikden sonra düşmanın pek ziyade fâik olması, kolordunun da yaptığı kanlı muhârebâtda kuvvetinin üçde ikisini gâib etmiş olması artık taht-ı işgalinde bulundurduğu geniş cephede kendisinde müdâfaa kabiliyeti hissolunacak derecede azaldığını anlayınca zaten vaziyeti de tehlikeye düşmüş olduğundan ric’ata karar verdi. Ve muntazaman ric’ate başlayarak 5-6 misli tefevvuk-ı adediye mâlik olan düşman karşısında pek mühim dümdâr muhârebeleri vererek düşmanı ric’at halinde de tepelemeğe ve ric’at ettirmeğe muvaffak oldu. Hayfa ki Bağdat’ın sükûtundan sonra kolordunun düşmana karşı elinde mevcud gayet az bir kuvvetle mukâbele-i şedide bir müdâfaa-i mutlakada bulunabilmesi için bir müsâit mevzi’-i müdâfaa olmadığı gibi vesâit-i nakliyenin fıkdanından dolayı da iâşe müşkilâtı baş gösterdi. Bi’l-mecburiye ihtiyacâtın imkan nisbetinde temin olunabilmesi için Musul demiryoluna en yakın ve düşmanı taarruzuna gayr-ı müsâid olan Cebel-i Hamrin’e çekilmesi kararlaştırıldı. Bu karar mûcibince harekâtını icra etmekde iken Istılat’a vürûdunda ordu bu kararı kabul etmedi. Ve müdâfaa mevzi’i olarak Istılat ve civarının tahkimini emretdi. Kolorduyu idare etmekte olan muktedir ellere bu suretle darbe vurulunca her birisi istifasını vererek çekildi. Ordunun ileri sürdüğü fikir arazi kaybetmemek maksadıyla bu emri vermişdi. Birçok güzide efrad ve zâbitânı kaybederek binlerce kilometre mesafe terkinden sonra ma’lul bir vaziyette pek çok meşâkk ve mezâhime göğüs germek sûretiyle buraya kadar gelmiş olan kahraman kolorduyu (gerçi burada 3-4 alay kadar takviye kıtâ’atı alındı fakat bunların talim ve terbiyesi ve kâbiliyet-i harbiyeleri olmadığından hiç hükmünde idi) Istılat, Sendiye, Edhem çayı, Beled gibi ta’biye kavâidine muvâfık olmayan bu gibi mevâ’zide kıtâ’atı büsbütün mahv ettiler ve nihayet bu mevâzi’de pek çok zâiyâtla bi’l-mecbûriye terk ederek İmam-ı Dûr’a gelmeleri emredildi.

JLUİ .A J J. yjj' ^.İDicle’de kargir köprü ve keleklerle otomobil vesâir nakliyâtı
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Yetişmiyormuş gibi kıtâ’atın İmam-ı Dûr’a vürûdunda İmam-ı Dûr mevzi’i denilen ve asla müdâfaa kabiliyetine hâiz olmayan bu arazide, Allah’ın çölünde bir müdâfaa mevzi’i ihzara ve yapılan istikşaf neticesinden sonra tensib edilerek emredildi. (Bu istikşafda bütün atlı zâbitân mevcud idi) Fakat bereket versin ki düşman emel ve maksadına tamamıyla nâil olarak Irak’ı istila etmiş olduğundan takibden sarf-ı nazar ederek harekâta nihayet verdiği cihetle kolordu kıtâ’atı da burada mümkün mertebe kendilerini toplayabildi ve gösterilen mıntıkada pek fazla yorulmamak üzere tahkimata başladı. Düşman İkinci Istılat taarruzundan sonra 2 Teşrin-i sani [13] 33 [2 Kasım 1917] tarihine kadar hiçbir haraketde bulunmadı.Sol sahil müfrezesi: 22/23 Nisan [13]33 [22/23 Nisan 1917] gecesi sağ sahildeki kolordu kıtâ’atınm ric’ati üzerine o da Sâmerra - Tikrit istikâmetinde ric’ate başladı. Fakat müfrezenin İmam-ı Dûr civarına vürûdunda Kantaratü’r-rüesâsı tepelerinde kalarak orada bir müdâfaa hattı vücuda getirmesi emredildi. Kantaratü’r-rüesâsı bir kanalın ismine izâfeten demiştir. Bu kanal İmam-ı Dûr’da Edhem çayındaki yine Edhem’e vasıl olub Dicle vâsıtasıyla çölü irvâ ve iskâ eden bir kanaldır. Fakat mürur-ı zamanla Dicle’nin yatağı alçaldığı cihetle kanal da hâl-i hazırda kurudu. Harekât-ı askeriyeye pek müsâid bir kanaldır) Bu emir üzerine gerek sağ ve gerekse sol sahil üzerindeki kıtâ’at ber vech-i âtî tahkimatı yapmağa başladı.Vaziyet-i Umumiye: Sağ sahilde sol cenahda 51. Fırka (nehirden istihkâm deresi mebde’i- ne kadar 7. Alay mevzi’de, 9. Alay fırka ihtiyatında, bu alaydan bir tabur Muhâcir tepede ileri karakolda), sağ cenahda 52. Fırka (İstihkâm deresi mebde’inden çöle doğru 43. Alay sol, 37. Alay sağda, 181. Alay fırka ihtiyatında, 43. Alay’dan bir tabur Muhâcir tepe hizasında çölde ileri karakolda 156. Alay’ın 3. [Tabur] 43. Alay emrinde.)Sol sahilde 166. Alay ve İstihkâm 15. Tabur Tellü’l-Benân’ın ilerisinde mevzi’de topçular keza süvâri alayı sol cenah açığında idi. Her iki sahildeki kıtâ’at kâmilen tahkimatla iştigal etmektedir. 25 Nisan [13]33 [25 Nisan 1917] günü 43. Alay emrindeki 156. Alay 3. [Tabur] ileri karakol memuru olarak 43. Alay 3. [Tabur] ’u tebdil etti. Mezkûr taburda alayına iltihak etti. 26 Nisan [ 1 ]333 (26 Nisan 1917] günü sağ sahildeki ileri karakol taburları geri çekilerek yalnız Muhacir tepeye bir tarassud müfrezesi ikâme edildi. Mutarassıt müfrezesi bir takım piyade, bir telefon müfrezesi, iki atlı emirberden ibarettir.29 Nisan [13]33 [29 Nisan 1917] tarihinde 51. Fırka iki alayıyla (7. Alay, 9. Alay) İmam-ı Dûr mevzi’ini teslim alarak 52. Fırka Tikrit’de kolordu emrine istirahate çekildi. Bu fırkanın Tikrit’e muvâsalatının ertesi günü Tikrit’in 3 km. cenûbunda bulunan tepeler hattının tahkimi emredildi. Mıntıkada ber vech-i âtî taksim edilen tahkimata başladı. 181. Alay sol cenahda nehirden itibaren Yanık tepeye kadar (181. Alay 1. [Tabur] solda, 181. Alay 2. [Tabur] vasatta, 181. Alay 3. [Tabur] sağda) vasatta, 37. Alay Yanık tepeden Tikrit - Sâmerra yoluna kadar (yol dâhil) (37. Alay 2. [Tabur] solda, 37. Alay 1. [Tabur] sağda) sağ cenahda, 43. Alay Tikrit - Sâmerra yolunda (yol hâriç) Sarı tepeye kadar. Bu alayın emrinde bulunan 156. Alay 3. [Tabur] ’da ihtiyatta. 1 Mayıs [1]333 [1 Mayıs 1917] tarihinde 156. Alay 3. [Tabur] tahkimat hattı 3-4 km. cenûbunda bulunan Nişin dereye, Tikrit - Sâmerra yolunun garbına yola tahminen 1-1,5 km.
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[63b]mesâfedeki mahalle ileri karakol gönderildi. Sol sahil müfrezesinden 15. İstihkam Taburu Ce- bel-i Hamrin sahra bataryaları da alaylarına gönderilerek müfreze lağvedildi. Müfreze kumandanı Kaymakam Abbas Bey de alayına iltihak etti. 166. Alay süvâri bölükleriyle beraber 10 Mayıs [1]333 [10 Mayıs 1917] tarihine kadar burada kalarak Kantaratü’r-rüesâsı’nda ikinci hattı vücûda getirdi. Ve tarih-i mezkûrda vazifesini Fırat Grubu’ndan Dicle Grrubu 18. Kolordu emrine giren (eski İrak süvâri livasına mensub olup livanın lağvıyla Fırat’a gönderilmiş olan) Süvâri Otuz Birinci Alay’a devir ve teslim ederek süvâri bölükleriyle sağ sahile geçdi. Kolordu kararğahı civarında orduğaha geçerek istirahata geçdi. 3 Şubat [13] 32 [16 Şubat 1917] tarihinde İran dahilinde Bîcâr müfrezesi emrinde mevzi’de terk edilib Bağdat’ın sükûtu üzerine alayına iltihak edemeyen 37. Alay 3. [Tabur] Diyâle’de 44. Alay emrinde bulunub Bağdat köprüsünün yıkılması ile 44. Alay ile 14. Fırka ve bilâhare de 13. Kolordu emrine giren 51. fırka sahra bataryası Diyâle sahilini tarassuda memur bırakılan 52. Fırka süvâri bölüğü kıtalarına iltihak etmek üzere 13. Kolordu emrinden çıkarak 13 Mayıs [13]33 [13 Mayıs 1917] tarihinde Tikrit ve İmam-ı Dûr’da bulunan kıtalarına iltihak etmişlerdir. Cebel-i Hamrin’e gönderilen istihkam taburu burada yeni hatt-ı müdâfaa tesis etmek üzere tahkimata başladı. 52. Fırka Tikrit ve civarında her ihtimale karşı bulundurduğu ileri karakol taburu 156. Alay 3. [Tabur] 13. Kolordu emrindeki alayına iltihakı emr olunduğundan bu tabur 43. Alay’dan bir tabur ile tebdil edilerek 52. Fırka ihtiyatına alındı ve 13 Mayıs [13] 33 [13 Mayıs 1917] tarihinde de Kerkük’e müteveccihen hareket etti. İklim itibariyle Irak’ta yaz mevsiminde harâret tesiriyle harekâtın gayr-ı kabil-i icra bir hale gelmesi üzerine kolordu îmam-ı Dûr mevzi’inin bir alayla işgaline diğer kıtâ’atın da kâmilen Tikrit’e istirahata çekilmesini emretti. Ve ilk defa olmak üzere bu vazifeye bir kolordu ihtiyatı olan 7. Alay’ı memur etti. 10 Haziran [13]33 [10 Haziran 1917] tarihinde Dicle cephesini takviye etmek üzere 180. Alay 6’ncı Ordu emrine geldi ise de pek az mevcudla Musul’a muvâsalat ettiğinden lağvedilerek iki taburu 51. Fırka’ya, bir taburu da 13. Kolordu emrinden gelen 14. Fırka’ya ikmal efradı olmak üzere verildi. 9 Mayıs [13]33 [9 Mayıs 1917] tarihinde Kerkük’e muvâsalat eden 14. Fırka daha bir kaç gün burada istirahat ederek yorgunluğunu giderdikten sonra 18 Mayıs [13] 33 [18 Mayıs 1917] günü Tikrit’de bulunan ordusuna iltihakı emredildi. Bu emri müteâkib fırka 18 Mayıs [13] 33 [18 Mayıs 1917] günü Kerkük’den Altınköprü istikâmetine hareket etti. Ve 21 Mayıs [13] 33 [21 Mayıs 1917] tarihinde Altınköprü’ye muvâsalat etti. Fırkanın kolbaşısı 3. Alay 22 Mayıs [13]33’de [22 Mayıs 1917] kelekler de Şerice istikâmetine hareket etti.142. Alay ve fırka kararğahı da 27 Mayıs [13]33 [27 Mayıs 1917] tarihinde hareket ederek fırkanın kol nihayeti 30 Mayıs [13]33 [30 Mayıs 1917] günü Şerice’ye muvâsalat ederek fırka içtima’ etti.
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HARB-Î UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[64a](Bu fırka emrinde bulunan 64. Alay 2. [Tabur] Kerkük’de terk edildi. 13. Kolordu emrinde) 6 Haziran [13] 33 [6 Haziran 1917], Vadi-i Kelal’e hareket etti. Fırka burada iki gün kaldıktan sonra Cebel-i Mechûl’e avdet ederek Fetha sahil yolunu inşaya başladı. (3 Mayıs [13] 33 [3 Mayıs 1917] tarihinde 52. Fırka Kumandanı Miralay Bekir Sami Bey me’zûnen Dersâadet’e hareket ettiğinden yerine vekaleten Kaymakam Abbas Bey îfâ-yı vazife etmekde idi. Bilâhare Bekir Sami Bey’in fırkasına bir daha avdet etmemesinden dolayı Kaymakam Hayri Bey nâmında birisi fırka kumandanı olarak elli ikinci fırka kumandanlığına Eylül hidâyetlerinde gelmiştir].Diyâle mevzi’inde sahil tarassudunda bulunan düşmanın yaptığı geçide mâni’ olmak üzere mühim bir muhârebe verdikten sonra vaziyeti icabı Kerrare hattına çekilerek 14. Fırka emrine giren ve Bağdat köprüsünün yıkılmasıyla fırkasına iltihak edemeyib bir müfreze halinde Süleymaniye’ye gönderilen 44. Alay, 29 Mayıs [13]33’de [29 Mayıs 1917] mevâki’i teslim ederek Süleymaniye’ye, Süleymaniye, Altınköprü, Tikrit tarikiyle avdet ederek 20 Haziran [13] 33 [20 Haziran 1917] tarihinde fırkasına iltihak etti. 3 Mayıs [13] 33 [3Mayıs 1917] tarihine kadar İmam- Dür mevzi’inde bulunan 7. Alay’ı 52. Fırka’dan 43. Alay tebdil etti. Mezkûr alay da mevzi’ini teslimden sonra Tikrit’in şimalinde kolordu ihtiyatında olmak üzere fırkasına iltihak ederek orduğaha girdi. 15 Haziran [13]33 [15 Haziran 1917] tarihinde İmam-ı Dür mevzi’inde bulunan 43. Alayı aynı fırkadan 37. Alay tebdil etti. Doğrudan doğruya kolordu emrinde bulunan 166. Alay 14. Fırka nizam-ı harbine idhâl edildiğinden Fetha’da bulunan 14. Fırka emrine girmek üzere hareketle 24 Haziran [13]33 [24 Haziran 1917] tarihinde iltihak etti. 5. Fırka’ya aid olup teşkil edilen depo alayları fırkalarının Çanakkale’ye hareketlerini müteâkib aldıkları emir mûcibince kara tarikiyle İstanbul’a müteveccihen hareket ettiler. Vürûdlarında Rumeli sahilinden Boğaziçi’ndeki Büyükdere’den Edirne’nin Karadeniz Bulgar hududuna kadar sahil kısmının vuku’bulacak bir ihracata karşı muhâfazaya memur edildi. Bilâhare bu üç alay (144. Alay, 145. Alay, 146. Alay) numaraları verilmeyerek bir fırka teşkil edildi. Bu fırkaya da 46. Topçu Alayı ilhak ettirilerek 46. Fırka nâmı verildi. Fırkaya süvâri bölüğü, istihkâm bölüğü, telgraf telefon müfrezesi vesâire de ilhak edilerek fırka, nizamiye fırkası haline iktisab etti. Alman Erkan-ı Harbiyesi’nin verdiği malûmâta ve başkumandanlığın mu’temet adamları tarafından aldığı haberlere nazaran Çanakkale’de muvaffak olamayarak oradan çektiği kuvvetlerini Midilli ve Rodosu tahşid etmekde olan düşmanın İzmir’e yapacağı taarruz ihtimaline binâen sahili muhâfazasında bulunan 46, 47, 48’nci fırkalardan mürekkeb İstanbul Grubu’nun kara tarikiyle İzmir’e müteveccihen hareketi emredildi. Bu kıtâ’at İzmir ve Makedonya’ya giderek tekrar İstanbul’a hareket etmiş, bir müddet burada tevakkufu ikmal ve efradını yetiştirdikten sonra 1 Mayıs [13] 33 [1 Mayıs 1917] tarihinde tabur tabur olmak üzere Irak’a tahrik edilmişdir. Taburlar yekdiğerini müteâkib gelmekte iken 146. Alay taburlarının Kâdime’ye vürûdunda fırkasının ilişiği kat’ edilerek 4. Filistin Ordusu emrine gitmesi emredildi. Mezkûr alay fırkadan ayrıldı. Diğer kıtâ’at sabıkı misillü yürüyüşlerine başladı. Ve Haziran [13]33 [Haziran 1917] nihayetlerinde fırka 6’ncı Ordu’ya iltihak etti. Burada her alaydan birer tabur ve 76. Alay’ın 4. Taburu birleştirilerek bir alay teşkil edildi. Bu alaya da 191. Alay ismi verildi. Bu da fırkanın üçüncü alayı idi.
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[64»](Fırka ordu emrine girinceye kadar firar, kolera ve suver-i muhtelife ile) efradın üçte birini zayi’ etmişti. Bidâyette Altıncı Ordu emriyle 18. Kolordu nizam-ı harbinde olmak üzere Altınköprü’ye gitti. Temmuz [13]33 [Temmuz 1917] nihayetlerinde düşmanın Fırat Grubu’nu takibi üzerine 52. Fırka nizam-ı harbte bulunan 191. Alay ile 51. Fırka’dan 3’ncü Sahra Batar- yası’nın Altıncı Ordu emriyle Tikrit, Hid çöl yolunu takiben Ramâdiye’ye giderek Kaymakam Ahmet Bey kumandasındaki mezkûr grub emrine girmesi emredildiğinden ber-mucib-i emr bu alay bataryayı beraberinde alarak haraket edib bazı zâiyâtla Hid’e muvâsalatla grub emrine girdi. İkmal bölükleri 46. Fırka kıtâ’atına son teşkilat mûcibince ilhak edilen makinalı tüfek bölükleri yerine kâim olmak üzere doğrudan doğruya Harbiye Nezareti emrine tâbi’ bulunmak şartıyla 46. Fırka taburlarının dördüncü bölükleri İstanbul’da alıkonulmuş idi.Haziran hidâyetlerinde bölüklerden birinin Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu’ya dördünün de 6. Ordu emrine girmesi için Harbiye Nezareti’nden emredildiği cihetle emir mûcibince 40. Bölük Diyarbakır’a, 41, 42, 43, 44’ncü bölükler de Irak’a hareket etti. Irak’a gelen bölüklerin Musul’a muvâsalatlarında 41. Bölük 22. Alay'a ilhak edildi. Diğer üç bölük de Ordu emrinde kalarak [1]333 senesi Ağustos evâsıtında [Ağustos 1917] teşkili emredilen 333. Alay’ın iskeletini teşkil etti. Bu alay üç ikmal bölüğüyle hastahaneden tedavi olup çıkan efraddan teşkil edildi. Alay iki tabutludur. Alay Kumandanı Jandarma Yüzbaşısı İbrahim Efendi'dir. Alay bir müddet talim terbiye iştigal ettikten sonra 1. Taburu’na Tikrid’de bulunan 18. Kolordu emrine gitmesi, ikinci taburuna da (İmadiye Musul’un dört günlük mesafe şimalinde) İmadiye’ye sarkan Ermeni çetelerini def ve tenkile memur edildi. Bu tabur İmadiye’de şimal gurubu nâmını alarak bir takım topçu (bahriye topu) ve bir makinalı tüfek takımı da ilhak edildi. Jandarma yüzbaşılarından Yusuf İzzet Efendi kumandasına verildi. Bu müfreze Ermenilerle üç ay kadar burada çarpışmak sûretiyle kaldıktan sonra Rus Ordusu’nun hezimeti üzerine Ermeniler de çekildi.Tabiatiyle cephe boş kaldı. Bunun üzerine bu taburun evvela üç bölüğü Musul’a hareket etti. Ve bir kısmı 46. Alay’a ikmal efradı olarak verildi. Bir kısmı da yine ikmal olmak üzere Tikrid’deki 18. Kolordu emrine gönderildi. İmadiye’de kalan taburun dördüncü bölüğü bir müddet sonra avdet ederek (topçu ve makinalı tüfek takımlanyla) bölük Musul’da yeni teşekkül eden 11. Depo Alayı’na verildi.Makinalı tüfek takımı 18. kolorduya sevk edildi. Topçu takımı ordu emrinde kaldı. 13. Kolordu emrinde Altınköprü’de bulunan 46. Fırka’nın da Tikrid’deki kolordusuna iltihak etmesi emredildiğinden fırka Eylül [13] 33 [Eylül 1917] nihâyetlerinde Altınköprü’den hareket ederek keleklerle Cebel-i Hamrin’e geldi.Ve sol sahil Cebel-i Hamrin tahkimine memur oldu.
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[65a]Mevzi’-i muhârebelerde vuku’bulacak taarruzlarda müteamzînın müşkilâta maruz kalmamaları için hidâyette hücum müfrezeleriyle taarruzun ihzârı düşünülerek her fırkaya birer hücum müfrezesi teşkil edilmek için emredildi. Bu emir üzerine kıtâ’atta mevcud en güzide zâbit ve efraddan olmak üzere her fırkada ve her zaman mevcud seferisini muhâfaza etmek üzere bir piyade bölüğü, bir makinalı tüfek takımı, bir istihkam takımı ve bir topçu takımından mürekkeb olarak 5 Teşrin-i evvel 33 (18 Ekim 1917] tarihinde bir hücum müfrezesi teşkil edildi. (3 Temmuz [13] 33 [3 Temmuz 1917] tarihinde bir hücum müfrezesi teşkil edildi. (3 Temmuz [13]33 [3 Temmuz 1917] tarihinde 18. Kolordu Kumandanlığ’na Miralay Hıfzı Tayyar Bey tayin edildiğinden 18. Kolordu Kumandan vekili Şevket Bey Musul’a hareket et- mişdir) Eylül mâhı zarfında düşmanın iki taburu ıskat edilmişdir. 16 Eylül [13]33 [16 Eylül 1917] tarihinde kolordudan alınan emir üzerine düşmanın Fırat Cephesi’ndeki faaliyete nazaran bu cephede de haraket-i taarruziyede bulunması ihtimali dolayısıyla 51. Fırka kâmilen İmam-ı Dür mevzi’ini teslim aldı. Esasen bu fırkanın, fırka 4. Alay’ı mevzi’de bulunuyordu. 7. Alay ve 9. Alay’ın vürûdunda hatt-ı müdâfaa bu alaylarla işgal edilerek 44. Alay el-Av- ciye’ye fırka ihtiyatına çekildi. Düşmanın tayyare faaliyeti gittikçe ziyadeleşiyordu. Kıtâ’at kemal-i kerem ile tahkimata başladı. Cebel-i Hamrin’da bulunan 15. Tabur istihkâmda bu maksat için celb edilerek hattın tahkimine memur edildi. Hattı işgal eden her alay cephesi ilerisine kendi emniyetini temin etmek üzere bir tabur ileri karakola memur olduğu gibi sol cenah alayından bir müfreze de Muhacir tepeye gönderilmişdi. Eylül [13]33 [Eylül 1917] zarfında düşman Fırat Grubu’na taarruz ederek kâmilen bu gurubu esir etmişdir. 18. Kolordu cephesinde biri İmam-ı Dûr’da diğeri Tikrit’te olmak üzere iki hatt-ı müdâfaa inşâ edilmişdi. Vaziyet-i Umumiye: Sağ sahilde 51. Fırka İmam-ı Dür mevzi’inde (7. Alay, 9. Alay mevzi’de, 44. Alay el-Avciye’de fırka ihtiyatında, hücum müfrezesi kezâ fırka ihtiyatında, 15. Tabur İstihkam, Fırka İstihkam Bölüğüyle fırka emrinde, İmam-ı Dür mevzi’inin ismini çizmek ve tahkim etmekle meşgul) 52. Fırka gerisinde (bütün mevcuduyla) (14. Fırka Cebel-i Mekhûl’de sol sahilde, Süvari Alayı İmam-ı Dür kasabası civarında, 46. Fırka Cebel-i Hamrin’de) Düşman Fırat Grubu’na taarruz edibde esir aldıkdan sonra bir defada 13. Kolordu cephesinden tâli’ini denemek istedi ve 20 Teşrin-i evvel [13]33 [20 Ekim 1917] tarihinde Kara Tepe’de bulunan 13. Kolordu cephesine taarruza başladı. Ordu bu düşmanın taarruzunu akîm bırakmak maksadıyla 18. Kolordu Sâmerrâ istikâmetinde bir nümâyiş taarruzu yapmasını emr etti. Bu emir üzerine Kolordu 51. Fırka ile sağ sahilde, 52. Fırka ile sol sahilde olmak üzere bu hareketi ibtâl etti. 52. Fırka’dan 37. Alay da 51. Fırka emrine verildi. 43. Alay Hücum Müfıezesi ve 52. Alay bir sahra taburu 21 Teşrin-i evvel’de [21 Ekim] İmam-ı Dûr’dan sols ahile gitmeye geçid yaparak ve İmam-ı Dûr’a geçirildi. Bu fırka emrine girmek üzsere de Kolordu 46. Fırka’dan 145. Alay ile bir sahra bataryasının İmam-ı Dür - Sâmerrâ istikametinde hareketini emr etti. Cebel-i Mekhûl’de bulunan 14. Fırka’dan bir piyade alayı, 166. Alay 51. Fırka emrine girmek üzere tahrik edildi. 21 Teşrin-i evvel [13] 33 [21 Ekim 1917] tarihinde sağda bulunan 51. Fırka’dan 7. Alay ve bir sahra bataryasıyla el-âşık istikâmetinde tahrik etti. Bu alay Muhacir tepe hizalarına muvâsalatında ve Muhacir tepenin 2.500-3.000 metre cenub-ı garbisinde
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[65b]ileri karakol tertibatı alarak geceyi geçirdi. 22 Teşrin-i evvel [13] 33 [22 Ekim 1917] tarihinde sağ sahilde bulunan 51. Fırka kısm-ı küllisiyle 44. Alay solda nehir kenarında, 9. Alay sağda hatt-ı bâlâda, 37. Alay hücum müfrezesi fırka ihtiyatında, topçu alayı alaylar emrinde olmak üzere el-Âşık kalesi istikâmetinde yürüyüşe geçti. 52. Fırka da İmam-ı Dûr’dan hareket ederek 52. Fırka süvâri bölüğü beraberinde olarak Sâmerra istikâmetinde yürüyüşe geçdi. 51. Fırka Muhâcir tepe hizalanna vürûdunda ileri karakolda bulunan 7. Alay da vasatta olmak üzere üç koldan yürüyüşe devam etti. (Tepeler istikâmetinde sağda 9. Alay, vasatta 7. Alay, sol cenah- da nehir kenannda 44. Alay emniyet tertibatıyla yürümekde) Bu haraket esnasında düşmanın sağ cenah açıklarında kuvveti keşfetmek üzere gelmekde olan süvâri ve zırhlı otomobilleri görülerek 9. Alay emrinde bulunan topçu tarafından ateş açılıp tard edildi. Bu 51. Fırka bu sûretle Huysılat tepesine kadar geldi. Burada düşmanla temas hâsıl olduğundan el-Âşık’daki düşman topçulan kıtâ’atımız üzerine ateş açdı. Bu ateşi müteâkib fırka kıtâ’atı muhârebe nizamı aldı. Ve 7. Alay ile 44. Alay’dan bir kısım kuvvet Huysılat tepesine taarruz ederek mezkûr tepeyi zabt etti. Ve bütün kıtâ’atta bu hatta kadar ilerleyerek gurubla beraber emniyet tertibatı alındı. 44. Fırka’nın diğer alayları da yine sağ sahilden Tikrit istikâmetinde yürüyüşe geçdi. Sol sahilden yürümekde olan 52. Fırka 2 saat sonra da Hüsrevü’ş-Şinas’da düşmanla temas hâsıl etti. Ve tedâfu’i vaziyet aldı. 23 Teşrin-i evvel [13]33’de [23 Ekim 191 7] kıtâ’at aldıkları vaziyette kaldı ve tahkimatla iştigal etti. Bu gün düşmanın süvâri ve zırhlı otomobilleri faaliyette bulunduğu gibi tayyareleri de kuvveti ve maksadı keşfetmek üzere fevkalade fedâkârlık göstermekde idi. Hatta süvârilerinden bir kısmı Levis tüfekleriyle mücehhez oldukları halde 9. Alay cephesini keşif için sokulmak istediler ise de tard edildi.
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[66a]Fırka ihtiyatı bulunan hücum müfrezesi de 9. Alay’ın sağında çölde idi. Cebel-i Mekhûl’den 51. Fırka emrine gönderilen 166. Alay bugün İmam-ı Dür mevzi’indeki İstihkam deresine muvâsalat etmiş idi. 52. Fırka emrine girmek üzere Cebel-i Hamrin’deki 46. Fırka’dan Sâmerra istikâmetinde tahrik edilen 145. Alay ileri sahra bataryası da yine aynı günde iltihak etti. 14. Fırka’nın diğer iki alayı da biri Tikrit’e diğeri de Vâdi-yi Kerim’e gelmişlerdir. Akşam üzeri düşmanın sağ sahilden Sâmerra istikâmetinde Bağdat ve Şendi civarından mühim kuvvetlerinin geldiği tayyare ile keşfedildiği gibi tarassut da edilmişdir. 23/24 Teşrin-i evvel [13] 33 [23/24 Ekim 1917] gecesi 18. Kolordu kıtâ’atının vazifelerini ifa ettiğinden kıtâ’atın eski mevzi’lerine çekilmeleri emredildi. Bu emir üzerine 51. Fırka dümdâr tertibatı alarak 11 saat sonra da İmam-ı Dür istikâmetinde ric’ata başladı. Vaziyeti bir gece yürüyüşüyle 24 Teşrin-i evvel [13]33 [23 Ekim 1917] fecirle beraber bütün kıtâ’at eski mevâzi’ini işgal etti. Bu fırka emrine gelen 166. Alay ile 37. Alay fırkalarına iltihak etti. 14. Fırka da toplanarak İmam-ı Dür cenûbunda Kanta- ratü’r-rüesâsı mevâzi’ine muvâsalatında bu mevzi’leri işgal etti. 25 Teşrin-i evvel [13]33 [25 Ekim 1917] akşam üzeri 52. Fırka 145. Alay ile bir sahra bataryası ve süvâri alayını bu mev- zi’de terk ederek mütebâkî kuvvetiyle İmam-ı Dûr’dan sağ sahile geçid yaptı. Ve eski mevzi’i olan Tikrit’e çekildi. Bir gün sonra 26 Teşrin-i evvel [13]33 [26 Ekim 1917] tarihinde 145. Alay ile sahra bataryası da mevâzi’i süvârilere bırakarak sol sahilde Tikrit hizalarına çekilmesi emredildi. Bu alay da ber-mûcib-i emr süvâri alayına vazifeyi devrederek emredilen mahalle çekildi. Ve emniyet tertibatı olarak ordugâha geçti. 19 Teşrin-i evvel [13] 33 [19 Ekim 1917] tarihinde kolordu tarafından muhârebe endahtı tertip edilerek hedefler ve daha şâir icab eden ihzârât yapıldıkdan sonra 20 Teşrin-i evvel [13]33 [20 Ekim 1917] tarihinde bütün zâbitân davet edilmek şartıyla endaht, hattı takriben 1-1,5 km. cenûb-ı garbisinde icra edildi. 20/21 gecesi 7. Alay’dan iki Ermeni zâbiti, (bir[i] mülazım diğeri namzed) İmam-ı Dür ve Tikrit mevâzi’inin krokilerini hâmil olarak düşmana firar teşebbüsünde bulunmuşlar ise de öteden beri taht-ı tarassutta bulundurdukları için kaçmağa muvaffak olamadan (tertib edilen pusular vasıtasıyla) kurşuna dizilmişdir. Süvâri livası kumandanı Miralay Sabit Bey 31 Teşrin-i evvel [13] 33 [31 Ekim 1917] tarihinde Dersaâdet’ten me’zunen avdet ederek fırkasına iltihak etti. Mûmâ-ileyh mevâzi’i gezmek üzere 1 Teşrin-i sani [13]33 [1 Kasım 1917] tarihinde alay kumandanlarıyla birlikte araziye çıkacağını emr-i yevmi ile bildirdi. Bu emir üzerine ale’s-sa- bah alay kumandanları ve yaverleriyle bizzat fırka kumandanı erkân-ı harb mülhak yaveri beraber olduğu halde mevâzi’i gezmeğe 7. Alay cephesinden başladı. Bu gezinti esnasındaki tarassutlarında gerek çöldeki ve gerekse el-Âşık önlerinde kesif kitleler görmüşler ise de gerek ileri karakol bölükleri ve gerekse ileri hat kumandanlarının verdikleri malûmât ve Arap aşâiri oldukları ve her gün bu civarda gördüğünü bildirmişlerdir. Zevalde biraz moladan sonra akşam üzeri sağ cenah alayı mıntıkasını gezmeğe başladı. Bu defa çölde daha kesif kitlelerin görünmesi üzerine mezkûr kuvveti kolorduya arz ederek bunların düşman veyahut Arap aşâiri
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[66b]

Irak harp cephesinde: Süvari mücahidinden bir müfreze
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Dicle nehrinde nakliyatı tesri’ eden şahturlar menzili
» 284 «
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[6^]olup olmadığını keşfetmek üzere bir tayyarenin uçurulması istirhamda bulunuldu. Bu rapor üzerine kolordu tayyare uçurarak el-Âşık ve Sâmerra istikâmetlerini keşf etti. Netice-i keşifde düşmanın çölde süvâri kıtâ’atımn hal-i tevakkufda bulunduğu Muhâcir tepe açıklarında yine süvâri kıtâ’atımn germeler dâhilinde hal-i tevakkufda olduğu, el-Âşık - Huysılat istikâmetinde muhtelif kolların İmam-ı Dür istikâmetinde yürüyüşde olduğu, daha gerilerde araba, otomobil ve daha şâir kolların hal-i faaliyette bulunduğu tayyare raporuyla anlaşıldı. Tayyare keşfi kıtâ’ata tamim edildi. Fırka da kıtâ’atına ber vech-i âtî mealde emir verdi. Düşman İmam-ı Dür mevzi’i istikâmetinde yürüyüştedir. Düşmanın bu hareketi ya bizim yaptığımız nümâyiş hareketine karşı bir nümâyişdir. Veyâhud mevzi’imize ciddi taarruzda bulunacakdır. Her ihtimale karşı kıtâ’at müteyakkız bulunacak ve muhârebe vaziyeti alacakdır. (Sularını ihzar, cephanesini ikmal, ağırlıklarındaki fazla eşyalarını geriye nakil edeceklerdir) Şişin derede bulunan büyük ağırlıklar da Tikrit’in şimaline nakledecekdir. Bu husus için fırka emir vermişdir.Bütün kıtâ’at bu emir üzerine icab eden hazırlıkda bulunduğu gibi ağırlıklarını da geriye nakle başladı. 2 Teşrin-i sani [13] 33 [2 Kasım 1917] gecesi mahrem olarak verilen fırka emrinde düşmanın fâik kuvvetle mevzi’imize taarruzu anında ciddi muhârebeye girilmeksizin hatt-ı bâlâ tahkimatına çekilerek ileri hatt kıtâ’atı düşmanın taarruzu anında hatt-ı bâlâ tahkimatı gerisinde hâl-i istirahatte bulunan alayların mezkûr hattı işgal etmesi için lüzum olan zamanı kazandıracak idi. Bilâhare ilerideki ileri karakol taburları kendi bölükleri himayesinde çekilecekdir. Fırkadan ayrıca 9. Alay da ileri karakol hattı ilerisine kuvvetli bir keşif kolu sürülmesi emredildi ise de gönderilen keşif kolu geceleyin gördükleri ateş istikâmetinde bir müddet gezdikten sonra ateşin sönmesiyle bulunduğu mahalde kalmağa karar vermişlerdir. Kaldıkları mahalde hayvan kişnemeleri ve daha bir takım gürültü işitmişler ise de geriye haber vermemişlerdir.Vaziyet-i Umumiye: Ve Muhârebe! İmam-ı Dûr’da: 51. Fırka iki alayıyla mevzi’de, diğer alayı el-Avciye’de ihtiyatta (7. Alay solda nehirden İstihkâm deresi mebde’ine kadar, 9. Alay İstihkâm deresi mebde’inden çöle doğru, 15. Tabur istihkâm sağ cenah alayı gerisinde orduğahda, hücum müfrezesi de fırka ihtiyatında) her alaydan birer tabur ileri karakola memur, ileri hatta bulunan bu taburların üç bölüğü ihtiyatta, birer bölükleri cephede siperde, 7. Alay ileri karakol taburundan bir takım kadar piyade müfrezesi Muhâcir tepede 52. Fırka Tikrit mevzi’inde, 14. Fırka Vadi-yi Kerim’de, 46. Fırka Cebel-i Hamrin’de idi. 2 Teşrin-i sani [13]33 [2 Kasım 1917] tarihinde ale’s-sabah düşman bütün kuvvetiyle üç koldan 9. Alay 1. [Tabur] ileri karakol taburu üzerine pek yakın mesafeden çıkarak bu taburu bir silah atmadan ric’ata mecbur etti. Bu üç koldan gelen kuvvetin ikisi piyade, birisi süvâri livasından mürekkeb idi. 9. Alay ileri karakol taburunun bilâ-malûmât çekilmesi üzerine düşman istikâmetini 7. Alay üzerine tevcih etti. (Düşmanın herhangi cepheden taarruzu behemehal kuvvetiyle beraber haberdar edilmesi evvelce kıtâ’ata emredilmişdi. 9. Alay 1. [Tabur] ileri karakol taburu bu emri icra etmemiş olduğundan 7. Alay kıtâ’atı da ani olarak düşman karşısında

» 286 «





HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[67”]

Selman-i Pak’dan bozgun kaçan İngilizleri ateşleriyle ta’kib eden bir müfrezemiz

.1/

Irak cephesinde: Bir alayın bölükleri avcı hendeğinde ateş açarken
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[^]kalmasını intâc etmişdir. 7. Alay ileri karakol taburu düşmanın arkasından çıktığı yani gerideki Piyade deresinde görür görmez ihtiyatta bulunan makinalı tüfek ve bir bölüğü ile hemen o civarda düşmana karşı mevzi’ aldırarak ileri mevzi’de bulunan bölüğünü kurtarmak için ateş açtırmışdır. Ve derhal alayı da bu vaziyetten haberdar ederek emrindeki iki topun geriye hareketini ve Muhâcir tepedeki piyade takımınında derhal ric’atini telefonla emretmiş ve bu harekâtını da alaya malûmât vermişdir. Bu sûretle mezkûr tabur bölükleriyle yekdiğerini himaye ettirerek çekilmeğe başlamışdır. Süvâriden müteşekkil olan üçüncü kol (bir liva kadar kuvvetinde) tebdil-i istikâmet ederek Muhâcir tepe gerilerine doğru nehir istikâmetinde sarkmakda idi. (Düşman süvârilerinin bu hareketi üzerine Muhâcir tepede bulunan 7. Alay 1. [Tabur] 'dan piyade takımı mesafenin uzaklığı ve efradı ilerde olması dolayısıyla düşman süvârileri kuvvetleri esir etmişdir) Düşman piyade kuvvetleri mütemadiyen ileri hareketlerine devam etmekte ve karşılarında bulunan 7. Alay 1. [Tabur] ’la muhârebe ederek çekilmekde iken ikinci hatt gerisinde ihtiyatta bulunan 7. Alay 2. [Tabur] fırka emrine Tepeler hattının sol cenahını işgal etmiş idi.9. Alay da hidâyette hattı bir taburla işgal ederek diğer taburunu ihtiyatta bırakmış idi. 7. Alay'in geriye çekilen birinci taburu mevzi’de bulunan 2. Tabur’un sağını temdit etti. Ve taarruz etmekde olan düşmana mukâbeleye başladı. Düşmanın keşif piyadesi 9. Alay cephesinde süvârileri sağ cenahdan, çölden taarruza başlamasıyla 9. Alay ihtiyatındaki taburunu cepheye soktu. Bu zamana kadar ileri karakolda bulunan 1. Tabur’u kısmen toplanabilmiş olduğundan bu taburunu da alıkoydu. Gerek piyade ve [gerek] makinalı tüfeklerle toplarımız düşmana müessir ateş açdı.Taarruz bir dereceye kadar durdurulmuş ise de fırka vaziyeti mühlik olduğu ve taarruz eden düşman kuvvetlerinin de pek fâik olduğunu görerek kolorduya arz etti. Ve kıtâ’atın bu mevzi’den çekilmesini de emir verdiğini malûmât verdi. Ve aynı zamanda yekdiğerini himaye ederek kıtâ’atın geriye çekilmelerini emretdi. Bu emr üzerine 7. Alay’ın sol cenahda bulunan ihtiyat taburu ile makinalı tüfek bölüğü el-Avciye istikâmetinde yürüyüşe geçirildi. Birinci taburu da hemen siperlerini terk etmek üzere mevzi’de yekdiğerini himaye ederek çekilmekte iken kolordudan kıtâ’atın İmam-ı Dûr mevzi’inde mû’tadâne müdâfaa ederek çekilmemesini emrettiğinden tekrar mevzi’lerin işgali bi’l-mecburiye kolordu emri üzerine fırka tarafından emir verildi. Bu ikinci işgal, kıtâ’atımıza epeyce zâiyât verdirmişdir. Fakat düşman süvârilerinin sağ cenahdan Tikrit önlerine kadar kadar sarkması fırkanın esaretini intâc edeceği cihetle mecburen kolordu, fırkaya ric’at emri verdi. Düşman süvârilerinin gerilere doğru sarkması üzerine fırkanın hatt-ı ric’ati kesilmemesi için 15. Tabur istihkam ile 44. Alay’dan bir tabur çöle doğru tertibat aldı ve düşman süvârileri üzerine ateş açdı. Geriye sarkan düşman süvârileri Topçu deresinde bulunan büyük ağırlığa taarruz etmek istemiş ise de fırka ağırlığını himayeye memur olan kararğah bölüğü tarafından üzerlerine ateş açılarak püskürtülmüşdür.Üçüncü defa olarak verilen ric’at emriyle 7. Alay kâmilen mevzi’i terk ederek el-Avciye istikâmetinde ric’ate başladı. El_Avciye’de bulunan 44. Alay da aldığı emir mûcibince el-Avciye sırtlarında yayılarak ihzar ettiği baş siperlerini işgal ile kıtâ’atın ric’atini himaye etmeğe başladı. 9. Alay fırkadan hiçbir emir almamış ise de vaziyetin vahâmeti 7. Alay’ın çekilerek siperlerin düşman tarafından işgali üzerine bilâ-emir çekilerek toplandıktan sonra ric’ata başladı.
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[68b]2 Teşrin-i sani [13]33 (2 Kasım 1917] İmam-ı Dûr mevki’inin krokisi

Irak cephesinde: Düşmana ateşe müheyya on beş santimetrelik seri’ ateşli bataryalardan bir obüs
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[69“]Müteâkiben de istihkâm taburu yürüyüşe geçti. Bütün kıtâ’atm hattı terk edilerek çekilmesi üzerine 44. Alay dümdâr tertibatı alarak ric’ata başladı. Ric’at esnasında düşman tayyareleri kıtâ’at üzerine makinalı tüfek ateşi yağdırmakda idi ise de bu ateşden hiç bir nefer müteessir olmadı. Fırkanın ric’ati esnasında fırka levazımında bulunan epeyce me’kûlât taşınamayarak hayvansızlık yüzünden ihrak edildi. Bu meyanda çokça piyade mermisi de kaldı. Ric’at eden kıtâ’at zevâli müteâkib Tikrit mevzi’ine muvâsalat ederek 7. Alay solda, 44. Alay sağda olmak üzere Tikrit birinci hatt-ı müdâfaasının sol cenahına 51. Fırka işgal etti. 9. Alay ve hücum müfrezesi fırka ihtiyatında olmak üzere fırka karargahı civarında orduğaha geçdi. Düşmanın taarruzu esnasında (İmam-ı Dür mevzi’ine) Tikrit’te istirahatta bulunan 52. Fırka kıtâ’atına icâbında mevzi’i işgal edebilmek için hazırlık emri verildi.Bu fırkadan 43. Alay’dan bir tabur piyade Şişin dere civarında Hille yolunu taht-ı tarassutta bulunduruyordu. İmam-ı Dür taarruzunda düşman kuvvetlerinin bir kısım süvâri ve birkaç zırhlı otomobil geriye doğru sarkmak üzere Tikrit - Hille yolunu, Şişin dereyi kat’ ettiği noktanın 2 km. garbına kadar geldi ise de 52. Fırka topçularının müessir ateşleri sayesinde bir otomobil tahrib edildiğinden diğerleri de cesaret edemeyerek avdet etmişlerdir. (Düşmanın İmam-ı Dür mevzi’ine taarruz eden kuvvetinin iki piyade ve bir süvâri fırkasından ibaret olduğu ric’at esnasında tebeyyün etti) (Evvelce 51. Fırka kolordudan kapalı zarf ile fâik düşman karşısında çekilmek emrini aldığından, çekilmek istedi ise de kolordu ikinci bir emirle mu’tadâ- ne müdâfaa etmelerini emretdi. Bunun için haraket tehire uğradı. Ve nihayet vaziyetin vahâ- meti üzerine kıtâ’ata çekilmeleri emredildi.)Vaziyet-i Umumiye: Ve Muhârebe: Tikrit’te 51. Fırka iki alayıyla sol cenahda nehirden Sarıtepe’ye kadar, 7. Alay solda nehirden çöl yoluna kadar (yol dahil), (44. Alay yoldan Sa- rıtepe’ye kadar 7. Alay’ın sağında), 52. Fırka Sarıtepe’den beşinci nokta-i istinada kadar (37. Alay solda, 43. Alay sağda) 51. Fırka’dan 9. Alay kolordu ihtiyatında idi. 51. Fırka topçuları Birinci Tikrit, 52. Fırka topçuları İkinci Tikrit mevzi’inde, 15’lik obüsler 52. Fırka karargâhı civarında mevzi’de bulunuyordu. 14. Fırka Cebel-i Mekhul’de Vadi-yi Kerim’e gelerek istirahata geçdi.Sol sahilde: Süvâri alayı İmam-ı Dür kasabası civarında, 145. Alay bir sahra bataryası Cebel-i Hamrin’de bulunan fırkalarına iltihak etti. 46. Fırka bütün mevcûduyla Cebel-i Hamrin’de sol sahilde, İmam-ı Dür civarında bulunan süvâri alayı düşmanın fâik kuvvetle takibi üzerine Tikrit hizalarına ric’ate mecbur oldu. Süvâri alayı da Tikrit’in 1 km. şimalinde orduğaha geçerek istirahata geçti. Kıtâ’atm ric’atini müteâkib düşman da yürüyüşüne devam ederek akşam üzeri Tikrit mevâzi’ini işgal eden kıtâ’atımızla temas hasıl etti. Fakat ertesi günü yani 3 Teş- rin-i sani [13] 33 [3 Kasım 1917] tarihinde yapılan tayyare keşiflerinde ise düşmanın el-Av- ciye ile el-Aşık arasında geriye gitmekde olduğu anlaşıldı. 4 Teşrin-i sani [4 Kasım] günü sükûnetle geçdi. Düşman da kuvvetlerini cepheden çekerek süvârileriyle uzakdan emniyetini istihsâl ediyordu. 4/5 Teşrin-i sani [13] 33 [4/5 Kasım 1917] gecesi verilen Kolordu emr-i
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İngilizlerin esaretiyle tethir edilen Kûtü'l-Amâre kasabasında birkaç levha
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[70]yevmisinde bu tayyare keşfine nazaran kolordu kıtâ’atının kemâ-fıs-sâbık hafif bir emniyet tertibatıyla iktifa ederek istirahata geçmesi emrolundu. Bu emir üzerine kıtâ’at evvelce geriye gönderdiği büyük ağırlıkları tekrar celb ettirdi. Ve yalnız işgal ettikleri siper civarında çadır kurmak sûretiyle istirahata geçdi. 5 Teşrin-i sani [13]33 [5 Kasım 1917] ale’s-sabah sol sahilden süvâri alayını takib eden düşmanın bir süvâri livasıyla bir sahra, biri 10,5’luk olmak üzere iki bataryası Tikrit hizalarına kadar sokularak 52. Fırka karargâhıyla tayyare hangarı ve Tikrit yolunu ateş altına aldı. Vuku’bulan bu ateşi müteâkib de cephedeki bataryalardan birisi kıtâ’a- tımızın henüz uykuda olduğu bir sırada düşmanın fecirle beraber piyadelerini hissettirmeden Şişin dereye sokmakla orada toplandığını görerek hemen ateşe başladı. Bunu müteâkiben bütün topçularımız ve piyade kıtâ’atı siperlerini işgal ederek topçular ateşe başladı. Düşman cepheden dokuz batarya ile mukâbele ediyordu. Zevâle doğru topçuları ateşlerini tesbit ederek mevâzi’imizi bombardımana başladı. Bu zamana kadar piyadelerine hiçbir haraket yaptırmadı. Yapılan tayyare keşfine nazaran düşman piyade fırkalarından birisi İkinci Tikrit mevzi’i ile İrtibat tepesi arasında yürüyüşde olduğu görüldü. Bu tayyare keşfine nazaran kolordu 51. Fırka’ya, düşman cepheyi bataryalarla tesbit ederek sağ cenahdan taarruz edeceği ve çevirme hareketine teşebbüs etmesi halinde tehlike melhûz olduğundan bunun önünü almak için cephenin hafif kuvvetle işgal edilerek iktisad edilen kuvvetleri Çifte Türbeler açığında ve ihtiyatta bulundurulması ve düşman tarafından İrtibat tepesi ile İkinci Tikrit mevzi’i arasına yapılacak taarruzun tevkif edilmesi emrolundu. Bu emir üzerine 51. Fırka cepheyi her alaydan bir taburla işgal ettirerek iktisad ettiği kuvvetleri ana zikzak içerisine topladı. Bu esnada kolordudan gelen diğer bir emirde 51. Fırka alaylarından birer taburunu kolordu ihtiyatı olmak üzere 4 ve 5’nci nokta-i istinatlara gönderilmesi bildirildi. Bu emri müteâkib her alay bir taburunu ma- hall-i mezkûrda kolordu emrine sevk etti. Zevâle doğru düşman Şişin dereden Sarı tepe, İrtibat tepesi, İkinci Tikrit mevzi’i arası istikâmetinde topçu ateşi himayesinde olarak iki liva piyade keşif bombardımanı müteâkib mevzi’imize taarruz etti. Ve ilk hamlede 44. Alay siperlerinin bir kısmına girdi. Aynı zamanda bir süvâri livası da cepheden İrtibat tepesi istikâmetinde 37. Alay üzerine hücuma kalkdı. Diğer bir liva süvâri de bir batarya sahra ile sağ cenah açıklarında kolordu hizalarına kadar sarkdı.Ve bataryasını mevzi’ aldırarak 9. Alay ve 44. Alay üzerine ateş açdı. Süvârileri de daha gerilere doğru gitmekte iken kolordu Ondördüncü Fırka’nın bulunduğu mahalde Tikrit istikâmetine hareketini emr etti. Ve mezkûr fırka bulunduğu mahalden haraket ederek cenub-ı garbi istikâmetinde yürüyüşe geçmesi emredildi. Fırka emri alır almaz haraket edince gerilere doğru sarkmak üzere giden düşman süvârileri uzakdan büyük bir yürüyüş kolunun cepheleri istikâmetinde geldiğini görmeleri üzerine cenahı tehditden vazgeçerek geldiği istikâmete çekilmeğe başladı. Bu süvârilere mensûb sahra bataryasına da kolordu emrindeki obüs takımı ateş açar açmaz ancak bir iki mermi attıktan sonra barınamayacağını hissederek çekildi. Cepheden taarruz eden düşman piyadeleri de ateş altında 400 metreye kadar takarrüb ederek Şişin dere ile siperler arasındaki zaviye-i mişelerden tamamiyle istifade ederek kaldı.Bu esnada 37. Alay cephesine ilerlemekde olan bir liva süvâriden
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[70^]tahminen bir alay kadar kuvvet nâgehân hücûma kalkdı. Bu süvârilerin kısm-ı mühimmi siperleri atlamağa muvaffak oldu ise de siperlerde bulunan piyade ve makinalı tüfeklerimizin ateşiyle bunlar da bulundukları mahalde imhâ edildi. Fakat evvelce 400 metreye takarrüb ettiği bildirilen düşman piyadeleri de bu süvâri hücumunu müteâkib taarruza kalkdı. Cephenin hafif kuvvetle işgal edilmesinden bi’l-istifade ve zaten süvâri hücumu ile cephenin kuvve-i mukâ- vemesinin tenâkusu dolayısıyla pek ziyade takarrübe muvaffak olmuş olan düşman hücum ile gerek 51. Fırka ve gerekse 52. Fırka siperlerinden birer bölüğün mıntıkayı işgal ve içinde bulunanları esir etti. Zevalde ordudan alınan emirde kolordunun muhârebeyi kabul etmeyerek Cebel-i Mekhûl ve Hamrin mevâzi’ine çekilmesi emrediliyordu. Fakat kolordu muhârebeye girişmiş olduğundan akşama kadar muhârebeyi idare ettirmek mecburiyetinde olduğu gibi mev- zi’in terk edilemeyeceğini hatta Birinci, İkinci ve Üçüncü Tikrit mevzi’lerinde aylarca müdâfaa edeceğini cevaben bildirdi. 43. Alay cephesinde keşif faaliyetinde bulunan düşman süvârileri de topçu ateşleriyle zâiyât verdirilerek tard edildi. Düşmanın birinci ateş hattını işgal etmesi üzerine 44. Alay ile 37. Alay kıtâ’atı ikinci ateş hattına çekildi. Ve ilerlemek teşebbüsünde bulunan düşmanı da zikzaklardan ateş altına alarak tevkif etti. 44. Alay’ın ikinci hatta çekilmesi üzerine mezkûr alay kumandanı sol cenahda bulunan 7. Alay’dan bir tabur kadar kuvvetin ihtiyatına gönderilmesi için bir çare bulunduğundan 7. Alay ihtiyatında ve kal’a bedeninde bulunan 7. Alay 1. [Tabur] iki makinalı tüfekle 44. Alay ihtiyatına gönderildi. Bu sûrede vaziyet 3 saat sonraya kadar tesbit edildi. Birinci hattın sükûtuyla sol cenahda bulunan 7. Alay’ın vaziyeti de tehlikeye düştüğünden fırka ile muhabere neticesinde düşmanın bu alay cephesinde başlaması üzerine mezkûr alayın da Tikrit kalesi civarındaki kal’a bedeni hattına (ikinci ateş hattına) çekilmesi emredildi. Bu emri müteâkib 7. Alay cephede bulunan taburuna geri çekilmesini emretdi ise de düşman bu çekilmeyi hissettiğinden bir alay süvâri ile mezkûr taburu hücuma başladı. Tabur da tekrar siperleri işgal ve düşmana mukâbelede bulunarak tard ettikten sonra aldığı emir mûcibince ikinci ateş hattına çekildi ve vaziyet de bu sûrede tashih edildi. Bu sırada Tikrit’den Araplar ellerinde beyaz bayraklarla İngilizlerin bir an evvel gelmesi için işaretler ver- mekde iken 7. Alay’dan bir makinalı tüfek kurularak mezkûr Araplar makinalı tüfenk ateşiyle öldürülmüşdür. Vaziyet akşama kadar tesbit ve muhâfaza edilerek gurubu müteâkib kolordu kıtâ’atma Cebel-i Hamrin istikâmetinde ric’at emri verdi. Bu emirde 51. Fırka’nın sahil yolundan 52. Fırka’nın da çöl yolundan çekilmesi bildiriliyordu. Aynı zamanda 14. Fırka da Vadi-yi Kerim’de himaye mevzi’i alarak kıtâ’atın ric’atini temin etmesi emredilmekde idi. Bu emir üzerine evvela cephede bulunan 51. Fırka ba’dehû 52. Fırka ve 9. Alay çekilerek Vadi-yi Kerim
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[71“]istikâmetinde yürüyüşe geçdi. Tulû’î müteâkib Vadi-yi Kerim’e muvâsalat edilerek hatt-ı müdâfaa gerisinde bir müddet istirahat verildi. Bu istirahat müddeti hitamında 51. Fırka ve 52. Fırka Hamine istikâmetinde yürüyüşe geçdi. Bu fırkaların haraketinden takriben bir iki saat sonra da 14. Fırka yürüyüşe geçdi. Zevalde Harnine’ye muvâsalatla bütün kıtâ’ata istirahat verildi ve iâşelerinin temini için de Hamine anbarındaki erzak müsâveten tevzi’ ve taksim edildi. İki saatte bir moladan sonra buradan da hareket edilerek guruba yakın Şerice civarında ordugaha geçdi. Gurubu müteâkib de dümdâr vazifesiyle muvazzaf olan 14. Fırka ordugaha muvâsalat etti. Ertesi günü yani 7 Teşrin-i sani [13] 33 [7 Kasım 1917] bütün kıtâ’at yalnız 14. Fırka’dan 142. Alay bir takım sahra topuyla Şerice’de terk edilerek Fetha boğazı istikâmetinde başta 52. Fırka olmak üzere yürüyüşe geçdi. Bu mahalde terk edilen 142. Alay ileri karakol tertibatını alarak emniyetini tesis etti. Kolbaşında bulunan 52. Fırka boğazı geçerek Fetha menzili civarında 51. Fırka Cebel-i Mekhûl önündeki tepelerde, 14. Fırka da boğaz me- dhalindeki Fetha karakolu binası civarında orduğaha geçerek geceyi geçirmek üzere kaldılar. Sol sahildeki süvâri alayı da kıtâ’atın ric’ati üzerine Cebel-i Hamrin’e çekildi. Ertesi günü yani 8 Teşrin-i sani [13]33’de [8 Kasım 1917] süvâri alayı sağ sahile geçerek Şerice’de bulunan 142. alaydan mıntıkayı teslim aldı. Bu alay da vazifesini devir teslimden sonra Fetha’da- ki fırkasına iltihak etti. 51. Fırka’dan 9. Alay müstakillen Şerice, Belâlîc çöl yolunu takiben Belâlîc’e gitmesi fırkanın mütebâkî kıtâ’atının da Fetha boğazını geçerek Vadi-i Cehenneme gitmesi Fetha menzili civarında bulunan 52. Fırka da 43. Alay’ı 14. Fırka emrinde terk ederek el-Hamra’ya gitmesi, 14. Fırka da Fetha mevâzi’ini işgal ile tahkim etmesi emredildi. Bu emir üzerine 9. Alay yürüyüşe geçerek üç günde Belâlîc’e muvâsalat etti. 51. Fırka’nın mütebâkî akşamı da 10 Teşrin-i sani [13]33’de [10 Kasım 1917] Kal’atü’l-Benin’e, 52. Fırka 9 Teşrin-i sani [13]33 [9 Kasım 1917] tarihinde el-Hamra’ya muvâsalat ederek orduğaha geçdiler. 14. Fırka ve 9. Alay mevâzi’i ber vech-i âtî işgal etti. 142. Alay solda nehirden Siyahtaşlı tepeye kadar 166. Alay vasatta Siyahtaşlı tepeden Çakaltepe’ye kadar, 3. Alay Çakaltepe’den 180 rakımlı tepeye kadar. Bu tepeden Haraptepe’ye kadar 14. Fırka hücüm müfrezesinden bir takım, Haraptepe’den Ayn-ı Nahâle’ye kadar 14. Fırka istihkâm bölüğü, Ayn-ı Nahâle’den Belâlîc’e kadar da 9. Alay, 14. Fırka’nın karargâhı hücüm müfrezesi Çakaltepe’dedir. 14. Alay Topçu cephedeki piyade alaylarının emrinde olmak üzere grub grub mevzi’dedir.Bu fırka emrinde ayrıca 15’lik obüs taburu da vardır. Bu taburdan bir batarya Taşlı- dere’de bir takım 150 rakımlı tepede diğer takımı da Ayn-ı Hâlid’de 46. Fırka emrindedir. Mevzi’de bulunan kıtâ’at kâmilen tahkimatla iştigal etmekde idi. 14. Fırka emrinde terk edilen 43. Alay bu fırka alaylarına tahkimat hususunda muâvenet etmekde idi. 1 Teşrin-i sani [13]33 [1 Kasım 1917] tarihinde 43. Alay verilen emirle fırkasına iltihak etti. 10 Teşrin-i sani [13] 33 [10 Kasım 1917] tarihinde 51. Fırka kıtâ’atına orduğah mahalli tayini ile meşgûl iken 7. Alay’dan bir tabur Katranlı dereden Belâlîc’e gitmek üzere yol tumbalarını işaretlemeğe gitmesi emredildi. Bunun üzerine bu vazifeye 7. Alay 2. [Tabur] ta’yin edilerek gönderildi. Fırka 13. Kolordu ile de irtibat tesis etmek üzere 46. Fırka 191. Alay’dan bir taburunu Ayn-ı Hâlid’e gitmesi emredildiğinden 191. Alay 2. [Tabur]
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[71»]bu vazifeye tayin edildi. Mezkûr tabur aldığı emir mûcibince hareket ederek Ayn-ı Hâlid’e gitti. Muvâsalatında bulunan obüs takımıyla telsiz telgraf müfrezesini emrine aldı. 18 Teşrin-i sani [13]33 [18 Kasıml917] tarihinde 7. Alay 2. [Tabur]’u tebdil etmek üzere 7. Alay 3. [Tabur] gönderildi ise de fırkanın kamilen mevâzi’i işgal ve tahkim etmesi emredildiğinden taburun alaya iltihak etmek üzere gelmeyerek yerinde kalması ve alayın bu mahalle iltihak etmesi emredildi. 52. Fırka da Aynü’d-Deblîs ve Ayn-ı Nahâle mıntıkasının işgaline memur oldu. 14. Tabur istihkâm, 52. Fırka’nın mıntıkayı işgalinde 14. Fırka emrine verildi. Mevâzi’i işgal eden fırka alayları cephelerine birer bölük emniyeti temin etmek üzere sürerek kıtâ’at kâmilen mevâzi’ gerisinde orduğaha geçdi.Vaziyet-i Umumiye: Cebel-i Mekhûl’de sağ sahilde sağ cenahda 51. Fırka Belâlîc’den H. tepesine kadar (9. Alay sağda, 7. Alay solda) 44. Alay ihtiyatta, hücüm müfrezesi topçu alayı Vadi-i Cehennem’de keza ihtiyatta, fırka karargâhı, sıhhiye bölüğü Vadi-i Cehennem’de vasatta, 52. Fırka H. tepesinden Ayn-ı Nahâle’ye kadar 43. Alay mevzi’de, 37. Alay, 52. Alay Topçu Hücum Müfrezesi el-Hamrâ’da ihtiyatta. Fırka karargâhı sıhhiye bölüğü de el-Hamra’dadır. Sol cenahda 14. Fırka Ayn-ı Nahâle’den Dicle nehrine kadar (3. Alay sağda, 166. Alay vasatta, 142. Alay solda, 14. Alay topçu piyade alayları emrinde) mevazi’de hücum müfrezesi fırka ihtiyatında, fırka karargâhı Çakaltepede, kolordu süvâri alayı Şerice’de, bir süvâri jandarma bölüğü Tikrit’te, sol sahilde Cebel-i Hamrin’de, 46. Fırka nehirden itibaren Ayn-ı Hâlid’e kadar olan mıntıkada (145. Alay sağda, 144. Alay solda, 191. Alay iki taburuyla fırka ihtiyatında. Bu alayın bir taburu Ayn-ı Hâlid’de, 46. Alay topçu ihtiyatta) Kolordu karargâhı el-Hamra’da Teşrin-i sani [13] 33 [Kasım 1917] nihâyetlerinde sol sahilde Cebel-i Hamrin’de bulunan 46. Fırkanın 6. Ordu nizam-ı harbinden çıkarak 4. Filistin Ordusu emrine şevki emredildiğinden 52. Fırka ihtiyatında bulunan 37. Alay sol sahile geçerek mezkûr fırka mevâzi’ini teslim aldıktan sonra 46. Fırka alay alay olmak üzere Musul istikâmetinde yürüyüşe geçdi. Ayn-ı Hâlid’de bulunan 191. Alay 2. [Tabur] da 13. Kolordu 1. Alay’dan gelen 4. Tabur’a vazifesini devir ve teslim ettikden sonra fırkasına iltihak ederek son kafileyi teşkil etmek üzere haraket etti. Kanun-ı evvel [13] 33 [Kazım 1917] hidâyetlerinde düşman bir liva piyade, 6 liva süvâri ile 13. Kolordu cephesine taarruzu bilindiğinden 52. Fırka’nın 13. Kolordu’ya muâvenet ve emrine girmek üzere kâmilen sol sahile geçmesi emrolunduğundan 7 Kanun-ı evvel [ 1 ]333 [7 Kazım 1917] tarihinde mezkûr fırkanın mevzi’de bulunan 43. Alay, 44. Alay tarafından tebdil edilerek fırka sol sahile ve Tellü’z-zeheb istikâmetinde orduğaha geçdi. Fakat düşman 600 kadar çadırlı orduğahını terk ederek çekildiği cihetle 52. Fırka Kumandanı Hayri Bey’in verdiği raporda iâşe keyfiyetinin noksan olması efrad ve zâbitânın kuvve-i maneviyeleri üzerinde pek büyük tesir icra ettiği, zâbitânın verilen maaşla idaresi kâbil olamadığından maaşların tezyidi, aksi takdirde pek büyük fenalıklara sebeb verileceği, bu halin devamı cephede silah kuvvetini

»304 «



2₺s -—1 L>u» * 2 J* * »

» 305 «



HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[72“]daima azlığı intâc edeceği fırkaların birinin lağvı halinde mezkûr fırka gayr-ı muhârib efradının da teslimi sûretiyle cephe mevcûdunun tezyidi ancak kabil olacağını bildirmesi üzerine 52. Fırka 18 Kanun-ı evvel [13]33 [18 Kasım 1917] tarihinde lağvedildi.Fırka’nın alayları hâl-i aslisini muhâfaza etmek üzere 14. Fırka’ya hücum müfrezesi, 52. Topçu Alayı, her iki fırka’ya verildi. 14. Fırka’nın da 142. Alay ve 166. Alay lağvedilerek 142. Alay 51. Fırka’ya; 166. Alay da 14. Fırka’ya mevcudlannı ikmal etmek üzere verildi. 52. Fırka’nın lağvı üzerine kolordu kıtâ’atı ber vech-i âtî vaziyeti ahz etti.Vaziyet: Sağ sahilde 51. Fırka Belâlic’den Ayn-ı Nâhîle’ye kadar, 14. Tabur istihkam Ayn-ı Nâhîle’den Harap tepeye kadar, 14. Fırka sol cenah’da Harap tepe’den Ayn-ı Hâlid’e kadar (sol sahil de dahildir), Kolordu süvâri alayı Şerice’de, kolordu kararğahı el-Hamra’dadır. (14. Fırka’nın 3. ve 43. alayları sağ, 37. Alay’ı sol sahildedir.) Mevâzi’i işgal eden kıtâ’at kâmilen tahkimat ve yol inşasıyla meşguldür. Bu vaziyette 15 Şubat [13] 34 [15 Şubat 1919) tarihine kadar geçirildi. Bu zaman zarfında beher nefere takriben 400-500 gram ekmek, 300 gram pirinç, bazen 100-150 gram üzüm verilmek [verilerek], hayvanâta da bir veyahut bir- buçuk kilo arpa, bazen de üzüm verilmekde idi. Mevzi’de bulunan kıtâ’atın verilen bu erzakı pişirmek için odun verilmediğinden mecburen yevmiye birkaç hayvanla miktar-ı kâfi nefer çölde odun topluyordu. Bu hal pek az devam etti. Çünkü hayvanâta verilen gıda pek az olduğundan kuvve-i tahammüliyeleri kalmayarak bu vazife de efrada tahmil edildi. Zaten pek az nisbette verilmekte olan gıda efradı gün be gün düşürmekde iken bu vazife de tahmil edilir edilmez büsbütün kuvvetten düşmelerine sebeb oldu. 51. Fırka Dicle nehrine uzak bulunduğundan su hususunda müşkilât çekilmekte idi. Kıtâ’atın mümkün mertebe istirahatlarının temini maksadıyla 15 Şubat [13]34 [15 Şubat 1919) tarihinde 51. Fırka mevzi’de 44. Alay’ı terk ederek Kal’atü’l-Bint orduğahına çekildi. 14. Fırka da her alaydan bir taburunu mevzi’de bırakarak münâsib mesafe geride ordugâha geçdi. 44. Alay bir taburunu Belâlic’e, bir taburunu Aynü’d-Deblis diğer taburunu da Ayn-ı Nahâle’ye ta’biye etti. Mart [1]334 [Mart 1919) zarfında kıtâ’at zâbitânın endaht hususunda melekelerinin tezyidi için bir endaht mektebi küşad edildi. Bu endaht mektebinde ifâ-yı vazife etmek üzere fırka hücum bölükleri kolordu süvâri ve piyade muhafız takımı ve bir batarya cebel endaht mektebi emrine verildi. Kolordu kıtâ’atımn kışlık iâşesi için elinde mevcud vesâitle İmam-ı Dür ve Tikrit’e epeyce erzak idhâr etmişdi. Fakat düşmanın fâik kuvvetle bu mevâzi’e taarruzu üzerine evvelce verilen çekilme emri mûcibince İmam-ı Dür mevzi’i pek az mukavemetten sonra 51. Fırka tarafından terk edildi. Bu çekilme esnasında mevzi’ gerisinde idhâr edilmiş olan erzak kısmen ihrak, kısmen de düşmana terk edilmişdir. Bu hal ayniyle Tikrit’de de vâki’ olmuşdur. Kolordu kıtâ’atı Cebel-i Hamrin ve Mekhûl mevâzi’ine muvâsalat ettiği zaman kolorduya daha birkaç ay iâşe edebilecek olan erzakın İmam-ı Dür ve Tikrit’de terk edilmesi
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iâşeyi müşkilâta uğrattığından ordunun her ihtimale karşı Musul, Şirkat anbarlarında bulundurduğu ihtiyat erzak celb edildi ve bu sûretle kıtâ’at iâşe edilmeğe başladı. Yalnız gelen erzakın bir kısmı da kolordu kumandanı Cafer Tayyar Bey tarafından ektirilmek üzere istihlak edilmesi, aynı zamanda hücum müfrezesi, kolordu karargahına da kıtâ’ata verilen erzakın 5-6 misli fazla verilmesi, açlığı günden güne tezyîd etmekde idi. Bidâyedde 400-500 gramdan verilmekte olan dakik 300 grama tenzil etti. Bilâhare bu mikdar 150-200 grama da indirildi. Verilen ağdiyenin cinsi evvelce buğday ve arpa iken bilâhere kumdan tabir ettikleri darıya tebdil edildi. Hatta bazı zamanlarda bu da verilmeyerek efrad ve zâbitânın iki-üç gün aç oturdukları da görüldü. Beşeriyet için bir darbe-i âh ve enin ve fecâyi’i müellim olan sefalet, (Fizyoloji) (mevâd-ı gıdâiye mefkûdiyeti) Harb-i Umumî evâhirinde tam manasıyla hükmünü icra etmiş, bilhassa ordunun akşamından 6. Ordu’ya mensub 18. Kolordu kıtâ’a- tını ziyâdesiyle sarmış idi. Bu felaket gününün mebde’i [1]333 [1917] Kanûnî’leridir. Bu hâl-i iştimale varlıkda ahkâr yokluk ihdâsından husûle getirilmiş bir keyfiyet olub âmilleri doğrudan doğruya Ordu kumandanı Halil Paşa ile Kolordu Kumandanı Miralay Cafer Tayyar Bey’dir. (Mûmâ-ileyh Arnavutdur) Bunların idâre-i ihânet-kârâneleriyle ahvâl ve vaz’iyet o kadar müessif ve gayr-ı kâbil-i iftihâm bir manzara iktisâb etmişdi ki bunu unutmak ve hatırdan çıkarmak asla mümkün olamaz. Muhâfaza-i istikbalimiz ve bekâ-yı mevcûdiyet-i millîyemiz yolundaki silah başı !... Emrine bir safvet-i dindârâne ve hissiyât-ı vatanperverâ- ne ve bir berekât-ı hamiyetle mutâvaat gösteren efrad ve milleti bu açlık bir hâlet-i devreye ilkâ etmiş, gözlerdeki nûr zekâ-yı dimağlardaki muhâkeme ve kuvve-i muhayyileyi silmiş, dizlerdeki kuvveti, bileklerdeki metâneti kırmışdı. Şirkat, Ayn-ı Hâlid, Ayn-ı Hüseyn’e kadar, mahalde hattın müdâfaasıyla muvazzaf kıtâ’atın düşmana tevcih-i silah için kudreti yok idi. Su-i idâre bunu imhâ etmişdi. Gün be gün vefâyât mikdarı bir nisbet-i mütezâyide ile artmakta idi. Ot, kök, kemik yiyerek şişip ölenlerin adedi bir mahşer-i emvât ve bir enkâz-ı ecsâd teşkil ederek Cebel-i Hamrin silsile-i cenûbundan Musul ve gerilerine kadar olan sahanın her tarafı âmâl-i menfûrâne yolunda kurban olanlarla dolmuş idi. Her on iki saatte bir hulûl eden şems-i gârîb gibi günün her saatinde binlerce evlad-ı vatan sönüp gidiyordu. Kıtâ’at da yüzde nisbetiyle hizmete ve harekâta muktedir efrad miktarı her bir bölükde bir mangayı tecâvüz etmez olmuşdu. Asker de silah isti’malinden sarf-ı nazar, silah taşımakdan âciz bir hale gelmişdi. Ordunun zî-ruh kuvvâsı sıfıra müncer olmuş veya bi’n-netice kabiliyet ve kıymet-i harbiye hiç kalmamışdı. Günlerin imrârıyla vaziyet ciddi vehâmet almış havaların adem-i müsâadesi solgun ve düşkün vücutlarda te’sirat-ı ma’kûse ile tahribâtını yapmağa
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[73a]başlamışdı. (Of annem of, ölüyorum, açım) sedâ-yı müellimâtı ordugâh sahalarında kulakları tehziz ve tahriş, vicdanları ta’zib ederek yüksele yüksele Irak’ın semâ-yı sâfında yer tutuyordu. Yalın ihzarı toprak yığını olan her hangi bir Mehmedcik bir kaç dakika kendisi gibi mevtin pençe-i kahrına vücudunu tevdi edecek diğer bir arkadaşından medet umuyor. Bir lokmacık olsun ekmek ver tazarruât-ı zelilânesini son nefesinde bile solmuş dudaklarından döküyordu. Birkaç senelik harbin temâdisinde hiç de yüzünü çevirmeyen vücûh-ı kesire ile birçok fedâkârlıkların timsal-i zî-hayali olan kahraman Mehmedlerin ahval-i rûhiyeleri birçok rûhî şekle girmişdi. Herşeye ağlar asla gülemezdi. Açlık yüzünden hayatlarına bizar kalan bu masumînin merbutiyet-i dindarâne ve mukavviyeleri tezelzüle uğramışdı. Bahadırlığın bir heykel-i kadidi olan bu mazlumîn yarı canlı gezerken ve ölürken mukaddesâtına küfren ilan-ı mâ’siyet ediyor. Ve bir manzara-i fecâat-âlûd içerisinde iki cık cık bir tuh karşısında hayata veda ile yaşamasından ziyade arzu ettiği mevt-i bâriden pençesine girib arzu-ı sine-yi siyehine gömülüyordu. Hem öyle ki kansız, kefensiz (bir asker için ne kadar acı bir mahrumiyet) ah tahassür ve mahrumiyet ile dökülen inci gibi gözyaşları hâlelenmiş binlerce şîrâne nazarların ebediyyen kapanması karşısında herkes aynı âkîbete muntazır idi. İşte bu felâket-engiz ahval karşısında tabiatiyle hâdis olan her türlü inkıyatsızlığa zâbitânca göz yumuyor. Ve müsebbiblerine karşı da vatanın selamet-i âtiyesi endişesi ve mülâhazasıyla ses çıkarılmıyordu. Bu ise ezher-i cihet bir emr-i vicdânî idi. Şurası şâyân-ı teessüf ve teemmüldür ki zâbitân, efradın cenazesini elleriyle defnetmek gibi hidemât ibraz eylediği halde gemisini kurtaran kaptan kâbilinden olarak firar edenler için zâbitânın fezâyihi sebeb-i yegâne olarak kolordu emr-i yevmisinde zikr olunuyordu. Her gün reklamcılığın bir numûne-i denaetkârânesi olarak askere, efrâda selam deniliyor. Zâbitâna mukaddes bir vazife olarak kazanbaşı gösteriliyor. Nefer başına yevmiye beş okka ebegümecinin te’minine masruf-ı himmetin en büyük bir hizmet olduğu ihtar ediliyor. Emrinden ölene meşâkk-ı seferiye neticesi fevt denilmesi için mahremâne tebliğat icra ediliyor. İşte bu derece açıkça icra edilen cinâyetin fâil-i hakikisi olan Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey eTal-i ihânetkârÂnesini daha ilerleterek teftişlerinde birkaç tonluk erzak keleklerinin yakinen vusulüyle iâşenin düzeleceğini vicâhen i’lân eder. Halen bile 500 gramdan dakik, 200 gramdan et verilmesi emrettiği iğfâlâtıyla zâbitânın su-i isti’mâlinden bahsederek zâbita-i ahlakiyenin itaat-ı askeriyenin inhilâline sebeb olurdu. Kendisinin cüıûh-ı efkârı ve maiyyet-i erkânı ve zâtı için tesis ettiği tabldot-ı nefâseti ve sarfiyâtı hakkında ne kadar acı yazılmış olsa sezâdır. Buna binâen âciz bir kalemle muharrer su-i vukûât-ı müessifeye mukâbil maksadın ne olduğu yani 18.000 kişilik bir Türk Ordusu’nun imhâsında olub olmadığı kari’inin kanâat-ı vicdâniyesine terk olunur.
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[73b]Cebel-i Hamrin Krokisi

Irak cephesinde: Esir edilen İngiliz zabitleri

__ — »J 'Esir İngiliz generalleri Bursa’da ikâmetgâhları bahçesinde
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[74a]51. Fırka alayları bir mâh fasıla ile yekdiğerini tebdil ediyordu. 26 Nisan 13]34 [26 Nisan 1918) tarihinde düşman 13. Kolordu cephesine taarruz ederek Kerkük’ü zapt etti. Ve 1., 5., 6. alaylardan epeyce esir aldı. Bunun üzerine Şerice’de bulunan 18. Kolordu Süvâri Alay’ı 13. kolordu emrine girmek üzere Altınköprü’ye haraket emrini aldı ve gitti. 18. Kolordu alaylan mevcudununda açlık sebebiyle azalmasından dolayı düşmanın 13. Kolordu cephesinden yaptığı bu hareket üzerine bu cepheden de bir haraket yapması ihtimaline binaen muharib kuvvetini tezyid etmek üzere her alay bir tabur haline ifrağ edildi. Ve 8 tüfekli, bir makinalı tüfek bölüğü de ancak teşkil edilebildi. Bu sıralarda Ayn-ı Hâlid’den bir kısım süvâri, bir süvâri sahra bataryası ve birkaç otomobilden mürekkeb düşman kuvveti Tellü’z-zeheb sırtlarına kadar gelerek sağ sahilde bulunan Fetha menzilini ve ağırlıktan ateş altına aldı. Düşmanın bu harekete mâni’ olmak üzere 9. Alay’dan iki bölük piyade ve bir makinalı tüfek takımı sol sahile geçirilerek (Tell-i Ali’ye, Turâb-ı Makber kenannda) 3. Alay’dan da bir tabur piyade keza sol sahile geçirilerek Onüçüncü Kolordu’ya muâvenet maksadıyla Tellü’z-zeheb sırtlanna gönderildi. Aynı zamanda Belâlic mevzi’i 7. Alay Aynü’d-Deblis, Ayn-ı Nahâle, Harap tepeye kadar olan mevazi’de hücum müfrezeleri piyade ve süvâri muhafız takımları (kolordunun) 14. Fırka cephesinde yine kendi kıtâ’atı tarafından takviye edildi. Bir iki gün sonra kolordu düşmana mukâbele edemeyeceğini anlayınca Musul istikâmetinde çekilmeğe karar vererek kıtâ’atına bu karan ta’mim etti.Ber mucib-i emr kolordu kıtâ’atı mevzi’lerini terk ederek ağırlıkları yanında olduğu halde bu çekilme esnasında dümdâr vazifesini hücum müfrezeleri ifa edecekti. 51. Fırka çekilme emrine müteâkib 7. Alay’ına Belâlic’de bırakmak üzere hareket etti. Ve Şirkat’e muvâsala- tında orduğaha geçerek orada kaldı. 14. Fırka kıtâ’atı da ber mucib-i emr hareket ettiler ise de düşmanın yapmış olduğu harekât-ı taarruziye ciddi olmayıb bir nümâyişden ibâret olduğu çekilmesinden anlaşılması üzerine umum kolordu kıtâ’atına iş’ar-ı âhire değin yerlerinde kalmaları emredildi. Bu emirle kıtâ’at haraketten sarf-ı nazar ederek bulundukları mahalde yerleşdiler. Bir müddet sonra tekrar alayların teşkili emredildi. Bu emri müteâkib de 23 Mayıs [13]34 [23 Mayıs 1918] tarihinde 51'inci Fırka lağ\^edildi. Bu fırkanın 7. ve 9’ncu alayları 14. Fırka’dan da 43. Alay’ını hâl-i aslîlerini muhâfaza etmek üzere 14. Fırka teşkil edildi. Geriye kalan 44. Alay 9. Alay’a, 3. Alay 43. Alay’a, 37. Alay da 7. Alay’a mevcudlarını ikmal etmek üzere verilmek süreriyle lağvedildi. Bunlardan fazla kalan zâbitân kadro fazlası olarak ordu açığına sevk edildi. 18. Kolordu’nun mevcûdu bir fırkaya tenezzül eder etmez bu nâm da kaldırılarak “Dicle Grubu ünvanı” verildi. Ve 14. Fırka Kumandanı Kaymakam İsmail Bey Grup Kumandanı tayin edildi. Her iki fırkanın hücum bölükleri birleştirilerek grub hücum müfrezesi teşkil edildi. 51. Alay topçusu da kâmilen orduya gönderildi. Kolordu karargâhı da bütün hey’etiyle Filistin Ordusu emrine gitti. Kolordu süvâri alayı takviye edilerek bir bölük teşkil edildi. Piyade, süvâri muhtelit takımları da grup emrine verildi. Şu halde Dicle Grubu ber vech-i âtî kuvvetlerden teşekkül etmişdi. (7., 9., 43. olmak üzere üç piyade alayı ile 14. Alay topçu grup hücum müfrezesi, süvâri bölüğü, sıhhiye bölüğü, tayyare bölüğü, telsiz telgraf takımı, köprücü treni, istihkâm bölüğü, telgraf bölüğü, ekmekçi takımı) [1]333 [1917] senesi evâsıtında cebhe-i harbde silah kuvvetini verilen zâiyâttan dolayı ikmal edilemeyerek gittikçe azalması, kıtâ’atındaki muhârebe kabiliyetinin tenâkusunu mû- cib olduğu cihetle bunu ateş kuvvetiyle telâfi etmek maksadıyla her tabur da dörder tüfekli

» 314 «



» 315 «



HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[74b]birer ağır tüfek makinalı bölüğü ve her piyade bölüğünde birer hafif tüfekli makinalı tüfek takımı ve alay makinalı tüfek bölüğünde sekize iblağı emredilmişdi. Fakat bu kıt’âları teşkil için elde makinalı tüfek mevcud olmadığından bilâhare tüfekleri verilmek üzere yalnız efrâd ve zâbitânı tefrik edilmek sûretiyle kadro halinde teşkil edildi. Bir sebeb-i mücbir karşısında 51., 52. Fırkaların lağvıyla elde pek çok makinalı tüfek kaldığından evvelce emredilen bölük ve takımlar teşkil edildi. 51. Fırka ile 18. Kolordu’nun lağva üzerine cepheye kıtâ’at ber vech-i âtî yerleştirildi.Sağ sahilde Cebel-i Mekhûl’de sağ cenahda, 7. Alay Belâlic’de vasatta, 9. Alay Ay- nü’d-Deblis, Ayn-ı Nahâle’de sol cenahda, 43. Alay Fetha boğazında sol sahilde Cebel-i Ham- rin’de, hücum müfrezesi Şerice’de, süvari bölüğü (18. Kolordu’nun lağvından evvel düşman Tellü’z-zeheb’e yaptığı harekata karşı cephedeki kuvvetin [i] fazla göstererek iğfâl etmek maksadıyla Cebel-i Hamrin’e portatif ve mahrûtî çadırlarla sahte bir orduğah inşa edilmişdir. Ayrıca tahtadan toplar da imal edilerek mevâzie ta’biye edilmişdir.)Altıncı Ordu Kumandanı Halil Paşa maiyet-i erkânıyla yaptıkları denâete mükâfeten müşârun-ileyhin tecziyesi lazım gelirken Şark Orduları gurubu kumandanlığına tayin olundu. Yerine de 4. Kolordu Kumandanı Ali İhsan Paşa ta’yin olundu ise de avdetine kadar ordu kumandanlığını Dicle Gurubu Kumandanı İsmail Hakkı Bey ifâ etti. Ali İhsan Paşa 19 Ey
lül [1 ]334 [19 Eylül 1918] tarihinde Musul’a muvâsalat ederek kumandayı deruhde, İsmail Hakkı Bey de gruba avdet etti. Ordu kumandanı vürûdundan birkaç gün sonra kıtâ’atı teftiş edeceğini ordu emr-i yevmisiyle ta’mim etti. Ve 7 Teşrin-i evvel [13]34 [7 Ekim 1918] tarihinde de teftişini icra etmek üzere Şirkat’e muvâsalat etti. Evvela Şirkat menzilini ba’dehû 58. Seyyar Hastahânesini ve topçu alayını aynı zamanda grup karargâhını, ertesi günü 8 Teşrin-i evvel [13] 34 [8 Ekim 1918] Belâlic ve 59’ncu Seyyar Hastahanesini teftiş etti. Aynı zamanda mevâzi’i gezdi. 9 Teşrin-i evvel [1] 334 [9 Ekim 1918]tarihinde 43. Alayı Fetha menzilini teftiş etti ve mevâzi’i gezdi. 9 Teşrin-i evvel [13] 34 [9 Ekim 1918] tarihinde Grup Süvâri Bö- lüğü’nü teftiş ettiği gibi ora tahkimatını gezdi. Sol sahile geçerek hücum müfrezesini teftişini müteâkib Cebel-i Hamrin mevâzi’ini gezdi. Tekrar zevalde sağ sahile geçerek öğle yemeğini 43. Alay karargahında yedikten sonra akşamüzeri el-Meshak’da bulunan 7. Alay müfrezesiyle el-Hamra’da bulunan 9. Alay kıtâ’atını teftiş ederek grup karargahında geceyi geçirdi. Ve ertesi günü yani 10 Teşrin-i evvel [13]34’de [10 Ekim 1918] 3. Aiay’ı teftiş ettikten sonra avdet etti.İkinci İhtiyat Alayı (üç taburu) nâm-ı diğerle Van Cenup Müfrezesi, Yakup Cemil Bey kumandasında, Yakup Cemil Bey’in Irak’da bulunan 141. Alay Kumandanlığına tayin edilmesi üzerine yerine İtfaiye Alayı Kumandanı Kel Ali Bey tayin edilmişdir. Bu alayın emrine ayrıca Barba ve Şelice hudut taburları da verilmişdir. Ayrıca Van Jandarma Alayı da bu müfreze emrinde idi.
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE¿757[1]331 [1915] Kanunî’lerinde düşman taarruzu üzerine Muş Talimgâhı da ilhak edildi. Harput Jandarması (dolgun mevcudlu bir taburdur) 100 mevcudlu bir süvâri bölüğü, bir mantelli sahra bataryası, perakende toplarla cem’an müfrezenin yirmi topu var idi. Müfreze Bitlislidir. Bitlis’in sükûtu üzerine bu kuvvetlerden kalan kısım 800 mevcudlu bir tabur halinde yine Kaymakam Ali Bey Kumandasında Hizân’a gelmişdir. Hizân’da [1 ]332 Haziran’ına [Haziran / Temmuz 1916] kadar kalmışdır. [1]332 Ağustos’unda [Ağustos / Eylül 1916] düşmana taarruz edilerek Bitlis istirdad edildi. Bilâhare 2.000 kadar aşâir kuvveti de iltihak etti. Bu taburun iki bölüğü ve 2000 Kürt aşâiri Binbaşı Şemseddin Bey kumandasında Van harekâtına memur edildi ise de taarruz adem-i muvaffakiyetle neticelenerek müfreze ric’ate mecbur oldu. Ve taburun diğer iki bölüğüyle takviye edildi. Müfreze kumandanı Ali Bey de 36. Alay Kumandanlığı’na ta’yin edilerek müfrezenin kumandanı Binbaşı Şemseddin Bey deruhde etti. Taburun bölükleri içtima’ ettikten sonra vâsatâdda kaldılar. [l]332’den [1916] 1 Nisan [ 1 ]334 [1 Nisan 1918] tarihine kadar müfrezenin vaz’iyeti tebeddül etmedi. Ermeni harekâtında taarruz edilmeyerek Van işgal edildiği gibi Dilman’ın işgalinde de tabura Dördüncü Avcı nâmı verilmişdir. Rûmiye’nin işgalinde Üçüncü Avcı Alayı ve 147. Alay 3. [Tabur] ilhak edilerek Binbaşı Vahid Bey kumandasında avcı alayı teşekkül etti. Alay Pesude’ [de] emre intizar etmek üzere haraket emrini alınca hemen vakit geçirmeden yürüyüşe geçerek Pesude’ye geldi. Ve Revandiz’de bulunan Hacı İbrahim Müfrezesi’ne mürâcaat ederek vazifesi hakkında emir aldı. Burada alay 4. Kolordu emrinden çıkarak 6. Ordu emrine girmiş bulunuyordu. Aldığı emirde Rabet’e gitmesi ve Rabet - Revandiz yolunun tamir edilmesi emrediliyordu. Bu yolun hitamında bir taburunu (Üçüncü Avcı Taburu’nu) Süleymaniye’de bulunan 2. Fırka emrine göndererek diğer iki taburuyla Erbil yolunu da tamir etmek üzere Erbil’e gelmesi emredildi ise de düşmanın Dicle Cephesi’ndeki faaliyeti üzerine alayın Erbil’e muvâsalatında 6. Sıhhiye Bölüğü de ilhak edilmek sûretiyle Keyyare’ye hareket etmesi emredildi. Bu emir üzerine alay yürüyüşe geçerek 11 Teşrin-i evvel [1]334 [11 Ekim 1918] tarihinde Keyyare’ye muvâsalat etti. Ve 13 Teşrin-i evvel [ 1 ]334 [13 Ekim 1918] tarihinde de alay Ali İhsan Paşa tarafından teftiş edildi. Ordu kumandanı hücum müfrezesi teftiş esnasında yaptığı tarassudât neticesinde düşmanın oldukça mühim kuvvetlerini Şerice istikâmetlerinde [n] geldiği anlaşıldı. Bu görülen düşman kuvveti üç fırka kadar tahmin edilmişdir. Bunun üzerine ordu kumandanı Dicle Grubu cephesinin iki alayla takviyesini Onüçüncü Kolordu’ya emretti. Bu emir üzerine 9/10 Teşrin-i e vvel [1]334 [9/10 Ekim 1918] tarihinde 2. Fırka 22. Alay’1 bir sahra, bir cebel ve bir obüs bataryası beraberinde olarak Dicle Grubu emrine girmek üzere nısfü’l-leylde hareket etti. Piyade alayı, cebel bataryası, Küçük Zap suyunun sol sahilini sahra ve obüs bataıyalan ise yol olmadığından Dibike yoluyla alay 14/15 gecesi sahra ve obüs bataıyalan da 16’ncı günü eş-Şakk menziline muvâsalat ettiler.22. Alay’ın Altınköprü’den haraketini müteâkib 11 Teşrin-i evvel [13] 34 [11 Ekim 1918] tarihinde de 18. Alay Dicle Grubu emrine girmek üzere haraket emrini aldı. (Bu alayın tabudan Süleymaniye’dedir) Alay yol hazırlığını gördükten sonra 12 Teşrin-i evvel [ 1 ] 334 [12 Ekim 1918] tarihinde ale’s-sabah Zap sahilini takiben yürüyüşe geçdi. Ve yolda grup emrine girmek üzere harekette bulunan sahra bataryasını da emrine aldı. 16 Teşrin-i evvel’de [16 Ekim) eş-Şakk menziline muvâsalat ederek grup emrine girdi. Ordu kumandanı 2. Fırka’ya Dicle Grubu’nun takviyesini emretmekle beraber 9. Alay’a da (el-Hamra’da bulunan) bir taburunu Aynü’d-Deblis ve Ayn-ı Nahâle’de terk ederek mütebâkî kuvvetiyle Cebel-i Ham- rin mevâzi’ini işgal etmek üzere hareket etmesi emredildi. Bu emir üzerine alay 11 Teşrin-i evvel [13] 34 [11 Ekim 1918] tarihinde iki tabur makinalı tüfek bölüğüyle hareket ederek Kal’atü’l-Cabbar civannda Dicle sahilinde ordugâha geçdi. 12/13 Teşrin-i evvel [13] 34 [12/13 Ekim 1918] gecesi de buradan haraket ederek Fetha menziline muvâsalat ve buradan sol sahile tombazlarla geçid yaparak hitâmında
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Şuayyibe muharebesinden sonra Bağdat’ta alınan resim

» 320 «





HARB-1 UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
l^]hücum müfrezesi eski ordugahı civarında istirahata geçti. Zevâle kadar durduktan sonra zevalde haraket ederek mevâzi’i işgal etmesi emredildiğinden ber mucib-i emr hareketle hafif bir emniyet ter- tibâtı alarak mevâzi’in hemen gerisinde ordugaha geçdi ve tahkimatı da takviyeye başladı. 15 Teşrin-i evvel [13]34 [15 Ekim 1918] tarihinde eş-Şakk menziline muvâsalat etmiş olan 22. Alay’dan bir tabur piyade bir cebel takımı Aynü’d-Deblis ve Ayn-ı Nahâle’de bulunan 9. Alay 2. [Tabur]’u tebdil etti. Tebdil edilen taburda Cebel-i Hamrin’de bulunan alayına iltihak etmek üzere hareket ederek 17 Teşrin-i evvel [13]34 [17 Ekim 1918] tarihinde iltihak etti. 9. Alay’a verilen haraket emriyle 7. Alay da ordugâhdan haraket ederek Belâlic mevzi’ini işgal etti. Mezkûr alaydan bir tabur ihtiyatta kalmak üzere orduğahdan haraket etmemişdir. 18 Teşrin-i evvel [13] 34 [18 Ekim 1918] tarihinde 2. Alay'in kâmilen emrinde bulunan cebel takımıyla Aynü’d-Deblis ve Ayn-ı Nahâle mıntıkalannın işgal edilmesi emr [edildi]. Bu emre müteâkib alay haraket ederek mıntıkaya muvâsalatında bir taburuyla işgal ederek diğer iki taburuyla makinalı tüfek bölüğünü ihtiyatta alıkoymuşdur. 14 Teşrin-i evvel [13] 34 [14 Ekim 1918] tarihinde Keyyare’de bulunan avcı alayı Şirkat’e hareket etti. 15 Teşrin-i evvel [13] 34 [15 Ekim 1918] akşamı da Şirkat’e muvâsalatla grupdan gönderilen 10,5’luk obüs takımını emrine aldı. Alay 21 Teşrin-i evvel [13] 34 [21 Ekim 1918] tarihine kadar Şirkat’de istirahat etmişdir. eş-Şakk menzilinde bulunan 18. Alay 20/21 gecesi grubtan aldığı emirle geçidi düşmanın taarruzuna karşı elde bulundurmak üzere Zap sol sahiline geçerek geçit noktasının tahminen bir kilometre mesafesinde bulunan sırtlan tahkim etti. Alayın emrindeki sahra bataryası da aynı vazife ile alayla birlikte gitmişdir. (20/21 gecesi 9. Alay’dan 2. Bölük Kumandanı Mülazım-ı evvel İzmirli Hayri Efendi harbin müşkilât ve mağduriyetini bahâne ittihaz ederek düşmana iltica etmiş ve ordunun vaziyeti, kuvveti ve kıta'atın nerelere ta’biye edildiği hakkında mevâzi’in en ufak teferruatına kadardüşmana malûmat vermek gibi büyük bir denâet irtikab etmişdir. “Dicle Grubu’nun hîn-i esâretinde Ermeni tercümanlardan birisi Fetha’da kıtasından firar ederek İngilizlere ilticâ eden bir mülâzım-ı evvelin ordu ve mevâi’ hakkında İngiliz kumandanlığına mühim malûmât verdiğini te'yit etti) (Mûmâ-ileyhin firannın ertesi günü düşman tayyareleri aldıklan malûmâtla Cebel-i Hamrin üzerine gelerek 9. Alay ve hücum müfrezesi kıtâ’atına bombalarla taarruz etmişlerdir.)Keyfiyet: Sağ sahilde Cebel-i Mekhûl’de sağ cenahda, 7. Alay Belâlic’den (H.) tepesine kadar vasatta, 22. Alay H. tepesinden Ayn-ı Nahâle’ye kadar (H. tepesi dahil) sol cenahda, 43. Alay Ayn-ı Nahâle’den Dicle nehrine kadar sol sahilde, Cebel-i Hamrin’de sağ cenahda hücum müfrezesi, sol cenahda 9. Alay (Dicle nehrinden Ayn-ı Hâlid’e kadar) Grup Süvâri Bölüğü Şerice’de, 18. Alay küçük Zap sahilinde, avcı alayı Şirkat’te, 21 Teşrin-i evvel [13]34 [21 Ekim 1918] tarihinde avcı alayı Şirkat garp tahkimatını işgal etmişdir. Yapılan tarassudata nazaran Ayn-ı Hâlid’e epeyce mühim bir düşman kuvvetinin içtima’ etmesi orduyu endişeye düşürdüğünden düşmanın buradan Zap-ı Makber’e doğru yapacağı bir gece yürüyüşüyle kuvvetin azlığına binâen sol sahildeki kıtâ’a- tın düşman kuvvetine mukâbele edemeyeceği ve ihtimal ki esir olacağı düşünülerek sol sahilde yalnız hücum müfrezesi bir adet cebel bataryasıyla terk edildikten sonra 9. Alay mevzi’den çekilerek sağa geçip el-Meshak’a gitmesi, cebel taburuyla sahra bataryasının da doğrudan doğruya küçük Zap istikâmetinden çekilmesi emr edildi.Bu emri müteâkib 9. Alay mevzi’i terk ederek sağ sahile geçide başladı. Cebel taburuyla sahra bataryası da Küçük Zap istikâmetinde yürüyüşe geçdi. Evvelce geçidi elde bulundurmak üzere Zap sol sahiline geçmiş olan 18. Alay tekrar sağ sahile avdet ederek eski ordugaha geldi. 9. Alay ancak sabaha karşı geçidini ikmal edebildi. Cebel taburuyla sahra bataryası da fecri müteâkib Zap-ı Makber sahiline muvâsalat ve geçidini ikmal ettiği bir sırada Ayn-ı Hâlid istikâmetinden gelen iki düşman tayyaresi taarruzuna maruz kalmış ise de bu taarruzda atılan bombalardan 18. Alay zâiyâta maruz kalmışdır.
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[™>]9. Alay da geçidinin hitamında yürüyüşe geçerek 23 Teşrin-i evvel [13]34 [23 Ekim 1918] tarihinde akşamüzeri el-Meshak’a muvâsalat etti. Bu alay, ikinci taburunu Fetha menzili civarındaki kuvvetler[1] e düşmanın sol sahilden yapacağı bir taarruza karşı mukâbelede bulunmak, aynı zamanda hücum müfrezesiyle 43. Alay’ın hatt-ı ric’atlerini temin etmek üzere bırakıldı. 22 Teşrin-i evvel [13] 34 [22 Ekim 1918] tarihinde Şerice’de bulunan süvâri bölüğüne de çekilerek sol sahile geçip Küçük Zap boyunu tarassutla muvazzaf olan 18. Alay emrine girmesi emredildiği cihetle mezkûr bölük de aldığı emirle haraket ederek sol sahile geçip 18. Alay emrine girdi. (Tikrit fâciası ! Maiyyetinde bulunan süvâri jandarma bölüğü düşmanın Sâmerra’dan harekâta başlaması üzerine daha evvelce çekilerek Küçük Zap sahilinde bulunan Teli Ali, Me’hûz gibi köylerden a’şar toplanmasına memur edilmişler idi. 7 Eylül [13] 34 [7 Eylül 1918] tarihinde Kerkük ve Altınköprü civarında yapılan jandarma teşkilatı üzerine bunlar da bu vazifeyi terk ederek Altınköprü’ye hareket etmişlerdir.)9. Alay el-Meshak’a muvâsalatında üçüncü taburuyla el-Meshak mevâzi’ini işgal etti. Ve Ayn-ı Nâhile’de bulunan 22. Alay ile de irtibat tesis etti. 23/24 gecesi grup Cebel-i Mekhûl’de Fetha boğazında bulunan 43. Alay ile Cebel-i Hamrin’de bulunan hücum müfrezesine çekilmeleri için emir verildi. 9. Alay Fetha menzili civarında terk edilen ikinci taburuna da bu emir tebliğ edilmiş ve çekilmesi emredilmişdir. Alınan ric’at emri üzerine hücum müfrezesi toplanarak Küçük Zap istikâmetinde yürüyüşe geçdi. 43. Alay ise mıntıkasının vâsi’ olması ve arazinin de fevkalade arızalı bulunması, toplanması için sabaha kadar kabil olabilmiş ve 24 Teşrin-i evvel [13] 34 [24 Ekim 1918] fecirle beraber ric’ate başlamış ise de düşman tayyareleri bu alayı toplu vaziyette yakalayarak pek fazla zâiyâta dûçâr ettiği gibi haraketten de men’ ederek dûçâr-ı tevkif etmişdir. Vuku’bulan bu tayyare taaruzunda alay pek ziyade dağılmışdır. Alayın ric’atini hisseden düşman da tayyarelerle teşrik-i mesâi etmek üzere takibe başlayarak dâima temas muhâfaza etmekde idi. Alay bu takibden kurtulmak için bir tabur piyade ile bir cebel takımını Kal’atü’l-Cebbar’a ta’biye ederek mütebâkî kuvvetiyle gayr-ı muntazam bir vaziyette el-Meshak mevzi’ine geçerek grub ihtiyatı olmak üzere el-Hamra’ya gitti. Yürüyüşe geçen hücum müfrezesi de sabaha karşı bilâ-vuku’ât Şakk menziline geçdi. 23/24 gecesi 18. Alay Dicle Grubu Süvâri Bölüğü üç topu bir bataryasının Zap sahilini tarassut ve düşmanın Zap’ı geçmesine mâni’ olmak üzere Teli Ali garbına gitmesi ve (Zirariye’de) telefon vâsıtasıyla muhabere etmesi ve bir kuvvetli süvâri keşif kolunu da Zap sağ sahiline geçirerek Teli Ali’[ye] gönderip aynı zamanda Teli Ali’de bulunan Jandarma Yüzbaşısı Hacı Kamil Efendi’yi emrine alması emredildi.
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[77a]18. Alay bu emri alır almaz hazırlığı yaptıktan sonra 24 Teşrin-i evvel [1]334 [24 Ekim 1918] 4,30 saat-ı evvelde Vâdi-i Şeria istikâmetinde haraket etti ise de daha Teli Ali’ye gitmeden Vâ- di-i Şeria civannı müdâfaaya ve Zap sahilini tarassuta daha elverişli bulduğundan burada kaldı. Grup emrinde Teli Ali’ye gönderilmesi emredilen süvâri keşif kolu alayın haraketinden evvel gönde rilmişdi. Alay Zirariye’de bulunan telefonla grupla muhabereyi temin ettiği zaman tahminen 8 saat-ı evvelde yazılmış bir emri 10 saat-ı evvelde ancak alabilmiştir. Emrin meâli ber vech-i âtidir. Hücum müfrezesi eş-Şakk tahkimatına çekilmeden düşman süvârisi Zap boyunda görülmüşdür. Şimdi bir tabur piyade süvâri bölüğü ve iki topla hemen haraket ederek senan eş-Şakk tahkimatına geliniz. Ve müfrezenin geçidini temin ediniz. Alınan emrin vakti geçmiş, hücum müfrezesinin de Şakk tahkimatına geldiği görülmüş olduğundan düşman süvârisine dâir de hiçbir alamet görülmediği halde mezkûr emir mûcibince alay taburu ile iki topunu Vâdi-i Şe- ria’da terk ederek Şakk istikâmetinde haraket etmiş ise de grupdan verilen ikinci bir emirle alayın hareketi tehir edilmişdir. Vâdi-i Şeria’da alınan vaziyet:Bir süvâri keşif kolu Şakk ile Vâdi-i Şeria arasında Nahise şimal sırtlannda alayın kısm-ı küllisi sahra bataryası süvâri bölüğünün mütebâkî akşamı Vâdi-i Şeria’da kuvvetli bir süvâri keşif kolu Teli Ali’de, Nahise’deki süvâri keşif kolunun vazifesi, Zap boyunu tarassut ve Şakk müfrezesiyle göz irtibatını temin etmekdir. Hücum müfrezesi, bir sahra bataryası, 60 atlı süvâri Şakk tahkimatında, zevalde müfreze hal-i istirahatta bulunduğu bir sırada Zap sol sahilinden (Ayn-ı Hâlid) istikâmetinde mestûren gelerek Vâdi-i Şeria’ya 1 km. mesafede açılmış vaziyette düşmanın bir süvârisi göründü. Ve Zap suyuna doğru da ilerlemeğe başladı. Müfreze derhal topçu ve makinah tüfekleriyle ateş açarak düşman süvârilerini yine mestûr sırtlar gerisine tard etti. Bu sırada bir düşman tayyaresi keşifle meşgul olduktan sonra raporunu vermek üzere süvâri alayına gitmekte iken ateşlerimizle ıskat edildi. Düşman süvârisi bir bölük ifraz ederek kendi cenahını muhâfaza etmek üzere Teli Ali’ye berâ-yı istikşaf gönderdi. Bir müddet sonra alayın kısm-ı küllisi de mestûren dört nal ile Şakk menzili istikâmetinde gittiği görüldü ve Nahise hizalanna gelir gelmez Nahise’nin hemen cenubdan bilâ-tevakkuf hemen cerh ederek yanaşık nizamda Zap’ı bilâ-mukâvemet geçti. Düşmanın bu hareketi üzerine Vâdi-i Şeria müfrezesi emrinde bulunan süvâri bölüğüne dört nal ile giderek Nahise şimal sırtlannda bulunan süvâri keşif kolunu takviye etmesi düşmanın geçit hareketine mâni’ olmasını emretti ise de mesafenin uzaklığı, süvâri bölüğünün vaktinde yetişememesi ve düşmanın geçit harekâtına mümânaat edilememesini intâc etmişdir. Şu sırada grubtan şöyle bir emir alınmıştır. Düşman süvârileri Şakk ile Vâdi-i Şeria arasında Zap’ı geçerek müfrezelere gelmekde olan bazı perâkende efradı esir almışdır. Nazar-ı dikkatinizi celb ederim. (Grub emrinde esir edildiği bildirilen efrad topçu tabur kararğahındadır.) Süvâri bölüğünün Nahise’ye gelmek için sarfettiği zaman zarfında Zap’ı geçmiş olan düşman süvârileri de orada bulunan süvâri keşif koluna taarruz ederek tard etmiş ve sırtlan işgale muvaffak olmuşdur. Müfreze süvâri bölüğünün hareketiyle beraber bir kısım kuvvet Vâdi-i Şeria’da bırakarak mütebâkîsiyle Nahise’ye doğru yürüyüşe geçdi ve Nahise şimal sırtlannı işgal eden düşmanı taarruzla tard etmiş ise de gurub olmak münasebetiyle düşman takip edilemeyerek suyun öbür tarafına atılamadı. (Müfreze emri 18. Alay piyade kıtâ’atına düşmanı sırtlardan tard etmek üzere cephede taarruz etmelerini ve behemahal Zap’ın sol sahiline atmalannı, süvâri bölüğüne de düşmanı cenahdan tehdit ederek harekâtı teshil etmelerini emretti.) Gurubla beraber gerçi muhârebe kat’ edildi ise de düşmanın harekâtını keşif için zâbit keşif kolları ileri sürülerek arazi
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[77^]düşman istikâmetleri keşfettirildi ise de düşmana dâir hiç bir eser görülmediği gibi kıtâ’atın su ihtiyacı da Zap’dan temin edildi. Bu keşife nazaran düşmanın Zap su sahilinde bulunmadığı gruba arz edildi. 24 Teşrin-i evvel [13]34 [24 Ekim 1918] tarihinde 9. Alay cephesinden sol sahilden mevzi’e münâsib mesafe takarrüb ederek (süvârileri takiben) top indirip mevzi’e girmek üzere bulunan altı toplu bir süvâri seri sahra bataryasına el-Meshak cephesi emrinde bulunan 10,5’luk obüs takımı müessir bir ateş açarak batarya endahta muvaffak olamadan yakıldı. (9. Alay da 2. Tabur’unun muvâsalatıyla 3. Tabur’unu 22. Alay emrinde terk ederek Kal’atü’s-Seniyye hareket ve muvâsalatında dereler içerisinde açık ordugaha geçti.) 24 Teşrin-i evvel [13]34 [24 Ekim 1918] tarihinde 3-4 kadar düşman tayyaresi Şirkat’de bulunan avcı alayı üzerine gelerek makinalı tüfekleriyle bu alayı epeyce iz’ac etmişdir. Fetha boğazından çekilen 43. Alay da aynı günde Kal’atü’s-Seniyye gelerek 11. Seyyar Hastahâne civarında ordugâha geçdi. (6 saat sonra da) 24/25 gecesi Kal’atü’l-Ceb- bar’da ileri karakolda terk edilen 43. Alay taburunu tebdil etmek üzere 9. Alay 3. [Tabur] da iki bölük piyade, bir makinalı tüfek takımı, bir âdî cebel takımı memur edildi. Bu müfreze emr edildiği vecihle mezkûr taburu tebdil etti. Geceleyin vaziyetin vehâmeti, ric’at zamanında topların geriye götürülmesi müşkil olacağı gibi her ihtimale karşı müfreze kuvvetinin

Irak cephesinde: Seri’ ateşli bataryalarımız karargahlardan cepheye harekette
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[7&]tenkis edilmesi bâ-rapor tabura emredilmiş olduğundan ikinci bir emirle müfrezenin bir bölüğü ve cebel takımı geriye alındı. Bu esnada düşmanla sıkı temas da hâsıl olmuşdu. Sabaha kadar bilâ- vukûat geçdi. Vâdi-i Şeria müfrezesi 24/25 nısfü’l-leylde grubtan ber vech-i âtî şifâhi emri aldı. Süvâri bölüğü Vâdi-i Şeria’da kemâ fi’s-sâbık vazifesine devam etmek üzere bırakarak müfrezenizin kısm-ı mütebâkîsiyle hemen haraketle Şakk tahkimatına geliniz ve orda bulunan hücum müfrezesi 
7. Alay 2. [Tabur] Sahra Bataryası ve 60 atlıyı emrinize alınız.[*] Bakiyesi için 152’nci sahife’ye mürâcaat 19Müfreze bu emir üzerine bir tertibat alarak yürüyüşe 1 saat -ı evvelde geçdi. Müfrezenin hareketinden tahminen 20 dakika sonra müfreze, avcı atlı olarak düşman ateşine maruz kaldı. Halbuki bu zamana kadar yapılan keşif neticesinde düşman hakkında hiç bir malûmât elde edilemediği gibi eser de görülemediğinden müfreze mecburen tekrar eski mevzilere çekildi. Ve ayvârî tertibat alarak intizara başladı. Müfreze kumandanı grub kumandanıyla telefonla görüşerek vaziyeti mufassal bir surette anlattıktan sonra ber vech-i âtî teklifte bulundu. Düşman Şakk ile Vâdi-i Şeria arasındaki yolu Nahise cenûbundan kat’ etmiş ve müfrezenin Şakk’a gelmesine mani olmuşdur. Bu düşman kuvveti meçhul bulunduğundan bunu tard etmek ve yolunu açmak üzere grubdan da bir kısım kuvvetin Nahise istikâmetinde yürüyüşe geçerek düşman kuvvetlerinin iki ateş arasında imhasını teklif etti ise de bu teklif kabul edilmeyerek alayın şimal-i garbi istikâmetinde hadd-ı yürüyüşe geçerek çölden Kal’atü’s-Seniyye çekilmesi emredildi. Aynı zamanda 43. Alay da müfrezeyi himaye etmek üzere Şakk’a gönderildiği bildirildi. Müfreze bu emri alır almaz hidâyette şimale bâdehu tam garb istikâmetinde yürüjüşe geçdi. Süvâri bölüğü geceleyin müfrezeyi vaziyetten haberdar etmek üzere iki atlı göndermiş ve bu atlılar müfrezeye lazım gelen malûmâtı vermişler ise de müfreze emrini tebliğ etmek üzere avdetlerinde bölüklerini bulamamışlardır. Sabaha kadar süvâri bölüğünün nerede bulunduğu ve ne yaptığı anlaşılamadı. 25 Teşrin-i evvel [13]34 [25 Ekim 1918] günü 43. Alay grubtan aldığı emir mûcibince köprüyü geçerek Şakk istikâmetinde yürüyüşe başladı. Ve daha buraya muvâsalat etmeden evvel düşman süvârileriyle muhârebeye tutuşdu. Bu esnada Vâdi-i Şeria müfrezesi 18. Alay’ın da çölden Dicle’[de] tahminen 5-6 km. mesafede yürüyüşte olduğu görüldü. Şakk’daki bulunan kıtâ’at kumandanı bu müfrezeyi düşman zannıyla topçulara ateş açmasını emretti. Bu ateş üzerine müfreze bu ateşten kurtulmak için Şirkat istikâmetinde açılmağa başladı. Ve nihayet köprüye 5 kilometre mesafede bulunan bir dereye kendisini atabildi. Ve bu suretle kendisini ateşten kurtardı. 43. Alay ve hücum müfrezesi bir saat kadar düşman süvarileri muhârebeden sonra grubdan aldıklan ric’at emriyle ric’ate başladı. Topçu ateşinden kurtulmak üzere kendisini güç hâl bir dereye atmaya muvaffak olan 18. Alay da bu ric’at üzerine herçi bâd âbâd diyerek o da köprü istikâmetinde yürüyüşe geçdi. Fakat yürüyüşe geçmezden evvel tepelere çıkardıktan mutarassıtlar vasıtasıyla tahminen bir alay kadar düşman süvârisinin hemen yanlarındaki vâdide Dicle’den at- lannı sulamakda olduğu göründü. Alayın hareketi ile düşman süvârileri de takibe koyuldu. Köprü muhafızı bulunan piyade ve topçulanmız tarafından Şakk’dan ric’at eden kıtâ’atın ric’atini ve köprüden geçmesini temin etmek üzere yürüyüşde bulunan 18. Alay’ın düşman zannıyla hareketine mâni’ olmak üzere müessir bir ateş açıldı. Ateşin kesilmesi ve kendisinin dost kıt’ası olduğunu anlatmak için alay sancağını açtı ise de hiç ehemmiyet verilmeyerek ateş eski şiddetini devam ediyordu. Nihayet alayın köprüye toplu olarak takarrübü üzerine dost kıt’ası olduğu anlaşıldı ve ateş kesildi. Gerek 18. Alay gerekse Şakk’dan ric’at eden 43. Alay ve hücum müfrezesi Kal’atü’s-Seniy- ye köprüsünden geçerek Kal’atü’s-Seniyye sırtlennda mevzi’e girdi. 19 78b’ye bakınız.
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[78b]

n23 Teşrin-i evvel [1]334 [23 Ekim 1918] tarihinde grub ihtiyatında bulunan 7. Alay 2. [Tabur] Belâlic’deki alayına iltihak etti. Ertesi günü 24 Teşrin-i evvel [13]34 [24 Ekim 1918]. Bu taburun tekrar grub ihtiyatına gönderilmesi emredildi. Tabur-ı mezkûr aldığı emirle Kal’atü’s-Seniyye köprüsüne gelerek grub emrine girdi. 24/25 gecesi bir batarya miktar-ı kâfi atlıdan mürekkeb bir süvâri müfrezesi terfik edilerek Şakk tahkimâtına gitmesi ve orada bulunan hücum müfrezesini de emrine alarak düşmanın Zap’dan yapacağı geçit harekâtına mâni’ olmak üzere icab eden tertibatı alması ve sol cenahda Vâdi-i Şeria’da bulunan 18. Alay ile de irtibat tesis etmesi grubdan emredildi. Tabur aldığı emir mucibince mezkûr mahalle giderek hücum müfrezesini emrine aldı. Ve lazım gelen tertibatı da alarak irtibat tesis etti. Fakat ertesi günü düşman 18. Alay ile bu müfreze arasına girerek irtibatı kesdi. Hem 18. Alay’ın ric’atini himaye ve temin etmek hem de Şakk müfrezesine muâvenet etmek üzere grub ihtiyatında bulunan 43. Alay sevk edilmiş ise de daha 43. Alay gelmezden evvel Şakk müfrezesi ric’ate başladığından bu ric’ati gören 43. Alay da hareketten sarf-ı nazar ederek köprüye çekildi. Hücum müfrezesiyle 7. Alay 2. [Tabur]’da emrinde bulunan sahra bataryaları ve süvârileriyle ancak 4 saat sonrada Kal’atü’s-Seniyye köprüsüne gelmiş ve düşmanın takibinden kurtulmuşdur. 25/26 gecesi grubdan telefonla 7. Alay 2. [Tabur] ve hücum müfrezesine el-Meshaka htiya- tına gitmesi emredildi. Bu emri müteâkib tabur hareket ederek Vâdi-i Hamrin’e muvâsalatında grub kumandanına tesadüf ettiği zaman taburun Zap munsabbına giderek düşmanın geçid harekâtına mâni’ olması, hücum müfrezesinin de yorgun olduklarından fırka karargâhında kalmaları emredildi. Bu emir üzerine tabur Benâni’ye giderek Küçük Zap munsabbı karşısında lazım gelen tertibatı alarak tahkimata başladı.
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[79“]Müfrezenin hareketinden haberdar olamayan süvâri bölüğü 25 Teşrin-i evvel [13]34 [25 Ekim 1918] sabahı düşman süvârilerinin taarruzu üzerine bilâ-emir Şirkat’e çekilmişdir. 18. Alay’ın Kal’atü’s-Seniyye muvâsalatında sahra bataryasıyla süvâri takımından yirmi atlı kıt’âla- nna iltihak etti. Teli Ali’de bulunan Hacı Kamil Efendi de alayın ric’ati ile Altınköprü’ye gelmişdir. El-Meshaka bulunan 9. Alay’ın Kal’atü’l-Cebbar’daki ileri karakollan, temas hasıl eden düşman fecirden evvel 25 Teşrin-i evvel [13] 34 [25 Ekim 1918] harekete başlayarak ileri karakol bölüğü üzerine taarruza başlaması ile bölük de ateşle mukâbeleye başladı. Bir müddet musâdeme devam ettikten sonra bölük müteamzına mukabele edemeyeceğini anlayınca kademe kademe tulû’a yakın ric’ate başladı. Düşman da bölüğün ric’atiyle takibe koyularak el-Meshaka mevzi’inde bulunan 9. Alay 3. [Tabur] ile temas hasıl etti. Ve hemen yayılarak taarruza girmeyi ve bir de (taarruz eden bu kuvvet-i hâlis-üd-dem İngiliz olmak üzere bir livadır) bu liva mevâzi’den yapılan şedit ve müessir piyade, makinalı tüfek, topçu ateşleri sayesinde kâmilen imhâ ve taarruz tevkif edildi. Mevzi’e 500 metreye kadar takarrüb eden düşmanın ikinci bir hareket yapması ihtimaline binâen elde mevcud kuvvetle taarruzun tevkif edilemeyeceği 22. Alay kumandanına arz edilerek takviye kıt’a talep edildi. 22. Alay da bir taburunu takviye etmek üzere sevk ettiğini ve alayın da (9. Alay) Kal’atü’s-Seniyye’den kendisini takviye etmek üzere hareket ettiğini, takviye kıtâ’atının vürûduna kadar mevzi’in mu’tadâne sebat edilerek mevzi’in hiç bir suretle terk edilmemesini emretdi. Düşman da cephedeki kuvvetin azlığını hissederek taarruz kıt’âlannı takviye etmekle ikinci bir hücuma hazırlanmakda idi. Fakat mevzi’de bulunan taburun mu’tadâne 
sebatıyla vaziyet akşama kadar tesbit edildi. Düşman gerek tayyareleriyle gerekse sol sahildeki keşif kıt’âlanyla mütemâdiyen mevzi’i keşif ile meşgul idi.el-Meshaka’da vaziyet: 9. Alay 3. [Tabur] (9. Bölük sağda, 11. bölük solda, 10. Bölük ihtiyatta, cebel takımı ve taburun makinalı tüfek bölüğü mevzi’dedir. 9. Bölük ile 11. Bölük’den birer posta ora tahkimatında bulundurulmakta idi.) Mevzi’de bulunan bölükler arasında kuvvetin azlığı dolayısıyla epeyce açıklık var idi. 25 Teşrin-i evvel [13]34 [25 Ekim 1918] tarihinde düşmanın el-Meshaka’daki taarruzu üzerine 7-8 kadar zırhlı otomobili de Şirkat açıklannda çölde gözükmüşdür. Bu otomobillerin harekâtına mâni’ olmak üzere bir bölük piyade ve obüs takımı (avcı alayından) gönderildi ise grubdan alınan emirde sol sahil tamamen terk edilmiş olduğundan bu sahilden gerilere doğru sarkacak olan düşmanın harekâtına mâni’ olmak üzere sahile bir tabur ta’biye edilmesi emredildi. Bu emir üzerine tahrik edilen bölük ve obüs takımı geriye çevrilerek dördüncü avcı taburu ve obüs takımı sahile ta’biye edildi. Bölüğün geri çekilmesi üzerine karşısında mukâbele edecek hiç bir kıt’a göremeyen düşman otomobilleri fırsattan bi’l-istifâde Şirkat’e doğru bilâ-ârâm ilerleyerek burada bulunan büyük ağırlıklar üzerine ateş açdı. Bir kaç düşman tayyaresi de bu ateşe iştirak etti. Mevzi’de bulunan piyade taburu ateşleriyle topçu ateşi kâmilen otomobiller üzerine tevcih edildiğinden bu ateşten müteessir olan otomobiller çekilib gitti. Akşam üzeri Şirkat garb tahkimatındaki 147. Alay 3. [Tabur]'dan alınan raporda cephelerinde bir alay kadar düşman süvârisinin göründüğü ve aralannda keşif müsâdemesi olduğu raporlannda bildiriliyordu.Bugün 2. Fırka’dan bir sahra bataryası gelerek Avcı alayı emrine girdi. Şirkat’te otomobil ve tayyare taarruzuna maruz kalan ağırlıklar da Kayyare’ye hareket etti. 25/26 gecesi 18. Alay nısfü’l-leylde şu emri aldı. Alay şimdi bulunduğu yerden hareketle Cebel-i Mağzel’in cenub sırtlarına gidecek ve o sırtlan (Erkan-ı Harbin) göstereceği mıntıkayı tahkim edecek ve icabında 9. Alay’ı takviye veyahud ric’atini himaye edecekdir. Alay emri alır almaz grubdan verilen kılavuzla
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Süleyman Askeri Bey geçen İtalya harbinde bu kisve ile Mısır’dan Trablusgarb’a geçmişti.
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¡80“]emredilen mahalle gitti ve gösterilen mıntıkada tahkimata başladı. 25/26 gecesi el-Meshaka’da- ki düşman, gurubu müteâkib bir kısım kuvvet ifraz ederek zulmedden bi’l-istifâde bir kısmı Edvâ’dan kısm-ı diğeri de nehir yatağındaki anzalardan istifade süreriyle ilerleyerek ora tahkimatını işgal eden 9. Alay 3. [Tabur] postalanna epeyce zâiyât verdirmek sûretiyle postaları tard ve mezkûr tahkimatı işgal etti. Aynı zamanda bir kısım düşman kuvveti de mevzi’deki bölükler arasında bulunan açıklığa girerek sağ cenahdaki bölüğün bir takımını esir kısm-ı diğerini de ric’ate mecbur etmek sûretiyle bu bölüğün siperlerini işgal etti. Fakat ihtiyatta bulunan 10. Bö- lük’ün takviyesiyle birinci hattı gerisinde hâkim sırtlar işgal edilerek buradan düşmana bomba yağdırılmağa başladı. Bu esnada 9. Alay’ın 1. Tabur’u, alay makinalı bölüğü alay karargâhı, 22. Alay’dan bir tabur berâ-yı takviyeye geldi. Evvelce Edvâ tahkimatı pek hafif kuvvetle işgal edilmiş idi. Çünkü bu tahkimatın her iki cenahı açık olmakla beraber düşmanın gerek nehir tarafından gerekse tepelerin eteklerinden mestûren gelerek Edvâ istihkâmâtını işgal edenleri esir etmesi muhakkak idi. İşte buna binâen birer keşif müfrezesiyle iktifa edilerek kısm-ı külli hatt-ı bâlâ tahkimatını işgal etmiş idi. Düşman taarruzunda ise hafif küvetle işgal edilen tahkimat-ı mezkûre ilk hamlede düşman eline geçdi. 9. Alay’ın vürûdunda düşmanın hangi mıntıkada olduğu tahkik edilerek anlaşıldıktan sonra birinci taburuna mevzi’in teslim alınmasını emretti. Tabur kumandanı cevaben “mevzi’de bir tabur vardır, vaziyeti tashih etsin de teslim alayım” dedi ve mevzi’i işgalden imtinâ’ etti. Ve vaziyetin tashihi Edvâ tahkimatının istirdadıyla iddia edilen (fırka ve 
alay tarafından) tel örgü kapısının kapanması icab ettiği yeknazarda anlaşılmakda olduğundan taarruzla bu mevzi’in istirdadına karar verildi. (Tel örgü kapısı mevcud değildir. Esasen yukarıda Edvâ tahkimatı hattının cenahlarının hiç birbirinin müstenit olmayıp her iki cenahının açık bulunduğu yazıldı. Artık tel örgüsünün kapısını aramak ve kapının niçin kapatılmadığını sormak askerlikle kâbil-i te’lîf olmayan nazariyelerdir. Bu nazariyenin mahzâ bir garez-i şahsi üzerine meydana getirildiği aşikâr olarak anlaşılmaktadır.) Edvâ tahkimatının bilâ mukâvemet terki 9. Alay ile grub arasında epeyce münakaşayı mûcib oldu. Ve verilen karar üzerine 9. Alay kıtâ’a- tına ber vech-i âtî emri ta’mim etti. Alay dahilinde bulunan bütün makinalı tüfekler mevâzi’e ta’biye edilecek müteâkiben bir makinalı tüfekle evvelce kararlaştırılmış ateş işareti mûcibince topçu ve makinalı tüfekler Edvâ tahkimatındaki düşman üzerine on dakika devam etmek üzere müessir bir ateş açacak, ateşin kesilmesini müteâkib Mülazım-ı evvel Nabi Efendi 9. Bölükle taarruz ederek düşmanı tard ve Edvâ tahkimatını istirdad edecekdir denildi. Alınan bu emir üzerine makinalı tüfekler mevzi’e ta’biye edildi. İki batarya sahra, bir batarya cebel, 10,5’luk obüs takımı ve 20 makinalı tüfekle Edvâ tahkimatına müessir bir ateş açıldı. Ateşin kesilmesini müteâkib 9. Bölük sessizce düşmana doğru yürümeğe başladı. Ve yaklaştıkça kazma seslerinden düşmanın tahkimat yaptığı anlaşılıyordu.Bu bölük düşmana süngü hücumu mesafesine kadar yaklaşmış olduğu bir sırada düşman tarafından üzerlerine ani bir ateş açılması bölüğün fazla zâiyât vermesini mûcib olduğu gibi taarruzun da akâmete uğramasını bâdi oldu. Bu adem-i muvaffakiyet üzerine bölük mecburen geriye çekilerek taburuna iltihak ve vuku’-ı hâli alaya arz etti. Alayın Kal’atü’s-Seniy- ye’de grub emrinde bırakılan 2. Tabur’u da bu taarruzdan evvel gelmişdi. Fecrin hulûlüne pek az zaman kaldığından cephede bulunub da 24 saat muhârebeyi idâme ettiren 3. Tabur’un
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[81a]pek ziyade yorgun olması tebeddülünü icab ettirdiği cihetle mezkûr tabur mıntıkası ikiye taksim edilerek sol cenahda birinci tabur, sağ cenahda ikinci tabur olmak üzere mevâzi’ teslim alındı. 2. Tabur’la alay makinalı tüfek bölüğü ihtiyat olmak üzere ikinci hatt-ı müdâfaa gerisine çekildi. Ce- bel-i Mağzel’de bulunan 18. Alay 26 Teşrin-i evvel [1]334 [26 Ekim 1918] günü de tahkimata devam etti. Grubun istihkâm bölüğü de alayın sağ cenahına gelerek garb-i cenûbiye doğru imtidat eden tepeleri tahkime başladı. Burada bir cebel taburu da bulunmakta idi. Aynı günde büyük ağır- lıklann (Keyyare’ye gidilerek perâkende efrâdı yolda otomobillerin “bir gün evvel Şirkat’e geldiği yazılan” tacizine uğradı) bu ateş üzerine 4. Avcı’dan iki bölük piyade ve alay emrinde bulunan 10,5’luk obüs takımı otomobillerin harekâtına mâni’ olmak üzere Şirkat’ten tahminen 2-3 km. mesafeye Keyyare yolu üzerine gönderildi ise de atılan top mermilerinin mesafenin uzaklığı dolayısıyla istenildiği yere yetiştirilememesi otomobillere bir tesir yapmadığı gibi otomobillerin harekâtına da mâni’ olamadı. Grubun hatt-ı ric’ati de bu sûrede kesilerek ordu ile muhâbere de münkatı’ oldu. Otomobillere rehberlik eden birçok Arap atlılan görülmüştür. Gelen iki bölük hiçbir iş göremeyince geriye avdet etti. Bu sırada grubdan Şirkat’te bulunan bütün kıt’âtı alay emrine tâbi’ bulunduğu bildiriliyordu. Aynı zamanda bu kıtâ’attan alınacak hayvanât ile bir süvâri müfrezesi teşkil edilerek grub süvâri bölüğünün alay emrine vürûduna kadar bu müfrezeye keşif vazifesi yaptırılmasını emrediyordu. Alay ber-mûcib-i emr maiyetine verilen kıtâ’attan a’zamî miktarda istifade etmek sûretiyle tedarik ettiği hayvanlarla müfrezeyi teşkil edeceği esnada grubdan alınan emirde ordu ile muhaberenin bir iki günden beri münkatı’ bulunduğu ve muhaberenin temini için Araplardan bir sâ’î tedarik edilmesi emrediliyordu. Bunun içinde Tikrit Kaymakamı’na mürâcaat edilmesi bildiriliyordu. Verilen grub emri mûcibince Tikrit Kaymakamı Hacı Kamil Efendi’ye mürâcaat edildi ise de Araplara i’timad kalmadığından sâ’înin tedarik edilemeyeceği bildiriliyordu. Bunun üzerine grub avcı alayına hem telgraf hattının tamiri ordu ile muhaberenin te’mini hem de şimale ve garba tertibat almak üzere Cirnaf sırtlanna haraketini emretti. 25/26 Teşrin [25/26 Ekim] gecesi el-Meshaka bulunan 9. Alay 3. [Tabur] üzerine taarruz eden düşman bu taburdan bir kısım esir alarak cüret ve cesaretini artırmıştır. İşte bundan dolayı 26 Teşrin-i evvel [13] 34 [26 Ekim 1918] sabahı aynı liva ile tekrar taarruza geçdi. Fakat bu taarruzunda dünkünden pek fazla zâiyâta uğrayarak tevakkufa mecbur oldu. Ve vaziyet zevâle kadar tesbit edilerek geçen müddet zarfında tarafeyn yekdiğerine piyade, makinalı tüfek, topçu ateşleri teâti etti. Tam zevalde cephede bulunan düşman livasını geriye çekerek ihtiyattaki livasını ileri sürdü. Bu liva ile cepheden ve cepheden geriye çektiği liva ile de (bu livanın iki defa yaptığı taarruzda kuvve-i muhârebesi hemen hemen bir bölüğü tenezzül etmişdi) nehir yatağından sağ cenahdan tekrar taarruza geçdi. Aynı zamanda taarruzunu teshil etmek üzere İstinad tepesi civannda mevzi’de bulunan 9. Alay 2. [Tabur] ve Ayn-ı Nehâle’de bulunan 22. Alay üzerine de bir liva ile taarruza geçdi. Tahminen iki saat devam eden bu muhârebede düşman evvelki muhârebelerde olduğu gibi yine pek ziyade telefât verdirilmek şartıyla def ve tard edildi.Yalnız 9. Alay 2. [Tabur] mıntıkası biraz ârızalı bulunduğundan bu ânzalardan istifade ederek mezkûr tabura hücum mesafesine kadar yaklaşmış ise de taburun bulunduğu mahallin fevkalâde hâkim olması düşmanın hücumuna büyük bir sed çekmişdir. Bu hal ayniyle 22. Alay cephesinde de vaki’ olmuşdur. Düşmanın taarruzunu gören 22. Alay cephesini ihtiyatında bulundurduğu taburla takviye etti. el-Meshaka emrinde bulunan 10,5’luk bataryası tarafından da düşmanın taarruzu anında açıkda mevzi’e giren bir sahra bataryasını tahrib ve ateşten ıskat etti. Vuku’bulan taarruzlarda muvaffak olamayan İngilizler ova kısmında bannamayarak geriye çekilmeğe mecbur oldular. Vaziyet de akşama kadar bu sûretle tesbit edildi.
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[82a]Belâlic Cephesi’nde 26 Teşrin-i evvel [13]34 [26 Ekim 1918] tarihinde bir liva kadar düşman süvârisinin Şerice vadisini takiben Belâlic’in şimal-i garbisine doğru ilerlemekde olduğu görüldü. Bunu keşif için bir manga keşif kolu gönderildi ve hakikaten düşmanın bu civardaki dereler içerisinde bir liva kadar süvârisi bulunduğu ve keşif kolunun düşman süvârilerine 1000 metreye kadar takarrüb ettiği zaman üzerlerine ateş açıldığı ve keşif kolunun mevâzi’e 10 km. kalıncaya kadar ta’kib ettiği, keşif kolu kumandanının verdiği rapordan anlaşıldı. 26 Teşrin-i evvel [13] 34 [26 Ekim 1918] gurubu müteâkib grubdan verilen çekilme emrinin meâli grub bu akşam Şirkat hatt-ı müdâfaasına çekilecekdir. Hatt-ı müdâfaanın sağ cenahını 43. Alay, sol cenahın 18. Alay işgal ve müdâfaa edecek, 7. Alay Şirkat tahkimat hattını 4 kilometre şimal-i garbisinde ve sağ cenah gerisinde orduğahta bulunacakdır. 22. Alay 8 saat sonrada Aynü’d-Deblis’den hareket edeceğinden ancak 12 saat nısfü’l-leylde Belâlic’den geçebilecekdir. Binâen-aleyh 22. Alay’ın vürûduna kadar 7. Alay Belâlic’de kalacak ve 22. Alay kol nihâyetini takiben Şirkat’e gelecekdir. 9. Alay dümdâr olarak 9 saat sonrada hareket edecek, Vâdi-i Hamrin - Kal’atü’s-Seniyye - Şirkat yolunu takiben Şirkat’e gelecekdir. Bünyan’da bulunan 7. Alay 2. [Tabur] çekilme emrini alır almaz hareket ederek Şirkat’teki alayına iltihak edecekdir.Emri alan her kıt’a hazırlanarak hareket saatine intizarda idi. Grub ihtiyatında bulunan 43. Alay bulunduğu mahalden hareket ederek sabaha karşı Şirkat Garb İstihkâmâtını işgal etti. 8 saat sonra da Ayn-ı Nehâle ve Aynü’d-Deblis’den hareket eden 22. Alay da her nedense pek geç kaldığından ancak 2,30 saat-ı evvelde Belâlic’den geçdi. Ve 3 saat sonra da bu alayın kol nihayetini takiben 7. Alay yan ve geri tertibatı alarak ancak 3 saat sonra da yürüyüşe geçdi.7. Alay, 22. Alay’ın Belâlic’e gelmesinin gecikmesi üzerine grubla yaptığı telefon muhâberesinde emrinde bulunan topçulan bir piyade bölüğü muhâfazasında 11 saat-ı sonrada Şirkat’e müteveccihen tahrik etmişdir. Ve alayın vürûdunda da alayına iltihak etti. 7. Alay 2. [Tabur] ve 18. Alay hücum müfrezesi grub kararğahı köprüsü tren bölüğü 8 saat-ı sonrada Şirkat’e müteveccihen hareket etti. 18. Alay Şirkat’e tulu’undan sonra muvâsalat ederek Şirkat hatt-ı müdâfaasının sol cenahını işgal etti. 7. Alay 2. [Tabur] Şirkat’e vürûdunda mevzi’in sağ cenahı gerisinde bulunan alayına iltihak etti. Hücum müfrezesi grub ihtiyatında bırakıldı. 9 saat-ı sonrada dümdâr olarak el-Meshaka’dan Şirkat’e hareket emrini alan 9. Alay ve bu alay emrinde bulunan 22. Alay 2. [Tabur] bir obüs, bir sahra, bir cebel bataıyasıyla tertibât alarak arazinin ânzalı olmasından dolayı 9,30 saat-ı sonrada hareket etti. Eski grub karargâhı civanna vürûdunda düşmanın sol sahile ta’biye ettiği makinalı tüfekleriyle 58. Seyyar Hastahâne ile Kal’atü’s-Seniyye arasındaki yolu ateş altına alması, 9. Alay’ın hareketine mâni’ oldu. Fakat alaydan düşman makinalı tüfeklerini ateş altına almak üzere birkaç makinalı tüfek mevzi’e sokularak sol sahilden ateş etmekte olan düşman makinalı tüfekleri susturuldu. Ve bu sûrede alay ancak 1,30 saat-ı sonrada yürüyüşe geçdi. Yürüyüş esnasında yolun Kal’atü’s-Seniyye’de fevkalâde ânzalı olması, alay emrinde bulunan bataryalann bu ânzayı kolayca aşamaması, aynı zamanda köp- rücü tren bölüğünün de Şirkat’e götürülmesi, alaya tahmil edildiği cihetle yürüyüş fevkalâde sekteye uğradı. Ve kıta’ât henüz Kal’atü’l-Bint sırtlannda iken sabah oldu. Geceleyin 9. Alay’ın çekildiğini hisseden düşman fecirle beraber takibe başlayarak Katranlıdere’de düşman süvâri keşif kollanyla temas hâsıl edildi. Aynı zamanda birkaç keşif tayyaresi de gelerek yol kolundaki kıta’âtı keşife çalışıyordu. Düşmanın takibi üzerine köprücü tren bölüğünün birçok tombazı pek hafif tahrib edilmek sûretiyle yollarda terk edildi. Alay da ancak 3 saat-ı sonrada Şirkat’e muvâsalat etti.
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[83“]Cirnâf a hareket emrini alan Avcı alayı da emrinde bulunan obüs takımını Şirkat’te terk ederek 26/27 gecesi (nısfül-leylde iki tabur piyade, bir sahra bataryası ve hareket anında iltihak etti. Süvâri bölüğü Cirnâf sırtlarına hareket etti. (Alay emrinde bulunan altıncı sıhhiye bölüğü de 7. Alay emrine gönderildi.))Sabaha karşı Avcı alayı emredilen sırtlara muvâsalat ederek icâb eden tertibâtı almak üzere havanın açılmasını bekledi ise de hava açılır açılmaz arazi görülerek lazım gelen tertibâtı almak üzere iken alay âni olarak düşmanın zırhlı otomobilleri ateşe maruz kaldı. Ve yol kolunda bu- lunduklan için sümme’t-tedarik bir vaziyet alıp topçulardan olduğu yerde top indirerek otomobillere ateş açıldı. Bu ateşte düşmanın iki otomobili tahrib edildi diğerleri de ateşden müteessir olarak çekilip kendi tahrib edilen otomobiller içerisinden üç İngiliz esir edildi. Süvâri bölüğü bu ateş esnasında cenahı muhâfazaya memur olmuşdu. Otomobillerin çekilmesiyle yerine piyade ve süvâri kuvvetleri kâim oldu. Bunlar tarafından yapılan endahta nazaran bir batarya da cebel olduğu tahmin ediliyordu. Bir müddet sonra düşman taarruzu durduruldu. Zevâle kadar tarafeyn arasında topçu ateşi teâti edildi. Tam zevâlde düşman süvârileri ikinci bir hücum icrâ etti. Bu hücum da mukâbiltaarruzla def edilerek düşmandan bir mikdar esir, otomatik ve piyâde tüfengi iğtinâm edildi. Cephânenin bitmesi ve emredilen mahalden fazlaca açılmak için grubdan emir bulunmaması, düşman takibinden sarf-ı nazar ettirerek Avcı alayı vaziyeti tashih etmek sûretiyle bulunduğu mahalde kaldı. Ve şu sûretle mevzi’-i muhârebeye başlandı. Düşmanın sol sahilden birçok süvâri kuvvetleriyle uzun otomobil kollarının Kayyâre istikâmetinde gittikleri görünüyordu. Araplar tarafından Kayyâre’de düşman karargâhının bulunduğu söylenmekde idi. Grub ise Avcı alayı tarafından verilen raporlara i’timat etmeyerek düşman kuvvetlerinde Araplardan ibâret olduğunu söylemekte idi. İkinci defa verilen raporla görülen uzun yürüyüş kollarının düşman olduğu teyit edildi. Bunun üzerine hafif olup olmadığını anlamak için grub emir zâbiti alay nezdine geldi ve ayne’l-yakîn düşman olduğunu gördü. Akşam üzeri 27 Teşrin-i evvel [13] 34 [27 Ekim 1918]. Düşman Cirnâf dan yolu kat’ ederek hatt-ı ric’ati kesmesi üzerine grub kumandanı vaz’iyet hakkında istişârede bulunmak üzere alay kumandanlannı nezdine celbetti. 7. Alay kumandanına vaziyet anlatıldı ve mütâlâası soruldu. 7. Alay kumandanı Kaymakam İrfan Bey bu vaz’iyet karşısında müdâfaanın esâreti intâc edeceğini söyledi. Ve hurûc harekâtının muvâfık olduğunu da ilâve etti. Biraz sonra 43. Alay Kumandanı Kaymakam Rıfat gelerek aynı mütâlâayı dermeyân etti. Pek az fâsıla ile de 9. Alay Kumandanı Kaymakam Emin Bey geldi. Vaziyet kendisine anlatıldıkdan sonra ne gibi bir mütâlaada bulunduğu soruldu. Mûmâ-ileyh de arkadaşlannın fikrine ittibâ’ ettiğini söyledi ise de fikrinin açıkça söylenmesi teklif edildi. Çünkü arkadaşlannın ne söylediği kendisine mechûl idi. Arakadaşlannın hurûc hareketinde re’yde bulunması söylenmesi üzerine grub kumandanı nezdinden aynldı.Grub Erkân-ı Harbi Binbaşı Safvet Efendi, Emin Bey’in müdâfaa etmek taraftarı olduğunu söyledi. Daha sonra 22. Alay Kumandam Kaymakam Hacı İbrahim Bey geldi. Vaz’iyet bildirildi. Re’yi sorulduğu zaman mûmâ-ileyh de hurûc harekâtına iltizam etti. Bu esnada 18. Alay Kumandanı Kaymakam Mustafa Bey geldi. Mûmâ-ileyh de aynı fikri dermeyân etti. Ekseriyet hurûc hareketine iltizam ettiğinden Grub Kumandanlığı’nca da hurûc kararlaştırıldı. Ve şu sûretle tertibât alarak hareket olunacakdı.1 - Hücum müfrezesi Avcı alayını takviye etmek üzere şimdiden gidecekdir.
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HARB-Î UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[83b]2- Şirkat’ten 10 saat sonrada Arap çadırlan yanından hareket edilecek 43. Alay vakt-i mezkûrda 7. Alay’ın bulunduğu mahalde bulunacakdır.3- Şirkat’ten iki koldan hareket olunarak Cirnâf da sağda Avcı alayı hücum müfrezesi, merkezde 43. Alay, solda 7. Alay bulunacakdır. Bu alaylar düşmana tesadüf ettikleri zaman üzerlerine hücum ederek cepheyi yaracak, sağ cenahdaki Avcı alayı ile Hücum müfrezesi sağa çarh ederek düşmanı nehre doğru sıkıştıracak, sol cenahdaki 7. Alay da kendi cephesinde düşman olduğu takdirde çöle atmak için sola çarh edecekdir. Eğer sol cenah müfrezesi cephesinde düşman bulunmazsa geriden gelen kıtâ’atın himâyesi için bir müfreze bırakarak yürüyüşüne devam edecekdir. Merkez grubu ise durmadan Kayyâre’ye doğru yürüyüşüne devam edecekdir.4- Merkezi 22. Alay takib edecek, bu alayı da istihkam bölüğü, sıhhiye bölüğü, karargâh 58. Seyyar Hastahâne ve ağırlıklar takib edeceklerdir.5- Cephe yanlıncaya kadar Şirkat mevzi’inde 9. Alay ile 18. Alay kalacak ve cephenin yanldığı 4 işâret fişeğinin bir anda atılması ile bu iki alay haberdar edilecek ve bu işâret üzerine geriye çekileceklerdir.6- Alaylar mümkün oldukça grubla telefon ile irtibat temin edeceklerdir. Bunun ınkıta’ı halinde piyade ve süvâri emirberlerle irtibat tesis edecekdir. Vesâik-i harbiye ve not defteri zâbitân’ın cep defterleri de ihrak edilmesi için aynca emir verildi. Şirkat’te sağ cenah mevâzi’ini işgal eden 43. Alay’ın huruç hareketi yapacak olan kıtâ’at meyânmda bulunması tebdilini icab ettirdiği cihetle 9. Alay mezkûr alay mevâzi’ini teslim almak üzere yürüyüşte iken 43. Alay tarafından verilen raporda cephesinde düşmana ait birçok fenerlerin yanmakda olduğu bildirilmesi üzerine hareketten sarf-ı nazar edildi. Yapılan keşfıyat neticesinde düşman bulunmadığı anlaşılınca grubdan evvelce verilen emir mûcibince hareket edilmesi emredildi. 9. Alay da 43. Alay mevzi’i- ni teslim aldı. Cirnâf a hareket edecek kıtâ’at da 12 saat nısfü’l-leylde harekete ibtidar edecekti. Halbuki 43. Alay 1 saat-ı evvel’e kadar beklenmiş ise de gelmemişdi. Nihayet 2,30 saat-ı evvelde 43. Alay’ın Cirnâf istikâmetinde hareket ettiği yapılan tahkikatla anlaşılmış olduğundan 7. Alay da evvelce aldığı emri mûcibince tertibat alarak hareket etti. Hareket zamanında kıtâ’atın bir koldan olmak üzere nehir tarikini ta’kiben Cirnâf a hareket etmesi hrubdan emr edilmiş ise de bu emir 7. Alay’a vürûd etmemişdir. Bu emirde kıtâ’atı bir koldan olmak üzere nehir tarikini takiben Cirnâf a 22. Alay’ın da 7. Alay sol cenah gerisinde ihtiyat olmak üzere gitmesi emredildi ise de bu emir 7. Alay’a vürûd etmemişdir. Atılan kırmızı işaret fişekleriyle grub kıtâ’atın nehir tarikini takiben gittiği anlaşılmakla 7. Alay da bir saat sonra gruba iltihak etti. Cirnâf da bulunan Avcı alayı ve hücum müfrezesi düşmanla mevzi’-i muhârebe yapmakda idi.Şirkat mevzi’inde bulunan 18. Alay ile 9. Alay düşmanın bir baskınına uğramamak üzere lazım gelen tertibatı alarak geceyi geçirdi. Bu alaylann emrinde bir sahra, iki cebel bataryalan’yla tek 10,5’luk obüs topu var idi. Alaylara verilen mıntıka 3-5 km. tülünde idi. (Buradaki kıtâ’at kıdemli olmak dolayısıyla 18. Alay Kumandanı Mustafa Bey emrindedir.)[+ ] Yol Neva nihayetinde bulunduğundan zaten bu alay’ın Cirnâf tepeleri mebde’ine vürû- duyla fecirle başladığından [+]
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HARB-Î UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[84a]alayların almış olduğu tertibat ber vech-i âtidir. Sol cenahda nehirden Şirkat - Musul yoluna kadar 18. Alay (18. Alay 2. [Tabur] yoldan birbuçuk iki kilometre mıntıkada 18. Alay 3. [Tabur]’da buradan nehire kadar olan mıntıkayı setr etmekdedir. Grub istihkâm bölüğü 18. Alay makinalı bölüğü 3. Tabur’un sağ cenahı gerisinde ihtiyatta) sağ cenahda, 9. Alay Şirkat - Musul yolundan çöle doğru (9. Alay 3. [Tabur] solda, 9. Alay 2. [Tabur] sağda olmak üzere mevzi’de, 9. Alay 1. [Tabur] sağ cenah gerisinde ihtiyatta, 9. Alay makinalı bölüğü takınılan müstakilen mevzi’de bulunan taburlar emrinde) 9. Alay 2. [Tabur]’un bulunduğu çöl mıntıkası emin olmadığından toplu bulunmakda idi. Topçular her iki alay vasatı gerisinde mevzi’dedir. Şirkat hatt-ı müdâfaasını işgal eden kıtâ’ata ber vech-i âtî emir verildi. Müfreze Cirnâf da huruç hareketi yapacak olan kıtâ’atımıza vakit kazandırmak üzere Şirkat hatt-ı müdâfaasında mu’tadâne sebat edecekdir. Birinci hatta bulunan kıtâ’at siperleri işgal ile beraber ellerinde toplu ihtiyat kuvvetleri bulunduracakdır. Hatt-ı müdâfaanın sol cenahı gayet ânzalı olduğundan düşmanın buradan taarruzu muhtemeldir. 18. Alay 3. [Tabur] bunu nazar-ı dikkate alarak tertibat alacakdır. Mezkûr tabur icâbında istihkam bölüğüyle takviye edilecekdir. Düşman taarruzunun anzalı [+] olması dolayısıyla 18. Alay mıntıkasından vuku’bulacağı ihtimaline binâen 9. Alay’ın bir taburunu dâima toplu bulundurularak icab ederse bu taburun 18. Alay mıntıkasını takviye etmek üzere alınacağı aynca 9. Alay kumandanına telefonla tebliğ edildi. Ortalık ağarmağa başladığı zaman 27/28 gecesi Cirnâf da huruç hareketi yapacak olan grub kıtâ’atı Cirnâf tepeleri mebde’ine gelmişdi. Ve burada gerek düşman ve gerekse Avcı alayı tarafından tektük topçu ateşi edildiği görülüyordu. [+] 43. Alay ve 32. Alay grub emri mûcibince mevzi'lerini ahz ettiler. 7. Alay ise [+] Grubtan aldığı emir mûcibince civarda hatt-ı ictima’larda grub ihtiyatı olmak üzere kaldı. Düşman topçuları da kıtâ’atımız üzerine ateşe devam etmekde, tayyareleri ise mütemadiyen keşifle meşgul olmakta idi. Grub kıtaatından 45. Alay ile 22. Alay’ın Cirnâfa muvasalatıyla 28 Teşrin-i evvel [13] 34 [28 Ekim 1918] tarihinden Avcı alayı hücum müfrezesi ve diğer iki alay (43. Alay, 22. Alay) Şimal Grubu nâmıyla 43. Alay Kumandanı Kaymakam Rıfat Bey’in emrine verildi. Avcı alayı aldığı emir mûcibince Hücum müfrezesinin ihtiyatında alıkonarak iki taburuyla taarruz vaziyeti aldı. Bu esnada Şimal Grubu kumandanı kaymakam Rıfat Bey Avcı alayı nezdine geldi. Alayın henüz taarruza geçmediğini görünce hiddetle hemen süngü takarak taarruza geçmelerini emretti. Bu emri müteâkib Avcı alayı vakit geçirmeyerek taarruza geçdi. Rıfat Bey de merkezde bulunan kendi alayına Avcı alayıyla tevhid-i harekât etmek üzere taarruza geçmelerini emretmek üzere giderken yapılan topçu ateşleriyle gayet hafif yaralandığından o civarda mevzi’de bulunan batarya yanında kalmışdır. Avcı alayı bir müddet ilerledikten sonra top makinalı tüfek piyade ateşleri şiddetlendi. Fakat bu alayla tevhid-i hareket edecek olan 43. Alay’dan henüz bir eser yok idi. Cephede bulunan düşman da cephe sol cenahının açık bulunduğunu görerek bir bölük süvâri ile mezkûr cenahdan Avcı alayı sol cenah taburunu tazyike başladı. Bu taburdan verilen raporda düşman süvârilerinin sol cenahdan pek ziyade tazyik ettiği, takviye edilmediği takdirde ric’at edileceği bildiriliyor ise de alay da ihtiyat mevcudu olmadığından ve zaten bu cepheye 43. Alay geleceğinden mezkûr taburu sebat tavsiye edilmekle beraber rapor aynı ile Rıfat Bey’e gönderildi.Sol cenah taburundan alınan ikinci raporda gerek cephe ve gerekse sol cenahdan yapılan tazyik neticesinde pek çok zâiyât verdiği, takviye edilmediği takdirde muhakkak sûrette ric’at edeceği bildiriliyordu. Bu raporda aynen Rıfat Bey’e gönderildiği halde elân 43. Alay’dan hiçbir taarruz emâresi görülemiyordu. Nihayet tabur daha fazla tahammül edemiyerek ric’at etti. Bu ric’at üzerine alay kumandanı Vahit Bey vukû’-ı hâli anlamak ve 43. Alay’ın ne sebebe mebni taarruza iştirak etmeyerek avcı alayının ric’atine sebebiyet verdiğini anlamak üzere Rıfat Bey’in yanına gitmiş ise de mûmâ-ileyhin hafif bir yaradan müteessiren Şimal Grubu bataryalarının birinin mevzi’inde oturduğu görüldü. Ve mûmâ-ileyh tarafından işten el çektiği ve alayın da kumandanının Binbaşı Rıza Bey olduğu söylenmesi üzerine Avcı Alayı Kumandanı Binbaşı Vahid Bey durmayarak çekilip gitti.
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ'L-AMÂRE
[84b]Ric’at eden tabur zâbitânından 43. Alay’a hitaben pek çok müessir lakırdılar söylediğinden “bu ileride harb edenler İslam askeri değil midir? Ne için yardım etmiyorsunuz, görüyorsunuz ki ric’at ediyorlar.” demeleri üzerine o esnada galeyana gelen 43. Alay 2. [Tabur] kumandanı istirahatta bulunan taburunu silahbaşı ederek hidâyette 5. ve 8. bölüklerini süngü takmak sûretiyle muhârebeye sokdu. Avcı alayının ric’ati üzerine 22. Alay (sol cenah ihtiyatı) emrinde bulunan grub süvâri bölüğüyle bilâ-emir taarruza geçerek 43. Alay’ın İkinci Tabu- ru’yla hareketini tevhid etti. Bu taarruz üzerine Avcı alayının ric’at eden tabur efradı da geriye dönerek düşmanı ric’ata mecbur ettiler ve eski siperler tekrar işgal edildi. 22. Alay taarruza girmeyivererek sol cenahdan ilerlemekde olan düşman süvârilerini tard ve nehir kenarına dar bir mıntıkaya sıkıştırmak sûretiyle nîm bir muhârebe vaziyeti aldı. Grub kumandanlığı vaziyetten haberdar edilmekle beraber çöl yolunun açıldığına dâir de 22. Alay tarafından tebşiratta bulunuldu. Bu taarruz da süvâri bölüğü tarafından bir otomatik tüfek, birkaç hayvan iğtinam edildiği gibi birkaç da esir alınmışdır. (Biri öğleden evvel diğeri öğleden sonra olmak üzere birinci, ikinci, yedişer, üçüncü, oniki tayyare olmak üzere tayyare taarruzu yapılarak beheri altışardan 182 bomba endaht edildi. Bu tayyare taarruzlarında kıtâ’at epeyce zâiyâta maruz kaldı. Tayyarelere makinalı tüfeklerle mukâbele edilmekte idi.) Öğleden sonra takriben 1 saat raddelerinde sol sahilden nehirden takriben 10 km. mesafede birbirine müvâzi iki büyük yürüyüş kolunun şimale hareket ettikleri görülerek gruba arz edildi. Zeval vaktinde çöl tarafından düşman süvârisinin hareketi hissedilmesi üzerine grub emri ile 7. Alay karargâhının 3 km. garbındaki Yassıtepe’ye bir bölük piyade ile bir takım makinalı tüfek gönderildi. Bir müddet sonra bu bölüğün 2-2,5 km. soluna birinci taburdan bir bölük gönderildi. Bölüklerin işgal edecekleri cephe 600-800 metre idi. 2 saat sonra da bir takım sahra bataryasıyla 7. Alay 2. [Tabur] , 43. Alay’ı yan ateşine alan düşman cebel toplarının yandan ateş altına almak için gönderildi ise de tabur 500 metre kadar gittikten sonra geriye celb edilerek birinci taburdan müfreze bölüğün gönderilmesi grubdan emredildiğinden ol-vechile hareket olundu. 2 saat sonra da garba doğru Muhted sırtlardan 4 km. garba ve oradan şimale (Kayyâre’ye) doğru yol bulunub bulunmadığı ve arazinin topçu mürûruna müsâid olub olmadığının keşfettirilmesi grubdan 7. Alay’a emredildiği cihetle atlı bir keşif kolu gönderildi. Netice-i keşifde 4-5 km. çölde ufacık bir tepe yanına iki düşman otomobilinin durduğu ve makinalı tüfekleriyle keşif kolunun üzerine ateş açtıklarından daha ileriye gidemediği, arâzinin topçu mürûruna müsâid olduğu ve burada şimale giden hiçbir yol ve eseri dahi bulunmadığı keşif kolunun verdiği rapor üzerine anlaşıldı.
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HARB-İ UMUMİDE IRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[85‘]28 Teşrin-i evvel [1 ]334 [28 Ekim 1918] sabahı Şirkat mevzi’inde bulunan kıtâ’at cephelerinde düşmandan hiçbir eser görülmediğine dâir rapor verildi ve tahminen 8 saat-ı evvelde Grubdan mezkûr hatt-ı müdâfaanın terkiyle kıtâ’atın Cirnâf cihetlerine çekilmesi emredildi. Bu emir üzerine 18. Alay hemen telefonunu söküp kıtâ’atı toplayarak harekete hazırlandı. 9. Alay da hareket etmek üzere hazırlanmış ise de henüz telefonunu sökmediğinden bu alay tarafından verilen raporda düşmanın 9 saat-ı evvelde bir bölük süvâri, dört tabur piyade, bir sahra bataryası ve birkaç otomobilden mürekkeb kuvveti tertibat almış olduğu halde Belâlic istikâmetinde Şirkat’e doğru ilerlemesi bildirilmesi üzerine 18. Alay ile 9. Alay’ın Cirnâf a hareketi te’hir edildi. Biraz sonrada Kal’atü’s-Seniyye - Şirkat yolu üzerinde birçok toz duman yükseldiği ve buradan da bir yürüyüş kolunun ilerlemekde olduğu anlaşıldı. Hatt-ı müdâfaanın sol cenahında 18. Alay cephesinde ve mevzi’e tahminen 2 km. mesafede bulunan hatt-ı Sâtır - Kal’atü’s-Seniyye yolunda ilerleyen düşmanın görünmesinden mâni’ olduğundan kuvveti, vaz’iyeti keşfettirmiyordu. Tahminen 10:30 saat-ı evvelde Belâlic yoluna inen kuvvet Belâlic yolunun ovaya müntehi olduğu mahalline gelerek açılmış olduğu halde durdu. Nihayet 11 saat-ı evvelde düşman piyadelerine yapılmış olduğu halde 18. Alay cephesinden ilerlediği görüldü. Bir sahra ve bir obüs bataryası da mezkûr alayın işgal ettiği mevâzi’i ateş altına aldı. Hafif bir ateşi müteâkib keşif Avcı batlarıyla evvela 18. Alay 2. [Tabur] mıntıkasına taarruza başladı. Fakat bu mıntıkadaki arazinin düz olması hasebiyle ve edilen topçu makinalı tüfek ateşlerinden müteessir olmuşdur. Buraya taarruz eden düşman kuvvetlerinin fevkalâde zâiyâta maruz kalacağı görüldüğü cihetle taarruz doğrudan doğruya gayet ânzalı olan sol cenah taburu 18. Alay 3. [Tabur] cephesine tevcih edildi. Ve ilk hamlede taburun ihtiyat kuvvetlerini isti’male vakit bulamadan siperleri düşman tarafından işgal edildi. Bu taburun cephede bulunan iki makinalı tüfengi düşman topçu ateşiyle tahrib edilmişdi. Taburun iki bölüğü düşman ihâtasına maruz kalarak esir edildi. Mütebâkîsi de ric’ata başlar başlamaz düşman tarafından takibe başlanıldı. Bu taarruzu durdurmak ve taburun ric’atini himaye etmek üzere alay ihtiyatında bulunan istihkam bölüğüyle alay makinalı bölüğüne alay merkezi civarında himaye mevzi’i aldınldı. Ve buradan edilen ateşlerle düşmanın şedit taarruzu oldukça kırıldı. Evvelce 9. Alay’a düşmanın arazi icabatı 18. Alay mıntıkasına taarruz etmesi ihtimaline binâen icabında bu mıntıkanın takviyesi için bir taburunun toplu bulundurulması emredilmişdi. Düşmanın bu taarruzu üzerine cephenin takviyesi için toplu bulundurulacak olan bu tabur 9. Alay’dan taleb edildi ise de 9. Alay kumandanının kuvvetlerini kâmilen yaydığı cevaben bildirildi. Ve hemen toplayıb gönderileceğini de söyledi ise de düşman taarruzuna fâik kuvvetle devam etmekde olduğundan taburun vürûduna kadar cephe sükût etmiş ve ric’atte başlamış idi. Zaten sol cenah taburu siperlerin sükûtıyla sağ cenah taburunun da vaziyeti tehlikeye düştüğünden mezkûr tabur Kürd cephesi gerisi istikâmetinde ancak bir bölüğüyle çekilebilmiş, mütebâkî iki bölüğü 9. Alay’ın sol cenahında bulunan 3. Tabur 11. Bölük istikâmetinde çekilmiş idi. Sağ cenah alayı 9. Alay da vaziyetin vahameti üzerine cephedeki 3. Tabur’una mu’tadâne sebat etmesini emrederek mütebâkî kuvvetini vaktiyle geriye çekti. Halbuki vaziyet gittikçe fenalaşmakda, düşman da cephedeki taburu daha ziyade sıkıştırmakda idi. Bu esnada 18. Alay emrine 9. Alay 1. [Tabur] gönderildi. Bu taburun iki bölüğüne topçu mevâzi’i civarında himaye mevzi’i aldırılarak 18. Alay’ın ric’ati temin edildi. Ve taburun ba’demâ alayından emir alınmasını da emretti. Alaydan çekilmesi için ikinci bir emir verilinceye kadar siperlerin de mu’tadâne sebat emrini alan 9. Alay 3. [Tabur]'un bir bölüğü ile (11. Bölük) mezkûr cephede bulunan üç makinalı tüfek ve 18. Alay’ın vaziyet icabı bu bölük üzerine çekilmiş olan iki bölüğü esir oldu. Bilâhare tabur kumandanı taburun çekilmesi için
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[8^]emir almak üzere geriye giderken evvelce alay ihtiyatına aldırılmış olan 9. Bölük’den tesadüf ettiği Mülazım Osman Efendi’nin ifâdesiyle alayın çekildiği ve hiçbir kıt’anın mevzi’de bulunmadığı anlaşılınca tabur kumandanı mûmâ-ileyh Osman Efendi taburun geriye çekilmesi için mevzi’deki bölüklere haber vermesini emretmiş ve kendisinin de 9. Bölük’den bir takımla himaye mevzi’i alarak çekilen bölükleri himaye edeceğini söylemişdi. Bunun üzerine mûmâ-ileyh Osman Efendi dörtnal ile siperlere giderek çekilmelerini tebliğ etmiş ise de burada ancak 10. Bölük’den başka kimse kalmamış, diğerleri ise ölmüş idi. Bu bölük de aldığı emirle ric’ate başladı. Bu sırada cephede bulunan topçularımızın cephanesi hitam bulmuş olduğundan geriye gelerek yol üstünde içtima’ etmesi emredilmiş idi. Bu mevzi’de vaziyet icabı 9. Alay dümdâra terk edildi. Mezkûr alay sol yan ve geriye tertibat alarak yürüyüşe geçdi. Bir müddet sonra bozuk düzen gitmekde olan kıtâ’at iâde-i intizam etti. Topçular 9. Alay’dan bir bölük muhafızla Şirkat araba yolunu takiben diğer kıtâ’at ise çölden Cirnâf tâki gruba iltihak etmek üzere yürümekte idi. Bu ateş de kesilerek düşman piyadeleri de topçu mevâzi’ine kadar gelerek kaldı. Ve bir bataryasını mevzi’e sokarak ric’at eden kıtâ’atı ateşle takibe başladı. Fakat bir müddet sonra muhârebe hitam buldu. Grubdan bir saat evvel 9. Alay ile 11. Bölük’ün dağınık bir halde Şirkat’den çekilmekde olduğu bildirilmesi üzerine bunlarla irtibat tesis edilmesi 7. Alay’a emredildi ise de gönderilen keşif kolundan hiçbir malûmât alınamadı. Bilâhare bunların himayesi emredilmesi üzerine 7. Alay 3. [Tabur]'dan evvelce düşman süvarilerinin harekâtına mâni’ olmak üzere ta’biye edilen bölüğe bu vazife tahmil edildi. Grubu müteâkib telefonla alay ve müstakil kıt’a kumandanlarının grub karargâhına gelmeleri emredilmesi üzerine 7. Alay kumandanı maiyetindeki topçu tabur kumandanıyla gurup kumandanı nezdine gitti. Bilâhare 43. Alay Kumandanı Rıfat Bey ile Topçu Alay Kumandanı Binbaşı Zihni Bey geldi. Bu esnada 9. Alay Kumandanı Emin Bey’le 18. Alay Kumandanı Mustafa Beyler de geldiler. (Bu alaylar 9 saat sonra da gruba iltihak etmişlerdir). Grup kumandanı Cirnâfda düşmanın ihâta edildiğini ve çöl yolunun açık bulunduğunu bildirerek Kayyâre’ye hareket olunacağını söyledi. Ve saat kaçta hareket edebileceklerini birer birer alay kumandanlarına sordu. 7. Alay kısmen toplu bulunduğundan ileri karakolda bulunan bölüklerinin celbi için biraz zaman bırakılacak olursa bir saat sonra hareket edileceğini arz etti. 43. Alay ile hücum müfrezesi, avcı alayı, 22. Alay düşmanla temasda bulunduğundan bunlar en sonra hareket edecekler idi. 9. Alay kumandanı askerinin yorgun bulunduğundan kendisinin hareket edemeyeceğini söyledi. 18. Alay Kumandanı Mustafa Bey ise harekete hazır olduğunu söyledi. Topçu alay kumandanı ise gerek tayyare taarruzlarından ve gerekse topçu ateşlerinden birçok hayvanâtın mürd olmasından tensik ettikten sonra ancak nısfü’l-leylde hareket edeceğini arz etti.Halbuki mûmâ-ileyh kendi tabur kumandanıyla yaptığı istişarede bataryaların herhangi saatte olursa olsun harekete hazır olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine 10 saat sonrada hareket edeceği bildirildi. Bunun üzerine grubdan 10 saat sonrada hareket edeceği kararlaştırıldı. Grub kıtâ’atımn yürüyüş hizası
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[86a]kolbaşında dere kolları, Hicaz katarı, seyyar hastahâneler, (6:14) karargâh, istihkâm, telgraf bölüğü, ağırlıklar, ba’dehû alayların tertibi içinde grub kumandanı erkan-ı harbine emretti ise de 43. Alay kumandanı Rıfat Bey herhalde kolbaşına alaylardan bir kaçının konması lazım geldiğini şâ- yed ileride düşmana tesadüf edilirse gayr-ı muhariblerin berbâd ve perişan olacaklarını arz etmesi üzerine bu mütâlaa kabul edilerek 9. Alay ile 18. Alay ve bir topçu taburu ileriden ba’dehû kıtâ’at-ı müstakile bunları takiben 22. Alay, Avcı Alayı, Hücum Müfrezesi, 43. Alay 6 batarya, 7. Alay ile cebel taburu, süvâri bölüğü dümdârı teşkil edecek ve tertibat alarak hareket edecekdi. Bu emir yazılarak tebliğ edileceği sırada süvâri bölüğü kumandanı gelerek Cirnâfm takriben 5 km. şimalinde süvâri keşif kolumuz Onüçüncü Alayla temas hâsıl ettiği ve mezkûr alaydan Binbaşı Muharrem imzalı bir rapor gönderildiğini arz etti. Rapor meâli şöyle idi. (Bugün iki taburla muhârebe ede ede buraya “Cirnâf karyesi” kadar geldim. Yarın inşaallah guruba iltihak etmek niyetindeyim.) Süvâri yüzbaşısı 13. Alay’dan bir zabit tarafından ayrıca avcı alayından bir zabite gönderilen bir mektup meâlini zannen söyledi. Mektup meâli şu tarzda idi. (5. Fırka’nın iki alayı sağa bir alayı da sol sahilden gelmektedir.) Bu malûmâtın sıhhatine i’timat edilemediğinden mûmâ-ileyh süvâri yüzbaşısı mektubun celb edilebileceğini de ayrıca arz etti. Grub kumandanı Kayyâre’ye kadar olan mesafenin kaç saat olduğunu sual etti. Topçu alay kumandanı on saat olduğunu bildirdi. Çölden hareket dolayısıyla askerin susuzlukdan ve ferdâsı günü gündüze kalınacağından düşman tayyarelerinin taarruzundan ve gece karanlığında yolunun bulunamayacağından kıtâ’atın pek ziyade perişan olacağını grub kumandanı ileri sürerek haraketten sarf-ı nazar ettiğini söylediği gibi zaten bu gece yolumuza mâni’ olan düşmanın çekileceği his ve kanaatindeyim diyerek müdâfaaya karar verdiğini alay kumandanlarına bildirdi. 43. Alay Kumandanı Kaymakam Rıfat Bey ne mikdar cephanemiz olduğunu sual etti. Topçu kumandanıyla, katar kumandanına sorularak top başına 80 mermi kaldığı, bu kadar cephane ile ancak bir gün muhârebe edileceği ondan sonra Kayyâre’ye kadar mesafenin kat’ı halinde düşmanla temas hasıl oldukda nasıl harb edileceğini der-hatır ettirerek grub kumandanlığından orduya Kayyâre’ye cephane yetiştirilmesi yazıldı. Yolu göstermek için kılavuzların hazır bulunduğu da söylendi ise de grub kumandanını müdâfaa fikrinden vazgeçirmek kabil olamadı. Ve tesis edilen top cephesi hattının işgaline de 9. Alay ile 18. Alay memur edildi ise de bu alayların mevcudlarının az olması ve birkaç defa da muhârebe ettikleri cihetle yorgun bulunmasından dolayı mezkûr cepheye taze ve harbe girmemiş olan alayları tensibini 43. Alay Kumandanı Rıfat Bey’le 7. Alay Kumandanı İrfan Bey teklif etti. Bunun üzerine cenub cephesini nehirden itibaren 3 km. cepheyi ve 2 km. cepheyi de 22. Alay işgal edecekdi. 9. Alay ile 18. Alay’ın da ihtiyatta kalmaları emredildi. 28/29 Teşrin-i evvel [1 ]334 [28-29 Ekim 1918] gecesi alay kumandanlarının istişâresi neticesinde çöl yolunun açık bulunması kararlaştırılan huruç hareketi kıtâ’ata ta’mim edilerek verilen haraket emrinde vakit fevt etmeden hareket edilebilmesi için kıtâ’atın her an harekete hazır bulunması, hayvanâtın vaktiyle sulanması efrad mataralarıyla saka fıçılarının doldurulması gibi hususât emredildi.Bu emir üzerine sol cenahda bulunan 22. Alay (şimal cephesinde) gelen kıtâ’ata yol göstermek ve arabaların yol ve derelerden teshil etmek için bir bölük tahsis ederek o civarda münâsib mahalle gönderdi. Fakat bilâhare 12 saat nısfü’l-leylde gelen emir mûcibince huruç hareketinden sarf-ı nazar edilmesi üzerine kıtâ’atta hazırlıktan sarf-ı nazar etti. Grub emri mûcibince 22. Alay cephesini bir taburuna terk ve teslim ederek diğer tabur ve alay ma- kinalı bölüğü ve topçu kıtâ’atıyla 29 Teşrin-i evvel [13]34 [29 Ekim 1918] ale’s-sabah
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[86b]hareket etti ise de daha geceleyin mezkûr alayın yetişib hattı işgal edemeyeceği nazar-ı itibâra alınarak grub ihtiyatında bulunan 9. Alay mezkûr cephe sağ cenahının işgaline memur edildi. 22. Alay’ın vürûdundada bir taburu 7. Alay emrine verilerek diğer taburla alay makinalı bölüğü grub ihtiyatında alıkonuldu. Alay emrinde bulunan topçular da sol sahili ateş altına almak için münâsib mahallere ta’biye edildi. 28/29 gecesi fırka sertabibi mecrûhini kaldırmak üzere a’zamî nisbette kıtâ’attan muâvenet istedi ise de fazla hayvan mevcud olmadığından maa-t-teessüf verilemedi. Grub kumandanı tarafından verilen müdâfaa kararı ve emri üzerine 7. Alay toplandığı mahalden cenûba doğru hareket ederek gündüzün bölüklerin işgal ettiği mıntıkayı takribi olarak bulduktan sonra nehirden itibaren buraya kadar olan mıntıkayı adım- lattırdı. Ve bu mıntıka dâhilinde solda birinci,sağda ikinci, merkezde üçüncü olmak üzere taburlarını ta’biye etti. İhtiyatında da 7. Bölük makinalı tüfek hafif makinalıden ibaret olan takım kaldı. Ertesi günü 22. Alay’ın vürûduyla bir tabur 7. Alay ihtiyatına verildi. 7. Alay taburları verilen alay emriyle tahkimata başladı. Yalnız bu alayın sağ cenahını işgal edecek olan 22. Alay gelmediğinden 7. Alay kumandanının grub kumandanıyla uzun muhâbere neticesinde 29 Teşrin-i evvel [13]34 [29 Ekim 1918] 7 saat-ı evvelde bu mıntıkaya 9. Alay memur edildi. Ve ber mucib-i emr 9. Alay gelerek mevzi’in sağ cenâhındaki 2 km’lik mıntıkayı işgal ve hemen tahkimata başladı. Bu sırada topçu ikinci tabum 9. Alay emrine, Üçüncü Tabur’unda 7. Alay emrine girdiği, tabur kumandanlarının bizzat ifâdeleri üzerine alay mıntıkaları gösterilerek toplarını mevzi’in münâsib mahallerine ta’biye ettiler. Geceleyin hafredilen 7. Alay mıntıkasının 3. Tabur 9. Bölük siperlerinin ateş meydanı olmadığından 300-350 metre kadar ileriye çıkmasına mecburiyet hasıl oldu. 6 ila 6:30 saat-ı evvel raddelerinde 3. Tabur 9. Bölük cephesinde takriben 2 km. mesafede mızraklı düşman süvâri keşif kolları görülerek edilen ateş üzerine sırtlar gerisine çekilmiş ve yere inerek 1500-1700 metreden yaya çengine başlamışlardır. Bu kuvvet takriben 150-200 metrelik bir cepheyi gayet seyrek bir avcı hattıyla işgal ederek piyade hafif ve ağır makinalı tüfeklerle ateş açmışdır. 9. Alay hidâyette mıntıkasını 1., 3. Taburlarla işgal ederek 2. Tabur’unu ihtiyatta alıkoymuşdu. Fakat bilâhare 22. Alay’ın vürûdundan evvel 7. Alay’dan alay ihtiyatını teşkil etmek üzere bir tabur taleb edildiği cihetle 9. Alay ihtiyatında bulunan 2. Tabur’un 7. Alay ihtiyatına gönderilmesi grubdan emredildi. Bu emir üzerine 9. Alay mezkûr taburu 7. Alay emrine gönderdi. Ve cepheyide 1. Tabur’a vererek 3. Tabur’u ihtiyatına aldı. Fakat 22. Alay’ın vürûduyla bu alaydan bir tabur 7. Alay ihtiyatına grub emriyle verildiği cihetle 9. Alay 2. [Tabur] her iki cephe ihtiyatı olmak üzere cephedeki alayların vasatı gerisinde münâsib bir mahalde alayına merbût olmak üzere bırakıldı.
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HARB-1 UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[87a]Cephede, 7. Alay cephesinden keşif kollan faaliyeti ve topçu ateşi olduğu gibi 9. Bölük’ün sol cenahına karşı da düşman bir bölükle taarruz ederek edilen piyade ve makinalı tüfek ateşleriyle tard edildi. 1,5-2 saat sonra arasında düşman topçu faaliyeti ziyadeleşdi. Gerek piyadelere ve gerekse topçumuza karşı şiddetli bir topçu ateşi başladı ve müteâkiben 9. Bölük cephesine taarruz etti ise de tard edildi. Bâ’dehû 3 saat sonra raddelerinde alay cephesine düşmanın bir muhabere zâbitinin gelmekte olduğunu fırka kumandanı telefonla bildirdi. 7. Alay taburlanndan sual edilerek 9. Bölük cephesinde beyaz Hamalı bir zâbitin geriye doğru işaret vermekde olduğu zannedilerek üzerine ateş edilip tard edildiği cevabı verildi.Ve ancak bu cevab 9 saat sonra da fırkaya arz edilebildi. 2:30-4 saat sonra da düşman gerek mevâzi’imizi ve gerekse topçu hattını şiddetli bir sûrette bombardıman etti. Bu ateşi müteâkib bütün cepheden hücuma kalkdı. 9. Bölük’ün sol cenahında düşman birkaç bölükle hücuma başladığı gibi 2. Tabur ve 1. Tabur cephelerine hücum etmekde idi. 9. Bölük hidâyette düşmanın fâik kuvvetle taarruzu üzerine geceden hazır edilen siperlere kadar girdiler. Ve 22. Alay 2. [Tabur]’dan bir bölükle 9. Bölük takviye edildi. 7. Alay, 9. Bölük’ünün esas hatta çekilmesi üzerine 9. Alay 2. [Tabur] 'un hemen mukâbil taarruza geçerek düşmanı sol cenahdan tehdit etmesi emredildi. Bu emir üzerine mezkûr tabur efrâdını yayarak esas hattı tahminen bir kilometre kadar geçtikden sonra 7. Alay cephesinde sağ cenah taburu 7. Alay 3. [Tabur] mukâbil taarruza kalktı. Bu esnada 9. Alay 2. [Tabur] aldığı emir mûcibince sola çark ederek 7. Alay 3. [Tabur] mevâzi’ini işgal eden düşman yan ateşine aldı. Cephe topçulan da tek tük ateş etmekde idi. Düşman gerek soldan ve gerekse cepheden vuku’bulan hücuma tahammül edemeyerek ric’ate başladı. Bu ric’atte düşmana epeyce telefât verdirildi. 7. Alay 1. Tabur ve 2. Tabur cephesinde düşman mukâbil taarruzla tard edildi. Mukâbil taarruzda on iki hafif makinalı tüfek iğtinam edildiği gibi bir İngiliz zabiti ile altı Hintli neferi esir edilmişdir. Mukâbil taarruzda 7. Alay 3. [Tabur] kıtâ’atı pek ziyade ilerlediğinden eski siperlerine çekilmeleri için emredilmiş ve bu emir üzerine avdet etmişler ise de düşman mukâbil taarruzuyla birinci hat siperleri terk edildi. Düşmanın bu taarruzunu durdurmak için 22. Alay 2. [Tabur] ’dan ikinci bir bölük daha gönderildi. Mezkûr bölük gelmeden düşman taarruzu tevkif edildi. Biraz sonra da ortalık karardığından muhârebe tabiatiyle sükûnet buldu. Bu esnada cepheyi takviye etmek üzere 22. Alay 2. [Tabur]’dan 5. ve 7. bölükler gelmişlerdir. Ortalığın kararması ile 9. Alay 2. [Tabur]'da alay emriyle geriye çekildi.

7. Alay cephesindeki muhârebeden evvel 2 saat sonra da grub kumandanı telefonla bu gece Kayyâre’ye hareket olunacağından gurub-ı şemsten bir kaç saat sonra hareket edileceğini alay- lanndan sual etti. 7. Alay a’zamî olarak bir buçuk saat sonra yani 7:30 saat sonrada harekete muhayyen bulunduğunu arz etti ve taburlanna da gurub-ı şemse kadar şemsden sonra efrâd ma- taralannı, su kırbalannı doldurulmasını emretti. Grub kumandanı grub karargâhında bazı hususât için müzakere edilmek üzere alay kumandanlannı grub karargâhına celb etmişdir. Alay kuman- danlanndan 7. Alay kumandanı cephesinde düşmanın fevkalade faaliyette bulunduğunu ve alayın kumandasız kalacağı mahzur-ı sâlim olamayacağını söyleyerek afvedilmesini istirham etti. Şimal cephesinde bulunan avcı alayı da düşmanla sıkı temasda bulunduğundan mezkûr alay kumandanı da gelemedi. 18. Alay ise elinde makinalı tüfeklerinden başka kıt’ası mevcud olmadığı gibi alay ku- mandanlannın grub karargâhına celbi hakkında malûmâtı olmadığından mezkûr alay kumandanı da bu müzâkereye iştirak etmemişdir.Bu müzakerede yalnız 9. Alay Kumandanı Emin, 43. Alay Kumandanı Rıfat Bey, 22. Alay Kumandanı Hacı İbrahim Beylerle Grub Erkân-ı Harbi Safvet, Topçu Alayı Kumandanı Zihni, Fırka Sertabibi Raif Efendiler hazır bulunmuşlardır.
» 366 «



î

» 367 «



HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ'L-AMÂRE
[87*]Grub karargâhına giden yolların kâmilen düşman ateşi altında bulunmasından dolayı ancak gurubu müteâkib içtima’ edebilmişlerdir. Grub kumandanı alay kumandanlarına hitaben “Arkadaşlar 13. Alay ile tesis edilen irtibat dün gâib oldu. İrtibâd tesis etmek üzere gerek süvâri bölüğünde ve gerekse kararğahdan gönderilen arkadaşlarda gelmedi. Şimdi ne yapacağız? Alay kumandanları, -mukadderâta rızâ - grub kumandanı? Yani alay kumandanları sükût, Topçu Kumandanı Binbaşı Zihni Efendi - Vazifemizi yaptık artık bu vaziyette uğraşmak beyhûde, zâiyât vererek vebal-i millete katlanmak demektir. Grub kumandanı, siz ne dersiniz Rıfat Bey. 43. Alay Kumandanı Rıfat Bey “şimdiye kadar re’y-i âlilerine kemal-i sadâkatle muvâfakat edenlerden idim. Bizi tahlis ve takviyeye gelen Beşinci fırka esir oldukdan sonra artık bizim için huruç çaresi kalmamışdır”. Grub kumandanı, Emin Bey siz ne dersiniz ? Emin Bey, “efrâd altı gündür sıcak yemek yemediği gibi ihtiyatı da kalmadı cephane ise esâsen bitti”. Grub kumandanı bir müddet sükûtdan sonra 22. Alay Kumandanına hitaben “Beyefendi ne emriniz var, esâret mi huruç mu ?” 22. Alay Kumandanı Kaymakam Hacı İbrahim Bey: “Uykusuzum, ayakta durmağa takatim yok, gideceğim.” Grub kumandanı: “Siz ne dersiniz İrfan Bey” Grub kumandanı: “Karar veriyoruz, konuşalım”. Topçu kumandanına hitaben: "Kaç atım cephanemiz var?" Topçu kumandanı: “Bilmiyorum efendim, bataryalardan öğreneyim, arzedeyim”. Bunun üzerine topçu kumandanı bataryalardan tahkikat yapıyor. Bazılarında otuz bazılarında daha az mermi olduğu anlaşılıyor. Bu miktar cephane ile bir taarruzun tevkifi mümkün ise de ilerisi mechûl olduğu, mesela grubun esareti anında topları tahrib için bu mikdar cephanenin ancak bu maksada kâfi gelebileceği söylenmekde idi. Fırka Erkân-ı Harbi Binbaşı Safvet Efendi de esaret tarafına iltizam ediyor. Arîz ve amîk müzâkereden sonra grubun artık bir huruç hareketi olamayacağı, daha bir muhârebe kabul etmek ise beyhûde efrâdı kırdırmaktan başka netice itibariyle bir fâide temin etmeyeceği, bunun için bu gece siperler ta’mik ve takviye edilerek yarın düşmana gerek piyade ve gerekse topçuların ateş açmaması, bugünkü düşman parlamenterine karşı açılan ateşin bir yanlışlık dolayısıyla olduğu anlatılmak ve maksadın ne olduğu sorulmak üzere sabahleyin erkenden mükâleme memurunun bizim tarafımızdan gönderilmesinin ve öğrenecek hale göre mukadderatımızın tayinine karar verilmiştir ki bu karar bi’t-tabi esaretten başka bir şey değildir. İşte bu karardan bî-haber olarak hareket emrini bekleyen kıtâ’at tevakkuf emrini hayret ve taaccüble aldı. 7 saat sonrada telefonla verilen grub emrinin meâli yarın düşmanın imha ateşi yapması me’mul-ı kavi olduğundan (parlamentere karşı ateş edildiğinden ahz-ı se’r için ) siperlerin setrindeki vazifesini görmek için fevkalâde ta’mik edilerek ve hiçbir neferin burnunun kanamaması emrediliyordu. Bu emir bütün kıtâ’ata ta’mim edildi.
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[8^]Grup kumandanlığından alınan emirde muhabere zâbitine karşı isti’mal-i silah edenin behemahal zâhire çıkarılması emredildiğinden yapılan tahkikat üzerine 7. Alay 2. [Tabur] 6. Bölük’ten 2. Takım Kumandanı Takımbaşı Cemal Efendi olduğu anlaşılarak gruba arz edildi. Ta’mim sûreti 30 Teşrin-i evvel [1 ]334 [30 Ekim 1918] 1 saat-ı evvelde zîrdeki emir alındı.1- Namus-ı askerînin muhâfazası uğurunda şimdiki halde mukâvamet etmekteyiz. Fakat bu muhasara vaziyeti bizi diğer bir şekle sokmak mahiyetinde olabilir. Binâen-aleyh gerek düşmanın mevzi’imizi işgalinde ve gerekse vaziyetin temâdisi sûretiyle mevzi’in sükûtu zaruret şekline girdikde bütün toplar ve makinalı tüfekler tahrip edilecek, evrak-ı resmiye ve sancak-ı şerifler ihrak edilecekdir.2- Buna ait istahzarat icra ve bu halin tahaddüsünde verilecek emir üzerine tatbik edilmelidir.Dicle Grubu KumandanıKaymakamİsmail Hakkı

7. Alay Kumandanlığı’na: 30 Teşrin-i evvel [1 ]334 [30 Ekim 1918] 1 saat-ı evvelHerhangi bir cepheden bir mükâleme me’muru gelirse o cepheden mezkûr mükâleme me’muruyla iş hitam buluncaya kadar hiçbir teveccüh-i ateş icra edilmeyecekdir.Kıtâ’at kumandanlıklarına grubdan ta’mim edilen emir sureti. 30 Teşrin-i evvel [1]334 [30 Ekim 1918] 1 saat-ı evvel: Burada bulunan efrâd ve zâbitân mevcudlarının mümkün mertebe sıhhate karîb bir suretde adeden iş’ârı.Bu emir üzerine takriben 1.5-2 saat-ı evvelde kıtâ’at mevcudlan gruba ber vech-i âtî bildirildi.
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[88b][ 1 ] 334 senesi Teşrin-i evvel nihâyetinde [Ekim 1918] esir olan kıtâ’atın zâiyâtlarıyla mev- cudlarını irâe eden cetveldir.

Kıtâ’at
Efrat ve zâbitân Zâbitân Esir olan insan.Yekûn-ı Umumîsi HayvanâtŞehid Mecrûh Esir olan Yekûn Şehid Mecrûh Esir olan Yekûn

Grub Karargâhı 2 3 96 101 15 487. Alay 23 65 1113 1201 64 649. Alay 18 75 952 1045 60 7218. Alay 22 48 367 437 50 5143. Alay 46 80 1074 1200 73 61Avcı Alayı 56 105 413 574 21 42Topçu Alayı 15 38 1253 1306 59 328Hücum Müfrezesi 4 35 260 299 8 27İstihkâm Bölüğü 70 10 86 103 4 8Köprücü Bölüğü 2 13 240 255 4 161
Telgraf Bölüğü 2 272 274 3 28Katar Bölüğü 2 9 398 409 11 25358. Seyyar Hastahâne 22 22 6 3759.Seyyar Hastahâne 61 61 3 17Sıhhiye Bölüğü 3 75 78 5 13Ekmekçi Takımı 2 78 80 2 18Süvâri Bölüğü 5 183 188 1 180Menzil 33 33 2 3Ordu Telgraf Bölüğünden 17 17 1Fetha Cephâne Parkı 10 10 1 38Şirkat CephâneParkı 15 15 122. Alay 11 29 923 963 73 51Şirkat’te esir olan 9. /May 3. Tabur 11. Bölük 70 70Yekûn 210 520 8011 8741 467 144013. Alay 57 34 776 867 58 3914. Alay 8 31 312 351 31 12Yekûn-ıUmûmî 275 585 9099 9959 556
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[89a]Ma’nalı emirler muammaâtınız verdiği maddelerin şüpheler, ümitsizlikler, kıtâ’at geceyi geçirmekde iken grub kumandanı 2 saat-ı evvel raddelerinde 7. Alay kumandanını telefon başına celb ederek gönderilecek olan mazrufu fecir zamanında alayı cephesinden Fransızca’ya âşinâ bir zâbite vedâetiyle İngiliz ordusuna gönderilmesi ve cevâbının alınarak gelmesi ve zin- hâr bir suretle vaziyetimize dâir muhâberâta me’zûn olduğunun emredilmesi ve üç emirberin gruba gönderilerek zarfın aldırılması emredildi.Ber mucib-i emr mazruf celb edildi. 1. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Nazif Efendi alay karargâhına celb edilerek mazruf açık olduğu halde mûmâ-ileyhe tevdi’ edildi. Münderecâtı bir gün evvelki muhârebede İngilizler tarafından gönderilmiş parlamenter üzerine sehven ateş edildiği ve bundan dolayı fevkalâde grub kumandanının müteessir olduğu, dört seneden beri karşı karşıya harb eden kıtâ’atımız da bu gibi bir münasebetsizlik vuku'bulmadığını hâvi idi. Memur Yüzbaşı Nazif Efendi yalnız mazrufu teslime memur edildiği vaz’iyet hakkında bir günâ muhaberâta me’zun olmadığı ve cevabının alınarak getirilmesi 7. Alay Kumandanlığı’ndan emredildi. Muhâbere zâbiti tahminen 5:30 saat-ı evvel raddelerinde yanında bir küçük zâbit olduğu halde ellerindeki beyaz flama ile 7. Alay 5. bölük cephesinden ileriye gitti.Bunların hareketi anında düşman efradı süngü takmış olduğu halde siperlerimize doğru gelmekde oldukları 7. Alay 9. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Vâhid Efendi tarafından 7. Alay Kumandanlığı’na bildirildi. Ve ateş edilib edilmeyeceği soruldu. Bu haber grub kumandanına malûmât verildi. Alman emirde zinhar ateş edilmemesi bildiriliyordu. Biraz sonra düşman efradı kıtâ’atın ateş etmemesinden bi’l-istifâde bütün hatt-ı müdâfaa önüne gelerek efrâdı toplamağa başladı. Bu hal gruba arz edilmiş ise de hiçbir cevab alınamadı. İkinci defa olmak üzere neticesi fena olacağından süngü ile mukâbele edilmesini teklif ettim ise de zinhâr bir muâmele yapılmaması emrini aldım. Bu halde makinalı tüfeklerle mavzer tüfeklerini tahribi emrini taleb ettiğim de sükûtla mukâbele olundu. 9. Alay 1. [Tabur] ve 7. Alay 2. Tabur bu sûrede düşman efrâdı tarafından toplanılması üzerine diğer alaylar da yekdiğerini müteâkib tahribatdan sonra teslim olunarak Cirnâf dan Şirkat’e gelinmişdir.
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HARB-İ UMUMİDE İRAK HAREKATI - KÛTÜ’L-AMÂRE
[89b]

Süleyman Askeri Beyİrak cephesinde harekâtın ilk devrinde cüz’i bir kuvvetle fâik hasma uzun zaman mukavemet göstermiştir
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[90] “Hülasa”Bidâyet-i Seferberîde Irak’da bulunan 6. Ordu’nun umûmiyet itibâriyle ta’lim ve terbiyesi zabt ve rabtı dûn derecede, yalnız 37. Fırka’nın zabt ve rabtı diğer fırkalara nisbeten iyi idi. Bu fırka da Kafkas Cephesi’ne sevk edilmişdi. İ’lân-ı harb üzerine muhârebe evvela Kafkas Cephesi’nde başlamış aynı zamanda Hükümet, Mısır Harekâtı icra etmek üzere uğraştığından Irak Cephesi’ne ehemmiyet vermemiş, Irak da diğer cephelere 2-3 fırka sevk etmişdi. Irak’ın zayıf bulunduğunu hisseden düşman Fav’dan karaya asker ihracına başlamış, Hükümetin bilâhare buraya da bir dereceye kadar ehemmiyet vermesine binaen Fav’dan karaya çıkan düşmanı tard edecek bir kuvvet henüz elde mevcud olmadığından, Basra’da mevcud kuvvet ric’ate başlayarak bu ric’at Selman-ı Pak’a kadar devam etmişdir. Bu zamana kadar Irak ordusunun eslihası büyük çaplı mavzer tüfekleri, topları ise âdî cebel, mantelli toplarından ibâret bulunuyor idi. Kıtâ’atın techizâtı ise hemen yok gibi idi. Selman-ı Pak’a ordu ric’at edinceye kadar İstanbul’dan İtfaiye Alayı ve Rumeli çetecileri muntazam olarak sevk edilmişler ise de fâik düşman karşısında bunlar da bir iş göremeyerek ve hatta bazıları hiç kurşun atmayarak esir olmuşlardır. Düşman Selman-ı Pak’a kadar gelerek Bağdat’ı tehdit etmesini iyi görmeyen hükümet cepheyi muntazam kıtâ’at ve seri ateşli toplar göndermeğe mecbur kalmış bu zamanda gönderilen kıtâ’at düşmana en nihayet ric’atiyle beraber muhâsara ederek esir almağa muvaffak oluyorlar. Bundan sonra hükümet bu cepheye ehemmiyet vermeğe başlamış 
ve takviye için yeni yeni kuvvetler göndermeğe başlamış ise de müteaddit cephelerde harb eden ordularımızı (Irak Cephesi’nin takviye edileceği düşman ve müttefikler tarafından derhal haber alındığından) düşman sıkıştırmağa başlayarak Irak’a gelecek kuvvetleri göndermeğe mâni’ oluyordu. Cepheye gelen kuvvetlerden de bir şey istifade edilemiyordu. Buna mukâbil düşman Hindistan gibi çok insana vesâit cihetiyle yüzbinlerce otomobillere hatt-ı harbin hemen gerisindeki şimendiferlere, vapurlara mâlik bulunan düşman her an kıtâ’atının zâiyâtını doldurarak mütemâdi cephâne, erzak nakliyatına devam etmek şartıyla ordusunun hidâyetteki zindeliği muhâfaza ederek muvaffakiyet elde ediyordu. Biz de elimizde bulunan kuvveti sarf ettikçe yerini dolduramıyor ve bu sebeple düşmana nevâzım hâsıl etmek mümkün olamadığından harbin devamı müddetince düşmanı işgal etmekle uğraşıyorduk. Fâik düşman karşısında umûmiyetle ordunun vazifesi müdâfaa olduğundan Irak Ordusu en fazla Felahiye Cephesi’nde müdâfaa edilebilmiş, bundan sonra düşman her nerede taarruz etti ise ric’ate mecbur olmuş- dur. En nihâyet Harb-i Umumi’ye hitam verileceği zamanlarda Musul önlerine kadar ric’at edebilen ordumuz esarete düşmek sûretiyle İrak Harbi’ne hâtime vermişdir.İngilizler bidâyet-i harbde harb etmek usûlünden hemen bî-behre idiler. Garb Cephesi’nde Almanlardan gördükleri usul-ı harbden istifâde ederek harbin son zamanlarına doğru harb hususunda pek büyük terakki göstermişlerdir. Bunlar da her biri uzun uzadıya bahs edilerek anlatabilecek olan (taarruz, müdâfaa, takib, mevzi’-i muhârebe, ric’at, topçu ateşleri, bomba muhârebeleri, makinalı tüfek ateşleri, tayyare faâliyetleri) gibi şeylerdir.
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[9^] “Irak cephesinde harbin devamı müddetince isti’mal edilen toplar”“Gelenler” “Tahrip edilenler”İlan-ı harbte Fav’da iki âdî mantelli batarya ile bir âdi cebel bataryası bulunuyor idi. Bundan sonra 35. Fırka ile dört âdî mantelli batarya daha geliyor. İlk Kut muhârebesinde topçu 25. Alay’m Yüzbaşısı Mazhar Bey kumandasındaki seri’ sahra taburu geliyor. 15 Eylül [ 1 ]331 [24 Eylül 1915] Kut muhârebesine iştirak ediyor. [1]331 [1915] senesinde Kafkas’dan gelen 51. Fırka ile bir âdî cebel taburu, 52. Fırka ile iki seri’ sahra bataryası geliyor. Kûtü'l-Amâre muhâsarası hidâyetinde 2 10,5’luk âdî mantelli batarya, 35. Fırka nâmına iki seri’ sahra bataryası, 2. Fırka ile beraber 2. Alay 3. Tabur’u bir cebel, iki sahra olmak üzere kâmilen (6. Fırka ile beraber dört batarya topçu, 4. Alay kâmilen geliyor, 13. Kolordu cephesine 2 10,5’luk seri sahra bataryası, 18. Kolordu emrine 15’lik 2 seri obüs bataryası sevk edildi. Bilâhare üçüncü bataryası da iltihak ediyor. Piyade 156. Alay ile iki seri sahra bataryalı topçu, 49. Alay 2. Tabur âdî ateşli Nordenfeld topları (2 top 6,7’lik) Kafkas’dan 14. Alay topçu 3. Cebel Taburu’yla 11. Cebel Bataryası, 2 ağır bomba bataryası, 6 hafif bomba bataryaları Felâhiye ric’ati esnasında 40 adet sâniyeli bomba topu, 46. Fırka ile topçu 46. Alay 1. Tabur, 49. Alay 1. Tabur’dan müteşekkil topçu alayı, 46. Alay kâmilen gelmişdir. 46. Fırka giderken topçu 46. Alay 51. Fırka emrinde kalmışdır. 52. Fırka lağvında Topçu 52. Alay, Topçu 14. Alay’ı teşkil etmiş ve Topçu 14. Alay 1. [Tabur] 51. Topçu Alay’ına iltihâk etmişdir. Ve o zaman kolorduda dört tabur seri’ sahra, bir cebel taburu (ikişer bataryalı) 15’lik obüs, 3 bataryalı bir tabur kalmış diğer toplar Musul’a ordu emrine gönderilmişdir. Son teşkilat üzerine 14. Fırkanın Topçu Alay’ı 3 bataryalı (bataryanın biri altı toplu) Topçu 14. Alay 1. Tabur’u teşkil etmiş 52. Fırka’nın ikinci seri sahra taburu da 2 bataryalı olmak üzere Topçu 14. Alay 2. Tabur’unu teşkil etmiş. Cebel Taburu da 3. Taburu teşkil etmişdir. Ve grubda 10,5’luk bir obüs bataryası kalmışdır. (15’lik obüsler son Filistin harekâtı üzerine oraya sevk edilmek için yola çıkarılmış ise de harbe yetişemeden oradaki ordu esir düşmüşdür. İki bataryalı bir Schneider Taburu da Musul’a sevk edilmişdir. Zâiyât“Nehre atılanlar” “Tahrip edilenler"Fav’da bir cebel bataryası tahrib edilerek terk ediliyor. Marmaris gambotundan 7,6’lık toplar Şuayyibe şimalinde Dicle Fırka’sıyla düşmana esir oluyor. Aziziye’de iki 10,5’luk mantelli batarya, (12 top) 2 bataryalı mantelli sahra taburu topları nehire atılıyor. 51. Fırka’dan 1, 52. Fırka’dan 2 olmak üzere üç seri ateşli sahra topu düşman mermiyâtından Felahiye’de tahrib olunarak Bağdat’a sevk ediliyor. Sâmerra muhârebesinde 15’lik bataryadan bir takım düşman mermiyâtından zedelenmiş ve Musul’a sevk edilmişdir. Şamrân’dan müstakil süvâri bataryasından bir takım iki bahriye topu, (7,6’lık) 2 ağır bomba bataryası, 6 hafif bomba bataryası, tahriben düşmana terk edilmiş 40 adet sâniyeli bomba topu bir kısmı Felahiye siperlerinde ve bir kısmı da vapurda olmak üzere düşmana terk edilmişdir.
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¿9/7Kûtü'l-Amâre Muhasarası’nda topçu Köse Muhyiddin Bey’in icat-gerdesi olan ikili hunhara topu nev’inden olan iki top da imal edilmiş ve isti’mal edilerek bilâhare tahrib edilmişdr.Cirnâftaki toplar 10,5’Iuk iki batarya (birisi 2. Fırka’dan gelmişdir), 5 sahra bataryan (birisi altı toplu), iki Schneider sahra bataryası (2. Fırka’dan), 3 cebel bataryası (birisi 2. Fr- ka’dan gelmişdir). Cem’an elli topdan ibarettir. Grubun esâreti üzerine bu topların da kısmı a’zamı tahrib kısm-ı asgarîsi öylece düşman eline geçmişdir.

“ KARA GÜNLERİMİZ “
1 29 Teşrin-i evvel [1 ] 334’de [29 Ekim 1918] biz mahsur kaldık Al sancakları ateşte yaktık, top tüfekleri hep kırdık attık İlk esareti Irak çölünde Cirnâf önünde pek acı tattık Şirkat yanında, taşlar üstünde açık olarak dört gün aç yattık Aç kalmak, açık yatmak, esir olmak pek acı bir imtihandır. Tüfek kırmak, sancak yakmak, top bırakmak Türklüğe pek girândır.2 Fikirler öldü, dimağlar söndü, vücudumuzda kalmadı derman Ye’s-i elemden benizler soldu, hiçbir çehrede görünmüyor kan Sanki bir cellâd pençesi gibi eziyor bu kahhâr zindan Her gün yeni bir zulümle, bizi perişan eden insafsız düşman İtip kakmak, dirsek çarpmak, ıslık çalmak düşman için bir nezâkettir. Küfür saçmak, tokat vurmak, kafa yarmak bize mahsus ihânettir.3 Yürek dağlayan, kalpler sızlatan şu esâretten artık bıktık usandık Zalim düşmanın işkencesinden pek bîzar kaldık, artık bunaldık Bu gaddarları, bu hunharları, bu zalimleri medenî sandık Esir olunca pek insafsızca tel örgüsüne bizler kapandık Sövüp saymak, aç bırakmak, zincir takmak esirlere sezâ mıdır ? Suya atmak, el kol kırmak, göz çıkarmak, insan için cezâ mıdır ?4 Bu kara günler, şu acı dersler, artık unutulmasın ey TÜRK MÎLLETİ ! Ayak altında çiğnetilmesin ecdadımızın ŞANLI ŞEVKETİ İstikbaldeki intikam için unutur isen AZİM VE HİMMETİ Perişan olur, inkıraz bulur, kurtaranlayız DEVLETİ Zeval bulmak, mahkum olmak, divan durmak, TÜRKLER İÇİN BİR ZİLLETTİR Hür yaşamak, hür çalışmak, hür bulunmak, TÜRKLER İÇİN BİR MEZİYETTİR
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SÖZLÜK

Aadem-i muvaffakiyet: başarısızlık.ahz-ı cephe: (a.) JG-i] cephe edinmek, ale’s-sabah: (a.) Jp] sabahleyin, erkenden.âmâl-i menfûrâne: (a.) [<11^ jul] emeller.amîk: (a.) [ju^] derin.arîz: (a.) [^.^1 geniş, genişlemesine.aşâir: (a.) [yU*] kabileler, oymaklar.âti: (a.) [jî] 1. gelecek.âtide: (a.-t.) ileride, aşağıda, gelecek olan.Bbedihi: (a.) [^jü] kuşkusuz.behemehâl (f.-a.) her halükârda, mutlaka, ne olursa olsun.bi’l-ikmal: (a.) [J^l] tamamlayarak.bi’l-istifade: (a.) yararlanarak, istifade ederek.bi’t-tabi’: (a.) [^Ul] doğal olarak.hidâyet: (a.) [¿>¿1^] başlangıç.bihakkın: (a.) [j^] hakkıyla, hak ederek, bila-fütur: korkusuzca, çekinmeden, fütursuzca.bilâhare: (a.) [o/Yb] 1.sonradan. 2. sonunda, nihayet.bi’l-istifade: (a.) yararlanarak, istifade ederek.Ccenûb: (a.) güney.cür’et: (a.) [oî^-] 1. cesaret,atılganlık, yiğitlik. 2. kendini bilmezlik, küstahlık.Ddenâet: (a.) [cJbo] alçaklık.dimağ: (a.) 1.beyin. 2. bilinç, şuur,dürndan ( f.) o] tutan, muhafaza eden.

Eefrad: (a.) [oi>i] fertler, bireyler.endaht (f) l.atma. 2. (silah) atma erkan-ı harbiye: [ö^l Genelkurmay erzak: (a.) [Jijji] yiyecek, erzak.esliha: a.) |^lj] silahlar.esna: (a.) [idi] sıra, an.evâmir: (a.) [^ly] emirler, buyruklar.Ffâik: (a.) üstün.fasıla: (a.) [^is] 1. ara. 2. aralayıcı. 3. uzaklık.fedâkârâne: (a.-f.) [«gIjIîIjû] özveri ile, özverili.feyezân: (a.) [ûi^ü taşkın.fırka: (a.) [*5>] 1. parti. 2. bölük. 3. zümre, fı’l-hakika: (a.) j] gerçekte, aslında, doğrusu.firar: (a.) [ji>] kaçış, kaçma.Ggaib: (a.) bulunmayan, ortada görünmeyen, kayıp.gayr-ı kabil: [Jj^] mümkün olmayan, imkansız.germe: bir yeri bölmek,sınırını belli etmek için yapılan duvar çit,parmaklık vb.girân: (f.) [ûi/] 1. ağır. 2. pahalı. 3. kokuşmuş. 4.katı.güruhu: (f.) topluluk, zümre, bölük, güzide: (f.) [oju/] seçkin.Hhafr: (a.) [^] kazma.haiz: (a.) [yl^] sahip, bulunduran.havi: (a.) içeren, ihtiva eden.hayli: (f.) [J^-] çok, fazla.hecin: (a.) iki hörgüçlü deve.herçi bâd âbâd: (f.) [obl ol ne olursa olsun.
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SÖZLÜKhilaf: (a.) [Jj^] aykırı, zıt.himaye: (a.) [U^] koruma, esirgeme, hitam: (a.) [^] 1. son. 2. son bulma, hulûl: (a.) [gelme, gelip çatma, humbara: (f) [o^] yuvarlak ve içi boş demir veya tunçtan yapılan,içine patlayıcı madde konulan küçük küp.I-İıskat: (a.) düşürme.iblağ: (a.) [g₺l] 1. bildirme. 2. ulaştırma, içtima’: (a.) [^1] 1.toplanma, bir araya gelme, toplantı. 2. toplum.ifa: (a.) [uui] 1.yapma, yerine getirme. 2. ödeme.iğtinam: (a.) [^f] 1. ganimet bilme. 2. ganimet alma.ihata: (a.) [aLI^I] 1. kavrama. 2. kuşatma, sarma.ihmal: (a.) önemsememe, savsaklatma.ihraç: (a.) 1.çıkartma. 2.dışsatım,yurt dışına gönderme.ihtiyat: (a.) 1. tedbirli davranış. 2.yedek.ihzar: (a.) 1. çağırma, huzura getirme. 2. hazırlama. 3. hazırlanma.iktisab: (a.) kazanma, çalışarak kazanma.iltica: (a.) [üdi] sığınma.iltihak: (a.) [jüdi] katılma.infikak: (a.) ayrılış.intaç: (a.) [^bi] 1. sonuçlandırma. 2. doğurma.intizar: (a.) [jüüi] bekleme, bekleyiş, irade: (a.) [osij] 1.istek. 2. buyruk, istifade: (a.-f.) [ooik^i] yararlanma, istihkam: (a.) 1. sağlamlık. 2. siper, istikâmet:

istima’: (a.) [^1] dinleme, kulak verme.istinad: (a.) [¿ul-I] 1. dayanma. 2. güvenme.istintak: (a.) [jlkiJ] sorgulama.iştigal: (a.) uğraşı.iştirak: (a.) 1. katılım. 2. ortaklık,izâfeten: (a.) [üL>i] ek olarak, yanı sıra.Kkabil: (a.) [J^G] 1. mümkün. 2. yeteneklikaffe: (a.) [asK] tümü, hepsi.karargâh: (f.) işlik, iş yeri.karib: (a.) [^_y] yakın.kemâ-fıs-sâbık: (a.) [jAJi J eskiden olduğu gibi.kesâfet: (a.) [^lii] 1. yoğunluk. 2.çokluk, keşmekeş: (f.) kargaşa, çekişme.kuvva: (a.) [oy] güç, kuvvet.Llağv: (a.) [jâJ] 1. kaldırma. 2. boşuna.lakaydi: (a.) [^-y^] kayıtsızlık.Mmâ-adâ: (a.) [U>U] dışında, -den başka, başka, öte, yanı sıra.maa-t-teessüf: (a.) £.] ne yazık ki,üzülerek, maalesef.mahal-i maksuda: (a.) j^] istenilenyer.mahsur: (a.) kuşatılmış.mahza: (a.) [U^] 1 .ancak, yalnız, tek, sade. 2.halis, katkısız, tam.maiyet: (a.) [c—*.] birlik, beraberlik, yanında bulunma.maksad: (a.) [j^u] amaç.malûmât: (a.) [oUA~] bilgi.ma’ruz: (a.) [j^jyv.] 1. arzedilen, sunulan. 2. karşı karşıya kalma, tutulma.masruf: (a.) [öj7^] harcanmış.
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SÖZLÜKmazarrat: (a.) [o^] 1.zarar verme. 2.zarar.me’kûlât:(a.) [^/ü] yenecek şeyler, yiyecekler.mebzul: (a.) [Jyı-.] bol.mecrûh: (a.) [^^y] yaralı.mensub: (a.) nispet edilen, ait, bağlı.merkum: (a.) [^^1 adı geçen, anılan; yazılmış.mesmu’at: (a.) [ol^] duyulanlar, işiti- lenler.mestur: (a.) [jy^] örtülü, gizli, kapalı.mevâd (a.) [oi^] maddeler.mevki’: (a.) [^] l.urum, konum. 2. yer. mezkûr: (a.) J/Ju] zikredilen, belirtilen, adı geçen.mikyas: (a.) [^-U.] ölçek, ölçü.
miralay: (f.-t.) albay.mu’tad: (a.) [oh^] alışılmış.muammaâ: (a.) [L^] bilmece.mûcib: (a.) [^y] 1. gereken. 2. sebep.muhabere: (a.) [o^] haberleşme.muhârebe: (a.) ji<| harbetme, savaş.muhasara: (a.) sarma, kuşatma.muhavere: (a.) [ojjK] konuşma.mukabil: (a.) 1J.il.] 1. karşılığında. 2. karşılık.mukavemet: (a.) [^il.] karşı koyma, direnme.muntazam: (a.) Lk:>] düzenli, düzgün, intizamlı.murabba: (a.) [$1. dörtgen. 2. kare, mutâvaat: (a.) baş eğme, boyun eğme, itaat.muvaffakiyet: (a.) [^Lr] başarı, muvâsalat: (a.) [ou^yy varma, ulaşma, müdâfaa: (a.) [.mii-u] savunma.

müessif: (a.) [u^y>] üzücü.müessir: (a.) [jy»] 1. etkileyici, etkili.müfreze: (a.) [ojL] askerî birlik, mühimmat: (a.) [¿y»] savaş malzemesi, mühlik: (a.) [¿ty»] öldürücü.mükâleme: (a.) [4&C.] konuşma.mülazım: (a.) [^] teğmen.mülazım-ı evvel: jy] üsteğmen, mümasil: (a.) [j^] benzer, andıran, münâvebe: (a.) [üjiu] dönüşümlü olaram. mündericât: (a.) [ol^-ıu] içindekiler.münhezim: (a.) 1^] bozguna uğramış.mürekkeb: (a.) [^y] 1.oluşan, bileşen.2. mürekkep.müşâbih: (a.) benzer.müşahedata: (a.) gözlemler.müşârün-ileyh: (a.) anılan, adı geçen.
müşkilât: (a.) güçlükler, zorluklar.müşkil: (a.) [J^.] güç, zor.müteaddid: (a.) birçok.müteakib: (a.) [<_JLcu] ardından, mütemadi: (a.) [^] sürekli.müteyakkız: (a.) [JiL^] uyanık, teyakkuz durumunda olan.
Nnazaran: (a.) [IJl] göre, nispetle, bakılırsa, nezd: (f.) [oy] l.yan, yanı. 2. kat.nısfül-leyl: (a.) [JJI ^^] gece yarısı, nümâyiş: (f.) [^ü] gösteri.
Ppeyda: (f.) [ixj ortada, açıkta.peyderpey: (f.) j] peşpeşe, ardı sıra, re’y: (a.) [Jj görüş.ric’at: (a.) l.geri dönüş. 2.geri çekilme.rivayet: (a.) [^j 1. nakletme, hikaye etme. 2. söylenti.
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Ssakf: (a.) 1. tavan. 2. çatı,seferberlik: (a.-f.-t.) savaşa hazırlanma hali, savaş hali.sehven: (a.) [1^] yanlışlıkla.semere: (a.) [oy] 1. meyva. 2. ürün. 3. sonuç.serab: (a.) [^b-] serap.sevk: (a.) [3^] gönderme.sezâ: (f.) [1^-] layık, yaraşır.suhûlet: (a.) [cJ^] kolaylık.sükût: (a.) [ojSü-] sessizlik.südde: (a.) [oju-] 1. kapı. 2.eşik.süvâri: (f.) [^ı^] 1. binici. 2. atlı asker. 3. gemi kaptanı.
Şşark: (a.) [j^] 1. doğu. 2. doğu, doğu dünyası.şayed: (f.) belki, şayet.şenâat: (a.) kötülük.şifahi: (a.) sözlü olarak.şimal: (a.) [Jl^] 1.kuzey. 2.sol.şâyân: (f.) [ûLli] layık, yaraşır, yakışık alır.
Tta’lik: (a.) [j-Lü] 1. askıya alma 2. erteleme, tafsilat: (a.) [¿OU;] 1. ayrıntılı açıklama. 2. ayrıntı.tahkim: (a.) [^] sağlamlaştırma.tahliye: (a.) [U£] 1. boşaltma. 2. salıverme, tahrib: (a.) yıkma, harap etme, tahrir: (a.) [^¿] 1. yazma. 2.yazılma. 3. kitap yazma. 4. serbest bırakma.takarrüb: (a.) yaklaşma, yakınlaşma, takdim: (a.) [^1 1. sunma, sunuş. 2.öne alma.takribi: (a.) yaklaşık olarak.takviye: (a.) kuvvetlendirme.

taltif: (a.) [odaf] 1. ödüllendirme. 2. gönlünü alma.tarafeyn: (a.) iki taraf.tarassut: (a.) [j^y] gözleme.tard: (a.) [¿>] 1. kovma. 2. görevden uzaklaştırma.tarumar: (f.) [jüjjb] 1. dağınık. 2. perişan.tashih: (a.) düzelti.tathir: (a.) temizleme.tathirât: (a.) temizlik.tavzif: (a.) [^y] görevlendirme.tazyik: (a.) [j-^] 1. sıkıştırma, daraltma.2. basınç yapma, bastırma. 3. basınç, tebdil: (a.) [j^] değiştirme, dönüştürme, değişiklik.tebeddül: (a.) [Jjlj] değişim.tecemmu’: (a.) [^] toplanma, bir araya gelme.teçhizat.- (a.) donatım.teessüf: (a.) [^b] üzülme, hayıflanma.tefevvuk: (a.) üstünlük.tefrik: (a.) [j^] ayırma, ayırdetme. tekâsül: (a.) üşengeçlik, tembellik,telefât: (a.) [olib] can kaybı, ölümler.temas: (a.) dokunma.temdit: (a.) [jJ] 1- uzatma. 2. süre uzatma, temeyyüz: (a.) [#] kendini gösterme, sivrilme, ayrıcalık kazanma.temin: (a.) [¿^b] 1 .gerçekleştirme, sağlama. 2. gerçekleştirilme, sağlanma. 3. emin kılma, güvence verme.tenkis: (a.) azaltma, eksiltme.tensik: (a.) ü] düzenleme, tertip etme.tenvir: (a.) [^ys] 1. aydınlatma, ışıklandırma. 2. düşünce yoluyla aydınlatma.terekküb: (a.) [^y] 1. oluşum. 2. bileşim, terhis: (a.) 1^^-y] 1. izin verme. 2. askerlik süresi dolanı serbest bırakma.
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SÖZLÜKtesadüf: (a.) [a^-] 1. rastlama. 2. rastlantı.teşdit: (a.) [jujl=5] şiddetlendirme, arttırma, çoğaltma.teşebbüs: (a.) [¿*¿3] girişim.teşekkül: (a.) oluşma, oluşum.teşkil: (a.) 1. şekillendirme, oluşturma. 2. kurma.tevâli: (a.) [ji/] kesintisiz sürme, birbirini izleme.tevkif: (a.) [GoJ/l 1- durdurma. 2. kapatma. 3. tutuklama.tevlid: (a.) [.Jy] 1- doğurtma, üretme. 2.meydana getirme.tezahür: (a.) [yüls] ortaya çıkma, belirme, tezelzül: (a.) [jyy] sarsılma, sarsıntı.Üümera: (a.) [1^1] emirler.

Vvakt-i sefer: (a.) [cJ,] vakit.vasat: (a.) [Ja-j] 1. orta. 2. ortalama.vaziyet: (a.) durum, konum.vech: (a.) [^j] 1. yüz. 2. sebep, ilgi, münasebet, vasıta. 3. yüzey.vedâ: (a.) ayrılış, ayrılma.vesâit: (a.) araçlar. 2.aracılar.vezâif: (a.) [uilUj] görevler, ödevler.vuku’: (a.) [£/,] meydana gelme, cereyan etme.vücût: (a.) varlık. 2. beden. 3. varoluş.vürûd: (a.) giriş, geliş.Yyaver: (f.) [jjb] yardımcı.ye’s: (a.) [^t] umutsuzluk.
zâbitân: (a.-f.) föüajUsJ subaylar.zinhâr: (f.) sakın
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DİZİN6. Ordu, 22
7. Alay Kumandanı Ali İhsan Bey, 78AAbbas Bey, 242, 260Abbas Bey (Kaymakam), 110, 242, 272,274,Abdullah (Mülazım), 178Abdurrahman Efendi (Kolağası), 72Abdurrahman Efendi (Yüzbaşı), 232AbdurrezzakEfendi (Mülazım), 178Abdülkadir (Mülazım), 178Abdülkadir (Mülazım-ı sânî), 40Abdürrezzak Bey (Miralay), 60Adana, 244Adapazarı, 124Adil Bey (Binbaşı), 22Ahmed (Depo onbaşısı), 144Ahmet Bey (Kaymakam), 134, 276Ahmet Bey (Müntefık Kumandanı), 26Ahmet Efendi (Fırka Yaveri Işıldak), 40\ Ahz-ı Asker Riyaseti, 114Akif Bey (Binbaşı), 28, 130Âlcâli kanalı, 244Ali Bey (Binbaşı), 24, 26Ali Bey (Kaymakam), 318Ali İhsan Bey (Miralay), 40, 76Ali İhsan Paşa, 316, 318Ali Necib Bey (Kaymakam), 28, 40, 58,66Alman Steinler (Binbaşı), 246Altıncı Ordu Kumandan Vekili, 116Altınköprü, 272, 274, 276, 314, 318,324,334Amare, 22, 26, 44Antalya, 244Asım Bey (Binbaşı), 178Asım Bey (Yüzbaşı), 70Asya, 134Asya Taburu, 130Asya-yı Rus, 130Aşâir Livası, 26, 28, 32, 44, 76, 78, 116Atabe havn, 26, 130

Atabe - Süvade havn, 116Avâşık, 222Aylmer (General), 70Aylmerman (General), 70Ayn-ı Hâlid, 302, 304, 306, 314, 322, 326Ayn-ı Hüseyn, 306Ayn-ı Nahâle, 302, 304, 314, 316, 318, 322,324,342Aynü’d-Deblis, 304, 314, 316, 318, 322, 346Azim Onbaşı, 164Aziziye, 30, 40, 194, 196, 380BBa’kube, 202Bagile, 26, 28, 134, 156, 164, 180, 190Bağdat Dicle yolu, 208Bağdat köprüsü, 204, 208, 214Bağdat, 22, 24, 26, 28, 30, 44, 50, 52, 62, 114, 116, 124, 128, 130, 134, 178, 192, 196, 200, 208, 212, 214, 216, 220, 268, 272, 274, 282, 380Bakuba, 222, 224Basra, 22, 56, 128, 178, 196, 378Basra körfezi, 22Bekir Sami Bey, 108, 110, 144, 222, 232, 274Bekir Sami Bey (Kaymakam), 66Bekir Sami Bey (Miralay), 208, 274Bekir Sıdkı Bey (Binbaşı), 246Belâlic, 304, 314, 316, 322, 332, 346, 358Beled istasyonu, 218, 220Beled, 218, 220, 226, 228, 234, 238, 240, 242, 268Beni Temim, 86, 96, 116, 118, 148, 156, 164, 172, 178Beşâra, 128, 154, 156, 160, 164, 212Beyt-iİsa, 76, 94, 86, 102, 116Bitlis, 318Boğaziçi, 274
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DİZİNBulgar, 274Bünyan, 332, 346Büyükdere, 274
c-çCafer Tayyar Bey, 306, 308Cafer Tayyar Bey (Miralay), 306Cavit Paşa (Bağdat Valisi), 22, 24Cebel, 322Cebel-i Akabe, 232Cebel-i Akka, 228Cebel-i Hamrin, 312, 222, 224, 226, 230, 268, 272, 276, 278, 282, 286, 294, 300, 302, 304, 306, 316, 318, 322,324Cebel-i Mağzel, 334, 342Cebel-i Mechûl, 274, 278, 282, 294, 300, 302, 304, 316, 322, 324Celal Bey (Yüzbaşı), 28, 42, 172Cemal Efendi, 368Cemaleddin Efendi (Kaymakam, Şehzade), 246Cemâliyat tepeleri, 76, 78, 80Cenevre, 50Cenup Müfrezesi, 316Cevat Bey (Yüzbaşı) ,116Cevat Bey Müfrezesi, 32Cirnaf, 342Cirnâf, 350, 352, 354, 358, 360, 362, 374,382Colmar von der Goltz Paşa, 114Çakaltepe, 302, 304Çanakkale, 76, 114, 274Çifte Türbeler, 298DDelabha, 34Delahiye, 196Deli Abbas, 216, 218, 222, 224, 226Der’iye, 30, 34Der’iye Grubu, 30, 32Dersaâdet, 282Deyuti devresinde, 178

Dibike, 318Dicle, 24, 26, 28, 32, 180, 202, 208, 218, 228, 254, 256, 260, 270, 272, 304, 330, 380Dicle cephesi, 26, 318Dicle Grubu, 314, 318, 322, 324Dicle Kanalı, 78, 234, 238Dicle Nehri, 28, 43, 44, 208, 214, 304, 318,322Dilman, 318Diyale, 32, 194, 200, 202, 204, 220, 222, 230, 272, 274Diyale nehri, 208Diyarbakır, 276Douglas, 72Düceyle kanalı köprüsü, 256Düceyle kanalı, 242, 244, 256, 260Düceyle, 244, 250, 254EEbter, 86, 102, 106, 108, 116Ebter tepeleri, 26, 116Ebu Kelek devresine, 178Edhem çayı, 224, 226, 232, 242, 246, 248, 250, 260, 268, 270Edhem Efendi (Mülazım-ı evvel), 92Edib Efendi, 52Edirne, 274el-Âşık kalesi, 266, 280el-Âşık, 280, 282, 286, 294el-Avâşıka, 218el-Avciye, 278, 286, 290, 294el-Hamra, 302, 304, 304, 316, 318, 324el-Hanna, 42, 44, 56, 66, 152el-Meshak, 322, 324, 328, 334, 342, 346,Emin (Mülazım-ı evvel), 178Emin Bey, 360, 368Emin Bey (Kaymakam), 350Emin Efendi (Mülazım), 40Enver Bey (Kaymakam), 40, 58Enver Paşa (Harbiye Nazırı), 116Erbil, 318
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DİZİNErmeni, 212, 276, 282, 318, 322 Erzurum, 28eş-Şakk, 318, 322, , 326FFâik (Mülazım-ı evvel), 178Faik Bey (Binbaşı), 260Farman, 30Fatıma, 130Fav, 22, 378, 380Fazıl Bey (Kaymakam), 96Fazıl Paşa aşireti, 28Fazıl Paşa Köşkü, 28Fehmi Efendi (Mülazım), 40Felahiye, 43, 62, 64, 66, 72, 76, 78, 84, 86, 90, 92, 94, 102, 106, 112, 116, 124, 126, 128, 130, 134, 138, 142, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 172, 178, 180, 182, 212, 268, 378, 380Fetha, 302, 314, 318, 316, 322, 324, \ 328Fethi Efendi (Yüzbaşı), 78Fırat, 130, 134, 218, 242, 272, 276Fırat Cephesi, 278Fırat Grubu, 278Fırat Müfrezesi, 134Filistin, 274, 314, 380GGarraf, 56, 58, 76, 80, 128, 130, 134, 138, 146, 148, 150, 152, 156, 164, 212,216Garraf köprüsü, 80, 86, 116, 128Gıyasi Bey (Kaymakam), 70Goltz Paşa, 44, 62HHacı İbrahim Bey, 318, 366Hacı İbrahim Bey (Kaymakam), 350, 368Hacı Kamil Efendi, 334, 342Hacı Kamil Efendi (Yüzbaşı), 324Hacı Karhan / Korhan, 134, 148
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