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ÖZET 
Eski bir Türk sava  gelene i olan la m muharebeleri, Çanakkale Kara Sava lar esnasnda 
da yararlanlan bir yöntem olmu tur. Kara muharebelerinin ilk günlerinden itibaren sarp 
yamaçlar nedeni ile tkanan muharebeler, cepheyi siper sava larnn ya and  bir hale 
sokmu tur. Bu nedenle iki taraf kuvvetleri de bir adm dahi atamaz duruma gelmi tir. 
Taarruzlar, büyük zayiatlara neden olan; fakat önemli bir ba ar sa layamayan faaliyetler 
olarak kalm tr. En ufak bir siperin ya da herhangi bir tahkimatn ele geçirilmesi çok önemli 
bir hale gelmi tir. Bu sebeplerle Türk birlikleri tarafndan -tarihinde kale ku atmalar 
srasnda kullanlan- la m patlatma yöntemi, kar  siperleri elde etmek amac ile 
kullanlmaya ba lanm tr. Cephede ilk la m, 28-29 Mays 1915 tarihinde Bombasrt�ta 
patlatlm tr. Bu tarihten itibaren iki taraf kuvvetleri de skça la m faaliyetlerinde 
bulunmu tur.  

 
Çanakkale Sava lar�nn ilginç bir yönünü olu turan la m muharebeleri, günümüzde halen 
arazide görülebilen izler brakm tr. Gelibolu Yarmadas�nda özellikle Boyun Noktas, 
Krmzsrt, Kanlsrt, Merkeztepe, Cesarettepesi, Kayacka l, S ndere, Kerevizdere ve 
Kirte Deresi�nde bu izlere rastlamak mümkündür.  
 
Anahtar Kelimeler: La m, Çanakkale Sava lar, Bombasrt 
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SUMMARY 
The mine battles (unground war) which are an old turkish tradition, were an utilized method 
in Çanakkale land battles. The battles which are stopped  due to stiff slopes from first days of 
land battles, put the front in a situation which are lived barricade campaigns.  Therefore both 
side forces couldn�t step. The attacts caused big  battle casualties but they didn�t show big 
success. It was very important to capture a front or a fortification. For this reason the mine 
exploding method- in its history was used in sieges of fortress- was used to capture front 
barricades by turkish troops. First mine at the front was exploded in Bombasrt on 28-29 of 
may of 1915. From this date both side forces had been frequently in mine activities too.  

 
The mine battles which constitute an interesting side of Gallipoli Campaign, gave us traces 
which are still shown today. In Gallipoli peninsula especially in Boyun Noktas, Krmzsrt, 
Kanlsrt, Merkeztepe, Cesarettepesi, Kayacka l, S ndere, Kerevizdere and Kitre Deresi 
finding these traces are possible.       
  
Key Words: Mining and tunneling, Gallipoli Campaign, Bombasrt 
 
 
 
Giri  
Çanakkale Kara Sava lar, ortalama sekiz buçuk ay sürmü tür. 18 Mart 
Bo az Sava �nn ardndan 25 Nisan 1915 tarihinde Kumkale, Seddülbahr 
ve Arburnu bölgelerine çkarma yapan tilaf Devletleri�ne mensup askerler, 
bu süreçte bu bölgelerde tutunmaya çal m lardr. Kumkale�de 
barnamayan Fransz birlikleri, iki gün sonra buray terk ederek, takviye 
kuvveti olmak suretiyle, Seddülbahr bölgesindeki ngiliz birliklerine 
katlm lardr. Nitekim tilaf Devletleri�ne mensup askerler, 27 Nisan�dan 
itibaren, Seddülbahr ve Arburnu bölgesinde tutunabildikleri gibi sava n 
sona erdi i 9 Ocak 1916 tarihine kadar bu iki bölgede kalmay 
ba arabilmi ler ve bu tarihte de tamimiyle çekilmi lerdir.  

 
ngiliz birliklerine mensup Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin 25 

Nisan ak amnda Arburnu bölgesinde elde ettikleri snrlar, sava n sonuna 
kadar neredeyse hiç de i meden kalm tr. 26 Nisan�dan 6 A ustos�a kadar 
geçen süreçte her iki taraf da -çe itli taarruzlar yapm  olsa da- bir adm bile 
geriye gitmemi lerdir. Buna neden olan iki taraf kuvvetlerinin kuvvet olarak 
birbirine denkli inin yan sra arazinin kimi yerlerde sarpla masdr. Bu 
bakmdan Gelibolu Yarmadas�ndaki sarp yamaçlarda muharebelerin 
tkand  görülmü tür. Düz arazide ise muharebe alanlarnn kolaylkla 
yayld  gözlenmi tir. Örne in 6 A ustos 1915 tarihinde ikinci bir çkarma 
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harekat olarak de erlendirilebilecek olan Suvla çkarmas, önünde geni  bir 
ova buldu u için 2-3 gün içerisinde çabucak yaylm ; fakat arazinin 
sarpla t  mevkilerde tkanp kalm tr. Hakeza Arburnu çkarmasnn ilk 
gününde zayf kuvvetlere kar  ilerleme imkân bulan ngiliz birlikleri, 
kar larnda mukavemet edecek kadar Türk kuvveti bulduklarnda bir adm 
bile ilerleyemeyerek sarp arazide tkanm lardr. Buna ekten olan bir ba ka 
durum ise, ngiliz birliklerinin düz arazide yararlanabildikleri donanma 
ate inden sarp arazide mahrum olmasdr. Donanma topçusu için düz 
arazide açk hedef olan Türk birliklerinin, sarp arazide yerlerinin ve 
konumlarnn tespiti net olarak mümkün de ildir. Buna paralel olarak, Türk 
birliklerinin denize yakn yamaçlarda muharebe etmesi de donanma ate inin 
ykc etkisi ile büyük zayiata u rayaca  için riski yüksek olarak 
de erlendirilmelidir.1 Zaten Türk taarruzlarnn, bu risk nedeni ile, gece; 
ngiliz taarruzlarnn ise gündüz yapld  görülür.  

 
te bütün bu nedenlerden dolay, sarp yamaçlarda siper hatlar olu turulmak 

sureti ile tkanan muharebeler, ilginç uygulamalara neden olmu tur. 
Askerlerin siperden çkmadan herhangi bir hedefe ate  etmesini sa layan 
aynal tüfekler, konserve kutularndan yaplan el bombalar ve siperleri zarar 
görmeden ele geçirece i dü ünülen zrhl otomobiller2 siper 
muharebelerinde dü mandan bir adm da olsa ileri gidebilmek amacna 
hizmet etmi tir. te bu uygulamalardan biri de, gerilerde açlacak bir la m 
ile dü man siperlerinin altna kadar ilerlemek ve burada patlatlacak 
bombalarla dü man siperinin yok olmasn sa lamak esasna dayanan la m 
muharebesidir. Patlamadan sonra yaplacak bir taarruz ile siperlerin ele 
geçirilmesi amaçlanm tr. 

 
La mclk, Çanakkale Sava lar esnasnda ke fedilmi  de ildir. Türklerin 
eski bir sava  gelene i olan bu yöntem, Osmanl Devleti�nde, dönemine 
göre modern bir yapya ula trlarak, çe itli sava larda kullanlm tr. Eski 
devirlerde, hazrlanan tüneller aracl  ile kale surlarnn altna kadar 
ilerleyerek, burada bulunan sur duvarlarn tutan kalaslarn yaklmas ile 
                                                 
1  Hatta, Çanakkale Cephesi�nde siper hatlarnn birbirine yaknl nn nedeni, Türklerin donanma ate inin ykc 

etkisinden kurtulmak istemeleri amacyla oldu u da söylenebilir. Benzer görü  için bkz. Maurice Larcher, 
Büyük Harpte Türk Harbi, çev. Bursal Mehmet Nihat, c. II, Askeri Matbaa, Erkan- Harbiye-i Umumiye 
Talim ve Terbiye Dairesi Ne riyat, stanbul 1927, s. 114. 

2  Bahsedilen zrh otomobiller için bkz. Robert Rhodes James, Gelibolu Harekat, Belge Yaynlar stanbul 1965, 
s. 302-303; C. F. Aspinal Oglander, Büyük Harbin Tarihi Gelibolu Askeri Harekat, c. II, Arma Yaynlar, 
stanbul 2005, s. 56. 
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surlarn çökertilmesi sistemi varken, sonralar surlarn altna yerle tirilen 
barutun patlatlmas ile sur ykm sa lanm tr. Bu i lerle ilgili olan La mc 
Oca , özellikle kale ku atmalarnda önemli bir i leve sahiptir. stanbul�un 
fethi (1453), Rodos�un zapt (1522), I. Viyana Ku atmas (1529), Lefko e ve 
Magosa Ku atmalar (1571), II. Viyana Ku atmas (1683) esnasnda Türkler 
tarafndan iddetli la m patlatmalar oldu u bilinmektedir3. Osmanl Ordu 
Te kilat�nda bu birim, özellikle son dönemlerde epeyce güçlendirilerek, 
faaliyet alanlarnn geni ledi i görülmü tür. Bu bakmdan Osmanl 
Devleti�nde yer alan La mc Oca , �köprüleri tamir veya yeniden köprü 
yapmak, kaleleri barutla atmak için la m denilen yeralt yollar açmak, 
dü man tarafndan yaplan la mlar körletmek vazifesi ile mükellef�4 bir 
te kilat olarak isimlendirilmi tir. Bu tabirden de anla ld  üzere la mc 
oca nn ordu hizmetinde la m açmann yan sra, istihkâm yapmak görevi 
de vardr. Osmanl Devleti�nin gerileme devrinde, 1826�da Yeniçeri 
Oca �nn kaldrlmas ile La m Oca  da kaldrlm ; fakat yerine kurulan 
Asakir-i Mansure-i Muhammediyye�de la m açmak ve istihkâm 
hazrlamak görevini yapacak askerler Cebeci Oca �na ba lanm tr. 

 
Gelibolu Yarmadas�ndaki lk La m Muharebesi 
Çanakkale Kara Sava lar�nda her iki tarafn da la m yöntemine 
ba vurdu u görülür. Bu, yukarda bahsedilen örnekler ile yöntem olarak 
ayn olsa da uygulamada farkllklar gösterir. Çünkü birinde söz konusu olan 
kale ku atmalar iken, Çanakkale Sava lar�nda siperler aras mücadele 
örne ini te kil eder. Birinde kaleyi ele geçirmek için açlan gedikten hücum 
edilir, di erinde havaya uçurulan siper ele geçirilmek için taarruz yaplr5. 
Bu tür uygulamalarn özellikle Gelibolu Yarmadas kuzey bölgesinde 
yo unla t n söylemek yanl  olmaz; çünkü buras di er muharebe 
yerlerine göre daha sarp bir araziye sahiptir. Yine de, özellikle 
muharebelerin son aylarnda Seddülbahr bölgesinde de her iki tarafn 
la mlar patlatt  görülmü tür.6  

                                                 
3  Bu konudaki ayrntl tafsilat için bkz. Sabri Zengin, �Osmanllarn Kale Muhasaralar Usulündeki Geli meleri 

Gösteren Örnek Muhasaralar, idak.gop.edu.tr/szengin/makaleler/ornmuh.doc 
4  Mehmet Zeki Pakaln, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlü ü, c. II, Milli E itim Bakanl  Yaynlar, 

stanbul 2004, s. 348-352. 
5  Açlan dehlizler ortalama 12-15 metre derinli ine sahiptir. Bkz. Müller Bruh, Çanakkale Harbinde La m 

Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargah-i Umûmi On kinci Mevki-i Müstahkeme 
ubesi, stanbul 1332 (Rumi) 1916 (Miladi). 

6  Benzer bir yorum için bkz. Peter Doyle; Matthew R. Bennett, �The Influence of Terrain: Gallipoli Campaing 
1915�, The Geographical Journal, Vol. 165, No: 1, Mart 1999, s. 27. 
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La m Faaliyetlerinde Bulunan Türk Askerleri 

Çanakkale Cephesi�nde la m muharebeleri, 28 Mays 1915�te, 5. Tümen�in 
14. Alay�nn Bombasrt�nda patlatt  bir la m ile Türkler tarafndan 
ba latlm tr. Bir ba ka de i le Çanakkale Cephesi�nde ilk la m patlatan 
Türkler olmu tur. Cephedeki bu ilk la m, Saat 03.30�da, 14. Alay�a mensup 
Bölük Aste meni hsan�n (Eriç) tarafndan patlatlm tr. Bunun ardndan 
ngilizlerin Boyun noktasndaki siperlerine 9. Tümen�in 27. Alay�nn da 

katld  bir baskn yaplm tr. Bu baskna destek olmak için 3. Tümen�in 
64. Alay�ndan seçilen bir müfreze, ngilizlerin Yükseksrt�taki siperlerine 
gösterme bir harekâtta bulundu ise de çapraz ate  altnda kalan bu birlikten 
sadece 15 ki i dönebilmi tir7. La m patlatldktan sonra ba latlan 
                                                 
7  Bu müfreze ve ilk la m muharebesi için bkz. Mustafa Kemal,  Arburnu Muharebeleri Raporu, Türk Tarih 

Kurumu Yaynlar, Yay. Haz. Ulu  demir, Ankara 1990, s. 148-149; Binba  Halis, Çanakkale Raporu, 
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muharebeler, 28 Mays ak amna kadar devam etmi tir. Bu taarruzlar 
sonucunda ilk hat siperleri i gal edilse de la m patlamas sonucu toprak 
y n haline gelen siperlerin bir ksm iki taraf arasnda kalm tr.8 

 
28 Mays�ta patlatlan bu la mn yan sra, la m patlatmak fikrinin nasl 
çkt  ve bu fikrin uygulamasna ilk defa kimin ba lad  konusunda farkl 
görü lere de inmek gerekir. Baz yaynlarda ngiliz birliklerine mensup 
Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin la m kazdklar, bu te ebbüs 
üzerine Türklerin kar  la m kazmaya ba lad  dü ünülmektedir.9 Oysa 
eski tarihlerden beri la m i lerine önem veren Türklerin, Çanakkale 
Cephesi�nde ilk la m patlatan taraf olmasnn yan sra bu i e ilk ba layan 
taraf olmasnn da i aretleri çoktur.10 

 
25 Nisan�dan itibaren Arburnu Cephesi, çok sa lam bir ekilde tahkim 
edilmi tir. Hatta bugün tutulan hatlar bir türlü a lamam tr. ki taraf 
kuvvetleri de bir-iki adm ilerlemekten ba ka bir ey yapamaz hale gelmi ti. 
Özellikle Mays�n 1�inde11 ve 19�unda12 yaplan Türk taarruzlar büyük 
zayiatlara neden olmu tu.  te bu nedenlerle Mays aynn ba nda Türk 
tarafnn tkanan muharebeleri açmak için u karar ald  görülmü tür: 

 
                                                                                                                        

Arma Yaynlar, stanbul 2000, s. 176-178; Fahrettin Altay, �Çanakkale Hatralar�, Çanakkale Hatralar II, 
Arma Yaynlar, Yay. Haz. Metin Mart, stanbul 2002, s. 27; zzettin Çal lar, Atatürk�le ki buçuk Yl, Haz. 
smet Görgülü Yap Kredi Yayn, 1993, 39; Esat Pa a, Çanakkale Sava  Hatralar, Yay. Haz. hsan Ilgar, 

Nurer U urlu, Örgün Yaynevi, 2. Bask, stanbul 2004, s. 52. 
8  Kadri Perk. �Çanakkale Sava lar Tarihi�, Askeri Mecmua, say 56, stanbul 1940, s. 138. 
9  Bu konu hakknda bkz. Andrew Jack, �Ancac: Mining and Tunneling at Anzac Cove�, The Joint Imperial 

War Museum, Australian War Memorial Battlefield Study Tour to Gallipoli, September 2000. 
10  Çanakkale Kara Sava lar ba lamadan önce, daha hiçbir bölgede çkarma olmamasna ra men 26 Mart 1915�te 

5. Ordu�nun Genel Karargah�a yazd  raporda: �Kumkale, mevki olarak makineli tüfek bölü ünü içine alan bir 
piyade taburu tarafndan korunacak ve oraya la mlar dahi açlacaktr.� ibaresi geçmektedir. Bu ibare, Türklerin 
kara muharebelerinde la m faaliyetlerine hazr oldu unu gösterir. Bkz. Mehmed Celaleddin, Harb-i Umumide 
Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Kumkale Muharebat, Yay. Haz. Murat Karata , Nobel Yaynlar 
Ankara 2007, s. 2; Arburnu cephesinde, ilk patlayan yer olmamasna ra men Krmzsrt civarnda bile, la m 
kazlmaya 13 Mays�ta ba land  görülmü tür. Bkz. Murat Karata , Haritalarla Çanakkale Sava lar, Nobel 
Yaynlar, Ankara 2007, s. 58. Halis Ataksor�un (age, s. 164) �Mays aynda 125. ve 33. Alay civarnda la m 
kazld � hakknda verdi i bilgi, yukarda bahsedilen Krmzsrt civar olmaldr.  

11  1 Mays taarruzunda sadece üç Türk alaynn zayiat 1185 ki i idi. Bkz. Birinci Dünya Harbi�nde Türk Harbi, 
Çanakkale Cephesi Harekat, V. Kitap, c. 2, Genelkurmay Basmevi, Ankara 1978, s. 162. 

12  Esat Pa a (a.g.e, s. 111), bugünkü Türk zayiat hakknda 5000 kayp demektedir. Fahrettin Altay (Çanakkale 
Hatralar, c II, Arma yay., s. 26), bu günkü Türk zayiat hakknda 3000 ehit, 7000 yaral demektedir. Liman 
Von Sanders (�Çanakkale Hatralar�, Çanakkale Hatralar II, Arma Yaynlar, Yay. Haz. Metin Mart, 
stanbul 2002, s. 73) ise, sadece 2. Tümen zayiatn 9000 olarak vermektedir. Binba  Burhanettin (Burhanettin, 

Harb-i Umumi�de Çanakkale Muharebat- Berriyyesi. Arburnu imal Grubu Muharebat, 2. Ksm (14 
Mays-19 Mays 1915), Erkan- Harbiye Mektebi Matbaas, stanbul 1336/1920, s. 28, 34.) ise, bu günkü zayiat 
toplam 3000 ehit, 6000 yaral olarak gösterir. 
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�� Dü mana yalnz toprakla ilerlemeye karar verildi. Kale 
Sava larnda oldu u gibi gizli yollarla ilerlenecek, yeni hatlar 
meydana getirilecek ve bu amaçla da tahkimat i lerine önem 
verilecekti...� 13  

 
Kuzey Grubu Komutan Esat Pa a, cephedeki la m faaliyetlerine ve 28/29 
Mays 1915�te 14. Alay�n patlatt  la m hazrlklarna, kar  taraftan 
i itilen kazma seslerinin neden oldu unu belirtir. Bu seslerin, ngiliz 
birlikleri tarafndan la m faaliyetinde bulunulaca  üphesini do urmas 
nedeni ile tünel açmak i ine giri ildi inden bahseder; fakat sarp yamaçlara 
kar  duran ve arkasnda kaçacak yeri bulunmayan ngiliz birliklerinin 
kazma sesleri �siperlerin birbirine yaknl  da dü ünüldü ünde- korunak 
hazrlama gibi hayatta kalmak için toprak altna gömülme mesaileri 
nedeniyle oldu u anla lmaktadr. Hatta, ngiliz birliklerine mensup 
askerlerin Türkler tarafndan kazlan la m sonras uyandklar görülür. 
Robert Rhodes James, la m faaliyetlerine Türklerin ba lad n kabul 
etmekle beraber 28/29 Mays�ta Türkler tarafndan patlatlan la m söyle 
anlatr: 

 
�29 Mays�ta, ayet Esat Pa a istedi i ekilde harekât imkânna 
sahip olmu  olsayd ne olabilirdi, pek canl bir biçimde ortaya 
çkt. Bir süreden beri Quinn�deki Avustralyallar baz 
takrtlarn farkna varnca, sahipsiz bölgenin altnda alelacele 
bir takm tüneller kazarak, içlerine dinleyiciler yerle tirmi lerdi. 
Bunlar, Türklerin neredeyse Avustralya ileri hattna varacak 
olan bir tünel açmakta olduklarn do rulam lar ve 
aralarndaki tecrübeli bir madenci �Old Ganger Slack diye 
bilinen aksi bir kta çavu u- tehlikenin pek yakn oldu unda 
srar etmi ti. Çavu un kyamet kehanetine 25 Mays�a kadar 
aldran olmad; ama o gün dinleyicilerden biri, Türklerin 
la mlardan birini patlatmaya hazrlandklarnn açkça belli 
oldu unu rapor etti. Bunun üzerine, topra n yüzünü 
parçalayacak kuvvette olmamakla beraber, bir dü man tünelini 
ezebilecek kuvvette camouflet ad verilen mukabil la mlar 
ate lendi. Fakat artk i  i ten geçmi  bulunuyordu� La m, 29 
Mays�ta sabaha kar  03.20�de bereket versin Avustralya ileri 

                                                 
13  Esat Pa a, age, s. 33. 
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hattnn biraz uza nda patlad ve bunu takiben karga alkta bir 
tabur kuvvetinde olan Türkler Quinn mevziine girdiler��14 

 
Esat Pa a ise, cephedeki ilk la m faaliyeti hakknda unlar söyler: 

 
�Be -alt gün evvel toprak altndan i itilen kazma seslerinden, 
dü mann la m kazmakta oldu u kansna varlm t. Harbiye 
Nazr kadar yetkisi oldu unu bildi im Levazm Dairesi Ba kan 
smail Hakk Pa a�ya do rudan do ruya ba vurarak 

Zonguldak�tan la m kazmakta olan dört-be  la mcnn acele 
gönderilmesini rica ettim. Üç-dört gün içinde bana dört uzman 
la mc gönderdi. Cesur ve çal kan alay kumandan, hemen i e 
ba lad. La mclarn tahminine göre kazdklar la mn ucu, 
dü man siperlerinin altna varm t. Bunun üzerine gerekli 
tertibat alnd. O gün topçu birliklerinden sabah namazna 
ba lamadan önce güzel bir sesle ezan okunurken, 14. Piyade 
Alay tarafndan düzenlenmi  olan la m ate lenerek dü mann 
burada bulunan siperleri havaya uçurulduktan sonra piyade 
sava lar bütün iddetiyle sürmeye ba lad. Topçularmz, 
gündüzden hedef ve ni an noktalarn ayarlam lard. Biz de 
yeni la mlar kazp dü man la mlarn dinlemek üzere tertipler 
alyorduk.�15 

 
ngiliz tarihçisi Aspinal Oglander de ilk Türk la m ile ba layan la m 

muharebelerin, özellikle 28 Mays�tan sonra tüm Anzak cephesi için 
tehlikeye dönü tü ünü dile getirir ve konu hakkndaki Anzak 
faaliyetlerinden u ekilde bahseder: 

�29 Mays�ta ilk Türk la mnn Quinns mevkiinde patlamas 
üzerine bu tehlikenin bütün Anzzac platolarn tehdit etmekte 
oldu u ortaya çkm t. Bu tarihten itibaren� bütün cephe 
boyunca iddetli la m faaliyetleri ba lad. Baz tüneller 
dü man siperlerinin altna kadar uzatld, yalnz Russel Top ve 
400 Rakml Plato tünelleri, dü man siperlerine 30 yarda 

                                                 
14  Robert Rhodes, age, s. 265. Hatta 5. Tümen Komutan Hasan Basri�nin Kuzey Grubu Kumandanl �na 

gönderdi i 28 Mays 1915 tarihli telgrafa göre, Türklerin yapt  bu la m faaliyetini engellemek için ngiliz 
birliklerinin saat 03.20�den önce la m tahrip etmek amacyla taarruza kalktklar görülmü tür; fakat ba arl 
olamam lardr. Bkz. Atase Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 21, Fihrist no: 02. 

15  Esat Pa a, age, s. 118-119. 
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mesafeye kadar bu tünellerin ba lar da birbirlerine zeminden 
90 yahut 120 cm geni li inde bir galeri ile ba land. Bu galeri 
içinde dü mana do ru ate  etmek için yerler meydana getirildi. 
Bu suretle dü mana hiç sezdirilmeden bir ate  hatt elde edilmi  
oldu��16 

 
Bu açklamalardan da anla laca  üzere, Türk birlikleri, ngilizlerin siper-
korunak gibi istihkâm faaliyetleri dolaysyla çkardklar kazma seslerini �
tarihindeki la m muharebeleri tecrübelerinden olsa gerek- kendilerine kar  
bir la m te ebbüsü olarak alglam  ve hemen kar  la m faaliyetlerine 
ba lam tr; fakat ngiliz birliklerinin henüz böyle bir dü üncesi ve giri imi 
yoktur. 29 Mays�ta patlayan ilk Türk la mndan sonra ngiliz birliklerine 
mensup askerler, durumun ciddiyetini anlayarak la m kazmaya, tüneller 
açmaya ba lam lardr.17 ngiliz askerleri arasnda her birlikte bulunan 
mühendislerin, Arburnu çkarmasnn ba lad  ilk günlerden itibaren 
cephede istihkâm ile u ra mak için yerle tirildi i açktr. Fakat, sk an 
muharebelerin do urdu u açmaz ve Türkler tarafndan kullanlan la mlarn 
tehlikeli olmas nedeniyle bu mühendislerin la m faaliyetiyle de ilgilenmesi 
do al olarak görülmelidir.18 

 
Cephedeki Di er La m Muharebeleri 
Çanakkale Cephesi�nin ilk la m 29 Mays�ta patladktan sonra, özellikle 
Arburnu cephesinde olmak üzere birbiri ardna la mlar patlamaya 
ba lam tr. 16 Haziran günü, ngilizler Boyun Noktas�ndaki 32 numaral 
Türk siperinde la m patlatm tr.19 Arkasndan 25 Haziran günü yine 
ngilizler, 16. Tümen�in 47. Alay� cephesinde iki la m patlatm larsa da 

herhangi bir zarar vermedi i gözlenmi tir20. 
 

Temmuzun ba ndan itibaren bütün bölgelerde la m faaliyetleri iyice 
artm tr. 31 Mays günü 16. Tümen Komutan Albay Rü tü, Kuzey Grubu 

                                                 
16  Aspinal Oglander, age, s. 131. 
17  Hatta la mclk konusunda daha da ileri giderek, Anzak birliklerinin la m açmakta kullanacaklar bir makine 

yaptklar da görülür.; fakat Çanakkale Sava lar�nda bunu kullanamam lardr. Tahliyeden sonra gittikleri 
Avrupa cephelerinde bahsedilen la m makinesn kullandklar bilinmektedir. Bkz. 
http://blog.awm.gov.au/1917/category/battles/messines-mines/ 

18  Bunun aksini iddia eden bir makale için bkz. Jack, �Ancac: Mining and Tunneling at Anzac Cove�, The Joint 
Imperial War Museum, Australian War Memorial Battlefield Study Tour to Gallipoli, September 2000 

19  Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; zzettin Çal lar, a.g.e., 44.   
20  Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; Ayrca Bkz. zzettin Çal lar, a.g.e., 44. 
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Komutanl �na yazd  raporda21, ngilizlerin, tahkimat ile u ra tklar ve 
hafriyattan anla ld  üzere, la m kazmakta oldu unu; acilen kar  la m 
faaliyetinde bulunmas ya da ngiliz siperlerine taarruz edilmesi gerekti ini 
bildirilmi tir. Gerçekten de 31 Mays günü, 57. Alay cephesinde ngiliz 
birliklerinin la m faaliyeti görülmü tür. Saat 10.05�te patlatlan la m Türk 
siperlerinde bir hasar meydana getirmemi tir.22 Bunun üzerine 19. Tümen 
Komutan Mustafa Kemal�in konu hakknda dikkati çeken uyarlar yapt  
ve la m faaliyetlerine kar  uyank olunmasn emretti i görülür. Bu 
emirlerden birisi u ekildedir: 

 
�Önce de bildirildi i üzere 64. Alay�n Cesarettepesi�nde 
Mehmet Çavu  siperleri önünde 27. Alay�n sol kanadnda 25 
numaral siperin, 57. Alay�n sa  kanadndaki 31 numaral 
siperin ilerisinde; dü mann la m kazmna kar  tedbirler 
alnmas hususunda alay kumandanlarnn bilhassa dikkatini 
çekerim. Bu hususta yaplan i lere dair, bana muazzam 
malumat verilecektir, istihkâm askerinin yardm gerekince alay 
kumandanlarnn do ruca istihkâm bölü ü kumandanndan 
isteyecekleri yardm hemen yaplacaktr.�23 
 

ngiliz birlikleri 5 Temmuz günü, 19. Tümen�in 57. Alay� cephesinde24; 
arkasndan 9 Temmuz günü, 32 numaral siper yaknnda bir la m 
patlatm tr25. 13 Temmuz günü, saat 08.30�da bir ksm ngiliz birlikleri, 
yeraltnda kuvvetli la mlar olu turarak, bu la m dehlizlerinden Merkez 
Tepe�deki 47 ve 48 numaral Türk siperlerinin kenarna kadar 
ilerlemi lerdir. Bu siperleri savunan 19. Tümen�in 57. Alay�nn 1. 
Taburu�ndan Üste men Fahrettin Efendi�nin bir ksm asker ile bunlarn 
üzerine saldrmas ile ngilizlerin, ba arsz olarak bu la m dehlizinden 
geriye çekilmek zorunda kald  görülmü tür.26 20 Temmuz günü, 
Arburnu�nun merkezinden ngilizlere do ru açlan bir Türk la m, 
ngilizlerin açt  la mla birle ince patlatlm tr. 10 metre geni li inde bir 

tesir yapan patlamada ngiliz la mlarnda çal an askerlerin toprak altnda 
                                                 
21  Atase Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 26, Fihrist no: 02. 
22  Atase Ar ivi, Klasör no: 4528, Dosya no; 27, Fihrist no: 132. 
23  Binba  Halis Bey, a.g.e., s. 199. 
24  Binba  Halis Bey, a.g.e., s. 219.  
25  Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; Ayrca Bkz. zzettin Çal lar, a.g.e., 47.   
26  Mustafa Kemal, a.g.e., s. 171; Fahrettin Altay, a.g.m., s. 27; Ayrca Bkz. zzettin Çal lar, a.g.e.,  48; Kadri Perk, 

age, s. 139. 
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kaldklar görülmü tür.27 3/4 A ustos gecesi, Arburnu sol tarafnda ngiliz 
birlikleri bir la m patlatarak arkasndan hücuma kalksa da neticesiz 
kalm tr.28 16. Tümen, 6 A ustos ak am Kanlsrt�taki siperleri geri almaya 
çal rken, ngiliz birlikleri 19. Tümen�in 57. Alay�nn sol tarafndaki 
Merkez Tepe�deki Türk siperlerini iddetli topçu ate ine tutmu tur. Türk 
askerleri, burada bir faaliyet oldu unu anlam ken, ngilizler, 
Merkeztepe�deki 47 ve 48 numaral Türk siperlerini büyük la mlarla 
açtktan sonra hücuma kalkm tr. htiyattaki 19. Tümen�in 72. Alay�nn 2. 
Taburu�nun yeti mesi sonucu, ngilizler a r zayiatla durdurulmu tur29. 

 
A ustos aynn ba ndan itibaren la m muharebelerinin Seddülbahr 
bölgesine sçrad  görülür. 10 A ustos günü, Seddülbahr bölgesindeki 
ngiliz birlikleri, iki la m patlatarak hücum ettilerse de ba arl 

olamam lardr.30 Osmanl stihbarat ube Müdürü Seyfi�nin istihbarat 
raporlarna göre31, 3 Eylül�de Alçtepe civarnda patlatlan bir la m, 
ngilizlerin tel kafeslerini ve tel örgülerini tahrip etmi tir. 21/22 Eylül gecesi 
ngilizler, Arburnu�nda sol taraf Türk kuvvetlerine kar  la m patlatm lar; 

ancak herhangi bir zayiat olmam tr. Hemen ertesi gün Türk birlikleri 
tarafndan patlatlan bir la m, dü mann la mn çökertmi tir. 24 Eylül�de 
Seddülbahr�de la m patlatlarak, ngiliz birliklerinin açt  la m yklm  
ve la m içerisinde askerlerin kald  anla lm tr. 29 Eylül�de 
Seddülbahr�de patlatlan bir la m ile, ngilizlerin bir siperi çökertilmi tir. 12 
Ekim�de patlatlan bir la m ile ngiliz siperleri tahrip edilmi tir. 22 Ekim�de 
Arburnu�nda ngiliz birliklerinin kazmakta oldu u bir la m, kar  la m 
patlatmas ile iptal edilmi tir. 29 Ekim�de ngilizler Kayacka l�nda bir 
la m daha patlatm lardr. 1 Kasm�da Kanlsrt�ta ngilizlerin kazmakta 
oldu u bir la m dinamitle tahrip edilmi tir. 8/9 Aralk gecesi ngilizler 
tarafndan 5 la m patlatlm tr; bunlardan üçü kendi siperlerinde patlam , 
di er ikisi de Türk tarafnda 20-30 zayiata neden olmu tur.  

 
14 Aralk günü, ngiliz birlikleri balon uçurarak yer tespiti yaptktan sonra 
Türk mevzilerini bombalam tr. Ardndan Kayacka l�nda sabah üç, 
ak am dört la m patlatlm tr. Buna kar lk olarak saat 07.15�te Türk 
                                                 
27  Osmanl Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I, T.C. Ba bakanlk Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, 

Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl  Yaynlar, Ankara 2005, s. 203. 
28  Çanakkale Muharebeleri I, s. 214. 
29  Mustafa Kemal, a.g.e., s. 174. 
30  Çanakkale Muharebeleri I, s. 220, 222-223. 
31  Çanakkale Muharebeleri II, s. 57, 85, 116, 122,123, 129, 131, 175, 185, 186, 202, 232. 
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birlikleri tarafndan Kayacka l�nda la m patlatlm  ve bunun sonucu 
yirmi ngiliz siperinin bozulmas sa lanm tr.32 Türk birlikleri tarafndan bir 
la m da 15 Aralk günü S ndere civarnda patlatlm tr.33 ngiliz birlikleri 
Cesarettepe�de patlattklar iki la mla 53 Türk askerini ehit etmi tir, 15 
asker toprak altndan zorlukla çkarlm tr.34 

 
Siperdeki Türk Askerleri 

 
ngiliz birlikleri, 19 Aralk günü ö leden sonra, Seddülbahr�de Arburnu 

cephesindeki tahliyeyi gizlemek için de iki la m patlatarak hücum 
etmi lerdir.35 Yine Arburnu bölgesinde tahliyeye karar verildikten sonra, 
tahliyenin sonuna kadar hiçbir la m patlatlmayarak, tahliye günü 
ate lenmi tir.36 Hatta bu la mlarn ate lenmesi için çal çrp arasna 

                                                 
32  Mare al Fevzi Çakmak ve Günlükleri, Yay. Haz. N. Hatemi, YKY., c. I, stanbul 2002, s. 360-361. 
33  Çanakkale Muharebeleri II, s. 266. 
34  Mare al Fevzi Çakmak ve Günlükleri, s. 363. Bu patlama, ngiliz birliklerinin geri çekilmeden önce 

hazrladklar bomba düzene i sayesinde gerçekle mi tir. Bkz., Charles E.W. BEAN, Gallipoli Mission, 
Canberra Avustralian War Memorial,  Sidney 1948, s. 250-251. 

35  Aspinal Oglander, age, c. II, s. 504. 
36  Aspinal Oglander, age, c. II, s. 498. Avustralya�nn resmi tarihçisi Charles Bean, (The Story of Anzac,Sydney 

1924, s. 29)  tahliye srasnda bu la mlardan bazlarnn patlatlmad n iddia etse de Yarmada�y tahliye 
sonras i gal eden Türk birliklerinin bu la mlar etkisiz ve i levsiz hale getirdi i ku kusuzdur.  
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gizlenmi  teller aracl  ile tuzak hazrladklar da bilinmektedir.37 ngiliz 
birlikleri, 19/20 Aralk gecesi tahliyeden biraz önce Cesarettepe üzerinde 
la m patlatm lardr.38 Bu la mn hazrlan  hakknda Robert Rhodes 
James, ilginç bir pasaj verir: 

 
� stihkâmclar ile madenciler, süvari kemiklerinin delik de ik 
topra  kaplad  Boyun bölgesindeki Türk siperlerinin altnda 
büyük bir mayn patlatmak için son hazrlklarn 
yapyorlard.�39 
 

Arburnu bölgesinin tahliyesinden sonra gözler Seddülbahr bölgesine 
çevrilmi ti. Bu andan itibaren la m faaliyetleri epey artm t. Bu konu 
hakknda Charles Roux unlar söylemektedir: 

 
� Dün, 24 Aralk�ta, tehditkâr oldu unu hissetti imiz Türk 
la mlarndan kendimizi kurtarmak için, istihkâm ktâmz, daha 
evvel tarafmzdan hazrlanan iki cisim la m infilak ettirdi. Bu 
infilak akabinde edit tüfek ve iddetli topçu at yla cevap veren 
dü man siperlerinde ve la m âmeliyatnda mühim hâsar mücib 
olmu tur.�40  

 
Türk askerleri Seddülbahir bölgesinde 31 Aralk ö leden sonra iki la m 
patlatm tr.41 7/8 Ocak gecesi, S ndere mevkiinde de bir la m patlatarak 
taarruza kalkm lardr.42 
Sonuç  

 
Çanakkale Kara Sava lar�nda la m muharebeleri, Türk askerleri tarafndan 
ba latlan bir yöntemdir. Yalnz, sonralar ngiliz birliklerinin de ileri 
derecede la m yaptklar görülmektedir. Türkler tarafndan büyük la mlar, 
Seddülbahr bölgesinde S ndere, Kerevizdere ve Kirte Deresi�nde 
yaplm tr. Kuzey bölgesinde ise, Boyun Noktas, Krmzsrt, Kanlsrt, 

                                                 
37  Bkz. Gelibolu ibh-i Cezîresinde Dü mann Kulland  Muhtelifü�l Cins Torpil ve Bombalar Hakknda 

Ma�lûmât ve Bunlara Kar  Tedâbîr-i Tahaffuziye, Matbaa-i Askeriye, 1332/1916. 
38  Aspinal Oglander, age, c. II, s. 506. 
39  Robert Rhodes James, age, s. 495. 
40  Charles Roux, Çanakkale Seferi, (Çeviren: Mehmed Nihad � Asm) stanbul  1337 (Rumi) 1921 (Miladi) 

Matbaa-i Askeriye, s. 231. 
41  Çanakkale Muharebeleri II, s. 275. 
42  Aspinal Oglander, age, c. II, s. 522-523. 
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Merkeztepe, Cesarettepesi, Kayacka l bölgelerinde sklkla görülmü tür. 
Bu la m faaliyetleri sonucu Gelibolu Yarmadas�nda bahsedilen bölgeler, 
bu gün bile köstebek yuvasn andrr vaziyettedir. La m muharebelerinden 
her iki taraf askerleri de tecrübeler kazanm tr. ngiliz birliklerinin �
özellikle Anzaklarn- Çanakkale Sava lar�ndan tahliye ile ayrldktan sonra 
çe itli Avrupa cephelerinde la m muharebeleri yaptklar bilinmekle 
birlikte43 Türk birlikleri de la m muharebelerinin ne denli önemli oldu unu 
idrak etmi lerdir.44 Önceden de belirtildi i gibi muharebelerin ilk 
günlerinden itibaren Çanakkale Kara Sava lar, sarp yamaçlarda tkanp 
kalm , taarruzlar faydaszla m tr. te bu nedenle ba layan la m 
faaliyetleri, büyük tehlike arz etmi tir. Çünkü taarruzlar tkanm sa, bir 
la m faaliyetini engellemek için tek çare, kar  bir la m açlmasn 
gerektirmektedir.45 Bu nedenle de la m muharebelerinde patlamann ykc 
riskine dayal olarak ve kar  la m faaliyetinde bulunulmas olasl  ile hz 
esastr ve siper altna yakla lr yakla lmaz patlatma gerçekle tirilir. Burada 
istihkâm birliklerinin önemi ortaya çkmaktadr.  

                                                 
43  Anzak birliklerinin Avrupa cephelerindeki muharebelerinde la mclk faaliyetlerine devam ettikleri görülür; 

hatta la m açmay kolayla trmak için makine geli tirdikleri de bilinmektedir. Bkz. 
http://blog.awm.gov.au/1917/category/battles/messines-mines/ 

44  Bu konuda Çanakkale Muhaberesine katlan Alman la mc bölü ü subayndan Üste men Müller�in Maltepe 
istihkâm talimgâhnda la mclk ile ilgili verdi i konferans konu ile ilgili önemli bilgiler içerir. Bkz. Müller 
Bruh, Çanakkale Harbinde La m Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargâh-i 
Umumî On kinci Mevki-i Müstahkeme ubesi, stanbul 1332 (Rumi) 1916 (Miladi). 

45  Dü mann la m faaliyetleri ile me gul oldu u anla ldktan sonra �bu faaliyeti engellemek için-yaplacak ilk i , 
ya taarruz ederek la m ele geçirmek yada la mn nerede açld n kestirerek ardndan �bu la m havaya 
uçurmak için- kar  la m faaliyetinde bulunmakt. Üste men Müller, Çanakkale Sava lar�nda ngiliz 
birliklerinin la m faaliyetlerinin nasl anla ld na dair unlar söyler: � ngiliz birliklerinin  nerede la m 
kazmakta oldu u genellikle ileri sürülen ve ksmen hiçbir mazgal olmayan la m hende inden anla lyordu. Bir 
de ngilizler topra  genelde  pek a ikar olarak d ar atyordu.� Bkz. Müller Bruh, Çanakkale Harbinde La m 
Mücadelesine Dair Elde Edilen Tecârib, Matbaa-i Amire, Karargah-i Umûmi On kinci Mevki-i Müstahkeme 

ubesi, stanbul 1332 (Rumi) 1916 (Miladi). 
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Günümüz Arazisinde Çanakkale Sava larndan Kalma Bir Türk La m 

 
stihkâm konusunda her iki tarafn da becerikli oldu u görülür. ngiliz 

gazeteci Bartlett, Türk istihkâmnn ne denli iyi oldu unu u sözleri ile belirtir: 
 

�Görünürde ne bir Türk ne bir Alman ne de bir top veyahut bir 
siper vard� Türklerin, kendilerini gizlemek hususunda 
göstermi  olduklar muvaffakiyet hakikaten övgüye de erdir. 
Türkler, siper kazarak, bunlar içerisine kendilerini gizlemekte 
ve yer üstünde var oldu una dair hiçbir iz göstermemekte pek 
mahirdirler��46 

 
Çanakkale Kara Sava lar�nda la m muharebeleri, 29 Haziran�da Türklerin 
Anzak tünellerinden birisini havaya uçurmas sonucu, iki tane Avustralya 
la mcsnn siperlerin içerisine gömüldü ü47; bazen la mlarn anlamsz 
çukurlara açld 48 gibi ilginç olaylar da sahne olmu tur. Esat Pa a 
anlarnda bunlara benzer ba ka bir la m olayn u ekilde anlatr:  

                                                 
46  Ellis Ashmead Bartlett, Çanakkale Gerçe i, çev. Rahmi, Yay. Haz. Muzaffer Albayrak, Yeditepe Yaynlar, 

stanbul 2005, s. 156. 
47  Andrew Jack, agm, s. 3. 
48  Binba  Halis, age, s. 251. 
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�� Bir la m içerisinde bir sa lam bir yaral erimiz bütün gece 
topra  kasaturasyla delerek d ar çkmay ba arm lar, bizim 
tarafa geçmi lerdi�� 49 

 
Cephede ya anan la m muharebelerinin gerek askerler gerekse 
istihkâmclar açsndan neler hissettirdi i,  Çanakkale la m muharebelerinin 
ne ifade etti i ve kara sava larnda bir yöntem olarak la mn bir asker 
üzerinde brakaca  psikolojiyi anlatmas bakmndan Mühlman�n la m 
faaliyetleri hakkndaki u sözleri önemlidir:  
 

�Birçok yerlerde sadece birkaç adm tutan ate  hatlarndaki 
mesafe, la m sava nn geni letilmesini gerektiriyordu. Daha 
önce çevreye hakim olan tepelerin mevziilerine yönelik 
yar mada oldu u gibi, dost ve dü man yerin altnda da 
birincili i ele geçirmeye çal yorlard. Sessiz anlarda, topra n 
içindeki esrarengiz çal malarn sesi duyuluyordu. Tpk bir 
volkann üstünde oturuyormu  hissi do uyordu. Sanki her an 
havaya uçmak tehlikesi içindeydiler. Bütün mevzi ksmlar, bu 
la m sava nn seyri esnasnda d tan bakld nda korkunç 
sava n deh etini yanstan ssz bir huni tarlasna dönü mü tü. 
Türklerin tehlikeye en çok maruz olduklar noktalardaki 
tutumlar a rtcyd ve hatta hayranlk uyandrcyd; çünkü 
onlar itidallerini yitirmiyorlard.�50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49  Esat Pa a, age, s. 195. 
50  Carl Mühlman, Çanakkale Sava , Bir Alman Subaynn Anlar, çev. Sedat Umran, Tima  Yaynlar, 

stanbul 2004, s. 145. 
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