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Giri 1  

Günlükler/anõlar, geçmi te ya ananlara farklõ perspektiflerden õ õk tutmalarõ 
açõsõndan önem ta õr. Günlükler/anõlar sonradan anõmsanarak yazõlabildi i 
gibi, olayõn ya andõ õ gün sõca õ sõca õna da yazõlabilir. Günlük yazanlarõn 
ço u anõlarõnõ her gün not ederler. Günlükler, ne gün yazõldõ õnõ hatõrlamak 
için tarih atõlan, ço u zaman her günün sonunda olup bitenin sõca õ sõca õna 
anlatõldõ õ, olaylarla ilgili yorumlar de erlendirmeler yapõldõ õ yazõlardõr. 
Pek çok insanõn tuttu u anõ (hatõra) defteri bir tür günlüktür. 

Günlükler/anõlar  genelde gerçek deneyimleri anlatõr,  herhangi bir 
dü ünceyi kanõtlama amacõ yoktur, bilgilendirme amacõ vardõr, söyle i 
havasõndadõr, dili yalõn-dõr, genellikle öykü tarzõ anlatõm biçimiyle yazõlõr. 

Okuma yazma oranõnõn son derece dü ük oldu u ve birliklere mektup 
yazõcõlarõn gönderildi i –her cephede oldu u gibi– Çanakkale cephesinde de 
“günlük”lerin kaydedilmesi, sava õn özünü anlamak açõsõndan ola anüstü 
bir gayrettir. te Haydar Mehmet Alganer’in günlü ü de böyle bir gayretin 
ürünüdür. Alganer, olaylarõ kendi çerçevesinde anlattõ õndan dolayõ aynõ 
zamanda “anõ portre” niteli i de ta õr. 

                                                 
1 Haydar Mehmet Alganer, Çanakkale Kara Sava larõ Günlü ü, Çanakkale Deniz Müze Komutanlõ õ Yayõnlarõ, 

Deniz Basõmevi, stanbul 2009, s. 60. 
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Günlüklerin her ne kadar tarih metodolojisi açõsõndan bilimsellik de eri alt 
seviyelerde olsa da, konu ile ilgili alan uzmanõnõn denetiminden geçtikten 
sonra güvenilirli i sorununa da çözüme kavu turulmu  olur.  

Günümüz Türkçesine çevrilip yeniden düzenlenen Alganer’e ait günlük, 
Ocak 2009’da Çanakkale Askeri Müzesi yayõnõ olarak okuyucularõn 
hizmetine sunulmu -tur.2  

Günlükte farklõ boyularda dört harita, iki kroki ve 27 resim mevcuttur.3 137 
sayfadan olu an günlük metnindeki bazõ yerler daha vuzuha kavu turmak 
için 36 adet dipnot kullanõlmõ tõr. A5 boyutta, kaliteli birinci hamur kâ õda 
basõlan günlük,   anla õlõr bir biçimde ve titizlikle günümüz Türkçesine 
aktarõlmõ tõr.  

Birer sayfa olarak “Önsöz”ü Deniz Kuvvetleri Komutanõ Oramiral Metin 
Ataç, “Takdim”i Çanakkale Bo az Komutanõ Tu amiral Erhan Akporay ve 
“Giri ”i de Çanakkale Deniz Müze Komutanõ (ismi belirtilmeden) kaleme 
almõ tõr. Pe inden yakla õk üç sayfada da Haydar Mehmet Alganer’in 
biyografisine yer verilmi tir. 

Alganer, 1880 stanbul do umludur ve 1966’da vefat etmi tir. Çanakkale 
cephesinde bulundu u dönemde Binba õ’dõr ve 35 ya õndadõr. 28 Nisan 
1915’te Arõburnu’ndaki 16’ncõ Kolordu Kurmay Ba kanlõ õ 1’nci ube 
Müdürlü ü’ne tayin olunmu tur. 28 Mayõs’ta4 tekrar Gelibolu üzerinden 
Kolordu Kurmay Ba kanõ olarak cepheye hareket etmi tir.5 Daha sonra 15 
A ustos’ta, 1’nci Kolordu Kurmay Ba kanõ sõfatõyla Kumkale civarõndaki 
Asya Grubu’nda görev almõ tõr6. Cephedeki son görevi ise 1 Kasõm 1915’te 
Uzunköprü civarõnda bulunan 3’üncü Piyade Tümeni Kurmay Ba kanlõ õ 
olmu tur. 

                                                 
2 Osmanlõcadan günümüz Türkçesine da. Kd. Çvç. ÇOMÜ E itim Fakültesi Tarih Ö retmenli i mezunu Erdo an 

Öztürk ile Uzm. Me. Zehra Gülbudak tarafõndan aktarõlmõ  ve Uzm. eyda Büyükcan Sayõlõr yeniden 
düzenlenmi tir.  

3 Haritalardan üçünün evki Pa a’nõn paftalarõndan oldu u hemen anla õlmakta olup, en sona konan ve kar õlõklõ iki 
sayfayõ kapsayan harita ile krokilerin kime ait oldu u hakkõnda bilgi yoktur. Mevcut 27 resmin de bizzat Haydar 
Mehmet Alganer’in foto raf makinesiyle çekildi i anla õlmaktadõr.  

4 “Ben de hareketimizle ilgili bilgi aldõm. Bizler Çanakkale’ye gidip yarõn ak am vapuruyla Gelibolu’ya geçece iz”, 
5 Mayõs, 14.40’ta Gelibolu’ya, oradan birçok nakliye gemisinin bulundu u Akba  limanõna varõlõr. 6 Mayõs, 
Kalvert çiftli ine gidiyoruz. Erenköy’den geçtik. Fevzi Bey de burada. 16’ncõ Kolordu’nun Maydos’ta 
bulunmasõ gerekirdi. Çünkü Kolordu’ya ba lõ birliklerin hepsi orada bulunuyor.16’ncõ Kolordu Komutanõ Albay 
Fevzi’dir. Karargâh binasõ ise Kalvert Çiftli i’dir.   

5 “Çanakkale’den Gelibolu’ya geçi  esnasõnda, sigaranõn el içlerinde içilmesini emrettim (29 Mayõs)”, “Gelibolu’da 
amele birli inden askerler, e yanõn çõkarõlmasõna ve nakliyesine yardõm etti (30 Mayõs).” 

6 “Görev de i imi, Binba õ Arif’le yer de i imi (14 A ustos).” 
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Anõlar 

Alganer, “Birinci Dünya Sava õ’nda Katõldõ õm Askeri Harekâta Ait Sava  
Hatõratõdõr” olarak adlandõrdõ õ günlü üne “16’ncõ Kolordu Kurmay 
Ba kanlõ õ’na tayin edildi ime dair Personel ubesi’nden emir aldõm. Alaya 
veda ettim,” diyerek kaleme almaya ba lar ve kendisini u urlamaya sadece 
iki genç te menin gelmesi üzerine, di er görev arkada larõnõn 
vefasõzlõ õndan ikâyetle devam ettirir. Günlü- ünü tutmaya ba ladõ õ gün 4 
Mayõs 1915 olup, cephede ya adõ õ 164 günle ilgili verdi i bilgileri 16 Ekim 
1915’te sona erdirir.7  

Bilgilerin büyük bir bölümünün günlük olarak kaleme alõndõ õ, bir kõsmõnõn 
medyadan, bölgenin di er bölümlerinden ve kendisine ula tõrõlan 
haberlerden aktarõldõ õ anla õlmaktadõr. Örne in: “Alman Kurmay 
Binba õ’nõn anlattõ õna göre, Ruslar müthi  bir bozguna u ramõ . Büyük bir 
Alman kolu Petersburg’a yürüyormu . ki-üç aya kadar Ruslarla barõ  
sa lanabilirmi  (16 Mayõs)”, “Sabaha kar õ oldukça müthi  bir gürültü 
i ittim. Bu da bir dü man gemisinin batõ õdõr dedim ve dedi im gibi de oldu. 
Hem de Majestik”, “ itti imize göre, Van bölgesinde bizim Halit Bey’in 
Tümeni sözde yenilmi  (27 Mayõs)”, “ talyanlar zorlanõyormu  ama 
durumlarõ iyiymi ”, ”Esat Pa a Tümgeneral olmu , Veliaht Hazretleri yarõn 
Kuzey Grubu’nu ziyaret edecekmi  (4 Temmuz)”, “Sofradan sonra görü me 
esnasõnda, barõ tan sonra hükümetin militer misyonu la vedece ine dair 
üphelerinin oldu u ve bundan pek de memnun olmadõklarõnõ hissettim. 

Muhtemelen ben oradayõm diye fazla bir ey söylemediler (4 Temmuz)”, 
“Güney gurubu galiba 2’nci Ordu’ya ayrõl-mõ , Vehip Pa a da oraya gelmi  
(15 Temmuz)”, “Do u harekâtõndan cevaplar deh et verici. Yine Ruslar 
100.000’e yakõn esir, 200 kadar makineli tüfek, 500 kadar top ele 
geçirmi ler (20 A ustos)”, “ talya’nõn Osmanlõ devletine sava  ilan etti i 
haberi ula tõ (21 A ustos)”, “General Linez galiba Sõrplara kar õ harekete 
ba lamõ  (4 Eylül)”, “Gelen haberlerde iki ngiliz denizaltõsõ batõrõlmõ  (5 
Eylül)”, “ talyan bandõralõ torpidolar da görünmeye ba lamõ  (10 Eylül)”, 
“Bozcaada’ya epeyce vapur gelip gitti. çlerinde iki vapurda talyan bayra õ 
göründü (13 Eylül)”, “Dün galiba Sõrplara kar õ harekât ba lamõ . Bulgarlar 
da sekiz güne kadar seferberlik yapacakmõ  (22 Eylül)”, “Yine talyanlarõn 
gelip gidece i yönünde haberler var ama ortada bir ey yok (23 Eylül)”, 

                                                 
7 Sava õn sonuna do ru, “bu gün kayda de er bir ey olmadõ”, “bahse konu bir ey yok”, “gün olaysõz geçti”, “her 

günkü gibi sade geçti”, “önemli bir olay yoktur” ifadeleriyle, gündemin kendi ahsõyla mõ yoksa görev 
bölgesiyle mi ilgili oldu u anla õlamamaktadõr.   
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“Bulgarlar ve Yunanlar seferberlik ilan etmi ler. Bulgarlar bizim tarafta, 
Yunanlõlar dü manla birlikte. Herhalde üstünlük bizim (24 Eylül)”.  

Geçti i ve gezip gördü ü yerlerle ilgili bilgiler verir: “Çanakkale içinden 
geçtik. Yarõdan fazlasõ yanmõ  (5 Mayõs)”. “Dü man gemileri çõplak gözle 
bile çok iyi görünüyor. Kalvert çiftli i mükemmel. Hatta bazõ mobilyalarõ, 
lavabosu bile var. Burasõ önceden Weber Pa a’nõn karargâhõ olarak 
kullanõlõ  (6 Mayõs)”. “Ak ama do ru top ate i iddetlendi. Sabit balon 
göründü (8 Mayõs)”. “31’nci Alay’õn topçu birlikleri sõrtlarõn içini oyarak ilk 
ça daki insanlar gibi burayõ mesken yapmõ lar.8 (11 Mayõs)”. “Siperler 
gayet iyi. Askerler yemek; hatta sigara kuyru unda (16 Haziran)”. 

“Sabah 04.00’da Çanakkale’ye girdim. Hava aydõnlanõyor, sabah oluyor. 
Daha önce geçerken göremedi imiz haraba olmu  yerler, sabahõn õ õ õnda 
tamamen çarpõyordu (28 Mayõs)”. “Çanakkale’nin bütün Müslüman 
mahalleleri mahvolurcasõna yõkõlmõ , sahildeki Hõristiyan mahalleleri ve 
civardaki bir-iki Müslüman evine, kazara bir ey olmamõ . Demek ki bütün 
toplar sadece slamiyet’in ba rõna yöneltilmi . Çanakkale-ye nihayet iyi bir 
hamam açõlmõ , ben de gittim, bir güzel yõkandõm (29 Mayõs)”. “Bu günkü 
gezintimde askerlerde moral gücünün yüksekli ini gördüm ve hissettim. Bu 
sebeple Cenab-õ Hakk’a ükrettim. O halde zafer mutlak bizim olmu  
demektir. Askerlerin bazõsõ gözetlemede, geri kalanlarõ istirahatta yatmõ  
uyuyor. Birkaç ki i bir arada konu uyorlar ve bir di eri namaz kõlõyor. 
Di erleri Kur’an-õ Kerim okuyorlar. Bir âlem ki hem sava , hem sakinlik, 
hem heyecan, hem dünya, hem ahiret” (7 Haziran)”. “Bazen mazgallardan 
bakõyoruz. Bazõ yerlerde dü manõn siperleri altõ adõm, bazõ yerlerde ise yirmi 
adõm uzakta”. “A õldere bölgesi bizden alõnmõ tõ. Bölgenin bizden gitmesine 
memnun oldum (17 Haziran)”. “Yollarda birçok kafile var (4 Temmuz)”. 
“Ak ama do ru Suvla9 Köyüne gezinti yaptõk. Köyde ak am hali; sõ õrlar, 
zavallõ köylüler hazin bir manzara olu turuyordu (6 Temmuz)”, “Ece 
Limanõ’na hareket ettik. Ece Limanõnda çok güzel hazõrlõklar yapmõ . 
Denize girmek için ne güzel bir yer hazõrlamõ  (11 Temmuz)”. “Ak ama 
do ru Küçük Anafarta (Köyü) içinden Bursa Taburu yanõna gittik. Dönü te 
kömür maden ocaklarõnõ gördük. Epeyce zengin ama i lenmemi  (13 
Temmuz)”. “Tur un’dan geçi-yoruz. Garip Müslüman köyce izin boynu 
bükük. Minareci e Mübarek Ramazan hürmetine iki kandil asõlmõ . Zavallõ 
camiyi, iki ihtiyar Müslüman’dan ba kasõ ziyaret etmiyor. Bu sõrada ezan 

                                                 
8 Bu ara atlarõnõ bõraktõklarõ yeri tarif ederken “burasõ ntepe’nin tam sa õna dü üyor. Erenköy tam kar õda 

görünüyor” diyor.   
9 Bölgede Suvla adõnda bir köy mevcut de ildir. Fakat hangi köyü kastetti i de belli de ildir.  
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okunuyor. Uzaklardan garip ve sönük bir hüzünle ezan seslerinin gelmesi, 
mübarek Ramazan hürmetine, Müslümanlõ a daha fazla bir hürmet 
gösterildi ini kanõtlõyordu. te genel sava ta eski bir Türk köyce izinde 
Ramazan (15 Temmuz)”. “Komutan (Wilmer) benim için harp madalyasõ 
teklif etmi ti (17 Temmuz)”. “Hasanobasõ’na gelen bomba ve silahlarõ 
gördüm. Cephane-likler çok iyi yapõlmõ  (21 Eylül)”. “Muarõz Körfezi 
oldukça kanlõ. Bugün buradan Golç Pa a hareket etmi ti, Ben küçük odayõ 
aldõm. Çünkü lavabosu var (8 Ekim)”.   

01 Eylül ak amõ yemek çadõrõnda karagöz oynatõldõ õnõ, oraya gitti ini, biraz 
baktõ õnõ, 16 Temmuz’da Gelibolu’da foto raf camlarõ buldurabildi ini, 
Kumköy’de ekmek fõrõnõnõ, Orhaniye’den Kumkale’ye gizlice gidilebiliyor 
gibi gizli yollarõ anlatõr, “me er çadõrlar dü manõ aldatmak içinmi . Hatta 
sahte toplar dahi varmõ ” diyerek durum hakkõndaki memnuniyetini dile 
getirir. 

Cephe ile ilgili bilgilerin dõ õnda mutlaka günübirlik yemek, kahvaltõ ve 
ikram bilgilerini kaydeder: “Kahvaltõ ettik”. “Yemek yedik”. “Bira 
õsmarladõlar. Bu pek ho ”. “Lütfi Bey, yemek, bira ve yo urt getirtti”. “Güya 
õstakozu açayõm derken et konservelerinden birini açmõ õm”. “Ayran içtim”. 
“Yemek yedim fakat askerim açtõ”. “Biraz balõk yumurtasõ yedim (11 
Haziran)”. “Süt bile bulabildim (17 Haziran)”. Kumköy’deki fõrõndan iyi 
ekmek temin ettik (24 Haziran)”. “Tur un’dan da Kadir Yüzba õ öteberi bir 
eyler alõyor. Yo urt, tavuk, yumurta gibi. Gelibolu’dan da sipa-ri ler geldi 

(26 Haziran)”, “Artõk a çõmõzõn yeme ini yiyoruz  (27 Haziran)”,  “Ak- am 
yemekte bira, köfte, hõyar ve havuç salatasõ, yo urtlu kabak ve üzüm ho afõ 
vardõ. Frenk kahvesi çok iyiydi (13 Temmuz)”. “Koruk erbeti içtik”. 
“Yemekler çok güzel (18 A ustos)”. “Alman misafirler var (ordu 
karargâhõnda) masada kutu et, fasulye, fõrõnda makarna, tavuk, börek, 
patates püresi, ayva kompostosu, üzüm, revani, çerez ve kahve bulunuyordu 
(22 Eylül)”.  “Bölük komutanõndan yiyecek bir eyler istedik. Bize biraz 
kebap, çay, tereya õ, bal ve zeytin hazõrladõ  (24 Eylül)”. “Harbiye Nazõrõ 
gibi ünlü misafirlerin sofrasõnda yemek listesi: hindi dolmasõ, patlõcan 
karnõyarõk, börek, revani, pirzola, ayva kompostosu, üzüm, kahve ve çerez. 
Bu listeyi hazõrlayanõn zevkine hayran olayõm (25 Eylül)”. “Son ampanya 
i esini Kalvert’teki son gece için içtik (5 Ekim)”. “Gece soframõz iyiydi. 
arabõmõz vardõ (8 Ekim)”. 

Kimlerin ve nerelerin foto rafõnõ çekti ini belirtir: “Çanakkale’ye do ru 
Gayret torpido-botu ile seyrederken bir denizaltõdan yapõlan isabetsiz torpil 
atõ õ sonrasõ ya anan heyecan anõ (5 Mayõs)”. “Troya harabeleri (11 Mayõs)”. 



238 

“Siperde gözetleme anõnda (13 Mayõs)”. “Karargâha gelen 3’ncü Tümen 
mõzõkasõ ve e lenen askerler (28 Mayõs)”.  “Bir alman denizaltõsõnõn geçi i 
(3 Haziran)”. “Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey’i çekip ona hediye etti i 
foto raf10, aynõ gün Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey’in de oldu u ba ka 
bir foto raf ile siper foto rafõ (17 Haziran)”. “Ece Limanõ’na hareket ettik. 
Önce denize girdik ardõndan foto raf çektik (11 Temmuz)”.  “Tur un Köyü 
civarõnda çektirdi i kendi foto rafõ (4 A ustos)”. “Yaka-lanan casuslar 26 
A ustos ak amõ Ovacõk’a arabayla sevk edilirken (26 A ustos)”. “Yemek 
esnasõnda çekilen üç foto raf (sofradakiler: Eggert Bey, Harbiye Nazõrõ 
Pa a, Komutan Pa a, Birinci ube Müdürü Yarbay Ha met, ben, Yaver 
Binba õ Kazõm, Albay Fuat, Ba veteriner Osman Bey, dare Ba kanõ Halil 
Bey ve Ba hekim) (25 Eylül)”. 

Enteresan ekilde ki i ve karakter tahlilleri yapar: “Almanlar i  ba õnda iken 
tek laf etmiyorlar”. “Gemi kaptanõ babacan bir Laz”, “Yüzba õ Kadri 
üzerimde iyi bir izle-nim bõrakmõ tõ. Bizi çok iyi sevk ediyor ve bize iyi bilgi 
veriyordu (21 Haziran)”.   “Te men Halil Necati gayet gayretli bir çocuktu 
(26 Haziran)”. “Gündüz Esat Pa a ve Kurmay Ba kanõ Fahri gelmi ti. kisi 
de pek sevimli komutanlardõ (27 Temmuz)”.  “Yüzba õlardan birincisi iyi bir 
etki bõrakmadõ (1 Eylül)”. “Topçu Binba õ Tevfik, üzerimde hiç iyi bir 
izlenim bõrakmadõ. Garip, özellikle yüksek rütbeli topçu subaylarõnõn hemen 
hepsi de aynõ tip görünüyor (6 Eylül)”. “Kurmay Ba kanõnõn gidece i 
do rulandõ ve emri geldi. Sürekli bir de i iklikle; bizi de i tirmek, makamõ 
de i tirmek iyi bir etki yapmõyordu. Bu ki i sert falandõ ama ciddi ve her 
türlü bilimi uygular. Yani i bilir, kendisine her i te güvenilebilirdi (27 
Eylül)”. “Bereket versin oför gayet usta, en fena yerden gayet iyi geçiyor (9 
Ekim)”. 

Cephede ya anan eksikleri ve yanlõ lõklarõ dile getirir ve öneri sunar: 
“Gözlem yeri ile tabur beraber ise burada ne gözcüler ne de telefoncular 
rahat i  görebilir. Do rusu önemli bir özlem yerinin böyle kötü bir halde 
olmasõna üzüldüm. Buraya hem korunaklõ bir yol yapõlabilir hem de gözlem 
yeri daha derin ve rahat olabilir. Ayrõca iyi bir gözcü penceresi yapõlabilir. 
Bütün bunlara ek olarak mükemmel bir büyük dürbün ile gözlem daha 
etraflõ hale getirilebilir”. “Me er çadõrlar dü manõ aldatmak içinmi . Hatta 
sahte toplar dahi varmõ ”. “Hazõrlanõ , hareket oldukça karõ õk ve da õnõktõ 
(28 Mayõs)”. “Sõrrõ Bey stanbul’dan dönmü tü. stanbul’da dü man 
denizaltõlarõnõn, asker dolu bir nakliye gemisini nasõl havaya uçurduklarõnõ 

                                                 
10 lgili foto raf makinesi ile me hur foto rafõn aslõ Çanakkale Çimenlik Müzesi’nde sergilenmekte-dir. 
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anlattõ. Son derece feci. Bütün asker ve subaylar ehit olmu . Kutru-lanlar da 
a õr yaralõ. Cephane mahvolmu . Acaba bu facianõn sorumlularõ kimler? Bu 
ne basiretsizlik, bu ne tedbirsizlik? Sava õn ba langõcõndan beri aynõ hal 
devam ediyor. Hiç kimse uyanõk olmuyor, kimse önem vermiyor, kimsenin 
umurunda de il. Bu kadar vatan evladõ bo  yere mahvolup bo ulup gidiyor, 
dü ünen yok (3 Hazi-ran)”. “9’ncu Bölü ün siperlerine girdik. Korunaklõ 
yol yok. Siperler kötü. Asker mesafeleri bilmiyor (19 Haziran)”, “241’e 
kadar geldik. Subay bize ba ka yeri tarif etmi , haritada ba ka yeri i aret 
etmi . Çok kötü yapõlmõ . Buna biraz canõm sõkõldõ”. “Ö leden sonra 
smailtepe’ye gittik, durum fena halde. Siperlere tel örgü ve kum torbalarõ 

yapõlmamõ  (10 A ustos)”. “Eskiden bu bölgede oldu u gibi, Bo az 
dõ õndan ara sõra monitörler ntepe’yi bombardõman ediyor. Ba ka bir sava  
gürültüsü yok. Bazen de uçaklar geçiyor. Di er sahne ile arada tamamen 
fark var. Ke ke namuslu bir adam ile birlikte faal bir yerde bulunsaydõm (19 
A ustos)”. “Karargâh yeri aradõk ama bulamadõk, O halde yerimizde 
kalmaya karar verdik. smailtepe bence en uygun yerdi ama (2 Temmuz)”. 
“Döndükten sonra kâ õt i lerine bo ulu-yorum. Bu beni pek yoruyor. Asõl 
i ler geri kalõyor (1 A ustos)”. “Midilli’den gelen Müslüman köylüleri 
sorguya çektim. Yunan, Müslümanlara zulüm yapõyor, hepsi göç yapmak 
istiyorlarmõ   (17 Eylül)”. 

Ço u zaman hava durumu hakkõnda bilgi verir: “Hava bulutlu ve çok 
rüzgârlõydõ”. “Ak am yeme inden sonra hava bozdu, ya mur ya maya 
ba ladõ (30 Haziran”. “Gece deh etli fõrtõna im ek, gök gürlemesi ve 
iddetli ya mur vardõ. Sözde buradaki çatõ malara, gökyüzü de imrenerek 

fõrtõna yarõ õna çõkmõ tõ (1 Tem-muz)”. “Deniz çok ho , hava da serin (11 
Temmuz)”,  “Hava sõcak mõ sõcak. Olur ey de il (15 Temmuz)”. “Sõcak 
deh et (16 Temmuz)”. “Toz toprak insanõn a zõna gözüne doluyor. Çok 
rahatsõz edici bir durum (18 Temmuz)”. “Burasõ zaten her gün rüzgârlõ. 
Hava iyi. Ama toz berbat (22 Temmuz)”. “Hava oldukça sõcak (16 A us-
tos)”. “Müthi  bir sõcak var ve toz çoktu (17 A ustos)”, “Ak ama do ru 
biraz ya -mur ya dõ (25 A ustos)”. “Eylül’ün mahzun çehresi artõk soluk 
görünüyor. Kõ  belir-tileri görülmeye ba ladõ. Kim bilir nerede ve nasõl 
geçecek (15 Eylül)”. “Yol yeni açõlmõ , di er taraftan da arabalar geliyor. 
Çok toz var. Tozdan artõk önde oturan oförü göremez oldum. Bu oldukça 
uzun bir süre devam etti. Artõk ne a zõmõzõ ne de burnumuzu açacak halimiz 
kalmadõ. Kâinat toz kesmi ti (7 Ekim)”. “Ya mur ya õp fõrtõna çõktõ (8 
Ekim)”,  
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Sõklõkla evden daha çok gelmeyen, bazen gelen mektuplar hakkõnda bilgi 
verir ve kendi ruh halini de aktarõr: “Oh hamdolsun aileden gelen ilk 
mektup! Çok memnun oldum (1 Haziran)”. “Sõrrõ Bey stanbul’dan 
dönmü tü. Evden mektup getirdi. Getirdikleri arasõnda potinle bisküvi bile 
vardõ (3 Haziran)”.  “Mektuplar geldikçe pek seviniyorum (12 Haziran)”.  
“Haneye birçok sipari  verdim (1 Temmuz)”. “Bugün Saim’den aldõ õm 
mektupta (Gelibolu’da daha önce elçi konutu) Fransõz konsolosunun evinde 
buldu u babamõn resmini göndermi ti. Çok duygulandõm ve hüzünlendim. 
Aferin Saim (30 Haziran)”. “Hala mektup yok bu gittikçe uzuyor. Buna çok 
canõm sõkõlõyordu. Mektupsuzluktan ne em kaçõyor (7 Temmuz)”.             
“Evden hala mektup yok (12 Temmuz)”. “Bana hala mektup yok. Ne kadar 
üzücü bir ey (15 Temmuz)”. “Ama ne çare mektup olmadõktan sonra (16 
Temmuz)”,  “Sabahleyin stanbul’dan sipari  etti im e yanõn geldi ini 
görmekle pek sevindim. 10’dan fazla mektuplara pek sevindim. Hemen 
birer birer alõp okudum. E yalarõ birer birer alõp baktõkça bayramlarda 
hediye almõ  çocuklar gibi seviniyordum (17 Temmuz)”. “Süruri ile eve 
mektup gönderdim (24 Temmuz)”. “Mektup almamak oldukça can sõkõcõ 
(23 A ustos)”. “Bir de postacõ be  adet mektup ve bir adet kart sõkõ tõrdõ. 
Bendeki sevinç pek büyüktü (24 A ustos)”. “Eski bir mektup daha aldõm 
(26 A ustos)”, “Eve 4 para gönderdim (1 Eylül)”, “Yine mektup yok. Ah 
birlik hayatõ. nsan merakõndan çõldõracak (24 Eylül)”.  

Aktardõ õ olaylar sonrasõnda dua etmeyi de ihmal etmez: “Allah ba arõlõ 
kõlsõn”, “Salih Bey geldi, saçlarõmõ kesti. Allah razõ olsun”.  

Uyku durumu her an gündem konusudur: “Uyku epey rahatsõz geçti. 
Rüyamda esir oldu umu gördüm”. “Ben uykusuzluktan güçsüz dü mü tüm 
(30 Mayõs)”. “Uykusuzluktan ba õm sersemdi (14 Haziran)”. “Dün geceki 
uyku yetersiz oldu (10 Temmuz)”. “Gece uykum fena geçti (5 A ustos)”. 
“Gecem sõkõntõlõ ve rahatsõz geçti. O alçak herife (Wilmer) kar õ hiçbir 
savunma yapmadõ õmdan kendi kendime õzdõrap çekiyorum (6 A ustos)”. 

Mõzõka takõmõnõn hizmetleri ile ilgili bilgilere de yer verir: “3’ncü Tü-
men11’den gelen mõzõka, ak amüzeri kulaklarõmõzõ biraz rahatlattõ. Sava õn 
kanlõ günleri arasõnda müzik dinlemek insanda ne garip hisler uyandõrõyor. 
Acaba gönlü-müze dolan bu ezgileri gönül rahatlõ õ ile ve özgürce dinlemek 
kõsmet olacak mõ? (10 Mayõs)”. “3’ncü Tümen Komutan için mõzõkayõ 
göndermi . Subayõ ile görü tüm. Repertuarõ pek iyi do rusu. çinde benim de 
çok sevdi im arkõlar var. Mõzõka çaldõrõldõ. Die Kenizor Neil, Bot Miorgen… 

                                                 
11 3’ncü Tümen karargahõ Sarõçalõ Köyü’ndedir. 
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birbirini takip etti. Ak am sessizli ini bu melodiler bozuyor. Mõzõkada Alman 
milletinin -benim özellikle evde çokça dinledi im, mõrõldandõ õm- vatan ve 
asker arkõlarõnõ çalõyordu. Bu arkõlar hissimi harekete geçiriyor ve 
canlandõrõyor. Sõkõntõlarõmõz kalplerimizden dertli dertli uçuyordu. Ne fayda ki 
bizim tarafõmõzda kuvvetimizin azlõ õ ho a gitmiyordu. Fakat Allah büyük! 
(20 Mayõs)”.  “Karargâhõmõza 3’ncü Tümen’in mõzõkasõ geldi ve çok ho  
arkõlar çaldõ (28 Mayõs)”. “Saat 19.00’dan sonra Veliaht geldi. A a õdan 

kar õladõk. Mõzõka iyi çaldõ (19 Temmuz)”. “Bu ak am 3’ncü Tümen mõzõkasõ 
ordugâhõmõza geldi. Epey güzel havalar çaldõ (27 A ustos)”. “(Sofrada Alman 
misafirler var.) Mõzõka geldi. yi çalmasa da o kadar ho umuza gitti ki 
inanõlmazdõ. yi mar lar ve daha birçok Alman askeri havalarõnõ çaldõrttõk, 
herkes alkõ ladõ (22 Eylül)”. 

Bir türlü kabullenemedi i Wilmer Bey ile ilgili kahrõ ve dü ünceleri de son 
derece manidardõr: “Wilmer Bey bugün rahatsõzdõ, karargâhta kaldõ (22 
Haziran)”. “Wilmer Bey’le aramõzda naho  bir tartõ ma ya andõ. Fakat ak am 
hiçbir ey olmamõ  gibi davranõyordu. Artõk bu ki i ile birlikte çalõ mak 
imkânsõz hale gelmi ti. Fakat ne yazõk ki zaman o zaman de il, sabõrdan 
ba ka bir çare yok. Ya Rabbi sen sabõr ve dayanma gücü ver, sonunu hayõr 
eyle! (29 Haziran)”. “Bugün yine eytan buralarda dola õyordu. Hain herifin 
verdi i talimatõn uygulanmasõ esnasõnda yine oldukça çirkin tartõ malar 
ya andõ. Artõk sabõr kalmamõ tõ (6 Temmuz)”. “Artõk uyu ma imkânõ yok. 
Her an yeni bir bozukluk, yeni bir terslik çõkõyor. Artõk kararõm, i i anlatõp 
çõkmak. Ak amüzeri baygõnlõk bile geçirdim. Sabah gideyim dedim (4 
A ustos)”. “Bu alçak herif her eyi engelliyordu (14 A ustos)”.  “Zaten bu 
herif, taarruz emrini ezberden, hiçbir tarafõ, bir ey görmeden vermi ti. Sa õnõ 
solunu dü ünmüyordu. Bunlarõn yaptõ õnõ biz yapsak hatalar tartõ õlõr. Geçen 
günlerin azabõ, õzdõrabõ, hor görmeleri hiçbir zaman dinmeyecekti. Müthi  bir 
yolun a õrlõ õyla vicdanõmõn ihtirasõ ayrõlmõyordu (15 A ustos)”. “Pa a 
hazretleri ile görü tüm. Ba õma gelenleri anlattõm. Hepsi üzüldü. Te ekkür 
ettiler. Maltepe’de dare Karargâhõ’na gittim. Ekrem Bey’in çadõrõna gittim. 
Bu arkada õm da Almanlarõn en büyüklerinden çok hakaret görmü . Kazõm 
Bey’le görü tüm, i i anlattõm. Daha önce haber vermem gerekti ini söyledi.  
Çok do ru söylüyor fakat üç defa te ebbüs ettim, hepsi de sonuçsuz kaldõ. 
Nihayet, dü man karaya çõktõ. Bir daha da a zõmõ açmadõm. Ah ke ke, bir 
dakika kaybetmeseydim, imdi i i halletmi tim. Ne kadar büyük hata olmu . 
Terbiyesiz herifin yaptõ õ yanõna kar kaldõ (16 A ustos)”. “Yine mi Kalvert? 
Fakat alçak herifin yanõnda kazandõ õm vicdan azabõ, üzerimde daima a õr bir 
yük olarak kalacak gibi duruyor. (17 A ustos)”. “Ö len konferans verdim. 
Ak am tekrar anlattõktan sonra kurmay ba kanõnõn övgüsünü aldõm. Elimi 
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sõkarak beni tebrik etti. imdi öbür ahlaksõz herifle kõyaslamaya kalkarsak hiç 
kõyas kabul etmez. Bu kadir inas, öbürü ahlaksõz alçak herif (16 Eylül)”. 
“Alçak herif stanbul’a gönderilmi  (7 Ekim)”. 

Karargâhlarõn çok çabuk görü  de i tirdi ini, bazen iptal etti ini, bunlarõn bir 
günlük arayla bile yapõlabildi ini, aynõ eyin ihdas edildi ini, di er gün iptal 
edildi ini aktarõr: “28 Eylül’de di er bir tabur daha Çanakkale’ye gidiyor. 
Yeni kurmay ba kanõ Yarbay lhami geldiler. 3’ncü Tümen birliklerinin 
kar õya geçmesi için emir gelmi ti. 2 Ekim’de 2’nci Tümen Sarõçalõ ve 
Erenköy civarõna çekilip yerle tik. 1’ci Kolordu 1’nci Karargâhõn Rumeli’ye 
geçmesi emrini aldõk. (Üç gün sonra) 1’ci Kolordu 1’nci Karargâhõ imdilik 
2’nci Tümenin talimiyle u ra acak ve bu tarafta kalacak (5 Ekim)”. “2’nci 
Tümene hareket emri yazõldõ.11.30’da hareket ettik (7 Ekim)”. Müstahkem 
mevki karargâhõna geldik. Çanakkale’den gündüz sevkõyatõ olmadõ õndan 
Burgos’tan kar õya geçecekler. Ilgardere’ye geçtik. psala’ya gittik (9 Ekim)”. 
“Uzunköprü havalisine 15.40’ta vardõk (10 Ekim)”. “Uzunköprü’ye ula tõk. 
Bugünkü ordugâhlarõnõ tespit ettim(13 Ekim)”. “Karargâh hala hazõrlanamadõ 
(14 Ekim)”, “Eski arkada õm Kurmay Yarbay Abdurrahman gelmi ti (15 
Ekim)”. “3’cü Tümen Kurmayõ gelir gelmez yine bilgi ve emir verildi. Bizim 
Kalvert meydana çõktõ (16 Ekim)”.  

 

Cepheye gazeteye ula õlabildi ini vurgular: Çok memnun oldum, bir gün 
önceki gazeteyi bulmak ne kadar iyi ey” (1 Haziran,)”. “Bazen Jandarma 
Taburu’nun Tur un’dan gönderdi i gazeteler ki, iki günlük falan bana 
geliyordu. Onlarõ vakit buldukça okuyabiliyordum (27 Haziran)”. 

 

Sonuç  

Çanakkale cephesinde de ‘günlük’lerin kaydedilmesi, sava õn özünü 
anlamak açõsõndan ola anüstü bir gayrettir. te Haydar Mehmet Alganer’in 
günlü ü de böyle bir gayretin ürünüdür. Alganer, olaylarõ kendi 
çerçevesinde anlattõ õndan dolayõ aynõ zamanda “anõ portre” niteli i de ta õr. 

Alganer’i Çanakkale cephesinde özel kõlan tarafõ, -imkân ölçüsünde 
cepheyi foto raflamasõnõn yanõnda- 17 Haziran 1915 günü 19’ncu Tümeni 
ziyareti esnasõn-da Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey’i çekip ona hediye 
etti i foto rafõdõr.  
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“Mustafa Kemal Bey’in karargâhõna vardõk. Saat 12.00 civarõydõ.  Ooo, 
diyerek iki eski arkada  samimiyetiyle sarõldõk. Albay olmu  ve Altõn 
Liyakat ve Gümü  Harp madalyalarõ almõ . Kurmay zzettin de oradaydõ. 
Arõburnu muharebelerini nasõl idare etti ini anlattõ. (17 Haziran)” ifadesiyle 
Mustafa Kemal Bey ile bulu ma mutlulu unu dile getirir.  

Bilgilerin büyük bir bölümünün günlük olarak kaleme alõndõ õ, bir kõsmõnõn 
medyadan, bölgenin di er bölümlerinden ve kendisine ula tõrõlan haberlerden 
aktarõldõ õ anla õlmaktadõr. 

Geçti i ve gezip gördü ü yerlerle ilgili bilgiler verir. 

Cephe ile ilgili bilgilerin dõ õnda mutlaka günübirlik yemek, kahvaltõ ve 
ikram bilgilerini kaydeder. 

Kimlerin ve nerelerin foto rafõnõ çekti ini belirtir. 

Enteresan ekilde ki i ve karakter tahlilleri yapar. 

Cephede ya anan eksikleri ve yanlõ lõklarõ dile getirir ve öneri sunar.   

Ço u zaman hava durumu hakkõnda bilgi verir. 

Sõklõkla evden daha çok gelmeyen, bazen gelen mektuplar hakkõnda bilgi 
verir ve kendi ruh halini de aktarõr. 

Aktardõ õ olaylar sonrasõnda dua etmeyi de ihmal etmez. 

Uyku durumu her an gündem konusudur. 

Mõzõka takõmõnõn hizmetleri ile ilgili bilgilere de yer verir. 

Bir türlü kabullenemedi i Wilmer Bey ile ilgili kahrõ ve dü ünceleri de son 
derece manidardõr. 

Karargâhlarõn çok çabuk görü  de i tirdi ini, bazen iptal etti ini, bunlarõn 
bir günlük arayla bile yapõlabildi ini, aynõ eyin ihdas edildi ini, di er gün 
iptal edildi ini aktarõr. 

Cepheye gazeteye ula õlabildi ini vurgular. 

Nalbantba õ’nõn Musa Kazõm Efendi (28 Mayõs) ve Ba veteriner’in Osman 
Bey ve Bakteriyolog’un Abdulkadir Bey oldu u (25 Eylül); Karargâhõna bir 
alman sava  gönüllüsü geldi i 23 Temmuz; Tur un Köyü’nde  atõ  meydanõ 
(26 Temmuz), Karainebeyli’de hastane oldu u (12 A ustos); Çanakkale’den 
gündüz sevkiyatõ olmadõ õ; uzun seyahatlerini otomobille yaptõ õnõ (11 
Ekim) ve konferans verdi i (27 Eylül) bilgileri de kayda de er niteliktedir. 

 

 



EK 

YAZARLAR Ç N GEREKL  B LG LER 

 

1. Çanakkale Sava larõ genel tarihi yanõsõra, Çanakkale’nin zengin kültür ve 
tarihiyle ilgili çalõ malar yayõmlanabilir. Makaleler Türkçe veya ngilizce 
olabilir. Yayõmlanmasõ istenen makaleler üç kopya halinde a a õdaki adrese 
gönderilmelidir: 

           Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ (ÇATÜY) 
           Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
           Atatürk ve Çanakkale Sava larõ Ara tõrmalarõ Merkezi, 17100 Çanakkale 

 Dergiye gönderilen makaleler ba ka bir yerde yayõmlanmamõ  veya 
yayõmlanmak üzere gönderilmemi  olmalõdõr. Yazarlar tarafõndan ortaya 
konulan görü ler sadece yazarlarõn görü lerini yansõtõr. Makaleler 
yayõmlanmak üzere kabul edildi i takdirde, bütün yayõn haklarõ ÇATÜY’E 
geçer. 

2.  Makaleler ka õdõn bir yüzüne bir buçuk aralõkla yazõlmalõdõr. Ba lõklar ve alt 
ba lõklar kõsa olmalõdõr. Kaynaklar ayrõ bir sayfada yazõlmalõdõr. Makalenin 
ilk sayfasõnda u bilgiler olmalõdõr: (i) yazõnõn ba lõ õ; (ii) yazar(lar)õ; (iii) 
yazarlarõn ba lõ bulunduklarõ kurulu lar; (iv) En çok 200 kelimelik Türkçe 
özet; (v) 1000 kelimelik ngilizce özet. Ayrõ bir sayfada yazarõn adõ, adresi, 
e-mail adresi, telefon ve faks numaralarõ belirtilmelidir. Türkçe metinlerde 
imlâ, Türk Dil Kurumu mla Kõlavuzu Geni letilmi  ve Gözden Geçirilmi  
Yeni Baskõ (Ankara, 2000)’sõna uymalõdõr. 

3. Tablo ve ekillere ba lõk ve sõra numarasõ verilmelidir. Rakamlarda ondalõk 
kesirler nokta ile ayrõlmalõ, büyük rakamlarõn haneleri virgülle 
ayrõlmamalõdõr. Denklemlere sõra numarasõ verilmelidir. Sõra numarasõ 
parantez içinde ve sayfanõn sa  tarafõnda yer almalõdõr. 

4.  Kaynaklara göndermeler dipnotlarla de il, kaynakça ba lacõyla; 
yapõlmalõdõr. Kaynakça ba lacõyla belirtilen referanslarda yazar(lar)õn 
soyadõ, kayna õn yõlõ, sayfa numaralarõ yazõlmalõdõr. örnek (Anderson 2002 : 
100) Kaynakçada dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaralarõ 
kesinlikle belirtilmelidir.  

5. Yayõma kabul edilen makaleler “Word” programõ ile yazõlmõ  bilgisayar 
dosyasõnda, disket veya CD ile gönderilmelidir. 

 


