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T.C Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Osmanlı tarihinin bekli de en karanlık zamanı olan Birinci Dünya savaşı esnasında, 

cephelerde meydana gelen hadiselerden, savaşın seyrinden haber verecek, var olma 

mücadelesi veren halkın duygularını coşturacak ve moralini yüksek tutacak yayınlara 

duyulan ihtiyacı karşılamak için birçok mecmua neşredilmiştir. Bunlar arasında içerik 

ve görsel yönüyle en fazla ilgi uyandıran ve amaca uygun muhtevaya sahip neşriyat; 

zamanın Harbiye Nezareti tarafından yayımlanan Harp Mecmuası’dır.

Görsel açıdan da zengin olan bu mecmua, savaşın cereyan ettiği cephelere ait 

fotoğraflarla okuyucularına cephelerin manzarasını, kahramanlık gösteren askerleri, 

düşman esirlerini, şehit olan askerleri etkileyici bir şekilde yansıtmaktadır. Kimi sayılarında 

o dönemde müttefikimiz olan Alman subaylarının resimlerine de yer verilmiştir

Mecmuanın ilk sayısı Kasım 1915’de (Teşrin-i Sâni 1331) yayımlanmıştır. Her sayının 

kapak sayfasında yıl ve sayı numarası yazılıdır. 15 günde bir yayımlanması planlanan 

mecmua, yaklaşık üç yıl çıkmaya devam ederek yayın hayatını Haziran 1334/1918’e 

kadar sürdürmüştür. İlk sayıları, düzenli bir şekilde çıksa da sonraki sayılarda birkaç 

aylık kesintiler olmuştur. Mecmuanın yayın hayatı 27. sayısıyla sona ermiştir.

Harp Mecmuası’nın 1. Dünya savaşı sırasında içe dönük propaganda işlevi gördüğü 

söylenebilir. Mecmuanın ilk sayısında “Niçin Çıkıyor?” adlı yazıda şöyle denilmektedir: 

“Meş’um Balkan Muharebesi’ne devletimiz kuvvetiyle değil zâfıyla atılmıştı. 

O zaman yabancı gazetelerin Avrupa’dan sürülüşümüzü sevinçli tasvirlerle 

gösteren yazılarını okur ve resimlerine bakarken avuçlarımız ihtiyarsızca alnımıza 

kapanır, yüreğimizden saklı bir yaranın kanları sızardı. Baktığımız çehrelerden 

çabucak kaçıp ayrılan nazarlarımız daima içimize çevrilip bağrımızdaki derin 

yarayı yakından görmek, onun kanlarına boyanmak isterdi. Fakat şimdi bu siyah 

mazinin yanında güneş gibi parlak nurunu istikbale uzatıp yolumuzu gösteren bir 

bugün var. Şimdi omuzlarımızın üstünde başımız dik ve yüksek duruyor; alnımız 

bütün dünyaya karşı aklığını teşhir ediyor. 

İşte Harp Mecmuası, varlığımızda bu mühim inkılâbı yapan, en büyük ve en kuvvetli 

düşmanımız karşısında neslinin ve dininin ananesine uygun bir kahramanlık ve 

fedakârlıkla cenkleşen muazzam ordumuzun altın destanını yazılar ve resimlerle 

ebedileştirmek, onu bütün dünyanın gözleri önüne sermek için çıkıyor.” 

Eseri istifadenize sunarken en karanlık ve meş’um günlerde milletimizin hissiyatına 

tercüman olan “Harp Mecmuası”nın ilk sayısında yer alan “Türkiye ölmeyecek; 

yaşayacak ve büyüyecek”  ifadesinin tahakkuk ettiğini hep birlikte görüyoruz. 

Bu mecmuayı yayına hazırlarken eserin neşredildiği tarihteki ruhu daha iyi yansıtmak, 

orijinalliğini muhafaza etmek ve mili kültürümüzün temelini oluşturan Osmanlıcayı 

nazara vermek maksadıyla “Osmanlıca ile mukayeseli tıpkıbasımını” gerçekleştirdik. 

Çanakkale Zaferinin 100. Yılına yaklaştığımız şu aylarda aziz şehit ve gazilerimize 

minnettarlığımızın mütevazı bir göstergesi olarak Genel Müdürlüğümüz bu mecmuayı 

yeniden yayınlamaktan mutluluk duymaktadır.
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HARP MECMUASI

Niçin Çıkıyor?

Bir yýl var ki Türk ve Ýslâm vataný vaktiyle bir Osmanlý gölü 

olan Karadeniz’de birdenbire en yýllanmýþ düþmanýnýn hücu-

muna uðradý ve donanmamýz hakkýný korumaktan yýlmadýðýný 

göste ren bir karþýlýk hücum ile Moskof ge milerini batýrýp 

kaçýrarak akýnlar yaptý. Ne bitmez tükenmez ayrýlýk yýllarýndan 

biri düþman boyunduruðu altýnda ezilip inleyen kardeþ mem-

leketlerin, Kýrým ve Kafkasya’nýn kýyýlarýný topa tuttu. Oralarý 

kanatlarýnýn karanlýðýnda boðan Moskof kargasýnýn baðrýna 

gayzýnýn ateþlerini fýrlattý. Karadeniz Boðazý’nýn önlerinde ilk 

patlayan Türk topu, yalnýz o eski düþmana deðil, bü tün bu 

cihan cenginde onun tarafýný tutanlara karþý atýlmýþ bir gazap 

nâra sýydý. O alýþkýn nârayý Eskigül mez’in su larý tanýdý. Beyaz 

köpükleri baþlarýnda öfkelenerek kýyý la ra doðru koþan dalga-

lar Türk’ün dirildiðini etrafa ses lendiler.

Avrupa, birkaç ay evvel ikiye bö lünmüþ, birbiriyle kanlý bir 

kavgaya tu tuþmuþtu. Senelerle gizli gizli ça lýþýp hazýrlanan 

Moskoflar ve müttefikleri, kahraman Orta Avrupa devletlerini 

dört taraftan ateþ zinciriyle kuþatarak mahvetmek istiyorlardý. 

Meþ’ûm Bal kan Muhâre be si’n den beri düþmanlarýmýzýn ölü 

sandýklarý biz de her ihtimale karþý hazýrlanmýþ, uðradýðý mýz 

felâketlerden aldý ðýmýz acý ve unutulmaz ders lerle bilinen 

düþünceler ve duygularla ve onlarýn mahsûlü olan çalýþmalarla 

silah lanmýþ, bekli yo rduk.

Ýþte Karadeniz’de memleketi mi zin kýyýlarýnda bir taraf tan 

gösteriþli gezintiler yaparak bizi korkutmak, diðer taraftan 

torpilleri dökerek do nan  mamýzý hapsetmek isteyen Mos kof 

gemileriyle ilk çarpýþmamýz onun için bizi gafil avlamadý. O 

zamandan beri kahraman ordularýmýz ve do nan mamýz yorul-

mak ve yýlmak bil me yen bir kuvvet ve îman ile dört kö þede 

sevgili vatanýmýzý müdâfaa ediyor.

Kafkas Cephesi’nde içeriden ve dý þarýdan hücum eden sefil 

düþmanlara çe lik kalelerin gösteremeyeceði bir me tanetle 

karþý duran ordumuz, ara sýra Moskof hudutlarýnýn içine de 

atýlarak düþman ordularýna ölümler saçýyor. Onlarýn sayýca 

kendilerinden çok fazla düþman askerine saldýrýrken göster-

dikleri kahramanlýðý, fedakarlýðý Kaf kas’ýn sarp daðlarýndan, 

tepelerinden sorunuz. Alacaðýnýz cevap cedlerimizin mukad-

des ruhlarýný sevindirecektir.

Devletlerinin þevket ve azamet kub besini Müslüman larýn kan 

ve canlarýyla yükselen direkler üstünde tutan ve bütün 

dünyanýn deniz geçitleri 

ellerinde olan Ýngilizlerin, gemilerine güvenerek Irak’ýn deniz 

ve nehir sahillerine çýkardýklarý kuvvetler karþý sýnda sayýsý pek 

az olan askerlerimizle hilâfet ve dinin haklarýný korumak için 

mu kaddes cihat bayraðý altýnda top lanan hakiki Müslümanlar, 

korkunç bir kaya saðlamlýðýyla mukâvemet edi yorlar.

Diðer cephede pîþdârlar Süveyþ Kanalý’na dayanýp karþý tara-

fa akýnlar yapan bir ordumuz, her gün insan tâkatinin son 

kabiliyetiyle çalýþarak gittikçe yaklaþan Mýsýr seferi için 

hazýrlanýyor. Baþlarýnýn üstünde Yavuz Se lim’in hayâlî 

kanatlarýný gören bu ordu yakýn bir istikbalde süngüsünü 

maðrur Ýngiltere’nin can damarýna saplayacak ve o zaman 

akan kanlar Müs lüman lý ðýn büyük kurtuluþ günü nün yâkut 

do ðuþunu vücuda getirecek.

Düþmanlarýmýz yalnýz böyle geniþ memleketimizin uçlarýna 

saldýrmakla kalmadýlar. En mühim kuvvetleriyle geldiler. 

Boðazýmýza sarýldýlar. Sekiz aydan beri denizden ve karadan 

hü cumlarla onu geçmek, bütün dünya þe hirlerinin melikesini, 

Ýslâm’ýn mu az zam kita býnýn, fethini Müslü man lara müjdelediði 

kýymetli beldeyi beþ asýrdan beri Türk’ün hakanlar duraðý ve 

Ýs lâm’ýn hilafet  makamý olan büyük ve sevgili Ýstanbul’u eli-

mizden almak, bu suretle Türk ve Müslüman kuvvetlerini 

baþýndan ezmek istediler. Fakat Allah býrak madý. Bizim bütün 

donanmamýzdan altý yedi defa daha kuvvetli en mükemmel 

gemilerden mürekkep donanmalarý, en son fennî teçhizâta 

mâlik ve sayýsý yarým milyona varan ordularýyla yaptýklarý 

hücumlar en katî hezimetlere uðradý. Bugün millî mec

lislerinin kubbelerine, duvar larýna, kendi mebuslarý ve millet-

lerinin saðýr kulaklarýna kendi gazeteleri acý acý baðýrý yor lar ki 

İngiliz ve Fransýz larýn bu þark seferleri onlara elem ve ölüm-

den baþka hiçbir þey getirmedi. Vaktiyle cedlerimizin sal larýna 

yol verip onlarý Asya’dan Avru pa’ya geçiren de niz, 

düþmanlarýmýzýn gelin gibi süslü ve ölüm gibi korkunç gemi-

lerine me zar oldu. Sahillerin yüzü Türk ve Müs lü man süngü-

leriyle delinen göðüs ler den akan kanlarla kýzardý ve bu kýzar

tý nýn kuvvetli aksi bu iki büyük dev le tin alnýna vurarak orada 

silinmez bir hacâlet damgasý oldu. Bütün dünya üç sene 

evvel hayatýnýn son günlerini ya þý yor sanýlýrken birden bire 

dirilip kýmýldayan ve kýlýcýný düþman kanýna batý ra  rak tarihinin 

en þanlý sayfasýný Akde niz’in Þark kýyýla rýna yazan Türki ye’nin 

önünde hürmetle eðiliyor; müt te fikle ri miz ayrý cephelerde bir 

milyon düþman kuvvetini meþgul ederek, Ak de niz’i, 

Karadeniz’e bitiþti ren deh lizi kapayýp milyonlarca Mos kof 

sürülerini her þey den mahrum býrakarak bu ci han cenginin 

neticesi üze rinde büyük tesir icra eden kahramanlýðýmýzý 

seven ve beðenen bir hayranlýkla alkýþlýyor.  

Üç sene evvel... Bu zaman Osmanlý tarihinde hikâ yesi 

gözyaþýyla  



Baþkumandan Vekili Enver Paþa Hazretleri
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 Dördüncü Ordu Kumandaný Bahriye Nâzýrý Cemal Paþa Hazretleri — Altýncý Ordu Kumandaný ve Yâver-i Has-ý Padiþahî 
Von der Golç Paþa — Beþinci Ordu Kumandaný Liman Von Sanders Paþa

 Ordu KumandanlarI

yazýlacak bir devir, karanlýk bir fetret zamanýydý. Meþ’ûm 

Balkan Muharebesine devletimiz kuvvetiyle deðil, zaafýyla 

atýlmýþtý. O zaman yabancý gazetelerin Avru pa’dan 

sürülüþümüzü sevinçli tasvirlerle gösteren yazýlarýný okur ve 

resimlerine bakarken avuçlarýmýz ihtiyarsýzca alnýmýza 

kapanýr, yüreðimizden saklý bir yaranýn kanlarý sýzardý. Baktý

ðýmýz cephelerden çabucak kaçýp ayrý lan nazarlarýmýz, dâima 

içerimize çev ri lip baðrýmýzdaki derin yarayý yakýndan gör-

mek, onun kanlarýna boyanmak isterdi. Fakat þimdi bu siyah 

ma zi nin yanýnda güneþ gibi parlak, nû ru nu istikbâle uzatýp 

yolumuzu gösteren bir bugün var. Þimdi omuz larýmýzýn 

üstünde baþýmýz dik ve yüksek duruyor. Alnýmýz bütün dün-

yaya karþý aklýðýný teþhir ediyor.

Ýþte Harp Mecmuasý, varlýðýmýzda bu mühim inkýlâbý yapan, 

en 

büyük ve en kuvvetli düþmanlar karþýsýnda neslinin ve dininin 

ananesine uygun bir kahramanlýk ve fedakârlýkla cenkleþen 

muazzam ordumuzun altýn destanýný yazýlar ve resimlerle 

ebedîleþtirmek, onu bütün dünyanýn gözleri önüne yay  mak 

için çýkýyor. Sevgililerini kurban verip yürekleri sýzlarken 

vatanýn is tikbalini, o daima genç ve dinç ümidi ruhlarýnda 

sevip okþayan analar, ba balar, kadýnlar, kardeþler, kýzlar, oðul

lar bu sayfalarda muazzam bir âile olan büyük ordunun þanlý 

menkıbe lerinde ve levhalarýnda  fertlerin þanýný da sezerek 

övünecekler ve her þeyi en bîtaraf bir beyinle muhakeme 

eden “yarýn” bu sayfalara bakarak Avrupa’yý kýrmýzýya boya-

yan bu cihan cenginde Türki ye’nin mevkiini tayin edecek ve 

bununla onun hakkýnda katî i’lâmý ve recek: Türkiye ölmeye-

cek; yaþayacak ve bü yüyecek. 
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Birinci Ordu Kumandaný Esat Paþa — Ýkinci Ordu Kumandaný Vehib Paþa — Üçüncü Ordu Kumandaný Mahmud Kamil Paþa

 Ordu KumandanlarI

TÜRKÝYE’NÝN vE ÝSLÂM ÂLEMÝNÝN KURTULUÞU

Umûmî harbin zuhûru, bizi tarihî bir vaziyet karþýsýnda 

bulundurdu. Avrupa ve bütün dünya üzerinde tahakküm 

eden iki rakip zümre birbirine karþý çýkmýþlardý. Herhangi bir 

tarafýn galibiyeti, diðer tarafýn mahkumiyetini ve binaenaleyh 

galiplerin dünya üzerinde hakimiyetini icap ettirecekti. Bizim 

gibi Harbi Umûmî'nin muhitinde bulunan devletler, muhare-

be haricinde kala maz lardý. Er geç, ister istemez, mu ha re beye 

iþtirak etmek mecburi idi. Tam ve sonuna kadar bîtaraflýðý 

muhafaza edebilmek için azim ve herhangi bir zümrenin 

tazyîkine münferiden karþý koyabilecek kuvvetlere mâlik 

olmak icap ederdi; bilhassa Ýstanbul ile Bo ðaz lara sahip ola-

rak Þark ile Garp arasýndaki bütün kýsa ve müsait yollarý 

ihtiva eden Türkiye gibi bir devletin bîtaraflýkta sonuna kadar 

kalmasý imkan haricindeydi.

Ýþte bu vaziyet bizi irademizin fevkinde olarak muharebeye 

sevk edi yordu; yalnýz mesele hangi zümreyi il tizâm 

edeceðimizde kalýyordu. Halbuki bu mesele de kendi kendi-

ne tarihen halledilmiþ gibiydi.

Karþýmýzda iki zümre bulunuyordu. Birisi bütün Ýslâm 

âleminin sükût ve izmihlâlini mûcip olan ve bilhassa Türkiye 

ile iki yüz seneden beri daima çarpýþan Rusya'yý ihtiva eden 

Ýtilaf zümresi; diðeri de BosnaHersek'te sâkin ve adedi bir-

kaç yüz bine bile varmayan Ýslâm ahâlisinin haricinde, hiç bir 

Ýslâm memleketi üzerinde tahak küm ve tasallutu olmayan, 

Ýslâm ale miyle henüz temasa gelmiþ ve menâfii onun menâfii 

ile tevâfuk eden Al manya, AvusturyaMacar zümresiydi. 

Tereddüt kâbil miydi? 

Aramýzda öteden beri bâtýl ve pek muzýr bir akîde mevcuttu. 

Biz Ýn gil tere'yi kendimiz için bir nevi hâmî te lakkî ediyorduk. 



 Bu telakkî nefsi emir de þeref ve haysiyeti millîye ile

 mütenasip olmadýktan baþka esasen hiçbir hakikate de

 müstenid deðildi. Bugün Afrika'da, Hindistan'da ve

 As ya'nýn diðer kýtalarýnda yüz otuz mil yondan ziyade

 Ýslâm ahâlisini cebr ve tahakküm altýnda tutan ve cebr ve

 ta hak kümünü tesis için birçok Ýslâm hükümetlerinin

 inkýraz ve izmihlâline sebep olmuþ bulunan Ýngiltere,

hiçbir zaman hilafet makamýna, bütün

  İslâm âleminin vahdetini temsil eden Tür kiye devletine

 karþý hâmîlik, hayrhah lýk mevkiinde bulunamazdý. Yalnýz

 þurasý vardý ki Ýngilizler bizim bu galatý rü'yetimizden

 pekala istifade ediyorlar; bir zamanlar Ruslarýn, Hindistan'ý

 istila etmeleri ihtimalinden korkarak Hin distan'a giden

 bütün  yollarý kapatmak için Ruslara karþý bizim kuvvetimizi

 kullanmak yolunu biliyorlardý. Unutul mamalýdýr ki bizim

maðlubi yetimizle

Dahiliye Nâzýrý ve Süvari Mülâzým-ý sânîsi Talat Beyefendi



neticelenmiþ olan TürkRus muhare besinden sonra, Ýngiltere 

hiç bir zaman kendi hissesini unutmamýþ, her defa vücudu-

muzun bir parçasýný koparmýþtýr. Sulh zamanlarýnda ise 

Ýn giltere hiçbir zaman ciddi ve müte mâdî bir surette bizim 

kuvvetlenmemiz, canlanmamýz için çalýþmamýþtý. Dahilde 

esas lý ve devamlý, ýslahat yaparak hâiz bu lun duðumuz 

meknûz kuvvetlerimi zi tanzim ve teþkil etmemiz için hiçbir 

ciddî teþebbüs ve muâvenette bulunmamýþtýr. Daima mev-

cut kuvvetleri miz  den istifade ederek o kuvvetler zaafa 

uðradýðý zaman onlarýn tamirini düþün memiþtir. Zira Ýngiltere 

daima hilafet makamýndan, bu makamýn Ýslâm âlemi üzerin-

deki nüfuzundan tavahhuþ eylemiþ ve onun kuvvet bulmasýný 

arzu etmemiþtir.

RusJapon muharebesinden sonra ise Ýngiltere artýk yüzünde-

ki Avrupa perdesini büsbütün kaldýrdý ve doð rudan doðruya 

hilafet makamýnýn imha sýna azmeyledi. Zira bu muha re

beden sonra Ruslar, Þark'ta Ýngil tere için o kadar vahim bir 

tehlike teþkil etmiyorlardý. Halbuki beri yan da bir taraftan 

Alman tehlikesi mevcut olduðu gibi diðer taraftan Türkiye ve 

Ýran'da zuhur eden inkýlablar, Ýslâm milletlerinin tegayyüz ve 

in tibah âsârý göstermeye baþlamasý Ýn gilte re'nin öteden beri 

vahimesini ta'zib eden Ýs lâm tehlikesini meydana koymuþtu. 

Ýngiltere bu tarihten sonra artýk tered düt bile etmedi. Kararýný 

verdi. 1907 senesinde Rusya ile ak detmiþ olduðu mukavele 

mucibince Rusya’ya, Türkiye ve Ýran hakkýnda açýk bono 

verdi. Rusya istediði gibi hareket edebilirdi. Zavallý Ýran'ýn 

baþýna gelen felaketler cümlemizin malumudur. Rus Kazak

larý Ýran'ýn her cihetini ayaklarý altýnda çiðneyerek, Ýran 

meclisi millîsini kan ve ateþ içinde daðýttý. Ýran istiklali üzeri-

ne aðýr ellerini vaz eyledi. Sekiz senedir ki bu memleket, 

mütemâdi periþanlýk içinde yuvarlanmakta ve en nâmdâr, en 

deðerli evladý Rus hun harlýðýna kurban olmaktadýr.

Rusya ve Rusya'nýn müttefikleri olan Ýngiltere ve Fransa bize 

karþý da ayný surette hareket etmek istediler. Bizi de bir kaþýk 

su içinde boðmaya azmey le diler. Meþrutiyetin ilaný gü nünden 

beri bu üç devletin bizim ba þýmýza getirdikleri bütün felaket-

ler cümlemizce malumdur. Bütün bu felâketleri tetvîc etmek 

için en sonra Balkan ittihad ve mu harebesini vücuda getirdi-

ler. Sulh konferansý esnasýnda bize karþý almýþ ol duklarý vazi-

yet de herkesin hatýrýnda dýr.

Ýþte Ýslâm âleminin yüzde doksan sekizini cebr ve zulüm 

altýnda tutan, bütün Ýslâm hükümetlerinin inkýrâzýna sebep 

olmuþ ve son iki Ýslâm devletinin de imhasýný tasmim etmiþ 

bulunan İtilaf zümresine karþý çýkmak bizim için âdeta bir 

mukaddes vazife mahiyetini kesb etmiþti.

Baþýmýzda bulunan hükümet adam larý þu vazifeyi îfâ etmekte

tereddüt et mediler ve bir sene muharebeden son ra kah-
raman ordularýmýzýn ibraz et miþ olduklarý þecaât, yararlýk ve 
fe da karlýk sayesinde bugün bihamdillah intikamlarýmýzý bu 
akûr düþmanlardan almýþ olduk. Artýk gerek Türkiye, gerek 
bütün Ýslâm âlemi için büyük ve geniþ bir saâdet sahasý 
açýlmak üze redir. Türk adý, Ýslâm haysiyeti yeniden ihya edil-
di. Karþýmýzda yeni ve parlak bir devir duruyor ve bizi bekli-
yor. Bu devri bize açan, baþýmýzý yükselten üzerimizdeki 
bütün lekeleri kanlarý ile silerek bizi ümitler ile canlandýran o 
fedakar, kahraman ordularýmýza on larý idare eden mahâretli 

ellere binlerce selam... 

Aðaoðlu Ahmet
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ALTIN IŞIK

1

SAvAŞ

Ötüken’in1 bir çiçekli ovası

Olmuş idi geyiklerin yuvası.

Melekeydi bu sürünün başında 

Alageyik, henüz on dört yaşında.

Ulu Tanrı yaratmıştı bu kızı

Bir yüzünde güzelliğin yıldızı

Dolaşırdı gah Altay’da, gah Çin’de;

Eşi yoktu perilerin içinde.

Güneş gibi nur saçarak gezerdi,

Bin aşığın yüreğini ezerdi.

Onu gören bütün “Is2”lar “Eye3”ler

İsterlerdi gözleriyle yiyeler.

O hem kaçar, hem de dönüp bakardı,

“Oğan4”ları hep peşine takardı…

Alageyik kıra çıktı bir gece,

Herkes uyur iken sessiz, gizlice,

Şiir

1 Orhon ülkesinde eski Türklerin hükümet makarrı ki hakan orada  oturur-
du. Kültigin kitabesinde ve Çin tarihlerinde ismi geçer.

2 Türk esatirinde sıyanet meleği. Süleyman Efendi’nin mevlidinde “Lütfi ısı, 
cûd ısı” tabirleri vardır. Issız kelimesi bu münasebetle lisanda mevcuttur.

3 Türk esatirinde ev, aile ve kabile perisi; garb esatirindeki “man”ın muka-
bili. Eski Türkçede “idi” ve “izi” suretlerinde ismi geçer.

4 Eski Türkçede “omak” anlamak manasına gelir. Oğan, hakim ve kadir 
manasına, mabuda verilen isim.



YAŞAYAN ÖLÜLER

1. Üçüncü Ordu Kumandanı Merhum Hafız Hakkı Paşa — 2. Merhum Hafız Hakkı Paşa Erzurum’da  
endaht tecrübesi yaparken; yanında Erzurum Valisi Tahsin Bey.
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Milletinin, ýrkýnýn ve dini nin ezelî ve ebedî düþmanýyla çarpýþýp 
Turan kapýlarýný açmaya uðraþan Osmanlý ordusu genç ve 
kýymetli bir kumandan kaybetti. Hayatýnýn ufuklarýnda en ruh 
alýcý bir ümidin tulûunu görüp nûruyla ýsýnamadan hayata ken-
dini býrakan bu nâkâm ölünün sevgili ve necip hayali Turan'a 
bakan her Türk gözünü mâte minin ateþiyle yakacak.

Hâfýz Hakký Paþa 1295 senesinde Manastýr'da doðdu. Süvari 
mülâzýmý evveli Hacý Halil Efendi'nin oðludur. Küçük yaþýnda 
ailesiyle beraber Siroz ve Köprülü'de bulundu ve o zaman hâfýz 
oldu. Babasý hacca gidip Mekkei Müker reme'de öldükten 
sonra vali desiyle beraber Manastýr'a dönerek orada askerî 
rüþdiye ve idadiyesine sonra Ýstanbul'a gelip harbiye mektebine 
devam ve tahsilini ikmal ile sýný fýnýn birincisi olarak 1318 sene
sinde erkaný harbiye yüzbaþýlýðýna çýk tý. Asker liðin üç sýnýfýnda 
fiilen hizmet et mek üzere muhtelif kýtalara sýrasýyla tayin olun-
du. Manastýr'da topçu hiz me tindeyken bölüðünü pek mükem-
mel ye tiþtirdiði gibi Bulgar ihtilaf komi telerinin takibatýnda da 
büyük yararlýklar gösterdi. Bir defa küçük bir müfreze ile Manas
týr'dan üç saat mesafede Çaparý karyesinde çarpýþtýðý Bulgar 
çetelerini mahvetti. Manastýr'dan beþ saat uzakta Kavan karye-
sinde isyan ve kiliseye tahassun eden Bulgarlarý te'dib ve tahas-
sun yerlerini tahrip etti. Bu staj müddetini bitirip Selanik Mýn tý ka 
Kumandanlýðý refâkatine tayin olun duktan sonra da eþkýya 
takiple rinde pek çok gayret gösterdi. Hele bir defa Bulgar 
eþkýyasýnýn tahassungâhý olan Yenice Gölü’ne göðsüne kadar 
gire rek su ve bataklýklar içinde âsîleri periþan ettiði ve bunun 
neticesinde þiddetli bir tifo hastalýðýna tutuldu. 1320 senesinde 
kolaðasý, 1324'te binbaþý oldu.

Selanik'te meþrutiyetin istihsâli için çalýþanlarla beraber bu 
uðurda sarf ettiði cehd, gösterdiði hamiyyet, fedakarlýk eserleri 
Osmanlý inký lâbý tarihinde adýna büyük bir þeref yeri ayrýlacak 
mahiyettedir.

Meþrutiyet’i müteakip Erkaný Harbiye Dördüncü Þubesi'ne ve 
sonra Viyana Sefareti Ateþe Militerliði'ne tayin edildi. 31 Mart 
İhtilali’nde, kurulma sýn da kendi elinin de büyük bir emeði 
geçen mukaddes binanýn sarsýldýðýný gö rerek hemen Viyana'yý 
terk ile, Hareket Ordusu'na iltihak edip Ýstanbul'a geldi. O 
zaman teþekkül eden Dîvaný Harbi Örfî Heyeti Tahkika sý'na 
memur oldu. Bu memuriyet bitince yeniden Vi ya na'ya avdet 
etti 1325 Kânûný sânîsinde Ýstanbul'a celb olunarak ordu ve 
fýrka kumandanlarýnýn salâhiyeti dahilinde bulunan ve makamý 
nezâretten istizaný iktiza eden umurý mesalihin nev ve derece-
lerinin tayin ve vazifelerin tefriki ve muâmelâtý kalemiyenin 
basit bir tarza ircâý için teþekkül

eden komisyona memur oldu. 1326 Nisa n’ýn da Viyana'ya 
avdetle eylülde birinci ve ikinci ordular tarafýndan icrâ olunacak 
manevrada hakem sýfatýyla bulunmak üzere tekrar davet edildi. 
Kânûný evvelde Erkâný Harbiyye Üçün cü Þubesi'ne ve kânûný 
sânîde Teþkilatý cedidede Birinci Kolordu Erkâný Harbiyye 
Riyaseti Vekâleti'ne tayin olundu. 1327 Kânûný sânîsinde Bul ga
ristan Veli ah dý Prens Boris'in Senriþt'e (?) vusûlü münasebetiyle 
Bulgaristan'da icrâ edilen merasimde bulunmak üze re gönderi-
len heyetle beraber gitti. Ça talca Müdâfaasýnda sol cenah 
muharebelerindeki gayret ve fedakarlýðýna mükâfaten 1329 
Kânûný evvelinde kaymakam lýða terfi ile, Erkâný Harbiy ye 
Üçüncü Þubesi'ne memur edildi. Bal kan Muharebesi'nin meþ'ûm 
neti cesinden beri kendisi ordunun genç leþ mesi fikrinin hâr ve 
musirr bir ta raftarýydý. Nihayet bu emeli tahakkuk etti. Yeni 
teþkilatýn icraasý sýrasýnda Er kâný Harbiyyei Umû miyye Ýkinci 
Reisi Sânîliði'ni deruhte eyledi.

21 Temmuz 1330 seferberliðinde Baþkumandanlýk Vekaleti 
Erkâný Harbiyyesi Reisi Sânîsi ve ayný senenin teþrini sânîsinin 
on altýsýnda üç sene hazarîkýdem zammýyla miralay ve yirmi 
beþinde Kafkas harp cephesinde Onuncu Kolordu kumandaný 
oldu. Kânuný evvelin yirmisinde mirlivalýða terfi ve yirmi sekizin-
de Üçüncü Ordu kumandaný tayin edildi.

Merhumun Kafkas harp cephe sinde bulunduðu iki ay kadar 
müddet zarfýnda gösterdiði þecâat ve dirayeti askeriyyenin, 
hayatý istihkâr edici kahramanlýðýn ve fedakarlýðýn hikayesi 
Osmanlý ordusunun bir altýn kitabý olmaða lâyýktýr. Bütün 
hayatýnda zeki, malumatlý, vazifesini bilen ve canýný vatanýna 
vakfeden bir asker olmuþtu. Ölümü de öyle oldu. Hasta asker-
leri pek yakýndan teftiþ ve nezaret altýnda bulundurmak için 
kendini korumakta gösterdiði kaygýsýzlýk yüzünden kânûný 
sânînin yirmi birinde lekeli tifoya yakalandý ve dokuz gün sonra 
Erzurum'da vefat ederek þehrin kalbinin en ince duygularýyla 
merbut olduðu Kafkas ya'nýn güzel beldesinin ismini taþýyan, 
Karskapýsý civarýnda defnedildi. Allah ona rahmet eylesin ve 
Osmanlý ordu su na bu acýyý unutturmasýn.

Merhum ayný zamanda pek kýy met li bir muharrirdi. Þanlý Asker, 
Bozgun isim li kitaplarý yalnýz askerlerin deðil, herkesin zevk ve 
istifade ile okuyacaklarý eserlerdendir. Bunlardan baþka 
Bozgun'a zeyl olarak yazdýðý Yiðitlik ve Birlik nâmýnda gayrý 
matbu bir kitabý olduðu gibi Þûrayý Ümmet ve Tanin gazetele-
rinde Vicdânî imzasýyla ve imzasýz birçok makaleler de 
neþretmiþtir.

Yaşayan Ölüler
MERHUM HÂFIZ HAKKI PAÞA

Ruhu dalmış bir esrarlı sevdaya,

Bu sözleri söylüyordu semaya:

“Bak, bu karlar nasıl ayaz,

Benim tenim daha beyaz!

Bak, bu güller nasıl körpe,

Benim yüzüm daha penbe!

Bak, bu kömür nasıl siyah,

Benim saçım daha gümrah!

Hilaldi ay geçen gece,

Benim kaşım daha ince!

Lekelidir belki güneş,

Benim gönlüm safî ateş!1”

1 Bu hayaller bir Kırgız türküsünden alınmıştır.

Ay göz kırptı yanındaki yıldıza,

Dedi: Yoldaş, dikkatle bak, bu kız.

Gece vakti böyle tenha geziyor,

Kalbim bunda bir aşk izi seziyor.”

Bu esnada altın ışık boşandı,

Geyik bir nur sütunuyla kuşandı:

Üzerine bir al duvak saçtılar,

Ay’la yıldız utandılar, kaçtılar.

Nur içinde gizli kaldı güveyi, 

Gelin bile göremedi bu beyi…
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İmam Hüseyin Hazretlerinin merkadinde mahfuz tarihî sancak ve kılıcı orduya îsâl eden heyet Bağdat’ta

Sancak ve kılıcın mevkıfdan kışlaya nakli
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Gelibolu harp sahasında: Siperlerde düşman gözleyen askerler

Gelibolu harp sahasında: Top başında
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Gebe imiş o, gel zaman, git zaman,

Doğurarak bir gün bir kız, bir oğlan,

Han kılıklı yeni bir çift türetti,

Yeryüzünü gök suyuyla bezetti.

“Türkan” kızın adı, “Türk”tü oğlanın,

Turancası Adem ile Havva’nın.

Bu ilk çiftten doğan nesil çoğaldı,

Ötüken’de şenliksiz yer az kaldı.

“Türk” avcıydı, “Türkan” avın postundan

Çadır yaptı, ayrılmadı dostundan.

Bu çadırlar öbek öbek dizildi,

Her birine bir başka renk verildi.

Ortadaki oba sarı sancaklı;

Şimaldeki oldu kara bayraklı;

Doğudaki gök rengine çalıyor;

Batıdaki ak adını alıyor;

Cenuptaki kızıl idi; bu beş renk

Kaynaşarak doğurmuştu bir ahenk.

Bu beş oba bir oymakta birleşti,

“Selinga1”nın kıyısında birleşti.

Türk ölürken oğlu Tavonk2 Tekin’e

Dedi: “Çıkın altın dağın beline.

Bize mev‘ud altın yurttur orası;

Çoktur avı, aşı, yoktur kavgası.

Her hayvandan avlayınız, yalınız

Geyiklerle and kardeşi kalınız.

Gövdemizde alageyik kanı var,

Kandaşını yiyen olur canavar…”

Türkten sonra obaların başbuğı 

Tavonk oldu, toparladı uruğu,

Kardeşleri “Çiğil”, “Barscar” ve “İmlak”

Her birisi aldı ele bir bayrak,

Türkülerle altın yurda gittiler,

Gümüş sulu bir ormana yettiler.

Her adımda obaların uğrağı

Olurdu bir geyik izi, durağı.

1 Orhun ülkesinde bir ırmağın ismi.

2 Ravzatü’ssafa ile şecerei Türkiye’de Türk’ün büyük oğlunun ismi 
“Tütek” yazılmış ise de (Artur Lomley Davidis)in Kitabü’lilmü’nnafi namın-
daki eserinde (Tavonk) suretinde yazılmıştır.

3 Türklerde her oymağın bir hayvan isminden ibaret olmak üzere bir 
“ongun”ı vardı. Camiü’tTevarih’in beyanına göre o oymağın fertleri bu 
hayvanı mukaddes telakki ederler, öldürmezler, etini yemezlerdi. O halde 
bu, bir nev “Totem” demekti. Oğuzların münkasım olduğu altı boydan her 
birinin bir avcı kuştan ibaret olmak üzere bir ongunu vardı: Şahin, sungur, 
tavşancıl, kartal, çakır, üç kuş.

Fakat Türk’ün yasasına uydular,

Soydaşlara hürmet hissi duydular.

Bir geyiği gören ona çatmazdı,

Selam verir geçerdi, ok atmazdı.

Altın yurtta barındılar yıllarca,

Çoktu sülün, keklik, tavşan, karaca.

Yad il yoktu, muharebe olmazdı;

Sevgi çoktu, sevinç çoktu, gam azdı.

Lakin bir gün Tavonk uydu nefsine,

Bir ok attı, kıydı kendi cinsine.

Bir geyiği avlayarak pişirdi,

Kursağını dost kanıyla şişirdi.

Pişirirken bir et düştü toprağı,

Bu et yerken lezzet verdi damağa.

Toprak meğer tuzlu imiş, anladı,

Aş tuzlamak oldu onun icadı.

Yorulmuştu daldı derin uykuya,

Rüyasında düştü büyük korkuya.

Kulağına geldi korkunç, sert bir ses:

“Git buradan. Artık sulhden ümit kes.

Tekin değil, kıymak ongun3 canına,

Bulaştırdın Türk’ü geyik kanına.

Böyle hüküm verdi ceza perisi:

Olacaksın devletimin çerisi.

Hoşlanmayıp artık ne av, ne aştan,

Zevk alacak soyun ancak savaştan…”

Tavonk hemen yatağından hopladı,

Boru çaldı, oymağını topladı.

Ak, gök, sarı, al bayraklar açtılar,

Altın yurttan oba oba kaçtılar;

Uysun diye bütün dünya yasaya

Başladılar yad ellerle kavgaya…

Ziya Gökalp



Harp MecmuasıSayı: 1Sahife: 15

Gelibolu harp sahasında: Top hazırlanıyor

Gelibolu harp sahasında: Gizli yollarda bir keşif kolu
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Gelibolu harp sahasında: Taarruzdan evvel ihtiyat kıtalarının istirahati

Gelibolu harp sahasında: Neşeli sabah yemeği






