
Harp MecmuasıSayı – 2

Kanunıevvel 1331

İdârehâne: İstanbul – Cağaloğlu 
Kapalıfurun Sokağı: 6 Bir yıllık iştirak bedeli 15 kuruş

Fiyatı: 20 para

On beş günde bir çıkar asker ve 
muharebeden bahs eder risale-i musavvere

Yıl – 1

Safer 1334

 Çanakkale istihkamýnda 215 kýyye aðýrlýðýndaki mermiyi sýrtýnda taþýyan güçlü bir kahraman nefer:
Mehmed oðlu Seyid. Ordumuzda harp aþkýndan bir örnek



Harp Mecmuası

Teşrinisani, 1331

(Aralık 1915)



Sayı – 2 Harp Mecmuası Sahife 18

Almanya Veliahdý Prens Frederik Vilhelm hazretleri

Müşterek düşman toprağında muzaffer ordularına kılınç sallatan tarihî iki hükümdar

 Avusturya ve Macaristan Veliahdý Arþidük Karl 
Fransuva Jozef hazretleri 

Avusturya Ýmparatoru ve Macaristan Kralý Fransuva Jozef hazretleriAlmanya Ýmparatoru ve Prusya Kralý İkinci Vilhelm hazretleri



 Bir akşamdı; iki üç arkadaşla gezerken

 o gün, kanlı bir harbe sahne olan yerleri

 arkadaşım gösterdi, bulun duğu tepeden,

 son hücumda alınan ilerideki siperi.

 Yorgunluğa bak madan, biraz daha yürüdük

arkamızda uzanan gölgeleri sürüdük..

 Düşdükleri yerlerde kükreyerek toprağın

 kuduz gibi bağrını didikleyen gülleler,

 şu tarafda bir elin orada bir ayağın

 parçasından yapmışdı küçük küçük türbeler!

 O türbeler, uzakdan, düşmanları korkutdu

hepimize yürekden Fatiha’lar okutdu.

 O pek kanlı gavgada, birçok şeyler... Tüfenkler

 can havliyle kaçarken, atılmışdı geriye:

 Kaput, çanta, matara, şapka, süngü... Fişekler

 baş dan başa ovayı benzetmişdi sergiye.

 Her adımda, bunlardan birisini çiğnedik,

tarihî bir harbi gözümüzle dinledik!

 Düşman ateş vermişdi civardaki ko ru ya.

 Koyu kızıl bulutdan bir yorgana sarılan

 güneş yatmak üzereydi bir gecelik uykuya.

 Sanki Allah o günkü şehidlerin kanından

 toplamış da güneşin yatağına dökmüşdü,

orta lığa pek kızıl bir gariblik çökmüşdü!

 Üç arkadaş yürüdük, önümüze rast gelen

 çukurları atladık... Han dekleri dolaşdık.

 -Yılankavi, uzun, dar bir yarığa benzeyen-

 o sipere, nihayet, gün batarken ulaşdık.

 Bu siper pek acıklı, pek kanlı bir siperdi

kenarından bakınca, tüylerimiz ürperdi

 Toprağından, basdıkca, siyah kanlar fışkıran

 bu dar siper, binlerce Rus’a mezar olmuşdu.

 Her tarafı - insanın gözlerini ısıran-

 parçalanmış kafalar, cesedlerle dolmuşdu.

 En kanlı bir salhane elbet bundan temizdi,

siper değil orası, sanki kandan denizdi!
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 Bulgaristan Kralı Birinci Ferdinand hazretleri 
Müşterek düşman hilesine boyun eğmeyen bir hükümdar

Bulgaristan veliahdı Prens Boris hazretleri

Şiir

KırıK KundAK

-Üçüncü Ordu Kahramanlarına-

 Geziyorduk; yoldaşım ayağına takılan

 bir tüfengin sapını aldı, atmak istedi...

 Bir de bakdım, o kırık sap üstünde biraz kan

pıhtısıyla karışık bir tutam saç var idi.

 Belliydi, ki pek taze kırılmışdı bu kundak,

 parçalanan yerinin solmamışdı rengi de.

 Üzerinde bulunan saça, kana bakarak,

 dürlü acı duygular uyanmışdı içimde.

 Bir kenara dayandım... Zulmetlere büründüm,

o kan kokan siperde derin derin düşündüm!

 Bu tüfengin sahibi, ihtimal ki, vurulmuş,

yahud başka bir tüfek yakalamış da yine,

 saatlerce, durmadan, yürümüşdür cengine

 ihtimal ki, şimdi o, çadırına kurulmuş,

 yorgun argın bugünkü gavgaları düşünür,

 Allah’ına şükür eder, için için öğünür,

 öğün ey Türk, hakkındır şimdi senin öğünmek

 şu meydanın bugünkü şanlı eri sen idin,

 bu kırık sap, en büyük kırmanlık şahidin! 

 Helal olsun vatanın yedirdiği tuz, ekmek,

 Allah Allah diyerek, atlayup da sipere

böyle zalim başları paralayan erlere!

 Fakat bu sap, insanın kolundan çok sağlamken

 bir çöp gibi, böylece, paralayan kim idi?

 Sarı saçlı bir Rus’un, kafasını ezdiren

 o darbeyi acaba hangi yiğit indirdi?

 Hangi arslan, şuradan, bu sipere atlamış..

İlk gördüğü düşmanı bir uruşda haklamış!

 Bir darbede, bir başı bir tüfeği kırdıran

 böyle acı bir kuvvet bulunamaz insanda,

 düşmanına, yaralı arslan gibi, saldıran

 yiğitlerin -öyle pek ateşli bir zamanda-

 yüreğinde çok yanık duyguları olmalı,

kalblerine intikam ateşleri dolmalı!

 Dört tarafı, amansız düşmanlarla sarılan

 zavallı Türk, yıllarca, nice zulme katlandı?

 Merhametsiz ellerle, arkasında kazılan

 çukurları görmedi, tatlı dile inandı.

 O dillerin ucundan çok zehirler fışkırdı,

beslediği yılanlar, hep kendini ısırdı!

 Hele, Moskof adını işitdikce milletin

 yüreğinde burkulur, sızıltılı bir damar.

 Hergün artan, kaynayan üç yüz yıllık hiddetin

 keskin dili, insanın ciğerini yaralar.

 Biz, o hain Ruslar’ın unutmadık zulmünü,

yalvararak bekledik, Rabbimizden bugünü.

 “Aman atma; dur!” dedim aldım onu elinden

arkadaşım, hayretle, bana doğru bakarken.
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Bahriye Nâzýr Vekili Enver Paþa Fransýzlardan iðtinam olunan Turkuvaz tahtelbahrine isim konma merasiminde:
Refakatlerinde Amiral Suþon ve Bahriye Erkan-ý Harbiye Reisi Vasýf Bey ve diðer bahriye erkanýyla geçit resmi icra olunan 

Kýþlaaltý Meydaný’ndan geçerken

“Müstecib Onbaþý” Tahtelbahri Bahriye Nâzýr Vekili Enver Paþa’nýn önünden geçer iken

Bir dakika gelir ki o yıllarca biriken

bütün kinler kabarır, yürekleri şişirir.

İnsan, öyle zehirli bir ateşle yanarken

öldürücü darbeyi işte böyle indirir.

 Ancak bizi yaşatır, yaşatırsa kinimiz,

olmalıdır kinimiz, dünyalık bir dinimiz!

 Sen, ey o can alıcı yıldırımı savuran,

anlamışdın, değil mi, karşındaki düşmanı?

Sen, ey ismi, sıfatı bilinmeyen kahraman,

tanımışdın kafası ezilecek yılanı?

 Bugün işte sen aldın ecdâdının öcünü,

evladların her sene kutlulasın bu günü!

 İman gibi göğsünde taşıdığın bu silah,

senin demir pençende hakkını tam ödemiş.

O, yerleri gökleri yaradıcı bir Allah,

cezasını zalimin böyle vermek istemiş.

Sen, ey yiğit! Allah’ın en sevgili kulusun,

çünkü O’nun dünyada bir adalet kolusun!
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Enver Paşa’nın hitam-ı merasimde Bahriye Nezareti önünde iskeleye avdetleri

“Turkuvaz”ý bize niþanlayýp mal eden niþancý Müstecib Onbaþý topunun baþýnda. “Niþan sandalyesinde oturuyor”

 Yalnız bizim o büyük kinimizin şahidi

 Olan kundak elimde duruyordu... Götürdüm,

 Çadırımda sakladım; akşam sabah yüz sürdüm!

25 Eylül 331

Nedim

 Böyle, kendi kendine düşünürken, apansız:

“Uyudun mu be yahu? Neredesin, efendi?

 Gidiyoruz...” diyerek arkadaşlar seslendi.

 Kararmışdı her taraf; ta uzakda bir yıldız

Titrek, sönük bir gözle sanki bana bakarak,

 Usulcacık diyordu: Artık yeter. Hadi kalk!”

 Çıkıyorken siperden gönül görmek istedi

 Bir kerecik etrafı, fakat siyah bir perde

Görülecek hiçbir şey bırakmamış yerlerde!
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 Gelibolu harp cebhesinde, düþman 
siperlerine 300 metre mesafede

Refakatlerinde â‘yândan Ýzzet PaþaBaþkumandan Vekili Enver Paþa:

Şerafeddin Efendi Hazretleri

 Çanakkale harp cephesinde düþmana on beþ adým siperden 
 muvaffakiyetli kurþun atan ilk küçük þehzâde

Anafartalar Grubu Kumandaný Miralay Mustafa Kemal Bey

İngİlİz OYunlArı

 Ýngilizlerin ta öteden beri takip
 ettiklerinin siyasi meslek,
 milletleri yekdiðerine karþý
 koyarak kendi menfaatlerini
 temin etmekten ibarettir.
Eskiden hayret-engiz bir ma ha-
 retle idare olunan þu siyaset
 sayesin dedir ki Ýngilizler asgarî
 feda kar lýk ve zahmetle azamî
 neticelere vâ sýl olmuþ lar ve
 bugün cihanýn altýda birine
 te sâhub ederek, dünyanýn
 müstemle kât ça en muazzam
.bir dev leti halini almýþ lardýr

Ýçinde bulunduðumuz ve Avru-
 pa'nýn heman kâffesini iþ gal
 eden þu müthiþ umûmî harpte
 de Ýngilizler ayný siya se ti takip
 etmektedirler. Ýsmini der-hâtýr
 edemediðim mütefekkirlerden
 birisi bu muharebeye Ýngilizler
 tarafýndan ter tip olunmuþ
"kimyevî mahsulat muha re-

 besi" lakabýný takmýþtýr ve
 hakikat-i halde Ýngilizler Alman
 sanayî ve ticaretine kar þý âdî ve
 umûmî vasýtalarla re kâ bet
 edemediklerinden ve Alman
 mah  sulleri Ýngiltere pazar larýnda
 bile Ýn giliz mahsullerine mâde
 in Germany (Al man ya'da
 yapýlmýþtýr) damgasýna raðmen
 rekabet etmekte olduk larýndan
 Ýngiliz ler Almanya'yý demir
 çember içi ne alarak son Fran sýzla
 son Rus kalýncaya kadar ezdirmek
.siyasetini tuttular

Muharebenin mebâdisi ma- lum -
 dur. Sýrp cinayetini tecziyeye
 karar ve ren Avusturya'nýn hatt-ý
 hareketi Ýn gil tere'nin ekme  ðine
 yað sürdü. Ýngilizler fýrsat bu
 fýrsattýr diyerek bütün devletleri
 Almanya'ya karþý tahrike

koyuldular. Filhakika Ýngiltere 
þu maksadý ta kip ederken tarihî 
riyakarlýðýna tab'an, zâhiren 
yine sulh-perver görünmeðe 
çalýþýyordu. Güya evvelce 
Avus turya ile Rusya ve sonra 
Almanya ile Fransa ara sýnda 
sulh-ý umûmîyi temin için mu ta-
 vas sýtlýk rolünü icra ediyordu. 
Ha ki kat te ise her iki tarafýn 
ihtiraslarýný, hid det  lerini 
körüklüyordu. Bir taraftan Rus-
ya'nýn Balkanlarda, Sýrbistan'ý 
mu hafaza et me sindeki 
menfaatini okþu yor, diðer 
taraftan da Fransa'nýn kü çük-
lere merhamet hususundaki 
hissi ya tını tah rik ediyordu. 
Maksadý þu iki hükümeti 
Almanya ile muharebeye 
sürüklemekti. Kendisi bilahire 
onlara iltihak et meyi çoktan 
kararlaþtýrmýþtý. Fakat Rusya ve 
Fransa muharebeye gi riþmeden 
evvel kendisinin harp taraf ta rý 
olduðunu ilan etmek hem 
ihtiyatsýz lýk hem de sulh-perver 
görünerek ci ha ný aldatmayla 
efkâr-ý âmmeyi kazanmak gibi 
bir menfaatten mahrumiyeti 
mu cip olurdu. Binaena leyh 
muharebe baþ ladý ve Ýngiltere 
bî taraf gibi gö rün dü. O þimdi 
müsait bir fýrsat bekliyordu. O 
fýrsat da zuhur etti. Almanlar 
sevkü'l-ceyþ ilcâ âtýyla Bel çika 
arazisinden geç miþlerdi. 
Bunun üzerine Ýngil tere gü ya 
Belçika gibi küçük bir devletin 
istiklaline karþý yapýlan 
tecavüze tahammül ede-
meyerek onu himayeye kalktý. 
Ha kikat-i halde ise kendisi 
Deungrek ile Kale’nin Alman  la-
rýn eline geç me sin den korku-
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yordu. Eðer Almanya Fran sa'ya da ha þarktan tecavüz etmiþ 
olsaydý, Ýn gil tere bu ka dar süratle Fransa ile Prus ya'nýn 
imdadýna koþacaktı. Çünkü kendisi için Fransa ve Rusya da 
Almanya kadar rakiptir. Ýngilizlerin asýl maksatlarý þu üç mille-
ti yekdiðerine ezdirterek üçünü de bîtab görmekten ve bila-
hire bütün cihan üzerinde ye gane hakim kalmaktan ibaretti. 
Fakat Almanlarýn Belçi ka'nýn þimaline doðru yürümeleri Ýn gil-
tere'yi ister istemez muharebeye iþtirake sevk etti. Lakin 
harbe giriþtikten sonra bile o, yalnýz kendi menâfiini düþündü. 
Müttefik le rine yar dým et mek ve onlarý kurtarmak için en 
kü çük bir harekette bile bulunmadý. Dâima kendi kuvvetlerini 
mu ha fazaya ça lýþtý. Mütte fikleri tarafýndan ta lep olu nan mua-
venetleri red eyledi ve muâ ve net perdesi altýnda uzattýðý pen-
çe le rin de âtideki menâfiini temin edecek kan  calar gizledi.

Ýngiltere'nin dostlarýna oynadýðý bu oyun bilahire dostlarýnca da

için Ýngiliz siyasiyyunu ve ajanslarý ge rek Fransa'yý ve gerek 
Rusya'yý pek gü zel bir surette iðfale çalýþmýþlardýr. Ýngi l  tere bu 
iðfal politikasýna daha fiilî bir süs vermek için Fransýz kuvve tinden 
istifade lüzumunu da unutmadý.

Ýngiltere'nin Çanakkale taarruz la rýn da bir müddet ümîd-i muvaf-
fakiyet gördüðü ve Bulgar efkârýnýn Ruslara mü   temâyil olduðunu 
hissettiði vakit Bul  garlarý harbe Makedonya'ya ve Yu na  nis tan'a 
saldýrmak için ne suretle ça lýþ týðý ve muvaffakiyetten ümidini kes-
miþ iken tekrar Bulgaristan'a ve Yu na nistan'a ne suretle 
yaltaklandýðý ma lum dur. Sýrbistan bugün Balkan haritasýndan 
siliniyor. Edvard Gray, Sýrp lar'a her suretle yardým edileceðini 
da ha ev vel temin etmiþ iken ve bugün Bal kan larda Fransa'dan 
daha çok alakadar gö rünmek isterken Selanik'e Fransa'nýn 
çýkardýðý kuvvetin ancak dörtte birini sevk etti ve bu kuvveti de 
bir müddet Selanik'ten þimale gönderemedi ve ilk Bulgar ateþine 
Fransýz kuvvetlerini sür dü. Ýngiltere istese idi Sýrbistan'a daha

 hissedildi. Gerek Fransa ve gerek Rusya'da Ýngiliz lere karþý
 þikayetler yükselmeye baþla dý. Ýngiltere'nin hýyanetine delil
 olarak þu pek basit hadisenin zikri kafidir. Ýn giltere bugün
 Fransa cephesinde bir mik tar kuvvet bulunduruyorsa bu
 yalnýz Almanlarýn Deungrek'i elde ederek Kale boðazýna
 hakim olmalarýna mâni olmak içindir. Yoksa katiyen Alman
 is ti lasýnda bulunan Fransa eyaletle rin den Almanlarý çýkarmak
 maksadýna ma tuf deðildir. Keza Ýngilizlerin en çok kuvvet ve
 gemileriyle Çanakkale'ye sal dýrmalarý kati yen Rusya'ya
 cephane ye tiþtirmeyi teshil ve tesri gayret keþ li ðin den tevellüd
 etmemiþtir. Bu yalnýz Tür kiye'nin büyük kuvvetleriyle Süveyþ'e
 ve Mýsýr'a taarruzunu men etmek ve ayný zamanda Akdeniz'in
 üçüncü ve en kýy metli mahrecine sahip olmak dessas lý ðýndan
 ileri gelmiþtir. Bu maksadý setr

 evvel ve daha çok kuvvetle yardým eder, onun bu vaziyyet-i
 fecîaya düþ me sine belki az çok mümanaat edebilir idi. Fakat
 Ýngiliz siyaseti bu hatt-ý hareketi tervic etmez. O, Balkanlar'da
 Islav nüfûzu dolayýsýyla Rus yetiþtirmesi ve Rusya elinde
 oyuncak bir Sýr bis tan'ýn ezilmesinde hiç beis görmez. Þimdiye
 kadar merkezi hükümetlerin Balkanlara akýnýný büyük
 fedakarlýkla men'e çalýþan Sýrbistan'a yardým et mek ve bu
 suretle Balkanlar üzerinde mühim bir tesir göstermek
 dolayýsýyla Çanakkale ve Ýstanbul'un zaptý eðer Ýngilterece
 matlub ise zaten müdafaada kaldýðý Çanakkale'den ve
 Mýsýr'dan bir çok kuvvet çekmesi iktiza ederdi. Bu vazifeyi
 Fransa'ya yükletti, o Fransa'ya ki bugün Alman istilasý altýnda
 bulunan eyaletlerini kurtarmak için kendi cephesinden hiçbir
kuvvetin ikinci derecede bir cepheye ifrazýna hâli mü sait

Arýburnu’nda iþgal edilen düþman siperinde ganîmet yýðýntýsý
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deðildir. Esasen bu keyfiyeti akýllý Fransýzlar pek evvelden 
idrak ederek bunun aleyhinde epey feryat ettiler.

Ýngiltere bugün Yunanistan'ýn bîta raf lýðýna pek açýkça taarruz 
etti. Bunda hakký vardý; çünkü altý milyon Yunanlý içinde bir 
tek Venizelos Selanik'e kuvvet ihracýna müsaade vermiþti. 
Yine hakký vardý; çünkü, bugün Yunanistan'a abluka vaz’ etti. 
Yunan halkýný açlýktan öldürmekle tehdit ediliyor. Maksadý 
Yunanistan'ý Sýrbistan'ýn imdadýna teþvik deðildir; ne olursa 
olsun onu harbe karýþtýrmaktan ibarettir. Zaten Sýrbistan artýk 
muavenet edilmez bir haldedir. Yukarýdan akan Alman ve 
Avusturya kuvvetleriyle çarpýþacak fazla kuvvet bulsun ve 
kendisi de Selanik'e baþka kuvvet celp etmek mecburiyetin-
den kurtulsun, o kadar... Çünkü Ýngiltere'nin celp edeceði bu 
kuvvetler þimdi Mý sýr'da, Sudan-ý Mýsrî'de, Irak'ta, cenûbî 
Ýran'dadýr. Ýngiltere bu kuv vetleri baþka lüzumsuz cepheye 
ayýramaz.

Balkanlarda bu zehirli fýrýldaklarý çevirirken Ýngilizler Irak 
istilasýna hâdim kuvvet yetiþtirmekle meþguldür. O hiç düze-
nini bozmaz. Rusya ve Fransa, ülkeler gaib ederler, Bel çika ve 
Sýrbistan harita-i âlemden silinir, Ýtalya ordular zâyi eder. 
Trablus tehlikeye düþer, bütün

bunlara karþý Ýngil tere çubuðunu ateþlemek için muvafýk bir 
rüzgar aramaktan baþka bir þey düþünmez.

Ýtalya'yý da Ýngiltere deðirmeni öðüttü ve harbe soktu. O 
istedi ki Ýtalya ile Avusturya'nýn harbe baþlamasý Almanya-
Ýtalya harbini de intaç etsin ve Alman kuvvetleri cenupta da 
da yýpransýn. Ayný zamanda yine istedi ki Mýsýr'a teveccüh 
eden mücâhidîn süngüleri Trablus'a çevrilsin. Bu suretle 
hem Mýsýr Sünûsî tesirinden âzâde kalsýn hem de Ýtalya'nýn 
nüfuzu kýrýldýðý Trablus gelecek bir âtîde Ýngiltere'ye lokma 
olsun.. Ýtalya'dan yalnýz bu menfaatleri beklemiyor. Afrika'da 
Ýngiliz Somali

kýtasýný, Ýslâm tehâcümünden ve Habeþ hýrsýndan muhafaza 
için Ýtalyan kuvvetlerinden istifade etmek istiyor. Son günler-
de Ýtalya'dan daha baþka yardým da bekliyor. Türklerde 
Süveyþ'i tehdit ve Mýsýr'ý istilâ hevesleri henüz sönmedi. Eritre, 
dolayýsýyla Süveyþ kanalý’nda Mýsýr tarîkiyle Trablusgarb'ýn 
tehlikeye düþmesinde; Ýtalya'nýn da menfaat ve mazarratý 
müþterektir. Ýngiltere arzu ederse Süveyþ'in muhafazasý için 
Ýtalya mutlak kuvvet vermelidir. Bu talep is'âf edilmezse 
Ýtalya'yý tehdit hazýrdýr: Maden kömürü verilmez, para ikrâz 
edilmez...

Ýngiltere þüphesiz Balkanlar'da Alman kuvvetiyle çarpýþtýrmak 
için Ýtalya'yý Arnavutluk'un Avlunya ve Dirac'ýn muhafazasýndaki 
ehemmiyetten bahsederek Balkan Harbine sürüklemek isteye-
cek ve buna  muvaffak olursa âtiyen Arnavutluk'ta Ýtalya ve 
Yunan menâfiini karþýlýklý körükleyerek her ikisini de diðer cep-
helerde kendi emelinde istihdam edecek.

Fransýzlar acaba Ýngiltere'ye sormuyorlar mý ve sormayacak-
lar mý ki, harp ateþini yakan ve ilk defa Fransýzlarý Alman 
aðzýna atan Ýngiltere kendi memleketinden, müstemlekelerin-
den bir þey kaybetmediði halde bugün birçok kuvvetlerini 
yeniden müstemleke edinmek hýrsýný sarf edi yor, neden

baþka cephe lerde çalýþan bu Ýngiliz kuvvetleri Fransa cephe-
sinde toplanarak Almanlarý Fransa topraðýndan çýkarmaya 
çalýþtýrýlmýyor!..

Hayýr, bu Harb-i Umûmî, Ýngiltere menfaati tatmin olununca-
ya kadar veyahut Ýngiltere, yeni müstemlekeler tedarikinde 
azîm müþkilâta maruz kalýncaya kadar devam edecek... 
Fransýzlar, Ruslar, Ýtalyanlar bu acýyý daha bidâyette tarafey-
nin muvâfakatý olmaksýzýn sulh-ý münferid ak de dil meyeceði 
ahitnamesini imza ederken idrak etmelilerdi. Bu gün Ýngiltere 
iyi bilir ki, kendisi ne zaman sulh arzu etse diðer bîçâre Ýtilaf 
kuvvetleri hemen bu arzuya parmak basacaklardý.

Aðaoðlu Ahmet

Siper hayatı: Arkadaşları düşmanı gözlerken beride cenk musahebesi
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Kafkas harp cephesinde: Ruslardan zabt ettiğimiz mitralyözlerden birkaçı

Irak harp cephesinde: İngilizlerden zabt ettiğimiz toplardan birkaçı
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Dördüncü ordu kumandanı Cemal Paşa Bi’rü’s-seba’da Erkan-ı harbiye reisiyle birlikte askerlerini teftiş ederken

)Üçüncü ordu kumandanı Mahmut Kamil Paşa’nın maiyyetiyle teftişe hareketi: (Hasankala’da 
)Sağdan birinci Mahmut Kamil Paşa’dır(

Millî Ajansdan
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Dördüncü ordu kıtalarından biri yürüyüşe hazırlanırken

Kafkas harp cephesinde sağ cenahda alınan Rus esirlerinden bir kısım

– Millî Ajansdan –



)İzahatı karşıki sahifededir(
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YAŞAYAn ÖlÜlER
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1- Yirminci Alay kumandaný Üsküdarlý Bekir oðlu 

Kaimmakam Mehmet Halid Bey [1289]. Þehadet tarihi: 

27 Tem muz 331.

2- Aðýr obüs taburu kumandaný Kale-i Sultaniyeli Ýsmail 

oðlu Mülazým-ı evvel Hasan Hulusi Efendi [301] Þehadet 

tarihi: 5 Mart 331. Takým zabiti Mevsuf Efendi ile birlikte 

fevkalade fedakarlýk ve þecaat göstermiþ olduðundan 

kumanda ettiði bataryaya "Hasan Mevsuf Bataryasý" nâmý 

verilmiþtir. Gümüþ liyakat madalyasýyla da taltif edilmiþ 

idi. Vuku-ý þehadetine mebni mezkur madalya berat-ý 

âlîsiyle beraber ailesine ihda olunmuþtur.

3- Aðýr obüs T1 K1 Mülâ zým-ı 

sânîsi Trablusgarblý Mehmed 

Mevsuf Efendi [309]. Şehadet 

tarihi: 5 Mart 331. Mezkur 

tarihte fedâkârâne îfa-yı vazife 

etmekte iken batarya 

kumandaný Hasan Hulusi Efen-

di i le birlikte ihraz-ý rütbe-i 

þehadet eylemiþtir.

4- Ordu 2 Fýrka 4 Y 124 T 1 

kumandaný Dersaadetli 

Mustafa Fehmi Paþa oðlu 

Mehmed Ziya Efendi. Şeha de-

ti: 5/6 Temmuz 331

5- Edirne kal‘a istihkam taburu 

yüzbaþýsý Yusuf Kenan Efendi. 

Şehadet tarihi: 9/10 Haziran 331

6- Y1 K12 Yüzbaþýsý Lof çalý 

Þevki oðlu Yusuf Ziya Efendi. 

Şehadet tarihi: 5/6 Mayýs 331

7- Y44 T1 K3 Mülâzým-ý evveli 

Hasan Paþa oðlu Hüse yin 

Naim Efendi. Þeha det tari hi: 

16/18 Nisan 331

8- Kolordu Y12 Y105 T2 K5 

Yüzbaþýsý Süleymaniyeli 

Osman Bey. Şehadet tarihi: 1 

Temmuz 331 [Millî Ajansdan].

9- Nizamiye Alay 36 K11 Mülâzým-ý evveli Hüseyin 

Efendi. Şehadet tarihi: 22 Mayýs 331

10- Kolordu Y3 Süvari Y15 K2 Mülâzým-ý evveli Amasyalý 

Abdullah oðlu Halid Efendi. Şehadet tarihi: 17 Mayýs 

BÜYÜK KurBAnlAr

Türkistan’ın Semerkand şehrinden 
ve muteber tacirlerinden olup 
bir müddetden beri İstan bul’da 
bulunan Mehmed Giray 
Taceddin Efendi geçen Teşrin-i 
sani’nin dokuzuncu pazar erte-
si akşamı, muharebeye gide-
memekden müte vellid bir tees-
sürle intihar etmiştir. 
Belçika’dan birinci derecede 
doktor diplomasıyla neş’et 
eden küçük kardeşi Sabır 
Taceddin Efen di gönüllü olarak 
Kafkas darü’l-harbine gitmiş ve 
geçen kış orada tifodan vefat 
etmişti.

Mehmed Giray Efendi, münev-
ver ve hamiyyetli bir zatdı: 
Ticare tin den hasıl olan senevî 
beş altı bin rub le (650-750 
Osmanlı lirası) kazan  cının 
hemen kısm-ı azamını mek  teb -
lere, medreselere, cemiyet-i 
hayriyelere, gerek Rusya’da ve 
gerek Türkiye ve Avrupa’da 
tahsilde bulunan fakir Türk 
talebelerine sarf etmekde idi. 
İstanbul’da bulunduğu zaman 
zeki ve çalışkan gördüğü hemşehrî talebelere pek çok 
yardımda bulundu. 

Merhumun Semerkand’da Rahim Taceddin Efendi ismin-
de bir biraderi daha vardır ki Rusya Türk matbuatında 
şiirleri ve alimane makaleleriyle şayan-ı hürmet bir mevki 
kazanmıştır. Rahim Efendi’nin “Durağan Turan” yani 
“Mühr-i perişan olmuş Turan” namında mühim bir eseri 
de vardır. Memleketini, rahatını, servet ve saadetini terk 
ile Türk birliği için hayatlarını feda eden bu iki kurban kar-
deşe Fatiha’lar ithaf ederiz.

331. Dördüncü bölükten Mülazým Siirtli Ali Rýza Efendi ile 
beraber maiyyetlerindeki yaya süvarilerle muahharan 
gelen piyade taburundan ibaret kýtaya icra ettirdikleri 
hücum esnasýnda sebk eden dilîrane hamasetleri netice-
sinde düþmanýn zabt etmiþ olduðu bir tepe istirdad 
edilmiþ ve mezkur tepe elyevm kendi namlarýyla yad edil-
mekte bulunmuþtur.

11- Y36 T3 K9 Ýhtiyat Mülazým-ý sânîsi Manisalý Arif oðlu 
Ali Rýza Efendi. Şehadet tarihi: 22 Mayýs 331

12- Y11 T1 K3 Mülazým-ý sânîsi Münir Paþa oðlu Ali 
Haldun Efendi. Şehadet tarihi: 22 Haziran 331

13- Y12 T1 K4 Mülazým-ý sânîsi Muslihiddin oðlu Hasan 
Kemalettin Efendi. Şehadet tarihi: 30 Haziran 331

14- Numune istihkam Mülâ zým-ý sânîsi Eyüplü Recai 
Efendi. 5/6 Mayýs 331 tarihinde düþman siperleri önünde 
þehit olmuþtur.

15- Kolordu 5 Y75 T2 K2 
Mülâzým-ý sânîsi Mustafa Nuh 
oðlu Mahmud Þükrü Efendi. 
Şehadet tarihi: 5 Kânûn-ý sânî 
330

Türk birliğinin büyük kurbanları: Biri Kafkas harp cephesinde ölen 
biri muharebeye gidememek ye’siyle intihar eden iki kardeş. 

Mehmed Sabır Taceddin       Mehmed Giray Taceddin
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Hakkı Paşa’nın vefatı üzerine başkumandanlık vekalet-i celilesinden ordu kumandanlıklarına yazılan ta‘mimin sureti

Üçüncü ordu kumandanı Hafız Hakkı Paşa mevki‘-i harbde, vazifesi başında hastalanarak vefat etti. Fart-ı zeka ve dirayetini, 
şecaat ve fedakârîsini, vatanına muhabbetini her vesile ile isbat etmiş, nezaket ve tevazuuyla, mezaya-yı ahlakiyesiyle ken-
disini herkese sevdirmiş olan Hafız Hakkı Paşa’nın vefatıyla Osmanlı ordusu cidden mühim bir ziya‘ karşısında bulunuyor.

Müşarün ileyh vatanına daha pek âlî hizmetler ifa edecek bir çağda, hayatının en cevval bir devresinde uful-i na-gihanî ve 
ebedîsiyle pek müteessir bulunuyorum. Kendisinin fıtrat-ı mümtazesini, iktidar ve şecaatini görüp işitmiş, ne müstesna bir 
cevher-i fetanet ve deha olduğunu idrak eylemiş olan her Osmanlı zabitinin de bu güzide kumandanın irtihalinden müte-
vellid teessüratıma pek samimi bir suretde iştirak edeceğinden eminim.

Tarih-i askerîmiz menakıb-ı askeriye ve vatanperveranesini ihlafa nakl edeceği e‘azım-ı ashab-ı seyf arasında hiç şübhesiz 
Hafız Hakkı Paşa’ya da bir mevki-i tazim ve ihtiram tahsis edecek ve bu şehid-i muhteremin hatıra-i mübeccelesi Osmanlı 
ordusunda ebediyen takdir ve sitayişlerle yad olunacakdır. Vatanı uğrunda feda-yı can ederek silah arkadaşlarına müessir 
bir numune-i imtisal izhar eden müşarün ileyhin ruh-ı muazzezine karşı medyun bulunduğumuz hürmet ve tazimi göstermek 
için bi’l-cümle kıt‘at ve mevaki‘-i askeriyede sure-i (Yasin) şerif tilavet olunarak mesubatının ruh-ı müşarün ileyhe ihda ve 
ithaf ve rahmet ve gufran-ı ilahinin isticlab olunmasını tavsiye ederim.

 Başkumandan Vekili

Enver

Hakkı Paşa merhumun “Bozgun” namındaki kitabında feryadlarından birkaç numune

Güzel Rumili’nin acı, ateşli hatıraları bana Konya, 

Erzurum, Bağdad, Mekke için 

yavrusu çalınan bir kartal şef-

kati ve hırçınlığı veriyor.

Altun mehtablar, gümüş çağla-

yanlar, zümrüd ormanlar, 

güzel göller, çiçekler, şakırda-

yan bülbüller, cıvıldayan kuşlar 

bana hep Osmanlılığın sevgili 

Rumilisini acı acı düşündürü-

yor. Artık benim için şafaklar 

kan, şebnemler gözyaşı, davul 

sesi inilti, musiki feryaddır. 

Artık benim için hayatın yega-

ne emeli, biricik gayesi ordu-

nun namusuna sürülen kara 

lekeyi silmek ve inleyen esir 

kardeşlerimin bir gün imdadı-

na yetişmekdir.

Bu kadar elemlerden, bu kadar 

kara günlerden sonra beni 

yaşatan, bu kadar lekeli boz-

gunluklardan sonra bu ünifor-

ma ile milletin karşısına çıkmak 

cüretini veren içimi yakan bu 

büyük emelin intikam ateşi ve milletle ordunun 

gençliğinde gördüğüm ümid-i istikbal nurudur.”

“Harbde bozgunluk hastalığını tedavi için herşeyden 

evvel milletin belini doğrult-

malıdır. Ana kucağında, 

demir vücudlu, çelik sinirli 

evladlar yetişdirmeğe çalış-

malıdır. Bozuk kanlı bozuk 

sinirli atalar ordu bozgunluğu-

nun ilk tohumunu hazırlarlar.”

“Muzafferiyetin en birinci 

şartı fedakarlıkdır. Fedakarlık, 

vatan muhabbetinden, Allah 

korkusundan, iman kuvvetin-

den doğar. Allah’ını bilme-

yen, vatanından değil, köyü-

nün hududundan gafil bulu-

nan, dini, imanı ancak baba-

dan miras kalmış bir gölge-

den ibaret kalan insanlar için 

bugünki harblerde bozgun-

luk mutlakdır.”

“Zabit milletin taptığı âlî mef-

kureye herkesden ziyade 

kuvvetli bir iman ile sarılmış 

olmalıdır ki eline geçecek 

çürük kalplere azim ve meta-

net nefh edebilsin.”

HÜCÛM

Gün ufukta görününce bir borunun tunç sesi;

Donmuþ sükût arasýnda, uzun uzun çýnladý.

Bütün tabur Allah deyip siperlerden fýrladý:

Alýnlarý bekliyordu zaferin bûsesini...

Karþýlaþtý göðüslerin kýzgýn, harîs nefesi..

Süngülerin sivri ucu göðüslerde parladý..

Senelerin öcünü Türk, Rus baðrýna sapladý,

Beyinleri parçaladý Türk’ün dipçik darbesi...

Uðultular dindi; çelik þakýrtýlar kesildi.

Kan dalgalý bayraðýmýz yükseklere dikildi.

Türk’ün ateþ savleti Rus gurûrunu eritti.

Artýk uzak ufuklara gömülüyor bozgunlar...

Buzlu, ezik kar üstünde kandan göller var þimdi.

Didikliyor lâþeleri berrak  gözlü kuzgunlar...

Teþrîn-i evvel 1331 26

Vedad nedim
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 Maydos civarýnda Maltepe’de düþmanýn tayyare bombasýyla iþ baþýnda þehid olan üçüncü telgraf bölüðü efrâdýndan dört nefer nâmýna yapýlan âbide

Irak harp cephesinde düþürülen Ýngiliz tayyaresiyle esir edilen binicileri: Kolağası Atken ve Mülazım Trolver.
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 Çanakkale'de batýrdýðýmýz “Safir” tahtelbahrinin mühendisi olup zâbitlerimizden birinin denize atladýðý 
 halde kurtaramadýðý mühendis “Bone”nin esir arkadaþlarý ve papaz huzuruyla cenaze merasimi

Düşmanlarımızla aramızda medeniyet mukayesesi

Bahr-ı ahmerde İngilizlerin esir ettikten sonra yaralayıp sahile attıkları kotra(?) reisi bir ihtiyarın toprağımızda yaresi sarılırken






