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GAliçyA’dAn AnAvAtAn’A

Eylül 1332 2

 Biz, Zelutalipâ kenarýnda i dik. Moskof alaylarýmýza hü cum 
etmiþti. Akþam ka ran lýðý çýk mak üzere idi. Ormanlarýn yeþil 
renk   leri kararmaya baþlýyordu. Yakýn me sâ feye sokulan 
düþmanla bomba mu hâ re besi cereyan ediyordu. Ben de 
düþmanýn siperlerimize ne kadar yaklaþtýðýný anlamak için taras-
sut mevkiine gidiyordum. Bir Türk ihtiyat taburu, bir yamaç 
gerisinde düþmanýn hü cum ettiði alayýmýzýn ihtiyat taburu 
ol duðu için harekete hazýr bir halde bu lunuyordu. Toplarýn 
gümbürtüsü el bom balarýnýn kýsa patlamalarý, mitral yözlerin 
ardý kesilmeyen devamlý bo ðuk sesleri iþitiliyordu.

 Orman aðaç larý nýn 
tepeleri arasýnda 
seyrettiðim kýzýl 
güneþ de yavaþ 
ya vaþ oradakilerin 
gözü önünde kaybol-
muþ tu. Bir de baktým, 
ihti yat taburu efra-
dından biri gâli ba 
Ýstanbullu idi "Saný-
rým gurbet elinde 
yine bayram oluyor" 
diye bir gazel söylü-
yor. Güzel Ýstan bul 
Türkçesiyle Galiç-
ya'nýn bir ormaný 
kena rýnda ve þu harp 
buhraný içinde 
dinlen diðim bu gaze-
lin bu kadar müessir 
oldu ðunu benim 
kadar hiçbir kimse 

hissetme miþtir zannederim. 

 Askerimiz þen ve þâtýrdý ve 
ha ki ka ten bu þatâret dostlarý deðil, 
bizleri de hayrete düþürü yordu. Hangi 
askerle konuþsam, þu Moskoflarý hiçe 
say dýðý ný anlýyorum; hatta diyorum ki 
böyle düþmaný pek küçük görmek 
doðru deðil! Nefer bana diyor ki, 
"Efendi, biz neler gördük ki! Arýbur-
nu'nda dokuz ay Ýngilizlerle vuruþtuk. 
Ýngilizler, hele Avustralyalýlar cidden 
yavuz bir düþ man idi ler. 

 Hakîkaten bunlar 
Arýburnu'ndaki Osmanlý kýtalarýmýzýn 
karþýsýna çýkan, hissesine düþen Ýngiliz 
ordusunun en mümtaz, en yiðit asker-
leri idi. Ýngi lizler Seddülbahir'de, Ana-
far talar'da yaptýklarý büyük teþebbüsler 
esna sýnda da Avus t ral ya lýlardan bir 
livâyý öne düþürmeyi unutma mýþ lardýr. 
Sed dül bahir'de Alçýtepe'ye yapmak 
istedikleri büyük haziran hücumlarýna 
24-25 Temmuz Anfarta hücumunda 
bu cesur Avusturyalýlarý en mühim isti-
kametlerde ileriye saldýrtmýþlardýr. 
Hatta Conkbayýr'ý üzerinden Ça nak-
kale Bo ða zý'nýn koyu mavi sularýný bir 
an için olsun mütehassýrâne sey reden 
bahtiyarlar(!) zannederim Avus tur-
yalýlardan ol muþtu. 

 Ýngilizlerin bî-hadd ü hesap gemi mer mi lerine obüs top larýna, 
hele bombalarýna yokluk içinde sîne ve süngü ile karþý koyup akýbet 
onlarý kaçýran Meh medlerimiz, kendilerini kanaatlerinde haklý bulu-
yorlar.

 Bir neferimiz geçende diyor ki, "Efendim, bir defa eli miz toprak 
tutmasýn, yoksa!" Yani bir defa topraða yapýþtý mý, onu yerden kimse 
söküp atamaz demek istiyor.

 Zengin bir topçuya dayanan piyadelerimiz âdeta bunlarýn faide-
sinden müstaðnî gibidir. Topçu hazýrlýðýyla düþmana bir hücum 
yapýlacaktý. Topçu kumandanýyla gö rü þül dü. Endaht hazýrlýðý 
esnasýnda bizim piyâdelerimiz kendili ðinden düþmana hücum etti 
ve düþmaný attý.

Topçu kumandanýmýz 
kemâl-i hayret ve takdir 
ile "Türkler hücuma 
kalkýyordu... Ne oldu?" 
diye soruyordu. Hiç 
hayret etmeksizin 
dedim ki topçusuz 
hücuma alýþ  kýn dýrlar da 
onun için. Düþman 
siperlerimize pek sokul-
du mu hemen ona bir 
bom ba tufaný ve onu 
müteakip bir hücum! 
Alýnan esirler Türklerin 
bomba cýlýklarýný ve 
bunun dehþetini söylü-
yorlar. Aylarca Ýngiliz 
düþma nýyla burun 
buruna bomba 
muhârebesi yapan 
Mehmet lerimi zin bu 
iþte pek yüksek tecrübeleri oldu ðu nu iti-
raf ve tasdik etmek gerek. Düþman iler-
lerken, "Býrak, býrak gelsin, o kurbanlýktýr" 
di yor. Emin ve metîn olarak Moskof'u 
Türk karþýlýyor.

 Askerimiz kazma iþinde de büyüklük 
gösteriyor. "Kaz ma"nýn kýymetini gayet 
iyi anlayan þarapnel veya dâne altýnda 
sessiz sedasýz mûnis ve mütevekkil 
kazma sallamasýný bilen bu arslanlar az 
zamanda öyle eserler vücuda getirdiler 
ki, komþu müttefik bir kumandanýn 
bihakkýn nazar-ý takdir ve hayretini celb 
ettiler. 

 Bu yapýþkan Mehmet ne inat çýdýr ya, 
mübarek bir defa kendisine bir yer, bir 
hat gösterildi mi ve ne yapa caðýný iyice 
anladý mý; ondan sonra korkma! Bir tepe 
var, adýna bir þehid zâbitimizin ismini 
unutmamak için "Cevad Tepesi" denildi. 
Düþmanýn göð sü ne sün güsü gibi 
uzanmýþ bir yerdir. Buraya bir çok kere 
düþman saldýrdý. Dâima kýrýldý, kaçtý. 
Fakat birkaç defa da süngü süngüye 
gelindi. Bizden de zâyiat olmadý deðil. 
Ni hayet düþman bu boðuþmada yenildi. 
Mehmetler bunlarýn arkasýna düþüyor. 
Tâ uzaklara Moskoflarý taþ gibi fýrlatýyor. 
Bu hâle þehitlerimiz bile gülümsü yor..

 Galiçya cephesinde 397 rakımlı tepede; düşmana beş metre uzak bir siperde bir fırkamızın 
erkân-ı harbi ile emir neferleri hakiki intizar vaziyetinde

 Galiçya’da: Çavuşuna hücum eden dört Rus neferini
 :süngüsüyle devirip çavuşunu kurtaran asker 

Çorumlu Bekir oğlu Feyzullah
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Başkumandan vekilimize istasyonda bir Avusturya müfreze-i askeriyesinin sancakla ihtiramı

Başkumandan vekilimizle Perzemişel kumandanı

Enver Paşa, Mareşal Makenzin ve maiyyeti Dobruca cephe-i harbinde: Bulgar çocuklarıyla mülâtafa

 Cevat Tepesi'nin daha ilerileri-

ne yal  nýzca saldýran Kýrþehirli 

Abdul lah ad lý nefer diyor ki, 

"Baktým ki millet hep si gelmedi, o 

zaman benim de ak lý ma geldi. 

Kimse bize daha ileriye gi din 

demedi. Yalnýz o tepeyi tutacaktýk 

dedim, ben de geri döndüm."

 Çevik, küçük yapýlý, Ankara'nýn 

köy lülüðünden bir nefere sordum: 

"Sen Moskof öldürebildin mi?" 

"Evet" dedi. "Nasýl?" dedim. 

"On beş yirmi kiþi bize doðru iler-

liyordu. Ýçlerinden biri daha çok 

yekin edip duruyordu. Ben ona 

niþan aldým. 

Bir attým, tutturamadým. 

Ýkincisinde bir de baktým düþtü. 

Bir daha yerinden kalkmadý. Hâlâ 

deyha orada yatýyor." Birkaç nefe-

re sordum. "Bu ra ya biz niçin gel-

dik? Burasý neresi?, Bu rasý neresi?" 

 "Bura Avusturya topraðý. Biz 

Moskoflarla harp ediyoruz" dedi. 

"Bizimle birlik hangi dev letler var?" 

dedim. "Alman, Avusturya, Bul  gar" 

dedi. "Biz onlara yardýma geldik." 

 —"Bizim memleketimize bir 

fay dasý var mý bu yardýmýn?" 

—"Ol masa gönderirler miydi", —

Ne var söyle bakalým?". —Ben o 

kadarýný bilemem efendi." 

 Ben de onun anlayacaðý bir 

sûrette de dim ki, "Mos kof'u

bu radan kýstýracaðýz. Can evinden vuracaðýz." 
"Hem Kaf kas ya'dan, hem bu ra dan atacaðýz 
inþaallah" 

 Þunu da söy le me den geçemeyeceðim: 
Cevad Tepe si'n den avdet ediyordum. Rumeli 
mu hâ cirlerinden bir genç aslan parçasý, iki 
tabur arasýndaki irtibat neferlerinden birisi 
imiþ. Aþ kabý içinde bolca doldurmuþ etli pata-
tes yiyordu. Beni görür gör mez sevimli ve 
güleç bir yüzle "Efendi, buyur yemek ye!" dedi. 
Ben de "Âfiyet ol sun benim yemeðim var. Sen 
hem yemeðini ye hem de konuþalým" dedim. 
"Benim karným tok. Allah aþkýna birkaç lokma 
al!" dedi. 

 Dünyanýn en birinci mevcut mukaddesi 
olarak tanýdýðým Meh med'i hiç kýrar mýyým. 
Hemen oraya bir 



baðdaþ kurdum,  onun kaþýðý ile 

yemeye baþladým. 

 Se vincinden gülüyordu. Ben 

biliyordum ki bunun karný açtý 

ve belki de yemeðini geç almýþtý. 

Bir misâfir veya efendisini mem-

nun etmek zevkini Türkler kadar 

yüksek duyan hiçbir millet yok-

tur. Bu Ýzmitli muhâcir Mustafa 

daha düþmana kurþun atma mýþ. 

"Ben" diyor, "oradaki þu askerin 

að zýndan ne çýkarsa ona bir defa 

tekrar eder, beri yanýndakine 

söylerim. Caným böyle lâf söyle-

meden ne çýkar, bu mu hârebe 

mi" dedim. "Ey, ne yaparsýn emir 

böyle, sýrasý gelince 
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Galiçya cephe-i umumi gerisinde ihtiyat kıt’atımızdan birinin kumandan vekilimiz tarafından teftişi

Enver Paşa Galiçya cephe-i harbinde müdafaa mevzilerini teftiş ederken

Galiçya cephe-i harbinde düşmana pek yakın bir fırkamızın karargahı

kur þun da atarým." dedi.. Onunla 
iyice ta nýþ týk. O beni ve ben onu 
öðrendik..

 Dün de bir alayýn siperlerin-
de fo toð raf alýyordum. Bir nefere 
dedim ki, "Se nin resmini alýyorum 
ne vakit bana bir Mos kof getirir-
sen, sana bir de resim hediye 
ederim." Ne dese beðenirsiniz?" 
"Zaten o be nim çoktan niyetim-
di. Bir fýrsatýný beklemekteyim 
Rus'u kucaðýmda getireceðim."

 Bir neferi de gördüm çanta-
sýnda eþ yasý arasýna Müdâfaa-i 
Milliyemizin gön derdiði tütün 
paketlerinden birisi nin ka býný 
saklamýþ, sordum
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dedi ki: "Ah, efendi, Allah milleti-
mize zevâl vermesin, þimdi tütü-
nümüz geliyor. Ama bu muhâ-
rebedir, günün birinde tütünü-
müz gelmezse o vakit bu kaðýdý 
koklarým. Ne kadar olmasa 
memleketimin kokusudur."

 Beni bütün hayatýmda en tatlý 
ve heyecanlý duygulara sevk 
eden Türk neferidir. Türk neferi-
nin bana verdiði sevgiyi pek 
küçüklüðümden beri büyütüyo-
rum. Ben onu sýrasýna göre aç 
fakat sabýrlý, sýrasýna göre uyku-
suz fakat tahammüllü, sýrasýna 
göre de ateþler, dinamitler için-
de, fakat tevekküllü, sýrasýna 
göre fedâkâr, kanaatli ve hûlâsa 
bir çok insanlýk

ve askerlik meziyetleri ile zînet-

lenmiþ gördükçe muhabbetlerim 

artmaktadýr. Ben onu kolu, 

bacaðý kopmuþ laðýmlar içinden 

kasatura ile topraðý oyarak 48 

saat sonra çýkmýþ, düþmaný bom-

ba yollarýnda beklerken ezilmiþ 

kalmýþ, eli yüzü toz topraklar 

içinde siperin bir oyuðu içinde 

hiç tasavvur edilemeyecek 

müz'ic bir vaziyette uykuya 

dalmýþ gördükçe ne kadar kal-

bim sevinçle çarpar bilemezsi-

niz. Bakýnýz dün neferler maaþ 

almýþlardý. "Ne yapacaksýnýz bu 

parayý" diye sordum. "Bilmem ki, 

bize bu paranýn ne lüzumu var? 

Tütünü, yemeði bulduktan 

sonra!".

 Herhalde nefere âit küçük ve 

hakiki hikayelerimi çoðalta-

caðým. Vakit buldukça yazaca-

ðým. Bakýnýz gecede bir avuç 

aslan bir  bomba baskýný yaptý lar 

ve düþmaný birçok ölü ve yaralý 

terk ettirerek kaçýrdýlar. Bunun 

taf sîlâtýný neferlerimizden 

öðrendikten sonra yaza rým.

                                          N.

Galiçya’da bir istasyonda kıt’atımızdan bir kısım sabah çorbasına hazırlıkta

Galiçya’da efradımıza yemek tevzii

Galiçya’da seyyar matbah efradımıza muntazaman yemek yapıyor
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Ateþ hattýnda vazifesi baþýndan Cennete ayrýlan bir zâbitin yarasýndan akan kanla boyanmýþ bir zarf 
üstünde bölüðüne son emri: “Kýble ne tarafta? Bölük intikamýmý alsýn.”

Bu kutsi zarfýn öbür yüzü. Kelime-i þahâdetle yine ayný emirler: Mübarek ruhunu teslim ederken bile 
intikam azmini efradýna tekrar tekrar telkini unutmuyor

EbEdî KAhrAmAn

 Benim neslimin büyük gü na  hý, tarihini bilmemek, ta ri hine 
inanmamak ve bilhassa tarihinden kendinde bir þey de vam 
ettiðine inanmamaktý. Gördü ðü müz fecî terbiyenin tesiri 
altýnda tarihi bir mezar ve bütün vakayý birer ceset gibi 
düþünüyorduk. Mâzimiz bir daðdý. Onu çýkmýþtýk, þimdi 
inmekle meþgul idik; ve talihin bizi iniþ tarafýndan dünyaya 
getirdiðine kýzmaktan baþka yapacak bir þeyimiz yoktu. 
Kendimizle maðrûr olmaktan utanýyor gibiydik; fa kat bunlar 
öyle cürümlerdi ki eðer bu cürüm olmasaydý belki yo ku þu 
tamamlamakla cezasýný görecektik.

 Denebilir ki, bu millet haki-
katen bir harbe muhtaç idi. Fakat 
buna arâzi kazanmak fazla 
bulduðu bir takým insanlarý feda 
etmek için deðil, sâdece kendisine 
inanabilmek için ihtiyacý vardý ve 
hiçbir þey bu zamanda Çanak kale 
kadar, Irak kadar, mukaddes Kaf-
kasya müdâfaasý kadar bize faydalý 
olamazdý. Þimdi tamamen maðrur 
olarak söyleyebiliriz ki, bütün 
dünya bize inandý ve biz de kendi-
mize inaný yoruz.

 Bittabi bu neticeyi yalnýz 
Çanak ka le, Irak, Kafkasya hududu 
gibi üç yu varlak kelimeden 
çýkarmýyoruz. Ayný zamanda o 
korkunç günlerin binlerce 
teferruâtýný, asîl sevgiler için 
bî-kayd ü pervâ olan insanlarý ve 
bu insanlarýn kutsî menkabelerini 
düþünüyoruz. Ýþittiðimiz menkabe-

ler bize anlatýyor ki, yalnýz tarih deðil, esâtîr bile henüz 
olmamýþtýr. Filhakika harp hudutlarýnda çarpýþan ordunun 
öyle vakâyîleri vardýr ki, bir þairin dediði gibi tarihi aþýp 
esâtire karýþtý.

 28 Haziran 332 tarihli Tanin gazetesi alýnýz.  Onun yarým 
sütun ile sade cümleler ve basit kelimelerle an lat týðý bir men-
kıbe var: Harp seferle rin de kurþunla vurulup düþen bir 
zâ bitin son nefesi anlatýlmaktadýr. Bu zâ bit hayat ile, insanlar 
ve dünya ile veda dakikasýnda olduðunu hissetmiþti. Bu his 
korkunçtur. Maddi ýzdý rap yanýnda, bütün mânevî ýzdýraplar, 
aile, çocuk ve geride býrakýlan þeylerin ýzdýraplarý duyulur. 
Fakat o zâbit bütün meleke le ri ni bütün neþelerini ve ýzdý-
raplarýný yal nýz iki noktaya sapla mýþtý: Din ve va tan. Zaten 
kahraman olmak için bu lâ zým dý. Maksat uðruna ölmek için 
her þeyden evvel bütün ölümlerin yekûnunu maksatta, 
maðlup olmak acýsý nýn yanýnda 
hiçe saymak ve bütün dü þün-
celerini, duygularýný ümit ve 
ihtiraslarýný bu maksat etrafýna 
toplamak lazýmdý. Ýstanbullu 
Muzaffer Bey böyle bir insandý. 
Son nefesinde sesinin artýk 
çýkmadýðý, gözlerinin bir þey 
anlatamadýðý dakikada cebinden 
bir zarf çý kardý ve üzerine yazdý: 
Kýble ne tarafta? Evvela Beytullah 
ile, dîni ve mukaddesatý ile karþý 
karþýya kalmak istiyordu. Onu 
kýbleye çevirdiler. Sonra yazmaya 
devam etti. "Bölük intika mýmý 
alsýn." Þimdi gözünün önünde 
vatan, ona son nefesini bile ateþle, 
duman ve kanla boðulmuþ 
havasýndan veren toprak vardý. 
Bu zâbitte en büyük kahramanlarýn 
en büyük kuvveti olan ferâgat ve 
fedâ duygularý yaþýyordu. O, mak-
sat için ölüyordu 

ve ölürken dünyadan bir insanýn çekildiðini düþünmüyordu. 
Mukaddes gayenin müdafaasýz kalma sýndan korkuyordu ve 
devam etti. "Bölük intikamýmý alsýn." O zaman bö lük ateþler 
içinde ayaklarý kana 
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saplanmýþ ve alný dumanla kararmýþ; onun ceset olmaya 
baþlayan vücudu etrafýnda çarpýþýyordu. Üçüncü cümlesini 
im zalamak isterken Ýstanbullu Muzaffer Bey hayata veda 
etti. Muzaffer Bey'in son nefesiyle bu topraða, topraðýn tari-
hine, yaþayan nesle ve yaþayacak ne sil lere yaptýðý hizmet, 
milyonlarca in sa nýn bütün hayatlarý ile yapacaðý hiz met ten 
büyüktür. Bir çocuðunda bu kadar asîl heyecanlar yaþatmaya 
mu vaf fak olan bir tarih devam etmek, mâ zisi ile istikbali 
arasýnda kazýlmýþ uçurumlarý, hiç endiþe ve müþkilât hisset-
meden atlamak hakkýný ve kuv vetini kazanmýþ demektir.

 Irak'ýn âteþîn semâsý altýnda son nefesini vatan-ý mukad-
des hicraný ile teneffüs eden bu genci ve Çanakkale'de 
Kafkasya'da ayný duygu ve emellerle fedâ-yi nefs eden vatan 
gençlerini unut mayalým. Onlar kendi fedakarlýk la  rýyla bizim 
fânî insanlýðýmýzý, þu topraðý, þu tarihi ve çok, pek çok aðla-
yan millî nâ musu kurtarýyorlar ve ebedileþtiri yor lar. 

.F. r

Kahramanlýkla dolu mâzisini Kafkasya Cephesi’nde ilk ateþ hattýnda 
gösterdiði fedakarlýkla tetvic ve tahtim eden kolordu kumandaný  

Þehit Faik Paþa 

Kalemiyle, nutkuyla sonra Ýran yolunda kýlýcýyla sevgili milletinin 
ikbâline can veren kýymetli Þehit Ömer Nâci “izahat 186’ncı sahifede”

FAİK PAŞA

 Bu kere Kafkas Cephesi'nde þehit olan Kolordu Kumandaný 
Faik Paþa'nýn tercüme-i hâlidir. 

 16 Mayýs 310 tarihinde Mekteb-i Harbiye'ye girerek 5 
Kânûn-i sânî 315 tarihinde Erkan-ý Harbiye Yüzbaþýlýðýyla 
neþet edip Erkan-ý Har  biye-i Umumiye Dai re si Dördüncü 
Þubesi’ne ve 5 Mart 316'da 8 ay su nûf-ý sülûse-i aske ri yede 
bilfiil bölük idare ve kumanda eylemek üzere 2 sene müd-
detle atik III. Or du'ya 13 Ni san 316 tarihinden iti ba ren 
topçu, 15. Alay'ýn 1. bölüðüne ve 12 Teþ rin-i sânî 316 

tarihinden itibaren 13. Sûvari Alayý'na memur edil miþ ve 9 
Temmuz 317'de 5. rütbeden Mecidi Ni þa ný'yla taltif olunmuþtur. 
Alay ve taburlarda ik mâl-i müddet ettikten sonra Atik 3. Ordu 
Erkan-ý Harbiyesi'nde is tih dam olunmak üze re ko laðalýða terfi 
hu su su na bi'l-istizam 1 Þubat 317'de irâde-i seniyye þerefsâdýr 
ol muþ ve 19 Temmuz 318'de 4. rüt beden Me cidi Niþaný'yla 
taltif edil miþtir. 

 Mûmâi leyhin Mitroviçe Fýrka sý’na icrâ-yý me muriyeti müna-
sip görülerek 16 Mart 319'da izam ve Kânûn-ý evvel 320'de 
Selanik Mýntýkasý Kumandaný Ferid Paþa'nýn refakatine tayin ve 
3 Hazi ran 321'de binbaþý nasb ve 7 Aðustos 321'de 4. rütbeden 
Osma nî Niþaný'yla taltif edilmiþtir.

 Sisam için Üçüncü Ordu'dan tertip ve izam kýlýnan 2 tabur 
idaresine memur edilerek 17 Mayýs 324'te kaymakamlýða terfi 
buyurulmuþ ve 16 Kânûn-ý evvel 324'te Nizâmiye Dokuzuncu 
Liva Kumandan lýðý'na tayin olunmuþ ise de, mezkur ordu erkân-ý 
harbiyesinde ibkâ ve 30 Temmuz 325'te Debre sancaðý 
Mutasarrýflýðý’ndan Üsküdar sancaðý mutasarrýf lýðýna ve 9 Þubat 
327'de Erkan-ý Har bi ye-i Umu miye 4. þubesine ve Balkan Harbi 
sefer ber liðin de 16 Eylül 328'de 7. Kolor du Er kân-ý Harbiye Riyâ-
se tine ve 5 Temmuz 329'da 10. fýrka ku man danlýðý vekâletine 
ve 24 Teþrîn-i evvel 329'da Birinci Ýþkodra Fýrkasý Ku man-
danlýðý'na tayin edil miþ ve 11 Teþ rîn-i sânî 329'da mi ra laylýða 
terfi buyurulmuþ, 23 Teþrîn-i sânî 329'da Dersaa det Mer kez 
Kuman danlýðý'na tayin edil miþtir, 24 Kânûn-ý evel 329'da teþkîlat-ý 
âhirede birinci fýr ka kumandanlýðýnda ibka ve 16 Teþ rîn-i sânî 
330'da ko lordu kumandanlýðýna tayin olunmuþ ve hüsn-i hizme-
tin den dolayý 17 Þubat 330'da mirlivârlýða ter fi bu yurul muþ tur.

 Paþa-yi mûþâ ru nileyh âhiren Kafkas cephe-i harbinde 17 
Aðustos 332 tarihin de þehîden vefat etmiþtir.

 Faik Paþa bir asker için lazým olan mezâyânýn kâffesini hâiz 
ve en müktedir erkân-ý askeriyemizden biri idi.
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Akýncý Alayý - Mescid-i Aksâ önünde duâdan evvel

Katya’da esir edilen Ýngiliz zâbitâný Kudüs-i Þerif Ýstasyonu’nda Katya’da esir edilen Ýngiliz üserasý Kudüs-i Þerif’e getirilirken

Akýncý Alayý - Medine-i Münevvere Ýstasyonu’nda

Medîne-i Münevvere akýncý alaylarýndan birinin Kudüs-i Þerif’e muvâsalatý hasebiyle 
Mescid-i Aksa’da yapýlan zafer duâsý esnasýnda



KafKaS Harp CepHeSine Daİr

Kızakcı bölüklerine kumanda eden  
bir zabitimiz

Üçüncü ordu kumandanı maiyyetiyle 
bir tepede muvaffakiyetli mukabil 

taarruz yapan bir fırkanın harekatını 
takip ederken

Ordu karargahı cephe-i  
harbi teftişte

Kafkas cephesinde kızak talimleri

Üçüncü ordu kumandanı ile maiyyeti kolordu 
kumandanlarından birkaçı ordu karargahı önünde

Kafkas cephesinde: Ordu kumandanı yeni cepheye hareket eden bir 
kıtayı teftiş ederken
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ÖmEr nACİ

 Ömer Naci, 317'de mek-

teb-i harbiyeyi bitirerek müla-

zımlığa Rumeli’ye gitmişti. O 

zaman hayat için daha amelî 

olarak çalışan Naci bir aralık 

Selanik'de (Çocuk Bah çe si) 

ünvanıyla intişara başlayan 

küçük bir mecmua ile bir çok 

gençler arasında 322, 323 

senelerinde kendisine has 

olan sehhâr kalemiyle görün-

meye başladı. O zaman yaz-

dığı yazılar arasındaki: [… 

vatan ecnebî müdahaleleri 

altında hergün biraz daha 

zelil oluyor!] Feryadı üzerine 

mecmuanın kapanmasıyla 

beraber devr-i sabık erkanına 

yaptığı tesir neti cesi olarak 

Naci de Paris'e 

firar etmiş, İttihat ve Terakki 

müessisleri arasına girmişti. 

Bu serbest muhitte Naci, 

artık korkmayarak ruhunun 

bütün heyecanlarıyla bağırı-

yor ve yazıyordu. Orada 

pek çok hizmetler ifa ettik-

ten sonra İran ve Kafkasya'ya 

koştu. Farsiyi güzel söyleyen 

Naci, İran'da büyük muvaffa-

kiyetler gösterdikten sonra 

yakalanarak idama mahkum 

edilmişse de 324 senesinde 

Meşrutiyet'in ilanını mütea-

kip hükümetin teşebbüsatıy-

la zindandan tahliye edile-

rek Osmanlı hududuna gel-

miş ve pek mukaddes tanıdı-

ğı kendi toprağına 
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Zonguldak’ta: Birinci ordu kumandanı huzurunda yeni teşkil olunan alaylara ihsan buyrulan sancağın resm-i takdisi

Birinci ordu-yı hümayun kumandanı Esad Paşa teftiş için Zonguldak’ta

 yüzünü gözünü sürmüştür…

 Ömer Naci ilan-ı Meşrutiyet'ten sonra da, pek sevdiği 
vatanı için büyük ve şayan-ı takdis fedakarlıklar ibrazından 
bir an hâlî kalmadı. Anadolu'nun en hücra köşelerine kadar 
gitti, ahalinin tenvir-i efkarına hadim konferanslar verdi, 
kendine has olan talakat beyanıyla, vatanının dertlerini din-
ledi ve bir çok yerlerde bu dertlere çareler buldu. Her gitti-
ği yerde ahaliye kendisini sevdirdi. Öyle ki Anadolu'ya 
yaptığı müteaddid seyahatlerinde Naci'yi dinlemek için 
arkasından koşmayan, onun vatanperverliğine, fedakarlıkla-
rına hayran olmayan bir Anadoluluya tesadüf edilmezdi.

 Ömer Naci, Anadolu ve Rumeli seyahatlerini yaptıktan 
sonra Osmanlı-İtalya harbi başlamıştı. İtalyanların, Trab lus-
garb'a mülevves ellerini uzattıklarını işiten Naci daha fazla 
İstanbul'da kalamamış ve bir fırsat bularak hemen Trablus-
garb'a koşmuştu. Kızgın ve kıvrak çöllerin uzun 

yolculuğundan sonra, Bingazi'de, kendisi gibi, sevgili vata-

nının müdafaası için koşan birkaç arkadaşına mülaki oldu. 

Orada da, istihkâr-ı hayat ederek çalıştı, İtalyanlarla çarpıştı.

 Ömer Naci Trablusgarb'dan gelerek Balkan muharebesi-

ne gitti, Rumeli’de de birçok fedakarlıklarda bulundu.

 Nihayet, harb-i umumî başlar başlamaz, sırf kendi arzu-

suyla İran taraflarında çalışmaya koşan Naci, bilahire hasta-

lanarak Kerkük hastahanesinde ebediyete kavuştu.
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Kösten Adası’nın işgaline memur kıtaat-ı askeriyenin  
adaya ihrac ameliyesi

Kösten Adası’nda içinde tayyaresiyle düşmanın terk ettiği  
büyük tayyare hangarı

Sahil toplarımızın Kösten Adası’nın dahilinde enkaz halinde  
bulunan bir düşman monitörü

Kösten Adası’nda düşmandan ele geçen bir tayyare

KÖStEn AdASi'nin İŞGAlİ

 Çanakkale Boğazı'nın kapalı bulunması hasebiyle donan-

masının himayesinde Anadolu ve Suriye sahilinin müdafaa-

sız açık mevaki ve limanlarına tecavüz ve taarruzda bulu-

nan düşman, Çanakkale'de uğradığı hezimeti setr için son 

zamanlarda İzmir sahiline tesaddiye başlamış ve ez cümle 

İzmir limanının hemen karşısında Kösten Adası'nı işgal ede-

rek burayı kavî bir üss-i bahri 

haline ifrağa gayret eylemişti. 

Teb liğ-i resmîlerimizde bir 

zaman Kösten Adası ismine ve 

bundan bahis vakalara sık sık 

tesadüf olunuyordu. Kös ten 

Adası düşman elinde bulun-

dukça İzmir şehrinin caniyane 

tayyare taarruzlarından masûn 

kalması mümkün olamıyordu.

 İşbu adada düşmanın 

barın ması için herşeye müraca-

at olundu. Nihayet bütün vesa-

itsizliğe rağmen cild doldura-

cak tertibat ve göğsümüzü 

kabartacak cür'et ve fedakarlık 

ile Kösten Adası tarafımızdan 

tekrar işgal edildi ve bu suretle 

İzmir'in pek yakınında gece 

gündüz gürleyen top sesleri, 

düşmanın hain tecavüzleri sus-

turulmuş oldu. Vakt-i muayye-

ninde bu adanın işgal ve istir-

dadı emrinde geçen harekat ve 

tertibat aynen yazılacaktır.

müttefiklerimizin tarihinden alınacak dersler:

bÜyÜK FrEdEriK

 Prusya’nın teşekkülünde Frederik’in ifa ettiği vazife pek 

mühimdir. Frederik fatihlere has iki büyük vazifeyi kemal-i 

ehemmiyetle icra etti. Evvela zabt edebildiği yerleri muha-

faza, saniyen de memleketine ilhak ettiği yerleri temsile 

muvaffak oldu. Frederik bu yaptığı işin devamlı olduğunu 

zannediyordu. Bununla bera-

ber kendi vefatıyla Prusya 

hükümeti için bir buhran zuhu-

ra geleceğine de kaildi. Hatta 

kendi de diyordu ki: “Fakat bir 

devlet öyle çarçabuk mahv 

olmaz benimki ise gayet 

mükemmel kurulmuştur. Hatta 

arzu etseler bile onu pek çabuk 

bozamazlar”. Frederik bu fikrin-

de aldanıyordu. Çünkü Prus-

ya’nın mükemmeliyeti Frede-

rik’in şahsı ile kaimdi. “Hükü-

met, ben demektir” sözü en 

ziyade Frederik’e yakışabilirdi. 

Filhakika Prusya’da hükümet, 

prens demekti. Prens en büyük 

bir siyaset adamı idi. Bütün 

müessesat şahsî idi. Hususiyle 

Frederik’in yorulmak bilmeyen 

faaliyeti, metin-i tabiî, askerî iti-

yatları kendisini her şeyi idare-

ye, her vazifeyi bizzat yapmaya 

mecbur ediyordu. Bir mülk 

sahibi emlakini nasıl idare eder-

se, Frederik de hükümetini o 

suretle idare ederdi. Bütün 
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Dördüncü ordu: Akýncý alayý zâbitan ve küçük zâbitaný

Dördüncü ordu: Hecin süvari teþkilatýndan bir bölük

usul-i idaresi şu esasa müstenid idi: Cesim bir malikaneyi 

zeki bir sahibi namına işletmek. Muasırlarından biri Frederik 

hakkında diyor ki: “Büyük Frederik hükümetin bütün anası-

rını kendi idare ederdi. Nazırları yalnız tahrirî emirler alırlar-

dı. En mühim işler hakkında bile en adi teferruat için olduğu 

gibi bir kalemde hükmünü verirdi.” Frederik ne kimseden 

bir nasihat ister, ne de esrarını bir kimseye tevdi ederdi. 

Bunun için kendisine

iyi şakirdler yetiştirmeye muvaffak olamadı. Frederik’in 

emirlerini kemal-i sükunetle icra eden zeki kimseler vardı; 

fakat Frederik bunları adi bir vazife ile tavzif ettiği için onla-

rın kendilerine ve halkın da onlara itimatını selb etmişti. 

Hükümete ait işlerde ricalin şahsiyetini, tebayiini görmek 

gayr-i kabildi. En büyük ricalden en ufacık katibe varıncaya 

kadar herkes itaat-i

mutlaka içinde idi: Hükümetin bütün kısımlarını ihata eden 

kağıt işleri yalnız bir vasıta idi, bir müessese değildi. Bu 

vasıta mahir ellerde merkezden muhite doğru hayat ve 

faaliyet neşr edebiliyordu; hadd-i zatında ise hiçbir mahiye-

ti haiz değildi. Bu sebepten Prusya hükümetinde ittihat ve 

fikr-i takip Frederik yaşadığı müddetçe devam etti; Prusya 

tahtına fikren zayıf, maksaden gayr-ı müsteid hükümdarlar 

geldiği zaman irtibat ve intizamdan eser görülemedi.

Frederik’in vefatından sonra yalnız inzibata alışkın memur-

lar kalmıştı; fakat müşavirler, derre(?) memurları yoktu.

Frederik’in hiçbir zaman bütçesi yoktu. Maliyesini, divan-ı 

muhasebatını kendi kontrol ederdi. Masraflarını ne türlü bir 

dikkatle idare ettiğini, şan ve şerefine hizmet edenleri ne 

dürlü mükafatlandırdığını herkes bilirdi.

“Mabadı var”
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Ortada Nuri Paşa, Trablusgarb’a 
tebdil-i kıyafetle girmekte iken 

Trablus’ta mücahidin

Nuri Paşa ve emir neferi

Trablus’ta iğtinam olunan İngiliz mitralyözlerinden biri

Trablus’ta asker ve mücahitler 
karavana başında

 AFrÝKA hÂtirÂtindAn

 Söðütlü Kahraman Topçu 
Tevfik Efendi ve Murad Çavuþ

 Kýssa böyledir: Hutût-ý vec hi ye si 
metânet, itidâl ve sü kû nete delâlet 
eder. Zekâvetli, küçük, parlak gözlerin-
de itimat-bahþ bir nüfûz-ý câzip vardýr... 
Bu gözlerde iffet-i istikâmet serâhetle 
okunur. 

 Ben onu asker önünde, vazife 
baþýnda þe dîd gördüm. Rüfekâsý ara-
sýnda, va zife anýnda çatýlan kaþlarýnýn 
mânâyý teh di di zâil olur. Ko nuþurken 
sizi gözle ri nin bütün kuvvet-i samimiye-
ti ile tatmin eder. 

 Memleketimiz böyle bir zâbitiyle, 
Söðüt bu kahraman evladýyla iftihar 
etmeli... Þehâdeti bütün rüfekâsý, bâhu -
sus kumandanýmýz için pek dil-sûz oldu. 
Adeden fâik, vesâitçe mükem mel bir 
düþmana en hatarlý noktalarda bî-pervâ 
karþý koyan bu mehîb Türk'ü hâtýra-i 
minnetimizden bir lahza çýkarmadýk. 
Vatanýn böyle müm taz, fedâkâr evlatlarý 
hiçbir zaman hatý ra lardan çýkarýlmamalý, 
bu küçük topçu ku man danýnýn bülendî-i 
þehâdetini ta rih-i askeriyemiz zabtetme-
lidir. Mil letçe ise lâyýk olduklarý hâtýra-i 
tevkîr unutulmamalýdýr.

 Bi'r-i butunus'da Mýsýr hudud-ý garbi-
yesinde Matruh'un 25 kilometre ve 
cenûb-ý garbiyesinde adedce -ka ti  y yen 
mübalaðasýz söylüyorum- 20 kere fâik 
bir Ýngiliz kuvvetiyle çarpýþýldý. 

 Açýkta mevzi almak zýrhlý, otomobil-
lerin akûr savletlerine karþý koymak icâb 
etti. Tevfiki mûtâd sükûnet, ayni itidal, 
ayný ibtisâm içinde idi. Garip çýðlýklarla 
kopup kuduran dânelerden sonra 
Tevfik, elinde dürbünü, tesiri 

tedkik ediyor. Etrafýndakileri tatmin et mek 
için tebessümlerle emrediyordu. Dü þen 
dânenin tesir-i muharrebini gö rünce îlân-ý 
inþirah eden mânâlý, kah raman bir gülüþü 
vardý. 

 Tevfik, Trab lusgarb'ýn cebin-i mütecâviz-
ýerine beþ  se neden beri karþý koyan o ihtiyar, 
mâcera-dîde, âdi ateþli cebel topuyla 
düþmanýn serî ateþli yeni sahra toplarýna 
ce vap veri yordu. Muvaffak deðil mu zafferdi. 

 O gün düþman -Bi'r-i bu tu nus Mu hare be-
si- topçusu birkaç kere tadil mevzua mec  bur 
kaldý. Bilâhere düþman top larýndan birinin 

bütün neferâtý mahv ol du ðu anlaþýldý. 

 Mâcid'de -hudûd-ý garbi ye-i 
Mýsýr'da- verilen ikin ci mu ha rebedir. 
Matruh'un 10 ki lo met re cihet-i gar-
bîyesinde Macid vadi sinde verilen 
mu ha rebede vaziyet-i mev kiyeden isti-
fade etmek isteyen düþman zýrhlý oto-
mobillerini inhizamlarla geri çevirdi. 
Düþ man tayyâresinde Tevfik'in nâm-ý 
mu karrý yazýlýdýr. 

 Bi'r-i bu tu nus günü ku mandan 
-Afrika grup larý kumandaný- Bir vaz'-ý 
takdir ile Tevfik hakkýnda ba na aynen 
þu sözleri söyledi: Tevfik, eski Türk; bu 
iki ke li mede ci han kadar mâ nâ var. Bu 
söz ler de esfâr-ý sâlife-i Os ma niye'den 
þan lý, âlî vekâyiden, Plev ne'den, asker 
bir kav min þeref-cû en sâ lin cidâlinden, 
ha yâ týn dan, ru hundan, hâ sýlý mâzî-yi 
ihti  þâ mýn dan, bir ih ti þâm-ý mâziden 
ko pup gelen sa mîmî, âhenkdâr bir 
lahn-ý þükran var. 

 Ýþte bu Tevfik, bu Söðüt mer di, 
"Bi'r-i Aziz" de ateþ püsküren o zýrh lý 
otomobillerin ara  sýnda kaldý, bu ku dur-
muþ aðýzlardan fýþkýran zehr-i âteþ yine 
açýkta mevzi alan Tevfik'i mazhar-ý 
þe hâdet eyledi. Dudaklarýnda hâlâ o 
merd-i ibti samdan bir manâ-yý gazen-
fer-i zafer taraşşuh ediyordu, 

 Top Çavuþu Murad, ku man daný nýn 
yanýnda top baþýnda Tev fik ile müsâ-
baka eder bir dilâverlikle nâ  mûs-ý 
Os manî, millî hay si yetimizi i’lâ ya ça lý þý-
yordu. Bazý büyük himmetler, metîn, 
âlî teþebbüsler vardýr ki dâiye-i tasvîri 
liyâkat-ý asliyesine nâkýsa verir. 

 Mu rad Çavuþ mertçe, Osmanlýca 
öldü. Bütün bir milletin hürmetlerine, 
ebe dî þük ranýna sezâ-vârdýr. Çünkü o 
milletin, o evin, o namu sun, o þere fin, 
þanlý kurbanýdýr.
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Sivas Jandarma Alayý Karahisar-ý  
Þarkî Taburu Merkez Bölüðü 

Kumandaný Yüzbaþý Vâsýf 
(2 Haziran 331)

Y43 K2 Kumandaný Yüzbaþý 
Þükrü Efendi

(11 Kânun-ý evvel 331)

Y20 K6 Kumandaný Yüzbaþý 
Hasan Sabir Efendi
(18 Aðustos 331)

Maraþ Jandarma Taburu 
Kumandaný Binbaþý

Süleyman Bey 
(12 Mart 331)

Y13 K10 Mülazým-ý evveli Tahir 
Efendi (6 Mayýs 331)

Edirne Jandarma Alayý'nýn 
Karakilise Taburu Mülhak 

Mülâzým-ý sâni Mustafa Kemal 
Efendi (17 Haziran 331)

Y29 K3 Mülâzým-ý evvel Mustafa 
Celaleddin Efendi
(29 Temmuz 331) 

Hatt-ý müdâfaa inþaat istih-
kam taburu K2 Mülâzým-ý 
evvel Hüseyin Þahin Efendi

(30 Haziran 331)

Y9K4Sahra Topçu
Mülâzým-ý evvel Recâî Efendi

(10 Haziran 331)

Y10 K11 Zâbit Namzedi
Cemil Efendi

(30 Haziran 331)

Y100 T3 Ýhtiyat Zâbit Vekili 
Mehmed Ziya Efendi
(29 Temmuz 331) 

Y62 K3 Mülâzým-ý evveli
Zühdü Efendi

(26 Kânun-ý evvel 331)

Y22 K10 Ýhtiyat Zâbit Vekili 
Ahmed Þefik Efendi

(29 Eylül 331)

Y111 T2 Yâveri Mülâzým-ý sânî 
Tahsin Efendi

(29 Teþrin-i sâni 331)

Y27 K10 Mülâzým-ý sânî
Cemal Efendi

(13 Nisan 331)

Y12 K1 Mülâzým-ý sâni
Efham Efendi

(2 Temmuz 331)

MÜBAREK ŞEHİDLERİMİZ
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16’ncı Liva Kumandanı Majör  
General Dolamen

17’nci liva kumandanı Brigad  
General Eones

6’ncı Fırka Topçu Kumandanı Berigad 
General Garier

16’ncı Fırka Erkan-ı Harp  
Reisi Kaimmakam Pier

30’uncu liva erkan-ı harbi  
Binbaşı Mak Kena

 nci liva erkan-ı harbi’17
Yüzbaşı Gold Ferab

16’ncı liva erkan-ı harbi 
Yüzbaşı Hibrit

18’inci liva erkan-ı harbi 
Binbaşı Conson

Esir etdiğimiz İngiliz-Irak ordusu generalleri ve maiyyeti erkan-ı zabitanı

6’ncı fırka topcu erkan-ı 
harbi Yüzbaşı Hal Ford

30’uncu Piyade Liva Kumandanı Majör 
General Mellis

18’inci Liva Kumandanı Berigad 
General Hamilton






