
Harp MecmuasıSayı – 15

Kanun-ı evvel 1332

İdârehâne: İstanbul – Cağaloğlu 
Kapalıfurun Sokağı numro 6

(Telefon 1854)

İstanbul ve vilayât için posta 
ücreti de dahil olduğu halde bir

yıllık iştirak bedeli 25 kuruş

Fiyatı: 1 kuruş

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

Yıl – 2

Rebiulevvel 1335

Uzak harp cephelerini teftişde: Niş şehrinde Bulgar kumandanı, başkumandan vekilimize bu yoldan geçen kıt‘âtımıza dair nakl ederken.



Harp Mecmuası

Kanun-ı evvel 1332

Rebiulevvel 1335



Şiir:

SERHADDEKÝ ASKERE

Deden þehnâmeler magbûtu bir çok vakalar yapmýþ,

Cesetten destanlar, ruhtan mecmualar yapmýþ;

Senin necdetli hûnundan da oðlun þâheser bekler,

Bedâyi’ ihtirâ eyler ölüm bahsinde erkekler.

Vücûdun muktedir olmaz da na’þýn kurtarýr belki!

Halâs etmek ne devlet na’þ-ý fersûdenle bir mülki

Gelir tayfýn kadîdin tahtý bekler tâcý hýfz eyler;

Çýkan rûhun uçar ulviyyet-i mîrâcý hýfz eyler.

Bugün na’þ-ý nebî gelmiþ senin azminde medfûndur,

Cömert olmazsa din uðrunda hûnun Kabe dil-hûndur;

Sen olmazsan yarýn yoktur vatan nâmýnda bir toprak,

Bugün cevvâl elin tutmazsa bezdir taptýðýn bayrak!

Bugün hallet muallak kalmasýn mabedlerin târý,

Yarýn dünyada yer bulmaz alýnlar secde mikdarý!

Dilersen pâyitahtýn olmasýn hicranlý kalbinde,

Süleyman’ýn, Selim’in, Fâtih’ýn destârý bir ukde;

Dilersen yapmasýn düþman hükümdârâný ey bedbaht;

Yarýn hep pâdiþâhân-ý selef sandukasýndan taht;

Dilersen gezmesin zilletle hüsranlarla yerlerde,

Eðilmek bilmeyen cephen Hudâ’dan baþka bir ferde;

Cerî göðsünde kan lazým, gayûr alnýnda bir  çok ter,

Bugün ceddin kadar gayret yetiþmez fazla azim ister!

Muazzam altý asrýn imtidâd-ý nûru nesc etmiþ

Gelip târihinin sýrtýnda bir þîrâze-i müthiþ;

Evet lâkin, bugün ecrâmý sarsan gird-bâd iþte

Helâlinden býrakmak istemez bir parça serriþte;

Elin gevþerse þâyet bir ufak meyl-i rehâvetle,

Düþer sýtiyle (?) maðrûr olduðun bayrak mezelletle,

Kopar târihinin þîrâze-i te’yîdi bir günde,

Hazan-ý saltanat aðlar uçan yapraklar üstünde!

Bugün azmin hurûþân olmamýþ, yahut gecikmiþse

Yarýn artýk ne ferdâ var ne bir yer var ne bir kimse!

Ne dârâtýn ne tarihin kalýr her þey biter her þey;

Çürür tâbut-ý devlet gün geçip gittikçe peyderpey

Evet, ânî ölüm bir kurtuluþ bir zevktir, lâkin

Felâkettir ki tedrîcen biter enkâzý bir mülkin

Ezilmek istemezsen sen vatan enkâzý altýnda

Yetiþ teyîde kâdir ellerin var haydi vaktinde

Yetiþtin, bezl-i cân, bezl-i emel, bezl-i eyâl ettin;

Ecelle âþinâ çýktýn, ölümle hasbihâl ettin;

Fakat dört beþ yýl evvel tam aman yâ Rabb ne sarsardý,

Beyaz alnýnda bir zýll bir çamur bir kirli þey vardý,

Yýkanmýþ parlýyor artýk bugün hûn-ý necîbinle;

Deðil arkanla artýk iþte tam göðsünle kalbinle

Gelip çarpýþtý a’dâ-yý vatan bir dalga þeklinde;

Cerî göðsün demir tînetli bir sâhil kadar zinde,

O alçak dalganýn pîþinde yükseldikçe yükseldi,

Çýkýp ser-i þâhik a’sâr ucundan burca yükseldi!

Tahakküm eyledin âfâka, hâkim oldun eflâke,

Görünmez oldu bilsem nerdedir düþman denen gölge?(*)

Fakat fahretme erkendir, vazîfen bitmemiþtir bak

Yed-i a’dâya geçmiþ inleyen mâtem tutan toprak

Nedir bildin mi? Nâmûs-i siyeh bahtýndýr, ey erkek!

Kolaydýr belki cân vermek fakat güç memleket vermek!

Girîbân-ý vatandýr bekliyor bir dest-i istirdâd

O topraklar ki zerrâtýnda inler bir yýðýn ecsâd!

Midhat Cemal
* Çanakkale
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Askerlerimiz Galiçya siperlerinde vatan sevgisine dair sohbetde

Siperde Osman Onbaþý-Vatanýn nûr-ý ikbâli ona 
gölge olmuþ uyurken
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]*[ FAHREDDin ÇAvuþ

1

 Gecenin mâtemdar perdesi muhârebenin dehþetini 
örtmüþtü o günün havl-engiz tarrakalarý vâ vey lâsý mahþerî 
karanlýklarýn ebâdý içinde dinle niyor gibiydi... Herşeye az 
veya çok bir kesel târi...

 Ara sýra bir yaylým ateþ.. Bu, kim bilir ne 
kadar mütenebbih havâsýn bakiyye-i tehev-
vürü!... Bir, birkaç top! Sanki îlân-ý mütâreke 
eden gecenin mütehevvirlere karþý sayha-ý 
tehdîdi.

 Fahreddin Çavuþ, tüfeðine yaslanmýþ vakur 
tavrýyla bu muðfil mütarekenin feshini 
hazýrlayan nâ-tüvân asabiyyeti temâþâ 
ediyormuþ gibi dalgýndý. Gündüzün çok 
yorulmuþ "Bekerhouse/Beackerhouse" 
ormanýnýn cenûb kenarýndaki sâlhurde 
aðaç larýn her birinin dibine bir Moskof 
cesedi dikmek için akþama kadar parmaðýný 
makineli tüfeðinin tetiðinden ayýrma mýþtý.

 Bu günün hamûle-i þân ve þerefi onun 
rûhuna bir inbisat-i nevîn vermiþ, meþgûl-ý 
hayâl düþünüyor... Etrâfýný saran üçer beþer 
kiþilik meclislerin harâretli bahislerine 
ehemmiyet vermiyor; hatta bu muhâ-
verelerden kendisine, kendi menâkýbine  

âid olanlarý bile iþitmiyordu. Herkes 
on dan, onun niþan cýlýðýndan, 
metânetinden, sürat-i inti kâ lin den bah-
sediyor; o, hiç duymuyordu bile. 

 Onun tefekkürâtý kendi samîmî 
hatýrâtýna aitti. Bunlarý tahattur etmeyi 
kas tet me den sükûn ve istirâhatýn tahrik 
edildiði bir faâliyet-i dimâgiye ile tahay-
yül eyliyordu. Hayaller, bir sinema þeridi 
gibi berkî bir fâsýladan sonra yekdiðerini 
takib ediyor. Onu bazen vatanýna, hâr 
ve rahîm aile yuvasýna yaklaþtýrýyor, 
so kuyor; bazen yalnýz ve tenha tâ uzak-
lara götürüyor, býrakýyor.

 O, bu düþüncelerle müskir bir 
huzûz içinde ne vakitten beri sevdikleri-
ne karþý duyduðu hicrâný uyutuyordu. 
Bir gün yine böyle dalmýþtý. Dýþarýda 
çalýnan davullarýn sesi vic dâ nýnda derin 
bir teessür, lâkîn pederini þehîd eden ve 
oðlunu küçük yaþta yetim býrakan 
düþmanýna karþý büyüttüðü inti kâmýn 
zamân-ý hululünü idrâk eyleyen bir 
müntakim, fiil-i intikâmýn arefesinde 
nasýl pür-kin ve þevk-i mü te heyyic ise 
öyle bir teessür husûle getiriyordu.

 [*] Fahreddin Çavuþ 63. Makineli Tüfek Bölü-
ðü'nün 1. Takým Kumandaný olup Galiçya muhare-
belerinde hârikalar gösteren kahramandýr. Künyesi 
Urfalý Mustafa oðlu Muhammed Fahred din'dir. 17 
Teþrin-i evvel taarruzu hazýrlýklarý yapý lýr ken bizzad 
bir keþif icrasý esnasýnda þehit düþ müþ ve nâmýna 
izafetle yad edilen Fahreddin Ça vuþ Tepesi'ne 
defnolunmuþtur.

 Necmeddin, pür neþe koþa koþa içeri girdi ve babasýnýn 
kucaðýna atýlarak tombul kollarýyla boynuna sarýldý, acûl ve 
týflânî bir edâ ile merak-âver bir þeyi anlatýyormuþ gibi diz-
lerinin üstünde sallanarak; "Baba! Pâdiþahýmýz cenk açmýþ.. 
Davullar onun için çalýyormuþ, askere gidiyorlar; gidenler 
ya gâzi, ya þehîd olacaklarmýþ... Babacýðým sen de onlar 
gibi ya gâzi ya þehîd olmayacak mýsýn?" diyordu.

 Bu suâl, kýrmýzý yanaklarý üstüne 
sarkan kývýrcýk lüleli saç larýný ihtizâza 
getirirken iri ve siyah gözlerinin 
nurunu, uzun kirpiklerinin arasýndan 
babasýnýn nazarlarýna akýtýyordu.

 O, iþte þimdi bu hayâli der-âgûþ 
eyliyordu. Ve etrafýndakilerden bir 
cevâba intizâr etmeyerek bilâ-ihtiyâr, 
âh acaba Necmeddin, ya gâzi, ya 
þehîd olmak için ayrýlan babasýný 
özledi mi? diye sordu. Sonra yine 
daldý hayâlen memleketinin sihrlerini 
ta'tîr eden bahçeliklerinin içinde 
biraz dolaþtý. Nihayet birdenbire bir 
þey hatýrlamýþ gibi vâlidesini gözü-
nün önüne getirdi. O, bir gün 
hastalýðýnda babasýnýn Plevne'deki 
hürûcta yaralanan Osman Paþa'yý 
nasýl sýrtýnda taþýdýðýný, sonra nasýl 
þehid olduðunu yastýðýnýn baþýnda 
aðýr aðýr hikaye ediyordu. Þehid 
babasýný bir lahzâ takdis etti. Sonra 
onun vefatýndan milletinin hayatýna 
nakl-i zihn eyledi. Mohaç 
muhârebelerini Viyana muhâ sa-
ralarýný düþündü ve gururunu kabar-
tan hülâsa-i tefekkürâtýný îlân eder-
miþçesine: "Koca Türk buralarý 
kaçýncý defadýr kanýnla suluyorsun? 
diye haykýrmaktan kendini alamadý.

 Fahreddin Çavuþ'un tahayyülâtýný 
kim se ihlâl etmiyor ve bilmiyordu. 
Yal nýz, sað budunun

:Galiçya Mefahirinden   
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altýnda dinlendirdiði sol ayaðýný da 
uzatýp baþýný da makineli tüfeðe yas-
ladýðý zaman, ah acaba Nec meddin 
ya gâzi, ya þehîd olmak için ay rý lan 
babasýný özledi mi? diye söy len di ðini 
pek uzaðýnda olmayan mü lâzýmý iþit-
miþi. Ondan sonra artýk ýsýnmak için 
beþ on adým ötede yakýlmýþ olan 
ateþin açýk turuncu þûleciði Fahreddin 
Ça vuþ'un harekâtýný tedkik için genç 
mü la zýma epey yardým etti.

 “Koca Türk” diye baþlayan ebedî 
ni dâ-yý istifhâmý fýrlattýktan sonra aca -
ba ne düþünüyordu? Büyük Tû ran 
kar daþ lýðýný mý?. Ýþte bu genç mülâ-
zýmý da düþündürmeye baþladý. Mühâ-
rebe mey danýnda pek iyi taný dýðý 
Fahreddin Çavuþ'a bakýyor ve Türk 
kahramýnýndaki meziyetlerinin büyük 
Türk soyundan sürüp gelme ýrkî 
mîraslar olduðuna hükmediyordu. 
Þimdi iki asker hissen, fikren bir 
yaþýyorlar; ara sýra ge cenin sükûnunu 
uðultularýyla boðan top seslerine kar þý 
bir hiç mânâsý ifade eden derûni bir 
istihfaf-ý nefretkârâne ile lâ kayd... 
Onlar, Galiçya'nýn yüksek þâ hi  ka-
larýndan vatanlarýna ait þeyler dü þü-
nüyorlardý.

 Vazîfeyi hüsn-i îfâdan mütevellid 
bir inþirâh vardýr ki; insan, lezâiz-i 
mâneviyeyi ancak bu gibi anlarda 
an layabilir. Hele muhârebe meydan-
larýnda kazanýlan zaferin neþve-i câvî-
dânisi içinde kendinin de bir hâs sa-ý 
fahr ve gu ruru olursa... Ale lekser yor-
gunluk yor gunluðu izâle eder ve hiss-i 
vazîfe insanýn gönlünde bir cennet 
açar. Görgüler, duygular her þey 

deðiþir, hatta uykularda bile bir baþkalýk vardýr. 
Serâpâ týkýz kesilmiþ vücûdu ince bir tül göm-
lek gibi sarar, uykudan ziyade latîf bir gaflet. 
Tabiî rüyasý da ayný rik katte. En ince bir hare-
ket, bu tülden gaf leti daðýtmaya kâfîdir.

İşte nöbetciler hattının biraz gerisine bakılırsa 
görülür ki Galiçya kahramanları da ötede beri-
de safa-yı vicdan aleminin semavî rüyalarına 
bürünmüş oldukları halde dem-güzar-ı vecd ve 
istiğrak!.. Bunu çehrelerinde nümayan olan 
tebessümde işhâd eyler. Kim bilir her birinde 
nasıl bir tehessür-i cansûzun tesellâ-yı manevîsi 
mübeddel-i sürur olmuş yaşıyor?..

Bazan bir mermi gelir; birinin, bir kaçýnýn 
hu zur ve rüyâsýný ebede tahvîl eyler. Þehîd 
uza nýr, fakat ruhu safâsý y la, rüyâsýyla illiyyîne 
uçar...

Yine böyle bir mermi, serseri bir obus mermisi 
canhýraþ bir infilak ile bir kaç þehidin cesedini, 
savurduðu top  raklarla örttü. Fahreddin 

Romanya Cephesi’nde askerlerimiz Baþkumandan Vekilimiz önünden Tuna’yý geçmeye giderlerken

Galiçya’da müttefik zâbitanla beraber bir 
fýrkamýzýn karargâhýnda

Askerlerimiz mola esnasýnda



Sayı – 15Harp MecmuasıSahife 229 

 Çavuþ ayaða kalkmýþtý. "Melun Moskof! Bunu senin yanýna komam!" 
diye mýrýldanýyordu. Sonra si lahýný alýp fýrladý. Nereye gidiyor? Bu nu 
ihtimal ki kendisi de bilmiyordu. Yal nýz kendisinin kabul ettiði ve her-
kese bunu bellettiði bir prensibi vardý: Ýntikam almak. Düþmanýn her 
cüretini, her teþebbüsünü cezasýz býrakmamak. Þimdi o, bu prensibin 
peþinden koþuyordu.

 Nöbetçiler hattýndan geçti; "Beker house" kahramaný, intikamýný ken-
dine meþale edinmiþ karanlýklarý yarý yordu. Dikenli çalýlar içinden 
dolaþtý, bir de reye indi, bir aðacýn dibine sindi, etrafý dinledi akan bir 
suyun þýrýltýsýndan baþka bir þey iþitilmiyordu. Bir lahza tereddütten 
sonra yine yavaþ yavaþ yürümeye baþladý. Suyu geçti, yine te vakkuf 
edip yere kapandý, dinledi, dinledi... Arzusunu tatmin edecek bir çýt bile 
yok.

 Yüksek bir yere çýkýp oradan vazi yete hakim olmaya karar verdi; sarp 
bir yerden týrmandý, bin müþkilâtla tepeye çýktý. Ooh!... Þimdi artýk uzak-
ta soluk bir ziyânýn titrediðini görüyordu, ne yapacaktý. Görünen ýþýk 
pek uzakta deðil miydi? Bir kayanýn üstüne oturdu, biraz dinlendi ve 
sonra geceleyin ecsâmýn uzakta göründüðünü düþü ne rek her halde 
oraya kadar gitmeye az mey ledi.

 Fahreddin Çavuþ, büyük bir toprak yýðýnýnýn önünde, serâpâ teces-
süs ke silmiþ; en küçük bir þüphe ile lastik top gibi sýçrayacak bir vaziyet-
te. Keskin nazarlarýyla

Kunduralarýný çýkarýp palaska kayýþý na 
astý ve medhale doðru do laþtý.

 Filhakîka tahmin ettiði gibi burasý bir 
tarassud mevkii idi. Sûret-i mah sûsada 
oyulmuþ ve üzeri toprak ve çalý örülmüþ 
bu taþ inin içerisini tenvîr eden mum, her 
þeyi izah ediyordu. Ýçindeki zâbit tele-
fonla bir takým emirler vermeye baþladý. 
Artýk bunun bir batarya kumandaný 
olduðuna þüphe kalmamýþtý. "Bekerhouse" kahramaný sevin-
cinden baðýra cak tý. Tüyleri ürpermiþ, bir arslan gibi hemen 
þikârýnýn üs tüne atýlmak istiyordu. Belindeki bombayý çýkardý, 
þimâl ayýsýný iniyle be raber berhevâ etmeði arzuladý. Son ra bu 
fikri beðenmedi karþý karþýya ge lip mertçesine hesabýný gör-
meye karar verdi; bunu muvâfýk bulmadý. Ýyi haberler almak 
için kollarýný baðlayýp karargâha götüreceðim dedi. Ýyi haber 
almak düþüncesi fikrinde en güzel bir tedbirin doðmasýna 
sebep oldu. Meserre tinden yumruklarýný havaya kal dýrarak 
sen ne vakit olsa benimsin! diye sýç radý, hemen telefon telini 
araþtýrmaya baþladý.

 Çok geçmemiþti ki medhali önün de heyecanýndan 
yekpâre bir ateþ gibi feverân eden Fahreddin Çavuþ, se lîm bir 
kuzu gibi iki büklüm telefon telini takip ediyordu. Yürüdü, 
yürüdü ve sonra ceht ve istikâmetini tayin için bir daha durdu. 
Þimdi tam kendi siperleri istikâmetinde bulunuyordu. Ýki gece 
evvel keþfe çýktýðý zaman yanýna aldýðý beyaz þeritlerden bir 
deste çýkardý, orada telefon teline baðladý. Doðruca tabur 
kumandanýnýn yanýna koþtu. Vazi yet-i askeriyyesini almýþ 
binbaþýnýn karþýsýnda canlý bir âbi de-i za fer ma hâbetiyle 
anlatýyordu. Beyaz þe ridin ucunu bırakdığı zaman, nasiye-i 
bülendini, binbaşının bûse-i takdiratı örtmüşdü...

Galiçya’da (Poddişalu) þühedâ mezarlýðý 
âbidesi

Galiçya’da kıt‘âtımızın yapdıkları siperlerle tel örgülerinin uzakdan görünüşü

Muharebeden bir ay sonra siperlerimizin 
önünde kalmýþ Rus cesetleri

karanlýklarý delercesine toprak 
yýðý nýnýn saðýný solunu tedkik eder-
ken açýlmýþ bir mazgaldan görün-
me meye çalýþýyordu. 

 Evet, avcý siperi deðil münferid 
bir hendek olsa olsa bir tarassud 
mevkiidir. Arkadan dolaþýp med-
halinden içine bakmalý ne var ne 
yok? dedi.
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 Onbeþ dakika sonra, düþman ba taryasýna verilen emirler 

aynen alýný yor ve ateþ tanzim ediliyordu ki: bu es nâda 

Fahreddin Çavuþ da tekrar þikârýna gidiyordu. Artýk tarassud 

mevkiindeki batarya kumandaný bataryasýyla birlikte intikamýn 

kahhâr pençesinde idiler.

-2-

 Büyük Rus taarruzunun mukka di mâtý baþlarken Fahred din 

Çavuþ diyordu: Aziz-i zû-intikam olan Allah, sen bugün beni 

mecruh veya þehid olmaktan siyânet et! 

 Niçin?... Ölümden mi korkuyordu? Hayýr! Onun kalbinde 

milletinin

sîne-i sâfýna açýlmýþ cerhalarýn sýzýlarý; 
onun vicdanýnda, saltanât-ý Ýslâmiye'yi 
yýkmak için padiþahýn tahtýný baltala-
mak isteyen darbelerin akisleri var... 
Þark'tan garba kadar heder edilmiþ 
Ýslâm ka nýyla bulanan gözleri, vatan-
da açýlan gülleri bile birer kan pýhtýsý 
þeklinde görüyor.

 Neler yapýlmýþtý? Kaç defalar. Sar-
maþýklar içinde mini mini yavrusunun 
kahkahalarýný dinleyen bir vâlidenin 
mesud yuvasýndan; firâþ-ý ih tizârda 
bir pederin baþý ucunda sefâlet le 
aðlayan bedbaht bir aile obasýna 
kadar. Bütün hânümânlar matemlere 
boðulmuþ, sönmüþtü.

 Kaç defalar... Tevcih edilen hýyâ-
netl er karþýsýnda Ýslâm'ýn namusu tit-
redi, tarihi çiðnendi kaç defalar.. Ýs lâ-
mýn 

kuvâ-yi hayâtiyyesini ifnâ için irtikâb edilen kasýtlar 
müvâcehesinde yükselen feryâda: "Adam ne be's var?" diye 
bir hiss-i hicâp duymadan sýrýtýldý. Camiler mi yýkýl madý, mah-
kemeler mi tekmelenmedi?...

 O, kibir ve nahvetiyle bizleri bir hande-i istihzâdan baþka 
bir þeye lâyýk görmeyen sýrýtkan Ýngiltere, o þuursuz Fransa, 
o bî-his Rusya ve o arsýz Ýtalya, hukûka mý tecâvüz etmedi-
ler?  Mu kaddesâta mý dokunmadýlar? Ýrtikâb etmedikleri 
hangi cinayet, hangi fesâd kaldý? Bunlar fezada mahv mý 
olacak? Âfâk, dinlesin! Beþere îsâr etmiþ ol duklarý zulmün 
enînleri duyulur. Bu nun her kalpte bir makesi var.

 Ýþte Fahreddin Çavuþ'un düþ ha miyyetinde de âh eden 
ukde... O, bunun için Allah'ýna 
yalvarýyor, yaþamak istiyordu. 
Çünkü dimaðý, tatlý in tikamýn 
þirin lezzetini duymak arzu suyla 
tutuþuyor. Bu zevki duymamak 
defter-i hayâtýný elim  bir hicran 
ile hülâsa etmek demekti. Bunu 
böyle hic ranla kapamak istemi-
yordu. Bo ðu þacak, boðuþacak 
ve ancak gönlünün tatmin edil-
miþ mallarýndan mensûc bir 
kefe ne sarýnarak sahne-i cidâli 
terk edecekti.

 Bugünleri ne kadar iþtiyakla 
beklemiþti!... Ne vakit bir taarruz 
olacak dense, bayram gününü 
karþýlayan ço cuklar gibi, sevin-
cinden gözlerine uyku girmezdi.

 Nihayet Rus taarruzu baþ la dý. 
Büyük günün þerefli saniyeleri, 
kalplerin þevkli darbânýyla hem-
âyâr Adana mektebi izcileri — İsmini taşıdıkları kumandanlarına karşı

İkinci Orduda sıhhî faaliyetler - Ordu kumandanı İzzet Paşa, yeni tesis edi-
len bakteriyolojihane küşad resminde.
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idi. Zâbitân ellerinde dürbün; zincir gibi akan, ço ðalan, 
karýncalanan câbecâ koþuþan, bir araya üþüþen sürüleri; emir 
gö tü rüp getiren, ilerlemek iste me di ðinden bir kaçamak yolu 
arayan, kumandasýný kollarýyla te'bid eyleyen münferid eþhâsý 
ve bütün o sahanýn gösterdiði köstebek yuvalarýný, mânialarý, 
baþ, boy ve muhtelif hedefleri tedkîk ediyor ve Fahreddin 

Çavuþ, kendi ku mandasýna verilen makineli tüfekleri 
çocuk gibi okþayarak tekrar eyliyordu: "Allahým! 

Sen, bugün beni mecruh veya þehîd 
olmakdan siyânet et." Kahraman 
asker! Ýhtimal ki yavrusunun, 
kýrmýzý yanaklarý üstüne sarkan 
ipek saçlarýný bu kadar safvet ve 
muhabbetle okþamamýþtý.

 Bu tüfekler, onda bütün nef-
ret ve lanetlerini söndürecek bir 
incizâb hâsýl etmiþ bekliyordu. 
Öðleden sonra muharebe o 
kadar kýzýþmýþtý ki son süratle 
insanýn hemen önünden geçen 
bir derenin gürültüsü nasýlsa,

öyle bir gürültü ile uçuþan top mermirelerinden biri düþmeden 
diðer üçü, beþi geçiyor... Kurþunlarýn ýslýklarý birbirlerinden 
tefrîk olunamýyor; bombalarýn birinin açtýðý hendeði diðerleri 
örtü yordu.

 Moskof sürüleri, sayýsýz haþerât gibi hücûma kalktýlar. 
Tüfek baþýlardan biri sordu: Fahreddin Çavuþ! Artýk yeter, 
ateþ açalým. Soðukkanlýlýkla: "Hayýr, bizim

siperlerin önün de kýrýlsýnlar ki inkâra 

me cal leri kalmasýn" diye ta kýldý.

 Tüfek baþýndakilerden ikisi daha Rah-

mân'a kavuþtuðu sýrada, Fahreddin Çavuþ, 

"Allah duâmý kabul etti" diyordu ve kalbi-

nin bütün hulûsuyla bir besmele çekerek 

ateþe baþladý.

 Akþamýn esrârengiz gölgeleri muhîtâne 

düþerken; adâ let-i ilâhiyye hüzünlü gölge-

lerin yasýný siliyordu. Artýk Rus taarruzu 

ta mamýyla kýrýlmýþ, o heybetli akýnlar bir 

he yûla gibi yýkýlmýþtý.

 Ertesi gün, Fahreddin Çavuþ, ihtiyatta 

býrakýldýðý için sürûrunu kaybetmiþ, 

mükedder idi. Hiddetinden küçük bir si’a 

dahilinde geziniyor; ve "Her muharebede 

bulu nayým da bu muharebede niçin kadýn 

gibi oturayým" diyordu. Sonra kadýnlarýn 

da harpte bir hisse-i iþtirakleri olduðunu 

düþünmüþ olmalý ki kabýna sýðamaz oldu. 

"Bekerhouse" diye Almanlar'ýn sol cenâ-

hýna kadar gitti; orada kendi alayýna men-

sûb iki taburun cephesine müthiþ taarruz-

lar icrâ edildiðini gördü. Hemen iki maki-

neli tüfegi münâsib bir mevziye yerleþtirip 

ateþ

Beþinci Ordu dört numaralý menzil hasta-
hanesinde tedavide Dobruca gâzileri

Galiçya’da fýrkalarýmýzdan birinin seyyar hastahanesinde ameliyat

Menzil hastahanelerimizde gâziler sofrasý

 





Cehennem tabiatýyla Mýsýr yoluna engel olan Sînâ Çölü’nde — bu yolun pek eski ve azimkâr âþinalarý

Şam’da menzil imalathanelerinde fişenk imali

açtý. Lâkin düþünüyordu, emir almadan gelmiþti. Bu hodserâne hareketini 
elbette muvâfýk görmüyordu. Þimdi hissiyâtý ile efkârý arasýnda bir 
mücâdele açýlmýþ ve kendisi bu ikisinden birisini iltizâmda muztarr 
kalmýþtý.

 Evet, öc almak ve düþmanýn hâk-i helâke serildiðini kana kana seyret-
mek ne býrakýlmaz bir saâdet, ne doyulmaz bir nimettir!... Bundan nasýl 
vazgeçilebilirdi? Husûsiyle düþman bu cephede pek kuvvetli idi. Fakat, ya 
daha mühim bir mevkiye ihtiyat kuvveti sevketmek lazým gelirse kendisini 
nerede bulacaklar? Ýki makineli tüfeðin bir tabura muâdil olduðunu biliyor-
du.

 Nihayet, bu tereddüt azabýndan kurtulmak için gidip kýtasýna haber 
vermeði muvâfýk buldu ve neferlerine, kendi gelinceye kadar ateþe devam 
etmelerini emretti. Çok ayrýlmamýþtý ki mensub olduðu taburun, ilerdeki 
taburlarý takviyye etmek üzere boyun noktasýna doðru ilerlemekte 
olduðunu müþâhede eyledi. Artýk sevincine pâyân yoktu...

Medine-i Münevvere ve Filistin mücahidlerinden mürekkep akýncý müfrezesi: Akýndan evvel hurmalık 
sayesinde bir lahza istirahat

Sînâ Çölü’nün kumandan ve zâbitleri ile Ýngiliz týrnaðýndan kurtulan ak sakallý þeyhleri

Sînâ Çölünde serap: Devesiyle üstünde bir askerimiz yalnýz baþýna saðýndaki beyaz dalgalý 
kum serpintisi uzaktan suya müþtak nazarýna su birikintisi görünmesi

Yalak baþýnda nakliye develeri

DörDüncü OrDunun Harp LevHaLarı

Sînâ Çölü’nde — Sedd-i Çin kadar müþkil su yolu akýntýsý

 Tabur, boyun noktasýna çýkmaya kalmadan bir mermi bârânýna tutul-
du, kahraman çavuþ, hemen tüfeklerinin yanýna koþarak bunlarý önündeki 
tepenin üstüne, açýða yerleþtirdi ve bütün düþman ateþini kendi üstüne 
celbetti. Taburlar, o bunaltýcý mermi saðanaðýndan kurtulduklarý sýrada 
Fahreddin Çavuþ, yan ateþiyle düþman hatlarýný orak biçer gibi biçiyordu.

 Bugün, yine Ruslar bîtâb ve tüvân... Dereleri, ecsâd ile doldurmuþlardý. 
Yaralýlarý toplamaya çýkan Rus efrâdý üzeri ne mukâbele-bi’l-misi olmak 
üzere ateþ etmek isteyen bir nefere Fahreddin Çavuþ: "Býrak" dedi: "Bu 
Türklüðe yakýþmaz."

 Ey elmas yürekli Türk! Sende faziletin la-yefnâ hazîneleri var..

Þiþli 31 Kânûn-ý evvel 331

Mehmed Rifat
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ÇAnAKKALE KAHRAMAnLARi

Býr Zâbitin Müþâhedâtından:

 Çanakkale müdafaasýnýn par  lak ve þanlý safhalarýný gö zü mün 
önüne getirdiðim zaman, tarihte pek ulvî bir sahîfe teþ kil edecek 
olan bu destan-ý zaferin kahramanlýk menkabeleri, kalbi bir gaþy-ý 
cengâverâneye müstaðrak ediyor. Anlýyorum ki tarihte misli 
sebketmemiþ akýnlarýyla Asya’nýn bir ucundan Avrupa’nýn 
göbeðine kadar iler le yen, tarih-i kâinatta þan, satvet, ha mâ set, 
istihkâr-ý mevt levhalarý vücûda ge ti ren necîb ýrkýmýz þimdi yir-
minci as rýn tarih-i hamâsetine de bir man zû me-i gâlibiyyet ilave 
etti. Bu manzume-i garrânýn her mýsra-ý rengini þanlý zâ bit leri-
mizin, kahraman neferlerimizin âvâze-i celâdetiyle a’sâr-ý müs-
takbeleye aks-endâz olacaktýr.

 Bulunduðum muharebeler 18-19 Nisan, 22 Mayýs, 15 Hazi-
ran 331 mu ha  rebeleriydi. Þanlý pâyitahtýmýza gir mek için Osman-
lý dârü’s-salta nasýnýn ka pýlarýný zorlayan hâin düþmana or du muz 
kahramânâne mukâbele edi yordu. Çanakkale müdafaa-

sevgili yurtlarý mý zýn mevcudiyetini muhafaza azmiyle gale yân 
eden yüreklerimiz, ayný zamanda, þanlý milletimizin gurur ve 
mefha re tiyle mâlî idi. Düþmana her savletimiz de, bir zamanlar 
bu topraklarý fethetmek, bize latîf bir vatan hediye eylemek için 
þehzâde Süleyman Paþalarýn, Ece Beylerin, Fâzýl Beylerin bu 
sa hil lerde kahramanlýk numûneleri gösterdiklerini, þanlý ordumu-
zun Rume li'n de tarihte misli görülmeyen parlak za fer leri ihrâz 
için yine bu sahillerden zafer türküleriyle geçtiklerini tahattur 
ediyorduk. Bu tahattur bizim için bir neþîde-i teþvikti. Kulak-
larýmýz bu neþî de-i gâlibiyyetin kalbe ferah veren na gamâtý ile 
dolu olduðu halde ilerliyor, ateþler içine atýlýyor, mermiler altýn da 
çarpýþýyor, vuruluyor, vuruluyor, yara la rýmýzdan kanlar akdýðý 
halde düþmaný tepelemekten geri durmuyorduk.

 18-19 Nisan gecesiydi. Düþman ge mileri denizden, toplarý ve 
makineli tüfekleri karadan etrafý cehennemî ateþler içinde 
býrakýyordu. Karanlýk bir geceydi. Düþman zulmet-i leylden istifa-
de ederek ânî bir gece taarruzu yapmak istiyordu. Düþman ateþi 
gittikçe þiddetini artý rýyor bu müthiþ  ve cehennemî ateþ altýnda 
kýtaâtýmýz 

sýnýn hemen her günü parlak muvaffakiyyetlerle hi tâme eriyor-
du. Düþman her savletinde mað lûbâne püskürtülüyor, siperleri 
içine taarruz eden askerimizin parlak sün gü leri altýnda 
mezbûhâne yerlere seri liyordu. Her taarruz eden takým veya 
bölük düþmandan aldýðý ganâimle dö nüyor ve her ilerlediði nok-

tada ölün ceye 
kadar sebât edi-
yordu. Düþmanla 
aramýzdaki mesa-
fe gâyet azdý. Etra-
fý mýz, vatanýmýzýn 
dilniþîn sahillerini 
öpen denizlerle 
kuþatýlmýþtý. Biz bu 
mukaddes topra-
ðýn o ufak ve kýy-
met tar par çasýný 
müdafaa için düþ-
man kurþun larý na 
g ö ð ü s l e r i m i z i 
siper ediyorduk. 
Vatan aþkýyla çar-
pan, geri de 
b ý r a k t ý ð ý m ý z 
vâ l ide le r imiz in 
hemþirelerimi zin, 
evlatlarýmýzýn, 

þanlý bir surette müdafaa ediliyordu. Ateþin þiddeti o derece idi ki, 
hatlarýmýzda emir ve kumanda muhtell olmuþtu. Düþ man, gemiler-
den icrâ edilen ateþlerin himâyesinde taarruz ediyordu. Ortalýðý 
azîm bir dehþet istilâ etmiþti. Denizin korkunç ve siyah ufuklarýndan 
üze rimize ateþler saçýlýyordu. Muhâre benin bu müthiþ saf hasýn da, 
126. Alay'ýn bi rin -
ci tabur yâ ve ri 
Mülâzým-ý sânî 
Bin gâzili Hüse yin 
Efendi düþmana 
kahra mânâne bir 
mukâbil taarruz 
icrâ et mek istedi. 
Kendi tabur yâve-
ri olduðu halde, 
düþman ateþleri 
altýnda müteferrik 
sûrette müdâ faa-
da bulunan ufak 
kýtalarý topladý. Bu 
bir avuç kahra-
man ile düþman 
hatlarý üzerine 
atýldý. Askerleri mi-
zin savleti o dere-
ce cesû-

Kafkas cephesinde harp müşkilatıYalçın kayalık, vadilerde yürüyüş

Kafkas cephesinde bir karargahda musıka nöbet çalıyor.
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râne idi ki, fedâkâr Hüseyin Efendi düþman hattýný az zaman-
da yarmaya muvaffak oldu. Artýk gözü hiçbir tehlike, hiçbir 
felaket, hiçbir dehþet görmüyordu. Elinde kýlýç, kahraman 
askerleri peþinde, Allah! Allah avâzesiyle ilerliyordu. Hüseyin 
Efendi bu þanlý mücadelede þehid oldu; fakat sâir kýtalarýmýza 
parlak bir zafer numûnesi gösterdi. Hüseyin Efendi 26 
yaþýnda, zeki, sýnýfýndan birincilikle neþet etmiþ, genç ve 
fedakâr bir zâbitti.

 Hüseyin Efendi'nin fedakârlýðý parlak bir galibiyetle tetvîc 
edildi. Arka daþ larýndan tabur yâveri Selanikli Mü la zým-ý sânî 
Ýsmail Efendi ile yine mez kûr alayýn birinci tabur, birinci bölük 
kumandaný Mülâzým-ý evvel Bursalý Hacý Ali Rýzâ Efendi diðer 
noktalarda bu hamâseti þanlý zaferlerle ikmâl etti ler. Ayný 
gecede vukûa gelen Kirte Muhârebesi'nde düþmana karþý 
yapý lan mukâbil taarruzda o derece ce sû râne ve sebatkârâne 
hareket ettiler ki, düþmaný

331'de (Kireçtepe) mýntýkasýnda gösterdi. Hacý Ali Rýza 
Efendi'nin o günkü hamâseti pek parlaktý.

 Vatan uðrunda hiçbir fedâkârlýktan geri durmayan bu þecî 
zâbitimiz düþmanýn top mermileriyle yýktýðý topraklar altýnda 
kaldý. Vücudunda hâsýl olan berelerden katiyyen fütûr getir-
meyerek topraklardan sýyrýldý itidâlini katiyyen bozmadý. 
Sevgili vazîfesini ihrâz-ý gâlibiyyet edinceye kadar îfâ etti. 
Nihayet ibrâz eylediði fedakarlýklar ve cesa ret lerle bütün 
arkadaþlar arasýnda kahraman unvan-ý mübeccelini ihrâza 
mu vaffak oldu.

 Sýðýndere Muharebesi zâbitleri mizin celâdetlerine rengin 
bir saha teþ kil ediyordu. Ayný mevkide 15 Haziran 331'de 
vukûa gelen muharebe de yine Selanikli Mülâzým-ý sânî Ýsmail 
Efendi ile ayný taburun dördüncü bölük ku man daný 
Trablusgarplý Yüzbaþý Ali Ulvi Efendi þanlý ordumuzda numûne 
olabilecek kahramanlýklar ibrâz eyle miþ lerdi.

sahile kadar püskürtmeye muvaffak oldular. Bu iki kahraman 23 
Mayýs 331'de Sýðýndere Muhare besi'nde þanlý bir sürette muvaf-
fakiyyet ihrâz ey lediler.

 Selanikli Ýsmail Efendi Sýðýn dere'de sol cenahýmýzý ihâtaya 
teþebbüs eden düþmana karþý mukâbil taarruza geçen kýtamýza 
pek muvaffakiyetli bir surette rehberlik vazifesini ifa etti. Araziden 
istifade ederek ilerleyen düþmaný maiyyetindeki efrâdýn süngüleri 
ve bombalarýyla defe muvaffak oldu. Düþmana pek fazla telefât 
verdirdi. O günün muharebesi Ýsmail Efendi'nin kahraman lýðý 

sayesinde lehimizde ne ti -
celendi. Düþmaný iþgâl etti ði 
mevzîden tard ettiði gibi 
maiyyetindeki kah raman lar la 
elli tüfek, bir telefon ve ki litli 
sedye iðtinâm etmeye muvaf-
fak oldu. Yine o gün týpký 
Mülâ zým-ý evvel Bur sa lý Hacý 
Ali Rýza Efendi de mu kâ bil 
taarruzda pek besâ letkârane 
hareket etti. Düþ maný siperler 
içinde bastýrdý. Eline geçen 
düþmanlarý yine siperler için-
de ezdi, elli tüfek ve  yirmi 
sekiz sandýk cephane iðtinâ mý-
na muvaffak oldu. Fakat en 
büyük kahramanlýðý 29 Eylül

 Mülâzým-ý sânî Ýsmail Efendi Sý ðýndere'ye karþý baskýn yap-
mak isteyen düþmaný bombalarla o derece telefâta dûçâr etti 
ki taburunun cephesindeki düþman artýk bir daha taarruza 
cüret edemedi. Ayný zamanda kýtaâtýmýz ta ra fýndan da ihâta 
edildi. Ýsmail Efen di'nin besâleti ve cesâreti sayesinde katî bir 
gâlibiyyet ihrâzýna muvaffakýy yet hâsýl oldu. Yüzbaþý Ali Ulvi 
Efendi ise sebât gayretiyle fedâ-yý cân edinceye kadar 
düþmanla çarpýþtý. Karþýsýnda Ýngilizlerin anûd bir kýtasý 
gaddârâne tecavüz ediyordu. Kahraman yüzba þý mýz cesa re-
tine asla fütûr getirmedi. 
Düþ  mana kanlý bir süngü 
hücûmu icrâ etti.  Kar þý sýna 
anûdâne bir savletle çýkan 
Ýn giliz yüzbaþýsýný bir kur-
þun da yere serdi. Muhare-
be nin kargaþalýðý içinde 
önü ne gelen düþmaný birer 
birer te peledi, düþmandan 
bir çoðunu bizzat telef ettik-
ten sonra pek parlak bir 
su ret le þehadeti ihrâz eyle-
di. Ali Ulvi Efen di'nin bu 
fe da karlýðý muharebenin bu 
safhasýný lehimizde netice-
lendir meye muvaffakiyet 
hâ sýl etti. 

Mücahidînden iki kıymetli vücud ve refikleriNuri Paşa çölde. Bir muharebe akşamı

Sağdaki resim:

Sağdan: 1- Hayati Bey, 
2- Cibril Bey,  

3- Mülazım-ı evvel 

Hamdi Efendi

Soldaki resim:  
Soldan: 1- Nuri Paşa,  
2- Zabitandan Fehmi 
Efendi, 3- Mülazım-ı 
evvel Hamdi Efendi,  
4- Tüfenkci ustası 

Ahmed Efendi

Trablus sahilinde tahtelbahirden ihrac ameliyesi

Trablus’da birlik yolunda harp levhaları
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İRAn vE TAyyAREciLiK

 Kutü’l-Âmare muzafferiyetini İran’a, Osmanlı ordusunun 
müstevlî Rus kuvvetlerine başlayan taarruzu hengamında 
zerrîn kanadlarıyla Türk tayyarelerinin veleh-resan sadaları 
tebşir etdi.

 İran; o zavallı İslam yurdu! Cebin gâsıblarının müdafaa-
sız istila etdiği o topraklara gerek düşman gerek dost şimdi-
ye kadar daha hiçbir tayyare tekerleği dokunmamışdı. 
Ahval-i tabiiyyesi hasebiyle tayyarelerin cüvelanına katiyen 
müsaid olamayacağı işaatıyla 

dört bine karib râkımlı dağları derin vadileriyle tayyarecilik 

nokta-i nazarından son derece tehlikeli olmakla beraber 

bütün bu avarız silsile-i cibalin bir lahzada alt üst etmeye 

muktedir mahûf cereyanları sahib-i azm Türk tayyarecileri-

nin cüvelanına hiçbir vakitde mani olamadı. En mükemmel 

âlât-ı tayeraniye ile bile ekser zamanlar iki tarafı yükselmiş 

dağlarla muhat derin vadilerin içerisinde uçmaya mecburi-

yet elveren bütün bu arazide cesur Türk tayyarecileri düş-

mandan nîm hurde zabt edilmiş ganimet tayyareleriyle bile 

uçuşlar yapmış, karada yedikleri kahhar Türk yumruklarını 

düşmanın tepelerinde kalblerini titreten vızıltıları ufak arıza-

lara iltica veya firara mecbur 

eden bombalarıyla tecessüm 

etdirmişler, hasmlarını bile hay-

retlere sokmuşlardı. Kirmanşah’a 

ilk Türk tayyaresinin nüzulü o 

kadar tarihî bir gün olmuş ki..

Tayyarenin inişini müteakib İran 

kumandanı şehbenderimizle 

beraber istikbale koşmuşlar ve 

bu azimkar kahramanları o 

kadar hâr, samimî bir tarzda 

kucaklamışlardı ki insanın sene-

lerden beri bütün desayis-i siya-

siyeye kurban olmuş zavallı 

İslamların geçirdikleri iftirak-ı 

hayata acımaması, gözlerinin 

gayr-ı ihtiyarî ıslanmaması müm-

kün değil idi. İslam kardeşlerinin 

pür-iftihar kabarmış göğüslerin-

den fırlayan alkışlar, avaze-i 

teşekkürat arasında o günü 

geçiren kahraman tayyarecileri-

mizin ertesi günü Kirmanşah 

üzerinde İran kumandanının 

emriyle yapdıkları cüvelanlar, 

Kirmanşah’a ihtimal bidayet 

teessüsünden beri yaşamadığı 

tarihî ve büyük bir bayram günü 

yaşatmışdı; gayet alçak ve tehli-

keli uçuşlar keskin virajlar 

devamlı ispirallerle dolaşan kah-

ramanları alkışlayan bütün hal-

kın yükselen avaze-i şükranı 

semaları kaplıyordu. Şu anda 

Rus entrikalarına kurban olmuş, 

yurdlarına hıyanet etmiş Rusofil 

İranîlerin bile kalblerinde acı bir 

nevmidî ve peşimânî his etme-

meleri kabil değil idi.

 Ertesi günü sevimli cesur tayyarecilerimiz Rusların yega-

ne sermaye-i harb ve cidalleri olan firarlarını takib ve keşf 

vazifesiyle cebîn Rusların adem-i imkan nazariyelerini kesr 

eden oldukca büyük

 İranlıların ümidlerini kesre müteşebbis cebîn Ruslar, bir 
Türk tayyaresinin cüvelanı hayretiyle pür-havf ve dehşet 
titrerlerken şimdiye kadar ateşin ümidler ve intizarlar içeri-
sinde kavrulan zavallı islamlar pür-şetaret çırpınıyorlardı. 
İran arazisi, bilhassa hududları

Bahriyemizin meşkur faaliyeti - Gemici çırak mektebinde ikbal-i vatan dersleri

Gemici çırak mektebi talebeleri yüzme talimlerinde
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ve tehlikeli bir seyahat yapmışlardı.. “Ova”ya kadar 
imtidad eden altı yüz elli kilometrelik bu seyahatden 
avdet eden kahraman tayyarecilerimiz o gün mütema-
diyen pür-hezimet çekilen Rus kollarına bomba atma-
ya ihtiyac his etmeksizin acemi topcu ve piyadeleri 
üzerlerine en alçak mesafelere kadar inmişler ve mit-
ralyözleriyle şiddetli ve tesirli bir suretde taarruzla 
esasen kalbleri pür-havf titreyen korkakları çil yavrusu 
gibi dağıtmış, perişan etmişlerdi. Değil tayyarelerimiz-
le çarpışmak için harb tayyarelerine küçük keşif tayya-
relerine bile malik olmayan Rusların tayyarelerimizden 

olan korkuları o kadar gülünç 
levhalar husule getiriyordu ki 
şurada ufak bir misalini zikr 
etmeden geçemeyeceğim:

 “Keşf vazifesiyle uçan 
bir tayyaremiz bir gün aşağı-
da Ruslara ufak bir sürpriz 
yapmak için yüksekden gaz 
keserek üzerlerine yüz elli iki 
yüz metreye kadar inmeye 
başlar. Şatır çehreleriyle 
mendil sallayarak bu kadar 
aşağıya kadar inen cesur tay-
yarecilerimizin ancak bu 
mesafede kahraman Türkler 
olduğunu anlayan Ruslar 
darmadağın bir suretde kaç-
maya başlar. Tabanca ve 
kılınç 

tersi darbeleriyle müessesi yalancı bir inzibatla endah-
ta yeltenen kıt‘âtın üzerlerinden tekrar yükselmeye 
başlayan tayyaremiz Rusların bir havf ve hayret açıl-
mış ağızları karşısında ferîh ve fahûr salimen avdet 
eder.” Sevimli tayyarecimiz pür-tevazu şu hikayeyi 
nakl etdikden sonra istihfafkarane bükülmüş dudakla-
rından gayr-ı ihtiyarî şu sözler dökülmüşdü: “—İnsan 
böyle cin düşman karşısında uçmakdan, havada pek 
boş, karşısında hiçbir mani görmeden dolaşmakdan 
bayağı usanıyor”.

Yavuz zırhlısında çelik vücudlar

Bahriye makineci çırak mektebi talebeleri - talim gemisinde idman taliminde
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þEHÝT HAKKi FAZiL BEy]*]

 Mukaddes vatanýn aþk-ý mü eb bedi 
uðrunda çar pýþ týðýmýz bu halâs har bi nin bize 
kaybet tir diði fakat tarihimize necîb milletimin o 
kitab-ý þan ve þöhretine kazandýrdýðý muazzez 
bir kâfile-i þühedâ var. Selâmet ve istikballer 
nâ mý na ölümle kucaklaþarak kendi mu azzez ve 
sevgili hayatlarýndan din ve vatan için bir ömr-i 
müebbed ihzâr ve ihdâ eden bu fedâkâr ve 
lâyemût in san larý tanýmak, onlarý kalplerimizin 
en hâr ve samîmî hürmetleriyle yâd ve tevkîr 
ederek hamâsetli menkabelerini dinlemek bizim 
için feci olduðu kadar þerefli ve gu rur-bahþ bir 
vazifedir. Ýþte bugün Felâhi ye’nin semâ-yý âteþini 

altýnda galibiyet ve zaferimizin bir niþâne-i hamd ve þükrâný 
olan tâ but-ý zî-hûn ve heybeti önünde kemâl ve hürmetle 
eðildiðimiz son nefesine ka dar vata ný için yaþamýþ ve 
çalýþmýþ muh terem bir kuman danýn fedakârlýk ve hamâsetle 
mâlâmâl hayat mücâ he desinden bahs ile o mütevâzi ve 
sevgili kahramâný tanýtmaya çalýþacaðým:

 Felâhiye cephe-i harbinde ihrâz-ý mer   tebe-i þehâdet 
eyleyen Kaimmakam Mihal Gâzizâde Hakký Fâzýl Bey’in 
ufû liyle muktedir bir asker, milletimizin nadir yetiþ tir di ði bir 
ku  mandan kaybetmiþ oluyoruz. Ec dâ dýndan mevrûs 

ha mâset ve asâleti, hissi necâbet 
ve fazîletle tetvîç etmiþ olan Fâzýl 
Bey’in saf ve temiz Müs lüman göð-
 sü altýnda necîb duygular taþý yan 
güzel kalbi yalnýz va tanýn i’lâ-yý þân 
ve þevketi, milletin terakki ve teâlîsi 
için titrerdi. Harbin îlâ nýný azim bir 
sürûrla kar þýlayan Hakký Bey 
bidâyet-i harp te kalbinin eski ve 
ateþli kinini söndürmek için Mos-
kof hudûduna koþtu. Mev cû diyye-
tinin bü tün varlý ðýyla çalýþarak azîm 
harpler yap tý. Müte addid ma hal-
linden yaralan dýðý halde vazîfesine 
olan merbu ti yeti, vatanýna karþý 
bes lediði mu hab beti onu harp 
meydanýn dan ayýr madý. Gös terdiði 
þecâat son derece mazhar-ý tak dîr 

olarak 1 Ey lül 331’de Kaimmakamlý ða ter fi eyledi.

 Artýk Kýrk Üçüncü Alay orduda þerefli bir nâm kazanmýþtý. 
Bu fedâkar alayýn menâkýb-i besâletinden bahs edenlerin 
nazarlarýnda derhal Fazýl Hakký Bey tecessüm ediyor. 
Herkes onun huzûr-ý þecâat ve fedâkârisinde hürmetle 
mütehassis oluyordu. Bir müddet sonra Gazi-zâde Gazi 
Hakký Bey’e Irak’ta mülâki oluyoruz. Fâzýl Bey bu cephe-i 
azîmi kendisine dehâ-yi harbine vâsi bir meydan-ý celâdet 
ve imtihan buldu. Müteaddid muhârebe ler icrâ ederek 
yalnýz bizi

Ýdâremize gönderilen bir mektuptan *

deðil düþmanlarýný bile hayran býrakan bir ikti-
dar ve azimle çalýþtý; 8 Kânun-ý sânî 331’de 
vukû bulan þedîd ve hûn-rîz bir harbi düþman 
için elim ve müthiþ, bizim için emsalsiz bir 
gâlibiyyetle tez yîn etti. Mahza kendi sebat ve 
þe câatiyle ihrâz olunan bu mühim zafer üzeri-
ne sevgili alayýnýn mübarek bay ra ðý altýn ve 
gümüþ muhârebe ma dal yalarýyla taltif ve tez-
yin edilmiþ, Fazýl Bey nâmý herkesin meshûr-ý 
hürmet ve muhabbeti olmuþtur. Her ulaþdýðý 
harbi þanla esâme ve zaferle ikmâl eden Hakký 
Fazýl Bey vatanýna medyûn olduðu hizmetleri 
ifâya muvaffaki yetinden dolayý pek büyük 
sevinçler hissetti. Bize gönderdiði mektuplarýnýn 
her birisine Allah’ýn himmetiyle iptidâ ettiði bu vazîfe 
uðrunda hayatýný feda edeceðinden bahseder, dâima 
temenni-i þehâdet eylerdi. Þîrâne hamâset ve þecâatini 
mütevâzi ve necîp etvârýyla setreden Fâzýl Bey rûhâni bir 
sevinçle harpten harbe koþar. Zaferden zafere, þandan 
büyüklüðe yükseliyordu. Nihayet Irak vukûât-ý harbiyyesi-
nin mühim ve zîþân eserlerinden biri olan yirmi yedi mart 
harbinde hüdâ pesendâne bir gayret ve besâletle çalýþtý. 
Kahraman süngülerimizin huzûr-ý heybet ve dehþeti önün-
de dûçâr-ý hezimet olan makhûr ve perîþan düþmaný takib 
ve tarassud ederken o pek sevdiði sancaðýnýn kýrmýzý ve 
nurlu gölgeleri altýnda can verdi. Ve bu sûretle

serâpâ kan ve ateþten ibaret hayat mücâhedesine muh-
teþem bir hâtime çekdi. Muazzez ve þanlý bir hayattan, 
kan lý ve sessiz bir ölüme geçen þehid Fâzýl Bey aralýk-
larýndan kan sýzan tabutuyla semâ-yi ebediyyete revân 
olurken o melâl-engiz vaz-ý pür-sükûn ve heybetiyle bize 
son bir nasîhat ve takîb edilecek bir tarîk-i hidâyet ve 
selâmet gösterdi: Benim gibi olmaya çalýþýnýz!

Bu mümtaz ve faal askere ne mutlu ki hepimiz için mukar-
rer olan ölüm ona vazifesi baþýnda, silahý elinde mülâkî 
oldu. Ben bu kýymetli þehidin hatýra-ý muazzezine ithaf-ý 
ta’zîmât ederken müþa’þa hayat ve bu muazzam memât 
için gýptalar taþýyorum.

Mihal Gâzizâde Kaimmakam 

Þehid Hakký Fazýl Bey

Almanya’da Libenştayn kaplıcalarında taht-ı tedavide bulunan yaralı Osmanlı zabitanından bir kısım
Oturanlar: Sağdan; Mülazım-ı evvel Halid, Yüzbaşı Aziz, Yüzbaşı Cemal ve Ahmed efendiler



Y107 T1 Kumandaný Vekili 
Kýdemli Yüzbaþý Yusuf Efendi. 

(12 Kanun-ı sani 330)

Y36 T4 Kumandaný Binbaþý 
Abdülkadir Bey  
(1 Haziran 331)

Y60 t1 Kumandaný Binbaþý 
Recep Bey  

(25 Temmuz 331)

Erkân-ý Harb Miralayý Haci  
Tevfik oðlu Ýbrahim Edhem  

Bey Tarih-i şehadeti:  
(6 Kânun-ý sâni 330)

Y5 T3 K3 Kumandaný 
Yüzbaþý Tevfik Efendi  

(2 Haziran 331)

Y89 Yâveri Mülâzým-ý evvel 
Mehmed Sâib Efendi

(19 Kânun-ý evvel 330)

Üçüncü Kolordu Menzil 
Etýbbâsýndan Mükellef 
Yüzbaþý Sedad Efendi  

(19 Mart 331)

Birinci Kolordu 
AçýðýndaYüzbaþý Tahir 

Efendi (27 Temmuz 332)

Y32 K6 Mülâzým-ý sânisi 
Mustafa Efendi 

(22 Haziran 331)

Y34 t2 K3 Zâbit Vekili Ekrem 
Mazhar Efendi

(26 Kânun-ý evvel 331)

Y125 Yâveri Mülâzým-ý evvel 
Münif Efendi 

(11 Temmuz 331)

Eczacý Mülâzým-ý evvel 
Mustafa Nazif Efendi

(31 Kânun-ý evvel 330)

Tabib Muavini Karaosman 
oðlu Þükrü Gündüz Efendi

(10 Þubat 331) 

Y27 K9 Mülâzým-ý sânisi 
Lütfi Efendi 

(15 Haziran 332)

Trabzon Jandarma Alayý 
Gü müþ hane Taburu Korkut 
Takým Ku man daný Mülâzým-ý 

sâni Mustafa Efendi 
(22 Teþrin-i evvel 331)

Erzurumlu Jandarma Alayý 
Mükerrer Üçüncü Hudud 
Bölüðü Mülâzým-ý sânisi 

Ýbrahim Efendi 
(14 Kânun-ý sâni 331)
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MÜBAREK ŞEHİDLERİMİZ
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etmediklerinden on altıncı sayının neşrine kadar 

abonelerini ikmal etmeyen abonelerimize mezkur 

16’ncı sayıdan itibaren mecmua gönderilmeyecek 

ve kayıdları kapadılacakdır.

 2- Fark-ı fiyat irsal olunurken 

kayıd ve iade olunmak üzre 

abone makbuz senedlerinin de 

birlikde gönderilmesi ve sened 

gönderilemediği takdirde 

abone numrosunun iş‘ârı kati-

yetle ihbar ve reca olunur.

Muhterem Kar’ilerimize:

 1- 10 ve 11’inci sayılarımızda, mecmuamızın bir 

yıllık iştirak bedeli posta ücreti de dahil olduğu 

halde 25 kuruşa iblağ edilmiş 

olduğundan evvelce 15 kuruş 

göndererek 24 nüsha itibar edi-

len bir seneliğe abone olan zeva-

tın fark-ı fiyat olarak yalnız yedi 

kuruş göndermeleri ve işbu farkı 

göndermeyenlere risalatın kat‘ 

edileceği ilan edilmişdi. Abonele-

rimizden bir kısmı işbu ilanımızı 

henüz nazar-ı dikkate alarak fark-ı 

mezkuru henüz irsal 

Abonelerimize:

 1- Mecmuanın noksan 

sayılarını talebe veya hud 

ziyaından şikayete ve abone 

tecdidine veya adres tebed-

dülüne dair sebk edecek 

iş‘arata bila teehhür cevab 

verebilmek için abone num-

rolarının işaret edilmesi reca 

olunur.

 2- Mecmuanın şerait-i işti-

rası birinci sahifede muayyen 

ve muharrer olduğundan 

bede linin suali veya teferruatı 

istilama dair olan muharrera-

ta cevab i‘ta edilemeyeceği.

3- Her sayı muntazaman

postalara tevdi‘ edilmek-
de olduğundan noksan 
sayıların mevrud postalar-
dan taharrî edilmesi lazım-
dır. İdaremizin bu husus-
da mesuliyet kabul etme-
yeceği tekrar ilan olunur.

Taşra Bayilerimize:

 Depozito akçesi hitam 

bulan bayilerimiz vakt ve 

zamanıyla para gönderme-

diklerinden bi’l-mecburiye 

irsalata devam edilemeyece-

ğinden yazılan mektubların 

nazar-ı dikkate alınarak 

depozito akçelerini(n)mun-

tazaman gönderilmesi reca 

olunur.

Rus cephesinde alınan üseradan: Ordumuza gönüllü giden İslam kardaşlarımızın cihada iştirakleri

Sevkiyat-ı askeriyemizden: Vagonlara bindirilmiş nakliye arabaları






