
Galiçya’da: Ateþli bombalarýný altmýþ metroya kadar düþman baðrýna savuran Osmanlý yiðitleri

Harp MecmuasıSayı – 17

Mart 1333

İdârehâne: İstanbul – Cağaloğlu 
Kapalıfırın Sokağı numara 6

(Telefon 1854)

İstanbul ve vilayât içün 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

Cemaziyelevvel 1335



Harp Mecmuası

Cemaziyelevvel 1335

Mart 1333



Sayı – 17 Harp Mecmuası Sahife 258

Galiçya'da düþmana karlý siperleri içinde ateş eden Osmanlý dilâverleri

Galiçya’da: Anavatandan uzak cephede þehzâdelerimizden Miralay Cemaleddin Efendi hazretleri kahraman müdâfîleri ziyaretten sonra bir fýrka karargâhýnda

2- Kaymakam Yasin Hilmi Bey, 3- Binbaşı İsmail Hakkı Bey, 4- Kaymakam Ahmet Muhtar Bey, 5- Yaver Mülazım-ı Evvel Nurettin Efendi, 6- 
Mülazım Kemalettin Efendi, 7- Mülazım Kazım Efendi

KAFKAS CEPHESİNDE

Bir zabitin defter hatıratından:

 26 Kanunıevvel 330— Ne elim bir gün. Kar dağ tepelerin-
de, vadilerde girdebadlar teşkil ederek yağıyor. Bazen bütün 
ufuk kapanıyor. Etraf dondurucu, öldürücü bir karanlık için-
de kalıyor. Tabiatla feveran-ı beşer birleşmiş, her tarafa ölüm, 
dehşet saçılıyor. Tipi biraz sükunet bulur bulmaz, uzaklarda, 
karlar içinde insan ve hayvandan mürekkeb müsellah kitlele-
rin dumanlı, karlı ufuklara doğru uzaklaştığı görülüyor, fırtına-
ların uğultulu sadalarını topların keskin velveleleri adeta yır-
tarcasına, delercesine geçerek kulaklarda haşin akisler peyda 
ediyor. İnsan tabiatın,

beşeriyetin en müthiş kuvvetlerini, en hevl-nak asarını göster-
diği bir sırada, vatanını felaket ve ölüm karşısında müdafaa 
etmekte bilseniz ne tatlı, ne ruh-ı istînâs bir hazz-ı derûnî 
duyuyor.

 Düşünüyorum: Bir zamanlar ecdadımızın yine bu dağlar-
da, yine bu ovalarda, yine tabiatın bu aynı tesiri, aynı tesir-i 
müthişi haiz şiddetleri karşısında Osmanlılık namını i‘lâ için, 
Osmanlı Türklerinin şehametini, celadetini, ulviyetini, azmini 
bütün cihana göstermek için Üsküdar’dan, her türlü vesait-i 
nakliyeden mahrum bir devirde, yürüye yürüye bu soğuk 
mıntıkalara geldiklerini, buralarda, bu uzak beldelerde şanlı 
zafer ihraz eylediklerini, düşmanlarını Aras vadilerinde, Kafkas 
geçitlerinde takip ederek bahr-i Kalzem sahillerine, demir 
kapılara, derbentlere kadar sürüp 
attıklarını tasavvur ediyorum. Bu 
azim-i cengaveranenin azamet ve 
mehabeti karşısında ecdadımızın 
ulu himmetine karşı a‘mak-ı ruhum-
da bir vecd-i tevkir hissetmekten 
kendimi alamıyorum.

 Filhakika bu mıntıkalarda hare-
ket eden eski Osmanlı ordusunun 
himmetini takdir etmemek gayr-ı 
kabildir. Bir zamanlar Yavuz Sultan 
Selimler de bu mıntıkaya gelen yol-
lardan geçmişler, Ferhat Paşalar, 
Özdemiroğlu Osman Paşalar cela-
detleriyle, hamasetleriyle tarihte 
ebedî bir nam-ı iftihar bırakmışlardı. 
Bugün Karadeniz’den İran hududu-
na kadar imtidad eden bu karlı harp 
mıntıkası o zamanlar kahraman 
ordumuzun mütevalî fedakarlıkları-
na ma‘kes olmuştu. Cesur paşaları-
mız askerlerinin cesaretlerini teşvik 
etmişler, onlarla beraber nehirler 
geçmişler, zulmetler içinde meşale 
savaşları yapmaktan geri durma-



mışlardır. Serdar Ferhat Paşa metanet ve hamasetini en ziya-
de bu havalide göstermiş, Özdemiroğlu Osman Paşa doksan 
yaşında olduğu halde buralarda destgireler içinde ordular 
idare etmiş, bu yollarda feda-yı can eylemişdi. Kahraman 
ordumuzun hain Ruslara karşı ihraz-ı zafer etmesi içün önü-

müzde müselsel ve parlak 
zafer misalleri vardı. 
Osman lı ordusu içün 
Kafkas mıntıkası bir 
mıntıka-i zaferdi, ordu-
muz, şimdi ecdadının ese-
rine tebaiyyet etmek, vata-
nımızın mevcudiyetine 
kasd eden düşmanlarımızı 
tepelemek azmiyle çalışı-
yor. Bu azmin âsarı zabit-
lerimizin, neferlerimizin 
misli na-mesbuk kahra-
manlıklarıyla tarih-i şan ve 
şerefimize bir sahife-i ifti-
har ilave ediyor.

 Fakat bu mıntıkalar-
da her zafer en müdhiş 
müdafaa, en takatsüz müş-
kilata karşı istihsal edildiği 

içün gayet kıymetdardır. Kış, buraların en bî-rahm düşmanı-
dır. Düşmanın mermileri tabiatın şedaidi karşısında hiç mesa-
besindedir. Bulutlara karışacak derecede yükselen tepeler, 
birer şahika-i mevt ve felaketdir. Oralarda geçen bir kafile, 
kar girdebadları içinde ber-heva olarak uçurumlarda erir, 
parçalanır. Arkadaşlarımdan bir zabit anlatdı: Kafkas mıntıka-
nın en sarp bir yerinde ahz-ı mevki etmişler. Karşılarında bir 
geçid varmış. Geçidin kenarı kamilen uçurum imiş. Düşman 
kendilerine taarruz etmek içün bu geçidden behemehal geç-
meğe mecbur imiş kahraman arkadaşım hikayesine devam 
ederek diyordu ki: “O günü bir dürlü unutamayacağım. Kar, 
fırtına, soğuk her tarafa ölüm saçıyordu. Vadiden tepeye 
çıkan, tepenin uçurum kenarını takip eden yolu uzakdan 
görünüyordu. Vadiden ateşlerimiz altında ilerlemeğe çalışan 

kol kısmen telefat veriyor, kurtulan-
lar tepeye doğru ilerliyordu. Bu 
suretle düşmanın hareketi ve bizim 
ateşlerimiz saatlerce devam etdi. Bir 
zaman oldu ki düşmandan eser 
görülmedi. Kıt‘amız düşmanın geç-
mek istediği geçidi işgal içün müsaid 
bir zamanda, furtunanın dindiği bir 
hengamda, ileri doğru hareket etdi. 
Gördüğümüz manzara müdhişdi! 
Tepeye çıkmak, yoldan geçmek iste-
yen düşman askerlerinden bir tek 
bile kurtulmamışdı. Soğuk ellerini 
dondurmuş, bura hepsini uçuruma 
yuvarlamışdı. Fakat mahûf bir ölüm 
darbesi arz eden uçurum çadır, at 
göğdesi, insan başı, parçalanmış kol-
lar ve ayaklarla dolu idi.

Düşman yalnız tabiatla mübareze etmiyordu. Cesur zabitle-
rimizin fedakar neferlerimizin süngülerine, kurşunlarına karşı 
mezbuhane mücadeleden geri durmuyordu. Bu mücadele-
den biri Bardız’da Çil Horos tepesi önünde vukua geldi. 
Hava soğukdu. Bura, etrafda kar girdebadları husule getiri-
yordu. 96’ncı 
alay Bardız’da 
Çil Horos tepe-
sini işgal etmiş-
di. Bu tepenin 
müda faası alına-
madı. Düşmanın 
ateşi, soğukun 
şiddeti bu vazi-
feyi müşkil bir 
hale getiriyordu. 
Fakat as ker-
lerimizin kuvve-i 
m a n e v i y e s i 
yerinde idi. 
Hiçbir felaket 
on ların azim ve 
metanet le r in i 
kıramıyordu. Bir 
zaman oldu ki 
düşman fasıla ile 
etdiği ateşleri şiddetlendirdi. Başımızın üzerinden kar furtu-
naları güya mermileri alup götürüyor, kulaklarımız velveleler, 
uğultular ile çınlayordu. Şarapneller müdhiş tarakalarla par-
çalanıyordu. O günün kahramanı Mülazım-ı sani Vanlı 
Hüsnü Efendi birinci tabur üçüncü bölüğe mensubdu. Genç 
zabit, öyle azim etmişdi ki, bu tepede düşmanın, tabiatın her 
dürlü müşkilatına rağmen ya vazifesini ifa edecek veya orada 
feda-yı can eyleyecekdi. Hüsnü Efendi’nin vazifesi düşmanın 
öldürücü ateşleri altında, karşısındaki tepeyi işgal eylemekdi. 
Bu işgal vazifesini ifa etmek, muharebenin bu safhasında 
gayet müşkildi. Hüsnü Efendi bu müşkilatı katiyen nazar-ı 
itibara almadı. Maiyyetindeki efradı teşcî‘ içün bî-perva siper-
lere koşdu. Kar furtunaları altında, ellerinde tüfenkler, zabit-
lerinin emirlerine intizar eden askerlerinin karşısına geçdi. 
Onlara bütün samimiyet-i vicdaniyesiyle şu sözleri söyledi:
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Galiçya’da: Düşman siperleriyle karşı karşıya

Galiçya’da: Karlı ormanlarda kıt‘âtımızın zeminlikleri önünde



 Daima önünüzdeyim, peşimi bırakmayınız. Vurulursam 

hiç bakmayınız, vazifenizi ifa ediniz. Yere düşersem, beni 

çiğneyerek zafere doğru koşunuz. Bilmiş olunuz ki muvaffa-

kiyet cesaretle kaimdir. Yardımcımız Cenab-ı Hakk’dır. 

Haydi bakayım, ileri! Daima ileri!”

 Son söz, Hüsnü Efendi’nin dudaklarından 

bir saika-i celadet gibi fırladı. Siperlerde âni, 

fakat azmâne bir hareket görüldü. Kar yağıyor, 

yaylım ateşler kıyametler koparıyor, soğuk elle-

ri ve ayakları donduruyordu. Bölük kahraman 

zabitinin peşinde sıçramalarla ilerileyordu. Her 

sıçrayışda kahraman askerlerimizden bir kaç 

kişi karlar üzerinde bir cism-i câmid halinde 

kalıyordu. Bir lahza geldi ki, fedakar zabitin 

birdenbire karlar üzerine düşdüğü görüldü. 

Bölük büsbütün galeyana geldi. Son savlet düş-

manın azim ve metanetini kırdı. Bir kaç dakika 

içinde tepenin cesur askerlerimiz tarafından 

işgal edildiği görüldü. Asker, zabitinin sözünü 

tutmuş, Osmanlı azmini en tahammülsüz mani-

lere karşı isbat eylemişdi. Bölük bu zaferi ihraz 

eylediği esnada idi ki, kahraman zabit karları 

üzerinde bî-ruh yatıyor, elinde karlar üzerine düşen kılıcı 

el-ân düşman istikametini gösteriyordu.

Müttefiklerimizin Tarihinden Alınacak Dersler

PruSyA’NıN İ‘TİlâSı

 Napolyon’un Prusya istilası 1806’dan itibaren altı yedi 

sene devam etdi. Bu büyük felaket neticesinde herkes 

Prusya devletinin artık kamilen çökdüğüne, hatta Prusya 

namının Avrupa haritasından sili-

neceğine zâhib olmuşdu. Filhakika 

Prusya’da inhitat alametleri öteden 

beri meşhud idi. Napolyon, öyle 

zan olunuyordu ki, asrın bütün 

siyasî tabibleri tarafından gayr-ı 

kabil-i ictinab bir suretde ölüme 

mahkum edilen bir hastaya son 

darbeyi indirmişdi. Halbuki Prusya 

yeniden i‘tilâ etdi, bu müdhiş tec-

rübeden yeni ve zinde bir halde 

yükselüp kurtuldu. Sebebi de aşi-

kardı; çünkü bu muazzam hükü-

meti vücuda getiren ademler, bu 

ademlerin hükümeti teşkil etmek 

içün kullandıkları vasıtalar, hükü-

metin sükuta hazırlandığı hen-

gamda da mevcuddu, fakat kimse-

nin dikkatini celb etmemişdi. Rahib Prad’ın tabiri vech ile 

“Prusya’nın Avrupa’ya karşı yalnız bir cebhesi, bir yüzü 

vardı”. Gayr-ı mütecanis bir takım malzeme ile inşa 

olunan bu cebhe 
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Uzak harp cephelerinde kumandanlarýmýzdan Cevad Paþa ve maiyyetleri

Galiçya’da Almanya İmparatoru hazretlerinin yevm-i viladetleri sene-i devriyesi münase-
betiyle müttefik kıt‘ât ümera ve zabitanından bir grup tebrik merasiminde

daha Büyük Frederik zamanında çatlamaya başlamışdı. Bu cep-

henin birgün behemehal yıkılacağı pek kolay anlaşılabilirdi. Fakat 

“Askerler! Bugün mühim bir vazifeye memur edildik. Şu kar-
şıki düşman siperine hücum edeceğim. Biliyorum hepimiz 
yarı donmuş bir haldeyiz. Ve bu vadide hücum da pek müş-
kildir. Fakat ordumuzun mukadderatı bizim bu kahramanane 
vazifeyi ifa etmekliğimize bağlıdır. Emin olunuz, ne ölüm 
korkulduğu kadar acı, ne de hayat zan olunduğu kadar tatlı-
dır. Kıymetli arkadaşlarımızı şehid eden, kanlar içinde bıra-
kan şu hain düşmandan intikam almak istemez misiniz?
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Galiçya cephesinin karlý vadilerinde Osmanlý borazaný bir süvari müfrezemize hücum emrini seslenirken

Galiçya’da: Osmanlý dilâverleri düþman tel örgülerine hücum zamanýnda

ve köpüklerinin altında, eyalet-

lerde aynı emellerle müte har-

rik, birbirinin yanında yaşa-

maya, aynı vatanı sevmeğe 

alışkın bir insan kitlesi vardı. Bu 

kitlede menafi-i umumiyeye 

hâdim öyle bir fikr-i irtibat hasıl 

olmuşdu ki, bu fikir o zamanlar 

İngiliz lerde bile mevcud değil-

di. Filhakika Prusya’da yüksek 

tabakanın fesad-ı ahlakını kim-

senin inkar

toprağın içinde derin ve sağlam 

temeller bulunduğunu, bu 

temellerin üzerindeki enkazı sili-

nip süpürüldükden sonra mahir 

mimarların aynı temeller üzerine 

eskisinden daha sağlam yeni bir 

bina inşa edebileceklerini ve bu 

yeni binanın malzemesi etrafa 

eski krallar tarafından eskiden 

beri yığılmış olduğunu kimse 

fark etmiyordu. 

 Filhakika Prusya milleti de, 

devleti gibi sun‘î idi. Bir müverri-

hin pek zarif bir tabiri vech ile, 

adeta alimane işlenmiş bir moza-

yik gibi idi. Fakat bu mozayik 

kalın ve sağlamdı ve esas teşkil 

ediyordu. Prusya’da menşe’leri 

muhtelif birçok ahaliyi müesse-

seler yekdiğerine birleşdirmişdi. 

Bu memleketde devlet hem 

maddî, hem millî idi. 

Memurlardan mürekkeb şebike 

tabakasının altında, büyük şehir-

lerin müttehic yüzlerinin 



etdiği yokdu; fakat bu fesad-ı ahlak ancak payitahta mün-

hasır kalıyordu. 

 Asıl devletin damarlarını teşkil eden küçük zadegan bu 

fesad-ı ahlaka giriftar olmamışdı. Bunlar fakir ve çalışkandı. 

Frederik 1782’de Dük Dobranişvayg’a: “Siz Aşağı 

S a k s o n y a ’ n ı z d a , 

ben kumluklarımda, 

servet ve sefahatin 

vatandaşlarımızdaki 

hissiyatı haleldar 

etmeyeceğine emin 

olabiliriz!” diye yaz-

dığı zaman, işte bu 

sınıf zadeganı 

murad ediyordu. Bu 

zadegan köylüler 

içinde yaşayarak, 

hükümet-i mahalli-

yeye iştirak ederek 

halkın hürmetine 

mazhar oluyor, 

hatta halka emr ve tahakküm etmeğle beraber hıdmet 

etmekden de geri durmuyordu. Filhakika bu halk ibtidaî 

ve nisbeten kaba idi. Tahsil ve terbiyesi o derece yüksek 

değildi. Fakat harb emekdarı küçük zabitler ki -Frederik 

mekteblerin idaresini maa’l-memnuniye onlara tevdi‘ 

etmişdi- bu zabitler şakirdana ilim ve fen öğretmemişler 

ise de hiç olmazsa amelî bir vatanperverlik

dersi vermişlerdi. Prusyalılar krallarına hürmet ve riayet 

etmeği, vatan ile kral hanedanını, inzibat ile vazifeyi bir 

tutmayı bilirlerdi. Prusyalıların vatan ile kral hanedanını bir 

tutmaları biz Osmanlı Türklerinin vatan timsalini padişah-

da görmek, her devirde padişahın eserine tabi olmakda 

gösterdiğimiz itiyad 

ve ananenin aynı 

idi. Binaen aleyh 

Osmanlı Türk lerinin 

de Prusya lı lar gibi 

aynı fikirle yetiş-

tirilmesi kabildi.

 Bina en aleyh 

Prus ya sükut etdiği 

zaman, milletin 

muhît bulunduğu 

zarf parçalandığı 

halde, Prusya kavmi-

nin darmadağın 

olduğu görülmedi. Filhakika, ecnebilerden toplanan ordu 

mahv olmuşdu; fakat geride kalan milleti silah başına 

çağırmak kabildi. Köylerde duran zadegan yeni bir ordu-

nun kadrolarını teşkile hazır bulunuyordu. Bunlar arasında 

askerî rabıta, zadeganlık rabıtası ve millî fikir büsbütün 

kuvvet buldu. Me’murîn artık çü-
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Galiçya’da: Telefon hattı te’sis eden bir kablo postamız

Galiçya’da: Siperlerdeki askerlerimize sıcak yemek ihzar eden seyyar matbahlar



Dobruca’dan gelen mecruh gazilerimize 4 numrolu menzil hastahanesinde müdavat-ı müşfikane icra edilirken

Dobruca’da: Müttefik telefon postaları karavana alırlarken

Dobruca’da: Bir alayımızın telefon müfrezesi grubu

rümüş ve her şeyden aciz kalmışdı. Fakat daha çevik, daha 

canlı, daha şahsî, milletin ihtiyaclarına daha muvafık bir idare 

tesis etmek içün vilayetlerde her dürlü anasır mevcuddu. 

Devlet dağılıyordu; fakat milleti daha bir çok devletler teşki-

line müsaid kuvvetlerle muhafaza ediyordu. O zamanlar; 

Prusya sun‘î idi ve yeni yapılmışdı, onun içün sükutı

eski mahallî idare usullerini haliyle bırakmış ve doğru söyle-

mek lazım gelirse mahv ve tahribe vakit bulamamışdı. 

Buralarda bütün hatıralar, zevkler, itiyadlar, ananeler aynıyla 

bırakılmışdı. Daha doğrusu ayrıca bir eyalet unsur-ı hayatiye-

si vardı. Hülasa merkeziyet idare yalnız sathî olarak kalmışdı; 

millete kadar nüfuz edememişdi. Fakat devlet sarsılınca, onu 

yeniden tesis etmek bahanesiyle, ıslahata lüzum gösteren 

usulü daha ziyade merkezileşdirmeğe, ifrat dereceye vardır-

maya ihtiyac hasıl olmadı. 

Devleti yeniden vücuda getir-

mek çareleri, hükümeti teşkil 

eden millî unsurların tabi‘î ola-

rak inkişafında taharrî edildi. Bu 

sebebden Prusya’da 1807’den 

sonra hasıl olan teceddüdat, 

Fransa’da 1789 ihtilal-i kebirin-

den sonra da yapılan teceddü-

data benzemedi. Prusya’da 

maziye hürmet ve eski müesse-

selere riayet edildi ki, bunu 

Fransa’da yapmak kabil olmadı. 

Ştayn ve arkadaşları gayet esas-

lı tebeddülat icra etdiler; 

derebeğlik usulü tedricen kaldırıldı, vergi sey-

yanen tarh edildi, umumî hıdmet-i askeriye 

kabul olunup devlet işlerine herkes alındı.

Prusya’da millet iğfalata kapılmaya müste‘id 

değildi. Napolyon’un istilası Prusya’da bir ihtilal 

uyandırmak şöyle dursun, bilakis devlet fikrinin 

alevlenmesine sebebiyet verdi. Millet, devlet 

ve kral birleşince, millî fikirleri uyandıran inhi-

zam, aynı zamanda

muhakkakdı, diyorlardı. Halbuki Prus ya’yı 

kurtaran, bu vaziyeti oldu.

Prusya gayet mütenevvi‘, menşe’leri gayet 

muhtelif unsurlardan vücuda gelmişdi. 

Devlet, bu unsurların muhtariyetlerinden 

ziyade, adetlerine riayet etmişdi. Devrin 

icabına göre bu unsurları kamilen kendisi-

ne çekerek ve mass ederek vilayetlerde 

bilhassa nahiyelerde 
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Dicle cephesinde: Ümerâ ve zâbitan  
þüheda âbidesi

Dicle cephesinde: Sahra seri ateşli topçu 
şehit efrad âbidesi

Irak cephesinde: Düþmana ateþe müheyya on beþ santimetroluk  
seri ateþli bataryalardan bir obüs

Irak cephesinde: Serî ateþli bataryalarýmýz karargahlarýndan cepheye harekette

devlete sadakat ve hanedana irtibat fikirlerini de uyandırdı. Prusyalıları 

o zamanlar mağlub eden, Fransa inkılabını müsellah ve müşehhas bir 

suretde şahsında toplayan bir serdar idi; işte Prusyalıların ıslahatı da 

Fransa’nın askerî tehakkümüne karşı bir galeyandan Fransızların fikrî 

ve siyasî tehakkümlerine karşı bir feverandan ibaret oldu. Fakat Prusya 

ıslahatcılarının memleketlerine tatbik etdikleri fikirlerde en ziyade 

necîb bir şey varsa o da on sekizinci asırda cârî fikrin reddi idi, bu 

fikirlerin merkezi ise Fransa’da idi. İşte Ştayn ile arkadaşları bu fikirleri 

kendilerine mâl edindiler, Prusya devletine kemal-i maharetle tatbik 

etdiler. Bunlar bedia-i hayallerine muvafık bir devlet teşkilini, insaniye-

te hıdmet düşünmediler, Prusya devletini yeniden 

tesis etmeyi nazar-ı dikkate aldılar.

 İşte bütün bu rical büyük Frederik 

zamanında dünyaya gelmişlerdi. Gençlik-

lerinde devletin inhitatını görmüşlerdi. 

Felaketi görünce, tesiratını bizzat his 

etmeden fenalığın sebeblerini anladılar. 

Bunlar öyle bir batna mensub bulunuyor-

lardı ki bu batn on sekizinci asır adatının 

her şeyi dağıtan tesiratına maruz olma-

makla beraber ruhunu idrak 

etmişlerdi. Bu asrın pek yüksek olan fikrî ve siyasî harsını anlamışlardı. 

Memleketlerinin felaketini görünce, bu harsa bir şe’niyet, bir had, bir tecrü-

be de zamm etdiler. Felaket seciyyelerini bir kat daha kuvvetlendirdi. Bu 

suretle 1786 senesi ile 1806 senesi beyninde Prusya’yı pek aşağıya düşüre-

cek ve bilahire pek yükseklere 



i‘lâ eyleyecek sebebler inkişaf 

etdi. Prusya’nın ikbal ve ihti-

şamından inhitatının, ed bâr 

ve zevâlinden de pek şayan-ı 

hayret bir suretde, 

teceddüdâtının zuhur etdiği 

görüldü.

 Büyük Frederik vefat etdi-

ği zaman, yerine geçen yeğe-

ni kırk iki yaşında, daha sonra 

saltanata geçecek olan küçük 

yeğeni de on üç yaşında idi. 

İkinci Frederik Vilhelm az 

kaldı Prusya’yı mahv edecek-

di, fakat üçüncü Frederik 

Vilhelm ise kamilen kurtardı. 

Birincisi inhitatın bütün 

sebeblerini şahsında topla-

mışdı; ikincisi ise teceddüdâtın 

bütün an‘anelerini câmi‘di. 

İnkılab lardan pek güzel anla-

yan ve devlet işlerinde dahi-

yane bir hiss-i kable’l-vuku‘ 

gösteren Mirabo, büyük 

Frederik’in tesis eylediği 

hükü metde en sağlam olan 

şey ile en çürük 

olan şeyi tamamıyla tefrik ve 

temyiz etmişdi. Hatta 

Prusya’nın sükut edeceğini 

haber vermiş; fakat aynı 

zamanda teceddüdünü de 

his etmişdi. Üçüncü Fre derik 

Wilhelm namıyla Prus ya tah-

tına cülus eden veliahd pren-

se tesadüf etdikden sonra şu 

satırları yazmışdIı: “Belki bu 

genç beğ yüksek mukadde-

rata mazhar olabilir; fakat 

şayed muazzam bir inkılabın 

mahsurunu teşkil edecek olursa, 

uzakdan bakanlar buna asla 

mütehayyer olmazlar.”

 Bu cümleler de isbat ediyor-

du ki, Üçüncü Frederik 

Wilhelm’in Prusya’da husule 

getireceği inkılabatı Mirabo his 

eder gibi olmuşdu.

 Prusya’nın i‘tilasına sebeb 

olan müesserat, bizim içün 

şayan-ı istifade bir ders teşkil 

eder.
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Bir süvari keþif kolu Sînâ Cephesi ilerisinde

Çölde hecini ile bir lahza dinlenen mütefekkir askerî bir postacý

Çölden cephe-i harbe doðru deve kolu yolda
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Prut, Vistol, Etel, Aksu kılıncına vurgundu

Rus kinyazı, Leh kralı haracına durgundu

Helal nuru karşısında garb güneşi solgundu

O çağları düşün ey Türk bugün yine o çağdır

Düşman bilsin Türk ölmedi, ölmeyecek ve sağdır

Serhadlerin Varşova’ya dayanmışdı şimalden

Bir ucu da Kafkasya’da geçmiş idi Ural’dan 

Dünyalara sığmaz idi Türkün gücü kemalden

Senin keskin kılıncındı şarkı garbdan ayıran

Rus zulmüne hudud kesen, Lehistan’ı kayıran

Vatan toprak değil belle an‘anendir, varlığın

Aşk-ı vatan varlığından doğan vefadarlığın

O varlığı kurtaran hep gösterdiğin yarlığın

Din varlığı, dil varlığı, soy varlığı vatandır

O varlığı sana şanlı miras eden atandır

Karşındadır varlığını kemirmeğe yeltenen

Odur senin namusuna, Kur’anına göz diken

Vatan, anan, Kur’an emin sen sağ iken, var iken

Yurdun içün dökdüğün kan imanının şanıdır

O kan şanlı Türkün şanlı ebediyet kanıdır

O kan senin an‘aneni yazan la‘l-i zaferdir

O kan senin varlığına bürhân olan eserdir

O kan senin dirliğinden akan mâ-ı kevserdir

Türk’ün kılınç kalemidir, kan mürekkeb, bayrağı

Oldu hilal tarihinin cihan tutan yaprağı

Manastırlı M. Hasib

Şiir

Galiçya, Romanya cephelerinde Osmanlı ordularına

Ey kahraman, ey gazanfer, ulû şanlı ordumuz!

Bu bayramı, bu ak günü senden gördü yurdumuz;

Selametde her yanımız, önümüz ve ardımız

Vatan sana selam eder ey şanlı Türk, ey asker!

Hak senindir, yardımcıdır Allah ile Peygamber

Dokuz cephe Hakk cenginin serhadleri yüzüdür

Türk evladı din yurdunun can damarı, gözüdür

Her tarafa imdad etmek Türkün merdlik özüdür

Hakk yolunda, din yolunda varlığınla can verdin

Peygamberi hoşnud etdin, sen nam aldın, şan verdin

Senin için Dicle, Fırat, Tuna, Erdel her yer bir

Düşman birdir, mekan birdir er meydanı sefer bir

Zafer birdir, şeref birdir, kazanç birdir, eser bir

Her cephede düşmanının çehresini işledin

Bir dünyalık tarihine taç giydirdin süsledin

Ulu hakan din hasmına şanlı cenkler açardı

Türk atlısı başdan başa Karpatları aşardı

İlk akında Kirli Baba türbesini tutardı

Karpatlardı ecdadının cihangirlik ülkesi 

Bayrağının o yerlerde vardır nurlu gölgesi

Galiçya’nın yaylasıydı Türkün sefer yatağı

O yaylada kurulurdu padişahın otağı

Ezan sesi çınlatırdı vadileri, o dağı

Bağır, sana cevab versin karşındaki gök kaya 

O çağların şahididir, sor güneşe, sor aya



  TÜrK ANASı NE DÜÞÜNÜyOr

(Oðlu Asker Hüseyin’i teþyî‘ ederken)

Sonbaharýn aysýz gece le rin den bi riydi. Bulutlar birbiri üze rine 
yýðýlmýþ, hava top rak la bu kitle-i sehâb arasýnda sýkýþ mýþ, 
aðýrlaþmýþ dîku’s-sadra uðra yan insanlar gibi sýcak dalgalarýyla 

te nef füsü boðu-
cu bir tazyik altý-
na almýþtý. Zul-
met o kadar 
kesif idi ki sakin 
yýldýzlý geceler 
bu korkunç 
ka ran lýða nis-
betle adeta gün-
düz sayýlabi lirdi. 
Yaðmur bardak-
l a r d a n 
boþanýrca s ýna 
d ö k ü l ü  y o r , 
sademat-ý ber-
kiyye gök leri 
yere

indirecek gibi yýkýyor, par çalýyor, gûya azm-i rah-ý ceng ü 
vegâ olan askerleri top bom ba bombardýmanlarýna alýþtýrmak 
istiyormuþ gibi kulaklarýn zarýný patlatacak derecede muttasýl 
devam ediyor, yýldýrýmlar birbirine rekabet eder cesi ne zikzaklý 
hutut-ý münkesire-i âte þi niyle tesadüf ettiði tabii ve sýnâî her 
men þur mefarýký tahrib ve ihrakta olanca þiddetiyle çalýþýyordu. 
Tabiatýn kýya met   ten nümû ne nümâ olan bu hen ga me-i deh-
þ e t  n â k ý 
arasýnda beþe-
rin kud ret ve 
azmine bürhan 
olan bir faali-
yet, bir faa-
liyet-i askeriye 
bütün in ti za-
mýy  la, bütün 
sekî net ve ihti-
þa mýyla devam 
ediyor; hare kâ-
týna zerre 
ka dar halel 
getir  me den bir 
dakika sýný bile 
kaçýr mýyordu.
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Merzifon “Şifa Yurdu” hastahanesinde mecruh gazilerimizi tedavi eden heyet-i etibba ve hemşireler

1- Sertabib Operatör Rıfat Hamdi Beğ, 2- Tabib Avni Beğ, 3- Hariciye şefi Avni Beğ, 4- Bakteriyolog Alaaddin Beğ, 5- Tabib Abidin, 6- Remzi, 
7- Şükrü, 8- Tevfik Hâkî, 9- Emin Beğler, 10- İhtiyat Tabib Ekrem Tok, 11- Cevad, 12- Teofilos, 13- Hamparsom, 14- Aram, 15- 

Haralambos, 16- İbrahim Efendiler, 17- Sereczacı İbrahim Beğ, 18- Eczacı Mülazım-ı evvel Receb, 19- Eczacı İhtiyat Mülazım-ı evveli 
Alkiyoyadis, 20- Mihran, 21- Misak Efendiler, 22- Diş mütehassısı Nedim Efendi, 23- Alay katibi Cemil, 24- Katib İbrahim Hakkı, 25- Rıfat 

Efendiler, 26- İnzibat zabiti Yüzbaşı Nuri Efendi, 27- Mülazım-ı sani Hasan Ağa, 28- Makinist Hüsnü Efendi, 29- Hemşire Kadriye, 30- 
Mehcure, 31- Aznif, 32- Mayreni, 33- Parenas, 34- Zeyazan, 35- Makbule, 36- Vasiliki, 37- Bedia, 38- Nuriye, 39- Armina hanımlar.
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 Bilecik Ýstasyonu’nda bir askerî tren harekete âmâde 
idi, lokomotif is tim hazinelerinde fazla geleni keskin bir 
hýþýrtýyla amûden semt-i semâya sa vuruyordu, otuz iki 
vagon biri birine yapýþmýþ, þanlý yolcularýný taklid eder-
cesine dizilmiþti. Ýkinci kampana ça lýn mýþ olmalý ki 
vagonlara inen binen yok. Fakat askerî trenlerin ikinci 
kampanalarýyla üçüncü kampanalarý ara sýnda epeyce 
zaman geçtiðini biliriz. Sivil yolcu trenlerinin ân-ý hare-
ketini ihtar eden kondüktörlerin (tamam)  (ta mam) 
nidâlarý askerî bir trenin ha re kete hazýr olduðunu

ifham edemez. O saðdan saydýran, mevcudun ade dini 
anlatan baþka bir usule baþka bir tamama tâbi 
olduðundan askerî me murlar bütün mevcudiyetleriyle 
çalý þý yorlar. Vazifelerini ikmâle uðraþý yor lar dý.

 Trenin tam karþýsýnda ve kapýsý açýk kýrkbeþlik bir 
vagonun hizasýnda bir karaltý vardý, oraya mýhlanmýþ 
duruyordu. Abdûlkadir Kemalî bu karaltýnýn ne 
olduðunu anlamak istemiþti, evvela nôbetçidir diye 
hükmetti. Ha ki kat te bu bir þefik nigehbân-ý evlâd-ý 
va tandý.

Deniz talebesi Preveze sefine-i hümayunu dershanesinde: Bir azm-i kati ile ati-i tekemmülü ihzara çalışırken

Donanma-yı hümayuna ait intiba’attan: İclaliye korvet-i hümayununda güverte çırakları yemekte
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Galiçya’da: Aziz vatanlarını müdafaa için uzak cephelerde şehit düşen kah-
ramanlarımıza definden sonra tabur imamı dua ediyor

Galiçya’da: Yaralı gazilerimize tahsis edilen Yardviç hastahanesindeki caminin resm-i küşadı ve mevlid-i şerif kıraatı

 Yanýna takarrüb ettiði vakit kamet-i bülendi ekdar-ý manevi-
yenin bükdüðü bellerin þekl-i rükûunu andýran zaru ret-i inhiraf-
la bir az önüne doðru eðil miþti. Elinde bir deðnekcik sýrtýnda 
bað lý bir torba vardý. Karaltý, sükûn-ý hazini lisan-ý sâmitine, 
kalb-i giryebârýna tercüman olmuþ, mukaddes bir maksadla bir 
abide-i zî-hayat gibi orada kakýlmýþ kalmýþ bir Türk anasýydý. 
Saikalarýn salýverdiði kuvvetli projektörlerin tenviratý sararmýþ, 
çizgili çeh resini gösterdi. Baþýndaki örtü ýslanmýþ, çenesine, 

þakak larý na akçýl saç larýna 
yapýþmýþtý. Berk açýldýðý her 
ân mahdud zarfýnda gözleri 
vagona ini'taf ediyordu. 
Abdulkadir yaklaþtý:

 - Valide burada ne duruyor-
sun? Sua liyle atideki muha-
vere baþladý:

 - Þimendiferde asker oðlum 
var onu geçirmeðe sela-
metlemeðe geldim.

 - Oðlun kimdir, nerelidir?

 - Söðüt'ün Akgünlü köyün-
den, Os mancýðýn ana yata-
ðýndan Mahmud oðlu Hüse-
yin.

 - Çaðýrayým mý, görmek isti-
yor musun?

- Ona bir sözüm var söyleye-
cektim. Zahmet olmazsa, 

sana duâ ederim.

Abdulkadir vagona koþ tu. 
Bir kün ye okudu. Mahmud 
oðlu Hüseyin Sö ðüt. 

Bir ses:

- Efendim. Benim Mah mud 
oðlu Hüseyin Söðüt. 
Akgünlü'den

- Gel oðlum seni anan gör-
mek is tiyor

Delikanlý vagondan atla dý. 
Þuâât-ý berkiyeden seçilebi-
len levendâne bir vücud, 
filiz gibi bir boy, Hüse yin 
polat, müheykel gibi hazýr 
ol vaziyetinde sað el selam 
ve ihtiram mev kiinde Abdül-
ka dir'in karþý sýnda emre 
âmâde idi.

 Beraberce yürüdü-
ler. Muh terem va  lidenin müvâ ce hesinde durdular. Hü se y in 
anasýnýn elini öptü. Zavallý Va li de ciðerparesini bir daha 
kokladý. Dedi ki:

 - Hüseyin... Dayýn Þýpka'da baban Dömeke'de aðalarýn da 
sekiz ay evvel Çanakkale'de yatýyorlar. 

 Bak son yon gam sensin! Minareden ezan sesi ke si lecekse, 
caminin kandilleri körlene cek se sütlerim haram olsun ölde 
köye dönme. Yolun Þýbka'ya uðrarsa dayýnýn ruhuna Fatiha 
okumayý unutma! Hay di oðul Allah yolunu açýk etsin” dedi.

Hüseyin bu sözleri kalbinin amak-ý ahd ü vefasýna göm-
düðünü îma eden bir huzû ile dinlemiþti. Anasýný ve Ab dül-
kadir'i selamladý, gitti.

 Abdülkadir bu büyük ruhlu kadýnla yalnýz kalmýþtý sordu:

 - Valide demek ki sizin soyun erkekleri hep þehit oldular 
öyle mi?

 - Yalnýz bizim soy deðil oðul. Elli yýldýr köylü mezarlýða 
delikanlý göme medi, 
din dursun da ko biz 
hep ölelim.

 - Þimdi köyünüzde 
hiç erkek yok mu? 

 - Köyümüz bütün 
erkek dolu. Bizi beðe-
ne mediniz mi, hiçbir 
iþi miz geri kalmadý. 
Evvelden nasýl sak yi ne 
öyleyiz, baðrýmýza kara 
taþ bað la dýk düþman 
mahvoluncaya kadar 
daya na caðýz. Yara da-
ným bana o günü gös-
termeden canýmý alma-
sýn dedi.

 Abdülkadir bu ulu vâlidenin karþý sýnda donmuþ kalmýþtý. 
Dayanamadý gözlerinden iki cuybâr-ý iftihar salýverdi ve bir 
îman ve kanaatle þu sözleri söyleyerek ayrýldý:

 Milleti doðuran da ana yaþatan da. Türk anasý hâlâ ora-
daydý trenin ha re ke tini bekliyordu.
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MÜBAREK ŞEHİDLERİMİZ

Y72 K2 Kumandaný Yüzbaþý  
Ýsmail Hakký Efendi  

(21 Teþrîn-i evvel 332)

Y5 Suvâri K2 Mülâzým-ý  
sânisi Ziya Faik Efendi 

(19 Haziran 331)

Y21 K9 Ýhtiyat Zâbit Namzedi 
Yusuf Cemal Efendi 

(8 Aðustos 331)

Y56 K8 Ýhtiyat Zâbit Namzedi 
Osman Remzi Efendi 

(29 Nisan 331)

Y38 K10 Kumandaný Kýdemli 
Yüzbaþý Kadri Efendi  

(28 Nisan 331)

Y102 K1 Kumandaný Yüzbaþý  
Derviþ Efendi 

(17 Teþrîn-i evvel 330)

Y24 K5 Mülazým-ý evveli  
Nazif Efendi  

(26 temmuz 331)

Ertuðrul Jandarma Taburu 
Ýnegöl Takým Kumandaný 

Mülâzým-ý sânî Sabri Efendi 
(4 Kânun-ý sâni 330)

Y21 T2 Kumandaný Binbaþý  
Ömer Lütfi Bey  
(18 Nisan 331)

Y30 K10 Kumandaný Yüzbaþý  
Halil Erkânî Efendi 

(15 Nisan 331)

Y57 K4 Kumandaný Mülâzým-ý  
evvel Mehmed Ýzzet Efendi 

(4 Kânun-ý evvel 332)

Y112 K1 Mülâzým-ý sânisi  
Necib Efendi  

(1 Kânun-ý sânî 331)

Fýrka 51 Kumandaný Miralay 
Mehmed Ali Bey  
Tarih-i şehadeti:  

(18 Teþrin-i sâni 331)

Osmancýk Gönüllü Taburu 
 K2 Kumandaný Mülâzým-ý evvel 

Yusuf Ziya Efendi 
(21 Mart 331)

Fýrka 7 Ýstihkam t5 K5 Mülâzým-ý 
sânisi Muhlis Abdullah Efendi (14 

Aðustos 331)

Y36 K8 Kumandaný Mülâzým-ý 
evvel Mahir Efendi 
(29 Haziran 331)
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MÜBAREK ŞEHİDLERİMİZ

Y97 T1 Alay Müftüsü Ýbrahim  
Hakký Efendi  
(8 Þubat 330)

Y63 K1 Mülâzým-ý sânî  
Ahmet Hamdi Efendi  

(14 Nisan 331)

Y45 K12 Zabit Vekili  
Mehmet Efendi 

(8 Teþrîn-i evvel 332)

Y21 K3 Yaveri Ýhtiyat Zabit  
Vekili Zeki Raþit Efendi 

(24 Mart 331)

Ýkinci Ordu Menzil Sertabibi 
Binbaþý Sadullah Bey  

(11 Kânûn-ý evvel 332)

Y56 K9 Kumandaný Yüzbaþý 
Ýbrahim Ethem Efendi  

(21 Nisan 331)

Y109 K3 Mülâzým-ý evvel  
Abdullah Efendi 

(9 Teþrîn-i sâni 330)

Y42 T1 Yaveri Mülâzým-ý 
sânî  

Ýbrahim Þevki Efendi  
(25 Temmuz 331) 

Y61 T1 Kumandaný  
Binbaþý Fuat Bey  

(4 Eylül 332)

Y46 K9 Kumandaný Yüzbaþý 
Ýbrahim Hikmet Efendi  

(28 Temmuz 331)

Y17 K10 Kumandaný Yüzbaþý 
Mustafa Efendi  

(9 Temmuz 331)

Y57 K13 Mülâzým-ý evvel 
Dimetokalý Salih Efendi  

(4 Eylül 332)

Y98 Kumandaný 
Kaimmakam Ali Rýza Bey.  

Tarih-i şehadeti:  
(20 Kânun-ý evvel 331)

Y92 K10 Mülâzým-ý sânî  
Cevad Efendi  

(22 Kânun-ý evvel 330)

Y45 K12 Zabit Vekili  
Esat Efendi  

(7 Teþrîn-i evvel 332)

Y29 K7 Mülâzým-ý evvel 
Zihni Efendi 

(2 Teþrîn-i evvel 331)



Abonelerimize ve          
Kar’ilerimize:

 1- 10 ve 11’inci sayılarımız-
da, mecmuamızın bir yıllık işti-
rak bedeli 25 guruşa iblağ edil-
miş olduğundan evvelce 15 
guruş göndererek 24 nüsha iti-
bar edilen bir seneliğe abone 
olan zevatın fark-ı fiyat olarak 
yalnız yedi guruş göndermeleri 
ve işbu farkı göndermeyenlere 
irsalatın kat‘ edileceği ilan edil-
mişdi. Abonele rimizden bir 
kısmı işbu ilanımızı nazar-ı dik-
kate alarak fark-ı mezkuru 
henüz irsal etmemişlerdir. 
Binaen aleyh idaremiz bu gibi 
zevata işbu 17’nci sayıyı gön-
dermekde mazurdur. 24’üncü 
sayının neşrine kadar müddet 
içinde fark-ı fiyat gönderilirse 
tekrar 17’nciden itibaren tera-
küm edenlerle beraber irsalata 
devam edilir.

 2- Fark-ı fiyat irsal olunurken 
kayd ve iade olunmak üzre 
abone makbuz senedlerinin de 
birlikde gönderilmesi lazımdır.

 3- Mecmuanın ziyaından 
şikayete ve abone tecdidine 
veya adres tebdiline dair sebk 
edecek iş‘ârâta bila teehhür 
cevab verebilmek içün isim ve 

adresin muvazzah 
yazıl ması icab eder.

   4- Mecmuanın 
şera it-i iştirası birinci 
sahifede muayyen ve 
muharrer olduğun-
dan bedelinin suali-
ne dair olan muhar-
rerata cevab i‘tâ edi-
lemeyeceği.

     5- Her sayı munta-
zaman 

postahaneye tevdi‘ edil-
mekde olduğundan ida-
remizin ziyâ‘ hususunda 
mesuliyet kabul etmeye-
ceği tekrar ilan olunur.

 6- Mecmuanın bir 
sene liği 24 nüsha itibar 
edilmişdir. Bazı zevat 
sene nin hitam bulması 
münasebetiyle tekrar 
pare göndererek abone-
lerinin tecdidini taleb 
etmekdedir. Bir senelik 
abone bedeli yiğirmi dör-
düncü nüshaya kadar 
makbul ve muteber oldu-
ğundan ikinci sene abo-
nesi içün pare gönderen-
lerin 25’inci sayıdan itiba-
ren abone kaydı tecdid 
olunur.

 7- Mecmuamızın her 
yerde fiyatı bir guruşdur. 
Bazı kitabcı ve muvaz-
za‘ların geçmiş nüshaları 
ziyade fiyat ile satmak 
istediklerini haber alıyo-
ruz. Şimdiye kadar mün-
teşir nüshaların mikdar-ı 
kafi mevcudu bulun-
duğundan idarehanemiz-
de yalnız 1 guruş muka-
bilinde satılmakda oldu-
ğunu ve kar’ilerimizin 
mutazarrır olmamalarını 
beyan ederiz.

Taşra Bayilerimize:

 Depozito akçesi 
hitam bulan bayilerimiz-
den vakt ü zamanıyla 
pare göndermeyenlere 
bi’l-mecburiye mec-
mua irsalatı kat‘ edilir. 
Pareyi postaya verdik-
lerini telgrafla bildiren 
bayilerin iş‘ârâtı nazar-ı 
dikkate alınmayarak 
parenin vüsulüne inti-
zar edilir.

 Memalik-i   
Ecnebiye Abonesi:

 Harb mecmuasının 
memalik-i ecnebiye 
içün iştirak bedel posta 
ücreti ile birlikde otuz 
beş guruşdur.
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 Makedonya cephesinde: (Birinci resim) Perespe’de saray ordularını bir adım
 ileriye salıvermeyen müttefik Osmanlı-Bulgar kıt‘âtından bir müfreze top
 başında. (İkinci resim) batarya kumandanları mevki-i müdafalarında âtîyi

müsterih ve emin nazarlarıyla tedkik ederlerken

Bicar muharebesinde alınan Rus üserası ile Dobruca’da esir edilen Rus ve Romenlerden bir kısmı






