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Sahra Topçu Binbaþý  
Abdur rahim Efendi Hazretleri

Piyade Mülâzým-ý evveli  
Ömer Faruk Efendi Hazretleri

Piyade Kaymakamý  
Abdulhalim Efendi Hazretleri

Süvari Yüzbaþý Osman  
Fuat Efendi Hazretleri

Mülâzým-ý sânî  
Şerefeddin Efendi Hazretleri

Süvari Mülâzým-ý evveli  
Ahmet Nurettin Efendi Hazretleri

 Ecdad-ý muazzamlarýnýn eser-i
 celiline hasr-ý hayatla

 ordumuzda bi'l-fiil hizmet eden
þehzâdelerimiz



KAFKAS CEPHESİ MENAKİBİNDEN

Harapkale Önünde

 Osmanlı vatanının muhtelif cephelerini müdafaa eden, 
düşman arazisine taarruz eyleyen fedakar askerlerimizin kah-
ramanlıkları nesl-i âtî için feyizli bir ders-i fazilettir. Filhakika 
bir milletin evsaf-ı mümeyyizesi ancak büyük zamanlarda, 
muaz zam vakalarda tecelli eder. Son harp göstermiştir ki, 

Osmanlılar vatanlarının her 
karış toprağını kanlarının son 
damlasına kadar müdafaaya 
azim etmişler, bu umumî fela-
ketten pak ve dırahşan bir 
nasiye ile yükselmeye karar 
vermişlerdir. Senelerden beri 
devam eden harbin bütün 
safahatı bu azimi isbat ede-
cek parlak, şayan-ı tebcil 
fedakarlık ve kahramanlık 
misalleriyle doludur. 
Çanakkale, Osmanlı ordusu-
nun tarihinde ebedî bir 
dastan-ı zaferdir. Galiçya’da 
çarpışan ordularımızın mena-
kib-i celadeti, kahraman 
ecdadımızın geçmiş
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Romanya cephesinde: Bir kolordu kumandanýmýz ve maiyyeti erkan-ý 
harbiyesinin harekata dair arazi üzerinde tedkîkâtda bulunmalarý

zamanlarda ihraz eyledikleri galibiyetlere bir nazire-i muvaffa-
kiyettir. Irak vadileri, Gazze ma‘rekeleri altı yüz senelik 
Osman lı tarihine sığamayan satvet ve mehabet harikalarının 
üç dört sene zarfında beliğ ve sadıkane bir tekerrüründen 
başka bir şey değildir. Aynı kahramanlık misallerine Kafkas 
cephesi tecelligah olmaktadır. Bu cephede, fedakar zabitleri-
mizin, şeci‘ neferlerimizin ibraz eyledikleri cesaret

numuneleri layuadd ve layuhsadır. Ez cümle Harapkale önün-
de Yüzbaşı Ali Talat Efendi’nin gösterdiği hiss-i vazife, 
istihkar-ı mevt, Osmanlı tarih-i harbinin parlak sahifelerini 
işgal edecek bir mahiyettedir.

 Talat Efendi otuzuncu fırkaya mensuptu. Seksen dokuzun-
cu alayın üçüncü taburu onuncu bölük kumandanı idi. 330 
senesi Kanun-ı sanisinde (Oltu) istikametinde taarruz eden 
kıtaata iltihak etmişti. Ruslar

taarruz eden kıtalarımız kar-

şısında münhezimen çekili-

yorlardı. Taarruzun birinci, 

ikinci ve üçüncü günlerinde 

düşman tard edilmiş, (Oltu) 

kasabası zabt olunmuştu. 

Kıtaatımız (Harapkale) önün-

de idi. 

 Taarruz eden kıtalarımız 

hemen her tarafta muvaffak 

oluyorlardı. Askerlerimiz o 

derece bir şevk ve gayretle 

ilerliyorlardı ki, taarruzî hare-

ketini fasıladar etmemek için 

gece hücumları bile icrasın-

dan çekinmiyorlardı. Kanun-ı 

saninin 12-13’üncü gecesi 

idi. Düşman (Harapkale)’nin 

hakim sırtlarını tutmak isti-

yordu. Talat Efendi’nin mensup olduğu kıta düşmanı gece 

hücumuyla buradan püskürtecek, taarruz harekatını daha 

ilerilere götürecekti. Düşman (Oltu-Kars) caddesini tutmuştu. 

Taarruz istikameti düşmanın toplu kıtalarıyla sedd edilmişti. 

O gece fevkalade bir faaliyetle hazırlıklar yapıldı. Caddeyi 

kapayan düşmanı atmaya, yanlarını ve gerilerini tehdit etme-

ye karar verildi. Bu vazifeyi Talat Efendi’nin vekaleten kuman-

da ettiği tabur ifa edecekti. Talat Efendi bu vazifeden mem-

nundu. Her
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Galiçya’da: Bir topcu müfettişi-
mizin tayyare ile tarassudâtı

Galiçya cephesinde: Bir Osmanlı bataryası

Türk - Alman keşif kolu

noktada husule gelen 
muvaffakiyetlere o da bir 
hisse-i zafer ilave etmek isti-
yordu.

 Tabur hareket etti. 
Herkes şevk ve şataret için-
de idi. Asker istihsal-i 
muvaffakiyet edeceğine 
emin idi. Bu emniyet yarı 
muzafferiyet add olunabilir-
di. Ufak tefek baskın müfre-
zeleri sağdan soldan ilerli-
yordu. Düşman cephesin-
de tüfenk ve bom ba sada-
ları gittikçe artıyordu. Fakat 
tertibatımız gayet 
mü kemmeldi. Düşman bir 
cenahtan baskın kollarıyla 
oyalanıyor, diğer taraftan 
Talat Efendi’nin taburu kuv-
ve-i külliyesiyle düşmanın 
sol cenahı gerisine doğru 
ilerliyordu.

 Taburun mesturen ilerlemesine 
arazi de müsaitti. Kıtaat, Kanun-ı 
saninin bu soğuk gecesinde, 
muvaffakiyeti ihraz için hiçbir feda-
karlıtan çekinmiyordu. Nihayet 
derelerden, mahfuz mahallerden 
istifade ederek düşmana hücum 
mesafesine kadar yanaşıldı. 
Düşman, taburun ilerlediğini anla-
yamamıştı. Düşmana hücum için 
herşey hazırlandı. İşaretler karar-
laştırıldı. Nihayet Yüzbaşı Talat 
Efendi’nin ani bir işareti üzerine, 
düşman gözleri önünde parlayan 
süngülerin muhacemesi karşısında 
ne yapacağını şaşırdı. Allah! Allah 
sadaları ortalığı çınlatıyor, gecenin 
korkunç karanlıkları içinde, süngü 
parıltılarıyla beraber yükselen bu 
sada düşmana büsbütün korku 
ihsas ediyordu. Bu muhaceme cid-
den kahramanane idi. Talat Efen-
di’nin taburu düşmanla göğüs 
göğü se gelmiş, yaka yakaya uğraşı-
yor, süngü darbeleriyle devrilenler, 
acı çığlıklarla firar edenler birbirini 
vely ediyordu. Hemen her nefer 
birkaç Moskof tepelemiş, her nefer 
şecaat ve besalette numune ola-
cak harikalar göstermişti. Cesur 
askerlerimizin şevk ve gayretleri 
bî-nihaye idi. Hareket, yalnız ani 
bir baskından ibaret kalmamıştı. 
Takip ve hücum hareketi de devam 
ediyordu. Fakat düşman da bize 
karşı tertibat almıştı. Geride düş-
manın himaye mevziinden, hücum 
eden kıtaatımız üzerine kesif bir 
ateş yağdırılıyordu. 

 Talat Efendi bu müthiş henga-
mede yegane hakimdi. İtidal demi-
ni hiçbir lahza 
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Makedonya cephesinde: Osmanlı topcusu ateşe âmâde

Makedonya cephesinde: Bir kumandanımız alayına 
hazırlık emri veriyor

Makedonya cephesinde: Müttefik kıt‘ât kumandanları rapor tedkikinde

Makedonya cephesinde: Müttefik kıtaat kumandanları muayene ve ziyaret-i mütekabilede

kaybetmeyen bu fedakar zabit bir taraftan kuv-
vetlerini topluyor, diğer taraftan düşmanın hima-
ye mevziindeki kıtalarını püskürtmek istiyordu.

 Talat Efendi bu maksadına vüsul için, hücum 
eden kıtasının intizamını çarçabuk tesis etti. 
Şiddetli bir hücum hareketi düşmanın himaye 
mevziini de sarstı. Gayr-ı muntazam bir ricat, 
himaye mevziinin kıtaatımız tarafından zabtıyla 
neticelendi. Bu muvaffakiyet elim bir ziya’ı bâdî 
olmuştu. Himaye mevziinin zabtı esnasında 
Talat Efendi düşmanın dom dom kurşunuyla 
şehit olmuştu. Fakat Talat Efendi’nin yetiştirdiği 
kıtalar, şehit kumandanlarının intikamını almaya 
azm ettiler. Umum efrat, her ne suretle olursa 
olsun düşmanı kati bir inhizama giriftar etmeye 
karar verdiler. Talat Efen di’nin şehadeti üzerine 
kuman dan lığı

Birinci bölük Mülazım-ı evveli Komanovalı 
Cevat Efendi deruhde etti. Fakat bu genç 
zabit de göğsünden aldığı bir yara ile şehit 
oldu. Tabur azmine yine halel getirmedi. 
Vazifesini ifadan yine geri durmadı. Düşmanı 
mevziinden püskürttü. (Oltu-Kars) yolu açıldı, 
(Harapkale), kıtaatımız tarafından işgal edildi. 
Düşmandan üç yüz esir bir çok esliha ve cep-
hane alındı. Taburun sol cenahını muhafaza 
eden ikinci tabur da muvaffak olmuş, düşma-
na karşı parlak bir vazife ifa edilmişti. 

 Bu misal parlak bir surette, gösteriyor ki, 
Osmalı ordusu tek bir neferinden en büyük 
kumandanına varıncaya kadar Osmanlı yur-
dunu müdafaaya azm etmiştir. Vatanımızın 
her cephesinde ibraz olunan fedakarlıklar, 
kahramanlıklar cem edilse ciltler dolduracak 
bir külliyat-ı mefahir vücuda gelir.



usul-i harpten madud bulunması ve bu muharebeler bittabi 

nisbeten uzak mesafelerden icra edilemeyeceği cihetle 

siperlerden başlarını çıkaracak olan efradın ateşi tesirinden 

masûn bulunmasıdır. Esasen siper muharebelerinde piyade 

neferinin her tarafı mahfuz bulunduğu halde düşman ateşine 

en çok maruz kalan yeri, başıdır. Binaen aleyh piyadenin en 

ziyade başını muhafaza etmek lazımdır. Bunun için de yega-

ne alet-i tehaffuz, miğferlerdir.

 Miğferler, bir zamanlar dünyanın kıymettar kıtalarını kılıç-

larıyla feth eden ecdadımızın en çok kullandıkları bir alet-i 

harptir. Askerî müzemizde padişahlarımızın, gazilerimizin 

kullandıkları miğferler görülecek olursa, fıtraten cengaver 

olan Osmanlıların bu hususta akvam-ı saireye tefavvuk etmiş 

olduklarına kanaat hasıl edilir. 

 Ecdadımız bu miğferleri en ziyade düşmanlarının kılıç 

darbesinden başlarını muhafaza için giyerlerdi. Esasen miğ-

fer giymek onlara atalarından kalma bir adetti. Asya-yı vusta-

da oturdukları zaman bile zırh ile miğfer giyerlerdi. 

Fakat Anadolu’ya, bilahire Rumeli’ne geçtikten sonra 

Balkan hükümetleriyle icra eyledikleri seferlerde 

miğfer istiğmalini bir kat daha arttırmışlardı. Buna 

da başlıca sebep, karşılarındaki düşmanların 

kamilen “Ehenpuş” olarak muharebeye girişme-

leri idi. Zırh ve miğfer istiğmali düşman ordula-

rında pek mebzul bulunduğu 

için Osmanlılar da düşmanla-

rının silahlarıyla, müdafaa 

ve tehaffuz aletleriyle 

mütenasib aletler kul-

lanmaya mecbur idi-

ler. Fatih Sultan 

Meh med Han 

hazretleri gibi 

muha rebe mey-

danında bile 

havan topu nu 

icat eden 

celilü’ş-şan bir 

hakanın ordu-

sunda her türlü 

alat-ı tehaffüzi ye nin en mükem  meli bulun-

mamak mümkün olamazdı. Ve Osmanlı 

ordusu da düşman eslihasına faik silah-

lar kullanmasa idi, tarihimizi parlak 

sahifelerle dolduran Kosovalar, 

Niğbolular, Var nalar, İstanbul 

fetihleri, Mohaç lar vücuda gele-

mezdi. Bu sebepten 

Osmanlılarda miğfer istiğmali 

fevkalade teammüm etmiş ti. 

Padişahlarımız miğfer giydik-

leri gibi serdarlarımız da zırh 

ve miğfer giyerlerdi. Miğfer 

giymeye en ziyade fatih-i 

Bağdad Sultan Murad

OSMANLI MİĞFERLERİ VE HARB-İ HAZIR

 Harb-i hazır, ictimaî ve iktisadî pek büyük inkılabata 

sebep olduğu gibi bilhassa usül-i harbin, esliha ve malzeme-i 

harbiyenin de büyük mikyasda tebdil ve tecdidine lüzum 

göstermektedir. Siper muharebeleri, bundan evvel, müdafa-

ada ve taarruzu teshil için – hücum harekatını eşkal etme-

mek üzere – taarruzda kullanıldığı halde elyevm bütün 

cephe muharebeleri siperler içinde cereyan eylemektedir. 

Buna da yegane sebep, esliha-i nariye tesirinin artmakta ve 

telefatın gittikçe çoğalmakta bulunmasıdır.

 Filhakika, esliha-i nariye tesirinin artması tabiyede pek 

mühim tehavvüller husule getiriyor. Rus-Japon harbine gelin-

ceye kadar gece hücumları müstesna hallere münhasırdı. 

Hatta talimatnamelerde bile gece hücumuna ve gece muha-

rebatına tahsis olunan kısımlar birkaç sahifeyi tecavüz 

etmezdi. Fakat Mançuri harbinde esliha-i nariye tesirinin 

dehşeti efradın araziden son derece istifade etmesine 

lüzum gösterdi. Bölük muharebeleri esnasında öyle 

anlar oldu ki, tarafeyn gayet yakın mesafede karşı 

karşıya geldiler, fakat hiçbir taraf da siperlerden 

başını çıkaramayarak saatlerce, hatta günlerce 

karşı karşıya kaldılar. Bu ihtiyaç siperlerin 

lüzumuna kanaat hasıl eylediği gibi taarru-

zun icrası için de behemehal gece hücumla-

rına lüzum gös terdi. 

Japon lar büyük bir 

maharetle Rus lara 

şiddetli gece 

hücumları icra 

eylediler esli ha-i 

nariye tesi rini 

ancak bu suretle 

tahfif ederek düş-

man mevzilerini 

zabta muvaf  fak 

oldular. O tarihten 

itibaren Alan ordu-

sunda da gece 

h ü c u m   l a r ı  n ı n 

ehemmiyeti takdir edilmiş hatt a piyade 

talimnamesi yeni baştan kaleme alınarak 

gece hücumlarına ve gece muharebeleri-

ne dair fasıllar ilave olunmuş, gece 

muharebelerine dair ciltlerle eser-

ler yazılmıştı. 

 Rus Japon harbinin tercü-

beleri tabiye nokta-i nazarın-

dan bu neticeleri husule getir-

diği gibi harb-i hazırın tevlid 

edeceği en mühim neticeler-

de topçunun muha rebelerde 

harikulade bir kıymet kesb 

etmiş olması, siper muhare-

belerinin en yeni 
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 Mehmed Han-ı rabi‘
 hazretlerinin Lehistan (1083)

seferinde giydiği miğfer

 Hadım Sinan Paşa’nın
miğferi

 Murad-ı rabi‘ han hazretlerinin Revan
ve Irak seferinde giydiği miğfer

 Mehmed Han-ı rabi‘
devrine aid miğfer

 Sultan Mehmed Han-ı rabi‘in
Lehistan seferinde kullandığı miğfer

 Dokuzuncu asr-ı hicrîye aid
Sinan Paşa’nın miğferi



lardı. Bilhassa gözleri güneşten muhafaza için alna siperlik 

yapmaya itina ederlerdi. Müze-i askerîde mevcut miğferler-

den kısm-ı azamının siperli olması bu hakikati tamamıyla 

ispat ediyor. Miğferlerin üzerine sarık sardıkları gibi ekseriya 

miğferleri serpuşlarının üzerine de giyerlerdi. Mevcut miğfer-

lerimizin gayet büyük bir kutrda, geniş yapılışından bu cihet 

de tezahür etmektedir.

 Avrupa’ya kaçırılmış olan Osmanlı miğferlerinden elyevm 

birkaç tanesi Paris’de Topçu Müzesi’nde, Roçild ve Köhlen’in, 

Jerom’un, Dük Dino’nun koleksiyonunda ve Berlin 

Müzesi’nde bulunmaktadır. Paris’te Envalid’deki Topçu 

Müzesi’nde bulunan miğferin üzerinde Yavuz Sultan Selim’in 

pederi Sultan Bayezid Han-ı saninin ismi yazılıdır. Bunların 

hemen kaffesi siperlidir. Fakat en kıymettar Osmanlı miğfer-

leri müze-i askerîmizde bulunmaktadır.

* * *

 Ecdadımızın harplerde ihraz-ı zafer için kullandık-

ları, hatta tezyinleri için emekler sarf ettikleri bu 

kıymettar alet-i tahaffuziyenin ihyası zamanı çok-

tan gelmiştir. Miğfer, bir askere zahiren heybet ve 

mehabet verdiği gibi harpde de başını muhafaza 

etmek ve binaen aleyh düşmanın mühlik ateş-

lerinden vatanın kıymettar evlatlarını koru-

mak gibi muhassenatı camidir. Ecdadımızın 

asırlardan beri şan ve şevketine yardımı 

olan miğferlerin dere ce-i kıymetleri 

düşmanlarımız tarafından bile tak-

dir edilmiş, onları elde etmek için 

hiçbir fedakarlıktan geri durulma-

mıştır. Hususiyle harb-i hazırın neti-

cesi de şarapnel vesair mermilerin 

tesiratına karşı siperlerde miğferler 

giyilmesine lüzum-ı kati hasıl eyle-

miştir. Hatta Alman ordusunda bu 

nokta takdir edilerek vakt-i hazrda 

giyilen ve Alman ordusunun ilmî kıymetine ayrıca bir meha-

bet bahş eden miğferlerden maada siperlerde de giyilmek 

üzere bir buçuk milimetre sahnına yakın ağır miğferler imal 

efradın başlarını düşmanın mühlik edilerek kurşunlarından 

muhafazaya itina edilmektedir.

Ahmed Refik

 Han hazretleri meraklı idi. Sultan Murad-ı rabi yalnız miğ-

fer giymezdi. Miğferin üzerine bir de kırmızı şaldan sarık 

sarardı. Bağdad seferine gideceği zaman İstanbul’dan bu 

suretle muhteşem bir alayla çıkmıştı. Müverrih Naima Sultan 

Murad-ı rabiin İstanbul’dan çıkışını tasvir ederken: “Azim 

alaylar ile padişah-ı gazi canib-i Üsküdar’a güzar buyurdular. 

Ol gün kendüler bir esb-i ejderha peykere gecim(?) ve bir 

güstüvan(?) giydirip başlarına miğfer-i âhenîn giyip üzerine 

bir kırmızı şal imame sarınıp taylasanen menkib-i şeriflerine 

irsal edip bu heyette resb-i Arab üzere fürsan sahabe-i kira-

ma teşbih kasd edip miğfer-i âhenînlerine sorguç-ı husrevânî 

ve itâkâ-i sahibkıranî takınıp bir mehabetle pader-i rikab 

etmişler idi ki görenler aleyke avnillâh dediler” [1] suretinde 

tarif ediyor.

 Padişahlarımızın giydikleri miğferler gayet kıymettar idi; 

kenarlarında lafza-i celâl yazılı idi. Ekserinin alna gelen kıs-

mında gözü güneşten muhafaza için birer siper mevcuttu. 

Bu suretle padişahlarımızdan ve gazilerimizden kalma 

yüzlerce miğfer elyevm müze-i askerîde mevcuttur. 

Devr-i sabıkta milletin her türlü ananatı zîr ve 

zeber edildiği gibi en kıymettar mirası olan silah-

larımız da satılmış veya sirkat edilmiş olduğundan 

bugün eski Osmanlı miğferlerinden birkaç tanesi 

Avrupa müzelerinde bile görülmektedir. 

Hatta bu miğferlerden bahseden ve asar-ı 

İslamiyeye dair gayet mühim bir eser 

neşr eyleyen Mijon bu hakikati şu suret-

le itiraf ediyor: “Bazı hususu koleksi-

yonlarda gördüğümüz ve İstanbul 

müzesindekilere müşabih buldu-

ğumuz miğferler, bundan yirmi 

sene evvel İstanbul’da büyük mik-

yasta yapılan bir sirkat neticesin-

de dışarı çıkarılmıştır.” [2]

 Ecdadımız bu miğferleri yal-

nız İstanbul’da yapdırmazlardı. 

Anadolu’nun muhtelif vilayetlerin-

de, Erzurum’da vesair mühim 

merkezlerde imal ettirirlerdi. 

Memalik-i Osma niye’nin birçok yerlerinde, Gelibolu civarın-

da, demir madenleri çıkarırlar, bunlardan o zamanın tabiri 

vech ile, “Yuvarlak”lar dökdürdükleri gibi miğferler de imal 

ederlerdi. Bu miğferlerin tepeleri ekseriya mahrutî, bazen 

hele zonî, bazen de düz yivli yapılırdı. Üzerlerine gümüş 

veya altınla ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler yazar

Sayı – 18Harp MecmuasıSahife 279

Sultan Süleyman-ı Kanuni ve Sultan Selim-i 
sani devirlerinde istimal edilen miğferler

[1] Tamimen, cilt 3, s. 327

[2] Mijon, Zanaat-ı İslamiye, s. 248





“Kırk sene sonra aşina-yı kadimleri olan Osmanlı orduları önünde serfürû”
Muzaffer Osmanlý kýt’aâtýnýn Romanya kasabalarýna duhûlü ve Romenlerin beyaz bayraklarla askerlerimizi istikbâl etmeleri



çıkıyordu. Askerlerin bir takımı bir çok yassı taşları ateşte 
kızdırıyor, diğer tarafta bir takımı bir iki avuç un ile biraz suyu 
karıştırarak hamur yoğuruyordu. Sonra bu hamurları küçük, 
küçük parçalara ayırdılar ve o kızgın taşlara yapıştırarak pişir-
diler. İşte böyle basit bir surette ekmek yerini tutan bir nev 
peksimad yapmışlar ve karınlarını doyurmuşlardı. Yanan ateş-
lerin kırmızı şuleleri etrafına toplandılar. Takımlardan bazısı 
eğlence, bazısı da konuşmaya koyuldu. Musahabe arasında 
bir çok Çanakkale’den bahs olunuyordu. Fazıl Ferid arkadaş-
larından bir çoğunun Çanakkale’yi gördüklerine, hatta orada 
harp ettiklerine hayret ediyor, yaptıkları fedakarlıkları, kahra-
manlıkları işittikçe de azim bir hürmetle dinleyerek, sakin ve 

mebhut anlatanların 
ağzına bakıyordu. 

 Ertesi gün, aynı 
yürüyüş yapıldı. Yalnız 
bu sefer derin bir kum 
deryasını geçtiklerin-
den kafile daha ağır 
uzanıyordu. Kumlar 
hafif bir hışırtı ile çiz-
melere giriyor, bun-
dan bir takım kabar-
cıklar hasıl olarak aya-
ğa dehşetli veca’lar 
veri yordu. Sıcak son 
derecede idi. Askerler 
saf kalpleriyle serin bir 
rüzgarın esmesini dua 
ediyorlardı. Böyle bir 
rüzgar arasıra esiyor 
ama ne faide… Dört 
göz le beklenen bu 
serin rüzgar kim bilir 
nerelere götürmek 
için çölden

FAZIL FERİD’İN GAZASI

Cephe-i harplerden birinden yazılmıştır.

 Bu harp, Fazıl Ferid’i de işlerinden ayırmıştı. Kış, yaz arka-
sında gocuk, Anadolu sahralarında koyunlarını otlatmak için 
dolaşan Fazıl Ferid, şimdi haki renkte olan asker elbisesini 
giymişti. Beline kayış bir kemer gibi fişenkliği kuşanmış, omu-
zuna tüfengini almış, zeki ve koyu ela gözlerinin üzerine de 
Enveriye’yi, o çuhadan başlığı çekmişti.

 Rengarenk, küçücük bayraklarla donatılmış bir tren onları 
“cenuba” alelumum hikaye ve menakib-i diniyelerde ismi 
geçen o meşhur şehre… Kudüs-i Şerif’e nakletti.

 İnsan ve hayvan-
dan mürekkeb uzun, 
pek uzun bir alay 
şehirden çıktı. Dolu 
su tulumları, sırıklar, 
çadırlar yüklü bir 
takım develer ile, 
toplar, gülleler taşı-
yan bir çok katır da 
bu büyük kafileye 
refakat ediyordu.

 Cemal Paşa, bu 
kafi leyi Yafa’da karşı-
lamış ve askerine 
hitaben de bir nutuk 
irad etmişti. Bu asker-
lerinden biri de Fazıl 
Ferid idi. 

 Yola düzüldüler… 
Tek mil arkadaşları 
gibi Fazıl Ferid de, 
büyük karvan arasın-
da metanetle yürü-
yor, arkasındaki eşya-
yı müftehirane taşı-
yor,
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Kızakcı müfrezelerinden biri hal-i hareketde

Kılağuz köpekli bir devriye

Kafkas cephesine dair Bir kızakcı müfrezesi saff-ı harbde

Bir kızakcı zabiti

Kızaklı bir müfreze kılavuz köpekleriyle silah çatmış

kaldırdığı kumların bir kısmını 
ağızlarına, burunlarına dolduru-
yor, yapışıyor hatta nefeslerini 
bile tıkıyordu. Fakat hiçbir şey 
onlara mani olamıyor, hiçbir 
şey onlara mukaddes vazifeleri-
ni unutturamıyordu. Onlar, 
mütevekkil, muti ve sakin, amir-
lerinin gösterdiği noktaya müte-
veccihen ilerliyorlar.

 İkinci günü, üçüncü, dör-
düncü daha birçok günler takip 
etti. En nihayet mahall-i maksu-
da vasıl oldular. Kumlar arasın-
da çadırlar, kulubeler

sükunetle geniş yolun beyaz tozları 
içinde yoluna devam ediyordu.

Birkaç saat yürüdükten sonra önleri-
ne bir takım taşlık dağlar tesadüf etti. 
Tırmanmak lazım geliyordu. Enva-ı 
meşakk ile güneş karşısında tutuşan 
hakillerin üzerinden geçerek akşama 
doğru bir vadiye eriştiler. Orada 
konaklayacaklardı. Birden karvan 
karıştı… Herkes işine koşmuştu… 
Çadırlar kuruluyor, yakılan ateşlerin 
kırmızı alevleri yükseklere



teşhis etti. Siyah nokta yaklaşıyordu. 
Acaba hiç ümit etmediği bu fısıltı her vakit 
masallarda işittiği zümrüd-i anka kuşunun 
kanatlarının gürültüsü olmasın…

 Fazıl Ferid korkmadı. Bu hariku’l-tabia 
canavar gelebilir, üzerine de atılabilirdi. 
Onun tüfengi ile süngüsü vardı. Ölünceye 
kadar müdafaa edecek, eğer ölecek de 
olsa takdir-i ilahi değil mi? Neden kork-
sun?... Birçok şeyler zihninden geçtiği 
halde gözünü kuştan bir saniye ayırma-
mıştı. Kuşun gürültüsü de yere yaklaştıkça 
hafifleşiyordu. Birden bire vücuduna bir 
sarsılma geldi ve yavaş yavaş yere indi. 
Bir defa daha kum üzerinde sıçradıktan 
sonra artık hareketsiz kaldı. Fakat muttasıl 
homurdanıyordu.  Fazıl Ferid, bir kum tepeciğinin arkası-
na yatmış şu uçan canavarı hayretle tedkik ediyordu. 

 İşte! Şimdi de gözlerinden birini açtı. Kırmızı bir aydınlık bir 
müddet karanlık içinde parlamaya başladı. Bir iki dakika sonra o 
da kayboldu. Tekrar gözünü kapamıştı.

 Fazıl Ferid’in parmakları, gayr-ı ihtiyari mavzerinin tetiğini 
buldu.

 Fakat bu ne? Kulağına bir sada gelmişti. Dikkatle kulağını 
kabarttı. Sadanın kuştan tarafa geldiğini ve ecnebi bir lisan konuş-
tuğunu iyice farketti. Hayret!.. Acaba bu canavar, şikar olarak 
arkasında bir adam mı taşıyordu? Emekliyerek mümkün olduğu 
kadar yaklaştı. Bir insan şeklinin kuşun gövdesinden ayrılıp yere 
atladığını ikinci bir şeklin daha birinciyi
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Sina cephesinde: “Bi’rü’s-seba”da Osmanlı bataryalarının develerle cerr edilmesi

Sina cephesinde: Bir Osmanlı ordugahı “Portakal satıcısı iki kadın”

Sina cephesinde: Bir keşif kolumuz

Görünüyor, birçok yüklü hayvanlar 
gidip geliyorlardı. Uzaktan, yeni 
askerler siyah bir yol gördüler. 
Sordukları vakit bu yolun Mısır’a, Nil-i 
mübareke doğru yapılan yeni hatt 
olduğu anlatıldı. Zaten kendileri de 
bu yolun inşasına yardım etmek için 
gelmişlerdi. İleride kendilerinin tan-
zim ettiği hatlar üzerinde, kendi 
vagonlarının içinde Süveyş Kanalı’na 
İngilizlerle harp etmeye gideceklerdi. 
İstirahat için yeni gelenleri birgün 
serbest bıraktılar. Ertesi günü artık 
işlerine başlamışlardı.

Raylar taşıyorlar, birbirlerine rabt ediyorlar, ellerinde çekiç 
çalışıyorlardı.

* * * 

 Epeyce karanlık bir gece idi, Fazıl Ferid nöbetci kalmıştı. 
Sabit nazarlarını gecenin karanlığına dikmiş ellerini tüfengi-
nin namlusuna dayamış, gecenin zulmeti içinde daha koyu, 
küçük bir gölge gibi hareketsiz duruyordu. Hesas olan Fazıl 
Ferid kumların nağmesini vazıhen fark ediyordu. Ara sıra 
esen bir rüzgar ihtiraza getirdiği kum tanelerini birbirine sürt-
türerek madeni bir sada hasıl ediyordu, bu ses hafif bir lahn, 
hazin bir tınnet ile vasi çölün boşluğu içinde aks-endaz olu-
yordu. Fazıl Ferid dinledi. Bu rakik nağmeler ona memleketi-
nin bir şarkısını düşündürmüştü. Bu ruhanî sükutu yalnız 

uzaklardan gelen bir çakalın, gah bir 
sırtlanın ulumasından başka hiçbir 
şey ihlal etmiyordu.

 Ey şimdi… İşte başka bir sada… Bu 
da ahenkdar, fakat yeknesak.. Adeta 
bir nev fısıltı. Bu ses de Fazıl Ferid’e, 
çay yapmak için mangala koyduğu su 
ibriğinin kaynadığı vakit yaptığı ahen-
gi hatırlattı. Fakat bu his çok sürmedi, 
sada gittikçe şiddetleniyordu. Fazıl 
Ferid merak etti, bir hayli dinlediği 
halde hiçbir şeye benzetemedi. Ne 
yapsın! Belki uzak çöllerde dehşetli 
bir fırtına vardı. Bu ne? Birden bire 
fısıltının gökten geldiğini fark etmesin 
mi? Gözleri bir müddet karanlığı del-
meye çalıştı. En nihayet gökte siyah 
bir noktanın daima birbirinden büyük 
daireler resm ettiğini



gibi bir hayli uzağa atlamıştı. 

 Birkaç dakika sonra, dehşetli kıvıl-
cımlar görünmeye başladı. Yükselen 
alevler, güya bir çok kırmızı diller imiş 
gibi menhus kuşun karnını yalıyordu, 
iki adam birden ümit etmedikleri bu 
müşkil mevkide kendilerini görünce 
hayretle bağrıştılar. Kurtarmak 
ümidiyle üzerine hücum ettiler 
ise de beyhude… Fazıl Ferid, 
sükunetle tüfengini yanağına 
koydu, bir gözünü kırptı ve 
çekti… İşte birinci, ikinci patlayış, 
birden iki vücut yere yuvarlandı. 
Düşman cesetleri yerde boylu 
boyuna yatıyor, kuşun içinden 
uzanan sarı alevler de, Fazıl 
Ferid’in muvaffakiyetine nişane 
olmak için yükseklere, pek yükseklere 
çıkıyordu. Uzaktan silah gürültüsünü işi-
ten, alevleri gören askerler her taraftan 
koşuştular. Fazıl Ferid’i, o sadık muhafızı 
bacağından hafifce mecruh, cehennemî 
kuşun, son bakiyye-i naşını bitirmek üzere 
olan alevleri huzur-ı kalple seyr ederken 
buldular.

Fatma Nurunnisa

takip ettiğini gördü. Bu iki adam hemen 
kuşa yaklaştılar. Hiç korkusuz ötesine, 
berisine dokunuyorlar, adeta kuşa söy-
ler gibi konuşuyorlardı. 

 Biraz sonra kuştan ayrıldılar. 
Aralarında ufak bir mesafe ile kumun 
üzerine oturdular. Fazıl Ferid, hemen 
kalktı. Avucu içi ile, ayak uçlarının 
üstünde yürüyerek yavaş yavaş onlara 

yaklaştı. Fazıl Ferid meseleyi hal-
letmişti. Bu adamların, kendileri-
ne birçok defalar mahsusen tarif 
ettikleri gibi İngiliz asker elbisesi-
ni giydiklerini tanıdı. Tüylü değil, 
memleketinden geçen bir derviş 
İngilizlerin şeytan ile ahd-i misak 
ettiklerini söylememiş miydi? Hiç 
şüphesiz ki ervah-ı habisenin biri 
onları buraya kadar getirmişti. 

 Artık tereddüte mahal kalmadı. 
Fazıl Ferid yapacağını epeyce 
kararlaştırmıştı. Bir nısf daire 

yaparak adamlardan uzaklaştı, ve yerle-
re sürünerek canavara yaklaştı. Ne kadar 
olsa vücudu titriyordu. Bir müddet kalbi-
nin helecanını teskin için durdu, dinlen-
di, geniş bir nefes aldı. İyi saatte olsunlar 
cin midir? Şeytan mıdır? Korkmuyor, 
biraz çekiniyordu. Fakat vicdanından 
gelen bir sada ona teşebbüs ettiği vazi-
fenin ulviyetini hatırlatıyor, cesaretsizliği-
ni kendisine yakıştıramıyordu. Hayır! Ne 
olsa.. ölse de, çarpılsa da yine yapacak, 
hiçbir şey onun azmine sed olamayacak-
tı. Bir gayret daha! O acibü’ş-şekl mahlu-
ka dokunabilecek kadar sokuldu. Artık 
en ince noktaya gelmişti. Hemen fişenk-
liğindeki barutları büyük bir metanetle 
kuşun karnının altına boşalttı, ve dula-
ğından koparıp hazırlamış olduğu çuha 
parçalarını da barutun ortasına ilave etti. 
Öbür tarafa atlamak için gayet tetik dav-
ranarak ale’l-acele çaktığı bir kibriti de 
barut kümesinin içine fırlattı. Saniye için-
de, kuvvetli bir sıçrayışla adeta uçar
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İngilizlerden firar ile kıt‘a-i mücahidîne  
iltihak eden şahsiyetler

Hecinli mücahidler bir zabitimizin kumandasında

Kıt‘âtımızla mücahidînin ileri hareketlerinden evvelMakineli tüfenk müfrezesi yürüyüşde

Trablusgarb’a 
dair

 MAKEDONYA CEPHESİNDE
BİZLERDEN ANAVATAN’A BİR NİDA

 Karlar içinde serilmiş yaralı bir askeri-
mizle kumandanı arasında:

 - Nerenden vuruldun arslan?

 - Bir yerimden mi ki efendim!

 - En çok zor veren hangisi?

 - Bacağımla yüzümdeki ne ise ama şu 
yüreğimdeki sabrımı tüketecek gibi.

 - Ne vakit vuruldun?

 - Ben vurulalı kırk sekiz saat kadar oldu, aş ekmek yeme-
dim, yaralı arkadaşlarım çok olduğu için bana sıra gelmedi, 
sıhhıyeler sade sarabildiler. Burada kaldım, kendim de gide-
medim.

 - Su ister misin?

 - Bizim suyumuz kar idi, onu da uzaktan seyr ede ede 
kaldım. Yanına eremedim. Kar da adamı susattıkça susatıyor 
ya! Çok varsa bir yudum ver de içeyim efendim.

 - Ben yanımda yiyecek içecek neyim var ise sana verece-
ğim.
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— Sağ ol efendim, sen yarısını 

alıkoy, belki sen de ekmeksiz ve 

susuz kalırsın.

— Pekala. Allah çabuk iyilik ve 

şifa versin. Şimdi senin yüreğin 

benden rahatdır sanırım arka-

daş!

— “Allah ömürler versin, Allah 

din ve devlete zeval vermesin!”

Din ve devletin adem-i zevalini 

Tomoros dağları başında en saf 

bir temenni ve kanaatle müda-

faa eden ya ölüme veya sıhhiye 

neferlerinin dûş gayretine 

teslim-i nefes edecek olan bu 

Sungurlulu yaralı sakin ve müte-

vekkil, kendinden ziyade başka-

larını, nefsinden ziyade dinini 

memleketini düşünüyor. 

Bunlardaki fazileti müslüman 

dininin fazail-i harbiyesine teva-

rüs eden bir Türk oğlundaki 

asalet-i harbiyeyi hangi mizan-ı 

faziletle ölçmeli! Bir Çorumlu 

Mehmed Onbaşı bana kılağuz-

luk ediyordu; “Efendim kar 

üstünde

yürüme, düşman beyaz üzerin-

de karayı fark eder de ateş eder. 

Şu izden yürü!” dedi. Ben de 

dedim ki: “Allah ne yazdı ise o 

olur. Haydi kısa yoldan yürü!” 

Burada Mehmed Onbaşı olanca 

sadeliğiyle “Sen bizim gibi nefer 

olsan

Kırkkilisa nekahathanesinde: Nekehanın ziraatle iştigali

Tekfurdağı nekahathanesinde: Birinci resim nekehanın idman talimleri.  
İkinci resim nekehanın orak ile ekin biçmeleri

Nekehanın Şeytandere nam mesirede teferrücleri
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ne ise" dedi. Kendinin ölümüne hiç ehemmiyet vermeyen bu 

mübarek insanlar aynı zamanda Amirlerinin hayatları için 

ihtiyatkarlıkdan geri durmuyorlar. Düşman karşısında bazı 

ihtiyatkarane hareketler vardır ki bunu her asker yapmalıdır, 

deriz. Bizim Mehmed'de bu ihtiyata riayet lazım geldiğini 

anladığı halde düşman karşısında ihtiyat edeceğim diye eği-

lip bükülmeye, sürünüp yuvarlanmaya tenezzül etmiyor. Ve 

bir çok talime rağmen ekseriya bî-pervâ davranıyor. Onun bu 

meziyyetinden, bu fazilet-i milliye ve diniyesinden, bu istih-

kar hayat, istihfaf i‘dâ-i hüsnden haberi olmayanlar şu kadar-

cık fikr-i ihtiyatı bile olmadığına yanlışlıkla ihtimal hükm edi-

yorlar. Fakat ölüm ve tehlikeyi ba-husus kanlı misalleriyle 

yanıbaşında görürken bundan gafleti kim tasavvur eder? Bu 

bir meziyyet-i harbiyedir ki yalnız Türk kahramanlarında var-

dır, diyebilirim. 

 Yalnız neferler mi? Genç ateşli zabitlerimiz içinde de ne 

şecaat,

cesaret cevherleri çıkdı. Bugün yaşayan, kıtası başda hala 

bütün zindeliği ve çalakîsiyle dolaşan arkadaşlarım içinde 

düşmana göğüs germek, düşmana atılmak için kendini zabt 

edemeyecek kadar azimkarlar olduğunu maa'l-iftihar söyle-

rim. Hele kendilerinden artık ebediyen cüdâ kaldığım şehid 

arkadaşlarım içinde pek necib ve asil olanlar bulunduğunu 

kendi vakaları ile işhâd ederim. Geçen gün dört buçuk saat 

yaya bir yürüyüşden, düşmanla tabiatın icbâr etdiği kıvrımla-

ra tabi oldukdan sonra muharebe hattına vardım. Bu yolsuz 

sarp kayalık yerlerde cepheye girdikleri gece hazırlanmış bir 

düşman hücumunu kanlı bir suretde def‘ eden kahramanlara 

takdim-i şükran edecekdim. Bu arzum da genç hulûk, terbi-

yeli aynı zamanda nikbîn ve kahraman iki zâbitin mahall-i 

şehadetlerini ziyaret eyleyecekdim. Bir tam isabetle göğde-

leri kavrulmuş, simsiyah olmuş iki gencin enkaz-ı ecsadını 

seyr etmek mecburiyet-i elimesini kadirşinaslık tarzında izhar 

edecekdim. Ah bu gençler, Hayri ile 

"mâba‘dı 288'inci sahifede"

İzmir’de Yüzbaşı Boddeke Bey tarafından düşürülen iki İngiliz tayyaresinin enkazı manzarası ve telef olan râsıd ve pilotu

Galiçya’da: Şehid Binbaşı Ali Bey’in müttefik kıt‘ât iştirakiyle cenaze merasimi



MÜBAREK ŞEHİDLERİMİZ
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Y126 T3 Yüzbaþý Bergamalý 
Abdullah Efendi.   
(7 Aðustos 1332)

Y61 K4 Kumandaný Kýdemli 
Yüzbaþý Kadri Efendi

(17 Eylül 1332)

Y36 T1 Tabibi Ýhtiyat
Binbaþý Münir Bey

(5 Kânun-ý sâni 1332)

Y47 Kumandaný Mümtaz
Binbaþý Ahmet Tevfik Bey

Tarih-i þehâdeti  
(21 Temmuz 1331)

Y44 K3 Mülâzým-ý sânisi
Tayyip Efendi

(13 Kânun-ý evvel 1331)

Ordu 3 Süvâri Nizâmiye 2. Fýrka 
Seyyar Hastanesi Tabibi Yüzbaþý 
Nurettin Efendi (28 Eylül 1331)

Y37 K9 Kumandnaý
Yüzbaþý Ali Fuad Efendi
(11 Kânun-ý evvel 1331)

Tayyareci Piyade Mülâzým-ý sâni-
si Ali Sezâî Efendi
(24 Mart 1333)

Y19 K4 Ýhtiyat Mülâzým-ý sâni 
Mehmet Safvet Efendi

(6 Haziran 1331)

Y25 K7 Mülazým-ý evvel
Asým Efendi

(22 Mayýs 1331)

Y88 K10 Kumandaný Yüzbaþý 
Ýsmail Hakký Efendi

(8 Kânûn-ý evvel 330)

Y1 K9 Zâbit Vekili
Osman Nuri Efendi

(24 Þubat 1331)

Ankara Jandarma Alayý'nýn 
Haymana Takým Kumandaný 
Mülâzým-ý sânî Mehmet Ali 

Efendi (24 Mayýs 1331)

Y28 K3 Mülâzým-ý sânî
Kasým Efendi

(27 Temmuz 1331)

Y10 K10 Mülâzým-ý evvel
Mehmet Selahattin Efendi

(21 Haziran 1331)

Y124 K1 Mülâzým-ý evvel
Naci Efendi

(19 Temmuz 1332)
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Ekrem! Olanca azim ve ira-

denin verdiği bir asabiyet-i 

kahramanane ile en tehlikeli 

en çıplak ve en mühim bir 

yerde "düşman buradan 

ancak gövdemizi çiğneyerek 

geçebilir" diyorlardı. Hain bir 

tesadüf, bir tam isabet benim 

bu aziz ve muhterem refikle-

rimi bir an içinde yanındaki 

telefoncu neferleriyle bera-

ber ezdi, dağıtdı ve bitirdi. 

Benim sakin ve muhterem 

Hayrim, bölüğünün demir 

kadar dayanıklı olduğunu 

biliyor ve daima en kahra-

manca vaadlerde bulunmak-

dan çekinmiyordu. Kafkas 

cephesinde aldığı yara 

(Perespa) cephesinde bir 

haile tarzında tazelendi ve 

Hayri, takım kumandanı 

Ekremiyle beraber gitdi! 

Koca Ekrem, keskin ve çevik, 

tiz ve asabi Ekrem! Seni ben 

böyle çabuk gaib edeceğimi 

hiç beklemiyorum. Ben sağ 

kaldıkca senin hayalin gözü-

mün önünden gitmeyecek! 

Artık bir daha bütün asabiyet 

ve çabukluk içinde, emr edi-

niz efendim, diye haykıran 

bir Ekremi görmeyeceğim. 

Düşmanın hücum etdiği gün 

ve gece vaki olan mukave-

met ve inad muharebesinde 

kazandığınız muvaffakiyetin 

mükafatını dinlese bile tebri-

katını da size takdim edeme-

mişdim. Bu iki gencin iftira-

kından duyduğum acıyı 

ancak hepimizin bu yolun 

kurbanı olmak vazifesiyle 

mükellef bulunduğumuz 

kanaatiyle tadil ve tahfif edi-

yorum. 

 Son taarruzda namus ve 

vatanı uğrunda verdiği söze 

sadık kalan ve iki

rekat namazını edadan son ra 

bölüğüyle düşman siperine 

hücum ederken askerine 

şecaatin şahane bir misa lini 

gösterip fırladığı anda göbe-

ğinden urulan emek dar kıy-

metdar Perle peli Yüzbaşı 

Gafur Efendi'yi düşmanın 

birinci hattına değil ikinci 

hattına gideceğiz vazifemiz 

daima ileri gitmekdir diye 

atılan istihkam takım zabiti 

Mustafa Efendi'yi ve hele 

Arıbur nu'n dan beri mezaya-

yı celi le-i diniyesine fezail-i 

ulviy ye-i ahlakiyesini ilave 

ederek en buhranlı zaman-

larda Arıburnu'nda, Kanlı-

sırt'da, Perespa'da, Tomoros 

dağlarında ifa etdiği hıdemat 

bir güzide-i askeriyesiyle 

temeyyüz eden birinci 

yaver-i asil arkadaşım Emin 

Efendi'yi Osmanlı vatanının 

en aziz ve muhterem evlad-

ları miyanında yad etmeği ve 

etdirmeye delaleti bir vazife-i 

vataniye bilirim.

 Aynı kanın kardaşlarını 

ben en yüksek bir cesaretle 

-Arıburnu'nda, Galiçya'da, 

şimdi de Perespa'nın Tomo-

ros dağlarında- zâbit ve nefer 

tanımakla şeref-yâ bım! Ve 

nankör olmadığını bildiğim 

necib milletimizin her ferd-i 

vefakarından -ne fer, zâbit- 

bu harbin her nere de olursa 

olsun bir sahne-i fecayi‘e işti-

rak etmiş olanlara hürmetler 

izharını temin ederim. 

Rabbim! Bu vatanı, bu milleti 

mukaddes kurbanlarının 

muhterem hatırları için i‘lâ ve 

mesud etsin!

Zabitimiz tarafından Galiçya’da bir Rus esirinin isticvabı

Türk kıt‘âtının Romanyalılardan aldıkları ganaim

Makedonya’da Radolyos’da bir fırkamız hastahanesinde fırka         
sertabibi ve maiyyeti ve mecruh İngiliz esiri






