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Değerli Hemşehrilerim, 

Bir şehrin çağdaş yüzünü hiç şüphesiz kültür ve sanat faaliyetleri ile bu alanda yapılan kalıcı ça-
lışmalar göstermektedir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu hassasiyetle çalışmalarımızı 
yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Medeniyetlerin çeyiz sandığı olarak bilinen ve üç 
büyük İmparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul’umuz, bu yönüyle dünyanın en güçlü 
tarihi ve kültürel mirasına sahip kentleri arasında olduğunu her daim göstermiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle Atatürk Kitaplığı’nın hazırlamış olduğu “Ha-
vadis; Yüzyıl Önce Sergisi”ni 2012 yılında, konuya ilgi duyanların dikkatlerine sunmuştuk. 
Artık bir marka olan “HAVADİS” sergilerimizin dördüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.

 Atatürk Kitaplığı, sahip olduğu yayınların tarihi önemi ve çeşitliliği nedeniyle yerli ve yabancı 
araştırmacılar için önemli bir bilgi merkezi konumundadır. Satın alma ve bağış ağırlıklı ola-
rak geliştirilen kütüphane dermesinin en önemli özelliği, ülkemizin önde gelen araştırmacı ve 
yazarları tarafından bağışlanan kişisel kütüphanelerle zenginleşmiş olmasıdır. Farklı meslek ve 
bilim dallarından bağışçıların şahsi kütüphaneleri Atatürk Kitaplığı koleksiyonuna dahil edi-
lerek, bir çoğu nadir nüsha kabul edilen bu tarihi yayınlar ile kütüphane dermesi önemli bir 
yayın çeşitliliğine sahip olmuştur. 

Ayrıca araştırmacılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan kütüphane koleksiyonları, yıp-
ranma ve tahribatlara karşı tedbir alınmış ve yayınların sayısal ortama aktarılması konusunda 
projeler hayata geçirilmiş, böylece Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Arap Harfli Türkçe kitaplar 
(Osmanlıca) ile Arapça, Farsça basılmış nadir eserler, haritalar, el yazmaları Osmanlıca Süreli 
yayınlar vd. internet ortamında okuyucu hizmetine sunulmuştur. 15 binden fazla kayıtlı üye-
nin kullandığı bu sayısal arşivimizde 6 milyondan fazla görüntü bulunmaktadır.

Türkiye’de ilk olan bir uygulamayı da Atatürk Kitaplığı olarak başlattık. “Hiç Kapanmayan 
Kütüphane” sloganıyla bu kütüphanemizi 7/24 hizmet verir hale getirdik. 2014 yılından beri 
devam eden bu uygulamamızın başka kütüphanelere de örnek olmasını temenni ediyoruz.

İBB Atatürk Kitaplığı olarak, kültür, sanat, askeri ve siyaset hayatımızda yer etmiş önemli 
şahsiyetlerin özel arşivlerini de satın alarak, bu arşivleri geleceğe taşımaktayız. Bu anlamda Ali 
Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Medine Müdafii Fahrettin Paşa, mimar ve restoratör Prof. Dr. 
Hüsrev Tayla Koleksiyonu, Hüsameddin Bozok Arşivi, Osman Nuri Ergin Evrakı, Hüseyin 
Safiye Elbi arşivi, İzzet Günay Film Fotoğrafları Arşivi gibi birçok kişi arşivlerini kütüphane-
mize kazandırdık.

İstanbul Görme Engelliler Merkezi›nde ürettiğimiz sesli kitapları mobil uygulama ile her yerde 
erişilebilir hale getirdik.

Dördüncüsünü düzenlediğimiz bu HAVADİS sergisinde, 1916 yılındaki olayları işledik. Bi-
rinci Cihan Harbi’nin bu önemli yılını incelemek için gazete ve dergi arşivleri taranmış ve o yıl 
içerisinde cereyan etmiş önemli olaylar öne çıkarılarak sergide ve katalokta yer almıştır.

Bu önemli sergiyi hazırlayan Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü personelimi tebrik ediyor, 
sergimizin tarihi hafızamızın tazelenmesine katkı sunacağına inanıyor, meraklılarına esenlik 
dileklerimi sunuyorum.
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1939 yılından beri hizmet veren  “Belediye Kütüp-
hanesi” bugün içerisinde bulunduğumuz Atatürk 
Kitaplığı’nda daha geniş imkanlarla faaliyetlerine 
devam etmektedir. Kütüphanemiz, 2014 yılından 
beri “Hiç Kapanmayan Kütüphane” sloganıyla 
7/24 hizmet vermektedir. Zor olan bu uygulamayı 
bugüne kadar devam ettirebilmenin mutluluğunu 
yaşamaktayız.

 Atatürk Kitaplığı’nın sahip olduğu  arşiv ve ko-
leksiyonlarını zenginleştirmek için yoğun bir çaba 
göstermekteyiz. Sahaf,koleksiyoner,müzayedelerd
en ve ailelerden nadir eser ve kişisel arşivleri satın 
almaktayız. 2016 yılında 146.137 adet çeşitli türde 
nadir eseri (el yazması,arap harfli matbular,harita,
kartpostal,afiş,yabancı dilde kitap  vb.) satın aldık. 
Lübnan’dan bir koleksiyonerin elli yılda biriktirmiş 
olduğu Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerini kapsa-
yan  63 bin kartpostal arşivini kütüphanemize ka-
zandırdık. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na 
bağlı bu coğrafyayla ilgili  çalışma yapacaklara ve 
meraklılarına görsel malzeme imkanı  sunacak bu 
koleksiyon ülkemize kazandırdığımız bir zenginlik-
tir. Bu aynı zamanda sembolik bir değeri de ifade 
etmektedir. Maalesef tarihimizde kara bir leke ola-
rak yer alan Osmanlı arşivlerinin Bulgaristan’a sa-
tıldığı 1931 yılından yaklaşık 100 yıl sonra belki 
de ilk kez bu sefer biz yurtdışından kitap, vesika ve 
kartpostal gibi nadir eserleri satın alıyoruz. Bu ülke-
mizin geldiği yer açısından ibretamiz bir husustur. 
Osmanlı arşivlerinin Bulgaristan’a satılması sürecini 
öğrenince Milletvekili Halil Edhem vasıtasıyla dö-
nemin Başbakanı İsmet İnönü’ye bir mektup gön-
dererek kalan arşivlerin satışını ve imhasını önlemiş 
büyük bir şahsiyet olan, arşiv ve kütüphanesi Ata-

türk Kitaplığı’nda bulunan ve Belediye kütüphanesi 
ve Müzelerinin kurucu heyetinde yer alan Muallim 
Cevdet’in takipçileri olarak bize yakışan da onun 
izinden gitmek olurdu. Bizler de bu şuurla hareket 
ederek her değerli arşivi Atatürk Kitaplığı bünyesin-
de toplamak için çaba sarfetmekteyiz.

İstanbul Üniversitesi’nden Kemal Alemdaroğlu’nun 
Rektörlük döneminde(1997-2003) atılan on bin-
lerce değerli kitaplardan bulabildiğimiz beş bine 
yakın kitabı satın alarak dermemize ilave ettik.
Çoğu yabancı dilde olan bu kitaplardan bir kısmı 
Daru’l-Fünun bir kısmı ise Kütüphane-i Hümayun 
damgalı idi. Aralarında çok kıymetli asker, siyasetçi, 
bürokrat, kültür ve sanat adamının bulunduğu şahıs 
arşivlerini de satın aldık. Bu kapsamda Kazım Kara-
bekir, Ali Fuat Cebesoy,Cevat Abbas Gürer,Medine 
Müdafii Fahrettin Türkkan  gibi hem Birinci Cihan 
Harbinde hem de Milli Mücadelede çok büyük 
hizmetleri olan komutanlarımızın kişisel arşivlerini 
satın alarak  kütüphane dermemize kattık. Bu sa-
yede yakın tarihimizle ilgili yeni bilgilere ve görsel 
malzemeye de erişme imkanı bulacağımızı ümit edi-
yorum.  İbnu’l-Emin Mahmud Kemal İnal,Hüsrev 
Tayla,İzzet Günay, Ernest Mambory, Asuman Ar-
san, Ruşen Eşref Ünaydın, Mimar Kemaleddin, 
Hüseyin Safiye Elbi gibi bir birinden kıymetli kül-
tür ve sanat insanlarımızın arşivlerini de satın aldık. 
Araştırmacılara daha bol kaynak sunarak yeni çalış-
maların önünü de böylece açmış olacağız.

Kişisel arşivler maalesef ülkemizde çok ihmal edil-
miş bir alandır. Kütüphaneler daha çok kitap ve 
basılı malzeme almayı tercih ettiklerinden ülkemi-
zin yetiştirdiği bu kıymetlerin kişisel arşivleri vefat-
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larıyla beraber yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Kıymet bilen aileler bu arşivleri bu 
güne kadar sakladıkları için biz bu gün bunlara ula-
şabilmekteyiz. Oysa herkes bu kadar şanslı olamaya-
biliyor. Birçok tarihi şahsiyetimizin kişisel arşivleri 
artık bu gün yok. Sanatçılarımızın, kültür adamla-
rımızın, askeri ve siyasi büyüklerimizin yaşadıkları 
mekanlardan, biriktirdikleri ve oluşturdukları tüm 
birikimlere(fotoğraflar,mektuplar,hatıratlar,notlar,r
aporlar vb.) toplum olarak sahip çıkmalıyız. Atatürk 
Kitaplığı olarak ülkemizde kütüphanelerin pek ilgi 
göstermedikleri bu alanla ilgili de ciddi bir çalışma-
nın içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda da bu alan-
daki çalışmalarımız artarak devam edecek ve böylece 
kişisel arşivler konusunda kütüphanemiz ülkemizde 
en önemli merkez haline dönüşecektir.

İstanbul’da ilk matbaa 1493 yılında faaliyete geç-
ti. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler 
ll.Bayezid döneminde Osmanlı ülkesine sığındı . 
İstanbul’a gelen bu Yahudi ailelerden birisi olan 
David ve Şmuel ibn Nahmias kardeşlerin kurduğu 
matbaada basılan ilk kitaplardan sekiz adedini satın 
alarak kütüphane koleksiyonumuza kaydettik. Mü-
teferrika matbaasından 230 yıl önce İstanbul’da ba-
sılan bu kitaplar sayesinde matbaacılık tarihimiz de 
15. yüzyıla kadar inmektedir. Türklerin matbaaya 
taasupla karşı çıktıkları iddialarını kesin bir dille ret 
eden bu kanıtlar sayesinde Osmanlıdaki matbaacılık 
çalışmalarının yeniden yazılması gerekecektir. 

Müdürlüğümüze bağlı 21 kütüphaneden birisi olan 
Eyüp’teki Hüsrev Paşa tekkesi içerisinde çalışan Sesli 
Kütüphane’mizde görme engelliler için ürettiğimiz 
beş bine yakın sesli kitabı mobil uygulama ile okuyu-
cularımızın hizmetine sunduk. Artık görme engelli-
ler her yerde bu sesli kütüphaneye erişebilecekler.

Atatürk Kitaplığı’nda bulunan tüm Osmanlı-
ca süreli yayınları,arap harfli matbu kitapları,el 
yazmalarını,haritaları ,kartpostalları, Laika Karabey, 
Pertevniyal Valide Sulatan ve Muhsin Ertuğrul evra-
kını da sayısal ortama aktararak  internet ortamında 
okuyucu hizmetine sunduk. 

E-Kütüphanemizde 6 milyondan fazla görüntüye 
araştırmacılarımız internetten ücretsiz erişebilmek-
tedir.  http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

Atatürk Kitaplığı olarak bir hedefimiz de 1728-
1928 yılları arasında basılmış tüm arap harfli kitap-
ları toplamaktır. Tahminen 40 bine yakın kitabın 

basıldığı bu dönem kitaplarından 25 binden fazla-
sına sahibiz. Her yıl bu kitaplardan bulduklarımızın 
tamamını satın almaktayız.Böylece Atatürk Kitaplı-
ğı Osmanlıca matbu kitaplar açısından da en önemli 
merkez haline gelecektir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Mü-
zeler Müdürlüğü’ne bağlı olan Atatürk Kitaplığı kü-
tüphanecilik çalışmaları ve yapmış olduğu faaliyet-
lerle ülkemizde en çok tanınan kütüphane olmuştur. 
Hürriyet gazetesince sahaf,bilim insanı,yazar ve 
araştırmacılardan oluşan jüri Türkiye’nin en iyi kü-
tüphanesi olarak bu yıl da Atatürk Kitaplığı’nı seç-
mişlerdir. On kütüphanenin bulunduğu listede yine 
Müdürlüğümüze bağlı Kadın Eserleri Kütüphanesi 
de yer almaktadır.

 Her yıl yeni bir kütüphaneyi hizmete sunan mü-
dürlüğümüz, 2017 yılı Mart ayında da Sultanbeyli 
ilçesinde yeni bir Halk ve Çocuk Kütüphanesini  15 
Temmuz’da şehit olan Prof.Dr. İlhan Varank’ın is-
miyle  hizmete sunacaktır.

Müdürlüğümüz kütüphaneciliğin yanında müze-
cilik alanında da güzel işler yapmaktadır. Aşiyan 
Müzesi ile Atatürk Müzesinin bina restorasyonları 
yanında müzelerdeki envanterlerin de restorasyon-
ları yapılmış, teşhir ve tanzimleri yenilenerek tekrar 
hizmete sunulmuştur. Heybeliada’da bulunan Hü-
seyin Rahmi Gürpınar Müzesi de bu yıl bünyenize 
katılmıştır. Bina Ocak ayında restorasyona alınacak. 
Müzede bulunan eserlerin durumu kötü olduğun-
dan tüm envanterler restorasyon ve konservasyon-
dan geçirilecek,  müzedeki teşhir ve  tanzimi  yeni-
lenerek 2017 sonunda  yeniden  hizmete açılacaktır.

HAVADİS;YÜZ YIL ÖNCE sergisi  sahip olduğu-
muz gazete ve dergi arşivinin bize verdiği ilhamla 
ortaya çıkan bir düşüncenin neticesidir. Atatürk Ki-
taplığı süreli yayınlar koleksiyonu İmparatorluğun 
yayın hayatının önemli bir bölümünü ihtiva ediyor. 
Yerli ve yabancı çok sayıda araştırmacının incelediği 
bu süreli yayınlar dönemleri için tarihi belge olma 
özellikleri taşımaktadır. Bugünden 100 yıl geriye gi-
derek ,tam yüz yıl önce buralarda neler yaşanmıştı 
sorusuna askeri,siyasi,ekonomik,kültürel ve sosyal 
tarih açısından cevap verebilmek için  bu süreli ya-
yınları incelemek gerekiyordu.İşte bu sergi de tam 
olarak bunu yapmaya çalışıyor. Gazete ve dergiler 
yayınlandıkları dönemin canlı tanığıdırlar. Tabii, 
olayları naklederken gazete sahipleri ve yazarları ken-



di görüşlerini bu haber ve yorumlara kattıklarını da 
göz ardı etmemek gerekir.  Bir haberi vermek kadar 
onu görmezden gelmek de aslında bir duruşu tem-
sil etmektedir. Sarıkamış harekatında yaşanan başa-
rısızlık nedeniyle dönemin gazeteleri bu olayı fazla 
kurcalamamışlardır.Fakat bu başarısızlık üzerinden 
Enver Paşa’nın biraz hırpalanması gerektiği zaman 
Sarıkamış bir anda keşfedilmiştir.Sansür de döne-
min gazetelerini incelerken dikkat etmemiz gereken 
diğer bir husustur. Bütün bunlara rağmen günlük 
gazeteler veya dergiler bir bütün olarak dönemle il-
gili aslında bize genel bir fotoğraf da sunarlar. Biz 
bu sergide bu fotoğrafı her yıl tekrarlayarak sizlerin 
huzuruna getirmekteyiz. İlkini 2012 yılında açtığı-
mız sergide 1912 yılını incelemiştik. Şimdi 2016 
yılındayız ve sergide 1916 yılını sizlere sunmaktayız. 
Bu sergi yaklaşık beş ayda hazırlandı. Katalog jene-
riğinde ismi belirtilen Müdürlüğümüz uzman per-
soneli tarafından  Atatürk Kitaplığı süreli yayınlar 
koleksiyonundaki gazete ve dergiler( Tesviri-i Efkar, 
Tanin, İkdam, Sabah, Tercüman-ı Hakikat, Hande, 
Servet-i Fünun, Donanma Mecmuası ve Harp Mec-
muası, Illüstrated, Zeitung) gün gün, sayı sayı  ince-

lenerek yüzlerce haber toplandı. Tabii  bu haberlerin 
tamamını sergilememiz ve katalogta yayınlamamız 
mümkün olmadığından bu haberler de bir eleme-
den geçirildi. Haberleri görsellerle desteklemek için 
yine Atatürk Kitaplığı kartpostal ,fotoğraf ve harita 
arşivini  inceledik. Böylece 1916 yılının olayların-
dan öne çıkan haberler bu sergi ve katalokta zengin 
bir görsellik içerisinde sizlerle bir araya gelmiş oldu.

Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak İstanbul 
halkına hizmet sumaya çalışan Müdürlüğümüz İs-
tanbul Büyükşehir Belediyemizin verdiği destekle 
çalışmalarına devam edecektir. Başta Belediye Baş-
kanımız sayın Dr. Kadir TOPBAŞ, Genel Sekrete-
rimiz Hayri BARAÇLI, Genel Sekreter Yardımcıları 
Çağatay KALKANCI, Eyyüp KARAHAN,Mali 
Hizmetler Daire Başkanı Kenan KIRTIL ve  Kültür 
Varlıkları Daire Başkanımız Hüseyin Tok beylere,bu 
serginin hazırlanmasında beş ay boyunca yoğun 
çaba sarf eden başta İsmail BİLGİN olmak üzere 
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yeni sergilerde ve çalışmalarda buluşmak üzere say-
gılar sunuyorum.



12 Havâdis; 1916

1915 Aralık - 1916 KRONOLOJİLERİ

ARALIK-1915
1 Aralık 1915 Delebeha önlerinde Türk kuvvetleri İngilizlerin ani saldırısına 

uğradı. Türk kuvvetleri dağıldı. İngiliz General Towsend Kutü’l 
Âmare ve Şadiye’ye hareket etti.

3 Aralık 1915 General Monro, İtilaf Devletleri Ordusu’nun Komutasını 
Birdwood’a devrederek Maxwell ile Çanakkale tahliyesinin Mısır 
ve Arap aleminde hasıl edeceği tesirleri konuşmak üzere Mısır’a 
gitti. 

 Irak Cephesi’nde General Towsend komutasındaki kuvvetler 
Kutü’l Âmare’ye vardı.

 Yarhisar destroyeri Tuzla-Yalova arasında E-11 İngiliz denizaltısı 
tarafından batırıldı.

4 Aralık 1915 İngiliz ve Fransız Başbakanları Çanakkale ve Selanik’in 
boşaltılmasını görüştü.

5 Aralık 1915 Çanakkale Cephesi’nden iki İngiliz Tümeni Selanik’e gönderildi.
 General Townshend kuvvetlerini takip eden Türk kuvvetleri 

Kutü’l Âmare yakınlarına vardı.
6 Aralık 1915 Bahriye Nazırı Cemal Paşa Şam’a geldi.
 Irak Cephesi’nde 6.Ordu Komutanlığına atanan Müşir Von der 

Goltz Paşa Bağdat’a gelerek görevine başladı.
 Fevzi Bey(Çakmak) 5. Ordu Komutanlığı üzerinde kalmak üzere 

Anafartalar Grubu Komutanlığı’na vekaleten atandı.
7 Aralık 1915 Çanakkale Cephesi’ndeki Osmanlı Kuvvetleri Seddülbahir’de 

İtilaf Kuvvetlerine saldırdı.
 Ruslar Gelibolu’nun tahliyesini istedi.
8 Aralık 1915 Arıburnu’nda boşaltmanın 1.evresi yapıldı. Saat 05.00’e dek 

88.048 asker, 186 top, 1.697 atlı araba, 21 motorlu araç ve 
4.695 at ve katır gemilere yüklenerek götürüldü.

 Fethi Okyar, Dr. Bahattin Şakir ve Dr. Tevfik Rüstü Aras Bey 
akşam Mustafa Kemal Beyin misafiri olarak Anafartalar Grubu 
Karargâhı’na ziyarette bulundu. Albay Mustafa Kemal’in aldığı 
hava değişimi üzerine Anafartalar Grubu Komutan Vekilliğine 
atanan Fevzi (Çakmak) Bey Anafartalar Grubu Karargahına 
geldi. 

 6. Osmanlı Ordusu General Towsend birliklerini Dicle kenarında 
kuşattı.

9 Aralık 1915 Arıburnu kesiminde boşaltmayı bekleyen 36.000 asker, 97 top; 
Anafartalar kesiminde ise 41.000 asker ve 91 top kaldı.

10 Aralık 1915 Hastalanan Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal Bey 
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görevini Fevzi Beye bırakarak beraberindekilerle birlikte 
İstanbul’a gitmek için yola çıktı.

 Türk kuvvetleri Kutü’l Âmare’de sıkışan İngiliz birliklerine taarruz 
etti. 13. Türk Kolordusu 35. Tümen ile nehir arasını sardı. 
Mehdi’ye kadar ilerledi.

11 Aralık 1915 Albay Mustafa Kemal Bey ve beraberindekiler İstanbul’a döndü.
12 Aralık 1915 Von der Goltz Paşa’nın Aziziye’de Nurettin Beyin yanına geldi ve 

kendisini ziyaret etti. 
13 Aralık 1915 İngiltere’nin kahire temsilcisi Sir Henry Mc Mahon Şerif 

Hüseyin’e şöyle bir bilgi notu gönderdi: “Britanya’nın Arap 
halklarının Almanya’dan ve Türk tahakkümünden özgür olmasını 
sağlayacak gerekli koşulu içermeyen bir barış yapmaya istekli 
olmadığını açıklayarak size güvence veririm.”

15 Aralık 1915 Çanakkale’de İngilizlerin Seddülbahir dışındaki bölgelerden 
asker boşaltmaya başladı.

 Irak Cephesi’nde Türk taarruzu Haziri Kalesinden yapılan ateşler 
edeniyle durduruldu.

 İran yönünde ilerleyen Türk birlikleri Hamedan’a vardı.
18 Aralık 1915 Çanakkale Cephesi’nde İtilaf Kuvvetlerinin Suvla, Arıburnu 

köprübaşlarını bütünüyle boşalttı.
 Rus kuvvetleri Hamedan’dan atıldı.
19 Aralık 1915 İtilaf Kuvvetleri Gelibolu Yarımadası’ndan yirmi bin askeri 

boşaltmak için hazırlıklara başlandı.
 Geri çekilmenin anlaşılmaması için İngilizler Seddülbahir 

saldırısını başlattı.
20 Aralık 1915 Çanakkale Cephesi’nde Yüzbaşı Ali Remzi Efendi, saat 04.00’e 

doğru kuzey grubu nöbetçi subaylarından telefonla “Düşman 
cephemizden çekildi” haberini aldı.

 Birinci Osmanlı Uçak Bölüğü İmroz’a bir taarruzda bulundu.
 İngilizler Suvla Anafartalar ve Arıburnu’ndaki geri çekilmeyi 

tamamladı.
 İngiltere’nin Irak Ordusu Komutanı General Nikson, Townshend’ı 

kurtarmak için harekat başlattı.
24 Aralık 1915 Nurettin Bey Kutü’l Âmare’ye başarısız bir saldırıda bulundu.
26 Aralık 1915 İkinci Kanal Seferi için 1. Kuvve-i Seferiye’nin teşkil edildi ve Von 

Kress komutanlığa atandı.
 Miralay Kazım Karabekir Bey Muharebe Gümüş İmtiyaz 

madalyası aldı.
27 Aralık 1915 57. Alay Sancağına “Üstün Hizmet ve Kahramanlık Nişanesi” 

olarak altın ve gümüş madalyalar takıldı.
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 Daha önce Çanakkale’de de görev yapan Ben My Chree uçak 
gemisini Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Meis adası karşısındaki 
bataryasından ateş ederek batırdı.

 İngiliz Hükümeti Arıburnu’ndan sonra Seddülbahir’in de 
boşaltılmasını onayladı.

29 Aralık 1915 Müşir Von der Goltz Paşa maiyetiyle birlikte Kirmanşah’a gitmek 
üzere Bağdat’tan ayrıldı.

1916 YILI
1 Ocak 1916 İngiltere Hükümeti Çanakkale Harekatı’na son verme planlarını 

onayladı.
 Şerif Hüseyin’in Kahire’de İngiliz Temsilcisi Mc Mahon’a İngiliz 

teminatını kabul ettiğini bildiren bir yazı yolladı.
 İngiliz General Aylmer General Townshend’e yardım etmek için 

Aligarbi’ye geldi.
3-4 Ocak 1916 Osmanlı-Alman uçakları Bozcaada ve Seddülbahir’e saldırdı. 

Seddülbahir’de geri çekilme emareleri görüldü.
 İngiltere ve Fransa arasında Osmanlı topraklarının paylaşılması 

ile ilgili gizli görüşmeler başladı. 
 İngiltere’nin Irak Kuvvetler Komutanı General Aylmer’in Kutul 

Amare’ye yönelik ileri harekat emri verdi.
 Müşir Von der Goltz Paşa Bağdat’a dönmek üzere 

Kirmanşah’tan hareket etti.
5-6 Ocak 1916 General Yudeniç Nikolay’a Tiflis’te Türklere saldırı öngören plan 

sundu. Çar II.Nikola bu planı kabul etti.
 İngilizler Türk kuşatmasını yarmak için Şeyh Sait Muharebelerini 

başlattı.
 İngiliz General Aylmer Kutü’l Âmare’de Dicle Nehri’nin sağından 

Osmanlı birliklerine karşı saldırı başlattı.
7-8 Ocak 1916 Seddülbahir’de bir gecede 2.300 asker ve 9 top ve 1.000 kadar 

hayvan olaysız bir şekilde gemilere yüklendi.
 Seddülbahir’e yeni elen 12. İngiliz Tümen’inin sınırlı bir saldırısı 

oldu.
 Yavuz zırhlısı Rus Katerina-2 ile Ereğli açıklarında çarpışmaya 

girdi. İsabet alan Yavuz oradan uzaklaştı.
 Van der Goltz Bağdat’a döndü.
8-9 Ocak 1916 İtilaf Devletleri Seddülbahir’den de tamamen çekildi.
 General Moude komutasındaki son birlik kalan araç ve gereçleri, 

cephane ile yiyecekleri ateşe verdikten sonra gemilere bindi.
9 Ocak 1916 Liman von Sanders Enver Paşa’ya bir telgraf çekti: “Tanrı’ya 
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şükür, Gelibolu Yarımadası düşmandan tamamen temizlenmiştir.”
 İtilaf Kuvvetleri donanma dışındaki tüm kuvvetlerini Çanakkale 

Cephesi’nden çekti.
10 Ocak 1916 Rus General Yudeniç 2. Türkistan Kolordusu’nu Türk birliklerine 

karşı taarruza geçirdi.
 Irak Havalisi ve Valisi görevini yürüten Albay Nurettin Bey(Sakallı 

Nurettin) görevini Albay Halil Beye devretti.
11 Ocak 1916 Rus ve Türk kuvvetleri Azapköy yakınlarında çarpıştı.
 Mekke Şerifi Hüseyin İngilizlerle yaptığı anlaşma metnini 4. Ordu 

Komutanı Cemal Paşa’ya verdi. Bazı taleplerde bulundu: “Eğer 
benim………… rahat oturmamı istiyorsanız Tebük’ten Mekke’ye 
kadar uzanan Hicaz ülkesinde benim idari muhtariyetimi kabul 
ediniz ve emaneti babadan oğla geçmek üzere bana veriniz.”

 Irak Cephesi’nde General Aylmer Komutasındaki birlikler Türk 
kuvvetlerini takip etmekten vazgeçti Dicle Nehri’nin kuzeyinde 
toplandı.

12 Ocak 1916 Ruslar, İran’da Keşan’ı ele geçirdi.
13 Ocak 1916 Anafartalar ve Arıburnu’ndan çekilen düşmanın bıraktığı 

ganimetler adet itibari ile şöyleydi 10 top, 2000 tüfek ve 
aynı sayıda kasatura, 60 makineli tüfek namlusu, 8750 top 
mermisi, 500 sandık piyade cephanesi, 13 bomba topu ve 
makinesi, 45.000 bomba, 160 toparlak ve cephane arabası, 61 
dekovil arabası, iki km uzunluğunda ray, 80 tombaz, 67 mavna 
ve duba, 2850 çadır, 850 hasta tezkeresi, 13 helyosta, 300 
km. telefon kablosu, 120 teneke benzin, 250 teneke gaz, 5800 
battaniye, 3400 elbise, 3100 kaput, 6500 elbise, yirmi bin sandık 
konserve, beş bin çuval erzak, 12500 çeşitli kazma ve kürek.

 Irak Cephesi’nde Vadi-i Kelal Muharebesi yapıldı.
13-14 Ocak 1916 Irak Kumandanı Miralay Halil Beyin emriyle 13. Türk Kolordusu 

Dicle Nehri ile Süveyce bataklığı arasına mevziiye çekildi.
 Osmanlı Deniz Uçak bölüğü Limni’ye saldırdı.
 Edirne Karaağaçta buluna 16. Kolordu’nun Kumandanlığına 

atanan Miralay Mustafa Kemal Bey komutayı Alman 
Kannengieser’den devraldı.

15-16 Ocak 1916 Ruslar Sibirya kazak Süvari Tugayı’nı yarılan Türk Cephesinden 
Köprüköy istikametinde saldırıya geçirdi.

 Rus Birlikleri Erzurum’a doğru ilerlemeye başladı.
 Almanya ile İstanbul arasındaki demiryolu irtibata açıldı.
17 Ocak 1916 Albay Mustafa Kemal Beye Altın liyakat madalyası verildi.
 Van der Goltz Irak Cephesi’nde denetlemelerde bulundu.
17-18 Ocak 1916 Ruslar Köprüköy’ü işgal etti.
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18 Ocak 1916 5. Ordu karargâhını Çanakkale-Yalova’dan, Lüleburgaz’a aldırdı.
 Ruslar Hasankale’yi işgal etti.
19 Ocak 1916 19. Tümen’e Çanakkale Cephesi’nden gitmek için harekete 

hazır ol emri verildi.
20-21 Ocak 1916 Irak Cephesi’nde Kutü’l Âmare yakınlarında Türk Kuvvetleri ile 

İngilizler arasında 1. Felahiye Muharebesi yapıldı.
1 Şubat 1916 Albay Mustafa Kemal Beye üçüncü dereceden Osmani Nişani 

verildi.
 Osmanlı Veliahtı Yusuf İzzetin Efendi bileklerini keserek intihar 

etti.
5 Şubat 1916 Rus Donanması Anadolu sahillerini bombaladı.
7 Şubat 1916 İngiliz Fırat Grubu, Arapların aleyhte gösterileri üzerine 

Nasırıye’ye çekildi. Arapların saldırısına uğrayan grup çok sayıda 
zayiat verdi.

10 Şubat 1916 Adilcevaz Ruslar tarafından işgal edildi.
12 Şubat 1916 Rus birlikleri Palandöken sırtlarına dek geldi.
15 Şubat 1916 Türk-Rus Cephesi’nde Ruslar Türklerin mevzilerini yarmaya 

başladı. Ruslar Erzurum Ovasında ilerledi. 
16 Şubat 1916 Rus-Kazak birlikleri Erzurum’u işgal ettiler.
16-17 Şubat 1916 Türkler Rize bölgesinde Rus kuvvetlerine saldırdı.
26 Şubat 1916 General Nazarbekof’ın emrindeki Rus birlikleri Muş’ta toplandı.
27 Şubat 1916 Miralay Mustafa Kemal Bey Diyarbakır’da yeniden kurulacak 

olan 16. Kolordu Komutanlığı için Edirne’den Resulayn’a hareket 
etti.

 İngilizler Trablusgarp’ta Sellum’u ele geçirdiler.
4 Mart 1916 Çanakkale Muharebelerinden sonra Tıbbiye hastanesi 

lağvedilmiş 1 yıllık mecburi tatilin ardından Tıp Fakültesi 
dersanelerini açtı ve öğretime yeniden başladı.

 1.Dünya Savaşı sırasında (1914-18) esnasında şehit olan 
sağlık subayları 215 kişidir. Bunlardan sekizi Çanakkale 
Muharebelerinde şehit düşmüştür. Balıkesir Hastanesi’nde 
Anagastos Efendi, Gelibolu Menzil Hastanesinde Yüzbaşı Avram 
Kohen Efendi, 64 Alay Tabibi evveli Binbaşı Hasan Fuad Bey, 
127. Alay 1. Tabur Tabibi Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi, Keşan 
hastanesinde Yüzbaşı Mihran Yazıcıyan Efendi ve 38. Alay Depo 
Taburu Tabibi Yüzbaşı Muammer Hilmi Efendi.

5 Mart 1916 Vehip Paşa Tercan’a geldi ve 3. Ordu Komutanlığı görevine 
başladı.

6 Mart 1916 General Townshend kuvvetlerini kurtarmak için General P. Lakae 
komutasındaki birlikler Türk birliklerine saldırdı.
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7-8 Mart 1916 57. Alay Keşan’ın Çelebi Köyüne geldi.
8 Mart 1916 Ruslar Rize’yi işgal etti.
 General Aylmer Irak Cephesi’nde-Essin’de bulunan Osmanlı 13. 

Kolordusu’na saldırdı.
9 Mart 1916 İngiltere ve Fransa arasında Osmanlı topraklarını paylaşmak için 

Sykes-Picot ön protokolü yapıldı. 
 Irak Cephesi’nde Kutü’l Âmare’de İngilizler Felahiye mevzilerine 

yeniden saldırdı. Ama Türk birlikleri tarafından etkisiz hale 
getirildi.

 Malazgirt Ruslar tarafından işgal edildi.
9-10 Mart 1916 Mekke ve Medine’de Şerif Hüseyin isyanı çıktı.
 Irak’taki Osmanlı Kumandanı ve Bağdat Valisi Albay Halil Bey 

Townshend’e teslim olma teklifinde bulundu.
11 Mart 1916 Irak Cephesi’nde İngilizlerin Zemzir tepesini almak için başlattığı 

taarruzlar neticesiz kaldı.
12 Mart 1916 General Gorringe Aylmer’in yerine Dicle Kolordusu 

Komutanlığına atandı.
14 Mart 1916 Doğu Anadolu’da Rus Ordusu Of, Bayburt, Tercan yönünde 

saldırdı. Tercan işgal edildi.
15 Mart 1916 Kutü’l Âmare’de Osmanlı birlikleri tarafından kuşatılan İngilizlerin 

yiyeceği azaldı at eti yemeye başladılar.
17 Mart 1916 Van der Goltz Irak Cephesi’nde denetlemede bulundu.
18 Mart 1916 Albay Mustafa Kemal Bey Pozantı’ya vardı.
19 Mart 1916 Başkomutan Vekili Enver Paşa 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet 

Paşa’ya Rusların geri atılması emrini verdi. 
24 Mart 1916 Miralay Mustafa Kemal Bey Mardin’e geldi.
26 Mart 1916 Çoruh Vadisi boyunca Türk birlikleri Ruslara karşı saldırıya geçti.
27 Mart 1916 Miralay Mustafa Kemal Bey Mirlivalığa terfi etti.
31 Mart 1916 Müşir Von der Goltz Paşa Irak Cephesi’nden yaralılarla ve 

hastalarla dolu bir gemiyle Bağdat’a döndü.
5 Nisan 1916 Gazze bombalandı.
 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa 1. Seferiye Kuvveti 

Komutanlığına Hicaz’da Şerif Hüseyin’in isyan belirtileri 
gösterdiğini bildirdi.

5-6 Nisan 1916 İngiliz birlikleri Kutül Amare’de kuşatmayı yarmak için saldırıya 
geçerek II. Felahiye Muharebesi yapıldı.

 Üsteğmen Mehmet Muzaffer şehit oldu.
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9 Nisan 1916 III. Felahiye Muharebesi gerçekleşti.
 İngiliz General Townshend kendisine teslim ol diyen Albay 

Halil Beye cevap verdi: “Türkler muharebe sahasında daima 
iyi asker ve necip insandırlar; fakat ben henüz teslim olmayı 
düşünmüyorum.”

12 Nisan 1916 İmroz’dan kalkan iki İngiliz uçağı Zeytinburnu’ndaki silah 
fabrikalarına ve uçak hangarlarına saldırı düzenledi.

 Ağır biçimde hastalanan Von der Goltz’a lekeli humma(tifüs) 
teşhisi kondu.

 Kutu’ül Amare’de yiyecek sıkıntısı çeken İngiliz General 
Townshend askerine at eti yemesine dair bir emir yayınladı.

13 Nisan 1916 Irak Cephesi’nde General Townshend kuvvetlerini kurtarmak için 
göreve getirilen Aylmer başarısız olunca görevden alındı yerine 
General Göringe getirildi.

14 Nisan 1916 Mirliva Mustafa Kemal Paşa Silvan’da 16. Kolordu Komutanlığını 
fiilen sütlendi.

16 Nisan 1916 Hizan Bingöl Genç’in Ruslardan kurtarıldı.
 Karadeniz’de cephanesi tükenen Rus Donanması Sivastopol’a 

döndü.
17 Nisan 1916 İstanbul’un Fatih Semtinde Feyzullah Efendi Medresesinde 

Millet Kütüphanesi kuruldu.
 Irak Cephesi’nde Beytiisa Muharebesi yapıldı.
18 Nisan 1916 Trabzon ve Tatvan Ruslar tarafından işgal edildi.
19 Nisan 1916 Kutü’l Âmare’de İngilizler Türk kuşatmasını yarmak için saldırıda 

bulundu. III.Beytisa Muharebesi yapıldı.
 Maçka Ruslar tarafından işgal edildi.
 6. Osmanlı Ordusu Komutanı Alman Von der Goltz tifüsten 

Bağdat’ta öldü. Burada toprağa verildi.
22-23 Nisan 1916 İngiliz Kuvvetleri Kutü’l Âmare’de Türk birliklerini yarmak için IV. 

Felahiye Muharebesini gerçekleştirdi. Başarısız oldu.
23-24 Nisan 1916 Kut’ul Amare’de İngilizler kuşatmayı yarmak için saldırıda 

bulundu 3000’den fazla ölü verdiler. 
 İzmir bombalandı.
25 Nisan 1916 57. Alay Keşan kazasının Çelebi Köyünün kuzeydoğusunda 

toplandı. Padişah tarafından verilen madalyalar alay sancağına 
takıldı. Geçit resmi yapıldı.

 Kutü’l Âmare şehrindeki General Townshend birliklerine 5.5 aylık 
yiyecek götüren “Julnar” vapru Osmanlı birlikleri tarafından ele 
geçirildi. İsmi “Kendigelen” olarak değiştirildi.

 İngiltere’nin Irak Komutanı General Lake’nin General 
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Townshend’e Julnar vapuru olayından sonra Türklerle 
müzakereye girmek için üst makamlardan yetki istediğini 
bildirdi.

29 Nisan 1916 General Townshend maiyeti ve emrindeki askerlerle birlikte 
(toplam 13.000 kişi) Albay Halil Beye teslim oldu. 

9 Mayıs 1916 İngiliz Savaş Bakanlığı Irak Cephesi’nde Türkler tarafından 
değiştirilen 1.073 İngiliz ve Hintli hasta yaralı askerlerin 
Sannaiye’dnin altındaki İngiliz kampına götürüldüğünü bildirdi.

11 Mayıs 1916 5.5 aylık aradan sonra Sebillürreşad Dergisi yeniden 
yayımlanmaya başladı.

 Mehmed Akif’in oğlu Tahir dünyaya geldi.
 Berlin Hatıralarının bir bölümü daha yayımlandı. 
15 Mayıs 1916 İngiliz birlikleri Musul yönünde bulunana Revanduza’yı 

(Revandiz) işgal ettiler.
20 Mayıs 1916 General Gorringe Kutü’l Âmare’nin dış bölgesine ulaştı. 
3 Haziran 1916 Cemal Paşa, Fahrettin Paşa’ya isyan etme belirtileri gösteren 

Şerif Hüseyin kuvvetlerine karşı lazım olabilecek kuvvetlerin yola 
çıktığını belirtti. 

 Hicaz’daki asiler Suriye ile bağlantıyı keserek Medine’yi 
düşürmek amacıyla Hedye-Medine-Eülnahim Cidde arasındaki 
demir yolunun telgraf direklerini tahrip ettiler.

 General Townshend’i kurtarmak için bölgeye gelen Rus birlikleri 
saldırı başlattı. Ancak bu saldırı Osmanlı birlikleri tarafından geri 
püskürtüldü. Rus birlikleri Kasr-ı Şirin’e çekildi.

4 Haziran 1916 19. ve 20. Tümenlerin birleştirilerek kurulan 15. Kolordu’nun 
Galiçya’ya gönderilmesi kararlaştırıldı.

5 Haziran 1916 Mekke Şerifi Hüseyin’in Hicaz’ daki isyanı başladı.
 Edirne Müdafii Şükrü Paşa öldü.
8 Haziran 1916 Ali İhsan Paşa komutasındaki 1. Kolordu Kasr-ı Şirin kasabasını 

Ruslardan geri aldı.
9 Haziran 1916 Türk idaresine karşı Hicaz’da ayaklanmış olan Mekke Şerifi 

Hüseyin’in ve Haşimi Araplarının Mekke’deki küçük Türk 
garnizonundaki kuvveti tutsak etti. Harbi kabilesinden 4.000 
isyancı Hicaz Limanlarından Cidde’ye taarruz etti. Geri atıldı.

10 Haziran 1916 Şerif Hüseyin kuvvetleri Mekke’de yeniden saldırıya geçti.
12 Haziran 1916 Mekke Şerifi Hüseyin Taif’te yeniden saldırılara başladı.
14 Haziran 1916 Taif’te isyancıların Türk garnizonlarına karşı şiddetli saldırısı 

yapıldı.
16 Haziran 1916 Cidde İngiliz donanmasının da yardımıyla Hicaz’a ayaklanmış 

olan Şerif Hüseyin birliklerinin eline geçti.
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 Medine’deki 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa‘ya iki haftadır 
devam eden Şerif Hüseyin ayaklanmasını bastırma emri verildi.

20 Haziran 1916 Vehip Paşa komutasındaki Türk Kuvvetleri Doğu Anadolu’da 
Ruslara karşı saldırıya geçti.

22 Haziran 1916 Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanı Fahrettin Paşa isyancılara 
karşı saldırıya geçti.

24 Haziran 1916 Bağdat’taki genel karargahında tifüsten ölen burada toprağa 
verilen Von der Goltz Paşanın naaşı eşinin isteği üzerine 
İstanbul’a getirildi ve Tarabya Parkında Mareşal Grafa von 
Moltke abidesinin yanına gömüldü.

25 Haziran 1916 Fahrettin Paşa iki alay kuvvetle El İlave ve Biri Maşi 
doğrultusunda isyancılara karşı harekete geçti.

27 Haziran 1916 Mekke Şerifi Hüseyin bir beyanname yayınlayarak bağımsızlığını 
ilan etti.

1 Temmuz 1916 Mekke Şerifi Hüseyin azledilerek yerine Ayan Birinci Reisi Ali 
Haydar Efendi şerif yapıldı.

 Pervari-Siirt Ruslar tarafından ele geçirildi.
2 Temmuz 1916 Ali İhsan Paşa İran Cephesi’nde Rusları püskürterek 

Kirmanşah’a girdi. Çekilen Ruslar büyük tahribat yaptı.
4 Temmuz 1916 Çar II.Nikola’nın 25 Haziran tarihli fermanına tepki gösteren 

Hored Semerkant, Fergana, Yedisu, Hazer ötesine yayılan 
isyana başladı.

9 Temmuz 1916 Mekke İngilizler tarafından işgal edildi.
10 Temmuz 1916 19. ve 20. Tümenler Keşan ile Şarköy arasına intikal ettirildi ve 

yerleşmeleri tamamlandı.
 İstanbul İngiliz uçakları tarafından bombalandı.
 Osmanlı Başkomutanlığı 15. Kolordu Komutanlığına kolordunun 

Galiçya’da Görev alacağını bildirerek kafilenin yola ne zaman 
çıkabileceğini sordu.

11 Temmuz 1916 Konakçı Müfrezesinin Uzunköprü’den trenle Galiçya’ya hareket etti.
13 Temmuz 1916 Kanal Komutanı Von Kress El Ariş’e geldi.
14 Temmuz 1915 57. Alay Uzunköprü’ye hareket etti.
18 Temmuz 1916 15. Kolordu Komutanlığı 20.Tümen kıtalarını Şarköy ve Yeniköy 

çevresinde, 19. Tümen kıtalarını ise Çelebi, Kartlı, Kuruçeşme ve 
Çamlıca köylerine yerleştirdi.

21 Temmuz 1916 19. Tümen bünyesindeki 57. Alay Uzunköprü istasyonuna geldi.
22 Temmuz 1916 19. Tümen 54 subay ve 2741 erle hareket edip Belgrat’a gitti.
23 Temmuz 1916 15. Osmanlı Kolordusu’nun Miralay Yakup Şevki Bey 

komutasında Galiçya Cephesi’nde gitmek için Uzunköprü’den 
trene bindi.
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27 Temmuz 1916 Von Kress komutasındaki Osmanlı Kuvvetleri Süveyş 
Kanal’ındaki İngiliz mevzilerine saldırdı.

28 Temmuz 1916 Almanya, Avusturya Macaristan ve Osmanlı Devletleri 
Romanya’ya ortak saldırı kararı alındı.

 Revandiz yakınlarında Türk birliklerine saldıran Ruslar perişan 
edildi. 

30 Temmuz 1916 Gazze bombalandı.
2 Ağustos 1916 Mirliva Mustafa Kemal Paşa Komutasındaki 16. Kolordu Rusları 

Muş’tan atmak için hazırlığa başladı.
 Fahrettin Paşa Hicaz Kuvve-i Seferiyesi ile Medine’nin 80 km. 

güneyindeki Aşir Boğazını ele geçirdi.
3 Ağustos 1916 16. Kolordu’nun birliklerinden 5. ve 8. Tümenler Muş’u geri 

almak için taarruza geçti.
8 Ağustos 1916 Mustafa Kemal Paşa komutasındaki birlikler Muş’u Ruslardan 

geri aldı.
10 Ağustos 1916 Ali İhsan Paşa emrindeki Türk kuvvetleri Hamedan’a girdi.
12 Ağustos 1916 15. Kolordu’ya bağlı 19. Osmanlı Tümeni Galiçya’da cepheye 

vardı. Alman Güney Ordusu Komutanı Bothmer’in emrine girdi.
19 Ağustos 1916 Fahreddin Paşa Hicaz’da Emir Ali ve Emir Faysal’ın kuvvetlerini 

bozguna uğrattı.
 Rusya Genelkurmay Başkanlığının Mustafa Kemal Paşa’yı 

anlatan istihbarat raporu şöyleydi: “Mustafa Kemal büyük Türk 
kumandanlarının halk tarafından en çok hürmet görenidir. Cesur, 
muktedir, azimkar ve azami derecede müstakil fikir sahibi olup 
herkes tarafından riayet görmektedir.”

20 Ağustos 1916 Rus General Yudeniç Kafkas Cephesi’ne yeni kuvvetler sevketti.
21 Ağustos 1916 15. Kolordu’ya bağlı 19. Osmanlı Tümeni’nden sonra 20. Tümen 

de Galiçya Cephesi’ne vardı. Avusturya tümeninden mevzilerini 
teslim aldı.

23 Ağustos 1916 Osmanlı Ordusu Rus Kuvvetlerine karşı genel bir taarruz 
başlattı.

26 Ağustos 1916 16. Kolordu’ya yönelik Rus taarruzu durduruldu. 16. Kolordu 
saldırıya geçti.

27 Ağustos 1916 Romanya Meclisi savaşa katılma kararı aldı.
31 Ağustos 1916 Romanya Cephesi’ne gönderilmesine karar verilen 6. Türk 

Kolordusu’nun cepheye nakline başlandı.
1 Eylül 1916 Bulgaristan, Romanya’ya savaş ilan etti.
 Fransız Heyetinin Şerif Hüseyin’in isyan hareketinin çökmesini 

önlemek için Yarbay Edouard Bremond başkanlığında 
gönderdiği misyon heyeti İskenderiye’ye geldi.
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6 Eylül 1916 Galiçya’ya gelen Osmanlı kuvvetleri ilk kez muharebeye başladı.
 İttifak kuvvetlerinin tek elden yönetilmesi kararı alındı bu görev 

Alman Başkomutan Hindenburg’a verildi.
7 Eylül 1916 Fevzi Paşa 2. Kafkas Kolordusu komutanlığına atandı.
11 Eylül 1916 İttihat Terakki fedailerinden Yakup Cemil İstanbul Kağıthane’de 

kurşuna dizildi.
 Enver Paşa Galiçya Cephesi’ne geldi.
20 Eylül 1916 Fransa Hükümeti’nin Şerif Hüseyin ayaklanmasının çökmesini 

önlemek üzere gönderdiği misyon heyeti Cidde’ye geldi.
21 Eylül 1916 Hicaz Valisi Galip Paşa isyancılara teslim oldu.
23 Eylül 1916 Avustralya-Yeni Zelanda atlı piyade tümeni Mağdaba’daki Türk 

kuvvetlerine taarruz etti.
 Hicaz’daki Şerif Hüseyin’in oğlu Abdullah’a bağlı isyancılar Taif 

Mevzilerini işgal etti.
28 Eylül 1916 Türk Alman İttifak anlaşmasına ek bir anlaşma daha kondu: 

Her iki tarafa karşılıklı ve umumi olarak düşman kuvvetlerle tek 
başına barış yapmamayı taahhüt eder.”

6 Ekim 1916 Mustafa Hilmi Paşa komutasındaki Dobruca’ya gönderilen 
15. ve 25. Tümenlerden oluşan 6. Türk Kolordusu cepheye 
nakledildi.

23 Ekim 1916İngiltere ve Fransa arasında Sykes-Picot anlaşması yapıldı. 
3 Kasım 1916 Mustafa Kemal Paşa komutasındaki birlikler Ruslardan Van’ı 

kurtardı.
10 Kasım 1916 Mustafa Kemal Paşa Bitlis’e geldi.
 Cevat Paşa 5. Kolordu Komutanlığına atandı.
16 Kasım 1916 Mustafa Kemal Paşa Bitlis’teki hastaneleri ziyaret etti.
21 Kasım 1916 16. Kolordu Komutanı Mustafa kemal Paşa Bitlis’ten ayrıldı.
25 Kasım 1916 Mustafa kemal Paşa 2. Ordu Komutan Vekilliğine atandı.
 İngiliz Casus Lavrens Kral Faysal’ın yanına gitmek üzere 

Kahire’den ayrıldı.
26 Kasım 1916 Geçici Venizelos Hükümeti Almanya ve Bulgaristan’a savaş ilan 

etti.
27 Kasım 1916 Hicaz’da Fahrettin Paşa kuvvetleri Yanbo doğrultusunda Faysal 

kuvvetlerinin üzerine yürüdü.
1 Aralık 1916 Miralay Yakup Şevki Bey Galiçya’dan İstanbul’a döndü.
2 Aralık 1916 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa Van üzerinden 

milislerle yapılacak olan bir harekatın başarılı olmayacağını 
bildirdi.

3 Aralık 1916 Halilür Rahman İngilizler tarafından işgal edildi.
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5 Aralık 1916 Fahrettin Paşa’nın kuvvetleri Hicaz’da Faysal kuvvetlerine 
Yanbo-Nahıl doğrultusunda saldırdı. Burasını tekrar ele geçirdi.

10 Aralık 1916 Bağdat’ı ele geçirmek için İngilizler Dicle yönünde Halil Paşa’nın 
komutasındaki 18. Osmanlı Kolordusu’na saldırdı.

12 Aralık 1916 16. Kolordu Komutanı Mirliva Mustafa Kemal Paşaya Muş ve 
Bitlis’in Ruslardan alınmasında gösterdiği başarı nedeniyle 
Padişah V. Mehmet Reşat tarafından muharebe altın imtiyaz 
madalyası ile ödüllendirildi.

14 Aralık 1916 İngilizler, Irak Cephesi’nde 18. Kolordu’ya karşı taarruz başlattı. 
Kutü’l Âmare Meydan muharebesi yapıldı.

17 Aralık 1916 Fahrettin Paşa iaşe sıkıntısı nedeniyle Yanba’ül Nahil’i 
boşaltmak zorunda kaldı.

18 Aralık 1916 Mustafa Kemal Paşa vekaleten 2. Ordu’daki görevine başladı.
 Liman von Sanders Paris’te Alman genel karargahına vardı.
19 Aralık 1916 General Baratof kumandasındaki Rus Ordusu’nun İran’da 

Türklere yönelik büyük taarruzu başladı.
24 Aralık 1916 İngiliz Kuvvetlerinin Irak’ta Felahiye mevzilerinden Kutü’l Âmare 

ve Bağdat’a yönelik taarruzları devam etti.
26 Aralık 1916 İbn-i Suud İngilizlerle bir anlaşma imzaladı.
 Almanya’nın ABD Başkanı Wilson’un yaptığı barış çağrısına 

olumlu cevap verdi: “ Barış ancak savaşan tarafların doğrudan 
görüşmesi ile sağlanabilir.”

31 Aralık 1916 İtilaf Devletleri’nin Almanya’nın barış çağrısına ortak yanıtları 
şöyle oldu: “Çiğnenmiş hak ve özgürlükler yeniden sahiplerine 
verilmedikçe, küçük ülkelerin varlıklarını özgürce sürdürüme 
hakkı tanınmadıkça barışı kurtarmak bir yana barıştan söz 
etmek dahi abestir.”

 Arı, Kemal 1997, I. Dünya Savaşı Kronolojisi Genelkurmay ATASE Yayınları,  
s. 412.
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SULTAN REŞAD (V. MEHMED)
PADİŞÂH-I DEVLET-İ OSMANÎYYE

HALÎFE-İ MÜSLİMÎN ve BAŞKUMANDAN
27.04.1909’da tahta çıktı. 

Vefatına kadar (03.07.1918) dokuz yıl iki ay saltanatta kaldı.
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1916 KABİNESİ

AHMED NESÎMİ EFENDİ
ZİRAÂT VE TİCARET NÂZIRI

İBRAHIM HAYRULLAH BEY
ADLİYE NÂZIRI

OSKAN EFENDİ
POSTA VE TELGRAF NÂZIRI

RIFAT BEY
MECLİS-İ ÂYÂN REÎSİ

İSMAİL ENVER PAŞA
HARBİYE NÂZIRI 

BAŞKUMANDAN VEKİLİ

ÜRGÜPLÜ MUSTAFA 
HAYRİ EFENDİ

ŞEYHÜ’L İSLÂM VE EVKAF NÂZIRI 

CEMÂL PAŞA
BAHRİYE NÂZIRI

HALİL BEY
MECLİS-İ MEBUSÂN REÎSİ  

YENİ ADLİYE NÂZIRI

CÂVİD BEY
MALİYE NÂZIRI

TALAT EFENDİ
DÂHİLİYE NÂZIRI

PRENS ABBAS HALIM BEY
NÂFİA NÂZIRI

ŞÜKRÜ BEYEFENDİ
MAARİF NÂZIRI

PRENS SAİD HALİM PAŞA 
SADRÂZAM VE HÂRİCİYE NÂZIRI



1916 KOMUTA KADROSU



İlk saldırının 3 Kasım 1914 tarihinde Giriş Tabyaları 

olan Seddülbahir ve Orhaniye’ye  yapıldığı ve 

18 Mart 1915’te denizden, 25 Nisan’dan Aralık-

1915’e kadar sürdürülen saldırılar neticesinde  

karadan da Çanakkale’nin geçilemeyeceği 

anlaşıldı. Durgunluk dönemine girmiş cephede 

İtilaf Devletleri çözüm aramaya başladı. Sonunda 

7 Aralık 1915 tarihinde toplanan savaş konseyi 

Çanakkale Cephesi’nin boşaltılması kararını aldı. 

11 Ekim 1915 tarihinde Savaş Bakanı Lord 

Kitchener, Akdeniz Seferi Kuvvetler Başkomutanı 

Ian Hamilton’a;

“Bir tahliye yapılırsa ne kadar zayiat verileceğini” 

sormuştu. Hamilton verdiği cevapla şöyle demişti;

“Herhangi bir tahliyede mevcudun yarısının ve 

tüm topçularla, cephanenin kayba uğrayacağını 

ve tahliye taraftarı olmadığını” bildirmişti. Bu 

rapor üzerine Hamilton görevden alınmış, yerine 

General Sir Charles Monro 28 Ekim 1915 tarihinde 

Mondros’a gelerek görevine başlamıştı. 

İtilaf Devletleri, General Monro’nın tavsiyesi 

üzerine Çanakkale Cephesi’nden çekilme kararı 

aldı. 23 Kasım 1915’te toplanan Harp Meclisi 

Çanakkale’nin tahliye edilmesi konusunda 

hükümete tavsiyede bulununca 7 Aralık 1915 günü 

yapılan toplantıda şu karar çıkmıştı:

“Anafartalar ile Arıburnu bölgelerinin hemen 

boşaltılmasına, seferin tümüyle sona erdiği  

yolundaki düşünceleri gizlemek için de şimdilik 

Seddülbahir’in elde tutulması gereklidir.” 

Bu karar üzerine derhal hazırlıklara başlanmış ve 

soğukkanlı, planlı ve ayrıntılı çalışmalar yapılarak, 

cephedeki normal düzen hiç değiştirilmeyerek, 

olağan durum korunarak hazırlıklar sürdürülmüş, 

10 Aralık 1915 tarihinde Arıburnu ve Anafartalar 

kesimi için başlayan çekilme 20 Aralık sabahına 

dek sürmüştür. 

20 Aralık 1915 tarihinde Yüzbaşı Ali Remzi 

Efendi saat 04.00 doğru Kuzey Grubu nöbetçi 

subaylarından telefonla “Düşman cephemizden 

(Arıburnu-Anafartalar kesimi için) çekildi.” haberini 

aldı:

“V. Ordu’da büyük bir sevinç yaşandı. Askerler 

ve subaylar, uzun zamandır hapsoldukları 

dar siperlerden ve sığınaklardan kurtulmanın 

ferahlığını tattılar; düşman ateşi ve engellemesine 

maruz kalmadan, arazide özgürce hareket 

etmenin sevincini yaşadılar. Düşman tarafındaki 

mevzilerin yapısını takdirle ve şaşkınlıkla 

incelediler. Burada da İngilizler zorlu bir hasım 

olduklarını açığa vurdular. Tabiat şartları açısından 

kötü olan siperlerinde pratik ve bazen hayret 

uyandıran tedbirlerle Türklerin ateş etkisini 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ



zayıflattıklarını ve siperlerin en ön hatta kadar 

belirli bir konforla  donattıklarını gördüler.”

Özellikler İngilizlerin çok iyi planlayıp 

uyguladıkları çekilmeden Türk üst komutanlarının 

geç haberi olmuştu. Aslında V. Ordu Komutanı 

düşmanın çekileceğinden habersiz olarak 

Arıburnu’na taarruz planlıyordu. Liman von 

Sanders bu konuda şöyle demişti;

“Düşmanın Arıburnu cephesinin bir kesimi ile buna 

bitişik olan Anafarta Cephesi’nin sağ kanadını 

yarmayı düşünüyorduk. Böylece her iki cephede 

dış kesimlerine doğru çekilmeye zorlanacaktı... 

Düşman bu iki cepheden de çekilerek planının 

uygulanmasına imkân vermedi1.”

*

İngilizler boşaltma emrinin alındığı 8 Aralık 

1915’ten 20 Aralık 1915 tarihine dek Arıburnu ve 

Anafartalar bölgesinden toplam 88.048 subay 

ve er, 186 top,  1.697 atlı araba, 21 motorlu 

araç, 4.695 at ve katırı gemilere yükleyerek 

götürmüştür. Bu esnada hiç zayiat verilmemiş 

ancak son gün Arıburnu kesiminde sadece iki 

asker yaralanmıştır. 

13 Ocak 1916 tarihi itibariyle, Anafartalar ve 

Arıburnu’ndan çekilen düşmanın bıraktığı 

ganimetlerin listesi şöyleydi: 10 top, 2.000 tüfek 

ve aynı sayıda kasatura, 60 makineli tüfek 

namlusu, 8.750 top mermisi, 500 sandık piyade 

cephanesi, 13 bomba topu ve makinesi, 45.000 

bomba, 160 toparlak ve cephane arabası, 61 

dekovil arabası, iki km uzunluğunda ray, 80 

tombaz, 67 mavna ve duba, 2850 çadır, 850 

hasta tezkeresi, 13 helyosta, 300 km. telefon 

kablosu, 120 teneke benzin, 250 teneke gaz, 

5.800 battaniye, 3.400 elbise,  3.100 kaput, 6.500 

elbise, yirmi bin sandık konserve,  beş bin çuval 

erzak, 12.500 çeşitli kazma ve kürek2.

*

V. Ordu Komutanı Liman von Sanders İtilaf 

Kuvvetlerinin Seddülbahir’den de kısa 

süre sonra çekileceğini düşündüğü için bu 

1 Erkal, Şükrü, 2014 Çanakkale Cephesi Harekatı, 
Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayını s. 219.

2 BOA, HR, MA,1152/62

bölgeye bir taarruz planlamaktaydı. Düşman 

siperlerine gönderilen keşif birlikleri kuvvetli 

ateşlerle karşılanmış olmasına rağmen bazı 

topçu malzemelerinin gerilere taşındığı, top 

sayılarında ve atışlarında azalma olduğu fark 

edilmişti. 12. Türk Tümen birlikleri Seddülbahir’e 

iyice yaklaşmıştı. 7 Ocak 1915’te bir taarruz 

düzenlenmiş bazı siperler Türklerin eline geçmişti. 

Ancak donanmanın ağır bombardımanı sebebiyle 

bu saldırı neticesiz kalmıştı. 

23 Aralıkta İngiliz İmparatorluk Genelkurmay 

Başkanlığı’na atanan Korgeneral William  

Robertson Seddülbahir’in tahliyesine taraftar idi. 

25 Aralıkta Seddülbahir’deki General Birdwood, 

General Davies ve Fransız General Brulard ile 

yapılan toplantıda tahliyenin nasıl yapılacağı 

planlanmıştı. Arıburnu ve Anafartalar’da olduğu 

gibi güvenlik gözleme, aldatma ve oyalama 

taktikleri aynen yapılacak ve çekilme yine 

Türklere hissettirilmeyecekti. 

7 Ocak 1916’da Sedülbahir’deki İtilaf Devleti 

birliklerinin mevcudu 19.000 askere ve 63 adet 

topa indirilmişti.

7/8 Ocak 1916 gecesi cephede harekât 

yapılmamış, 2.300 asker 9 top 1.000 kadar 

hayvan tahliye edilmişti. 9 Ocak 1916’da ise 

Seddülbahir’den ve Tekke Koyundan 7.200 

kişi saat 18.00’den sonra gemilere bindirilmişti. 

Bu arada son tahliye kafilesine kalan General 

Maude ve emrindeki askerler karada bırakılan 

yiyecek ve cephane depolarını ateşe vermiş, 

saat 02.00-03.45’te dubalara binerek Yarımadayı 

terk etmişlerdir. Ancak ayrılmanın öncesinde, son 

kafiledeki General Maude bavulunu unuttuğu 

için geri dönmüştü. Bu arada onun geri dönüşünü 

sabırsızlıkla bekleyen çekilme subayı orada 

konuyla ilgili olarak şiir bile yazmıştı:

“Haydi bin tekneye Maude

Fitil çoktan yakıldı.

Atla tekneye Maude

Ve boş ver takımlarını…

 Üsteğmen Lavell Leeson3.” 

3 Steel, Nigel ve Hart, Peter, Gelibolu, 1997, Epsilon Yayınevi, 
s 290. 



*

Bir subay o son kafilede yaşananları şöyle 

anlatır:

“Çantamı aldım, büromdan çıkarak son grubun 

en arkasına katıldım. Tam o anda biri koşarak 

yaklaşıp General Maude’nin gelmediğini bildirdi… 

Ne olduğunu sordum… Gully Kumsalı’ndan 

(Sığındere Sahili) ayrıldıktan sonra General 

Maude’nin bavulunu geride bıraktığını fark ettiğini 

öğrendim. “Bavulumu Türklere bırakacağıma 

asılırım” demiş iki gönüllü ve bir sedye alıp geri 

dönmüş… Saat 03.50 olmuş ve kayıp generalden 

eser yoktu. Bunun üzerine bölgeyi karış karış 

bilen bir sabayla, üç er göndererek aramaları 

için on dakika süre verdim. Neyse ki onu hemen 

buldular. 

Karanlıkta General Maude’nin emir subayı 

ve bavulunu taşıyan tekerlekli sandalyenin 

yaklaştığını işittik.”

Seddülbahir kesiminde ise 28 Aralık 1915- 9 Ocak 

1916 tarihine dek Seddülbahir’den 35.286 er ve 

subay 3689 at ve katır, 127 top, 328 araba, 1.600 

ton gereç ve cephane hiç zayiatsız olarak geri 

çekilmiştir. 

V. Ordu Komutanı Liman von Sanders bu son 

çekilmeyle ilgili olarak şöyle demiştir:

“Bütün dikkatimiz ve gayretimize rağmen düşman 

çekilmeyi yine başardı.” 

Alman Komutan 9 Ocak 1916 günü saat 08.45’te 

Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya şu telgrafı 

çekmiştir:

“Tanrıya şükür ki Gelibolu Yarımadası tamamen 

düşmandan temizlenmiştir. Diğer ayrıntılar ayrıca 

sunulacaktır4.”

Bundan sonra tarihe şöyle bir başlık düşülecektir:

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ.”

4 Erkal, Şükrü, 2014 Çanakkale Cephesi Harekatı, 
Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayını s. 225.
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İkdam 13 Kânunusani 1916M / 7 Rebiyülevvel 1334H / 31 Kânunuevvel 1331R

Çanakkale Meşher-i Ganaiminde

Cenub Grubu Muhabir-i Mahsusumızdan: Bugün düşmanın merkez cephesinden 

itibaren ta Tekke Burnu’na kadar imtidat eden sahayı dolaştım. Tekke Burnu 

civarında iki mevkide yüzü mütecaviz hasta çadırında 2000 karyola, binlerce 

battaniye, zabıtana mahsus 10 adet portatif baraka, mükemmel karyolalar, 

eczaneler, ecza dolapları, dezenfekte âlâtı, etüvler bulunmuştur. Zabitan 

barakalarındaki yatakların kuş tüyünden olduğu kayda şayandır.

Otomobillerinin 10 adedinin harb için teçhiz edilmiş oldukları ve düşmanın 

böyle bizim hissiyatı insaniyetkâranemizi ne derece suistimal etmiş olduğu 

ayrıca şayan-ı tezkârdır. Bundan başka 500’ karip posta bisikleti-motosiklet 

bulunmuştur Tavlaların etrafı koşum ve eğerle doludur. Tekke Burnu sahiline 

yakın iki kilometrelik bir sahada ancak büyük ticaret limanlarındaki depolarda 

görülebilecek derecede sandıklar istif edilmiş: Her istifin tecemmüen kaidesi 30, 

arzı 17, irtifaı 12 ve sandıkların cesameti vasati olarak yarım metre mük’abındadır.

Düşmanın duçar olduğu telefat ve terkine mecbur bulunduğu ganâim 

askerimizin şiddet-i savletini, İngiliz ve Fransızların izmihlal ve perişanisini 

tamamıyla gösteriyor. Sahile yakın yerlerde dolu bulunan lastik potin depoları 

ise caba. Asıl Seddülbahir’de pirinç çuvalları yekûnunun pek azim olduğunu 

işittim. Meatteessüf tetkikata başlayacağım sıra 3 torpido, iki kruvazör, 2 

monitör fasılalı, fasılasız bombardımana başlamaları üzerine mecburen bir 

yerde tahaffuza mecbur kaldım. Bu esnada bizim doğanlardan [Harp tayyaresi] 

biri, bir düşman tayyaresini Seddülbahir üzerinde yakalayarak ateşle denize 

sükût ettirdiğini gördüm. Bu bombardıman yalnız Ajans muhabirinin ganaim 

tetkikatına mâni olmaktan başka bir tesir yapamamıştır.

The Spoils of Gallipoli Exhibition

From our Special Reporter of the South Group:  Today I have inspected the 

whole area from the central front of the enemy to the distant Tekke Cove. 

More than a hundred sick tents in two places around the Tekke Cove with 

2,000 beds, thousands of blankets, 10 portable booths for the exclusive use 

of officers, excellent double beds, pharmacies, medicine cabinets, disinfection 

tools, it should also be mentioned that the beds in the officer booths are plume beds.

We should remind you that 10 of the automobiles have been equipped for war and the degree of the 

abuse of our humane qualities by the enemy. In addition, around 500 mail bicycles-motorbikes were 

found as well. The backgammon sets were surrounded by many harnesses and saddles. On an area 

of two kilometers near the Tekke Cove coast there were piles of chests which can only be found in 

warehouses in big trade ports, with each pile being a total of 30, a width of 17, a height of 12, and the 

average size of the chests being half a meter.

When the attack of the enemy led to a defeat, they were forced to run away; the spoils left by the 

British and the French show quite clearly how miserable they were. And there were even full stocks of 

rubber boots at spots near the coast.. I heard that there were so many sacks of rice in Sedd El Bahr. 

Un fortunately I have to mention that just when I was going to start my inspection, 3 torpedo boats, two 

cruisers and 2 monitors started an intermittent bombing and I had to take cover behind a shelter. At 

that moment I saw how one of our falcons [War plane] caught one of the enemy planes above Sedd El 

Bahr and shot it down into the sea. This bombing didn’t achieve anything except preventing the Agency 

reporter from determining the spoils.
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Çanakkale Cephesi’nde düşmandan ele geçirdiğimiz makineli tüfeklerle, piyade tüfeklerinden 

ibaret ikinci bir yığın.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A second pile consisting of the machine guns and the infantry rifles which we captured at the 
Gallipoli Front from the enemy.

IBB Atatürk Library Archive

İkdam 22 Kanunievvel 1915M / 14 Safer 1334H / 9 

Kanunievvel 1331R

Anafartalar’da ve 
Arıburnu’ndaki Büyük Zafer 
Münasebetiyle

Düşmanlarımız kâmilen Anafarta 

ve Arıburnu’ndan çekilip gitmişler 

ve beraberce götürmeye vakit 

bulamadıkları eşyalarını bize bir 

muzafferiyet yadigârı olmak üzere 

bırakmışlardır.

Regarding the Great Victory 
in Anafartalar and Arıburnu

Our enemies have withdrawn 

completely from Anafarta and 

Arıburnu, and left us all the things 

they had no time to take with them 

as souvenirs of our victory.
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İkdam 26 Kanunievvel 1915M  / 18 Safer 1334H / 13 Kanunievvel 1331R

Deniz Tayyarelerinin Faaliyeti 
Etrafında

[Resim alt yazısı] Tebliğ-i resmilerde Nieuport, 
Biga ve Gelibolu önlerindeki faaliyetleri sık sık 
mevzu-i bahis edilen deniz tayyarelerinden biri

Evvelki günkü Tebliğ-i resmimizde deniz 
tayyarelerimizden birinin Gelibolu’da 
(Seddülbahir) üzerinde uçarak düşman mevakiine, 
ihraç iskelelerine muvaffakiyetli bombalar attığı 
zikrediliyordu. Dünkü Tebliğ-i resmide Mülazım-ı 
evvel (Hans-Joachim Buddecke) idaresindeki 
deniz tayyaremizin boğaz üstünde uçan bir 
Fransız tayyaresine taarruz ederek ıskata 
muvaffak olduğunu ve tayyarenin kısa bir tamir 
ile kabil-i isti’mal bir hale ifrağ olunabileceğini 
bildiriyordu. Bu münasebetle son sistem bir Alman 
deniz tayyaresinin resmi derç ediyoruz.

About Seaplane

[Photo bottom text] One of the seaplanes the 
activities of which near Nieuport, Biga and 

Gallipoli are mentioned very frequently in our official announcements

In a recent official announcement it was written that one of the seaplanes had flown over Gallipoli (Sedd El 
Bahr) and thrown well-placed bombs onto the enemy positions, and landing places. In yesterday’s official 
announcement it was written that our seaplane under the control of Lieutenant (Hans-Joachim Buddecke) 
attacked the French plane above the Strait of Gallipoli and succeeded to shoot it down and that it could fly 
again after at least one repair. On this occasion we are publishing the photo of a modern German seaplane.

Seddülbahir Kalesi’nden bir görünüş.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A view of the Sedd el Bahr Fort.

IBB Atatürk Library Archive

Çanakkale’de esir aldığımız İngiliz 

zabitleriyle askerlerinden bir kafile,

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A group of British officers and soldiers 
we captured in Gallipoli,

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 21 Kanunievvel 1915M / 13 Safer 1334H / 8 Kanunievvel 1331R

Çanakkale’de Şanlı Muvaffakiyetler

Çanakkale 7 Kanuni evvel (M. A.) [muhabir-i mahsusamızdan]

Dünden beri muharebe bütün mıntıkada şiddetle devam 
ediyor. Anafarta ve Arıburnu’nda kıtatımızın taarruzlarına 
mukabil Seddülbahir’de düşman tarafından yapılan 
taarruz telefât-ı külliye verdirilerek tard olundu. Anafarta 
ve Arıburnu’nda düşmanın mühim nokta-i istinadları zabt 
olunmuştur. Şimdi topçu atışlarımızın düşmana pek çok 
telefat verdirdiği anlaşılıyor. Aylardan beri böyle bir hücuma 
sabırsızlıkla intizar eden şeci’ askerlerimizin düşman 
siperlerine atılırken gösterdikleri şevk ve meserret ve 
fedakarlıktaki rekabet cidden tasvir olunamaz bir hal kesb 
etmiştir. Allah muinimiz olsun. Yakında inşallah Anafarta ve 

Arıburnu’nda düşman cesetlerinden başka bir şey kalmaz.

Glorious Achievements in Gallipoli

Gallipoli December 7 (M. A.) [from our special reporter]

The fighting has been going since yesterday in the whole region. The counterattack of our units in 
Anafarta and Arıburnu has repelled the attack of the enemy in Sedd El Bahr with a heavy casualty 
count. Important enemy emplacements were captured in Anafarta and Arıburnu.  Now we can see 
that our gunners have caused a heavy toll on the enemies. The ardor and happiness and competing 
self-sacrifice shown by our valorous soldiers who have been waiting for such an assault for months in 
attacking the enemy shelters is really indescribable. May God help us. Hopefully there will be nothing 
left in Anafarta and Arıburnu except the corpses of the enemies.

Çanakkale Cephesi’nde çarpışan Alman 

pilot Hauptmann Boelcke (Buddecke)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The German pilot Hauptmann Boelcke 
(Buddecke), fighting on the Gallipoli Front

IBB Atatürk Library Archive
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İtilaf Devletlerinin Seddülbahir, Ertuğrul Koyu’na çıkarma yaptıktan sonraki görünümü.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A view of the Allied Powers, after their landing on the Ertuğrul Cove, in Sedd El Bahr.

IBB Atatürk Library Archive

Seddülbahir’de çekilmeden önce genel bir görünüş

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A general view from Sedd el Bahr before the retreat

IBB Atatürk Library Archive
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Seddülbahir ile ilgili o dönemdeki bir kartpostal

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A postcard of its time of Sedd el Bahr

IBB Atatürk Library Archive

Seddülbahir’de Cornwallis zırhlısı tarafından tahrip edilen top. Levhada Allah bizimledir yazıyor

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The gun which was destroyed by the Cornwallis ironclad in Sedd el Bahr. The plate reads “God is with us”

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 29 Rebiülevvel 1334H / 22 Kanunisani 1331R / 4 Şubat 1916M

Seddülbahir’de: Ertuğrul Koyu ve Seddülbahir

Cemil Hakkı

Yalnız bu toplardan birisi, bugün bir netice-i müsbeteyi ilan 

eden, ak bir levhayı taşıyordu: ”Allah bizimle beraberdir” 

bu cümle, bu toplardan birisinin kundağı üzerinde yazılı 

duruyordu. İşte bu levha-i hakikat bugün bi’l-fiil tecelli etmiş 

bulunuyordu. Ve hiç şüphe edilemez ki bu fevz ve nusreti 

ihsan buyuran Allah, düşmanlarımızı kahr ve tedmir edinceye 

kadar inâyet-i ilahiyesini üzerimizden eksik etmeyecektir. 

Allah bizimle beraber olduktan sonra bu cidal-i azimden 

muzaffer çıkacak biziz.

Seddülbahir’den sahil kenarını takiben Tekeburnu istikametine 

doğru giden bir dekovil hattının solunda cesim yığınlar teşkil 

eden patates, un, arpa, yulaf çuvalları istifleri arasında adeta 

bir şehrin yüksek binalı sokaklarında dolaşıyor gibiydik. 

Zavallı İngilizler, bu yığınların bir ikisinin altından lağımlar 

açmışlar, fakat vâesefa ki atmaya vakit bulamadan kendilerini 

daratıp kurtulmuşlar. Bu lağımlardan birisinin kenarında 200 

kiloyu mütecaviz barut tenekeleri bulunmuş…

Cemil Hakkı”

In Sedd el Bahr: The Ertuğrul Cove and Sedd el Bahr

Cemil Hakkı

“... Only one of these guns was carrying a white sign, which 

was announcing a positive result today: “God is with us”. This 

sentence was written on the mounting of one of these guns. 

And this sign of truth had become reality today. There is no 

doubt that this success and victory is a gift of God, who will 

continue to help us until we have crushed our enemies. As 

long as God is with us, we will continue to triumph in this great 

fight.

Walking among the files of sacks of potatoes, flour, barley, 

and oat, which were piling up like mountains on the left of 

the handcart line in the direction of the Teke Cove along 

the shores of Sedd El Bahr, we felt like walking in the streets of a city full of tall buildings. The poor 

British made some traps full of explosives under a couple of these files, but unfortunately they had to 

throw themselves back and escape before they had time to explode them. More than 200 kilograms of 

gunpowder was found in tin boxes next to one of these mines…

Cemil Hakkı”
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İngilizlerin levazım yığınları.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Supply piles of the British.

IBB Atatürk Library Archive

Savaş gemisine gitmeye çalışan İngiliz subayını 

taşıyan filika Türk topçusunun hedefi olurken.

Federal Alman Arşivi

A Turkish gunner shooting at a cutter trying to carry a 
British officer to the warship.

Federal German Archive
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İkdam 26 Kanunievvel 1915M / 18 Safer 1334H/ 13 Kanunievvel 1331R

Çanakkale’de İngilizlerin Suret-i Firarı

Çanakkale 12 Kanunievvel (M. A.) Muhabirimizden Anafarta 

ve Arıburnu’ndan def’edilen düşmanın her çeşit enkazı 

üstünde dolaşıyoruz. Düşmanın firarı o kadar seri ve telaşlı 

olmuş ki zabitlerinin yemek sofrasında çatal, kaşıkları 

tabak içinde yemeğe batırılmış bir halde görülüyor. Ganaim 

henüz sayılamamıştır.  Düşman siperleri pek mülevves 

tauffun içinde olduğundan gezmesi müşkül oluyor. Bizim 

siperlerin tahareti düşman siperlerine kâbil –i kıyas değildir. 

Deniz dalgaları her gün sahile acele çekilen düşmandan 

bir parça enkaz sandıkları üzeri hayvan lâşeleri birçok şâyikaları getiriyor. Size ordumuzdaki aşk-ı vazife 

insaniyet ve hamaset numunelerinden şu vak’ayı zikrederken memleketime ve bu ırka merbutiyetimdeki 

tefahurdan gözlerim yaşarıyor. 7 Kanunievvel’de ateşlerimizle Kayaltepe karşısında denize düşürülen 

düşman tayyaresinin tayyarecilerini boğulmaktan kurtarmak için Yirmi altıncı Alay’ın On birinci Bölüğünden 

Kaşif Efendi bin Mehmed Akif ile yine bu alayın Sekizinci Bölüğünden Ruhi Efendi bin Ali Rıza namında 

iki kahraman derhal soyunurlar ve dalgalı denizin bütün şiddetle püskürmesine bakmayarak kendilerini 

denize atıyorlar nefes nefese dalgalarla uğraşarak hayli açıkta bulunan tayyare enkazının bulunduğu 

mahalle gidiyorlar. Tayyarenin rasıdı ile pilotunu baygın bir halde ölümle pençeleşirken her ikisini 

yorgun göğüslerine sararak yine bu kadar mesafeyi yüzerek sahile getiriyorlar. Bugün bu esirlerden 

biri çadırlarımızda izzet ve ikram görüyor. Muharebe meydanları Türk askerlerinin gösterdiği binlerce 

kahramanlık ulv-i cenâb-ı âsârından çoğu her nasılsa edebiyatımızda, sanayi-i nefisemizde ma’kes buldu. 

Bari şair ve ressamlarımız bu vaka-i delîrâneyi olsun tespit etselerdi. Celâdet ve insaniyette dârü’l-imtihanî 

olan şu melhame-i kübrada Türklerin düşmanlarından pek bâlâterin bir mevki-i refi ihraz ettikleri şu vaka ile 

de sübut bulmaz mı?

How the British Took Flight from Gallipoli

Gallipoli. December 25 (M. A.) From our reporter - We are walking on all kinds of debris left by the enemy 

that was cast out of Anafarta and Arıburnu. The flight of the enemy has been so fast and hurried that their 

officers have left their forks and spoons on their meal tables right in the middle of their meals. The spoils 

have not been counted yet. Since the enemy trenches are ruined, they have not been examined yet. The 

cleanliness of our trenches cannot be compared with the trenches of the enemy. The waves of the sea 

carry parts of wreck chests and animal corpses from the fleeing enemy to the shore. While telling you this 

story among the examples of the love of duty, humanity and bravery in our army, my eyes fill with tears to 

belong to my motherland and this people. Two heroes names Mr Kaşif, son of Mehmed Akif from the 11th 

Company of the 26th Regiment and Mr. Ruhi, son of Ali Rıza from the 8th Company of the same regiment 

got immediately undressed to save the pilot of the enemy plane which was shot down by our fire near 

Kayalıtepe on December 21, and fell into the sea from drowning, and with disregard for the heavy blowing 

of the rough sea, they jumped into it, fought with the waves out of breath, and swam to the wreck of the 

plane which was quite far from the shore. While the pilot’s observer and the pilot are fighting death in 

their unconscious state, they clench both onto their tired breasts and swam back the same long distance 

to the shore. Today, one of these captives is faced with respect and kindness in our tents. Thousands of 

stories about the heroics of the Turkish soldiers on the battle fields has somehow found their way into our 

literature and fine arts. We just wish that our poets and painters had recorded these events. Doesn’t the 

following event prove that the Turks obtain a much higher position than their enemies in this bloody war, 

which has been an occasion of proofing their bravery and humanity?
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Ertuğrul Koyu’na demirlemiş olan bir geminin önündeki patlama anı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A moment of explosion in front of the ship, which was anchored at the Ertuğrul Cove

IBB Atatürk Library Archive

İkdam 3 Kanunisani 1916M / 26 Safer 1334H / 21 Kanunievvel 1331R

Seddülbahir’de Muvaffakiyetlerimiz

Beşinci Ordu 19 Kanunievvel (M. A.) – 

Seddülbahir’de düşmanın fazla atmakta olduğu 

bombaya askerimiz şiddetle mukabele eylemiştir. 

Düşman topçusu bütün gün cephelerimize fasılalı 

tesirsiz ateş açmış bir monitör bir kruvazör bir 

müddet ateşe iştirak eylemişse de ateşlerimizle 

def edilmiştir. Anadolu sahiline yaklaşmak 

isteyen torpidonun kaptan köprüsüne isabet vaki’ 

olmuştur.

Our Victory at Sedd el Bahr

Fifth Army December 19 (M. A.) – 

Our soldiers gave a heavy response to the many bombs thrown by our enemy in Sedd el Bahr. The 

enemy gunner has bombarded our fronts intermittently the whole day with ineffective fire, a monitor 

and a battle cruiser joined the fire for a while, but after heavy firing by our soldiers they were thrown 

back. The bridge of the torpedo boat which was trying to approach the Anatolian shore was hit.
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İkdam 4 Rebiülevvel 1334H / 28 Kanunievvel 1331R / 10 Kanunisani 1916M

Bütün Gelibolu Şibh-İ Ceziresi 
Düşmandan Tathir Edildi

Anafartalar’la, Arıburnu’ndan def edildikten 

sonra efrad-ı şecaat nihadımızın savlet-i 

Dilirânesi düşmanı tutunmakta olduğu son 

kısımdan da tard eyledi.

Çanakkale evvelce İngiliz ve Fransızların en 

ziyade muvaffakiyet istihsal edebileceklerini 

ümit ettikleri bir sahne-i harb idi. Çanakkale 

teşebbüsüne atıldıkları vakit düşmanlarımız bu 

sahne-i harpte, harb-i umumi için yeni ve kati 

sahneler açabileceklerini ümit etmişlerdi. Osmanlı 

Ordusu’nun dünkü zafer-i katiyesi ise bu sahnede 

kati bir safha açmak ümitlerini tamamıyla akim 

bıraktığı gibi evvelce İngiliz - Fransızlar tarafından 

ümit edilen şeklin büsbütün hilafında bir vaziyet 

vücuda getirmiştir. Çanakkale küşad edildiği 

takdirde Rusya düçar olduğu hezimetleri tamir 

edebileceği ve İngiltere ise tehdit edilen Mısır 

yolunu taht-ı temine alabileceğin, Fransa ise bu suretle Anadolu’da beslediği ümitlerin tahakkuk edeceği 

hayâlâtına kapılmışlardı. Şimdiye kadar düşmanın bütün teşebbüsâtı kahraman Osmanlı Ordusu’nun 

celadet ve mukavemet-i harikuladesi karşısında boşa çıkmıştı son azm-i delirane ise İngiliz ve Fransızları 

buradan büsbütün def olup gitmeye mecbur etti, bu büyük zafer cihan tarih-i harbinin en bülend bir sahife-i 

şân-âverini teşkil edecektir.

Harita alt yazısı: Gelibolu’nun umumi haritasıyla düşmanın son defa tard olunduğu “Seddülbahir”

Resim alt yazısı: Harb-i Umumi’nin en cehennemi sahnesi olan Gelibolu’da emsalsiz müdafaasıyla kıymet-i 

askeriyesini cihana tasdik ettiren ordumuzun savlet-i dilirâne sine ait bir timsal

The Gallipoli Peninsula has been completely Cleared from All Enemies

After being cast out of Anafartalar and Arıburnu, the enemy has withdrawn from the last position it was 

holding, due to the heavy attach of our heroic soldiers. 

When they started the Gallipoli operation, which is a battle theater where the British and French were 

expecting to be very successful, our enemies had hoped to win a decisive victory here in Gallipoli. 

However, yesterday’s decisive victory of the Ottoman Army has opened a new page in this war and 

completely swept away the hopes of our enemies and thereby led to a situation which was completely the 

opposite of what the British and French were expecting. According to their dreams, if Gallipoli would have 

been passed, Russia would have been able to recover from the wounds of its fiascos, Britain would have 

secured the path to Egypt which was under risk, and France would have been able to realize its hopes in 

Anatolia. So far, all the plans of the enemies have been refuted thanks to the valiant and excellent defense 

of the Ottoman Army. With a great determinations it forced the British and the French to completely 

withdraw. This great victory will be a valorous page in the world history of war.

Note: Map bottom text: The general map of Gallipoli and “Sedd El Bahr” where the enemy was cast out for 

the last time

Photo bottom text: An example of the valiant attack of our army which proved to the whole world its military 

value with its unique defense in Gallipoli, which was one of the most hellish stages of the Great War
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Tanin 12 Cemaziyelahir 1334H / 2 Nisan 1332R / 15 Nisan 1916M

Çanakkale’de İtilafçıların Zayiâtı

Berlin, 13 Nisan(M.A.)-   İngiltere’nin ceride-i 
resmiyesi olan “London Gazette” Gelibolu Şibh-i 
ceziresinin vaziyet-i askeriyesi hakkında vaktiyle 
General Monro’nun tanzim eylediği raporu şimdi 
neşreylemiştir. Raporda deniliyor ki:

“Teşrin-i evvel’de Gelibolu şibh-i ceziresine 
geldiğim zaman hatt-ı harbi işgal etmekte 
olan kıtaât, askerlik nokta-i nazarından birçok 
noksan ve mahrumiyette bulunuyor idi. Heyet-i 
seferiyenin efrad-ı askeriyeye süratle levazım 
yetiştirecek hiçbir üssü’l-harekesi bulunmuyor 
idi. Teşrin-i sanide hüküm-ferma olan bir kar 
fırtınası esnasında 200 kişi soğuktan telef oldu. 
Muahharan 10.000 kadar asker hasta olup 
nakline mecburiyet hasıl olmuştur.” 
General Monro’nun raporu İngiltere 
matbuatında azim heyecanı bâis ve 
ziyadesiyle nazar-ı dikkati câlib olmuştur. 
Daily Telgraph Gazetesi diyor ki: Gelibolu 
heyet-i seferiyyesi pek fena idare edilmiştir. 
Muharebat son derece kesb-i şiddet eylediği 
bir zamanda kumanda tertibatı ilan-ı iflas 
eylemiştir.

The Losses of the Allied Powers in 
Gallipoli

Berlin, April 13 (M.A.)-   The official newspaper of Britain, the “London Gazette” has published the report of 
General Monro about the military situation on the Gallipoli Peninsula. The report states the following:

“When I arrived at the Gallipoli Peninsula in October, the troops at the front were very inadequate and needy in 
military terms. The General Staff had no plan of action at all to provide the units with supplies in any short time. 
200 units were lost in the cold during a blizzard in November. Later around 10,000 units became sick and had to 
be transferred.”

The report of General Monro caused a big wave of indignation in and attracted the attention of the British media.

The Daily Telegraph wrote: The General Staff in Gallipoli has a lousy administration. When the force of the 
engagements increased, the unit of command declared its inability to proceed.

Menzil noktalarında baytarlık hizmetleri.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Vet services at camp locations.

IBB Atatürk Library Archive
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Menzil mıntıkasında zengin bir 

menba – İzmir şehrinde konserve 

imalathanesi.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A rich water source in the camp 
region – tin food production site in 
the city of İzmir.

IBB Atatürk Library Archive

Balkan Harbi’nin Lüleburgaz’ında 

menzilin inşa ettiği Çanakkale 

Ordusu’nun zafer abidesi

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The victory monument of the army of 
Gallipoli who built their camp in the 
Lüleburgaz of the Balkan Wars

IBB Atatürk Library Archive
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TANİN 24 Nisan 1916 / 11 Nisan 1332 / 21 Cemaziyelahirf 1334

Şüheda-yı Kirâm’ın Ruhları İçin

İstirdad-ı Meşrutiyet uğrunda feda-yı can 

ederek Hürriyet-i Ebediyye Tepesi’nde 

medfun bulunan şüheda-yı kiramın ervah-ı 

mübarekesini ta’zizen Evkaf-ı Hümayun 

Nezareti Celilesi’nce ,11 Nisan 332 Pazartesi 

günü ber-mu’tad icra olacak merasim-i 

hususiyye programıdır:

1- Merasim, iki mahalde yapılacaktır. Evvela 

Tophane ‘de vâki Kılıç Ali Paşa Cami’-i 

Şerifi’nde öğleden sonra saat birde mevlid-i 

şerif okunacak ve badehu Hürriyet-i Ebediyye 

Tepesi’ndeki makbere-i şüheda ziyaretle 

hatemât-ı şerife duası kıraat olunacaktır.

2- Kılıç Ali Paşa Camii’nden Şişli’ye kadar tramvaylar ihzar edilecekse de vesait-i nakliyesi 

mevcut olanların bu vesaitle gelmeleri daha münasiptir. Bununla beraber merasimin yalnız 

bir veya iki kısmına iştirak arzuya tâbidir.(Zâbitan hizmet elbisesiyle bulunacaktır.)

3- Harbiye Mûsikası’yla Küçük Zâbit Mektebleri ve Merkez Muhafaza Taburu’ndan bir bölük 

ve Evkaf ve Maarif Nezaretleri’nce tayin edilecek bazı mekteb talebeleri öğleden sonra saat 

ikide Hürriyet-i Ebediyye Tepesi’nde hazır bulunacaktır.

4- Merasimin nihayetinde askerle, mekteb talebeleri heyet-i kiramın huzurundan geçerek 

avdet edeceklerdir.

For the Souls of the Beloved Martyrs

This is the special ceremony which will be carried out traditionally on Monday, April 24, 1916 

by the Supreme Ottoman Ministry of Foundations in order to glorify the holy souls of the 

beloved martyrs resting on the Hill of Perennial Freedom, who have given their lives for the 

establishment of the constitution:

1- The ceremony will be held in two places. First, a Holy Praise of the Birth of the Prophet will 

be read at one o’clock in the afternoon in the Kılıç Ali Pasha Mosque in Tophane, and then a 

Prayer for the Completion of the Quran will be read in the war cemetery on the Freedom Hill.

2- A tramway will be assigned for the ceremony from the Kılıç Ali Pasha Mosque to Şişli, 

but for those with a personal vehicle it would be better to come with their own means of 

transport. However, it is optional to take part in one of both parts of the ceremony. (Officers 

will be present in their uniforms.)

3- The Petty Officer Schools with the Harbiye Band and a company from the Central Guard 

Battalion and some students which will be selected from the Ministry of Foundations and the 

Ministry of Education will be present at the Freedom Hill at two o’clock in the afternoon.

4- At the end of the ceremony, there will be dressing parade of the soldiers and the students 

in the presence of the protocol.
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Çanakkale Zaferi’nin birinci 

yıldönümünde kutlamalar için 

toplanan askerler.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Soldiers gathering for the first 
anniversary festivities of the 
Gallipoli Victory.

IBB Atatürk Library Archive

Tanin 16 Rebiülahir 1334H / 7 Şubat 1331R

Çanakkale Guzât ve Şühedâsına

Arıburnu’nda  Kanlıtepe Sahne-i Harbini Ziyaret Ettiğim Esnadaki 
Duygularım

“...Sizin tercüman-ı celadetiniz olup a’daya tevcih-i hitap ederek kanlı 
dillerini âfaka gürleye gürleye gösteren toplarınızın “döneceksiniz!” 
diyen kasemleri dün şu sevahilimize çökmüş siyah bulutları aks 
etmiş muğber gölgeleri dağıttı. O şarapneller ebhara saçılmış birer 
iklil-i zafer oldu. İşte bugün o sular bir vatanperver kalbi kadar 
pak ve münezzehtir. Evlatları üzerine eğilmiş müşfik valideler gibi 
memleketimizin toprağını kucaklayarak harp eden sizler beden-i 
millet olan vatanın düşmandan tadhiri ile imanın pek yüksek 
mertebesini kazanmış olduğunuzu ispat ettiniz. Mesut ve müebbet 
uyuyunuz...”

Ayân Reis Vekil-i evveli, Şerif Ali Haydar Beyzade Şerif Muhyiddin 

(Targan).

To the veterans and martyrs of Gallipoli

My feelings when I visited the theater of war at Kanlıtepe in 
Arıburnu

“... Your guns, which showed their bloody and roaring tongues to 
the faces of the enemy, became the speaker for your valor, and 
promising “you will return!”, they scattered the dark shadows of 
the black clouds which had come to our coasts yesterday.  Those 
shrapnel became garlands of victory, scattered to the seas. And now 
those waters are as clean and pure as the heart of a patriot. Like 
loving mothers bending over their children, you are embracing the 

soil of our country with your fights, and have proven the greatness of our faith by clearing the homeland, 
which is the body of the people, from the enemies. Be blessed in your perennial slumber...”

1st Vice President of the Upper House, Sharif Muhyiddin (Targan), son of the last Sharif of Mecca Ali Haydar.
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İkdam 31 Kanunisani 1916M / 25 Rebiülevvel 1334H / 18 

Kanunisani 1331R

Kayzer Hazretlerinin 
Zat-ı Hazret-i Şehriyariye 
Telgrafnamesi

İmparator Wilhelm Hazretlerinin 

zat-ı Hazret- i şehriyâriye gönderilen 

telgrafnamesi dünkü son haberler 

kısmımızda münderic idi. Bu telgrafnamede 

Kayzer Hazretleri sene-i devriye-i 

tevellüdiyelerinde Osmanlı Ordusu’nun 

icraat-ı harikuladesini de suret-i mahsusada 

ve pek büyük takdir ve tahsin ile yad 

etmekte olduklarını ve bu vesile ile hem 

bu hissi takdir ve tahsinin ve hem de şahsen hanedan-ı saltanat-ı seniyyeye rabt eden en samimi münasebat-ı 

dostanenin bir eseri fiilisini izhar etmiş olmak için  ordularının feldmareşallık rütbesinin zat-ı hazret-i şehriyari 

tarafından kabulünü reca etmektedir.  Bu telgrafname pek kıymetdar bir vesika-i vifâk ve muhadenet teşkil 

eylemekte olduğundan bu münasebetle iki müttefik hükümdarın resimlerini derc-i sütun iftihar eylemekteyiz.

Kayzer Wilhelm Hazretleri 

Zat-ı Hazret-i Şehriyari.

The Telegraph which His Highness the Kaiser has sent to His Highness our Sultan

We have published the telegraph sent by His Highness Emperor Wilhelm to His Highness our Sultan 

in the latest news section. In this telegraph His Highness the Kaiser mentions that he appreciates and 

applauds the extraordinary achievements of the Ottoman Army in his birthday and that on this occasion 

he wants to send both his appreciation and applause and the rank of field marshal of his armies to the 

Sultan to show his honest friendship towards the Ottoman Sultanate, and asks kindly for its acceptance.  

Since this telegraph letter is a document of an esteemed friendship and unity, we are proud to include the 

photographs of the two allied leaders in our columns on this special occasion. 

His Highness Kaiser Wilhelm 

His Highness the Sultan

İtilaf Devletleri Gelibolu 

Yarımadası’ndan çekildikten 

sonra Enver Paşa ve 

Şeyhülislam Ürgüplü Hayri 

Efendi ‘nin ziyaretleri.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Visit by Enver Pasha and 

Shaykh al-Islam Ürgüplü 

Hayri Efendi, after the Allied 

Powers have withdrawn 

from the Gallipoli Peninsula.

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 22 Rebiülevvel 1334H /15 Kanunisani 1331R / 28 Kanunisani 1916M

Çanakkale Muzafferiyeti Münasebetiyle

Berlin-26, (M.A)

Nümberg’dan iş’âr olunuyor: “Türkiye’nin Gelibolu’daki 

istihsâl ettiği muzafferiyet-i cedide münasebetiyle Türkiye 

Konsoloshanesi önünde bir cemm-i gafir ictima’ etmiştir. 

Badehu başşehbender Mösyö Bach bu tezahürat-ı 

muhaliskâraneye pek samimi kelimat ile teşekkür ederek 

Türkiye’nin zafer-i cedidi müttefik ordulara şan ve şeref 

ile temeyyüz edecek şa’şaa dâr bir sulhun akd ve 

istihsalini temin edeceğini bi’l-beyan İmparator Wilhelm 

ile İmparator Fransuva Joseph ve Türkiye‘nin üçüncü 

müttefiki olan Bulgar Kralı namına ref’-i avaze-i temdihat 

ve temenniyat eylemiştir…...

On the Occasion of the Victory in Gallipoli

Berlin-26, (M.A)

Reporting from Nuremberg: “A great crowd has gathered 

in front of the Turkish Embassy because of the victory 

Turkey has achieved in Gallipoli

Afterwards the Ambassador Mr. Bach has thanked this 

friendly show with honest words, and said that the new 

victory of Turkey will have a special place in the history 

with glory and honor for its allied armies and will lead to 

a glorious peace agreement being signed and realized 

in a short time, and mentioned the praise and wishes of 

the Emperor Wilhelm and Emperor Franz Joseph and the Bulgarian King as the third ally of Turkey in the 

presence of the people...”

Yıllar sonra Gelibolu 

Yarımadası’nda 

toplanan kemikler.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Bones found years 
later on the Gallipoli 
Peninsula.

IBB Atatürk Library 

Archive
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Gelibolu Suvla’da İngiliz 

birlikleri

Federal Alman Arşivi

British units in Suvla, Gallipoli

Federal German Archive

Çekilme esnasında 

kurulan tüfek 

mekanizması.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Rifle mechanism 
constructed during 
the retreat.

IBB Atatürk Library Archive
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Bir Zaferimizin Devr-i Senevisi

Geçen Sene 6-7 Kanun-i Evvel Gecesi İngilizler 

Arıburnu ve Anafartalar’da Firar Etmişlerdi

(Resim alt yazısı): Çanakkale’ye musallat ve arız olan 

düşmanlara darbe-i def ve tard havale edilirken.

Geçen sene bu sabah Gelibolu Şibh-i Ceziresi’nin 

barut dumanlarıyla seherin sisleri arasında uyanan 

tepelerin, İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale’de 

uğradıkları hezimetin şahidi oluyordu. 12 Nisan 1331’de 

Arıburnu’na ve 24-25 Temmuz gecesi de Suvla 

Limanına çıkarak Anafartalar’da ahz-ı mevki etmiş 

olan İngiliz Kuvve-i Seferiyesi 6-7 Kanun-i Evvel bu 

iki mevkiyi tahliye ederek firar eylemiş, gecenin son 

karanlıkları sabahın ilk ziyaları ile telakki ederken  

Osmanlı kıtaatı  düşmanın firari askerlerini hamil olan 

vapurlara  son mermilerini  ihda etmişlerdi. General 

Hamilton’un, dünyanın en iyi askerleri olduğunu iddia 

ettiği Anzaklar; Avustralya ve Yeni Zelandiya’nın  bu 

her türlü meşâakka mütehammil gençleri, Hind’in 

nim-vahşi Gorgaları ve Yeni Zelandiya’nın tam vahşi  

Mauori ile takviye edilmiş olduğu halde hücum 

üzerine hücum yapmışlar fakat  hiçbir zaman  nail 

maksat olamamışlardır.

The Anniversary of One of Our Victories 

Last Year the British Had Run Away from Arıburnu and 

Anafartalar on the Night of December 19-20

(Photo bottom text): Giving the death blow to the 

enemies which have been pestering and troubling 

Gallipoli.

Last year the hills of the Gallipoli Peninsula awoke to the morning mists among the 

smokes of gunpowder to the fiasco of the British and the French in Gallipoli. The British 

troops that landed on Arıburnu on April 25, 1915, and on the Suvla Beach on the night of 

August 6-7 and took position in Anafartalar evacuated these two positions and withdrawn 

on the night of December 19-20, and the Ottoman troops had sent their last shells to the 

vessels carrying the escaping soldiers of the enemy when the last gloom of the night met 

the first light of the morning.

The Anzacs, which General Hamilton claims to be the best soldiers in the world; these 

young people who can brave any difficulty of Australia and New Zealand, have made 

attack after attack with the support of the half savage Gurkhas of India and the full savage 

Maouris of New Zealand, but they have not been able to achieve their objectives...
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Tanin 10 Rebiülevvel 1334H / 3 Kanunisani 1331R / 16 Kanunisani 1916M

Çanakkale’de Sergi

Bu hafta son posta ile gelen vilayet gazetelerinde 

okunduğuna göre Çanakkale‘de Dahiliye Nazırı Talat 

Bey  Efendi’nin himayeleri altında bir sergi açılacaktır. 

Şu hayırlı teşebbüs hakkında kârilerimize bazı izahat 

vermek isteriz: 

“Çanakkale sancağı dahilinde istihsal ve imal edilen 

her şey burada teşhir edilebilecektir. Bundan, milli 

sanayimizin, çiftçiliğimizin terakkideki derecesi hakkında 

fikirler alınabileceği gibi noksanların izalesine doğru 

atılmış ilk olmasa da hayırlı adımlardan birisi olacaktır. 

Sonra terakkinin hangi kazada ve hangi şubede 

tefavvuk kesb ettiği anlaşılacaktır.

Exhibition in Gallipoli

As it was written on the county papers which arrived this 

week with the last mail, an exhibition will be opened in 

Gallipoli under the patronage of the Minister of Internal 

Affairs Mister Talat. We want to make a couple of 

explanations to our readers about this good initiative:

“Everything that has been produced and made in 

Gallipoli will be exhibited here. This exhibition will not 

only provide some idea about our national industry and 

the level of agriculture, but also be one of the very first 

beneficial steps to remove the inadequacies. Then it will 

become clear at which province and which district there 

has been more development.”

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü 

kutlamaları.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Anniversary festivities of the 
Gallipoli Victory.

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 10 Rebiülevvel 1334H / 3 Kanunisani 1331R / 16 Kanunisani 1916M

Çanakkale’de İngiliz-Fransız Zâyiâtı 300.000 Kişi

Berlin, 15 (M.A.)-

Çanakkale Boğazı muhârebat-ı berriyyesinde Fransızların düçâr olduğu zayiât 100.000 
kişiye bâliğ olmuştur. İngilizler ile Fransızların bu muharebâtta vermiş oldukları zayiâtın 
yekûnü bahriyenin zayiâtı hâriç olmak üzere 300.000 kişiyi tecâvüz etmektedir.

The losses of the British-French in Gallipoli are 300,000 people.

Berlin, 15 (M.A.)-

The losses of the French in the land battles at the Strait of Gallipoli has reached 
100,000 units. The total of the losses of the British and the French in these battles are 
more than 300,000 units, excluding the losses of the navy.

İngilizlerin Suvla (Anafartalar Bölgesi) çıkartmasında kullanmış oldukları harita.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Map used by the British at their Suvla (Anafartalar region) landing.

IBB Atatürk Library Archive
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Çanakkale Boğazı (kabartma harita)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Straits of Gallipoli (embossed map)

IBB Atatürk Library Archive

İtilaf Devletleri’nin savaştan sonra düzenlemiş oldukları bir mezarlık.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A cemetery which was prepared by the Allied Powers after the war.

IBB Atatürk Library Archive
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Gelibolu Yarımadası’nda muharebeleri gösteren kartpostal.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A postcard showing the battles on the Gallipoli Peninsula.

IBB Atatürk Library Archive

Almanlar tarafından basılan bir propaganda kartı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A propaganda card printed by Germans

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 4 Rebiülevvel 1334H / 28 Kanunievvel 1331R / 10 Kanunisani 1916M

Mektep Talebeleri: Köprülü Fazıl Paşa, Mahmud Şevket Paşa, Aksaray 
Sultan Selim Numune mektepleriyle, Mekatib-i Sultaniye talebeleri 
önlerinde izcileri bulundukları halde Harbiye Nezareti’ne giderek Ordunun 
zaferini tesid ve tebrik eyledikten sonra Maarif Nezareti önüne gelmişlerdir. 
Nazır Beyefendi namına Tedrisat-ı Taliye Müdürü Umumisi Selahaddin Adil 
Beğ tarafından beyan-ı teşekkürü mutazammın bir nutuk irad edilmiştir. 
Talebe heyeti ba’dehu İstanbul Vilayeti önüne gelerek merasim-i tes’idiye 
ve tebrikyeyi ifa etmişlerdir. İstanbul Vali Vekili İsmail Canbulad Beyefendi 
teşekkürü mutazammın muhtasar bir nutuk irad ederek evlad-ı vatanın 
kalblerini lebriz-i sürür ve iftihar etmişlerdir. Talebeler müteakiben milli 
neş’ideler okuyarak avdet etmişlerdir.

Mektepler Tatil: Seddülbahir muzafferiyeti şerefine bilümum leyli ve nehari 
mekatib tatil edilmiştir. 

Meclis-i Mebusan Önünde: Darü’l-eytam talebesi, önünde musikalar ve 
ellerinde tüfekler olduğu halde müretteb  ve muntazam yürüyüşle Meclis-i 
Mebusan’a gitmişler ve milli manzumeler, kıraat ve nutuklar irad ederek 
milletvekillerini tebrik etmişlerdir. İstanbul meb’usu ve Donanma Cemiyeti 
Reisi Şefik Bey mukabele eylemiştir. 

 
The Students: The students of the Köprülü Fazıl Pasha, Mahmud Şevket Pasha, Aksaray, Sultan Selim 
Norm schools and the Sultan schools went to the Ministry of War with scouts in front of them, congratulated 
the victory of the Army, and wished for its continuation.  Then they arrived to the Ministry of Education. 
The General Manager of the Secondary Education Mr. Selahaddin Adil made a speech of thanks in the 
name of the minister. Then the student group marched to the Prefecture of Istanbul and proceeded with the 
celebration ceremony. The Acting Governor of Istanbul Mr. İsmail Cambolad made a speech of thanks and 
filled the hearts of the children of the motherland with happiness and pride.

School Holidays: A holiday was declared for all schools which provided education in the nights and days 
on the occasion of the victory of Sedd el Bahr. 

In front of the Chamber of Deputies: The students of orphanages filed off with ceremonial steps, with 
bands in front of them and rifles in their hands and national hymns on their lips to the front of the Chamber 
of Deputies and made speeches and congratulated the members of parliament there. Istanbul MP and 
President of the Navy Association Mr. Şefik answered them with a speech himself.

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde 

kutlamalara katılan izciler

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Scouts attending the anniversary 
festivities of the Gallipoli Victory

IBB Atatürk Library Archive
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Cephe gerisindeki bir eczaneden görünüm

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A views of a pharmacy behind the frontlines

IBB Atatürk Library Archive

Gelibolu Yarımadasının 

haritası

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Map of the Gallipoli 
Peninsula

IBB Atatürk Library Archive
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İtilaf devletlerince hazırlanan Gelibolu seferine ait kartpostal

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A postcard of the Gallipoli campaign which was prepared by the Allied Powers

IBB Atatürk Library Archive

Şimendifer hattına 

doğru ilerleyen 26. 

Tümen’in beşinci katar 

kolu

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The fifth caravan group 
of the twenty sixth 
division advancing 
towards the railway line

IBB Atatürk Library Archive
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[Asım’dan bir parça 1]

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?  
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi.  
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-  
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.  
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!  
Nerde-gösterdiği vahşetle “Bu bir Avrupalı” 
Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,  
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!  
Eski dünya, yenidünya, bütün akvâm-ı beşer,  
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.  
Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,  
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!  
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk:  
Sâde bir hâdise var ortada; vahşetler denk.  
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...  
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!  
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,  
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,  
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;  
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.  
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...  
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.  
Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,  
Öyle müdhiş ki; eder her biri bir mülkü harâb.  
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;  
Beriden zelzeleler kaldırıyor a‘mâkı;  
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;  
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.  
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım,  
Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam.  
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;  
O ne müthiş tipidir savrulur enkâz-ı beşer...  
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,  
Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak.  
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,  
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.  
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,  
Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.  
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler… 
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!  
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;  
Alınır kal‘a mı göğsündeki kat kat iman?  
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?  
Çünkü te’sis-i İlâhi o metin istihkâm.  
 

Sarılır, indirilir mevki-i müstâhkemler,  
Beşerin azmini tevkîf edemez sun‘i beşer;  
Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedi serhaddi;  
“O benim sun‘i bedi‘im, onu çiğnetme” dedi.  
Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek 
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.  
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...  
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,  
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,  
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!  
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!  
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.  
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhîdi...  
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.  
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?  
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.  
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...  
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.  
“Bu, taşındır” diyerek Kâbe’yi diksem başına;  
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;  
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,  
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;  
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,  
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;  
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,  
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,  
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;  
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;  
Tüllenen magribi, akşamları sarsam yarana...  
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.  
Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,  
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,  
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...  
Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsrân,  
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;  
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;  
Sen ki, asâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,  
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...  
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,  
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmed Akif 

(Ersoy)
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SON DURUM

22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış 

Harekâtı yenilgi ile sonuçlanınca Osmanlı 

birlikleri geri çekilip yeniden savunma tedbirleri 

oluşturmaya çalışırken Çarlık Rusya’sı çok 

sayıdaki Osmanlı esirlerini başta Sibirya, 

Nargin adası olmak üzere pek çok kamplara 

yerleştirmek için düzenlemeler yaptı. Aynı 

zamanda ele geçirdiği Sarıkamış’ta tahkimatlarını 

güçlendirdiği gibi buraya asker sevkiyatını da 

artırdı. Erzurum’a doğru ilerlemek için kış ayları 

boyunca hazırlık yaptı ve planlar oluşturuldu. Bu 

arada Ermeniler Van’da, Bitlis’te ayaklandı.

Ruslar 1915 yılının Haziran ayında Van’ın 

kuzeydoğusunda ilerleyişe geçti. Rusları 

Mirliva Abdülkerim Paşa (Öpelimi) durdurdu ve 

ilerleyişlerinin önünü kesti. Ruslar Adilcevaz’a 

doğru geri çekilmek zorunda kaldı. Ardından bu 

kasabadan da çıkarak Van’a geldiler. 

24 Eylül 1915 yılında General Yudeniç Kafkas 

Ordusu Komutanlığına getirildi. Yeni komutan 

Ekim- Kasım-Aralık aylarında ordunun 

düzenlenmesi ve yeni planlar ile uğraştı. 1915 yılı 

sonlarına doğru Rus Ordusu’nun kuvveti 200.000 

asker ve 380 adet topçudan ibaretti. Ocak 1916 

itibariyle, Osmanlı kuvvetlerinin bu cephede 

126.000 askeri bulunuyordu ama bu sayının 

sadece 50.539’ü muharip güçtü. Yani Osmanlı 

ordusu Rus Ordusu’nun ¼’ü kadar savaşabilecek 

askere sahipti. Ayrıca III. Ordu’nun elinde 74.057 

tüfek, 77 makineli tüfek ve 180 top vardı. 

1916 YILI

Kafkas Ordusu Komutanı General Yudeniç’in 

amacı Erzurum’a doğru ilerlemekti. Bu yüzden 

Rus öncü kuvvetleri Ocak ayında Erzurum’a 

doğru yola çıktı. 1914 yılında Osmanlı Kuvvetleri 

için büyük bir engel teşkil eden kış şartları bu 

sene Rus askerlerini engelleyemedi. Köprüköy’de 

bulunan Osmanlı birliklerini 10-18 Ocak 1916 

tarihinde geri attı. 

23 Ocak’tan itibaren Rus kuvvetleri kuzeyde 

Trabzon’a ilerledi. Özellikle Karadeniz’de Rus 

Donanması Trabzon limanını topa tutarak şehirde 

ve yakın çevrede konuşlanmış olan Osmanlı 

birlikleri üzerine ateş açtı. Bunun üzerine Osmanlı 

askeri geri çekilmek zorunda kaldı.  

3 Şubat 1916 tarihinde Rus birlikleri Adilcevaz’ı 

yeniden işgal etti. 15 Şubat’ta ise bütün mevcudu 

ile Erzurum şehrine yüklenen Ruslar burada 

Mahmut Kamil Paşa’nın komuta ettiği birlikler 

mecburen geri çekilmeye başladı. Rus süvarileri 

Kara, Gobek ve Tafet kalelerini ele geçirdi. 

KAFKAS CEPHESİ



Şubat 1916’da ise Osmanlı Ordusu’ndan görev 

değişikliği yapıldı. Mahmut Kamil Paşa’nın yerine 

Mehmet Vehip (Kaçı) Paşa getirildi. 

Henüz Trabzon’u ele geçiremeyen Rus birlikleri 

24 Şubat 1916’da Rize’yi işgal etti. 3 Mart’ta ise 

Trabzon üzerine yürüyüşleri devam edince III. 

Ordu Kemah-Refahiye-Tirebolu hattına çekildi. 

Rus Ordusu Rize’den sonra Of’a yöneldi. Burada 

yerli halk ve Osmanlı askerleri ile birlikte omuz 

omuza savaşarak Of’ta 20 gün dayandılar. 

Ancak üstün Rus kuvvetleri karşısında Rus 

Donanması’nın da yardımıyla alınan sürekli 

takviyelerle iyice güçlenen Çar kuvvetleri 15 

Mart 1916’da Of’u işgal etti. Ardından Sürmene 

de kolayca işgal edildi. Trabzon’a çok 

yaklaşmışlardı.

Mart 1916’da Bitlis, Muş, Van, Hakkari de Ruslar 

tarafından işgal edildi. Rus saldırısı sırasında 

özellikle Rus Ordusu’nda bulunan Ermeni askerler 

Müslüman ahaliye pek çok zulüm yapmış, 

Müslüman halkın elinde hiçbir şey kalmamıştır. 

Yiyecek sıkıntısı adeta kıtlığa dönüşmüştür.

 Bu arada Merkezi Edirne’de bulunan 16. Kolordu 

Diyarbakır’a kaydırıldı. Kolordu Komutanı olan 

Mustafa Kemal Bey 15 Mart’ta cephedeki 

görevine başladı. 

Rus güçleri Bitlis’e yaklaştı. Çok geçmeden bu 

şehir de düştü. Bitlis’in düşmesi stratejik açıdan 

önemliydi. Çünkü Doğu Anadolu’yu, Güneydoğu 

Anadolu’ya ve Bağdat-Halep’e bağlayan 

geçidin kaybedilmesi demekti. Bunun üzerine 

Osmanlı Harbiye Nezareti buna çareler aramaya 

başladı. Edirne’deki II. Ordu’nun bölgeye 

nakledilmesi kararı alındı. Kazım (Karabekir) Bey 

komutanlığındaki birlikler Kafkas Cephesi’ne 

kaydırıldı. Ruslarla iki seneden beri çarpışmakta 

olan III. Ordu’ya ise II. Ordu konuşlanıncaya dek 

savunmaya devam etmesi emredildi. 

18 Nisan 1916 tarihinde ise Trabzon Rumlarından 

oluşan bir heyet Rus komutanlarla görüşerek 

Osmanlı askerlerinin Erzurum’dan çekildiğini 

bildirdi. Bunun üzerine Rus birlikleri hiçbir direnç 

görmeden Erzurum’u ele geçirdi. Bundan sonra 

gerek Rumların ve gerekse de Rusların şehir 

halkına büyük zulüm ve işkenceleri oldu. 

Mayıs ayında ise savunmadaki III. Ordu bu kez 

saldırıya geçmiş Tercan Ruslardan geri alındı. 

Ordu kuzeye doğru ilerleyerek Of’tan Rusların 

çekilmesini de sağladı. 

3 Temmuz 1916 tarihinde Rus Ordusu genel 

bir taarruza ve ilerleyişe geçerek Bayburt 

bölgesindeki Osmanlı birliklerini imha etmeyi 

amaçlamıştır. Bu ilerleyiş karşısında III. Ordu 

ise Gümüşhane ve Kelkit hattına geri çekilmek 

zorunda kalmış, Bayburt Rusların eline geçmiştir 

(16 Temmuz 1916). Ayrıca Ruslar Çardaklı Boğazı’nı 

geçerek Erzincan’ı da 25 Temmuz 1916’da işgal 

ettiler. 

Bu arada 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal 

Paşa, 5 Ağustos 1916‘da karşısındaki General 

Nazarbekov’un birliklerini kuşatmaya çalıştı. 

Durumun tehlikeli olduğunu gören Rus General 

Bitlis’i birlikleri ile terk etti. 7 Ağustos’ta Muş ve 

Bitlis Ruslardan kurtarıldı. Bu birliklere daha sonra 

Tatvan, Ahlat, Adilcevaz’a doğru taarruza devam 

etmelerini emretmiştir. Büyük moral kazanan 

16. Kolordu birlikleri ilerleyişini sürdürerek Muş, 

Osmanlı birliklerine bırakıldı. 

Eylül ayı sonlarına doğru Osmanlı Ordusu’nun 

yaptığı taarruzlar sona erdi. General Nazarbekov 

bunun üzerine geri çekilen Osmanlı kuvvetlerinin 

ardından Tatvan ve Muş’u geri aldı. Ancak Bitlis’i 

almaya yeteri kadar gücü yoktu. Bitlis böylece 

Osmanlılarda kaldı.  

Yaz aylarında yapılan taarruzlarda II. Osmanlı 

Ordusu toplam 30.000 askerini kaybetti. Bu 

dönemden sonra zayıf Rus saldırıları söz konusu 

olmuşsa da 1916 yılı sonuna dek cephede büyük 

bir çarpışma ve değişiklik meydana gelmemiştir. 

Ekim-Aralık aylarında Osmanlı ordusunda 

yeniden düzenlemeler yapıldı. Ruslar ise 

savunmada kaldı. Ancak Karadeniz üzerinden 

deniz kuvvetleri ile sahip oldukları konumu 

korumaya çalıştılar.
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Erzurum’da Çifte Minare

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Çifte Minare (Double Minaret) Mosque in Erzurum

IBB Atatürk Library Archive

Tesvîr-i Efkâr 16 Kânûn-i sâni  (Ocak)1916 / 3 Kânûn-i sâni 1331 / 10 Rebiülevvel 1334

Osmanlı - İtîlaf Devletleri Muharebesi 

Tebiğ-i Resmi 446. gün: 

2 Kânûn-i sâni 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

1- Kafkas Cephesi’nde: Düşmanın 1-31 Kânûn-i sâni gecesi Aras 

Nehri’nin şimâlinde Narman Boğazı’na kadar olan mıntıkada ve 1 

Kânûn-i sâni’de mezkur mıntıka ile Aras Nehri cenûbunda Karataş 

Dağına kadar imtidad eden mıntıkada kuvvâ-yı külliye ile tekrar 

icra eylediği şiddetli taarruzlar kıtaatımızın dilîrâne sebat ve 

mukavemetleri sayesinde muvaffakiyetle tard ve tevkif edilmiştir. Her 

mıntıkada elde edilen üserâ taarruz eden düşman alaylarının pek 

müthiş zâyiata uğradıklarını ifade eylemişlerdir.

The War between the Ottomans - Allied Powers 

Official Announcement 446th day: 

The Headquarters of the General Staff announced it in January 15, 1916:

1- In the Caucasian Front: The attacks which the enemy has repeated in the region from the north of the 

Aras River to the Narman Strait on the night of January 12 and with many troops from the same region to 

the area between the south of the Aras River and the Karataş Mountain in January 14 have been repelled 

and halted thanks to the patience and endurance of our units. The prisoners that had been caught at all 

the regions show that the enemy regiments suffer a heavy loss.
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Erzurum Ruslar tarafından ele geçirildiğinde teslim olan Türk askerleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Turkish soldiers surrendering when Erzurum is captured by the Russians

IBB Atatürk Library Archive

Erzurum’a Yaklaşmakta Olan Rus Askerleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Russian Soldiers approaching Erzurum

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 12 Ağustos 1916 / 30 Temmuz 1332 / 13 Şevval 1334

Kafkas Cephesi’nde Harekâtımız İlerliyor

(Harita)

Dünkü tebliğ-i resmiye nazaran, Kafkas Cephesi sağ 
cenahında kıtaat-ı askeriyemizin yeniden ilerleyip 
işgal ettikleri mevakii gösterir harita.

Dünkü tebliğ-i resmide okunmuş olacağı üzere 
Kafkas Cephesi’nde sağ cenahımızda Moskoflara 
karşı başlayan harekât-ı taarruziyemiz hep 
bidayetteki şiddet ve muvaffakiyet ile devam 
ediyor. Cesur ve fedakar kıtaat-ı askeriyemiz, Van 
Gölü sevahilinden  Kiğı’ye kadar imtidad eden ve 
tahminen 100 kilometre tûlunda olan hatt-ı harbin 
aksa-yı yemininde, Bitlis’in şimâl-i şarkisinde Rahova 
Geçidi’ne doğru Rusları sürmüşler, hattı harbin 
merkezinde de ilerleyerek Moskof kuvvetlerini 
Ziyaret Mevkii üzerine atmışlar ve hattın aksa-yı 
yesarında da Kiğı mevkiini işgal etmişlerdir.

Our Operation is Continuing On The 
Caucasian Front

(Map)

A map showing the regions which our military troops on the right wing of the Caucasian Front have 
captured after advancing again, according to yesterday’s official announcement.

As you might have already read in yesterday’s official announcement, the offensive of our right wing 
on the Caucasian Front against the Russians has been continuing successfully. Our brave and selfless 
soldiers have recaptured the shores of the Van Lake till Kiğı, and pushed the Russians back towards the 
Rahova Pass in the northeast of Bitlis, on the southeast of the warfront of approximately 100 kilometers, 
advanced on the center of the warfront as well and attacked the visiting region of the Russian forces, and 
taken back the Kiğı region in the southwest of the line. Together with the Melikan Plateau and the Buğlan 
Pass which were captured two days ago, the regions which were occupied again yesterday and where 
we advanced have all been shown on our map underlined.

1916 yılındaki Erzurum şehrinden bir görünüm

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A view of the city Erzurum in 1916

IBB Atatürk Library Archive



68 Havâdis; 1916

Tesvîr-i Efkâr 16 Şubat 1916 / 3 Şubat 1331 / 12 Rebiülahir 1334

Son Haberler

Tebliğ-i Resmi: 476. Gün

2- Kafkas Cephesi’nde: Şiddetli soğuk ve kar 

fırtınalarına rağmen son üç gün zarfında merkezde 

cereyan eden mevzi muharebelerinde düşmana beş 

binden fazla telefât verdirilmiş ve altmış esir alınmıştır.

The Latest News

Official Announcement: 476th Day

2- In the Caucasian Front:  Despite the heavy cold and blizzards, the enemy has suffered more than five 

thousand losses and we have captured sixty prisoners in the trench battles which have occurred in the 

center during the last three days.

Kafkas Cephesi’nde esir alınıp Sivas’a gönderilen Rus askerleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Russian soldiers who have been captured on the Caucasian Front and sent to Sivas

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 11 Ağustos 1916 / 29 Temmuz 1332 / 12 Şevval 1334

KAFKAS CEPHESİ’NDE VAZİYETİMİZ

(Harita)

 Kafkas Cephesi’nde Sağ Cenahta Harekât-ı Taarruziyemizin 

Cereyan Ettiği Sahne

Evvelki gün ki tebliğ-i resmide kıtaatımız tarafından istirdâd 

edildiği bildirilen Bitlis ve Muş kasabaları ile dünki tebliğ-i 

resmiye nazaran şedîd taarruzlarla düşmandan zapt ettiğimiz 

Oğnut mevkii ile Muş arasındaki Buğlan gediği Melikan 

Yaylası’nın mevakiini gösterir harita.

(Resim) 

Bu defa düşmandan zabt ve istirdad eylediğimiz Bitlis 

şehrimizin manzara-i umûmiyesi.

Dört gün evvel Kafkas Cephemiz’in sağ cenahında müsteînen 

bitevfikıhi  Teâlâ başlamış olan harekât-ı taarruziyemizle 

lehü’l-hamd kemâl-i muvaffakiyet ve muzafferiyetle devam 

eylemektedir. Evvelki gün ki tebliğ-i resmi, Bitlis ile onun 

20 kilometre kadar şimâlindeki Muş kasabasının şiddetli 

taarruzlar ile zabt ve istirdâd edildiğini ve Murat Suyu’na 

doğru ric’at eden düşmanın takip edilmekte olduğunu 

bildirmekte idi. Bu takip kollarımız düşmanı dün tard ve 

teb’idde devam ederek Muş’un garbında Buğlan Gediği ve 

Melikan Yaylası namındaki mevakii zabt eylemişlerdir. 

OUR SITUATION ON THE CAUCASIAN FRONT

(Map)

 The theater of war on the Caucasian Front where our attach operation occurred on the right wing

The map showing the towns of Bitlis and Muş which our troops have retaken as specified in the official 

announcement of two days ago, and the Buğlan Pass and the Melikan Plateau between the Oğnut 

region and Muş which we have retaken from the enemy with heavy attacks as specified in the official 

announcement of yesterday.

(Photo) 

A general view of the city of Bitlis which we have captured from the enemy this time.

Our attack operation which was on the right wing of our Caucasian Front four days ago and started with 

the help of God has fortunately been continuing successfully with victories. The official announcement 

of two days ago stated that Bitlis and the town of Muş which is to 20 kilometers to its north were taken 

back after heavy attacks, and the enemy who had withdrawn to the Murat Suyu was being tracked 

down. These tracking wings tracked down the enemy troops which had withdrawn yesterday, and 

recaptured the Buğlan Pass and the Melikan Plateau in the west of Muş.



70 Havâdis; 1916

Kafkas Cephesi’nde harekat planını gösteren bir harita

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Map showing a campaign plan on the Caucasian Front

IBB Atatürk Library Archive

Rus askerlerinin Trabzon 

yakınlarında açmış 

olduğu siperler

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Trenches of Russian 
soldiers near Trabzon

IBB Atatürk Library Archive
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Kafkas Cephesi’nde Osmanlı askerinin ileri bir harekâtı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

An advance operation of the Ottoman soldiers on the Caucasian Front

IBB Atatürk Library Archive

Kafkas Cephesi’nde görev yapan Osmanlı Subayları toplu halde

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Ottoman officers serving on the Caucasian Front, as a group

IBB Atatürk Library Archive
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Kafkas Cephesi’ni gösteren fiziki harita

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Physical map showing the Caucasian Front

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 3 Rebiülevvel 1334H / 27 Kanunievvel 1331R / 9 Kanunisani 1916M

Azerbaycan’da Rusların Hali

Milli Ajans’ın son günlerde Azerbaycan 

muhabirinden tebliğ ettiği bir iki telgraf şayan-ı 

dikkat haberleri ihtiva etmekteydi. Bunlardan 

anlaşılıyor ki mücahitlerimiz Rusların bir tecribe 

mahiyetinde olan taarruzlarını def ettikten sonra 

mukabil bir taarruzla Savuçbulak’tan şarka 

doğru ilerlemektedir. İran’ın bilhassa garb-i şimali 

kısmının baştan başa mücahedeye ve ordumuza 

iltihaka hazırlanmakta olduğu nazarı dikkate 

alınırsa, buradaki harekatın süratle ilerlemek 

istidadında bulunduğu tezahür eder. Dört sene 

mukaddem Ruslara karşı harp ederek Türkiye 

hududuna iltica eden ve Cihad-ı mukaddesin 

ilanı üzerine Ruslarla çarpışmak için tekrar 

İran’a gitmiş olan Emir Haşmet’in son günlerde 

Hemedan havalisinde büyük teşkilat vücuda 

getirmeye çalıştığı muhakkaktır. İngilizlerle 

Rusların Tahran’daki entrikalarına rağmen son 

hadisat İran’da yeni ve büyük hareketlerin karîbü’z-zuhur olduğunu göstermektedir.

Harita altyazısı

Azerbaycan’da mücahitlerimizin Rusları püskürtmekte olduğu sahneyi gösterir harita

Resim altyazısı

Ruslara karşı Hemedan etrafındaki mücahedatiyle son zamanlarda ismi sık sık zikredilen Emir Haşmet

The Situation of the Russians in Azerbaijan

One or two of the telegraphs sent by the reporter of the National Agency in Azerbaijan in the past few 

days contained important news. They show that our fighters have repelled the attempted assault of the 

Russians and are advancing towards the east from Savuçbulak with a counterattack. When we take into 

consideration that especially the northwest of Iran has been preparing to fight the Russians and join our 

army, we can see that the operation here will tend to advance very fast. The Emir Haşmet who withdrew 

to the Turkish borders after fighting with the Russians four years ago, and who went back to Iran to fight 

the Russians after a Fetwa of Jihad, a call for holy war, has been creating a great organization in the 

Hemedan region these past days. Despite the plots of the British and the Russians in Teheran, the latest 

events are the first sign that new and great movements will start in Iran.

Map bottom text

Map showing the scene where our fighters in Azerbaijan are repelling the Russians

Photo bottom text

Emir Haşmet, who has been mentioned very frequently these past days, together with his fighters against 

the Russians, near Hemedan
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Sarıkamış 1915 harekâtını tasvir eden bir kartpostal

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A postcard showing the Sarıkamış operation in 1915

IBB Atatürk Library Archive

Tanin 16 Şubat 1916

2-Kafkas Cephesi’nde : Şiddetli soğuk 

ve kar fırtınalarına rağmen üç gün 

zarfında merkezde cereyan eden mevzi 

muharebelerinde düşmana beş binden fazla 

telefat verdirilmiş ve altmış esir alınmıştır. 

2- On the Caucasian Front: Despite the 

heavy cold and blizzards, the enemy has suffered more than five thousand losses and we have 

captured sixty prisoners in the trench battles which have occurred in the center during three days.
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İkdam 12 Şaban 1334H / 31 Mayıs 1332R / 13 Haziran 1916M

Hıtta-i Irak’ta, Felahiye Mıntıkası’nda, 
İran Hududu Üzerinde 

RUSLARDAN “KASR-I ŞİRİN”İN ZABTI

Karargah-ı umumi dünkü tebliğinde kıtaatımızın 

Irak ve İran hududu üzerindeki faaliyetini işâr 

ediyordu.

Diğer taraftan kıtatımız daha şarkta İran hududu 

üzerinde de bir muvaffakiyet ihraz ederek 

buradan Bağdat’a doğru sarkmak isteyen Rusları 

püskürtmüş ve Kasr-ı Şirin’i işgal ettikten sonra 

20 kilometre şarka ilerlemiştir. Rusların binden 

ziyade telefat vermiş olmalarına ve ordumuzun 

elde ettiği ganaim miktarına nazaran muvaffakiyatımızın tevalisi Rus planının yıkılması muntazırdır.

In Iraq, in the Felahiye Region, on the Iran Border 

Capturing Kasrişirin from the Russians

Yesterday’s announcement of the Headquarter of the General Staff were reporting the movements of 

our units on the Iraq and Iran border....

Other the other hand, our units have realized some achievements in the more eastern region, on the 

Iran border, and repelled the Russians who wanted to advance towards Baghdad, and they advanced 

20 kilometers to the east after capturing Kasrışirin. When we look at the losses of the Russians which 

are more than thousand units, and the amount of the spoils our army has captured, we can expect our 

achievements to continue and the Russian plans to collapse.

Erzurum civarında 

Rus topları

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Russian guns near 
Erzurum

IBB Atatürk Library Archive
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Ardahan’da ilerleyen Türk Birlikleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Turkish Units advancing in Ardahan

IBB Atatürk Library Archive

Kafkas Cephesi komutanlarından Kazım Karabekir

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Kazım Karabekir, one of the commanders of the 
Caucasian Front

IBB Atatürk Library Archive
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1916 YILINDA MUSTAFA KEMAL’İN KRONOLOJİSİ 

10 Aralık 1915: Hastalanan Albay Mustafa Kemal Bey Anafartalar Grup Komutanlığından, rahatsızlığı 
sebebiyle ayrılıp İstanbul’a döndü.

17 Ocak 1916: Albay Mustafa Kemal’e Altın Liyakat Madalyası verildi.

1 Şubat 1916: Albay Mustafa Kemal Beye Üçüncü Dereceden Osmani Nişanı verildi.

27 Şubat 1916: Albay Mustafa Kemal Bey Diyarbakır’da yeniden kurulacak olan 16. Kolordu 
Komutanlığı için Edirne’den Resulayn’a hareket etti.

18 Mart 1916: Albay Mustafa Kemal Bey Pozantı’ya vardı.

27 Mart 1916: Albay Mustafa Kemal Bey Mirlivalığa (General) terfi etti.

2 Ağustos 1916: Mirliva Mustafa Kemal Paşa komutasındaki 16. Kolordu Rusları Muş’tan atmak için 
hazırlığa başladı.

5 Ağustos 1916: 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa Rus birliklerini kuşattı.

7 Ağustos 1916: Mustafa Kemal Paşa Bitlis’i Ruslardan geri aldı.

8 Ağustos 1916: Mirliva Mustafa Kemal Paşa komutasındaki birlikler Muş’u Ruslardan geri aldı.

26 Ağustos 1916: Mirliva Mustafa Kemal Paşa komutasındaki 16. Kolordu’ya karşı Ruslar taarruza geçti. 

10 Kasım 1916: Mirliva Mustafa Kemal Paşa Bitlis’e geldi.

16 Kasım 1916: Mustafa Kemal Paşa Bitlis’teki hastaneleri ziyaret etti.

25 Kasım 1916: Mustafa Kemal Paşa 2. Ordu Vekilliğine atandı.

12 Aralık 1916: Mirliva Mustafa Kemal Paşa Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldığı için Padişah V. Reşat 
tarafından muharebe altın imtiyaz madalyası ile ödüllendirildi. 

18 Aralık 1916: Mirliva Mustafa Kemal Paşa vekâleten 2. Ordu Komutanlığı görevine başladı.
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1911-1912 yılları arasında Osmanlı Devleti, İtalya 

ile yaptığı savaş sonucunda Kuzey Afrika’daki 

son topraklarından da çekilmek zorunda kalmıştır. 

İlk önceleri gönüllü Osmanlı subaylarının gayrı 

resmi yollardan Trablusgarp’a gidip orada 

Senüsileri örgütleyerek İtalyan işgaline karşı 

başarılı bir savunma verilmiş ve İtalyan birlikleri 

üstün kuvvetlerine rağmen kıyıda tutunabilmiştir. 

Çarpışmalar sadece Trablusgarp’ta değil Ege 

Denizi’nde ve Beyrut’ta da sürmüştü. Ancak 

Karadağ’ın 8 Ekim 1912’de Osmanlı devletine 

yaptığı savaş ilanı ile Balkan Harbi başlamış, 

bunun üzerine İtalya ile 15 Ekim 1912 tarihinde 

Ouchy anlaşması yapılmak zorunda kalınmıştır. 

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda İtalyanlara 

karşı Trablusgarp’ta yeni bir cephe açmamasına 

karşın süreç içerisinde işgale karşı savaşmakta 

olan yerli halkı, Senüsileri desteklemekten 

geri durmamıştır. Buradaki gönüllüler ver yerli 

halkın komutasını Nuri Paşa’ya(Killigil) vermiş, 

onu Muhammed İdris Senüsi ile Ömer Muhtar 

desteklemiştir. Sınırlı da olsa yapılan yardım ve 

destekler İtalyanlara karşı savaşan yerli halka 

moral ve ümit kazandırmıştır.

TRABLUSGARP CEPHESİ
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Tesvîr-i Efkâr 12 Ağustos 1916 / 30 Temmuz 1332 / 13 Şevval 1334

TRABLUSGARP VE CİVARINDA 
MÜCÂHÎDÎN-İ İSLAMİYENİN 
ŞANLI MUVAFFAKİYETLERİ

(Harita)

Milli Ajans’ın  zîrde münderiç tebliğine 
nazaran, Trablusgarp eyaletiyle Tunus 
ve Mısır hudutlarındaki mücâhîdin-i 
İslamiye’nin İtalyan, Fransız ve İngilizlere 
karşı bütün alem-i İslam’ı lebriz-i sürûr ve 
hubûr edecek surette ihraz eyledikleri şanlı 
muvaffakiyatın sahasını ve İtalyanların 
tekmil Trablus eyaletinde ellerinde 
kalabilen Trablus ve Hums şehirleri 
mevâkiiyle sair mevâzii gösteriri harita.

(Resim)

Trablusgarp’taki mücahîdînin kumandanı 
olup daha geçenlerde  Misurata civarında 
İtalyanlardan altı bini mütecaviz nefer 
esir alan ve o havalide şimdiye kadar 
ihraz olunan muvaffakiyatin en fedakar ve 
gayûr amillerinden bulunup Trablusgarp’a 
nispetle Paşa ünvaniyla yâd edilen Nuri 
Bey.

Bir menbe-i  resmîden atideki malûmat itâ olunmaktadır:

Trablusgarp’ta Sirte’nin garbından Tunus eyaletine kadar olan mıntıkada Trablus ve Hums şehirlerinin 
surları dahilindeki yerlerden mâda hiçbir noktada tek bir İtalyan neferi bırakılmamıştır. Tunus hududunda 
aşâir Trablusgarp havalisindeki mücahidîne iltihak ederek müştereken Tunus’un cenubunda Tatavin 
ve Dehiba’ya kadar menâtıkı istila eylemişler ve taksimât-ı sâbıka dairesinde işbu menatık meşayıh ve 
mücahîdîn reisleri tarafından idare edilmekte bulunmuştur. Bütün bu havalide Hilâl-i Osmanî temevvüç 
etmek suretiyle hilafet-i uzmâya Hükümet-i Osmaniye’ye karşı pek derin bir merbutiyet ve sadakat-ı 
meşkure nümâyân olmaktadır. Bingazi mıntıkası aynı vaziyettedir.  İngilizlere karşı mücâhîdîn büyük 

metanet ve şiddet gösteriyor.

THE GLORIOUS VICTORY OF THE FIGHTERS IN TRIPOLI AND ITS NEAR ENVIRONMENT

(Map)

The map showing the region of the glorious achievements of the Muslim fighters in the Tripolitania province 
and inside the Tunisia and Egypt borders against the Italians, French and British, which the whole Islamic 
world watches with joy, and the cities of Tripoli and Hums which were all that was left under Italian control 
in the whole Tripolitania province according to the following announcement of the National Agency.

(Photo)

Mr Nuri who is the commander of the fighters in Tripolitania and who has only recently taken more than 
six thousand Italian soldiers prisoner near Misurata and who is one of the most selfless and ardent 
commanders of the achievements at the region, and is called by the title Pasha compared with Tripolitania.

The information obtained from an official source goes as follows.

There has been no Italian soldier left anywhere in the region west of Sirte in Tripolitania till the Tunisia 
province, except locations inside the walls of the cities Tripoli and Hums. The tribes at the Tunisian border 
joined the fighters in the Tripolitania region and together they took back all the region till Tatavin and 
Dehiba in the south of Tunisia, and these regions were left to the administration of the gentry and the 
leaders of the fighters.  The Ottoman flag is fluttering in the whole region here.  The local people is deeply 
loyal to the Caliphate and the Ottoman Government. The Bingazi regions is likewise. The fighters show a 
severe resistance against the British.



83Havâdis; 1916

Trablusgarp’ta, Senûsilerin yolculuk sırasında verdikleri moladan bir görünüm

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A view of a rest of the Senussis during their travel in Ottoman Tripolitania

IBB Atatürk Library Archive

Senûsilerin büyük kasabalarından Diyarab’taki camileri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The mosque of the Senussis in the big town of Diyarab

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 22 Muharrem 1335H / 6 

Teşrinisan 1332R / 19 Teşrinisani 1916M

Trablus Menatıkının 
İdaresi – Afrika Kuvay-i 
Askeriyesi Kumandanlığı

Geçen İtalyan Harbinden beri 

İtalyanlara karşı muvaffakiyet 

ve mücahedelerine devam 

etmekte bulunan Trablus ve 

Bingazi menâtıkındaki ahali-i 

sadıka harb-i umuminin zuhuru üzerine mücahedeye sebat ile  nefs-i (Bingazi), (Tobruk), (Derne),  (Trablus) 

ve (Hums) şehirleri müstesna olduğu halde sahili ve dahili yüzlerce kilometrelik araziyi düşmandan tathir 

eylemişlerdir. Bundan başka Mısır ve Tunus hudutlarından tecavüz eden mücahitler İngiliz ve Fransızlara 

taarruz etmişlerdir. Havâli-i mezkurenin vusati ve tevhid-i idaresi hususundaki müşkülat dolayısıyla Bingazi 

cihetinin idaresi Seyyid İdris ile Trablus cihetinin idaresi dahi Ayan âzasından Süleyman el Baruni Efendi 

hazretleri tarafından deruhte edilmiştir. Umum Afrika Askeri Grupları Kumandanlığı’na Nuri Paşa tayin 

olunmuştur. Ve bu kere mıntıka-i mezkureye muvasalat eden Süleyman el Baruni Efendi’nin umum meşâyih 

ve ahalinin heyecanlı meserret ve alkışları arasında vazifesine mübaşeret eylediği müstahberdir (M.A.)

The Administration of the Ottoman Tripolitania – African Military Forces Command 

Out loyal citizens in the Tripoli and Bingazi regions who have been successfully continuing their fight 

against the Italians since the last Ottoman Tripolitania War have continued their holy fight with the start of 

World War I and have cleared an area as big as hundreds of kilometer squares at the coast and inland 

off the enemy except the centers of the cities (Bingazi), (Tobruk), (Derne), (Tripoli) and (Hums). In addition, 

the fighters who have passed through the Egyptian and Tunisian borders have attacked the British and 

the French.  Due to the difficulties of the administration of the mentioned places by a single hand, the 

administration of the Bingazi region was left to Seyyid İdris, and the administration of the Tripoli region was 

left to Mr Süleyman el Baruni, who is a member of the Senate. Nuri Pasha was assigned as the General 

Commander of the Africa Military Groups. And this time it has been reported that all the gentry and people 

have met Mr Süleyman el Baruni who came to the region that was left to his administration with utmost joy 

and applause, and started with his duties (M.A.).

Trablusgarp ve Mısır’da İslam için çalışan mücahitler (sağdan sola)

1-Nuri Paşa Bey çadırında yöreye özgü kıyafetler içersindeyken

2-Esseyyid Şerif Ahmed es Senûsi 

3-Fahri Paşa unvanıyla padişahın yaveri vazifesiyle idarecilik yapan mücahit Seyyid İdris

4-Trablusgarp’ın  idaresi görevini yürüten Süleyman el Barûni
İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fighters working for Islam in Ottoman Tripolitania and Egypt (right to left)

1- Nuri Pasha Bey in his tent, dressed in locals’ garb

2- Sayyid Sharif Ahmed Senussi 

3- The fighter Sayyid Idris who is acting as an administrator as the aide-de-camp of the Sultan with the title 

of honorary general

4- Süleyman el Barûni who is the administrator of Ottoman Tripolitania
IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 23 Muharrem 1335H / 7 Teşrinisan 1332R / 20 Teşrinisani 1916M

Trablusgarp’taki Vazifemiz

Koca Trablusgarp Eyaletinde İtalyanların Elinde Topu 

5 Şehir Kalmıştır.

Sağda - Bu defa Umum Afrika Askeri Grupları 

Kumandanlığına tayin edilen Nuri Paşa

Solda - Trablusgarp eyaletinde Trablus Cihetinin idare-i 

askeriyesi bu defa uhdesine ihale olunan âyandan ve 

mücahidinden Süleyman el-Bârûnî Efendi Hazretleri

Our Duty in Ottoman Tripolitania

In all of the province of Ottoman Tripolitania the 

Italians have kept control of only 5 Cities. 

Right Photo- Nuri Pasha, who was assigned as the General Commander of the Africa Military Groups this 

time.

Left Photo - His Highness Süleyman el-Bârûnî from the Senate and the fighters, who was assigned this 

time to the military administration of the region near Ottoman Tripolitania
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Tesvîr-i Efkâr 21 Teşrin-i Sani 1916 / 8 Teşrin-i Sani 1332 / 24 Muharrem 1334

Trablusgarp’ta Hayat-ı Mücahade

Trablusgarp ve Bingazi Eyaletimize dek gidip gelmeğe muvaffak 

olan muhabirimizin meşhudatı

....

İtalyanların redaet-i ahlakiyeleri: İtalyanlar Trablus’a ayak bastıkları 

sırada İslamların hukuk-i diniye ve şahsiyelerini muhafaza ederek 

hiçbir suretle rencide etmeyeceklerini ve yalnız kendilerini ezher-i 

cihet-i tarik-i temeddün ve terakkiye isal için gelmiş olduklarını ilan 

etmişlerdir. Fakat her tarafta tahkimatı ikmalden sonra Müslümanların 

hukuk-i meşrualarına ve adab-ı diniyelerine yavaş yavaş tecavüze 

başlamışlar ve birkaç yerde bazı İtalyan zabitleri muhadderat-ı 

İslamiyeyi cebren tezevvüc etmek melanetini bile gösterdikleri ve bir 

kısım muhadderatı İslamiyeyi de mahza zabitan ve efradın hevesatı 

nefsaniyeleri uğrunda resmen ve cebren kışlalarında bulundurdukları  

cihetle bütün bu ahval ve fecayii gören dindaşlarımızın düşmana 

karşı esasen besledikleri hiss-i kin ve adavet büsbütün artmış ve 

fırsat zuhurunda umumi bir kıyam yapabilmek arzu ve emeli bütün 

kalplerde yer etmeye başlamıştı

The Journal of the Jihad in Ottoman Tripolitania

What our Reporters, who Managed to Visit our Ottoman 

Tripolitania and Bingazi Provinces Saw and Heard

....

The contemptible morals of the Italians: When the Italians landed 

on Tripoli, they had announced that they would protect the religious 

and personal rights of the Muslims and not offend them in any way, 

and that their real purpose in coming here was to take the people 

of Tripoli to the illuminated road to civilization and development. 

But after they got everything under control, they slowly started to 

attach the legal rights and religious rules of the Muslims and in some 

places they realized such filthy acts as forcing Muslim women to 

marry some Italian officers. And since they openly and forcefully kept 

some of the Muslim women just for the bodily appetites of the officers 

and privates, the hate and enmity of our fellow Muslims against the 

Italians grew when they saw this whole situation and scandal, and 

the decision and expectation of starting a general rebellion as soon 

as they got an opportunity found its place in all the hearts...
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Trablusgarp’ta Osmanlı mücahitleri ile İtalyanlar arasında meydana gelen şiddetli bir muharebe

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A heavy fight between Ottoman fighters and Italians in Ottoman Tripolitania

IBB Atatürk Library Archive

1911 Trablusgarp Savaşı’nda İtalyanlar tarafından ele geçirilen Türk Sancağı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

The Turkish Flag which was captured by the Italians in the Ottoman Tripolitania War in 1911

IBB Atatürk Library Archive
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Bir önceki Trablusgarp Valisi ve Komutanı Mareşal İbrahim Paşa 

tarafından çizdirilen Tripoli şehrinin planı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The Tripoli city map which was drawn by the former governor of 
Ottoman Tripolitania and the Commander Marshal İbrahim Pasha

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 25 Safer 1334H / 20 Kanunievvel 1331R / 2 Kanunisani 1916M

Alem-i İslam Harekâtı ve İtalyanların Endişesi

Bern, 31 Kanun-i evvel (M.A.)

Tribuna gazetesi cihâd-ı mukaddesin sirayet ve muvaffakiyet ihtimalatının gittikçe tevessu ettiğini ve bu 

vecihle alem-i İslam’da büyük kıyamlar zuhuru yakın olduğunu beyan ile diyor ki: “Alem-i İslam’ın kısm-i 

a’zamı Türkiye’nin hasta olduğu ve İngiltere’nin alem-i İslam’a hükümran bulunduğu hurafesine artık 

kanmıyor. Bazı taraflardaki Müslümanların vaziyetlerinin meşkuk olduğunu inkâr etmek tehlikeli bir hata 

teşkil eder. İ’tilaf Zümresi alem-i İslam’da meşhud olan mevzii’ harekatın ve ba-husus Türkiye tarafından 

Süveyş Kanalı’na karşı icra olunan teşebbüsatın gayr-ı müsmir kalmasına çalışmalıdır. Çünkü düşmanın 

Süveyş Kanalı’nda ihraz edeceği muvaffakiyat bilcümle mü’telifler bilhassa İtalya için netayic-i vahimeyi 

dai’ olacaktır.”

The Operations of the Islamic World and the Concern of the Italians

Bern, December 31 (M.A.) - The Tribuna newspaper explains that the spreading of the Holy Jihad to the 

whole Islamic world and its chance of being successful and thereby causing a great revolt in the Islamic 

world is near, and continues as follows:  “The majority of the Islamic world doesn’t believe the fairytale 

that Turkey is sick and that Britain dominates the Islamic world anymore. Denying that the situations of 

the Muslims in certain regions is doubtful would be a dangerous error. The Allied Powers should work to 

turn the local movements that are observed in the Islamic world and the attacks of the Turks on the Suez 

Canal ineffective. Any achievements of the enemy on the Suez Canal will have serious results on the Allied 

Powers, and especially on Italy.”

Senûsi mücahitleri 

ile Osmanlı subayları 

bir arada

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Senussi fighters 
together with 

Ottoman officers

IBB Atatürk Library Archive
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Senûsi mücahitleri İtalyan askerlerine saldırırken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Senussi fighters attacking Italian soldiers

IBB Atatürk Library Archive

Tanin 15 Rebiülahir 1334H / 6 Şubat 1331R / 19 Şubat 1916M

Trablus’da İtalyanların Hali Vahim

Trablus’ta Arap mücahidinin mütemadiyen tecavüzlerinden dolayı İtalyanların hali büsbütün vehâmet kesp etmiştir. 

Trablus’taki İtalyan postahaneleri kapatılmıştır. el-Yevm İtalya ile Trablus arasındaki posta muâmelatı da münfektir.

The Italians are Desperate in Tripoli

The situation of the Italians in Tripoli has become extremely difficult because of the never ending assaults 

of the Arab fighters. The Italian post offices in Tripoli have been closed. Today, the post procedures 

between Italy and Tripoli have been completely cut off.
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Osmanlılar ile İtalyalıların Trablus muharebesi 

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Battle of Tripoli between Ottomans and Italians 

IBB Atatürk Library Archive

Osmanlılar ile İtalyanların Trablus muharebesi 

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Battle of Tripoli between Ottomans and Italians 

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 28 Safer 1334H / 23 Kanunievvel 1331R / 5 Kanunisani 1916M

Mücahidin-i Senûsiye’nin Son Harekât-ı 
Harbiyeleri Münasebetiyle

Beş sene evvel Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı 
vücuda getirilen sefere ait intibaat

Resim 1: Enver Paşa ile rüfekâ-yı kiramının himemât-ı 
aliyyeleriyle beş sene mukaddem Trablusgarp’ta 
İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefer hakkında 
Senûsi Şeyhi hazretlerine i’tâ-yı malumat etmek 
üzerinde gönderilen heyet-i mahsusa’nın Senûsi 
meşayihinin makarrı idaresi olan Sıreyyub “Cağbub” 
şehrinde ikametlerine tahsis edilen hane [Gerek 
bu ve gerek zîrdeki resim, o vakit heyet-i mahsusa 
âzâsından bulunan Doktor Abdülgâni Bey tarafından 
fotoğrafla alınarak Avrupa mecmualarından birinde 
neşredilmiştir.

İngilizler Mısır hakkındaki endişelerinin her gün 
daha ziyade artmasından Mısır’da Senûsilerin 
harekat-ı mücahedekârânelerinin gittikçe tevsi’ 
etmekte olduğu anlaşılmaktadır. İngiliz matbuatı 
kemal-i endişe ile şark ve bilhassa Mısır ahvalinden 
ordumuzun vaziyetinden bahsetmektedirler. Mısır 
üzerine icra edilen tazyikin yalnız İngiltere’yi değil 
İtalya ve Fransa’yı da derin derin düşündürmekte 
olduğuna şüphe yoktur. Mamafih İtalya’nın elinde 
Trablusgarp’ta esasen birkaç mevkiden başka 
bir şey kalmamıştır. Fakat bugünkü telgraflardan 
biri gösteriyor ki Cihad-ı ekber Fas’ta da – Emir 
Abdül Malik’in kumandasındaki kuvvetlerle büyük 
hareketler husule getirmek istidadını gösteriyor. 
İslam mücahitleri arasında son zamanlarda vücuda 

gelen cereyanlar, memalik-i İslâmiye’nin tahlisiyle kariben düşmanlarımıza kati darbelerin indirileceğine 
dair bizde pek derin kanaatler husule getirdi. Bu münasebetle beş sene evvel Trablusgarp’ta birkaç dest-i 
himmet ve azmin delaletiyle vücuda gelen Türkiye – İtalya Harbine ait iki resmi derç ediyoruz.

Resim 2: Cihad hazırlığında bulunmak üzere Senûsi Şeyhi hazretlerinin riyaseti altında sahrada bir ictima

Regarding the Latest Movements of the Senussi Fighters in the War

An impression of a counteroffensive against the Italians in Ottoman Tripolitania five year ago

Photo 1: The house which was assigned as the residence in the city of Sıreyyub “Cağbub” - the center of 
the Senussi Şeyhs - of the special committee that was sent five years ago with the superior efforts of Enver 
Pasha and his esteemed friends to give information to the esteemed Senussi Şeyh about the campaign 
against the Italians in Ottoman Tripolitania [both this and the following photo have been taken by the 
Doctor Abdülgâni who was in the committee and been published in magazines in Europe.] 

Since the concerns of the British about Egypt grow more from day to day, it is certain that the struggle of 
the Senussis for Jihad in Egypt is scattered more all the time. The British press mentions its great concern 
about the East, especially Egypt and the situation of our army. There is no doubt that the pressure that is 
applied in Egypt is causing concern not only for Britain, but also for Italy and France. Nevertheless, Italy 
has control of no more than a few regions in Ottoman Tripolitania now. But one of today’s telegraphs 
shows that the Fatwa for Jihad is apt to start great movements with the forces under the command of the 
Moroccan Emir Abdülmalik. The movements that have developed among the Islamic fighters most recently 
have given us hope that our enemies will soon feel the final blow with the liberation of Islamic countries. 
Related to this subject, we are publishing two photos of the Ottoman Tripolitania War which was realized 
with the help of a handful of zealous people five years ago in Ottoman Tripolitania.  

Photo 2: The gathering of the fighters under the protection of the esteemed Senussi Şeyh in the desert to 
make preparations for the Jihad.
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İtalyan askerleri Tripoli şehrinde sivil halkı zorla toplarken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Italian soldiers, forcefully gathering the civilians in the city of Tripoli

IBB Atatürk Library Archive

Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanların öldürdüğü sivilleri gösteren kartpostal

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi  

A postcard showing the civilians killed by the Italians during the Ottoman Tripolitania War

IBB Atatürk Library Archive
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SYKES-PICOT ANLAŞMASI (16 Mayıs 1916)

Dünya Savaşı esnasında İngiltere Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mekkeli Şerif Hüseyin’i destekleyerek Bir Arap 

Devleti kurulması hususunda Fransa ile anlaştılar. Irak ve Filistin’de Şerif’e bağlı ama İngiliz kontrolünde Arap 

devleti kurulacaktı.  O dönemde Osmanlı Devleti’ne isyan eden Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır’daki Britanya 

Yüksek Komutanı Mc Mahon arasında gizli bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak sonradan konudan haberdar olan 

Fransa söz konusu anlaşmaya karşı çıktı. Anlaşmaya, kendisinin de dahil edilmesini ve yeniden düzenlenmesini 

istedi. Rusya’nın da katılımı ile anlaşma tekrardan şu şekilde düzenlendi:

Rusya’ya;Trabzon, Erzurum, Vanve Bitlisile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı verilecek, Fransa ise Adana, Antep, 

Urfa, Diyarbakır, Musul ve Suriye’nin kıyı bölgesini alacak, İngiltere de başta Hayfa ve Akka limanları olmak üzere 

Bağdat, Basra şehirleri ile Basra Körfezi’ne dek olan kesim İngiltere’ye bırakılacaktı. Ayrıca İskenderun serbest bir 

liman işlevi görecekti. Filistin bölgesinde uluslararası bir yönetim kurulacaktı. Yapılan bu gizli anlaşma daha sonra 

Rusya’da meydana gelen 1917 Devrimi ile bozulmuş ve Lev Troçki 24 Kasım 1917’de bu anlaşmayı yayınlayarak 

Osmanlı Devleti’nin parçalanması esas alan anlaşmayı bütün dünyaya duyurmuştur. 

Mark Sykes (solda) ve France 

François Georges-Picot (sağda)

 
Mark Sykes (on the left) and 

France François Georges-Picot 
(on the right)









1. Dünya Savaşı başlamadan önce İngilizlerin 

Irak’a yönelik plan yaptıkları biliniyordu. Ayrıca 

Basra bölgesine askeri kuvvet de çıkarmışlardı. 

Amaçları; Bağdat’ı ele geçirerek buradaki 

petrol yataklarından Almanların yararlanmasını 

önlemek, İran üzerinden güneye inecek olan 

Rus-Kafkas Ordusu ile birleşip Irak, Suriye 

ve Kafkas Cephelerinin gerisine ilerleyerek 

Osmanlı Ordusunu yenerek savaşta saf dışı 

bırakmak, Arap Yarımadası’ndaki şeyhlerin, 

emirlerin üzerinde İngiliz nüfuzunu artırmak, 

Osmanlı Padişahının halifelik makamının dünya 

Müslümanları üzerindeki etkisini azaltmak ve 

yine padişah tarafından ilan edilen Cihad-ı 

Mukaddes ile Müslümanların Osmanlı Devleti’ne 

yardım etmesini önlemek, Alman denizaltılarının 

Basra civarında hakimiyetini önlemek, Hint 

Denizi’ne geçiş yolunu güvenli tutmak, Irak’taki 

kabile şeyhlerini Osmanlı Devleti’ne karşı 

ayaklandırmak, burada çeşitli isyan hareketlerini 

başlatarak Osmanlı birliklerini oyalamak ve 

zayıflatmaktı.

1. Dünya Harbi’nin henüz başında Irak’taki 

Osmanlı kuvvetleri takviye edilmemişti. Bütün 

Irak havalisinde güvenliği sağlamak ve keşiflerde 

bulunmak üzere az sayıda jandarma birliği ile 

bazı gönüllü birliklerle burasının savunulmasını 

düşünülmüştü.

Irak’ta 35. ve 36. Tümenlerden kurulu 12. Kolordu 

Karargâhı Musul’da; 37. ve 38 Tümenlerden 

kurulu 13. Kolordu Karargâhı da Bağdat’ta 

bulunuyordu. 38. Tümen Basra’da konuşlanmıştı. 

İngilizler bu durumdan faydalanmak için önce 

Osmanlı Devleti’nin Şat’tül Arab ağzındaki Fav’ı iki 

tugay askerle 8 Kasım 1914’de ele geçirdiler. 

4 Aralık 1914 tarihine gelindiğinde ise Osmanlı 

kuvvetleri ile İngilizler karşı karşıya gelmişlerdi. 

Kurna’da 38. Tümen Komutanı Suphi Bey 

tahkimat yapmış fakat üstün İngiliz kuvvetlerine 

karşı Osmanlı birliği karşı koyamamıştır. 7 Aralık 

1914‘de İngilizlerle Osmanlı kuvvetleri arasında 

II. Müzeyra Savaşı olmuş ve 9 Aralık’ta yapılan 

çarpışmalar neticesinde Suphi Bey ve diğer 

subaylar ile bir kısım erat ve dört top İngilizlerin 

eline geçmişti. 

O dönemde Irak ve Havalisi Komutanlığını 

Cavit Paşa yürütüyordu. Kurna’daki yenilginin 

sebeplerini bölgedeki yetersiz askeri güce ve 

Arap askerlerinin iyi dövüşmediğine bağlayarak 

Harbiye Nezareti’nden burasını takviye etmesi 

isteğinde bulunmuştu.

Harbiye Nazırı Enver Paşa Irak’ta az kuvvet 

bırakarak yol açtığı bu durumun önemini kavramış 

ve Suriye ile Kafkasya’ya gönderilen 12. ve 13. 

Kolorduları Irak ve havalisine gönderme kararı 
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almıştı. Bu kuvvete takviye olarak da İstanbul’dan 

iki itfaiye taburu, iki mitralyöz bölüğü ve Halep’ten 

bir alay da Irak’a sevk edilmişti.

1914 yılının Ağustos ayında ilan edilen 

seferberlikle beraber Irak Havalisi Umum 

Kumandanlığına Süleyman Askeri Bey 

gönderilmişti (13-15 Aralık 1914). Kendisine verilen 

görev önemliydi. Basra’yı geri almak için yöredeki 

Arap aşiretlerinden yararlanacaktı. Topladığı 

askerleri eğitecek ve İngilizlere saldıracaktı1.

Irak Havalisi Umum Kuvvetleri Komutanı olan 

Süleyman Askeri Bey Arap aşiretlerinden 

düzenlediği birliklerle İngilizlerin üzerine 

saldırmayı düşünüyordu. Yöreye gönderilen 12. 

ve 13. Kolordular daha henüz yoldaydı. Gelecek 

kuvveti beklemeden Kurna’da İngilizlere karşı 

çarpışmaya girişti. Birtakım mevzi başarılar da 

elde etti. Bu çarpışmalar 1. Rota Muharebeleri 

adını taşır. Süleyman Askeri Bey savaşırken iki 

bacağından yaralanmıştır.

Hazırladığı plana göre düşman Dicle boyunca 

durdurulacak bir kısım kuvvet Ahvaz istikametine 

ilerleyecek ve Nasıriye’de toplanacak büyük 

kısmı da Basra’ya taarruz edecek, İngilizlerin 

üzerine yüklenecekti.

Ancak Süleyman Askeri Beyin ilk saldırılar 

İngilizleri uyarmış ve Osmanlı birliklerine karşı 

buradaki kuvvetlerini takviye ederek bölgeyi 

sağlamlaştırmışlardı. Süleyman Askeri Beyin 

güvendiği ve başarıya ulaşacağını umduğu 

saldırıyı 20.000’ne ulaşan Arap aşiretleri 

yapacaktı. 

11/12 Nisan 1915 tarihinde saldırı başladı. Osmanlı 

birliklerinin bu taarruzlarının önlenmesinden 

sonra İngilizler karşı saldırıya geçmiştir. 14 Nisan 

günü neticenin alınamayacağını gören Süleyman 

Askeri Bey geri çekilme emri vermiştir. Birçok 

aşiret askerleri savaş meydanını terk etmiştir. 

Sadece Şammar aşireti ile Sadun Uceymi 

Paşa’nın birliklerinin yararı görülmüştü. 

Süleyman Askeri Bey muharebeyi sedye içinde 

ve arabasında yönetmeye çalışmıştır. Saldırının 

bozguna gittiğini görünce yaralı bacağına 

rağmen muharebeye katılmak istemiş ama bunu 

1 Stoddard, P. H., 2003, Teşkilat-ı Mahsusa,  
Arma Yayınları s.229.

yapmasına imkân olmadığı için yine sedyeye 

yatmak zorunda kalmıştır. Geri çekilme esnasında 

Süleyman Askeri Bey otomobiline bindikten bir 

süre sonra yenilgiyi hazmedemeyerek intihar 

etmiştir. 

*

General Townshend 22 Nisan 1915 tarihinde 

Hindistan’dan Irak’a gelmiş ve 6. Tümen 

Komutanlığına atanmıştı. Bu arada Irak Harekâtını 

Hindistan Ordu Karargâhı yönetmekteydi. 

Osmanlı Birlikleri 24 Nisan 1915 tarihinde 

Basra’nın 80 km. kuzeyinde bulunan Ahvaz’a 

saldırmış bu saldırı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Süleyman Askeri Beyin intiharından sonra Irak 

Havalisi Genel Komutanlığına Albay Nurettin 

Bey getirilmiştir. Kendisi Bağdat’a 19 Mayıs 1915 

tarihinde ulaşmıştı. Görevi, bütün Irak havalisinin 

savunmasını gerçekleştirmek, imkân bulursa da 

yapacağı saldırılarla İngilizleri Irak’tan çıkarmaktı. 

General Townshend 31 Mayıs 1915 tarihinde etkin 

top gücü ile Kurna yakınındaki tahkim edilmiş bir 

noktayı kolayca ele geçirdi.  İngilizlerin hedefinde 

artık Nasıriye vardı. Basra’ya 129 km. uzaklıkta 

olan bu yere ilerlemek için hazırlık yapıldı.  

İngiliz Ordusu ilerlemeye devam ederek Ali 

Garbi kasabasını ele geçirdi. Yaz boyunca 

İngiliz birlikleri takviye edildi. Bu arada General 

Townshend’e Kutü’l Âmare’yi alması emri verildi. 

Townshend 26 Eylül 1915 tarihinde saldırıya geçti. 

Osmanlı hatlarından içeriye girerek sol taraftan 

kuşatma yapmayı planlamıştı. İki gün sonra 

büyük bir saldırı ile Essin’de mevzilenen Osmanlı 

birliklerini geri attı. Kutü’l Âmare İngilizlerin eline 

geçmişti. İngilizler Basra Bölgesine tamamen 

yerleştikleri gibi Albay Nurettin Bey komutasında 

geri çekilen Osmanlı birlikleri de böylece Basra 

bölgesinden çıkmışlardı. 

General Townshend birliklerini konuşlandırdıktan 

sonra Dicle Nehri boyunca kuzeye yürüyüşüne 

devam etti. Çok geçmeden de Aziziye şehri ele 

geçirildi. Burası stratejik bakımdan önemliydi. 

Bağdat yolu üzerindeydi, Selman-ı Pak’ın yaklaşık 

50 km. doğusunda ve en önemlisi de Bağdat’a 

80 km. mesafedeydi. 

Erken saatlerde başlayan saldırı Türkleri sarıp 
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kuşatmak amacıyla sıklet merkezine büyük 

bir kuvvetle taarruz etmek üzerine kuruluydu. 

Bunda ilk siperler ele geçirilerek başarı da 

sağlandı. Osmanlı birliklerinin ilk savunma 

hattına varan İngiliz birlikleri burada 1.300 esir 

aldı. Ancak onlar da 2.000’den fazla zayiat 

verdiler2. İngiliz Ordusu Osmanlı birliklerinin 

merkezi noktasına hücum ederken, bir yandan 

da onları çember içine almayı planlamış ama 

Nurettin Beyin ve Halil Beyin ihtiyat kuvvetlerini 

doğru yere doğru zamanda yerleştirmesiyle 

İngiliz birlikleri çembere alınmaya başlamıştı. 25 

Kasım sabahında ise muharebe durmuştu. Kesin 

hakimiyeti Osmanlı birlikleri kazanmıştı.

Towsend’un ağır zayiatının yanında başa çıkması 

gereken bir başka konu daha vardı o da yiyecek 

sıkıntısıydı. General Dicle kenarında yer alan 

Leç’e çekilmelerini emretti. Albay Nurettin 

Bey de İngilizlerin geri çekilmesinden önce o 

da geri çekilmeyi planlamıştı Ancak süvariler 

Townshend’in çekildiği haberini verince geri 

çekilme emrini iptal etti. 

Bu arada İngiliz komutan süratle susuzluklarını 

da gidermek için Dicle Nehri boyunca çekilmeye 

çalışıyordu. Beraberinde götüremediği 

cephane sandıklarını nehre atmış bir kısmını da 

ateşe vermişlerdi. Artık İngiliz komutan Kutü’l 

Âmare şehrine dek çekilmeyi planlamaktaydı. 

Albay Nurettin Bey saldırıyı tekrarlamak 

düşüncesindeydi. Yeni yerde konuşlanan 

birliklere 1 Aralık 1915 tarihinde yeniden saldırdı. 

General artık Kutü’l Âmare’ye geri çekilip orada 

kendisine yardım etmek üzere gönderilecek olan 

Alymer’in ordusunu beklemeyi kararlaştırdı.

Albay Nurettin Bey 5 Aralık’ta Kutü’l Âmare 

şehrini kuşatmak için harekete geçti. Ertesi 

gün Dicle Nehrinin her iki yakası yaklaşık 

20 km kadar kontrol altında alabildiler. 

Ancak Townshend nehrin güneyinden ve sağ 

yakasından kuşatma altında değildi. Yine de şehir 

kuşatma altında tutuluyor ve gönderilen takviye 

birliklerini önlemek için de güneye Osmanlı 

birliklerinden kaydırma yapılmıştı.  

General Alymer 1 Ocak 1916’ta Ali Garbi’ye gelmiş 

bulunuyordu. Hızla yol alarak Townshend’e 

2 Stoddart, Teşkilat-ı Mahsusa, s 65.

yardım etmek istiyordu. Bu amaçla 6 Ocak 1916 

tarihinde Kutü’l Âmare kasabasının Dicle sağ 

kıyısındaki Osmanlı birliklerine saldırıda bulundu 

ancak Alymer bu saldırıda 3.000 kayıp vererek 

başarısız oldu (Şey-el Said Muharebesi) 3.

 VI. Ordu Komutanı Van der Goltz Paşa, Albay 

Nurettin Beyin görevinden alarak 10 Ocak 1916 

tarihinde Halil Beyi göreve getirmiştir.

Bu arada Aylmer, Towsehend’e tekrar haber 

göndererek yardıma geleceğini bildirmişti. 

Bu amaçla da saldırıda bulundu ancak hava 

şartlarının ağırlaşması ve Osmanlı birliklerinin 

yine karşı koymasıyla çekilmek zorunda kaldı (20 

Ocak 1916). 

Mart ayına gelindiğinde ise Osmanlı birlikleri 

kuşatmayı daraltmak ve düşmanı teslimiyete 

zorlamak için şehre top atışları yapmaya 

başlamıştır. Bu arda Osmanlı birliklerini 

karşılamak isteyen General Aylmer kötü hava 

şartları sebebiyle durdurduğu ilerlemesine 

tekrardan başlamıştı. 8 Mart 1916 tarihinde 

Essin’de bulunan Osmanlı 13. Kolordusu’na 

saldırmıştır. Bu Kolordunun komutanlığını da 

Albay Ali İhsan Bey (Sabis)  yapıyordu. Ancak 

burada da netice alamayıp geri çekilmek 

zorunda kalmıştı (Sabis Meydan Muharebesi). 

Bu muharebede Osmanlıların kaybı büyük 

olmuş ama mevzilerinden bir adım dahi geri 

çekilmemişlerdir. 

Albay Halil Bey 10 Mart 1916 tarihinde 

Townshend’e bir mektup göndererek teslim 

olmasını istemiştir. Söz konusu mektupta şunlar 

yazıyordu:

“Asalet-meab                10.3.1916

Sizi kurtarmak için gelmiş olan İngiliz kuvvetleri 

Felahiye’de savaşarak 7.000 kişi kaybettikten 

sonra çekilmeye mecbur olmuşlardır.

Bu çekilmeden sonra bir buçuk aydan beri 

hazırlıklarda bulunan General Aylmer dün 

kendisini yeterli  derece kuvvetli olduğunu 

sanarak  gördüğünüz şekilde  5., 6., 8 ve 12. 

Piyade tugayları  ve bir süvari tugayıyla  Dicle 

sağ sahilinden  tekrar taarruza girişmiş ve 4.000 

3  Saygı, Tarık, 2011, Townshend ve Türkler,  
Paraf Yayınları, s.81.
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kişi kaybederek yine çekilmeye mecbur olmuştur. 

Ben ona karşı yeteri derecede kuvvetli bir 

durumdayım.

Size gelince, siz askeri görevinizi kahraman bir 

şekilde yaptınız.

Bundan böyle kurtuluşunuz için muhtemel bir 

araç görmüyorum. Mültecilerinizin ifadelerine 

göre erzaksız kaldığınızı ve kıtalarınız arasında 

hastalıkların hüküm sürdüğünü anlıyorum.

Ku’t’taki direnişinize devam etmek veya sürekli 

olarak artmakta olan kuvvetlerime teslim olmak 

konularında serbestsiniz. 

Üstün hürmetlerimin kabulünü rica derim. General 

cenapları…

Irak’taki Osmanlı Kıtaları Kumandanı

Bağdat Valisi”

Halil.”

General Townshend, Halil Beyin bu teslim olma 

çağrısına şu cevabı vermiştir:

“...İzmir’deki Türk askerlerinin Alman subaylara 

karşı isyan ettikleri ve Erzurum’un düşmesinden 

dolayı İstanbul’da karışıklıklar çıktığı ve Reuter 

Ajansı tarafından bildirilmektedir. Acaba bunlar 

doğru mudur? Ana bu hususta bilgi verebilir 

misiniz? 

Gösterdiğiniz nezakete müteşekkirim. Türkler 

savaş meydanından daima iyi askerdirler. Fakat 

ben henüz teslim olmayı düşünmüyorum.

General Townshend.” 

Bu arada Albay Halil Beyin birliklerini geri 

atmak ve kuşatmayı önlemek Townshend’e 

yardım etmek için gelen Aylmer yaptığı bütün 

harekâtlarda başarısız olunca görevinden 

alınmış onun yerine Gorringe Dicle Kolordusu 

Komutanlığına 12 Mart’ta göreve getirilmiştir.

General Gorringe 12 Mart’ta Zemzir tepelerinden 

saldırıya geçmiş ancak saldırı yine netice 

alınmadan sonlandırılmıştır. 

17 Mart 1916 tarihinde 6. Ordu Komutanı Von der 

Goltz Irak cephesine gelmiş ve denetlemelerde 

bulunmuştur.

General Townshend ise askerlerinin moralini 

yüksek tutmak için her türlü imkânı kullanılacağını 

vurgularken daha 38 günlük stokları olduğunu 

ayrıca kesip yiyebilmek içinde toplam 3.000 at 

bulunduğunu belirterek mevcut cephanenin de 

çok idareli kullanılmasını istemişti. 

2. Felahiye Muharebesi (5-6 Nisan 1916)

Aylmer’in yerine atanan General Gorringe 

Felahiye’de bulunan Osmanlı birliklerine karşı 

bir taarruza geçeceğini 4 Nisan akşamı General 

Townshend’e bildirmiştir. Ertesi gün bir harekâta 

girişeceğini ama bu durumdan pek ümitli 

olmadığını da belirtmişti.

Sabah erkenden başlayan saldırı Osmanlı 

birlikleri tarafından başarı ile önlenmiş ama 

bu muharebede pek çok da zayiat verilmiştir. 

General Gorringe’e destek amacıyla 

Townshend’in yaptığı top atışları söz konusu 

kaybı artırmıştır. Bu muharebede önemli bir olay 

gelişmiş ve Yüzbaşı Mehmet Muzaffer boynundan 

yaralanmış daha sonra da şehit olmuştur.

3. Felahiye Muharebesi

İngiliz birlikleri ne yapıp ne edip mutlaka 

Townshend’e yardım etmek düşüncesinde ve 

kararında olduklarından Felahiye üzerine bir kez 

daha saldırmayı planladılar. General Gorringe 

13. Tümen’in yapacağı bir saldırı ile Osmanlı 

birliklerini geri atmayı düşünmüştü. 9 Nisan 

1916’da cumartesi sabah erkenden yapılan 

top atışları ile başlatılan saldırıyı, bu saldırının 

neticesini General Townshend de karargâhında 

merak etmekteydi. 

General Townshend 9 Nisan sabahı Gorringe’den 

durumun pek değişmediğine dair telgraf 

almıştır. Bu da generalin canını iyice sıkmıştır. 

Kuşatmayı yarmak için kendince çareler aramaya 

başlamıştır. 600-800 kişilik tecrübeli askerlerden 

kurulu birliğin Sumna gemisiyle kuşatmayı yarıp 

İngiliz kuvvetlerine katılmayı önermiştir 4.

General Townshend’in iaşe sıkıntısını çözmek 

için bu kez İngilizler uçaklarla Kutü’l Âmare 

kasabasına erzak atmaya başlamıştır. 

4. Felahiye Muharebesi

General Lake, Townshend’i kurtarmak için geniş 

ve netice alıcı bir taarruz hazırlamıştı. 22 -23 

Nisan 1916 tarihinde bu kez 5 tugayla saldırıya 

geçmişti. Felahiye yakınlarında Albay Halil 

4  Townshend ve Türkler, s 105.
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Beyin 12.000 kişilik birliğine saldıracaktı. Ancak 

İngiliz generalinin ise toplam 5.000 mevcudu 

vardı5. Üstelik bir gece öncesinden Osmanlı 

birliklerinin mevzileri dövülmeye başlanmıştı. 

Netice değişmemişti General Lake bir kez 

daha yenilmişti. Kayıpları ise 3.000, Osmanlı 

birliklerinin kaybı ise 1.000 kadardı. 24 Nisan’da 

ise bir miktar ilerleme sağlanmışa da artık Halil 

Beyin birliklerini geri atıp Townshend’e yardım 

göndermenin mümkün olmadığı anlaşılmıştı. 

General Townshend ise iyice artan hastalık 

vakaları ile baş etmeye çalışmaktaydı. 

Dizanteri, yüksek ateş, sıtma ve tüberküloz gibi 

hastalıklardan günde 20 askerini yitirmekteydi6.  

Üstelik açlık da had safhaya ulaşmıştı. Artık Kutü’l 

Âmare’nin kuşatmasında son evreye gelinmişti. 

Bu arada İngiliz karargâhları arasında durumun 

vahim olduğuna dair çekişme ve görüşmeler 

sürüp gitmekteydi… 

Bu arda çeşitli yarma teşebbüslerinin başarısız 

olduğunu gören General Townshend, Halil 

Paşa’ya rüşvet teklifinde bulunmuştur. Söz konusu 

metin şöyledir:

“Kutü’l Âmare’de mevcut kırk iki topun iki bin 

küsur tüfek ve makineli tüfek sağlam olmak 

üzere Türklere teslim edilecek, ayrıca bir milyon 

sterlin İngiliz lirasını içeren çek verilecek. Bu 

çekin verilmesine İngiliz Hükümeti muvaffak 

etmektedir. Bu parayı Halil Beyin istediği hesaba 

yatırabilirsiniz. Buna karşılık da Kutü’l Âmare’deki 

İngiliz ordusu serbest bırakılacak. Bu ordu 

Hindistan’a gidecek. Ve savaşın sonuna dek 

hiçbir şekilde harp sahnesine çıkmayacak ve 

görev almayacak…7.”

Halil Paşa kendisine yapılan teklifi kesin bir dille 

reddetmiştir:

“General beş aydır sizinle ve Aylmer ve Gorringe 

orduları ile dövüşüyorum. Türk ordularının 

maneviyatları için sizin ve ordunuzun esaretinin 

zarureti hasıl olmuştur. Elinizdeki İngiliz yapısı 

top tüfek ve cephane de bizim ordumuzdaki 

modellere uymaz, bu itibarla lüzumlu değildir. 

Serbestçe imha edebilirsiniz. Silahlarınızı imha 

5 Townshend ve Türkler s.113
6  a.g.e, 114.
7 Sorgun, Taylan, Halil Paşa, 2010, Destek Yayınları, s.143.

ettikten sonra benim tarafımdan en ufak bir 

tecavüze uğramanız ihtimali de olamaz.  Şahsıma 

teklif edilen bir milyonluk sterlin çek meselesini 

de bir latife olarak kabul ediyorum… 8”.

Bunun üzerine İngiliz General teklifini yenileyerek 

Lawrence aracılığı götürüldüğü rivayet edilen şu 

son teklifini yapmıştır: 

“Size bir önceki anlaşmanın maddeleri aynı 

kalmak şartıyla şu yeni teklif yapıyorum. Türk 

hükümeti adına iki milyon sterlin çek. İstenilen 

bankaya yatırılacak…”

Son teklif de Halil Paşa tarafından kabul 

edilmeyince General Townshend’in teslim 

olmaktan başka yapacağı bir şey kalmamıştı. 

29 Nisan 1916 tarihinde subay maiyeti ile teslim 

olmuştur. Bunun üzerine Halil Paşa birliklerine şu 

tebrik mesajını yayınlamıştır:

Zafer

Kutü’l-Amare’nin sükûtu münasebetiyle Ordu 

Kumandan Vekili Halil Bey’in Ordu’ya hitaben 

yazdığı tebrikname sureti.

16 Nisan 332 (29 Nisan 1916)

Cenab-ı Hak biz Türklere ihsan ettiği en büyük 

mükâfat günü Kut Bayramı bugün Türklere 

şan İngilizlere kara meydan olan şu neticedir. 

Aynı toprağın kısmi semasında şühedamızın 

ruhları şad ve handan pervaz ederken ben de 

hepinizin pak ve temiz alınlarınızdan öperek 

cümlenizi tebrik ederim. Size iki yüz seneden 

beri tarihimizde okunmayan bir vak’ayı bugün 

kaydettiren Cenab-ı Allah’a hamd ve şükür 

edelim. Allahın azametine bakınız ki 1500 

senelik İngiliz devletinin tarihine bu vak’ayı 

yazdıran ilk defa Türk süngüsü iki seneden beri 

devam eyleyen cihan harbi böyle bir vak’ayı 

göstermedi. Ordum gerek Kut karşısında gerek 

Kut’ı kurtarmağa gelen İngilizler karşısında şehit 

ve mecruh olarak 300’ü mütecaviz zabit ile 

10.000 neferini gaip eyledi. Fakat buna mukabil 

bugün Kut’tan 5’i general olmak üzere 481 

zabitle cem’an 13.300 kişilik ordusunu teslim 

alıyoruz. Bu teslim aldığımız İngiliz ordusunu 

kurtarmağa gelen İngiliz ordusuna da 30.000 

zayiat verdirerek şu iki yekûna sathi bir nazar 

8  Halil Paşa, s 143.
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atfedilince cihanı hayretlere düşürecek büyük bir 

fark görülecek ve tarihde bu vak’ayı yazmakta 

müşkilata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz 

inadını kırdığı bu harpte birinci defa Çanakkale’de 

ikinci defa da burada görüyoruz. Yalnız süngü 

ve göğsümüzle kazandığımız bu zaferde yeni 

tekemmül eylemekte bulunan vesait-i harbiye 

karşısında atideki muvaffakiyetlerimize parlak 

bir başlangıç olacağına kat’i bir delildir. Bunun 

ismine (Kut Bayramı) namını veriyorum. Umum 

ordunun kıtaatı her sene bu günü tes’it ederken 

şühedamıza (Yasin, Tebareke, Fatihalar) 

okuyacaktır. Şühedamız hayat-ı aliyatta iken 

semavatta kızıl kanlarıyla pervaz  ederken 

gazilerimiz de atideki zaferlerimize nigehban 

olsunlar.

Altıncı Ordu Kumandan Vekili

Miralay

Halil”

Böylelikle 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale’den 

sonra İngilizlere ağır bir yenilgi de Kûtü’l 

Amare’de tattırılmış olundu. Bu aynı zamanda 

yitmekte olan Osmanlı Devleti’nin son zaferiydi…

EKLER:

Tablo-1: İngiliz ve Türk Birliklerinin muharebe zayiatı, Ocak-Nisan 1916,  Erickson, s 146.(Atase 

Irak Cephesi, s 494-773’den aktarması).

Tablo-2: Irak ve Havalisi Genel Komutanlığı’nın 16 Aralık 1916 tarihindeki subay, er, araç, gereç, 

silah ve hayvan mevcudu, Erickson, s133(Atase, Irak-İran Cephesi, 1. Kısım, s 463’ten aktarması.)

Tablo-3: Esir edilen askerler
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Tarih Muharebe Adı İngiliz zayiatı Türk zayiatı

Ocak 1916

7-10 Dicle Sağ sahil 4.262 1.200

13 Vadiikelal 1.600 527

21 Felahiye 2.471 503

Mart 1916

8 Sabis 3.500 1.290

11 Zemzir ? 157

Nisan 1916

5 1. Felahiye 1.885 144

6 2. Felahiye 1.168 457

9 3. Felahiye 1.807 325

17 Beytiisa 1.600 3.541

22 4. Felahiye 1.300 691

Toplam 19.863 8.835

Tablo-1

Birlik Subay Er Tüfek Mak.Tüfek Top Hayvan

35. Piy.Tü. 94 3.751 2.910 4 8 728

38. Piy.Tü. 137 4.106 3.082 4 8 992

45. Piy.Tü. 132 4.577 3.001 4 8 1.295

51. Piy.Tü. 234 6.534 4.386 8 6 2.081

52. Piy.Tü. 183 6.442 4.606 6 (yoldadır) - 1.389

Orduya 

bağlı birlikler
248 7.158 1.512 - 23 2.928

Toplam 1.028 32.568 19.497 26 53 9.413

Tablo-2

Asker Sayı

General 5

İngiliz Subayı 272

İngiliz Eri 2.592

Hint Subayı 204

Hintli ve diğer erler 6.988

Silahsızlar 3.248

Toplam 13.309

Tablo-3
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Basra Körfezi’nden Kutü’l Âmare kasabasına kadar olan bölgeyi gösteren harita

 
A map showing the region from the Gulf of Basra to the town of Kut-al-Amare
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Irak Cephesi’nde hücuma kalkan süvari birliğimiz

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Our cavalry troops attacking on the Iraq Front

IBB Atatürk Library Archive

Tesvîr-i Efkâr 17 Mart 1916 / 4 Mart 1332 / 12 Cemaziyelevvel 1334

Kûtü’l-Amare “Mahkûm-u Sukût”

General Aylmer mahsûrine imdâd edebilmekten nevmid – 

General Townshed birkaç hafta zarfında teslim olacağını 

söylüyor – İngilizler aç, hasta ve cephanesiz.

Roterdam, 15 Mart – Londra’dan işar olunuyor: General Aylmer, 

İngiltere Harbiye Nezareti’ne keşide ettiği bir telgrafnamede 

General Townshed ordugahına muvasalat edebileceğini pek az 

ümit eylediğini beyan etmiştir. General Townshed kıtaatıyla yalnız 

tayyareler vasıtasiyle muhabere edebilmektedir. Tayyarecilerin 

verdiği raporlara nazaran, General Townshed’ın kumandası 

altındaki kıtaat pek büyük mahrumiyetlere katlanmaktadır.

Kut-Al-Amara is Destined to Fall

General Aylmer has lost his hope to save the besieged British 

soldiers – General Townshend says that he will surrender in 

a couple of weeks – The British are hungry, sick and out of 

ammunition.

Rotterdam, March 15 – Reporting from London:  General 

Aylmer has stated in a telegraph which he has sent to the British Ministry of War that he has only little 

hope that he can help the camp of General Townshend.  He can communicate with the detachments of 

General Townshend only by planes. According to the reports given by the pilots, the units under General 

Townshend are suffering very harsh conditions.
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Tesvîr-i Efkârw 23 Nisan 1916 / 10 Nisan 1332 / 20 Cemaziyelahir 1334

Kûtü’l-Amare Tayyare Yardımıyla Kurtulabilir mi?

(Resim)
Karargâh-ı umûmînin son tebliğlerine nazaran tayyarelerden torbalarla 
atılan levazım ile idame-i mukavemete çalışan Kûtü’l-Amare mevkiinin 
sûret-i muhasarasını gösterir kuşbakışı harita.
(Resim)
İngilizlerin Irak’ta kullandıkları harp tayyarelerinden biri.
Düşmanın Kûtü’l-Amare’deki hal ve mevkiinin günden güne cidden 
fenalaştığına şüphe kalmıyor. Karargâh-ı umûmîye bir iki gün evvelki 
tebliğ-i resmilerinin birinde Kûtü’l-Amare’den bahsederken mahsûrînin 
temdîdi mukavemet edebilmek için tayyarelerden torbalarla atılan una 
müftekir kaldıklarını bildiriyordu. Kûtü’l-Amare’deki İngiliz kuvvetlerinin 
ihtiyacı yalnız undan ibaret değildir. Bir taraftan mühimmat ve levazım-ı 
askeriye pek azalmış olacağı gibi diğer taraftan da bilhassa levazım-ı 

tıbbiyede şüphesiz nihayete ermek üzeredir.

Can Kut-Al-Amara Be Saved With The Help of Planes?

(Photo)
A map showing the bird’s eye view of the siege of the Kut-al-Amara 
region which tried to carry out its defense with the supplies that are 
thrown out of planes according to the latest announcement of the 
General Headquarters.
(photo)
One of the war planes used by the British in Iraq.
There is no doubt about the daily worsening of the situation 
and positions of the enemy in Kut-al-Amara. In one of the official 
announcements of the General Headquarters of one or two days ago it 
was mentioned that for the besieged in Kut-al-Amara to continue their 
defense they were contend on the flour in sacks thrown down from 
planes. The need of the British units in Kut-Al-Amara is not only flour. As 
on the one hand the amount of ammunition and military supplies must 
be low, on the other hand medical equipment should also be almost 
used up.

Kutü’l Âmare üzerinde uçan Fransız uçağı 

(Kartpostal)

Necmettin Özçelik Arşivi

A French plane flying above Kut-Al-Amara 
(Postcard)

Necmettin Özçelik Archive
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Tesvîr-i Efkâr 8 Şubat 1916 / 26 Kânûnsâni 1331 / 4 Rebiülahir 1334

Kûtü’l-Amâre’den İngilizler Nevmîd!

İngilizce Gazetelerin neşriyatına bakılırsa İngilizlerin Kûtü’l-Amâre’yi 
Kurtarmaktan Nevmîd Oldukları Anlaşılıyor

(Resim) Selman-ı Pak mağlubiyet ve hezimetinden sonra Kûtü’l-Amare‘ye 
ricat ve iltica eden ve el-yevm orada 10.000 kadar maiyeti ile asakir-i 
mansuremiz ve mücahid-i urbânın taht-ı muhasarasında bulunan General 
Townshend.

(Resim) Selman-ı Pak Muharebesi üzerine İngilizlerden sağlam olarak 
zabt edilen ve el-yevm Selman-ı Pak ünvanı altında Dicle Nehri üzerinde 
yine İngiliz mevaziine karşı istimal edilmekte bulunan Fayrikles monitörü.

“Bu monitör, nehirlerde istimâl edilmek üzere inşa olunmuş oldukça 
kuvvetli bir sefine-i harbiye olup 37 metre tûle, 3 metre arza ve 80 santim 
kadar da umka maliktir. Teslihatına gelince, bir adet 10 santimlik, bir 
adet 5,7 santimlik, bir adet 4,7 santimlik top ve üç adet makineli tüfek 
ile mücehhezdir. Bundan mâdâ bir adet projektör, mesafe aleti ve telsiz 
telgraf cihazı da vardır.”

(Harita üst) Kûtü’l-Amâre’den Amâre’ye kadar Dicle sahilini umûmî 
sûrette gösterir harita.

(Harita Alt) Kûtü’l-Amâre ile el-yevm İngilizlerin General Aylmer 
kumandası altında Kûtü’l-

Amâre’yi kurtarmak üzere muharebe ettikleri Felahiye mevkiini gösterir harita.

İngilizce matbuatının neşriyatına bakılırsa, İngilizlerin Kûtü’l-Amâre’yi 
tahlis ve istirdâddan nevmîd olduklarına hükm etmek lazım geliyor. 
Evvelki gün Londra gazetelerinden naklen Berlin’den gelmiş bir 
telgrafnâmede, Irak’ta Kûtü’l-Amâre’nin muavenetine giden General 
Aylmer ordusundaki gazete muhabirlerinin Kûtü’l-Amâre’de Osmanlı 
asakirinin mevazii gayet kuvvetli olduğunu ve mevkii mezkûre 16 milden 
fazla takarube imkan bulunmadığını ihbar eyledikleri bildirilmekte idi.

The British lost hope in Kut-al-Amare!

Looking at the British Newspapers, it is clear that the British have lost 
hope of saving Kut-al-Amara

(Photo) General Townshend who has withdrawn to Kut-al-Amara after the 
Selman-ı Pak defeat and is today under siege by our victorious soldiers and 
Arab fighters with his approximately 10,000 units.

(Photo) The Fayrikles monitor which was captured from the British intact after 
the Selman-ı Pak Battle and is today being used against the British positions 
on the Tigris with the name Selman-ı Pak.

“This monitor is a very strong warship which has been built in order to be used on rivers, has a length of 37 
meters, a height of 3 meters, and a depth of around 80 centimeters. As for its guns, it has been equipped with 
one gun of 10 centimeters, one of 5,7 centimeters, one of 4,7 centimeters and three machine guns. In addition, 
there are also one projector, a distance tool and a wireless telegraph device.”

(Map top) A general map showing the Tigris coast between Kut-al-Amara and Amara.

(Map bottom): A map showing Kut-al-Amara and the Falahiye region where the British are

fighting today under the command of General Aylmer to save Kut-al-Amara.

Looking at the British newspapers, it is obvious that the British have lost hope in saving Kut-al-Amara. A 
telegraph which arrived two days ago from Berlin, mentioning London newspapers, stated that the newspaper 
reporters in the army of General Aylmer who has gone to the defense of Kut-al-Amara in Iraq said that the 
positions of the Ottoman soldiers in Kut-al-Amara are very strong and that it was impossible to approach more 
than 16 miles to these positions.
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Selman-ı Pak civarında 

yer alan tarihi Ctepsion 

Harabeleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Ancient Ctesiphon ruins 
located near Selman-ı Pak

IBB Atatürk Library Archive

Dicle kıyısında taarruza 

kalkan İngiliz birliklerini 

gösteren bir resim

Necmettin Özçelik Arşivi

A photo showing the 
British Units attacking on 
the shores of the Tigris

Necmettin Özçelik Archive



114 Havâdis; 1916

İkdam 8 Rebiülahir 1334H / 30 Kanunisani 1331R / 12 Şubat 1916M

Dicle Sevahilinde…

İngilizlerin, Kûtü’l-Amare’yi Kurtarmak İçin Yaptıkları 

Teşebbüsler, Her Defa Akim Bıraktırılıyor!

Son zamanlarda resmi tebliğlerimizde sık sık bahsedilen 

Felahiye mevkiiyle Kûtü’l-Amare havalisini gösterir harita.

Kûtü’l-Amare’den Basra Körfezine kadar Dicle sevahili.

Dicle üzerinde eski bir vasıta-i nakliye.

On the Shores of Tigris…

The ventures of the British to save Kut-Al-Amara have all 

been repelled!

A map showing the Felahiye region and the Kut-Al-

Amara region which have been mentioned frequently in 

our latest official announcements.

The Tigris shores from Kut-Al-Amara to the Gulf of Basra.

An old transportation vehicle on the Tigris.

İkdam 19 Receb 1334H / 9 Mayıs 1332R / 22 Mayıs 1916M

İngilizlerin İstilasından Tamamen Kati Ümit 
Ettikleri

Irak’ta Baharla Çift Sürülürken

İngilizlerin Irak Seferi’ni vücuda getirmekle elde etmek 

istedikleri neticeden bugün tamamen tamamen kat-i ümit 

etmiş oldukları her günkü haberlerden, telgraflardan 

tamamıyla anlaşılıyor. Kutü’l-Amare sükutu hakkındaki 

baş makalesinden görülüyor ki Time’s da bu ümitsizliği 

açıktan açığa itiraftan çekinmemiştir. Bugün hıtta-i Irak’ta 

inkişafa başlayan asarı terakki ve tümden bu mübarek 

kıtayı ebediyen anavatana bağlayacak bir mahiyettedir.

About the Complete Loss of Hope of the 
British of Capturing Iraq

Plowing in Iraq in the Spring

It can clearly be seen in the news and telegraphs of these days that the British have completely 

lost hope of the result they wanted to achieve with the Iraq Campaign. The main article about the 

surrender of Kut-al-Amara shows it clearly, and the Times Newspaper does not hesitate to state this 

hopelessness openly. Today, the advancement that has started to be realized on the Iraq line is of 

such a quality as to connect this holy region to the motherland forever.
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Kutü’l Âmare yakınlarındaki bir 

muharebeyi temsil eden kartpostal

Necmettin Özçelik Arşivi.

A postcard showing a skirmish near 
Kut-Al-Amara

Necmettin Özçelik Archive.

Selman-ı Pak civarındaki Osmanlı 

birliklerini denetleyen komutanlar

Commanders inspecting the Ottoman 
troops near Selman-ı Pak

Dicle Nehri’nde ulaşımda kullanılan 

yandan çarklı nehir vapurlarından biri 

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

One of the paddle streamer riverboats 
used for transport on the Tigris 

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 28 Receb 1334H / 18 Mayıs 1332R / 31 Mayıs 1916M

İngilizlerin Irak’taki Mecruhları 
Hakkında Şikâyat ve İtirafat

13 Mayıs 1916 tarihli Times Gazetesi’nin 

baş makalesi: Hıtta-i Irakiyede vukua 

gelmiş olan vekayi-i feciaya ait bil 

cümle hakayıki bütün çıplaklığıyla 

ortaya koyacak ve milletin istiknah-ı 

hakikat için  dört açtığı gözü önüne 

gerilmiş olan perde-i mesturiyet ve 

sükutu yırtıp kaldıracak bir adam bugün 

her ne kadar mevcut değilse de birkaç 

aydan biri sahneyi harpten vürud eden 

malumatın sıhhatine ve geçmiş olduğu 

muhtelif mecraların mevsukiyetine 

nazaran efkarı umumiye bundaki 

vehameti bihakkın takdir eylemiştir. Bugün Kutü’l-Amare sükut ederek elimizden 

çıkmış ve General Nixon’un son raporu da hükümet tarafından neşredilmiştir.  Irak’taki 

heyet-i seferiyece vukua gelmiş olan tertibat-ı sıhhiye noksanlıkları ve berbatlıkları 

hakkında artık daha ziyade sükut etmeye mahal yoktur. Şurasını der hatır edelim 

ki tertibat-ı sıhhiyenin bozukluğu hakkında parlamentodaki istizaha cevap veren 

Hindistan Umuru Nazırı Mister Chamberlain hükümet tarafından yapılmakta olan 

tahkikatın neticesine kadar itay-ı hükümde istical olunmamasını talep etmişti. Nazır’ın 

bu talebi, bu mesuliyeti mevzubahis olunduğu zamanlarda bir dereceye kadar 

varid olabilir ise de memleket için cidden bais-i hicap ve şeyn olan bu gibi ahval-i 

müessifenin adem-i tekrarı zımnında lazım gelen hükmün verilmesinde daha ziyade 

tehir olunmamasını bir zaruret-i katiyye olmak üzere telakki ediyoruz. Çünkü Irak’ta 

yapılan yolsuzluklar hükümetin devr-i endişe olmasından ve milletin mukadderatını 

tayin eyleyecek olan bu harpte lüzumu derecesinde

The Defeats of the Enemy on the Iraq Front

Baghdad 4 (M.A.) From our Special Reporter: After the enemy cavalry unit, which 

was reported to have been defeated in Bane, has withdrawn, it tried to defend a 

second position which it formed on the Kelançan mountain range twenty kilometers 

northeast of Bane, but it couldn’t resist against the brave attacks of our fighter units 

on this position either, and fled in a most miserable way. The casualties of the enemy 

was very high in this battle, and the Tribe Commander Mr. Ethem has shown such a 

bravery like attacking the enemy battery with his sword and our units have fought 

valiantly and selflessly with the Tribes.
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İkdam 22 Cemaziyelahir 1334H / 12 Nisan 1332R 

/ 25 Nisan 1916M

Felahiye Mevzilerimize 
İngilizlerin Taarruzu 
Kolaylıkla Def Olunuyor!

Townshend Ordusu’nun mahsur 

bulunduğu Kûtü’l-Amare’nin 

sükûtu her gün daha ziyade 

yaklaşmaktadır. İngilizlerin bu 

mühim hadiseyi tehir için yaptıkları 

son teşebbüsler de akim kaldı.

İngilizlerin Kûtü’l-Amare’de 

mahsur bulunan Townshend 

ordusuna gönderdikleri kuvva-

yı imdadiyenin 4 Nisan’da 5.000 zayiata maruz bıraktırıldığı Beytü İsa mevkiiyle dünkü tebliğimizde 

düşmanın büyük bir taarruzuyla başlayıp 3000’i mütecaviz zayiatıyla neticelendiği bildirilen 9 Nisan 

muharebatının cereyan ettiği Felahiye mevazini ve Kûtü’l-Amare havalisini gösteren müfassal harita.

The Attack of the British on Our Felahiye Regions is Repelled!

The fall of Kut-Al-Amara, where the British Army under the command of Townshend has been put under 

siege, is drawing nearer each day. The last attempts of the British to delay this important event have 

been inconclusive, too.

Map: A map showing the Beyt İsa region where the backup units which have been sent by the British to 

the army under the command of Townshend who has been hemmed in in Kut-Al-Amara, have suffered 

a loss of 5,000 units in April 4, the Felahiye positions where the battles caused the loss of more than 

3,000 units, and Kut-Al-Amara.

Irak’ta Osmanlı Süvarileri son 

hazırlıklarını yaparlarken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Ottoman Cavalrymen making 
their last preparations in Iraq

IBB Atatürk Library Archive
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Irak Cephesi’nde

-Marifet İngilizleri kafasından vurmalı Mehmet Çavuş.

-Kolay değil. Kolay değil.

-Niye?

-Onlarda kafa olaydı Çanakkale’den sonra burada kalırlar mıydı?

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

On the Iraq Front

-The trick is to shoot the British from their head, Sergeant Mehmet.

-Not easy. Not easy.

-Why?

-If they had any brains at all, would they have left all this back in Gallipoli?

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 12 Cemaziyelahir 1334H / 2 Nisan 1332R / 15 Nisan 1916M

Irak’ta İngilizlerin Yeni Bir Hezimeti

Nihayet Heyet-i Seferiyeleri Kumandanı Aylmer’i de 

Azletmişler.

(resim): İngilizlerin Basra Körfezi’ne çıkardıkları İmam 

Ali el-Garbî’deki kuvva-yı imdadiyeyi karargahlarına 

gönderebilmek için malik oldukları Dicle tariki üzerindeki 

mevkilerden el-Mahalle Sevahili ve Dicle üzerinde nakliyat.

(harita): Son muzafferiyatımızın vücuda geldiği Felahiye 

mevkii ile İngilizlerin Irak Heyet-i Seferiyesi Kumandanı 

Aylmer’in –bugün ki haberlere nazaran nihayet 

azledilmiştir- karargâh-ı umûmisinin bulunduğu İmam Ali 

el-Garbî arasındaki havaliyi gösteren harita.

A New Defeat of the British in Iraq

Finally Aylmer, the Commander of the Backup Units in 

Iraq has been decommissioned.

(photo): The transportation from the positions on the Tigris 

they hold control of in order to send the backup units in 

İmam Ali el-Garbi which the British have landed at the Gulf 

of Basra, to the el-Mahalle Coast and the Tigris.

(map): A map showing the area between the Felahiye region where we have achieved our latest victory 

and İmam Ali el-Garbî, where the headquarter of Aylmer, the British Commander of the Iraq Campaign – 

according to today’s news he has finally been decommissioned - is located.

İngiliz askerleri Kutü’l Âmare 

yakınlarında keşif siperlerinde

 
British soldiers, on scouting 
shelters near Kut-Al-Amara
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İkdam 17 Cemaziyelahir 1334H / 9 Mart 1332R / 22 Mart 1916M

Irak’ta İngilizlerin Vaziyet-i Elimesi

Berlin, 20 Mart (M.A.) - ...Times Gazetesi’nin 

neşr eylediği makale-i mahsusa 

münasebetiyle mezkûr gazeteye 

parlemento azasından Marcolm yazmış 

olduğu mektupta diyor ki: “ Irak sahne-i 

harbindeki İngiliz Ordusu’nun ahvali pek 

feci olduğu ihbar ediliyor. Askerin iaşesi ve 

ilbası büsbütün nâkıs olup ahval-i sıhhıyeleri 

son derece de şâyân-ı endişedir. Binlerce mecruhu ancak üç tabip tedavi ediyor. Sargı levazımı mefkud 

bulunuyor. İptal-i his edilmeksizin ameliyat-ı cerrahiye icra edilmektedir. 500 mecruh tek bir hastabakıcının 

taht-ı nezaretindedir. Yalnız birkaç Hintli hamal, hasta bakıcıya muavenet etmektedir. Ayağından mecruh 

olan bir zabit on sekiz gün bakılmamış ve sargısı değiştirilmemiştir.”

The Sad Situation of the British in Iraq

Berlin, March 20 (M.A.) - ....According to the special article which was published by the Times, the MP 

Marcolm wrote in his letter to the paper: “The situation of the British Army on the Iraq Front is pathetic. The 

soldiers have nothing left to eat or wear, and their health is at an alarming level.  Thousands of injured 

are treated by only three doctors, there is no bandage material left, surgical operations are carried out 

without any anesthesia. 500 injured are under the observation of a nurse who is supported by a few Indian 

coolies. An officer who has been wounded at his foot, has been left for 18 days without any treatment and 

his bandage has not been changed.”

(Kutü’l Âmare) İngilizlerin son günleri:

General Townshend zayıf ve bitap, İngiliz askerleri 

bir farenin peşinde.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

(Kut-al-Amara) The last days of the British:

General Townshend, weak and exhausted, the 
British soldiers chasing a mouse.

[From German Humor Magazines] 
IBB Atatürk Library Archive: Servet-i Fünun Journal.
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İkdam 4 Cemaziyelevvel 1334H / 25 Şubat 1331R / 9 Mart 1916M

Kûtü’l-Amare’yi Kurtarmak İçin

İngilizlerin Felahiye Mıntıkasında İcra Ettikleri 

Teşebbüsat Tamamen Akim Bıraktırılıyor.

Dünkü tebliğ-i resmimiz, Irak Cephesi’ndeki vaziyetimizi 

izah ederken, Felahiye mıntıkasında mevzilerimize 

tekarrub için düşmanın icra eylediği teşebbüslerin 

her defasında akim bıraktırıldığı ve Kûtü’l-Amare’de 

tebeddül olmadığınıbildiriyordu. Bundan anlaşılıyor 

ki kahraman ordumuz, İngilizlerin Kûtü’l-Amare’ye 

gönderdikleri kuva-yi imdadiyeyi yarı yoldan geriye 

püskürtüyor, Kûtü’l-Amare’deki İngiliz kuva-yi mahsurası 

ise, ilk haftalar zarfında hattımızı yarıp muhasaradan 

kurtulmak ümidiyle icra ettiği bî-sût teşebbüsleri 

terk ederek akıbet-i mukadderini bekliyor. Geçen 

her haftanın bittabi bu mahsur kuvveti büyük bir bî-

tâbiyesevk ettiğine şüphe yoktur. Her gün şimdiden 

gayri kabil-i tatmim birçok ihtiyaçlar karşısında 

bulunduğu aşikar olan Townsend kıtaatı, Ordumuzun 

dest-i azmine teslim olmaya adım adım yaklaşmaktadır.

Harita altyazısı: Kûtü’l-Amare ile Felahiye arasındaki Dicle sevahilini ve Osmanlı hututunu gösteren harita

Resim Altyazısı: Üç aya yakın bir zamandan beri bir rivayete nazaran 16.000’e bâliğ ordusuyla Selman-ı 

Pakmağlubiyetini müteakip sığındığı Kûtü’l-Amare’de mahsur bulunan ve bütün teşebbüslerine rağmen 

Osmanlı hatt-ı muhasarasını yarmaya muvaffak olamayan İngiliz Generali Townsend.

TO SAVE KUT-AL-AMARA

The ventures of the British in the Felahiye region are turned completely ineffective.

Yesterday’s official announcement explained our situation on the Iraq Front, and stated that our units 

turned the ventures of the enemy, who tried to approach our positions in the Felahiye region, ineffective 

each time, and that there is no change at all in Kut-Al-Amara. This shows that our valorous army is repelling 

the backup units which have been sent by the British to Kut-Al-Amara, while they are on the way, and 

that the British units which have been under siege in Kut-Al-Amara, and which have tried to cut through 

our lines and escape from the siege during the first weeks, have now given up on their hopeless ventures 

and bowed to their fates. It is without doubt that each passing week turns this besieged force weaker and 

weaker.The Army of Townshend, who is fighting each day with many requirements which it cannot obtain, is 

step by step drawing nearer to bow to the decisive stand of our army.

Map bottom text: A map showing the shores of the Tigris between Kut-Al-Amara and Felahiye, and the 

Ottoman frontlines

Photo Bottom text: The British Generali Townshend, who has taken shelter and has been under siege for 

almost three months in Kut-Al-Amara together with his army of - as stated - 16,000 units, and who has been 

unable to cut through the siege line of the Ottoman forces, despite all his attempts.
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İkdam 16 Şubat 1916M / 12 Rebiülahir 1334H / 3 Şubat 1331R

Şanlı Şehitlerden 

Irak’ta Otuz Mütecaviz Muharebeye İştirak Ederek Nihayet Pek Şanlı 

Bir Surette Şehit Düşen Ve Son Nefeste Bile Alayının Şanını Düşünen 

Mülazım-ı Evvel Salih Efendi bin Osman

Evvelisi gün ak sakallı ve halinde ulvi bir heyecan sezilen muhterem bir pîr 

matbaamıza geldi: “Şehit olan oğlum dolayısıyla bir makale yazmışsınız. 

Allah sizden razı olsun, Allah devlete millete zeval vermesin!” diyerek 

gayet samimi bir eda ile hafif hafif titreyen ellerini uzattı.  Bu pak ihtiyarın 

ellerini tazim ve ibcal ile hürmetkar tebriklerle sıkarken pek müteessir 

oluyorduk. Şehit Salih Efendi›nin pederi oğlunun bir fotoğrafisini verdi 

“isterseniz gazetenize koyun” dedi bu arzusunun isaf olunacağını anlattık 

memnun oldu Badehu dedi ki “benim babam da Plevne’de şehit düşmüştü 

maye-i aslimizde bulunan Cevher-i şehadete ve oğlunun da nailiyetinden 

dolayı Cenabı Hakka hamd ve senalar ederim. Büyük oğlum İsmail 

Efendi Tüfenkçi ustalığıyla Şam-ı Şerifte ifa-yı vazife etmektedir. Küçük 

oğlum Mülazım İbrahim Efendi ise Çanakkale Melhamesinde vazife-i 

mukaddesesini ifa ederken 18 yerinden yaralanarak İstanbul’a gelmiş 

Kasımpaşa ve Haydarpaşa hastanelerinde tedavi olunmuştur. Lehü’l-hamd 

cerihaları iltiyam pezir olduğu için canından aziz bildiği vazife-i askeriyesini 

ifa etmek üzere yakında hareket edecektir. Cenabı Hak ordumuzu mütevali 

ve şanlı muzafferiyetlere yeni nail buyursun!” Muhterem ihtiyarın bu ulvi 

beyanatını tebcil ile dinledik kendisini hürmetle teşyi eyledik.

From the glorious martyrs..

The Lieutenant who has taken part in more than thirty battles in Iraq 

and finally been killed in action in a most valiant way and who has been 

thinking of his Regiment even in his last breath Salih, son of Osman 

Yesterday a white bearded, respectable elderly man, who showed a 

great excitement, came to our printing press: He said: “You have written 

an article on the occasion of my son who has dies a martyr.  May God 

be pleased with you, may God protect the state and the nation from any 

harm!”, and shook our hands with his slightly shaking hands.  When we 

were shaking hands with this pure elderly man with respect, deference and 

congratulation, we were very moved. The father of the martyr Salih gave 

us a photo of his son and said “If you want, you can put this in your paper”, 

we told him that we would carry out his wish immediately, he was glad, 

and said: “My father died a martyr in Plevne, so I am thankful to God that 

my son has, too, attained the degree of martyrdom, which is in our genes. 

My older son İsmail is serving in the army as a rifle master in Damascus. 

My younger son Lieutenant İbrahim was wounded from 18 different places wile doing his holy duty in the 

hell of Gallipoli and returned to Istanbul, and been treated in the hospitals in Kasımpaşa and Haydarpaşa. 

Thank God, he has recovered from his wounds, so he will return to the front to continue with his duty as a 

soldier which he considers as more sacred than his life. May God give our army many glorious victories!” 

We listened to this exalted wish of this venerable elderly with appreciation, and seen him off with respect.
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General Aylmer ilerleyiş yolu üzerinde yer alan Kutü’l Âmare kasabasından bir görünüm

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A view of the Kut-al-Amara town which is located on the advance path of General Aylmer

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 16 Kanunisani 1916M / 10 Rebiülevvel 1334H / 3 Kanunisani 

1331R

Irak’ta İngilizlerin Durumu

Berlin 15 (M.A.) - Londra’dan haber verildiğine 

göre İngilizler Irak’ta uğradıkları bozgunu 

şimdi her şeyiyle kabul etmektedirler. 

Bu hususta yayınlanan bildiride General 

Aylmer‘in Kutü’l-Amare civarında General 

Townshend ile birleşmek üzere Dicle’nin 

yukarısına doğru hareket ettiği ve ama 

çok sayıda Osmanlı askerine rastlayıp 

çarpışmaya girdiği ve bu sırada ağır kayıplar 

verdiği yine Ocak’ın yedisinde General 

Aylmer’in Türkleri mevzilerinden atmanın 

mümkün olmadığını anladığı beyan edilmiştir 

ki bu hal, kuşatma altındaki General 

Townshend’ın kurtarılmasının imkânsız 

olduğuna işaret etmektedir.

The Situation of the British in Iraq

Berlin 15 (M.A.) - As it has been reported from London, the British completely accept the defeat they have 

suffered in Iraq now. The announcement which has been published in this regard states that General 

Aylmer has moved towards the upper Tigris in order to meet with General Townshend near Kut-al-Amara, 

but has met a great number of Ottoman soldiers and has fought with them and suffered a great loss, and 

that General Aylmer has understood on the seventh of January that it is impossible to throw the Turks off 

from their positions, which shows that it is impossible to save General Townshend.

İngiliz süvarileri Dicle Nehri’nde atlarını yıkarken, karşı kıyıda ise Ali Garbi Köyü görülmektedir.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

While the British cavalry is washing their horses in the Tigris, the Ali Garbi village can be seen on the opposite shore.

IBB Atatürk Library Archive



127Havâdis; 1916

Irak seferini planlayan Sir Nixon, Townshend, Percy Lake

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Sir Nixon, Townshend, Percy Lake, planning the Iraq Campaign

IBB Atatürk Library Archive

Kutü’l Âmare kasabasının uçaktan çekilmiş bir fotoğrafı

 
A photograph of the town of Kut-Al-Amara, taken from a plane
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İkdam 6 Kanunisani 1916M / 29 Safer 1334H / 24 Kanunievvel 1331R

Irak’ta İngilizlerin Hezimetleri

Berlin 14 K. - İngiliz Matbuatı’nın Irak’taki harp muhabirleri  10 Kanun-i 

Sani tarihiyle Basra’dan atideki malumatı ita ediyorlar:  General 

Aylmer’in Kutü’l-Amare kurbünde General Townsend’a mülaki olmak 

için Dicle Nehri mecrasınca icra edildiği ileri hareketi gayet şiddetli 

bir mukavemete maruz kalmıştır. Ayın yedisinde ve sekizinde Şeyh 

Said kurbünde gayretli şiddetli muharebeler olmuştur General 

Yunghusband’ın Kumandasındaki piştar kıtaatı  Kanun-i Sani’nin 

dördünde Aliyyü’l-Garbi‘den hareket ederek Fırat Nehri’nin iki sahilinde 

ilerlemiştir bu sırada Osmanlılar dahi büyük kuvvetlerle nehrin iki 

sahilinde ahz-ı mevki etmişlerdi. Piyademiz Kanun-i Sani’nin altısında 

Şeyh Said kurbünde hücum ve taarruzda bulunmuş ve nehrin sağ 

sahilinde düşman cephesinin önünde siperlere yerleşmiştir…

The Defeat of the British in Iraq

Berlin 14 (K.) - The war reporters of the British press in Iraq send the 

following information which we will record from Basra on January 10:  

The advance of General Aylmer along the riverbed of the Tigris in order 

to join General Townshend near Kut-Al-Amara has met with a strong 

resistance. On the seventh and the eighth of the month, there have 

been heavy fights near Şeyh Said, the vanguard under the command 

of General George Younghusband moved from Ali-Garbi on the fourth 

of January and advanced on both shores of the Euphrates and at the 

same time the Ottoman units have taken position on both shores of the 

river with great numbers. Our infantry has initiated an attack and assault 

near Şeyh Sait on the sixth of January and taken position in front of the 

enemy front on the right shore of the river...

Irak Harekatı sırasında esir 

alınan Hintli askerler

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Indian soldiers who have 
been taken prisoner during 

the Iraq Campaign

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 16 Kanunisani 1916M / 10 Rebiülevvel 1334H / 3 Kanunisani 1331R

Son Irak Harekatı Hakkında

Resim: Hazret-i Ömer’in rüfekâ-yı kiramından olup 
Irak’ta irtihal-i dâr-ı beka eden üç mücahid-i İslam’ın 
Zübeyr şehri civarındaki merkad-i mübarekleri.

Harita: Gittikçe muhasara hattı darlaşmakta olan 
Kûtü’l-Amare ile resmi tebliğlerimizde ismi zikredilen 
mevkileri gösterir harita

Resim –Alt sağ: İngilizlerin Irak’taki 
Kumandanlarından John Nixon

İngilizler, Irak’taki mevkilerinin Kûtü’l-Amare’nin 
istikbaliyle pek ziyade alakadar olduğunu 
görerek burada mukavemet etmeye ve Asakir-i 
Osmaniye’nin çevirdiği muhasara hattından 
kurtulmaya çalışmaktadırlar. Hatta işlerin vehametini 
görerek Basra Körfezi’nden bir hayli kuvvet-i 
imdadiye celbine şitab etmiş oldukları tebliğ-i 
resmimizden müsteban oluyor. Mamafih, düşman 
müfrezelerinin Kûtü’l-Amare’ye gidebilmek için 
icra ettiği teşebbüslerin daha Kûtü’l-Amare’nin 70 
kilometre şarkında bulunan Aliyyü’l-Garbi mevkii 
önünde ordumuz tarafından akim bıraktırılması 
gösteriyor ki bu celp edilen kuvvetler mühim 
bir kıymet-i adediye teşkil etmekten pek ziyade 
uzaktır. Diğer taraftan efrad-ı Osmaniyenin Şeyh 
Said’i geçerek İmam Aliyyü’l-Garbi önüne kadar 
ilerlemeleri Kûtü’l-Amare’de bulunan düşman 
kıtatının kuvvetli bir muhasara hattı altına alındıklarını 
gösterdiği gibi ordularının bütün erzak ve mühimmat 
nakliyatını nehir tarikiyle icra eden İngilizlerin ricat 
ve nakliyat hatlarının da tehdit edilmekte olduğuna 
delalet eder. Binaenaleyh yakında eltaf-ı ilahyeden 
beklediğimiz Kûtü’l-Amare’nin sükutuyla vasi 
miktarda ganaim ve üsera ve pek büyük bir zafer 
elde edeceğimizi ümit edebiliriz.

About The Last Iraq Campaign

Photo: The holy tombs near the city of Zubeyr of three Islamic fighters who are the blessed friends of the 
Caliph Ömer, and have died in Iraq.

Map: A map showing Kut-Al-Amara the siege lines of which are getting narrower and narrower, and the 
regions which are mentioned in our official announcements

Photo – Bottom right: The commander of the British in Iraq, John Nixon

The British have seen that their positions in Iraq are closely related to the future of Kut-Al-Amara, and 
are trying to resist here and to escape from the siege line which is surrounded by the Ottoman units. It 
is also obvious from our official announcement that they have seen the gravity of the situation and have 
started a large backup force from the Gulf of Basra. Furthermore, the ventures of the enemy platoons to 
reach Kut-Al-Amara have been turned ineffective by our army near the Ali-Garbi region which is located 
70 kilometers east of Kut-Al-Amara, which shows that these units which have been brought here aren’t 
important. On the other hand, the fact that the Ottoman units have passed the Şeyh Said region and 
advanced to the front of İmam Ali-Garbi, shows that the enemy is under a strong siege in Kut-Al-Amara, 
and that the withdrawal and transfer roads of the British is under threat as well. We can expect that we will 
capture a large amount of spoils, many prisoners, and a very great victory with the fall of Kut-Al-Amara.
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İkdam 12 Cemaziyelevvel 1334H / 4 Mart 1332R / 17 Mart 

1916M

Irak’ta İngilizlerin Vaziyeti

Berlin, 15 Mart (M.A.) – Fosişe Caytung 

Gazetesi’nin Amsterdam muhabiri 

işar ediyor: Irak’taki İngiliz Kumandanı 

General Aylmer, İngiltere Harbiye 

Nezareti’ne gönderdiği bir telgrafta 

General Townsend’in karargahına 

yetişebilmesi büsbütün ümit ve ihtimal haricinde bulunduğunu bildirmiştir. Ahiren General Townshend’in 

karargahından avdet eden tayyareciler oradaki İngiliz askerinin fevkalâde muzayaka çektiklerini haber 

vermektedirler. General Townshend, General Aylmer’e birkaç hafta içinde ya hatt-ı muhasarayı yarmak 

teşebbüsünde bulunmaya veyahut teslim olmaya mecbur olacağını bildirmiş ve General Aylmer’den ne 

suretle hareket edeceği hakkında talimat istemiştir. Aylmer dahi hatt-ı muhasarayı yarmak teşebbüsünün 

beyhude olacağı yolunda karar vermiştir. General Townshend’in elinde kalan mühimmat azdır. Me’külât ise 

tükenmiştir. Mevcut bargirlerin yarısı ya yem olmamasından yahut lahme olan ihtiyaçtan dolayı şimdiden 

kesilmiştir. Askerin ahval-i sıhhiyesipek fenadır.

The Situation of the British in Iraq

Berlin March 15 (M.A.) – The Amsterdam reporter of the Vosische Zeitung newspaper reports as follows: 

The British General Aylmer in Iraq has stated in a telegraph which he has sent to the British Ministry of 

War that it is impossible for him to help General Townshend.  The last pilots returning from the camp of 

General Townshend reported that the British soldiers there are under extraordinary distressing conditions. 

General Townshend said to General Aylmer that he would be forced to attempt to cut through the siege 

line in a couple of weeks or to surrender, and asked General Aylmer for instructions. Aylmer decided that 

an attempt to cut through the siege line would be a wasteful venture. The ammunition under the control 

of General Townshend is very little. The supplies have been finished. Half of the available horses have 

already been slaughtered either because of lack of grain or because of the need for meat. The health of 

the soldiers is heartbreaking.

Osmanlı Ordusu harekat öncesi son 

hazırlıklarını yaparken

Necmettin Özçelik Arşivi

The Ottoman Army, making their last 
preparations before an operation

Necmettin Özçelik Archive
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İkdam 19 Şevval 1334H / 5 Ağustos 1332R / 18 Ağustos 1916M

Hemedan Muzafferiyetine Ait Tafsilat-ı 
Mütemmime

3 Haziran 1916  Tarihinden Bugüne Kadar İran’da Geçen 

Olaylar 

21 Mayıs 1332 tarihinden bugüne kadar İran’da geçen vekayi, 21 

Ağustos’ta Hanikin’den başlayarak Hemedan’ın zabtına kadar 

geçen vekayi-i askeriyenin başlıca mevakiini gösteren harita.

“3 Ağustos bir menbe-i mevsuktan alınmıştır. Bağdat üzerine 

tevcih-i harekat eden Ruslar İran hududunu tecavüz ederek 

Hanikin’e kadar ilerlemiş bulunuyorlardı. Kahraman kıtaatımız 

ilk darbeyi bu mevkide tevcihe ve bilmukabele harekat-ı 

takibiye icrasına ibtidar eylemiştir... 2 Haziran’da Serpul 

ve Zehaba iltica eden düşman kıtaatı ümit etmedikleri bir 

zamanda askerimizi karşılarında buldular... 27 Temmuz 

günü Esedabad civarında kahraman askerlerimiz uzun bir 

yürüyüşten sonra akşam saat yedide gayet sarp ve metin olan 

düşman mevzileri üzerine atılmak gibi hârikulâde bir şecaat 

göstermişlerdir... 29 Temmuz sabahı Hemedan Ovası’nın 

şimaline yerleşmiş olan düşman kıtaatı bir taarruz ile tart 

edilmiş ve bu vech ile Hemedan Ovası düşmandan kamilen 

tathir olunmuştur. İşte Kirmanşah’tan itibaren Hemedan’a kadar 

olan harekât-ı askeriyemiz dahi bu suretle ve pek parlak olarak 

neticelenmiştir.

Additional Details Regarding the Hemedan 
Victory

The Events in Iran from June 3, 1916 till today 

(Map text) A map showing the important locations of the military 

operations which started on September 3 in Hanikin and 

continued till the capture of the control of Hemedan.

August 16, received from a trustworthy source:  The Russians 

who marched towards Baghdad crossed the Iranian border 

and advanced till Hanikin.  Our valiant troops made their first 

blow in Hanikin and then started to chase the Russians... The 

enemy units which took shelter in Serpul and Zehab in June 15 

came suddenly face to face with our soldiers while they were not expecting it at all... Our valiant soldiers 

have shown such an amazing bravery like attacking the steep and difficult enemy positions in August 9 

at seven in the evening after a long walk near Esadabad... The enemy units which were positioned in the 

north of the Hemedan Plain in the morning of August 10 have been cast out of there with an attack and thus 

the Hemedan Plain was completely cleared of the enemy. So our military operation from Kermanşah to 

Hemedan has thus resulted in a great success.
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Tanin 9 Rebiülahir 1334H / 31 Kanunisani 1331R / 13 Şubat 1916M

Bir Türk Kahramanının Şehâdeti

Ebeveyni Dersaadet’te Sultan Selim’de 

Cemil Bey Sokağı’nda 8 numaralı hanede 

mukim bulunduğu künye meşruhatinden 

anlaşılan mülazım-ı evvel Salih Efendi bin 

Osman hakkında fırka kumandanlığından 

başkumandanlık vekalet-i celilesine mevrud 

telgrafname ber-vech-i âtîdir:

“300 tevellüdlü ve 1 Eylül 331 nasblı Salih 

Efendi Irak’ta Felahiye civarında icra 

edilen muharebede 8 Kanun-i Sani 331 

tarihinde şehit olmuştur. Mûmaileyh 30’u 

mütecaviz muharebeye iştirak etmiş bütün 

muharebelerde ibraz-ı şecaat eylemiş ve 

mükafeten bir harp madalyasıyla kendisine 

bölük kumandanlığı verilmişti... Son sözü: 

“Her yerde muzaffer olan kahraman 

alayımızın şanlı sancağına zafer nişanı 

istediğimizi kumandanıma arz ediniz” 

demek olmuş ve üç beş dakika sonra şehit 

olmuştur.”

The Martyr Death of a Turkish Hero

The telegraph which has arrived from the division commander to the Deputy Commander-in-Chief about 

Lieutenant Salih, son of Osman, whose parents are living in Cemil Bey Street number 8 in Sultan Selim in 

the capital according to his badge is as follows: 

“Mr Salih, born in 1884, whose assignment was done in September 14, 1916 has been killed in action in 

the battle near Felahiye, in Iraq in January 21, 1916. He has taken part in more than 30 battles and shown 

prowess in all these battles and received a war medal as a reward by the company commander... His last 

words were: “Please tell my commander that we want a sign of victory on the glorious flag of our valiant 

regiment which has been victorious everywhere”, and he died a martyr three to five minutes later.”

Kutü’l Âmare’de Türk Şehitliğinin Girişi.

Necmettin Özeçelik Arşivi. 

Entrance of the Turkish War Cemetery in 
Kut-Al-Amara.

Necmettin Özeçelik Archive. 
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Kutü’l Âmare kasabasındaki Türk 

şehitliğinden bir görünüm.

Necmettin Özçelik Arşivi.

A view of a Turkish war cemetery 
in the town of Kut-Al-Amara.

Necmettin Özçelik Archive.

Irak Cephesi’nde şehit düşen askerlerimizin mezarları

Necmettin Özçelik Arşivi. 

Graves of our soldiers who were killed in action on the Iraq Front

Necmettin Özçelik Archive.

Türk şehitliğindeki mezarlar

Necmettin Özçelik Arşivi.

Graves in the Turkish war cemetery

Necmettin Özçelik Archive.
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Tanin 13 Cemaziyelahir 1334H / 3 Nisan 1332R / 16 Nisan 1916M

Bir Kahramanın Valideyni

Bir Kahramanın

Osmanlılığa has bir besalet ve şecaatle 
i’lâ-yı kelimetullah uğrunda nail-i rütbe-i 
şehadet olan Mülazım Rasim Efendi’nin 
valideyni tarafından alınıp zîrde muharrer 
bulunan mektup mahdum-i muhteremlerinin 
hamaset ve fedakarlığından daha büyük bir 
hiss-i vatanperveri ile meşhun olduklarını 
ispat eden bu muhterem ve mübeccel 
peder ve validenin harekat-ı vakıa-i 
hamiyyetkâraneleri ancak seza-yı tekrim 
görülmüştür. Binaenaleyh kendilerine 
karşı arz-ı şükran ile min-indillah nail 
buyurulacakları mükafat-ı ulviyeden dolayı 
beyan-ı tebrikat olunur.

Mektup sureti:

Aziziye Jandarma Kumandanlığı’ndan 
tebliğ ve işbu emirname mündericâtı 
tefhîm olundu. Şehit mağfûr Mülâzım Rasim 
Efendi’nin i’lâ-yı kelimetullah ve vatan ve 
hududun muhafazası ve din ve devletin 
müdafaası için a’da-yı bedhahın dane-i 

ateşinine karşı kahramanane feda-yı can ettiğini tebcil ve ruh-i pür-fütuhunun takdisini muhtevi bir lisan-ı 
sitayişle yazılan mektup kanun-i derunumda ateş -feşan olan nar-ı hicranın itfasına bâdi ve teselli bahş 
olduğundan mevcut eşyayı teberrüen Hilal-i Ahmer’e terk etmiş olduğumuzdan ol suretle oraca satılarak 
icra-yı muamele buyurulmasını istirham ederiz, ol babda.

25 Kanun-i Sani 331

Merhumun validesi Aişe Şehit merhumun pederi Sivas Aziziyesi tahsil memurluğundan munfasıl Osman Nuri

The parents of a hero

The present patriotic behavior of these honorable and respectable mother and father who have proven 
that they are full of a patriotism greater even than the bravery and selflessness of their esteemed son 
whose letter has been found and written below by the parents of Lieutenant Rasim who has been honored 
with the rank of martyrdom in order to raise the name of Allah with a bravery and courage unique in the 
Ottomans could only be considered as being worthy of being honored. Therefore we thank them and 
congratulate them on the blessed gift they will receive from God.

Copy of the letter:

The announcement which was forwarded to them from the Command of the Gendarmerie in Aziziye 
and the contents of this order certificate have been understood. Since this complimenting letter which is 
honoring the forgiven martyr Lieutenant Rasim who has bravely given his life against the bullets of the 
enemies who will give nothing but harm, on the way of God and in defense of his motherland and his 
borders, his religion and his state and blessing his soul who has received many blessed gifts by God has 
helped to cool down the fire of separation, which has set my heart ablaze and been a consolation, and 
since we have donated the present belongings to the Red Crescent, we want all to be sold there as they 
are and all to be carried out in that way.

7 February 1916

Aişe, mother of the deceased, Osman Nuri, father of the martyr who has left the Education Office of Aziziye, 
Sivas
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Irak Harekatı sırasında Osmanlı Ordusu’nda  görev 

yaparken 80 yaşında şehit düşen Şeyh Şamil’in 

akrabası Mehmed Kamil Paşa.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Mehmed Kamil Pasha, who is a relative of Şeyh Şamil 
and who died on an age of 80 years while he was 
serving in the Ottoman army during the Iraq Campaign.

IBB Atatürk Library Archive

Kut’ül  Amare’de kuşatma altında kalan Townshend’in 

teslim olmasını tasvir eden resim

Necmetttin Özçelik Arşivi. 

A photo showing the surrender of General Townshend, 
who has been under siege in Kut-al-Amara

Necmettin Özçelik Archive.
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Tanin 28 Cemaziyelahir 1334H / 18 Nisan 1332R / 1 Mayıs 1916M

Halil Paşa

Kûtü’l-Amâre’de ihraz olunan muzafferiyet-i azime 

hakkında her tarafta azim bir sürûr ve memnûniyet ibrâz 

edildiği sırada, bugün Irak’ta muzaffer ordularımızı idare 

eden Mirliva Halil Paşa’nın hayat-ı maziyesini ve parlak 

meslek-i askerîsini karilerimize muhtasaran anlatmak 

istiyoruz. Halil Bey, devr-i sâbıkta, anâsır-ı muhtelifeye 

mensup eşkıya çeteleri Makedonya’yı kasıp kavurdukları 

sırada, eşkıyanın emr-i takip ve tenkîlinde ve devr-i 

istibdâdın kal’ ve izalesi için çalışmış olan vatanperverler 

arasında maddeten ve ma’nen pek büyük hizmetleri 

sebkat etmiş idi. İşte böyle sırf gayret ve  hamiyetten 

mürekkep parlak bir mazi ile Meşrutiyet’i idrâk eden 

Halil Bey Meşrutiyet’in akeb-i ilanında avcı taburlarından 

birinin kumandanlığı ile İstanbul’a gelmiş idi. İstanbul’dan 

ayrıldıktan sonra kendisini birdenbire Trablusgarp’a 

geçerek Hums taraflarında İtalyanlara karşı harp 

eden mücahitlerin başına geçmiş İtalyanlara karşı pek 

kahramanca darbeler indiriyor görürüz.

Trablusgarp Muharebesi’nden sonra İstanbul’a avdet 

eden Halil Bey, Gelibolu’daki ordumuzda hizmetleriyle 

Balkan Muharebesi’ne de iştirak ettikten sonra Bitlis 

isyanı üzerine tecrübelerine, vatanperverliğine binâen 

vilayât-ı şarkiyyede teşkiline başlanan Jandarma 

Kumandanlığı’na tayin olunmuş ve orada da pek azim bir 

faaliyet göstererek vilayât-ı şarkiyyenin en büyük derdini 

teşkil eden eşkıya çetelerini bi-hakkin tedmîr eylemiş idi. Harb-i Umumî ilan edildiği zaman Halil Bey 

İstanbul Merkez Kumandanlığı’nda bulunuyordu. Sonra bu kadar cesur ve bu kadar tecrübe görmüş olan 

kıymetli kumandanın bidâyet-i harpten beri cephelerde deruhte etmiş olduğu mühim vazifeleri meskût-i 

anh geçiyoruz yalnız şu kadar söyleyebiliriz ki Halil Bey hayât-ı mevcudiyetimizin mevzu’-i bahs olduğu şu 

harb-i  nâ-mesbûkda, kendisine tevdi’ edilen müşkil ve mühim vazifeleri bi-hakkin îfâ ettiği cihetle, Bağdat 

Vali ve Kumandanlığı ile Bağdat’a gönderilmiş ve ahîren 6. Ordu Kumandanlık Vekaleti de kendisine tevdi’ 

olunmuştur.

Harb-i Umumi’nin ilanına kadar îfâ ettiği parlak hizmetlerle tedrîcen miralaylığa terfi eden Halil Bey harp 

esnasında gösterdiği yararlıklarla da ahîren mirlivalığa nail olmuştur. Binâenaleyh diyebiliriz ki Halil Paşa 

hayat-ı askeriyesini baştan başa ateş ve mücadele içinde geçirmiş en değerli kumandanlarımızdan biridir. 

Halil Pasha

While everywhere there is great joy and contentment regarding the great victory that has been achieved 

in Kut-al-Amara, we want to summarize the glorious military achievements of General Halil Pasha who is 

commanding the victorious armies in Iraq today. 

Sir Halil has in the past, when bandit gangs of many different elements were terrorizing Macedonia, 

tracked down and punished the bandits and provided very great material and moral services among the 

patriots who worked for the re-establishing of the Constitutional Monarchy administration. So Sir Halil, 
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who has understood the constitutional monarchy with a glorious past, and full of zeal and patriotism, has 

been assigned to the command of one of the hunter battalions after the declaration of the Constitutional 

Monarchy and come to Istanbul. After leaving Istanbul, he went to Ottoman Tripolitania, where we see 

him leading the fighters who were fighting against the Italians near Hums, and giving valiant blows on the 

Italians. 

Sir Halil, who returned to Istanbul after the Battle in Ottoman Tripolitania, served our army in Gallipoli and 

joined the Balkan War, and was then assigned to the Gendarmerie Command which was started to be 

established in the eastern provinces because of his experience and his patriotism after the revolt in Bitlis 

and shown a great success there as well by severely devastating the bandit gangs which were the biggest 

trouble of the Eastern provinces. When World War I was announced, Sir Halil was at the Headquarters in 

Istanbul. Then we skip all the important tasks which this brave and experienced, valuable commander 

has carried out on the fronts since the beginning of the war, but we should at least mention that Sir Halil 

has carried out adequately all the difficult and important duties which were assigned to him in this unique 

war where we fight for our very existence, as a result of which he was sent to Baghdad as the Governor 

and Commander of Baghdad and was then assigned as the Deputy Commander of the 6th Army. Sir Halil 

who increased his rank step by step to becoming colonel with his brilliant services which he carried out till 

the declaration of World War One, has achieved the rank of Brigadier General in the end with the services 

he has shown during the war. Therefore we can say that Halil Pasha is one of our valuable commanders 

whose military life has been filled with fire and struggle from the beginning to the end.

Kutü’l Âmare kahramanı Halil 

Paşa’nın Harp Mecmuası kapağında 

yer alan fotoğraf ve haberi

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Cover photograph of the Kut-al-
Amara hero Halil Pasha on the War 
Journal, and its article

IBB Atatürk Library Archive
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General Townshend’in Halil Paşa’ya teslim olmasını tasvir eden resim

Necmettin Özçelik Arşivi

A photo showing General Townshend’s surrender to Halil Pasha

Necmettin Özçelik Archive

Kutü’l Âmare kasabası ve 

civarının basit bir planı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A simple plan of the town 
of Kut-Al-Amara

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 1 Rebiülahir 1334H / 23 Kanunisani 1331R / 5 Şubat 1916M

Irak Petrol Madenleri

Frankfurter Zeitung Gazetesi, petrolün 

sanayi ve memleketin müdafaası hususunda 

haiz olduğu ehemmiyet-i mahsusaya dair 

neşr eylediği bir makale-i iktisadiyede 

evvel emirde Almanya’nın petrole olan 

ihtiyacını zikrettikten sonra diyor ki: 

“1915 senesinde Dutche Bank Irak petrol 

menbaları hakkında tetkikat icra eylemek 

üzere Irak’a bir komisyon göndermişti. Biraz 

sonra aynı mahalle azimet eden diğer bir 

heyet-i tetkikiye dahi Irak’ta uzun uzadıya 

dolaştıktan sonra icra eylediği tetkikat-ı 

amîka neticesinde Irak petrol menabiinin 

o güne kadar kâinatta malum olan petrol 

menabiinin en vasi ve en mükemmeli olduğu 

ve bu kuyulardan istihsal edilen petrolün 

cinsi diğerlerine nispetle kat kat faik olduğu 

kanaatini hasıl eylemiştir..”

İşte bâlâda verilen izahattan anlaşılacağı 

vecihle Irak petrol menabii büyük bir şirket 

tarafından işletilecek olursa bundan evvel 

emirde hükümet ve sonra dünyanın umum 

sanayi memleketleri azim menfaatler temin 

edeceklerdir. 

The Oil Mines of Iraq

The Frankfurter Zeitung newspaper first 

mentions the need of Germany for oil in 

an economy article which it has published due to the special importance of the oil industry 

and its role in the defense of the country, and then continues as follows: “The Deutsche Bank 

has sent a commission to Iraq in 1915 in order to carry out some examinations about the oils of 

Iraq. Another examination committee which came to the same region some time later has also 

traveled through Iraq for a long time and done some detailed examinations and stated that the 

oils in Iraq are the biggest reserves known so far in the world and of the best quality and that the 

kind of oil that is collected from these wells are much superior compared with other kinds”

As can be understood from the explanations listed above, it is clear that if the oil wells of Iraq 

are operated by a big company, first the government, and then all the industrialized countries of 

the world will make great profits.
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İkdam 27 Cemaziyelahir 1334H / 17 Nisan 1332R / 30 Nisan 1916M

Townshend’ın Gülünç Bir Teklifi

Resim: Uzun bir mahsuriyetten sonra nihayet 

ordumuzun azim ve şecaatiyle teslime mecbur edilen 

Kûtü’l-Amare’de mahsur İngiliz Ordusu Kumandanı 

General Townshend.

....

“General Townshend ordusuyla beraber çıkmasına 

müsaade edilmek şartıyla, Kûtü’l-Amare’nin teslimini 

teklif ve buna mukabil ne kadar topu varsa bunları ve 

nakit olarak ta bir milyon lira vereceğini vaad etmiş ise 

de bu gülünç teklif bit tabii derhal reddedilmiştir. 

A Ridiculous Offer of Townshend

Photo: General Townshend, Commander of the 

British Army in Kut-Al-Amara, who has been forced to 

surrender with the zeal and bravery of our army after 

a long siege.

....

“General Townshend offered the delivery of Kut-Al-

Amara on the condition that he is permitted to leave 

it with his army, and added that he would leave all of 

his guns and pay an additional sum of one million Lira, 

but this ridiculous offer was immediately rejected.”

Kutü’l Âmare’yi Osmanlı birliklerine karşı 

savunan İngiliz General Townshend.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The British General Townshend, who defended 
Kut-Al-Amara against the Ottoman troops.

IBB Atatürk Library Archive
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Ali Bey’in Basra Körfezi’nden 

Bağdat’a değin yaptığı hattın haritası

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A map of the route of Mr. Ali from the 
Gulf of Basra to Baghdad

IBB Atatürk Library Archive
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Irak zaferinden sonra Almanya’da yayınlanan bir karikatür

 
A cartoon published in Germany after the Iraq victory

Irak Ordusu Komutanı Goltz Paşa cephe 

hakkında bilgi alırken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Iraq Army Commander Goltz Pasha, 
getting briefed about the front

IBB Atatürk Library Archive
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İngilizler teslim alındıktan sonra Anadolu’ya götürülürken

(Galip Türk askerlerinin yaya olarak, mağlup İngiliz askerlerinin ise at sırtında yolculuk yaptığına dikkat ediniz)

Necmettin Özçelik Arşivi

The British, who are transported to Anatolia after they have been captured

(Please pay attention that the victorious Turkish soldiers are traveling on foot, the British soldiers however 
travel by horses)

Necmettin Özçelik Archive

Tesvîr-i Efkâr 27 Mart 1916 / 14 Mart 1332 / 22 Cemaziyelevvel 1334

Irak’ta

Necef Heyet-i İlmiyesi tarafından ahiren makam-ı 

meşîhata keşide edilen bir telgrafnameye 

nazaran, Irak’ta İngilizler tarafından gasb 

olunan arazimizi istirdâd uğrunda fevkalade 

cansiperane muharebeler icra eden kıtaatımızın 

Umûmî Kumandanı Miralay Halil Bey.

In Iraq

According to a telegraph which was send by the 

wise men in Necef to the Meşihat, Colonel Halil, 

the General Commander of our units fighting with 

total disregard for their lives to recapture our 

area in Iraq which was occupied by the British.
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İkdam 28 Cemaziyelahir 1334H / 18 Nisan 1332R / 1 Mayıs 1916M

Irak’ın Galip ve Mağlup Kumandanları

Kûtü’l-Amare’den Sonra Sıra Felahiye’dekilere 

Geldi!

(Resim Sağ): Beş aydır, mevsimin ve muhitin 

her türlü müşkülatına, düşmanın her türlü 

tecavüzlerine mukavemet gösteren ve bütün 

kuva-yi imdadiyeyi püskürterek nihayet Kûtü’l- 

Amare’yi iskata muvaffak olan Irak Ordumuzun 

Kahraman Kumandan Vekili Halil Paşa

(Resim-Sol): Kûtü’l- Amare mahsuru olup teslim-i 

silaha mecbur olan General Townsend’in pek 

yakında gelen İngiliz gazetelerinden alınmış 

resmi.

Gayri matbu bir resmini derc-i sütun iftihar 

eylediğimiz  Halil Paşa,  Osmanlı - İtalya 

Harbi’nde Trablus’ta “ Hums”  kumandanı 

bulunmaktaydı.  Bunu müteakip Van Jandarma 

Kumandanlığı’nda bulunmuş ve bilahare İstanbul 

Merkez Kumandanlığına tayin olunmuştu. 

Türkiye’nin Harbi Umumiye’ye duhulü üzerine 

Irak Cephesi’ne giderek Bağdat Valiliğinde 

ve Basra Vali Vekaleti’nde bulunduktan 

sonra Irak Başkumandanlık Vekaletine tayin 

kılınmıştı.   Kûtü’l- Amare’nin istirdadı ile Irak’taki 

muvaffakiyati yeni ve büyük bir zaferle tetevvüc 

eden Osmanlı Kumandanı’nın inayet-i hakla pek 

yakında Irak hıttamızı İngilizlerden tamamen tathir 

edeceğine itminan-ı kavimiz vardır.

Harita: Kûtü’l-Amare’nin iskatından sonra büyük 

bir hareketine intizar olunabilecek olan Felahiye 

mevazııyla Kûtü’l- Amare arasındaki mesafeyi 

gösteren harita.

Resim- Orta: İngiltere’nin Irak Kumandanlarından 

olup ahiren Londra’ya gönderdiği raporda 

mağlubiyetlerini tamamen itiraf etmiş bulunan 

General Sir Percy (Henry Noel) Lake

The Victorious and Defeated 
Commanders of Iraq

After Kut-Al-Amara, it was the turn of those in 

Felahiye!

(Photo Right): The Valorous Acting Commander of 

our Iraq Army, Halil Pasha, who has resisted any 
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problems which have been caused by the season and the region and any attacks of the enemy for five 

months and repelled all backup forces and who has managed to capture Kut-al-Amara from the British in 

the end

(Photo-Left): The photo of General Townshend, who got stuck in Kut-al-Amara and had to lay down his 

arms, from a British newspaper we got hold of a short time ago.

We are proud to publish a photo of Halil Pasha, who was the commander of the city of Hums in the 

Ottoman Tripolitanian War, on our pages, which has not been published before. Later he has been in the 

Command of the Gendarmerie and then been assigned to the General Staff Command in Istanbul. After 

Turkey entered World War I, he went to the Iraq Front, was Governor of Baghdad and Deputy Governor of 

Basra for some time, and was then assigned as the Deputy Commander-in-Chief of Iraq. We firmly believe 

that the Ottoman Commander, whose achievements were crowned with the capture of Kut-al-Amara, a new 

and great victory, will soon clear our province of Iraq completely from the British with the help of God.

Map: A map showing the distance between Felahiye and Kut-Al-Amara, where a big assault is expected 

after the fall of Kut-Al-Amara.

Photo- Middle: General Sir Percy (Henry Noel) Lake, who is one of Britain’s Iraq Commanders and has 

completely confessed their defeat in his last report to London

General Townshend teslim olduktan sonra kamyon kasasında yola çıkarken.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

General Townshend, loaded onto a van to be shipped away after his surrender.

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 29 Muharrem 1334H / 24 Teşrinisani 1331R / 7 Kanunievvel 1915M

Irak Muzafferiyeti

Berlin 5 Kanunievvel (K.)- (Londra’dan) Irak 

Muharebatı hakkında neşredilen bir Tebliğ-i 

resmide deniliyor ki : “General (Townshend) 

evvelce de ihbar edildiği vech ile ordusunun 

mühim zayiatına düçar olması ve Osmanlılara 

kuva-yi cedide vürut  etmesi üzerine ricate 

mecbur kalmıştır. İngilizlerin miktar-ı zayiatı 4.567 

kişiye baliğ olmaktadır. General (Townshend) 

Teşrin-i sani’nin otuzuncu gecesi adeden faik bir 

düşman müfrezesi ile bir dümdar muharebesine 

tutuşmuştur. İngilizlerin bu muharebede dahi 

Takriben 150 zayiat vermişler ve 2 de vapur 

kaybetmişlerdir. Mezkur 2 vapur düşmanın ateşi 

karşısında terk edilmiştir. General (Townsend)‘ın 

askerleri ile birlikte Kûtü’l-Amare’de bulunduğu 

son gelen raporlardan müsteban olmaktadır.

Victory in Iraq

Berlin December 18, 1915 (K.)- (From London) The 

official announcement which has been published about the Iraq Battles writes: “As General (Townshend) 

stated before, he had been forced to withdraw when his army suffered heavy losses and the Ottomans 

were receiving fresh reserve troops. The total loss of the British was around 4567 units. General 

(Townshend) was caught in a fight with a rearguard of an Ottomanplatoon which was of a superior number 

on the night of December 13. The British lost approximately 150 units and 2 ferries in this battle. These 

2 ferries were abandoned against Ottoman fire. It is clear that General (Townshend) is in Kut-al-Amare 

together with his soldiers from the last arriving reports

Irak’ta Kutü’l Âmare 

Zaferinden sonra yayınlanan 

bir Alman kartpostalı.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A German postcard 
published after the Kut-al-

Amara victory in Iraq.

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 24 Muharrem 1334H / 19 Teşrinisani 1331R / 2 Kanunievvel 1915M

Irak’ta İngilizlerin Büyük Hezimeti

Bağdat 17 Teşrin-i sani (M.A.)- Kıtaatımızın savlet-i 

şedidaneleri üzerine İngilizler Irak Cephesi’nde 

pek bozgun surette ve perişan halde kaçıyorlar. 

Asakirimiz bu bozgun düşmanı şiddetle takip 

etmektedir. Her adımda düşmanın firar esnasında 

yollarda bıraktığı âlât-ı harbiye iğtinam olunmaktadır. 

Düşman kaçıramadığı birçok eşya ve cephaneyi 

Dicle’ye atmaktadır. Dicle’de karaya oturan İngiliz 

harp motorlarından biri kıtaatı Osmaniye tarafından 

iğtinam olunmuştur. 10-12 Teşrin-i sani’de vuku bulan 

müsademede düşman beş binden ziyade zayiat 

vermiştir. İngiliz zabitanından birçoğu öteye beri kaçarak ortadan gaib olmuşlardır. İngilizler ahaliyi iğfal için 

bizimle mütareke akdederek çekilmekte olduklarını ilan etmişlerse de kıtaat-ı şeciemizin takibat-ı şedideleri 

İngilizlerin bu bayağı hilesini boşa çıkarmıştır.

Harita altı yazısı: İngilizlerin 5000 telefat vererek ricat etmekte oldukları “Irak” Cephesi’ni gösterir harita

 

Baghdad, November 30 (M.A.)- After the heavy attacks of our units, the British suffered a heavy defeat on 

the Iraq Front and are fleeing most miserably. Our soldiers are incessantly following the defeated enemy 

soldiers. The ammunition the enemy leaves on the roads at each step is collected as spoils of war. The 

enemy is throwing many things and ammunition they cannot carry into the Tigris. One of the British war 

engines which has run ashore on the Tigris has been captured by the Ottoman units. The enemy has 

suffered a loss of more than five thousand men in a fight on November 23-25. Many of the British officers 

has fled a long time ago. Even if the British have announced that they are withdrawing because they have 

made peace with us in order to deceive the local people, the incessant following of our valiant soldiers has 

voided this simple deception of the British.

*Map bottom text:

The map showing the “Iraq” front where the British are fleeing after having suffered 5000 casualties

Basra’ya doğru ilerleyen hecin 

süvari birliği.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi  

A camel cavalry unit advancing 
towards Basra.

IBB Atatürk Library Archive
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Kutü’l Âmare’yi kuşatarak teslim alan Halil Paşa emrindeki subaylarla birlikte.

Necmettin Özçelik Arşivi.

Halil Pasha, who besieged and captured Kut-Al-Amara, together with the officers under his command.

Necmettin Özçelik Archive.
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Tesvîr-i Efkâr 3 Mayıs 1916 / 20 Nisan 1332 / 30 Cemaziyelahir 1334

KÛTÜ’L-AMARE MUZAFFERİYETİ – TEVÂLİİ 
TAKDİRAT

Almanya İmparatoru’nun Tebrik Telgrafnamesi-

Cevabname-i Hümayun

Zât-ı şevketsimât Cenab-ı Tâcidâri’ye Almanya 

İmparatoru tarafından keşide olunan telgrafnamenin sureti 

mütercemesidir: 

“Kûtü’l-Amare’nin, her türlü imdat teşebbüslerine göğüs geren 

ve el-yevm sebât-ı metinanesinin mükafatını iktitâf eden 

cesur muhâcimlerine teslim-i silah ettiği haber-i meserret 

averine şimdi muttali oldum. Bu şanlı muvaffakiyetten dolayı 

Zat-ı Şahaneleri’ne en samimi tebrikât-ı kalbiyemi iblağ 

eylerim. Bundan böyle Kûtü’l-Amare namı Gelibolu ismiyle 

müteradifen Türk-Alman uhuvvet-i askeriyesi tarihinin timsalini 

teşkil edecektir. Zât-ı Hümayûnları, birkaç gün evvel tabutu 

etrafında ordularımızım teesüryâb olduğu Zâtı benimle birlikte 

hüzünle der-hatır buyuracaklar ve ordularımız Müşârünileyhin 

yâd-ı nâmıyla yek diğerine karşı daha kavi bir merbutiyet 

hissedeceklerdir.”

THE KUT-AL-AMARA VICTORY - CONGRATULATION

The Congratulation Telegraph of the German Emperor - The 

Reply of His Highness the Sultan

The translation of the telegraph sent by the German Emperor 

is as follows:

“I have heard the happy news about the victory of the heroes 

who braced any aid ventures of Kut-al-Amara, and today 

reap the rewards of patience. I congratulate them for this 

glorious success. From now on, the name Kut-al-Amara will 

form the success of the union of the Turkish and German 

military units together with the name Gallipoli. Their esteemed 

personalities will remember, like me, with sadness the person 

(Goltz Pasha) at whose coffin our armies gathers a few days 

ago, and our armies will feel that with the name of one they 

will get connected to the other with a much stronger bond.”
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Irak Cephesi’nde Kutü’l Âmare kahramanı 

Halil Paşa bir geçit töreni esnasında.

Necmettin Özçelik Arşivi

Halil Pasha, the hero of Kut-al-Amara on 
the Iraq Front, during a parade.

Necmettin Özçelik Archive

Irak Cephesi’nde Türk 

şehitleri için yaptırılan anıt.

Necmettin Özçelik Arşivi.

Monument built for the Turkish 
martyrs on the Iraq Front.

Necmettin Özçelik Archive.
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Bir Osmanlı Zâbitinin Son Nefesi

Irak muharebelerinde şehit olan kahraman bir 

Türk zabitinin şehadeti hakkında Bağdat Valisi 

ve 6. Ordu Kumandanlığı’ndan âtideki tafsilat 

verilmiştir:

“27 Mart 332 tarihinde Felâhiye 

Muharebesi’nde boğazından ağır bir yara 

alan 9. Alay yaveri olup mezkûr harpte 

kendi alayından bir bölüğe kumanda eden 

Dersaadet’li Mülâzım-ı Evvel Muzaffer Efendi 

hayat-ı sa’yînin son dakikalarında olduğunu 

görünce kemâl-i  i’tidâl ile son vazifesini îfâya 

başlamış ve tekellüme muktedir olmadığı 

cihetle cebinde bulduğu boş bir mektup 

zarfı üzerine kurşun kalemle evvela  “Kıble 

ne taraftadır?” diye yazarak sebil-i rahmeti 

sormuş, göstermişler, hûn-i hamiyet ve fazilete 

bulanan ak yüzünü, pâk nâsiyesini, ikmâl-i 

vazife edenlere mahsus güzellikle huzur-i 

Peygamberî’ye tevcih eylemiş ve kalbindeki 

nûr-ı şehâdeti lisânen izhâra kudret-yâb 

olamadığı cihetle kana boyanan o zarfın 

ortasına celî bir hatla kelime-i şehâdeti yazmış 

sonra bu büyük asker bölüğüne karşı son 

sözünü söylemek isteyerek aynı zarfın üç 

yerine “Bölük intikamımı alsın!” cümlesini 

kaydetmiş  ve ikisini imzalamış, üçüncüsünü 

imzalamadan ikmâl-i enfâs eylemiş, yani 

artık işe yaramayan kalıbını atmış silah 

arkadaşlarının safları önünde Uçmak Bölüğüne 

kanat açarak sâye-bahş olmak için yükselmiştir. 

Bu şehidin ruhunu Fatihalarla selamlayalım ve dâima temennî edelim ki Cenab-ı Hakk rûh-i pür-fütûh-i 

şühedânın şefaat ve muâvenetine cümleyi mazhar buyursun.

Muzaffer Efendi’nin berat-ı fazileti ve bir Osmanlı Zâbiti’nin numûne-i maneviyâtı olan o kanlı beyaz zarf 

Askerî Müzesi’ne gönderilmiştir. Osmanlı evlât ve ahfâdı maneviyatına bir sermaye-i cevher ve kıymetdâr 

bir miras olacaktır.

The Last Breath of an Ottoman Officer

The governor of Baghdad and the Commander of the 6th Army gave the following details about the death 

of a Turkish officer who has been killed in action in the battles of Iraq:

“When an aide-de-camp of the 9th Regiment was wounded in his throat in the Battles of Felâhiye in April 

8, 1916, saw that Lieutenant Muzaffer from Istanbul who was commanding a company of his own regiment 

was living his last minutes, he started to carry out his duty imperturbably and since he couldn’t talk, he 

wrote with his pencil onto an empty envelope he found in his pocket first “Which direction is Mecca?” to ask 

for the gate of mercy, they showed it to him, he directed his pristine face which was bloodied by his zeal 
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Irak Cephesinde 9. Alay 9. 

Bölük Komutanı Teğmen 

Mehmet Muzaffer’in  boynundan 

yaralanıp son nefesini verirken 

bölüğüne yazdığı son emrinin 

olduğu kanlı zarf.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The bloody envelope containing 
the last order written by Captain 

Mehmet Muzaffer, Commander 
of the 10th Company of the 9th 

Regiment on the Iraq Front, 
before he died of a throat 

wound.

IBB Atatürk Library Archive

and merit, and his clean brow in the direction of he Blessed Prophet with a beauty reserved for those who 

have done their duty, and since he couldn’t recite the Shahadah, the affirmation of his belief, with his lips, 

he wrote it onto the bloodied envelope, and then this great soldier wrote onto three places of the same 

envelope as his last words to his company “May the company revenge me!” and signed two and gave his 

last breath before signing the third. Let us 

greet the soul of this martyr by reciting the Sura Fatiha and hope that the Blessed Lord sends us all the 

mediation and aid of the martyrs that have received His gifts.

The bloody white envelop which is the certificate of merit of Sir Muzaffer and a sample of the spirit of an 

Ottoman officer has been sent to the military museum. It will be a great wealth and a valuable heritage for 

the spirit of today’s and tomorrow’s Ottoman generations.”
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İngilizler, Çanakkale’yi gerek denizden gerekse 

de karadan geçemeyeceklerini anlayınca 

boşaltmak zorunda kalmışlardı. Ancak 

Ortadoğu’daki petrol yataklarını ele geçirmek 

ve kontrol etmek emelinde olduklarından bunun 

için Mısır’da tam on iki tümenlik bir kuvvet 

toplamışlardı. 

Osmanlı Hükümeti daha önce İstanbul’da 

gözaltında bulundurduğu Şerif Hüseyin’i 

Mekke’ye şerif tayin etmişti. Dönemin Medine 

Muhafızı Basri Paşa İngilizlerin oynadığı oyunların 

farkındaydı. İstanbul Hükümetine Şerif Hüseyin’e 

güvenilmeyeceğini kendisinin İngilizler hesabına 

çalıştığını belirtmişti. Ancak hükümet kendisine 

Şam’da Kanal Seferi hazırlıklarında bulunan 

Cemal Paşa’ya müracaat etmesini salık verdi. 

O da raporlarını Cemal Paşa’ya yolladı. Ancak 

paşa ilk önceleri Şerif Hüseyin ve oğullarının 

isyan edeceğine inanmıyordu. Kanal Harekâtı’na 

katılmak için sürekli istekte bulunan Şerif 

Hüseyin’in bütün isteklerini kendine gelen 

olumsuz raporlara rağmen yerine getirmiştir. 

Şerif Hüseyin hakkında Osmanlı’ya karşı isyan 

edeceği, bunun için de İngilizlerle anlaştığı 

yönünde birçok raporlar gelmeye devam 

etmesine rağmen IV. Ordu Komutanı Cemal Paşa, 

Şerif Hüseyin’in isyan edeceğine inanmamıştı. 

Şerif Hüseyin’in oğlu Ali komutasındaki gönüllü 

birlikleri Mekke’den Medine’ye gelmişti. Kanal 

Harekâtı’na katılacaklarından dolayı hazırlık 

yapacaklarını, hazırlıklar bitince de derhal 

harekete geçeceklerini Osmanlı yetkililerine 

belirtti. Ancak amacı değişikti. O sırada Medine’de 

bir alaydan az askerimiz olduğundan Medine’de 

kalıp uygun zamanda isyan etmek ve Medine’yi 

kontrol altında tutmak amacındaydı.

Cemal Paşa kendisine gelmeye devam 

eden raporların doğruluğunu araştırması için 

Suriye’deki 12. Kolordu Komutanı Fahreddin 

Paşa’ya istediği subaylarla Medine’ye gitmesini 

emretmişti. Ancak görevin gizli tutulmasını, 

Medine’yi ziyaret etmek amacıyla bu seyahatin 

yapıldığının etrafa yayılmasını istemişti. 

Fahreddin Paşa da maiyetiyle birlikte güya Hicaz 

Demiryolunu denetlemek ve Medine’yi ziyaret 

etmek üzere 31 Mayıs 1916’da Medine’ye gelmiştir. 

Bu arada İngilizlerle anlaşan Şerif Hüseyin 

onlardan büyük Arap İmparatoru olma vaadini 

de almıştır. Kendisi Mekke’de bulunduğu sırada 

İstanbul’a eleştiri dolu mektuplar yazmış, 

hükümetin uygulamalarını protesto etmiştir. 

Uzun zamandan beri ikili oynayarak, Osmanlı’ya 

şirin gözükmeye çalışmış ama öte yandan da 

emellerine ulaşmak için İngilizlerle anlaşmıştır. 

Şerif Hüseyin’in oğlu Ali isyan hazırlığı içindeyken 

1916 YILINDA  
MEDİNE SAVUNMASI



Yemen’e gidecek olan bir müfrezeye ziyafet 

dahi vermiş onlara “Şerif babam sizleri rahat ve 

güvenli bir şekilde Yemen’e dek götürecektir.  

Yolda dinlenmeniz için gerekli olan her şey hazır 

edilmiştir.  Su, hecin, yiyecek ve ne isterseniz var. 

Merak etmeyiniz. Her türlü yardım tarafımızdan 

yapılacaktır.” diyerek Medine’den kuvvet 

azalmasının sevincini yaşamıştır. Ancak durumun 

önemini kavrayan Basri Paşa bu müfrezenin 

Yemen’e gitmesine izin vermemiş ve Medine’de 

tutmuştur. Bu yüzden Ali’nin bütün planları 

bozulunca beklemeye karar vermiştir.  

Bir süreden beri Cemal Paşa’nın yanında göz 

hapsinde bulunan Şerif Hüseyin oğullarından 

Faysal da serbest bırakılmıştır. (O Faysal ki 

Çanakkale’ye gelerek muharebeleri seyretmiş, 

çarpışan Osmanlı askerlerine dualar etmiştir. 

Sonra Şam’a dönmüş ve Cemal Paşa’ya her 

konuda yardımda bulunacağını söyleyerek 

onun göz hapsinden kurtulmuştur. Böylece Şerif 

Hüseyin ile pazarlık yapmak için Cemal Paşa’nın 

eli zayıflamıştır.) 

Fahreddin Paşa, Medine’ye geldiğinde 

kendisini şehrin komutanı Basri Paşa ile 

birlikte karşılayanlar arasında Şerif Hüseyin’in 

oğulları Ali ve Faysal da vardır. Medine’de 

bulunan güya Kanal Harekâtı’nı desteklemek 

için Mekke’den gelmiş beş yüz kadar gönüllü 

Bedevi de söz konusuydu. Bu birlik Medine’nin 

kuzeybatısındaki Uhud Dağı eteklerindeki 

Hamza Mescidi civarında toplanmıştır. İsyan 

için şeriflerinden haber beklemekteydi. Şerifin 

oğulları, Basri ve Fahreddin Paşa’yı, şereflerine 

verecek bir ziyafet için Hamza Mescidi’ne 

davet etmek istemişlerdir. Amaçları; buraya 

gelecek olan komutan ve emrindeki subayları 

öldürmek ve Medine’yi ele geçirmektir. Ancak 

Kale Komutanı Basri Paşa şehirde yakalattığı 

casuslardan Hamza Mescidi’nde kendilerine bir 

tuzak kurulduğunu öğrenmiştir. Bu tuzağı bozmak 

için şehirde kalacağını, Fahreddin Paşa’dan 

isyancıları şüphelendirmemek için ziyafete 

gitmesini istemiştir. Paşa ziyarete gider ancak 

Basri Paşa’nın şehirde kuvvetlerinin başında 

olduğunu anlayan Şerif Hüseyin’in oğulları Faysal 

ve Ali Paşa’yı öldürmekten vazgeçmiş, Yemen’e 

gitmesini dört gözle bekledikleri askerin geçeceği 

dar boğazlarda pusu kurmuşlardır. Fakat Basri 

Paşa Yemen Müfrezesi’nin Medine’den dışarı 

çıkmasına izin vermemiştir. Bu yüzden isyan 

günü olarak kararlaştırılan 23 Mayıs’ta isyanı 

başlatamamışlardır. Bir gece Faysal Mekke’deki 

babasını ziyaret etmek ve Ali de onu uğurlamak 

bahanesiyle Medine’den ayrılmışlar ve isyan 

bundan sonra başlamıştır. Faysal ve Ali 

topladıkları Urbanlarla Medine’nin batısındaki 

Asi Tepeyi ve Ali Kuyusu denilen önemli bir su 

kuyusunu ele geçirmiştirler. Medine’nin kuzeyinde 

birinci tren istasyonu olan Muhit mevkiinden 

Medine’ye gelen trene ateş açınca Basri Paşa 

ertesi gün kaleden çıkarak emrindeki kuvvetlerle 

yakın yerlerdeki asilerin ele geçirdiği yerleri 

geri almıştır. Ancak Şerif Hüseyin’in asıl hedefi 

tren raylarıdır. Özelikle buraya saldırmasını 

öğütleyen kişi de İngiliz casusu Lawrens 

olmuştur. Tren hatlarının dinamitle nasıl havaya 

uçurulacağını Urbanlara öğretmiştir. Yapılan 

birkaç saldırı başarısız olmuş, Urbanların acemice 

davranmasından dolayı tren hatlarına bir zarar 

vermemiştir. Medine’yi silahla ve emrindeki 

kuvvetlerle ele geçiremeyeceğini anlayan 

Şerif Hüseyin’e yine Lawrence akıl hocalığı 

yapmış ve şehre gıda, su taşıyan tren hattının 

devreden çıkarılmasını, Medine’nin etrafında kuş 

uçurtulmamasını öğütlemiştir. Bu arada Cemal 

Paşa, Fahreddin Paşa’ya söz konusu isyanı bir an 

önce bastırması için emir vermiştir.

Fahreddin Paşa kaledeki birlikleri düzenleyerek 

topçular desteğinde çevredeki ele geçirilen 

yerleri isyancılardan tek tek geri almış ve 

çevrenin güvenliğini sağlamıştır. Ancak tren 

hattına yapılan hücumlar gittikçe artmıştır. Paşa 

bir miktar kuvvetlerini geri çekerek Medine’ye 

yakın yerde vaziyet almıştır.  

Bu arada Osmanlı Genel Kurmayı Kanal 

Harekâtı’na çok önem verdiği için Medine’nin 

de boşaltılması gündeme gelmiştir. Bunu 

öğrenen Fahreddin Paşa, Cemal Paşa ve 

Harbiye Nezareti’ne mektup yazarak şehrin 

asla boşaltılmamasını istemiştir. Bu kararlılıktan 

sonra Medine’nin boşaltılmasından vazgeçilmiş 

ve Fahreddin Paşa, Medine’yi savunmak için tek 
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başına kalmıştır. Zira Basri Paşa bir başka göreve 

tayin olmuştur. Bu arada tren hattına saldırılar 

devam ederken, gerek Urbanların gerekse 

İngilizlerin Medine’ye gıda satan aşiretleri tehdit 

etmeleri üzerine yiyecekleri iyice azalmıştır. Tren 

hattına yapılan saldırılar zamanla artmış bu arada 

Şerif Hüseyin ard arda isyan beyannameleri 

yayınlamıştır. Paşa da kalede yayımladığı 

bildirilerle beyannamelere cevap vermiş, 

propaganda savaşı bu şekilde sürüp gitmiştir. 

Fahreddin Paşa şehre yakın kuvvetleri de 

kalenin içine çekmiş artık şehrin savunulması 

için her şeyi yapma kararlılığında olmuştur. Bu 

arada kalede kalan sivil halk ve asker ailelerin 

iaşesini de üzerine alan Paşa daha sonra iaşenin 

iyice azalmasından sonra isteyenin kaleyi terk 

edebileceğini bundan sonra iaşe konusunda 

kendilerine güvence veremeyeceğini söylemiştir. 

Halktan bazıları Medine’den ağlayarak ayrılmış, 

bu arada asker aileleri de bir trenle Şam’a 

gönderilmiştir. Artık kalede Medine’yi savunan 

bir alaydan az Türk askeri ile Kızılay görevlileri 

kalmıştır. Çember ise gün geçtikçe daralmaktadır. 

Ancak Medine’yi son damla kana, son mermiye 

ve son hurma tanesi kalana kadar savunacak 

olan Fahreddin Paşa 1916 yılı sonuna dek 

isyancılara karşı koymuş ve Medine’yi başarılı bir 

şekilde savunmuştur. Bu savunma 1918’in sonuna 

dek de devam edecektir.
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Hicaz Hâdisâtı Hakkında

Berlin, 1 Eylül ( K.) – “....İngilizlerin 

Çanakkale’de ve Irak’taki teşebbüslerinin 

akâmet-i elîmesinden, Mısır sultanlığı 

oyununun fiyaskosundan sonra İngiliz 

hükümeti hasmını ızrâr için diğer 

vasıtalara müracaata mecbur olmuştur....

Bu hususta Hicaz vilâyeti müsait bir 

zemin olmak üzere intihâb olunmuştur. 

Aylarca müddet bu fesâdın tehyiesi için 

çalışmışlardır. İngiliz hükümeti Hicaz’da 

harp dolayısıyla îfâ-yı Hacc’ın müşkilâtına 

mebnî, hâdis olan bazı müşkilât-ı 

iktisadiyyeyi ve sâbık emirin ihtirâsâtını 

alet etmiştir. Hintli memurlar, İngiltere’den 

aldıkları talimat ile bu havaliyi dolaşarak, 

İngilizlere alet olan emir-i sabıkın el altından teşcî’ ettiği kabâile İngiliz paralarını tevzî’ eylemişlerdir. İsyan 

böylece çıkmıştır....

About the Hejaz Events

Berlin, September 1 ( K.) – ....After the miserable and unsuccessful outcome of the ventures of the British in 

Gallipoli and Iraq, and the fiasco of the Sultanate of Egypt play, the British government was forced to play 

other theaters in order to harm their enemy....

For this play they have chosen the Hejaz Province. The British have prepared for long months for this plot. 

The British government has used for this play the economic problems that come up during the realization 

of the religious duty of Hajj because of the war in Hejaz, and the greed of Sharif Hüseyin, the former Emir 

of Hejaz. Indian civil servants traveled through this region according to the instruction they received from 

Britain, and distributed British money to the tribes which have been encouraged secretly by Sharif Hüseyin 

who had become a tool of the British. The rebellion started thus....

Enver Paşa’nın müttefik subaylarla 

Adana’ya gelişi

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Arrival of Enver Pasha with allied 
officers at Adana

IBB Atatürk Library Archive
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Enver ve Cemal Paşalar Dera tren 

istasyonundayken (Suriye)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Enver and Cemal Pasha, at Dera 
train station (Syria)

IBB Atatürk Library Archive

Enver Paşa Şam’a gitmek 

için Adana tren istasyonunda 

beklerken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Enver Pasha, waiting at the Adana 
train station to depart to Damascus

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 8 Mart 1916 / 24 Şubat 1331 / 3 Cemaziyelevvel 1334

Enver ve Cemal Paşalar Medine-i Münevvere’de

Medine 22 Şubat – Başkumandan Vekili Enver Paşa, refakatinde Dördüncü Ordu 

Kumandanı Cemal Paşa olduğu halde Şubat’ın on dokuzuncu günü sabahleyin 

Medine-i Münevvere’ye muvâsalat eylediler. Kendileriyle beraber Postnişin-i 

Makâm-ı Hazreti Mevlana Çelebi Efendi Hazretleri, mahdûm-u emir-i Mekke 

Şerif Faysal Beyefendi Hazretleriyle, Suriye ve Filistin ekâbir-i uleması, müftüleri 

ve nakibü’l-eşrafi bulunuyordu. İstasyonda Şeyhü’l-harem Hazretleri ve bütün 

Medine-i Münevvere eşraf ve sâdâtı ulema ve vücuhiyle etraftan gelen binlerce 

urbân ve kabâil tarafından emsâl-i nâ-mesbûk merasim-i diniye ile istikbâl 

olundular.

Enver and Cemal Pasha are in Medina

The Deputy Commander-in-Chief Enver Pasha and Cemal Pasha, the Commander 

of the 4th Army came to Medina in the morning of the ninth of February. They had 

in their retinue His Highness Mevlana Çelebi from an Islamic monastery, Sharif 

Faysal, the son of the Sharif of Mecca, important wise men and muftis from Syria 

and Palestine, and official representatives of the family of the Blessed Prophet. 

His Highness the Blessed Şeyh has been met on the station by all the people and 

wise Sayyid men of Medina, thousands of Bedouins and tribes from the region 

with a unique religious ceremony.

Cemal Paşa İttifak komutanlarıyla beraber Şam’da

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Cemal Pasha, together with the commanders of the Central Powers in Damascus

IBB Atatürk Library Archive
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Cemal Paşa Hicaz’da askeri birlikleri denetlerken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Cemal Pasha, inspecting the military units in Hejaz

IBB Atatürk Library Archive

Cemal Paşa Şam sokaklarında

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Cemal Pasha in the streets of Damascus

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 3 Mart 1916 / 19 Şubat 1331 / 28 Rebiülahir 1334

Osmanlı - İtîlaf Devletleri Muharebesi

Tebiğ-i Resmi 493. Gün

3- Yemen Cephesi’nden son gelen rapordan 

Lehiç ile Şeyh Osman arasında geçen ki Afyûş 

Muharebesi’nde İngilizlerin huruc kuvveti 

kumandanı bulunan bir general dahil olduğu 

halde 160 maktul ve 100 mecruh verdikleri ve bir 

çok mekkâri hayvanatının telef olduğu tahakkuk 

etmiştir. Düşman bu muharebede boğucu gaz 

neşr eden top mermîyâtı istimâl etmiştir. 

The Fight of the Ottomans - The 
Allied Powers

Official Announcement 493rd Day

3 - According to the last report from the Yemen 

Front, there were 160 dead and 100 injured, including a general, who has been the commander of 

the assault units of the British in the Battle of Afyûş some time ago between Lehiç and Şeyh Osman, 

and many draft animals have been killed. The enemy has used chemical gas in this war.

Kudüs’te Türk Askeri ve yerli halkın bulunduğu bir sokak

Federal Alman Arşivi

A street in Jerusalem where Turkish soldiers and the local people are located

Federal German Archive
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Güney Filistin Cephesi ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, Kurmay 

Başkanı Fuad Bey ile cephe karargâhında.

Federal Alman Arşivi

The South Palestine front and Commander of the 4th Army, Cemal 
Pasha, in the front main camp with the chief of staff Fuad Bey.

Federal German Archive

Osmanlı subayı ve 

Şeyh Yusuf Ul Ursan 

Hicaz Cephesi’nde

Federal Alman Arşivi

An Ottoman officer 
and Shaykh Yusuf 
Ul Ursan on the 
Hejaz Front

Federal German Archive
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Tesvîr-i Efkâr 30 Mart 1916 / 17 Mart 1332 / 25 Cemaziyelevvel 1334

İngilizler Yemen’de de Mağlup!

(Resim): İngilizlerin Yemen Cephesi’ndeki taaruzlarına 
üssü’l-hareket ve nokta-i istinâd ittihaz eyledikleri Aden 
kasaba ve limanının manzara-i umûmîyesi.

(Resim): Yemen’de İngilizlerin Aden müstemlekesine karşı 
hareket eden ve İngilizlere mühim darbeler indirmeye 
muvaffak olan Kuvva-yı Osmaniye ve Mücahidîn-i Urbânın 
Umûmî Kumandanı Miralay Said Bey

(Harita): Aden civarında İngilizlerin taarruz teşebbüsünde 
bulundukları ve kuvva-yı Osmaniyye’nin celâdet ve şecaati 
karşısında mühim birkaç mağlubiyete uğradıkları Lehiç 
mıntıkasiyle son günlerde vekâyi-i cedîde-i harbiyyeye 
sahne olan Şeyh Osman mevkii ve sair mevâkiin mufassal 
haritası.

Harb-i Umûmî’nin, bizim mülkümüze aid muhtelif sahne-i 
musâra’alarından birini de Yemen’deki Aden mintikasının 
teşkil eylediği malumdur. İngilizler bu mıntıkada muhtelif 
tarihlerde taaruzî harekâta teşebbüs eylemişlerdi. Yemen 
kuvvâ-yı mürettebesini idare eden Miralay Said Bey, cidden 
dirayetli, gayur ve cesur bir kumandana yakışacak surette 
ittihaz eylediği tedâbir sayesinde Aden’e karşı tecavuzî 
harekâta ibtidâr etmiş ve geçen Haziran-i Ruminin 22 sinde 
İngiliz kuvvetleriyle vuku bulan mühim bir muharebeden 
sonra Aden’in on on beş kilometre şimalinde vaki Lehiç 
kasabasını zabt ve istirdâd ederek İngilizleri Aden’in ta yanı 
başında tahkim eyledikleri Şeyh Osman mevkiine ilticaya 
mecbur etmiş idi...

The British Have Lost In Yemen As Well!

(Photo): The general view of the town and port of Aden 
which the British have made into a base for their assaults 
on the Yemen Front.

(photo): Colonel Said, the General Commander of the 
Ottoman forces and Urban Fighters who move against the 
Aden colony of the British in Yemen and who have given 
important blows onto the British

(Map): A map of the Lehic region where the British have 
attacked near Aden and have suffered a couple of 
important defeats against the bravery and valor of the 
Ottoman units, and Şeyh Osman and other regions which 
have seen new fights these past few days.

World War I has been known to have happened on our land 
in the region of Aden in Yemen. The British have attempted 
assaults in this region on different dates. Thanks to the 
precautions Colonel Said who is commanding the forces in 
Yemen has taken and which are fit for a wise, zealous and 
brave commander, he has initiated a counterattack against 
those attacking Aden and after the battles with the British 
forces on July 4, he captured the town of Lehic which is 
ten-fifteen kilometers north of Aden, and forced the British 
to withdraw until the Şeyh Osman region....
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Yemen’de yerli savaşçılar

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Local fighters in Yemen

IBB Atatürk Library Archive

Yenen Sana’da görev 

yapan Osmanlı subayları

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Ottoman officers serving 
in Sana, Yemen

IBB Atatürk Library Archive

Yemen’deki Kataba Kalesi

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Kataba Fort in Yemen

IBB Atatürk Library Archive
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Medine-i Münevvere’de

Emir hazretlerinin muvasalatı - Hicaz ahalisine beyannamesi

Emir-i Mekke-i Mükerreme Şerif Ali Haydar Paşa Hazretleri Hicaz ahalisine 

hitâben suretini aşağıya derç ettiğimiz beyannameyi isdâr etmiştir.

“Besmele’den sonra: Din düşmanı olan ecnebilere yardım eden veya 

onlarla muhaberede bulunan ve yahud onlara izhar-ı meveddet 

eyleyenlerle devlet ve millete karşı isyanda bulunanlar ve bunların 

müttefiki olanlar nefislerine azab-ı ahiretten evvel ceza-yı dünyeviyeye 

maruz bulundurmuş olurlar.

The Travel of the Esteemed Commander - the 
Announcement of the Hejaz Population

His Highness the Sharif Ali Haydar Pasha, the Emir of Mecca, has 

published the following announcement addressing the residents of Hejaz.

Those who help or provide intelligence to or befriend the non-Muslims 

who are enemies of our religion and those who rebel against the state 

and the nation, and their allies will have placed themselves into a 

punishment in this world even before the punishment in the afterlife.

Medine Müdafii Fahrettin Paşa’nın 

gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A photograph of the young Fahrettin 
Pasha, Defender of Medina

IBB Atatürk Library Archive
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Medine Muhafız Taburu

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Medina Guardian Battalion

IBB Atatürk Library Archive

Fahrettin Paşa’nın hazırladığı 

Medine’nin savunma planı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fahrettin Pasha’s defense 
plan of Medina

IBB Atatürk Library Archive
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Fahrettin Paşa Hicaz Cephesi’nde çadır karargahının önünde

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fahrettin Pasha, in front of the tent camp on the Hejaz Front

IBB Atatürk Library Archive

Fahrettin Paşa Medine’de 

maiyetindeki subaylarla birlikte

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fahrettin Pasha with the 
attendant officers in Medina

IBB Atatürk Library Archive
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Fahrettin Paşa sancağa sarılı olarak bir açılış töreninde

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fahrettin Pasha, in an opening ceremony, wrapped into the flag

IBB Atatürk Library Archive

Fahrettin Paşa Medine 

dışında isyancıları takip 

ederken çadırının önünde

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fahrettin Pasha, in front 
of his tent, while tracking 
rebels outside Medina

IBB Atatürk Library Archive
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Fahrettin Paşa askerleriyle bayramlaşırken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fahrettin Pasha, exchange religious festival greetings 
with the soldiers

IBB Atatürk Library Archive
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Medine Müdafii Fahrettin Paşa

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fahrettin Pasha, Defender of Medina

IBB Atatürk Library Archive

Fahrettin Paşa eski dönemlere ait bir zırh ile

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fahrettin Pasha with an armor of earlier periods

IBB Atatürk Library Archive

Fahrettin Paşa

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fahrettin Pasha

IBB Atatürk Library Archive



178 Havâdis; 1916



179Havâdis; 1916





İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa ve Rusya) 

Ocak-1916’da Çanakkale’den ayrılınca, Türk 

Genelkurmayı’nın bu cephede iyi yetişmiş 

birliklerini başka cephelere gönderme ve 

diğer cepheleri takviye imkânı doğmuştu. Zira 

o tarihlerde Türk Ordusu pek çok cephede 

savaşıyordu. 

Enver Paşa batıda sürüp giden ve artık siper 

muharebelerine dönen çatışmalarda ittifak 

devletlerinin kazanmasını istiyordu. Asker 

takviyesi ile bu cephede kazanılacak bir 

zafere yardım etmeyi düşünüyordu. Bu arada 

İttifak Devletleri takviye isteyince Türk Ordusu 

Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın Avrupa 

cephelerine asker gönderme konusu gündeme 

geldi. 

Alman Genel Kurmay Başkanı General Von 

Hindenburg, 4 Haziran 1916’da bir kolorduluk 

kuvvetin Galiçya’ya gönderilmesini istedi. Türk 

Harbiye Nazırı bu teklif üzerine Çanakkale’de 

kendini kanıtlamış, savaş deneyimi artmış olan 

19. ve 20. Tümenlerin 15. Kolordu adı altında 

birleştirerek Galiçya’ya gönderilmesini istedi. 

Kolordu Komutanlığına Albay Yakup Yakup Şevki 

Beyi atadı. Daha sonra 8 Ekim 1916 yılında Albay 

Şevki Bey 14. Kolordu Komutanlığına atanınca, 

onun yerine Çanakkale Muharebeleri sırasında 

Müstahkem Mevkii Komutanlığını yürütmüş olan 

Tuğgeneral Cevat Paşa (Çobanlı) getirildi. 19. 

Tümen Komutanı da; Çanakkale’de 27. Alay 

Komutanı olarak görev yapan Yarbay Mehmet 

Şefik Beydi. 20. Tümen Komutanı ise Yarbay Yasin 

Hilmi Bey’di.  

Çanakkale’den sonra 19. Tümen Keşan’ın 

köylerinde (Kocaçeşme, Çamlıca, Çelebi 

özellikle 57. Alay, Yerlisu) 20. Tümen ise 

Şarköy civarında konaklamış ve eksikliklerini 

tamamlamaya başlamıştı. Tümenlerdeki zayıf, 

çelimsiz ve kısa boylu erler daha sağlam gürbüz 

ve uzun boylu erlerle değiştirilmişti. Toplam 

33.000 mevcutlu 15. Kolordu Kuvveti 10 Temmuz 

1916 tarihinde “Galiçya’ya hareket” emri aldı. 

Keşan’dan Uzunköprü’ye dek yayan yürüyen 

Kolordu birlikleri 16 Temmuz 1916 tarihinde trenle 

Galiçya’ya hareket etti. Bir alayın bütün ağırlıkları 

ile (cephane, hayvan, iaşe vb) yaklaşık 300 

vagon ile taşındığı, kolordunun altı alayı olduğu 

düşünülürse 1.800 vagon ile taşınan birlikler sekiz 

haftalık bir yolculuktan sonra Galiçya’ya gelmiş 

oldu.   

1914 Haziran’ında yapılan muharebelerde Ruslar, 

Avusturya-Macaristan topraklarında ilerledi. Daha 

sonra Almanlar tarafından durduruldu. Cephe 

yaklaşık bir buçuk senedir sakinliğini koruyordu. 

1916’nın Temmuz’unda tekrar saldırıya geçmek 

isteyen Ruslar büyük bir hazırlık yapıyordu. 

GALİÇYA’DA TÜRK ASKERİ



Nitekim 2 Eylül 1916 tarihinde saldırıya geçtiler.  

15 Kolordu Komutanlığı, Avusturya- Macaristan 

İmparatorluğu’nun Başkomutan Veliahtı Karl’ın 

emrine girdi. Türk Kuvvetleri Dinyester Irmağının 

kuzey kolları olan Zlota Lipa ve Narajowka’nın 

güneybatısında çarpışacaktı. 19. Tümen (57., 

72, ve 77. Alaylar) ile 20. Tümen de (61., 62. 

ve 63. Alaylar) Zlota Lipa nehri boyunca 

mevzilerine girdi. 19. Tümen kuzeyinde Hoffmann 

Kolordusu, 20. Tümen’in güneyinde de Gerok 

Grubu kuvvetleri vardı. Türk kuvvetleri Eylül 

ayındaki muharebeler girdi. Özellikle ilk bir 

haftada Kolordu 1500 kayıp verdi. 30 Eylül’e 

dek çarpışmalar sıklıkla sürdü. Özellikle 

Çanakkale’nin de en kahraman alaylardan biri 

olan 57. Alay en fazla kayba uğradı. Bölüklere 

komutan bulunamadı. Sonra cephe gerisine 

alındı. Belli bir süre sonra yine cepheye girerek 

savaştı.  20. Tümen de Rus kuvvetleri karşısında 

yine kahramanca direnerek zaman zaman bütün 

cephenin tehlikeye girmesini önledi. 

Çanakkale’de olduğu gibi Galiçya’da da 

cesurca çarpışan Türk birliklerinin 33.000’lik 

mevcudundan 12.000 kaybı vardır ki, bunun 

7.000’ni şehittir. 

Bugün Galiçya denen bölge Polonya’nın 

güneyinde, Çekoslavakya ile Ukrayna sınırının 

birleştiği kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır. 
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İkdam 15 Zilhicce 1334H / 30 Eylül 1332R / 13 Teşrinievvel 1916M

Galiçya’da Kahraman Kıtatımız

Kahraman kıtaatımızın Galiçya’da da hasm-ı 

müebbed ve melun Rusların muhacematına kemâl-i 

şan ve şerefle göğüs gererek, dedelerinin asır-dide 

intikamlarını almakta oldukları malumdur. Kıtaatımız 

Galiçya sahralarında müttefikleriyle birlikte menafi-i 

Osmaniye’yi müdafaaya şitab edeli beri hemen 

hafta geçmiyor ki parlak meser-i müdafaakarı 

ile düşmanlarını makhur ve dostlarımızı memnun 

etmesinler

Resim altyazısı: Türk zabitleri Galiçya istasyonlarından 

birinde geçerken

Our Brave Units in Galicia

We know that our brave units bare their breasts with valor and honor against the attacks of the Russians 

who are our eternal enemies, and are taking the century-old revenge of their grandfathers. Since the day 

our units went to the plains of Galicia to protect the interests of the Ottoman together with the allied troops, 

they make the enemies miserable and our friends happy with the victories almost every week

Photo bottom text: The Turkish officers passing from one of the stations in Galicia

Galiçya’da Cephe gerisine giden askerlerimiz

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Our soldiers moving behind the front in Galicia

IBB Atatürk Library Archive
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Hande Dergisinde yayınlanan bir karikatür : 

Rus: Bu mevsimde de ayak kaybedilir miymiş?

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A cartoon published in the Hande Magazine: 

Russian: Whoever would lose a leg in this season?

IBB Atatürk Library Archive

Müttefik subayları Galiçya’daki 

Türk Birlikleri’ni denetlerken.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Allied officers, inspecting the 
Turkish troops in Galicia.

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam/17 Şevval 1334H / 3 Ağustos 1332R / 16 Ağustos 1916M

Galiçya Cephesi’nde Kahraman 
Askerlerimiz

Viyana, 15 Ağustos (M.A.) Avusturya 

Cephesi’nde bulunan harp 

muhabirimizden; Tebşir ederim. Kahraman 

kıtaatımız Galiçya’da ilk defa Ruslarla 

karşılaştılar ve Rus taarruzunu pek şeciane 

ve Ruslara azim zayiat verdirmek suretiyle 

tard ettiler. Zabitan ve askerlerimiz büyük 

bir şevk ve neşe içinde Ruslara vurulacak 

yeni darbelere hazır bulunuyorlar. Vaktiyle 

büyük cedlerinin aynı bu havalide aynı 

düşman Ruslara çaldığı zaferli günlerini 

tahattur ederek onların ruhlarını şad 

etmekten mütevellid bir gurur her birinin 

simasında okunuyor

Our Brave Soldiers on the Galicia 
Front

Vienna, August 15 (M.A.) I’m reporting from 

our war reporter who is on the Austrian 

Front. Our brave units in Galicia have met 

the Russians for the first time and bravely 

fought back the Russians’ attacks and 

repelled them by causing heavy casualties 

to the Russians. Our officers and privates 

are full of joy and happiness, and ready to 

give new blows to the Russian. 

They remember the long gone days their great-grandfathers have achieved victories 

on this same land against the same Russian enemy and are proud to beatify their souls.
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Doğu Galiçya bölgesinde görev yapan Türk askerleri mevzilerde

Federal Alman Arşivi

Turkish soldiers at their posts serving on the Eastern Galicia region

Federal German Archive
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ikdam 25 Safer 1334H / 20 Kanunievvel 1331R / 2 Kanunisani 1916M

Galiçya’da Ne Oluyor?

Ruslar, azim kuvvetlerle iki-üç günden beri Avusturya –Macaristan ve Alman 

kıtaatına hücum teşebbüsatında bulunmuşlarsa da şimdiye kadar hiçbir 

muvaffakiyet elde edememişlerdir.

Resim alt yazısı: Rusların en ziyade hücum ettikleri Galiçya’nın cenub 

kısmındaki cephe kumandanı General Peflancar Baltın.

What is happening in Galicia?

The Russians have been attacking the Austrian-Hungarian and German units 

with big units for the last two-three days, but so far they have achieved nothing.

Photo bottom text: The Front Commander General Peflancar Baltin, who is on 

the southern section of Galicia where the Russians attack most.

Galiçya Cephesi’nde Türk Askerleri dinlenirken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi  

Turkish soldiers, resting at the Galicia Front

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 15 Zilkade 1334H / 31 Ağustos 1332R / 13 Eylül 1916M

Galiçya Sahne-i Harbinde Askerlerimiz

Kahramanane harekât ile azim ve cesaretlerini 

cihana teslim ettiriyorlar

Askerlerimiz Galiçya cephe-i harbinde müttefikleri 

Avusturya-Macar asakiriyle birlikte.

Galiçya’daki kıtaatımızın kahramanlığını Alman ve 

Avusturya-Macaristan matbuatı bir lisanı sitayişle 

tekrar etmektedirler. Asakir-i Osmaniye, cephe-i 

harbin en nazik bir mevkiinde düşmanın bütün 

hücumâtına mukavemet eyleyerek Moskof Ordusu’nu 

azim zayiata maruz bırakıyor. Dünkü tebliği 

resmimizde son Moskof taarruzlarının kendilerine 

8.000 kişilik zayiata mal edildiği de iş’ar olunuyordu.

Our Soldiers on the Battlefield of Galicia

Our soldiers show their merit and valor to the whole world with their heroic actions.

Out soldiers together with their allies the Austrian-Hungarian soldiers on the Galicia Front.

The German and Austrian-Hungarian newspapers repeat their commendation on the valor of our troops in 

Galicia. The Ottoman soldiers resist against all the attacks of the enemy in the most dangerous region of 

the warfront and cause the Russian army to suffer a great loss. In our yesterday’s official announcement it 

was stated that they have caused a loss of 8,000 units at the Russian attacks.

İkdam 29 Zilkade 1334H / 14 Eylül 1332R / 27 Eylül 1916M

Galiçya’da Kıtaat-i Osmaniye Karşısında

Rusların Son Hücumları da püskürtüldü.

Harita alt yazısı: Galiçya’da ahiran Rusların hücum ettikleri 

ve püskürtüldükleri Zlota Lipa ve Narayofka nehirleri 

arasındaki mevaki (köşede bu sahanın mufassal haritası).

Against the Ottoman Units in Galicia

The last attack of the Russians was repelled, too.

The regions between the Zlota Lipa and Narayofka rivers 

where the Russians attached and were repelled last in 

Galicia (a detailed map can be seen in the corner).
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Galiçya Cephesi ile ilgili bir propaganda kartı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A propaganda card related to the Galicia Front

IBB Atatürk Library Archive

Galiçya Cephesi gerisindeki bazı Türk Askerleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi  

Some Turkish Soldiers behind the Galicia Front

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 18 Şevval 1334H / 4 Ağustos 1332R / 17 Ağustos 1916M

Ordu-yi Osmani Galiçya ile Beraber Beş 
Cephede Harp Ediyor!

Moskof Ordusu’na En Seri Bir Surette Galebe Çalınacak 

Yere Bir Kısım Kıtaatımızın İ’zamı Münasebetiyle

Ordumuzdan bir kısmının Ruslara karşı Alman – Avusturya 

Ordusu’yla yan yana harp etmek üzere Galiçya’ya i’zamı 

haberi, şüphe yok, hepimizin sine-i iftiharımızı kabarttı. 

Resim alt yazısı: Çanakkale Cephesi’nin kahraman 

müdafii Galiçya Cephe-i harbinde

The Ottoman Army fights on five fronts with 
the Galicia!

On the occasion of some of our troops moving fast 

against the Russian army 

The news of the fact that some units of our army have 

been sent to Galicia in order to fight side by side with 

the German - Austrian army against the Russians has 

doubtlessly made all of us proud.

Photo bottom text: The brave defenders of the Gallipoli 

Front on the Galicia Front

Cepheye giden Türk Birlikleri Romen şehrinden geçerken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Turkish Units going to the front, passing through a Romanian city

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 7 Zilhicce 1334H / 22 Eylül 1332R / 5 Teşrinievvel 1916M

Osmanlılara Aşina-i Kadim Olan 
Tuna Sahillerinden İki Manzara

Orşova Şehri -Demir Kapılar Çağlayanı

Romenlerin harbe karışmasıyla bütün Tuna 

sahilleri hatıratı biz Osmanlıların ya’d-ı 

tazizimizde canlandı. Bugün resimlerini derc 

ettiğimiz Orşova kasabasıyla, Demirkapılar 

civarları bu hatıratın mühim bir parçasına aittir. 

Romanyalılar Macaristan’a tecavüzlerinde ilk 

hafta zarfında, Tuna’nın (Adakale)’yi vücuda 

getiren bugünkü yerinde Macar sahilinde kain 

Orşova kasabasını zapt etmişlerdi...

Resim 1: Orşova civarında “Demirkapılara” 

doğru geniş Tuna mecrasının ne kadar 

sarplaştığını ve daraldığını gösteren bir 

manzara

Resim 2: Tuna’nın sol yani Avusturya sahilinde 

kain Orşova kasabasının Sırbistan sahilinden 

görünüş

Two views of the Danube Shores which are known to the Ottomans

Demirkapılar Waterfall of the City Orshova

With the Romanians entering the war, all the Danube shores have reminded us the blessed memory of the 

Ottomans. Parts of the town of Orshova, which we have published today in a few photos, and the region 

of Demirkapılar are an important part of this memory. During the first week the Romanians have attacked 

the Hungarian, they have captured the town of Orshova on the Hungarian shore in its place today which is 

forming (Adakale) of the Danube...

Photo 1: A views showing how steep and narrow the bed of the Danube becomes near “Demirkapılar” around 

Orshova

Photo 2: A views of the Serbian coast of the town of Orshova on the left, that is the Austrian shores of the 

Danube

Cephedeki Türk ve Alman komutanlar

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Turkish and German commanders at the front

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 21 Şevval 1334H / 7 Ağustos 1332R / 20 Ağustos 1916M

Galiçya ve İran Hututi Harbiyesinde

Kıtaatı Osmaniye’nin Harekatı

Galiçya’ya izam olunan kataatı Osmaniye’nin Ruslarla 

teması temadi etmektedir. Dünkü Alman ve Avusturya-

Macar tebliğleri ilk defa olarak ordumuzun harekâtından 

bahis ederek Butmer Ordusu idaresine tevdi edilen kıtaatı 

Osmaniye Rus hücumlarını püskürtmüşlerdir deniliyordu.

Harita alt yazısı: Kıtaatı Osmaniye’nin icra-yı harekat etmekte 

olduğu Galiçya’nın şimal kısmına isabet eden ve 150 km. 

tulünde kont Butmer kumandası altındaki cephe.

On the Galicia and Iran Frontlines

The Campaign of the Ottoman Units

The slash of the Ottoman units which have been sent to 

Galicia with the Russians is continuing. Yesterday the German 

and Austrian-Hungarian announcements have mentioned the 

campaign of our army for the first time and stated that the 

Ottoman units which have been placed under the command 

of the Botmer Army have repelled the Russian attacks..

Map bottom text: The front under the command of Count 

Botmer which is 150 km long and located at the north of 

Galicia, where the Ottoman units are fighting. 

Galiçya Cephesi’nde 

ön hatlarda yer 

alan makineli tüfek 

başındaki Osmanlı 

askerleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Ottoman soldiers at 
the machineguns 
located at the 
frontlines at the 
Galicia Front

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 13 Teşrinisani 1916M / 31 Teşrinievvel 1332R / 16 Muharrem 1335H

Galiçya ve Dobruca‘da Bulunan Gazilerimize 
İhda Olunan Tütün Paketleri

Lodovik Vinç tarafından 10.000, Mösyö M ve Mayer 

tarafından 10.000, Dicle Osmanlı Bakkaliye mağazası 

Beyoğlu ve Pangaltı şubesi tarafından 500, Hamidiye  

tarafından 2000,  Şirket-i Hayriye tarafından 7500, Osmanlı 

Dava Vekilleri Barosu tarafından 3000, Mimar Etem  ve 

Nurican Efendiler tarafından 1000, Kopernik Haçadoryan 

Efendi tarafından 2000, Ali Askar Tebrizi ticarethanesi 

tarafından 2000, Kağıtçı Hacı Muhtar Kehmenmui tarafından 

2000, Kağıtçı Hacı Abbas Kehmenmui tarafından 2000, 

Ümid mağazası sahibi Ahmet zade tarafından 2000 paket 

tütün alınmıştır.

Tobacco Packages Which Were Given As Gifts To Our Veterans In Galicia And Dobruca

Lodovik Vinç bought 10,000 packages of tobacco, Monsieur M and Mayer 10,000, the Beyoğlu and 

Pangaltı branches of the Tigris Ottoman Market store 500, Hamidiye 2,000, Şirket-i Hayriye 7,500, Ottoman 

Advocate Bar 3,000, Architect Etem and Nurican 1,000, Mr Kopernik Haçadoryan 2,000, Ali Askar Tebrizi 

company 2,000, Stationer Hacı Muhtar Kehmenmui 2,000, Stationer Hacı Abbas Kehmenmui 2,000, and the 

owner of the Ümid store Ahmet zade bought 2,000 packages.

Galiçya’da Türk 

birlikleri bir kasaba 

yakınından geçerken 

sivil halkın kendilerine 

olan ilgisini gösteren 

bir fotoğraf.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A photograph 
showing the attention 

of the civilian 
population towards 

the Turkish units 
passing through a 

town in Galicia.

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 17 Şevval 1334H / 3 Ağustos 1332R / 16 Ağustos 1916M

Galiçya’da Türk Bayrağı

Dün, Hemedan Ovası’ndaki 

muvaffakiyetlerini tes’îd ettiğimiz 

kalemle bugün de ordumuzun Galiçya 

sahralarında açtığı bayrağı selamlıyoruz.

En büyük ve en yakın düşmanımız olan 

Moskoflarla harp etmek üzere Galiçya’ya 

bir Türk Ordusu göndermek fikrini bilâ-

kayd ve şart alkışlarız; çünkü bu vak’anın 

maddî ve manevî temin edeceği fâideler 

o kadar büyüktür ki bir iki sütunluk bir 

makale ile bunları teşrîhe âdeta imkân 

bulamayız. Ancak şu kadar diyeceğiz ki 

kuvvetli bir Türk Ordusu’nun Bulgaristan, 

Sırbistan ve Macaristan’dan geçerek 

Galiçya’da kahraman müttefikleriyle 

birlikte aynı safta hatt-ı harbe girmesi 

Osmanlı tarihi için ne kadar şanlı bir 

hadise teşkil ve bizim hakkımızda 

dosttan ve düşmandan ne kadar büyük 

teveccühler celb ederse etsin, bu 

iştirakin te’min eylediği maddî fâidenin 

ehemmiyeti yine pek büyüktür.

The Turkish Flag in Galicia

We greet the flag which was opened on 

the fields of our army in Galicia with the 

same pen we used yesterday to congratulate on the success in the Hemedan Plains...

We applaud the idea of sending a Turkish army to Galicia in order to fight with the Russians 

who are our greatest and nearest enemies, because the material and immaterial benefits 

that will be caused by this event are so great that we cannot explain them with a short 

article of one-two columns. But we should mention that in addition to the honor which a 

strong Turkish Army that crosses Bulgaria, Serbia, and Hungary and fights with its valorous 

allies in Galicia on the same front will add to the Ottoman history and again the prestige 

this will bestow upon us against friends and foe, the importance of these material benefits 

of this joining will be great as well...
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Tesfîr-i Efkâr 30 Teşrinisani 1916M / 17 Teşrinisani 1332R / 4 Safer 1335H

Aleksandraya’yı Kıtaatımız Zabt Etti

Tuna’yı Geçen Makenzen Grubu Arasında Kıtaat-İ 

Osmaniye’de Kemal-i Şan ve Şerefle İleri Harekatına 

İştirak Ediyorlar.

(Resim): Tuna Sahili’nde Ziştovi’den 40 kilometre 

dahilinde kain olup şecii kıtaatımızın seri ileri harekatı 

sayesinde birçok ganaim ile beraber zabt edilen ve 

el-yevm üzerinde rayet-i Osmani temevvüç etmekte 

bulunan Aleksandraya Kasabası’nda bir sokak.  “Ahiren 

celp ettiğimiz Romanya’ya ait mufassal bir Almanca 

seyahatnameden nakl ve iktibas edilmiştir.”

(Harita): Karargah-ı Umûmî’nin dünki tebliği resmisine 

nazaran kıtaatımızın seri bir ileri hareketi ile 

Romanyalılardan zapt edilen Aleksandraya’nın mevkii 

ile o havaliyi gösterir harita.

Karargah-ı Umûmî’nin dünkü son haberler kısmımızda 

münderiç tebliği, Tuna Nehri’ni mürûr eden kıtaatımızın 

14 Teşrînisani’de Aleksandraya şehrini zapt ettiklerini 

ve şehr-i mezkurda 1 lokomotif, 140 vagon ve birçok 

zehair iğtinam eylediklerini bildirmektedir.

Our Troops Have Captured Alexandria

The Ottoman Units in the Makenzen Group which 

has crossed the Danube are continuing their 

advancement with glory and valor.

(Photo): A street of the town of Alexandria where the 

Ottoman flag is fluttering today, which was captured 

with many spoils thanks to the fast advancement of 

our valorous units, and which is located 40 kilometers 

inland of Ziştovi on the shores of the Danube. “This 

was extracted from a detailed German travel journal about Romania which we have found later.”

(Map): A map showing Alexandria and its near region which was captured from the Romanians 

by the fast move of our units according to yesterday’s telegraph from the Headquarters.

The announcement of the Headquarters which was stated in the section of the last news of 

yesterday states that our units which have crossed the Danube river have captured the city of 

Alexandria in November 27, and got 1 locomotive, 140 wagons and a great amount of supplies in 

the respective city as spoils.
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Galiçya Cephesi’nde ateşli 

bombalarını 60 metreye kadar 

savuran Osmanlı yiğitleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Courageous Ottoman fighters 
throwing their firebombs up to 
60 meters at the Galicia Front

IBB Atatürk Library Archive

Galiçya’daki Türk Şehitliği

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Turkish war cemetery in Galicia

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 18 Şevval 1334H / 4 Ağustos 1332R / 17 Ağustos 1916M

Galiçya’da Türkler

Viyana, 19 Ağustos ( M.A.) - Kıtaât-ı 

Osmaniye’nin Galiçya harekâtına iştirâki 

sebebiyle Viyana’da Türkiye lehine tezâhürât-ı 

dostânede bulunulmuştur.

Viyana, 12 ( K. ) – [ Gecikmiştir ] Noya Wiener 

Telegraph diyor ki: “Kahraman Türk alayları: 

“Hepimiz her birimiz, her birimiz hepimiz için”  

düstûr-i hareketi ile Galiçya’da harp etmeye 

geliyorlar. İ’tilâf aynı şeyi yapmak teşebbüsünde 

bulundu. Fakat İngilizlerle Fransızların Rus 

ve Sırplara iltihâk hususunda nasıl muvaffak 

oldukları Çanakkale seferinde tanîn-i endâz 

olan sükutları ile sabit oldu. Diğer taraftan 

Marsilya’da karaya çıkarılan Rus askerinin 

pandomiması da Çarın askerleri garptaki silah 

kardeşleri ile nasıl birleşmiş olduklarını aynı 

derecede ayân bir surette göstermiştir.

Bu suretle bu harbin imtidadınca şimdiye kadar 

şecaat ve liyakatının o kadar parlak delillerini 

göstermiş olan Türk orduları bundan böyle 

Galiçya cephesinde de müttefiklerle omuz 

omuza harp edeceklerdir. Cenûb-i şarkîdeki 

silah kardeşimiz bilir ki Rus ittihadının başlıca 

gayelerinden biri İstanbul ile Boğazlara mâlik 

olmaktır ve Moskof idrakine göre İstanbul yolu 

Tuna İmparatorluğu’ndan geçmektedir.

The Turks in Galicia

Vienna, August 19 ( M.A.) – There have been 

friendly demonstrations in favor of Turkey in 

Vienna because of the participation of the 

Ottoman troops in the Galicia Campaign.

Vienna,  12 ( K. ) – [ Delayed. ] Noya Wiener 

Telegraph writes: “The Valorous Turkish 

Regiments have come to fight in Galicia according to the principle “One for all, all for 

one”.... So the Turkish armies which have shown brilliant evidence of their bravery and 

merit uncountable times during this war will from now on also fight side by side with their 

allies on the Galicia Front. Our brothers in arms in the southeast know that one of the first 

objectives of the Russian units is to capture Istanbul and the Straits, and according to the 

Russians, the way to Istanbul goes through the Empire of the Danube....
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Galiçya’da yaralı subaylarımızın ve erlerimizin Avusturya-Macaristan hükümeti tarafından hastanede tedavileri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Treatment of our wounded officers and privates in Galicia by the Austrian-Hungarian government

IBB Atatürk Library Archive

Galiçya Cephesi’nde düşmanı 

bekleyen Osmanlı nöbetçisi

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

An Ottoman Guard guarding the 
existence of his sacred motherland 
with his life on the Galicia Front

IBB Atatürk Library Archive









Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin 

hakim olduğu Mısır ve Süveyş Kanalı’na IV. Ordu ile 

bir harekât düzenlemişti. Eğer Kanal’a saldırılırsa 

Mısır halkının İngilizlere karşı ayaklanacağı da 

düşünülmüş ve bu konuda çalışmalar yapılmıştı. 

1915 yılının Ocak ayında iki koldan yapılan harekâtı 

Ordu Komutanı Cemal Paşa biri kıyıdan diğeri de 

güneyden olmak üzere başlatmış ancak teknik 

imkânların yetersizliğinden, İngilizlerin Kanal’da 

kuvvetli tahkimat yapmaları yüzünden saldırı 

başarısız olmuş ve harekâta ara verilmişti. Uzun bir 

ara döneminden sonra saldırı için tekrar hazırlanan 

Osmanlı Kuvvetleri bu kez Alman Albay Kress 

von Kressenstein komutasında 27 Temmuz 1916 

tarihinde harekete geçti. Bu harekâta 10.000 

asker katılarak saldırı yenilenmiş ama ulaşım 

imkânlarının yetersizliğinden ilki gibi yenilgi ile 

sonuçlanmış, bunun üzerine Osmanlı birlikleri 

geri çekilerek Al-Arish’te konuşlanmak zorunda 

kalmıştır. İngiliz birlikleri ise karşı taarruza geçerek 

Sina Yarımadası’na saldırmış ve burada hızla 

ilerleyerek 1916 yılı içerisinde Suriye yakınlarına, 

Filistin’e dek gelmiştir. 

Kanal’a yapılan II. Harekât sebebiyle Mısır 

ele geçirilemediyse de burada İngilizler yine 

muhtemel bir saldırıya karşı Kanal’ın güvenliğini 

sağlamak için önemli sayıda birliklerini burada 

tutmak zorunda kalmışlardır.

İKİNCİ KANAL HAREKÂTI
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Süveyş Kanalı civarını 

gösteren harita

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A map of the time showing the 
region around the Suez Canal

IBB Atatürk Library Archive
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Süveyş Kanalı civarında İngiliz birlikleriyle çarpışan Türk birliklerini gösteren bir propaganda kartı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A propaganda card showing Turkish troops fighting with British troops near the Suez Canal

IBB Atatürk Library Archive

Süveyş Kanalı’na ilerleyen Osmanlı birliklerini gösteren bir kartpostal

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A postcard showing the Ottoman troops advancing to the Suez Canal

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 29 Muharrem 1334H / 25 Teşrinisani 1331R / 7 

Kanunievvel 1915M

Mısır Sularında Alman 
Tahtelbahirleri

Bir İngiliz gambotunu torpillediler

Avrupa’yı muhit bütün denizlerin 

hiç ümit edilmeyen bir noktasında 

İngiliz sefâininin önüne çıkan ve bir-

iki gün evvel de Mısır sularında bir 

İngiliz gambotunu torpilleyen son 

sistem Alman tahtelbahirlerinden 

biri açık denizde…

Mısır sularında sahil muhafazasına 

mahsus İngiliz gambotundan 

birinin torpillenmesi Alman 

tahtelbahirlerinin faaliyet sahalarını 

ne derece tevsi’ etmiş olduklarını 

gösteriyor. Filhakika Şimal ne Manş 

Denizlerinde tahtelbahirlerin nüfuz 

etmediği hiçbir yer kalmadığı gibi 

Bahr-i Sefid’inde her noktası artık 

onların daire-i taarruzu dahilindedir. 

Foto alt yazısı: Tahtelbahiriyle ilk 

önce Gelibolu’ya gelerek İngilizlerin 

“Triumph” ve Majestic” kruvazörlerini 

torpilleyen Kaptan Hersing

German submarines in 
Egyptian waters

They shot down a British gunboat 

with torpedoes

A modern German submarine in 

open waters which has suddenly 

appeared in a most unexpected 

spot in the seas encircling Europe 

in front of British vessels and which 

has sunk a British gunboat with its torpedo in Egyptian waters two days ago…

The fact that one of the British gunboats of the coastal guard has been sunk by a torpedo in Egyptian 

waters shows the great expansion of the area of activity of the German submarines. Indeed, just like 

there is no place anymore in the English Channel where the submarines show presence, likewise the 

every spot of the Mediterranean is also inside their area of attack now. 

Photo bottom text: Captain Otto Hersing who has come with his submarine first to Gallipoli and sunk the 

British cruisers “Triumph” and “Majestic” with his torpedoes
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II. Kanal Harekatında Osmanlı toplarının ateşi

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Fire of the Ottoman guns on the 2nd Canal Campaign

IBB Atatürk Library Archive

Süveyş- Kanalı civarında Dördüncü Ordu Komutanı Cemal Paşa muharebe 

hakkında bilgi alırken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Cemal Pasha, Commander of the Fourth Army, getting briefed near the Suez Canal

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 28 Rebiülahir 1334H / 19 Şubat 1331R / 3 Mart 1916M

Enver Paşa Kudüs’te Makâmât-ı 
Mukaddese Ziyaretleri

.... 16 şubat (M.A.)- Başkumandan Vekili 

Enver Paşa Hazretleri refakatlerinde 

Dördüncü Ordu Kumandanı ve Bahriye 

Nazırı Cemal Paşa hazretleri olduğu 

halde Harem-i Şerifi ziyaret eyleyerek 

sahratullahü’l-müşerrefede ve Hazret-i 

Ömerü’l-Faruk’un mescid-i mahsusasında 

ikişer rekat namaz kılmışlardır.

Enver Pasha’s Visit of the Holy 
Places in Jerusalem

....February 16 (M.A.)- The Deputy 

Commander-in-Chief Enver Pasha and the Commander of the Fourth Army and Ministry of the Navy Cemal 

Pasha have visited the temple mount (Harem-i Sharif) and prayed a short two rakat prayer in the Blessed 

Ömer Mosque. 

Enver ve Cemal paşalar Kudüs’teki Ömer Mescidi’ni ziyaret ederken.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Enver and Cemal Pasha, visiting Omar Mosque in Jerusalem.

IBB Atatürk Library Archive
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Sina’da cephe gerisinden bir arazi fotoğrafı.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A field photograph from the back of the Sinai front.

IBB Atatürk Library Archive

Sina Cephesi’nde askeri birliklerin kullandığı barakalar

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Barracks used by the military troops on the Sinai Front

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 10 Şevval 1334H / 27 Temmuz 1332R / 9 Ağustos 

1916M

Mısır Hududunda Katiye’deki 
Muvaffakiyatımız

İngiliz kıtatına nagehane bir darbe 

– Taarruz için Osmanlı kumandanı 

tarafından intihab olunan zaman 

İngilizleri şaşırtmış

Harita alt yazısı: Hududumuzla Süveyş 

Kanalı arasındaki havaliyi, muvaffakiyet 

ettiğimiz (Katiye)mevkiini gösteren harita

Osmanlı Kumandanlığı, hareket-i 

harbiyenin henüz gayr-i kabil-i icra 

olunduğunu bu mevsimde İngilizlin en 

ziyade can alacak yerlerinden, Mısır 

hududu üzerinden mühim bir darbe 

vurmuştur.

Our achievements in “Katiye” on 
the Egyptian border

The time of the offensive which has been 

determined by the Ottoman Commander 

against the British units has surprised 

the British 

Map bottom text: A map showing the 

(Katiye) region where we have shown success between our borders and the Suez Canal.

The Ottoman Command has given the British an important blow in a time of the war campaign when it was 

impossible to carry out an operation where it hurts them most, on the Egyptian border.

Osmanlı 80. Piyade Alayına ait bu sancak 

Avustralyalı Levazım Çavuşu Dennis 

Walker tarafından 23 Aralık 1916 tarihinde 

Magdhaba muharebesinde teslim alınmıştır.

Regimental standard of the Ottoman 80th 
Infantry Regiment captured at Magdhaba 
by Quartermaster Sergeant Dennis Walker, 

2nd Australian Light Horse Regiment,  
on 23 December 1916.
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Kanal Cephesinde görev yapan Alman ve Osmanlı subayları karargah önünde

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

German and Ottoman officers serving on the Canal Front, in front of the headquarters

IBB Atatürk Library Archive

Süveyş Kanalı civarına büyük sahra topları mekkareler eşliğinde taşınırken.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Big field guns, which were carried near the Suez Canal, in the company of draft animals.

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 15 Zilkade 1334H / 31 Ağustos 1332R / 13 Eylül 1916M

Sina ve Filistin’de Umran

Tur-i Sina ve Arz-ı Filistin’e son zamanlarda 

mühim asar-ı ümran vücuda getirilmiş, 

demiryolları yapılmış, pek çok terakki meşhûd 

olmaya başlamıştır.

(Resim): Tur-i Sina şibh-i ceziresinin merkezinde 

kain olup ta bidayet-i harbde Asakir-i 

Osmaniye tarafından zabt edilen ve şimdi 

de Şibh-i cezire’de vücuda getirilen yollar ve 

asâr-ı ümran sayesinde kesb-i ehemmiyet eden 

Kalatü’n-Nahl mevkii

Son zamanlarda arz-ı Filistin ve Tur-i Sina 

Şibh-i ceziresinde mühim asar-ı ümran vücuda 

getirildiğine dair yerli ve ecnebi matbuatında 

bir hayli neşriyata tesadüf olunuyor. Bu 

cümleden olmak üzere Nieuwe Rotterdamsche 

Courant namındaki Flemenk Gazetesi de ahiren 

bir makale yazarak bu havali-i harrada iki 

senelik harp esnasında husele gelen terakkiyat 

hakkında sitayişkârene bazı malumat vermiştir. 

Hakikaten bugün Suriye havalisini ve bilhassa 

Kudüs-i Şerif’den itibaren Tur-i Sina Şibh-i  

ceziresine doğru  olan mıntıkayı ziyaret edenler 

hemen yekzeban olarak buralarda tahmin 

intizarın fevkinden mamuriyet asarı görülmeye 

başlandığını söylemektedirler.

Umran In Sinai And Palestine.

There have been many important investments 

and railways in Sinai and Palestine, and many developments can be seen now with the naked eye.

(Photo): Kalatü’n-Nahl, which is located in the center of the Sinai Peninsula and which was at the 

beginning of the war captured by the Ottoman forces and which has become important because of the 

roads and important monuments which have been built on the peninsula. 

We have seen many publications in the local and foreign press regarding the fact that important 

monuments have been built recently in Palestine and the Sinai Peninsula. Among them is the 

newspaper named Nieuwe Rotterdamsche Courant from Holland, which has published an article a 

short time ago, and given some praising information about the development which has occurred in this 

hot region in the last two years of the war. Indeed, today everybody who visits the Syrian region and 

especially the region between Jerusalem and the Sinai Peninsula say likewise that these regions have 

started to show a development speed above the estimated and expected levels....
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Sina’da yaralı askerlerimizi taşımak için kullanılan deve ambulanslar (Kakule)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi   

Camel ambulances used to carry our wounded soldiers in Sinai (Kakule)

IBB Atatürk Library Archive

Dördüncü Ordu’muza 

dair: Bi’rü’s-sebu’ya giden 

demiryolunun açılış töreni

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

About our Fourth Army: 
Opening ceremony of the 

railways to Bi’rü’s-sebu 
(Beersheba)

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 29 Şevval 1334H / 15 Ağustos 1332R / 

28 Ağustos 1916M

Tebliğ-i Resmi

14 Ağustos 332 tarihiyle 

karargâh-ı umumiden tebliğ 

olunmuştur:

Gazze civarında bir düşman gemisinden uçurularak bomba atan 5 tayyareden birisi sükût etmiş ve 

tayyareci tayyaresiyle beraber esir edilmiştir. Aynı günde Ariş’e gelen 2 tayyare dahi ateşlerimizin 

tesiriyle firara mecbur olmuştur.

Official Announcement

The Headquarters of the General Staff stated in August 27, 1916:

One of the 5 planes which took off from an enemy vessel near Gazze has been shot down and the 

pilot captured together with his plane. On the same day, 2 planes that had come to Ariş had been 

forced to flee because they were met with fire.

Osmanlı süvari birlikleri çadırlı ordugahlarından ayrılırken (Sina Yarımadası)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Ottoman cavalry units, leaving their camps tents (Sinai Peninsula)

IBB Atatürk Library Archive
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Sina ve Filistin Cephesi’nde hurmalıklar 

içersinde gizlenen Osmanlı askerleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Ottoman soldiers hiding among the palm 
gardens on the Sinai and Palestine Front

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 15 Zilkade 1334H / 30 Ağustos 1332R / 12 Eylül 1916M

Sina Çölü ve Cenûbi Filistin

Berlin, 10 Eylül (M. A.) – “ Nieuwe 

Rotterdamsche Courant” nâm Flemenk 

Gazetesi’nin Balkan muhabiri son iki 

sene-i harbiyye zarfında Tur-ı Sina Şibh-i 

ceziresiyle cenûbî Filistin‘de husule 

gelen âsâr-ı ümran hakkında ber-vech-i 

âti tafsilat veriyor: Vaktiyle kimsenin 

ayak atmadığı yerler şimdi yollarla 

mestur bulunuyor. Yüzlerce kilometrelik 

demiryolu hututu inşâ edilmiş ve birçok 

fabrikalar ve destgâhlar meydana 

çıkmıştır. Bu gibi müessesat-ı ümranın 

te’sirat-ı maneviyyesi dahi fevâid-i 

maddiyyesinden geri kalmamaktadır...

The Sinai Desert and South Palestine

Berlin, September 23, 1916 (M. A.) – The Balkan reporter of the newspaper named “Nieuwe Rotterdamsche 

Courant” from Holland making the following explanation about the investments in the Sinai Peninsula and 

the south of Palestine that have been done in the past two years, while the war has continued: Places 

where once nobody walked have roads now. Hundreds of kilometers of railways have been constructed 

and many factories and workshops built. The moral strength given by such investments are now less than 

material strength.

Osmanlı topçu askeri 

ateşe hazırlanıyor.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Ottoman artillery soldier is 
getting the cannon ready.

IBB Atatürk Library Archive
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Kanal Cephesi’nde komutanlarımız bir tümeni denetlerken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Our commanders on the Canal Front, inspecting a division

IBB Atatürk Library Archive

Osmanlı süvari birlikleri Kanal Cephesi’ndeyken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Ottoman cavalry units on the Canal Front

IBB Atatürk Library Archive
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Sina’da eğitim yapan Osmanlı makineli tüfek bölüğü

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

An Ottoman machinegun division training in Sinai

IBB Atatürk Library Archive

Türk savunma hendekleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Turkish defense ditches

IBB Atatürk Library Archive
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Filistin bölgesinde Osmanlı makineli tüfek birliği

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Ottoman machinegun troops in the Palestine region

IBB Atatürk Library Archive





MAKEDONYA CEPHESİ

İtilaf Devletleri Rusya ile bağlantı kurmak, 

boğazlar yoluyla yardım edebilmek için ilk önce 

Çanakkale’ye saldırdı ancak burada başarısız 

olunca başka bir bağlantı kurmayı planladılar. 

Alman ve Avusturya-Macaristan İmp.nun Ege 

Denizi kıyılarına inmelerini engellemek, Osmanlı 

Devleti ile Almanya birliklerinin birleşmelerini 

önlemek, Fransa ve Rusya İtalya cephelerinde 

Almanların baskısını hafifletmek ve Sırp ordusuna 

yardım edebilmek için Makedonya’da yeni bir 

cephe açılmasına karar verildi1.

1916 yılının Ağustos ayında Almanya’da Enver 

Paşa’nın da katıldığı bir toplantıda yeni açılan 

cephe olan Makedonya’daki durum tartışılmıştı. 

İttifak devletleri için Viyana-Belgrat-Sofya-İstanbul 

hattının açık tutulması önemliydi. Çünkü Türk 

birlikleri ihtiyaç duyduğu bazı ikmal maddelerinin 

sağlayabilecekti. Ayrıca İngilizlerin, Fransızların 

Balkanlar üzerinden Rusya ile olan bağlantısı da 

önlenmiş olacaktı.

Almanların isteği üzerine 12 Eylül 1916 tarihinde 

Türk birliklerinin gönderilmesi kararlaştırıldı. 

Enver Paşa intikal halinde olan 50. Türk Piyade 

Tümeni’nin İstanbul’a dönmesini emretti. 

Bu tümenin karargâhı o sırada Pozantı’da 

bulunuyordu. 

1 1. Dünya Harbi, VII Cilt Avrupa Muharebeleri 3. Kısım 
Makedonya Cephesi, s 21.

Tümen tekrardan düzenlenerek komuta kadrosu 

şöyle oluşturuldu:

Tümen Komutanı: Kurmay Yarbay Şükrü Naili 

(Korg. Gökberk)

157. Piyade Alay Komutanı: Yarbay Arif Bey.

158. Piyade Alay Komutanı: Binbaşı Nedim Bey.

169. Piyade Alay Komutanı: Yarbay Servet Bey.

50. Topçu Alayı Komutanı: Binbaşı Sadık Bey.

50. Tümen 21 Eylül 1916’da demiryolu ile 

Makedonya Cephesine doğru yola çıktı. 

Yolculuk 25 Ekim 1916’da nihayete erdi. Tümene 

ait ilk birlikler Drama’ya vardı. Meriç ağzı ile 

Serez arasında savunma görevi yapan Bulgar 

komutanından Angista dolayında toplanacağına 

dair emri aldı. Bu arada Kurmay Yarbay Şükrü 

Naili Bey karargâhı ile 10 Ekim 1916’da Drama’ya 

varmıştı. 

Osmanlı birliklerinin eksikliklerinin tamamlanması 

ve bazı sağlık sorunlarının giderilmesi için belli 

bir zaman geçtikten sonra 31 Ekim 1916 tarihinde 

Karabayır Muharebesi başladı. Şiddetli top 

ateşi ile başlayan saldırı daha çok 50. Tümen’in 

169. Piyade Alayı kesiminde Tevfikbey Çiftliği 

dolaylarında etkili oluyordu. İngilizler saldırılarını 

donanmanın da desteğini alarak Neohori-

Dedeballı istikametinde yoğunlaştırdılar. İngiliz 

birliklerini Türk birlikleri durdurdu. Muharebede 



50. Türk Tümeni’nden 19 şehit, 90 yaralı ve dört 

kayıp olmak üzere toplam 113 kişiydi2. 

Daha sonra zaman zaman İngilizlerin Serez 

bölgesine yaptığı saldırılar Türk birliklerince 

başarıyla önlendi. Bunun üzerine 2. Bulgar 

Komutanı tarafından 50. Türk Piyade Tümeni’ne 

“Zafer” adı verildi3.

20. Kolordu hazırlıklarını tamamladıktan sonra 

25 Kasım 1916’da cepheye gitmek için yola çıktı. 

6 Aralık 1916’da 20. Kolordu Komutanı karargâhı 

ile birlikte Drama’ya geldi. Cephede durgunluk 

devam ediyordu. Osmanlı Ordusu’nun görevi şu 

şeklide belirlenmişti:

 “Kendi sorumluluk alanına verilen cepheyi 

düşmandan temizlemek, arazide mevcut 

konumunu korumak, düşman saldırılarını 

önlemek.” 

Ancak Aralık 1916 sonuna dek cephede saldırılar 

olmadı, durgunluk sürüp gitti. 

Padişah V. Reşat 26 Aralık 1916’da Osmanlı 

birliklerine şu mesajı yolladı:

“Asker evlatlarım…

2 a.g.e, s 36.
3 a.g.e, s 38.

Sizlerin ve silah arkadaşlarınızın kazandığınız 

muzafferiyetlerinizden emin olduğum halde, daha 

ziyade kan dökülmesine meydan vermemek için 

müttefik hükümetlerle birlikte düşmanlarınıza 

barış görüşmelerine girişmeyi teklif ettik. Bu 

insanca davranışın verimli bir sonuç alınıp 

alınmayacağını bilemem. Bununla beraber şerefli 

bir barış elde edilinceye dek benzer direnme ve 

kesin karar ile aynı kahramanlık ve fedakârlıkla 

vazifeleriniz yapmanızı isterim. Şimdiye kadar 

olduğu gibi Allah lütuflarının silahlarımıza 

yardımcı olmasını Cenab-ı Hak’tan dilerim4.”

Makedonya Cephesi’nde üstünlüğü elinde 

bulunduran İttifak Devletleri Ağustos ayı 

sonlarına doğru bu üstünlüğünü İtilaf Devletlerine 

kaptırmıştır. Cephenin Manastır kesiminde 

yenilgiye uğramış ve Manastır’ın kuzeyine 

çekilmek zorunda kalmıştır.

İttifak Devletleri 12 Aralık 1916 tarihinde bir 

ateşkes ve barış teklifinde bulunmuşsa da, 

bu reddedilmiş hatta ABD Başkanı Wilson’un 

arabuluculuk yapmasına rağmen cephede 

ateşkes sağlanamamıştır.

4 1. Dünya Harbi, VII Cilt Avrupa Muharebeleri 3. Kısım 
Makedonya Cephesi,  s 46.



1916 yılında Haziran ayında Rus birlikleri 

Avusturya-Macaristan birliklerini ağır bir 

yenilgiye uğratınca tarafsız olan Romanya İtilaf 

Devletleri tarafında savaşa katıldı (27 Ağustos 

1916). Savaşa gayet iyi hazırlanan Romanya’nın 

800 bin üzerinde askeri vardı. Romen ordusu 

Karpat Dağları üzerinden Macaristan’a taarruz 

edecek, Transilvanya’yı ele geçirecek ve oradan 

Budapeşte’ye doğru ilerleyecekti.

*

20 Temmuz 1916 tarihinde Başkomutanlık Vekâleti 

Bandırma’da bulunan 5.Ordu Komutanlığnaa 

verdiği bir emirle bir Kolorduyu genel karargâh 

ihtiyatı olarak geri çekmesini istemişti. Bu emir 

üzerine 17. Kolordu’dan 15. Tümen (Yarbay Hamdi 

Naci Bey komutasında), 14. Kolordu’dan da 25. 

Tümeni (Kurmay Albay Şükrü Bey komutasında) 

6. Kolordu karargâhı ile Tuğgeneral Mustafa Hilmi 

Paşa komutasında geri çekildi. Toplam mevcudu 

26.000 olan 6. Kolordu 14 Ağustos 1916’da 

Romanya yolculuğuna başladı.

Kolordu komutasıyla Dobriç bölgesine gitti. 

Grup Komutanı Bulgar Albay Gabaref’în emrine 

girdi. Bu komutanın emri altında özellikle Eylül 

ayında yapılan Dobrice muharebelerinde büyük 

yararlılıkları görülen 6. Kolordu birlikleri Romen 

saldırılarına karşı Gobadin mevkiinde önemli 

başarılar elde etti. Her iki Türk tümeni devamlı ön 

cephede görev yapmıştı. Sadece 25. Tümen’in iki 

haftalık kaybı 2.636’yı buluştu. Ekim ayı sonunda 

6. Kolordu Padişah Mehmet Reşat ve Alman 

İmparatoru II. Wilhelm tarafından tebrik edilmişti 

ama 1916 yılı sonuna dek toplam kayıp yaklaşık 

17 bini buluyordu.

ROMANYA CEPHESİ
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Tesvîr-i Efkâr 27 Eylül 1916 / 14 Eylül 1332 / 29 Zilkade 1334

Romanya Harekâtının İlk Safhası

“....Bugün Romanya’nın harbe müdahalesinin birinci 

ayı hitama ererken, İtilaf Devletleri’nin süratle 

ilerleyeceği zannettikleri Romen Ordusu, Macaristan 

hudutlarını geçer geçmez, müsadif olduğu her dem 

kuvveti mütezayit bir müdafaa-i şedide karşısında 

ne yapacağını düşünmeğe başlamış bulunuyor. 

Bulgaristan’a indirileceği zan ve ümit olunan darbe ise 

Dabruca’daki Romen-Rus Ordusu’nun başına inerek 

yalnız Romanya’yı değil, bütün İtilafiyyunu sersemletti.

Harita: Romanya Ordusu’nun Avusturya-Macar 

tebligat-ı resmiyesine nazaran Transilvanya dahilinde 

icra eylediği harekat-ı taarruziye istikametleri ile 

Romenlerin ancak hududa karib şehirleri işgal 

eyleyebildiklerini ve Hateg’den başlayarak Volkan 

Geçidi’ne kadar devam eyleyen Alman-Avusturya 

taarruzunun mevkiini gösterir harita.

The First Stage of the Romania Campaign

....While the first month of the intervention of Romania in 

the war ends today, the Romanian army, of which the 

Allied Powers think that it will advance fast, has started 

to think about what it should do against the heavy 

defense of the troops it has met as soon as it has 

passed the Hungarian border, and which are receiving 

backup units all the time. The blow that was thought 

and hoped to be made on Bulgaria, has come to the 

head of the Romanian-Russian army in Dobruca and 

stunned not only Romania, but all the Allied Powers.

Map: A map showing the direction of the attacks of 

the Romanian Army in Transylvania compared with 

the official announcement of Austria-Hungary, and 

the cities near the border the Romanians have been 

able to occupy, and the place of the German-Austrian 

attack which started from Hateg and continues till the 

Volkan Pass.
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Bükreş’teki Vilayet-i 

Askeriye Binası

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The military representation 
building in Bucharest

IBB Atatürk Library Archive

Romanya’nın Adakale 

Kasabasındaki bir cami

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A mosque in the Adakale 
town in Romania

IBB Atatürk Library Archive
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Romanya’daki ittifak 

subayları bir arada

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Gathered allied 
officers in Romania

IBB Atatürk Library 

Archive
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Tesvîr-i Efkâr 8 Zilhicce 1334H / 23 Eylül 1332R / 6 Teşrinievvel 1916M

Tuna’yı geçen Romenler imha edildi.

Bir haftada Romanya’ya şimalden, cenuptan iki mühim darbe.

Rahova’ya taarruz sergüzeşt-i cüretkârânesinin akıbeti; 

Tuna’ya geçen 15.000 Romanya askeri Alman ve Bulgar 

kıtaatı tarafından perişan ve imha edilmiştir.

Üst harita alt yazısı: Romanya’ya bir haftada iki mühim darbe!

Romanya’ya 30 Eylül de Hermanştad kurbünde General 

Falkenhayn tarafından indirilerek birinci Romanya Ordusu’na 

mensup üç fırkanın yani 60,000 kişinin mahvını intac eden ilk 

darbe beş gün sonra da cenupta Tuna Nehrini Rohova’dan 

mürur eden 15.000 Romanyalının keza imha ve itlafına müncer 

olan ikinci darbenin indirildiği yerleri ve bu darbeleri indiren 

kuvvetleri gösterir harita ile temsili resim.

Alt harita yazısı: Onbeş bin Romanyalının mahv olduğu saha. 

Romanyalıların on beş veya on altı taburla bu defa Tuna 

nehrini mürur ettikleri Rahova kasabası ile Nehri mürurdan 

sonra Romanyalıların ne kadar ilerlediklerini ve badehu 

Alman ve Bulgar kıtaatı tarafından ne suretle ihata olunarak 

mahvedildiklerini ale’t-tafsil  irae eder harita.

The Romanians that have crossed the Danube 
have been destroyed.

Two important blows for Romania in a single week - from the 

north and the south.

The end of the adventurers attacking Rahova; the 15,000 

Romanian soldiers who have come to the Danube have 

been made miserable and destroyed by German and 

Bulgarian detachments.

Top map bottom text: Two important blows for Romania in a 

single week!

A sample photo showing the first blow which led to the 

destruction of three the divisions, that is 60,000 troops 

that belonged to the 1st Army of Romania who have been 

deployed to Romania by General Falkenhayn on September 

30 near Hermanstadt, and the second blow which led to the 

similar removal of 15,000 Romanians who have come to the 

Danube from Rahova from the south five days later.

Bottom map text: The fields where fifteen thousand 

Romanians were destroyed.

A map showing the town of Rahova where the Romanians 

have this time crossed the Danube with fifteen or sixteen 

battalions and how far the Romanians have advances after 

they have crossed the river and how they were surrounded 

and destroyed by the German and Bulgarian units in detail.
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I. Dünya Savaşı yıllarında Başkomutan ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın Romanya ve Türk Birliklerini ziyareti

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Commander-in-Chief and Minister of War Enver Pasha’s visit of Romania and the Turkish Units during the war years

IBB Atatürk Library Archive

Harbiye Nazırı Enver Paşa Galiçya’daki Türk Birliklerini denetlerken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Minister of War Enver Pasha, inspecting the Turkish troops in Galicia

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 26 Zilhicce 1334H / 11 Teşrinievve 1332R / 24 

Teşrinievve 1916M

Dobruca’daki Türk Süngüsünün 
Şiddeti.

Müttefik kumandanlar; kıtaatımızın süngü 

hücumlarına hayran ve takdirhan.

Kıtaatımız, eslafının kanlarıyla yoğrulmuş 

Dobruca’nın düz ve arızasız ovalarında her 

biri metin ve kavi birer nukat-ı istinadiye 

halinde Ruslar tarafından işgal edilmiş olan 

mevaziyi pek seri bir surette kahramanca 

süngü hücumları yaparak zapt etmiş 

ve ecdadının hakiki evlatları olduklarını 

göstermişlerdir.  Üç günden beri devam eden 

harekât-ı taarruziyede kıtaatımızın bilhassa 

süngü hücumlarında gösterdikleri asar-ı 

celadet ve fedakariyi bütün müttefik ordular kumandanları lisan-ı sitayişle yad ve tezkar etmektedirler.

The force of the Turkish Bayonet in Dobruca.

Allied commanders; their admiration of and congratulation for the bayonet attacks of our detachments.

Our detachments have taken back with valiant and swift bayonet assaults the positions on the even plains 

of Dobruca which had soaked the blood of their ancestors, which have been occupied by the Russians 

and were used as a strong and resistant points of resistance, and thus shown that they truly are the sons 

of their fathers.  At the end of the assault which has been continuing for three days, all the commanders 

of the allied armies congratulate on the courage and valor our detachments have shown especially with 

their bayonet attacks.

Romanya’da Tuna 

Nehri üzerinde bir 

köprü

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A bridge on the 
Danube in Romania

IBB Atatürk Library 

Archive
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Romanya’daki Türk Şehitliği

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Turkish war cemetery in Romania

IBB Atatürk Library Archive
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Harbiye Nazırı Enver Paşa Romanya yolculuğunda

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Minister of War Enver Pasha, traveling to Romania

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 10 Safer 1335H / 23 Teşrin-i sani 1332R / 6 

Kanun-i evvel 1916M

Romanya Harbi

Kıtaâtımızın Muvaffakiyatı

Muhabir-i mahsusumuzdan: 

Romanya’da harp eden kıtaâtımız 

dün akşam düşmandan (60) zâbit 

,(3600) nefer esir ve koşulu 3 batarya 

sahra topu iğtinam etmişlerdir. (Millî).

The Romanian Front

The Achievements of our Military Units

From our Special Reporter: Our troops fighting in Romania have captured from the enemy 60 officers, 

3,600 privates yesterday evening and have captured 3 batteries of field guns and their transport (with 

their draft horses) as spoils, (National).

Romanya’da, Tuna Nehri üzerindeki Adakale Kasabası

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Adakale town on the Danube in Romania

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 6 Zilkade 1334H / 22 Ağustos 1332R / 

4 Eylül 1916M

Adakale’miz Yine Düşman 
Ateşi Altında

Romanyalıların Orşova 

istikâmetindeki taarruzları 

üzerine Tuna üzerinde vaki küçük 

Adakale’miz yine şedaid ve  hasarat-i 

harbiyyeye maruz kalmış bulunuyor.

Sultan Mahmud Han-ı Evvel 

zamanında Rusya ve Avusturya 

seferleri esnasında  1155 senesinde 

tekrar fetih olunarak ziri idaremize 

geçmiş ve o vakitten beri 93 Seferine, 

Balkan mağlubiyetlerine rağmen 

idare-i Osmaniye’de kalmıştır. Ahalisi 

600 kadar nüfus-i İslamiye’den ibaret 

olup ekserisi balıkçılık kısmen de 

ticaret ile iştigal ederler

Sağ resim alt yazısı: Muhtelif düşman hududunun nokta-i mültekasında bulunduğundan dolayı, 

evvelen Balkanlar Harbi’nde ve muahharen de Harb-i Umumi esnasında pek çok hasarata maruz 

kalan ve Sırp Seferinin hitamı üzerine bir devr-i sükunete nail olmuş iken bu defa Romanya’nın harbe 

iştiraki üzerine yine vahim anlar geçirmeye başlayan Tuna’daki Adakale’mizin manzara-i umumiyesi. 

Resim Sol alt yazısı: Tuna üzerinde anavatan ile her türlü muvasaladan mahrum olarak kalan 

Adakale’mizin, yine bir İslam mülkü olduğunu ve makam-ı hilafete merbut bulunduğunu gösteren 

küçük ve dil-nişin camii şerif.

Our Adakale is again under enemy fire.

Our little Adakale on the Danube is again subject to the difficulties and ravages of the war after the 

assaults of the Romanians in the direction of Orshova.

....It was conquered again and came under our control in the time of Sultan Mahmud I during the 

Russian and Austrian campaigns of 1742-43 and has been under Ottoman administration since then 

despite the 93 Campaign (1877-78), and the Balkan defeats. 600 Muslims are living on the island. 

Most of them make their living as fishermen and some from trade....

Right photo bottom text: A general view of our Adakale on the Danube which, has suffered great 

disasters first in the Balkan War and then in World War I since it is located on the crossroad of 

different enemy borders, and again started to have difficult moments with Romania joining the war 

after reaching a period of tranquility upon the end of the Serbia Campaign.  

Photo Left bottom text: The small and rewarding mosque of our Adakale which is cut off on the 

Danube from any kind of transportation from its motherland, shows nevertheless that it is home to 

Islam and bound to the Caliph.
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Tesvîr-i Efkâr 27 Zilhicce 1334H / 12 Teşrinievve 1332R / 25 Teşrinievve 1916M

Kıtaatimizin Şecaati, Makenzen’in 
Takdiratı

Kahraman askerlerimiz, tecrübe dide Mareşali bile 

hayretlere gark ettiler.

Şeci ve gazanfer askerlerimizin Dobruca’da ibraz 

eyledikleri müstesna me’ser-i besaletden dolayı 

atabe-i seniyye-i mülükaneye arzı ve tebriykat 

eyleyen Feldmareşal Fon Mackenzen’in Dobruca 

Darü’l-harekatında alınan resmi.

The valor of our units, the 
congratulations of Makenzen 

Our valiant soldiers have won even the admiration 

of a Marshal who has matured on the battlefields.

The photo of Field Marshal Von Makenzen which 

has been taken in the Dobruca Front, who is 

offering his congratulations to His Highness the 

Sultan because of the examples of unique valor 

shown by our brave and valiant soldiers in Dobruca.

Sırbistan-Belgrad şehrinde bir cami

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A mosque in the city of Belgrade in Serbia

IBB Atatürk Library Archive



241Havâdis; 1916

İkdam 16 Kanunisani 1916M / 3 Kanunisani 1331R / 10 Rebiülevvel 1334H

Üçüncü Küçük Düşman da Mahvediliyor!...

Avusturya Ordusu Çetine’yi Zapt Ederek Karadağ’ın İstilası 

Ameliyesini İtmam Etmek Üzeredir

Resim: Harbin ibtidasından beri Avusturya – Macaristan’ın 

atf-ı ehemmiyet etmemesinden dolayı büyük zayiata düçar 

olmadığı halde son günlerde keskin bir darbeye maruz kalan 

Karadağlılar  makhur ve perişan ricat ederken.

Harita sağ: Avusturya – Macaristan Ordusu’nun zaptiyle 

Çetine’nin sükûtunu temin ettiği Lofçan Dağının mevkiini 

gösterir harita

Harita sol: Karadağ ve Şimalî Arnavutluk

Avusturya – Macaristan Ordusu Berane ve İpek 

istikametindeki faaliyetlerini muvakkaten terk ederek bir 

müddetten beri Karadağ’ın can noktasını elde ederek 

dağlıları ani bir darbeye maruz bırakmak için sahilden 

Kataro istikametine taarruza başlamışlardı. Burada ilerlemek 

ve Karadağ ordusunu çevirebilmek için en büyük maniyi 

pek ziyade yüksek olan Lofçan Dağı teşkil ediyordu. 

Bombardımana ta sahildeki Avusturya gemi toplarının 

da iştirakiyle Lofçan bir say-i daimi ile geçildi. Lofçan’ın 

zaptındaki ehemmiyeti Avrupa gazetelerinin naklettiğimiz 

mütaalatından anlaşıldığı gibi bir iki günlük vekayiden 

müsteban olmaktadır. Çetine’nin zaptiyle Avusturya-

Macaristan Ordusunun seri ileri hareketi bu ameliyenin hitam 

bulmak üzere olduğunu ve üçüncü küçük düşmanının da son 

günlerini yaşamakta bulunduğunu gösteriyor.

The Third Little Enemy is Also Being Destroyed!...

The Austrian Army is capturing Çetine’yi Kontole and has almost completed the occupation of Montenegro

Photo: The people of Montenegro who have suffered no loss because Austria-Hungary has paid them no 

attention since the beginning of the war, withdrawing defeated and scattered after a heavy blow the last few 

days.

Map right: A map showing the Mount Lofçan region which has caused for the fall of Çetine after the Austrian-

Hungarian army has captured it

Map left: Montenegro and North Albania

The Austrian-Hungarian army has temporarily put pressure on its operations towards Berane and İpek, and 

started to attack from the coast towards Kataro in order to capture the most important position of Montenegro 

and put the mountain people to a sudden blow. The greatest obstacle here to advancing and surrounding 

the Montenegro Army was Mount Lofçan. After the Austrian ships on the coast joined the bombardment, 

Lofçan was passed with a fast and continuous walk.  The importance of capturing Lofçan can be seen from 

both the comments forwarded from the European newspapers, and the events during the last one-two days. 

The fast advancement of the Austrian-Hungarian army after the control of Çetine shows that this operation of 

occupying Montenegro is coming to a close and that the third little enemy is also living its last days.
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Tanin 24 Zilkade 1334H / 8 Eylül 1332R / 21 Eylül 1916M

Makedonya Sahnesinde 1

Florina etrafındaki muharebat lehimize inkişaf 

etmektedir. Süvarimizin de iştirakiyle icra 

ettiğimiz şedid bir mukabil taarruz neticesinde 

düşmanı tart ve cesim zayiâta düçâr ettik. 

Arazi düşman cesetleriyle mesturdur. Bir 

Rus Livâ’sından (1)  zâbit, (11) süvari ve 175’nci 

Fransız Alayı’ndan (100) nefer  ve (2) mitralyöz 

aldık, düşmanın Kaymakçalan Tepesi’ne 

tevcih ettiği şiddetli hücumlar kendisine 

zayiât-ı azimeye mâl olarak akîm kaldı.

On the Macedonian theater of war, 1

The war around Florina turns to our advantage. After a heavy counterattack with the participation of our 

cavalry units we have pushed away our enemy and caused them a great loss. The fields are full of enemy 

corpses. We have captured from a Russian brigade 1 officer, 11 cavalrymen and from the 175th French 

regiment we have captured 100 privates and 2 machineguns, and the heavy attacks which the enemy was 

directing towards the Kaymakçalan Hill cost them a great number of losses and was inconclusive.

İkdam 17 Safer 1334H / 12 Kanunievvel 1331R / 25 Kanunievvel 1915M

Çanakkale’den Makedonya’ya

Atina, 23 (M.A.)- Hudutta yeni bir vaka yoktur. 

İtilaf Zümresi mütemadiyen takviye kıtaatı 

almaktadır. Çanakkale’den çekilen kıtaatde bir 

kısmının Langaza mıntıkasına sevk olunmak 

üzere Selanik’ e nakil olunacağı rivayet ediliyor.

From Gallipoli to Macedonia

Athens 23  (M.A.)- There is no new development on the borders. The allied Powers have been 

receiving backup for a long time. It has been reported that a part of the units withdrawing from 

Gallipoli will be transported to Thessalonica in order to be dispatched later to Langaza.
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Makedonya’da sokakta satranç oynayan Türkleri izleyen Bulgar askerleri

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Bulgarian soldiers watching Turks playing chess on the streets of Macedonia

IBB Atatürk Library Archive
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Makedonya Cephesi’nde Türk ve Bulgar 

subaylar harekât planlarını incelerken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Turkish and Bulgarian officers on the Macedonian 
Front, inspecting the campaign plans

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 13 Teşrinisani 1916M / 31 Teşrinievvel 1332R / 16 Muharrem 1335H

Makedonya Cephesi’nde Neler Oluyor?

Brian Son Nutkunda, “General Saray Gayet Mühim İşler 

Görecek” Demişti – Halbuki General Saray Elan Balkan 

Demiryolunda 250, Romanya’da 300 Kilometre Uzakta 

Bulunuyor

Harita: Makedonya Cephesi’nde itilafiyunun kaç vakittir 

devam eden taarruzlarından sonraki vaziyeti ve hatti 

harblerinin Balkan Demiryoluyla Romanya hududundan 

henüz ne kadar uzakta bulunduğunu gösterir harita.

İtilaf Devletlerinin, Makedonya Cephesi’ndeki taarruzlarının 

da tamamen akamete mahkûm olduğuna şüphe kalmıyor. 

Fransa Başvekili Briyan bundan iki ay kadar mukaddem 

irâd ettiği nutukta, Selanik’teki İtilaf Kuvvası Başkumandanı 

General Saray’ı müdafaa ile yakında Makedonya 

Cephesi’nde gayet mühim ve muvaffakiyetkârâne hareket 

icra edileceği hakkında teminat-ı katiye vermişti. O 

teminattan biraz sonra Saray filhakika taarruza geçti; fakat 

haftalardan beri gerek cephenin sağ cenahında ve gerek 

merkeziyle sol cenahında kemâl-i şiddetle devam eden bu 

taarruzdan hemen hiçbir netice hasıl olmadı. Yalnız İtilaf 

Ordusu’nun Sırplılar ile takviye edilmiş olan sol cenahı faik 

kuvvetlerle Bulgarların üzerine yüklenerek Bulgarları biraz 

geri sürebildiler.

What is Happening on the Macedonia Front?

Briand said in his last speech that “General Sarrail Will Do 

Very Important Work” – But General Sarrail is 250 kilometers 

away from the Balkan Railways, and 300 kilometers away 

from Romania

Map: A map showing the situation after the assaults of the 

Allied Powers on the Macedonian Front which have been 

continuing for a long time, and the distance from the frontlines 

to the Balkan Railways borders.

It is without doubt that the assaults of the Allied Powers on the 

Macedonian Front will be fruitless as well. The French Prime 

Minister Briand has defended the Commander-in-Chief of the 

Allied Powers, General Sarrail, in a speech two months ago, 

and guaranteed that he will make very big and successful 

operations on the Macedonian Front.  Sarrail started an assault some time after that guarantee, but 

somehow this assault which has been continuing with all its strength sometimes on the right wing of the 

front and sometimes on its center or its left wing has brought no result so far. The only thing that happened 

was that the left wing of the Allied Powers which was backed up with Serbian troops has concentrated its 

strength with superior troops on the Bulgarians and have been able to push back the Bulgarians a little.
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Tesvîr-i Efkâr 4 Teşrinisani 1916M / 22 Teşrinievvel 1332R / 7 Muharrem 1335H

Himmetimizin Azameti

Makedonya Cephesi’nde De Düşmanlarımızla Karşılaşıyor Ve 

Kendilerini Püskürtüyoruz 

Resim: Galiçya ve Dobruca’dan sonra bu defa Makedonya 

Cephesi’nde dahi Türklük azim ve himmetini ve Türk silahının 

kuvvet ve satvetini enzar-ı cihanda irae eyleyen cunûd-i 

mansûremizin bir mümessil zî celadeti.

Karargah-ı Umûmî’nin dünki tebliğinde Makedonya Cephesi’nde 

Stroma mıntıkasındaki kıtaatımızın düşman taarruzlarını kemal-i 

muvaffakiyetle püskürttüğü bildirilmekte idi.  İki seneden beri 

bizimle Çanakkale’de, Irak’ta, Süveyş’te, İran’da ve Kafkasya’da 

çarpışan düşmanlarımız, kendilerinin o sahalarda hep haib ve hasir 

bırakan Türk süngü ve sinesini nihayet Makedonya Cephesi’nde 

de karşılarında bulmuşlardır.

The Extent of Our Zeal

We are meeting and repelling our enemies on the Macedonian Front as well

Photo: An intrepid representative of our victorious armies which show the decisiveness and zeal of the Turks 

and the might and superiority of the Turk’s arms now on the Macedonian Front after Galicia and Dobruca 

Yesterday’s announcement of the Headquarters stated that our troops in the Stroma region on the 

Macedonian Front have repelled the attacks of the enemy with a superior success.  Our enemies who have 

fought with us since two years in Gallipoli, Iraq, the Suez Canal, Iran and the Caucasus, have met the Turk’s 

bayonet and breast which has left them hopeless and in a great loss at last on the Macedonian Front as well.

Uçak ile düşman siperlerini gözleyen 64 subayımızdan 1. Postası görev yerine döndükten sonra

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The 1st Crew of our 64 officers watching the enemy trenches from planes, after they have returned to their posts

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 7 Haziran 1916 / 25 Mayıs 1332 / 6 Şaban 1334

Edirne Müdafii Şükrü Paşa’nın Vefatı

Resim: Evvelki sabah irtihal-i dâr-i beka eylemiş olan Edirne’nin 

Kahraman Müdafii Şükrü Paşa

Şükrü Paşa’nın Cenaze Merasimi

Evvelki gün irtihal-i dâr-i beka eylediği derc-i sahife-i teessüf kılınan 

Edirne Kumandanı Birinci Ferik Şükrü Paşa’nın cenazesi dünki 

gün Şişli’deki konaklarından kaldırılarak tabut Osmanlı sancağına 

sarılmış ve topçu küçük zabıtanının ve polis nakliye kıtaatının eyadi-i 

ihtiramlarında ve önde hacegân ve dedegân tehlilhan olduğu ve 

Bahriye Nezaret-i Celilesi’nden mürsel bir bando-i musika ile bir 

müfreze-i askeriye ve bir miktar Alman askeri ve Süvari Topçu ve 

Sahra Topçu Küçük Zabıt Mekteplerinden kezalik birer müfreze 

bulunduğu ve cenazeyi Seryaver-i Hazret-i Şehriyari ile Harbiye Nazırı 

namına Müsteşar Muavini Beyefendi ve mansub ve mütekaid ümera-yı 

askeriye ve sair bir çok zevat-ı kiram ve bir bando-i  musika ile itfaiye 

taburundan bir müfreze-i askeriye takib eylemekte bulunduğu halde 

Taksim bahçesi yanından Gazhane tarikiyle Dolmabahçe rıhtımına ve 

orada hazır bulunan istimbotlarla Samatya İskelesine ve oradan da 

Merkez Muhafız Taburundan bir bölük asakir-i Osmaniye tarafından 

istikbal olunarak Mevlevihane kapısından Merkezefendi civarındaki 

medfen-i mahsusuna îsal olunarak vedia-i Rahmet-i Rahman kılınmıştır.

The Death of Şükrü Pasha, The Defender of Edirne

Photo: Şükrü Pasha, the hero of the defense of Edirne, who has 

passed to the afterworld the previous mourning

The Funeral Ceremony of Şükrü Pasha

The funeral ceremony of Lieutenant General Şükrü Pasha, the 

Commander of Edirne, who died the previous day, was yesterday 

taken from his mansion in Şişli and his coffin, which was covered in 

the Ottoman flag, was carried on the hands of the bearers which 

consisted of the gunner petty officers and police transport units, with 

hodjas and Şeyhs of Islamic monasteries reciting the Shahadah in the 

front of the procession and with the band of the Ministry of the Navy 

and a platoon of Ottoman soldiers and a few German soldiers and 

a platoon from the Cavalry and Field Gunner Petty Officer Schools 

and the Deputy Undersecretary in the name of His Highness the 

Sultan and the Ministry of War, and many soldiers who are still on 

duty or retired, and many important gentry and a military platoon of 

the battalion of the fire brigade and brought from the Gazhane road 

next to the Taksim garden to the Dolmabahçe dock and with a steamboat waiting there to the Samatya 

Dock and from there to his grave which was prepared for him near Merkezefendi from the Mevlevihane 

gate by a platoon of soldiers from the Central Guard Battalion, and delivered to the mercy of God.
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13 Yaşında İki Harp Nişanı Kazanan Bir Anadolu Yavrusu

Çanakkale Cephe-i Harbi’nde altı ay müddetle bulunarak düşman 

siperlerine bomba atmak suretiyle ibrâz-ı şecaat  ve gayret eden ve bu 

kahramanlığına mükafaten Osmanlı Harb Nişanı ve Alman Demirsalîb 

Nişanı’yla taltif olunan henüz 13 yaşında İzmir’de Salihli karyesi ahalisinden 

Mustafa oğlu Mehmed ve sinesinde taşıdığı iki nişâne-i celâdet ve hamâset.

A Child of Anatolia who has Earned Two War Medals when 
he was 13 Years Old

The hero Mehmed, son of Mustafa, from the town of Salihli in Izmir, who is 

only 13 years old, and who has shown his great valor and zeal by throwing 

bombs on the enemy shelters when he was for six months a the Gallipoli 

front was rewarded with the Ottoman War Medal and the German Iron 

Cross Medal, with his two medals for courage

Balkan Harbi’nde Edirne’yi Bulgarlara karşı 

savunan Şükrü Paşa

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A postcard of the railways which were 
opened between Berlin-Istanbul

IBB Atatürk Library Archive
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Ekmek Meselesi

Şehremaneti’nden: Şehrin nüfus-i mevcûdesi itibariyle ekmek 

tevziât-ı mürettebesine muktezi olup cihet-i askeriyeden verilmekte 

olan un pazar günü miktar-ı mürettebin ancak yüzde altmış 

nispetinde verilmiş olmasından dolayı Pazartesi Günü’nün ekmek 

tevziâtı mürettebinden yüzde kırk noksanıyla yapıldığı gibi Salı Günü 

için alınan dekikin miktarı da yüzde yirmi beş noksanıyla verilmiş 

olmasına göre yevm-i mezkûre ait tevziâtın da mürettebinden o 

nispette noksan olarak icrasına mecburiyet hâsıl olmuş olmakla 

fırıncılardan fazla mütâlebatta bulunulmaması lüzumu ilan olunur.

The Question of Bread

From the Municipality: Since the flour that is given by the military of the bread that has is distributed 

according to the present population of the city has been given only at sixty percent on Sunday, the 

bread that was distributed on Monday was distributed only with forty percent missing, and since the 

flour amount obtained on Tuesday was also twenty five percent less, it is announced that the bakers 

should not request additional flour

Sabah 12 Kanunisani 1916 / 30 Kanunievvel 1331

DARÜLBEDAYİ’NİN İLK TEMSİLİ

Darülbedayi-i Osmanî Heyet-i Temsiliyesi Rumi 

Kânunusani’nin yedinci pencşembe günü bade’z-zuhr 

saat bir buçukta hanımlara ve dokuzda erkeklere mahsus 

olmak üzere Tepebaşı’nda kışlık tiyatroda ilk piyesini 

temsil edecek ve bu iki temsilin hâsılat-ı umumiye-i gayr-i 

safiyesini temamen Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar 

Cemiyeti’ne teberru eyleyecektir. Darülbedayi Heyet-i 

Musikıyesi de bir muhazara ile müsamereye iştirak ederek 

rast makamından bazı asar-ı eslafı icra eyleyecektir.

THE FIRST PLAY OF THE DARÜLBEDAYİ

The performers of the Ottoman Darülbedayi will perform their first play on Thursday, January 7, at 13.30 

for the ladies and at 21.00 for the gentlemen at the winter theater in Tepebaşı. The profit of these two 

performances will be donated to the Association of Ladies Supporting the Families of Soldiers. The 

Darülbedayi choir will assist this performance by performing some songs in the Rast music.
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Galata’da semtinde bir seyyar ekmek satıcısı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A street peddler selling bread in the Galata district

IBB Atatürk Library Archive
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Balkonda kahve içenleri tasvir eden bir kartpostal

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

A postcard depicting people drinking coffee in their balcony

IBB Atatürk Library Archive
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1334

Dünkü Merasim ve İntibâatı

Bayezid Meydanı’ndaki topun dün 

merasim-i mahsusa ile resm-i küşadı icra 

edilmiş ve çivi çakılmaya başlanmıştır.

Resim: Hatıra-i Celadet ünvanı altında 

Bayezid Meydanı’na rekz edilen topun 

üzerindeki Osmanlı Sancağı sıyrılarak 

resm-i küşadının icrası.

Yesterday’s Ceremony and Impressions

The inauguration of the gun on Bayezit 

Square was realized with a ceremony and 

its nails were started to be hammered in.

Photo: The Ottoman flag covering the gun 

named Memory of Valor (“Hatıra-i Celadet”) 

which was built on Bayezit Square was 

taken off and the official inauguration was 

conducted
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İzah ve İtizâr

Harpten herkesin kendisine göre bir teessür 

hissesi var. Gazetelerde evvela hacimlerini 

küçültmek sûretiyle tebârüz eden bu tesir 

Avrupa’nın muhtelif fabrikalarında dört beş 

aydan beri hazırlattığımız hatta kısmen yarı yola 

kadar getirdiğimiz kağıtlarımızın İstanbul’a kadar 

isalindeki müşkilât hasebiyle son on gün zarfında 

bi’l-ihtiyar, daha doğrusu bi’l-ıztırar   intişar 

edememekliğimiz sûretinde dahi tezahür eyledi.

An Explanation and an Apology

Everybody gets his share from the troubles caused by the war. So the newspapers had first to reduce 

their size. Because of the difficulties in the arrival of the papers which we have ordered and which got 

prepared in different factories in Europe for four to five months, and which made it partly halfway to 

Istanbul, we have been unable to print newspapers for the past ten days.

Beyazıt Meydanında Hatıra-i Celadet Topu’nun açılışı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The inauguration of the Hatıra-i Celadet (Memory of Valor) gun in Beyazıt

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr

Tanburi Cemil Bey Merhumun 
Hâbgâh-ı Ebedisine Tevdîi

Cemil Bey’in ufûliyle en büyük ziya’ını 

idrak etmiş olan Musiki-i Osmanî ve 

merhumun nağmeleri ebediyen susmuş 

olan şikeste tanburu.

Cemil Bey merhumun, güftesi ve bestesi 

kendi tarafından tertip edilmiş ve hatt-ı 

destiyle yazılmış bir notası.

Sanatkâr-ı mağfur Tanburi Cemil 

Bey’in cenaze merasimi dün pek sade 

bir surette icra kılınmıştır. Merhum 

mumaileyhin haber-i irtihalini işiten 

ehibba-i kadimesi ile şakirdan-ı 

sanatından küçük fakat samimi bir 

cemiyet hazır olduğu halde, hanesinin 

bahçesine mevzu,  naş-ı mağfiret nakşı 

etrafında tilavet edilen duayı müteakip, 

cenazesi kable’z-zeval saat on bir de hanesinden kaldırılarak Fatih Camii Şerifi’ne îsâl 

olunmuştur. Fatih’e gelmiş olan rüfekâ-yı sâiresinin de iltihak ve iştiraki ile mezkûr camii şerifte 

cenaze namazı eda edilmiş,  Esâtize-i musikişinâsânımızdan ve sanatkar-ı merhuma son 

râsime-i veda ve ihtiramı ifaya şitâb eylemiş olan sair rufeka-yı kadr şinasanından mürekkeb 

bir kafile ile Merkezefendi Haziresi’ne muvâsalat olunmuş ve burada Osmanlı musikisinin bir 

necm-i dırahşânı olan Tanburi Cemil Bey, ehibba ve eviddasının hürmet-i amîka ve tessürât-ı 

bî-nihayesi içinde Rahmet-i Rahman’a tevdi ve makber-i mahsusasına defin olunmuştur. 

Allah rahmet eylesin.

The Funeral Ceremony of The Deceased Tanburi Cemil Bey

The Ottoman world of music that has lost its greatest personality with the death of Cemil Bey, 

and his Tanbur instrument, which has been silenced forever to the tunes of the deceased.

A musical score of the deceased Cemil Bey, who has written its lyrics and composed its tune.

The funeral ceremony of the deceased musician Tanburi Cemil Bey was carried out yesterday 

in a most simple way. The friends and students of the deceased who heard about his death 

have gathered around his coffin in the garden of his house in a small but honest crowd, and 

after the recital of the Quran and prayers, the body was brought from his house to the Fatih 

mosque at eleven before noon. His funeral prayer was performed with the attendance of his 

friends in Fatih, and after the last duties for one of the greatest of our deceased musician 

masters have been done, it has been carried in a procession to the area of Merkezefendi and 

Tanburi Cemil Bey, who is a star of the Ottoman world of music, was delivered by his friends 

to the Mercy of the Most Merciful, and buried here. May God have mercy on him.
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Tanin 15 Recep 1334H / 5 Mayıs 1332R / 18 Mayıs 1916M

Çocuklar Bayramı

Çocuklar Bayramı olmak üzere kabul edilen 

Mayısın ikinci günü İstanbul Vakıf Mektepleri 

umumî bir tenezzüh icrâ eylemişlerdir. Beyoğlu 

tarafındaki mektepler erkenden mutantan bir alay 

ile Kağıthane’ye inmişler, biraz sonra İstanbul 

tarafındakiler de bunlara iltihak eylemişlerdir. 

Akşama kadar bütün mektepler arasında terbiyevi 

oyunlar tertip, müsabakalar icra edilmiş, musiki 

parçaları söylettirilmiş şen ve şâdân bir gün 

geçirilmiştir.

Children Festival

A general picnic was organized with the attendance of all the foundation schools in Istanbul on the 

second of May which has been accepted as Children Festival. The schools near Beyoğlu went in the early 

hours with a magnificent parade to Kağıthane, and a short time later the schools from Suriçi joined them. 

Educational games were organized between all the schools and races run, songs sung and in short, a nice 

and beautiful day was had till deep into the night.

Alman İmparatoru II. Wilhelm ile Padişah V.Mehmet Reşat

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

The German Emperor II. Wilhelm and Sultan Mehmet Reşat V

IBB Atatürk Library Archive
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Von Der Goltz Paşa’nın Vefatı

Altıncı Ordu-yi Hümâyun Kumandanlığıyla 

Bağdat’ta bulunan Müşir Von der Goltz Paşa’nın 

on bir gün devam eden bir hastalıktan sonra 

vefat etmiş olduğunu kemâl-i teessür ve 

teessüfle istihbar ettik.

Resim: Ahiren vefat etmiş olan Alman 

Feldmareşallerinden ve Altıncı Ordu-yi 

Hümâyun Kumandanı Müşir Von der Goltz Paşa

The Death of Von der Goltz Pasha

We have learned with sadness that Marshal Von 

der Goltz Pasha who was in Baghdad as the 

Commander of the Sixth Army has died after an 

illness which continued for eleven days.

Photo: The deceased German Marshall and 

Commander of the Sixth Army, Von der Goltz 

Pasha

Irak Cephesi’nde tifüsten ölen Goltz Paşa’nın 

Tarabya Alman Elçiliği’ndeki defin töreni

IWM: Imperial War Museum

The funeral ceremony of Goltz Pasha, who 
died of typhus on the Iraq Front, in the 

German Embassy in Tarabya

IWM: Imperial War Museum
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Von der Goltz Paşa’nın Cenaze 
Merasimi

Müteveffa Goltz Paşa’nın cenaze merasimine ait 

intibaattan:

Von der Goltz Paşa’nın Osmanlı ve Alman 

bayraklarıyla örtülü ve çelenklerle müzeyyen 

tabutu Harbiye Nezareti Meydanı’nda ve süngülü 

iki Türk neferi arasında 

Harbiye Nezareti’nden: Müteveffa Müşir Von 

der Goltz Paşa’nın cenaze merasimi dün pek 

mutantan ve muhteşem bir sûrette icra kılınmıştır. 

Bade’z-zeval saat üç buçuktan itibaren cenaze 

merasiminde hazır bulunacak olan bilcümle 

zevât birer birer Harbiye Nezareti Meydanı’na 

vürûd ile teşrîfât-ı askeriye ve mülkiye memûrîni 

tarafından istikbal olunarak Merkez Kumandanlığı 

Dairesi’ndeki mevâki-i mahsusaya sevk 

edilmekteydiler.

The Funeral Ceremony of Von der Goltz 
Pasha

Impressions of the funeral ceremony of Goltz Pasha:

The coffin of Von der Goltz Pasha which was 

covered with Ottoman and German flags and 

decorated with garlands on the square of the Ministry of War, between two Turkish soldiers with bayonets 

From the Ministry of War: The funeral ceremony of the deceased Marshal Von der Goltz Pasha was 

hold yesterday in a most magnificent and glorious way. The people who would be present a the funeral 

ceremony started to file in to the square of the Ministry of War at half past three in the afternoon, and were 

met by the military and civil servants and transferred to the special division in the Headquarters.

Goltz Paşa meclisten çıkarken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Goltz Pasha, leaving the parliament

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 20 Ramazan 1334H / 8 Temmuz 1332R / 

21 Temmuz 1916M

Sergi

Osmanlı Türk Hanımları 

Esirgeme Derneği himayesinde 

bulunan şüheda ve muhâcirîn 

kız çocuklarıyla evlâd-ı 

yetîmenin i’mâl ettikleri el işleri 

ve iç çamaşırları sergisi Hariciye 

Nâzırı Halil Beyefendi’nin 

haremleri hanımefendinin taht-ı himayesinde Bayezid’de Türk Ocağı’nda Ramazan’ın yirmi ikisinden 

yirmi yedisine kadar küşâde bulundurulacaktır. Ziyaret zamanları beyler için 22, 24 ve 26 Ramazan, 

hanımlar için 23, 25 ve 27 Ramazan öğleden evvel 11’den öğleden sonra gece 11‘e kadardır.

Exhibition: Ottoman Turkish Ladies Welfare Association

The exhibition of the handcraft and underwear crafted by the daughters of martyrs and immigrants 

and our orphan children who are under the protection of the Ottoman Turkish Ladies Welfare 

Association will stay open from the twenty-two to the twenty-seven of Ramadan in the Turk Society in 

Bayezid under the protection of the Her Ladyship, the wife of the Minister of Foreign Affairs Mr Halil. 

The visiting times are for gentlemen on Ramadan 22, 24, and 26, and for ladies on Ramadan 23, 25, 

and 27, between 11 o’clock before noon till 11 o’clock in the night.

Tanin 28 Recep 1334H / 18 Mayıs 1332R / 31 

Mayıs 1916M

Çiçek Bayramı

Evvelce de yazdığımız gibi 

Mayısın on ikinci Perşembe günü 

Beyoğlu mıntıkasındaki Numune 

Mektepleri latîf ve muhteşem bir 

çiçek bayramı yapmışlardır.

Tenezzüh mahalli Kağıthane 

olduğundan mektepler sırasıyla 

vâsıl oldukça Kağıthane Mektebi 

tarafından karşılanmakta ve 

kendilerine meserretli terennümlerle mevki’-i mahsuslarına kadar refakat edilmekte idi.

Flower Festival

As we have written before, the Sample Schools in Beyoğlu have organized a nice and magnificent 

flower festival on Thursday, the twelve of May.

Since the trip was to be to Kağıthane, the schools that arrived were met by the Kağıthane School and 

brought to their place on the field to the accompaniment of enthusiastic songs.
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Bir Hilal-i Ahmer kartpostalı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A postcard of the Red Crescent

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 19 Kanunievvel 1916 / 6 Kanunievvel 1332 / 23 Safer 1335

Ahmed Rasim Bey’in Azimeti

Resim: Dobruca’daki gazilerimize ihda edilmek üzere 

toplanılan tütün paketlerini teslim ve tevzi etmek için 

Balkan Sürat Katarı’yla azimet edecek olan Muhterem 

Refik-i Tahririmiz Ahmed Rasim Bey ve Tarik-i Seyahati

Geçenlerde de yazdığımız vecihle, Matbuat-ı Osmaniye 

Heyeti vasıtasıyla Dobruca  ve Galiçya’daki gazilerimize 

ihda edilmek üzere teberru olunan tütün paketlerinden 

Dobruca’daki şecânımıza ait olanları îsâl ve teslim etmeyi 

deruhte eden Ahmet Rasim Bey bugünkü Balkan Sürat 

Katarı’yla  Dobruca’ya müteveccihen azimet eyleyecektir.

The Journey of Mr Ahmed Rasim

Photo: The journey of our most esteemed writer Ahmet 

Rasim, who will travel by the Balkan train to deliver 

and distribute the tobacco packages which have been 

collected to be delivered to our veterans in Dobruca

As we have written before, Mr Ahmet Rasim will begin his 

journey to Dobruca by train with the duty of delivering the 

tobacco packages which have been donated to be given 

to our veterans in Dobruca and Galicia by the Ottoman 

Press Committee to our heroes in Dobruca.

İntihar eden Veliaht 

İzzettin Efendi (Üstteki 

fotoğrafta: Çanakkale 

Cephesi’ndeyken)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Crown prince Sir 
İzzettin, who has 

committed suicide (in 
the photo above: At 

the Gallipoli Front)

IBB Atatürk Library Archive
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Tevfik Fikret Abidesi Cemiyeti’nin Beyannamesi

Uhrevi rahmete kavuşan Tevfik Fikret şarkta başlı başına bir sanat 

alemi yaratan Osmanlı Türk milletinin en şanlı evladından bir şair, 

bir sanatkâr, bedii bir inkılapçı idi. Şiirimizin nazmında, lisanında, 

ruhiyetinde, hatlarında ika’ ettiği inkılapta en büyük bir merhale ve 

şahsiyetiyle de imanlı, hayata güzellik iyilik doğruluk için, geldiğine 

kani bir vatandaş numunesi tecelli ettiren bu büyük insan milli 

mefahirimizin kahramanlarını abidelerle andırmak ananesinden 

olan büyük milletimizin payitahtında Tevfik Fikret namına bir abide 

dikmek için teşekkül eden cemiyetimiz merhumun hatırasını takdis 

eden meftunlarına, tilmizlerine, arkadaşlarına müracaatla bugünden 

itibaren iane cem’ine başlandığını beyan eder.

Tevfik Fikret Abidesi Cemiyeti

The Statement of the Tevfik Fikret Monument Society

Tevfik Fikret, who has attained the ethereal mercy, was one of the 

glorious sons of the Ottoman Turkish nation and a poet, an artist, and 

a creative revolutionist who created a new world of art in the East. 

Our society which was founded to erect a monument for Tevfik Fikret in the capital of our great nation, who 

has made it into a tradition to remember the heroes of our national pride, has announced that it has today 

started to accept donations and is expecting the support of fans, students, and friends who want to dignify 

this great personality, who has brought the greatest stage in the revolution to the verse, the language, 

the spirituality, and the lines in our poetry and was an exemplary citizen with his faithful personality, who 

believed that he has come to life for beauty, goodness, and truth.

The Tevfik Fikret Monument Society
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İkdam 26 Nisan 1916 / 13 Nisan 

1332 / 23 Cemaziyelahir 1334

Maarif 
Nezareti’nin âsâr-ı 
müfide telif ve 
tab’ı hususunda ki 
himmetlerinden

Abdülhak Hamid 

Bey’in Âsârının Cem ve 

Yeniden Tab’ı

Resim: Dahi şair 

Abdülhak Hamid Bey 

hücre-i mesaisinde.

Bir müddetten beri 

Maarif Nezaretimizin 

memleketin irfan ve 

idraki için pek lüzumlu 

bazı eserleri tercüme 

veya telif ettirerek 

bunları mümkün olduğu kadar nefis bir surette tab’ ettirdiği malumdur. Bugüne kadar 

Nezaretin delaletiyle terbiyevî, ictimaî, ahlakî birtakım kitaplar neşir olundu ki bunların 

listesi de geçenlerde gazetemize derç etmiştik.

Bugün Maarif Nezareti’nin, bu pek hayırlı teşebbüsü daha ziyade tevsi ederek talipsizlik 

ve aramamazlık yüzünden tab’ olunamayan veyahut pek fena bir surette saha-i intişara 

çıkan âsâr-ı muhallede-i edebiyemizi cem’ ve tab’a karar verdiğini istihbar eyliyoruz.

From the efforts of the Ministry of Education for the publication and 
printing of useful works

The Reprinting of All the Works by Abdülhak Hamid

Photo: The genius poet Abdülhak Hamid, in his study.

It has been general knowledge that our Ministry of Education has commissioned 

the translation or compilation of some necessary works for the understanding and 

comprehension of the country, and had them be printed in a most magnificent way. So 

far, a couple of educational, social, and ethical books have been published under the 

guardianship of the Ministry, which we have listed in our newspaper some time ago.

We have received the information that today this very useful venture of the Ministry 

of Education will be broadened and the undying works of our literature which have 

not been printed because they were not requested or searched for, or which were 

published with a bad print will be compiled and reprinted.
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Futbol Müsabakalarında Birincilik Meselesi

Harb-i Umûmî’nin bile kıramadığı bir ısrar ile takip edilen 

futbol müsabakaları hiçbir zaman 331-332 mevsiminde 

olduğu kadar gayr-ı muntazar neticeler vermemiştir. En kavi 

görülen takımlar beklenilmeyen rakibe mağlub oluyor; en 

zayıf ve nâtüvan görünenler yükseliyor. Binâenaleyh bu 

mevsim için birinciliğin hangi takımda kalacağı keyfiyeti 

geçen senekinden daha az tahmin edilebilir bir haldedir.

On Championship of Football Matches

The football matches which even World War I could not 

prevent have never had such curious results as in the 1331-

1332 season. The teams that are considered the strongest 

are beaten by their weaker opponents; the teams that 

are considered the weakest rise up. In addition, it cannot 

be guesses as easily as last year which team will win the 

championship this season.
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Tesvîr-i Efkâr 16 Temmuz 1916 / 3 Temmuz 1332 / 15 

Ramazan 1334

İstanbul Afakında Yeni Bir 
Tair-i Fen ve Sanat: “Zeplin”

Dün ilk defa olarak bir “zeplin” 

şehrimiz üzerinde dolaşmıştır

Resim: Dün şehrimiz âfâk ve 

semasında dolaşan ve Alman 

deha-yı fen ve sanatının bir timsal-i 

mükemmeliyetini teşkil eyleyen 

kâbil-i sevk ve idare merakib-i  

havaiyeden bir zeplin.

Dün bade’z-zuhr saat dört 

raddelerinde Alman bahriye-i havaî 

filosuna mensup bir zeplin şehrimizi 

ziyaret eylemiştir. Gümüş boyalı, üç 

motorlu ve baş tarafında muallak 

tek sepetli olan bu mükemmel 

ve muazzam sefine-i hevaiye 

Karadeniz istikametinden gelmiş ve 

sepetine bir Osmanlı, kıç tarafına 

ise Alman bahriye bayrağını 

keşide etmişti. İfâ eylediği hüsn-i 

hıdemâta mükafat olarak aldığı iki 

demirsalib nişanıda zeplin üzerinde 

büyük kıtada resm edilmiştir. Zeplin 

şehrimizin üzerinde gayet alçaktan 

müteaddid cevelanlar yapmış ve halkımız tarafından büyük bir hayret ve takdir ile temaşa edilmiştir. 

Aviation and Art on The Skies of istanbul: “Zeppelin”

Yesterday a “zeppelin” traveled for the first time above our city.

Photo: The zeppelin balloon which traveled on the skies of our city yesterday and is a perfect example of 

German science and technology.

Yesterday at around four in the afternoon a zeppelin under the command of the German Seaplane fleet 

has visited our city. This perfect and gigantic air vehicle which was silver colored, had three engines and 

a basket on its front side, had come from the direction of the Black Sea and had an Ottoman flag on its 

basket and the German navy flag on its poop side. Two Iron Cross medals were hung on the zeppelin as 

a reward for the services it had rendered. The zeppelin traveled a couple of times very low above our city 

and was watched by our people with amazement and appraisal. 
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Tanin 19 Rebiülevvel 1334H / 12 Kanunisani 1331R / 25 Kanunisani 1916M

Darüleytam Küşadı

Bursa vilayeti dahilinde Trilye’de kızlara mahsus 

olmak üzere bir darüleytam tesis ve küşad 

edilmiş ve resm-i küşad münasebetiyle de orada 

iskân ettirilmiş olan muhacir çocuklarından 

birçoklarının hitanları icra kılınmıştır.

Opening of the Orphanage

An orphanage for girls was opened in Bursa-Trilye, and on this occasion many of the boys of the 

immigrants who have been settled in Bursa were circumcised.

Dolmabahçe Sarayı 

üzerinde uçan bir zeplin

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A zeppelin above 
Dolmabahçe Palace

IBB Atatürk Library Archive

Darüleytam binası önünde 

yetim çocuklar

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Orphans in front of the 
orphanage building

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 17 Şaban 1334H / 5 Haziran 1332R / 18 Haziran 1916M

Medresetü’l-Hattâtîn Sergisi

Sanâyi-i Nefîse-i Şarkiye’den hutût-ı mütenevvi’a 

teclîd ve tezhîb ile müteferriâtının talîmi için 

Babıali kurbünde Medresetü’l-Hattatîn namıyla 

küşâd edilen müessesede talimatname-i 

mahsus mûcibince  her sene Ramazan-ı Şerif’de 

küşâdı mukarrer olan meşherde medresenin 

muallimîn ve talebesi ile diğer hattâtan ve müzehhiban vesâir sanatkârân-ı asrın âsârı teşhîr edileceğinden 

arzu eden erbâb-ı sanatın eserlerini çerçeveli olarak şimdiden bir makbuz mukabilinde medreseye teslîm 

etmeleri lazım geldiği Medresetü’l-Hattatîn müdüriyetinden vârid  olan bir varakada bildirilmektedir.

Exhibition of Calligrapher School

A notice which has arrived from the Medresetü’l-Hattatîn administration states that since the works of the 

teachers and students of the school and of calligraphers, bookbinders and other living artists would be 

exhibited in the exhibitions which was decided to be opened every year in the Holy month of Ramadan 

according to the regulations of the school named “Medresetü’l-Hattatîn” (School of the Calligraphers) 

which was opened near Babıali to teach calligraphy, bookbinding and gilding of the oriental fine arts, and 

other arts related to these three, all the artists who want must now hand their works (in frames) in to the 

school in exchange of a receipt.
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Medresetül Hattatin hocaları ve binası (Süheyl Ünver çizimi)

Uğur Derman Koleksiyonu

Teachers and building of the Calligrapher School (painted by Süheyl Ünver)

Uğur Derman Collection
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Tanin 20 Zilkade 1334H / 4 Eylül 1332R / 17 Eylül 1916M

Enver Paşa’nın Tayîn Olunduğu Alay

Berlin, 14 Eylül (M. A.)-   Enver Paşa’nın tayin olunduğu ve Berlin 
ahalisinin, bilhassa imparatorun pek sevdiği alay efradı her 
sene Mayıs’ın birinde talim için cem’ edildiğinden ahali buna 
“Mayıs Böceği” namını vermiştir. Öteden beri İmparator her sene 
bu alaya bir kutu mayıs böceği göndermektedir. Muharebe 
senelerinde bile imparator bu âdeti terk eylememiştir. Enver 
Paşa’nın mezkûr alay erkânı meyanına tayin edilmesi cephede 
bulunan alayın Berlin’deki depo efradı meyanında fevka’l-
âde bâ’is-i sürur olmuştur. 1826 senesinde teşkil olunan bu 
alay 1866 harbinde Sevr Muharebesi’nde ve 1770 harbinde 
Gravelotte, St. Privat, Sedan, Paris muharebelerinde şecaati 
ile temayüz eylemiş ve harb-i hâzırda dahi pek çok yararlıklar 
göstermiştir. Almanya matbûatı Osmanlı başkumandan vekili 

bu alaya mensubiyetinden  ne kadar müftehir ise alayın dahi Osmanlı başkumandan vekiline mensup 

olmasından aynı derecede müftehir bulunacağını beyan ediyor.

The Regiment Enver Pasha Was Assigned To

Berlin, September 14, 1916 ( M. A.) - This regiment, which Enver Pasha was assigned to and which the 
citizens of Berlin, and especially the Emperor like very much, is called “May Beetle” because its members 
gather on the first of May every year for training. The emperor has always sent a box of May Beetles to 
this regiment. The emperor hasn’t stopped this tradition even in the war years. The assignment of Enver 
Pasha to this regiment has been met with great joy among the store personnel of the regiment, which is at 
the front now, in Berlin.

Tanin 15 Ramazan 1334H / 3 Temmuz 1332R / 16 Temmuz 1916M

Kolera Aşısı

İstanbul Vilayeti Sıhhıyye Müdüriyeti’nden:

İstanbul’dan çıkacakların kolera aşısı 
yapıldığına dair vesika ibrâz etmedikçe 
polis müdüriyet-i umumiyesinden seyahat 
varakası alamayacakları ve binâen-aleyh 

herkesin kolera aşısı icra ettirmesi lüzumu ilan olunur.

İstanbul Vilayeti Sıhhıyye  Müdüriyeti’nden: - Etibbânın nazar-ı dikkatine - Memâlik-i ecnebiyyeden 
gelen kolera ve emsali aşıların eskiliğine binaen gayr-i müessir olduğu anlaşılmasına mebni herhalde 

bakteriyolejihane-i Osmani müstehzerâtından isti’mâli lüzumu i’lan olunur.

Vaccination Against Cholera

From the Istanbul Province Health Department: 

It has been announced that unless a document proving he has been inoculated against cholera is 
presented, anybody who wants to leave Istanbul cannot obtain a travel certificate from the Istanbul 
Police Department and that therefore everybody must have to be inoculated against cholera.

From the Istanbul Province Health Department: For the attention of doctors – Please be notified that 
the vaccines which have been prepared by the Ottoman house of bacteriology should be used, 
because it has been realized that the vaccines for cholera and similar which were imported from 
abroad do not have the desired effect, because their expiry dates have passed.
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Harbiye Nazırı Enver Paşa

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Minister of War Enver Pasha

IBB Atatürk Library Archive
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Millet Kütüphanesi Açıldı

Kütüphane Seyyid Feyzullah Efendi ile Ali Emiri 

Efendi koleksiyonundan ibarettir.

1857 yılında Diyarbakır’da doğan Ali Emiri Efendi 

bütün hayatını okumaya, yazmaya, kitap almaya 

ve toplamaya vakfetmiştir. Topladığı kitaplarla daha 

sonra Fatih’teki Feyzullah Efendi Medresesi’nde 

bir kütüphane kurmuştur. Ölünceye dek de bu 

kütüphanenin müdürlüğünü yapmıştır. Bütün ısrarlara 

rağmen kendi adını kütüphaneye vermemiştir. 

“Ben bu kitapları milletim için topladım ve milletime 

vakfeyledim” diyerek söz konusu kütüphaneye “Millet 

Kütüphanesi” ismini vermiştir. 

Kütüphanede 2757 Türkçe, 3704 Arapça, 509 Farsça 

ve 28’i de diğer dillerde olmak üzere 6.998 eser ile 

birlikte toplam 30.000‘ne yakın kitap vardır.

Kaynak: www.milletkutup.gov.tr

People’s Library Opened

The library consists of the collections of Feyzullah 

Efendi and Ali Emiri Efendi.

Sir Ali Emiri, who was born in 1857 in Diyarbakır, has 

spent his whole life reading, writing, buying, and 

collecting books. Later, he opened a library in the 

Feyzullah Efendi Madrasah in Fatih with the books he 

has collected. He served as the director of this library 

until his death. Despite all the insistence, he did not 

name the library after his own name. After saying “I 

have collected these books for my people and have 

donated it for my people”, the library was named 

“People’s Library”.

There are approximately 30,000 books and 6,998 

works in the library, 2,757 of which are in Turkish, 

3,704 in Arabic, 509 in Persian and 28 in other 

languages.

Source: www.milletkutup.gov.tr

ALİ EMİRİ’YE GAZEL

Muhtâc isen füyûzuna eslâf pendinin

Diz çök önünde şimdi Amiri Efendi’nin

Amid o şehr-i nûr öğünsün ile’l-ebed

Fazl u faziletiyle bu necl-î bülendinin

İklim-i Rûm’u gezdi otuz yıl taraf taraf

Bir maksadıyla tab’-ı nefâ’is-pesendinin

Yekpâre nûr olan bu kütübhâne-i nefis

Yekpâre  servetiydi bu âlemde kendinin

Ecdâd-ı pakimiz gibi vakfetti millete

Hayrânı oldu halk eser-î bi-menendinin

Ya Fahr-i Kainât sen iyfâ et ecrini

Divân-ı Kübriyâ’da bu şark ercümendinin.

Yahya Kemal Beyatlı

Eski Şiirin Rüzgârıyla
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Millet Kütüphanesi

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

People’s Library

IBB Atatürk Library Archive
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Tesvîr-i Efkâr 18 Temmuz 1916 / 5 Temmuz 1332 / 17 Ramazan 1334

700 Metre İrtifadan İstanbul’un 
Manzarası

İstanbul’un Havadan Alınan İlk Fotografisi

Bir kâbil-i sevk balonun 2 Temmuz 1332 

tarihinde şehrimizi ziyareti münasebetiyle.

Resim: Payitahtımız afakında 600 ila 700 

metre irtifada uçan bir kâbil-i sevk balonun 

sepetinden görünen bir manzara.

28 Mayıs 1909 tarihinde yani bundan yedi 

sene evvel İstanbul’da uçan bir Fransız 

baloncusunun aldığı fotoğraflar esas ittihaz 

edilerek musavvirimiz tarafından tertip 

edilmiştir.

Resim: İstanbul’un cevv-i hevadan alınan 

ilk fotografisi. Galata Köprüsü, Haliç-i 

Dersaadet’in bir kısmı, Galata ve Sirkeci 

İstasyonu’nun 700 metre irtifadan manzarası. 

“Bu resim 1909 senesi Mayıs’ında İstanbul 

afakında müdevver bir balon ile tayeran eden 

Ernest Barbot namındaki Fransız baloncusu 

tarafından alınmıştır.”

Sight of Istanbul From 700 Meters 
in the Air

The First Photo of Istanbul from the Air

On the occasion of the visit of our city by a 

Zeppelin Balloon on July 2, 1332.

Photo: A views from the basket of a zeppelin 

balloon flying at 600 to 700 meters above 

the ground in the skies of Istanbul.

It was painted by our painter based on the 

photographs taken by a French balloonist 

who flew on May 28, 1909, that is seven 

years ago, above Istanbul.

Photo: The First Photo of Istanbul from the Air. 

The views of the Galata Bridge, a part of the 

Golden Horn, the Galata and Sirkeci station 

from 700 meters above. 

“This photo was taken by a French balloonist 

named Ernest Barbot who flew in a round 

balloon in the skies of Istanbul in May 1909.”
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İstanbul’un 700 metre yüksekten 

çekilmiş bir fotoğrafı

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A photograph of Istanbul, taken 700 
meters from above

IBB Atatürk Library Archive

İstanbul semalarında bir uçak

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

A plane in the skies of Istanbul

IBB Atatürk Library Archive
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İkdam 16 Mayıs 1916 / 3 Mayıs 1332 / 13 Receb 1334

Vazife Uğrunda Feda-i Can 
Eden İki Muhterem Tayyareci

Sağ resim: Nisanın on dokuzuncu 

günü kable’z-zeval talim esnasında 

kazaen tayyare ile sükût eyleyerek 

sükûttan beş dakika sonra şehit olan 

tayyareci Mülazım-ı Evvel Ali Rıza 

Efendi

Sol resim: Nisanın on dokuzuncu 

günü kable’z-zeval talim esnasında 

kazaen tayyare ile sükût eyleyerek 

sükûttan bir gün sonra vefat eden 

tayyareci muallim Mülazım Pervizner 

Efendi. 

Vazife uğrunda feda-i can eyleyen 

bu iki muhterem tayyarecinin 

merasim-i tedfiniyesi muhtelif 

kıtaatın ve tayyare kıtaatına mensup 

zabitan, küçük zabitan ve efradın iştiraki ile icra edilmiştir. Tayyareci Mülazım Pervizener 

Efendi Çanakkale’de elliyi mütecaviz rasat uçuşu icra eylemiş ve on altı defa havada düşman 

tayyaresi ile harp etmişti. Geçen 1331 senesi Eylül’ünün onunda bir düşman deniz tayyaresini 

Saroz Körfezi’ne ıskat eylemiş ve İmroz’da bulunan düşman tayyare hangarlarına müteaddit 

defalar bomba atarak birçok iştiallere sebebiyet vermişti. Yine bu mahir tayyareci Gelibolu’dan 

İzmir’e kadar müteaddit muvaffakiyetli uçuşlar icra etmiştir. Bu iki kıymettar tayyarecinin 

zıyaından mütehassıl teessürata iştirak ederek resimlerini derc-i sütun ediyoruz

Two Blessed Airplane Pilots Who Have Died For Their Duty

Right photo: Pilot Lieutenant Ali Rıza who has died five minutes after his airplane crashed by an 

accident before noon during a training flight on the nineteenth of April

Left photo: Trainer Pilot Lieutenant Pervizner who has died one day after his airplane crashed by 

an accident before noon during a training flight on the nineteenth of April.

The funeral ceremony of these two respectable pilots who have given their lives to carry out 

their duty has been done with the attendance of various troops and officers, petty officers, and 

soldiers of the air units. Pilot Lieutenant Pervizner has realized more than fifty observation flights 

in Gallipoli, and fought sixteen times in the air with enemy planes. He shot down an enemy 

seaplane above the Gulf of Saroz on the twenty third of September in 1915, and made many 

attacks on the enemy plane hangars in Imroz and put them on fire. Again this gifted pilot has 

carried out many successful flights from Gallipoli to İzmir. We share the sadness for the loss of 

these two valuable pilots and add their photos to our article.
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İkdam 11 Teşrinisani 1916 / 29 Teşrinievvel 1332 / 14 Muharrem 1335H

Mühim Bir Teşebbüs-i Sınai

Adapazarı civarında vücuda getirilen imalathanenin resm-i 

küşadı, evvelce yazdığımız vecihle, dün sabah hususi 

trenle mahall-i mezkura azimet eden Harbiye Nazırı Enver 

Paşa Hazretleri tarafından merasim-i mahsusa ile icra 

kılınmıştır.

An Important Industrial Development

The opening of the factory which was built near Adapazarı 

has been realized by the Minister of War Enver Pasha, who 

came yesterday morning to the location where the factory 

was built by a special train, as we have written before.

Nisanın on dokuzuncu günü eğitim 

uçuşu esnasında öğleden önce bir 

kaza sonucu uçağının düşmesinden 

beş dakika sonra şehit olan Pilot 

Teğmen Ali Rıza Efendi

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Pilot Lieutenant Ali Rıza Efendi who 
died a martyr five minutes after his 
plane crashed as the result of an 
accident before noon during a training 
flight on the nineteenth of April

IBB Atatürk Library Archive
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Tanin 18 Muharrem 1335H / 2 Teşrin-i sani 1332R / 15 Teşrin-i sani 1916M

Meclis-i Millînin Küşâdı

Meclis-i Meb’ûsan üçüncü devre-i intihâbiyyesinin 

üçüncü sene-i ictimâiyyesini ikmâl etmek üzere dün 

Zât-ı Şahânenin huzurunda küşâd edilmiştir. Velîahd-ı 

Saltanat Vahîdüddin ve Şehzade Abdülmecid Efendiler 

hazerâtı merasimde hazır bulunmak üzere öğle vakti 

Dolmabahçe Saray-ı Hümayunu’na teşrif etmişlerdir. 

The Opening of the National Assembly

The First Parliament was opened yesterday at the 

presence of His Highness the Sultan to complete its 

meetings of the third period of its third year. The heir 

prince Vahîdüddin and Prince Abdülmecid have arrived in 

the Dolmabahçe Palace in the noon in order to be present at the ceremony that will be held on this occasion.

Tanin 5 Safer 1335H / 18 Teşrin-i sani 1332R / 1 Kanun-i evvel 1916M

Veliahd Hazretleri Viyana’da

Viyana, 29 Teşrin-i Sani (M.A.) - Veliahd-ı Saltanat 

Vahîdüddin Efendi Hazretleri maiyyet-i necâbet-

penâhileriyle birlikte Viyana’ya muvâsalat eylemişlerdir.

The Crown Prince is in Vienna

Vienna, 29 Teşrin-i sani ( M.A.) - The crown prince of the 

Sultanate His Highness Vahîdüddin has arrived in Vienna 

together with the esteemed officials in his retinue.
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Veliaht Vahideddin Efendi 

otomobiliyle halkın 

arasından geçerken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Crown prince Sir Vahideddin,  
driving among the people 
with his automobile

IBB Atatürk Library Archive

Veliaht Abdülmecit Efendi 

Sultanahmet Camiine 

giderken

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Crown prince Abdülmecit 
Efendi goes to the 
Sultanahmet Mosque

IBB Atatürk Library Archive

Meclis-i  Mebusan’ın resmi 

açılışından sonra Padişah V. 

Mehmet Reşad’ın Çırağan 

Sarayı’na girişi

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi 

Entrance of the Sultan 
Mehmet Reşad V to the 
Çırağan Palace after the 
official opening of the First 
Parliament

IBB Atatürk Library Archive
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Sahra Topçu Y14 
T2 Mülazım-ı sâni 
Malkaralı Ahmet 

oğlu Hasan Efendi

Y25 T2 K2 
Mülazım-ı sâni 

Adapazarlı Ahmet 
oğlu Hurşid Efendi

Y21 T1 K1 
Kumandanı Yüzbaşı 
Hilmi oğlu Mehmet 
Celaleddin Efendi

Y25 T1 Kumandanı 
Kıdemli Yüzbaşı 

Mehmet oğlu 
Mustafa Vasfi Efendi

Y72 T2 K7 Kumandanı 
Mülazım-ı evvel 

Rusçuklu Emin oğlu 
Mustafa Hamit Efendi

Y126 T1 K4 
Mülazım-ı sâni 

Mehmet Şakir oğlu 
Hasan Fuat Efendi

Y14 T3 K10 
Başçavuş 

Eskizaralı Faris 
oğlu Mehmet Arif 

Efendi

Y31 T1 Kumandanı 
Yüzbaşı Mustafa 

oğlu Mehmet Halit 
Efendi

Erkan-ı Harbiye 
Yüzbaşısı Kemal 

Efendi

Y77 T1 K4 İhtiyat 
Zabit Vekili Hacı 

Hasan oğlu Hüseyin 
Hüsnü Efendi

Y1 T2 K7 Kumandanı 
Mülazım-ı evvel 

Ziya Paşa oğlu Fazıl 
Efendi

Y14 T2 K8 Zâbit 
Vekili Eskizaralı 

Faris oğlu Haşim 
Efendi

1916 ŞEHİTLERİMİZ
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Y6 T2 K8 Yüzbaşı 
Hurşid oğlu 

Mehmed Kamil 
Efendi.

Sahra Topçu Batarya 
Kumandanı Mülazım-ı 

evvel Diyarbakırlı 
Mustafa Vasfi Efendi

Y82 Yaveri Mülazım-ı 
evvel Hüsnü oğlu 

Mehmed Halid 
Efendi

Y21 T1 K1 
Kumandanı 

Yüzbaşı Tevfik 
Efendi

Onuncu Kolordu 
İhtiyat zabit 

vekillerinden Ali oğlu 
Mehmed Sezâi Efendi

Seyyar Topçu 
K3 Zâbit Vekili 

Abdülmecid oğlu 
Ahmed İhsan Efendi

Y29 Makineli Tüfek 
Bölüğü Kumandanı 
Yüzbaşı Halil oğlu 

Mehmed Kadri Efendi

Dördüncü Ordu-yı 
Hümayun İkinci 

Hecin Süvari Bölüğü 
Kumandanı Mülazım-ı 

sânî Hâlet Efendi

Y56 T4 K1 İhtiyat 
Zâbiti Reşid oğlu 
Mehmed İhsan 

Efendi

Y57 Kumandanı Ali 
oğlu Hüseyin Avni

Y60 T3 K11 
Yüzbaşı Âgah oğlu 

Süreyya Efendi

Y6 T1 K2 Mülazım-ı 
evvel İshak Paşa 
oğlu Rifat Efendi
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Mülazım-ı sânî Edirneli 
İbrahim Edhem oğlu 
Mustafa Asım Efendi

Y87 T2 K8 
Mülazım-ı sânî 

Sabit oğlu Mehmed 
Nihad Efendi

Mülazım-ı sânî 
Edirneli Emin oğu 

Tevfik Efendi

Mülazım-ı evvel 
Samsunlu Mehmed 

oğlu Mustafa 
Râmiz Efendi

Y56 T1 K8 Zâbit 
Namzedi Hüseyin 

Hüsnü oğlu Ali 
Haydar Efendi

Y26 T3 K12 
Mülazım-ı evvel Ali 
Fuat oğlu Memduh 

Efendi

Y44 T1 K2 
Mülazım-ı sânî 

Hakkı oğlu Haydar 
Efendi

Y10 K8 Zâbit 
Namzedi Sirozlu 
Yusuf oğlu Hilmi 

Efendi (

Bursalı Recep oğlu 
Rıza Efendi (18 

Nisan 1331)

Y51 T2 K5 İhtiyat 
Zabit Vekili Tayyar 

oğlu Ali Cevat 
Efendi

Y96 T1 K4 
Mülazım-ı sânî 
Mehmed oğlu 

Selim Sabri Efendi

Y87 T2 K3 
Mülazım-ı evvel 

Mehmet Ziya oğlu 
Ömer Efendi 



1916 ŞEHİTLERİMİZ

288 Havâdis; 1916

Y22 T2 K2 
Mülazım-ı evvel 

İbrahim oğlu 
Abdülaziz Efendi

Y25 T2 K2 
Mülazım-ı evvel 
Ahmet Mecbur 
oğlu Abdullah 

Nâbî Efendi

Y19 T2 Kumandanı 
Kıdemli Yüzbaşı 

İbrahim oğlu Halil 
Efendi

Y23 T1 Kumandanı 
Binbaşı Şakir oğlu 

Ali Faik Bey

Y95 T1 K2 
Kumandanı 

Yüzbaşı Harputlu 
Hafız Halid Efendi

Y9 T3 K12 Zâbit 
Vekili Kemal Paşa 
oğlu Mehmet Refik 

Efendi

Y 72 T2 K7 
Mülazım-ı sânî 

Geylanlı Bayram 
oğlu Ramazan 

Efendi

Y36 T2 Kumandanı 
Binbaşı Giritli 

Mehmet Himmet Bey

Y25 T2 Kumandanı 
Binbaşı Kemal 

Paşa oğlu Mehmet 
Ali Bey

Onbuçukluk Obüs 
Müstakil T1 K Zâbit 

Namzedi Kemal Paşa 
oğlu İsmail Fehmi 

Efendi

Y19 Makineli Tüfek 
Bölüğü Kumandanı 
Yüzbaşı İsmail oğlu 

Mustafa Kemal Efendi

Y23 T1 K3 
Mülâzımı-ı 

sânî Kütahyalı 
Süleyman oğlu 

Hâmi Efendi
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Üçüncü Ordu 
Etibbasından 

Kıdemli Yüzbaşı 
Halil Recâî Efendi

Y10 T2 Tabibi 
Yüzbaşı Yusuf 

Efendi

Erzincan Sanayi 
Takımları Tabibi 
Yüzbaşı Remzi 

Efendi

Beşinci Kuvve-i 
Seferiye 

Etibbasından Binbaşı 
Yusuf Ziya Bey

Y92 T1 Tabibi 
Yüzbaşı Faik 

Efendi

Ağır Topçu Y17 
T1 Tabibi Yüzbaşı 

Halid Efendi

Erzurum Emrâz-ı 
İntâniye Hastahanesi 

Sertabibi Binbaşı 
Mehmed Câvid Bey

Y14 T1 K3 Zabit 
Vekili Eskizaralı 

Osman Nuri oğlu 
Ahmet Raci Efendi

Y1 T1 K1 Mülazım-ı 
sâni Edirnekapılı 

Ahmet oğlu Hasan 
Fazlı Efendi

Üçüncü Ordu 
Menzil Sertabibi 
Binbaşı Ahmed 

Sabri Bey.

Ağır Topçu Y17 
Tabibi Yüzbaşı 
Rasim Efendi

Üçüncü Ordu 
Etibbasından 

Yüzbaşı Hasan 
Tahsin Efendi
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Yüzbaşı Mahmud 
Şevket Efendi

Zâbit Vekili Neşet 
Efendi

Kıdemli Yüzbaşı 
Vasfi Efendi

Yüzbaşı Hamdi 
Efendi

Yüzbaşı İsmail 
Hakkı Efendi

Mülâzım-ı evvel 
Abdülkâdir Efendi

Binbaşı Mehmet 
Ali Bey

Mülâzım-ı sânî 
Ahmed Nureddin 

Efendi

Üçüncü Ordu emrinde 
Eczacı Mülâzım-ı 

evvel Mehmed Necib 
Efendi

Y84 T1 K3 
Mülazım-ı evvel 
Hacı Ömer oğlu 
Rüstem Efendi

Üçüncü Ordu 
emrinde Eczacı 
Mülâzım-ı evvel 

Bahri Efendi

Dokuzuncu Kolordu 
Etibbasından 

Yüzbaşı Ali Kemal 
Efendi
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Nişancı Y1 
Plevne Taburu K1 

Kumandanı Zeyrekli 
İsmail Hakkı Efendi

Merkez 
Kumandanlığı 
Tabib-i sâbıkı 

Yüzbaşı Sinoplu 
Sefer Efendi

Y14 T1 K3 Mülazım-ı 
evvel Trablusgarplı 
Muhammed Kemal 

Efendi

Y10 T1 K8 
Kumandanı Kıdemli 
Yüzbaşı Mehmed 

Vasfi Efendi

Y51 T2 K8 İhtiyat 
Mülazım-ı sânîsi 

Afif Efendi

Y7 T3 K10 
Mülazım-ı sânî 
İbrahim Naci 

Efendi

Y17 Kumandanı 
Binbaşı Hüseyin 

Bey

Y20 T2 K2 
Mülazım-ı sânî 
Hüseyin Hüsni 

Efendi

Haleb Jandarma 
Alayının Antakya 
Takım Kumandanı 

Mülazım-ı sânî Salih 
Zeki Efendi

Topçu Miralayı 
Mehmed Said oğlu 

İskender Bey

Y6 T1 K2 
Kumandanı Yüzbaşı 

Mamuretü’l-Azizli 
Hüsnü Fehmi

Y 54 T2 K2 
Kumandanı Mülazım-ı 
evvel Giritli Mehmed 

Kamil Efendi
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Abdullah Tayyip Olçok Ahmet Kocabayı

Barış Efe

Cengiz Hasbal

Askeri Çoban

Burhan Öner

Ahmet Kara

Batuhan Ergin

Cetin Can

Ayşe Aykaç

Cemal Demir

Akın Sertçelik

Burak Cantürk

Emrah Sagaz

Adil Büyükcengiz

Abdullah Tayyip OLÇOK  •  Adil BÜYÜKCENGİZ  •  Ahmet 

KARA  •  Ahmet KOCABAY  •  Ahmet ÖZSOY  •  Akın 

SERTÇELİK  •  Akif KAPAKLI  •  Ali ALITKAN  •  Ali ANAR  

•  Ali İhsan LEZGİ  •  Ali KARSLI  •  Ali Mehmet VUREL  

•  Alper KAYMAKÇI  •  Askeri ÇOBAN  •  Aydın ÇOPUR  

•  Ayhan KELEŞ  •  Ayşe AYKAÇ  •  Barış EFE  •  Battal 

İLGÜN  •  Batuhan ERGİN  •  Beytullah YEŞİLAY  •  Burak 

CANTÜRK  •  Burhan ÖNER  •  Bülent KARALI  •  Celalettin 

İBİŞ  •  Cemal DEMİR  •  Cengiz Hasbal  •  Cengiz POLAT  

•  Cuma DAĞ  •  Çetin CAN  •  Davut KARAÇAM  •  Emin 

GÜLER  •  Emrah SAĞIZ  •  Emrah SAPA  •  Erdem DİKER  •  

Erhan DURAL  •  Erkan ER  •  Erkan PALA  •  Erkan YİĞİT  •  

Erol OLÇOK  •  Fahrettin YAVUZ  •  Fatih DALGIÇ  •  Fatih 

KALU  •  Fatih SATIR  •  Fazıl GÜRS  •  
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HakkI Aras Halil Kantarcı

İhsan Yıldız

Kemal Ekşi

Hüseyin Kısa

İsmail Kayık

Halit Yaşar Mine

İlhan Varank

Kemal Tosun

İbrahim Yılmaz

Kader Sivri

Hasan Kaya

İsmail Kefal

Muhammed Aksu

Halil İbrahim Yıldırım

Fuat BOZKURT  •  Gökhan ESEN  •  Gökhan YILDIRIM  •  

Hakan GÜLŞEN  •  Hakan ÜNVER  •  Haki ARAS  •  Halil 

IŞILAR  •  Halil ibrahim YILDIRIM  •  Halil KANTARCI  •  

Hasan ALTIN  •  Hasan KAYA  •  Hasan YILMAZ  •  Hüseyin 

GÜNTEKİN  •  Hüseyin KISA  •  İbrahim ATEŞ  •  İbrahim 

YILMAZ  •  İhsan YILDIZ  •  İlhan VARANK  •  İsmail 

KEFAL  •  İzzet ÖZKAN  •  Joquad MERROUNE (Cemal 

Abuateye)  •  Kader SİVRİ  •  Kemal EKŞİ  •  Lokman 

BİÇİNCİ  •  Lokman OKTAY  •  Lütfi GÜLŞEN  •  Mahir 

AYABAK  •  Mahmut COŞKUNSU  •  Medet EKİZCELİ  •  

Mehmet Ali KILIÇ  •  Mehmet GÜDER  •  Mehmet GÜLŞEN  

•  Mehmet KARAASLAN  •  Mehmet KOCAKAYA  •  Mehmet 

Şefik ŞEFKATLIOĞLU  •  Mehmet ŞENGÜL  •  Mehmet 

YILMAZ  •  Mesut ACU  •  Mesut YAĞAN  •  Mete SERTBAŞ  
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Muhammet Ambar Muharrem Kerem Yıldız

Salih Alıskan

Yusuf Çelik

Recep Gündüz

Murat Akdemir

Orhun Göytan

Samet Uslu Zekeriya Bitmez

Onur Ensar Ayanoğlu

Sait Ertürk

Yunus Emre Ezer

Murat Demirci

Osman Yılmaz

Muhammet Fazlı Demir

•  Metin ARSLAN  •  Mucip ARIGAN  •  Muhammet AKSU  

•  Muhammet AMBAR  •  Muhammet Fazlı DEMİR  •  

Muhammet YALÇIN  •  Muharrem Kerem YILDIZ  •  Murat 

AKDEMİR  •  Murat DEMİRCİ  •  Murat İNCİ  •  Murat 

KOCATÜRK  •  Murat MERTEL  •  Murat NAİBOĞLU  •  

Mustafa AVCU  •  Mustafa CAMBAZ  •  Mustafa DİREKLİ  

•  Mustafa KARASAKAL  •  Mustafa KAYMAKÇI  •  Mustafa 

KOÇAK  •  Mustafa SOLAK  •  Mustafa YAMAN  •  Mutlucan 

KILIÇ  •  Muzaffer AYDOĞDU  •  Necati SAYIN  •  Necmi 

Bahadır DENİZCİOĞLU  •  Oğuzhan YAŞAR  •  Onur Ensar 

AYANOĞLU  •  Onur KILIÇ  •  Orhun GÖYTAN  •  Osman 

ARSLAN  •  Osman EVSAHİBİOĞLU  •  Osman YILMAZ  •  

Ömer Can AÇIKGÖZ  •  Ömer CANKATAR  •  Ömer İPEK  

•  Ömer TAKDEMİR  •  Özgür GENÇER  •  Özkan ÖZENDİ  
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Murat Kocatürk Murat Naiboglu

Ramazan Meşe

Sevgi YeşilyurtSerdar Gökbayrak

Yılmaz Ercan

Mustafa Direkli

Ramazan Sarıkaya

Şeyhmus Demir

Ömer Cankatar

Servet Aşmaz

Mustafa Kaymakcı

Recep Büyük

Şirin Diril

Murat Mertel

•  Ramazan KONUŞ  •  Recep BÜYÜK  •  Recep GÜNDÜZ  

•  Resul KAPTANCI  •  Rüstem Resul PERÇİN  •  Salih 

ALIŞKAN  •  Samet CANTÜRK  •  Samit USLU  •  Sedat 

KAPLAN  •  Selim CANSIZ  •  Serhat ÖNDER  •  Serkan 

GÖKER  •  Servet ASMAZ  •  Sevgi YEŞİLYURT  •  Suat 

AKINCI  •  Suat ALOĞLU  •  Sultan Selim KARAKOÇ  •  

Sümer DENİZ  •  Şenol SAĞMAN  •  Şeyhmus DEMİR  •  

Şirin DİRİL  •  Şuayip ŞEREFOĞLU  •  Şükrü BAYRAKÇI  •  

Tahsin GEREKLİ  •  Tevhit AKKAN  •  Timur AKTEMUR  •  

Tolga ECEBALIN  •  Türkmen TEKİN  •  Uhud Kadir IŞIK  

•  Ümit ÇOBAN  •  Ümit GÜDER  •  Ümit YOLCU  •  Vahit 

KAŞÇIOĞLU  •  Vedat BARCEĞCİ  •  Vedat BÜYÜKÖZTAŞ  

•  Volkan CANÖZ  •  Volkan PİLAVCI  •  Yakup KOZAN  •  

Yalçın ARAN  •  Yasin Naci AĞAROĞLU  •  Yasin YILMAZ  •  
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Erhan Döndar

Fatih Dalgic

Engin Tilbeç

Fahrettin Yavuz

Erkan Pala

Mustafa Cambaz

Erdem Diker

Fatih Satır

Erol Olçok

Gökhan Esen

Tahsin GerekliŞuayip Şerefoglu Timur AktemurŞükrü Bayrakcı Tolga Ecebalın

Yıldız GÜRSOY  •  Yılmaz ERCAN  •  Yunus Emre EZER  •  

Yusuf ÇELİK  •  Yusuf ÇELİK  •  Yusuf ELİTAŞ  •  Zekeriya 

BİTMEZ  •  Ahmet ORUÇ  •  Akif ALTAY  •  Alparslan 

YAZICI  •  Aytekin KURU  •  Birol YAVUZ   •  BÜLENT 

YURTSEVEN  •  Cennet YİĞİT  •  Cüneyt BURSA  •  Demet 

SEZEN  •  Dursun ACAR  •  Edip ZENGİN  •  Erol İNCE  •  

Eyyüp OĞUZ  •  Faruk DEMİR  •  Feramil Ferhat KAYA  •  

Ferhat KOÇ  •  Fevzi BAŞARAN  •  Fırat BULUT  •  Fikret 

Metin Öztürk  •  Gülşah GÜLER  •  Hakan YORULMAZ  •  

Halil HAMURYEN  •  Halit GÜLSER  •  Hasan GÜLHAN  •  

Hurşut UZEL  •  Hüseyin GORAL  •  Hüseyin KALKAN  •  

Köksal KAŞALTI  •  Kübra DOĞANAY  •  M. Oğuz KILINÇ  •  

Mehmet Akif SANCAR  •  Mehmet ÇETİN  •  Mehmet DEMİR  

•  Mehmet KARACATİLKİ  •  Mehmet ORUÇ  •  
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Mahmut Coşkunsu

Mehmet Şevket Uzun

Lokman Oktay

Mehmet Karaaslan

Mehmet Ali Kılıç

Mehmet Yılmaz

Mahir Ayabak

Mehmet Şefik Şevkatoğlu

Mehmet Güder

Mete Sertbaş

Vahit KaşcıoğluTürkmen Tekin Vedat BarçeğciÜmit Yolcu Yalçın Aran

Meriç ALEMDAR  •  Muhsin KİREMİTÇİ  •  Munir Murat 

ERTEKİN  •  Murat ALKAN  •  Murat ELLİK  •  Mustafa 

ASLAN  •  Mustafa SERİN  •  Mustafa TECİMER  •  Münür 

ALKAN  •  Nedip Cengiz EKER  •  Niyazi ERGÜVEN  •  

Ozan ÖZEN  •  Önder GÜZEL  •  Seher YAŞAR  •  Serdar 

GÖKBAYRAK  •  Sevda GÜNGÖR  •  Seyit Ahmet ÇAKIR  •  

Turgut SOLAK  •  Ufuk BAYSAL  •  Varol TOSUN  •  Velid 

BEKTAŞ  •  Yakup SÜRÜCÜ  •  Yasin Bahadır YÜCE  •  

Yunus UĞUR  •  Zafer  KOYUNCU  •  Zeynep SAĞIR  •  

Kemal TOSUN  •  Mehmet Şevket UZUN  •  Sait ERTÜRK  •  

Bülent AYDIN  •  Ömer HALİSDEMİR
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