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War Journal  During The Years of World War I 
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Öz: I. Dünya Savaşı, tüm insanlığı etkisi altına alan çok kapsamlı bir harpler manzumesidir. Önceki 
dönem harplerin aksine, insanlık için çok yıkıcı sonuçları olan bu savaşta, silah sistemleri yanında 
bir nevi silah gibi etkili olan iletişim araçları yaygın olarak kullanılmıştır. Bunun, Osmanlı’daki en 
güzel uygulamalarından biri “Harp Mecmuası” adlı dergidir. I. Dünya Savaşı başında Osmanlı 
Devleti tarafsızlık politikası gütmüştür. Bu doğrultuda idare, basının orduya dair haber yapmasına 
sansür uygulamıştır. Osmanlı Devleti’nin savaşa dâhil olması ile birlikte İttihat ve Terakki yönetimi, 
Almanların psikolojik harpte etkin kullandığı “basını” psikolojik harp vasıtası olarak kullanmıştır. 
Bu kapsamda Osmanlı Devleti’nin idarecileri, I. Dünya Savaşı yıllarında “Harb Mecmû’ası” adlı 
dergiyi kamuoyu ile paylaşarak, basının sinerjik etkisinden yararlanma metodunu tatbik etmişlerdir. 
Harb Mecmû’ası adlı dergi; içerik olarak görselliğe öncelik vermiş, şiir ve makalelerle millî 
duyguları coşturmuş, cephe hattında görev yapan askerlerin mektupları ve onlara hitaben yazılanları 
yayımlayarak aktif bir metot uygulamıştır. Dergi, savaşın sona ermesinden önce resmî bir açıklama 
yapılmaksızın yayımlanmayı durdurmuştur. 

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Propaganda, Psikolojik Harp, Dergi, Kamuoyu. 

Abstract: World War I is a very comprehensive sense of wars that infects whole humanity. Contrary 
to previous period's wars, in this war which had very destructive consequences for humanity, 
communication tools which are effective like a kind of weapon have been widely used besides weapon 
systems. One of the most beautiful practices of this in the Ottoman Empire is the magazine "Harp 
Magazine". At the beginning of World War I, the Ottoman State was based on neutrality. In this 
direction, the administration had censored the press to make news about the army. With the 
involvement of the Ottoman State into the war, the Union and Progress Party used the "press" that 
the Germans used effectively in the psychological war as a means of psychological warfare. In this 
context, the Ottoman administrators applied the method of utilizing the synergetic effect of the press 
by sharing the magazine “Harb Mecmû'ası” with the public in the years of the First World War. The 
magazine “Harb Mecmû'ası” has given priority to visuality as content and has applied an active 
method by publishing the letters of the soldiers who worked in the front line and the writings 
addressed to them, with the poetry and the articles fascinated by the national sentiments. The 
magazine stopped publishing without an official explanation before the end of the war.  

Keywords: World War I, Propaganda, Psychological Warfare, Journal, Public Opinion. 

 

1. Giriş 

1803’te Sırp, 1821’de Yunan İsyanı1 ile başlayan ayrılıkçı hareketler, 1829’da Balkan 
uluslarında “Biz artık Osmanlıyı yenebiliriz” düşüncesini uyandırmıştı. Balkanlarda başlayan 

																																																													
1 Richard C. Hall, (Çev. M. Tanju Akad), Balkan Savaşları/1912 -1913 I. Dünya Savaşı’nın Provası, Homer 
Kitabevi, 1. Basım, İstanbul, 2003, s.2. 
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ayrışma çabaları neticesinde 1830’da Yunanistan’ın bağımsızlığını elde etmesi ve devletin her 
alanında görülen gerileme üzerine Osmanlı idarecileri, bu ayrışmayı ve parçalanmayı 
durdurabilmek için başta ordu olmak üzere hukuk, mali, eğitim, devlet işleyişi alanlarında 
düzenlemelere gitti ve “eşit ulus ve eşit birey” kavramı ile sorunun üstesinden gelebileceği 
algısı ile politikalarına yön verdi. Fakat 1839 tarihli “Osmanlı devletine yeni bir düzen vermek 
için ilânı kararlaştırılmış bulunan Tanzimat”2 Reformları, Osmanlının kötü gidişini 
durduramadı.  

1853-1856 Kırım Savaşı ise her ne kadar yürürlüğe konan reformların sonucunun meyve 
verdiği gibi algılanmış olsa da, Osmanlı Devleti artık Batı’nın siyasi politikalarının ana 
eksenine kaymış ve onlara bağımlı hale gelmeye başlamış ve ilk borçlanma arayışlarına 
girmiştir. Kırım Harbi’nin son yıllarında hazırlanan ve “Gülhane Hattındaki prensipleri 
yeniledikten başka onlara yenilerini de ekleyen Islahat Fermanı”3  da kötü gidişata dur 
diyememiştir.  

Devleti ayakta tutmak için bu reformist gayretlere rağmen, 1858’de yapılan düzenleme ile 
“siyasî değil fakat fiilî bağımsız bir devlet” olarak Karadağ ortaya çıkmıştır.4 Karadağlıların 
artık özgürlük aramak adına dağlardan inerek kazandıkları statü, diğer Balkan uluslarının 
ayrılıkçı arzularını daha da arttırmıştır. 1862’de Eflak-Buğdan’da Küçük Rumen Prensliği 
doğmuş5,  Balkanlarda yayılan milliyetçilik dalgasına karşı Islahatlarla yeni bir hukuksal 
yapıya büründürülen “Osmanlı Millet Sistemi”nden de istenen sonuç alınamamış ve 
Osmanlının, Balkan milletlerini bir üst kimlik atında birleştirme politikaları başarılı 
olamamıştır.  

Öte yandan 1861’de İtalyan birliğinin, 1871’de Alman birliğinin oluşması millî devlet 
arzusunda olan Balkan uluslarının bağımsızlık arzularını daha da arttırmıştır.6  II. Abdülhamit 
tahta çıktıktan bir yıl sonra Ruslar, Kırım Savaşı sonrası Paris Antlaşması’nın getirdiği 
kısıtlamaları kaldırmak ve Balkan uluslarının bağımsızlık arzularını manipüle ederek sıcak 
denizlere bir adım daha yaklaşmak maksadı ile Balkan topraklarına girmiştir. 1877-1878(1293) 
Osmanlı-Rus Harbi’nde Osmanlı Devleti, Balkanlar ve Kafkasya olmak üzere iki cephede 
Ruslar ile savaşmıştır. Ruslar Yeşilköy’e kadar gelmiş ve Osmanlı Heyeti ile Rus Askerî 
Heyeti 93 Harbine son veren Yeşilköy Antlaşmasını 3 Mart 1878’de imzalamışlardır.7 

1908’de İttihat ve Terakki’nin iktidarda söz sahibi olması ile başlayan ve yeniden 
yürürlüğe giren anayasalı dönemde ise zamanla iç kutuplaşmalar artmaya başlamıştır. Ordu, 
bürokrasi, eğitim camiası siyasi ihtirasların kurbanı olarak adeta parçalanmıştır. İttihatçı ve 
saltanatçı kavgasının yaşandığı bu dönemde Osmanlı yönetimi, dış sorunların yanında bir de iç 
sorunlar ve siyasi kutuplaşmaların yaşandığı yeni bir döneme girmiştir. Bu aşırı politizasyonun 
da etkisi ile Osmanlı Ordusu, dolayısı ile Devleti 600 yüz yıl hüküm sürdüğü topraklardan 
çekilmek durumunda kalmıştır. Zamanında “Allâh yolunda, Padişahın buyruğunda” cihat eden 

																																																													
2 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt V, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 8.Baskı, Ankara, 2007, s.169. 
3 Karal, age, s.250. 
4 Zafer Gölen, “Karadağ Devleti’nin Doğuşu: Osmanlı-Karadağ Sınır Tespiti (1858-60)”, Belleten, C.LXXVIII, 
S.282, Ağustos 2014, s.693. 
5 Mihai Maxim, “Voyvoda”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.43, İstanbul, 2013, s.129. 
6 Hall, age, s.2. 
7 Mehmet Arif Bey, 93 Moskof Harbi ve Başımıza Gelenler, (sadeleştiren Nihad Yazar), Adak Yayınları, 4.Baskı, 
İstanbul, 1990, s.561.  
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bir ordu8 artık bir politik malzeme haline gelmiş ve en son yaşanan Balkan hezimeti ise 
bürokrasi ve askerler arasında umutsuzluğun zirve yapmasına neden olmuştur.  

İşte böyle bir ruh haliyle Almanların yanında yeni başlayacak olan I. Dünya Savaşı 
döneminde ordunun ve milletin maneviyatını yüksek tutmak adına bürokrasi “psikolojik harp” 
vasıtalarını devreye sokmuştur. Uygulamaya geçirilen bu vasıtalardan biri de gazeteler ve 
dergiler yolu ile yapılan haberlerdir. 

Bu dönemde hayata geçirilen psikolojik harp, basın yayın organlarının gelişmesi ile etki 
sahasını genişletmiştir. Özellikle Fransız İhtilâli ile başlayan eşitlik, özgürlük, adalet gibi 
kavramlar görsel medya ile halk kitlelerine ulaşmaya başlamış, hedef kitlelere karşı arzu ve 
istekler fiziksel güç yanında psikolojik güç vasıtaları da kullanılarak kabul ettirilmeye, 
benimsetilmeye çalışılmıştır. 

Basının Osmanlı’daki gelişimi ise Avrupa’da başlayan fikirlerin serbest ifadesi olan 
Fransız İhtilâli’nin Osmanlı’daki izdüşümü olan ıslahat çalışmaları ile hız kazanmıştır. “Türk 
basınının doğuş dönemi” kabul edilebilecek olan ve Tanzimat ile başlayan bu yeni dönemde9, 
pek çok Osmanlı aydını, insanlığın belki de en değerli buluşu kabul edilebilecek kalem ve 
kâğıt ile daha fazla meşgul olmaya başlamış, kendini daha fazla ifade etmeye başlamıştır. Artık 
kelimeler, sözler, tek bir kâğıt parçası; mühimmat, silah kadar önemli ve hayati hele gelmişti. 
Eskinin yöneticileri; ordu mensuplarına, memurlara, halka artık sadece ibadet yerleri gibi 
alanlarla yeterli seviyede ulaşılamayacağını fark etmişler ve halk kitlelerini etkileyebilmek için 
dergi, gazete gibi iletişim vasıtalarını keşfederek basın araçlarını kullanmışlardır.  

2.Harp, Psikolojik Harp ve Karşılıklı İlişkisi 

Gerçek anlamda bir “kavga”dan ibaret olan harp, “düşmana kendi istek ve arzularımızı 
kabul ettirmek için kuvvet kullanmaktır”. Kuvvete başvururken ise bilim ve sanatın 
nimetlerinden istifade edilir. En nihayetinde kuvvet kullanılması zorunlu gibi gözükse de10 
insanoğlunu harplerin yıkıcı etkisi altında yok etmeden önce harbin değişik unsurlarından 
istifade edilmekte, istek ve arzular hasma en az maliyetle kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. 

İşte bu unsurlardan biri de manevi güç bileşenleri üzerinde manipülasyon yapmaya olanak 
tanıyan psikolojik harbi bir vasıta olarak kullanmaktır. Günümüzde  

“Psikolojik Harp(savaş); klasik anlamda savaşın kazanılması veya 
kaybedilmesinde; savaştan sonra da üstünlüğün devam etmesinde yahut sorunların 
çözülmesinde insanların ruh haline etki ederek sonuç almak”11  

olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik savaşın ilk adımı; düşmanı ve kendini iyi bilmek, 
ikinci adımı ise baskı ve ikna metotlarını tatbik ederek psikolojik olarak yıpratmaktır.12 
Psikolojik harbin ilk amacı düşmanın manevi bünyesine tesir ederek onu zayıflatmak, 
düşürmek, gerekirse tamamı ile yıkmaktır.13 

																																																													
8 Serdar Cem Sediroğlu, “Balkan Savaşları Arifesinde Ordunun Siyasetle İştigali ve Politizasyonunun Balkan 
Savaşlarının Sonucuna Olan Etkisi”, ASOS Journal-Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:5, S.63, Aralık 
2017, s.474. 
9 Hülya Baykal, Türk Basın Tarihi-1831-1923, Afa Matbacılık, İstanbul, 1990, s.41. 
10 Carl von Clausewitz, Harp Üzerine, (Çeviren H.Fahri Çeliker), Gnkur. Basımevi, Ankara, 1991, s.19, 20, 77. 
11 Nevzat Tarhan, Psikolojik Savaş-Gri Propaganda, Timaş Yayınları, 4.Baskı, İstanbul, 2003, s.15. 
12 Tarhan, age, s.16. 
13 Hüseyin Turgut, Psikolojik Harb ve Psikolojik Savunma, E.U. Basımevi, Ankara, 1955, s.10. 
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Psikolojik harp, insanların düşüncelerine ve duygularına yönelik bir faaliyet olup, psişik 
yani bedene bağlı ruh ve manevi varlık hedef alınır. Hem ferdi, hem de bir kitlenin manevi 
durumu üzerine etki kurulmaya çalışılır.14 

Psikolojik harbin askerî alandaki uygulaması olan psikolojik harekâtın tanımı ise 
Amerikan askerî talimnâmesi “Müşterek Psikolojik Harekât” adlı yayında ise şu şekilde ifade 
edilmektedir. “Belirli bilgileri ve işaretleri kullanarak karşı tarafa-hasma duygularını, 
motivasyonlarını, nesnel akıl yürütmeyi ve nihayetinde davranışlarını etkilemek için yapılan 
planlı ve kasıtlı bir harekâttır.” Psikolojik harekâtın amacı harekâtı yürütenin hedeflerine 
uygun yabancı tutum ve davranışları uyarmak ya da ikna etmektir.”15 

Askerî psikolojik savaş ise,  

“Psikolojik hedef, psikolojik konu belirlendikten sonra savaşta veya olağanüstü 
durumlarda düşman ve dost toplulukların duygularını, düşüncelerini ve hareketlerini, 
inançlarını, hayat görüşlerini, savaşın başarısını desteklemek üzere, etkili propaganda 
ve önlemlerin planlanarak kullanılmasıdır.”16  

“Askerî psikolojik savaş”, “psikolojik harbin” askerî yönlerinde daha fazla uygulama 
bulmaktadır. 

Barış ve savaşta insanların duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmek maksadıyla 
bilginin kullanılması olarak tanımlan psikolojik harbin17 “saldırı ve savunma silahı; 
propaganda, eğitim ve provokasyondur. Cephanesi ise; söz, yazı, resim, broşür ve e-posta 
şeklindeki bilgidir. Bu savaş tarzının amacı, insanları ikna etmek ve onları değiştirmektir. 
Yöntemi de beyin yıkamadır.”18 

“Psikolojik harbin baş silahı ve esas vasıtası” olan propaganda19; bir topluluğun duygu, 
düşünce, davranış, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak20  ve onları değiştirmek amacıyla 
yayınlanan bilgi, belge, doktrin ve görüşler olup, beyaz propaganda, gri propaganda, kara 
propaganda, silahlı propaganda, karşı propaganda şeklinde tezahür edebilir.21 

Psikolojik harbin ortaya çıkardığı tesir çok hızla yayılabilir ve fertten topluluğa sirayet 
edebilir.22 Bu nedenle psikolojik harbin kullandığı yöntem çok önemlidir. 

Harp faaliyetlerinin sadece maddi bileşenler göz önünde bulundurularak yapılacak olan 
bir planlama ile başarıya ulaşması imkânsızdır. Bu nedenle harp sahasında tarafları 
hesaplarken manevi niceliklerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.23 Bu gerçekten yola 
çıkarak harp faaliyetlerinde yeni bir alt dal olarak psikolojik harp kavramı ve uygulamaları 
ortaya çıkmıştır. 

Çinli komutan Sun Tzu’ya göre de tüm ordunun ve bu ordunun başındaki komutanın ruhu 
ve aklını elde etmek mümkündür.24 Bu nedenle psikolojik harpte karşı tarafın direnme azmini 

																																																													
14 Turgut, age, s.1, 4, 5. 
15 Joint Publication 3-53 Doctrine for Joint Psychological Operations, 2003, s.GL(Glossary)6. 
16 Tarhan, age, s.17. 
17 Tarhan, age, s.21. 
18 Age, s.35. 
19 Turgut, age, s.13. 
20 Joint Publication 3-53 Doctrine for Joint Psychological Operations, 2003, s.GL(Glossary)7. 
21 Tarhan, age, s.36-45. 
22 Turgut, age, s.6. 
23 Clausewitz, age, s.88. 
24 Sun Tzu, Savaş Sanatı, (Çeviren Adil Demir), Kastaş Yayınları, 3.Baskı İstanbul, 2008, s.62 
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yıpratarak etkisiz hale getirmek için manevi değerlere nasıl etki yapılabilir sorusuna cevap 
aranır.  

Geçmişte Çin İmparatorluğu; Hun, Göktürk ve Moğol unsurlarını parçalarken iç kavgaları 
çok iyi manipüle etmişlerdir. Moğol askerî unsurları henüz harp meydanına varmadan önce 
kendilerinin çok büyük bir orduya sahip ve karşı taraftan daha güçlü olduklarını, ortalığı yakıp 
yıkacaklarını propaganda ederek düşmanı psikolojik olarak zayıflatmışlardır. Osmanlı Devleti 
ise farklı bir yöntem uygulayarak tehdit usulü yerine, fethettikleri yerlerin halkına hoşgörü ile 
yaklaşarak, onların rahat edeceklerinin propagandasını tatbik etmiştir. Bu maksatla Osmanlı 
idarecileri; fethetmeyi planladıkları bölgelere önceden manevi gönül köprüleri kurmak üzere 
erenler göndermiş ve böylece ılımlı bir ortam kurmuş, sonrasında gönderdiği tüccarlar vasıtası 
ile ekonomik ilişkileri arttırmıştır. Yavuz Sultan Selim’in, Çaldıran’a giderken askerler 
arasında huzursuzluk belirmesi üzerine “isteyen karılarının yanına dönebilir” demesi 
Yeniçerinin ruh haline nüfuz ederek onları etkilemiştir.25 Yani bu ifadeler, psikolojik olarak 
askerler üzerinde bir baskı oluşturmuştur. 

Halil İnalcık, Osmanlı idaresinin sınır ötesinde ahali üzerinde uyguladığı etkin bir 
propaganda yöntemini şu şekilde ifade etmektedir. 

“Osmanlı yayılışında kılıç kadar, belki ondan da ziyade istimalet politikası denilen 
bir uzlaşıcı politika temel bir faktör olarak hesaba katılmalarıdır… Osmanlı sultanları, 
bir memleketi kendi ülkelerine ilhak etmeden önce başlıca iki yöntemle hareket 
ederlerdi. Bir taraftan uç dedikleri serhat bölgelerinden uç beyliklerinin önderliğinde 
yapılan gaza akınlarıyla hudut ötesi halkını yıldırırlar, direnme gücünü kırarlar, sonra 
o devlet veya halkı istimalet yoluyla kendilerine yaklaştırırlardı. Bu sonuncu politikayı 
Osmanlı sultanları, can-mal garantisi veren yeminle teyit edilmiş, ahidname denilen 
teminat ile uygularlardı. Kısaca şöyle demek isterler ki: Osmanlı sultanının 
egemenliğini tanırsanız, canınız, malınız ve dini hürriyetleriniz teminat altına 
alınacaktır. Bunu yeminle taahhüt ederiz. Bu gibi vaatler memleket büyüklerine, şehir ve 
kiliseler verilen ahidnamelerle sağlanmış olurdu. Bu arada kilise ve manastır 
rahiplerine verilen ahidname tipi vesikalar, halk üzerinden gerçek nüfuz sahibi olan bu 
dini adamları vasıtasıyla halka güven ve istimalet sağlardır. Çoğu zaman sultanın 
yeminiyle teyit edilmiş olan bu taahhütler harfi harfine yerine getirilir, böylece sınır 
ötesinde ahali üzerinde etkin bir propaganda yapılmış olurdu.”26 

Kuşkusuz “Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda bir “izole” veya “göz ardı etme” politikası 
izlememiş” olması ve özellikle inanç konusunda ılımlı bir siyaset gütmesi bu coğrafyada uzun 
yıllar kalınmasında katkı sağlamıştır.27 Son dönem bölgeye yönelik yapılan alan çalışmalarında 
da geçmişte uygulanan bu olumlu Osmanlı dış politikasının, günümüzde bölge halkında 
Osmanlı-Türk algısının çoğunlukla müspet olarak devam etmesinde ekili olduğu 
görülmektedir.28 

1450’de matbaanın kullanılmaya başlaması ile artık psikolojik harp vasıtaları değişikliğe 
uğramış, yakıp yıkarak, öldürerek hedeflenen yöntem ilerleyen yüzyıllarda bir takım basın 
vasıtaları ile farklı tarzlarda yapılmaya başlamıştır. Nitekim muharebelerde psikolojik savaş 

																																																													
25 Tarhan, age, s.18, 19. 
26 Halil İnalcık, “Osmanlı Döneminde Balkanlar Tarihi Üzerinde Yeni Araştırmalar”, GAMER(Ankara Üniversitesi 
Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi), I, Ankara, 2012, s.3, 4. 
27 Tunca Özgişi, “Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Birlikte Yaşama Kültürünü Geliştirmek İçin Uyguladığı 
Politikalara Örnekler”, The Journal of Academic Social Science Studies-JASSS, S.26, 2014,  s.350.(p. 345-356) 
28 Nizamettin Doğar, Stratejik Yönetim Enstrümanı Olarak Algı ve Arnavutluk’ta Türkiye Algısı, Nobel Bilimsel 
Eserler, Ankara, 2016, s. 120. 
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yöntemi olarak havadan ve yerden atılan beyannameler kullanılarak karşı taraf etki altına 
alınmaya çalışılmıştır.29 

Öte yandan millî güç unsurları olarak kabul edilen; siyasi güç, askerî güç, ekonomik, güç, 
demografik güç, coğrafi güç, bilimsel ve teknolojik güç, psikososyal ve kültürel güç 
unsurlarından30 en çok milletin manevi kuvvetlerine, yani psikososyal ve kültürel güç 
unsurlarına etki eden harp vasıtası psikolojik harptir. Özel harp içinde düşünülen psikolojik 
harp, bir tür kültür ve ideoloji emperyalizmi yöntemi olarak değerlendirmek mümkündür.31 

Psikolojik harpte; karşı tarafın, yani hasmın siyasi ve psikolojik ortamı psikolojik harp 
vasıtalarını kullanarak şekillendirmesine karşı iç cephede de aynı yöntemler kullanılarak iç ve 
dış kamuoyu şekillendirilmeye çalışılır. Bu maksatla I. Dünya Savaşı’nda psikolojik harp 
vasıtası olarak beyannamelere sıkça başvurulmuştur. Beyaz, saman, karton kâğıtlar halinde 
matbu ya da gayri matbu olarak basılan beyannameler yanında gazete sahifeleri de cephe 
hatlarına atılmıştır.32 Bu beyannameler; resmî Türk beyannameleri, Türk Muhaliflere ait 
beyannameler, İtilâf Devletleri beyannameleri33 gibi çok geniş bir yelpazede tatbik edilmiştir. 
Bu döneme ait propagandanın devletin çeşitli birimleri tarafından üretilmiş türlerini görmek 
mümkündür.34 

I. Dünya Savaşı yıllarında genelde ordu bünyelerindeki propaganda şubeleri tarafından 
hazırlanan beyannamelerde hazırlayan tarafın galibiyeti, düşmanın mağlubiyeti şeklinde 
haberlerde en gelişmiş teknoloji vasıtası olan fotoğraflar kullanılmıştır.35 İtilâf Devletleri 
beyannamelerinin ana teması İttihat ve Terakki aleyhtarlığı ile göze çarpmakta olup, bu 
beyannamelerde Padişah’ın İttihatçıların elinde esir olduğu, İttihat ve Terakkinin ırkçı ve 
dinsiz olduğu, zulüm ve baskı politikaları uyguladığı Osmanlı’nın Alman sömürgesi haline 
getirildiği, İttihat ve Terakkinin yanlış politikaları neticesinde toprak kayıpları yaşandığı ifade 
edilmiştir.36 

Bu beyannamelerden birinde,  

“Her gün kurşun, gülle altında binlerce ölüyorsunuz. Her gün açlıktan hastalıktan 
binlerce mahvoluyorsunuz…askerler silahlarınızı çatın! Zabitler kılıçlarınızı atın. Analar 
açız diye bağırın. Çocuklar artık babalarınızı evlerinize çağırın. Sulh isteyin…Aksi 
halde pek yakında ayaklar altında çiğneneceksiniz.”37  

ifadeleri ile psikolojik harbin hedefinin sadece askerler olmadığı, çocuklar dahil toplumun 
temel taşı ailenin tüm fertlerinin hedefte olduğu görülmekteydi. 

İtilâf Devletlerinin, Arap coğrafyasında bıraktığı beyannamelerinde ise Türk 
hâkimiyetinin Araplar için bir felaket olduğu, “Arapların birbirine düşman edilmelerinden 
dolayı kendilerinden alçak ve geri milletlerin emrine girdikleri”, Arap bağımsızlığının önemli 

																																																													
29 Tarhan, age, s.19, 20. 
30 Mert Bayat, Millî Güç ve Devlet, Belge Yayınları, İstanbul, 1986, s.96, 97. 
31 Bayat, age, s.260. 
32 Sadık Sarısaman, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cephelerinde Beyannamelerle Psikolojik Harp, Genelkurmay 
Basımevi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s.5. 
33 Bkz. age.  
34 Ü. Gülsüm Polat, “I. Dünya Savaşında İngiliz ve Türk Propaganda Gazetelerinin Etkinliği Üzerine Bir 
Değerlendirme (el-Hakika ve Musavver Çöl)”, OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Dergisi), S.36, Ankara, 2014, s.141. 
35 Sarısaman, age, s.101, 102. 
36 Sarısaman, age, s.29-35. 
37 Age, s.36, 37. 
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olduğu üzerinde durulmuş, Araplara hitaben “uykudan uyanınız”38 şeklinde propagandalarda 
bulunulmuştur. 

İtilâf Devletleri, savaşın başından itibaren kendi askerlerinin morallerini en üst seviyede 
tutma gayreti içindeyken diğer taraftan Türk Ordusunu moralini bozmak için propaganda 
faaliyetlerine aksatmadan devam ettirmişlerdir. “Propaganda faaliyetlerinde birçok yöntem ve 
araç kullanan müttefikler, Türk kamuoyunu da etkilemek için bu tür faaliyetleri cephe gerisine 
taşımışlardır.”39 

Osmanlı beyannamelerinde ise cihat kavramı öne çıkmakta olup, Osmanlı Ordusuna dair 
başarılar ön plana çıkarılmış, başarısızlıklar birkaç cümle dışında yer bulmamıştır. Kûtü’l-
Amâre, Çanakkale Savaşlarına yönelik zaferler basında oldukça yer almıştır.40 

3. Harb Mecmû’asının Yayımlanmasını Gerektiren Ortam 

16. Yüzyılda Osmanlı Devleti, merkezden oldukça uzak sınır boyları artık ulaşılabilecek 
nihai noktaya ulaşmıştı. Osmanlı Ordusu’nun II. Viyana kuşatmasından sonra uğranılan 
bozgun ve Karlofça ve İstanbul Antlaşması ile yaklaşık 350.000 km2 lik bir arazinin 
Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya’ya verilmesi ile41 başlayan sınırlardaki geri çekilmesi, 
yaklaşık 250 yıl sürmüştür. Ordu; arada kısmen başarılar elde etmiş, Abdülaziz Han 
zamanında kara birlikleri ve donanma büyük bir kuvvet haline gelmiş,42 askerî okullarda 
önemli gelişmeler kaydedilmiş43 olsa da Cihan İmparatorluğu’nun ordusu olma yükünü artık 
daha fazla taşıyamaz olmuştu. Ateşli silahların keşfi ve modernizasyonu içselleştiremeyen bir 
askerî bünye, artık verilen görevleri layıkıyla yapamıyordu. Başkent İstanbul’dan uzak 
yerlerde başlayan başarısız mağlubiyetler zincirinin sonuncusu ise Balkan Savaşları olmuştu. 
Özellikle bir zaman başkentlik yapmış Edirne’nin kaybı, özgüven açısından Osmanlı 
bürokrasisi ve Ordu mensupları açısından oldukça sarsıcı olmuş, inanç sistemini sarsmıştır.  

Harpte bir milletin ölümü göze alması için öncelikle inanç sahibi olması lazımdı. Fakat 
Balkan Muharebelerinde, Türk Milleti ve Ordusunda inanç ve öz güven zedelenmişti. Moral 
değerleri oldukça zayıflatmıştı.44 Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya karşı üstün olma nedenleri 
arasında sayılan oluşturduğu düzenli ordusunun,45 başarılı günlerdeki Allah ve O’nun 
yeryüzündeki temsilcisi olan Halife adına cihat etme kavramları artık eskisi gibi o kadar da 
güçlü bir değer algısı olma vasfını yitirmişti. Bu inanç zayıflığı yanında bir de iç çatışma 
ortamı oluşmuş, ordu mensupları kendi arasında fırkalara ayrılmıştı.46  

“İnancı sağlam olmayan ordunun, maddiyatı önemli değildi…Gittikçe artan bu 
karışıklık içinde Osmanlı Devleti’nin nüfuzu ve ezici gücü yok olmaya doğru gidiyordu. 
Seferber orduyu meydana getirecek halk isyan etmiş, subaylara saldırıyor, subaylar da 
komutanlara isyan ediyordu.”47 

																																																													
38 Age, s.53, 54. 
39 Yaşar Baytal, “Çanakkale Cephesinde Günlük Hayat”, History Studies, C:8, S.4, Aralık 2016 s.12. 
40 Sarısaman, age, s.19. 
41 Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu I, Yeditepe, 5.Baskı, İstanbul, 2004, s.115. 
42 Süleyman Kocabaş, 29 Mayıs 1876 Darbesinin İçyüzü-Sultan Abdülaziz Nasıl Devrildi?, Bayrak Yayımcılık ve 
Limited Şirketi, İstanbul, 2011, s.24. 
43 Cemalettin Taşkıran, Yüzyıllardır Harbiye, Doğan Kitap, İstanbul, 2009, s.167. 
44 Fevzi Çakmak, Batı Rumeli’yi Nasıl Kaybettik-Garbî Rumeli’nin Sûreti Ziyaı ve Balkan Harbi’nde Garp 
Cephesi,(yayına hazırlayan Ahmet Tetik), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2012, s.2. 
45 Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu II, Yeditepe, 9.Baskı, İstanbul, 2010, s.2. 
46 Bkz. Sediroğlu, agm, s.470-490. 
47 Çakmak, age, s.17, 28. 



	

		

I.	Dünya	Savaşı	Yıllarında	Psikolojik	Harp	Vasıtası	Olarak	“Harb	Mecmû’ası”	

 
Journal of History Studies 

 
230	

 
Volume	10	
Issue	1	
February	
2018	

	
 

	
	

Böyle bir psikoloji ile girilen Balkan Savaşları ve elde edilen mağlubiyetler adeta ordu 
mensuplarını sarsmıştı. Zira I. Balkan Savaşı sonrasında imzalanan 30 Mayıs 1913 tarihli 
Londra Barış Andlaşması’na göre, Osmanlı Devleti’nin batı sınırı olarak Midye-Enez hattı 
belirlenmiş, bu hattın batısında ve kuzeyindeki toprakları kaybetmiş, Selanik, Güney 
Makedonya ve Girit, Yunanistan’ın, Orta ve Kuzey Makedonya, Sırbistan’ın olmuştur. 
Arnavutluk ile Ege Adaları’nın geleceğinin saptanması hakkı ise büyük devletlere 
bırakılmıştır.48 Böylece Osmanlı Devleti,  Batı Trakya gibi Balkanlardaki ata yadigârı, uçsuz 
bucaksız toprakları kaybetmiştir.49 

Bulgaristan’ın I. Balkan Savaşı sonucunda en büyük hisseyi elde etmesi50 karşısında 
Sırbistan ve Yunanistan birleşik kuvvetleri Bulgaristan’a savaş açtı. Fırsat ortamından 
faydalanarak Romanya’da bu savaşa dâhil oldu ve II. Balkan Savaşı başladı. Osmanlı Ordusu 
bölgedeki durumdan faydalanıp Midye ve Enez hattını aşarak Kırklareli ve Edirne’yi ele 
geçirmiş, fakat Balkanlarda kaybettiği diğer ata yadigârı toprakları elde edememiştir. 

Savaş sonrasında imzalanan 10 Ağustos 1913 tarihi Bükreş Antlaşması51 ile Romanya 
Silistre, Tutrakan ve Güney Dobruca’yı Bulgaristan’dan almıştır.  Bulgaristan, Ege Denizi ile 
olan bağlantısını devam ettirmekle birlikte önemli oranda toprak kaybı yaşamıştır.52 Osmanlı 
Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan 29 Eylül 1913 tarihli İstanbul Antlaşması ile de 10 
Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşmasına hukuki bir şekil verilmiştir.53 

Öte yandan Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan 14 Kasım 1913 tarihli 
antlaşmaya göre ise Osmanlı yönetimi Girit’in Yunanistan’a ait olduğunu ve Balkan Savaşları 
sırasındaki kazançlarını resmî olarak tanımıştır.54 

Sonuçta tüm Balkan ulusları kendi hedefleri doğrultusunda hedeflerine bir adım daha 
yaklaşmış oldu. Osmanlı Devleti ise yaşanan gelişmeler karşısında tarihi anlamı oldukça 
büyük olan bir coğrafyayı kaybetmenin verdiği hüzün ile yeni politik arayışlara girdi.  

I. Dünya Savaşı’nın “ilk aşaması” olarak kabul edilebilecek Balkan Savaşları55 sonrası 
Osmanlı idarecileri adeta akıl tutulması yaşadı ve bir nevi intikam alma haleti ruhiyesi ve 
acaba yeniden kaybedilen bu ata yadigârı toprakları geri alabilir miyim hissi ile I. Dünya 
Savaşı’na dâhil oldular. Bu durum, Almanların Osmanlı idarecilerini savaşa ikna etmede işini 
kolaylaştırmış oldu.  

I. Dünya Savaşı’na oldukça hazırlıksız yakalanan Osmanlı Devleti, beklemediği şekilde 
ağır bir mağlubiyet yaşadığı Balkan Savaşı’nın yaralarını daha saramamıştı bile. Ekonomik ve 
askerî yönden son derece kötü durumda olmasına rağmen Avrupa’da beliren saflarda 
yalnızlıktan kurtulmak ve kendine bir yer edinmek için yaptığı girişimlere rağmen İngiltere, 
Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu birlikteliğe alınmamış, en sonunda bir nevi yalnızlıktan 
kurtulmak için Almanya’nın temsil ettiği İttifak bloğunda yer almıştır.56 

																																																													
48 Hall, age, s.133-135. Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih(1799-1999), Filiz Kitabevi, 5.Baskı, İstanbul, 2000, s.443. 
49 Serdar Cem Sediroğlu, Batı Trakya’da Türkler, Sorunları ve Bu Sorunlarda Çözüm Esasları,  (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Erzurum, 2008, s.11. 
50 Tarihte Türk-Bulgar İlişkileri, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay 

Basımevi, Ankara, 2004, s.82. 
51 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912 – 1922, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, s.11. Tarihte Türk-Bulgar İlişkileri, s.83. 
52 Ali İhsan Gencer-Sabahattin Özel, Türk İnkılâp Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2009, s.43. 
53 Görgülü, age, s.11. 
54 Gencer-Özel, age, s.44. 
55 Hall, age, s.175. 
56 Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2013, s.3. 
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Osmanlı Ordusu; I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Kafkasya, Irak, Filistin, Hicaz ve 
Yemen cephelerinde ülke savunmasında, Galiçya, Makedonya ve Romanya gibi Avrupa 
cephelerinde müttefiklerinin yanında çarpışmıştır.57 

İşte bu çarpışmaların yaşandığı ve ordunun eldeki mevcut imkânlar ve ortam nedeni ile 
artık zaferlerin çok uzak olduğuna inanıldığı ve yeise düşüldüğü bir anda moral ve 
motivasyonu yükseltecek bir vasıtaya ihtiyaç duyulmuştur.  

4. Harb Mecmû’ası Neden Yayımlandı? 

Matbaanın getirildiği, kâğıt fabrikası ve kitaplıkların kurulduğu III. Ahmet dönemi(1703-
1730)58 sonrasında Osmanlı coğrafyasında sıra basın alanında yaşanacak gelişmelere gelmişti. 
Bu istikamette Türk basın tarihinde 1831’de çıkan ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayi59 
ve sonrasında ilk yarı resmî Türkçe gazetesi olarak kabul edilen Ceride-i Havadis’in William 
Churchill adında bir İngiliz tarafından 1840 yılında çıkarılmaya başlamasından60 itibaren 
Osmanlı basını Tanzimat ile başlayan bu yeni süreçte epey bir yol almıştı. Bu süreçte Osmanlı 
idarecileri, basınının psikolojik ve manevi değerlere olan etkisini yaşayarak test etmişti. 

Abdülhamit döneminde basın ve yayın faaliyetleri Tanzimat dönemine kıyasla daha da 
gelişme gösterdi. Artık halk, gazete okuyabiliyor, okuma bilmeyenler ise dinliyorlar; ayrıntısız 
bile olsa, devletin çalışmaları, dünyada yaşanan gelişmeler, askerlik ve savaş olayları hakkında 
bilgi sahibi olabiliyordu.61 

Osmanlı Ordusu’nun şartların dikte ettirmesi neticesinde dâhil olduğu I. Dünya 
Savaşı’nda manevi değerleri yükseltmek için değişik yöntemler uygulamıştır. Uygulanan 
yöntemlerden biri de tüm devletlerin açık kaynak istihbaratı olarak istifade edebileceği bir 
dergiyi yayımlaması olmuştur. Öte yandan I. Dünya Savaşı yıllarında “İttihat ve Terakki 
Partisi basına koyduğu sansürü savaş boyunca sürdürmüştür.62 

Gerçi 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan Veliaht Prensi Franz Ferdinand eşi ile 
birlikte Saraybosna’da Sırp milliyetçisi Princip tarafından öldürülmesi ile başlayan gerginliğin 
28 Temmuz 1914’te Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilânına dönüşmesi ile başlayan I. Dünya 
Savaşı63 sürecinde başlangıçta Osmanlı Hükümeti tarafsızlığını ilân etmişti. Hatta siyasi 
mülahazalarla basına bir takım sınırlamalar da getirmişti. Bu sınırlamalar mucibince hemen 
harbin başında, yani Osmanlı tarafsızlığının geçerli olduğu bu dönemde, 3 Ağustos 1914’te 
savaş sebebi ile günlük ya da haftalık gazetelerde ordunun durumu ve askerî personel hakkında 
haber yapılmasının kesinlikle yasaklandığı; aksine hareketin vatana ihanet suçu sayılacağı ve 
böyle gazetelerin bir daha hiçbir ad altında yayınına izin verilmeyeceği hakkındaki ordu kararı 
ilân edilmişti.64 Başkumandanlık Vekâleti’nden 6 ağustos 1914’te Matbûât-ı Umumiye 

																																																													
57 Age, s.4. 
58 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler C.I-İkinci Meşrutiyet Dönemi, Hürriyet Vakfı Yayınları, 2.Baskı, 
İstanbul, 1988, s.380. 
59 Baykal, age, s.41. 
60 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (İngilizce’den Çeviren Metin Kıratlı), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 5.Baskı, Ankara, 1993, s.145, 146. 
61 Niyazi Berkes,  Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Yayına Hazırlayan Ahmet Kuyaş), Yapı Kredi Yayınları, 4.Baskı, 
İstanbul, 2003, s.368. 
62 Baykal, age, s.188. 
63 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt IX, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2.Baskı, Ankara, 1999, s.370. Uçarol, 
age, s.463. 
64 Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I, s.26. 
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Müdüriyeti'ne; 7 Ağustos 1914 tarihinden itibaren gazete ve dergilerde harp haberleri ile ilgili 
olmak üzere sansür uygulanacağı hakkında ilânda bulunulmuştu.65 

Fakat savaşta yer almakla birlikte bu düzenleme tadil edilerek, ülke çıkarları için farklı 
istikamette kullanılmıştır. Bunun için de basının psikolojik etkisinden yararlanma metodu 
tercih edilmiş zamanla basın tek elde toplanmıştır. 

Bu maksatla Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na dâhil olduğu sene 73 gazete ve dergi 
çıkmış olmakla birlikte, 1915 senesinde gazete ve dergi sayısı 6’ya düşmüş, 1916’da bu sayı 
8’e yükselmiş, 1917’de ise 15 olmuştur. Bu inip çıkmalar İttihat ve Terakki’nin tutumundan 
kaynaklanmıştır.66 

Bu dönem tek elde toplanmış olan basın yayın organlarında yazılar yanında fotoğraflar da 
çok miktarda yer almıştır. Psikolojik etkisi için insan zihnine etki eden fotografik hafıza, yani 
görsellik oldukça önemlidir. Görsel içerikler kullanarak insanların düşüncelerine etki etmek 
çok kolaydır. Bu esasın keşfi ile beraber fotoğraflar psikolojik harpte etkin olarak kullanılmaya 
çok önceki dönemlerde başlamıştı. Harp fotoğrafçılığı; Kırım Harbi ile başlamış olup, bu 
savaşta bulunmuş olan Batılı fotoğrafçılar İstanbul’a gelerek bilgi paylaşımında 
bulunmuşlardır. Bu gelişmeden sonra II. Abdülhamit Han döneminde Yıldız Sarayı’nda 
fotoğrafhane kurulmuş, böylece fotoğrafçılık ve zamanla harp fotoğrafçılığı Osmanlı’da da 
gelişme göstermiştir. İmparatorluğun yıkılışına kadar “Resimli ön başlığıyla yayımlanan pek 
çok gazete ve dergide Osmanlı Ordusunun durumu ve savaşlarını fotoğraflar üzerinden takip 
etmek mümkündür.”67  

Osmanlı Devleti; her ne kadar Almanların artan baskılarına bir süre dayanabilmişse de 
Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) zırhlılarının Osmanlı Devleti’ne sığınıp, ardından Alman 
Amiral Souchon emir komutası altında 29 Ekim 1914’te Rus filosuna saldırması ve devamında 
Rusya’nın Odessa, Theodosia, Sivastopol, Novorossikh limanını bombalamasıyla,68 önce Ekim 
1914’de kapitülasyonlar tek taraflı olarak iptal etmiştir. Kasım 1914’de ise Osmanlı Devleti     
I. Dünya Savaşı’na girmiştir. İttihat ve Terakki, savaşa dâhil olmayla birlikte gündemi 
belirlemek ve kendi iradesinde şekillendirmek için devlet kontrolünde harp haberleri yapacak 
bir dergi yayımlamaya karar vermiştir. 

Gerçi I. Dünya Savaşı yıllarında propaganda amaçlı diğer devletler tarafından basın 
araçları denenmekteydi. Örneğin İngiltere, Osmanlı Devleti ile olan savaştaki haklılığını basın 
yolu ile duyurmaya çalışmıştır. İngiliz Wellington House (Propaganda Ofisi) tarafından 
Londra’da basımı gerçekleşen el-Hakika gazetesi, savaş gelişmelerini manipüle ederek savaş 
günlerine ait bir “propaganda gazetesi” görevi görmüştür. İngiliz gazetesi, zamanın koşullarına 
göre iyi organize olmuş ve geniş bir dağıtım ağı ile planlı bir propaganda faaliyetlerini 
yürütmüştür. “İngiliz harp gücünü göstermeyi hedefleyen görsellere ağırlık veren” gazete, 1 
Şubat 1921 yılında 120. sayısını da yayımladıktan sonra son bulmuştur. Osmanlı Devleti’nin 
cihat birlikteliğinde Müslüman nüfus üzerinde etki yapabilmek amacıyla Cemal Paşa’nın 
yönetiminde Birüssebi’de çıkarılan “Musavver Çöl” gazetesi ise edebi yazıları ihtiva eden bir 
propaganda gazetesiydi. 10 Kasım 1916’da kurulan ve içeriği Türkçe ve Arapça makale ve 

																																																													
65 Age, s.31, 32. 
66 Baykal, age, s.22. 
67 Mustafa Yeni, “Geç Osmanlı Askeri Tarih Çalışmalarında Görüntülü Kaynakların Kullanımı”, Osmanlı Askerî 
Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, Cevat Şayin-Gültekin Yıldız (Derleyenler), Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul, 2012, s.105, 106. 
68	 Stanford J. Shaw, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu, C.I (Savaşa Giriş), Çev: Beyza Sümer 
Aydaş, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014, s.643, 644.	
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şiirlerden oluşan bu gazete, Bedevilere hitap etmekteydi. Gazete, son sayısı olan 12. sayısından 
sonra 15 Mayıs 1917’de yayın hayatını sonlandırmıştır.69 

İşte bu kadar çok basın yayın faaliyetlerinin propaganda amaçlı kullanıldığı bir ortamda 
psikolojik harbin bir uygulaması gibi değerlendirebilecek olan Harp Mecmuasının ilk sayısı 
1915 senesinin Kasım ayında (Teşrin-i Sâni 1331) okuyucu ile buluşmuştur. 15 günde bir 
yayımlanması planlanan mecmua, yaklaşık üç yıl yayın hayatında kalarak Haziran 
1334/1918’e kadar yayınlarını sürdürmüştür. Derginin ilk sayıları, düzenli bir şekilde çıkmış 
olsa da sonraki sayılarda birkaç aylık kesintiler olmuştur. Mecmuanın yayın hayatı 27. 
sayısıyla sona ermiştir.70 Derginin yayınının neden son bulduğuna dair resmî bir açıklama 
tespit edilememiştir. Kuvvetle muhtemel derginin son bulma nedeni, ekonomik nedenler ve 
harbin sonunun Osmanlı için artık yenilgi olarak belirmiş olmasıdır. 

Harb Mecmû’ası; I. Dünya Savaşı esnasında, cephelerdeki hadiselerden, savaştaki 
gelişmelerden haber vererek, halkın manevi duygularını coşturmuş ve moralini yüksek tutacak 
şekilde yayın politikası izlemiştir. Harbiye Nezareti tarafından yayımlanan Harb 
Mecmû’asının görsel yönüyle oldukça zengin olduğunu söylemek mümkündür. İçerik olarak 
ordu haberlerine yer verilmekle birlikte, manevi hisleri uyandıran şiirler de mecmuada yer 
almıştır. Harb Mecmû’ası; savaşın cereyan ettiği cephelere ait fotoğrafları, cephelerdeki 
durumu, kahramanlık gösteren askerleri, düşman esirlerini okuyucuya aktarmıştır. Dergi, 
hayatlarını kaybetmiş olan askerleri ise “yaşayan ölüler” başlığı altında okuyucuyla 
buluşturmuştur. Kimi sayılarında o dönemde Osmanlının müttefiki konumundaki Alman 
subaylarının resimlerine de yer verildiği görülmektedir.71 

Harb Mecmû’asının yayın maksadı ilk sayısında şöyle ifade edilmiştir.  

“Üç sene evvel…Bu zaman Osmanlı tarihinde hikayesi gözyaşı ile yazılacak bir 
devir, karanlık bir fetret zamanıydı. Meş’um Balkan Muharebesi’ne devletimiz 
kuvvetiyle değil zâfıyla atılmıştı. O zaman yabancı gazetelerin Avrupa’dan 
sürülüşümüzü sevinçli tasvirlerle gösteren yazılarını okur ve resimlerine bakarken 
avuçlarımız ihtiyarsızca alnımıza kapanır, yüreğimizden saklı bir yaranın kanları 
sızardı. Baktığımız çehrelerden çabucak kaçıp ayrılan nazarlarımız daima içimize 
çevrilip bağrımızdaki derin yarayı yakından görmek, onun kanlarına boyanmak isterdi. 
Fakat şimdi bu siyah mazinin yanında güneş gibi parlak nurunu istikbale uzatıp 
yolumuzu gösteren bir bugün var. Şimdi omuzlarımızın üstünde başımız dik ve yüksek 
duruyor; alnımız bütün dünyaya karşı aklığını teşhir ediyor. İşte Harp Mecmuası, 
varlığımızda bu mühim inkılâbı yapan, en büyük ve en kuvvetli düşmanımız karşısında 
neslinin ve dininin ananesine uygun bir kahramanlık ve fedakârlıkla cenkleşen muazzam 
ordumuzun altın destanını yazılar ve resimlerle ebedileştirmek, onu bütün dünyanın 
gözleri önüne sermek için çıkıyor.”72 

Harb Mecmû’asının ilk sayısında yer alan “Türkiye ölmeyecek; yaşayacak ve büyüyecek” 
ifadesi73 ile tüm devletlere mesaj verildiği gibi, aynı zamanda iç cephede de birliktelik 
pekiştirilmek istenerek öz güven aşılanmak amaçlanıyordu. 

5. Harb Mecmû’asının Yayın Politikası ve Gündemi 

																																																													
69 Polat, agm, (141-155), s.143, 147, 152, 154. 
70 Bkz. Harb Mecmû’ası, Türk Tarih Kurumu, 2. Baskı, Ankara, 2015. 
71 Harb Mecmû’ası, Sayı 23, Teşrini Sani 1333, s.365. 
72 Harb Mecmû’ası, Sayı 1,  Teşrini Sani 1331, s.3, 6. 
73 Harb Mecmû’ası, Sayı 1,  Teşrini Sani 1331, s.6. 
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Harb Mecmû’asında Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Harbinde çarpıştığı bütün cepheler 
hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca yapılan yayınlarda Osmanlı Devleti’nin harbe giriş haklılığı 
ve gerekliliği ortaya konulmuştur.74 Derginin ilk sayısında kapak resminde padişahın resmi 
“Büyük Osmanlı Ordusunun Mukaddes Başkumandanı Beşinci Sultan Mehmet Han 
Hazretleri” başlığı ile yer alarak “Başkomutanlık” sıfatı vurgusu yapılmıştır. İkinci sayfada ise 
Osmanlı Saltanatının Veliahdı Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri’nin üniformalı resmi yer 
almıştır. Başkumandan Vekili Enver Paşa ise üçüncü önemli devlet şahsiyeti olarak dergide 
yer almıştır. Birinci Ordu Kumandanı Esat Paşa-İkinci Ordu kumandanı Vehib Paşa-Üçüncü 
Ordu Kumandanı Mahmud Kamil Paşa, Dördüncü Ordu Kumandanı Bahriye Nazırı Cemal 
Paşa-Altıncı Ordu Kumandanı ve Yâver-i Hass-ı Padişahı Von der Goltz Paşa-Beşinci Ordu 
Kumandanı Liman Von Sanders Paşalar da ilk sayfada fotoğrafları yer alan üst seviye 
komutanlardır.75 Bir nevi kıdem sırasına göre verilmiş olan devlet erkânının fotoğrafları ve 
bilgileri ile tüm Ordu komutanlarının sağ salim görevlerinin başında olduğu ve birliklerine 
komuta ettikleri kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Çanakkale istihkâmında 215 kıyye ağırlığındaki mermiyi sırtında taşıyan güçlü bir 
kahraman nefer Mehmed oğlu Seyid “Ordumuzda harp aşkından bir örnek” başlığı ile 
okuyucuya aktarılmıştır. Harb Mecmû’asının 2. sayısında Alman, Avusturya ve Bulgar 
liderlerin üniformalı fotoğraflarına yer verilerek müttefik ordu mensupları için övgü dolu 
sözler kullanılmıştır. Bu sayıda dikkat çeken husus ise Baş Kumandan Vekili Enver Paşa ile 
Anafartalar Grubu Miralay Mustafa Kemal Bey’in aynı sayfada yer almış olmasıdır.76  

Yine bu sayıda ayrıca Kafkas harp sahasında Ruslardan ele geçirilen mitralyözler ve Rus 
askerleri, Irak Cephesinde ele geçirilen İngiliz topları,  Irak harp cephesinde düşürülen İngiliz 
tayyaresiyle esir edilen binicileri: Kolağası Atken ve Mülazım Trolver’a ait fotoğraflar, 
Ankara esir garnizonundaki İngiliz ve Fransız esirleri, Çoruh bölgesindeki Rus esirleri 
yayımlanarak psikolojik harbin etkisinden yararlanılmak istenmiştir.77 

Sarıkamış Savaşı’ndan sonra bölgede görev yapan III. Ordunun Kafkas Cephesi’nde 
Ruslara karşı yeni bir büyük saldırıya geçmesi artık söz konusu değildi ve bölgede görev 
yapan bu ordunun 1915 yılında görevi Doğu Anadolu’yu savunmaktı. Bunu için de ordunun 
yeniden örgütlenme işine girişilmişti.78 Tam da bu ordunun yeniden organizasyonu zamanında 
Rus esirlerin fotoğrafları yayımlanarak yurt dışına adeta bir nevi meydan okuma yapılıyordu. 

2. Sayının son sayfasında ise Çanakkale’de Osmanlı Devleti tarafından batırılan “Safir” 
denizaltısını mühendisi olup Osmanlı zâbitlerinden birinin denize atladığı halde kurtaramadığı 
mühendis “Bone”nin esir olan arkadaşları ve papaz huzurunda cenaze merasiminin yapıldığı 
belirtilerek, “Düşmanlarımızla aramızda medeniyet mukayesesi” başlığı ile harp hukukuna 
uyulduğu, esir olan askerlere bile örnek muamele yapıldığı belirtilmiştir.79  

Bu dönemde 18 Mart 1915 Zaferi Kuşkusuz Türk kamuoyunun moralini oldukça 
yükseltmişti.80 Dünyanın en büyük deniz gücüne sahip İngiltere’nin görkemli filosunun, Boğaz 
Muharebesinde düştüğü aczi”81 karşısında Osmanlı yönetimi ve halkının haklı mutluluğu tüm 

																																																													
74 Ahmet Ağaoğlu, “Türkiye’nin ve İslam Âleminin Kurtuluşu”, Harb Mecmû’ası, Sayı 1,  Teşrini Sani 1331, s.7-9. 
75 Harb Mecmû’ası, Sayı 1,  Teşrini Sani 1331, s.4, 6, 7. 
76 Harb Mecmû’ası, Sayı 2,  Kanun-u Evvel 1331, s.17-19, 22. 
77 Harb Mecmû’ası, Sayı 2,  Kanun-u Evvel 1331, s.25, 27, 31. Harb Mecmû’ası, Sayı 9, Mayıs 1332, s.144. 
78 Karal, Osmanlı Tarihi Cilt IX, s.424. 
79 Harb Mecmû’ası, Sayı 2,  Kanun-u Evvel 1331, s.32. 
80 Karal, Osmanlı Tarihi Cilt IX, s.455. 
81 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-V.Cilt Çanakkale Cephesi Harekâtı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1993, 
s.287. 



	
	
	
				

	 																																																																																																																																																											Serdar	Cem	SEDİROĞLU	
	

 
Journal of History Studies 

 
235	

 
Volume	10	
Issue	1	
February	
2018	

	
 

	
	

yurtta yaşanmaktaydı. İşte bundan dolayı Çanakkale Zaferi’ne dair haberler Harb 
Mecmû’asında epey yer bulmuştur. 

Ayrıca Osmanlı Kızılayı, yani Hilâl-i Ahmer’in faaliyetleri ise dergide unutulmamış, 
İstanbul’daki hastanelerde yaptığı çalışmalar,82 Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Süveyş Heyeti ve 
Kudüs Hastanesi, Bağdat Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Heyet-i Merkeziyesi, Kudüs’deki yaralıların 
hastane bahçesindeki gezintileri ve Bağdat Hilâl-i Ahmer Hastanesine dair haberler de 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.83 

Derginin müteakip sayılarında da düşmandan ele geçirilen esirler ve harp malzemesi 
okuyucu ile paylaşılmaya devam edilmiş, Çanakkale Cephesi’ndeki İngiliz esirleri ve 
İngilizlerden ele geçirilen “Kemet Vapuru” dergide yer bulmuştur.84  

Dergi, ordunun değişik askerî sınıflarını da kapak sayfa da yayımlayarak ordunun bir nevi 
propagandasını yapmıştır. Hava savunma sınıfına ait toplar,85 süvari sınıfı ve nakliye deve 
kolları(ulaştırma),86 orduda Kafkas Cephesi’nde yeni bir sınıf olarak kurulan kızaklı keşif 
unsurları,87 muhabere(telgraf) birlikleri, bahriye unsurları, sıhhiye birlikleri,88 keşif kolları,89 
mitralyöz birlikleri,90 topçu bataryaları,91 havan birlikleri,92 askerî fabrikaların çalışmaları,93 
askerî demiryolu çalışmaları, Ankara-Erzurum demiryolu hattı,94 makineli tüfek bölükleri, 
mızraklı süvari bölükleri, tayyare birlikleri,95 ulaştırma unsuru olarak nakliye birlikleri,96 
IV.Ordudaki dekovilli sahra postaları, deve sıhhiye kolları97 dergide yer almıştır. Öte yandan 
Osmanlı Donanması da unutulmamış, bahriyeye yönelik eğitim faaliyetleri, Yavuz Zırhlısına,98 
İclâliye Korvet-i Hümayuna99 dair fotoğraflar da okuyucu ile paylaşılmıştır. Bununla birlikte 
askerî birliklerin spor ve askerî eğitimlerine de dergide yer verilmiştir.100  

Osmanlı idarecilerinin I. Dünya Savaşı yıllarında dış kamuoyu yanında aynı zamanda 
kendi halkına da propaganda yaptığına dair en güzel örneklerden bir tanesi, kuşkusuz görüntü 
öğelerince oldukça zengin olan Harb Mecmû’ası adlı dergidir. Osmanlı idarecilerinin bu 
yönteme başvurması gayet normaldi. Çünkü Osmanlı Devleti ile harbe girişmiş devletler de 
Osmanlı aleyhinde propagandalarda oldukça fazla bulunuyor, hatta Çanakkale Zaferinin 
gururunun yaşandığı bir dönemde, İngiliz gazeteleri Osmanlı Ordusu içinde ayaklanma çıktığı, 
çok sayıda subayın bu ayaklanmaya karıştığı, ayaklanma nedeninin ise Alman meslektaşları 
arasında yaşanan anlaşmazlık olduğu dedikodularını çıkarma gayreti içindeydi.101 

																																																													
82 Harb Mecmû’ası, Sayı 3,  Kanun-u Sani 1331, s.46. 
83 Harb Mecmû’ası, Sayı 4,  Kanun-u Sani 1331, s.55. 
84 Harb Mecmû’ası, Sayı 4,  Kanun-u Sani 1331, s.62, 63. 
85 Harb Mecmû’ası, Sayı 5, Şubat 1331, s.65,  
86 Harb Mecmû’ası, Sayı 4,  Kanun-u Sani 1331, s.64. 
87 Harb Mecmû’ası, Sayı 4,  Kanun-u Sani 1331, s.54. 
88 Harb Mecmû’ası, Sayı 6,  Şubat 1331, s.94. 
89 Harb Mecmû’ası, Sayı 9,  Mayıs 1332, s.129. 
90 Harb Mecmû’ası, Sayı 9,  Mayıs 1332, s.138. 
91 Harb Mecmû’ası, Sayı10, Haziran 1332, s.138. 
92 Harb Mecmû’ası, Sayı10, Haziran 1332, s.154. 
93 Harb Mecmû’ası, Sayı 13, Teşrin-i Evvel 1332, s.202. 
94 Harb Mecmû’ası, Sayı 13, Teşrin-i Evvel 1332, s.203. Harb Mecmû’ası, Sayı 14, Teşrin-i Sâni 1332, s.217. 
95 Harb Mecmû’ası, Sayı 14, Teşrin-i Sâni 1332, s.219-221. 
96 Harb Mecmû’ası, Sayı 15, Kânûn-u Evvel 1332, s.233. 
97 Harb Mecmû’ası, Sayı 16, Şubat 1332, s.252. 
98 Harb Mecmû’ası, Sayı 15, Kânûn-u Evvel 1332, s.236- 237. 
99 Harb Mecmû’ası, Sayı 17, Mart 1332, s.268. 
100 Harb Mecmû’ası, Sayı10, Haziran 1332, s.154. 
101 Erich R. Prigge, Liman von Sanders’in Emir Subayı Binbaşı Erich R. Prigge’nin Çanakkale Savaşı Günlüğü, 
Çev. ve Haz. Bülent Erdemoğlu, İstanbul, 2011, s.128. 
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1915 yılı sonunda ise iki tarafın savaş güçleri arasında bir denge meydana gelmeye 
başlamış, savaşın kısa süreceği fikri yok olmaya başlamıştır.102 Fakat dergi yayın çizgisinde 
her hangi bir değişiklik yapmamış, zor ve yorucu günlerin beklendiğine dair karamsar bir 
haber yapılmamıştır. 

Öte yandan I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Ordusunun uçaklarını sınırlı olarak 
kullandığı ve düşman hava taarruzlarına karşı aktif hava savunma tedbirleri yürüttüğü 
görülmektedir.103 

Harb Mecmû’ası, Çanakkale Zaferi’ni ön plana çıkardığı gibi Kûtü’l Amâre’de Osmanlı 
Ordusu’nun başarılarını da ön plana çıkarmıştır. Irak’taki birlikler hakkında haberler kamuoyu 
ile paylaşılmış, ele geçirilen İngiliz esirlerinin fotoğrafları okuyucu ile paylaşılmıştır. 
İngilizlerin “Irak Fatihi Towshend” propagandalarına karşı VI. Ordu Kumandanı Halil 
Paşa’nın başarısı vurgulanarak, fotoğrafı halk ile paylaşılmıştır.104 Medine, Kudüs, Kanal 
Harekâtı(Süveyş) ile bölgede görevli IV. Ordu birliklerinin de durumları hakkında da paylaşım 
bulunulmuştur.105 Özellikle IV. Ordu birliklerinin çöl harekâtına yönelik ordugâh 
tertiplenmesi, çöl şartlarında ordugâh faaliyetleri oldukça dikkat çekicidir.106 Fakat 
cephelerdeki olumsuzluklardan bahsedilmemiştir. 

Kûtü’l Amâre zaferine yönelik haberler ve esir edilen General Towshend haberleri 
müteakip sayılarda da yer bulmuş, bir İngiliz generali ve askerlerini esir etmenin verdiği 
mutluluk okuyucu ile paylaşılarak ilgili haber tüm dünyaya duyurulmuştur.107 Osmanlı 
Ordusu’nun Kûtü’l Amâre’deki askerî zaferi,108 kuşkusuz Osmanlı için tarih sahnesinde 
önemli bir yerini alacak haklı ve büyük bir başarı idi. 

Osmanlı Ordusu’nun Aralık 1915'te Kut kasabasına yönelik başlattığı kuşatma 29 Nisan 
1916’ya kadar sürmüştür. İngilizler Kut’u kurtarmak için bir kaç kez girişimde bulunmuşsa da 
başaramayarak geri çekilmişlerdir. 19 Nisan 1916'da Mareşal Von Goltz Bağdat’taki 
karargâhında tifüsten ölünce yerine109 27 Nisan 1916’da Irak Cephesi Komutanı Mirliva Halil 
Paşa getirilmiş110 ve 29 Nisan 1916’da ise İngiliz birlikleri teslim olmuştur.111 

Kûtü’l Amâre kuşatmasında ve kuşatmaya gelen ordular karşında Osmanlı Ordusu 350 
subay ve 10.000’e yakın asker şehit olmuştur. İngiliz Ordusu ise 5 general, 551 subay, 13.300 
er teslim olmuş, teslim olan askerler dâhil İngiliz kaybı 30.000’i bulmuştur.112 Bir nevi 
Osmanlı Ordusu’nun İngiliz inadını kırdığı ilk zafer olan Çanakkale’den sonra ikinci zaferi 
olan Kûtü’l-Amâre zaferinin Harb Mecmû’asında oldukça yer bulduğunu söylemek 
mümkündür. 

Kûtü’l-Amâre’de İngiliz esirlerinin Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya selamları büyük bir 
gururla kamuoyuna aktarılmıştır.113 Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın fotoğrafları genelde 
ekser sayılarda birlik teftişleri, cephedeki denetlemeler şeklinde verilmiştir. Gerçi Enver 
																																																													
102 Karal, Osmanlı Tarihi Cilt IX, s.476. 
103 Harb Mecmû’ası, Sayı 19, Mayıs 1333, s.298. 
104 Harb Mecmû’ası, Sayı8, Nisan 1332, s.114-118. 
105 Harb Mecmû’ası, Sayı 7, Mart 1332, s.100, 101, 103. 
106 Harb Mecmû’ası, Sayı 13, Teşrin-i Evvel 1332, s.204, 205. 
107 Harb Mecmû’ası, Sayı 10, Haziran 1332, s.152, 153. 
108 Lewis, age, s.237. 
109 Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912 – 1922, s.231. 
110 Arşiv Belgelerine Göre Kûtü’l-Amâre Zaferi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2016, 
s.127. 
111 Age, s.133. 
112 Age, s.5. 
113 Harb Mecmû’ası, Sayı 11, Temmuz 1332, s.170. 
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Paşa’nın fotoğraflarının bu kadar çok paylaşılması doğaldı. Çünkü Mahmut Şevket Paşa’nın 
11 Haziran 1913’te öldürülmesi ile başlayan ve 1918’e kadar olan süreçte Enver, Talat, Cemal 
Paşalar Osmanlı Devleti’nde fiilî bir askerî idare tarzına yönelmişler114 ve mutlak söz sahibi 
olmuşlardı. 

I. Dünya Savaşı yıllarında muharip sınıflar kadar yardımcı sınıfların da yapmış olduğu 
çalışmalar unutulmamış, harbe yönelik katkıları haber yapılmıştır.115 Toplumsal destek 
faaliyetleri kapsamında askeri birliklerce fakirlere, yardıma muhtaçlara iaşe hizmetinde de 
bulunmuştur.116 Kuşkusuz I. Dünya Savaşı yılarında her cephede mücadele verirken bir yandan 
da toplumsal faaliyetlere yönelin bir ordu, fedakârlık yanında asker sayısını arttırmasının etkisi 
ile böyle kapsamlı bir faaliyeti yürütmekteydi. Zira Osmanlı Ordusu I. Dünya Savaşı yıllarında 
asker sayını 800.000 seviyelerine çıkarmıştı117 ve cephelerde ihtiyaç duyduğu askerleri 
gerçekleşen seferberlik ile karşılamıştı. 

Galiçya Cephesi’ndeki muharebelere yönelik haberler ve cephedeki asker fotoğrafları118 
derginin yayınlarında yer almış, Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın ve Türk askerinin Galiçya 
Cephesindeki fotoğrafları da okuyucu ile paylaşılmıştır.119 Galiçya Cephesi’nde “Aziz vatanın 
varlığını hayatıyla bekleyen Osmanlı nöbetçisi” başlıklı kapak sayfası ile 16.sayı basılmıştır. 
Osmanlı Ordusu’nun bu cephedeki gelişimleri yakından takip ettiğini 16. sayıda Galiçya 
haberlerinden anlaşılmakta idi.120 Derginin 17. sayısının da Galiçya haberlerine ağırlıklı olarak 
yer verildiği görülmektedir.121 Ayrıca Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın ve Türk askerinin 
Niş şehrindeki Bulgar Komutanı ile olan fotoğrafları da paylaşılmıştır.122 

Özellikle cephede toplu olarak namaz kılan Osmanlı Ordusu’nun fotoğrafları da milletle 
paylaşılmıştır.123 Kuşkusuz inanç, din muhariplerin olmazsa olmaz bir unsurudur. Bu nedenle 
bu husus dergide unutulmamış, tüm insanlığa “inançlı ordu” mesajı verilmiştir. 

Ahmet Refik ise Galiçya Cephesi’ne yönelik milleti ve orduyu motive etmek için şunları 
ifade etmiştir.  

“Cesur kardeşlerimiz vatanımızın gönül açıcı hudutlarını Çanakkale’de, 
Kafkasya’da, Mısır’da, Basra Körfezi sahillerinde, İran hudutlarında, ezelî 
düşmanlarımıza karşı kanlar dökerek, canlar feda ederek nasıl ki müdafaa ediyorlarsa, 
sen de burada bir zamanlar atalarımızın Moskoflara en kat’î darbeler vurdukları şan 
meydanlarında cesur silah arkadaşlarınla beraber dilîrâne124 hücumlar edecek, vatanını 
buradan müdafaa edeceksin… Sen vatandan uzakta; fakat vatanının tarihine en yakın 
bir yerde şanlı mazinin içinde harp ediyorsun. Bugün gaddar düşmanlarına karşı 
çarpıştığın yerler, Türk’ün zaferine, Türk’ün hamâsetine, Türk’ün besâletine,125 yabancı 
yerler değildir. Buralar bir zamanlar senin eczâ-yı vatanından ma’dûd idi… Size 
yabancı olmayan bir yerde satvetinizin şiddet ve ulviyetine yabancı olmayan bir 
düşmana karşı harp edeceksiniz. Kendinizle ırkken ve hilkaten aynı fıtratta bulunan 
Macar kardeşlerinizle beraber vatanınızın menâfini buradan himâye edeceksiniz. Devle-

																																																													
114 Lewis, age, s.224. 
115 Harb Mecmû’ası, Sayı 11, Temmuz 1332, s.174. 
116 Harb Mecmû’ası, Sayı 23, Teşrini Sani 1333, s.370. 
117 Gültekin Yıldız, “Kara Kuvvetleri”, Osmanlı Askerî Tarihi-Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918, Ed. 
Gültekin Yıldız, Timaş Yayınları, İstanbul, 2017, s.110, 111. 
118 Harb Mecmû’ası, Sayı 14, Teşrin-i Sâni 1332, s.209. 
119 Harb Mecmû’ası, Sayı 12, Ağustos 1332, s.177-181. 
120 Harb Mecmû’ası, Sayı 16, Şubat 1332, s.241-247. 
121 Harb Mecmû’ası, Sayı 17, Mart 1333, s.257- 263, 269. 
122 Harb Mecmû’ası, Sayı 15, Kânûn-u Evvel 1332, s.225. 
123 Harb Mecmû’ası, Sayı 14, Teşrin-i Sâni 1332, s.210. 
124 Mertçesine, yiğitçesine. 
125 Yiğitlik. 
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timizin şeref ve haysiyetini muhafaza için kat’i darbeleri düşmana burada 
indireceksiniz. Zafer mu’îniniz olsun.”126  

Ahmet Refik bu sözleri ile “ordunun Galiçya’da ne işi var?” suallerine cevap vermekte, 
bu uzak topraklardaki mücadelenin haklılığını vurgulamaktaydı. 

Yine aynı sayıda Cenab Şahabeddin Bey’in Galiçya’daki askerlere yönelik mektubu da 
yer bulmuştur. Cenab Şahabeddin moral ve motivasyonu yükseltmek adına şu sözleri kaleme 
almıştır:  

“…ey Galiçya'daki Türk kahramanları... Asker bugün, her zamandan ziyâde bizim 
âfâk-ı ruhumuzdur. Ordumuz, hangi toprakta bulunursa bulunsun, sema gibi hiç 
gözümüzden ayrılmıyor ve kânun-i rûyete muhalif olarak bizden uzaklaştıkça gözümüzde 
büyüyor. Her nefer bizim nazarımızda iki kere vatandaş ve o nispette azizdir. Çünkü 
askerdir. Bâhusus siz ey Galiyça'daki Türk kahramanları, siz iki kere askersiniz. Çünkü 
vatanınızı vatancüdâ olarak müdafaa ediyorsunuz. Millet sizden iki katlı bir fedakârlık 
istedi; düşmanı vatandan çıkarmak için siz vatandan çıktınız. Buna hiç kimse bir hurûç 
diyemez. Bu bir suûddur.127 Sizi göz bebeklerimiz garpta değil şâhikalarda ve 
yıldızlarda aramalı. Biliriz ki, Türk için, Türkiye en güzel beşik, en rahat yatak ve en 
aziz mezardır. Ey Galiçyadakiler, şu anda ceketlerinizi koklayanız. Eminim ki, orada 
hâlâ sevdiklerinizin başları ve yürekleri kokar…İşte ey Galiçya'daki Türk kahramanları, 
toprağın altında veya üstünde siz bir hazîne-i faziletsiniz. Biz sizi ehrâm-ı hamiyyetin 
zirvesinde görüyoruz. Yükseliniz ve yükseliniz. Osmanlı Ordusu için şevâhik-i şeref 
nâmütenahidir.”128 

Bu hisleri coşturan yazılara bir nevi cevap şeklinde cepheden anavatana yazılar da dergide 
yer bulmuştur.129 

Diğer yandan İslam Milletleri için kutsal olan Medine’i Münevvere, Mescid-i Aksa’ya 
yönelik ordu haberleri de Harb Mecmû’asında yer bulmuştur.130 

Galiçya Cephesi’nde yaşananlar kadar olmasa da Makedonya Cephesi,131 Sina Cephesi,132 
Gazze Muharebeleri133ne dair Osmanlı Ordusu ile ilgili haberler de yapılmıştır. 

Dergi; tüm sayılar dikkate alındığında Çanakkale Zaferi nedeni ile bu cepheye daha fazla 
yer vermiş, buradaki başarılar okuyucuya daha fazla aktarılmıştır. Kafkas Cephesi ve Kanal 
Seferi’nde yaşanan hezimetler ise dergide yer bulmamıştır. Oysa diğer cephelerde muharebeler 
devam etmekteydi. Fakat bu cephelerdeki olumsuz sonuçlar mümkün olduğunca kamuoyu ile 
paylaşılmamıştır.  

Derginin özellikle müttefikler ve orduları için olumlu haberleri farklı zamanlarda yaptığı, 
onlarla birlikteliği pekiştirdiği de görülmektedir. Derginin 9.sayısında Colmar Freiherr Von 
Der Goltz (Paşa)’nın134 ölümü “Büyük Goltz Paşa” başlığı ile okuyucuya duyurulmuştur. İlgili 

																																																													
126 Ahmet Refik, “Galiçya’daki Şanlı Osmanlı Askerlerine”, Harb Mecmû’ası, Sayı 13, Teşrin-i Evvel 1332, s.196-
199. 
127 Yükselme. 
128 Cenab Şahabeddin “Galiçya’dakilere”, Harb Mecmû’ası, Sayı 13, Teşrin-i Evvel 1332, s.200-202. 
129 “Galiçya’dan Anavatana”, Harb Mecmû’ası, Sayı 14, Teşrin-i Sâni 1332, s.210, 211. 
130 Harb Mecmû’ası, Sayı 12, Ağustos 1332, s.184, 185. 
131 Harb Mecmû’ası, Sayı 18, Nisan 1333, s.277. 
132 Harb Mecmû’ası, Sayı 18, Nisan 1333, s.283. 
133 Harb Mecmû’ası, Sayı 19, Mayıs 1333, s.289, 290, 292. 
134 12 Ağustos 1843’te Doğu Prusya’da Labiau Kasabası yakınlarında Bilkenfeld’de doğan Goltz Paşa, Osmanlı 
idarecilerin Prusya’nın askerî tekniğini almaya yöneltmesi sonucu 1836’da Moltke’nin başkanlığında gönderilen 
askerî heyetin devamı niteliğinde Osmanlı Ordusu’na yön vermiştir. II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet de gelişen 
Alman-Osmanlı ilişkilerinin neticesi olarak Osmanlı Ordusunda Alman ekolü hâkim olmuştur. Goltz Paşa,1883 
yılında Pangaltı’daki Harbiye Mektebi’nde askeri eğitim kurumlarının yeniden teşkilâtlandırılarak, modernize 
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yazıda; Alman generalin Türk Ordusu tarafından oldukça içselleştiği ve sahip çıktığı şu 
ifadelerden anlaşılmaktaydı.  

“Ölüm seni bizden zamansız aldı. Pek sevdiğin bu millet, sana ikinci vatan olan bu 
topraklar seni daha mesut ve zaferli günlerde arasında görmek isterdi. Yaşının hemen 
birçoğunu bizim iyiliğimiz uğrunda yıprattın…Saçların aramızda ağardı…Bize iyiliklerin 
çoktur. Balkan seferinde her dışarı ağız, nankör ve katil bize zehir saçarken sen bu zehirleri 
eritmek köreltmek için ne lazımsa yaptın, titrek, vakur sadânı her köşede dinlettin. Muhterem 
tabutunu omuzlarında taşıyan asker talebelerin ve sana uzaktan ruhunun şadlığına dua eden 
bütün sevdiklerin bu hizmetlerini unutmayacaklardır. Büyük Goltz Paşa ismin aramızda hep 
böyle yâd edilecektir. Ne kadar arzu ederdin cesedin bu sevdiğin topraklarda müsterih 
kalsaydı.”135  

Gerçi Müşir Goltz Paşa’nın ölümü üzerine Matbuat-ı Umumiye Müdüriyeti’ne verilen 
talimatta Alman General hakkında uygun bir üslupla haberler yapılacağı bildirilmişti.136 
Kuşkusuz bu emir doğrultusunda dergide böyle bir üslup tercih edilmişti.  

Ama Colmar Freiherr Von Der Goltz Paşa’nın diğer Alman subayları arasında ayrı bir 
yeri olduğu da kuşkusuz idi. Çünkü Alman General, vazife aldığı günlerde diğer Alman 
subayları gibi Osmanlı Ordu mensuplarını küçümseyici tavırlar içinde olmamış, “Alman askerî 
danışmanların çoğunun yaptığı gibi onlara astları ve hizmetlileri gibi davranmak yerine onlara 
yardım etmek için” çalışmıştı.137 

Diğer yandan derginin etkinliğini arttırmak için Ahmet Refik, Cenap Şahabettin, 
Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu gibi şahsiyetlerin yazılarına dergide yer 
verilerek kalemi güçlü olan bu yazarların makale ve şiirleri ile millî duygular pekiştirilmeye 
çalışılmıştır. 

Derginin yayın hayatını neden nihayete erdirdiğine dair son sayıda herhangi bir malumat 
olmamakla birlikte, savaşın sonunun gözükmesi ve ekonomik nedenler ile derginin 
yayımlanmasının durdurulduğu anlaşılmaktadır. Gerçi tüm basın yayın organları I. Dünya 
Savaşı süresince ekonomik sıkıntılar yaşamıştır. Gazetelerin savaş zamanı görevlerinin 
barıştakinden daha mühim olduğu düşüncesiyle basın ihtiyacının ekmek kadar gerekli 
olduğundan bahsedilerek kâğıt tedarikinde çekilen sıkıntıları aşmak üzere Tercüman-ı Hakikat, 
Tasvir-i Efkâr ve İkdam gazetelerinin hükümetin yardımcı olması yönünde talep ettikleri ortak 
dilekçeleri idareye sunulduğu138 gibi Harb Mecmû’ası da aynı ekonomik sıkıntıları I. Dünya 
Savaşı süresince yaşamıştır. 

Sonuç 

Barış ve savaşta; “insanların duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmek maksadıyla 
bilginin kullanılması olan psikolojik harp”, oldukça etkili bir savaş yöntemidir. Bu nedenle 
devletler tarafından psikolojik harbe ve onun bir yöntemi olan propagandaya oldukça sık 
																																																																																																																																																																																
edilmesine yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Osmanlı Ordusu’nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra en son IV. 
Ordu Komutanı görevinde iken 19 Nisan 1916 tarihinde lekeli humma ve akciğer 
enfeksiyonuna bağlı rahatsızlıklardan dolayı ölmüştür. Bkz. Salih Kış, “Birinci Dünya Savaşı’nda Müşir Von Der 
Goltz Paşa’nın Ordu Komutanlıkları ve Ölümü”, History Studies, C.9, S.3, Eylül 2017, s.121-139. Ramazan Çalık, 
“Colmar Freıherr Von Der Goltz (Paşa) ve Bazı Görüşleri”, http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Ramazan-
%C3%87ALIK-Colmar-Freiherr-Von-Der-Goltz-Pa%C5%9Fa-ve-Baz%C4%B1-
G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri.pdf, (Erişim 10 Aralık 2017, 00:18). 
135 Harb Mecmû’ası, Sayı 9, Mayıs 1332, s.141. 
136 Arşiv Belgelerine Göre Kûtü’l-Amâre Zaferi, 121. 
137 Shaw, age., s.12. 
138 Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I, s.260, 261. 
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başvurulmaktadır. Propaganda içinse basın ve onun vasıtalarından yaygın bir şekilde istifade 
edilir. Bunun sebebi ise basında yer alan söz, yazı, resim gibi evrensel değerlerin bazen bir 
harp silahından çok daha fazla etki yapabilmesidir. 

İşte bu nedenle; Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilâli ve Sanayi Devrimi ile başlangıçta bilgi 
paylaşımı amacı ile tüm dünyada gelişme gösteren basın, zamanla bireyde ve bireylerden 
oluşan toplumlarda eylem ya da düşünce değişiklerini oluşturacak şekilde bir propaganda aracı 
olarak kullanılmaya başlamıştır. I. Dünya Savaşı ile başlayan bu yeni süreçte, orduların 
muharebelerini planlayan otoriteler; zamanla dergi, gazete gibi iletişim araç ve metotlarını 
kullanarak harp sahasını, yani savaşların seyrini etkilemeyi denemişler ve bunda da oldukça 
başarılı olmuşlardır. 

Dünyada basının öneminin ve savaşların seyrine olan etkisinin anlaşılmasının izdüşümü 
ise Osmanlı Devleti’nde özellikle Tanzimat’la birlikte kendini göstermiştir. II. Abdülhamit 
döneminde halk, artık gazete okuyabilecek, okuma bilmeyenler ise dinleyecek, ayrıntısız bile 
olsa, devletin çalışmaları, dünyada yaşanan gelişmeler, askerlik ve savaş olayları hakkında 
bilgi sahibi olabilecek bir düzeye gelmiştir. 

Basının öneminin anlaşıldığı bu dönemde, yani I. Dünya Savaşı yıllarında iktidarda olan 
İttihat ve Terakki yönetimi, savaşın başlangıcında yaşanan gelişmelere yönelik orduya dair 
haberler hakkında yasaklama getirerek bir nevi basını sınırlandırmıştır. Ordunun durumu ve 
askerî personel hakkında haber yapılmasının yasaklandığı; aksine hareketin vatana ihanet suçu 
sayılacağı ve böyle gazetelerin bir daha hiçbir ad altında yayınına izin verilmeyeceği 
hakkındaki ordu kararı ilân edilmiş ve kamuoyuna bildirilmiştir.  

Bu alınan karalara rağmen Almanların yanında uzun soluklu bir dünya savaşına dâhil 
olununca, basında ordu hakkında haberler yapılma yasağı kaldırılarak devlet eliyle moral ve 
motivasyonu yükseltmek, güçlü ordu havası vermek maksadı ile haberler yapılmış ve bu 
kapsamda hükümet kontrolünde bir dergi basılmıştır. 

İşte bu maksatla çıkarılmış olan Harb Mecmû’ası adlı dergi, devletin resmî bir organının 
eseridir. Harbiye Nezareti tarafından çıkarılan bu dergi, I. Dünya Savaşı yıllarında psikolojik 
harp vasıtası olarak cephelerden olumlu haberler vermiş, askerin günlük faaliyetlerine yönelik 
haberleri ile manevi duyguları pekiştirmiştir.  

Dergide, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Harbinde çarpıştığı bütün cepheleri hakkında 
devlet yetkililerinin arzu ettiği şekilde haberler verilmiştir. Ayrıca dergide Osmanlı Devleti’nin 
harbe giriş haklılığı ve gerekliliği ortaya konulmuştur. 

Harb Mecmû’asının her ne kadar dış dünyaya da bir nevi mesaj verme amacı güttüğü 
düşünülse de bunun yanında iç kamuoyu ve ordu mensuplarına da öz güven aşılamaya, manevi 
değerleri perçinlenmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Pek çok görselle zenginleştirilmiş Harb Mecmû’ası adlı dergi ile askerî tarih açısından 
belgelere yansımayan pek çok fiili durumu tespit etmek ve analizler yapmak mümkündür. 
Harbiye Nezareti tarafından yayımlanan Harb Mecmû’ası, herhangi bir resmî açıklama 
yapılmadan savaşın sonlarına doğru yayımını durdurmuştur.  

Harb Mecmû’ası; yayın müddetince moral ve motivasyonu yükseltmek, güçlü ordu havası 
vermek ve kamuoyunu Osmanlı idarecilerinin arzu ettiği şekilde yönlendirmek maksadı ile 
haberler yapmış olmakla birlikte, sonuçlarının ve halk üzerindeki etkilerinin manevi bir boyutu 
olması nedeni ile savaşın seyrine somut olarak nasıl bir etki yaptığını belirleme ve ölçme 
imkânı yoktur. 
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