
Hafız Hakkı Paşa (Manastır, 1879-Erzurum, 
1915): Yakın tarihimizin önemli asker şahsiyetlerin-
den biridir. Enver Paşa’nın Harbiye Mektebi’nden 
sınıf arkadaşıdır. Balkan’da savaşmış, Çatalca Mü-
dafaasında bulunmuş, Viyana’da askerî ataşelik 
yapmış ve Genelkurmay İkinci Başkanı olmuştur. 
Sarıkamış Muharebesi’nde X. Kolordu Komuta-
nıydı. Bozgundan sonra III. Ordu Komutanlığına 
atandı ve kısa bir zaman sonra tifüsten vefat etti.

Enver Paşa ile birlikte Sarıkamış bozgununun 
sorumlusu olarak suçla-
nana Hafız Hakkı Bey’in 
o günlere dair notları Ga-
zeteci Murat Bardakçı ta-
rafından hazırlanmış ve 
İş Bankası Kültür Yayın-
ları arasında çıkmıştır. 

Söz konusu kitap, 
“Yayınlayanın Önsözü” 
ile başlıyor. Burada bir-
takım açıklamalar yapılı-
yor, bu meyanda konuyla 
ilgili ilk yayın olan Yar-
bay Şerif’in kitabından 
bahsediliyor. İlk baskısı 
1922’de yapılan Şerif’in 
kitabı, son yıllarda dili 
de iyice bozulmuş olarak 
yeniden yayımlandı. Bu 
kitap, Sarıkamış muha-
rebelerini anlatırken hissî 
ifadelere yer vermiş ve o 
günden itibaren toplum-
daki Sarıkamış konusu-
nu kendi anlayışı doğrul-
tusunda yönlendirmiştir. 
Bunu, o günlerin siyasî 
anlayışına bağlayan Bardakçı, yerinde bazı tefer-
ruat da vermektedir. 

Bardakçı, Hafız Hakkı Bey’in Erzurum’a gön-
derilmesiyle ilgili bir dedikoduya da yer vermiş 
ki bizce bunların ciddîye alınacak bir tarafı yok-
tur. İsmail Hakkı Okday adlı bir vatandaşa göre 
güya Enver Paşa, Hafız Hakkı Bey’i harcamak için 
Sarıkamış’a göndermiş! Vaktiyle kendisini de Fi-
listin Cephesi’ne göndererek orada şehit olmasını 
istemiş! Hâlbuki Enver Paşa kendisi de cepheye 

gitmiş, hem de askerin önünde yer almış; bu dav-
ranışı da eleştirilmiştir. Nedense bazı subaylar kıta 
hizmetinden hoşlanmıyorlar! Kâzım Karabekir’in 
hatıralarında da böyle mülâhazalara rastlıyoruz. 
Genelkurmay’da Şube Müdürü olmak iyi ama ih-
tiyaç duyulduğunda cepheye gönderilmek kasıtlı! 
Enver Paşa ne talihsiz adammış ki böyle bir çevresi 
varmış, demekten kendimizi alamıyoruz…

Sözünü ettiğimiz kitaba dönelim. Hafız Hakkı 
Bey’in günü gününe tuttuğu notlar, iki defterden 

meydana geliyor. Birincisi, 
devletin sipariş ettiği askerî 
malzemeyle ilgili görüş-
meler yapmak için gittiği 
Almanya yolculuğuna da-
irdir.  Harb-i Umumî’nin 
Muhtelif Safhalarına Ait Ha-
tıralarım başlığını taşıyan 
bu defteri, 26 Ekim 1914’te 
trende yazmaya başlamış, 
23 Kasım’da bırakmıştır.  

İkinci defter, Şark 
Harekâtına Ait Hatıralar 
başlığını taşıyor. 12-18 Ara-
lık 1914 günlerini yazmış¸ 
28 gün ara verdikten sonra 
tekrar yazmaya başlamış, 
16-23 Ocak 1915 günleri 
yazmıştır. Yazamadığı 28 
gün, ne yazık ki asıl mu-
harebelerin cereyan ettiği 
günlerdir. Dolayısıyla bu 
kitabın en mühim kısmı Sa-
rıkamış muharebelerinden 
ziyade Avrupa ve orduyla 
ilgili gözlemleri ve düşün-
celeridir, diyebiliriz.

Hafız Hakkı Bey, Almanya yolculuğu sırasın-
da, iyi bir ordu için Selimiye gibi görkemli kışlalar 
değil, iyi bir millet meydana getirmenin zarureti-
ni düşünüyor: “Sultan Mahmud Almanya’ya şanlar 
kazandıran Moltke ile canla başla çalışır. Milletsiz bir 
ordu yapmak Moltke’nin de elinden gelmiyor.”

Hafız Hakkı Bey hayıflanıyor: “İstanbul’da 
Padişahın önünde gösteriş yapan ordu, Moskof or-
dusunun karşısında birkaç saatte perişan oluyor… 
Sultan Aziz, yüz milyonluk borçla saraylar yapıyor. 
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Dünyanın üçüncü donanmasını vücuda getiriyor. 
Fakat o, ‘millet millet dediğin bu hayvan herifler de-
ğil mi? Her şeyden evvel ordu, donanma’ diyor. İn-
sansızlıktan o bütün donanma Karadeniz’de, Tuna’da 
bednâm oluyor. Son Balkan Harbi, millî mevcudi-
yetini anlamamış bir kitlenin hamiyetsizliğini pek 
kanlı olarak gösteriyor. Yaşamak için kuvvetli olmak 
lâzımsa, yaşamak için kuvvetli bir ordu, kuvvetli bir 
donanma lâzımsa kuvvetli ordu, kuvvetli donanma 
için fikren, iktisaden kuvvetli bir millet lâzımdır.”

Hafız Hakkı Bey, demiryolları ve limanların 
önemine işaret ediyor ve ilâve ediyor: “Sefaletle beli 
bükülen insanlardan kuvvetli bir ordu yapılamaz. Ne 
yapmalı yapmalı, milletin fikrine nur, hayatına cilâ, ko-
luna kuvvet vermeli.” 

Tuna’dan geçerken duygulanıyor: “Türk’ün 
şimaldekien tabiî hudud! Türklerin Avrupa’da âb-ı 
hayatı! Seni biz bırakmayacaktık fakat gittikçe özü ku-
ruyan bir ağaç gibi dallarımız, budaklarımız kendiliğin-
den kopmaya başladı. Hastalığı dallarda sandık. Şimdi 
hastalığımızı anladık, içimizde pek kuvvetli hayat saklı 
duran özü tedaviye başladık.”

29 Ekim 1914’te Almanya topraklarında Elbe 
Nehri kıyılarındadır. Oralarda nehirlerin ve şehir-
lerin nasıl bakımlı olduğunu görüp iç geçiriyor. 
Hafız Hakkı Bey, Almanya’da kadınlarının eğiti-
minden, barışta ve savaştaki çabalarından bahse-
diyor: “Bizde kadın yok! Sade erkekler sefih, çünki ka-
dınlar sefahate âlet… Bizde ölen erkek, arkasında aciz, 
sefil kadın bırakıyor. Burada ise hayatlarını, yurtlarını 
kazanan kadınlar, sefil kalmak şöyle dursun, o erkekle-
rin yerlerine vatan için çalışıyor.”

Düşünüyorum da, ondan yüz sene sonra bu-
gün de oralara gidip aynı duyguları yaşamayanı-
mız var mı?

“Maatteessüf sabah donanmamızın düşman donan-
masıyla harbe tutuştuğu haberi geldi ve hemen dönmeye 
mecbur olduk.”

 Hakkı Bey, 3 Kasım’da, İstanbul’da Ge-
nelkurmay Başkanlığındaki görevinin başında-
dır. O günlerde Ruslar, Sarıkamış sınırını geçmiş, 
Erzurum’a doğru ilerlemektedir. 5 Kasım’da ordu-
muz Köprüköy batısında düşmanla temastadır. 
Hafız Hakkı Bey, 6 Kasım tarihli notlarında şöyle 
yazıyor: “Devlet bu sefer harbe girerken yakın zaman 
tarihlerinde misli görülmemiş bir derecede kuvvetli 
bulunuyor. Hele askerin üç aydır talim ve manevralar 
yapması cidden büyük faidedir.”

7 Kasım notlarında, X. Kolordu birliklerinin de-
nizden veya karadan acilen Erzurum’a doğru sevk 

edilmesinde yaşanan zorluklardan yakınıyor. Do-
nanmanın ağır davrandığı anlaşılıyor…

8 Kasım: İki tayyare ile cephane götüren iki va-
purdan haber alınamadığını kaydediyor, ihtimal 
ki battı, diyerek üzülüyor. 9 Kasım: Ağrı tarafla-
rındaki Kürt tümeninin beklendiği gibi zayıf bir 
Rus kuvveti önünden dağılıp kaçtığını yazıyor. 11 
Kasım notlarında, orduya Trabzon-Erzincan yo-
luyla destek götürmenin zorluğu, bundan dolayı 
bir an evvel Kars, Ardahan ve Batum’un zapt edi-
lerek, Batum limanından iaşe ve cephane ikmali ile 
bütün menzil hizmetlerinin daha kolay olacağını 
belirtiyor. Hakkı Bey, bundan sonraki notlarında 
da Batum’un mutlaka ele geçirilmesinin zarureti-
ne işaret ediyor. Sonraki sayfalarda, bunun şeref 
ve şarlatanlık için değil, Üçüncü Ordu’nun harp 
harekâtı için gerekli olduğunu belirtiyor. 

15-16 Kasım: İstanbul’da genel karargâhta, cep-
heden her an iyi haberler beklenmektedir. Fakat 
Üçüncü Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa’dan 
gelen telgraftan Köprüköy’de düşmanın yenildi-
ği fakat mahvedilmediği anlaşılınca biraz hayal 
kırıklığı yaşandığı anlaşılmaktadır. Hafız Hakkı 
Bey, Harbiye Nazırı’nın (Enver Paşa’nın) ordu 
komutanının harekâtını tenkit ettiğini belirterek, 
Hasan İzzet Paşa’nın kalbinin kırılmasından kork-
tuğunu ifade ediyor. 

17 Kasım: Rus donanması Trabzon’u topa tu-
tuyor. 19 Kasım: Kürt Bedirhanilerin hududa Rus 
bayrağı ile taarruz etmesinden üzüntü duyuyor. 
Almanların çok menfaatçi olduklarından ve çok 
yüz bulduklarından yakınıyor. 

20/21 Kasım: Hasan İzzet Paşa’dan gelen telg-
raflardan orduda maneviyatın kalmadığı anla-
şılmaktadır. “Yoksa günün birinde taarruz yerine 
ric’atin başlaması muhtemel demektir.” diyor. De-
mek ki Hafız Hakkı Bey, o gün Paşa’nın, galip 
gelmiş bir orduyu gece yürüyüşüyle kilometre-
lerce geri çekmekte olduğundan henüz haberi 
yoktur! Bunu da ertesi gün öğreniyor ve “Ric’at, 
bozgunun başlangıcıdır.” diyor. “Bu ric’at acaba 
mecburî mi yoksa ihtiyarî mi?” diye ilâve ediyor. 
Demek ki ihtiyarî olduğundan haberi yok. Bu ara-
da donanmadan da yakınıyor. 

Ordu Komutanından ümit kesilmiştir. “Onu 
ordudan ayırmak doğru olmaz fakat beklemek de lü-
zumsuz.” diyor. Enver Paşa’nın kararıyla şu emri 
gönderiyor (özetle): “Karşınızdaki düşman zayıftır. 
Erzurum’dan 3,000 mermi geliyor. Trabzon’dan da bir 
haftaya kadar 20,000 mermi yetiştireceğiz. Yirmi bin 
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de Trabzon yolundadır. Geriye gelmekten ziyade ileriye 
geçmek evlâdır. Son karar size aittir.” 

Buna rağmen ertesi günü ordunun Köprüköy’e 
çekildiği haberi gelecektir. 

Cephe haberleri İstanbul’da hayal kırıklığına 
yol açmıştır. Derhal savaş bölgesine gitmekten 
başka yol görünmemektedir. Harbiye Nazırı En-
ver Paşa, Genelkurmay İkinci Başkanı Hafız Hak-
kı Bey’i 25 Kasım’da Mecidiye Kruvazörü ile yola 
çıkaracaktır. Hakkı Bey, 29 Kasım’da Erzurum’da, 
2 Aralık’ta Köprüköy’dedir. 12 Aralık’ta da bizzat 
Harbiye Nazırı Erzurum’a gelecektir. Ordu komu-
tanı ile kolordu komutanları görevlerinden alına-
caktır. Orduya bizzat Harbiye Nazırı Enver Paşa 
komuta edecek, Hafız Hakkı Bey de X. Kolordu’yu 
ele alacaktır. Bundan sonrası malûm…

Hafız Hakkı Bey, günlüklerine 18 Aralık 1914’te 
ara vermiştir. Adına Sarıkamış İhata Manevrası veya 
Sarıkamış Kuşatması dediğimiz muharebelerin cere-
yan ettiği 22 Aralık 1914-8 Ocak 1915 tarihleri ara-
sı, Hakkı Bey’in notlarında yoktur. 

10 Ocak’ta kendisi Paşa olmuş ve Üçüncü Ordu 
Kumandanlığına tayin edilmiştir.  Hatıralarına 16 
Ocak’ta devam etmiş ve şöyle başlamıştır: “Hatıra 
defterimi tam 28 gündür açamadım.” Zaten bundan 
bir ay sonra tifüsten Erzurum’da vefat edecektir!

Yalnız imkân olsa merhum Paşa’nın notlarında ce-
vabını bulamadığımız şu soruları kendisine sorardık:

16 Kasım notlarınızda “Harp başlamadan evvel 
son derece ihtiyatkâr olduğum hâlde şimdi artık bü-
tün şiddetle cür’etkâr davranmak lüzumunu hissedi-
yorum.” diyorsunuz. Hatta sık sık Kars, Ardahan 
ve Batum’un zapt edilmesini heyecanla dile geti-
riyorsunuz. Fakat bozgundan sonra Enver Paşa’yı 
acele etmekle suçluyorsunuz! Bu davranışınız ve-
fasızlık değil mi?

Başında bulunduğunuz X. Kolordu birlikleri 
23 Aralık’ta Oltu’yu zapt edince yaşanan çarşı-
dükkân yağmasında neredeydiniz? Yine buralarda 
iki tümeniniz düşman zannederek birbirini kırma-
sında komuta kusurunuz yok mu?

Enver Paşa’nın emrini dinlemeyerek Oltu’dan 
sonra verilen istikameti bırakıp Ardahan’a yönel-
meniz ve bu sebeple Sarıkamış taarruzuna geç 
kalmanızın bozgundaki payını düşündünüz mü? 
Zira Harp tarihçileri, bozgunun birinci sebebi ola-
rak IX. Kolordu komuta hey’etinin kusurlarını gös-
terirken ikinci sebep olarak da sizin, Sarıkamış’a 
zamanında yetişmemiş olmanızı gösteriyorlar 
(Mareşal Çakmak ve Belen). Emirde bildirilen yolu 

bırakıp kolorduyu Allahuekber Dağlarına niçin 
vurdunuz? Bu hareketiniz de büyük bir hata ola-
rak değerlendirilmektedir. 

Görülüyor ki merhum Paşa, kendi kusurlarını 
hiç aklına getirmemektedir. Yalnız, tümenleri 
Samsun ve Amasya’da bulunan X. Kolordu’nun 
cepheye bir an evvel nakli konusundaki titizliği 
onun en haklı fikri olduğu anlaşılmaktadır. 

Hafız Hakkı Paşa’nın notlarında ibret alınacak 
çok şey olduğu kanaatindeyiz. Yazımızın başında 
belirttiğimiz millî ve medenî konulara dair 
düşünceleri ile orduyla ilgili görüşleri, her zaman 
önemini koruyacak hususlardır: İntizam, askerin 
temizliği, hastahaneler ve doktorlar, komutanlar, 
eğitim, haberleşme, ulaşım…

22 Ocak 1915’te Hasankale’den Enver Paşa’ya 
gönderdiği ve defterine de kaydettiği telgrafta 
yer alan şu görüşlerini, kim ne derse desin bu-
gün de çok değerli buluyoruz: “Bu devlete Kaf-
kasya, Rumeli’nden alınacak parçaya nisbeten yüz 
defa daha mühimdir. Devletin Kafkasya’yı ihmal 
ederek yine Rumeli’ye ehemmiyet verilmesi, 
Kanunî devrinden beri başlayan felâketleri temadi 
ettirmek demektir.”  

Bardakçı, kitaba 18 adet belge ve mektupla bir-
likte birkaç fotoğraf ve dizin eklemiştir. Bugünkü 
yazımızla metinleri verilen defterlerin fotokopileri 
son sayfalarda yer almaktadır.

Sayın Bardakçı çok güzel bir iş yapmış ve Bi-
rinci Dünya Savaşı sırasında birinci derecede so-
rumlu ve yetkili bir komutanın duygu, düşünce 
ve hareketini ortaya koyan bir eseri gün yüzüne 
çıkarmıştır. Yalnız bazı kelimeleri okuyamamış, 
bazılarını da yanlış okumuştur. Kitabın son kıs-
mına eklediği defter sayfalarını orijinal boyutu ile 
vermiş olsaydı daha iyi olurdu. Zira bir başkası 
bu kelimeleri belki okuyabilirdi. Bu küçültülmüş 
hâliyle dahi bazı kelimeleri okuyabildik. Bu tür 
metinleri hatasız noksansız okumanın her zaman 
kolay olmadığını da söylemeliyiz.

Okunamayan bazı kelimeler (defter sayfaları-
na göre): s. 22: şurada burada, s. 45: zırhlı ile, s. 46: 
İtalya’dan, s. 62: aldık, takaddüm, s. 69: müteferrik, s. 
101: Çakmak, s. 107: Taht’ta, s. 112: yiyeceğini, s. 113: 
Ne olduklarını, s. 117: Gonya… Yanlışlar: s. 11: bu 
yeni değil kuvvetli (iki yerde), s. 21: eden değil rub? 
(dörtte bir),  s. 107: Hınıs değil Hıns (Dumlu), s. 
111: Şükrü, s. 156: Şükürlü değil Şekerli…
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