
     100. Yıldönümü Münasebetiyle
SARIKAMIŞ HARBİ’YLE İLGİLİ GERÇEKLER

 Yunus ZEYREK
Tarih, milletlerin hafızasıdır. Hafızayı canlı tut-

mak için tarih okumak, hadiseler üzerinde düşün-
mek, kahramanlara farklı yönlerden bakmak lâzım.
Yaygın kanaate göre, geçmişte yaşanan felâketler, 
zamanla yeniden hatırlanıp üzerinde düşünülmez-
se, yeniden yaşanabilir… 

Yakın tarihimizin hazin sayfalarını çevirirken 
üzülüp dövündüğümüz birçok hadiseyle karşılaşı-
yoruz. 100. yılı vesilesiyle andığımız Birinci Dün-
ya Savaşı (Harb-i Umumî) ve Sarıkamış sayfaları 
da bunlardandır. Bu muharebelerin sadece sonucu 
üzerinde durup dövünmenin bir manası yok. Ba-
zıları sadece bunu yapıyor ve bir zamanlar siyasî 
mülâhazalarla suçlanmış ve karalanmış kahraman-
ların ruhunu yeniden incitiyorlar. Böyle bir dav-
ranış, milletimizin vefakârlık gibi tarihî vasfına da 
gölge düşürüyor. Öyleyse bu hadiseyi, sağlıklı bir 
iklimde, tarihî arka plânı, sebep ve sonuçlarıyla ele 
almak, yeniden değerlendirmek mecburiyetindeyiz.

Sarıkamış’ta Ruslarla savaştık. Tarihî Türk-
Rus münasebetlerinin evveliyatını bilmeden 
Sarıkamış’ı değerlendiremeyiz. Bilmeliyiz ki 
Türkiye’nin Harb-i Umumî’ye girmesinin en bü-
yük sebebi, Rus tehdidiydi. Zira Rusların emeli, 
Osmanlı Devleti’nin can damarı olan Boğazları 
ve İstanbul’u almak, Doğu Anadolu üzerinden 
İskenderun Körfezi’ne ulaşmaktı. Bu sebepledir ki 
o zaman Rusya, baş düşman ve can düşmanı olarak 
görülmekteydi.

1. Rus istilâ hareketlerine kısa bakış

Sarıkamış’tan daha beter bir felâket 1552’de 
Kazan’da yaşandı. Bu tarihî şehir, Ruslar tarafın-
dan yakılıp yıkıldı; Müslüman Türk/Tatar hal-
kı kılıçtan geçirildi, sağ kalanlar da dağlara ve 
ormanlara sürüldü. Fakat bu facia İstanbul’da 
fazla bir yankı uyandırmadı! Ruslar Kazan’da 
durmayacak, doğuya doğru ilerleyecek, 1556’da 
Astarhan’ı ele geçirecek ve Hazar Denizi sahil-
lerine ulaşacaklardır. O zaman uyanacağız hatta 
Ejderhan Seferi’ne çıkacağız; fakat bundan da bir 
sonuç alamayacağız! Böylece Ruslara Kafkasya ve 
Türkistan yolları açılacak…

IX. yüzyılda tarih sahnesine çıkmış olan Rus-
lar, zamanla kuvvetlenmiş, şimdi bütün Altunorda  

İmparatorluğu sahasını yutmuştu. XVII. Yüzyıldan 
itibaren Osmanlı’ya, Memalik-i Şahane’ye yönele-
cektir. Yüzyıllarca sürecek Türk-Rus muharebele-
rinin ana hedefi İstanbul, Boğazlar ve Akdeniz’dir. 
Yazımızın asıl konusunu teşkil eden Sarıkamış, 
Akdeniz’e giden yolun başlangıcıydı. 

KAFKAS’IN KURTULUŞ MÜJDECİLERİ

Ey yurdun şerefli şanlı erleri
Kafkas’ın eğilmez dilâverleri!

Bir bu güne bakın, bir düne bakın
Bir de yaşanacak yarına bakın!

Dünümüz güneşli, mes’ud bir gündü
O güneşe bugün ne oldu, söndü?

Alçak vadisine Daryal’ın dolan
Yurdun her yanına dal budak salan;

Bu Rus ahtapotu, birkaç gün önce
Yaşıyordu, ıssız, derin bir gece!

Sonra bu aç yılan birden uyandı
Altunordu al kanlara boyandı.

Kazanlı olurken Ruslara bende
Biz, nemize lâzım dedik her yanda!

Esterkan yutuldu, uyanamadık
Yine birlik olup dayanamadık!

Osmanlılar, ayrı ildir dediler
Gidene yardımı aldırmadılar.

İran, bu işlere sevindi güldü
Arap, Türk’tür dedi, geri çekildi.

Çekilen çekildi, İslâm yurdu da
Oldu düşmanlara leziz bir gıda.

M. Salim BALCIOĞLU 
(1896-1975)

Derginiz Bizim Ahıska, gelecek sayılarımızdan 
birinde Ardahanlı merhum şairimiz Balcıoğlu ile 

ilgili bir dosya hazırlamayı düşünmektedir.
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2. Osmanlı mülküne doğru

Rusların tarihî emelleri Türk’ün varlığını he-
def aldığından onlarla yüzyıllarca savaşmak zo-
runda kaldık. Fakat ne yazık ki hemen her savaşta 
yenildik, kan ve toprak kaybettik; her antlaşma-
da aleyhimize alınan kararların altına imza attık. 
Herhalde bunların dönüm noktası 1774 yılında 
imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’dır. Osman-
lı Devleti, bu antlaşmayla, Kırım’ın elden çıkması-
na razı olmuş ve Rusya’nın, Osmanlı tebaası olan 
Hristiyan nüfusun da hâmisi olduğunu kabul 
etmiştir! Kazanlı merhum tarihçi Akdes Nimet 
Kurat, Türkiye ve Rusya adlı muazzam eserinde bu 
gelişmeleri dramatik bir üslûpla anlatır.

Prens Potemkin’in Türkleri Avrupa’dan atma 
ve İstanbul’u alarak adını Çargrad olarak de-
ğiştirme plânı, Rusya’da nesilden nesile emanet 
edilen bir ülkü olarak devam etmiştir. Bu fikir 
uğruna tarih boyunca Ruslar her fırsatta Tuna, 
Karadeniz ve Kafkasya gibi üç cepheden saldırıya 
geçmişlerdir. 

Rusların Kafkasya’ya gelmelerinin hikâyesi 
başkadır: Gürcü kralları, İran ve Türkiye üzerinden 
gelecek tehlikeden korkarak Rusya’nın himayesini 
talep ettiler. Alman asıllı Rus generali Todtleben, 
bir askerî kuvvetle 1769 yılında Daryal Geçidi’ni 
aşarak Tiflis’e geldi. Bu gelişin sonu 1801 yılında 
Gürcistan’ın Rusya’ya ilhakıyla sonuçlanacaktır. 
Kafkasya’daki hanlıkları ele geçiren Ruslar, asıl 

hedef olan Doğu Anadolu ve Akdeniz’e yönele-
ceklerdir. Hatta bir ordu kolu doğudan İstanbul’a 
yönelecek, batıdan Tuna üzerinden gelen asker 
koluyla İstanbul’da buluşacaklardır! Böylece Os-
manlı Devleti’nin varlığına da son verilecektir. 
Bu düşünce başta Çariçe Katerina olmak üzere 
hemen her Rus Çarı tarafından hararetle destek-
lenmiştir. 

Zaman zaman İngiltere ve Fransa ile de anla-
şan Rusya, 1827 yılında onlarla birlikte Navarin’de 
Osmanlı donanmasını ateşe vererek yok etmişler-
dir. Bu facia karşısında Osmanlı’nın protestosuna 
dahi tahammül etmeyen Rusya, 1828 baharında 
sudan sebeplerle savaş açmıştır. Bu savaşta doğu-
da Erzurum’a, batıda Edirne’ye kadar gelmişler, 
1829 Eylül’ünde Edirne’de imzalanan antlaşmayla 
Edirne, Kars ve Erzurum’u tahliye etmişler, fakat 
Çıldır Eyaletimizin merkezi olan Ahıska şehri ve 
çevresini bizden koparmışlardır. 

3. İstanbul’da Rus abidesi!

Padişah II. Mahmut, bu hadiseden sadece üç 
sene sonra kendi Mısır Vilâyetinin Valisi olan Ka-
valalı Mehmet Ali’nin oğlu İbrahim Paşa ordusu-
na yenilmiş, Kütahya’ya kadar gelen bu orduya 
karşı Türk’ün can düşmanı olan Rusya’dan yar-
dım istemiştir. Rus donanması bu yardım talebini 
fırsat bilerek İstanbul’a gelmiştir. Fakat Rusların 
buradan çıkmaya niyetli olmadığı anlaşılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi sahası.

Bizim AHISKA
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Bu defa Fransa ve İngiltere araya girmiş, Mısır 
ordusu Kütahya’dan, Rus ordusu da İstanbul’dan 
def edilebilmiştir. Bu sırada (1833) Ruslarla imza-
lanan Hünkâr İskelesi Antlaşması’yla koca Osmanlı 
Devleti, Rusya’nın himayesine girmiştir! 12 bin 
Rus askerinin İstanbul’a gelmesinin hatırası ola-
rak Boğaz’da beş metre yüksekliğinde bir abide 
dikip gitmişlerdir. Alman diplomat Metternich’in 
Osmanlı Devleti’nin bundan sonra Bâbıâli değil 
Bevvâbıâli (yüksek kapıcı) olduğunu söylediği ri-
vayet edilir. 

1854’te Fransa ve İngiltere’nin de bizimle bir-
likte girdiği Kırım Harbi’yle biraz nefes alır gibi 
olduk. Fakat bu da çok sürmeyecek, Rus tehli-
kesi 1877’de yeniden kapımızı çalacaktır. Rus 
askeri batıda Tuna boylarından geçip Filibe ve 
Edirne’yi, doğuda Kars ve Erzurum’u bir daha 
çiğneyecek, hatta bir Rus birliği İstanbul surla-
rının dibine kadar gelecektir! Bu defa Osmanlı, 
yine İngiltere’nin yardımını isteyecektir! Bugün 
Yeşilköy dediğimiz Ayastefanos’ta 3 Mart 1878’de 
ağır şartlarla imzalanan ve daha sonra biraz hafif-
letilerek Berlin Konferansı’nda son şeklini alan bir 
antlaşma ile İstanbul kurtulmuş fakat Rumeli’deki 
hâkimiyetimiz neredeyse tamamen sona ermiştir. 
Savaş tazminatı olarak da doğuda Kars, Ardahan 
ve Batum sancaklarımız Rusya’ya bırakılmıştır! 
Artık Sarıkamış, Türkiye sınırında kurulmuş bir 
Rus karargâhıdır.

İngiltere, doğudaki sancaklarımızın Ruslara 
verilmesiyle Hindistan yolunun tehdit altına gir-
diğini düşünerek Osmanlı Devleti’nden Kıbrıs’ta 
kiralık askerî üs talebinde bulunmuş, bu baha-
neyle girdiği Kıbrıs’tan bir daha çıkmamıştır.

Ruslar İstanbul-Yeşilköy’de ve Kars’ta bire-
re zafer abidesi dikmişlerdir! Yeşilköy’deki abide, 
1914’te Harb-i Umumî başlayınca, Kars’taki de 
1918’de ordumuz şehre girince yerle bir edilecek-
tir (V. Putin, 2013 yılında bunların yeniden dikilmesi 
arzusunu dile getirmiştir!).

4. Ruslar her an teyakkuzda

Rusların hayâlinde yaşayan ve “Rus hâkimiyetinde 
bir Slav birliği ile İstanbul ve Boğazların alınması” 
şeklinde ifade edilebilecek Panslavizm düşüncesi 
hiçbir zaman göz ardı edilemez. Ruslar, bu emel-
lerine ulaşmak için siyasî ve askerî faaliyetlere pa-
ralel olarak gizli veya açık hatta rüşvet de dâhil 
her türlü yolu denemeyi göze almıştı. O zamana 
kadar elde ettikleri topraklar ve tavizler onlara 

cesaret veriyordu. Osmanlı Devleti’nde yaşayan 
bazı unsurları bilhassa Ermeni ve Kürtleri ayak-
lanmaya teşvik edip karışıklıklar çıkarmayı ve 
bu ‘hengâme’den yararlanarak ani bir baskınla 
İstanbul’u ele geçirmeyi plânlıyorlardı. İstanbul’a 
gönderilen Rus diplomatları, her kıpırdanmayı, 
her hadiseyi bir fırsat olarak değerlendiriyorlar-
dı. 1864’te İstanbul’a gelen Rus Büyükelçisi ‘asker 
diplomat’ İgnatyev, Ermeni ve Rum vatandaş-
larımız tarafından karşılanmış ve büyük bir bu 
tezahüratla Büyükelçiliğe kadar götürülmüştü. 
İgnatyev, Osmanlı Devleti’nin ileri gelenleri-
ni etkisi altına almış hatta neredeyse sadrazam 
bile onun emrine girmişti! 1877 Osmanlı-Harbi 
sırasında İstanbul’da Büyükelçi olarak bulunan 
İgnatyev, şartları bizim için çok ağır olan Ayaste-
fanos Antlaşması’nın da mimarıdır… 

Bir diğer Rus Büyükelçisi Nelidov, Boğazların 
ele geçirilmesi için türlü plânlar yapıyordu. Öyle 
ki burada bir ‘hengâme’ çıkar çıkmaz kimseye 
sormadan Rus donanmasını İstanbul’a çağırma 
yetkisi bile istiyordu! Bu yetki, 1912’de İstanbul’a 
gelen Rus Büyükelçisi M. Giers’e verilecektir! O 
senenin Ekim’inde Bulgarlar Çorlu’yu geçmiş, 
Çatalca hattına dayanmıştı. İstanbul Bulgarla-
rın eline geçebilirdi. Bu ise Rusların asla kabul 
edemeyeceği bir durumdu. Bulgarlar Çatalca’da 
durduruldu. Beklenen ‘hengâme’ çıkmadı. 
İngiltere’nin müdahalesinden de çekindikleri 
için Rus donanması İstanbul’a çağrılmadı! 1913 
Mart’ında Edirne Bulgarların eline düşünce 
Ruslarda yeni bir iştah kabarması olacak, fakat 
Temmuz’da Enver Bey’in süvarileri dört aylık 
işgale son verince bu iştah da kursaklarında ka-
lacaktır. Fakat Rus rüyalarından İstanbul ve Bo-
ğazlar hiçbir zaman silinmeyecektir…

5. Trablusgarp ve Balkan

Batı dünyası sanayi ve ticarette birbirleriyle ya-
rışırken Osmanlı İmparatorluğu inkıraza/çöküşe 
doğru gidiyordu. Avrupalılar nezdinde Şark 
Meselesi denilen konu artık çözülmeliydi. Os-
manlı Devleti’nin toprakları paylaşılmalı, Türkler 
bin sene önce geldikleri İç Asya’ya gönderilmeli 
hatta yok edilmeliydi. 

1911’de İtalyanlar Trablusgarb’a asker çıkar-
dılar. Başta Binbaşı Enver Bey ve Yüzbaşı Mus-
tafa Kemal Bey olmak üzere Türk subaylarının 
gayretiyle içerilere nüfuz edemediler. Enver 
Bey bu mücadelede Trablus Kahramanı olarak ün  
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kazandı; adı İslâm âleminde duyuldu. İtalyanlar 
1912 sonbaharında Ege adalarını işgal ettiler hatta 
Çanakkale’yi bombaladılar; Türkiye Boğazları 
kapatmak zorunda kaldı. Bu defa Rus ticaret ge-
mileri de geçemeyince Rusya bu hareketlerden 
rahatsız oldu. Artık yeni bir İstanbul girişimi dü-
şünülebilirdi…

1912 baharında Rusya’nın girişimiyle Bulgaris-
tan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan gibi ülkeler 
arasında bir Balkan Bloku kuruldu. Bu, Balkan 
Harbi’nin de habercisiydi.  Nitekim aynı senenin 
sonbaharında Karadağ’ın harp ilânıyla Balkan 
Savaşı başladı. Blokun diğer üyeleri de bu savaşa 
dâhil oldu. Osmanlı Devleti, kendi vilâyetleri kar-
şısında acze düşmüş, çaresiz kalmıştı. Kendi coğ-
rafyasındaki kıpırdanmalara dikkat etmediği gibi 
Avrupa’da teknolojinin inkişafından da habersiz 
kalmıştı. Hatta Almanya’dan gelen topları kulla-
nabilecek elemanı yoktu!  

Osmanlı ordusu, Bulgarlar karşısında yaşa-
dığı bozgunlarla Çatalca hattına kadar çekil-
mişti. İstanbul ve Boğazlar şimdi de Bulgar teh-
didi altındaydı! Rusların göz diktiği İstanbul’a  

Bulgarlar giriyordu! Rus Elçisi Giers, Rus donan-
masını İstanbul’a davet edebilirdi! Bulgarlar Ça-
talca hattını geçemeyince İngiltere’nin müdaha-
lesinden de çekinen Rusya, donanmayı İstanbul’a 
göndermekten vazgeçecektir!

 1913 baharında imzalanan Londra Barışı ile 
Osmanlı’nın eski payitahtı Edirne, Bulgarlara bı-
rakıldı. Bu, Türk kamuoyunda büyük bir infiale 
sebep oldu. Neyse ki Balkan devletleri birbirine 
düştü de bize yeni bir fırsat çıktı! Fakat bu defa 
Osmanlı yönetimi adım atmaktan korkuyordu. 
Bu gidişe tahammül edemeyen Enver Bey, Har-
biye Nazırı’nı sıkıştıracak ve Edirne üzerine yü-
rüyecektir. Dört aylık esaretten sonra Edirne’nin 
kurtarılması millete moral vermiş, Enver Bey’i de 
en çok sevilen, sayılan bir şahsiyet yapmıştır.

Şark Meselesi’nin birinci basmağı olan Türk-
leri Avrupa’dan çıkarma fikri, Balkan bozgu-
nuyla gerçekleştirilmişti. İstanbul’u alma hayali, 
Çanakkale’de suya düşecek, İstiklâl Savaşı’yla da 
bu hayal büsbütün sona erecektir.

6. Rusya ile dostluk kurulabilir miydi?

Kırım’daki Livadya Sarayı, Rus çarlarının 
sayfiye mekânıydı. 1867’den itibaren Çar dinlen-
mek için buraya geldiğinde Osmanlı Padişahı 
onu selâmlamak için bir hey’et gönderirdi! 1914 
Mayıs’ında, savaş çanlarının çaldığı çok nazik 
bir zamanda İttihatçı hükûmet de Livadya’ya 
Dâhiliye Nazırı Tal’ât Bey başkanlığında bir hey’et 
gönderdi. Görüşmelerde siyasî konular da ele 
alındı.  Ne var ki bu hey’et, umduğunu bulamaya-
cak, morali bozuk olarak yurda dönecekti… 

Rusya’nın İstanbul ve Akdeniz hayalleri öteden 
beri bilinmekteydi. Savaş başlamadan yıllar önce 
Ruslarla İngilizlerin Reval’de yaptıkları görüşme-
lerde bu hususlar görüşülmüştü. Savaştan dokuz 
ay evvel Petrograd’da toplanan ve İstanbul’daki 
Büyükelçi Giers’ın da bulunduğu Rus Meclisinde 
bu karar da yenilenmişti. 

Rusya tarihî emellerine nail olmak için bu böl-
gede çıkacak bir karışıklığı bekliyordu. Ona göre 
şimdi bu fırsat ayağa gelmişti! Zaten Osmanlı’ya, 
tebaası olan Hristiyanların ezicisi gözüyle bakıyor 
ve kendini onların kurtarıcısı olarak görüyordu. 
Nitekim Rus Çarı II. Nikola da savaş ilânında bu 
ifadeleri kullanmıştır. 

7. Türkiye bu savaşta tarafsız kalabilir miydi?

Osmanlı hey’etinin Kırım seyahatinden bir ay Rusya, önce Balkan ülkelerini Osmanlı’nın üzerine saldı. 

Bizim AHISKA
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sonra Saraybosna hadisesi patlak verdi. 28 Ha-
ziran 1914 günü, Avusturya Veliahdı Ferdinand, 
karısıyla birlikte öldürüldü. Bu hadiseyle Birinci 
Dünya Savaşı’nın ilk fişeği atılmıştı.

Safların iyice belirdiği bir zamanda Türkiye ne 
yapacaktı? Tarafsız kalabilir miydi? Hayır, kala-
mazdı. Zira tarafsız kalmak için de belli bir güce 
sahip olmak lâzım gelir. Balkan Harbi’nden bit-
kin çıkmıştık ve böyle bir gücümüz yoktu. Zaten 
savaşın taraflarını da buna ikna edememiştik. 
Müttefikler, Rusya’ya silâh ve malzeme götür-
mek için kullanmak isteyecekleri Boğazlarda 
hâkimiyet hakkımızı bile tanımamışlardı. Bu se-
bepledir ki İngiltere ve Fransa, Türkiye’nin hiçbir 
teklifini kabul etmemişti. Osmanlı’nın denge si-
yaseti, yolun sonuna gelmişti. Zira artık savaşın 
sebebi ve savaş alanı, Osmanlı Devleti’nin sahip 
olduğu Boğazlar ve Orta Doğu petrollerinin bu-
lunduğu sahaydı. 

İngiltere, Fransa ve Rusya’nın, İstanbul ve 
Boğazlarla Anadolu’nun taksimi hususunda anlaş-
mış olmaları, Osmanlı devlet adamları için sır değil-
di. Dolayısıyla bu girdaptan çıkış yollarını arama-
ya başladılar. Tarafsız kalmak ve savaşa girmemek  

için elden geleni yaptılar. Bazılarının iddia ettik-
lerinin aksine Harbiye Nazırı Enver Paşa, savaşa 
girmek istemiyordu. Fakat şartlar çok hızlı bir şe-
kilde değişti. Savaşa girmekten başka bir yol ol-
madığı anlaşılınca savaşmaya karar verildi.

Bu dönemde Osmanlı Devleti, müttefiksiz ve 
yapayalnızdır. Bu üç devletle de çeşitli şekillerde 
görüşmeler yapılmış fakat olumlu bir sonuç alına-
mamıştı. Yani onlar kendi kararlarını çoktan ver-
mişlerdi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin Birinci 
Dünya Harbi’ne girip girmemesi keyfî bir durum 
olmaktan çıkmıştı. Gidişatı bu gelişmeler ışığında 
değerlendiren askerler ve tarihçiler, Türk siyasî ve 
askerî ricalinin bu hususlarda düşündüklerinin 
isabetli olduğunu ifade etmektedirler. 

Osmanlı Devleti, yüzyılların yorgunuydu. 
Ordusunun bir gücü olmadığı Balkan’da açıkça 
görülmüştü. Ekonomisi can çekişiyordu. Kibrit 
dahi dışarıdan alınıyordu! Sanayiini kurama-
mıştı. Siyasî birliği sarsılmıştı. Günden güne 
kan kaybediyordu. Devlerin arasında kalmıştı. 
Bu devlerin hiçbiri, onun toprak bütünlüğüne 
göz dikmeyeceğine dair tek başına taahhütte 
bulunmuyordu. 

Avrupa kaynarken Osmanlı keyfindeydi...
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Böyle bir durumda Osmanlı ne yapmalıydı? 
Kendini savunmak için 1913 yılında Almanya’dan 
bir Islâh Hey’eti davet edecek, ordusunu hazırlaya-
caktı. Zira tarafsızlığı muhafaza etmek için de güç-
lü bir orduya ve müttefiklere ihtiyaç vardı. Gücü 
olmayan bir devlet, müttefik de bulamıyordu! 
Böyle bir zamanda Almanya, İstanbul’daki 
Büyükelçisi Wangenheim’ın muhalefetine rağ-
men müttefikliğimizi kabul etti. 

İngiltere’ye ısmarlayıp parasını da peşin 
ödediğimiz gemiler yapıldığı hâlde teslim edil-
meyecektir! Dolayısıyla Karadeniz’de Ruslara 
karşı koyacak deniz gücümüz olmayacaktır. Fa-
kat Almanların iki gemisi, Yavuz ve Midilli ile bu 
ihtiyaç kısmen giderilmiş olacaktır. Bu iki gemi-
nin 29 Ekim’de Karadeniz’e çıkıp Rus limanlarını 
bombalaması ve iki gün sonra da Rusların doğu-
dan sınırımızı geçmesiyle savaşa girmiş olduk. 

Unutmamalı, 1914’ün sonuna doğru patlayan 
bu büyük savaş, henüz sona ermiş olan Balkan 
Harbi’nin devamından başka bir şey değildi. Zira 
1877/78 Harbi’yle başlayan Osmanlı mülkünün 
paylaşılmasına kaldığı yerden devam edilecek-
ti. Çar I. Nikola’nın 1844’te Londra seyahatinde 
telâffuz ettiği ‘Ölüm yatağında hasta adam’ Os-
manlı Devleti, Avrupa siyaseti için sadece  

paylaşılması gereken bir av hâlindeydi. Zaten 
Balkan Harbi’nde bütün Rumeli’yi kaybetmişti, 
sıra diğer kısımlara gelmişti.

Burada asıl cevabı aranacak bir soru da şudur: 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra müttefiklerimiz 
olan Almanya, Avusturya ve Bulgaristan’la barış 
yapılmış; ne başkentleri ne de toprakları işgal 
edilmişken, niçin Yunanlılar Türkiye’ye saldırtıl-
mış ve hatta İstanbul işgal edilmiştir? Üstelik Yu-
nan da yenilmiş fakat bilhassa İngiltere yakamız-
dan düşmemiştir! Ve Lozan’da neler konuşulmuş, 
Misak-ı Millî nasıl çiğnenmiş ve nasıl bir barış 
sağlanmıştır?

8. Sinsi faaliyetler

Ruslar, Osmanlı Devleti tebaası olan Hristiyan-
ları, bilhassa Ermeni ve Kürtleri çeşitli bahaneler-
le kışkırtıyordu. Hatta Osmanlı devlet adamları 
arasından adam ayarttıkları da söylenmektedir. 
Meselâ diplomat Salih Münir Bey’in para karşılı-
ğı Rusya’ya casusluk yaptığı ifade edilmektedir. 
Bu şahıs, Sultan II. Abdülhamid’in gözdelerinden 
biriydi ve 93 Harbi’nden sonra çok önemli iç ve 
dış görevlerde bulunmuştu. Abdülhamid’in Rus-
lara karşı tavizkâr politikasında onun rolü olduğu 
söylenir. İngilizler de Arap, Nasturî ve Süryanileri 
harekete geçirmeye çalışıyordu.

O zamanlar Osmanlı Devleti’nin kaderini elin-
de tutan üç şahıs, nedense hiçbir değerlendirme-
ye tabi tutulmadan birlikte anılırlar. Hâlbuki bun-
lardan bir numara olan Enver Paşa’nın apayrı bir 
yeri ve kişiliği vardır. Onun bazı taktikleri hata 
olarak görülse de yiğitliği, dürüstlüğü, namuslu-
luğu, Türklüğü, Müslümanlığı ve samimiyeti ko-
nusunda bizi şüpheye sevk edecek hiçbir iddia ve 
ifade yoktur. Tal’at Paşa hakkında bazı olumsuz 
şeyler söylense de onun bir vatansever olduğu 
teslim edilir. 

Büyükelçi Altay Cengizer’in 2014’te çıkan Adil 
Hafızanın Işığında adlı kitabında bu şahsiyetlerle 
ilgili şimdiye kadar haberdar olmadığımız bilgile-
re rastlıyoruz. İngilizler, Birinci Dünya Savaşı’nın 
hercümerç günlerinde Tal’at Paşa’ya dört milyon 
sterlin gibi yüklü miktarda para teklif etmişler; 
Paşa, bu iğrenç teklifi kesin bir şekilde reddet-
miş…  

Cemal Paşa’yı ayrıca değerlendirmek gerekir. 
Cengizer, bu şahsın entrikaları hakkında çok en-
teresan bilgiler vermektedir. Cemal, İstanbul ve 
Suriye’deki bazı Ermeniler aracılığıyla Petrograd’a 

Yere yıkılan ve lime lime edilen Osmanlı’dır!
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haber göndererek kendisinin sultanlığı kabul 
edildiği takdirde bir hükûmet darbesi yapacağını, 
İstanbul’u Ruslara, Doğu Anadolu’yu Kürtlere ve 
Ermenilere, Orta Doğu’yu da Araplara bırakaca-
ğını bildiriyor! 

Cemal Paşa hakkında söylenenler bunlardan 
ibaret değil. Onu bir Yahudi kadının entrikaların-
da da görüyoruz. Lütfi Akdoğan bu entrikaları, 
İmparatorluğu Yıkan Kadın: Sara adlı kitabında 
roman üslûbuyla anlatmaktadır. Onun adını ta-
şıyan torununun, bugün gazetecilik adına Türk 
milletinin aleyhine nasıl bir yol takip ettiğini de 
ibretle seyrediyoruz.

İktidarı döneminde Balkanları elden çıkaran 
Hürriyet ve İtilâf Partisi mensupları İngilizlerle 
temastaydı. Bütün bunlara, Balkan bozgunun-
dan gözü yılmış, savaşmak istemeyen becerik-
siz ve korkak subayların kumanda ettiği bir 
orduyu da ilâve edebiliriz. 
“Böyle gecenin hayr umulur 
mu seherinde!”

9. Devlet eski devlet değil

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye  
’nin haşmet devri çok geri-
lerde kalmıştır. Birinci Dünya 
Savaşı kapıyı çaldığı sırada 
devlet hazinesi boştu. Silâh 
depoları, cephanelikler tam-
takırdı. Ordu diye bir şey 
kalmamıştı. Bütün kumanda 
kadrosu baştan aşağı değiş-
meye, temizlenmeye muh-
taçtı. Son saltanat devrinin 
vezirlerinden Anglofil/İngiliz 
dostu olarak bilinen ihtiyar 
Kâmil Paşa ve iktidarı, kabine-
de tam Edirne’yi de Bulgarla-
ra bırakan anlaşmanın metni-
ni müzakere ederken Yarbay 
Enver Bey’in çıkışıyla ortadan 
silinmişti.  

Emperyalist devletler, Makedonya meselesi ör-
neğinde olduğu gibi, birlikte donanma gösterisi ya-
parak istediklerini padişaha kabul ettirebiliyorlardı!

Osmanlı Devleti’nin 20 milyonluk nüfu-
sunun 8,5 milyonunu Türkler teşkil ediyor-
du. Gayri Türk unsurların kimisi kesin ola-
rak aleyhimizde olmakla kimisi de kararsız 
ve ilk fırsatta aleyhimize dönecek bir noktada  

bulunmaktaydı. Nitekim savaş yıllarında bun-
ların acı örnekleri yaşanacaktır. 

Meşrutiyetten sonra, “Hürriyet, adalet, müsa-
vat” sloganlarının uçuştuğu dönemde bazı Hris-
tiyan gruplar iyice şımarmışlardı. Bu şımarıklık, 
düşmanla iş birliğine kadar gitmişti. Liman von 
Sanders, savaşın sonunda İstanbul’a ayak basan 
düşman askerinin büyük tezahüratla karşılandı-
ğını söyler ve şöyle der: “Beyoğlu, bir Türk şehrin-
den ziyade bir Yunan şehri manzarası arz etti. Evle-
rin çoğuna Yunan bayrakları asıldı.” Ermenilerin 
ne yaptıkları ve akıbeti zaten malûm. İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin yürütmek istediği Osmanlı-
lık siyaseti sür’atle kan kaybetmişti. Uyanan mil-
letler, Türklerin de gözünü açacak, Milliyetçilik-
Türkçülük düşüncesi yükselecekti. 

Şevket Süreyya Aydemir, memleketin o zamanki 
durumunu şöyle anlatıyor: “Uzun yıllar süren savaşlar-

da erkek nüfusun kırılması, tarımda verimi 
düşürmüş, tarlalar ekilememiş, ekilen biçi-
len de ihtiyacı karşılamaz bir durumdaydı.” 
Şu bilgiler de ona aittir: İhtiyaçlarımız 
çoktu. Para, silâh, cephane, ilâç, motorlu 
araç, hatta asker elbisesi… Bunları 
sağlamak için Almanlara muhtaçtık. 
Bu kadar ihtiyacını karşılayan bir güce 
karşı yüzde yüz serbest davranma 
imkânımız olur mu?

10. Ordu eski ordu değil

Akından akına koşan fetih orduları 
yoktu artık. Üstelik Avrupa’da başla-
yan sanayi inkılâbıyla savaş teknikleri 
hayli değişmişti. Top ve diğer ateşli 
silâhlar gelişmiş, at’ın yerini motorlu 
araçlar ve trenler almıştı. Bunun için de 
fenni şoseler ve demiryolları yapılıyor, 
böylece cephelere daha sür’atli ulaşım 
sağlanıyordu. Osmanlı Devleti, bu gi-
dişe ayak uydurmamıştı. Dolayısıyla 
hasta adam yakıştırması boşuna değildi!

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid, 
bazı imtiyazlar vererek bir İngiliz’e bir Rus’a mey-
letmekle bir sonuç alamayacağını anlayınca üçün-
cü bir güce müracaat etmek zorunda kaldı. Bu güç 
de Almanya’ydı. Ordumuzu eğitmek ve düzene 
koymak için 1885 yılında Almanya’dan bir askerî 
hey’et istedi. Von der Goltz (1843-1916) başkanlığın-
daki hey’et Türkiye’ye geldi. Aslında bu ilk gelen 
Alman askeri değildi. 1835 yılında II. Mahmut 
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Bahar 2014

devrinde de Helmut von Moltke (1800-1891) gel-
miş, beş sene kalmıştı. Birinci Dünya Savaşı arife-
sinde de yine bir Alman askerî hey’eti davet edi-
lecektir. Tarihçi Akdes Nimet Kurat, “O günlerde 
genel anlayış, eğer Avrupa’da bir savaş çıkarsa Türk 
ordusunun Ruslara karşı Almanlarla birlikte savaşaca-
ğı yönündeydi. Enver Paşa işte bu anlayışın tercümanı 
olmuştur.” demektedir. Enver Paşa’yı Almancı ola-
rak suçlamak kara propagandadan başka bir şey 
değil. Hiç olmazsa Liman von Sanders’in hatıraları 
okunsa, bunlardan bazı şeyler öğrenilebilir.

Bilhassa XIX. yüzyıl başlarında hissedilen Rus 
korkusu, günden güne artmıştı. 
93 Harbi’nde Kafkas Cephesi’ni 
anlatan Mehmed Ârif Bey, su-
bayların Rus korkusundan sı-
nıra gidip yerinde keşifle harita 
yapamadığından, bu yüzden 
savaşta Osmanlı karargâhında 
bir harita bile bulunmadığın-
dan yakınır. Bu korku o dere-
ceye varacak ki 1905 savaşın-
da Japonlara yenilen Rusya’da 
meydana gelen hadiseleri ga-
zetelerimiz yazamayacaktır! 
Harita meselesi, Birinci Büyük 
Harp’te de kendini gösterecek-
tir. Sarıkamış ve diğer cephe-
lerde savaşmış subaylarımızın 
hemen hepsi hatıralarında ha-
ritasızlıktan yakınmaktadırlar.

Asker, soğukta ısınmak için 
şuradan birkaç dal kesip ateş 
yakmak istese ne balta var ne 
testere… Kazma, kürek keza… 
Yok, yok!

Balkan bozgununu yaşamış olan ordunun mu-
hakkak surette ıslâhı gerekiyordu. Genç Harbiye 
Nazırı Enver Paşa, ilk iş olarak bunu yaptı. Kendi 
kusurlarını örtmek ve şahsî ikbali için zamanın ik-
tidarına yaranarak Başkumandanı Enver Paşa’yı 
hakaretlerle suçlayan Yarbay Şerif, hiç olmazsa 
bu hususta dürüst davranmıştır. Zira o diyor ki: 
“Ordu, Enver Paşa ile ordu hâline geldi. Herkese bir 
çeviklik, bir sür’at, bir askerlik geldi. Ordu, yeni bir 
dünyaya doğdu. Ordumuz orduya, subayımız subaya 
benzedi. Enver, Alman Islâh Hey’eti’nin taşkınlıkla-
rını önler ve itirazlarına rağmen bildiği yola giderdi. 
Osmanlı tarihinin ilk defa gördüğü, yenileştirici, çalış-
kan, kati ve azimkâr bir Harbiye Nazırı’ydı.” 

İsmet İnönü, Enver Paşa hakkında şunları söy-
lemiştir: “Şahsî meziyetleriyle iyi bir asker, iyi bir 
subay, iyi bir insan olarak toplumun kusur olarak bil-
diği unsurlardan, insanın tasavvur edemeyeceği kadar 
nasibi olmayan bir tiptir. Asker vasıfları bakımından 
vazife sever, çalışkan ve korku nedir bilmez müstesna 
kahraman olarak, askerliğin aradığı ölçülerin en yukarı 
seviyesinde yer almıştır.”

Ne var ki İmparatorluğun cephelere asker 
gönderen aslî unsuru olan millet mektepten, ma-
ariften mahrumdu. Savaş bölgesinde askerin gir-
diği Türk köylerindeki davranışlarına dair bura-

da yazmak istemediğimiz çok 
hazin tablolar var. Şişirme 
rakamlarla donuk sayısını 
verenler nedense firarî mikta-
rından bahsetmiyorlar! Kaf-
kas Cephesinde yedek subay 
olarak bulunmuş olan Şevket 
Süreyya’nın tespiti şöyledir: 
“Askerde vatan, millet fikri 
hatta din şuuru gelişmiş değil-
di. Köylerde okulu olmayan bir 
memlekette okuma yazma bilen 
çok azdı. Askerler arasında mek-
tup yazan veya gelen mektubu 
okuyan yok denilecek kadar azdı. 
Cehalet tarif edilmez boyuttaydı. 
Mezhep taassubu da buna ekle-
nebilir.” 

Cahil bırakılmış Anadolu 
çocuklarını askerde olsun eği-
tecek komuta hey’eti de yok-
tu. Zira komutanların çoğu  
onlardan pek farklı değildi. 
Köprüköy Muharebesi’nin 

unutulmaz alay komutanı General Ziya Yergök 
hatıralarında, bölük komutanlarının hepsinin 
divanı harbe verilecek tipler olduğundan yakın-
maktadır: “Canla başla, aşkla çalışan subay pek azdı. 
Teğmeninden kolordu komutanına kadar subayları-
mızda vazife aşkı yoktu. Namus, şeref ve izzetinefis 
duyguları zayıftı.”

11. Savaş sahasında yaşayanlar

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephe-
si’ndeki savaşın ilk hedefi, 1878’de elimizden alı-
nan Üç Sancak (Elviye-i Selâse) Kars, Ardahan ve 
Batum’un geri alınmasıydı. Bu bölgenin ahalisi de 
Müslüman’dı, Türk’tü. Buralar da 1828’de verip bir 
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daha hatırlamadığımız Ahıska gibi olmamalıydı…
Fakat muharebe sahasında Türklerden başka 

Kürt, Rum ve Ermeni unsurlar da yaşamaktaydı. 
Miralay Bakî (Vandemir) Bey bu sahayı şöyle an-
latır: “Ağrı Dağı’ndan Aras Vadisine kadar 200 km’lik 
hatta yaşayan ahalinin çoğu Kürt’tür. Bunlar daha zi-
yade kuvvet karşısında zebun ve bilhassa ruhî inzibat 
ve vatan duyguları itibariyle noksan bulundukların-
dan ordunun ilerisi ve gerisi emniyet ve itimada şayan 
görülemezdi.”

Şevket Süreyya’nın resmettiği vahim tablo şöy-
ledir: “Savaş, Müslümanlar çoğunlukta görünmekle 
beraber ırkların karışık ve Türklerin ancak yarı nüfu-
su teşkil ettiği bir bölgede cereyan edecekti. Ermeniler 
açıkça Rus ordusunu destekliyordu. Kürtler ise birkaç 
Kürt Süvari Tümeni bulunmasına rağmen hemen da-
ima savaş dışı bir vaziyet muhafaza edeceklerdi. Ağrı 
çevresinde ve Aras boyunda Kürt Süvari kuvvetleri tek 
kurşun atmadan dağıldı. Bunlar kendi ordusunu tala-
na veren kof birliklerdi. Rus Kazak alayları gibi düşü-
nülerek kurulan bu birliklerden bir fayda görülmediği 
gibi hem ordunun hem de halkın başına belâ oldukları 
öteden beri bilinmektedir. Zira bunlar birliğe sadece 
yemek ve maaş için gelir, giderken de ne bulursa alır 
götürürlerdi. Muharebede ise ilk kurşun veya top se-
siyle dağılıyorlardı.”

Ruslar, topraklarımızda yaşayan Ermeni nüfu-
su, Kafkas Ermeni çeteleri vasıtasıyla adeta ipotek 
altına almıştı. Gönüllü Ermeni birliklerinin, Rus-
ların safında nasıl seferber olduğu bilinen bir ger-
çektir. Cephe gerisinde olanlar da isyan, yangın ve 
psikolojik harbin en ahlâksız örneklerini veriyor-
lardı. Erzurum Mebusu olan Karakin Pastırma-
ciyan, Sarıkamış cephesinde 160 bin Ermeni’nin 
silâhlı olarak Türklere karşı savaştığını, 60 bin ki-
şilik Rus birliklerini de Türklere esir düşmekten 
kurtardıklarını açıkça yazmıştır. Bu vaziyet, Os-
manlı Hükûmetinin Ermeni nüfusu göç ve iskâna 
tabi tutma kararının ne kadar yerinde olduğunu 
göstermektedir.

12. Ulaşım /nakliyat çok zordu

1887’den itibaren Anadolu ve Bağdat demir-
yolu inşa projesinin Almanya’ya verilmesi diğer 
devletleri kuşkuya düşürmüştü. Zira bu ekono-
mik imtiyazlara paralel olarak Türkiye’de Al-
man siyasî nüfuzunun da artması demekti. Bun-
dan çok rahatsız olan Rusya Osmanlı Devleti’ne 
müracaat ederek doğuda Rus sınırı boyunda 
yani Karadeniz ve Doğu Anadolu’da demiryolu  

yapılmayacağının taahhüt edilmesini istemiş ve 
bunu da almıştı! Kendisi ele geçirdiği Sibirya’ya, 
Türkistan’a, Kars ve Batum illerimize demiryolu 
yapmıştı! Fakat Sultan II. Abdülhamid’in imzala-
dığı taahhüt yüzünden biz Erzurum’a demiryolu 
götürememiştik! Diğer sebeplere de geleceğiz ama 
Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış felâketimizin 
birinci sebebi bu! Düşünelim, savaştığımız Ruslar 
ve İngilizler, cephede ilerlediği yere kadar sahra 
demiryolu çekiyorlardı!

İstanbul’da başlayan demiryolu, Ankara ve 
Niğde-Ulukışla’da sona eriyordu. Ulaşım imkânı 
olmadığından Konya ve Eskişehir buğdayı 
İstanbul’a götürülemiyordu. Götürülse de Rus 
buğdayından pahalı satılıyordu. Çinhindi pirinci 
Samsun’da Merzifon pirinciyle rekabet ediyordu! 
Şoseler bakımsızdı. 

Bilhassa Erzurum’un doğusu karayolundan da 
mahrumdu. Bu sebepledir ki Erzurum’da hazırla-
nan erzakın cepheye nakli imkânsız hâldeydi. Yol 
olmayan yerde askerin ve cephanenin cepheye 
götürülmesi çok zor oluyordu. X. Kolordu bir-
liklerinin Erzurum’a nakli haftalarca sürmüştür. 
Orduda motorlu vasıta yoktu. III. Ordunun iki 
kamyonu vardı fakat bu kamyonların işleyeceği 
yol yoktu! Bu yokluklar bir günün, bir yılın eseri 
değil, yüzyılların ataletinin sonucuydu. 

13. Üçüncü Ordu 

Sarıkamış muharebelerinde düşmanla savaşan 
Üçüncü Ordu, üç kolordudan meydana geliyordu 
ve ordu karargâhı Erzurum’daydı. Rus kuvvetle-
ri, sınırı geçip topraklarımızda ilerlemeye başla-
yınca ordumuz Köprüköy’de onların karşısına di-
kildi. Dolayısıyla bu cephenin ilk muharebesi bir 
savunma savaşıdır. Burada Rus ve Ermeni birleşik 
kuvvetleri geri atılmıştır. Harp tarihçilerine göre, 
Rus ordusunun burada imha edilmesi mümkün 
iken Üçüncü Ordu ağır davranmış, düşmanın çe-
kilip gitmesini seyretmiştir.

İkinci muharebe Azap’ta yapılmış, Ruslar bu-
radan da geri atılmış, geldikleri Sarıkamış’a tıkıl-
mıştır. Yüzünü geri çevirmek zorunda kalan düş-
manın takip edilmesi gerekirken Ordu Komutanı 
Hasan İzzet Paşa, İhtiyarî Ric’at emri vermiştir. Bu 
ric’at emri, IX. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi 
Paşa ile Ordu Komutanı arasında sert bir tartış-
maya ve erinden subayına orduda moral bozuk-
luğuna sebep olmuştur. Askeri gece vakti, tipi ve 
kar yağışı altında kilometrelerce yürüterek geriye 

11Kış 2015

Bizim AHISKA



çeken Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa, yaşana-
cak acı sonu daha o günden hazırlamıştı. 

Ahmet Fevzi Paşa’nın orada sarf ettiği şu söz-
ler çok anlamlıdır: “Daha baştan bazı strateji hata-
ları yapıldı. Eğer bu hatalar yapılmasaydı Köprüköy 
ve Azap gibi iki meydan muharebesi kazanmış olan 
ordumuz bugün hiç olmazsa Sarıkamış meşeliğinde 
sırtını ısıtabilmek için kuvvetli bir ateş yakacak vazi-
yette bulunabilirdi. Kıtalarımızın gösterdiği gayret ve 
fedakârlıkla alınacak netice bu akşam lüzumsuz yere 
yaptığımız şu ric’at hareketiyle kaybedilmiş demektir.” 
Enver Paşa da aynı düşüncedeydi.

Çekilmenin sebeplerini kat’iyen yerinde bul-
mayan harp tarihçisi General Fahri Belen, “Türk 
ordusu değil ordu kumandanı mağlûp olmuştur.” 
demektedir. Balkan artığı olan 
Hasan İzzet Paşa,  görevden 
alınacak, sonra da emekliye 
sevk edilecektir. Bir süre ta-
vukçuluk yapan Paşa, Arap 
hükûmetleriyle çalıştığı gerek-
çesiyle 1924’te de ordu hakla-
rından mahrum bırakılacak ve 
1931’de Halep’te ölecektir…

Bu çekilme haberini alan 
Başkumandan Enver Paşa, önce 
Genelkurmay İkinci Başkanı 
Hafız Hakkı Bey’i Erzurum’a 
göndermiş, birkaç gün sonra da 
bizzat gelerek ordunun başına 
geçmiştir. Şimdi orduya kendi-
si kumanda etmektedir. Kolor-
du komutanları değiştirilmiştir. 
Aslında bu da hazin bir 
durumdur. Dereyi geçerken at 
değiştirilmez, derler. Kabiliyet-
siz, gönülsüz ve zafere inanmayan kişilerle sava-
şa devam edilemezdi. Sarıkamış edebiyatı yapan-
lar nedense bunlardan hiç bahsetmemektedirler. 

Yeni komutanlar da nihayet aynı kadronun 
mensuplarıydı. Bunların hatıralarını okuyunca, 
anlıyoruz ki komuta hey’etindekilerin çoğu Baş-
kumandana karşı aralarında kirli bir ittifak kur-
muşlar! Bunlar savaşmak istemiyor; 25/26 Aralık 
Sarıkamış taarruzu sırasında verilen emirleri gö-
nülsüz yapıyor veya geri asılıyorlar. Başta Kolor-
du Komutanı İhsan Paşa olmak üzere onun Kur-
may Başkanı Yarbay Şerif ile 29. Tümen Komu-
tanı Miralay Arif, soğukta vücudu ısınmış hatta 
terlemiş askere Bardız’da bir günlük istirahat 

vererek donmalarına sebep olmuşlardır. Hâlbuki 
o gece istirahat değil Başkumandanın emirleri ye-
rine getirilmiş olsaydı, Sarıkamış bizim için değil 
Ruslar için bir felâket olacaktı. Bunu Rus askerî 
kaynakları da teyit etmektedir. Zira o bir gün, 
Ruslara geriden takviye alma imkânı vermiştir. 
General Fahri Belen, Rus raporlarını okumadan 
kitap yazdıkları için bu komutanları eleştirmiştir. 

14. Sonuç ve değerlendirme

Sarıkamış muharebeleriyle ilgili ciddî kay-
nakları okuyup incelediğimizde anlıyoruz ki, “90 
bin Mehmetçik savaşmadan dondu!” efsanesi hem 
yanlış hem de Mehmetçiğe karşı bir saygısızlık-
tır. Harp Tarihi Encümeni, “Türkler üç kolordu ile 

70,000 nefer kuvvetinde olarak ta-
arruza geçtiler.” demektedir. Ma-
reşal Fevzi Çakmak kayıplar ko-
nusunda şunları kaydetmekte-
dir: “Ruslar, yaralı ve hastalardan 
ibaret 7,000 esir almışlar, 23,000 
şehidimizi gömmüşlerdir. Bizim 
tarafta kalan şehit ve donmuşları 
da ilâve edersek toplam kaybımızın 
40,000 olduğunu söyleyebiliriz. 
Rusların da 32,000 kaybı olduğu 
anlaşılmaktadır.” 

Liman von Sanders, o za-
manlar tifüs felâketinden ba-
hisle hastahanelerde günde bin 
kişinin öldüğünü kaydediyor. 
Cepheye yürüyüş sırasında 
kaçanlar da var. Bu hususları 
göz ardı etmemeliyiz. Konuyla 
ilgili ciddî kitaplar çıktıkça 
“tek kurşun atmadan 90 bin 

şehit” palavrası, eski etkisini kaybetmektedir. 
Ama şu tespiti yapmalıyız: Balkan Savaşlarında 
kaçan bir ordu, Büyük Harp’te parasız, trensiz, 
fabrikasız ve yolsuz olmasına rağmen dört yıl 
birçok cephede savaşmış hatta bundan sonra bir 
de İstiklâl Savaşı vermiştir…  

Askerimiz savaşarak Sarıkamış’a girmiş, ka-
saba birkaç defa el değiştirmiştir. Fakat komu-
tanların çoğu askerlik ahlâkını ve Türk milletinin 
şanlı tarihini lekelemişler, birçok Mehmetciğin 
donarak ölmesine sebep olmuşlar ve sonunda 
da bir kolordu karargâhıyla birlikte esir düşme 
zilletini yaşamışlardır. Bunlar, esaretten kurtul-
duktan sonra devrin siyasîlerine yaranmak için 

Hafız Hakkı Paşa
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geçmişe sövmüş, bütün kusurları Başkumandan 
Enver Paşa’ya yıkmışlardır. Kolordu Kumandanı 
İhsan, Yarbay Şerif ve Miralay Arif’in kitapları-
nı okuyunca başka söylenecek söz bulamıyoruz. 
Miralay Arif, “Enver Paşa, tehevvürle idam edilmek-
liğimi emretti fakat Kolordu Komutanı tarafından ya-
pılan müdafaa üzerine bu emir geri alındı.” demek-
tedir. Bu yaşananlar karşısında yalnız Arif değil 
Kolordu Komutanı İhsan Paşa ile onun Kurmay 
Başkanı Şerif’in de idamlık olduğu anlaşılmak-
tadır. Merhum tarihçi Ziya Nur Aksun, Mareşal 
Fevzi Çakmak, Miralay Bâki (Vandemir) ve Ge-
neral Fahri Belen, bu şahıslarla ilgili isabetli de-
ğerlendirmeler yapmışlar ve onların ağır kusur-
lu olduklarını ifade etmişlerdir. 

Bir hususa daha işaret etmek isteriz: Bizim 
nesil, vaktiyle yakın tarihin hadiselerine Necip 
Fazıl ve Mustafa Müftüoğlu penceresinden bak-
mış, zamanla daha ciddî eserleri gördükçe bu 
bakışın yanlış olduğunu anlamıştır. Necip Fa-
zıl, bir Alman subayının sözünü tasdik ederek 
naklediyor: “Büyük Moltke, bir kumandan harpte 
karar vermemek vaziyetine geçerse, kendisini intihar 
etmiş bilsin! Onun için karar vermemektense yanlış 
karar vermek ve yapmak tercihe şayandır, demiştir.” 
Müftüoğlu’nun “Sergerde, serseri” diyerek ha-
karet ettiği Enver Paşa’ya Necip Fazıl “Mecnun” 
demekte ve şunları ilâve etmektedir: “Allahuekber 
Dağı’nın bir eteğinden yokuşa sürülen yüz bin kişilik 
ordu, öbür eteğinden bir manga olarak inmiştir.” 

Bu ifadedeki sayı da yanlıştır fail de… Or-
duyu dağa Hafız Hakkı Bey vurmuştur! Üstat, 
Dersim konusundaki kulaktan dolma rivayetlerle 
nesilleri yanlış fikirlere sevk ettiği gibi burada 
da şâirane ifadelerle aynı yanlışı yapmaktadır. 
Alparslan’ı tasvir ederken, “Müslüman Türk’e 
Anadolu yolunu açan insan. Kars Kalesi’nin üstün-
den batıya doğru bir bakışı var. Otuz yaşında, ruhta ve 
maddede muhteşem genç…” diye tebcil ediyor. Sul-
tan Fatih de fetihte 21 yaşındaydı! Nedense Enver 
Paşa’nın 35 yaşında Başkumandan olması normal 
görülmüyor! İnsanın aklına şöyle muzip bir soru 
geliyor: Yaşını başını almış komutanlar cepheden 
kaçıyor ve vatan göz göre göre paylaşılıyorsa, bir 
kurmay subay, oturup biraz daha yaşlanmayı mı 
beklemeliydi?

Tarihçi Ziya Nur Bey’in tespitleriyle artık 
meydandadır: Enver Paşa mecnun değil, vasıflı 
bir siyasî ve asker’dir. Balkan Harbi’ni çok önceden 
görmüş ve Çanakkale’de, İngiliz donanmasının 

yenilebileceğini ispat etmiş bir kişi olarak tarihe 
geçmiştir. Böylece İngiltere’nin itibarını sıfıra in-
dirmiş ve sömürgeciliğine darbe vurmuştur. Biz-
ce onun asıl suçunu ve günahını (!) burada ara-
malıdır… Şu husus da çok önemli: Sarıkamış’tan 
hemen sonra başlayan Çanakkale savunması, 
başta İstanbul ve Boğazlar olmak üzere Doğu 
Anadolu ve buradan İskenderun’a kadar olan 
bölgeleri yutmak isteyen kanlı bir Çar’ın da so-
nunu getirmiştir. 1917’de Rusya’da patlayan  
Bolşevik İhtilâli, Çarlığı yıkmış; Türkiye bu 
azgın devden kurtulmuş ve 1918’de Kars, Arda-
han ve Batum’u almıştır. 

Müttefikimiz olan Almanya bu savaştan zafer-
le çıksaydı Türkiye’nin konumu ne olurdu? Bu 
da bir başka bahistir… Zira bu müttefik de bizim 
için gerçek bir dost değildi. Alman dostluğunun 
derecesi, 1918’de ordumuz Bakü’nün imdadına 
giderken Tiflis demiryolunda önümüzü kesme-
siyle açıkça anlaşılmıştır.

Mehmetçik, Sarıkamış’ta bir destan yazmış-
tır. Biz bunu biraz geç anlamış olsak da savaştı-
ğımız taraf yani Ruslar, “Telefonları donduran ve 
Rus harekâtını durduran soğuk, Türk hücumlarını 
durduramıyordu.” demişlerdir. Sarıkamış’ta kar-
lar üzerinde yazılan destan kısa bir süre sonra 
Çanakkale’de sular üzerinde yazılacaktır. Ayağa 
kalkan bu millî uyanış, İstiklâl Harbi’nden zaferle 
çıkmış ve bugünkü yurdumuzu bize bağışlamıştır. 

Bütün şehit ve gazilere rahmet, minnet ve 
şükran… 
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