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BİRİNCİ CİHAN HARBİ VE SARIKAMIŞ
 

Tarihimizde iki savaş var ki, bunca zaman geç-
miş olmasına rağmen hâlâ hüzün ve ıstırapla 
anılır: Doksan Üç Harbi ve Harb-i Umumî. 

Birincisi, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı; ikincisi on 
cephede yedi düvelle savaştığımız (1914-1918) Birinci 
Dünya Savaşı’dır. 

Bu  savaşın cephelerinden biri de Sarıkamış’tır. 
Sarıkamış denince her Türk’ün gözlerinin önünde bir 
facia canlanır. Fakat şu bir gerçek ki, “Sarıkamış’ta ne 
oldu, nasıl oldu, niçin oldu?” gibi sorular tam olarak 
cevaplanmamıştır. Zaman zaman farklı yorumlar ve 
basit izahlar yapılmış; hemen her işte olduğu gibi bun-
da da bir suçlu ilân edilmiş ve “doksan bin şehit” ağıt-
ları yakılarak tarihin bu sayfası da sisler içine atılmıştır.

1912-13’teki Balkan bozgunuyla başlayan moral 
bozukluğumuz, bazı hücumlarımıza rağmen Birinci 
Dünya Savaşı’yla devam etti. Bugün bile tam olarak 
hazmedemediğimiz ve gerçek rayına oturtamadığımız 
‘demokrasinin vazgeçilmez unsurları’ olan partilerin 
henüz ortaya çıktığı devirden bahsediyoruz. İkinci 
Meşrutiyeti müteakiben başlayan kör topal partili ha-
yat askere de sirayet etmiş ve bu acemi particilik yü-
zünden Rumeli vilâyetlerimizi kaybetmişizdir. 

İşte Sarıkamış böyle bir devrin devamıdır. 
Bu konuda mevcut değerlendirmeler maalesef 

sağlıklı değil. Zira bunun bir arka plânı var. Üstelik 
bu tarihî facianın asıl kahramanları, yaşanan bu 
hercümerci bize anlatma imkânı bulamadılar. Hafız 
Hakkı Paşa daha Erzurum’dayken tifüsten vefat etti; 
Başkumandan Vekili Enver Paşa (1882-1922), genç 
yaşında Türkistan’da Ruslarla savaşırken şehit oldu. 

O hâlde gelin tarih sayfalarını karıştıralım. Ama 
mutlaka biraz gerilere gitmemiz lâzım. Çünkü 
biz Sarıkamış’ta Ruslarla savaştık. Peki, Ruslar 
Petrogradlardan, Moskovalardan bizim Sarıkamış’a 
nasıl ve niçin gelmişlerdi ?

Altun Ordu Devleti (1240-1502)’nin yıkılması, Rus 
tarihi açısından yeni bir devrin başlangıcı sayılır. Zira 
bu tarihten sonra ortaya çıkan hanlıklar, iç çekişmelerle 
uğraşırken Ruslar Avrupa’nın tekniğini de alarak 
doğuya yani Türk coğrafyasına yöneldiler. 1552 yılında 
Kazan şehrini yakıp yıkarak ele geçirdiler. 

Bu hadise, hem Asya-Türk coğrafyasında Rus 
istilâsının hem de 1917 yılına kadar sürecek olan 
büyük bir imparatorluğun başlangıcı demekti. 

Rusların tarih sahnesine çıkması ve mütemadiyen 
Türk coğrafyasında ilerlemesini hatırlamalı ve 
muhakeme etmeliyiz. XIX. yüzyılda Hazar doğusu 
ülkeleri yani Türkistan ve Sibirya’yı ele geçiren 
Ruslar, İstanbul’a yöneldiler. Roma’yı yeniden ihya 
etmek hülyasıyla İstanbul’u alacak, buraya Çargrad 
adını verecek ve Ayasofya’nın kubbesine haç’ı 
dikeceklerdi. Ruslar bu Çargrad ülküsünü Bulgarlara 
da aşılamışlardı. Büyük hikâyecimiz Ömer Seyfeddin 
(1884-1920), Nakarat adlı hikâyesinde bir Bulgar 
kızının bu düşünceyi nasıl terennüm ettiğini traji-komik 
bir üslûpla anlatır…*

1801 yılında Kafkaslara inerek Tifl is’te karargâh 
kuran Ruslar, bu coğrafyanın istilâsına koyuldular. 
Emellerine nail olmak için göz diktikleri coğrafyada 
kendilerine canla başla yardımcı olacak kavimler de 
buldular. Bunlar, Gürcüler ve Ermenilerdi. 

*“Naş naş, Çarigrat naş, raz-va-tri (Bizim olacak, bizim olacak, İstanbul bizim olacak).”

Bizim AHISKA
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Fedakâr ve kahraman bir şehid: 9. Kafkas Tümeninden 
Teğmen Münir Mahmud Efendi (Harb Mecmuası-1918). 

Nitekim Osmanlı-Rus muharebelerinde Ermeni ve 
Gürcülerden meydana gelen ve canla başla savaşan 
kıtaları, komuta kademesinde de onların subaylarını 
görüyoruz. Necip Fazıl bunu şöyle ifade eder: 
“Ermeniler, Moskof’un peşine veya önüne düştüler. 
Kendilerini kuş sütüyle beslemiş bir milletin kanını ve 
ırzını emmeye, kemirmeye koyuldular.”

Ruslar, batıda olduğu gibi doğuda da Hıristiyan 
kavimlerini yanına alarak Osmanlı topraklarına 
saldırdılar. Bu saldırıların ilk önemlisi 1828 savaşıdır. 
Bu savaşta doğuda Ahıska’yı ele geçirerek Erzurum’a 
kadar gelmişler, batıda da Edirne’yi almışlardı. 1829’da 
Edirne’de yapılan mütarekeyle Çıldır Eyaleti’mizin 
merkezi olan Ahıska şehri ve çevresi Ruslara 
bırakılmış,  Erzurum ve Edirne’den çekilmişlerdir.

Mısır Valimiz Mehmet Ali Paşa ordusu, 1832 yılında 
imparatorluk topraklarını çiğneye çiğneye Konya’ya 
kadar gelmiş, Osmanlı ordusunu dağıtmış hatta 
sadrazamı da esir almıştır! Hâlimiz ve ahvâlimiz buydu…

1877-78 Harbi’nde de aynısı oldu. Ruslar, doğudan 
Erzurum’a kadar, batıdan da İstanbul’a kadar geldiler. 
Dikkat edilirse Ruslar aynı anda hem Kafkasya’dan 
hem de Balkanlar’dan hücum ediyorlardı. Zira emelleri 
bu iki ordunun İstanbul’da buluşmasıdır!

1878-Berlin Kongresi’yle de yine savaş tazminatı 
olarak Elviye-i Selâse (üç liva=Kars, Ardahan, 
Batum)’den ibaret sancaklarımız, Rusya’ya bırakıldı. 
Hâlbuki Rus ordusu Batum’a girememişti. Savaşla 
giremedikleri yer, masada onlara hibe ediliyordu! 
Böylece Osmanlı Devleti, Kafkasya’dan çekilmiş 
oluyordu. Berlin Kongresi sonuçları, hem toprak 
kaybı hem de başımıza bir Ermeni gailesi açması 
bakımından aleyhimizdeydi. Necip Fazıl, Tarihimizde 
Moskof adlı kitabında, bu kongrenin başkanı olan 
Alman Başbakanı Bismarck’ın, gözyaşlarını tutamayan 
Osmanlı delegesine şöyle dediğini nakleder: “Şimdi 
karılar gibi ağlayacağınıza zamanında erkekler gibi 
çarenize baksaydınız!” 

Gerçekten de 93 Harbi’nde nice köyler ve şehirler 
harap edildi, sayısız insan kırıldı, kalanların birçoğu da 
yerini yurdunu terk ederek iç memleketlere göç etti. 

*
Sarıkamış, birilerinin dediği gibi “Turan İmparator-

luğu kurmak için” değil, 93 Harbi’nde kaybettiğimiz il-
lerimizin geri alınması için başlanmış bir harekâttı.

Peki, bu harekât yapılmamalı mıydı? Soruyu daha 
harbî tespit edelim: Birinci Dünya Savaşı’na girmemeli 
miydik? Yahut girmeyebilir miydik?

Bizim nesil, bu savaşı, lüzumsuz yere girdiğimiz 
ve koca imparatorluğun başını yediğimiz savaş olarak 
okudu! Üstelik bunu birkaç beyinsiz yapmıştı! Hiçbir 
askerî tecrübesi olmayan “Damat Başkumandan 
Vekili” hayal ve hulyalarıyla bir maceraya atılmış ve 
bu hengâmede doksan bin şehit vererek ordumuzu 
eritmiş, devletimizi de yıkmıştı...

Bilgi ve belgeyi bir kenara bırakır, insaf şirazesinden 
de boşanırsanız daha birçok şey söyleyebilirsiniz!

Başkumandan Vekilinin savaş tecrübesi vardı. 
Kurmay okulunu birincilikle bitirmiş, hayatı cephelerde 
geçmiştir. Osmanlı sarayından Naciye Sultan’la 
evlenmiş fakat denilebilir ki bu hayatı yaşamamıştır…

Peki, saraydan kız almak kolay mıydı yahut ayıp bir 
şey mi?  Saray, kızlarını her isteyene  veriyor muydu? 
Hayır, hayır, hayır!

Ya rütbe atlamalar? İlk bakışta bunu normal karşıla-
mamız mümkün değil. Ama orduya baktığınız zaman 
öyle dört başı mamur bir ordu göremiyoruz ki… Bal-
kan Harbi’nde eski vilâyetlerinin ordularına yenilen; 
sadece birkaç gün içinde Avrupa topraklarını terk ede-
rek çekilen bir ordudan söz ediyoruz.
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Harbiye Nazırı Enver Paşa.

Enver Paşa, Balkan Bozgunu’dan sonra 1 Ocak 
1914’te Harbiye Nazırı olmuş, birkaç ay içinde orduyu 
orduya benzetmiştir. Bunu Miralay Şerif şöyle anlat-
maktadır: “Ordu, yeni bir dünyaya doğdu. Herkese bir 
çeviklik geldi. Zabit zabite, asker askere benzedi. En-
ver, Osmanlı tarihinin ilk defa gördüğü, yenileştirici, ye-
tiştirici, çalışkan, katî ve azimkâr bir Harbiye Nazırıydı.” 

Bunları söyleyen Miralay Şerif, Ruslara karargâhıyla 
esir düşen Dokuzuncu Kolordu Kumandanı İhsan 
Paşanın kurmayıdır. Yazdığı kitapta bütün günahı 
Enver Paşa’ya yükleyen Şerif Bey, aynı kitapta Enver’i 
böyle anlatıyor!

Şevket Süreyya, “Bir gerçek” başlığı altında 
neredeyse silâh dahi patlatmadan Balkan orduları 
önünde çekilen ve birkaç gün içinde dağılan perişan 
bir ordudan bahsettikten sonra şunları ilâve eder: 
Enver Paşa’nın kurduğu ordu, Irak, Suriye, Gazze ve 
Çanakkale muharebelerinde bütün yoklularla rağmen 
bu harbin sonuna kadar tam dört yıl, on cephede aynı 
güçle savaşmıştır. İlk silâh bırakan da Osmanlı ordusu 
değildir. Bu tablo Enver Paşa’nın eseridir.

Unutmayalım 1918 Şubat’ında doğuda ileri 
harekâtla Gümrü’ye kadar ilerleyecek, hatta 1920’de 
aynı bölgede İstiklâl Savaşı’nın ilk zaferini kazandıktan 
sonra Garp Cephesi’ne koşacak olan Üçüncü Ordu, 
tamamen onun eseridir.

Peki, Birinci Dünya Savaşı’na girmek veya 
girmemekte serbest miydik? Meselâ bu savaşa 
girmeyebilir miydik? Ders kitaplarında ve popüler 
köşe yazılarında anlatılanlara bakılırsa, bu savaşa 
girmeyebilirmişiz fakat şu maceracı birkaç kişi bizi savaşa 
sokmuş! Üstelik de Almanlara yardım etmek için!

Hâlbuki ciddî kaynaklar başka türlü yazıyor. Bu 
kaynaklar diyor ki, emperyalist devletler, Balkan Harbi 
bozgunuyla Osmanlı’nın artık çökmüş olduğunu 
hesaplayarak oturup bu devletin topraklarını aralarında 
bölüşmüşlerdi. Osmanlı ekâbiri savaşa girmemek için 
her yolu denedi, müttefi k aradı. Rusya’ya bile ittifak 
teklifi nde bulundu. Bir Rus tarihçisinin ifadesiyle 
Ruslar bu teklifi  şöyle yorumladılar: “Enver Paşa Türk 
ordusunu Rusya’nın emrine vermek istiyor; hâlbuki Rus 
hükûmeti Türk ordusunu değil Türk payitahtını, yani 
İstanbul’u ve Boğazları istiyordu.” 

Fransa ve İngiltere’ye de başvuruldu ve yüz geri 
dönüldü. Anlaşıldı ki onlar, sizinle ittifak edemeyiz, zira 
biz sizi yiyeceğiz, demek istiyorlardı. 

Görülüyor ki bu uğursuz savaşta tarafsız kalmamız 
mümkün değildi, zira savaşın asıl hedefi  Osmanlı 
Devleti topraklarının paylaşılmasıydı. Yani dünya, 
devler arasında yeniden taksim ediliyordu.

O hâlde geriye bir tek Almanya kalıyordu. Üstelik 
Almanya’nın askerî ve ekonomik gücü iyiydi; 1914 
Ağustos’unda Tannenberg’de Ruslara iyi bir tokat da 
atmıştı. Şevket Süreyya diyor ki, “Bizde para yoktu, 
silâh, cephane ve teçhizat yoktu. Almanlar verirse 
olacaktı.” Nisbeten de öyle oldu. Şurası kesin ki 
her şey yolundaydı da biri çıkıp devleti hovardaca 
mahvetmedi! Aksine hiçbir şey yolunda değildi…

Sarıkamış’ta ne oldu?
Ruslar, 2 Kasım 1914’te Sarıkamış sınırını geçerek 

Erzurum’a doğru yürüdüler. Ordumuz Köprüköy’de 
Rusları geri attı, fakat takip etmedi! 

Enver Paşa cepheye geldi. 22 Aralık’ta Türk 
kıtalarına yürüyüş emri verdi. Fakat komuta kademesi 
ağır davranıyordu. Hatta gönülsüz oldukları da 
söylenmektedir. Bizim askerin yavaş yol alması, 
Ruslara zaman kazandırmış ve onlara fırsat vermiştir. 

27/28 Aralık’ta şiddetli hücum ve çarpışmalar oldu. 
Hatta Sarıkamış’ın bir mahallesi iki defa el değiştirdi, 
Türklerin elinde kaldı. Süvarilerimiz Selim-Kars 
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demiryolunu havaya uçurdular. Rus ordusu paniğe 
kapıldı, hatta komutanlar geri çekilmeyi bile tartıştılar. 
Sarıkamış ateşler içindeydi.

Ne yazık ki Sarıkamış’ı kuşatan askerimiz zayıftı; 
üstelik top üstünlüğü de Rus tarafındaydı. Bütün 
bunları gören Başkumandan Vekili, 30 Aralık’ta hücum 
emri vermedi. Savaşın sonu görünmüştü. 2 Ocak’ta da 
cepheden ayrıldı. 

Başkumandan Vekili Enver Paşa birkaç ay sonra 
Çanakkale’dedir. Bu defa Rusların müttefi ki olan İngiliz 
ve Fransızlarla savaşacaktır.** O, “İngiliz donanmasının 
yenilebileceğini isbat edeceğim!” demiş ve gerçekten 
de düşman bu cepheyi yaramamıştır. Fakat 250.000 
kaybımız vardır. Unutmayalım, Şevket Süreyya’nın 
ifadesiyle, “Enver Paşa bu harpte Osmanlı ordularının 
Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olarak ön plânda 
ve en yüksek sorumluluk ve kumanda mevkiindedir.”

Rusya, 1905-Japon harbinden yenik çıkmıştı, zayıf-
lamıştı, iç karışıklıklar içindeydi. Şimdi de Almanlarla 
savaşıyordu. Biz de bu fırsattan yararlanarak Doksan 
Üç Harbi’nde kaybettiğimiz yerleri geri almak hatta 
Kafkasya Müslümanlarının imdadına yetişmek istiyor-

** Meraklısı, bu cephede Tümen Kumandanı olan Miralay Mustafa Kemal’le eski 
arkadaşı Enver Paşa ilişkilerini Şevket Süreyya’dan okuyabilir.

duk. Sarıkamış’taki muharebenin amacı buydu. Bunun 
neresi hayal, neresi Turan? 

Baltık kıyısında fi lizlenen küçük bir Rus beyliği, 
birkaç yüzyılın içinde Asya ve Avrupa’yı çiğnemiş, bizi 
Anadolu’ya hapsetmişti. Burada da bize hayat hakkı 
tanımıyordu. Marmara’nın kuzey sahilleri, Çanakkale 
ve İstanbul boğazları, İzmit’e kadar onun olmalıydı! 
Doğuda da Trabzon-İskenderun ekseni… Necip Fazıl, 
“Eğer Rus İhtilâli olmasaydı Türkiye’yi Sevr Antlaşması 
değil, İzmit’e kadar İstanbul, İskenderun’a kadar da 
Doğu Anadolu Moskof’un olacak; geriye kalan yerler 
de İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından bölüşülüp 
Türk’e Haymana Ovası’ndan başka bir mekân 
bırakılmayacaktı.” şeklinde ifade eder. 

Çanakkale zaferimiz bu gidişi belirledi; müttefi kler 
Çar’a yardıma gidemediler ve Çarlık çöktü!

O zaman Çanakkale geçilseydi, Çarlık çökmezdi! 
Çarlık çökmeseydi, o günlerde Erzincan’da oturan 
Rus ordusu İskenderun’a rahatça inerdi! Sonrasını da 
buna göre düşünmeliyiz...

Sadede gelecek olursak, Sarıkamış’taki bozgunun 
asıl sebepleri üzerinde galiba yeterince durulmuyor. 

Kafkas yollarında fedakâr kadınlarımız: Kağnı arabasıyla orduya levazım taşıyorlar  (Harp Mecmuası-1918).
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Burada her şey kara, kışa bağlanıyor. Hâlbuki kış yalnız 
bize değil Ruslara da kışlığını yaptı. Donan Rus asker 
sayısı 7,000 civarındadır. Belki bizimki ondan fazladır. 
Kolordu Kumandanı İhsan Paşa, ağırlık olmasın diye 
yürüyüş hâlindeki askerin paltolarını çıkarttırmıştır! 
Orduda odun kesecek balta yok! Dolayısıyla elle 
kırılabilecek ince odunlar yakılmış! Başımıza Gelenler 
yazarı Mehmed Arif Bey, Doksan Üç Harbi’nde de 
orduda bir harita dahi olmadığından yakınır...

Sarıkamış’ta mağlûp olmamızın asıl sebebi bize 
göre yol yokluğu ve ulaşım zorluğudur. Enver Paşa’nın 
kendisi cepheye Karadeniz yoluyla Trabzon üzerinden 
gitmiştir. Fakat Karadeniz güvenliği Rusların kontrolüne 
geçtiğinden dönüşü Anadolu üzerinden, karadandır. 
Erzincan, Sivas ve Kayseri üzerinden Ulukışla’ya 
gelmiş, burada trene binerek İstanbul’a dönmüştür. 
Bu ne anlama geliyor? Anadolu coğrafyasında yol iz 
yok demektir. Hâlbuki Ruslar 1877’de ele geçirdikleri 
illerimize kısa zamanda demiryolu döşemişlerdir. 
Yani Moskova’dan kalkan tren Batum’a, Kars’a hatta 
Sarıkamış’a kadar gelmektedir. Peki, atla eşekle taşınan 
cephane, trenle taşınan cephaneyle savaşabilir mi? 
Maalesef asıl soru budur. Şunu da kaydedelim: Sultan 
Hamid, Bağdat ve Hicaz’a demiryolu yapmış fakat 
Rusya’nın baskısıyla Doğu Anadolu’ya yapamamıştır!

Bu savaşın en hazin sayfalarından biri de Oltu 
civarındaki hadisedir. 23 Aralık’ta iki tümenimiz 
sis yüzünden birbirini tanıyamamış ve düşman 
zannederek çarpışmışlardır. Bu çarpışmalarda bin 
askerimiz ölmüştür.   Ne hazin...

Birinci Dünya Savaşı’nda bizim orduda görev 
yapan Alman kurmaylarına göre Türk ordusunda 
hesapsız asker kaçağı vardı ve sayısı 300.000’i 
bulmaktaydı. Şevket Süreyya, o dönem askerimizin 
eğitim noksanlığına işaret eder, “Askerimizin vatan ve 
millet fikri yoktu hatta din şuuru çok zayıftı. Korkunç bir 
cehalet vardı. Buna mezhepçiliği de ilâve ediniz. Aşiret 
alaylarının vaziyeti daha feciydi. Bir piyade ateşiyle geri 
kaçıyorlardı.” Fakat Miralay Şerif’e göre, “Sarıkamış, 
tarihimizde bir şeref sayfasıdır. Türk ordusu kara kışın 
tipisiyle, asırlık düşmanın kurşun ve güllesiyle uğraşa 
cenkleşe mahvoldu da bir askeri arka çevirmedi. 
Sarıkamış’ta hiç panik olmamıştır.”

General Fahri Belen, “Sarıkamış’ın 25/26 Aralık 
gecesi işgal edilmemesinden Kolordu Kumandanı 
İhsan Paşa ve onun kurmayı olan Şerif Bey sorumludur. 
Bunlar Rusça yazılan kitapları okumadan hatıralarını 
yazarak kendilerini haklı göstermişlerdir.” demektedir.

Düşünebiliyor muyuz, bu iki şahıs, iki yüz subay 
ve binlerce askeri olduğu hâlde karargâhıyla Rusların 
eline düşmüşlerdir! İnsan, ‘bu nasıl muharip subay?’ 
demeden edemiyor.

Cumhuriyet devrinde, Sarıkamış harekâtı, bu iki 
şahsın ifadelerine göre yorumlanmıştır. 

Tarihçi Ziya Nur Aksun, “Harp tarihi arşivine göre 
Sarıkamış muharebelerinde 23.000 şehit, 7.000 esir, 
10.000 yaralımız var.” demektedir.

Diğer rakamlar ya Rus propaganda yayınlarından 
ya da iç siyaset gayretlerinden doğmuş abartılı 
rakamlardır.

Hiçbir zaman aklımızdan fi krimizden çıkaramadığı-
mız ve her ocak ayında bir başka hüzünle hatırladığı-
mız şehit ve gazilerimizi ihtiramla, dualarla anıyoruz.

Not: 
Değerli okuyucularımızın şu eserleri okumalarını  
tavsiye ederim:
1. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya.
2. Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan 

Orta Asya’ya Enver Paşa.
3. Ziya Nur Aksun, Enver Paşa ve Sarıkamış 

Harekâtı.
4. Necip Fazıl Kısakürek, Tarihimizde Moskof.
5. Yunus Zeyrek, Hüsamettin Tuğaç’la Sarıka-
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