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Birinci Dünya Savaşı’nda İdil-Ural Türkleri
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Yazan: Asya Taburu Çavuşlarından Lütfullahoğlu
Türkiye Türkçesine Aktaran: İlyas Miftakhov

Takdim
Birinci Dünya Savaşı’nda
Rus ordusu saflarında savaşan
İdil-Ural Türk-Tatar askerlerinin
birçoğu Almanlara esir düşmüştü. Almanlar, bu esirlerin büyük
bir kısmını Berlin yakınlarındaki
Zossen’de hazırlanan bir kampa
yerleştirmişti. Türkiye’den giden
ve aralarında Abdürreşid İbrahim ve Alimcan İdrisî gibi Tatar
öncülerinin de bulunduğu bir
hey’et, bu kampta yaşayan Tatarlarla görüşüp onların bir kısmını Türk ordusuna gönüllü olarak yazdı.
Bu gönüllülerden kurulan birliğe Asya Taburu adı
verildi. Türk subaylarının kumandasındaki bu tabur, Irak cephesinde İngilizlere karşı savaştı. Birçok
şehit veren Asya Taburu askerlerinin bir kısmı esir
düştü ve Hindistan’a sevk edildi.
Asya Taburu’yla ilgili bu kısa bilgiyi, kendisi
de Kazan Türklerinden olan merhum tarih bilgini
Akdes Nimet Kurat’ın bir makalesinde yer alan
birkaç satırlık bahisten öğrenmiştik.* Kurat’tan
yıllar sonra konu yine Kazanlı bir aileden gelen
Nadir Devlet tarafından bir sempozyumda tebliğ
mevzuu edilmiştir.
Biz, Asya Taburu başlığını taşıyan hatıraları
yeniden neşrediyoruz. Bu hatıralar, merhum Ayaz
İshakî tarafından Berlin’de neşredilen Yaƞa Millî Yul
(Yeni Millî Yol) dergisinin 1931-1933 yıllarına ait 16
sayısında tefrika edilmiştir. Yazının ilk bölümünde
Y. M. Y. (Yaƞa Millî Yul) imzasıyla kısa bir takdim yer
almaktadır. İlyas Miftahov’un çalışmasıyla Türkiye
Türkçesine aktarılan metinler, Bizim Ahıska dergisi
editörlüğü tarafından da gözden geçirilmiştir.
Yazının dipnotları yazarına aittir. Yakın zamanda
yaşanmış bir kahramanlık destanının hikâyesi
özelliğini taşıyan bu hatıraları ilgiyle okuyacağınızı
ümit ediyoruz.
Bizim Ahıska
*

Akdes Nimet Kurat, Kazan Türklerinin Medenî Uyanış Devri,
AÜ DTCF Dergisi, S. 3-4, 1966.
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Türkiye’yi Saklama Yolunda İdil-Ural TürkTatarları
Bu sayıdan itibaren yayımlanmaya başlayan
bu hatıralar, Almanya’ya esir düşüp Türkiye’yi
korumak için gönüllü olarak Türkiye’ye gelen
ve savaşın en son dakikalarına kadar savaş
safında kalan Asya Taburu’nun çavuşlarından
Lütfullahoğlu’nun yazısıdır. İdil boyu TürkTatarlarının Türkiye tarafında gönüllü olarak
savaşa katılmaları hakkında Rus ve İngiliz Erkân-ı
Harpları tarafından yazılan kitaplar olsa da, buna
bizzat katılan, kendi insanımızın yazıları bizim için
daha değerli olduğundan, bu hatıraları tam şekilde
yayımlamaya karar verdik. Bu hatıralar bizim
Ruslarla tartışma yolunda mühim olan bir vakıayı
açık gösterdiğinden onların millî tarihimiz için de
faydalı olduğundan şüphe yok.
Bu hatıralar bizim kahraman gençlerimizin
kendi kardeşleri olan Türklerin illerini, yurtlarını
korumak için ettikleri fedakârlıkları gösterdiği
için, onlar bugün şu kahramanların çıktığı İdilUral’ın Bolşevik zulmü altında ezilip, kana batıp
yattıklarında Türkiye’deki bazı imansızların, Türk
düşmanlarının ona karşı ettikleri haksızlıkları
kıyaslamak için bir misâl olacaktır.
Asya Taburu’na katılan pek çok millettaşımız,
bugün Bolşevik sınırlarının dışında yaşadığından
biz onlardan bu hatıraları dikkatle okuyup
düzeltmelerini, eksikleri varsa onları gösterip
bu tarihî vak’ayı daha açık bir hâle getirmede
yardımlarını rica ediyoruz.
Y. M. Y.
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Mazur sazlıklarında, bir taraftan Rennenkampf,
ikinci yakadan Hindenburg’un idare ettiği meşhur
savaş neticesinde binlerce Rus askeri Almanlar eline esir düşmüştü. Bundan başka da çorap gibi sökülen Rus savaş safından toplanan esirlerin sayısı,
hızlı bir şekilde yüz binlere çıkmıştı. Bunlar arasında elli bine yakın İdil-Urallı Türk-Tatar da vardı.
Bu esirlerin çoğu, Berlin yakınlarındaki ZossenWünsdorf kamplarında toplanmıştı. Bunlar içinde
Kazan, Ufa, Orenburg, Troitsk gibi şehirlerdeki
medreselerde okuyan kişiler ve subaylar da vardı.
Esirler için mektepler açıldı. Pek çok kişi okuma
yazmayı öğrendi. Onlar için kulüpler açıldı. Sahneler yapıldı. Kendi aralarından şarkıcı ve oyuncular
çıktı; gönüllü geceler yapılmaya başlandı.
İşte buradaki esirlerin bir
kısmı Alman hükûmetine
müracaat edip Türkiye’nin
yanında savaşa katılmak
için kendilerinin Türkiye’ye
gönderilmelerini istediler.
Almanya ve Türkiye devlet
adamları, bu mühim askerî
güçten faydalanmak için
rızalarını bildirdiler. Bunu
Türk-Tatar esirleri arasında
etkili şekilde anlatması
için Abdürreşid Kadı
İbrahim’i birkaç molla ile
beraber Berlin’e gönderdiler. Reşit Kadı Zossen’e
geldiğinde oradaki esirlerle görüşüp onların düşüncelerini öğrendi ve bir gün
on binden fazla insana namaz kıldırdıktan sonra esirlerin Türkiye’ye gidip
Türkiye’nin yanında düşmanlara karşı savaşmanın gerekliği hakkında söz açtı. Bu fikir için Reşit
Kadı’yla beraber Medrese-i Muhammediye talebelerinden Alâeddin Müstakimoğlu çok büyük hizmet etti. Onun pek güzel hitabeti vardı. O, bu fikri
daha iyi anlatmak için Berlin’de “El-Cihat” isminde
bir gazete çıkarmaya başladı. Bu hareketle esirler
arasında yeni bir hayat başladı ve bin kişilik Asya
Taburu kuruldu.
1915 yılının 14 Ekim’inde Bulgaristan,
Almanya’nın yanında savaşa girdi. Aynı yılın
kışında Almanya’nın meşhur komutanlarından
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olan Mackensen de Sırbistan’ın başkenti olan
Belgrad’la birlikte bütün Sırbistan’ı işgal etmişti.
Bundan dolayı Berlin-İstanbul yolu açılmış ve Asya
Taburu’na da Türkiye’ye gidiş günleri yaklaşmıştı.
Taburun reisi, esir subaylardan Kafkasyalı
Nazım Ramazan Bey’di. Bölük kumandanları
yerinde baş çavuşlar vardı. Taburun bir savaş
kıtasına gerekli olan şeyleri makineli tüfek,
müzik, yük vardı. Tabur 1916 yılının 1 Mayıs’ında
Zossen’den İstanbul’a doğru yola çıktı.
Sabahleyin Zossen’den hareket ettik. Öğle ve
akşam yemeklerini yoldaki istasyonların birinde
yedik. Bin kişilik bir taburu Almanlar 20 dakika
içerisinde yedirip, içiriyorlardı. Yemek yenilecek istasyonlarda tren
durduğunda masalar tamamen hazırlanmış oluyordu. Masalar önceden
öyle hazırlanmış oluyordu ki, orada bir insan yiyecek yemek ne fazla ne
de eksik oluyordu. Her
şey hesabına, dakikasına
göre yürütülüyordu.
Bizim trenimiz çok
uzundu.
Almanya’nın
örümcek ağına benzeyen
demiryollarından
bizi uçuruyordu. Yolda
karşılaştığımız Almanlar, yaşlısı, genci tren
yaklaştığı zaman aniden
canlanıyorlardı;
başlarını ellerini sallıyorlar,
askerleri bütün kalbiyle selâmlıyorlardı. Almanlar hakikaten askerleri
seven bir millet. Şehirde, köyde her yerde askere
karşı büyük bir saygı var. Onlar için her evde yer
var, yemek var, yatacak yatak var. Böyle olunca bu
milletin çocukları vatanı için neden canını feda etmesin.1
Almanya’dan Avusturya sınırına geldikten sonra
başka bir dünyaya çıkmış gibi olduk. Almanya’daki
nizam ve intizam burada görünmüyordu. Sırbistan
sınırına geldik. Mackensen toplarından bir
1

İstanbul’a gelen askerler tramvayları farklı buldular. Sivil
halkın askerlerden mümkün olduğu kadar uzak durmaları
karşısında pek müteessir olduk. Nihayet bu hürmetsizlerin
çoğunun Türk olmadığını öğrenince rahatladık.
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harabe hâline gelen Belgrad ile
Tuna nehrindeki göğe atılmış tren
köprüsünün iskelesi bir zafer abidesi
gibi insana heyecan veriyordu.
Biz çabucak İstanbul’a ulaşmak
için sabırsızlanıyorduk. Nihayet
savaş fırtınasından sonra sükûnet
içinde olan sessiz sedasız Sırbistan
dağlarından geçip Bulgaristan
topraklarına
girdik.
Bulgarlar
Asya
Taburu’nu
samimiyetle
selâmladılar. Beşeriyetin hâli nasıl
da ilginç! Bundan pek az zaman
önce Türkiye’ye karşı savaşan
Bulgarlar, şimdi Türkiye ile bir
safta savaşıyorlar. Balkan savaşı
Asya Taburu: Abdurreşid İbrahim, Ramazan, Müstakim ve
niye oldu? Demek, milletler kendi
bir grup çavuş (Yaƞa Millî Yul, S. 12, 1931).
devletlerini yaşatmak için her türlü
ittifaklar yapıyorlar, savaşıyorlar,
gelip durduk (Yıl 1916, 8 Mayıs).
tekrar barışıyorlarmış. Türkiye sınırlarındaki Meriç
Şu mukaddes toprağın sevimli evlâtlarını
Nehri köprüsüne geldik. Bu köprüyü geçerken
yakından görüp özümüzün onlarla bir milletten
biz hepimiz bir sevinç ve heyecan içindeydik.
olduğumuzu daha açık hissetmek için birbirimizi
Uzaktan Edirne şehrinin üzerinde göğe yükselen
ite kaka vagonlarımızdan indik. Harbiye Nezareti
Selimiye camiinin minarelerini gördüğümüzde
tarafından Asya Taburu’nu karşılamak için
gözlerimizden gayri ihtiyari yaşlar döküldü.
gönderilen Askerî Mızıka çok güzel bir marş
Çünkü toprağına ayak basmayı özlediğimiz Türk
çalıyordu. Bizim tabur da kendi mızıkacılarını
vatanına yaklaşıyor ve şu dakikadan itibaren onun
bırakıp
istasyondan
hareket
etti.
Galata
müdafaasına iştirak etme şerefine nail oluyorduk.
köprüsünden geçip Beyoğlu yoluyla Taksim
Bu zamana kadar bütün Türk dünyasında
Kışlası’na doğru gittik. Yolda taburun kendi
hürriyetini muhafaza edebilen tek bir Anadolu’yu
müzisyenleri tarafından yazılan askerî marşları
müdafaa etmek bütün Türk ırkına mensup olan
söylüyorduk. Sokaklardaki bütün tramvay arabaları
yiğitlerin vazifesiydi. Buna hariçten ilk nail
durmuş, halk dolmuş, evlerin pencerelerinden
olacaklar biz İdil-Urallı Türk-Tatarlardık.
herkes başını çıkarmış, bizi seyrediyordu. Şehirde
Edirne’yi geçip Türk toprağında giderken yolda
büyük bir heyecan doğdu. Hepsi yapılı, kuvvetli
gördüğümüz köyler, camiler, erkek ve kadınların
olan bu yiğitlerin adımları ve güzel marşları
giyimleri bize hiç yabancı gelmiyordu; bu yerler öz ilimiz
sokakları titretiyordu. İstanbul’daki Türk olmayan
gibiydi. Biz mümkün olduğu kadar çabuk İstanbul’a
unsurların moralleri bozuldu. Sokaktan geçerken
ulaştık. Vazifeye başlamak için acele ediyorduk.
Rumlardan biri yanımıza gelip:
Yıllardan beri bizi düşümüzde meşgul eden
- Siz Sanakkala’dan geliyorsız, muharebe bitti
mukaddes İstanbul şehri uzaktan göründü. Gök
mi?2 Dedi.
Marmara kenarında İstanbul’un güzel çiçek gibi
- Yok, biz İdil-Urallı Türk-Tatarlar. Almanya’dan
görünüşü bizim aklımızı aldı. Şu dakikalarda
gönüllü olarak muharebeye geliyoruz.
sevincimizin sınırı yoktu. Türk’ün kırmızı bayrağını
- Daha var mi, kas kisi?
trenin bütün pencerelerinden dalgalandıra
- İşte böyle gördüğün gibi kuvvetli, muntazam
dalgalandıra şehre yaklaşıyorduk. Şehre girerken
talim görmüş yüz bin kişi var.
Fatih, Sultan Ahmet, Bayezid ve Süleymaniye
- Bunlar kiminle muharebe edezek?
camilerinin minareleri, uzaktan gelen kardeşlerini
- Bu ordu Rus cephesini yaracak. Rusları ezip atakarşılıyor
gibiydi.
Kalbimizdeki
hissimizi
cak, ta Orenburg, Ufa ve Kazan’a gidip oturacak. Oragizleyemiyorduk; gülüyorduk, ağlıyorduk, grup
2
Rumlar bazı sesleri söyleyemediklerinden kelimeleri bozarak
grup halkın alkışları arasında Sirkeci istasyonuna
konuşuyorlar.
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da bir Türk-Tatar devleti teşkil edecek, dedik. Rum
meyus oldu; rengi bozuldu. Bizden uzaklaştı. Biz
de ona söylediğimizi bilfiil yapmış ve zikredilen
yerleri almış kadar sevindik ve mağrur adımlarla
yolumuza devam ettik. Hakikaten o zamanlarda
yüz bin kişilik bir ordu olsaydı, bütün dilediklerimize erişmek mümkün olurdu.
Asya Taburu’nun bir kısmı Taksim Kışlası’na,
ikinci kısmı da onun önündeki meydanda
çadırlara yerleşmişti. Sokağa çıkıldığında ilk
olarak göze çarpan şey bizim okuyabildiğimiz
harflerle yazılmış levhalardı. Bütün halkın
konuşmaları bize o kadar yakındı ki, şehirde
dolaşıp döndüğümüzde sanki bir hazine bulmuş
gibi seviniyor ve gördüklerimizi birbirimize
anlata anlata bitiremiyorduk… Burada iki gün
dinlendikten sonra bizi gezdirip İstanbul’un
bütün camilerini gösterdiler. Bu birkaç gün devam
etti. Bu yerleri gezerken biz kendi şarkılarımızla
İstanbul’u yerinden oynatıp sokaklardan geçerken
pek çok kadın ve yaşlılar arkamızdan ağlıyorlardı.
İyi sesli şarkıcılarımız tarafından tek sesle söylenen
şarkılarımız gür sesli ve güzel oluyordu. Dinleyen
halkın bizim şarkılarımızın sözlerini anlamaları
onların çok hoşuna gidiyordu. “Düşmanımız
olan Rusya’da bizim kardeşlerimiz de varmış; onların
dilleri, kalpleri bize çok yakınmış. Onlar bize yardım
için gelmişlermiş.” diyerek ağlıyorlardı. Hakikaten
de bizim şu hâlimiz, tarihte görülmeyen başka
bir şeydi. Biz bu hareketimizle Türk-Tatar’ın
uyandığını bütün dünyaya ilân ediyorduk. Eğer şu
uyanış yirmi otuz sene önce olmuş olsaydı…
Almanya’da Asya Taburu teşkil edildikten sonra
askerî talim alırken ve İstanbul’da söylenen Tatarca
marşlarımızın bir kısmını burada yazıyorum.
Zamanında bizi canlandıran bu marşların tarihî bir
ehemmiyeti var.
Biraderler, söylersem acımaz mı canınız
Kâfir kılan işleri söylersem dayanır mı vicdanınız?
Yürürken bak sağına, iki ayağının bas solun, bas solun
Din düşmanı kâfirlere acımadan at okun, at okun3
Nerde bizim hanımız, pehlivanlık şanımız,
Şu zamanlar hatıra gelince, acıyor vicdanımız.
Nakarat
3

Bu nakarat her iki satır sonra tekrarlanıyor. Buradaki “Kâfir”
sözü, bizim halkın Rus için kullandığı bir sözdür. Eski devirlerde
Rus-Tatar savaşı dinî bir renkte olduğundan, bizim halk Rusları kâfir diye adlandırmış. Rus tarihçileri ise bizi bu dönemlerde
“Paganıy Basurman” (Pagan Müslüman) diye adlandırmışlardır.
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Nerde bizim Astarhan, meşhur olan Türkistan,
Unvan veren Çağatay Han, kalmadı hiçbir İşan.
Nakarat
Nerde Süyüm Bike’miz, gürüldeyen gecemiz,
Kırdı kâfir, kesti başın, kalmadı Hanbike’miz.
Nakarat
Çok Hanları aldılar, çok azaba saldılar,
Vaftiz edip o zamanda Moskova’ya alıp vardılar.
Nakarat
Ak İdil’in boyları, Dim ve Ural suları,
Oralarda olan Tatarların kesildi ayak kolları.
Nakarat
Bir zamanlar var idi, kâfirlere dar idi,
Grup grup kâfir gelip vergi ödemeler var idi.
Nakarat
Neden böyle kalalım, biz Tatar balası,
Gelin dostlar şu kâfirden biz de öcümüzü alası.
Nakarat
Gelin dostlarım, bir olalım, düşmana karşı duralım
Yeryüzünde bütün kâfiri cehenneme kovalım
Nakarat
II
Almanya’da esirler arasında Asya Taburu
tarafından yapılan gecelerde birkaç bin mark para
toplanmıştı. İstanbul’a gelince biz bu parayı, TürkTatarların Türkiye hükûmetine yardımı olsun
diye İstanbul Kızılay Cemiyeti’ne teslim ettik. O
zaman onun Türk parasıyla ne kadar olduğu Türk
gazetelerinde yazıldı ve bu yardımımızdan dolayı
bize teşekkürler edildi.
Bir gün Taksim’de bize ilk defa zeytin yemişi
verildi. Zeytini ağzına alan herkes derhâl geri
çıkarıp atıyordu. Ben arkadaşlarıma: “Zeytin
ayak altına atılır mı? Günah olur!” dedim. “Sen de
denesene!” dediler. Ağzıma aldım, beklenmeyen
bir yanılma, çok lezzetlidir diye zannettiğim zeytin
çok tuzlu bir nesneymiş. Biz evdeyken hiç birimizin
zeytin gördüğü yoktu. Kuran’da ismi söylenen bu
meyveyi hepimiz mübarek ve çok tatlı bir yemiş
diye düşünüyorduk. Onun dış görünüşü de bizim
bu düşüncemizi kuvvetlendirmişti.
Taburun teşkilât işleri bitene kadar İstanbul’da
kaldık. Burada bölük kumandanları olarak Ali
Rıza, Remzi, Raşid beyler; takım kumandanı olarak
Ali, Zeki, Recep, Sadık, Fuat, Ahmet ve Mehmet
beyler tayin edildi. Bizim askerler Alman askerî
üniforması giymişlerdi. Birkaç defa padişahın
cuma namazı selâmlığında olduk. Sultan Mehmet
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Reşat Han bizim askerlerin selâmını alırken kendiBir gün taburdan birkaç insan gizli bir topsini tutamıyor, gözlerinden yaş damlaları yuvarla- lantı yaparak savaşa gitmemeye karar vermişler
nıyordu. Selâmlığa geldiğimizde ve döndüğümüz- ve bunun için Zossen’de onlara vaat edilen sözde kendi millî marşlarımızı söylüyorduk.
leri bahane etmişler. Bunlar içerisinde Ufalı Muİstanbul’da on beş yirmi gün kaldıktan sonra hammed Şerif Çavuş da vardı. Tabur kumandanı
bize Türk askerî emirlerini öğretmek için Boğaz’ın bu toplantıdan haberdar olmuş. Bir gün askerler
Anadolu yakasındaki Üsküdar’dan yirmi kilometre eğitimdeyken Nazım Bey geldi: “Savaşa gitmek isuzaklıkta olan Alemdağ köyüne gönderdiler. Orada temeyenler varsa öne çıksın!” dedi. Safta duran asboş kalan evlere yerleştik ve çok kısa zamanda kerler içerisinden Muhammed Şerif Çavuş o anda
Türk emirlerini öğrendik.
bir adım öne çıktı. Nazım Bey ona bakarak: “Sen
Asya Taburu’nun Kumandanı Kafkasyalı Na- çavuş olarak başkalarına örnek olman gerekirken savazım Ramazan Bey çok asabî bir kişiydi. Eğitim şa gitmek istemiyorsun öyle mi?” dedi. Muhammed
sırasında emir ve muamelenin pek katı olmasını Şerif’ten “Öyle!” cevabını alınca tabancasını çıkaistiyordu. Onun istediklerıp o anda çavuşu vurdu.
Nazım hapse atıldı. Onun
rine karşı gelen subayları
yerine Binbaşı Azmi Bey
kovuyordu. Bir gün bir
geldi. Bir ay sonra Nazım
subayın eğitimine karıştı,
Bey de affedildi, tabura
o da cevap verdi. Nazım
geri döndü.
Bey kızdı ve onu bir nöbetçi kontrolü altında üç
Muhammed Şerif pek
günlüğüne mahpus etti.
çok eski türküler bilir, bunBundan dolayı subayların
ları güçlü ve güzel sesiyle
hepsi Nazım Bey’den korde söylerdi. Almanya’daykarlardı.
ken yapılan gecelere katılır
Zossen’deyken
bizi
ve sesiyle herkesi neşelenTürkiye’ye davet eden,
dirirdi. Bundan dolayı arkabu işin başında olan badaşları onu pek severlerdi.
Onun böyle fâcialı bir şezıları, davetin daha etkili
olması için pek yakışmakilde aramızdan ayrılmayan bazı sözler de kullansı hepimize kötü tesir etti.
Bunun günahı elbette sözmışlardı. Bunlar arasında,
Türkiye’ye giden Tatarlalerini ölçüsüz söyleyenler
üzerindedir. O zamanlar
rın, kendileri istemezlerse
Almanya’ya Yusuf Akçurasavaşa gönderilmeyecekleri, onların Ermenilerden
oğlu da gelmişti. Onun sözkalan evlere yerleştirilelerinde yalan vaatler yoktu.
O doğrudan doğruya savacekleri ve onlara Ermenilerden kalan malların veşa katılmak için Türkiye’ye
davet ediyordu. O kendisi
rileceği de vaat edilmişti.
Yaƞa Millî Yul Dergisi
de bir subay olduğuna göre,
Asya Taburu’ndaki Tatarların pek çoğunun esas gayesi, Türk ilini düşman- bizimle beraber kumandan olarak savaşa gideceğilardan koruma yolunda ölünceye kadar savaşmak ni söyledi. Lâkin ne sebeptense bizim Yusuf Akçuolsa da, onlar içerisinde birkaçının “Boş kalan raoğlu ile beraber Irak cephesine gitmemiz mümevler”e yerleşmek niyetinde olanlar da yok değildi. kün olmadı.
Eğer Reşit Kadı Türkiye’ye gelince bizim aramıza
1916 yılının 15 Temmuz’unda Rusların Karagelip söyleseydi, meseleyi anlatsaydı, Zossen’de deniz sahilindeki Şile’ye asker çıkarma ihtimalleri
dilden çıkmış bu hataların düzeltilmesi zor olmaz- vardı. Bunun için Asya Taburu Şile yakınındaki
dı. Belki gerçekten de bu birkaç insan için “boş” ka- Üvezli köyüne gönderildi. Perşembe günüydü.
lan Ermeni evleri de bulunurdu ve onlar da ziraat Alemdağ’dan yola çıkarak Ömerli köyü üzerinden
veya başka bir işle hayat sürmeye devam ederlerdi. Üvezli’ye vardık. Oraya gider gitmez İstanbul’dan
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padişahın cuma selâmlığında hazır bulunmak
için Asya Taburu’nu davet eden haber geldi. Biz
çabucak tekrar İstanbul’a doğru hareket ettik.
24 saat içinde altmış kilometre yol alarak cuma
selâmlığına iştirak ettik. Cumadan sonra tekrar
Üvezli’ye döndük. Taburun hepsi sağlam yapılı
gençlerdi. Onlar bundan dolayı hiç yorulmadılar
ve moralleri bozulmadı. Lâkin o kadar uzaktan
kardeşlerinin illerini korumak için gelen bu mücahitleri selâmlığa getirtmenin ne için gerektiğini
anlayamadık.
Üvezli’de bir buçuk ay kadar kaldıktan sonra
Eylül başlarında Irak cephesine savaşa gitmek
için İstanbul’a geldik. Üsküdar’da, Çamlıca’da bir
bahçede yerleştik. Bir gün Harbiye Nezareti’nden
Alâeddin Müstakim’e davet geldi. Alâeddin
Almanya’da iken dahi bu taburun kurulması için
çok çaba göstermişti. Bütün tabur onu kendisine
bir yol başçısı olarak biliyor ve onun sözünden
çıkmıyordu. Bundan dolayı onun taburdan gitmesi
diğerlerine kötü tesir etti. Onlar Alâeddin’in savaşa
gitmemek için böyle bir şey yaptığını düşündüler.
Alâeddin iyice heyecanlanan arkadaşlarına
bakarak:
“Ben sizden ayrılarak burada kalmak
istemiyorum. Benim bu emirden hiç haberim
yok. Kendim de yeni duydum. Ben emre karşı
gelemiyorum. Birkaç gün içerisinde meseleyi
çözüp tabura tekrar dönerim. Bana göre bu işi Reşit
Kadı yapmıştır. Ben İstanbul’da kalmayı kabul
etmeyeceğim.” dedi.
Bir iki gün geçti. Ben Alâeddin’i aramaya
gittim ve onu Fatih Medresesinde buldum.
Mesele anlaşıldı. Reşit Kadı, Alâeddin Müstakim’i

taburdan ayırarak İstanbul’da bırakmak için
Harbiye Nezareti’nden emir verdirtmiş. Reşit
Kadı’yı görünce: “Sen niçin bana söylemeden bu işi
yaparsın?” dedim. Reşit Kadı: “Ben seni böyle birisi
olarak bilmiyordum. Ben bunu sadece senin iyiliğin
için yaptım. Burada kalmak istemezsen tabur ile savaşa
gidersin. Öyleyse seni teğmen olarak gönderelim.
Seni diğer subaylar fazla ezmesinler.” demişse de
Alâeddin onun teklifini: “Ben Türkiye’ye derece
almak için gelmedim. Ben millî duygumla millî
borcumu ödemeye geldim. Ben askerler arasında bir
asker olarak düşmana karşı savaşmak istiyorum.”
diyerek kabul etmemiş. O bizim tabur Irak
cephesine gittikten sonra arkamızdan gelip,
Toros Dağlarından geçtikten sonra İslahiye
istasyonunda bize ulaştı ve savaşın sonuna kadar
bizimle beraber oldu.
Alâeddin bizim millî borcumuz olarak söylediği
gibi, onun gerçekleşmesinde de bunu gösterdi. O
bizim pek çok “milliyetçilerimiz”e yabancı olan
sadece kendi inandığı şeyleri söylüyordu; lâkin
söylediği her bir sözü gerçekleştirecek bir güce
sahipti.
Asya
Taburu,
Eylül’de
Haydarpaşa
istasyonundan yola çıkarak Bağdat’a doğru
hareket etti. Demiryolu boyundaki köylerin
ahalisi, bizim memleketimizdeki kardeşlerimizin
tabiatına çok benziyordu. Durduğumuz yerlerde
bizi anlayan nineler: “Vay yavrularım, nerelerden
gelmişler! Sizin buralara kadar geldiğinizden anne
babalarınızın haberleri var mı?” diye soruyorlar
ve ellerinde olan bütün erzaklarıyla bizi konak
etmeye çalışıyorlardı.
(Bitmedi)
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