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III

Biz ona karşı: “Siz şimdi 
bize ana olunuz. Biz Rus-Alman 
safında haram ölümden kurtul-
duk. İşte bu yok olmaktan kur-
tulan canımızı gerekli olan yerde 
vermek için geliyoruz. İdil-Ural 
ve Sibirya’daki ana babalarımız 
bizim Türkiye’ye gelip savaşa gir-
diğimizi işitseler pek sevinecek-
ler. Siz hiç kaygılanmayınız. Bu 
vatan ancak böyle fedakârlıklarla 
kurtulacak.” dedik. Elleri, 
ayakları çatlamış bu analar, 
istasyona yiyecek ve un getir-
mişlerdi. Erkekleri, çocukları savaşta olan Anadolu 
kadınları, kendileri aç ve çıplak kalarak onlar için 
yiyecek ve giyecek hazırlıyorlar; gece gündüz bu 
yolda çalışıyorlardı. Bunu görünce onların çamur-
lu ellerini öpüp yaralı, çatlamış ayaklarına secde 
edesimiz geliyordu. Toprağı süren, ekinleri ekip bi-
çen ve onu istasyonlara taşıyan bu anaları görünce, 
hâlâ hududa varıp düşmana karşı savaşamadığı-
mızdan utanıyorduk. Yüzyıllardan beri öz vatanını 
böyle fedakârlıklarla koruyan Türk’ün toprağına 
hangi vicdansız düşman ayak basabilir?!...

Tabur Toros dağlarının başında bulunan Tarsus 
istasyonuna ulaştı. Bu dağlarda demiryolu yoktu. 
Biz eşyalarımızı sırtımıza alıp dağlara girdik. Her 
gün akşam yola düşüp bütün gece yürüyorduk. Po-
zantıları geçtikten sonra Adana’da yine trene bindik. 
Ma’muriye’den başlayıp Gâvur Dağlarından yine 
yaya geçip İslahiye istasyonuna ulaştık. Pozantı ile 
Gâvur Dağlarında savaş malzemelerini otomobiller-
le naklediyorlardı. Burada beş yüz Alman otomobili 
işte bununla meşguldü. Durmadan yüründüğünden 
yollar bozulmuş ve topuğa kadar çamurdu. Bu dağ-
lardaki yolumuz toz toprak boranıyla dört gün sürdü. 

İslahiye’ye ulaşınca Enver Paşa’nın geldiğini ha-
ber aldık. İstasyon çabucak süslendi. Paşa’yı Asya 
Taburu karşıladı. Onun yanında Aksak İsmail Hak-
kı Paşa da vardı. Enver Paşa istasyon gazinosundan 
çıktı ve Asya Taburu’nun yanına gelip: “Nasılsınız 
arkadaşlar, çok yoruldunuz mu? Artık buradan trenle 
hareket edersiniz inşaallah. Şimdilik Allahaısmarladık!” 

dedi ve Suriye’ye hareket etti. Biz İslahiye’de iki 
gün dinlendik. Orada dağın altından çıkan bir su-
yun kenarında gömleklerimizi yıkadık. Yine tren-
le yola çıktık. Bu civardaki köylerin bir kısmı Kürt 
köyleriydi. Köy ahalisi askere bulgur hazırlamakla 
meşguldü. Sadece orada askerlere üzüm, karpuz ve 
yoğurt satmaya gelen Araplar samimî değillerdi. 
Onlar bizden kâğıt para almak istemiyorlar, sadece 
altın ve gümüş para soruyorlardı. Biz ilk defa kâğıt 
para almak istemeyenleri görünce çok şaşırdık. 
Kâğıt parayı alan da değerini azaltarak almaya, bir 
lirayı iki mecidiye olarak hesaplamak istiyorlardı. 
Yoldaşlarımız: “Bu nasıl söz? Kâğıt parayı tanımamak, 
devleti tanımamak değil mi? Biz devletten bu paraları 
alıyoruz!” diye kızmakta haklılardı. Çünkü onlar 
bugüne kadar hiçbir memlekette altın, gümüş, kâğıt 
paraları ayırt edenleri görmemiş ve işitmemişlerdi. 
Hükûmetten çok zorlukla aldıkları on on beş kuruş 
kâğıt paralarını kendi istedikleri gibi harcayama-
maları askerlerin durumunu zorlaştırıyordu. As-
kerler vatan hasretiyle yanarken Arapların: “Türkler 
yenilince onun kâğıt parasını kim alır!” diye düşünme-
leri askerler arasında nefret uyandırıyordu.

 Kıta’dan Cerablus’a vardık. Bu, eski Hititlerin 
merkezi olan Karkamış idi. Şehrin etrafındaki surla-
rın kalıntıları hâlâ duruyordu. Demiryolu buradan 
Fırat Nehri’ni geçip Musul’a gidiyor. Bizim tabur 
buradan şahtur denilen gemilere binerek nehir yo-
luyla Bağdat’a gidecekti. Almanlar burada pek çok 
sayıda böyle gemiler yaptırmışlar. Irak cephesine 
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gönderilecek asker ve bütün gerekli malzeme ve 
mühimmat bu gemilerle gönderiliyordu. Bu gemi-
lerin uzunluğu üç, genişliği bir buçuk metre, altı 
düz, önü ve arkası kızak başı gibi yukarıya doğru 
eğikti. Onların ikisini birbirine bağlayarak iki ta-
rafta birer kürekçi, arkada (kuyrukta dümenci) biri 
vardı. Bu iki gemiye bir takım asker sığıyor ve onu 
üç Arap idare ediyordu. Kuyrukta olan, kendilerin-
ce kaptan diye adlandırılıyordu. Çünkü bu Arap 
nehrin hızlı aktığı taşlı yerlerde çok büyük bir ma-
haretle gemiyi bir yerlere çarpmadan geçiriyordu. 
Bu kaptanların hepsi nehir kenarında hizmet eden 
bedevilerdi. Onlar nehrin kıvrımlı veya taşlı yer-
lerini pekiyi öğrenmişlerdi. Asya Taburu’na böyle 
gemilerden 12 çift gemi verilmişti. Bu gemilerle 
Cerablus köprüsü yanından Bağdat’a doğru yola 
çıktık. 

1916 yılının Eylül sonlarıydı. Sıcak güneşin ışıkları 
altında, turna sürüsü gibi birinin arkasından öbürleri 
dizilerek akan gemilerle Fırat’ı boylayıp gittik. Etrafın 
sessizliğini sadece zaman zaman gemi içinden yankı-
lanan garmon ve keman sesleri bozuyordu. Bu lahutî 
yerlerden şarkı söyleyerek, eğlenerek geçen askerler, 
bu memleketten çok uzaklarda olan İdil boyundan, 
Sibir’den gelmişlerdi. Hangi güç bunları uzak Ku-
zeyden alıp dünyanın değiştiğinden habersiz kalan, 
sakin kum sahralarına getirip attı ki… Bu güç, bu yi-
ğitlerin yüreklerinde kaynayan millî hislerdi. Bazı ar-
kadaşların su üstünde yankı yaratan garmon çalmala-
rı, Kazan’ın Kaban Gölü’nde geçirdikleri geceleri ha-
tırlatıyordu. Sabahtan akşama kadar su üzerinde ha-
reket edip, sadece akşamları sahile çıkıyorduk. Ertesi 
gün güneşin yükselmesiyle tekrar hareket ediyorduk. 
Böylece üç gün yolculuktan sonra Meşkene denilen 
yere ulaştık. Burası nehirden yarım saatlik yolda, as-
kerlerin erzak temin ettiği bir köye benziyordu. Ora-
dan Hamam’a, Hamam’dan Rakka’ya vardık. Burası 
bayağı büyük bir köydü. Köy Abbasi halifelerinden 
Harun Reşid’in kış günlerini geçirdiği bir yermiş. 
Buranın büyük bir pazarı var. Bedevî Araplar bura-
ya alışverişe gelirler. Biz buradan da iki günlük erzak 
alıp Sebha’ya ulaştık. 

Nehir üzerinde iki üç günlük yolda erzak 
mekânları belirlenmişti. Bundan dolayı, bir yerden 
hareket edince sonraki menzile kaç askerin geldiği 
haber veriliyordu; böylece oradaki görevliler buna 
göre ekmek pişirtip hazırlamış oluyorlardı. Bunun 
için yolda hiçbir bekleme, gereksiz zaman harcama 
olmuyordu. Kar üzerinden kayan kızak gibi yüzen 
gemide askerler çok rahattı. Akşam olmasıyla gemi-
cilerin: “İrbitu, irbitu” (bağlayın) demeleriyle sahile 

çıkıyoruz. Çadırlar kuruluyor, nöbetçiler belirleni-
yor, yemekten sonra sessizlik içerisinde dinleniyo-
ruz. Sabahleyin yine ateşler yakılıyor, çay hazırlanı-
yor, güneşin görünmesiyle tekrar yola koyuluyoruz. 
Gemilerde geçen günler o kadar neşeli oluyordu ki, 
ben öyle neşeli günleri hayatımda bir daha görme-
dim. Sebha’dan gideli üç gün geçtikten sonra Deyrü-
zor’a geldik. Halep ile Bağdat arasında bulunan bu 
şehir, etrafın en büyük şehriydi. Burası bir sancak 
merkezi olduğundan, Halep ile cephe arasındaki 
toprakları idare eden memur ve kumandanlar bu-
rada oturuyorlardı. Cepheye gidenlerin yoldaki 
erzakı, tam zamanında ve yerinde hazır olması bu 
şehirden idare ediliyordu.

Yaŋa Millî Yol, Sayı:2, Berlin, 1932.

IV

Deyrü-zor’da asker için ekmek fırınlarında Er-
meniler hizmet ediyorlardı. Meşkene’den  başlayıp 
bütün Fırat nehri boyunda binlerce Ermeniler vardı. 
Yıllar boyunca Türklerin iliklerini emen Ermeniler, 
Türk devletinin en güçsüz zamanında, ona karşı baş 
kaldırıp Türkiye’yi birden yok etmeyi düşünen ve 
bunun için Ruslarla birleşek memleket içinde pek 
çok gizli teşkilâtlar kurmuş ve silahlanmışlardı. 
Lâkin onlar bu hainliklerinde muvaffak olamamış-
lar ve Türklerin helâl ekmeği onları şu uzak çölle-
rin ortasına getirip atmıştı. Önceleri Türkiye’nin en 
iyi topraklarında yaşayıp çok zengin olan bu millet, 
Rusların kışkırtmasıyla yaptıkları hatalarının ceza-
sını burada bulmuşlardı. Biz Deyrü-zor’dan çıkıp iki 
günlük yol yürüyüp Meyadin köyüne vardık. Burası 
mühim bir merkez olup burada kaymakam oturu-
yor ve etraftaki bütün bedevî Araplar buranın pa-
zarına gelip mal alıyorlardı. Meyadin’den Ebukemal 
nahiye merkezine vardık. Oradan Ane’ye geldik. Biz 
burada ilk defa hurma ve limon ağaçlarıyla karşı-
laştık. Ane’de ilk defa hurma yedik. Karasakız gibi 
bir hurmaya Araplar İbrahimî diyorlardı. Başka bir 
çeşit sarı hurma Zühdi de pek lezzetliydi. Bu köy ne-
redeyse tamamen hurma ağaçlarıyla kaplıydı. Bu-
rada Fırat Nehri birkaç kola ayrılarak akıyor. Onlar 
ortasındaki küçük küçük adaları kaplamış hurma ve 
limon ağaçları nehre ayrı bir güzellik katıyordu. 

Ane’den iki günlük yolda olan Hedise’ye gel-
dik. Bu iki köy arasında nehir taşlık olduğundan 
akım çok güçlüydü; bizim şahturların kürekçi ve 
kuyruktaki dümencilerine ayrı bir maharet gerek-
tiriyordu. Hedise’den hareket ettikten iki gün son-
ra Hit nahiye merkezine geldik. Hit’te nehre yakın 
bir yerde petrol kuyusu vardı. O bir çeşme gibi  
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kendi kendine çıkıp Fırat Nehri’ne 
akıyordu. Araplar bu petrolü 
hammadde hâlinde lâmbalar için 
kullanıyorlar. Bu ayak altından 
akan altının kaybolmasını gö-
rüp acımamak mümkün değil. 
Bir memleketin sadece zengin 
olması kâfi değil, o zenginlikten 
istifade etmek gerek. Her bir ara-
da iki gün hareket ederek Hit’ten 
Remadiye’ye, oradan da Falluce’ye 
vardık. Bu sonuncusundan artık 
Bağdat şehri çok yakın olup 70-80 
kilometre civarındaydı. 

İstanbul’dan çıktığımız 60 
gün, şahturlarla hareket etmemiz, 
durduğumuz zamanları hariç 30 gün olduğunda 
Irak’ın Musayib kazasına ulaştık. Bu uzun yol Asya 
Taburu’nu hiç yormamıştı. Aksine, asker çok iyi 
dinlenmişti. Çünkü gemiciler kar üzerinden ka-
yan kızak gibi, hiç sallamadan, sadece kayarak ge-
tirmişlerdi. Kum tepeleri ve kum çölleri arasında 
zaman zaman zümrüt gibi yemyeşil çayırları boy-
layıp yılan gibi kıvırılarak akan Fırat Nehri’ndeki 
seyahat o kadar neşeliydi ki, bizim orada geçirdi-
ğimiz günler sadece bir bayram gibi geçmişti. Biz 
bu yolculuğumuzda şehirlerin gürültüsünü gör-
mediğimizden, insanlara da pek seyrek rastladığı-
mızdan, buraların sessizliğini gazete haberleri bile 
bozmadığından, dünyadan büsbütün habersiz ve 
savaş heyecanlarını tamamen unutmuştuk. 

Musayib’e gelince buradan üç günlük yolda olan 
Hille şehrinde Arapların hükûmete karşı başkaldır-
dıklarından haber verdiler. Şimdi su üzerinden git-
mek tehlikeliydi. Buradan itibaren savaş için hazır 
bir hâlde yaya gitmemiz lâzımdı. Burada az zaman 
içinde bomba atmayı öğrendik. Musayib’de birtakım 
asker bırakıp yola çıktık. Bir geceyi kırda geçirip 1916 
yılının 1 Kasım’ında Mahnuye denilen bir yere gel-
dik. Burada 156. Alay Kumandanı Ethem Bey, Asya 
Taburu’na verdiği bir konferansta: “Türkiye’ye gel-
mekle çok iyi ettiniz. Rusya’da kalmış olsaydınız tamamen 
Ruslaşmış olurdunuz. Biz sizin tarihinizi okuyup günden 
güne yok olmaya yüz tuttuğunuzu görüyoruz.” demişti. 
Lâkin Ethem Bey’in bu sözleri bizim tabur için doğ-
ru değildi. Bunlarda bitip yok olma değil, şu kay-
bolmayı durdurmak için doğmuş bir duygu vardı. 
Bundandır ki onlar Türk kardeşlerine yardım için 
Almanya üzerinden buraya gelmişlerdi. Biz memle-
ketimizdeki ana babalarımızı, üzerinde yaşadığımız 
İdil-Ural boylarını bırakıp millettaşlarımızla birlikte 

kanımızı dökmeye gelmiştik. Şimdilik savaşın sonu 
belli değildi. Türkiye savaşta yenilirse, Rus eskisi gibi 
güçlü kalırsa, bizim savaş safında hayatta kalanları-
mızı Rusya’ya aldırıp idam ettirebilirdi. Böyle yap-
masa da, biz memleketimizi, akrabalarımızı hiçbir 
zaman göremeyiz. Biz bu ihtimalleri aklımızdan 
geçirip, Türklük için onların hepsini feda ettik. 
Biz dünyamızda tek kalan müstakil Türkiye’mizi de 
kaybedersek, Türk milletinin geleceği nasıl olurdu? 
Bundan dolayı, savaşın sonu nasıl olursa olsun diye-
rek Türkiye’ye geldik ve burada da en uzak olan Irak 
cephesine gittik. Oradaki vazifelerimizi de sonuna 
kadar yerine getirmeye çabaladık.

4 Kasım’a kadar Mahnuye’de kaldık. Bizden 
önce yola çıkan 156. Alay Hille şehrini topa tutuyor, 
top sesleri bizde işitiliyordu. 4 Kasım’da biz de o 
şehre girdik. Şehir iki gün kuşatmada kaldı, asiler 
kaçıp gitmişlerdi. Ertesi gün bizim tabur Hille’nin 
güneyine gönderildi ve 156. Alay’ın safında yer 
aldı. Bizim mevzilendiğimiz yer büyük bir hurma 
bahçesiydi. Orası büyük duvarlar ve çukurlarla 
doluydu. Bundan dolayı aniden karşımıza çıkacak 
düşmandan korkulacak bir yerdi. 24 Kasım’a ka-
dar biz en önde nöbette durduk. Safta fazla büyük 
vak’alar olmadı. İkinci gün akşam Arapların hü-
cuma hazırlandıklarını haber aldık. Biz bahçeden 
çıkıp şehir duvarları içinde yerleştik. 156. Alay’ın 
ikinci taburu, şahturlar ile Hille’den iki yüz kilo-
metre aşağıda olan Semave’ye doğru yola çıktık. 
Orada 6. Ordu’nun Fırat grubu, İngilizlerle sava-
şıyordu. Hille’deki asker, Arapların bu gruba arka-
dan saldırmalarına karşı teyakkuzdaydı.

 28 Kasım’da Asya Taburu’nun ikinci bölüğü 
de kayıklarla ikinci taburun arkasından yola çık-
tı. O Hille’den yüz kilometre aşağıda olan Divaniye 
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şehrinde duracaktı. Böylece, Hille’de Asya Taburu-
nun üç bölüğü ile 156. Alay’ın başka taburları, bir 
topçu bataryası ve bir süvari bölüğünden ibaret bir 
kuvvet vardı. 30 Kasım’da akşamleyin jandarmalar 
Arapların hücum edeceklerini haber verdiler. On-
ların sözüne göre o civarda otuz bin Arap toplan-
mıştı. Biz şehrin her yanında çukurlar kazıp, gü-
neşin kum denizine batmasını beklemeye başladık.

Yaŋa Millî Yol, Sayı:3, Berlin, 1932.

V

Biz buraya Türk topraklarına hücum eden düş-
manlarla savaşmak için gelmedik mi? Öyleyse, 
bizim buradaki Türk devletinin kendi vatandaş-
ları olan Müslüman Araplarla savaşıp 
kan dökmemiz haram değil mi? Onlar 
biraz İngiliz’in eli altında yaşayıp gör-
selerdi, öz Müslümanlarına karşı böyle 
isyan etmezlerdi... Biz gece boyunca göz-
lerimizi dipsiz karanlığa dikip kum de-
nizinden yükselecek hücumu beklemeye 
başladık. Zaman bizim düşündüğümüzden 
daha yavaş geçiyordu. Gece yarılarında 
çöl tarafından korkunç sesler işitilmeye 
başladı… Yaklaştı. Araplar “Luuu… Luu-
uu… Heyyy...” diyerek çok fena üzerimize 
saldırmaya başladılar. Biz onlara karşı dur-
madan ateş ediyorduk. Makineli tüfekler de 
onları taramaya başladı. Tanyeri aydınlan-
dığında topçular da işe başladılar. Araplar 
ellerinde sadece kılıçlar olduğu hâlde bizim 
yanımıza kadar gelmişler ve hisarlara çık-
maya başlarken atılan oklarla geri püskür-
tüldüler. Onların bazı cesur yoldaşları gelip 
sur dibindeki ölülerini almaya cüret ediyor-
lardı. Hiç unutmam, bir Arap bizi şu fecî 
savaş esnasında güldürmüştü. O koşarak 
geldi ve orada yatan arkadaşının iki ayağı 
arasına girip atlı gibi tozlu yoldan onu çeke-
rek götürdü. Araplar bizimle bıçak bıçağa 
gelmeye çok uğraştılar. Fakat başaramadı-
lar. Onlar yalın kılıçla eski dönemlerin kah-
ramanlığını gösteriyorlardı. Belki kendileri-
ni hâlâ Hazreti Ali zamanında zannetmiş-
lerdi. Onların böyle düşünmede günahları 
yoktu. Dünyadan uzak, onun gidişatından 
habersiz, kum çöllerinde, yünden yapılmış 
çadırlar altında asırların gelip geçtiğini 
fark edememişler. Akşama kadar devam 
eden savaştan sonra Araplar geri çekilmeye  

mecbur oldular. Bizden beş kişi ölmüş, on kişi ya-
ralanmıştı. Araplardan üç yüzden fazla ölü vardı. 
Onların tüfekleri ve okları savaş için yeterli değildi. 

Biz 3 Aralık’ta cephenin sağ kanadında bulunan 
156. Alay 1. Taburun nöbetini değiştirdik. Arapla-
rın hücum etmeye hazırlandıklarını öğrendikten 
sonra bizim Semave’ye giden askerimiz de geri ça-
ğırılmıştı. Onların yolda Araplarla karşılaşma ih-
timali olduğundan tez olarak onları karşılamak 
için bir tabur asker gönderildi. Hakikaten de onlar 
yolda Araplarla karşılaşmış ve savaşmışlardı. On-
ların yanında bulunan bizim Asya Taburu’nun 2. 
Bölüğünden Mutiullah isimli bir kişi şehit olmuş 
ve üçü de yaralanmıştı. Savaş vaktinde memleket 
içerisinde başkaldıran Araplara karşı katı cezalar  
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gösterilmesi gerekli olduğundan, 6. Ordu Kuman-
danı Halil Paşa’nın emriyle, Arapların elebaşları 
asıldı ve isyana katılanların mal varlıkları devlet 
faydasına müsadere edildi. Lâkin bu cezalar, Arap-
ların kendilerinin yaptıkları kötülüklerle kıyaslan-
dığında çok hafifti. 

Kış ayları gelip bastı. Araplar için kum vadile-
rinde yaşamanın zor olduğu bir zamanda Halil 
Paşa Araplar için genel af ilân etti. Bundan sonra 
Araplar azar azar gelip teslim olmaya başladılar. 
Aralık ayının çoğu yağmurlarla geçti. Bu yerlerin 
kışı İdil-Ural’ın mayıs-haziran aylarına benziyordu. 
Her taraf yeşillikti. Kış ayları olmasına rağmen bi-
zim askerler hâlâ hiçbir şeysiz çadırlar içinde yaşa-
yabiliyorlardı. Burada onların yemekleri bol, onla-
rın çoğu kuymaktan (koymak Tatarlara ve bölgede 
yaşayan diğer kavimlerde bulunan krepe benzer bir 
çeşit hamur işi İ.M.)  püreye kadar çeşitli yemekleri 
kendileri hazırlıyorlardı. Bundan dolayı, tabur ye-
mekhanesinde pişen yemekleri yiyen yoktu. 

Hille şehri pek eski zamanlarda Fırat Nehri’nden 
kazılarak getirilmiş ve şimdi Fırat’ın bir kolu sa-
yılan suyun kenarındadır. Bu kol Fırat’tan ayrılıp 
300 kilometre kadar yeri suladıktan sonra Semave 
civarında tekrar Fırat Nehri’yle birleşir. Çok büyük 
hurma bahçeleriyle çevrilmiş bu şehir, Irak’ın hur-
ma ihraç eden en mühim merkezlerinden sayılır. 
Bağdat Sâlnâmesi’nde söylendiğine göre, sadece 
şehir etrafında 400 bin hurma ağacı varmış. Bu-
radan başka hurma yetişen topraklar, Bağdat ile 
Kerbela’ymış. Kerbela’ya bağlı Şifatiye nahiyesinde 
yarım milyon hurma ağacı var. Hille halkı ziraat ve 
ticaretle yaşıyorlar. Buranın 30 binlik halkı 9 mahal-
leye bölünmüş. Şehrin büyük kısmı Fırat Nehri’nin 
sağ tarafında olup, küçük kısmı sol tarafındadır. Bu-
ranın iki yakası bir köprüyle bağlanmış. Şehir etra-
fında eskiden kalmış mühim eserler pek çoktur. Bu 
şehrin 15 kilometre uzağında eski Babil şehrinin ha-
rabeleri var. Bu harabeler hâlâ hükûmetin ruhsatıyla 
Alman âlimleri tarafından incelenmektedir. Burada 
bulunan eşyalar Müze-i Hümayun’a gönderiliyor. 
Bu harabelerde çok kerpiç var. Bu civarda o kerpiç-
lerden çok sayıda bina inşa etmişler. Onlar burada 
bulunan yer yağı (petrol) ile boyandığından pek da-
yanıklı oluyorlarmış. Hille’den 15 kilometre uzak-
lıkta olan Tamasiye köyü civarında Gurud ve oraya 
yakın Delim ve Haşimiye tepeleri var. Bunların tepe 
olmalarının sebebi eski binaların kum ve toprak al-
tında kalmalarındanmış. 156. Alay’ın bir taburuyla 
bizim taburun benim bulunduğum 3. Bölük Divani-
ye şehrine gönderildi. Bu üç günlük yaya yolda hiç 

susuz kalmadık. Çünkü yolumuz hep Fırat’ın kolları 
yanından geçiyordu. Nehrin bu büyük kollarından 
başka yine binlerce ufak kollar toprağı örümcek ağı 
gibi kaplayarak ekinleri suluyor. Suyun en çok yük-
seldiği zamanlarda bu kollar sayesinde su her tarafa 
eşit dağılarak ekinleri suluyor. 

Asya Taburu’nun bu bölüğü Divaniye’de kaldı. 
Kalan asker Semave’ye doğru yola çıktı. Divaniye 
küçük bir yer olup, orada hükümetin erzak depoları 
vardı. Burada nehrin iki sahili de köprüyle bağlan-
mıştı. Biz suyun sol tarafında olan köprübaşındaki 
kışlalara yerleştik. Böylece Asya Taburu, Fırat’ın 
Museb köyünden Divaniye’ye kadar 150 kilometre 
mesafeye dağılmıştı. Biz, çıkması muhtemel isyanla-
rı bastırmak ve orada olabilecek yağma ve talandan 
korumak, Semave’deki askeri koruma gücü olmakla 
görevliydik. Asya Taburu üzerine düşen bu görevi 
tamamen yerine getirdi. Divaniye’deki meskenlerin 
çoğu balçıktan yapılmış küçücük evlerden ibaretti. 
İki bine yakın kişiyi barındıran beş yüz civarındaki 
evlerin sadece hükûmet konağıyla köprübaşındaki 
bir numara (lojman?) ve birkaç ev iyiydi. Köyün 
dört bin civarında olan hurma ağaçlarından başka 
bahçeleri olmadığından meyve ve sebze pek azdı. 

Bir gün birdenbire bütün bölük askerini si-
lah başına çağırdılar. Herkes şaşırdı. Herhalde 
İngilizler geldi, diye düşündük. Çok geçmedi me-
sele anlaşıldı: Bir Arap uruğundan olan bir genç, 
başka kabileden bir kızı sevmiş, ikisi birbirine âşık 
olmuşlar. Genç, bir gün kızı alıp kaçmış. Kız tarafı 
bunu görüp arkalarından kovalayarak yakalayıp 
ikisini de öldürmüşler. Gencin tarafı bunu duyun-
ca toplanıp kız tarafına hücum etmişler. Böylece iki 
uruk arasında savaş başlanmış ve her iki taraftan 
da birkaç kişi ölmüş, birkaçı yaralanmış. Bizim tü-
fekler yanına çağırılmamızın sebebi işte bu olmuş. 

Yaŋa Millî Yol, Sayı:4, Berlin, 1932.

VI

1917 yılı, 10 Ocak günü sabahleyin saat dokuz 
buçuk civarında, bütün halk cami-i şerife doğru 
koşuyor ve her yerden Allahu Ekber sesleri yükseli-
yordu. Biz de ne oldu acaba diye şaşıp kaldık. Me-
seleyi anlamak için çabucak camiye gittik: Güneş 
tutulmuş, onun kurtulması için camide dua edi-
yorlarmış. Hava bulutlu olduğundan güneşi ancak 
saat on civarında görebildik. Güneşin dörtte biri 
kapalıydı. Bazı Araplar: “Ey miskin güneş, kurtulmak 
için nasıl da çabalıyor. Ya Rabbi Resul hakkı için yardım 
et!” diye dua ediyorlardı. 

35Sonbahar 2016

Bizim AHISKA



Divaniye halkı ticaret ve ziraatla geçiniyor. Ti-
caret malları, manifatura, hurma, tütün, et vs. 
idi. Türkiye devletinin İngilizlerle savaşmasına 
rağmen, buradaki Arapların İngilizlerle ilişkileri 
var ve onlarla ticaret de yapıyorlar. Bir tüccardan 
dükkânındaki manifaturayı nereden aldığını sor-
dum. Arap: “İngilizlerden.” dedi. Savaş alanından 
nasıl geçiyorsunuz dedim. O, “Çok kolay, cephe pek 
uzun değil. Fırat ve Dicle nehirleriyle biraz içeri doğru 
ilerledikten sonra çöllerde iki taraftan da askerlere 
rastlanmıyor. Biz şu cephenin ucundan dolaşarak 
İngilizlerle ticaret yapıyoruz.” dedi. Buradaki Arapla-
rın dediklerine göre, İngilizler bir Türk altın lirası-
nı yüz kırk gümüş akçeye ve bir mecidiyeyi (yirmi 
kuruşluk gümüş akçe) yirmi iki buçuk ufak gümüş 
akçeye karşılık olarak hesaplıyorlarmış. Kâğıt para-
yı hiç kabul etmiyorlarmış. Bundan dolayı burada-
ki Araplar da kâğıt parayı mümkün olduğu kadar 
hiç kimseden almamaya çalışıyorlar. Böylece, Arap 
tüccarları halktan kendilerine lâzım olan altın ve 
gümüş paraları toplayıp sandıkla götürüp İngiliz 
mallarıyla değiştiriyorlardı. 

Geçiş noktaları ve menzillerin ihtiyaçları için 
gönderilen kâğıt paralara hiçbir şey satın alınama-
dığından, o paraları pazara götürüp altın ve gümüş 
paralarla değiştirmek gerekiyordu. Altı yedi kâğıt 
lira bir altın liraya satılıyordu. Bu kâğıt parayı topla-
yanlar da İstanbul ve Anadolu’ya gidip hükûmetten 
bir şey satın almak isteyen tüccarlardı. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, burada Türkiye hükûmetinin 
gücü yoktu. Araplar, İngiliz tebaası gibi hareket 
ediyorlar: Buradaki Türk askeri de Araplardan ko-
runmak mecburiyetindeydi. Çünkü bir yerden baş-
ka yere gönderilen askerler her zaman Arapların 
hücumlarına maruz kalıyorlardı. Küçük bir posta 
vazifesi yapanı da korumak gerekiyordu. Çoğu za-
man cepheye gönderilen erzak ve silâhlar da yolda 
soyuluyordu. Bu soyguncuların çoğunluğu, farklı 
yollarla silâhlanan bedevî Araplar oluyordu. Eğer 
bu Arap kuvvetleri bizimle beraber İngilizlere karşı 
savaşmış olsalardı, İngilizler Irak’ta hiçbir karşılık 
gösteremezlerdi. Ne yazık ki, bu bedevîler çok ca-
hil ve bunu anlama ihtimalleri yoktu. Onlar kendi 
şeyhlerinin elinde bir oyuncak gibiydiler. İngilizler 
pek çok Arap şeyhlerine binlerce altın liralar vererek 
bedevîleri Türkler üzerine saldırtıyorlardı. Arap-
ların bu işleri yapmalarının belli bir gayesi yoktu. 
Onların çoğu sadece kızıl akçe ile ak mecidiyeyi bili-
yordu. Düşmanlar burada mezhep farklılıklarından 
gerektiği kadar faydalanmaya çalışıyorlardı. Diva-
niye şehrindeki Araplar bizim mezhepte idiler. Bi-

zim tabur askerlerini yakından tanıdıktan sonra çok 
sevdiler. Aramızda Kazan, Orenburg, Ufa ve Tro-
itskiy medreselerinden pek çok şakirt olup, onların 
Arapçaları çok iyiydi. Onlar Araplarla dinî müna-
zaralar yapıyorlar, camilerde namazdan sonra güzel 
makamla Kur’an okuyorlardı. Kendileri Rus tebaası 
oldukları halde, Türk ordusuna gelerek, Türk vata-
nını kendi vatanları gibi korumaya yardım eden bu 
askerlerin milliyet ve dinî hisleri karşısında Arap-
lar utanıyorlar ve devlete ihanet eden ırkdaşlarına 
lânet okuyorlardı. Onlar kendilerini rahatsız eden 
bu durumdan kurtulmaya çalıştıkları gibi: “Siz on-
ların ihanetlerini görerek bütün Araplar böyleymiş diye 
düşünmeyin. Onlar bunu cahil olduklarından yapıyorlar. 
Lâkin onların böyle cahil olmalarında hükûmetin de suçu 
yok değil.” diyorlardı. 

Şubat ayının gelmesiyle Dicle ve Fırat nehirleri 
taşmaya başladı. İngilizler bu zamana kadar bize 
hücum etmek için hayli hazırlık yapmışlardı. Nehrin 
taşmaya başlamasıyla bizim Dicle kenarındaki 6. 
Ordu’muza karşı harekâta başladılar. Onlar kış 
boyunca bu nehrin taşmasını beklemişlerdi. Çünkü 
nehrin taşmasından dolayı savaş gemileri en büyük 
olanları bile Bağdat’a kadar gidebilecek ve bu 
hücumlarda büyük yardımları dokunacaktı; öyle 
de oldu. Nehir kenarında bulunan Türk ordusunun 
en mühim kuvveti, bu büyük gemilerden eden 
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ağır topların ateş yağmuru altında kaldı. İngilizler 
kendi kara, süvari, topçuları, uçakları ve savaş 
otomobilleriyle bizden hayli üstündüler.  Bundan 
başka parayla satın aldıkları çöldeki bedevîleri de 
bizim üzerimize gönderiyorlardı. Buna rağmen 
Bağdat’tan 157 kilometre aşağıda olan Kutü’l-
Amad civarında Türk askeri çok karşılık gösteri-
yorlardı. Bu savaştaki top seslerini biz gök gürül-
tüsü gibi işitiyorduk.  

İngilizlerle birlikte Türklere karşı gönüllü olarak 
savaşırken ölen Arapları Kerbela’ya defnetmek 
için taşıdıklarını görüyorduk. Onları orada İmam 
Hüseyin’in kabri yanında gömüyorlarmış. Bu mezar 
Şiiler için kutsal sayıldığından, onu ziyaret etmek farz 
gibi olduğundan, oraya İran’dan ve Hindistan’dan 
binlerce hacı geliyormuş. Bunun için her bir ölüyü 
oraya defnetmeye çalışıyorlar ve bunun için verilen 
paranın miktarına göre yer alıyorlarmış.

Savaş başladıktan on beş gün sonra çok kötü 
haberler geldi: Dicle’deki ordumuz bozulmuş ve 
asker Bağdat’a doğru çekilmeye başlamış. Diva-
niye camiinde Türk askerinin yenmesi için dualar 
edildi. Bütün halk gözyaşıyla Allah’tan bir yardım 
diliyordu. Bizim ordumuzdan birkaç defa fazla 
olan düşman karşısında askerimizi kaybetmemek 
için, Bağdat’ın aşağı tarafındaki Aziziye’ye ka-
dar çekildik. İngilizlerin savaş gemileri, ordunun 
bir yerde durup müdafaa etmesine izin vermiyor, 
savaş otomobilleri orduyu yandan kuşatmak 
istiyordu. Bunun için Türk kuvvetleri mümkün 
olduğu kadar az can kaybıyla Bağdat’a kadar geri 
çekilmek mecburiyetinde kaldı. Mart başında 6. 
Ordu Kumandanı Halil Paşa’dan Semave ve Fırat 
grubu kumandanı Ahmet Bey’e bir mühim gizli 
yazı geldi: “Çok çabuk Bağdat civarında olan Falluce’ye 
çekiliniz!”  

Bağdat İngilizler tarafından ele geçirildiği gün 
Fırat grubu düşman ordusunun arkasında 250 ki-
lometre mesafede yoldaydı. Eğer Bağdat’tan sade-
ce altı saatlik mesafede olan Falluce de düşmanın 
eline geçerse, bizim çekilecek yolumuz da kesilmiş 
olacaktı. Bu da İngilizler için hiç de zor bir iş de-
ğildi. 5 Mart’ta Semave’den dönmekte olan Fırat 
grubu Divaniye’ye geldi. Burada onlara katılarak 
biz de Falluce’ye geri dönecektik. 

Divaniye il merkezi olduğundan, burada 
hükûmetin hayli malı ve depolarda ordunun erzakı 
vardı. Bunları ne yapmak lâzım? Bizi arkadan İngi-
lizler kovalamasa da Bağdat’ta devam eden savaşın 
sonu bizim için belirsizdi. Grubun burada kalma-
sı da imkânsızdı. Divaniye boş bırakılırsa çöldeki 

bedevî Araplar oradaki malları yağmalayacaklar-
dı. Bundan dolayı, Asya Taburu’ndan 35 kişilik bir 
takım askeri Araplar ve İngilizlere kurban olarak 
bırakıp yola çıktık. Önce Reşadiye’ye oradan Ebu’l-
Kasım’a ve oradan da Hille’ye geldik. Buradaki arka-
daşlarımızla görüşüp çok sevindik. Bizim taburun 
kumandanı Ramazanof ikinci ve dördüncü bölük-
lerle buradaydı. Asya Taburu 9 Mart’ta çekilecekti. 
Sabahleyin ikinci bölükten bir ekmekçi adamımız 
fırından tabur kışlasına dönerken sokakta Araplar: 
“Asya Taburu çoktan şehirden gitti. Çabuk ol, arkaların-
dan yetişirsin!” demişler. O da onların dediklerine 
inanarak şehirden çıkıp hurma ağaçları arasında 
dolaşmaya başlamış. Orada ona birkaç Arap hücum 
edip silâhını almışlar. Bölüğü biraz aradıktan sonra 
kendisinin kandırıldığını anlayıp geri döndü ve ba-
şından geçenleri bölük kumandanına anlattı. 

Bu mesele Ramazanof’a bildirildi. Onun emriyle 
o asker Asya Taburu’nun önüne getirildi. Yola çık-
maya hazırlanan tabur önünde Ramazanof ona ba-
karak: “Şimdi sağ ve solumuzdan İngilizler geliyorlar. 
Binlerce Türk kardeşlerimiz düşman karşısında vatan 
için kan döküyorlar. Sen bir tane bile düşman görmeden, 
kendinden de pahalı olan silâhını bir Arap’a verip hangi 
yüzle bu tabura döndün? Asker kuralını sadece kendi 
canı ile beraber vermesi lâzım.” dedi ve hızlı bir şe-
kilde tabura dönerek: “Böyle bir asker taburda bulun-
masın. Öylelerini şimdiden vuralım! İçinizden hanginiz 
onu vurmak istiyorsa öne çıksın!” dedi. O anda bir 
asker öne çıktı. Ramazanof belindeki silâhını aldı 
ve soğukkanlılıkla: “İşte buradan bakarak nişan al!” 
dedi. O anda suçlu asker Ramazanof’un önün-
de bir heykel gibi duruyordu. Öne çıkan asker 
Ramazanof’un emriyle arkadaşının alnına silâhının 
namlusunu dayayarak ateş etti. Asker çok fecî şe-
kilde “Hazır ol” durumunu bozmayarak sırt üstü 
düştü, öldü. Bu vurulan askerin, kumandanına 
itaat etmesi şaşırtıcı bir durumdu. Kendisinin vu-
rulacağını bildiği hâlde gayet sessiz, taş gibi kendi 
cezasını bekliyordu. Ramazanof önemsiz bir ceza 
vermiş gibi: “Bu hayvanı bir kenara atın, itler yesin, 
gömmeyin!” dedi ve yanındaki askere bakarak: “Te-
şekkür ederim!” dedi. Öldürülen askeri sürükleye-
rek Fırat Nehri’ne attırdı. 

Bütün bu vak’aları grup kumandanı Ahmet Bey 
hükûmet binasının balkonundan seyrediyordu. 
Biz onun böyle bir vak’a karşısında sessiz kalarak 
seyretmesini anlayamadık. Ramazanof’un deliliği-
ne kurban olan arkadaşımıza çok acıdık.

Yaŋa Millî Yol, Sayı:5, Berlin, 1932.
Devamı var.
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