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Deyri-Zor sancağına gelip on beş gün bek-
ledikten sonra burada Asya Taburu’ndan 150 
kadar kişi toplandı. Bunlar hariç yine 50 kadar 
askerimiz sırtlardaki menzillerde görev yapı-
yorlardı. Bu vakitlerde Halep şehri tarafından 
bir bölük asker geldi ve cepheye geçti. Onlar 
Heyet etrafındaki bizim çekildiğimiz cepheye 
gönderilmişlerdi. Orada bir fırka asker toplandı. 
Onların kumandanı Şükrü Naili Bey’di.1 Heyet 
ile Deyri-Zor sancağı arasındaki 300 kilometre 
civarındaki yol hâlâ tehlikeliydi. O yol etrafın-
daki bütün menziller Arap aşiretleri tarafından 
yağmalanma tehlikesi altındaydı. Yoldan geçen 
askeri, postayı ve cepheye gönderilen erzakları 
yağmalama olayları sürekli oluyordu. İşte bu 
yolu koruma işi Asya Taburu’ndan kalan asker-
lere düşmüştü. 

Halep şehrinde bulunan Umum Hat Kuman-
danı Kemal Beğ, Fırat hattını korumak için Asya 
Taburu’ndan kalan askerlerden bir bölük teşkil 
edilmesini emretti.

Deyri-Zor şehrinde bulunanlardan bir süva-
ri birlik teşkil edildi. Onun kumandanı olarak 
o dönemlerde Deyri-Zor’da olan Yüzbaşı Nuri 
Beğ tayin edildi. On beş günden sonra Halep’ten 
atlar geldi. Nuri Bey başka bir yere tayin edildi. 
Halep’ten onun yerine Mülâzım Emrullah Efen-
di geldi. Gelen atların sayısı sadece 120 oldu-
ğundan, kalanlarımız yaya olarak kaldı.

Deyri-Zor ile Heyet arasındaki bütün yolları 
koruma işi bizim bölüğümüz üzerinde olduğun-
dan, bölüğün kalacağı yer yolun tam ortasında 
bulunan Anah kasabası olarak belirlenmişti. 
Piyadelerin bir kısmı, Deyri-Zor’dan Heyet’te-
ki fırkaya erzak götürmekle görevliydi. On beş 
şahtura un ve yağ yüklendi. Onlara ben kuman-
dan oldum, 30 kişiyle Fırat boyunca yola çıktık. 
Kalan piyade asker posta yoluyla gittiler.

1917 yılı 25 Kasım. Bu tarih bize ilk seferimizi 
hatırlatıyordu. Şahturların idaresi, o dönemde 
ve şimdide olduğu gibi, Arapların elindeydi. Biz 
her gün sabahleyin yola koyulup birbirimizin ar-
kasından akşama kadar akıyorduk. Akşamleyin  
1  Bu kişi bugün (1932) İstanbul’da Üçüncü Kolordu Kumandanı 

olan Şükrü Naili Paşa’dır. 

uygun bir yerde durup şahturları tekrar bağlı-
yorduk. Askerler gece boyu nöbet tutup gün-
düzleri uyuyorlardı. Ebu Kemal ile Anah ara-
sında geceyi geçirirken bizim askerler beni 
uyandırdılar: “Haydi, Hidayetullah Çavuş, et yen-
meye hazırlanıyor!” dediler. Kalkıp baksam bizim 
yiğitler oradaki bir bedevinin ineğini yakalayıp 
kesmişler, güzel şekilde haşlamışlar. Ben onla-
ra bu yaptıklarının çok fena bir şey olduğunu 
söyledim. Onlar buna cevap olarak, kendileri 
Deyri-Zor tarafına giderken orada oturan be-
devilerin onları soyarak, elbiselerini alıp, çırıl-
çıplak bıraktıklarını söylediler. Demek bu bir 
intikam alma işiydi! Doyuncaya kadar et yedik, 
et suyu içtik. Gece yarısı çalınarak pişirilmiş 
bu et, çok lezzetli geldi. Kalan etten şahturları 
kullanan Araplara verdik. Onlar da meseleyi 
anladıktan sonra bu işin çok yerinde olduğunu 
söyleyerek helâl diyerek, afiyetle yediler. Sabah-
leyin uykudan kalktığımda o civardaki bedevi-
lerin inek aradıklarını gördüm. Onlar askerle-
rin çavuşunu arayarak benim yanıma geldiler. 
Onlara: “Burada kurtlar yok, ineklerinizi neden 
şahturda arıyorsunuz? Belki sizin sığırı bizim asker-
lerin giyimleri yemiştir. Siz önce buradan geçerken 
bizim askerlerden soyduğunuz elbiselerden sormayı 
deneyin!” dedim. Onla bir birilerine bakarak bi-
raz konuştular ve kendilerinden eski hesapları 
sorulmasından korkmuş olmalılar ki çabucak 
bizim yanımızdan uzaklaştılar. Biz yolumuza  
devam ettik. 

Kış ayları olmasına rağmen burada hâlâ kar 
yoktu. Geceleri kırağı oluyor. Şahtur içerisin-
deki sular buz tutsa da, gündüzleri hava çok 
iyi, hatta biraz sıcak oluyordu. Yağmurlar bu 
dönemde yağdığından ekinler de bu zaman-
da ekiliyor. Yemyeşil Fırat boyunca yolculuk 
yapmak çok neşeliydi. Bu güzelliği sadece bir 
leke bozuyordu. Bundan 14 ay önce bu yerler-
den bütün Asya Taburu geçmişti. Bizim şim-
di nehirdeki hareketimiz o günleri gözlerimiz 
önünde canlandırıyor ve kıymetli şehit ve esir 
arkadaşlarımızı hatırlatıyordu. Fırat kenarında-
ki hiçbir şey bize yabancı değildi. Savaşta şehit 
olan arkadaşlarımızı şu suyun kenarında görü-
yor gibi oluyorduk. Fırat kenarı onlar hakkında 
bir hatıra olarak kalmıştı. İdil boyu Türk-Tatarı! 

Birinci Dünya Savaşı’nda İdil-Ural Türkleri
ASYA TABURU - V

 
Yazan: Asya Taburu Çavuşlarından Lütfullahoğlu
Türkiye Türkçesine Aktaran: İlyas Miftakhov

Bizim AHISKA

30 Yaz 2017



Gelecekte senin bir oğlun, bir kızın şu Fırat ke-
narından geçecek olursa, onun gemisi şu nehir-
den akarsa, o bizi hatırlasın! Asya Taburu’nun 
İngilizlerle savaştığı Ramadiye kasabasındaki 
nehir tarafında olan mezarları arasın, bulsun 
ve şehit olan Tatarların ruhlarına bir Fatiha  
okusun!

Biz Fırat Nehri’yle altı gün aktıktan sonra 
Anah kasabasına ulaştık. Yukarıda da denildiği 
gibi Anah çok güzel bir yerde kurulmuş. O ne-
hir kenarından uzayıp gittiğine göre ben her 
geldiğimde kendi köyümü hatırlıyorum. Bura-
ya ulaştıktan sonra kendim bulunduğum şah-
turdaki eyer vesaireyi alarak 
bölüğümüzün kalacağı yere 
gittim. Orada eyerler için bir 
yer yapıldı. Ben de oranın me-
muru oldum. Erzakla dolu 14 
şahturu Heyet kasabasındaki 
fırkaya gönderdik.

İş başında olmayan atlı ve 
yaya askerlerimizin sürekli 
kalacağı yer olduğundan, 
burada her zaman yüze 
yakın asker bulunuyordu. 
Burada bölük kumandanı 
Emrullah Efendi ile beraber 
başçavuşlardan Kazanlı Se-
lahaddin, Hidayet, Ufalı 
Muhammed Rahim, Kırımlı 
İlyas ve başka küçük çavuş-
lar vardı. Gerekli olduğunda 
bu çavuşlar idaresi altında 
muhafız askerler gönderi-
liyordu. Yine bazı ehemmi-
yetli menzillerde çavuşların 
emrinde yerine göre 15-30 kadar nefer bulunu-
yordu.

Bizim bütün askerimiz, bundan önce şu ci-
vardaki bedevi Araplar tarafından soyulduğun-
dan onlara hiç güvenmiyorlardı. Bundan dolayı 
onlar baskıncılara karşı çok sert davranıyorlardı. 
Şu 300 kilometrelik yol etrafındaki haydutlukla 
geçinen bedeviler Tatar adını duyar duymaz tit-
riyorlardı. Ayrıca bizim askerlerimizden soyul-
muş eşya ve elbiseyle yakalanan Araplara hiç 
merhamet yoktu. Bu Araplar, kendilerinin ilk 
defa bu topraklardan geçerken çok merhamet-
li olan Tatar askerini intikamcı olmaya mecbur 
eden işlerini çok iyi anlamışlar ve o işlerinden 
bin defa tövbe etmişlerdi. 

Türk-Tatar askerinin atlı takımları Heyet’te 
bulunan Şükrü Naili Beğ’in fırkasıyla irtibatta, 

ondan emirler alıyor ve ona göre hareket edi-
yordu. Bizim Tatarlar çok kısa zaman içerisinde 
çok iyi atlı asker oldular. Onların çoğunluğu at 
üzerinde büyüdüğünden bu hiç de zor olmadı. 
O atı aldığı günden itibaren at üzerinde ateş edi-
yor, kılıç sallıyor ve süngü tutabiliyordu. Bizim 
bu atlılarımızın İngilizlerin Heyet’e yaptıkları 
hücumlarını geri püskürtmede yardımları yok 
değildi.

Bizden başka Anah’ta hat ve nokta kuman-
danlıkları vardı. Hükumet konağı ile kışlalar 
kasabanın ortasında olup, bizim bölüğün mer-
kezi menzilden kenarda bir mahallede, müsta-

kil evlere yerleştirilmişti. Bir 
gün akşam bizim kaldığımız 
evin sahibi olan bir Arap kadını 
yanımıza koşarak geldi: “Benim 
oğlumu komşu mahallede tutukla-
mışlar. Belki öldürmüşlerdir. Lüt-
fen çabuk asker gönderin!” diye 
yardım istedi. Biz çabukça onun 
gösterdiği yere gittik. Önümüz-
deki manzara çok üzücüydü. 
Kırklı yaşlarda bir Arap silahla 
vurulmuş, yerde yatıyor. Biz 
hemen onun yarasını sardık. 
Fakat bizim ev sahibinin oğlu 
burada gözükmüyordu. Onu 
aramaya başladık. O bir odaya 
kapatılmıştı. Araplar oda kapı-
sını açmıyorlardı. Kapıyı tek-
me atarak kırdık. Erkekler ve 
kadınlarla dolu olan bu odada 
eli, ayağı bağlı iki kulağı ke-
silmiş, kanlar içerisinde bizim 
Arap yiğidi yatıyordu. Mesele 

şundan ibaretmiş: Bu Arap yiğidi, şu evdeki kızı 
seviyormuş. Akşamleyin onun kızın evi etrafın-
da dolaşmasını gören kızın akrabaları çok sinir-
lenmişler. Sonra tartışmaya başlamışlar, kavga 
etmişler. Yiğit bunların birisini vurmuş, kız ta-
rafı da yiğidi yakalayıp odaya kapatmışlar. Elini 
bağlayıp kulaklarını kesmişler. Biz gelip yetiş-
meseydik kim bilir, belki yavaş yavaş öldürmüş  
olurlardı.

Yaŋa Millî Yol, Sayı 12, Berlin 1932

XIII

1918 yılının kışından yazına kadar bizim bö-
lüğümüzün karargâhı Anah’taydı. Atlı ve yaya 
askerlerimiz, Deyri-Zor ile cephedeki Şükrü 

Akçuraoğlu Yusuf Beğ, Yaŋa Millî Yol 
dergisi Başyazarı Ayaz İshakî ile - 1931. 
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Naili fırkası arasında hiç durmadan gidip geldi. 
300 kilometre civarında olan bu yol artık eşkıya 
bedevilerden temizlenmişti. Buradaki Araplar, 
Tatar askerinin kim olduğunu artık tamamen 
anlamışlardı. Bu iki arada yürüyen yüze yakın 
atlılarımız başçavuşlardan Ufalı Muhammed 
Rahim ile Kazanlı Selahaddin’in kumandası 
altındaydı. Onlar aynı zamanda Şükrü Naili 
Beğ’in emrine de hazır bir vaziyetteydiler. Her 
gün onunla görüşerek, etrafta olan bitenler-
den onu haberdar ediyorlardı. Ayrıca Muham-
med Rahim Çavuş ve onun emrindeki birta-
kım atlılarımız çok iyi bir askerî eğitim görmüş 
olduklarından, onlar bizi Şükrü Naili Beğ’e  
sevdirmişlerdi.

Mart ayında İngilizler hücuma başlayıp He-
yet kasabasını almaya çalıştılar. Fakat çok iyi bir 
kumandan olan Şükrü Naili Beğ karşısında on-
lar hiçbir şey yapamadılar. Onların üç hücumu 
da geri püskürtüldü. İngilizler dördüncü hücu-
ma hazırlanmaya başladılar. Onların uçakları 
her gün sabahtan akşama kadar uçarak bizim 
cepheye gelmekte olan erzak ve silahları yok 
etmeyi düşünüyorlardı. Ormansız, dağsız, çıp-
lak bir yerde olan bu yoldaki yüklere düşman 
uçakları çok şiddetle hücum ediyorlar. İnsan 
değil bir hayvan görseler bile makineli tüfekler-
den kurşun yağdırmaya başlıyorlardı. Bundan 
dolayı cephe arkasındaki işler ancak geceleyin 
yapılabilirdi. Bu fırkayı yenemeyen düşman ku-
mandanları ne yapacaklarını bilmeyip şaşırmış-
lardı. Bir gün İngiliz grup kumandanıyla erkânı, 
savaş uçağıyla bizim cephe arkasını incelemeye 
çıkmışlar. Bizim taraftan açılan ateşle uçak in-
meye mecbur olmuş ve düşman kumandanları 
esir edilerek, bizim yol muhafızı askerlerimize 
teslim edilmişler. Onlar direk develerle geriye 
doğru gönderilmişler. O günden itibaren İngiliz 
uçakları bunları gözden kaçırmıyorlar ve kur-
tarmak için fırsat bekleyip her gün bunlar üze-
rine uçmaya başladılar. Onlar Anah’a ulaşma-
dan birkaç defa uçaklarla hücum ederken bizim 
askerlerimiz esirleri öldürmek istiyorlar. Fakat 
Yüzbaşı Nuri Bey araya girerek onları ölümden 
kurtarıyor.

İngilizler kendilerinin esir olarak giden 
kumandanlarını yol üzerindeki muhafızlar elin-
den kurtaramadıktan sonra, bizim Heyet’teki 
grubumuza çok sert hücumlara başlayıp orayı 
kuşatmışlardı. Esirler Anah’a ulaştığında Şükrü 
Naili Beğ’in fırkası da kendinden kat kat üstün 
olan düşmana karşı dayanamayıp esir düşü-
yor. Şükrü Naili Beğ sadece yanındaki birkaç  

muhafızıyla kurtulmayı başarıyor. 
Fırka esir düştükten sonra, yol muhafızı olan 

Asya Taburu’nun atlıları Anah’a dönüyorlar. 
Heyet tarafında olan 40 yaya askerimizin ne 
hâlde olduğunu bilmiyorduk. Onlar bizden 80 
kilometre kadar geride kalmış olduklarından, 
onların çabuk dönmeleri mümkün değildi. 
Hadise’de bulunan Almanların telsiz telgraf bö-
lüğü ile onun muhafızı olan bizim 30 askerimiz 
de Anah’a ulaştılar. Fırkanın esir düşmesiyle 
birkaç saat içerisinde İngiliz savaş otomobille-
rinin Anah’a çok yakın olan Salihiye’ye kadar 
ulaştıkları haberi geldi. Akşam idi. Büyük bir 
cepheyi korumak için Asya Taburu’nun sade-
ce bir bölüğü kalmıştı. Deyri-Zor tarafındaki 
40 piyade askerimizden hiçbir haber yoktu. 
Elimizde tüfekten başka hiçbir silâh da yok: 20 
bin düşmana karşı Anah’ı korumaya çalışmak 
sadece anlamsız bir çaba olurdu. Bunun için biz 
Deyri-Zor tarafına hareket etmeye karar ver-
dik. Zaman kaybetmemek gerekir; düşmanın 
bizim üzerimize saldırma ihtimali vardı. Lâkin 
bizim bu fikrimizi Anah’ta bulunan hat kuman-
danı kabul etmedi. Oradaki hükûmet ambarla-
rını bırakıp gitmeye emir olmadığından o bizi 
gönderemiyordu. Anah’ta kalmak da sadece 
İngilizlere teslim olmak demekti! Biz bu konu-
da bir iki saat düşündük ve Bölük Kumandanı 
Emrullah Efendi’yle beraber 10 askeri men-
zilde bırakıp, kendimiz yola çıktık. Menzilde 
bizimkilerden başka yine Arap ve Türklerden 
de 30 kişi vardı. Biz onları İngilizlere kurban 
ettik. Bölüğümüzün eyer ve başka malzeme-
lerle birlikte erzakımız da orada bir ambarda 
kaldı. Uzayıp giden bu köyün ortasından ge-
çerken Almanların telsiz telgrafçılarının da 
geri çekilmeye hazırlandıklarını görüp dura-
rak onları da bekledik. Onlar muhafızlar hariç  
20 kişiydi.

Gece boyu yürüyerek ertesi gün saat on ci-
varında yolumuz üzerinde bulunan Mehneviye 
denilen erzak menziline geldik. Onun kuman-
danı bizim sabık Asya Taburu’nun birinci bölük 
ve birinci takım kumandanı olan zabit vekili Ali 
Beğ çıktı. İngiliz uçakları buraya da ulaştılar. 
Bize ateş yağdırdıktan sonra bizim önümüzde 
olan Ebu Kemal’e doğru gittiler. Onlar şüphesiz 
kendilerinin esir düşen kumandanlarını arıyor-
lardı. 15 dakika geçer geçmez onlar tekrar dö-
nüp Anah’a doğru gittiler. Menzil kumandanı 
Ali Bey bizim askerlerimize erzak vermiyordu. 
O, “Anah Hat Kumandanı imzasıyla askerilerimizin 
ne kadar olduğunu gösteren bir kâğıt olmadığından 
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ben size nasıl erzak vereyim?” diye tartışırken, 
Anah tarafından yolda tozları kaldırarak gelen 
siyah şeyler gözüktü. Hepimiz: “İşte Hat Kuman-
danı kendisi de geliyor herhalde!” dedik. Bir dakika 
sonra o kara şeylerin düşman savaş otomobille-
ri olduğu anlaşıldı. Artık fazla düşünmek için 
zaman kalmamıştı. Yanımızda makineli tüfek 
mermileri uçuşmaya başladı. Biz yaslanmış tü-
feklerimizi bile alamadan dağılmaya mecbur 
olduk. Ben birkaç arkadaşımla Fırat Nehri’nin 
kenarına gidip sahilde saklandım. Dört oto-
mobil köyün etrafını sarmış ve her taraftan 
ateş ediyorlardı. Menzilden çıkamayanlar esir  
düştüler.

Biz yavaşça menzilden uzaklaştık. Yolda Al-
man telsiz telgraf grubunun bırakıp gittiği at 
arabalarını gördük. Biz atları yakalamak için 
uğraşırken düşman otomobilleri tekrar bizim 
tarafa doğru gelmeye başladı. Biz tekrar tepe-
nin arkasına geçtik. Otomobiller doğru Ebu 
Kemal’e doğru gittiler. Onlar o esir kumandan-
larını kurtarmaya gidiyorlardır diye düşündük. 
Otomobiller geçtikten sonra artık tehlike kal-
mamıştı. Biz atlara binerek yoldan çöle doğru 
yürümeye başladık. Giderken yine Almanlarla 
karşılaştık. Biz dört Tatar, beş Alman akşama 
kadar beraber yola devam ettik. Ebu Kemal’e 
10 kilometre kala bir yerde atlarımıza su içir-
mek için Fırat’a doğru inmeye başladık. Ebu 
Kemal’e giden posta yolu üzerinden geçmemiz 
gerekiyordu.  Almanlar durarak yol toprağını 
incelediler ve “Zer gut!”(çok güzel) dediler. De-
mek buraya otomobillerin gelmediği belli oldu. 
Nehirde atlarımıza su içirdikten sonra biraz 
dinlendik. Mehneviye’den çöle kaçıp dağılmış 
olan arkadaşlarımız da birer birer toplanmaya 
başladılar.

Yemeğimiz olmadığı için ben Selahaddin 
Çavuş’la beraber su kenarında gözüken bir 
Arap çadırına gittim. Orada biraz buğday var-
dı. Onu öğütmek için Arap’la konuştuk. O bir el 
değirmeni gösterdi. Selahaddin’le o değirmenin 
yanına karşılıklı oturarak onu çevirmeye başla-
dık. Taşın üzerinde tutmak için kullanılan ahşap 
sapı sağlam olmadığı için buğdayı öğütmek çok 
zor oldu. Bir saat kadar uğraştıktan sora kırıl-
mış bulgura benzer bir un oldu. Menzile gidip 
demir üzerinde yufka yapıp yedik. Menzilde 
esir İngiliz kumandanlarını koruyan onbaşı Ah-
met ve onun askeriyle birleştik. Onlar yanında 
artık düşman kumandanları yoktu. Onların de-
diklerine göre şöyle olmuş: Onlar Ebu Kemal’e 
doğru giderken, arkadan dört uçak gelip alçak 

uçuş yaparak kumandanlarına selam vermişler 
ve geri çekilmişler. Esirler buna çok sevinmişler. 
Onlar biraz yavaş gidilmesini rica etmişler. Fa-
kat onbaşı bunu kabul etmeyerek hızlandırmaya 
başlamış. Onlar böylece tartışarak devam eder-
ken aniden arkadan iki savaş otomobili gelmiş. 
Koruyuculara artık düşünmek için zaman kal-
mamış. Kumandanları bırakıp kaçmışlar. On-
ların yanında sadece Yüzbaşı Nuri Beğ kalmış. 
Birkaç dakika sonra otomobiller gelip kuman-
danlarını kucaklayıp, öpüp arabaya oturtmuş-
lar ve gitmişler. Giderken onları ölümden kur-
taran Nuri Beğ’e çok teşekkür ederek: “Sen bizi 
koruduğun için seni esir almıyoruz! Burada kalma, 
yoksa esir düşersin.” diyerek onu yol kenarında  
bırakıp gitmişler.

Yaŋa Millî Yol, Sayı 1, Berlin 1933 
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Biz on beş kadar arkadaş bu küçük menzil-
den çıkıp Ebu Kemal nahiyesine geldik. Orada 
Halep tarafından gelmiş bir bölük atlı askere 
rastladık. Onun kumandanı bizi: “Siz niye ka-
çıp geliyorsunuz!” diyerek bir kilere kapattırdı. 
O gün ikindiye kadar Anah tarafından İngiliz-
lerden kaçarak kurtulan arkadaşlar berber top-
landı. Atlı askerin kumandanı vaziyeti bir türlü 
anlayamamıştı. Güneş batmaya yaklaşırken bir-
denbire bağrışma sesleri duyuldu. Bizim muha-
fızlar da yok oldu. Biz hepimiz ne oldu acaba di-
yerek kilerden çıktık. Bütün halk kıyamet kop-
muş gibi sağa sola koşuyor, bağırıyor, kaçışıyor-
du. Atlılar da kasabayı bırakıp çıkıyorlardı. Bizi 
göz atına alan kumandan da çoktan kaçmıştı. 
Biz de fazla düşünmeye zaman olmadığından 
arkadaşlarla bir tarafa doğru kaçtık. Düşmanın 
ateşli otomobilleriyle atlıları Ebu Kemal’e giri-
yorlardı.

Biz kendimizi kurtarmayı düşünerek halk 
denizi arasında giderken Fırat kenarında iki 
şahtur gördük. Onların yanında ona yakın be-
devi Arap duruyordu. Ben İlyas Çavuş’la ko-
nuşup Fırat’ın öbür tarafına geçmeyi münasip 
gördüm. Başkaları da bu fikri uygun gördüler. 
Suyun öbür tarafına geçince İngiliz korkusu 
kalmayacaktı. Biz bu konuda gemici Araplarla 
pazarlık yapmaya başladık ve bir tüfek vermek 
şartıyla anlaşarak, 18 kişi öbür tarafa çıktık. Bizi 
orada yirmi civarında bedevi karşıladı. Biz vaat 
ettiğimiz silâhı vermek istemedik. Onlar bizim 
bir iki arkadaşımızın silâhlarına sarılıp zorla  
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almaya başladıktan sonra biz iki Arab’ı vurduk. 
Bu, Arapları korkuttu. Biz de su kenarından yu-
karıya doğru gittik. Biraz gidince karşımıza üç 
Arap çıkarak bu akşam kendilerine misafirliğe 
davet etmeye başladılar. Onlar bizi karşımız-
daki 40 bedeviyle korkutmaya çalışıyorlardı. 
Bunların düşünceleri şüphesiz kötüydü. Onlar 
bizi önümüzdeki bedevilerle beraber soymayı 
düşünüyorlardı. Biz onlardan ancak ateş ederiz 
diyerek korkutup ayrılabildik. Güneş battı. Bir-
den küçük çalılar arasındaki Arap çadırlarına 
çıktık. Otuz civarında çadır var. Arapların hep-
si tüfek, balta, kılıç ve bıçakla silâhlanmışlardı. 
Biz hepimiz 18 kişi olsak da elimizde sadece 
sekiz tüfek vardı. Kendimizi Araplardan ku-
şatmamak için bize çabuk su kenarına inip hiç 
olmazsa bir tarafımızla da olsa suya dayanma-
mız gerekiyordu. Bundan dolayı ben arkadaş-
lara su kenarına inmeyi emrettim. Bunun için 
bize bedevilerin çadırları arasından geçmemiz 
gerekiyordu. Böylece ilerlerken sağ tarafımız-
dan dört Arap karşımıza çıktı. Bunların ikisi 
bir eşeğe binmiş, kalan ikisi eşeği kovalayarak 
hızlandırmaya çalışıyorlardı. Bunlar benim ya-
nıma yaklaştılar. Yanımda olan Trablusgarplı 
Onbaşı Fevzi, bu gelen Arapların birisinin di-
ğerine: “Ne duruyorsun, atla, bir ikisinin kafasını 
kes!” dediğini söyledi. Ben bunu duyar duymaz 
yanımdaki Minleahmet’e: “Tüfeğin tetiğine bas!” 
dedim. Eşek ve onun üzerindekiler yere düş-
tüler. Kaçmaya başlayan iki Arab’ın birisi de 
düştü. Biz de yolumuza devam ettik. Bu vaka 
çadırdakileri çok korkuttu. Onlar toplanıp bizi 
kovalamaya uğraştılar. Lâkin sekiz tüfeğin bir-
den ateş etmesi onların çabalarının gerçekleş-
mesine mani oldu. Onlar epeyce çabaladıktan 
sonra dayanamayıp geri dönüp gittiler. 

Karanlık inmeye başladı. Her şeyden ke-
narda, hükûmetten uzak olan yerlerde insan 
öldürüp geçmek çok kolay bir iş değildi. Yolsuz 
yerlerden gitmek korkutuyordu. Su kenarın-
dan ilerlerken geride kalan Araplar, bizim yo-
lumuzu biliyorlardı. Biz bunu konuşarak aziz 
arkadaşımız olan Fırat Nehri’nden ayrılıp çölün 
içine doğru gitmeye karar verdik. Bir iki kilo-
metre açıldıktan sonra yukarıya doğru ilerleme-
ye başladık. Elimizde hiçbir harita, kıblenâme 
yoktu. Bundan dolayı yolu tamamen kaybettik. 
Birazdan önümüzde bir ateş göründü. Arap ses-
leri duyuluyordu! Yola devam etseydik Arap-
ların üstüne varıp çıkacaktık. Biz durup yine 
düşündük. Eğer biz kaybolarak aşağıya doğru 
gitmiş olsak, o şeyhleri öldürülen kabilenin eline 

düşme ihtimali vardı. Epey düşündükten sonra 
biz yine aziz arkadaşımız olan Fırat Nehri’ni 
bulmaya karar verdik. Biz geldiğimiz yoldan 
geri gitmeye başladık. Çok uzak sağa sola yü-
rüdükten sonra Fırat’ı bulup çok sevindik ve 
kendi memleketine kavuşmuş insan gibi mutlu 
olduk. Geceyi Fırat sahilinde geçireceğiz. Arap-
lara karşı savunabileceğimiz bir mekân bulduk. 
Nöbetçiler belirleyerek yatıp uyuduk. Gece bizi 
rahatsız eden olmadı.

Ertesi gün sabahleyin güneşle birlikte kalkıp 
yola koyulduk. İki saat kadar gittikten sonra 
karşımıza bir atlı jandarma çıktı. O çok kork-
muş, kaçarak geliyordu. İki jandarmaymış. Yol-
da bedeviler onun arkadaşını yakalayıp atını 
almışlar ve kendisini öldürmeye başlamışlar, o 
kaçmış! O da bize katıldı. Biraz gittikten sonra 
dinlenmek için oturduk. O anda jandarma giyi-
minde bir atlı Arap göründü. Çağırdık, geldi. O 
ileride çok korkunç bir Arap aşireti olduğunu 
ve kendisinin de bizimle beraber onlara kar-
şı gideceğini söyledi. Biz de kabul ettik. Biraz 
gittikten sonra gerçekten de çok sayıda bedevi 
Arap çadırlarına çıktık. Lâkin Araplar kendileri 
gözükmüyorlardı. Bir çadır yanında durup su 
içtik ve yola devam ettik. Bize katılmış jandar-
ma elbisesi giyen Arap, bizden geride kalarak 
orada bir Arap’la bir şeyler konuştu ve tekrar 
bize katıldı. Bir de ne görüyoruz: Arkamızdan 
beyaz ata binmiş bir Arap şeyhi kumandası al-
tında bedeviler bizim üzerimize doğru koşuyor-
lar. Biz yine sekiz silâhla aynı anda ateş etmeye 
başladık. Arap şeyhi bize eliyle işaret ediyordu. 
Bizim Arap jandarma yine şeyhin yanına gidip 
konuşup geldi: “Şeyh sizinle konuşmak istiyor, 
onun hiç kötü niyeti yok.” dedi. Lâkin kötü ni-
yeti olmayan bir insanın yüzlerce silâhlı bede-
viyle gelme ihtimali yoktu! Sonra onun bizimle 
konuşmak istemesinin de bir mantığı yoktu. 
Çünkü o bize lâzım birisi değildi. Bundan dola-
yı ben onun gelmemesini, eğer gelmeye başlarsa 
ateş edeceğimizi bildirdim. Bu arada jandarma 
bizi bu Arap şeyhinin zararlı olmadığına inan-
dırmaya çalışıyordu. Biz bu jandarmayı ihanet-
le suçlayarak, kızarak konuşurken, bedeviler de 
yaklaşmaya başladılar. Ben askerlere ateş etme-
lerini emrettim. At üzerinde oturan şeyh düştü. 
Başkaları saklanarak bize doğru koşuyorlardı. 
Yine ateş ettik, iki Arap daha düştü. Arapların 
sayıları arttı. Onların kurşunları bizim yanımıza 
kadar ulaşmaya başladı. Manzara çok korkunç-
tu. Biz ateş ederek ilerlemeye başladık. Burada 
çok kalırsak onların bizi kuşatma ihtimali vardı. 
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Biz her ateş ettiğimizde ölen 
Arap sayısı da artıyordu.

Yanımızdaki iki jandar-
manın birisi çok iyi çıktı. O 
atından inerek atın silahsız 
bir arkadaşımıza vererek 
kendisi bizimle ateş etmeye 
başladı. İkincisi hain çıktı. O 
Arapların yenildiklerini gör-
dükten sonra atını kovalaya-
rak bizden uzaklaşmak için 
uğraşmaya başladı. Ben ona 
bir askeri belirleyerek bizden 
ayrılmaya çalışırsa vurmasını 
emrettim. O ne kadar kaçma-
ya uğraşsa da vurulmaktan 
korktuğu için bizimle kal-
maya mecbur oldu. Böylece 
ateş ederek ilerlerken yine 
bir vadiye çıktık. Orada çok 
sayıda çadırlar vardı. Silah 
seslerini duyan bedeviler 
hepsi ayaküstü, bir yere top-
lanmışlardı. Biz dokuz tüfek 
namlusunu yönelterek kıpır-
danmamalarını emrettik. On-
ların kıpırdamalarına fırsat 
vermeden kenardan geçtik. O 
gün akşama kadar yürüyüp 
nahiye merkezi olan bir köye 
ulaştık. Nehrin sağ tarafında 
bir yerdi. Gemilerle o tarafa 
çıktık ve orada gecelemeye 
karar verdik. Sokakta hiçbir 
insan yoktu. Bir ev yanında 
at ahırına girerek nöbetçi ta-
yin edip uyuduk.

Yaŋa Millî Yol, Sayı 2, Berlin 1933

XV2

Mayadin kasabası artık buradan uzak değildi. 
Ertesi gün bir saatlik yoldan sonra ulaştık. Kasa-
banın kenarında hendekler kazılmış, İngilizle-
ri bekliyorlardı. Nokta kumandanı yüzbaşı bizi  
2 Bu makale ile “Asya Taburu” hakkındaki çavuş Lütfullah Oğ-

lunun hatıraları bitiyor. İdil boyu Türkünün kanı ile yazılmış 
ve Türklük tarihinin unutulmayacak bir hatırasının bu bölü-
mü, maalesef hala bitmiş değil. 400’den fazla kardeşimizin 
Hindistan’da, İngilizler eli altında nasıl yaşadıkları meçhul. 
Şu Hindistan’dakiler arasında yaşayıp, şimdi Türkiye’de veya 
Avrupa’da yaşayan kardeşlerimizin bu mühim hatıranın şu ek-
sik kısımlarını doldurmalarını ve onu idaremize göndermeleri-
ni rica ediyoruz.

sevinçle karşıladı, yerleştirdi. Bir iki gün içerisinde 
Anah’tan kaçmış olan askerler de burada toplan-
dı. Bizim yine bir bölük askerimiz oluştu. Düşman 
otomobilleri hücumu esnasında Mehneviye’deki 
30 askerimizin esir düştüğü anlaşıldı. Onların ya-
nından kaçarak kurtulmuş bir arkadaşın sonradan 
anlattıklarını burada yazıyorum: “Biz o gün menzil 
duvarları içerisinde dinleniyorduk. Birdenbire savaş 
otomobilleri kapı önüne kadar geldiler ve üzerimize 
makineli tüfekle mermi yağdırmaya başladılar; elimiz-
de hiçbir silâh olmadığından teslimiyet işareti göster-
dik. O esnada menzil kumandanı Ali Beğ de menzile 

“Vatan yolunda kanlı mücadele için 
Ele alınan kılıç atılmaz 
Hürriyetini kazanmış ana yurt için 
Kölelik günü tekrar başlanmaz.”

Hürriyet Türküsü
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teslim bayrağını asmıştı. Yine bir otomobil geldi, bize  
çıkmamız için işaret ettiler. Bizi Anah’a doğru götürdü-
ler. Hepimiz 35 kişiydik. Otomobillerin birisi önden di-
ğeri arkadan geliyordu. Akşama kadar yürüdük. Anah’a 
yakın bir yerde geceyi geçirdik. Gece yarısında otomo-
billerin birisi Anah’a gitmiş. Sadece birisi bizi korumak 
için kalmıştı. Yavaşça arkadaşları ve çavuşumuzu uyan-
dırdım ve hadi kaçalım, dedim. Çavuş razı olmadı. “Bu-
radan gidersek yine bedevilerin eline düşeriz. Onlar bizi 
keserler. Kaderimiz böyleymiş!” dedi. Biz beş kişi kaçıp 
yola koyulduk.” 

Biz Mayadin’de 170 kişi beraber toplanıp yine 
vazifemize başladık. İngilizler Anah’ta kalıyor-
lardı. 1918 yılının Nisan’ı geldi. Biz arkadaşlarla 
konuşarak hükûmete, çok yorulmuş olan arka-
daşlarımızın dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu 
anlatan bir dilekçe yazmaya karar verdik. Mayıs 
başlarında bize tez zamanda İstanbul’a gitmemiz 
için emir geldi. Deyri-Zor şehrine gittik. Orada 
silâhlarımız hükûmete teslim ettik. Bizim ilk defa 
atlı asker olarak bu şehirde silahlanmıştık. Süvari 
bölük kumandanımız olan Yüzbaşı Nuri Beğ de 
buradaydı. Nuri Beğ çoktan beri burada bulun-
duğundan okul öğrencilerinden bir müzik grubu 
oluşturmuştu. Şehir bizi bu orkestra, bütün zabit 
ve memurlarla yolcu etti.  

Halep’e doğru yola koyulduk. Yolculuk neşe-
li geçiyordu. Buradan iki sene önce taburumuzla 
durakladığımız menzillerde erzakımızı alıyor-
duk. Biz Meskene’ye kadar Fırat kenarından 
yürüyüp karadan Halep’e gidecektik. Yolda çok 
güzel ekin tarlaları vardı. Araplar buğday biçi-
yorlardı. Tarlalar ekinle doluydu. Etrafta gördük-
lerimiz, Rusya’nın ağustos ayındaki manzaraları-
nı hatırlatıyordu.

Halep’e girdiğimizde hepimiz bir ağızdan 
millî Tatar marşını söylemeye başladık. Biz kış-
laya yaklaştığımızda oradaki bir başçavuş bize 
karşı çıkarak: “Esirlere marş söylemek yasak!” di-
yerek bizi susturmak istedi. Bizim silâhlarımız 
elimizden düşer düşmez esir damgasını taşıma-
ya başlamıştık. Bu esir sıfatını taşıyan askerlerin 
silâhlı olmaları da her yerde hayretle karşılan-
mıştı. İki seneden beri yürüdüğümüz yerlerde 
bizi anlayan çok az insana rastlamıştık. Onların 
çoğu kalın kafalıydı. Silâhlı esir ve gönüllü ke-
limelerini anlayamıyorlardı. Halep’te kışlaya 
yerleştik. Kışla, şehrin doğusunda, bir kenarda, 
tepedeydi. İki gün bekledikten sonra İstanbul’a 
giden vagonlara oturduk. Orada bizden son-
ra Heyet’e gidip askerleri İngilizlere esir dü-
şen Şükrü Naili Beğ’i gördük. Asya Taburu’nu 
seven bu kumandan, bizi büyük iltifatlarla 

ağırladı: “Rusya’ya döndükten sonra anne babaları-
nıza benden de selâm söyleyin!” dedi.

Üç gün sonra İstanbul’a gelip Fatih medrese-
lerine yerleştik. Bir gün İstanbul Merkez Kuman-
danı Miralay Cevat Beğ gelip müzik eşliğinde 
göğüslerimize savaş madalyaları takarak elimize 
kâğıtlar verdi ve bizim gösterdiğimiz hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti. Bu vakitte Rusya’yla sulh ya-
pılmıştı. Arkadaşlarımızın Rusya’ya dönmeleri 
veya Türkiye’de kalmaları kendilerine bırakıl-
mıştı. Dönmek isteyenler için Sivastopol’e gide-
cek vapurda yerler hazırlandı. 30 civarında arka-
daşımız İstanbul’da kaldı. Ben kendim İstanbul 
Dârülmuallimîn Mektebine girdim. 

Sonbahar geldi. Şehre düşmanlar girdi. 
Mektep binası Fransızlar tarafından alınarak 
okul dışarı sokağa atıldı. Okul iki ay gecike-
rek Cağaloğlu’nda açıldı. Buranın ölen müdürü 
yerine Selim Sırrı Beğ tayin edilmişti. Ben ona gi-
derek kendimin okula devam edip edemeyeceği-
mi sordum. O bana çok ağır dille: “Memleket, şimdi 
kendi çocuklarına bile bakamıyor. Biz sizi düşüneme-
yiz. Siz kendi memleketinize gidiniz!” dedi. Bu sözler 
bana çok ağır geldi. Memleketi savunmak için o 
kadar güç sarf eden bir Türk çocuğunun birden 
memlekette yabancı çocuk olmasını görüp oturup 
ağladım. Türk Ocağı’na gittim. Hamdullah Suphi 
Beğ beni sakinleştirerek tekrar okula kaydettir-
mek için gerekli teşebbüsleri yapacağını söyledi 
ve Bayezid’den yürüyerek okula kadar gidip ko-
nuştu ve beni tekrar kabul ettirdi.

İstanbul’a geldiğimizin ikinci yılında Hindis-
tan’daki esir kardeşlerimiz de İstanbul’a geldiler. 
Kari Alâeddin, Müstakim de sağ salimlerdi. On-
lardan Hindistan’daki hayatın nasıl olduğunu 
sordum. Onlar Hindistan’da da Almanya’daki 
gibi teşkilâtlar oluşturmuşlar. Pek çoğu İngiliz-
ce öğrenmişlerdi. Onlarla konuşurken, gördük-
leri memleketlerin toprağını, hayatını, askerini 
kıyaslayarak bir kitap yazılırsa çok iyi olur, de-
miştim. Bu arkadaşlar da biraz zaman geçtik-
ten sonra Kırım yoluyla Rusya’ya döndüler. 
Onlar buraya gelirken Vrangel ordusu artık 
İstanbul’daydı. Vrangel askeriyle Bolşeviklere 
karşı savaşa katılanların bir kısmı ölmüş, bir kıs-
mı kaçarak Bolşevikler tarafına geçmişler diye 
haber alındı.

Yaŋa Millî Yol, Sayı 3, Berlin 1933
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