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Birinci Dünya Savaşı’na Girişimizin 99. Yıldönümü Münasebetiyle:

KÂZIM KARABEKİR’İ OKURKEN-I

1. Giriş
Osmanlı Devleti’nin güneşi batarken ışığı 

doğuda parlayan ve gitgide büyüyen bir Millî 
Mücadele sonunda bugünkü sınırlarımızı çizdik; 
çok milletli bir imparatorluktan millî bir devlete 
geçtik. Her ne kadar birileri bunu da bir tartış-
ma konusu yapıyor olsalar da, biraz tarih oku-
muş olanlar, hangi sancağın elden ele devredi-
lerek Malazgirt’ten bugüne geldiğini gayet açık 
bir şekilde görürler.

Son yüzyıla dair bilgi ve kanaatler, genel-
likle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk ve onun eseri Nutuk üzerine bina 
edilmiştir. Genel kanaat odur ki M. Kemal Paşa, 
Birinci Adam’dır. Şevket Süreyya Aydemir bu 
adla bir eser kaleme almış; İsmet Paşa hakkında 
yazdığı esere de İkinci Adam ismini vermiştir. O, 
bu hengâmeyi hikâye ederken onlardan önceki 
devrin bir numarası olan, fakat talihin bir cilve-
siyle gurbetlerde şehit düşen Enver Paşa’yı da 
unutmamış, Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver 
Paşa adlı üç ciltlik bir eser yazmıştır. Biz de der-
gimizin önceki sayılarında Sarıkamış ve Çanak-
kale etrafında o döneme ışık tutmaya çalışmış, 
Enver Paşa hakkında bazı mülâhazalarımızı arz 
etmiştik.1

Bunlardan başka Millî Mücadele’nin bir 
kahramanı daha var ki, o da şüphesiz Kâzım 
Karabekir’dir. Son devrin tarihini kaleme alan 
bazı yazarlar onu hiç görmezken, bazıları da 
onu diğerlerinin rakibi, hatta alternatif bir nu-
mara gibi görme ve gösterme gayretindedirler.

Biz bu mülâhazaları bir kenara bırakıyor, bu 
isimlerin bir kadro olduğunu düşünüyoruz.

2. Kâzım Karabekir kimdir?
Musa Kâzım, 1882’de İstanbul’da dünyaya gel-

miş, 1902’de Harb Okulundan, 1905’te de Harp 
Akademisinden mezuniyetle kurmay yüzbaşı 
olarak Manastır’daki 3. Orduya tayin edilmiştir. 
Burada Binbaşı Enver Bey’le tanışmış ve onun-
la birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Manas-
tır şubesini kurmuştur (1906). Bundan sonraki 
1 Bizim Ahıska dergisi, Birinci Cihan Harbi ve Sarıkamış, 

Sayı: 29; Şu Boğaz Harbi: Çanakkale, Sayı:30, 2013.

meslekî hayatı 
Mütareke’ye ve 
dolayısıyla cemi-
yet faaliyetinin so-
nuna kadar (1918) 
bu çizgide devam 
etmiştir. Erzincan, 
Erzurum ve iki 
defa da Kars’ı Er-
meni zulüm ve iş-
galinden kurtaran 
kolordunun başın-
daydı. Bu sebeple 
kendisine Şark Fati-
hi denilmiştir. 

Birinci Dünya 
Savaşı’nda İngi-
lizlerle savaşan, Irak cephesinde ordu kuman-
danını esir alan, Çanakkale’yi geçilmez kılan 
ordunun Başkumandanı, Mütareke’den sonra 
yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştı. Başta Ka-
rabekir ve Mustafa Kemal olmak üzere bazı eski 
Cemiyet mensupları da Erzurum’dan yakılan 
meş’aleyle cumhuriyete giden yolu açmışlardır. 
Şunu unutmamalı ki bu meş’ale de yurt dışı-
na çıkan Paşa tarafından yakılmıştı. Ardahan, 
Kars, Erzurum ve Sivas kongreleriyle mahallî 
millî mücadeleleri organize eden Teşkilât-ı Mah-
susa ile Müdafa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’ni ha-
tırlayalım...

İstiklâl Savaşı’nı birlikte yürüttüğü kadro ile 
arası açılan Karabekir, zaferden sonra saf dışı 
bırakılmıştır. Mustafa Kemal’in vefatından son-
ra eski arkadaşı İsmet Paşa’nın alâkasıyla adeta 
yeniden hayata dönmüş ve milletvekili olmuş-
tur. 1948’de vefat ettiğinde TBMM Başkanıydı.

Karabekir, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl 
Savaşı’nda çok önemli görevlerde bulunmuş, 
birinci derecede sorumluluklar yüklenmiş bir 
asker ve siyasetçidir. Şu hususu bilhassa belirt-
mek gerekir ki o, yaşadığı çağı yazıya dökmüş 
ender askerlerden biridir. Osmanlı Devleti’nin 
son çeyrek asrı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
çeyrek asrı onun kaleminden muhtelif kitaplarda 
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anlatılmıştır. Bu sebeple ona son asrın en büyük 
asker yazarı denilmektedir.2 Nedense tarih ya-
zarlarımız onun kitaplarına bakmayı ihmal et-
mişlerdir. 

Karabekir’in kitaplarını karıştırırken bazen 
mevcut tarih bilgilerimiz sarsılıyor bazen de 
hayrette kalıyoruz! Mustafa Kemal Paşa ile yol 
ayrımı ve bilhassa Enver Paşa’yla ilgili düşün-
celeri gibi… 

3. Gençlik düşünceleri
Karabekir’in çocukluğu ve gençliği, Ermeni 

azgınlığının yoğunlaştığı hatta padişahı bom-
bayla ortadan kaldırmak raddesine ulaştığı bir 
döneme rastlamaktadır. Henüz ortaokul öğren-
cisiyken bu konularla ilgili sorularına karşılık 
ağabeyi Hamdi’den, “Önce oku, adam ol!” cevabı-
nı almaktadır. Yine onun vasıtasıyla Avrupa’dan 
gelen Ahmed Rıza Bey’in Meşveret ve Murad 
Bey’in Mizan gazetelerini okumaktadır. Böylece 
saraya karşı fikir hareketlerinden haberdar ol-
maktadır. Zaten babası Mehmed Emin Paşa’nın 
haksız sürgününden dolayı padişahtan nefret 
etmekteydi. O, bu duygusunu, “Sekiz yaşında bir 
çocukken Sultan Hamid’e karşı kalbimde müthiş bir 
nefret ve kin uyanmıştı.” şeklinde ifade ediyor. 
Okuduğu şeyler de bu nefreti besliyordu.3

On beş yaşında bir ortaokul öğrencisiyken 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmak için can 
atmaktadır. Ağabeyi, “Beline kılıç takıncaya kadar 
ağzına cemiyetin adını alma!” diyerek henüz er-

ken olduğunu söylüyordu. 
Askerî Lise, Harbiye ve 

Akademi yılları (9 yıl), 
onun hürriyetçi, asrî ye-
niliklere açık ve saraya 
karşı düşüncelerini 
olgunlaştırdı. Kur-
may yüzbaşı olarak 
orduya katıldığı za-
man, “Bütün cihan 
baş döndürücü bir 

hızla ilerlerken Sultan 
Hamid’in vehmiyle Türk 

milleti her yenilikten, her 
terakkiden geri kalıyordu.”4 

2    M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kâzım Karabekir, Ankara, 1991, 
s. 59.

3 Kâzım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti, İstanbul, 
1993, s. 37-39.

4 Karabekir, age. s. 52.

Manastır’da bulunduğu sırada (1907) yazdığı 
Hürriyet Marşı, Karabekir’in o zamanki duygu 
ve düşüncelerini yansıtmaktadır:5

Biz hep bütün Osmanlılar,
Artık hürriyet isteriz!
Yeter kanlı yaşlarımız,
Mutlak hürriyet isteriz!

Vermezseniz almak kolay,
Biz birleştik alay alay,
Dağıtmalı menhusları,
Toplamalı mebusları.

4. Genel manzaraya bakışı
Makedonya’da görev yapan genç subay, dev-

letin gidişini felâket olarak görmektedir. Öyle ki 
yönetim ve ordu bozulmuş, liyakatsizlik, hırsız-
lık, keyfîlik almış başını gitmiştir. Genel kanaat 
bu devletin artık yaşayamayacağıydı. Bu hâle 
bakınca bir an evvel meşrutiyet kurulmalı ve 
sorumlu bir hükûmet işi ele almalıydı. Başka bir 
çare akla gelmiyordu. Sultan Hamid’in bilgisiz, 
adaletsiz, haysiyetsiz ve tabiatıyla hırsız idare-
sinden ümit yoktu.6

Bazılarının anlayışına göre Sultan Abdülha-
mid, zekice uyguladığı usta politikalarla dev-
letin çözülmesinin önüne geçmiştir. Hâlbuki 
Karabekir aynı fikirde değil. Ona göre Sultan 
Abdülhamid’in yıllarca Osmanlı Devleti’ni par-
çalayıcı darbelerden koruyabilmesi kendi kera-
metinden değildi. Bu durum milletlerarası mü-
nasebetlerin gerektirdiği dengenin sonucudur. 
Eğer onun istibdat devri devam etseydi Osman-
lı Devleti’nin daha Cihan Harbi’nin başlangıcın-
da tamamıyla parçalanması pek muhtemeldi.7

Genç kurmay, Rumeli’de Hıristiyan ve Müs-
lüman köylerini görüyor, hâl ve vaziyetlerini 
karşılaştırıyor; aradaki farklardan dolayı ra-
hatsızlık duyuyor. Bulgar ve Rum köylerinde 
okumuş insanların çokluğu ve kütüphaneleri 
dikkatini çekiyor. Aradaki fark onun yüreğini 
sızlatıyor. Bizde ise vatan ve millet kelimelerini 
telâffuz etmek bile suçtu! Osmanlı Devleti’nde 
azınlıkların daha hür ve ileri, Türk unsurunun 
baskı altında ve geri kalmış olarak yaşadığını 
düşünüyor: “Avrupalıların ve Hıristiyan teb’anın 
5  Karabekir, age. s. 217.
6  Karabekir, age. s. 242-246.
7  Kâzım Karabekir, Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik? İstanbul, 

1937, s. 90.
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Türklere ettikleri yetmiyormuş gibi Padişahın zul-
münden en çok ezilen de onlardır. Türkler, Hıristi-
yanlar kadar bile hürriyete sahip değil.”8

5. İttihat ve Terakki Cemiyeti
İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1889’da birkaç 

Askerî Tıbbiye talebesi tarafından kurulmuş, 
teşkilâtlanmış, 1908’den itibaren devletin ida-
resinde etkili olmaya başlamış ve daha sonra 
da iktidar olmuş bir partidir. Bu parti, 1918’de 
imzalanan Mondros Mütarekesi’yle, başka bir 
ifadeyle Osmanlı Devleti’nin sona ermesiyle 
ömrünü tamamlamıştır. 

Kâzım Karabekir, bu cemiyetin zaruretler-
den doğduğunu söylemektedir. Avrupalılar, 
iktisadî, malî ve hatta siyasî her işimize hâkim 
olmuşlardı. En acıklısı Türk milletini gerilik ve 
kabiliyetsizlikle itham ediyorlardı. Bir sömür-
ge olmaya hazırlanmış bu devletin toprakları-
nın da Avrupa devletleri arasında paylaşılması 
tehlikesi belirmişti. Bu işi ilerletmek için Türk 
olmayan toplulukları kışkırtarak devleti sars-
mak, dağıtmak ve sonra da üstüne konmayı 
tasarlıyorlardı. Rum, Ermeni, Bulgar, Sırp hatta 
aynı dinden olduğumuz Arap ve Arnavutlar bu 
maksatla tahrik ediliyor, silâhlandırılıyordu.9

İşte böyle bir ortamda mevcut gidişe dur de-
mek gerekiyordu. Memleketin hakikî sahibinin 
sadece padişah ve bendeleri değil, onu kanı pa-
hasına kazanan ve korumaya çalışan millet ol-
duğunu gerçek sahada ispat etmek maksadıyla 
İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu.10

Cemiyetin başlıca prensipleri: Hürriyet, müsa-
vat, uhuvvet ve adaletti. Bu prensiplerle Osmanlı 
birliğinin devam edeceği zannediliyordu.11

Cemiyetin maksadı şuydu: Devlet inkıraza 
(çöküşe) gidiyor; bunun sorumlusu padişah ve 
etrafındakilerdir. Bu durumu halka anlatmalı; 
vatan ve milleti, içinde bulunduğu tehlikeli du-
rumdan kurtarmak için gereken her fedakârlığı 
yapmalıyız.12

“Erkân-ı Harp Zâbitanından Musa Kâzım Zey-
rek” (Karabekir), Manastır’da cemiyete girdi.13 

8  Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti, s. 88, 121, 241.
9  Karabekir, age. s. 30-31.
10  Karabekir, age. s. 31. 
11  Karabekir, Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik? s. 32.
12  Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti, s. 465.
13  O zamanlar Harbiye öğrencileri oturdukları şehir veya 

Rehberi, ‘Erkân-ı Harp Binbaşısı Enver Bey’di. 
Cemiyetin Manastır merkezini onunla beraber 
kurdular. O sırada Kâzım, ordunun en kıdem-
siz kurmaylarındandı; Enver ise binbaşıydı. 
Bu rütbe ve kıdem farkına rağmen çok samimî 
oldular. Kâzım ona, “Enver Bey, sizinle anlaşa-
mayacağımız hiçbir mesele olmayacağı ümidini bes-
liyorum. Manastır’da iki fedaî arkadaşın kuracağı 
bir merkezin vatan ve millet için büyük başarılar 
temin edeceğine şüphem yok. Allah emeklerimizi ve 
fedakârlıklarımızı boşa çıkarmasın.” diyor. Enver 
Bey de, “Kâzım, dikkat et, kan kardeşi oluyoruz. Ce-
miyetin en güç ve korkunç vazifelerini birlikte üze-
rimize alıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bugünü 
Manastır merkezinin başlangıç tarihi olarak kabul 
edelim.” diye mukabelede bulunduğu zaman 
takvim 30 Aralık 1906 tarihini gösteriyordu.14

Enver Bey yine bir sohbet esnasında kendisi-
ne olan güveni şöyle ifade ediyor: “Kâzım, sana 
olan güvenim o kadar çoktur ki bir meseleyi inceledi-
ğin zaman gösterdiğin deliller karşısında hayranlıkla 
fikrimden vazgeçerim. Bunu takdirle söylüyorum.”15

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Cumhuriyet dev-
rinde çok eleştirildi, çok kınandı. Hatta impara-
torluğumuz onun eliyle yıkıldı diyenler de var. 
Fakat bu cemiyetin kurulduğu zamanın şartla-
rını inkâr etmek de imkânsız! Üstelik zamanın 
asker ve münevverlerinden bu cemiyete üye 
olmayan yahut sempati duymayan da çok az! 
İşte onların da Mütareke’den sonra İngilizlerin 
eli altında neler yaptıkları ortada! Günahıyla se-
vabıyla bir devri sırtına almış olan İttihat, artık 
sadece bir tarihtir. Şu var ki Millî Mücadele’yi 
Anadolu sathında teşkilâtlandıran da İttihatçı-
lardır. 

Osmanlı Devleti’nin tarihe karışmasından 
sonraki kadronun herhâlde tamamı İttihatçıydı. 
Böyle olduğu hâlde ona sırtını dönmüş ve bu 
siyasî anlayışla Cumhuriyeti kurmuştur. Başta 
M. Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kâzım Karabekir, 
Ali Fuat Cebesoy, Fethi Okyar, Halil Menteşe, Rauf 
Orbay, Bekir Sami, Yusuf Kemal vs. olmak üzere 
asker, bürokrat ve aydın takımı bu damardan 
gelmektedir. Bu damarın eski cevherini kay-
bettiği, millî köklerden uzaklaşarak zamanla 
tereddîye uğradığı da söylenebilir. 

semtlere nispetle adlandırılıyordu: Mustafa Kemal 
Selanik, Fevzi Kavak, Ali Fuat Salacak, Ali Fethi Pirlepe…

14  Karabekir, age. s. 138-139.
15  Karabekir, age. s. 226. 
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Mütareke’den sonra ve bil-
hassa Cumhuriyet devrinde, bu 
cemiyetin önemli şahsiyetlerin-
den biri olan Enver Paşa’ya karşı 
takınılan tavrın yeniden değer-
lendirilmesi gerektiğine inan-
maktayız. Tarihimizde hak et-
mediği töhmetler altında savun-
masız olarak mahkûm edilen 
bir vatan evlâdının gurbetlerde 
şehit düşmesinin hikâyesini so-
ğukkanlı ve objektif bir duruşla 
muhakeme etmenin en azından 
bir vicdan borcu olduğu kanaa-
tindeyiz.

6. Osmanlı ordusunda             
          Alman subaylar

Genç bir kurmay olan Kâzım Zeyrek, ikamet 
yeri olan İstanbul’un Zeyrek semtine nispetle 
kullandığı bu soyadını 1911’de Karabekir’e çe-
virdi. 1912’de binbaşı oldu. Balkan Harbi’nden 
sonra Türkiye’ye gelen Alman Islâh Hey’eti ara-
sında İstihbarat Şube Müdürü olarak çalıştı. 

Birinci Dünya Savaşı’nda Harbiye Nâzırı 
ve Başkumandan Vekili olan Enver Paşa’nın 
bir Alman hayranı olduğunu, Rusya ile sava-
şan Almanya’nın menfaati uğruna Osmanlı 
Devleti’ni savaşa soktuğunu ve böylece devleti-
mizi felâkete götürdüğünü şurada burada hâlâ 
okumaktayız! Onun eski arkadaşı Kâzım da bu 
fikirdedir. Peki, bu iddialar doğru mudur? Bu 
soruya cevap vermek için biraz daha geriye git-
mek lâzım. Zira Enver Paşa, 1914 yılı başların-
da Harbiye Nâzırı olmuştur. Hâlbuki Osmanlı 
ordusunda Alman subayların varlığı çok daha 
öncelere dayanır. Bu konuda da başka kaynak-
ları değil Karabekir’in kitaplarını karıştırmak 
yeterli olacaktır.

1828 Osmanlı-Rus Harbi’nde Osmanlı Dev-
leti yenilmiş, Ruslar Balkan ve Kafkas cephele-
rinden içerilere doğru ilerlemişlerdir. 1829’da 
imzalanan Edirne Antlaşması’yla savaş tazmi-
natı yerine doğuda ve batıda hayli önemli top-
raklar Rusya’ya bırakıldı. Kafkasya ve bu arada 
Çıldır Eyaletimizin merkezi olan Ahıska çehri 
ve çevresi de böylece gitti. 

Devletimizin bu zavallı durumundan yarar-
lanmak isteyen Mısır Valimizin oğlu İbrahim 
Paşa, devletin güney coğrafyasını hatta elden ge-

lirse İstanbul tahtını da ele geçirmek 
düşüncesiyle 1831’de Suriye üze-
rine yürüdü; 1832’de Konya’ya 
kadar geldi. Padişah II. Mah-
mut, İngiltere ve Fransa’dan 
yardım istedi. Mısır Valisini asıl 
kışkırtan da onlar olduğu için 
aldırmadılar. Çaresiz Padişah, 
daha birkaç sene önce vücu-
dundan lime lime toprak kopar-
mış olan Rus Çarı I. Nikola’dan 
yardım istedi! Rus donanması 
İstanbul’a geldi. Mısır ordusu 
Kütahya’ya kadar ilerlemişti. 
Rus ordusunun İstanbul’a gel-
miş olması İngilizlerin hoşuna 
gitmedi. Kütahya’da bir antlaş-
ma yapılarak herkes geri çekil-

di. Fakat Mısır Valimiz ve Ruslar aslan payını 
kopararak çekildiler. 

Devletin düştüğü durumu düşünebiliyor 
musunuz? Kendi valisinin karşısında durama-
yan ve düşmandan yardım isteyen bir devlet!

Padişah, ordusunun ne durumda olduğunu 
gördü. O sırada Rusya taklidi bir Harbiye Mek-
tebi açıldı. İşte bu dönemde orduya bir düzen 
verdirmek üzere ilk Alman subayı 1835 yılında 
Osmanlı ülkesine getirildi: Mareşal Helmut von 
Moltke (1800-1891). Moltke, orduyu düzenleme 
ve eğitme göreviyle Türkiye’de dört sene kaldı. 
Onun birkaç subay arkadaşı da vardı. Moltke, 
aslî görevlerinden başka Sultan Mahmud’la 
bazı seyahatlere çıkmış, haritalar yapmış hatta 
bazı iç hareketlerde de görev almıştır.16

Moltke, 1839’da Nizip’te Mısır Valisi kar-
şısında yaşanan bozguna şahit olmuştur. Bir 
mektubunda, Nizip mağlûbiyetinden sonra 
birçok kişilerin, “Padişah sağ olsun! Ne zarar var 
ki, daha biz de yedi devlete ülke verecek toprak var!” 
dediğini yazar.17

İnsan burada, daha birkaç sene önce Ahıska 
vilâyetinin Ruslara nasıl kolayca bırakıldığını 
ve bir daha da adeta hatıra bile getirilmediğini 
düşünüyor…

Rus yayılmacılığına karşı orduyu geliştirmek 
amacıyla Sultan II. Abdülhamid zamanında da 
Alman subaylara görev verilmiştir. Bunlardan 
16 Kâzım Karabekir, Türkiye’de ve Türk Ordusunda 

Almanlar, İstanbul, 2001, s. 63-66, 82, 98
17 Karabekir, age. s. 173.

Enver Paşa ile Bronsart von Schel-
lendorf, Pozantı İstasyonunda 

(1916)
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Golç Paşa adıyla ünlü olan Mareşal Colmar von der 
Goltz (1843-1916), mektepleri ıslâh için 1883’te 
Türkiye’ye geldi; 1895’te yurduna döndü. Birin-
ci Dünya Savaşı’nda eski talebesi Enver Paşa’nın 
davetine icabet ederek tekrar Türkiye’ye geldi. 
Altıncı Ordu Kumandanı olarak Irak cephesine 
gitti; tifüse yakalandı ve Bağdat’ta öldü (1916). 
Altı ay onun erkân-ı harbiye reisi (kurmay baş-
kanı) olarak yanında bulunan Karabekir, Golç 
Paşa’nın hizmetlerini anlatarak onu saygı ve 
övgüyle anmaktadır.18 Karabekir, kendi yazdık-
larıyla yetinmemiş, Ebuzziya Tevfik, Ali İhsan 
Sabis, Ahmed Refik ve Ziya Şakir gibi asker ve 
sivil yazarların onunla ilgili makalelerini de ki-
tabına almıştır. Bu yazılarda Alman subayların-
dan sitayişle bahsedilmektedir. 

Karabekir diyor ki, “Balkan Harbi’nde Şark 
Ordusu Kumandanı bulunan Abdullah Paşa’dan 
kendim dinledim: Askerlikte öğrendiklerimizi Golç’a 
borçluyuz. O gelmeden önce ne arazide ve ne de hari-
tada tek mesele halledecek hâlde değildik.”19

Golç Paşa’nın İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle il-
gili mülâhazaları da fevkalâde dikkat çekicidir. 
O, bu cemiyetin bazı hataları olsa da daha ziya-
de yaptığı hizmetlere dikkat çekmektedir.20

Karabekir’in Osmanlı ordusunda görev ya-
pan Alman subaylara dair kaleme aldığı kita-
bının üçüncü önemli şahsiyeti Liman Paşa’dır. 
Mareşal Otto Liman von Sanders (1855-1929), Bal-
kan bozgunundan sonra Türkiye’ye davet edi-
len 42 kişilik Alman Islâh Heyeti’nin başkanı 
olarak 14 Aralık 1913’te Türkiye’ye gelmiş; Ça-
nakkale, Sina ve Filistin cephelerinde ordumu-
za kumanda etmiş, Mütareke’den sonra yurdu-
na dönmüştür.

Liman Paşa, daha sonra hatıralarını kaleme 
almıştır. Bu hatıralarda Osmanlı ordusunun 
hazin durumunu da tasvir eder: “Askerler bit ve 
pire içindeydi. Hamam ve mutfak teşkilâtı yoktu. Sü-
vari birliklerindeki hayvanlar nefretle bakılacak bir 
hâldeydi. Balkan Harbi’nden beri hepsi uyuzdu ve 
nal bakımları yoktu.” Liman Paşa, bu noksanlık-
ları gideren ve aslında kendisinden pek hazzet-
mediği anlaşılan Enver Paşa’yı takdir etmekten 
de kendini alamıyor.21 
18  Karabekir, age. s. 197-214.
19  Karabekir, age. s. 279.
20  Karabekir, age. s. 302-303.
21  Liman von Sanders’in Savaş Hatıraları, Hayat Tarih 

Osmanlı ordusunda görev yapan Alman su-
baylarının, kendi millî menfaatlerini gözetme-
leri hatta kendi karargâhlarına rapor gönder-
meleri bizde şiddetli tenkit konusu yapılmıştır. 
Ama düşünmeli, bundan tabiî ne olabilir? Bu 
adamlar din ve milliyet değiştirerek gelmemiş-
lerdi! Biz ihtiyaç duymuş davet etmiştik, onlar 
da gelmişti! Meseleye bir de o taraftan baksak 
neler görürürüz! Meselâ onların da, Osmanlı ile 
ittifak etmenin kadavra ile evlenmek olduğunu söy-
lemelerini nasıl değerlendireceğiz? 

Cihan Harbi öncesi manzara, hâl ve gidiş 
böyleydi. Balkan bozgunu, hazmedilemez 
bir utanç olarak ortadaydı. Daha yıllar önce 
Karabekir’in de endişe ettiği Osmanlı toprak-
larının paylaşılması sürecine girilmişti. Rusya, 
İngiltere ve Fransa hesaplarını yapmıştı. Kara-
bekir bunları bir bir yazıyor!22

Karabekir’in yakın arkadaşlarından Cafer 
Tayyar Paşa (1877-1958), durumu şöyle tespit 
ediyor: “Vatanımız, savaşın dördüncü ayında ken-
disini harbin içinde ve göbeğinde bulmuştur. Daha 
sonra, yanlış ve haksız olarak açıklanan harbe sebep-
siz girdik suçlaması asla doğru değildir. İstanbul’un 
Ruslara, Irak’ın İngilizlere, Suriye topraklarımızın 
da Fransızlara bırakılması esası üzerindeki Osmanlı 
İmparatorluğu’nun taksimi plânı tatbik mevkiine ko-
nulmuştur. Bu şartlar altında hangi hükûmet, vatan 
topraklarını savunmasız düşmana bırakabilir?”23 

Peki, savaşa girmemek gibi bir şansınızın ol-
madığı bir kavşakta olup bitenlerden sadece bir 
kişiyi nasıl sorumlu tutabilirsiniz? 

7. Birinci Dünya Savaşı öncesi fikir cereyanları
Kâzım Karabekir’in bir kitabında bu konuda 

hayli bilgi bulabiliyoruz. Meşrutiyet’ten sonra 
yani savaştan önce, Türkiye’de başlıca şu fikir-
ler cereyan ediyordu: İttihad-ı İslâm (İslâm bir-
liği), Türkçülük/Turancılık, Anadolu Türkçülüğü/
milliyetçiliği ve Osmanlı camiası.24

Karabekir bu akımları gözden geçiriyor, 
eleştiriyor ve kendi düşüncesinin Anadolu milli-
yetçiliği olduğunu ifade ediyor!

Paşa, “Politika, edebiyat ve neşriyat sahasın-
da Turancılık ve İslâm birliği gibi iki cereyan kabul 
görüyordu. Bu iki ideal ne kadar tarihimize pek de-

Mecmuası, S. 11, Aralık 1967.
22  Karabekir, Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik? s. 91-92.
23  Cemal Kutay, Sisli Tarihimiz, İstanbul, 1975, s. 443.
24  Karabekir, Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik?  s. 169.
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rinden bağlı olsa da bunda ya-
bancı unsurların kendi hesabı-
na yaptıkları tahrikler de var.” 
diyor.25

Hâlbuki bundan tabiî ne 
olabilir? Yabancılar her türlü 
faaliyetten istifade yollarını 
arayabilir… Önemli olan on-
lara alet olmamak değil mi?

Karabekir, Osmanlı ca-
miasının bir arada kalama-
yacağını daha genç yaştaki 
tecrübelerinden anlıyor. 
Manastır’da subay arkadaşı 
Mısırlı Aziz Kahire’yi örnek 
veriyor. “Aziz Bey, Arap bir-
liği için çalıştığını, Türklerin 
mahvolacağını, fakat Arapların 
birlik yaparak yaşayacağını, 
bunun için Arapların yakası-
nı bırakmaklığımızı söyledi.”26 
Aziz’e göre bütün Arapların 
İngiliz himayesinde bulunmaları Arap birliği-
ni hazırlar ve bütün Arapların bir idare altında 
birleşmeleri de yarının istiklâlinden başka bir 
şey değildir.27

Karabekir, İslâm birliği fikrinin Almanların 
Şark’a sokulmak için icat ettikleri bir cereyan ol-
duğuna inanmaktadır. Alman İmparatoru Wil-
helm bizzat bu formülü Sultan Hamid’e telkin 
etmişti.28

Karabekir, ordudaki Müslüman Arap ve Ar-
navut subayların bile iltifat etmediği Osmanlı 
veya İslâm birliği düşüncesinin sağlıklı olmadı-
ğı kanaatindedir.

Turancılığa gelince, bu düşüncenin önce 
Rusya bünyesindeki Türkler arasında uyandığı-
na dikkati çeken Karabekir, onların Avrupa’ya 
daha yakın olmalarından dolayı Rus baskısına 
karşı daha önce uyandıklarını söylemektedir.29 
Osmanlı Devleti içindeki kavimlerin hızlı bir şe-
kilde millî davalarına yönelmeleri Türkiye’deki 
aydınların da kendi başının çaresine bakmaları 
fikrini doğurmuştur. Bu şekilde başlayan mil-
liyetçilik akımı Tataristan ve Azerbaycan’dan 

25  Karabekir, age. s. 35.
26  Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti, s. 186.
27  Karabekir, Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik? s. 151.
28  Karabekir, age. s. 37.
29  Karabekir, age. s. 62-63.

esen millî rüzgârın da etkisiyle 
Türkiye’de de dalgalanmaya 
başlamıştır. Ziya Gökalp’in fi-
kir yazıları ve manzumeleriyle 
yayılan bu cereyan, zamanın ik-
tidarını da etkisi altına almıştır. 
Karabekir, “Gökalp, İslâm bir-
liği fikriyle Turancılığı bir arada 
mütalâa ediyordu.” diyor, fakat 
bunun zararlı yönlerini açıkla-
mıyor.30 

Karabekir’in, yazılarında 
açıkça Turancılıkla alay ettiği-
ni görmekteyiz.31 Denilebilir 
ki Türkler, 1552 yılında Kazan 
şehrinin işgaliyle başlayan Rus 
fırtınasından yüzyıllarca yakayı 
kurtaramamış, kısa aralıklarla 
tekrar eden savaşlarda -tabir ca-
izse- çok dayak yemişti. Balkan-
lar bir yana, Kafkasya’da bütün 
nüfuzunu kaybetmişti. 1877-78 

Harbi’nde Kars, Ardahan ve Batum sancakla-
rını vermişti. Bu ilerleyiş, 1916’da Erzincan’da 
noktalanmıştı. Yani hedef olan İskenderun’a 
yaklaşılmıştı! 1917-Bolşevik İhtilâli, Çarlık reji-
mini yıkmış, Rus ilerleyişini durdurmuş, hatta 
geri çekmişti. Artık yeni bir devir başlıyordu. 

Bu tarihî gelişme, Rusya Türklerinde olduğu 
gibi Türkiye’de de bir heyecana sebep olmuş-
tu.32 Öyle ki neredeyse bu rüzgârdan etkilenme-
yen kalmamıştı. Hiçbir zaman kendisini Türk 
milliyetçisi olarak görmeyen Halide Edip bile 
Yeni Turan adlı bir roman yazmıştı! Demek ki bu 
rüzgâr, Karabekir’in yanından bile geçmiyor-
du! Acaba Rusya’ya kaptırılan topraklarımızın 
ve bu topraklar üzerinde yaşayan halkımızın, 
meselâ Ahıska’nın, Karabekir’in kafasında hiç 
yeri yok muydu? Buraları ebediyen gözden ve 
gönülden çıkarmış mıydı?

Hatırlamalı: 3 Mart 1918’de Bolşevikler-
le imzalanan Brest-Litovsk müzakerelerinde 
Enver Paşa’nın kararlı duruşuyla Rus ordusu 
Kars, Ardahan ve Batum’u Türkiye’ye bırak-
mıştı. Böylece Türkiye muzaffer bir devlet sa-

30 Karabekir, age. s. 78.
31 Kâzım Karabekir, Doğunun Kurtuluşu (İki kitap bir 

arada), Erzurum, 1990, s. 355. 
32 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, s. 

498.

Bizim AHISKA

12 SONBAHAR 2013



fına geçmiş ve Rusya’ya karşı 1711-Prut 
Barışı’ndan sonra ilk defa zafer kazan-
mış duruma gelmişti. İki yüz yıldan beri 
ilk defa Rusya’dan, Türk arazisi geri alı-
nabilmişti.33 

4 Haziran 1918’de sona eren  Batum 
Konferansı’na Osmanlı Devleti ile Azer-
baycan, Ermenistan ve Gürcistan dele-
geleri katılmıştı. Ahıska Türkleri, de-
lege heyetiyle bu konferansa katılmış, 
kalabalık imzalı bildirilerle müracaat 
ederek Türkiye’ye ilhak talebinde bulun-
muşlardı.34 Ahıskalıların dileği, Gürcü-
lere kabul ettirilmiş, böylece Ahıska da 
Türkiye’ye katılmıştı. Maalesef uğursuz 
Mondros Mütarekesi’yle askerimiz bura-
dan çıkacaktı! 

Şu hususu da hatırdan çıkarmamalı: Birinci 
Dünya Savaşı’nda Amerika, Rusya’nın yanında 
yer almamış olsaydı, Almanya Rusya’ya yenil-
meyecek ve Brest-Litovsk Antlaşması uzun süre 
yürülükte kalacaktı!35

Bu bilgiler ışığında düşününce, nüfusunun 
büyük bir çoğunluğu Müslüman Türk ahaliden 
meydana gelen Ahıska’nın, mimarı Karabekir 
olan Moskova ve Kars konferanslarında nasıl ve 
niçin unutulduğu merak konusu olmaktadır… 

Karabekir’e göre Almanlar, Türkçülüğün, 
İslâm birliği fikrini gevşeteceğini düşünerek onu 
durdurmaya ve İslâmcılığı körüklemeye başla-
mışlardır. Sultanahmet’teki Alman Çeşmesi de 
bu teşebbüsün bir hatırasıdır.36

Karabekir’in Türkçülüğü/Turancılığı değer-
lendirmesinde başlıca faktörün Rusya olması 
dikkat çekicidir. Zira bu fikrin, bünyesinde çok 
miktarda Türk’ün yaşadığı Rusya’yı rahatsız 
edeceğinden ve onun şerrinden çekinmekte-
dir. “Kafkasya’daki Türklerle uğraşmak cinayettir.” 
diyen Karabekir, bu sebeple ve bir bahaneyle 
Rusların bize savaş açabileceğinden hatta mek-
tep sıralarında okutulduğu gibi İstanbul’u işgal 
edebileceklerinden korkmaktadır.37

33 Akdes Nimet Kurat, Brest-Litovsk Müzakereleri ve 
Barışı, TTK-Belleten No. 123, Temmuz 1967.

34 Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, 
Ankara, 2001, s. 153-155.

35 Kurat, Aynı makale.
36 Karabekir, Doğunun Kurtuluşu, s. 70.
37 Karabekir, age. s. 77.

Bütün bunlar gerçek olsa da bir kurmay, sa-
dece korkusunu mu ifade etmelidir? Yoksa ge-
leceğe dönük fikir ve strateji mi tasarlamalıdır?

Karabekir’de müthiş bir Rus korkusunun 
olduğu açıkça görülmektedir. Bu korku ve çe-
kingenlik, onun hemen bütün kitaplarına sin-
miştir. Aslında kendisindeki Türklük şuurunun 
ne kadar kuvvetli olduğu anlaşılmakla birlik-
te ucu Rusya’ya dokunacak hiçbir fikre sahip 
çıkmamaya dikkat etmektedir. Bu durumda 
Ermenileri yenen bu Şark Fatihi’nin karşısında 
Ruslar olsaydı bir adım bile atmazdı diye dü-
şünmekten kendimizi alamıyoruz. Bunun açık 
delilleri de var: Meselâ Başkumandan Vekili 
Enver Paşa, Azerbaycan’a gidecek Kafkas İslâm 
Ordusu kumandanlığını kardeşi Nuri Paşa’dan 
önce Karabekir’e teklif etmiş fakat o kabul etme-
miştir! Bunları Karabekir’in kendisi anlatmak-
tadır.38 Karabekir, Vehip Paşayla yaşadığı ger-
ginlik sebebiyle bir ay sonra pişman olmuş ve 
Kafkasya görevine talip olmuştur. Horasan’dan 
‘Başkumandan Vekili Enver Paşa Hazretlerine’ yaz-
dığı yazıda, “Emir buyurulan vazifeyi kemal-i ifti-
harla kabul eyliyorum.” dediği hâlde yine rütbe 
kaprisleri yüzünden vazgeçmiştir.39

Karabekir Kars’tayken 1921’de Moskova 
Antlaşması’nı imzalamaya giden hey’ete sınır 
çizgileriyle ilgili bilgileri kendisi vermiştir. Bu 
durum, Batum ve Ahıska’nın nasıl gittiği hususunda 

38 Karabekir, age. s.101-102. 
39 Karabekir, age. s. 225, 272-273, 301.
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bize ipucu vermektedir. İşte kendi ifadeleri: 
“Şark hududu ve Şark siyaseti, benim kafamla ida-
re olunarak Moskova’ya giden hey’ete dahi sulh esa-
sı benim düşüncelerimin muhassalası olarak tesbit 
olunmuş ve nihayet de düşündüğüm netice vererek 
şarkta sulh ve sükûn tesis olunmuştur…”40

Hele bu antlaşmanın son müzakerelerinin 
yapıldığı Kars Konferansı’nda Türk hey’etinin 
başkanı olduğu hâlde ve Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal Bey’in “Ahıska Türklerini unutma!” me-
sajına rağmen bu konunun müzakere bile edil-
mediği anlaşılmaktadır! Burada Karabekir’in 
şu sözü de hatıra gelmektedir: “Harbi kazandık-
ları hâlde diplomatlarının liyakatsizliğinden yüksek 
menfaatlerini kaybeden devletler görülmüştür.”41 

Bu fikre göre Şark Fatihi olarak masaya otu-
ran Karabekir, diplomasi alanında liyakatsizlik 
göstermiştir, denilebilir. Enver Paşa’nın 1918 
Haziran’ında Batum Antlaşması’yla aldığı Ba-
tum ve Ahıska, Moskova ve Kars konferansla-
rında elden gitmiştir! Bu iki konferansta tespit 
edilen sınır çizgisinin şekli Karabekir’e aittir!

Hâlbuki Ahıska’nın Türkiye’ye katılma ar-
zusunun hukukî formülü vardı. Zira Sovyetler, 
iki defa beyanname yayınlayarak milletlerin ken-
di mukadderatlarını tayin hakkını tanımıştı.42

Tekrar geriye dönersek, Cihan Harbi’nin 
öncesinde en sağlam düşüncenin kendisinin 
savunduğu Anadolu Türk milliyetçiliği fikridir. 
Karabekir, daha genç bir Osmanlı subayı iken 
hatta İttihat ve Terakki Cemiyeti bile kurulmadan 
önceki düşüncelerini kendisi şöyle ifade etmek-
tedir: “Avrupa’da Trakya, Asya’da da Anadolu, millî 
hudutlarımızın içi, biz Türklerin vatanıdır. Bu hu-
dutların dışında kalan unsurların bizden ayrılmala-
rını intâc edecek büyük hadislerle karşılaşacağımız 
zamanlar pek uzak değildir. Bunun için şimdiden 
millî servetimizi ve kudretimizi gizli ve mahirane bir 
tarzda bu hududun içine yerleştirmeli ve bu hudut-
ları müdafaayı düşünmeliyiz.”43

Karabekir daha o zamanlar hangi 
Anadolu’dan bahsediyor? Yoksa bugünkü Lo-
zan sınırlarını, Balkan Harbi’nde esir düştükten 
sonra beş ay kaldığı Sofya’da mı tespit etmiştir? 
40  Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1960, s.                 
       944.
41  Karabekir, Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik? s. 87.
42  Akdes Nimet Kurat, age. s. 475.
43  Karabekir, Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik? s. 34.

Bu satırları okuyup da hayret etmemek 
mümkün değil. Şu sorular kendisine sorulabilir: 
Bir Osmanlı subayı olarak hangi yeminle göreve 
başlamıştınız? Madem öyleydi, Makedonya’da, 
Irak’ta, Tebriz’de ne işin vardı? Oralara gönül-
süz mü gittiniz? Gönülsüz giden bir subay ne 
için savaşacaktı? Yoksa Balkan, Sarıkamış, Irak 
ve Filistin’de yaşadığımız bozgunların temel se-
bebi, subaylarımızın daha o zaman devletimi-
zin dağılacağına inanarak boş yere savaşmak 
istememeleri miydi? Eğer böyleyse ordudaki 
Arap ve Arnavut subayların ayıplanacak tarafı 
yok demektir. Yoksa bu fikirler, Karabekir Paşa 
Cumhuriyet devrinde (1934) yazdığına göre, 
kendisinin daha ileri görüşlü olduğunu savun-
mak için sonradan kurduğu düşünceler midir? 
Hele 1920 yılında belirlenip kabul edilen Misak-ı 
Millî sınırlarını, Balkan Harbi sırasında düşün-
müş olmak gerektiğine dair ifadelerini Karabe-
kir Paşa’nın ciddiyetine yakıştıramıyoruz.44

8. Savaş başlarken halk ne düşünüyordu?
Karabekir, Birinci Dünya Savaşı rüzgârlarının 

estiği günlerde halk arasında bir Moskof 
kaygısı’nın olduğundan bahisle, “Harp ilân etme-
den sınırı geçer, ansızın donanmamızı yakar, ordusu 
geçtiği yerleri bir silindir gibi düzler, şeklindeki dü-
şünce köylülerin ağzında bile dolaşıyordu.” diyor. 
Halkın ruhunda Çarlık Rusya’sına karşı nef-
ret ve intikam duygusunun yeşerdiğini ve ona 
“Kahpe Moskof” dediğini söyleyen Karabekir, 
genel temayülü şu sözlerle ifade etmektedir: 
“1904 Rus-Japon Harbi’nde herkes Japonların galip 
gelmesini istediği gibi 1914’te başlayan Rus-Alman 
harbinde de Almanların galip gelmesini arzu etme-
yen bir Türk düşünülemezdi.”45

Misyonerlerin halkın ruhunu körelten ve 
uyuşturan faaliyetlerine işaret eden Paşa, şu acı 
gerçekleri yazıyor: “Cennetin yolu viranelikten ge-
çer! Dünya Hıristiyanların, âhiret Müslümanların-
dır! Medeniyet dediğin bina ile zinadır! Evvelimiz 
Şam, âhirimiz Şam! Bit yiğitte bulunur! Geç olsun 
da güç olmasın! Doğru söyleyeni dokuz köyden ko-
varlar! gibi uyuşturucu ve ümitsizlik aşılayan söz-
lerin içimizde nasıl tutunduğunu araştırmalıyız.”46

44  Karabekir, age. s. 516.
45  Karabekir, age. s. 83-84.
46  Karabekir, age. s. 127.
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9.  Enver Paşa’yla münasebetleri
Enver Paşa (1881-1922), Osmanlı Devleti’nin 

bir devresine (1914-1918) damgasını vurmuş 
Harbiye Nâzırı ve Başkumandan Vekilidir. 
Mütareke’den sonra işgal kuvvetlerinin haysi-
yet kırıcı davranışlarına maruz kalmamak için 
yurt dışına çıkmış; Berlin ve Moskova arasında 
gidip gelmiş, Batum’a geçerek Anadolu’da Millî 
Mücadele’ye katılmayı düşünmüş, fakat İngi-
lizlerin dikkati onun üzerinde olmasından do-
layı bu arzusuna kavuşamamıştır. Bunda eski 
silâh arkadaşları olan Mustafa Kemal Paşa ile 
Karabekir’in sıkı iş birliği birinci derecede rol 
oynamıştır.

Aslında Anadolu’da yapılacak millî müca-
delenin temelini atmış olan Enver Paşa, bir ke-
narda oturup, olup bitenleri seyredecek adam 
değildi. Ama yapılacak bir şey yoktu… Rus-
Bolşevik zulmüne son vermek için Türkistan 
yoluna koyuldu. Kızılordu ile giriştiği bir sa-
vaşta şehit düştü. 

Kâzım Karabekir, kendisinden yaş, rüt-
be ve kıdem bakımından geride olduğu hâlde 
vaktiyle Enver Paşa ile çok samimî iki arkadaş 
olmuşlardı. Karabekir’in yazılarında bunlar bü-
tün teferruatıyla yer almaktadır. Harbiye Nâzırı 
Enver Paşa’nın, Karabekir’i kırdığı, geri çevir-
diği, cezalandırdığına dair bir şey yok! Hatta 
Enver Paşa onu ordudan atılmaktan kurtarmış-
tı! Karabekir diyor ki, “Balkan Harbi’ni müteakip 
Cemal Paşa beni Divan-ı Harb’e vererek ordudan 
atılmamı ve hapsedilmemi istemişti; Enver Paşa beni 
kurtardı.”47

Enver Paşa, Harbiye Nâzırı olunca Kur-
may Binbaşı Kâzım Bey’i de Genel Karargâhta 
İstihbarat Şube Müdürü yapmıştı. Bu, daha 
Manastır’da başlayan güven duygusunun de-
vamı değil miydi? Nitekim her konudaki fikir-
lerini rahatlıkla ona söyleyebiliyor ve olumlu 
sonuç da alıyordu. “Şubeme taalluku olmayan 
fakat memleketimizi ve halkımızı zarara soktuğunu 
gördüğüm meseleleri doğruca Enver Paşa’ya söy-
leyerek bazı fenalıkların önünü aldırabiliyordum.” 
diyor.48 Kitaplarında buna benzer daha birçok 

47 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimizde İttihat Terakki ve      
Enver Paşa-I, İstanbul, 2001, s. 18, 125.

48 Karabekir, age. s. 189.

anekdot var. “Enver Paşa, Manastır’da arkadaşlık 
ettiğimiz zaman tehlikeli vaziyetlerde mütalâalarımı 
sükûnetle dinlerdi. Yine öyle samimî bir tavır aldı. 
Beni takdirkâr sözlerle taltif etti.”49 Onun sorumlu-
luk duygusunu ve ciddiyetini de teslim ediyor: 
“Enver Paşa, bizim irşatlarımızı samimî olarak ka-
bul ediyordu. Mes’uliyetini tamamıyla müdrik oldu-
ğunu görüyordum.”50

Karabekir, Enver Paşa’nın temiz bir vicdana 
sahip olduğunu ve mukadderata inandığını söy-
lüyor.51 Onun Harbiye Nazırı olduktan sonra 
arkadaşlarını ihmal ettiği şeklindeki iddiası ise 
inandırıcı gelmiyor. Zira Karabekir’in yakın ar-
kadaşı Cafer Tayyar Paşa bu hususta Enver Paşa 
lehine şahitlik ediyor: “Enver, mevkiine rağmen 
tevazu, nezaket ve eski arkadaşlarıyla münasebetle-
rinde vefasını hiç unutmamıştı.”52 

Karabekir, Enver Paşa’nın kişiliği, ahlâkı 
ve askerliği konusunda olumsuz bir şey söy-
leyemiyor. Olumsuz anlamda öteden beri söy-
lenen tecrübesiz ifadesinden başka bir şey yok! 
Enver Paşa’nın biyografisini okuduğumuzda 
onun Harbiye ve Akademi tahsilinden sonra 
bir kurmay subay olarak Makedonya dağların-
da eşkıya kovalamakla başlayan komutanlığı, 
Balkan’da, Trablusgarp’ta ve Kafkas cephesinde 
devam etmemiş miydi? Berlin’de askerî ataşe-
lik, kuş kovalamak mıydı? Çanakkale muha-
rebelerinin birinci derecede komutanı o değil 
miydi? O zamanlar hangi komutanın daha fazla 
tecrübesi vardı? Balkan bozgunu (1912) kimin 
eseriydi? O kadar tecrübeliydiler de neden bir 
varlık gösteremediler ve birkaç gün içinde koca 
Rumeli’yi elden çıkardılar?

Karabekir’in kafasında ve kalbinde bir ha-
set duygusunun onu içten içe kemirdiği aşikâr. 
Güya Sadrazam Talât Paşa dermiş ki, “Enver’i 
tutmak pek yanlışmış! Ahdim olsun sulhe kavuşur 
kavuşmaz Kâzım’ı Harbiye Nazırı yapacağım.”53 

Devamı var

49 Karabekir, age. s. 210.
50 Karabekir, age. s. 357.
51 Karabekir, Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik? s. 270.
52 Cemal Kutay, Sisli Tarihimiz, s. 443.
53 Karabekir, Doğunun Kurtuluşu, s. 377.
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