Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası
Telkin Dergisi, kendisini oluşturan kadronun gördüğü eksiklik
olan "bağımsız ve dürüst yayın" fikriyle varlığını sürdüren bir
organ olmayışını gerekçe olarak kabul eder.
Telkin Dergisi, her bir yazarının ortak amacı olan topluma
faydalı olabilme, insanlarda farkındalık yaratabilme, sosyal ve
politik bilinç seviyesini artırma, Türk Milletine hizmet sunma ve
en temelinde insanlığa katkı sağlama vizyonuyla meydana
gelmiştir. Bu birliktelik, sosyal ilişkilerin özlerinden biri
olan dostluk olgusu ile kuvvetlenmiş, bahsedilen ortak arzuların
yarattığı duygu ile vücut bulmuştur.
Yayın ilkeleri olarak belirlenen Atatürk İlke ve İnkılaplarına
Özde Bağlılık, Türk Milletine Hizmette Koşulsuzluk ve Düşünce
Özgürlüğünü Koruyuculuk esasları işbu derginin size ulaştırılması
esnasında özenle dikkat edilen hususiyetlerdir. Kaliteli
içerikler, doğru ve kaynaklı bilgiler, nesnel yorumlamalar ve
bağımsızlık olguları da yayın hayatımız boyunca asla
vazgeçmeyeceğimiz bir diğer esas silsilesidir.
İçerik politikası olarak belirlenen, Politika, Tarih, Kültür
Sanat, Edebiyat, Mimari ve Özgün başlıklarının altında yatan
fikir, yazar kadrosu olarak birikimli olduğumuz ve okuyuculara
fayda sağlayacağını düşündüğümüz içerik gruplarına yönelmektir.
Bu içerikler hazırlanırken, bahsedilen ilke ve değerlere sadık
kalınacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Tanıştığımıza memnun olduk.
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Sarıkamış
Harekâtı,
Osmanlı
İmparatorluğu’nun Rus İmparatorluğu’na
karşı Kafkas cephesinde yürüttüğü bir
mücadeledir. Bu harekât, Birinci Dünya
Savaşı sırasında 22 Aralık 1914’te başlamış
15 Ocak 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nun
yenilgiye uğramasıyla sona ermiştir.
Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya
Savaşı’na giden süreçte siyasi olarak
istikrarsızlık göstermekteydi. Sürekli değişen
hükümetler ve imparatorluk içerisindeki
milletlerin bağımsızlık taleplerinin üzerine
bir
de
toprak
kayıpları
eklenince
imparatorluk hayli zayıf duruma düşmüştü.
Siyasi bakımdan kötü durumda olan
Osmanlı ekonomik açıdan da iyi durumda
değildi.
Düyun-ı
Umumiye
ve
kapitülasyonlar, Osmanlı’nın Birinci Dünya
Savaşı ile karşı karşıya kaldığında, iflâs
etmesine neden olmuştu.

İmparatorluğun askerî durumunun da siyasi
ve ekonomik durumu gibi kötü olmasıyla
beraber tek olumlu yanı Türk askerinin gözü
kara ve cesur oluşuydu. Ordu, Birinci Dünya
Savaşı öncesi kaybettiği savaşlar nedeniyle
güvenini yitirmişti.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen Osmanlı
Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girdiğinde
var gücüyle mücadele etmiştir. Alman
İmparatorluğu Batı cephesinde Fransa’ya
karşı direnmekte zorlanırken AvusturyaMacaristan İmparatorluğu’nun da Ruslara
karşı hezimete uğramasıyla Almanlar Doğu
cephesinde de başarısız olmak üzereydiler.
Osmanlı
İmparatorluğu,
Rus
İmparatorluğu’na Kafkasya’dan bir cephe
açarak müttefiklerinin yükünü hafifletmeyi
amaçlıyordu.

Telkin Dergisi Sayı: 15
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Sarıkamış Harekâtı öncesinde Osmanlılar ve
Ruslar arasında Köprüköy Savaşları vuku
bulmuştur. Köprüköy’e saldıran Rus
ordusunu bozguna uğratan Hasan İzzet Paşa
komutanlığındaki 3. Ordu, bu başarıdan
sonra anlamsızca çekingen bir tavır
izlemiştir. Oysaki geri çekilen Rus
ordusunun üstüne gidilip pasif kalınmaması
gerekirdi. Bu savaşlarda her iki taraf da
birbirinden çekinmişse de Ruslar artık daha
cüretkar saldıracaklardır. Ordunun ve
komutanların çekimser tavırlarına karşı
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi (zamanın
Genelkurmay Başkanı) ve Harbiye Nâzırı
(zamanın Millî Savunma Bakanı) bu duruma
bizzat cephede ordu yönetmekle müdahale
etmişti.
Ayrıca
harekât
Alman
İmparatorluğu’nun Rusları kesin olarak
yenilgiye
uğrattıkları
Tannenberg
Muharebesi’nden özenerek hazırlanmıştı.
Osmanlı’nın müttefiklerinin yükünü
hafifletmekle birlikte Sarıkamış Harekâtı ile
başka emelleri de bulunmaktadır. Bunlar
Bakü’deki
petrollere
ulaşıp
Alman
İmparatorluğu’nun
Sanayi
ihtiyacını
karşılamak ve ‘93 Harbi’nde kaybedilen
Kars, Batum, Artvin ve Ardahan topraklarını
tekrar ele geçirmektir. Enver Paşa’nın
Sarıkamış Harekâtı ile emeli Orta Asya’daki

Türkleri ayaklandırmak ve bağımsızlıkları
için mücadele ettirmekti.
Sarıkamış Harekâtı, Türkiye’de bir hezimet
gibi anlatılması tercih edilen bir olay olup
teknik ve askeri boyutu çok nadir
dillendirilmektedir.
Harekât
yenilgiyle
sonuçlanınca Enver Paşa bu durumun
medyada duyulmasının diğer cephelere
olumsuz etki edebileceğinden sansür
uygulamış ve hezimetin duyulmasına büyük
ölçüde engel olmuştur. Öyle ki Sarıkamış
Harekâtı medyada çok geç ele alındığından o
zamana kadar ancak bölgedeki halk
tarafından dillendirilmiştir. Harekâtta çok
sayıda Osmanlı askerinin şehit olmasının asıl
sebebi Ruslar mı yoksa hava şartları mıdır?
Sarıkamış Harekâtı anlatıldığı gibi bir
hezimet midir yahut gerçekte bir destan
mıdır?
Telkin
Dergi’nin
“Sarıkamış
Harekâtı” dosya konulu 15. sayısında birlikte
göreceğiz. Şimdiden herkese iyi okumalar
dilerim.
Kaynakça
- Tarihin Arka Yüzündeki Sarıkamış Harekâtı, Necati Bölükbaşı
- Bir Hayalin Donduğu Yer: Sarıkamış, Fahrettin Alişar
- Enver Paşa ve Sarıkamış Harekâtı, Ziya Nur Aksun
- Bir Rus Generalin Anlatımıyla Sarıkamış Harekâtı, General
Nikolski
- Gerçeklerin Işığında Sarıkamış Harekâtı, Zeynel Coşar
http://www.kars.gov.tr/sehirkartlarisarikamissehitleri
http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/355

Telkin Dergisi Sayı: 15

Sarıkamış'ta Envanter Durumu
Ömer Faruk KÖYLÜ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye

Yazıya başlamadan hemen önce belirtmek gerekir ki bu yazıda, Sarıkamış Harekâtı’nın
gerekliliğinden, nedenlerinden, sürecin nasıl işlediğinden, o zamanki siyasal durumdan,
harekâtın sonuçlarından veya Avrupa’da ve Dünya’da nasıl yankı bulduğundan
bahsetmeyeceğim. Keza, başlıktan anlayacağınız gibi, birtakım rakamlar vererek etliye sütlüye
dokunmadan sadece teçhizattan, askerî durumdan da bahsetmeyeceğim. Bu yazıda, bugün bile
hala ilkokul, ortaokul, lise müfredatlarında, internet sitelerinde “bazı kaynaklar” diye
bahsederek Rusların zamanında yaptıkları manipülasyonlara, dezenformasyonlara nasıl ortak
olunduğunu ve bu durumun tersine çevrilmesi gerektiğini sayılar vererek kendi gözlerinizle
görmenizi amaçlayacağım.
Elbette ki Sarıkamış Harekâtı teçhizat, asker sayısı, niteliği ve envanter anlamında eksiksiz
değildir. Belirli yönlerden noksanları bulunmaktadır ancak bu noksanlar bize bugüne kadar
anlatılanlara ne kadar yakın ya da ne kadar uzak gelin beraber bakalım.
Asker sayısı olarak, seferberlik tamamlandığında yaklaşık 100 binlik bir nüfusa ulaşan 3.
Ordu’nun (76 bini silahlı) karşısında 65 bin kişilik takviyesiz ve karşısında bir taarruz
beklemeyen Rus ordusu vardı. (Türklerin asker sayısını şehit sayısını daha fazla göstermek için
150 binlere ulaştıran kaynaklara itibar etmeyiniz.)
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Askerlerimizin, 76 bin civarında tüfeği, 218 topu ve 73 makineli tüfeğine karşın Rus tarafının
114 tabur, 127 süvari bölüğü, 256 sahra topu olduğu belirtilir. Top, tüfek, asker sayısı
anlamında da Rusların, anlatıldığı gibi, ezici bir üstünlüğü bulunmamaktadır.
Telkin Dergisi Sayı: 15

10-15 bin askerimizin donarak veya hastalıktan şehit
olması kışlık teçhizat anlamında bazı eksiklerimizin
olduğunu gösterir ancak tamamen kışlık kıyafetten
yoksun olduğumuzu iddia etmek, fotoğrafta da
görüldüğü üzere, tarihi yanlış aktarmaktan başka bir
şey değildir. Bu kayıplarımızın en büyük sebebi de
Samsun açıklarında 3. Orduya teçhizat taşıyan üç
gemi; Midhat Paşa, Bezm-i Alem ve Bahr-i Alem’in
Ruslar tarafından batırıldığını söyleyebiliriz. Bu
duruma karşın Rus tarafının da 6 bin askerinin
donarak ölmesi, 12 bin Rus askerinin hastalığa
yakalanması, yine anlatılanlara göre Rusların bizden
katbekat üstün olmadığını ve soğuğun ne denli çetin
olduğunu göstermektedir.

Harekâtın teknik sebeplerinden, yapılış amaçlarından, sonuçlarından sayımızın diğer yazılarını
okuyarak zaten haberdar olacaksınız. Bu geniş bir kaynakça ile karşınıza çıktığım yazımda
sizlere bugüne kadar aktarılan Sarıkamış Harekâtı portresini sorgulatabildiysem, gözünüzün
önünden bir film şeridi gibi geçirtebildiysem ne mutlu bana. Her sene bu dönemlerde verilen ne
idği belirsiz bilgilerle insanlarımızı yanıltmaya ve şehitlerimizin üzerinden politik tartışmalara
girmeye bir gün son verilmesini sağlamak dileğiyle...
Aziz şehitlerimizin ruhları şâd olsun.
Kaynakça
Nurhan Aydın, Sarıkamış Harekatı, , 2. Basım: Şubat 2015, s. 36. Sonçağ Yayıncılık. 1
Şubat 2015. s. 39. Erişim tarihi: 1 Mart 2021.
Hafız Hakkı Paşa,Hafız Hakkı Paşa’nın Sarıkamış Günlüğü, haz. Murat Bardakçı. Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları. 1 Mayıs 2018. s. 109-111.
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Sarıkamış'tan Günümüze
Burak ERDOĞAN
Bilkent Üniversitesi

Türk çocuğunun kendi şehitlerini, atalarını ve ebelerini siyasî kavgalara meze etmesi, her
şeyden evvel terbiyesizliktir. Türk ahlâkı, vatan uğruna şehit düşenlerin ve emek gösterenlerin
içtimaî çıkmazlardan kaçış uğruna altı boş bir şekilde eleştirilmesini katiyen meneder.
Sarıkamış’ta şehit düşen Türk askerinin sayısı, askerî ve stratejik tartışmalar haricinde Türkleri
ilgilendirmez. Nitekim bir ile bin aynıdır. Bu husus, bugün de aynıdır. Şehit ile şehitler,
farksızdır.
Cihan Harbi başladığında Türkler savaşa sonradan katılmadı. Türkler zaten savaştaydı. Eylül
1911’de Vilayet-i Trablus-ı Garb’te başlayan heyula, Cihan Harbinden sonra da devam etti.
Nihâyet Türk, 1911’de başlayan karaltıyı 1923’te defetti. Anadolu’da kendi devletini tesis etti.
Anadolu bozkırında Türkler hürriyet kavgası için boğuşurken doğuda ve kuzeyde
soydaşlarımız da başka bir zulmet içindeydi. Doğu ve Kuzey Türkleri, 1917’de Çarlık
Rusya’nın yıkılması ile bir nebze rahata uğramıştı. Bu, onlara fikrî ve siyasî sahalarda inkişaf
ile birlikte, “uzaktaki kardeşlerine” destek olma imkânı sunuyordu. En nihayetinde Doğu ve
Kuzey Türkleri, Anadolu Türklerine maddeten ve mânen destek oldu, Anadolu Türklerinin
kendileri için kurban ettiği evlatlarını unutmadı.
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 arlık Rusya, 20. asrın başında; ağır soluyan,
Ç
aksak ve hantal bir imparatorluktu. Cihan
Harbine girişleri de Slav kardeşlerini
korumaktan evvel kendi içerisindeki
aksaklıkları gidermekti. Bu vesile ile çeşitli
pazarlıklar yaptı, bu pazarlıklar sırasında
kendi aksaklığına rağmen, İstanbul’u ve asla
gerçekleşmeyecek olan gâyesini unutmadı.
Ruslar,
kendi
aksaklığını
silkinerek
atlatmaya çalışırken, Balkanları henüz terk
etmiş Türkler de telaşlı bir şekilde yeni bir
yol belirlemeye çalışıyordu. Tarih, iki milleti
yeniden karşı karşıya getirdi. Taraflar,
kozlarını önce Kafkasya’da paylaştı.
Sarıkamış Harekâtı, Enver Paşa’nın istediği
gibi sonuçlanmadı lâkin Ruslar da muzaffer
olamadı. Hâlihazırda Almanya ve AvusturyaMacaristan ile boğuşan Çarlık, daha da
yıprandı.
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Aksak ve hantal Rusya, kurtulmak için
İngiliz ve Fransızlardan gelecek yardıma
körü körüne muhtaçtı. Dışarıdan gelecek
yardım, 3 erin bir tüfekle savaştığı Rus
ordusu için hayatî ehemmiyeti haizdi. İtilaf
devletleri, Rusya’ya yardım edebilmek için
Çanakkale’ye 72 milletten asker yığdı.
Muvaffak olamadı. Rusya’da zaten bozulmuş
olan iktisadî hayat, daha da dibe battı.

Nitekim Türkler için de durum farksızdı.
Savaşın yıkıcılığı yetmezcesine Çarlık
rejiminin başı bir de Bolşevizm ile belaya
girdi. Zaman, Rusya’nın aleyhine işliyordu.
Ruslar, Sarıkamış Harekâtı sonrasında
Ermenilerin
destek
ve
rehberliğinde
Anadolu’da ilerledi fakat bu ilerleyiş, Ruslar
için kolay olmadı. Türkler, sonuna kadar
Ruslara direndi ve nihayetinde Çar, kendi
felaketiyle yüzleşti.
Çar’ın bütün mücadelesine rağmen, 1917’ye
gelindiğinde Rus imparatorluğu yıkıldı.
Hâliyle, Rus işgâli altında bulunan Türk illeri
de azatlığına kavuştu. Rusya’yı yıkan birincil
sebep ne Bolşevizm ne de Cermen ittifakı
oldu. Rus Çarlığı, Türkler tarafından
yıpratıldı ve sonunda çöktü. Kırım’da,
Azerbaycan’da, İdil-Ural havzasında ve
Türkistan’da millî teşebbüsler vücuda geldi.
Anadolu Türkleri, gözünü kırpmadan
Kafkasya dağlarına tırmandı. Tırmandı ve
Rusya ile halihazırda mücadele eden diğer
soydaşlarına yardım etti. Maatteessüf tefrika,
bu teşebbüsleri de talan etti. Anadolu’da
milli bir Türk devleti vücuda gelirken,
uzaktaki kardeşler tek tek esarete boyun
eğdirildi. Baş eğmeyenler, Sovyet rejimi
tarafından katledildi, fakat tükenmedi.
Telkin Dergisi Sayı: 15

1991 yılına gelindiğinde, SSCB kendini
feshetti. Bütün Türkler hürriyetine henüz
kavuşmamış olsa da Sovyet rejiminin
çöküşü;
Azerbaycan’ı,
Kırgızistan’ı,
Türkmenistan’ı,
Özbekistan’ı
ve
Kazakistan’ı da hür Türklerin arasına ekledi.
Sovyetler Birliği’nin Türklere yaptığı zulüm
ve katliamı bir yana, esaret, Türkistan’da
yaşayan Türklere çok şey kattı. Her şeyden
önce, 1920’den önce maalesef daha geri
kalmış bulunan Türkler, Sovyetler Birliği
altında zulümle yoğrulurken iyi ya da kötü
bir idarî teşkilatlanmaya gitti. Rusların izin
verdiği ölçüde, iktisadî ve ilmî bir birikimden
faydalanmaya çalıştı. Kendi millî ve dinî
kimliklerini harlanmış ateşte döverek
güçlendirdi, diri tuttu. İyisiyle kötüsüyle,
kendilerine tecrübe kattı. Tecrübeden
memnun olmamak, tecrübenin olduğu
gerçeğini değiştirmez.
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Yeni kurulan Türk devletleri, unuttukları
kardeşini uzun bir müddet hatırlamaya
çalıştı. Bugün, 1991 ile karşılaştırıldığında
Türk devletleri birbirlerine çok daha yakın ve
bağlı duruyor. Yakın zamanda yeni bir
teşkilatlanma yolunda adımlar atılması,
önümüzde hâlâ uzun ve zorlu bir yol
olduğunu gösteriyor.

Türkistan ve Kafkasya’daki kardeşlerimiz acı
tecrübelerden kendilerine fayda damıtmaya
çalışırken, biz Anadolu Türkleri de maalesef
büyük acılar tattık. Bugün ve sonrası, Türkler
için yolda yeni tecrübeler edinirken, önceden
heybesine kattığı tecrübeleri kullanmak ve
aynı hataları tekrar etmemek uğruna
geçmişini dikkatle tetkik etme vaktidir.
Sarıkamış’ta kimin hatalı olduğu, başka
komutanların harekâtı daha iyi yönetip
yönetemeyeceği, kaç şehit vermiş olsak
muvaffak olup kaç şehit verdiğimizde
muvaffakiyetsiz olduğumuz ve benzeri
tartışmalar, Türk’e yakışmaz. Bizler, Türk
gençleri, yalnızca Sarıkamış Harekâtı ve
şehitlerimizi değil, tarihimizdeki tüm
şehitlerimiz ve büyüklerimizi savunmakla
mükellefiz.
Yaşadığımız
günleri
görebilmemiz için, bizleri tanımıyor ve
düşünmüyorken dahi gözlerini karartarak
âtîlerinden vazgeçen büyüklerimizin üç gün
sonra unutulacak siyasî mizansene meze
edilmesi bizleri yalnızca rahatsız etmiyor,
ayrıca sinirlendiriyor. Sarıkamış Harekâtının
ilmî çerçevede doğru usûl ve üslûp ile
tartışılması
en
büyük
temennimiz.
Tartışanları merak ve ilgiyle takip ediyoruz.

Telkin Dergisi Sayı: 15

Telkin Dergi’nin şu an okuduğunuz sayısı, bahse konu ilmî daire çerçevesinde, doğru usûl ve
üslûp ile hazırlanmıştır. Bu sebeple Sarıkamış hakkında hazırlanmış, şehitlerimizi ve
başarılarımızı suiistimal eden çarpık neşirlerle karşılaştırılmamalı; açık bir zihin ve samimi bir
gözle okunmalı, incelenmelidir.
Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kanal’da, Kıbrıs’ta, Sur’da, Karabağ’da ve
sayamadığımız lâkin her biri ayrı bir kahramanlık hikâyesi cümle muharebe, çatışma ve pusuda
şehit olan büyük şehitlerimize rahmet ve saygı ile.
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Sarıkamış Harekâtı
ve Enver Paşa
Atilla ALTINÖZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye

Sarıkamış Harekâtını incelemeden evvel
mutlaka dönemin siyasi koşullarını iyice
öğrenmek gerekmektedir. Telkin Dergi’nin
“Sarıkamış Harekâtı” dosya konulu 15.
Sayısında siz değerli okuyucularımıza
bunları aktarmak istedik. Sarıkamış meselesi
her sene sonunda mutlaka gündeme gelir ve
birçoğu yanlış olmak üzere ortaya iddialar
atılır. Genellikle Enver Paşa üzerinden
suçlamalar yapılır, birçok önemli şahsiyetlere
iftiralar atılır ve son olarak sözde
aydınlarımız televizyonlarda şehit sayısı
üzerinden pazarlığa tutuşurlar. Tabii bu
sözde aydınlarımız, Sarıkamış’ta şehit düşen
Mehmetçiğimiz için timsah gözyaşlarını
dökmeyi de ihmal etmezler. Ancak malum
olan şudur ki: Türk askerinin kanı üzerinden
hesap, kitap yapmak kimsenin haddi değildir.
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“Şehit ailesi için bir büyük sayıdır.” sözünü
zihnimizin bir köşesinde tutarken diğer
yandan da Enver Paşa’nın “Tarih şahittir ki,
Türk askerinden şanlı, Türk askerinden
fedakâr hiçbir asker yoktur.” Sözünü
unutmamak
gerekir.
Türk
askeri,
gerektiğinde kanını son damlasına kadar feda
etmekten asla çekinmemiştir. Türk milletinin
şuurlu ve genç bir ferdi olarak kasten sert bir
girizgâh yaptım. Çünkü Sarıkamış mevzuu
üzerinden yapılan şehitlerimizin nitelik ve
nicelik sorgulaması her şuurlu Türk genci
gibi benim de kanıma dokunmaktadır.
Meseleyi akademik veriler ışığında ve
objektif olarak incelemeden evvel adı Enver
Paşa ile neredeyse özdeşleşen İttihat ve
Terakki Cemiyeti’ne de kısaca değinmek
isterim.
Telkin Dergisi Sayı: 15

Teşkilatlanma yapısı olarak çağının çok
ilerisinde olan cemiyet kısa zaman içerisinde
devletin önemli kademelerine erişmiş ve
devletin idaresinde söz sahibi olmuştur.
Birçok modernleşme hareketine öncülük
eden cemiyet en önemli yeniliği ordu
içerisinde yapmıştır. Ordunun içinden
siyaseti çıkaran cemiyet, birçok eski zihniyet
yapısına sahip ve birçoğu yaşlı olan askerleri
de ordudan tasfiye etmiştir. İttihat ve Terakki
Cemiyeti hakkında Ziya Gökalp “İttihat ve
Terakki Türk milletinin ruhundan kopmuş
bir mefkûre hamlesidir.” (Muhittin Birgen,
İttihat ve Terakki’de On Sene, Cilt I, s.6364) derken Kâzım Karabekir Paşa ise “…
Memleketin hakiki sahibinin sadece padişah
ve bendeleri değil, onu kanı pahasına
kazanan ve korumaya çalışan millet
olduğunu fiiliyat sahasında ispat etmek
maksadıyla kurulan cemiyet İttihat ve
Terakki’dir.” (Kâzım Karabekir, İttihat ve
Terakki, s.18.) tarihimiz açısından oldukça
önemli bu iki ismin cemiyet hakkındaki
tanımlamaları kanımca oldukça açık ve
yeterlidir. Ayrıca İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin kolektif olarak “Üç Paşalar
(Mehmed Talât Paşa, İsmail Enver Paşa,
Ahmed Cemal Paşa)” tarafından yapılmıştır.
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Sarıkamış Harekâtına gelecek olursak bu
harekât geçmişten beri birçok kez ele
alınmıştır. Ancak Telkin Dergi ekibi olarak
bizler de bu konuyu bir kez daha akademik
düsturla ve objektif bir biçimde ele almak
istedik. Teessüf ederek söylüyorum ki tarif
yazınımızda bunun eksikliğini hissettik.
“Sarıkamış Harekâtı” dosya konulu 15.
Sayımızın diğer kısımlarında harekâtın
detayları, amacı, sonuçları vesaire birçok
konu hakkında bilgilere erişebilirsiniz. Ben
ise Enver Paşa’nın harekâta olan etkisinden
sizlere söz edeceğim. Öncelikle Sarıkamış
Harekâtının evvelinde gerçekleşen iki
muharebeye değinmek gerekir. Köprüköy ve
Azab
muharebelerinde
Türk
ordusu
muvaffak olmasına rağmen çok fazla
ilerleyememiş
ve
Rusları
tamamen
püskürtememişti. III. Ordu’nun başında olan
Hasan İzzet Paşa’nın bu aşırı ehemmiyetli
tavrından sonra Enver Paşa Bölgeye intikal
etti ve III. Ordu’nun başına geçti.
Enver Paşa 19 Aralık 1914’te Eşi Naciye
Sultan’a yazdığı mektupta “Bak ben yakında
avdeti [dönmeyi] umarken şimdi zuhûr eden
bir hâl beni daha bir müddetçik buraya
bağladı. Üçüncü ordu kumandanı Hasan
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İzzet Paşa orduyu bundan böyle idare için
kendisinde cesaret göremediğini söylüyor.
Akşamki telgrafından bunu anlayınca bugün
hemen buraya karargâha geldim. Hepsini
itiraf etti. Bunun üzerine kendisini derhal
tekaüd (emekli) etmek lâzımdı. Fakat
vazgeçtim. Şimdilik İstanbul'a göndermekle
iktifa ettim. Fakat herhalde tekaüd olacak.
Bakınız hep umduğum adamlar böyle
çıkıyor. Ne yapalım yeni iş yeni adam
istiyor. Zararı yok. Şimdilik Üçüncü orduyu
ben idare edeceğim. Bu devr-i hareket
bitince birini tayın edeceğim. Tasavvurumda
kimin olduğunu bilirsiniz.” (Arı İnan, Enver
Paşa’nın Özel Mektupları, s.190.) ifadelerini
kullanmıştır. Bu mektuptan da anlaşılacağı
üzere Enver Paşa III. Ordunun başına ihtiras
veyahut yönetme arzusundan ötürü değil
zaruretten ötürü geçmiştir. Liman von
Sanders ise “III. Türk Ordusu’nun Rusları
ric’ate mecbur etmesi, Enver’in hırsını tahrik
etti.” (Ziya Nur Aksun, Enver Paşa ve
Sarıkamış Harekâtı, s.177.) demiş olsa da
Enver Paşa’nın son derece aleyhinde olan
Miralay Şerif “Bu telâkki yanlıştır; Enver,
Hasan İzzet Paşa’nın Ruslara kati bir darbe
vuramadığını derkettiğinden (anladığından)
dolayı III. Ordu’ya geldi.” ve “Eğer
Köprüköy ve Azab muharebelerinde düşman
ezilebilse idi, Sarıkamış harekâtına lüzum
kalmazdı.” (Ziya Nur Aksun, Enver Paşa ve
Sarıkamış Harekâtı, s.177.) demiştir.
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Hâl böyleyken Enver Paşa askerin
motivasyonunu yüksek tutmayı kendisine
borç bilmiş ve askerlere “Askerler! Hepinizi
ziyaret ettim. Ayağınızda çarığınızın,
sırtınızda paltonuzun olmadığını da gördüm.

Lâkin,
karşınızdaki
düşman,
sizden
korkuyor. Yakın zamanda taarruz ederek
Kafkasya’ya gireceğiz. Siz orada her türlü
nân-ü nimete kavuşacaksınız. Alem-i
İslâm’ın bütün ümidi, sizin son bir
himmetinize bakıyor.” (Ziya Nur Aksun,
Enver Paşa ve Sarıkamış Harekâtı, s.178.)
şeklinde bir nutuk atmıştır. Bu konuşma salt
bir motivasyon konuşmasından öte hem
milletin
hem
askerin
kurtuluşunun
Kafkasya’da olduğunu açıkça belirten bir
beyandır. Bu konu hakkında daha detaylı
bilgiye bu sayıda yer alan Barış Yılmaz’ın
“Enver Paşa ve Kafkasya üzerinden
Sarıkamış Harekâtı” başlıklı yazısından
ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hafız Hakkı Paşa ve
eski IX. Kolordu Kumandanı Ahmed Fevzi
Paşa da Enver Paşa’nın bu beyanını destekler
konuşmalar yapmıştır. Harekât esnasında
olanlara ve her iki tarafın da kaynaklarını
inceleyecek olursak 25-26 Aralık gecesi
Sarıkamış’ın
düşmemesinin
esas
sorumlusunun Enver Paşa olmadığını
göreceğiz. General Fahri Belen bu konu
hakkında “Sarıkamış’ın 25-26 Aralık gecesi
işgal edilememesinden, taarruzu önleyen
İhsan Paşa ve Kurmay Başkanı Yarbay Şerif
Bey sorumludur. Bunlar, Rusça yazılan
kitapları okumadan hatıralarını yazarak,
kendilerini haklı göstermişlerdir.” ve “Şerif
Bey’in Sarıkamış adındaki kitabı, edebî bir
değer taşıdığı için çok tutulmuştur. Kitap
neşredildiği zaman, gazeteler iktibas
yapmışlardır. O zaman Enver Paşa Şark
hududuna gelerek Türkiye’ye geçmek
istiyordu. Şerif Bey’in Enver’i elli bin kişiyi
mahveden bir adam gibi göstermesinin, o
zaman için (bazı kimselere) faydalı olduğu
söylenebilir. (Fahri Belen, 20. Yüzyılda
Osmanlı Devleti, s.224) demiştir.
Diğer
yandan
yabancı
kaynaklarını
inceleyecek olursak “Karanlık basmaktaydı.
29. Tümen Komutanı, harekâtı durdurarak
ordugâha geçmeyi daha ihtiyatlı buldu.
Türkler Sarıkamış’a çok yakın oldukları
Telkin Dergisi Sayı: 15

halde, -20 derece soğukta, karışık halde
toplandılar.” (W.E.D. Allen ve Paul
Muratoff, Türk Kafkas Sınırındaki Harplerin
Tarihi, s.245.) ifadelerini göreceğiz. Rus
orduları başkomutan vekili General Nikolski
ise “Türklerin 29. Tümen komutanı (Arif
Baytan), Sarıkamış’ta Ruslara çok sayıda
takviye
kuvvetleri
gelmekte
olduğu
neticesine vararak ve bağlı olduğu IX.
Kolordunun diğer tümenin de (17. Tümen)
gelmekte olduğunu düşünerek, bu tümenin
gelişine kadar taarruzu ertelemeye karar
vermiş ve bu karar sayesindedir ki,
Sarıkamış kurtulmuştur…”(Nakleden, Özhan
Eren, Sarıkamış’a Giden Yol (Rehin Alınan
İmparatorluk), s.404.) demiştir. Ayrıca Rus
General
Maslovski,
Rus
General
Mişlayevsky, Rus Albay Maslovski ve
birkaç diğer Rus komutanın da General
Nİkolski’nin dediklerini doğrulayan sözleri
de vardır. (Ayrıca bakınız. Nevzat Kösoğlu,
Şehit Enver Paşa, s.301-305) Bu konu
hakkında ve Sarıkamış Harekâtının geneli
hakkında birçok kaynağa da ulaşmak
mümkündür. Ben son olarak siz değerli
okuyucularımıza iki alıntı daha yapacağım.
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Bunlardan ilki Osman Mayatepek’in
değerlendirmesidir. “Şayet komutanlar Enver
Paşa'nın
emirlerini
yerine
getirseydi
Sarıkamış zaferle biterdi. 10. Kolordu Hafız
Hakkı Bey komutasında Bardız'a gitmesi
gerekirken, Rus birliklerinin peşine takılıp
Koşur istikametine yöneldi (30. ve 31.
Tümenler). Yalnız 32. Tümen Bardız'a
ilerledi. Bu hata Hafız Hakkı'nın, "zafer
kazanma" ihtirası ile yolu 75 kilometre
uzattığı yetmezmiş gibi, Allahuekber
Dağlarını geçmeye mecbur kalmış; fırtına ve
tipiye yakalanıp çok büyük zayiat vermiştir
ve zamanında Sarıkamış'a intikal etmemiştir.
9. Kolordu ise 3. Ordu ile 24 Aralık'ta
Bardız'da birleşir. Cephe arasındaki Rus
birliklerine taarruz etmek için Kötek yönüne
gidip ve Rus ihtiyat kuvvetleriyle taarruz
edip Sarıkamış'a iltihak etmesi gerekiyordu.
Maalesef yine evdeki hesap çarşıya
uymamıştır. Bu sapmanın başlıca sebebi
Hafız Hakkı Paşa'nın (10. Kolordu) 25 Aralık
tarihinde Sarıkamış'ta olacağı varsayımı
tamamen ile Enver Paşa'nın 10. Kolordu
yalnız kalmasın diye yönünü Kötek'ten,
Sarıkamış'a çevirmesi olmuştur.
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Netice olarak 10. Kolordu büyük zayiatla bitkin bir şekilde ancak 29 Aralık'ta Sarıkamış'a
gelebilmiştir.” (Osman Mayatepek, Dedem Enver Paşa, s.103-124) Yapacağım son alıntı ise
Sarıkamış Harekâtının başrollerinden olan Hafız Hakkı Paşa’nın bizzat kendi yazdığı
günlüklerindendir. “Yarabbi! Bu felâkete ben sebep oldum, yine ben tamir edeceğim.” (Murat
Bardakçı, Hafız Hakkı Paşa’nın Sarıkamış Günlüğü)
Son olarak eklemek istediğim şudur: Harekâta bizzat katılan kişilerin de dönem hakkındaki
söylemleri ortadayken harekatın tek sorumlusu Enver Paşa demek en basit ithamla aymazlıktır.
Yazımın başlangıcında da belirttiğim gibi kendisini bu millete borçlu hisseden bir genç olarak
galibin de mağlubun da tek olamayacağı kanısındayım. Nasıl ki tarihimizdeki zaferleri bir
kişiye indirgemek mümkün değilse ve diğer savaş unsurlarına haksızlık olacaksa, tarihimizdeki
acı deneyimlerimizi de bir kişiye indirgemek mümkün olmamalıdır. Ben Sarıkamış Harekâtının
sorumlusu olarak ne Enver Paşa’yı ne Hafız Hakkı Paşayı ne de Hasan İzzet Paşa’yı tek başına
görmüyorum. Yaşananlarda az veya çok olarak herkesin payı mutlaka vardır. Umarım bu
sayımızı okuduktan sonra hem Sarıkamış Harekâtı hem de diğer konulara bakış açınız değişir.
Tüm şehitlerimizi tekrardan saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum.
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Enver Paşa ve Kafkasya
Üzerinden Sarıkamış Harekâtı
Abdullah Barış YILMAZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye

Sarıkamış Harekâtı denilince akla gelen sorulardan birisi de harekât başarılı bir şekilde
gerçekleşmesi halinde neler olacağıdır. Tabii tarihi “şöyle olsaydı...” şeklinde değerlendirmek
yanlış olmakla beraber bu harekâtı gerçekleştiren üst aklın bu hamleden neler beklediğine
bakarak kafamızda oluşan bu soruya en azından Osmanlı tarafının amaçları çerçevesinde bir
çıkarımda bulunabiliriz.

Harekâtın Anahtarı Kafkasya ve Osmanlı
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Sarıkamış Harekâtını hangi konu özelinde
incelemek istersek isteyelim ilk başlamamız
gereken yer harekâtın başlangıç ve Osmanlı
tarafından istenildiği şekilde uygulansa
Rusların çözülme mahalli olacak olan
Kafkasya'dır. Kafkasya coğrafyasını kabaca
anlatırsak kuzeyde Don ve Maniç nehirlerini,
güneyde ise Aras Nehri’ni sınır kabul
edebileceğimiz doğusu Hazar Gölü ile
belirlenmiş
olan
koridor
şeklinde
açıklayabiliriz.

Jeopolitik konumu itibariyle yüzyıllardır
devletlerin mücadelelerine şahit olan bu
coğrafyanın
ateşine
körükle
giden
hususlardan birisi de bölgenin demografik
yapısı olmuştur. Bölge içerisinde yerleşik
olarak yaşayan 21 millet ve bu milletlerin
özellikle bölge içerisindeki gerek siyasi
gerekse de kültürel hareketlerini belirleyen
üç dini inanç bulunmaktadır.
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1806-1812 Rus-Osmanlı Savaşına gelen
sürece kadar Osmanlı Devleti, Safevi Devleti
ve Rus Çarlığı'nın mücadelelerine şahit olan
Kafkasya’da, 1806’da başlayan savaş
sonunda Kafkasya'da hakimiyet Rus
Çarlığı’nın eline geçmiştir.

Kuzey Kafkasya’da çoğunluk Sünni İslam
inancına sahip olmakla beraber bölgedeki
etkin inanışlardan birisi de Ortodoks
Hristiyanlıktır. Güney Kafkasya’da ise
çoğunluk Şii İslam inancına sahip olmakla
beraber bölgedeki Gürcü ve Ermeni
Ortodoks kiliseleri de yadsınamaz bir güce
sahiptir. Bölgedeki kozmopolitliğe nazaran
dar sayılabilecek coğrafya içerisindeki
halkların birbirleri ile münasebetinin doğal
bir şekilde çoğalmasıyla birlikte kavimsel
ayrılıkları
minimuma
indirmiş
ve
kutuplaşmalar din üzerinden şekillenmiştir.
Bu durum Abhazya Savaşı gibi olaylar ile
istisnaya uğramış olsa bile özellikle
konumuzun geçtiği 20. yüzyılda hat
safhalarda bir cepheleşme olduğu aşikardır.
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Kafkasya bölgesinin Osmanlı Devleti ile olan
mazisi ise 1454’te gerçekleşen Kefe
Kuşatması ile Abhazya'nın, Osmanlı
tarafından ele geçirilmesiyle başlamıştır.
1454’te başlayan bu hüküm dönemi III.
Mustafa döneminde zirve noktasını görmüş
ve Osmanlı Devleti Kafkasya’nın tamamını
yönetimi altına almıştır.

Rus Çarlığı bu tarihten sonra hakimiyetini
pekiştirmek için bölgedeki Müslüman nüfusu
azaltmak amacıyla halka antinatalist
politikalar uygulamış ve yaptığı sürgünlerle
Kafkasya’da kendine alan oluşturmaya
çalışmıştır. Bu politikalar sonucunda gerek
Osmanlı topraklarına sığınan Kafkasyalı
halkın oluşturduğu Ruslara yönelik giderek
artan nefret söylemleri gerekse de
yönetimdeki padişahların izlediği İslami
anlayışının getirdiği ümmet demagojisi ile
Kafkasya bölgesi, Osmanlı için bir gazavat
mefkuresine dönüşmüştür. Bu artan tepki ile
Rusların izlediği Panslavizm politikaları
birleşmesi sonucunda iki devlet arasında
savaş kaçınılmaz hale gelmiş ve meşhur “93
Harbi" patlak vermiştir. 24 Nisan 1877
başlayıp 3 Mart 1878’de kesin bir Rus zaferi
ile sonuçlanan bu savaş ile birlikte Osmanlı
bölgedeki varlığını tamamen kaybetmiştir.
Osmanlı Devleti bu savaş sonrası hayatta
kalma
çabasına
girdiğinden
dolayı
Kafkasya'ya yönelik elle tutulur bir hareket
içerisine girmemiş ve başladı başlayacak
denilen Birinci Dünya Savaşı’nı belirsizlik
içerisinde beklemeye başlamıştır.

Harekâtın Mimarı: Enver Paşa
Başarıyla sonuçlanacak bir Sarıkamış
Harekâtı sonrasını ve Osmanlı'nın Birinci
Dünya Savaşı’nda Kafkasya Cephesi’ndeki
amacını anlamak için o dönemki Osmanlı
Devleti Harbiye Nazırı Enver Paşa’yı da iyi
tanımak gerekmektedir.
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Enver Paşa 1881 yılında İstanbul'da
doğmuştur.
Doğumundan
itibaren
muhafazakâr bir aile içerisinde büyüyen
İsmail Enver, inancına bağlı bir kişiliğe sahip
olmuştur. Vatana hizmet ve ülkenin kendi
katkılarıyla gelişmesi hayaliyle büyüyen
Enver Paşa, o dönem hayallerini en verimli
şekilde karşılayabileceği askerlik mesleğini
seçmiştir. Harp Okulu zamanlarında siyasi
sebeplerle tutuklanan Enver Paşa, bu
yaşlarından itibaren ülkenin gidişatına karşı
bitmeyen ve giderek artan bir tepkisinin
olduğunu fiilen de göstermeye başlamıştır.
Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra
Manastır bölgesinde kolağası olarak Bulgar
çetelerine karşı mücadele veren Enver Paşa,
bu zamanlarda isyancılarla mücadelenin
etkisiyle,
Gayrimüslimlerin
ayrılıkçı
hareketlerine
karşın
kurtuluşun
Müslümanlıkta
ve
Türklükte
olduğu
düşünmeye başlamış. Bu dönem içerisinde
ülke yönetimine karşı rahatsızlıkları iyice
arttığı için ilerde ismi İttihat ve Terakki
Cemiyeti olacak olan o dönemki Osmanlı
Hürriyet Cemiyeti'ne katılmıştır.
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Cemiyet içerisinde etkin bir şekilde
mücadele veren Enver Paşa, o dönem İkinci
Meşrutiyet’in ilan edilmesinde ateşleyici güç
olan Nazım Bey suikast girişimi ve Manastır
örgütlenmesinde başrolü oynamıştır.
İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Berlin'e
Askeri Ateşe olarak giden Enver Paşa,
burada Batı’nın modernleşmesi ile Alman
sanayisinin
gelişiminden
etkilenmeye
başlamış ve bu gelişimin Osmanlı
topraklarında da uygulanması için reform
hareketlerine gidilmesini dile getirmeye
başlamıştır. Berlin’deki görevi bittikten
Trablusgarp Savaşı’nda görev alan Enver
Paşa, bu savaş sonrası Yarbay rütbesi almış
ve Balkan Savaşı’na katılmıştır. Birinci
Balkan Savaşı mağlubiyet ile sonuçlandıktan
sonra
Kâmil
Paşa
Hükümeti'nin
kararlarından rahatsız olan İttihatçılar,
yönetimi ele geçirme kararı almış ve Bab-ı
Ali Baskını gerçekleşmiştir. Bab-ı Ali
Baskını sonrası hükümetin sahibi İttihat ve
Terakki Cemiyeti, Harbiye Nazırı ise Enver
Paşa olmuştur.
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O dönem içerisinde Harbiye Nazırı Enver Paşa
için Kafkasya, hayalindeki İslam devletine
ulaşmak için bir anahtar niteliği taşımaktaydı.
Balkanlarda gördüğü ihanetlere karşı Türk
çocuklarının verdiği mücadeleyi görmüş ve
Türklüğün
de
İslam’daki
yadsınamaz
gerçekliğini kavramıştı. Osmanlı Devleti'ni
üstten tehditkâr bir şekilde taciz eden Rus
varlığını yenemeden Kafkasya’da ve Hazar
ardındaki
Türklerle
ittihatı
tamamlayamayacağını ve ülke içerisinde
giriştiği
terakki
çalışmalarını
gerçekleştiremeyeceğini biliyordu. Bu plan
içerisinde Sarıkamış Harekâtı birinci ve belki
de Kafkaslardaki Müslümanlara ulaşacağı için
en önemli adımı taşıyordu. Sarıkamış’ta galip
gelinirse
ordunun
zararı
Bakü'den,
Mahaçkale'den
gelecek
Müslümanların
desteğiyle kapanabilirdi. Sonrasında Kafkas
Cephesi’nde Rusları Elbruz'un arkasına iterek
savaş dışına itebilir ve kendine rahat bir alan
açabilirdi.

Harbiye Nazırı olana kadarki süreçte
Balkanlar'da Gayrimüslimlerin tavrından
İslamcılığı ve Türklüğün ehemmiyetini,
düzensiz yönetimlerden komitacılığı ve
liderliği,
Avrupa
günlerinden
ise
modernleşmeyi benimseyen Enver Paşa, hızlı
bir yükselişin getirdiği emin tavırla Harbiye
Nazırı olarak değişimlere başlamıştır. Bu
değişimlerin daha başında cihandaki
çalkalanmalar meyvesini vermiş ve Birinci
Dünya Savaşı başlamıştır. Bu savaşta
önceden tanıdığı Almanlarla müttefik olmuş
ve ilk saldırı Kafkasya dolaylarında
Ruslardan gelmiştir. Rusların Erzurum’da
Osmanlı askerlerine saldırması sonrası, şu
anlık az sayıda olan Rus kuvvetleri
püskürtülmüş
ve
İstanbul'da
planlar
yapılmaya başlamıştır.

Sarıkamış Harekâtı ve Hedefleri
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Bu konuya gelene kadar Osmanlı ile
Kafkasya'yı ve Enver Paşa'nın hayatını
anlatmanın sebebi Sarıkamış Harekâtını
oluşturan iki ana temelin buradan gelecek
olmasıdır.

Enver Paşa’nın buradaki İslam ve Türklük
kaygılarını Turancılığa yoranların olduğu şu
anda da tarihte de görülmüş ve görülmektedir.
Benim şahsi kanaatimce Enver Paşa'nın amacı
Türklerin içerisinde ana faktör olacağı
Osmanlı’ya nazaran soydaşları ile daha
yakınlaşmış bir İslam devleti yaratmaktı. Bu
devlet içerisinde asıl amacın Türk birliği
olmamakla beraber Enver Paşa’nın fikrince bir
araç olduğunu düşünmekteyim. Fakat şu an
bunları konuşmak şu an için cezbedici olsa da
etkisizdir. Sarıkamış Harekâtı bazı komuta
kademelerinde kopukluklar sebebiyle başarısız
olmuştur. Enver Paşa yine de hayalinden
peşinden koşmuş ve beyaz atıyla beraber
şehadete yürümüştür.
Tartışmak saçma, apaçık hayattır
Şavkı yaksa, o ne kılıç pusattır
İsmi duyulsa, Türk'e beyanattır
Ömrü kısa, namı yüce Enver’im
Cennet baki, Hoş gelişler Enver'im
Ruhu şâd olsun.
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Sarıkamış Harekâtı Dönemi
Türk Dış Politikası
Doğukan BAĞÇECİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sarıkamış Harekâtı, hakkında yazılan onca bilimsel esere ve harekâtı konu alan araştırmalara
rağmen üzerindeki bilgi kirliliğinden sıyrılabilmiş değildir. Harekât bahane edilerek başta
Enver Paşa olmak üzere Osmanlı Devleti’ne bağlı subayların askeri yetenekleri, kişisel
ihtirasları ve ordunun yetersizliği tartışılmaktadır. Bu bilgi kirliliğinden bir nebze olsun
kurtulmak için dönemin dış politika şartlarını ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin dış politika
doktrinini araştırmak büyük önem arz eder. Zira, sebepleri görmezden gelip doğrudan
sonuçlara odaklanmak bu bilgi kirliğinin esas nedenidir.
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Sarıkamış Harekatı’nı da içine alan Kafkas Cephesi,
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda açtığı ilk
cephedir. Kafkasya; şu anki sınırlar ile kuzeyde Ukrayna
ile Rusya, güneyde Türkiye ile İran, batıda Karadeniz ve
doğuda Hazar Denizi ile çevrili coğrafyanın adıdır.
Yaklaşık olarak 450.000 kilometrekarelik bir alana sahip
olan bölge, etnik ve dini yapı itibari ile oldukça
karmaşıktır. Yer altı ve yer üstü kaynakları, jeopolitik
konumu sebebiyle tarih boyunca bölge devletlerinin
istencinde kalan Kafkasya, geçmişinden taşıdığı bu önemi
halen muhafaza etmektedir.
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Savaş Öncesinde Osmanlı Dış
Politikasında Genel Durum
Savaştan hemen önce dünya siyasetindeki
temel fay hatlarındaki gerilimi hisseden
Osmanlı Devleti hem İngiltere’ye hem de
Rusya’ya ittifak antlaşması için birer teklif
sunmuştur lakin her iki devletten de olumlu
cevap alamamıştır. Zira savaştan önce
ittifaklar gayriresmî vaziyette de olsa kısmen
belli olmuştu. Mevcut siyasi gerilim ve
kutuplaşma o kadar yoğundu ki 16 milyon
insanın ölmesi için Franz Ferdinand’a isabet
eden tek kurşun yeterliydi.
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Osmanlı Devleti ve Rusya’nın tıpkı Boğazlar
hususunda olduğu gibi Kafkasya konusunda
da pek çok kez askeri ve siyasi olarak karşı
karşıya geldiği görünmektedir. Rusya’nın
senelerdir Kafkasya ve Doğu Anadolu
bölgelerinde uygulamak istediği planlar
Prens Lazaref’in (Abamelik Lazaryan,
Ermeni asıllı Rus milyoner) demeçlerinde
açıkça görülmektedir. Van’dan Trabzon’a
kadar uzanan bir Şark vilayetinin kurulması
neticesinde Ermeni meselesinin çözümü,
İstanbul’un işgali, Boğazlar bölgesinin
askersizleştirilmesi
ve
Ayasofya’nın
tekrardan Ortodokslara kazandırılması bu
demeçlerde göze çarpan unsurlardır.

Bölgenin senelerce Osmanlılaşması sonucu
bölge halkları Rus-Osmanlı çekişmelerinde
Osmanlı Devleti’nin yanında yer almıştır.
Rus Çarlığı’nın ve İngilizlerin bu bölgede
yaşayan Ermeni çetecileri ve İran
topraklarında yaşayan bazı aşiretleri Osmanlı
Devleti’ne karşı silahlandırması Rusların ve
İngilizlerin Osmanlı’nın doğu topraklarında
kurmak istediği müstakil bir Ermeni devleti
istencini bütün dünyaya yansıtıyordu. 5
Ağustos 1914 tarihinde halihazırda Almanya
ile ittifak antlaşması imzalayan Türk
hükümeti Rusya’nın İstanbul’daki diplomatik
temsilcilerine
“Almanları
İstanbul’dan
göndermek ve İtilaf bloğuna tam destek
vermek karşılığında Batı Trakya ve Adalar
Denizi’ndeki bazı adaların Osmanlı’ya iadesi
ile Ermenilere yönelik reform önerisinden
vazgeçilmesi”
teklifinde
bulundu.
İstanbul’daki Rus temsilciler bu teklife sıcak
baksalar da teklif Moskova tarafından
reddedildi.
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2 Ağustos 1914 senesinde Harbiye Nazırı
(Savaş Bakanı) Enver Paşa, Alman
Büyükelçiliği’nin olduğu Tarabya’da Alman
Devleti ile bir ittifak antlaşması imzalamış ve
bu antlaşmanın imzalanmasının ertesi günü
seferberlik ilan etmiştir. 4 Ağustos 1914
senesinde tarafsız kalacağını açıklayan
Osmanlı Devleti, Avusturya’nın Rusya’ya
savaş ilan etmesinin akabinde boğazlarını
savaş gemilerine kapatmıştı.
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İşbu ittifak antlaşmasının kabaca “Avusturya
ile Rusya savaşa girer de Almanya
Avusturya’ya yardım etmek mecburiyetinde
kalırsa Osmanlı Devleti de Rusya’ya savaş
ilan edecektir” anlamına gelen 2. maddesine
binaen; Almanya Osmanlı’nın savaşa girmesi
için İttihat ve Terakki hükümetine baskılarını
arttırdı. Zira Fransa’nın Almanya’ya karşı
Batı Cephesi’nde kazandığı zafer, Alman
Genelkurmayı’nın Ruslardan iyiden iyiye
çekinmesine sebep olmuş ve Almanlar
Osmanlı’nın Kafkaslardan Rusya’ya bir
cephe açarak kendilerini rahatlatmasını temel
alan planlarını hazırlamıştı. Bu plana binaen
yapılan baskılar ile Osmanlı Devleti aynı
antlaşmanın “Olası bir savaş durumunda
Almanya, Osmanlı Devleti’ni silahla
koruyacaktır.” Anlamına gelen 4. Maddesine
de güvenerek savaşa dahil oldu.

Savaş Dönemi
Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması ile
birlikte açtığı ilk cephe Kafkas Cephesi
olmuştur. Hem Birinci Dünya Savaşı’ndan
evvel Ruslar tarafından işgal edilen vatan
topraklarının
geri
kazanılması
hem
Almanların Bakü petrolüne erişim arzusu,
hem İran ve Azerbaycan taraflarındaki
Türkler ile birleşilmesi hem de Türkistan’a
ulaşılması amacıyla açılan cephe birçok
olumsuzluğa sahne olmuştur. Almanların
Gürcistan üzerindeki kontrol istenci zaman
zaman Türk-Alman subaylar arasında
gerilime sebep olmuş; cephenin fiziki şartları
nedeniyle ulaşım, iletişim ve lojistikte çeşitli
sorunlar yaşanmıştı. Bu olumsuzluklar ise
beraberinde mağlubiyeti getirmişti.
Rusya’da gerçekleşen Şubat Devrimi’nden
sonraki dönemde cephenin bulunduğu
bölgelerin hakimiyeti “Özel Transkafkasya
Komitesi”ne geçti. Bu dönemde Rus
ordusunda
ciddi
çözülmeler
ve
disiplinsizlikler
görüldü.
Bolşevik
Devrimi’nden sonraki dönemde ise bölgede
oluşan otorite eksikliği ve disiplinsizlik ile
beraber
şimdiki
Gürcistan-ErmenistanAzerbaycan
üçlüsünün
kuracağı
Transkafkasysa Komiserliği kuruldu.
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Federatif bir yapıya sahip olan bu devlet
Osmanlı tarafından 18 Aralık 1918 senesinde
tanındı. (Bakü dahil değil.)

Osmanlı
hücumu
devam
ederken
Transkafkasysa Komitesi bu akınlara ne tür
cevaplar verilebileceği hususunda fikir
ayrılığına düşmüş vaziyetteydi. Bölge
Osmanlı hakimiyetindeyken gayrimüslim
statüsünde bulunan halk (Ermeni ve
Gürcüler) silahlı çarpışmadan yanayken,
Azeri Türkleri Osmanlı ile girilecek silahlı
bir mücadeleye kesinlikle karşıydılar. Bu
keskin fikir ayrılıkları Transkafkasya
Komitesi’nin kısa sürede yıkılmasına sebep
oldu. Akabinde ise Ermenistan Demokratik
Cumhuriyeti,
Azerbaycan
Demokratik
Cumhuriyeti ve Gürcistan Demokratik
Cumhuriyeti kuruldu.
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Bu gelişmelerle beraber Enver Paşa, Turancılık
amacını
gerçekleştirmek
için
tamamı
Müslümanlardan
oluşan
Kafkas
İslam
Ordusu’nu kurdu. Ordunun başında Enver
Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa (Killigil) vardı.
Ordu Kafkaslar’da gayet başarılı işler yapsa
dahi Güney’de İngilizlerin Şam ve Halep’i
işgal etmesiyle beraber Osmanlı savaştan
çekilmiş ve imzalanan Mondros Ateşkes
Antlaşmasına binaen ordu, sonrasında Kurtuluş
Savaşı’nda büyük yararlılıklar gösterecek olan
15. Kolordu’ya katıldı.

Telkin Dergisi Sayı: 15

Sonuç
Kafkas Cephesi, gerek ideolojik gerek duygusal gerekse stratejik açıdan Osmanlı Devleti için
çok mühimdi. Bakü petrollerine ulaşım savaş durumundaki Osmanlı ve müttefiklerinin petrol
ihtiyacına cevap verecek, Kafkaslar üzerinden ilerleyen ordu Türkistan’a ulaşacak ve
Osmanlı’nın Ayastefanos ve Berlin antlaşmaları ile kaybettiği doğu vilayetleri kurtarılacaktı.
Cephenin en kritik muharebesi ise kuşkusuz ki Sarıkamış Muharebesiydi. Harekatın başarıya
ulaşması durumunda Rus ordusu kapana kısılacak ve Osmanlı ordusu tarafından tamamen imha
edilecek, karşısında engel kalmayan Osmanlı ordusu Kafkaslar üzerinden Turan’a ulaşacaktı.
Harekatın çeşitli sebeplerle başarısız olması sebebiyle Osmanlı ordusu savunmaya çekildi ve
yazın gerçekleşecek olan muharebelere kadar savunmada kaldı. Yazın yapılan muharebelerde
başarı sağlansa da İngiliz birliklerinin Şam ve Halep’i işgal etmesi ile imzalanan Mondros
Mütarekesi ile Osmanlı ordusu Doğu Anadolu topraklarına geri döndü.
Savaştan sonra Enver Paşa Türkistan’a geçerek orada Turancılık için çalışmalarına devam etti.
Çeğen Tepesi’nde Ruslara karşı savaşırken şehit düştü. Fikirleri ise dostları ve takipçileri
tarafından takip edilmeye devam etti.
Savaş; diplomatik sıkışmaların sonucunda
ortaya çıkan küçük kıyamete verilen isimdir.
Ordu, dış politikada rakiplere gösterilecek bir
sopadır. Rakiplere karşı bu sopayı kullanmak
ise son çare olmalıdır. Birinci Dünya Savaşı,
Osmanlı Devleti için kendisini koruması
açısından tek ve son çareydi. Zira bu savaş,
"Öldüreceğiz" diyenlere karşı "Ölmeyeceğiz"
diyenlerin savaşı idi.
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"Sarıkamış Harekâtının
Türk Siyasetine Etkileri"
Orhan BAŞ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye
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I.Dünya Savaşı dünya üzerinde birçok
olumsuz etkiye neden olmuştur ve üzerinden
onlarca sene geçmiş olmasına rağmen etkileri
hâlâ görülmektedir.Yaşanılan bu savaşın
sonuçları nedeniyle ülkeler geleceklerini
tayin ederken bu sonuçları göz önünde
bulundurmuşlardır ve bu sonuçlar ülkelerin
üzerinde durduğu ana hatlardan birisi
olmuştur.Bu savaştan en çok etkilenen
devletlerden biri de şüphesiz Osmanlı
Devleti’dir.Osmanlı
Devleti
I.Dünya
Savaşı’nda birçok cephede savaşmıştır.Bu
cephelerin
birçoğu
kendi
topraklarındadır.Bunun
yanı
sıra
müttefiklerine yardım etmek amacıyla
toprakları dışındaki cephelerde de mücadele
etmiştir.Kendi toprakları üzerinde açılmış
olan en önemli cephelerden biri de Kafkas
Cephesi’dir. Bu cephe Osmanlı Devleti’nin

doğusunda Rusya ile savaştığı bir cephedir.
Aynı zamanda bu cephe Osmanlı’nın açtığı
ilk cephe ve resmî anlamda kapanan ilk
cephedir. Almanların Bakü petrollerine
ulaşmak istemesi, Rusların güneyden
kuşatarak zor durumda bırakmak ve Orta
Asya’ya ulaşarak bölgedeki Türkler ile
irtibata geçmek istenmesi cephenin açılma
nedenleridir.
Türk bayraklı iki savaş gemisinin Rus
limanlarını bombalaması üzerine Çarlık
Rusyası Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiş̧ ,
ardından Doğu Anadolu’da cephe hattını
geçen Rus kaynaklarına göre Kafkas Ordusu,
Erzurum’a doğru hamleler yapmıştır. Rus
taarruzu ile beraber I. Dünya Savaşı boyunca
iki tarafın çatışma noktası Doğu Anadolu
yahut diğer ismiyle Kafkas Cephesi
olmuştur.
Telkin Dergisi Sayı: 15

Enver Paşa’nın Sarıkamış Harekâtı başarısız
olunca karşı taarruza geçen Ruslar bölgedeki
Ermenilerin
desteğini
alarak
Doğu
Anadolu’da birçok yeri işgal etmişlerdir.
Ermeni cemiyetleri olan Hınçak ve Taşnak’ın
organize ettiği çeteler birçok Türk köyünü
basarak
katliam
gerçekleştirmişlerdir.
Osmanlı Devleti bu sorunu çözebilmek için
1915 yılında Tehcir Kanunu adı verilen
zorunlu göç yasasını çıkarmıştır. Günümüzde
gündemde olan sözde Ermeni soykırımı
iddiası bu göç esnasında birçok Ermeni
vatandaşının öldürüldüğü iddiasıdır. Böyle
bir soykırım söz konusu değildir.
Sarıkamış Harekâtı’nın birçok siyasal sonucu
olmuştur ve bu siyasal sonuçlar oldukça
önemlidir. Bunların başında Rusların
müttefiklerine Çanakkale’de Türklere karşı
bir
cephe
açmak
ve
Osmanlı
İmparatorluğu’nu aralarında paylaşmak
fikrini kabul ettirmeleri gelir. Sarıkamış
Harekâtı’nın başarısızlığa uğraması ile
birlikte Dünya Savaşı’nın iki yıl uzamasına
neden olan Çanakkale Cephesi açılmıştır.
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Sarıkamış Harekâtı sonrası 3. Ordu’nun
Sarıkamış’tan sonra cephesindeki yeni bir
büyük saldırıya geçmesi artık söz konusu

değildi. Bu ordunun 1915 yılı içindeki görevi
Doğu Anadolu’yu savunmak olacaktı. Bunun
için de ordunun yeniden örgütlendirilmesine
girişildi. Siyasal açıdan bir diğer önemli
sonuç ise İttihat ve Terakki Hükûmeti’nin
adeta resmî bir ideoloji olarak benimsemiş̧
olduğu Türkçülük fikri, savaştan önce yurt
genelinde oldukça geniş̧ bir taraftar kitlesi
bulmuştu. Esir Türk illerini Çarlık
Rusyası’nın boyunduruğundan kurtararak
Türk birliğini sağlama arzusu, özellikle genç̧
kuşağın kutsal ülküsü haline gelmişti. Savaş̧
başladığında, Turan idealini gerçekleştirmek
isteyen birçok genç, Ruslara karşı savaşmak
üzere gönüllü olarak Kafkas cephesine
koşmuştur. Ancak büyük idealler uğruna
başlatılan Sarıkamış̧ Harekâtı’nın ağır bir
yenilgiyle sonuçlanması, birçok insanın
hayallerini yıkmıştır. Sarıkamış̧ yenilgisi ve
ardından yaşanan gelişmeler, Rusya’nın,
daha çok Türklerle meskûn olan topraklarını
kaybetmek niyetinde olmayan bir devlet
olduğunu teyit etmiştir. Rusya’nın bu gücü̈
ve bakış̧ açısı karşısında Millî Mücadele
yıllarında Türkçülük fikri, yerini büyük
ölçüde Anadolu coğrafyasını muhafaza ve
müdafaa etmek için çaba harcayan liderler
öncülüğünde Türk milliyetçiliği mefkûresine
dönüşmüştür.
Telkin Dergisi Sayı: 15

Sarıkamış Harekâtı sosyal, siyasal ve daha birçok alanda önem arz eden etkilerin ortaya
çıkmasına neden olmuş bir harekâttır. Tarihimizde yer alan acı bir harekât olsa da şehitlerimizi
yâd etmek boynumuzun borcudur. Tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla ve rahmetle yâd
ediyoruz.
Kaynakça
- https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/i-dunya-savasinda-canakkale-savaslari/
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