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Cep he yi tef tiş eden Hâfız Hak kı Bey bir ko lor du ile cep he den, iki ko lor du ile BardızOl tu üze rin den ba şa rı lı bir ku şat ma ha rekâtı ya pı la bi le ce ği ni ra por et ti. Ay rı ca ye te rin ce azim ve ce sa ret sa hi bi ol mayan or du ku man da nıy la ko lor du ku mandan la rı nın ta ar ru za olum suz bak tık la rı nı bil dir di (Sabis,II,268). Al dı ğı bu ce vap üze ri ne En ver Pa şa ge re kir se ta ar ru za biz zat ku man da et mek için cep he ye gitme ye ka rar ver di. Ge nel kur may Baş ka nı Ge ne ral Bron sart, Ha re kât Şu be si Baş kanı Yar bay Feld man ve di ğer ma iye ti ni de ya nı na ala rak 6 Ara lık’ta Ya vuz zırh lı sıy la İs tan bul’dan Trab zon’a ha re ket et ti, 15 Ara lık’ta Köp rü köy’de ki or du ka rargâhına ulaş tı.Üç ko lor du ile (9,10ve11.kolordular) bir sü va ri tü me nin den olu şan Üçün cü Ordu’nun sa yı ba kı mın dan açık bir üs tün lüğü var dı. Se fer ber li ği ni ta mam la dı ğın da bu or du nun mev cu du jan dar ma ve men zil bir lik le ri ha riç 96.550 sa vaş çı ya ulaş mış bu lu nu yor du (ATASEArşivi,Kls.2,Dos.
8-B,F.4,4-2). Aras va di sin de ki Sa rı kamış gru bu ile ku zey de ki Ol tu gru bun dan olu şan Rus or du su nun sa yı sı 65.000 ci varın day dı (Nikolski,s.13,16). Mu ha rip ler dı şın da her iki ta ra fın da çok sa yı da hizmet kı ta la rı var dı. Rus lar kış lık do na nım ve lo jis tik hiz met ler açı sın dan da ha iyi du rum day dı. Her tür lü ih ti yaç la rı nı TiflisAlek san dro pol (Güm rü)KarsSa rı ka mış de mir yo lu üze rin den sağ la ma imkânı na sa hip ti. Sa rı ka mış’tan ile ri ye ise düz gün şo se yol la rı var dı. Bu na karşı lık Türk ta rafın da en ya kın de mir yo lu is tas yo nu (Ulu-
kışla) cep he nin 600 km. ge ri sin deydi. Kağ nı lar ve yük hay van la rıy la ya pı lan sev ki yat or du nun ih ti yaç la rı nı kar şı la maya yet mi yor du. Ka dın lar ve ço cuk lar bi le sırt la rın da cep he ye er zak ta şı yor du (BA,
DHŞFR,Dos.67,Bel.13;Dos.67,Bel.53). Ha zır la nan ra por lar, şu an da ol du ğu yerde bi le er zak ih ti ya cın da zor la nan Üçüncü Or du’nun ta ar ruz ha lin de ta ma mıy la aç ka la ca ğı nı gös te ri yor du (ATASEArşivi,
Kls.69,Dos.15,F.29,29-1,29-2,29-3). Kış lık do na nım da çok kö tüy dü. Kaf kas cep he si ne sev ke dil mek te olan 100.000 ta kım kış lık gi yim ta şı yan ge mi ler, Rus fi lo su ta ra fın dan Ka ra de niz’de ba tı rıl dığın dan gü ney cep he sin den ge len as ker ler ara sın da hâlâ en ta riy le do la şan lar var dı 
(Guse,Bi rin ci Dün ya Sa va şı’nda Kaf kas 
Cep he si,s.43).En ver Pa şa bun la rı faz la önem se mi yor, ba şa rı nın dış gö rü nüş ve el bi sey le de ğil her as ke rin kal bin de ki yi ğit lik ve ce sa ret le 

bir so nuç alı na ma yın ca ka sım son la rın da çar pış ma la ra son ve ril di. Kış ay la rın da hüküm sü ren aşı rı so ğuk lar, yo ğun kar ve ti pi se be biy le bir ha rekât ic ra sı na ih ti mal ver me yen Rus lar gö zet le me fa ali yet le ri ni bi le sı nır lan dır dı lar.Türk or du su nun Al man ka rargâhın ca yön len di ri len ha rekât pla nı na gö re Kafkas cep he sin de ki kuv vet le rin aslî gö re vi Rus lar’ın Av ru pa cep he si ne ye ni kuv vetler kay dır ma sı nı en gel le mek ti. Bu açı dan ba kıl dı ğın da Rus ta ar ru zu nu dur du ra rak iki düş man ko lor du su nu cep he hat tı na çe ken Türk or du su gö re vi ni lâyı kıy la yeri ne ge tir miş bu lu nu yor du. An cak En ver Pa şa bu ka da rı nı ye ter li gör mü yor, cep he sa vaş la rıy la alt edi le me yen za yıf düş man kuv vet le ri nin bir ku şat ma ha rekâtıy la yok edi le bi le ce ği ne ina nı yor du. Türk or du la rı ge nel kur may baş ka nı olan Fri ed rich Bronsart von Schel len dorf baş ta ol mak üze re müt te fik Al man su bay la rı da bu fik ri destek li yor du. Cep he de ki du ru mu ya kın dan ta kip eden Üçün cü Or du Ku man da nı Hasan İz zet Pa şa ise kış lık do na nım ve teç hizat ek sik li ği yü zün den bir kış ta ar ru zu nu uy gun bul mu yor du. Bu nun üze ri ne En ver Pa şa, Ge nel kur may İkin ci Baş ka nı Hâfız Hak kı Bey’i du ru mu ye rin de in ce le mek üze re Kaf kas cep he si ne gön der me ye karar ver di.
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Kafkascephesindeki
Ruslar’akarþý

kýþmevsimindegiriþilen
büyük askerî harekât.

˜ ™

Os man lı or du su ta ra fın dan I. Dün ya Sava şı es na sın da 22 Ara lık 1914 – 4 Ocak 1915 ta rih le rin de Al man ve Avus tur ya cep he le rin de fe rah lık sağ la mak üze re Kaf kas cep he sin de tat bik edi len bu bü yük ha rekât, sa de ce as kerî açı dan de ğil uğ ranı lan ka yıp lar se be biy le de mânevî ba kımdan ka mu oyun da önem li bir ye re sa hip tir. Sa rı ka mış Ha re kâ tı, I. Dün ya Sa va şı’nın ilk yıl la rın da Rus lar’ın 1 Ka sım 1914’te sal dı rı ya ge çe rek Er zu rum is ti ka me ti ne doğ ru iler le me siy le baş la yan çar pış ma lar içe ri sin de fark lı bir özel lik gös te rir. As lın da Rus lar ge nel bir sal dı rı dan çok sı nır lı bir ha rekâtla sa va şı Türk top rak la rı na ta şımak, böy le ce Kaf kas ya müs lü man la rı nın di re ni şe geç me le ri ne en gel ol mak is ti yorlar dı. Üçün cü Türk Or du su, Rus ta ar ru zunu Köp rü köy ya kın la rın da kar şı la ya rak şiddet le kar şı lık ver di. AzapZan zakHo şap hat tı na çe kil mek zo run da ka lan Rus lar, Tif lis’te ki 2. Tür kis tan Ko lor du su’nu da cep he hat tı na sü rüp kuv vet le ri ni tak viye et ti ler. De vam eden mu ha re be ler den 
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lor du Ko mu ta nı Ali İh san La tif Pa şa’nın ıs ra rı üze ri ne ta ar ruz dur du rul du. Sa rıka mış’ta ki du ru mun far kın da ol ma yan ve ba şın dan be ri ge ce ta ar ru zu na kar şı olan Ali İh san La tif Pa şa ge ce hü cu mu na alı şık ol ma yan yor gun bir lik le ri din len dir mek isti yor du. İlk ba kış ta önem siz gi bi gö rü nen bu ka rar o za ma na ka dar Türk ler le hi ne de vam eden ha rekâtın sey ri ni bir an da ter si ne çe vir di. Ta ar ru zun dur du rul ma sıyla ye ni den to par lan mak için va kit ka za nan Rus lar Sa rı ka mış’ta tu tun ma yı ba şar dı. Rus lar, Sa rı ka mış’ı tak vi ye et me ka ra rını 24 Ara lık ge ce si al mış lar dı. Tif lis’ten Kö tek’te ki Rus ka rargâhı na ge le rek kuman da yı dev ra lan Kaf kas Or du su Baş kuman dan Yar dım cı sı Ge ne ral Miş la yevs ki, ken di siy le bir lik te ge len ve için de bu lunduk la rı du ru mu kav ra yan Or du Kur may Baş ka nı Ge ne ral Yu de niç’in ıs ra rı sa ye sinde böy le bir ha yatî adım at mış tı. Ana cephe den sev ke di len des tek kı ta la rı 25 Ara lık ak şa mın dan iti ba ren Sa rı ka mış’a gir di ve 
26 Ara lık sa ba hı ka sa ba da ki Rus kuv vetle ri nin sa yı sı bir ön ce ki gü ne gö re iki kat 
ar ta rak 4000’i aş tı. Bu na kar şı lık ge ce yi civar da ki or man lar da ge çi ren yor gun Türk as ker le ri nin bir ço ğu sa ba ha ulaş ma dan do na rak şe hid ol du.

ele ge çir di. Özel lik le Ol tu ve Bar dız’da zapte di len kül li yet li er zak yi ye cek sı kın tı sı nı bir hay li ha fif let ti. Bu sı ra da ana cep heden sal dı rı ya ge çen 11. Ko lor du ise Aras va di sin de ki asıl Rus kuv vet le ri ni bas kı al tı na al ma ya baş la mış tı. Şaş kı na dö nen Rus lar bir ku şat ma ha re kâ tı na mâruz kaldık la rı nı an la ya ma dık la rın dan Sa rı ka mış’ı tak vi ye et mek ye ri ne bü tün güç le riy le 11. Ko lor du’ya yük len miş ler di. Bu se bep le 9. Ko lor du’nun ön cü le ri, 25 Ara lık ak şa mı Sa rı ka mış’a 45 km. me sa fe de bu lu nan ve ka sa ba nın ki li di ko nu mun da olan Bardız Ge çi di’ne ulaş tık la rın da 2000 ki şi lik der me çat ma bir Rus müf re ze siy le karşı laş tı. Yaş lı de po bir lik le ri ve de mir yo lu iş çi le riy le is tas yon da mo la ver miş ba zı asker ler den ale la ce le oluş tu ru lan bu müf re
ze 2000 ki şi lik Türk bir li ği kar şı sın da al tı sa at da ya na bil di.Sün gü hü cu mu ile ge ri atı lan Rus müfre ze si ma ki ne li tü fek le rin nam lu la rı nı sö ke rek Sa rı ka mış’a doğ ru çe kil di. On ları ta kip eden bir lik ler Sa rı ka mış’ın ya nı ba şın da ki Çer kez köy’e (YukarıSarıkamış) ka dar iler le di. Kor ku ya ka pı lan Rus lar istas yon ci va rın da ki de po la rı ya ka rak Sarı ka mış’ı bo şalt ma ya ni yet len di (Nikolski,
s.43). An cak tam da bu kri tik an da Ko

ka za nı la ca ğı na ina nı yor du. Bu se bep le hare kâ ta ku man da et mek is te me yen Ha san İz zet Pa şa’nın 18 Ara lık ge ce si is ti fa et mesi üze ri ne or du ku man dan lı ğı nı üst le ne rek ha rekâtın sevk ve ida re si ni eli ne al dı. Hare kâta mu ha lif gö rü nen ko lor du ku mandan la rı za ten bir sü re ön ce tas fi ye edil miş, 9. Ko lor du Ku man dan lı ğı’na Ali İh san La tif Pa şa, 10. Ko lor du Ku man dan lı ğı’na Hâfız Hak kı Bey ve 11. Ko lor du Ku man dan lı ğı’na Ab dül ke rim Pa şa ge ti ril miş ti. En ver Pa şa 19 Ara lık ge ce si ta ar ruz em ri ni im za ladı. Ha re kât 22 Ara lık sa ba hı baş la ya cak tı. 11. Ko lor du, 2. Ni za mi ye fır ka sıy la bir lik te cep he den ta ar ruz ede rek Rus kuv vet le ri ni oya lar ken 10. Ko lor du İd (Nar man)Ol tuBar dız (Ga zi ler) is ti ka me tin de, 9. Ko lor du ise Pit girÇa takKö tek yö nün de iler le yerek Kars is ti ka me ti ni ka pa tıp Aras vadi sin de ki düş man kuv vet le ri ni ku şat ma al tı na ala cak tı (ATASEArşivi,No:4/3671,
Kls.2950,H-7,F.1-39,40). Böy le ce bü tün Kaf kas ya’nın “Mos kof bo yun du ru ğu”ndan kur ta rı la ca ğı dü şü nü lü yor du (As ke ri Ta

rih Bel ge le ri Der gi si,LVIII/123[2009],s.
150-151).Rus or du su nun ile ri ik mal üs sü olan Sa rı ka mış ka sa ba sı Türk ta ar ru zu nun en önem li he de fi ol du ve de mir yo lu hat tı nın son is tas yo nu ola rak Rus kuv vet le ri nin âde ta can da ma rıy dı. Bir lik le rin bü tün le va zı mı, mü him ma tı, cep ha ne si, ih tiyat eş ya sı ve has ta ha ne le ri hep bu ra da bulun mak tay dı. Ay rı ca Sa rı ka mış, Kars istika me tin de ki ri cat yol la rı nın da kav şak nok ta sın day dı. Üs te lik cep he hat tı nın 50 km. ge ri sin de kal dı ğı için ora da ki de po la rı ko ru mak ama cıy la bı ra kıl mış bir kaç bölük dı şın da ne re dey se ta ma mıy la sa vunma sız dı. Ko lay bir he def gi bi gö rü nen bu ka sa ba nın ele ge çi ril me si Rus or du su nun ka pa na kı sı la rak yi ye cek siz ve cep ha ne siz kal ma sı nı sağ la ya cak tı.Ha re kât baş la dı ğın da as ke rin mo ra li ol duk ça yük sek ti. Kar ya ğı şı ve yo ğun sis gö rün me den iler le me yi sağ lı yor du. Enver Pa şa ve or du ka rargâhı 25.000 ki şi lik mev cu duy la ha re ke te ge çen 9. Ko lordu’yla bir lik tey di. Kö tek yo lu kar yü zünden ka pa lı ol du ğun dan ko lor du ha rekâtın ikin ci gü nü is ti ka me ti ni de ğiş ti re rek doğru dan Sa rı ka mış’a yö nel di. 30.000 ki şi lik mev cu duy la bi raz da ha sol dan yü rü yen 10. Ko lor du ise Ge ne ral İs to min ku manda sın da ki 15.000 ki şi lik Ol tu gru bu nu püs kür te rek iler le me ye de vam edi yor du. Bu şe kil de düş man ge ri le ri ne doğ ru hız la iler le yen ku şat ma kol la rı çok sa yı da esir, silâh, mü him mat ve bol mik tar da er zak 
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nah Or du su adıy la bir leş ti rip ge ne ral li ğe ter fi et tir di ği Hâfız Hak kı Pa şa’nın em ri ne ver dik ten son ra Rus lar’ın ana kuv vet le ri ni eze me di ği için Sa rı ka mış’a kuv vet kay dırma la rı nı ön le ye me yen 11. Ko lor du’nun du ru mu nu gör mek üze re 3 Ocak’ta Sa rıka mış’tan ay rıl dı. Hâfız Hak kı Pa şa, el de ka lan kuv vet le ri Rus ku şat ma sın dan kurtar mak dü şün ce siy le 4 Ocak’ta Sol Ce nah Or du su’na ri cat em ri ver di. Bu emir üzeri ne iki haf ta dan be ri aç lık ve şid det li soğuk lar la mü ca de le et mek te olan bir lik ler dağ yol la rı nı ta kip ede rek Er zu rum’a doğru çe kil me ye baş la dı. Rus lar da yor gun ve bit kin ol duk la rın dan ta kip konusun da fazla ıs rar cı ola ma dı. Ağır za yi ata uğ ra dık la rı için ge ri ye dö ne bi len le rin sa yı sı çok az dı. Bin bir zah met le gö tü rü len top lar, ma kine li tü fek ler ve önem li mik tar da mü himmat Rus lar’ın eli ne geç ti.Türk or du su nun Sa rı ka mış’ta 90.000 şe hid ver di ği ne re dey se ge nel bir ka bul ha li ni al dıy sa da bu doğ ru de ğil dir. Şehid sa yı sı ko nu sun da en gü ve ni lir tesbit Rus lar’a ait tir. Zi ra şe hid na aş la rı, kar la rın eri me ye baş la ma sı üze ri ne Rus yet ki li le ri nin ne za re ti al tın da müs lü man köy lü ler den oluş tu ru lan iş çi grup la rı vası ta sıy la top la nıp imam lar gö ze ti min de ic ra edi len dinî me ra si min ar dın dan top lu me zar la ra def ne dil di. Bü yük bir cid di yet le yü rü tül dü ğü an la şı lan de fin iş lem le ri nin ta mam lan ma sın dan son ra her bir meza rın ba şı na ora ya kaç şe hid def ne dil diği ni gös te ren bir ta be la asıl dı. Böy le ce 18.000’i Sa rı ka mış ci va rın da ol mak üze re top lam 23.000 şe hi din def ne dil di ği tes bit edil di (Maslofski,s.152). An cak bun ların dı şın da na aş la rı na ula şı la ma yan lar la 11. Ko lor du’nun Aras va di sin de ver di ği şe hid ler de var dı. Bun lar da göz önü ne alın dı ğın da top lam şe hid sa yı sı nın Üçün cü Or du Kur may Baş ka nı Fe lix Gu se’nin de ifa de et ti ği gi bi 30.000 ci va rın da ol du ğu an la şı lır (Bi rin ci Dün ya Sa va şı’nda Kaf-
kas Cep he si,s.41).Ge ne ral Yu de niç’in gün lü ğün de ifa de edil di ği ne gö re 200 ka da rı su bay ol mak 
üze re 20.000 ci va rın da Türk as ke ri de esir edil miş ti. Rus sa vaş ra por la rı na gö re sade ce 9. Ko lor du’dan esir alı nan 200’den faz la su bay ve 6000 as ker var dı. 9. Ko lordu Ku man da nı Ali İh san La tif Pa şa da üç tü men ku man da nı ve bü tün ka rargâhıy la bir lik te esir ler ara sın day dı (Nikolski,s.92,
94,97). Rus ba sı nı onun esa re ti ni abar tı lı bir şe kil de du yur du. Hak kın da kü çül tü cü ifa de le re yer ve re rek 30.000 ki şiy le bir likte esir düş tü ğü nü yaz dı (İhsanLatif,s.

ğı nı, Mos kof zul mü al tın da ya şa yan kan ve din kar deş le ri nin kur ta rı la ca ğı nı yaz ma ya baş la dı. Bu ara da Ço ruh va di sin den ilerle yen kuv vet le rin de Ar da han’ı ele ge çirdik le ri açık la nın ca coş ku bir kat da ha art tı. Hal bu ki 28 Ara lık’ta 10. Ko lor du’nun da Sa rı ka mış ci va rı na ulaş ma sıy la ku şat ma ha rekâtı sa de ce teo rik ola rak ger çek leş ti. Ara lık sız de vam eden cebrî yü rü yüş ler, açlık, şid det li so ğuk lar ve gi de rek ar tan donma va ka la rı yü zün den ta ar ruz gü cü iyi ce za yıf la dı. Üzer le rin de ki şaş kın lı ğı ata rak to par lan ma ya baş la yan Rus lar ha rekâtın ilk gün le ri ne oran la ar tık çok da ha iyi durum day dı. Sa rı ka mış’ta 15.000 sa vaş çı la rı, otuz dört adet top la rı ve bir çok ma ki ne li tü fek le ri var dı. Bu na rağ men Türk ta arruzu inat la de vam et ti. Bir ara Sa rı ka mış so kak la rı na ka dar gi re rek sün gü sa va şıy la Rus lar’a önem li ka yıp lar ver di ril di. Al bay Krav çen ko bu so kak sa vaş la rı sı ra sın da öl dü. Fa kat Rus lar’ın uzun men zil li sah ra top la rı, or man la rın içe ri sin de ki di ğer Türk bir lik le ri ni yer le rin den kı pır da ya maz ha le ge ti rin ce bun lar ge ri çe kil mek zo run da kal dı.Ge ne ral Yu de niç, Türk ler’in için de bulun du ğu bu sı kın tı lı du ru mun far kı na vardı. Türk ta ar ruz gü cü nün iyi ce kı rıl ma sı nı bek le di, ni ha yet 1 Ocak 1915 ta ri hin de Bar dızSa rı ka mışEşek mey da nı Ge çi di üç ge nin de bir ku şat ma ha rekâtı baş lat tı. En ver Pa şa ise 9 ve 10. ko lor du la rı Sol Ce

Sa rı ka mış’a ya pı lan ilk ta ar ruz 26 Aralık sa ba hı bu şart lar al tın da baş la dı. Rus sa vun ma sı iki sah ra to pu nun şid det li ateşiy le des tek le ni yor du. Bu iki top o sı rada te sa dü fen Sa rı ka mış’ta bu lu nu yor du ve yi ne te sa dü fen ora da olan bir top çu su ba yı ta ra fın dan ka sa ba mey da nın da ki ki li se nin ya nı na yer leş ti ril miş ti. Bu yüzden açı lan ateş Sa rı ka mış’ta Rus top çu su bu lun ma dı ğın dan emin olan Türk ler için kö tü bir sür priz ol du. Öğ le den son ra ya kadar de vam eden sal dı rı lar dan bir so nuç alı na ma yın ca ge ri de yü rü yüş ha lin de olan bir lik le ri bek le mek üze re ta ar ru zun er tesi sa ba ha er te len me si ne ka rar ve ril di. Bu de fa Rus lar ye ni des tek kı ta la rıy la bir lik te ağır silâhla rı nı da ka sa ba ya sok ma yı başar dı lar. 10. Ko lor du hâlâ Sa rı ka mış önle ri ne ge le me miş ti. Tü men le rin den bi ri ni Bar dız üze rin den Sa rı ka mış’a doğ ru sevke den Hâfız Hak kı Bey, di ğer iki tü me niy le Ol tu müf re ze si ni ta kip ede rek Al la hü ekber dağ la rı nın ku zey ya maç la rı na doğ ru iler le di. Ha re kât pla nı nın dı şı na çı ka rak Sa rı ka mış’tan bu ka dar uzak laş ma sı, hâlâ ba şa rı şan sı bu lu nan ha rekâtın ta ma mıyla kay be dil me si ne se bep ola cak ka dar önem li bir ha ta ol du.Ku şat ma ko lu nun aşı rı de re ce de uzama sı cebrî yü rü yüş ler yap mak zo run da ka lan bir lik le rin ağır za yi ata uğ ra ma sı na yol aç tı. 26 Ara lık’ta baş la yan ve on dört sa at sü ren Al la hü ek ber tır ma nı şında yorgun dü şen as ker ler ku cak la rın da si lâh larıy la bir lik te kar lar üze ri ne dü şüp şe hid ol  du. Bu na rağ men sah ra top la rı nı dağ dan aşır ma yı ba şar dı lar. Sa rı ka mış’a za ma nında ye ti şe me dik le ri için ba şa rı şan sı nı büyük öl çü de yi tir miş ol ma la rı na rağ men bu bir lik ler ka rar lı lık la mü ca de le yi sür dür dü. 
27 Ara lık’ta Se lim ya kın la rın da Sa rı ka mışKars de mir yo lu nu tah rip ede rek bü yük bir kor ku ve pa ni ğe se bep ol du. Rus or du sunun ka pa na kı sıl dı ğı nı zan ne den Ge ne ral Miş la yevs ki ümit siz li ğe ka pı la rak ye ri ni Ge ne ral Yu de niç’e bı ra kıp Tif lis’e dön dü. Bü tün Kaf kas ya’da bü yük bir kar ga şa baş gös ter di.En ver Pa şa da sa va şı ka zan dı ğı na emin gö rü nü yor du. Bu se bep le bir ba sın bil di risiy le Sa rı ka mış’a ka dar iler le yen or du nun şid det li bir mu ha re be nin ar dın dan bü yük ba şa rı ka zan dı ğı açık lan dı. Sa rı ka mışKars de mir yo lu nun tah rip edil di ği, 2000’in üzerin de esir, se kiz top ve on üç mit ral yöz le bol mik tar da er zak ve cep ha ne ele ge çiril di ği bil di ril di. Ha ber ka mu oyun da bü yük bir se vin ce yol aç tı. Ga ze te ler Tu ran yo lunun açıl dı ğı nı, Mos kof’tan in ti kam alı na ca
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2000, s. 277-304; “RuslarınBalkanHarbi’nden
ÖnceveBalkanHarbi’ndeSarıkamışBölgesinde
AskeriHarekâtveHazırlıkları(III)”, BTTD, sy. 

55 (2001), s. 34-37; Ha ca li Ne ce foğ lu, “Sarıka-
mış’taCepheninÖtekiYüzü:BirRusKaynağına
GöreSarıkamışHarekâtı”, Ser hat Kül tür, sy. 16 

(2004), s. 26, 27; a.e., sy. 17 (2004), s. 22-24; 

“30’uncuTümenSarıkamışHarekâtıCeridesi”, 
As ke ri Ta rih Bel ge le ri Der gi si, LVIII/123,Ankara
2009; Bü lent Ba kar, “BirinciDünyaSavaşı’nda
Rusya’yaEsirDüşenTürkAskerleri:Rusya’daki
ÜserâmızHakkındaMa‘lûmât”, TDA, sy. 179 

(2009), s. 85-104.
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Iraklıâlimvemücadeleadamı
˜ ™

Ýlim le ta nýn mýþ var lýk lý bir ai le nin çocu ðu ola rak Mu sul’da doð du (1Þevval
1333/12Aðustos1915). Zi ra at ve hayvan be si ci li ðiy le uð ra þan ata la rý Mu sul’da yün ti ca re ti ya pý lan bir çar þý kur duk la rý ve ai le fert le ri bu ge le ne ði de vam et tirdik le ri için Sav vâf la ka býy la anýl mýþ lar dýr. Sav vâf ilk mek tep ten son ra ca mi ler de ki ders hal ka la rýn da dinî bil gi ler al dý, hýfzý ný ta mam la dý. Or ta öð re ni mi ni resmî okul lar ye ri ne þah si ye ti nin ge liþ me sin de önem li ro lü bu lu nan Va kýf lar Ge nel Müdür lü ðü’ne bað lý elMed re se tü’lFay sa liyye’de sür dür dü. Bu sý ra da þeh rin ta nýn mýþ âlim le rin den bu oku lun mü dü rü Ab dullah enNi‘me ile Mu ham med erRýdvânî ve Sâ lih elCihâdî’den fay da lan dý. Dinî ve fik rî ha re ket le re alâka sý da ha bu yýl lar da baþ la yan Sav vâf Bað dat’ta ki Cem‘iy yetü’þþübbâni’lmüs limîn’in Mu sul þu be si ku ru lun ca onun fa ali yet le ri ne ka týl dý ve bir sü re son ra bu ce mi ye tin ida re he yetin de yer al dý. 1936 yý lýn da elMed re setü’lFay sa liy ye’den me zun ol du. Te la fer, Sin car ve Za ho’da il ko kul öð ret men li ði yap tý. Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü’nün yüksek tah sil için Ez her’e ta le be gön der mek ama cýy la yap tý ðý im ti ha na gi re rek ba þa rý sað la yýn ca gö re vin den ay rý lýp on ki þi lik ilk grup la Ka hi re’ye git ti, Ez her’de Kül liy yetü’llu ga ti’lAra biy ye’ye kay dol du (1939). Bu ra da bir yýl oku duk tan son ra II. Dünya Sa va þý’nýn baþ la ma sýy la or ta ya çý kan zor luk lar ve ha ný mý ile oð lu nun ölü mü se be biy le mem le ke ti ne dön mek zo run da 

len – P. Mu ra toff, 1828-1921 Türk- Kaf kas Sı nı rı 
Harp le ri Ta ri hi, An ka ra 1966, s. 233-272; Şev ket Sü rey ya Ay de mir, Ma ke don ya’dan Or ta as ya’ya 
En ver Pa şa, İstanbul1972,III,107,128-157;Hüsa met tin Tu ğaç, Bir Nes lin Dra mı, İstanbul1975,
s. 11-14; Yu suf Hik met Ba yur, Türk İn kılâbı Ta ri-
hi, İstanbul1983,III/1,s.356-380;Ali İh san Sabis, Harp Ha tı ra la rım, İstanbul1990,II,266-319;J. Po mi an ko wis ki, Os man lı İm pa ra tor lu ğu nun 
Çö kü şü (trc.KemalTuran),İstanbul1990,s.93-
95; Tun cay Öğün, Os man lı-Rus Harp le rin de Sa-
rı ka mış ve Sa rı ka mış Ka sa ba sı nın Or ta ya Çı kı şı 
(yükseklisanstezi,1992),İnönüÜniversitesiSos-
yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 57-125; a.mlf., Kaf kas 
Cep he si nin I. Dün ya Sa va şın da ki Lo jis tik Des-
te ği, An ka ra 1999, s. 121-151, 218-241; Bi rin ci 
Dün ya Har bin de Türk Har bi Kaf kas Cep he si 
3 ncü Or du Ha re kâ tı, An ka ra 1993, I, 347-536; 

II, 476; En ver Pa şa’nın Özel Mek tup la rı (haz.
Arıİnan), An ka ra 1997, s. 176-192; E. J. Ericson, Si ze Öl me yi Em re di yo rum: Bi rin ci Dün ya 
Sa va şı’nda Os man lı Or du su (trc.TanjuAkad), 
İstanbul2003,s.76-95;Ya vuz Öz de mir, Bir Sa va-
şın Bi lin me yen Öy kü sü Sa rı ka mış Ha re kâ tı, Er-

zu rum 2003, tür.yer.; Zi ya Yer gök, Sa rı ka mış’tan 
Esa re te: 1915-1920 (haz.SamiÖnal),İstanbul
2005, s. 86-135; Li man von San ders, Tür ki ye’de 
Beş Se ne (haz.MuzafferAlbayrak),İstanbul2006,
s. 57-61; Se la hat tin Se lı şık, Kaf kas Cep he si’nde 
10 ncu Ko lor du nun Bi rin ci Dün ya Sa va şı’nın 
Baş lan gı cın dan Sa rı ka mış Mu ha re be le ri nin So-
nu na Ka dar Olan Ha re kâ tı (haz.ZekeriyaTürk-
menv.dğr.), An ka ra 2006, s. 88-195; Aziz Sa mih İl ter, Bi rin ci Dün ya Sa va şı’nda Kaf kas Cep he si 
Ha tı ra la rı (haz.ZekeriyaTürkmen–ElmasÇelik), 
An ka ra 2007, s. 9-12, 29; Arif Bay tın, İlk Dün ya 
Har bin de Kaf kas Cep he si / Ses siz Ölüm Sa rı-
ka mış Gün lü ğü (haz.İsmailDervişoğlu),İstanbul
2007, s. 87-162; Ra ma zan Bal cı, Ta ri hin Sa rı ka-
mış Du ruş ma sı, İstanbul2007;Bü lent Ağa oğ lu, 
Sa rı ka mış Ha re kâ tı Kay nak ça sı, İstanbul2007,
tür.yer.; Stan ford J. Shaw, The Ot to man Em pi re 
in the World War I, An ka ra 2008, s. 821-834; Hati ce Yal çın, Harp Ce ri de si: 1. Dün ya Sa va şı’nda 
Kaf kas Cep he si (yükseklisanstezi,2008), Ga zi-

osmanpaşaÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü;Ne ba hat Oran Ars lan, Bi rin ci Dün ya Sa va şı’nda 
Tür ki ye’de ki Rus Sa vaş Esir le ri, İstanbul2008,
s. 65-67; A. B. Şi ro ko rad, Rus la rın Gö zün den 240 
Yıl Kı ran Kı ra na Os man lı Rus Sa vaş la rı: Kı rım, 
Bal kan lar-93 Har bi ve Sa rı ka mış (trc.D.Ahsen
Batur),İstanbul2009,s.488-492;Ali Rı za Eti, 
Bir On ba şı nın Do ğu Cep he si Gün lü ğü: 1914-
1915 (haz.GönülEti),İstanbul2009,s.98-126;C. Mühl man, İm pa ra tor lu ğun So nu 1914 (trc.
KadirKon),İstanbul2009,s.181;Ca vit Ma ran cı, 
Sa rı ka mış Ha re kâ tı ve 91. Alay, İstanbul2009,
s. 130-135; Ni kols ki, Bir Rus Ge ne ra li nin An la-
tı mıy la Sa rı ka mış Ha re kâ tı (12-24 Ara lık 1914) 
(trc.Nazmi,ed.ErsanGüngör),İstanbul2010;Bin gür Sön mez – Rey han Yıl dız, Ate şe Dö nen 
Dün ya: Sa rı ka mış, İstanbul2011;Ha lil Ata man, 
Harp ve Esa ret: Do ğu Cep he sin den Si bir ya’ya 
(haz.FerhatEcer),İstanbul2011,s.44-47;İr fanoğ lu İs ma il Efen di, Al la hu ek ber Dağ la rı’ndan 
Si bir ya’ya (haz.AhmetRızaİrfanoğlu),İstanbul
2011, s. 49-52; Ha san İz zet Al tı na nıt, Ül kem Ateş 
Çem be riy le Ku şa tıl mış ken: Sa rı ka mış (haz.Bin-
gürSönmez),İstanbul2012;Akif Aşır lı, Nar gin: 
Kaf kas-Sa rı ka mış Cep he si Esir le ri nin Dra mı 
(haz.BingürSönmez),İstanbul2013;Mu zaf fer Taş yü rek, Bir Hüz nün Ta ri hi: Sa rı ka mış, An ka-

6-7). Os man lı ba sı nı ise bu ha ber le ri yalan la ya rak ger çe ği ka mu oyun dan sak lama yo lu na git ti. Gö tü rül dük le ri kamp lar da ya ra la rı na ba kıl ma yan ve çok kö tü şartlar da tu tu lan esir le rin önem li bir bö lü mü ha ya tı nı kay bet ti. Sağ ka lan lar ise Bol şe vik İh tilâli’nden son ra dö ne bil di. Şe hid ler ve esir ler den baş ka et raf ta ki köy le re da ğı lanlar, has ta lar ve ya ra lı lar da var dı. 8 Şu bat 1915 ta rih li ka yıt la ra gö re has ta ha ne ler de 15.808 has ta ve ya ra lı bu lu nu yor du (Bi rin-
ci Dün ya Har bin de,II,476). Özel lik le ti füs çok can al mış tı. Hâfız Hak kı Pa şa da Er zurum’da bu has ta lık tan ölen ler ara sın day dı 
(12Şubat1915).Rus lar’ın ka yıp la rı da çok faz lay dı. Gene ral Yu de niç’e gö re Rus lar 26.000 as ker kay bet miş ti ve bun la rın bir kıs mı do na rak öl müş tü (Shaw,s.834). Ge ne ral Mas lofski’nin ver di ği ra kam lar bi raz da ha ay rıntı lı dır. Ona gö re 20.000’den faz la ölü, yara lı ve has ta, 9000’den faz la do na rak ölen var dı (Umumî Harpte Kafkas Cephesi,s.
149). Ku man da ka de me si nin de ne yim li su bay la rı da ölen ler ara sın day dı. Bu kayıp la ra esir dü şen 2000’in üze rin de ki Rus as ke ri de ilâve edil di ğin de Rus or du su nun uğ ra dı ğı top lam za yi atın 30.000 ci va rın da ol du ğu or ta ya çı kar. Sa rı ka mış ma ce ra sı as lın da abar tıl dı ğı öl çü de yük sek ka yıp rakam la rı ile de ğil Os man lı Dev le ti’nin as kerî gü cü nün müt te fik le ri nin sa vaş he def le ri uğ ru na he ba edil me si nin bir gös ter ge si ola rak ta rih te ki ye ri ni al ma lı dır.
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