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ENVER PA~A TUTSAK OLMAKTAN NASIL
KURTULABILDI ?
MAHMUT ~YBAR
I inci Cihan sava~~nda Kafkas cephesinde (Sar~kam~~) dolaylar~nda cereyan eden sava~lar s~ras~nda Enver Pa~a da ~~o uncu Kolordu
komutan~~Ziya Pa~a'n~n yerine yeni atanan Albay ~smail Hakk~~
Bey'in (k~sa bir süre sonra pa~a olmu~tur) yan~nda bizzat harekat~~
idare etmekte idiler.
Ruslar'~n aniden üstün kuvvetlerle Osmanl~~hatlar~n~~ ku~atarak sald~rd~klar~~ve bir çok tutsak alarak toprak kazand~klar~~bilinmektedir. ~~te bu sava~lar s~ras~nda Osmanl~~ordular~~Ba~kumandan
vekili ve Harbiye Naz~r~~Enver Pa~a bu ku~atma ve sald~r~~sonunda
nas~l oldu da tutsak olmaktan kurtulabildi ? Bu olay ~imdiye kadar
tarih sayfalar~na yans~mam~~t~r. Olay~n iç yüzünü ayd~nl~~a kavu~turmak amac~~ile bu yaz~y~~merhum büyük karde~imin baz~~notlar~ndan ve bize anlatt~klarmdan yararlanarak yazma~a karar verdim.
I inci Cihan Sava~~n~n ba~lad~~~~y~llarda biz on karde~tik. Babam
Istanbul'da Gureba Hastahanesi Ba~kâtibi ~smail Hakk~~Efendi idi.
Yukar~da ad~~geçen olay~n kahraman~~en büyük karde~imiz (Do~umu
1888 - Ölümü 1971) Mülâzim-i evvel (Tahsin ~smail - Yenibahçe)
idi.
Kendisi P9 A~ustos 1908 (1324) de Harp okulunu birinciler
aras~nda bitirmi~~ve orduya Mülazim-i Sani olarak kat~lm~~t~r.
Balkan harbine ve Adana'da Ermeni isyan~~olaylar~n~n bast~r~lmas~na i~tirak ettikten sonra Erkan-~~Harbiye okuluna girmi~tir. I inci
ve II nci s~n~flar~~birincilikle bitiren büyük karde~im Tahsin ~smail
(iybar), Birinci Cihan Sava~~n~n patlamas~y.e
1 7 A~ustos ~~9 ~ 4'de
Sivas'taki ~~o uncu Kolorduya kat~lmak emrini alm~~t~. Göben (Yavuz)
ve Breslav (Midilli) z~ rhhlarm~n (Sivastopöl) u topa tutmas~~üzerine
Rusya ile sava~a girilmi~~oldu~undan Ruslar da Karadeniz'de bizim
gemilerden bir kaç~m bat~rm~~t~. Bundan dolay~~deniz yolu ile gitmek
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hem sak~ncal~, hem de mümkün de~ildi. Tahsin tybar'~n an~lar~ndan
bir özet a~a~~dad~r:
Dört arkada~~kara yoluyla biran evvel görev ba~~na gitmek
üzere ~~o A~ustos gününde Haydarpa~a'dan trene bindik. O tarihte
demiryolu Ankara'ya kadard~. O da haftan~n baz~~günlerinde bu
yöne tren hareket eder, gayet a~~r bir tempo ile ara istasyonlarda
lüzumundan fazla durarak gidiyorduk. Gece yoluna devam etmeyen
trenimizin Eski~ehir'e var~nca ertesi sabah erken saatlerde kalkaca~~n~~ ö~rendik. Istasyon civar~nda Avusturyal~~bir madam~n i~letti~i
bir otelde kald~k. Sabah kalkan trenhniz ayn~~tempo ile bizi Ankara'ya
ula~t~rd~.
~imdiki Sümerbank'~n oldu~u yerde Ankara'n~n me~hur (Ta~han)
~nda geceyi geçirdik. Bu dörtgen biçiminde ve ortas~~avlu olan tipik
binan~n iki odas~n~~kiralad~k ve iki~er ki~i olarak yerle~tik. Gece ~ehirde
dola~~rken ö~rendi~imize göre atlara ve arabalara Tekalif-i Harbiye
Komisyonunca el konuldu~unu ve kendi ba~~m~za seyahat edebilmekli~imizin mümkün olam~yaca~~n~~ ö~rendik. Aram~zda kararla~t~rd~~~m~za göre vali beyi ziyaret ederek kimli~imizi kan~tlayarak
bize araç bulmas~n~~rica etme~e karar verdik.
Vali bey, bizi nezaketle kar~~lad~~ve derdimizi dinledikten sonra:
— Siz ve sizler gibi subay arkada~lar zaman zaman müracaat
ediyorlar. Tekalif-i Harbiye komisyonu ile görü~üp meseleyi hallediyoruz ; diye bize teminat verdi. Ta~han'~n kahvehanesinde bekle~mekte iken arac~n temin edildi~ini vilayet makanundan gelen
bir memur bizlere müjdeledi.
13 A~ustos günü bir fayton ile kendimiz ve bir yük arabas~na
yerle~tirdi~imiz e~yalar~nuzla ö~leye do~ru Kayseri istikametine
yola ç~kt~k. Yolumuzun üstündeki hanlarda ve K~r~ehir'de konaklayarak 7-8 günde Kayseri'ye vard~k. Bu yolculuk bizim ~ç Anadolu'ya
yapt~~~m~z ilk seyahatimizdi. Kayseri'de yine bir handa konaklad~ktan
sonra Askerlik ~ubesi Reisini tan~yan bir arkada~~bizi de ona tan~~t~rd~.
Hepimizi ak~am yeme~ine davet eden Albay bize ho~ça bir gece
geçirtti.
Bir hayli dinlendikten sonra 24 A~ustos günü ayn~~arabalarla
Kayseri'den Sivas'a müteveccihen yola ç~kt~k. Dört gün sonra Sivas'a
vard~k ve Kolordu karargah~nda görevimize ba~lad~k. Genel karar-
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gâhdan al~nan bir emirle I o. Kolordu Karadeniz k~y~lar~na, Samsun'a
hareket etti. Dokuz konakta Samsun'a vard~k. Amasya üzerinden
vard~~~m~z Samsun'da Kolordu Belediye Dairesine yerle~ti ve sahil
müdafaas~~için gereken tertibat al~nd~. Samsun'da kald~~~m~z müddetçe
Ruslar'~n denizden herhangi bir te~ebbüsüne tan~ k olmad~k.
I o Kas~mda al~nan yeni bir emir üzerine I o. Kolordu Erzurum'a
do~ru hareket etti. Yolda ya~mur ve kar f~rt~nas~na tutulmu~tuk.
Buna ra~men döküntü vermeden ve iki gün de Sivas'ta mola vermek
~artiyle 19 günde Erzincan'a varnu~t~k. Kolordu Erzican'da da üç
günlük bir mola verdi. Buras~~cephe gerisi ~ehri olmu~~ve bir kayl~~
kalabal~kla~m~~t~.
Erzincan'da day~zadem Cerrah Mehmet Efendi beni evinde misafir etti. Vaktiyle Arabistan çöllerinde epice askeri harekâta kat~lan
bu tecrübeli asker evinde yapt~rd~~~~(kete) dedikleri ya~l~, yumurtah
kuru çöreklerden bir hayli verdi. Hareket günü vedala~~rken:
Bunlar~~çok ihtiyaç duymad~kça yemezsin, dedi.
E~erimizin terkesinin bir tarafina keteleri, di~er taraf~na da
arpa koyarak sava~~alan~na do~ru yola ç~kt~k. Atlar~= yem bulamad~klar~~için açl~ktan çam a~ac~n~n kabuklar~n~~kemiriyor ve a~~zlar~~
köpürerek ye~il çam dallar~n~~yiyorlard~. I~te ben bugünlerde at~ma
avuçla arpa vererek besliyordum.
Kolordu komutan~~Ismail Hakk~~Bey'le di~er subay arkada~lar at
üstünde ormanda ilerliyorduk. Vakit hayli geç olmu~, gece karanl~~~nda geceyi kararla~t~rd~~~m~z yerde geçirecektik. Komuta= :
Bu karargâh komutan~~da nerede kald~? demesinden ve
s~k~nt~l~~vaziyette dola~mas~ndan iyice ac~kt~~~n~~anlad~m. Ketelerimin düzgünlerinden birkaç tanesini ona uzatt~m. Komutan hayretle
yüzüme bakt~~ ve:
Sen h~z~r m~s~n yahu? herhalde harp tecrübesi görmü~~bir
subay olmal~s~n... dedi.
~~o uncu Kolordu Komutan~~Ziya Pa~a ba~ka yere nakledilmi~~
ve yerine damat Ismail Hakk~~Bey Pa~al~k rütbesiyle asaleten atanm~~,
9 uncu Kolordu Komutanl~~~na da ~hsan Pa~a getirilmi~ti. Bu s~ralarda
daha Erzurum'da iken Ba~komutan vekili ve Harbiye Naz~r~~olan
Enver Pa~a genel karargâhiyle beraber buraya gelmi~ti.
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Bu de~i~melerden yak~nda bir harekete ba~lanaca~~~seziliyordu.
beni ve bir arkada~~m~~—ki o da Akademili Subayd~~—Emir Subayl~~~na getirdiler. Komutan~= bizi ça~~rd~~ ve haritas~~üzerinde
izleyece~imiz yollar~~göstererek:
— (Oltu) bo~aziyle (Kale) bo~az~~istikametlerinin ke~fi görevini
sizlere veriyorum. Gerekirse nizarniyeden suvari ke~if kolu veya
isterseniz Erzurum'Iu gençlerden gönüllü suvarilerden al~rs~n~z, dedi.
Biz süvari gönüllüleri tercih ettik. Ço~unlukla Erzurum ve
civar~ndaki e~raf~n çocuklar~ndan olu~an bu delikanl~lar cesur, at~lgan
binicilerdi. Kar, her taraf~~kal~n bir tabaka ile örtmü~~olmas~na ra~men onlar mükemmelen yollar~~biliyor ve buluyorlard~. (Tortum) da
bir gece yatt~k, ertesi sabah (Kireçli) boynundaki tepenin arkas~ndan
Rus ileri karakollanyle temasa geçtik. 700-800 metre ilerde bulunan
iri kalpakl~~Rus nöbetçilerini dürbünsüz bile görebiliyordum. (Id)
istikametinde baz~~ke~ifler yaparak, oralardan bizim tarafa geçmi~~
~ah~slardan toplad~~un haberleri komutamma ilettim. Bana: "—Sen
buralar~~ ö~rendin, 9 uncu Kolordu ile aram~zda irtibat subayl~~~~
yapacaks~n" dedi.
Ihsan Pa~a ile görü~tü~ümde: "— Türk köylerinin yollar~n~~
biliyorsun; bulabildi~in kadar erzak temin et de ilk hattaki askerlerimize s~cak yemek verelim!" dedi. Bunlar için Kolordu levaz~m~nca kar~~l~~~nda mazbata verilecekti.
Bir kaç köyden dokuz ka~n~~arabas~~ekmek, peynir, ya~~ve bulgur
gibi erzak toplayabildim. Toplad~~~m erzak~~teslim ederek (Ba~köy)
istikametinde ke~fe ç~kt~m. (Allahuekber) da~~ndan köye do~ru
inen yoku~ta I o uncu Kolordunun birliklerinin a~~rl~klar~m indirme~e u~ra~t~klar~n~~gördüm. Gece dahi yürüyerek orman içinde
komutan~m~z Ismail Hakk~~Pa~a'ya rastlad~m ve 9 uncu Kolordunun
durumu hakk~nda bilgi verdim. Çok ~iddetli so~uklar nedeniyle
Kolordunun döküntü verdi~ini ö~rendim.
3 Ocak 1915 günü güne~in batmas~na yak~n Kolordu Komutan~~
beni ça~~rtarak ~u emri verdi:
"— Hemen bir emir eri al, ~u kar~~ki s~rtlara ç~k, Ruslar~n
mühim bir kolu Sar~kam~~'~n arkas~nda ormandan ç~karak Kars
istikametine çekiliyorlarm~~. Galiba Ruslar Sar~kam~~'~~bo~alt~yorlar.
Bunu anla, ke~fet ve raporunu acele gönder."
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— Ba~~üstüne komutamm!.
Diyerek emir eri Tokat'll Ismail ile (Çatak) köyüne geldim.
Atla gk~lam~yaca~~~için yaya olarak bir demiryolu yarmas~mn üstüne
t~rmand~m. Güne~~henüz bat~yordu, Ruslar'la aramda bir kilometreye
yak~n bir mesafe vard~. Hakikaten bir Rus kolu hareket halinde
idi. Ancak hafif meyilli arazinin bir noktas~ndan sonra bu kol görünmez
oluyordu. Bu uzun yürüyü~~kolunun ben sonlar~na yeti~mi~tim. Rus
askerleri ~sl~kla beraber ne~eli Slav ~ark~lar~~söylüyorlard~. Hemen
orac~kta ~u me'alde bir raporcuk yazd~m:
"Sar~kam~~~gerisindeki boyun noktas~ndan geçen bityükçe bir Rus kolu
Kars istikametine do~ru gidiyor. Ben bunlar~n sonuna do~ru yeti~tim. ~imdi
kolun nihayetinden döküntüler, sakalar geçiyor, Rus askerleri ~ark~~söylüyorlar;
~sl~k çal~yorlar. ~evk içinde yap~lan bu yürüyü~ü bir ric' at teldkki etmeyi mümkün
görmüyorum. Emirlerinizi bekliyorum."
Ben bu k~sa raporumla Ruslar~n taze bir kuvvet ald~klar~n~~
ve onlar~~cepheye sürdüklerini anlatmak istemi~tim. Emir eri Ismail'e:
— Ben Ruslar~~gözetliyorum, sen ~u raporu tez pa~aya götür
ve emirlerini bana getir, dedim. Kendim bir müddet daha gözetleme~e devam ettim. Yeni bir yürüyü~~kolu ç~km~yordu. Ayaz keskin,
p~r~l p~r~l y~ld~zl~~bir gece idi. Bembeyaz karla örtülü bir sahada
tektük Rus askerleri görülüyordu.
Bir saat sonra emir eri karargâh~n bulundu~u (Divink) köyünden
geri geldi ve beni (Çatak) köyünde buldu. Pa~a'dan ~u sözlü emri
getirdi:
"Gözetlemesine devam etsin, yeni dü~man kollar~~ç~karsa bildirsin
döküntüleri bildirme~e lüzum yok."
Geceyi Çatak köyündeki 89 uncu alay~n müfrezesiyle birlikte
geçirdim. 4 Ocak sabah~~ ~afak vakti Ruslar büyük bir sald~r~ya geçmi~lerdi. Bizim Komutanl~kça geri çekilme emri verilmedi~i için
bütün birlikler olduklar~~yerde sava~~yorlar& 26 ki~iden ibaret olan
müfrezenin komutas~m ele alm~~t~m. Bizim bulundu~umuz köye
hafif topçu ile desteklenen ve mitralyozlar~~bulunan bir (Plaston)
taburu sald~r~ya geçmi~ti. Daha önemli kuvvetlerinin Kolordu karargâh~m~z~n bulundu~u (Divink) köyüne kar~~~sald~r~ya geçti~i gelen top seslerinden anla~~yordu.
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Ruslar, daha ileride iken beyaz karlar~n üstündeki siyah yamç~l~~
plastonlar bizim ni~anc~~erlerimize pek güzel birer hedef oluyorlard~.
Fakat ilerleyüp yakla~t~kça köyün yak~n~ndaki kuru derenin içinden
sokulan dü~man~~bir müddet göremez olmu~tuk. Köye iyice yakla~t~ktan
sonra süngü hücumuna kalkt~lar. Bizden en a~a~~~otuz misli fazla
olan dü~man çemberini yarmak olanaks~zd~. Sald~ran Ruslar~n en
önünde elinde toplu büyük bir tabanca tutan ve Ba~çavu~~oldu~unu
sonradan anlad~~~m ki~i Rusça ba~~rarak:
" — Vayna Niyet ! " (Art~k sava~~yok!) diyordu.
Bizim s~hh~ye erimiz çantas~n~~açt~, hem bizim, hem de Ruslar~n
yaral~lar~n~~sarma~a ba~lad~. Bu insanc~l görev Ruslar~~yumu~att~.
Yar~m saat evvel birbirlerini öldürmek isteyenler art~k birbirlerine
daha yumu~ak gözlerle bak~yorlard~. Fakat birdenbire bu havay~~
buland~ran bir olay ile kar~~la~t~k. Bizim erlerin att~~~~kur~unla ~aka~~ndan yaralanan ve yüzü kan içinde kalm~~~olan arkada~~n~~sürükleyen bir Rus askeri yaral~y~~bir kö~eye b~rakarak üstüme di~lerini
g~c~rdatarak sald~rd~, süngüsü ile beni hedef alm~~t~. Ben eli tabancal~~
Ba~çavu~'a hitaben:
" — Vayna niyet diyorsun ya !.. bu ne yap~yor? Diye ba~~rd~m.
Bir yandan da k~l~f~~ aç~k olan tabancam~~çekmek üzere idim.
nefsimi müdafa etmek için daha bir ad~m atsa idi çekip ate~~edecektim.
Ba~çavu~~benim söylenmem üzerine ikimizin aras~na girdi ve sert
bir sesle baz~~komutlar vererek tabancas~n~~Rus erine çevirdi. Rus
eri de yaral~~askeri göstererek ve bana da kin dolu bir bak~~la (Turok!)
diye ba~~r~yor ve bizim yaralad~~~m~z~~anlat~yordu. Çavu~~bana
Tatarca :
— M~nta kel!.. diye seslendi.
Bu heycanl~~ sahneyi de böylece atlatt~ktan sonra silahlar~m~z~~
teslim ettik, bu s~rada Rus subaylar~~ geldi. Çavu~~olaylar~~anlatt~.
Bana da hangi dili bildi~imi sordu. Almanca ve Frans~zca bilirim,
dedim.
Bizleri Kafkas Kazak Tümeni karargah~~olan (Yolgeçmez)
köyüne getirdiler. Rus tümen karargah~~telefonla ald~~~~muvaffak~yet
haberlerinden çok ne~eli idiler. Esir ald~klar~~subaylar~~sorguya
bile lüzum görmüyorlard~. Tümen Ba~hekimi bir Yarbay benimle
Almanca konu~uyordu. Kendisine Almancar çok güzel konu~tu~unu
söyledim. Yarbay usulca kula~~ma: "Evimizde ailece Almanca ko-
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nu~uruz !" dedi. ~imdi Almanya ile sava~t~klar~~için Almanca konu~anlar~n ho~~kar~~lanmad~~~m anlatt~~ve bana sigara ikram etti;
hiç sigara içmedi~imi söyledim. "Siz al~n da içen arkada~lar~n~za
verirsiniz" dedi ve ceplerimi doldurdu. Bu sohbetten faydalanarak
yaral~lar~m~ zla ilgilenmesini kendisinden rica ettim.
Karargâhdaki bütün subaylar~ n birbirlerini tebrik ettiklerini
ve ne~eli bir ~ekilde yerinde duramad~klar~~her hallerinden belli
idi. Yanlar~m~za geliyorlar, seviçlerinin bizlere anlatmak için kendilerini güç zapttetikleri anla~~llyordu. Aram~zda ~öyle konu~ma
oldu:
~imdi telefonla yeni haberler ald~k, duydunuz mu?
Ne gibi! . . .
Osmanl~~ ordular~~ Ba~komutan~~karargâhiyle birlikte esir
al~nm~~. Ak~ ama kadar buradan geçer, siz de görürsünüz. Esasen
bu haberleri bekliyorduk. Bütün da~~geçitleri Kazaklar tarafindan
tutulmu~tu. Büyük bir çevirme harekat~n~n içinden kurtulmalar~na
imkan yoktu.
Rus kar~~~taarruzu ba~lad~~~~zaman bizim karargâh~n (Divink)de ve Enver Pa~a'n~n orada oldu~u Ruslar taraf~ndan biliniyordu.
Bu haber bizi endi~eye dü~ürmedi diyemem. Olaylar~n nas~l sonuçlanaca~~n~~merakla bekliyorduk. Ruslar~n bir az da a~~r~~olan sevinçleri
çok uzun sürmedi. Kendi verdikleri havadisi kendileri düzelttiler :
— Tutulan Enver Pa~a de~ilmi~, 9 uncu Kolordu Komutan~~
Ihsan Pa~a imi~. Plaston tugay~~Divink'e girince Osmanl~~karargah~nda
650 kadar yaral~~ile birkaç doktordan ba~ka bir de sahra hastahanesini bulmu~lar. Rus'lar~n bu aç~klamas~ndan sonra gönlümüz ferahlad~.
Bütün cephelerden ald~klar~~tutsaklar~~karargâhta topluyorlar.
(Novoselim) Istasyonunda biz 23 subaya bir üçüncü mevki vagon
tahsis etmi~lerdi. (Bakü) ve (Tiflis) gibi kentlerden geçerek Rusyan~n içine do~ru trenimiz ilerliyordu. ~lk durak olan (Rostof) a
geldik. Alt~~muhaf~zla bizi ~ehir banyosuna gönderdiler. Ertesi günü
trenimiz kuzeye do~ru tekrar hareket etti. Bir çok kasabalardan
geçtikten ve 14 gün süren bir yolculuktan sonra (Perm) kasabas~na
geldik. Geçici olarak bizleri (Milo) köyünde korunak gibi bir yere
yerle~tirdiler. K~~~bütün ~iddetiyle devam ediyor; so~uk — 4o dereceyi bulmu~tu.
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Bir kaç gün burada kald~ktan sonra yaln~z subaylardan olu~an
bir kafile Perm'den ayr~ld~. Yekaternburg, Kam~~lov, Tyumen, Isin,
Omsk, Bogota ve nihayet daimi kalaca~~nuz tutsak kamp~m~z~n
bulundu~u (Yenisey) ilinin merkezi olan (Krasnoyarsk) kentinde
trenden indik. Buras~~Yenisey ~rma~~n~n kenar~nda 56 derece kuzey
arz dairesine rastlad~~indan yaz~ n en uzun günlerinde zo saat gündüz,
4 saat gece; k~~~ n da bunun aksi oluyor. Kampdaki çe~itli milletlere
mensup subaylara ayda 50 ruble, Biba~~dan Albaya kadar 75 ruble
generallere de 'o° ruble maa~~veriyorlard~.
Günlerimi edindi~im Frans~zca - Rusça bir lügatten faydalanarak Rusça ö~renmekle geçiriyordum. Harp uzad~kça aylarun~z,
y~llar~m~z bin bir güçlükle geçüp gidiyordu. Nihayet Rusya'da beklenen ihtilâlin gerçekle~ti~i duyuluyordu. Alman ve Avusturyal~~
subaylardan birkaç tane kaçma olay~~oldu. Her ne kadar Ruslar
bize çok geni~~olan bu ülkeden kaç~p kurtulman~n güç oldu~unu
her firsatta söylüyorlar ise de, yakalan~p dönen olmamas~~bize cesaret vermi~ti. Biz, di~er milletlerden avantajl~~idik. Rusya'daki müslüman tatarlardan yard~ m görece~imize inamyorduk.
Nihayet 1917 yaz~ nda bu fikrimizi gerçekle~tirme~e kararl~~
idik. Di~lerimi tedavi ettirmek bahanesiyle kamptan ~ehre gitme~e izin ald~ m. Tatar mahallesinde Bay (A) y~~ziyaret ederek dü~üncelerimizi nas~l gerçekle~tirece~imizi tart~~t~ k. Bize sahte pasaport
temin edece~ine dair söz verdi. Ikinci bir ç~k~~~mda bizim pasaportlar haz~rlanm~~t~ . Beni camide saklad~ lar, nihayet bir hafta içinde
alt~~arkada~~burada toplanm~~t~ k. (Ural) lar~~geçince en kestirme
yollardan (Odesa) ya ula~ma~~~ve oradan deniz yoluyla Türkiyeye
geçme~i tasarl~yorduk.
Tren yolu ile (Petro Pavlosk) a kadar geldik. Amiral Kolçak
taraftarlar~~ile Moskova K~z~ l Hükümet taraftarlar~n~n çarp~~malar~n~~
biz bir çete sava~~~san~yorduk. Me~er 00-150 kilometre uzunlu~unda
bir harp cephesi kurduklar~n~~Petro Pavlosk'daki Tatar ileri gelenlerinden Bay (Y) den ö~rendik.
Bay (Y), iki cepheyi a~ arak Odesa'ya ula~man~z~~pek mümkün
göremiyorum. E~er tahammül edebilirseniz K~rg~zistan üzerinden
Türkistan'a gitmenizi sal~ k veririm, dedi. Bu fikir bize uygun
göründü, oradan Iran'a geçer ve nihayet yurdumuza ula~abilirdik
Aylar süren me~akaktli bir yolculuktan sonra (Ak Mescit) kasabas~na
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vard~k. Bizler K~rg~z çöllerini a~arken Türkistan çoktan yanyanya
K~z~ l Idareyi kabul etmi~ ti. Buradan trenle (Ta~kent) e vard~k. Kamptan kaçal~~beri üç ay olmu~tu. Art~k k~~~geliyor ve tekrar yola ç~kmak
olanaks~zd~ . Bu fikrimizi Ta~kentli bir e~ rafa açt~k, bize bir i~~bulmalar~n~~rica ettik. Bizi Ilkokullara ö~retmen yapt~lar ve k~~~~orada
rahat geçirdik.
Yeni uygul~yaca~~m~z plana göre Buhara, Merv, A~kabad,
Me~ hed yolunu izleyecektik. Art~rd~~~ nuz para ile kendilerimize
birer at sat~n ald~k ve K~rg~zh bir k~lavuz tuttuk. Bu seferki yolculu~-umuzda K~rg~z steplerinden daha tehlikeli bir yolculu~a ç~kacakt~k.
Yolumuzun üzerinde Karakum ve K~z~lkum çölleri vard~, bunlar~~
geçmek gerekiyordu.
Çok güç bir yolculuktan sonra Buhara'n~n (Nur Atâ) kasabas~na
ula~t~ k. Kuzu derileriyle me~hur (Karakül) den geçtik. K~z~lkum
çölünü art~ k geride b~ rakm~~t~ k. Bu mevsimde a~~ lmas~= çok güç
oldu~unu söyledikleri Karakum çölünün içine dalmaktan ise (Amu
Derya) nehrinin kenann~~takip ederek çölün bitiminde kenardan
dola~arak Iran'a geçme~i uygun bulduk.
Yolumuzun üzerinde peyda olan at üstünde silahl~~bir Türkmen
bize "Dur!. ." diye seslendi. Bu silahl~~adam~n elbette yak~nlar~nda
arkada~lar~~vard~. Kim oldu~umuzu sorunca: "Elhamdülillah Müslümaruz, Türküz!" diye k~saca Ruslara tutsak dü~tü~ümüzü ve
oradan kaçt~~~m~z~~söyledik. A~kabad'a gidemedi~imizden yolumuzu
de~i~tirerek buralara geldik. ~üpheli bak~~ larla bizleri dinledi ve:
(Sizleri I~an'a götürece~im, o her~ eyi bilir ve sizin için ancak o karar
verir!) dedi. I~an vaktiyle hacca gitmi~, Istanbul'u görmü~, bizleri
ayr~~ayr~~smad~, sonunda:
— Rast bunlar Türklerdir. ~üphesiz ki Türk subayland~r!
dedi.
Ak sakall~larla yapt~~~~toplant~dan sonra bizim Iran'a geçmekli~imizi uygun bulmachlar. Ancak Afganistan'a geçebilece~imizi
söylediler. Biz de buralardan biran evvel uzakla~mak için raz~~olduk.
Hudut muhaf~zlar~~bize klavuzluk ederek (Mezar-~~ ~erif) e geldik.
15 Haziran ~~ ~ g'da Afgan topraklar~na ayak basm~~t~ k. Art~k nisbeten
özgürdük, çünkü Rus nüfuz bölgesinden d~~ar~~ç~km~~t~ k, fakat henüz
çilemiz tamamlanmam~~t~.
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Buradaki Vali ile bir tercüman vas~tasiyle konu~tuk. Tercüman~m~z aslen Ba~datl~~idi. Istanbul'u iyi biliyordu. Bizim aram~zdaki
konu~malar~m~zdan Türk oldu~umuza kanaat getirmi~ti. Valinin
~srar~~üzerine Bo~aziçinin ve Istanbul'un haritas~n~~çizdirdi. Neticede
Vali ile konu~arak ona da bizim Türk oldu~umuzu kabul ettirdi.
Valiye amac~m~z~ n buradan Iran'a geçerek oradan Anayurda ula~mak
Oldu~unu söyledik. Çok mütereddit olan vali bizlerin âkibeti için
Kral Amanullah Han'a, ne ~ekilde hareket edece~ini mektupla arzetti'~ini, al~ nacak cevaba göre i~ lem yapabilece~ini bildirdi. Telgraf olmad~~~~için özel siphai gönderdi~ini ve 25 günde cevap ala
bilece~ini, ~ imdilik Afganistan Hükümetinin beylik misafirhanesinde
kalabilece~imizi söyledi.
Bu s~k~nt~l~~bekleyi~~günler uzad~ kça bizleri üzüyordu. En nihayet
beklenen cevap gelmi~, Vali bizleri arat~yormu~. Her türlü masraf~~
Afgan hükümetine ait olmak üzere (Kabil) e gönderilmelerinin temini emrediliyormu~ . Bu emir kar~~s~ nda Iran'a geçmek ümidimiz
suya dü~mü~ tü. Kendi atlar~m~z~~satt~k. Vali elbise, çama~~r ald~rd~.
Alt~m~za cins atlar ve yan~m~za bir süvari Jandarma subay~~ile bir
emireri mihmandar olarak verildi. Nihayet Kabire ula~t~k. 17 y~l
evvel Sultan Abdülhamid'in ~ errinden yurdu terk etmek mecburiyetinde kalan mühendis R~za Bey'le bulu~ marruz çok heyecanl~~oldu,
sevinçten gözleri ya~arm~~t~. Kral~n en yak~ n dostu olan R~za Bey'in
oturmas~na tahsis edilen (Ba~-~~Babür) denilen sayfiye mahallinde
bizim oturmam~za müsade alm~~t~. Birkaç gün sonra Kral~n bizleri
kabul edece~ini söyledi.
Amanullah Han'~n saray~ na arabalarla gidildi. Kral, saray~n~n
balkonunda bizleri kabul etti. Emir, güzel bir Türkçe ile : "Ho~~
geldiniz ! .." dedi. Veliahtl~~~~s~ras~nda Türkçe ö~rendi~ini ve Türkleri çok sevdi~ini söyledi. Emir as~l dü~üncesini ~öyle aç~klad~ :
" — Sizleri buraya kadar yormaktaki dü~üncem karde~~Türk
milletinin de~erli kurmay subaylar~n~n haz~r Afganistan'a kadar
gelmi~ ken Afgan ordusuna bir düzenleme vermek ve askeri bak~mdan
daha ileri bir duruma gelebilmek için nelerin gerekti~ini bir raporla
bana bildirmenizin çok faydal~~olaca~~n~~ dü~ündüm."
Kendisine te~ ekkürlerimizi sunarak huzurundan ayr~ld~k. R~za
Bey'in arac~l~~iyle konumuzla ilgili kurulu~lar~~gezdik, gördük ve
raporumuzu yine R~za Bey arac~l~~~~ile Ba~vekil Mahmud Tarzi
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Han'a sunduk, o da hükümdara takdim etmi~. Hükümdar rapordaki
önerileri olaganüstü faydal~~buldu~undan bunlar~n uygulanmas~na
da gözlemci olmam~z için çok uygun ~artlarla Afganistan'da kalmarruz~~arzu ettiklerini bildirmi~.
Aram~zdan üçü bu öneriyi onayhyarak kald~lar, biz üç arkada~~
bunca eziyete Afganistan'a gidip çal~~mak için katlanmad~~umz~~
dü~ünerek, amac~m~z~n biran evvel yurdumuza, anarruza ve babanuza
kavu~mak oldu~undan, özür diliyerek hükümdara sayg~lanm~z~~
sunarak Kabil'den ayr~ld~k. Hindistan'dan gelen gazetelerden ö~rendi~imize göre sava~~n sona erdi~ini, oralardaki Türk tutsaklarm
parti parti mernleketlerine gönderilme~e ba~land~~~n~~ ö~rendik.
En sa~lam yolun Hindistan hududuna geçerek oradaki tutsaldarla
birlikte yurda dönmekti.
Hindistan'~ n hudut kervansaray' olan (Lovargi) ye geldik.
Burada merasimle Ingiliz makamlar~na teslim olunduk. (Hayber)
geçidinden geçerek (Pi~aver) kentine geldik. Burada Ingiliz subaylar~~
taraf~ndan sorguya çekildik. Ba~~m~zdan geçen maceray~~anlatt~kça
onlar~n gözleri hayretten adeta d~~ar~~ f~rlayacak gibi büyüyordu.
Art~k yolculu~umuz trenle olacakt~. Bütün Hindistan~~kuzeyden
güneye a~mak zorunda oldu~umuzu anlad~k. Ravalpindi, Lâhor,
Delhi, Agra, Gevalyor, ~alpor, ve nihayet Bellari'de bizi bir
tutsak kamp~na ald~lar. Sibirya'daki so~u~un tersine buras~~hem
s~cak hem de yemye~il bir orman içinde güzel manzaral~~bir yerdi.
Burada da günlerimiz doldu, tekrar trenle (Madras) liman
~ehrine geldik. Orada bizleri bekleyen (Nordbork) adl~~vapura bindirilerek Hindistan'dan ayr~ld~k. (Seylan) adas~n~n (Colombo) limarundan kömür alarak uzun bir yolculuktan sonra (Aden)e geldik.
Buradan tekrar kömür alarak (Süvey~) kasabas~nda karaya ç~kt~k.
Böylece M~s~r topraklar~na ayak basm~~~olduk. (Elkantara) ordugah~nda bizleri tekrar kampa ald~lar. Nihayet (Tanta) ve (Zekazik)
gibi kentlerden geçerek (Iskenderiye) ye geldik.
16 Haziran 1920 günü Iskenderiye'den (Tarant) adl~~vapurla
Akdenize aç~ld~k ve 19 Haziran 1920 günü Haydarpa~a önlerinde
demirledik. Yurda dönmenin verdi~i sevinçle hepimizin gözleri
ya~l~~ve dudaklar~~titriyordu, için için a~l~yorduk. 5,5 y~ldan beri
diyar diyar gezerek çekti~imiz hasreti böyle dindirdik.
Belida' C. XLIII,
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Harbiye Nezaretine müracaat etti~imde üç gün sonra Maliye
Nezareti vezne umum müdürlü~ünden esaret matlubat~n~~alabilece~imi söylediler. Alaca~~m paran~n hesab~n~~yapm~~t~m. Yüzde hesab~yle be~buçuk y~la çarpt~~~mda alaca~~m miktar ortaya ç~k~yordu.
Vezneden paray~~al~rken fazla para ödendi~ini söyledim. Veznedar
tekrar bodronun üzerine e~ilerek bakt~~ve "Tamam!" dedi ve tekrar
hesap ederken rütbemin Yüzba~~~oldu~unu söyledi. Ben sava~a mülaz~m evvel olarak girmi~tim. Ne zaman yüzba~~l~~a terfi etti~imi
sordum. Söyledi~i tarih, benim esir' oldu~um tarihten a~a~~~yukar~~
10-15 gün sonra olmu~tu.
Bu hususu ara~t~r~nca tesadüf etti~im karargâh subaylar~ndan
birisi durumu ~u ~ekilde aç~klad~ :
"— Karargâha senin gönderdi~in rapor, hemen harita üzerinde görü~üldü
ve Ruslar~n büyük bir çevirme hareketine giri~tikleri sonucuna var~ld~~~ndan
sür'atle ve etrafa haber yay~lmadan yerli k~lavuzlarla karar~gik terk ettik.
Ihsan Pa~a'ya dahi haber vermek imkân~~yoktu. Komutan çok üzgündü, panik
yaratmamak için böyle hareket etti~ini ve sizi bile feda etti~ini söylüyordu.
Erzincan'a gelince Harbiye Nezaretine telgraf çekerek seni yüzba~~l~~a terfi'
ettirdiler. ölürse ailesine, sa~~kal~rsa kendisine bu kadarc~k bir iyili~imiz olsun
Onun ~önderdi~i raporla can~m~z~~kurtard~k ! demi~ti."
Aradan y~llar geçmesine ra~men Erkân-~~Harp okulundaki
son s~n~f tahsilimi de be~incilikle bitirerek tamamlad~m. Bu arada
Mare~al Fon Hindenburg'un "Hayat~m" adl~~eserini Türkçeye çevirerek harp tarihine küçük bir katk~da bulundum.
* *

~~te karde~imin ba~~ndan geçen bu olaylar dizisi ile Enver
Pa~a'n~n esir olmaktan nas~l kurtulabildi~i hakikati ortaya ç~km~~~
oluyor. Bu suretle merhum karde~imin ruhunun ~âd olmas~n~~dilerim.

