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1935 Ürgüp do¤umlu sanatç›, Kayseri, Pazarören Köy Enstitüsü’nden mezun
oldu. fierefli Koçhisar köy ilkokullar›nda ö¤retmenlik yapt›ktan sonra 1957
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Bornova ortaokul ve liselerinde Resim-‹fl ve Sanat ö¤retmeni olarak çal›flt›.

Almanya’ya göç etti ve önce Ausburg, sonra Darmstadt kentilerinde yaflad›. Bu
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Hollanda’n›n Den Haag, Fransa’n›n Strasburg ve Avusturya’n›n Viyana’da da
sergiler açt›. Sanatç›n›n yurt içinde ve d›fl›nda birçok özel koleksiyonlarda ve

çeflitli kurumlar›n koleksiyonlar›nda yap›tlar› bulunmaktad›r.
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Sar›kam›fl Harekât› denildi¤inde,
Türk ulusunun ortak belle¤inde bu
sözcük derhal “facia” sözcü¤ü ile
birlikte an›msan›r. Yak›lan a¤›tlarda
ve Türkülerde bu facian›n Anadolu
insan›na yükledi¤i katlan›lmaz ac›lar
dile getirilir. Her bir a¤›t›n a¤›l› sözleri
ve Türküler’in ac›l› t›n›lar› sanki bu
olayda canlar›n› yitirmifl olan kahra-
man flehitlerin ruhlar›yla kar›fl›p,
Anadolu yaylalar›nda eser durur… 

Sar›kam›fl Harekât›, Birinci
Dünya Savafl›’
n›n ilk ve en
önemli cephe-
lerinden biri-

nin ad›d›r.
Bilindi¤i gibi Osmanl› Devleti ‹tti-

hat ve Terakki yönetiminin elinde büyük
heveslerle Birinci Dünya Savafl›’na sürük-
lendi. 1914 y›l›n›n sonlar›nda bafllay›p,
1918 y›l›n›n sonlar›nda biten Birinci
Dünya Savafl›’nda Türk Askeri pek çok
cephede savaflt›: Kafas, Irak, Çanakkale,
Kanal, Suriye, Galiçya cepheleri…
     Osmanl› Devleti Savafla girdi¤inde,
Sar›kam›fl’tan Batum’a kadar Türk
topraklar› Rus iflgali alt›nda bulunuyor-

du… Bu iflgalin
geçmifli 1877-1878
Osmanl› Rus Sava-
fl›’na kadar iniyordu.
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ar›kam›fl
Facias›S

Sar›kam›fl üstünde kar;
Kar alt›nda Mehmet’im yatar, 

           Gülüm donmufl kara dönmüfl; 
               Gören sanm›fl yârini sarar…

Yazan: Prof. Dr. KEMAL ARI
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Bu topraklar d›fl›nda, süreç içinde pek
çok Osmanl› topra¤› da elden ç›km›flt›.
Trablusgarp ve Balkan Savafllar›’yla
büyük toprak kay›plar› oldu. Bu kötüye
gidifle; milli bir ülküye yönelmifl olan
‹ttihat ve Terakki’nin önde gelen liderleri
“dur” demenin, Almanya ile müttefik
olmakla olanakl› olaca¤›n› düflünüyor-
lard›. Özellikle Enver Pafla buna
kendisini o denli inand›rm›flt› ki amcas›
Halil Pafla’y› ihtilal ç›kars›n ve Ruslar’a
karfl› o bölgedeki halklar› ayakland›rs›n
diye, yaln›zca bir tümen askerle önce
Sivas’a, ard›ndan da ‹ran’a göndermiflti.
Kendisi de Sar›kam›fl üzerinden harekete
geçmek istiyordu. Bu cephede Ruslar’a
karfl› savafla bafllad›¤›nda, yine Ruslar’›
arkadan çeviren amcas› Halil Pafla’n›n
tümeni ile buluflacak ve iki atefl aras›nda
kalan Rus cephesi bütünüyle çökertile-
cekti. Turan ülküsüyle yüre¤i yanan
Enver Pafla, Sar›kam›fl üzerinden
harekete geçti¤inde, Ergenekon’un sanki
bir nefes ötesinde oldu¤u duygular›na
kap›l›yordu.

Sar›kam›fl’a yürüyecek Üçüncü
Ordu’ya ba¤l› üç kolordu vard›: 9, 10,

ve 11. kolordular... Bu Kolordular›n
Birisi Erzurum’da, ikincisi Elaz›¤’da,
üçüncüsü de Sivas’tayd›.

10. Kolordu’nun komutan› Albay
Haf›z Hakk› Bey’di. Sonradan Pafla
olacak olan bu kifli Sar›kam›fl
harekât›nda en önemli rollerden birini
oynayacakt›. Gerçekte Enver Pafla’y›
bu harekatla büyük bir zafere ulafl›la-
ca¤›na inand›ran kiflilerden biri Haf›z
Hakk› Bey’di.

O s›ralarda Almanlar Fransa’ya
karfl› savafl›rlarken, do¤u cephelerin-
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Enver Pafla



den Ruslar da Almanlar’a karfl› büyük
bir sald›r›ya geçmifllerdi. Rusya’ya
karfl› Kafkas bölgesinde yeni bir cephe
aç›l›rsa, Almanlar üzerindeki Rus bask›-
s›n›n azalaca¤› umuluyordu. Bu dü-
flünceyle Alman Genelkurmay Karar-
gâh› da Sar›kam›fl Harekât›’na olumlu
bakmaktayd›. Enver Pafla çok umut
ba¤lad›¤› bu plan› kimi tan›d›¤› pafla-
lara göstererek düflüncelerini sormufl-
tu. Örne¤in Hasan ‹zzet Pafla, Enver
Pafla’ya adeta yalvar›rcas›na: “Karda,
k›flta askeri yola ç›karmayal›m. Yoksa
hepsi donarak ölür!” demiflti.

Enver Pafla bu söze o denli öfkelen-
miflti ki; paflaya flunlar› söylemiflti:

“‹zzet Pafla, dua et Harbiye’den
hocams›n… Yoksa seni flurada
da¤arc›¤›nda asard›m!”

Alman general Liman von Sanders
bile niçin k›fl koflullar›nda hareket
edildi¤ini anlamam›flt› ve bunu do¤ru
bulmad›¤›n› söylemekteydi. Ancak

Enver Pafla kimseyi dinlemiyordu ki!
Oysa haz›rl›klar tam de¤ildi.

Erzak k›tt›... Askerin e¤itimi eksikti.
Ço¤u deneyimsizdi ve k›talar›na yeni
kat›lm›fllard›. Üzerlerindeki giysileri
yazl›kt› ve bunlar k›fl koflullar›nda
giyilemeyecek ölçüde inceydi. Kar
üzerinde yürüyecek paletleri yok
denecek kadar azd›. Çad›rlar›n,
cephanenin ve di¤er askeri a¤›rl›klar›n
da¤l›k ve gittikçe dikleflen arazide
nas›l tafl›naca¤› bilinmiyordu. Karl›
havada, büyük rak›ml› tepelerde
ilerleyebilmeleri için gerekli olan
donan›mlar› yoktu. Anadolu insan›,
dualarla çocuklar›n› askere u¤urla-
m›fllard›. fiimdi so¤uk bir ölüme do¤ru
yürüyen çocuklar›n›n yan›nda onlara
koruyucu olmak üzere, yaln›zca
Anadolu analar›n›n dualar› vard›.

Enver Pafla'n›n buyru¤uyla birlikler
22 Aral›k 1914 günü harekete geçti.
Zorlu yolculuk bafllam›flt›. Yükseklere
do¤ru kar kal›nl›¤› ve so¤uk art›yor;
yürümek güçlefliyor, arada bir baflla-
yan tipi, bir tül gibi askerlerin üzerini
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Haf›z Hakk› Bey

Askerin e¤itimi eksikti.
Ço¤u deneyimsizdi ve
k›talar›na yeni kat›lm›flt›.
Üzerlerindeki
giysileri yazl›kt›
ve bunlar k›fl
koflullar›nda
giyilemeyecek
ölçüde inceydi.



örtüyordu. So¤uk eksi otuz, otuz befl,
derken eksi k›rk› göstermeye bafllad›.
K›sa süre sonra elbiselerin k›fl koflul-
lar› için uygun olmad›¤› anlafl›ld›.
Yazl›k elbiseler içinde askerler üflü-
yorlard›. Birkaç gün sonra g›da s›k›n-
t›s› kendini gösterdi. Bu harekette
kullan›lmas› gönderilen g›da yüklü
üç gemi Ruslar taraf›ndan Karadeni-
z’de bat›r›lm›flt›. G›da s›k›nt›s› nede-
niyle eksikler tamamlanmadan
yürüyüfle geçilmiflti. Allahuekber
Da¤lar› sanki kurbanlar›n› bekleyen
bir Azrail gibi yürüyüfl kolunun tepe-
sine dikilmiflti. Kar ve buz nedeniyle
yeterli dinlenme emri verilemiyor;
hareket halinde ise mutfak çal›flt›r›la-
m›yor, atefl yak›lam›yordu. Böylece
askere s›cak bir kap çorba bile verile-
miyordu. Gittikçe üflüyen ve ›s›nma
olana¤› bulunamayan askerin eline
ö¤ün olarak s›k›flt›r›lan bir parça
ekmek ile birkaç tane zeytin ya da
baflka bir kat›kt›.

Kar giderek daha da artmaya
bafllad›. Yükseklerde tipi askeri sanki
beyaz bir denizin içine bast›r›yor
gibiydi. Kar kal›nl›¤› yer yer iki met-
reyi bulmufltu. Mehmetçik ise kar›n
beyaz›na bezenmifl gövdesiyle, beyaz
bir ölüme do¤ru yürüyordu. Zirveye
do¤ru so¤uk iyice artm›fl, dayan›lmaz
bir durum alm›flt›. Askerlerin yorgun-
luk ve so¤uktan önce ayak parmakla-
r›nda uyuflmalar bafllad›. Uyuflma
gittikçe artt›. Uyuflan ayaklardan
bacaklara ve dizlere do¤ru yo¤un bir
hissizlik yürüyordu.

Bir süre sonra yürüyemeyecek
duruma gelen askerlerden kimileri kar

öbeklerine düflmeye bafllam›fllard›.
Y›¤›l›p kalan askerlerin üzerine bir
uyku hali çöküyordu. Hareketsizlik
bu hissizli¤i daha da art›r›yor; donan
bedenler bir süre sonra k›vr›l›yor;
ard›ndan da bembeyaz bir ölüme
kendini b›rak›yorlard›. O son anda,
kimilerinin belle¤inde son kez yârin,
yârenin, yavrunun, kimilerinin de ana
babalar›n›n gülümseyen gözleri
›fl›yordu. Ölüm kurban›n› gün ›fl›¤›nda
da gecenin karanl›¤›nda da bulmakta
pek hürerliydi. Da¤lar›n zirvesinde
ara ara insan ç›¤l›klar› yükseliyor; bu
ç›¤l›klar karanl›kta dalgalar yaparak
yank›lan›yor, donmufl kayalara ve
a¤aç gövdelerine yap›flarak duruyor-
du.. Her kar tanesi direncini yitirmifl
bedenlere bir kurflun gibi iniyor ve
kurbanlar›n› deviriyordu.

Bu kez fersahlarca ötelerde ana-
lar›n yüre¤inden a¤›tlar dökülüyordu:
   Sar›kam›fl üstünde kar;
  Kar alt›nda Mehmet’im yatar, 

Gülüm donmufl kara dönmüfl
  Gören sanm›fl yârini sarar… 

Ölüm, ana ve sevgili a¤›tlar›yla
birlikte gelip günahs›z bedenlere
yap›fl›yor; ölüm hissine kap›lan
bedenler az›c›k ›s›nmak için yan›ndaki
bir arkadafl›n›n bedenine sar›l›yordu.
Ancak bu sar›l›fl bir süre sonra koyun
koyuna donup ölüme dönüflüyordu.
Ecelin nefesi k›fl›n a¤›r so¤u¤unda,
sanki tenlerine inen tatl› bir s›cakl›k
gibiydi.

Ve yürüyüflünü sürdürebilen
askerlerin bir süre sonra bedenleri
terledi¤inde, o terler donarak buz
kal›plar›na dönüflüyordu. Gittikçe
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a¤›rlaflan ve sertleflen bu buz kal›plar›
bedenleri s›ms›k› saran bir z›rh haline
geliyor; halden düflmüfl gövdeleri
s›ms›k› bir buz kütlesi avucuna alm›fl
gibi s›k›yor, s›k›yordu. Bir s›cak
nefese, bir damla atefle muhtaç beden-
ler, buz da¤› haline gelmifl Azrail'in
elinde burulup bir köfleye at›l›yorlard›.
Ve Anadolu'nun koç bak›fll› yi¤itleri,
buz kal›plar› içinde tafl gibi buza
dönüflerek; yâr gö¤süne, ana kuca¤›na,
baba oca¤›na de¤il, ölümün pençele-
rine b›rak›veriyorlard› kendilerini.
Ölen canların geride kalan bedenleri,
bir parça topra¤a bile hasret gidiyor-
lardı. Ölen her asker, ayakta kalabilen
arkadafllarınca kar ve buzların içine
gömülüyor; ya da bembeyaz bir yata¤a
uzatılır gibi karların üzerine öylece
bırakılıyordu. Geride kalan kalıyor;
yürüyebilen mıh gibi a¤ır bir
beyazlı¤ın üzerine do¤ru yürüyüflünü
sürdürüyordu.

Ölmeyip düze inen Türk askerleri,
daha rahat bir nefes alamadan Rus
birliklerinin oluflturdu¤u hatlarla
karfl›laflt›lar. Haf›z Hakk› Pafla kendi-
sine ba¤l› birliklere “hücum!” emri

verdi. Askerler hücuma kalkt›lar.
Ancak sonuç tam bir felaketti. Türk
askerlerinin önemli bir k›sm› tam
donan›ml› Ruslar›n kurflun ve sürgün
darbeleriyle ac›mas›z bir k›y›ma
u¤rad›lar. Pek ço¤u flehit oldu; kalan-
lar da tutsak al›nd›.

Bu harekâtta tam 24.000 flehit
verilmiflti.  Bir o kadar da tutsak, yaralı
ve kaybolan vardı.

Bu büyük felaketten sonra Enver
Pafla ‹stanbul’a döndü. Kendisine
Sar›kam›fl’ta ne oldu¤unu soran
arkadafllar›na ve gazetecilere birkaç
kelimeden baflka hiçbir fley söylemedi.
Bir buyruk yay›nlayarak, Sar›kam›fl
olay›n›n bas›nda yaz›l›p çizilmesini
yasaklad› ve bas›na sansür koydu.
Böylece olay›n dünyadan gizlenece-
¤ini san›yordu.

Ancak yanılıyordu. Kısa süreli¤i-
ne gerçek gizlenebilse bile ölen çocuk-
larına yüre¤i yanan anaların a¤ıtları
hiç durmuyor; bu büyük acıyı serpin-
tiler halinde dünyaya yayıyorlardıı:

Yüzbafl›lar, yüzbafl›lar;
Tabur taburu karfl›lar;
Sabah olup gün do¤unca,
Yatan flehitler ›fl›ldar…•

Sar›kam›fl’ta yaflam›n›
yitiren askerlerimiz
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