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kItaPhakkinda

Cum hu rIyet dö ne min de birçok in san, fark lı sa ik ve se bep ler le En ver Pa şa 
hak kın da yan lış ve hak sız pe şin hü küm le re sa hip ol muş tur. Bun la rın bir kıs mı, 
Cum hu ri yet ön ce si siyasî çe kiş me le rin son ra ki za man la ra yan sı ma sı dır. De mok ra
tik ha ya tı mız hâlâ kav ga ve ka ra la ma üslûbun dan kur tu la ma dı ğı için bu et ki le ri, 
hü zün le de ol sa gör mek zo run da yız. 

Millî Mü ca de le dö ne mi ne has ba zı sı kın tı lar ve bun la rın yol aç tı ğı tu tum lar da 
yan lış al gı la ma la ra yol aç mış tır. En ver Pa şa’nın Tür ki ye’ye gir me ih ti ma li kar şı sın
da, M. Ke mal Pa şa ba zı ted bir ler al mış tır. Bu tu tum la rın doğ ru lu ğu ya hut hak lı lı ğı 
tar tı şı la bi lir. An cak, il gi çe ki ci olan,  bu yan lış al gı la ma la rı de vam et ti ren le rin, Millî 
Mü ca de le yi ya pan lar de ğil, on la rın ar dın dan laf üre ten ler ol ma la rı dır. Oku muş
la rı mı zın bu far kı gör me le ri ge re ki yor. Ya kın ta ri hi miz, en cid di ça lış ma lar da bi le 
gün cel po li ti ka nın ba kış açı la rın dan ya hut kav ram la rın dan kur tu la mı yor; bu za af
tan kur tul mak ta çok ge cik miş du rum da yız.

Gö rü len bü yük ha ta lar dan bi ri, ta kım tu tar gi bi ta rihî kah ra man la rı mı zı tut
mak tır! Bi ri ne bağ la nın ca öbü rü nü kö tü le ye rek yan lış yar gı lar oluş tur mak, si yah
be yaz gör mek, uya nık bir kalb ve açık bir zih nin tav rı de ğil dir. Za man ve şart lar la 
sı nır lı ba zı de ğer len dir me le rin, bü tün za man lar için ge çer li yar gı la ra dö nüş tü rül
me si, is ti ka me ti ni kay bet miş ye ter siz zi hin le rin ese ri ola bi lir. Bu tu tu mu, az ge liş
miş li ğin en sağ lık lı gös ter ge si ola rak yo rum la mak ye rin de olur. Bu ra da bil gi ye ter
siz li ği nin de önem li pa yı ol du ğu nu söy le me li yiz.

Bir ör nek ve re cek olur sak, Sul tan II. Ab dül ha mit Han hay ran lı ğı, bu tür ba zı 
oku muş la rı mız da, baş ka hiç bir ta rihî şah si ye te de ğer ta nı ma yan bir kör lük ya rat
mak ta dır. Ta lat Pa şa mı, Sul tan Ha mit’i de vi ren ler den dir! Baş ka hiç bir yö nü ne 
bak ma ya ge rek yok tur. Iyi de, Ta lat Pa şa o ka dar de ğil dir ki? So ru la bi lir: Ta lat 
Pa şa’nın da, ken di ye rin de bü yük bir in san ol ma sı ki mi, ni çin ra hat sız edi yor? 
Ta lat Pa şa’nın bü yük lü ğü Sul tan Ha mit’i ra hat sız et me miş, “Ya zık, bir bi ri mi zi ta
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nı ya ma mı şız.” di ye vah lan mış tır. Bu du rum da Sul tan Ha mit çi le re ne olu yor?* Bu 
ki ta bı oku yup, M. Ke mal Pa şa’nın En ver Pa şa hak kın da ki muh te şem söz le rin den 
ha ber dar olun ca, siz de “Bu Ata türk çü le re aca ba ne olu yor?” de mek ten ken di ni zi 
ala ma ya cak sı nız... Gü ya Millî Mü ca de le yi yü celt mek için, ge ri de ka lan la rı kü çült
me ye ça lış mak ar tık bık kın lık tan öte sı kın tı ver me ye baş la mış tır. Bi zim ta ri hi miz 
tek ki şi ye da ya lı bir aşi ret hikâye si de ğil dir; ad lıad sız bir kah ra man lar or du su nun 
oluş tur du ğu bü yük lük tür. 

Gö rü nen odur ki, ken di kah ra man la rı mı zı aşa ğı la ma ya, şe hit le ri mi ze say gı sız
lı ğa va ran bir ka fa ka rı şık lı ğı ya şan mak ta dır. Ben bu ça lış ma da, En ver Pa şa çev
re sin de ki pe şin yar gı la rı ve da ya nak sız yo rum la rı ayık la ma ya ça lış tım. Yer yer sert 
ya hut kes kin hü küm ler le kar şı la şa bi lir si niz; bun la rın bir kıs mı nı be nim üslûbu ma 
yor sa nız da, ka tı laş mış zihnî sap ma la rı sars mak için ol duk la rı nı da bil me li si niz. 
An cak, şu ka da rı nı da söy le miş ola yım ki, bu hü küm ler ko lay ca ve he men ce cik 
ve ril miş yar gı lar de ğil dir. Içim de olu şan ka na at ler çok sağ lam dır; da ya nak la rı nı 
si ze ye te rin ce an la ta ma mış ola bi li rim. 

***

En ver Pa şa ko nu sun da ki en kap sam lı ve de ğer li ça lış ma Şev ket Sü rey ya Ay
de mir’in yaz dı ğı dır; on dan çok ya rar lan dı ğım ke sin. Be nim ça lış ma mın Şev ket 
Sü rey ya Be yin ki ta bı na gö re ko nu mu na kı sa ca do kun mak is te rim: Ay de mir, En
ver Pa şa çev re sin de son dö nem Os man lı ta ri hi ni yaz ma ya ça lış tı ğı nı söy ler. Ki ta
bın ça tı sı bu na gö re ku rul muş tur. Bu ele alış şek lin de, do ğal ola rak En ver Pa şa yer 
yer kay bo lur ve Os man lı siyasî ve top lum sal ha ya tı na da ir uzun olay lar, bil gi ler 
ve yo rum lar işin içi ne gi rer. Be nim yap ma ya ça lış tı ğım ise, doğ ru dan doğ ru ya 
En ver Pa şa’nın ha ya tı ve ki şi li ği ni an lat mak ol muş tur. Esa sen be ni bu ça lış ma
ya yön len di ren te mel se bep, O’nun, da ha ya şar ken des tan la şan par lak ki şi li ği ve 
ge le cek bü tün za man lar için Türk genç li ği ne övü nü le cek bir ör nek ol ma sı dır. Bu 
yüz den, sö zü nü et ti ğim çer çe ve nin dı şı na, an cak zo run lu du rum lar da çı kıl mış ve 
sı nır lı bil gi ler ve ril miş tir. 

Bu nu ya par ken, şüp he siz Şev ket Sü rey ya Bey den da ha şans lı idim. Çün kü, o, 
En ver Pa şa’nın ki şi li ği hak kın da son de re ce önem li ve zen gin mal ze me oluş tu ran 

*SultanHamitçilerlebirderdimyok;örnekolsundiyeveriyorum.Eğerböylebirkategorivarsa,
ben de kesinlikle içindeyimdemektir. Enver Paşa daTürkistan’a gittiğinde, koruyucu halk
arasında,‘Padişahıdevirenadam’diyeyapılanpropagandalardançokçekmiştir.
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bir kı sım mek tup la rın dan ha ber dar de ğil di. Şük rü Ha ni oğ lu’nun ya yım la dı ğı bu 
mek tup lar, Pa şa’nın Trab lus garp ve Bal kan lar da ki mü ca de le le ri ni, ken di ka le min
den oku ma imkânı ver mek te dir. Yi ne, Tür kis tan’da ki mü ca de le ler le il gi li ola rak, 
Pa şa’nın Umumî Kâti bi olan Mir za Pir ne fes’in ha tı ra ve bel ge le ri, Ali Ba dem ci’nin 
ül kü cü ki şi li ği sa ye sin de ilk de fa bu ki tap ta kul la nıl mak ta dır. Öz be kis tan lı ya zar 
Na bi can Ba ki yev’in 1990’dan son ra açı lan giz li, ar şiv ler den ya rar la nan ça lış ma sı
nı da bu cüm le den ola rak an ma lı yız. 

***

Bu ça lış ma do la yı sıy la ken di le ri ne mü te şek kir ol du ğum in san lar var dır. Ön ce 
Ali Ba dem ci’yi an ma lı yım; yu ka rı da do kun du ğum, Mir za Pir ne fes’in ha tı ra ve bel
ge le ri ne da ya lı ça lış ma sı nı, da ha ya yım lan ma dan ba na gön der di ve ya rar lan ma
mı sağ la dı. Prof. Dr. Kâzım Ya şar Kop ra man ve Mus ta fa Ağ laç Bey, el ya zı sı me tin
le ri oku ya rak çok de ğer li yar dım la rı nı esir ge me di ler. Türk Ta rih Ku ru mu Baş ka nı 
Prof. Dr. Yu suf Ha la çoğ lu ve Ar şiv ve Dö kü man tas yon Şu be Mü dü rü sa yın Ay nur 
Ge dil, ça lış ma la rım da  ko lay lık sağ la dı lar. Res sam Is met Ke ten, seç ti ğim bel ge
le ri bil gi sa yar or ta mı na ak tar mak la de ğer li kat kı sı nı yap tı. Genelkurmay ATA SE 
Baş kan lı ğın dan Al bay Ah met Te tik  En ver Pa şa’yla il gi li öz gün re sim ler gön de re
rek des tek le di ler. An ka ra’da sa haf Er dal Öz de mir de ko lek si yo nun da ki re sim le ri 
ver mek le ça lış ma ya ka tıl dı. Azer bay can’dan Kâmil V. Ne ri ma noğ lu Mos ko va mü
ze sin de fo toğ ra fı nı çek ti ği En ver Pa şa’nın çiz me le ri ni CD ola rak gön der di. Ay vaz 
Gök de mir ve Ötü ken’den Erol Kı lınç, yaz dık la rı mı oku ya rak de ğer len dir me le ri ni 
bil dir di ler. Iskender Türe Dizin’ini hazırladı. Prof. Ali Bi rin ci ve Prof. Meh met Şa
hin göz, kay nak la ra ulaş mam da yar dım cı ol du lar. 

Her ve si ley le bu ko nu yu ko nuş tu ğu muz dost la rı mı zın soh bet le ri de be nim için 
kat kı ol du.  Hep si ne te şek kür ede rim. 

Uma rım, yü ce şe hit le ri mi zin rah met le anıl ma sı na ve si le ola cak,  ama cı na uy
gun bir ça lış ma ol muş tur.

30 Ocak  2008, An ka ra Nev zat Kösoğlu



İkinciBaskıİçinÖnsöz

Bu kitap ümit ettiğim ilgiyi gördü. Buna, düşündüğümden de çok etkili oldu diye ek
leyebilirim. Kitabı iyi niyetle okuyup sarsılanlar, yeni şeyler öğrendiklerinin heyecanını du
yanlardan çokça tebrik ve övgü aldım. Tabiî bu arada, Türkistan’ın istiklal savaşında ölen 
bu insana, şehit ünvanını benim verdiğimi sananlar da oldu. Kitabın adına “şehit” sözünü 
koymakla esasen tutumumu belli ettiğimin, bana söylemeseler de dedikodusunu yapanlar 
oldu. Bunlar gözlerindeki perdenin yırtılmasından, ışığı görmekten rahatsız olanlardı.

Enver Paşa ve Birinci Dünya Savaşı çevresinde gittikçe artan ilgi ve tartışmalarda bu 
kitabın da bir payı olduğunu zannediyorum. Belki, yeniden uyarmam gereken nokta, kita
bın üslubunda elbetteki bana ait olan bir şeyler vardır; üslupla ilgilenenlerin eleştirilerinden 
onur duyacağım. Kitabın içeriği ve Enver Paşa hakkında varılan yargıların doğru olup ol
madığı da en az üslûp kadar tartışılmalıdır.

Ikinci baskıya pek az eklemeler yaptım; bunları yapmasaydım da olurdu, ama sanki bir 
ihmal varmış duygusuna kapıldım. Bunlar, bir bakıma okuyucuya yeni şeyler vermekten 
çok kendi noksanımı telafi duygusuyla yapıldı diyebilirim. 

O kahraman nesle ve bayraktarına yeniden rahmet dileyerek sunuyorum. 

17.11.2008, Ankara NevzatKösoğlu

YeniBaskıİçin

Geçen baskılarda gözümden kaçan yahut ulaşamadığım bazı bilgileri bu baskıya koy
mayı uygun buldum.Bir kısmı sonradan yayımlanan kitaplardandır. Mümkün olduğu kadar 
uzatmamaya dikkat ettim. Umarım faydalı olacaktır..

Temmuz 2013, Ankara NevzatKösoğlu



I. Bölüm

enverBey



Bir Nesil ve Tarih

enverPaŞaOsmanlısonneslininsimgesiidi.OnlarTürktarihininbelki
deenağırvezorbirçeyrekyüzyılınınsorumluluğunuomuzlayıphayatlarını,
avuçlarındakibirkoryığınıgibitaşıyarakyaşadılar.Başarılıolamadılar;hatta,
kocaDevlet-iAliyyeonlarınkollarındacanverdi.Ama,Cumhuriyetdeon-
larınkollarınadoğdu.Ülkücüidiler;herzaman,uğrundacanverecekleribir
iddialarıoldu;coşkunyaşadılarvegerektiğindegözlerinikırpmadanölmesini
bildiler.Yüzbinlerceşehitverenbaşkahanginesilyaşamıştır?
Tarihbirebirolaylarınbütünüdeğildir;tarihi/hayatıbütünüylevetektek

insanlarıylasadeceAllahbilirvedeğerlendirir.Biz,geçmişekırkyöndenba-
kabiliriz venasıl bakarsak öyle görebiliriz.Ancak, bu, tarihî akışın ilkeleri
olmadığıanlamınagelmez;tarihfelsefesiyapanlarboşunauğraşmamışlardır.
Şunusöyleyelimki,tarihinönemlikavşaklarını,tektekinsanlarıniradeve

kararlarınabağlayarakaçıklamayaçalışmak,çoktekraredilmişbirsaflıkolur;
ısraredilirseiyiniyetsınırlarızorlanır.Viyanadüştüdüşecekiken,geriyedö-
nüşümüz,neKaraMustafaPaşa’nınhırsı,neKırımHanınınayaksürçmesi,
hattanedeSobiyeskiordusuileaçıklanabilir.FazılMustafaPaşa’yaSalanka-
men’debirkurşunisabetetmeseydi,dünyanınçehresideğişirdi.Görünüşte
buolayları,rüzgârınogünküesişhızıveyönü,Sobiyeski’ninbirgünsonra
değildeogünyolaçıkmasıyahutKaraMustafaPaşa’nın,Viyanaharapolma-
sındiyehücumemrinigeciktirmesibelirlemişti.Halbukitarihîdönemeçlerin
bukadarsıradandoğalyahutbeşerîsebeplerebağlanmasıbizidoyurmamak-
tadırvegerçeğedeuygundeğildir.Bütünbusebepgörüntüleri,buolupbi-
tenler, bizi, perdeledikleri gerçek sebepler üzerinde düşünmeye yöneltmek
içindir.Asılsebepler,otarihitaşıyantoplumlarınbütünününsorumluluğun-
daaranmalıdır.
OsmanlıbirandayangıngibiSöğüt’tencihandevletihalineyükseldiyse,

bununsebebi,onukuranmilletin,oyüküomuzlayanlarınortakvaroluşların-
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da aranmalıdır.Viyana’dan geri döndüysek, sebep yineOsmanlımilletidir;
çünkü,bumilletartık,Viyana’ylabirliktebütünAvrupa’nınyükünüiçeren
birimparatorluğunyükünütaşıyacakkültürelgücünükaybetmektedir.Buso-
rumluluktaherOsmanlıferdininbirpayıvardır.Görünüştekisiyasîvehukukî
sorumluluklar, gene o çerçevede yaptırımlara çarptırılırlar; ama, temeldeki
sorumluluğudeğiştirmezler.
Bugerçeği,Osmanlıaydınlarıözellikleulema,uzunyüzyıllarboyuncabil-

meyedevametmiş;ama,gereğiniyapamamışlardır.Bununiçindirki,cephe-
lerdenbozgunhaberlerigeldiğinde,AyasofyakürsüsündeŞeyhHimmetzâde
AbdullahEfendi,“Ümmet-iMuhammed,devletsahipsizkaldı;şehirvekalelerdüş-
man elinedüşüp, camivemescitlerkilise oldu; fiilinizideğiştirin, günahınıza tövbe
edin...”diyehaykırırken,hiçkimse,cephedekibozgunlabenimgünahımın
neilişkisivardemiyordu.Butopyekûnsorumlulukiçinde,herkesinayrıcasi-
yasîyahutaskerîsorumluluklarıvardır;busorumluluklariçindeyapılanlar,o
topyekûnsorumluluğungereğinihayatageçirmekiçin,onunvesileleriolarak
çalışır.
Bugirişişununiçinyapıyorumki,ImparatorluğumuzunyıkılışınıEnver

Paşavearkadaşlarınınkararlarınabağlamak,yadüşünceyükündenazadeha-
fiftarihçiliktiryahuthangisaikleolursaolsun,politikayaptığınısanmakkü-
çüklüğüdür.Butürzaaflardankurtulur,tarihinbütüncüyorumundasağlıklı
birçizgitutturabilirsek,vesilelerinsiyasîsorumluluklarınıdeğerlendirmekte
deisabetliyargılaravarabiliriz.
Devlet-iÂl-iOsman’ıkuranda,yaşatandaTürkmilletiidi;o,hiçdeğil-

sel856IslahatFermanı’nakadarbirmillîdevletti;hakimiyetTürk’ün,siyasî
haklarMüslümanlarınelindeidi.Türkler,Devlet-iAliyye’ninkuruluşdönem-
lerindeolduğugibiyıkılışdönemindedebüyükölçüdeyalnızidilerveanlaşı-
lanodurki,Türkmilletininbuimparatorluğutaşıyacakkültürelgücü,iman
sıcaklığıartıkkalmamıştı.Yükselişinolduğugibi,çöküşündekahramanları
vardır.Bunlarınhayatıdahadestansıvetrajiktir.Çöküşünkahramanları,en
büyükfedakârlıklarlavesarsılmazimanlarıyla,niceyıkılmalarveacılarbaha-
sına,sonundahayatlarınıönesürerekgörevleriniyapanlardır.Ve,EnverPa-
şa’nınneslindebuinsanlarokadarçokturki,bukahramanlarınvarlığıylaIm-
paratorluğunçöküşünübirlikteizlemekşaşırtıcıdırveinsanıisyanagötürür.
Hertürlühayatmutluluğunufedaederek,sonundahayatınıpazarasürerek
yapılanbumücadelelere,bueşsizinsanlararağmenDevlet-iÂl-iOsman’ın
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çökmesi,haksızlıkgibigörünür.Öyleki,KanalHarekâtı’ndaOsmanlıasker-
lerininfedakârlıklarınıgörenIV.Ordu’nunAlmankurmaybaşkanı,“Yarabbi,
buinsanlarıemellerineulaştırmazsan,adaletindenşüpheederim.”diyekonuşur.Ne
varki,onlargörevlerinikahramancayapmışlardırama,çöküşünmekanizması
başkadır.
Buinsanlarıdeğerlendirmekdekolaydeğildir.Bunlarçöküşünkahraman-

larıydılar,yürekleridağgibiydi;hayallerideöyle...Aslaküçükdüşünmüyor-
lardı.YüceDevlet’ikurtarmakiçin,herbiriImparatorluğunbiruzakköşesin-
decanteslimederken,hayallerisadeceTuran’ıkurmakdeğil,bütünbirIslâm
âleminiBatı’yakarşıayağakaldırmaktı.Yani,ülkesivedevletiyle,kendisini
kurtarabilmekiçinateşlereatılırken,bütünMüslümandünyayıkurtarmayı
düşlüyorvebununheyecanıilesarsılıyorlardı.Büyükdüşünmek,büyükrüya-
largörmek,büyükyürekliolmak,büyükzamanlarıntezahürleridir;halbuki
bunlarçöküyorlardıveçökerkenbileyüreklerinde,kafalarındabubüyüklük-
leriterketmiyorlardı.
Sonraherşeybitip,Anadolu’yaçekildiğimizde,güngeçtikçeonlarıanla-

makzorlaştı.Savaşlarınvesonrakiyıllarınyükünüçekeninsanlarınyürekleri
daraldı,ufuklarıkapandı,arayaanlamsızsiyasîendişelergirdi.Öyleki,Erzu-
rum’u,Sarıkamış’ıTuranzannettilerveEnverPaşa’yı,askerlerimiziTuranyo-
lundakırdırmaklasuçladılar.Buölüinsanlar,bizIrak’ta,Suriye’de,Sarıkamış
veÇanakkale’desavaşırkenvatantopraklarınısavunduğumuzuanlayamadık-
larıgibi,Ingilizordularınınbinlercekilometreötelerdengelip,buralardane
aradıklarınıdüşünmeyideakıllarınagetiremediler.Işteböyle,imanışığıol-
mayınca,gözgörmez.Bukadarmı?Hayır.EnverPaşahakkında,MillîMüca-
deleyıllarındaveşartlarıiçindedüzenlenmişözelbirpropagandaçalışması
vardırki,bununyansımalarıhâlâdevametmektedir.

Endişeler ve Propagandalar

BirinciDünyaSavaşı’nınyenilgiilesonuçlanmasınınardından,bütünge-
lişmelerinsorumluluğuIttihatTerakkiHükûmetiveözellikleonunliderleri-
neyüklenerek,müttefiklerveözellikleIngilizlernezdinde‘şirinlik’kazanıl-
maya çalışılıyordu.Bunun için IngilizMuhiblerCemiyeti bile kurulmuştu.
Zamanındiğer siyasî partileri ise, IttihatTerakkiHükûmeti ve yöneticileri
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hakkında,hiçbirölçüveüslûptanımayansaldırılarla,güyasiyasetyapıyorlar-
dı;onlarınhıyanetindendinsizliğinekadarakıllarınanegelirsetereddütsüz
söylüyorlardı.MillîMücadele’ninörgütleyicigücünüveiskeletiniIttihatçılar
oluşturduklarıhalde,onlardaIttihatçılıklarını,enazındansözkonusuetmi-
yor,örtülütutmayaçalışıyorlardı.Yenibirruhlabaşlananbumücadelede,It-
tihatçılarınbüyükçoğunluğuiçineskietiketvesorunlarıbirkenarabırakmak
hiçdezorolmamıştı.
Yurtdışında,SovyetlerlekurduğuilişkilerleMillîMücadele’yedesteksağ-

lamayaçalışanEnverPaşa’dan,SakaryaSavaşısonrasınakadar,Anadolu’ya
gelir,diyekorkulmuştur.BusavaşınTürkOrdusununzaferiilesonuçlanma-
sınakadar,SovyetlerdeEnverPaşa’yıönemlibirmuhatapolarakdeğerlendir-
mişveilişkileriniöylesürdürmüştür.InönüveKütahyaSavaşlarındakibaşa-
rısızlıklarveYunanOrdusununSakaryaboylarınadayanması,askervehalk
arasında,hattaBüyükMilletMeclisi’ndeEnverPaşa’nınAnadolu’yagireceği,
MillîMücadele’ninbaşınageçeceğibeklentivesöylentileriniyoğunlaştırmış-
tır.EnverPaşa,savaşyenilgisinerağmen,gözüpekbirkahramanolarakbilin-
mektevesevilmektedir.
Dahasonragöreceğizki,EnverPaşa’nınfikriAnadolu’yadönmekdeğil,

MillîMücadele’yedışarıdanyardımetmektir.Ancak,YunanordusununAn-
kara’yayaklaşmasıonundadüşüncelerinideğiştirmiştir.EğerTürkordusu
Sakaryaönündeyenilirse,MillîMücadeleyürütülemiyordemektirveneba-
hasınaolursaolsunmüdahaleetmekgerekecektir.Paşa,SakaryaSavaşıönce-
sindeBatum’agelirvesavaşınsonucunubekler.YenilgihalindeAnadolu’ya
gireceğinideaçıkçabeyaneder.SavaşTürkaskerininzaferiilesonuçlanınca,
EnverPaşada,Türkistan’adoğruçizmişolduğuhedefeyürür.
EnverPaşa’nınaçıkvesamimibeyanlarınarağmen,onunAnadoluçevre-

sindeolmasındanrahatsızlıkduyanMillîMücadeleönderleri,Paşa’nınTürki-
ye’yegirmeihtimalinekarşıtedbirleralır,askervehalkiçindekiyüksekitiba-
rınıkırmakiçinbirtakımpropagandalaragirişirler.EnverPaşa’nınkomünist
olduğu,KızılorduileAnadolu’yuişgaledeceğisöylentileribudönemdeçıkar.
Kaderinbircilvesiolarak,bupropagandalarınenateşliüreticisivesavunu-
cusuda,“Enverbenimhayatımıkurtarmıştır.”diyenKâzımKarabekirPaşa’dır.
Gerçektende,BalkanSavaşısırasında,Ittihatçılıkgayretiileaskeriçindeboz-
gunculukyaptığıgerekçesiileDivan-ıHarbeverilenKaraKâzımBey,ceza-
landırılarakordudanatılmıştır.SavaşBakanıolanEnverPaşa,“Kâzımiyiinsan-



enverBey 21

dır;buhatasınıtelafieder.”diyerekDivan-ıHarpkararınıyırtıpatmışvebugenç
subayarkadaşınınönünüaçmıştır.Budurumuordudaherkesbilmektedir.
Şimdiiseyenibirdurumvardır;KâzımKarabekirMillîMücadele’ninen

sağlamordugücününbaşındadır.EnverPaşa’nınAnadolu’yagirmeihtimali
düşünüldüğünde,hayatınıborçluolduğubuinsankarşısında,MillîMücadele
önderlerininkendisinegüvenmeyecekleriendişesiiçindedir.NitekimGeneral
SamiSabitKaraman’a,“SamiBey,Enverişiazıttı;Ankarabendenşüpheedergibi
görünüyor.”diyerekbuendişesinidilegetirir. (GeneralSamiSabitKaraman, İstiklal
MücadelesiveEnverPaşa,Ist.,1202,s.27)BuduygulariçindekiKâzımKarabekirPaşave
onun,Trabzon’abuişiçingönderdiğiSamiSabitKaraman,kraldançokkralcı
davranarakEnverPaşatehlikesiniveonudestekleyenTrabzonKuvay-ıMil-
liyeöncülerini(KayıkçılarKâhyasıYahya,F.AhmetBarutçugibi)mübalağalı
birşekildesürekliAnkara’yaraporetmişlerdir.
Buarada, KâzımPaşaAnkara’yasürekliyazıp,Enverhakkındaaçıkbir

propagandasavaşınınbaşlatılarakhalkınveordunungözündendüşürülme-
sineçalışılmasınıönermektedir.KâzımPaşakendibölgesindebutürbirça-
lışmayı başlatır. 26Mayıs 1921 tarihindeFevziÇakmak’a çektiği telgrafta,
kendisininbaşlatmışolduğubupropagandanınbazıesaslarınıdaverir:

“Bil has sa Aca ra ve Ba tum’da En ver’in prog ra mı nı izah la Bol şe vik ol du
ğu nu, din den çı ka rak ka dın la rın er kek ler le bir lik te açık ge ze cek le ri ni hal ka 
an la ta rak dinî duy gu la rı tah rik olu nu yor... Bun dan son ra ba sın me se le si pek 
mü him dir. Prog ra mı nın mem le ke te vu ra ca ğı fe la ket tah lil olu na rak  En ver’in 
şah sı na sal dı rıl ma lı dır.  En ver ve ar ka daş la rı nın so nu na ka dar fe la ke ti mil let ten 
sak la ya rak  ve ha zi ne le ri mi zi Ana do lu’ya mil let eli ne at ma ya be del, düş ma na 
tes lim ve ele ge çir dik le ri pa ra yı ala rak kaç tık la rı nı ve mem le ke ti baş sız, teş ki
lat sız bı rak tık la rı nı, bir za man lar Al man lar dan, şim di de Rus lar dan kül li yet li  
pa ra ala rak ha rap va ta nın ba şı na el fa ti ha lev ha sı yaz mak la meş gul ol duk la
rı nı, düş kün lük ten dört ta ra fı ma mur bir ha ya ta yük se len le rin yi ne o ha ya ta 
ka vuş mak için her vic dan sız lı ğı ya pa ca ğı be şer için de ğiş mez  bir ka ide ol du
ğu nu...” (KâzımKarabekir,İstiklalHarbimizdeEnverPaşaveİttihatTerakkiErkânı,Istanbul
1967,s.138-139) 

MustafaKemalPaşa,KaraKâzım’a 4Haziran tarihinde çektiği telgraf-
ta “Enver hakkında açık neşriyata karar verdik.” demektedir. KâzımPaşa, En-
verPaşa’nındışarıdabulunduğusürecetehlikeliolacağındanbahisle,Ankara
Hükûmetince Anadolu’ya davet edilerek ele geçirilmesini de teklif etmek-
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tedir. (Karabekir,a.g.e., s.149)En azındanhüzün verici olan, bu satırları yazan
KâzımPaşa,EnverPaşa’nınkendisiniDivan-ıHarpkararındankurtardığını
dabelirterek,“Bununiçinhâlâdaseverim,hürmetimvardır.”der;fakat,Anado-
lu’yagirmesi felaketolacağındanbunuengellemekgörevimdir,diyedevam
eder.(Karabekir,a.g.e.,s.201)
ÖylegörünüyorkiKâzımPaşa’nınönerdiğipropagandalarpekbaşarılıola-

mamış,ancakbudönemdenitibarenözellikleSarıkamışHarekâtıüzerineya-
pılanyayınlardabüyükabartılarvebakışaçısısapmalarıgörülmüştürvebu
harekâtüzerindenyapılanpropagandalarhalendeetkisini sürdürmektedir.
Öyleki,ÇanakkaleZaferi’nindeğerini artırmak için yükseltilen şehit sayı-
sı–kibuzaferindebaşkomutanıEnverPaşa’dır-Sarıkamış’taEnverPaşa’yı
karalamakiçinkullanılmaktadır.
“DoksanbinkişininAllahuekberDağlarındatekkurşunatmadandondu-

ğu”safsatalarının,EnverPaşa’yıdeğil,SarıkamışSavaşlarınınbüyükkahra-
manlarınıveazizşehitleriniaşağıladığı,ruhlarınımuazzepettiğifarkedile-
memiştir.Savaşkazanıldığızamanölenlerişehitbilipyüceltmekvekaybedil-
diğizamanboşuboşunaöldüklerinisöylemektendahaçirkinvedüşmancabir
değerlendirmeolabilirmi?Işte,“EnverPaşagelecek”korkusuylabaşlatılan
propagandanıngelipdayandığıutançvericinoktabudur.Işte,yıllarboyunca,
niceyakınlarıburadatoprağadüşmüşolanlarımızbile,Sarıkamışdeyince,bu
türbirdeğerlendirmeyikalıphalindetekrarlayıpdurmuştur.Bupropaganda-
ların,tambirbilgisizlikortamındayeşerdiğiniveçokuzunsüreetkilioldu-
ğunusöylemeliyiz.1

Bunoktalara işaretedenCemalKutay,vaktiyleEnverPaşa’nın Kurmay
YaverliğiniyapanKâzımOrbay’a,eldekivesikalarıtasnifediparşivleme*tek-
lifindebulunduğunukaydettiktensonra,şöyleyazar:

1 SarıkamışHarekâtıhakkında,TürkSilahlıKuvvetleriancak1993yılındakendiçalışmasısayı-
labilecekbireseryayımlayabilmiştir.GeneralFahriBelen’inkitabıgenişokuyucuyaulaşama-
mıştır.PropagandanınbaşlatıldığıoyıllardayayımlananŞerifKöprülü’nünkitabıveIX.Ko-
lordukomutanıIhsanPaşa’nınhatıratı,işaretettiğimizpropagandalarınmalzemesiolmuştur.
SonyıllardayayımlananÖzhanErenveözellikleDr.RamazanBalcı’nınçalışmalarıendeğerli
vetarafsızeserlerarasındadır.

* KâzımOrbay’ınelindekibelgelerTürkTarihKurumuarşivineverilmişolup, tasnif edilmiş
haldeincelemeyeaçıktır.
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“Hem ve si ka sız lık tan yan lış hü küm ler ve ril miş tir, hem de as lın dan şüp he 
edil me yen apa çık ve si ka la rın an lat tık la rı nın tam ak si ne hü küm ler ve ril miş tir. 
Ni te kim 1947’de, Bü yük Mil let Mec li si’nde, vak tiy le ken di si de En ver Pa şa’ya 
‘Hür ri yet Kah ra ma nı’ di yen bir mil let ve ki li, Ana va tan şe hi di için ‘ma ce ra cı’ 
de di ği za man, Kâzım Or bay Genelkurmay Baş ka nı idi ve bil dik le ri ni, çok iyi 
bil dik le ri ni bi le söy le me miş, söy le ye me miş ti.” (CemalKutay,“HürTürkistanYolun-
da,Buhara’daEnverPaşa”,TarihSohbetleri,c.3,Kasım1966,Istanbul,s.141)

Sovyetler de, Paşa aleyhindeki propagandalarını,O’nun şehadetine rağ-
mendevamettirmişlerdir.1920-30arasında,“EnverPaşaTürkHalkınınDüş-
manı’’adıyla,ViladimirKordinin’inrejisörlüğünüyaptığıbirdefilmyaptır-
mışlardır.
Bugün,soğukkanlılıklabaktığımızdagörüyoruzki,EnverPaşaveonesil-

dengeleceknesillerekalan,onlarınülkücülükleri,bağlanışlarındakiderinlik
vebirdeCumhuriyetimizdir.

Dalgalar Çekiliyor...

TemizahlakıveüstünyetenekleriileSöğüt’tepatlayıpüçkıtayısaranTürk
enerjisisönmeye,Viyana,AfrikaveKafkasöteleri ileYemensahillerinidö-
ven dev dalgaları çekilmeye başlamıştır. Devlet-i Aliyye yapısındaki özgün
kurumlaşmalar,onutarihintanıdığıenyücenoktalarataşımış;ancak,birza-
mandanberikendiniartıkyenileyemezolmuştur.Bunaduraklamadiyoruz.
Dünyadeğişmekte,insanlarvetoplumlardeğişmekte,amaOsmanlıkurum-
larıbudeğişmeleregörekendilerineyenidençekidüzenverememektedir.Bu
kurumlaronunhayatkarşısındakibütünsorunlarınıçözmüş,eniyi,engüzel
veendoğruolduğuinancınıyerleştirmiştir.Toplumbuimanlabüyüyüpcihan
devletiolmuşturama,buinançaynızamandakendiiçinekapanmasınındaen
önemlisebeplerindenolmuştur.
Kültürün kurumlaşmasından sonraki yenilenmelerinde çok daha büyük

birenerjigerekir.Çünkü,hazırbirruhîvetoplumsalzeminüzerindedeğil,
birkaçyüzyıllıkgelenekleşmişyapılarbozularakkurulacakzeminüzerinde
yenilenmegerçekleştirilecektir.HalbukiOsmanlıkültürü,aynızamanda,ge-
nel anlamda inanç zayıflamasına dayanan bir kültürel soğuma yaşamakta-
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dır;yanikültürünyapabilmegücüazalmaktadır.Birçokşeyibilmekte,ama
yapamamaktadır. Toplumungerilimi düşmekte, yaratıcı gücü azalmaktadır.
CevdetPaşa’nınyükselişintemelisaydığıTürk’üntemizahlakıda,üstünye-
tenekleridekörelmeyebaşlamıştır.Osmanlı,görme,yorumlamaveyaratma
gücünükaybetmektedir.
O güne değin hiçbir zaman tek bir devletle savaşmamış, hiçbir devleti

muhatapkılıponunlaanlaşmayapmamış,heptektaraflıamannamelerver-
mişolanOsmanlıDevleti,onsekizinciyüzyılagirildiğindeartıkdiğerbüyük
Avrupadevletlerindenbiri gibidir; onuyenmek çok zordur; ama, imkânsız
değildir.Her şeyden önce,Osmanlı’nın da yenilebileceği Avrupalılarca an-
laşılmıştır.Budakaderinbircilvesidirki,Osmanlı’nınyenilmeyebaşladığı,
soğumasürecinegirdiğibudönem,Rusya’nınyükselmedönemidir.Avrupa
dayenileşmeveyükselmesüreçleriiçindedir.
Osmanlı,yenilginindoğalbirtepkisiolarakönceaskeriniyenidendüzen-

lemegayretlerinegirdi.AkıncıOcağıçökmüştü.Onyedinciyüzyılboyunca
bu ocaktan doğan boşluğuKırım ordusu doldurdu. Toprak düzenine bağlı
olarakkurulanTımarlıSipahidüzenidetamamenbozulmuştu.KâtipÇelebi
veKoçiBeygibibüyükOsmanlıaydınlarıkanun-ıkadîmedönüpbuocağıye-
nidendiriltmeyiöğütledilersede,başarılamadı.Onlar,buocaklarıkuranve
yükseltenilkeveülküleresadıkkalınmasınıistiyorlardı.Builkeveülkülere
aykırılıklarbuocağıbozmuştu;şimdidüzeltmekiçin,bubozulmalarıortadan
kaldırmakvekurucuilkeleresadıkkalınarakyenidendüzenlemekgerektiğini
ilerisürüyorlardı.Kültürüneolaninancınıkaybetmemişolanbiraydınınilk
önereceği çözümdebudur.Ancak,kanun-ıkadîmeaykırıdavranışlarıgörüp
ayıklamak,bunlarasebepolanşartlarıdeğerlendirmekveyenişartlarkarşı-
sındaaynıilkelerebağlıyenikurumlaşmalarsağlamak,kuruluştakindendaha
büyükbiryaratıcıgüçistiyordu.Osmanlıiseyaratıcılığınıkaybediyordu.
Osmanlıilkveenyakınhedefolarakmerkezordusunuyenidendüzenle-

meyiseçti.Buorduki,YeniçeriOcağı’ndanyetişmeidiveyabancıtarihçinin
“cehennemîfikir”dediğimuhteşembirOsmanlıkurumuidi.Yapılanyenileşme
hamlelerisonuçvermedivebirgün,buanlışanlıOcak,topgüllelerialtında,
kendihalkıylaboğuşarak,kendiniyoketti.Yıl1826idi.

*
**
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SultanII.MahmutHaneğitimeyönelir.Istanbuliçinilköğretimizorunlu
kılar,“Mekteb-iMaarif-iAdlî”okullarıaçar.TıbbiyeveHarbiyeokullarıaçı-
lır.TıbhaneveCerrahhaneokullarınınaçılışındaSultanMahmutdabulunur:

“Ge rek asâkiri şâhâne ve ge rek memâliki mahrûse miz içün hâzik ta bip
ler ye tiş ti rüp, hi demâtı lâzi me de  is tihdâm ve di ğer  ta raf tan da hi fenni tıb bı 
kâmi len li sa nı mı za alup, kü tübi la zi me si ni  Türk çe ted vi ne say’ u ik dam et
me li yiz...” 

SultanMahmut’unfermanıyla,askerîterimlerinTürkçeleştirilmesitama-

men,tıpterimlerikısmenbaşarılır.
1826’dansonra,Osmanlıadetaordusuzdur.1829’daMoraeldençıkmış,

kendisineharaçverenbirYunanPrensliğiniOsmanlıkabuletmiştir.Ertesiyıl
FransızlarCezayir’esaldırmışlardır.GarpOcaklarıdenilenCezayir,Tunusve
Trablus,Dayıdenilenaskerîreislertarafındanyönetilirdi.Fransa,Cezayir’e
olanborçlarınıödememişvesonundaorayı işgalederekmeseleyiçözümle-
miştir.Osmanlıbirşeyyapamamıştır.IlerideItalyanlardabenzeribirhevesle
Trablus’a saldıracakvekarşılarındaEnverBeybaştaolmaküzeregençOs-
manlısubaylarınınteşkilatlandırdığıbüyükbirdirenişgücübulacaktır.Yine
1830yılında,1826RussavaşınınsonuçlarındanbiriolarakSırbistan’ınözerk-
liğikabuledilmiştir.
Yunanprensliğininkurulmasından sonraOsmanlımülkündekiRumre-

aya,bütünüyleorayayönelmeyebaşlamıştır.1832yılındaYunanisyanlarında
çokpayıolanSisamAdası’naözerklikverilir.
BugaileleriçindeMısırvalisiMehmetAliPaşaisyanetmişveoğluIbra-

himPaşa,OsmanlıordusunuKonyaönlerindeyenerekilerlemeyebaşlamış-
tır.M.AliPaşa’yaSuriyeveAdanavilayetlerideverilerekgeriçekilmesisağ-
lanır.Ancak,1838’deM.AliPaşaOrdusuyenidenyürürveNizip’teOsmanlı
ordusunudağıtır.
1839’daSultanMahmut’unölümüile,yerineoğluAbdülmecitgeçer.Bu

yıl,HainAhmetPaşa,eldemevcutOsmanlıdonanmasınıMısır’agötürerek
M.AliPaşa’yateslimeder.BusıradaTanzimatFermanıilanedilir.
Yukarıdaki kısadokunuşlardan sonra,hemTanzimatFermanı’nınhangi

şartlaraltındaimzalandığı,hemdeodönemvedahasonrakilerinruhhalleri
dahakolayanlaşılabilecektir.Tanzimatdönemi,Reşit,ÂliveFuatPaşalargibi
yetişmişinsanlarınyönetimindeidareyimerkezileştirmevebirçokalandaye-
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nidenkurmagayretleriylegeçmiştir.Bualandaciddimesafelerdealınmıştır.
Ancak,buzayıfzamanlarında,varlığınıdevamettirebilmekiçinsürekliAv-
rupalıdevletleremuhtaçhaldeolmasıveodevletlerinde,hertürlünezaketi
bir yanabırakarakbu güçsüzlüğü sömürmeleri, yeni yetişennesillerin çok
ağırınagitmiştir.TanzimatFermanı’nınyabancıelçiliklerinzorualtındaya-
yımlandığıbilinmektedir.1856IslahatFermanı’nınise,yabancıelçilerinde
katıldığıbirkomisyontarafındanhazırlandığıyinebilinmektedir.Ayrıca,Cev-
detPaşa’nınyazdığınavezamanınŞeyhülislamınınsöylediğinegöre,düşman
gemileriBoğaz’davetoplarısarayaçevriliiken1856Fermanıilanedilmişti.
Bufermanın,siyasîhukukalanındaMüslim-Gayrimüslimayırımınıortadan
kaldırarak, eşit vatandaşlar kavramını getirmesi ileMüslümanhalk sadece
“Gâvuragâvurdenilmeyecek”diyealayetmedi;hiçbirzamanaffetmedide.
YeniOsmanlılarınTanzimatçılaraolanhusûmetlerininönemlibirsebebide
budur.YeniOsmanlılarınetkisindeveNamıkKemal’inşiirleriylebeslenerek
yetişenIttihatTerakkiciyeninesil,Osmanlı’nındüştüğübuzayıflığıDevlet-i
Aliyye’yeyediremeyecekveonuanlamakyerine,Tanzimatçılaraveyönetim-
lerefaturaetmekyolunuseçeceklerdir.

Ateşte Pişen İnsanlar...

Enver Paşa’nın yedinci dedesiAbdullah,Müslüman olmuş birGagavuz
Türkü’dür.Yemenisatarmış.KırımSarayı’ndayemenisatarken,kızlardanbi-
rine tutulmuş, kız da onu sevmiş,Müslüman olarak evlenmişler. Kırım’ın
RuslartarafındanişgaliüzerineTunadeltasındakiKilikasabasınagöçmüşler.
BuranındaişgaledilmesiüzerineAbdullah’ınoğluKahraman,Karadenizkı-
yısındakiKastamonu’nunAbanayöresinegöçmüş.
Bu ailedenolan, bayındırlık teşkilatında inşaat teknisyeniAhmetBeyin

oğlu IsmailEnver,23Kasım l881Çarşambagünü* IstanbulDivanyolu’nda
eskiLisanMektebikarşısındakievlerindedoğmuştur.AnnesiAyşeDilaraha-
nımdır.

*Paşa’nındoğumtarihivediğerbazıtarihlerkonusundaŞ.SüreyyaAydemir’inkitabındabazı
yanlışlarvetutarsızlıklarvardır.Bukonuda,ŞükrüHanioğlu’nunçalışmasınıdadeğerlendiren
HalilErdoğanCengiz’intespitleriniesasaldım.EnverPaşa’nın1908yılınakadarkihayatıiçin,
Paşa’nınH.E.CengiztarafındanyayımlananveŞ.Hanioğlu’nun,Almancasıylabirlikteverdiği
otobiyografisiesasalınmıştır.
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En ver’in nü fus kâğı dı
Dev let- i Aliy ye-i Os ma ni ye Tez ke re si dir.

İsim ve şöh re ti : İs ma il En ver Bey.
Pe de ri is miy le ma hall-i ika me ti : De ra liy ye’de Ah met Bey.
Va li de si is miy le ma hall-i ika me ti : De ra liy ye’de Ay şe Ha nım.
Ta rih ve ma hall-i ve la de ti : De ra liy ye 1298 (ya zı ile de ya zıl mış)
Mil le ti : İs lam.
Sa nat ve sı fat ve hiz met ve : Erkân-ı har bi ye Ko la ğa sı.
in ti hab sa la hi ye ti
Mü te eh hil ve zev ce si 
Mü te ad dit olup ol ma dı ğı : Zev ce si yok.
De re cat ve su nuf-i as ke ri ye si : Ko la ğa sı.
Eş ka li
Boy : Or ta
Göz : Ela
Si ma : Buğ day
Ala met-i fa ri ka-yı sa bi te : Tam
Si cill-i nü fu sa kay do lu nan ma hal li
Vi la ye ti : Ma nas tır.
Ka za sı : “
Ma hal le ve ka ri ye si : Emir çe le bi ya ban cı ya nı.
So ka ğı : “
Mes ken nu : 14
Nev’-i mes ken : ha ne.

Ba la da isim ve şöh ret ve hal ve sı fa tı ma har rer olan İs ma il En ver Bey bin Ah met Bey 
Dev let-i Aliy ye’nin ta bi iye ti ni ha iz olup, ol su ret le ce ri de-i nü fus ta mu kay yet ol du ğu nu mü şir 
iş bu tez ke re ita kı lın dı. 

10 Kânu ni ev vel 1321
De ra liy ye’de da ire 1, Ho ca Rüs tem Ma hal le si
Ça tal çeş me so ka ğı, ha ne, 6
(Ne za ret-i Umur-ı Da hi li ye) mü hür ler. 

(ArıInan,EnverPaşa’nınÖzelMektupları,Ankara1997,s.20)


