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Bu derleme; Sarıkamış Muhasara (Çevirme) Harekatında Allahuekber 
Dağları’nda şehit düşen askerlerimizi anma etkinliklerinin 
başlangıcından günümüze kadarki zaman içerisinde emeği 
geçenlerden ulaşabildiklerimizin anılarını bir araya getirmek ve 
tarihe not düşmek üzere hazırlanmıştır. 

Vefat edenler ile rahatsızlığı sebebiyle anılarını gönderemeyen 
katılımcılar için birer sahife ayrılıp, yad edilmişlerdir.

Kitabın hazırlanışında büyük emeği geçen Bülent Avnamak’a, kitabın 
baskısına katılımından dolayı V8 Basım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. 
Şti. sahibi Taner Azap’a teşekkür ederiz. 

Yayına Hazırlayanlar
Erkan Karagöz / Necati Bölükbaşı

Takdim
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Çocukluk yıllarıma gidiyorum

Yıl 1961, 9 yaşındayım.

Sarıkamış şehitliğinde yapılan bir anmada 20 - 30 kişiye karşı 
okuduğum kahramanlık şiirini hatırlıyorum.

O günden bu yana bir türlü aklımdan çıkmayan Sarıkamış şehitleri…

Hep içimde bir ukde vardı;  bir gün Sarıkamış şehitliğine binlerce 
insanın, şehitleri anmaya geldiğini görebilecek miyim.

Katıldığım her toplantıda bu isteğimi, bu hayalimi dile getirdim. İlk 
başlarda birçok insan için Sarıkamış şehitlerini kitlesel olarak anmak 
bir hayal gibi geliyordu.

Bir televizyon programında bu isteğimi dile getirmiş Sarıkamış 
şehitlerinin de hak ettikleri bir biçimde anılmamalarının beni çok 
üzdüğünü söylemiştim. 

Sonra böyle bir şeyi başarabileceğime olan inancım giderek güçlendi, 
bana güç verdi. Yoğun bir emek, yoğun bir çaba, belki insanüstü bir 
gayret ve inançla çıktığım bu yolda Sarıkamışlı, Erzurumlu, Karslı 
dostlarımla ilk adımı attık. 

Sonunda gerçekleşti o düşüm. Sizlerin binlerin, on binlerin katkısıyla 
elbet. 

2003’te yuvarlanan küçük kar tanesi sadece 200 - 250 gönüllü iken, 
10 yıl sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının da katılımı ile 80 - 90.000 
kişi olarak Sarıkamış eteklerine ulaştığında bir çığ olmuştu. 

Sunuş
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Gerçekten de insanlar bir çığ gibi indiler Sarıkamış’a. İniş o iniş.

Yetmedi, her yıl ülkenin her yerinde büyük katılımlı anma törenleri 
düzenlenmeye başlandı.

Bugün Sarıkamış şehitleri anmaları Çanakkale şehit anmaları kadar 
önemli bir anma hareketine dönüştü. 

Her zaman olduğu gibi bir köşede oturup beklemeyi tercih edenler, 
büyüyen bu hareketi sahiplenmeye çalıştılar. Bana o şehitlikte bir 
daha değil bir şiir okumak iki kelimelik bir konuşma bile teklif 
edilmedi.

Olsun. 

Önemli olan Sarıkamış şehitleri artık öksüz değil. Artık torunları 
onların yanında. Amatörce başlanan bu törenler artık devlet 
güvencesi altında. Bunu biliyoruz ya o yeter bize.

Elinizde tuttuğunuz bu albüm Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
dayanışması ve hareketine katılmış dostlarımızın bu anma ve 
yürüyüşlerde yaşadığı dostluklarını, çabalarını, hüzünlü anlarını 
dayanışmalarını anlatmaya çalışan bir anılar kitabıdır. 

Bunu akıl eden, gerçekleştiren, dile getiren sıkı bir çalışma ile bu 
albümü ortaya çıkartan sevgili dostumuz, rehberimiz, ağabeyimiz 
Necati Bölükbaşı’na ve her zaman birlikte olduğumuz çocukluk 
arkadaşım Ahmet Günay’a, bütün aktivitelerde her zaman yanımızda 
olan Şinasi Bingeli ve Erkan Karagöz’e yürekten teşekkürler. 

Hepiniz iyi ki varsınız. 

Prof. Dr. Bingür Sönmez
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Sarıkamış Harekâtı sırasındaki 
şehitlerimizi Allahuekber Dağı’nda 
anmak için ER-VAK yönetim kurulu 
karar almıştı. Başkan, amcam Necati 
Bölükbaşı beni çağırdı.“Kerim, 
yanına gençlik kollarımızdan uygun 
gördüğün gençlerden birkaç kişi alarak 
Temmuz ayının dördünde yani anma 
toplantısından bir gün öncesinde 
Allahuekber Dağı’na gidip oradaki 
her türlü çiçekten bolca toplayacak, 
toplantı günü olan ayın 5’inde 
sabah erkenden Dadaş Sineması’nın 
salonunda hazır edeceksiniz. Ancak 
çiçekleri su kaplarının içinde muhafaza 
edeceksiniz ki solmasınlar. Bunu 
yapabilir misiniz ?” dedi. “Tabii ki 
yaparız başkanım!” dedim. 

Temmuz ayının dördüncü günü yola 
koyulduk. Erzurum’dan Şenkaya’ya 
oradan da yeni açılmış yayla yolu 
ile Allahuekber Dağı’ndaki yaylalara 
ulaştık. 4 kişiydik. Panelvan tarzı bir 
minibüsün arkasına birkaç büyük 
leğen koymuştuk.

Arazi, mera arazisi olduğu için 
belki 15-20 tür çiçek vardı. Kafkas 
Zamanı, Kar Çiçeği, Dağ Lalesi, 

Sarı Dukak, Akhuş, Kuş Elması, 
Ballıbaba, Gelincik, Küre, Mavi 
Lale, Gelin parmağı gibi daha 
ismini bilemediğim birçok çiçek... 
Bazı bölgelerde papatyalar o kadar 
yoğundu ki uzaklardan kar yığını gibi 
gözüküyordu. 

Toplantı salonunun sahnesinde 
kurulu  4 x 3 ebadındaki kaide 
üzerine monte edilecek kadar bol 
çiçek temin edilmesi gerekiyordu. 
Akşam karanlık çökene kadar çiçek 
topladık. Amcam demişti ki “Bak, 
çiçekler salonda şehitleri temsil 
edecekler. Solmamalarına aşırı dikkat 
edeceksiniz.”

Vali Sayın Mustafa 
Malay sahneye 

çıktı, Başkan’dan 
teslim aldığı bir 

demet çiçeği öpüp 
başına koydu. 

Salon bambaşka bir 
havaya bürünmüş, 

herkes bir türlü 
etkilenmişti. Ben 

de bu manzara 
karşısında 

uykusuzluğumu 
ve yorgunluğumu 

unutmuş, çiçeklere 
takılıp kalmıştım.

Abdulkerim Bölükbaşı

Allahuekber’in
Çiçekleri
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er çiçeğe el attığımda amcamın sözü aklıma 
geliyor ve sanki bir şehitle karşılaşıyormuşum 
gibi bir hisse kapılıyordum. Çiçekler o kadar 
güzellerdi ki bütünleşmiştik, Çiçekler, şehitler 
ve ben... Bir ara teröristlerin şehit ettikleri 
amcam Baki ile beraberindeki büyük oğlu 
Salih (Üniversite son sınıf öğrencisi idi.) 
ve küçük oğlu Lütfü (ilkokul öğrencisi idi.) 
ile berabermişim gibi bir hisse kapılmış, 
dalmıştım. Ateş düştüğü yeri yakar derler ya 
yüreğimize o ateş üç kat düşmüştü. Şehit, 
şehit, şehit... Zamanın nasıl geçtiğinin farkında 
olmadan duygu yüklü bir halde yeterince 
çiçek toplayıp , solmamaları için içerisine su 
doldurduğumuz leğenlere yerleştirdik.

İşin birinci safhası tamamlanmış yola 
koyulmuştuk. Leğenlerdeki sular  yolun 
kasisli kısımlarında veya dönemece 
girdiğimizde çırpınıp azalıyordu. Her 
rastladığımız çeşmede su takviyesi yaparak 
ve çok ağır seyrederek onları susuz 
bırakmamaya özen gösteriyorduk. Sabah 
ezanları okunuyordu ki Erzurum’a ulaştık. 
Çiçekçi usta, Dadaş Sineması’nda ekibi ile 
hazır bizi bekliyormuş. Büyük bir özveri ile 
hazırlanmış olan kaide üzerine o çiçekleri 
incitmeden koklaya koklaya yerleştirdi. 
Böylece tören vaktine çelenk hazırlanmış 
oldu.

H
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Koca çelenk bayraklarla birlikte 
salonu süslüyordu. Başkan 
kontrol için salona girdi. Çelengi 
görünce sarıldı boynumuza bizi 
tebrik etti. Görevimi tam olarak 
yerine getirmiş olmanın gururunu 
yaşamıştım o an.

Beni en çok duygulandıran sahne; 
salonda bir belgesel sunumu 
yapıldı. Ardından Başkan, çok 
duygulu bir açılış konuşmasından 
sonra kürsüden  sahnedeki 
çiçeklere doğru yürüdü. Döndü 
katılımcılara ve “Bu çiçekler şehit 
topraklarından, Allahuekber 
Dağı’ndan getirildiler, şehitlerimizi 
temsilen buradalar. Sizler adına 
Sayın Valime bir demet sunmak 
istiyorum.” dedi. 

ali Sayın Mustafa Malay sahneye 
çıktı, Başkan’dan teslim aldığı bir 
demet çiçeği öpüp başına koydu. 
Salon bambaşka bir havaya 
bürünmüş, herkes bir türlü 
etkilenmişti. Ben de bu manzara 
karşısında uykusuzluğumu 
ve yorgunluğumu unutmuş, 
çiçeklere takılıp kalmıştım.

V
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Sarıkamış Harekâtı dünya tarihinde 
eşine az rastlanır siyasi ve askerî 
bir harekâttır. Bu bakımdan 
başından sonuna kadar gerçekleşen 
olaylar, bütün boyutlarıyla tarihin 
sayfalarında yerini almıştır. Osmanlı 
Devleti’nin aleyhine sonuçlanmış 
olsa da bu harekât ile Rusların 
Anadolu’nun içlerine doğru 
ilerlemelerinin önü kesilmiştir. Bu 
muharebenin en acı yanı ise kış 
mevsiminde Allahuekber Dağları’nın 
zirvesinden Sarıkamış’a ulaşmaya 
çalışan binlerce askerin şehit 
olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin 93 
Harbi’nde kaybettiği toprakları geri 
alma arzusu ve Bakü petrollerine 
ulaşmak isteyen Almanların ekonomi 
ve sanayisini büyütme planları, bu 
tarihi olayın sebeplerinden sayılabilir. 

Unutulması mümkün olmayan bu 
olay hakkında geniş araştırma ve 
inceleme yapan ER-VAK  Erzurum’da 
aziz şehitlerimizi anma törenlerini 
5/6 Temmuz 2003 tarihinde 
başlatılmıştı. Bu törenler yurdun 
dört bir yanında duyulmaya 
başlamış, insanlar askerin şehit 
olduğu güzergâha yürüyüşler 

gerçekleştirerek şartların ne kadar 
zorlayıcı olduğunu anlamaya ve 
hissetmeye çalışmışlardır. Şehitler 
anısına başlatılan törenler bir çığ 
gibi büyüyerek hak ettiği yere ve 
değere kavuşmuş olmakla beraber 
her yıl kapsamlı ve düzenli olarak 
tekrarlanmaya devam etmiştir.

O bölgenin insanı olarak yaşamış 
olduğum bir anımı paylaşmak isterim. 
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 
bu törenlerin birinde, gece 
Allahuekber Dağları’nın zirvesinde 
kurulan çadırlarda kalacaktık. Yaz 
mevsiminde çadırlarda kalmamıza 
ve giysilerimiz de kalın olmasına 
rağmen soğuktan yatamamış, birkaç 
arkadaşımla birlikte geceyi yakın bir 
köyde geçirerek ertesi gün tekrar 
tören alanına dönmüştük. Böylesine 
zorlu bir coğrafyada, askerimizin 
kış şartlarında mücadele etmesi ve 
şehit olmaları, insanın içini sızlatan 
ve derinden etkileyen bir olaydır. Bu 
tarihî coğrafyada doğup büyüyen bir 
insan olarak olayın vahametini, bu 
geceyi yaşadıktan sonra çok daha iyi 
anlayabiliyorum. Çocukluğumuzda, 
rahmetli babam ve büyüklerimizin 

Tarihimize ve 
şehitlerimize olan 
bu sorumluluğu, 

her ne şart altında 
olursa olsun yerine 

getirmeyi bir 
görev addederek 

tamamlamış 
olmanın onur 

ve gururunu   
yaşıyorum.

A.Kadir Demirci
Emekli Öğretmen

Vefa,
Erdemliliktir
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bu olayla ilgili anlattıklarını tüylerimiz 
ürpererek dinlerdik.

ık sık bir araya geldiğimiz Sayın Bölükbaşı 
gerçekleştirdiğimiz bir sohbette, bölgede 
uygun bir yerde şehitlerimiz anısına bir anıt 
yaptırmayı planladıklarını ifade etmiş ve 
bu anıtı yapma görevini üstlenmemi rica 
etmişti. Kendisine, böyle bir projeye destek 
vermenin benim için bir onur olacağını ve 
elimden gelen her şeyi seve seve yapacağımı 
belirttim. Anıtın, Allahuekber Dağları’nın 
uzantısında bulunan Soğanlı Dağları’nın 
göğsüne yaslanmış, Gaziler köyü (Bardız) 
yaylasının Çakırbaba denilen mevkiine 
yapılmasına karar verilmişti. Anıtın 

yapılacağı yer, gelişi güzel seçilmemiştir. 
Anlatılanlara göre düşmanla çarpışan 
askerlerimizin şehadetlerinden sonra o kış 
kar altında kalan bedenleri karlar eriyince 
ortaya çıkmıştır. Bu durum Bardız halkı 
tarafından fark edilmiş ve şehitlerimiz, 
bulundukları yerlerde toprağa verilmişlerdir. 
İşte bahsi geçen anıt bu alana yapılacaktı. 
Ancak, alana vesait çıkamadığı için yakın 
bir bölgeye getirilen malzemeyi birkaç gün 
içerisinde sırtımızla anıtın yapılacağı bölgeye 
taşıdık. Dağın başında çadır kurulmuş, 
elektrik ihtiyacı Erzurum’dan getirilen 
jenaratörle giderilmişti. Şehitler anısına 
yapılacak olan bu anıt için yorgunluğa 
değiyordu. Anıt, yaklaşık bir ay gibi bir 

S
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sürede tarafımdan tamamlanarak açılış 
törenlerine hazır hale getirilmişti. Ayrıca 
çalışmalar sırasında anıtın yanına yapılması 
planlanan nöbetçi asker anıtının kaidesini, 
Erzurum’un değerlerinden o dönemin ER-
VAK Başkanı Av. Necati Bölükbaşı, değerli 
arkadaşım Av. Ercüment Şenol, öğretmen 
Ahmet Şengül, Emin Çakmur birlikte 
çalışarak tamamlamıştık.

Tarihimize ve şehitlerimize olan bu 
sorumluluğu, her ne şart altında olursa 
olsun yerine getirmeyi bir görev addederek 
tamamlamış olmanın onur ve gururunu   
yaşıyorum.

Sarıkamış olaylarına ilişkin sayfalar dolusu 
anı yazılıp birçok şey söylenebilir. Ancak son 
olarak şu duygularımı ifade etmek isterim: 
Gerçekleştirilen tören ve faaliyetlerin 
tamamında önemli rolü olan, üstün gayretler 
gösteren tüm vefakarlara saygılarımı ve 
teşekkürlerimi sunarım. 

Aziz Şehitlerimizin Ruhları Şad Olsun.
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“Allahuekber Dağları’nın zirvesinde 
başarısızlığa uğrayan komutan, 
gecenin bir vakti teğmene şöyle emir 
verir:

- Evladım al, bu sancak sana emanettir. 
Erzurum’a geri götür!”

Teğmen ise komutanına yalvararak şu 
karşılığı verir:

- Komutanım ne olur bana bu görevi 
vermeyin. Ben Sarıkamış’a şehit 
olmaya geldim.” 

Teğmen ile komutan arasında 
geçen bu konuşma, Avukat Necati 
Bölükbaşı’nın kaleme aldığı ‘Tarihin 
Arka Yüzündeki Sarıkamış Harekâtı’
adlı kitabından alındı. Allahuekber 
Dağları’nın zirvesinde geçen bu 
diyalog, okuyanları gözyaşlarına 
boğuyor. Bölükbaşı, kitabında “Tek 
amacımız, kadını ayrı, erkeği ayrı 
destan yaratan bölge insanını ve 
dünya ordularını kendisine hayran 
bıraktıran, o kahraman, o çilekeş 
Mehmetçik’i anmaktır!” diyor.

. 

Sarıkamış’ta Ne Oldu?

Kars, Ardahan ve Sarıkamış, 1877-
78  Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 
Rusların eline geçmişti. 

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 
22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 
tarihlerinde, Allahuekber Dağları’nda 
Rus kuvvetlerini püskürtmek 
isterlerken bölgenin ağır kış 
şartlarıyla karşılaştı. Mehmetçik’in 
kıyafeti, bu şartlara uygun değildi. Bir 
tarafta salgın hastalıklarla mücadele 
edilirken diğer tarafta cephane, 
yiyecek, giyecek sıkıntısı çekiliyordu. 

3.Ordu Komutanı Hasan İzzet 
Paşa ve Ragıp Paşa, Erzurum’dan 
yardım istedi. Ancak Trabzon, 
Bayburt üzerinden Erzurum’a 
getirilen yardımların cepheye nasıl 
ulaştırılacağı sorun oldu. Çünkü 
eli silah tutanlar cephede olduğu 
için şehirde sadece kadın, çocuk ve 
yaşlılar kalmıştı.  

İşte bu sırada Erzurum Lisesi’nin 
kahraman çocukları devreye girdi. 
Vali Tahsin Bey, Erzurum Lisesi’nde 
okuyan çocukların erzakları 

Okuduğu 
kitapların, anlatılan 

destanların, 
söylenen ağıt ve 

türkülerin etkisiyle 
Sarıkamış’a 
sevdalanan 

Erzurum Kalkınma 
Vakfı yönetim 

kurulu, kadın ve 
gençlik kollarının 

da olağanüstü 
çabaları ile 
Sarıkamış 

Harekâtı’nın 
89’uncu yılında 

Allahuekber 
şehitlerini anmak 

için büyük bir 
organizasyon 
gerçekleştirdi.   

A.Kadir Sabuncuoğlu 
Gazeteci-Yazar

Kar Altında Saklı Kalan 
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nakledebilmeleri için sofra bezinden 
çuvallar diktirdi. Yaklaşık otuzar kiloluk 
çuvallara konulan malzemeler sırtta 
taşınarak Nebi Hanları’na götürüldü. 
Diğer gruplar bu malzemeleri Hasankale  
üzerinden cepheye taşıdılar.  

Kahraman çocuklar sayesinde 11. Kolordu 
nefes aldı. Bu konu, İstanbul’daki Tanin 
Gazetesi’nin 21 Ocak 1915 tarihli sayısında 
yayımlandı. Sarıkamış Dayanışma Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez hem tarihî 
belgeyi Erzurum Lisesi’ne teslim etti hem 
de lisenin dış duvarına tarihî olayı yansıtan 
bir rölyefi n yerleştirilmesini sağladı. 

Peki, daha sonra Allahuekber 
Dağları’nda oldu? 

Ruslara ve ‘General Kış’a karşı verilen 
amansız mücadele hüsranla bitti. Çünkü 
düşmana büyük zayiat verilmesine rağmen, 
imha edilememiş, binlerce şehit verilmişti.
Genelkurmay Başkanlığı’nın kayıtlarına 
göre son Osmanlı- Rus Savaşı sırasında 60 
bin askerimiz şehit düştü. Ancak uygulanan 
sansür nedeniyle Sarıkamış’ta yaşanan 
dram, uzun yıllar Allahuekber Dağları’nda, 
karlar altında saklı kaldı. Sarıkamış’ta 
hayatlarını kaybeden Mehmetçikler, 1980’li 
yıllardan itibaren Erzurum’daki 9. Kolordu 
ile Sarıkamış’taki Tümen Komutanlığı’ndaki 
subaylar tarafından anılmaya başlandı. 

Sarıkamış’a Sevdalananlar

Okuduğu kitapların, anlatılan destanların, 
söylenen ağıt ve türkülerin etkisiyle 
Sarıkamış’a sevdalanan Erzurum Kalkınma 

Vakfı yönetim kurulu, kadın ve gençlik 
kollarının da olağanüstü çabaları ile 
Sarıkamış Harekâtı’nın 89’uncu yılında 
Allahuekber şehitlerini anmak için büyük bir 
organizasyon gerçekleştirdi.   

Böylece Sarıkamış Dayanışma Grubu 
Başkanı, kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür 
Sönmez ile birlikte Erzurum Kalkınma Vakfı 
Başkanı Necati Bölükbaşı, 2003’te Sarıkamış 
Şehitleri’nin geniş kitleler tarafından 
anılmasını sağladı. Her yıl torunlar 
şehitlerini anmaya devam etti.

Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Sarıkamış 
Dayanışma Grubu’ndan Ahmet Günay, 
2007 yılında Allahuekber Dağları’ndaki 
Cıbıltepe’ye 52 metre yüksekliğinde 
bayrak direği dikilmesi için kolları sıvadı. 
Necati Bölükbaşı’nın devreye girmesiyle 
Erzurum’dan Cıbıltepe’ye götürülen Ekbiç 
Vinç sayesinde bayrak direği bir haftada 
dikildi. Altmış bin şehit anısına ‘Bayraktepe’ 
adı verilen bölgede, 150 metrekare 
büyüklüğündeki şanlı bayrağımız o günden 
sonra dalgalanmaya başladı.  

Sonraki yıllarda ER- VAK’taki görevini eczacı 
Erdal Güzel’e devreden ve Erzurum’a veda 
eden Avukat Necati Bölükbaşı, Sarıkamış 
ile ilgili olarak yaptığı araştırmaları ‘Tarihin 
Arka Yüzündeki Sarıkamış Harekâtı’ adlı 
kitabında topladı. Özellikle Çanakkale 
kahramanlarına gösterilen ilginin 
Sarıkamış’takilerden esirgendiğini savunan 
Bölükbaşı, “O yetmiyormuş gibi ‘tek kurşun 
atmadan donarak şehit oldular’ yaftası 
yapıştırılmıştır. Onlar bir hilâl uğruna batan 
güneştir!” diyerek tarihî bir gerçeği gözler 
önüne serdi.
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ER-VAK yönetim kurulunda haftalık 
mutat toplantılardan birindeyiz. Yıl 
2002, güz ayları. Ankara ve İstanbul 
gezisinden dönen Dursun Şen ile 
başkanımız Necati Bölükbaşı, hediye 
olarak Yargıtay Genel Sekreteri 
olan Uğur İbrahimhakkıoğlu’nun 
yayınladığı amcası Feyyaz 
Efendi’nin hatıraları ile yazar ve 
bestekâr Özhan Eren’in Sarıkamış 
şehitlerini anlatan kitaplarını 
bizlere sunmuşlardı. Kendileri çok 
etki altında kaldıkları için bizlerin 
de okumasını tavsiye etmişlerdi. 
Bizler de okuduk. Çok etkilenmiştik. 
Özhan Bey’in bir de CD’si vardı. 
“Sarıkamış üstünde kar, Kar altında 
Mehmet’im yatar.”

Her yılın sonunda, önümüzdeki yılın 
Sultan Sekisi toplantısının konusunu 
kararlaştırır, yılın başında hazırlıklar 
yapmaya başlardık. Sultan Sekisi 
toplantısına hangi konuyu alalım 
gündeminde yaptığımız toplantıda 
başkanın teklifi ni bütün üyeler oy 
birliği ile kabul etmiştik. Herkes 
bir yandan yaptığımız programı 
uygulamaya başlamıştı. Üniversitelere 
yazılar yazılarak bu konudaki yayınlar 

istendi. Bölgemizdeki şehirlerin 
valilerine mektuplar yazıldı.

Bir esnaf olarak bana ne düşer diye 
zihnimi yorarken aklıma Atatürk 
Üniversitesi Tarih bölümünden 
öğretim üyesi Yavuz Özdemir Hoca 
gelmişti. Bir gün Necati Bey, Yavuz 
Özdemir benim dükkânda bir araya 
geldik. Konu açılınca Necati ağabey, 
doksan bin şehitten bahsedince 
Yavuz Hoca; “Ağabey, 67.000 muharip 
savaşanı olan ordunun 90.000 şehidi 
olur mu?” diye karşılık verince Necati 
Bey durdu; “Nasıl olur, peki nereden 
çıktı bu doksan bin?” diye sordu. 
Yavuz Bey olayı kısaca anlattı. Yavuz 
Bey’in bilimsel incelemesine saygı 
duyan Necati ağabey, o tarihten 
sonra doksan bin şehit ve gazi 
konusunda hassasiyet göstermiştir 
ki davetiyelerde de böyle ibare 
kullandık. Bu görüşmeden sonra 
Yavuz Bey’den izin alarak doktora 
çalışmasını, “Bir Savaşın Bilinmeyen 
Öyküsü’ adıyla kitap olarak bastırıp 
dağıttık. Buna çok sevinmiştim. 

ER-VAK olarak düzenleyeceğimiz 
Sarıkamış Şehitlerini Anma 

Evet, birileri 
düşünür yapar; 

birileri de onların 
emeklerini sömürür. 

Ama o şehitler, 
kimlerin ne kadar 
emek verdiğini iyi 

bilirler.

Abduselam Bastem
İş adamı

Kes Müslüman Kardeş Kes
Orada Yatan, Tosunu Kimin 
Kurban Ettiğini Bilir!
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Etkinlikleri kapsamında başkanımız 
Kolordu’dan bin kişilik çadır kurulmasını 
talep etmişti. Çoğumuz Allahuekber Dağı’na 
bin kişinin götürülmesi ihtimalinin çok zor 
olduğunu söyledik. Ama o gece beş bin 
civarında insanla orada bir gece kalmıştık!

ir de şunu anlatmak isterim: Hazırlıkların 
sonuna yaklaşmışız. Bir hafta kalmış 
Erzurum Dadaş Sineması’ndaki toplantıya. 
Necati ağabey, rahmetli Feyyaz Ağabey ile 
dükkâna gelmişlerdi. Allahuekber Dağı’ndaki 
çiçeklerden salonda kocaman bir çelenk 
yaptırabilir miyiz diye düşünmüşler. Dükkân 
komşum çiçekçi Mustafa Bey’in dükkânına 
birlikte gittik. Yapabileceğini söyleyince çok 

mutlu olduk. Vakfın Gençlik Kolları üyeleri, 
bir gün önceden Allahuekber Dağı’na çiçek 
toplamaya gitmek için görevlendirilmişti. 
Sabah erkenden çiçekler su bidonlarının 
içine solmasınlar diye doldurulmuş, taze 
taze Erzurum’a ulaşmıştı. Mustafa Bey, tören 
saatine kadar binlerce çiçekten yaklaşık 
3x3 ebadında çelenk yapmış ve salona 
yerleştirmişti. Bu da benim katkım olsun, dedi. 
Törenin açış konuşmasını müteakiben Necati 
ağabey; “Bu çelenkteki çiçekler Allahuekber’den 
getirildi, her çiçek bir şehidi temsil eder!” dedi 
ve çok desteğini gördüğümüz, gerçek bir halk 
adamı Vali Mustafa Malay’ı sahneye davet 
ederek bir demet çiçeği ona sundu. Bu görüntü 
salonda ağlaşmalara vesile olmuştu.

B
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Esasen bu faaliyetler fi kir ve emek ister.

Bir fıkra ile sonlandırmak isterim:  

Bardız’da Çakırbaba diye bir ziyaretgâh var. 
Halk, belli zamanlarda gider orada kurban 
kesermiş. Bir gayrimüslim de Müslüman 
olmuş,  gördüğü rüya sebebiyle besili bir 
tosun alarak o da kurban kesmek için yola 
koyulmuş. Yolda uyanık ve nüfuzlu birisi 
buna yaklaşmış demiş ki “Bu tosun senin 
mi ?” O da “Benim, kurban edeceğim.”
demiş.  Yanındaki keçiyi ona vererek “Al, 
bunu kurban et; ver o tosunu bana.” Türbeye 
geldiklerinde uyanık: “Ya Allah, Bismillah!”
diyerek  tosunu kesmeye başlarken , bizimki;  
ziyaretgâhı işaret ederek; “Kes Müslüman 
kardeş kes! Orada yatan, o tosunu kimin 
kurban ettiğini bilir.” der.

Evet, birileri düşünür yapar; birileri de 
onların emeklerini sömürür. Ama o şehitler, 
kimlerin ne kadar emek verdiğini iyi bilirler.
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Sene 2003, Temmuz’un 5. günü; 
Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı 
Necati Bölükbaşı, Prof. Dr. Bingür 
Sönmez hocamızı arayarak 
Erzurum’da vakfın düzenlemek 
istediği Şehitleri Anma Programı 
kapsamında Bingür Hoca’nın 
da sağlıkçılarla ilgili bir sunum 
yapmasını istemişti.

Bingür Hocamızla Erzurum’a gittik. 
Sunum yapılan salona girdiğimizde 
Necati Bölükbaşı ve Prof. Dr. Durkaya 
Ören Hoca’nın o sabah Allahuekber 
Dağları’ndan gençlere toplattıkları 
çiçeklerle 1,5-2 metre yükseklikte 
hazırlattıkları bir çelenk sahnede 
duruyordu. Bu çiçeklerin her biri 
sanki bir şehidi çağrıştırıyordu.

Sunum yapılmaya başlandı. Bir 
albayımızın (dil sürçmesi olsa gerek) 
“Ruslardan da 30-40 bin şehit oldu!” 
sözü üzerine Erzurumlu bir dinleyici, 
Erzurum ağzıyla “Gâvurdan şehit 
olmaz!” diyerek üç dört kez bu 
cümleyi tekrarladı. Sunumu yapan 
kişi “Doğru, düzeltiyorum.” diyerek 
teşekkür etti ve gerekli düzeltmeyi 
yaptı.

Salon toplantısını müteakiben ER-
VAK’ın temin ettiği en az 60-70 
araçla bizi Allahuekber Dağları’na 
götürdüler. Allahuekber Dağları’na 
gittiğimizde askerler tarafından 
kurulmuş çadırlar vardı. En az altı 
bine yakın kişi vardı. Milletvekilleri, 
bakanlar, yüksek bürokratlar, yüksek 
rütbeli subaylar, belediye başkanları 
ve halktan oluşan katılımcılar vardı. 
Gazeteci Coşkun Aral ve Rahim Er’de 
bunların arasındaydı.

Akşam üzeri çadırlar önünde ateşler 
yakıldı, sazlar çalınıp ağıtlar ve 
kahramanlık türküleri eşliğinde cağ 
kebapları hazırlanıyordu. O gece, 
şehitlerin yakınında çadırlarda 
sabahlandı ve tarih 5 Temmuz 
olmasına rağmen soğuktan donduk.

Böylece, Necati Bölükbaşı ve Durkaya 
Hocamız öncülüğünde Sarıkamış 
Anma Etkinlikleri başlamış oldu.

İstanbul’a dönüşümüzde Bingür 
Hoca’nın odasında ben, Erkan 
Karagöz, Şinasi Demir Paşa ve Şinasi 
Bingeli toplanarak bu bayrağı daha 
yukarıya nasıl taşırız diye programlar 

Bir anma 
programındaki 

yürüyüşte bizim 
ekip (yüz elli 

kişiydik) şehit 
gömleği giymiştik. 

Göğsümüzde 
bayrağımız, onun 

altında da bir 
şehit ismi vardı. 
Eski Sarıkamış’a 
vardığımızda bir 

teyze, rahmetli 
Cafer Lök 

arkadaşımızın 
göğsündeki şehit 

isminin dedesinin 
ismi olduğunu 

söyleyerek 
gömleğini elinden 

almıştı.

Ahmet Günay 
Sarıkamış Dayanışma Grubu Eş Başkanı

Sarıkamış Şehitlerini 
Anma Etkinliklerinin Başlangıcı
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yapmaya başladık. Bir kış, bir de yaz 
mevsiminde olmak üzere yılda iki kez anma 
programı yaptık.

üşüncemiz, 24 Aralık- 5 Ocak tarihleri 
arasında Allahuekber Dağları’nın zirvesini 
aşarak Sarıkamış’a inmekti. Güzergâhın 
oluşması için Bingür Sönmez, Necati 
Bölükbaşı, Nasuh Mahruki, ve ben, Çakır 
Baba Şehitliği civarında keşif yaptık. B. 
Sönmez, N. Bölükbaşı, N. Mahruki harita 
üzerinde çalışırken ben ve Bölükbaşı’nın 
damadı Mustafa Usta, Necati Bölükbaşı’nın 
hazırlattığı keklik ile pilav yedik. Akşam 
aynı ekip, Erzurum’da Faruk Albay’ın 
odasında toplandık. Güzergâhı anlattık. 

Bölgeyi iyi bilen Faruk Albay “O güzergâhtan 
yürürseniz şehit sayısı 90.040 olur!” dedi.  
Güzergâhı, Faruk Albay’ın da görüşünü 
alarak kesinleştirdik. 

İlk yürüyüşümüz için uçakla Erzurum’a 
indik. Sabahın erken saatlerinde Necati 
ağabey nasıl temin etmişse 60-65 civarında 
arazi arabasını hazırlamıştı. Bu araçlarla 
Bardız’a gittik. Orada kahvaltımızı yaptık. 
Kızılçubuk’tan başlayarak Sarıkamış’a 
yürüdük. O yıldan sonra katılımlar artarak 
devam etti. En son devletimiz sahip çıkarak 
elli, seksen bin arası katılımlı yürüyüşlerle 
anma programları devam ettirilmektedir. 

D
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yrıca her yıl 7 Ekim’de Zonguldak Ereğli’ye 
gidip Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nın 
misafi ri olur, ertesi günü denize açılır, lojistik 
için Trabzon’dan Sarıkamış’a götürülmek 
üzere üç gemimizin batırıldığı yere şehitler 
anısına çelenk bırakırdık. Halk da kayıklarla 
bizi takip edip denize karanfi ller atardı.

Bir anma programındaki yürüyüşte bizim 
ekip (yüz elli kişiydik) şehit gömleği 
giymiştik. Göğsümüzde bayrağımız, 
onun altında da bir şehit ismi vardı. Eski 
Sarıkamış’a vardığımızda bir teyze, rahmetli 
Cafer Lök arkadaşımızın göğsündeki şehit 
isminin dedesinin ismi olduğunu söyleyerek 
gömleğini elinden almıştı. Aynı gün (her 
gidişimizde 250-300 adet bayrak götürüp 
dağıtıyorduk), aynı güzergâhta 4 yaşında 
bir çocuk eski bir kazak, eski bir pantolon, 
lastik ayakkabı, elinde bayrakla soğuktan 
kıpkırmızı olmuş elleri ve yüzüyle bizi 
karşıladı. Bugüne kadar bizi karşılayanların 
en kıymetlisi bu çocuğumuzdu.

Otobüsle Erzurum’dan Sarıkamış’a giderken 
benim köyüm Mescitli’den geçerken 
ormanda hafi f hafi f yürüyen bir ayı 
yavrusunu gördük. Grupta olan Ediz Hun 
(ilk defa dağda görmüş olsa gerek) yerinden 
fırlayarak “Yavruya bakın!” diyerek yüksek 
sesle bize gösterdi.

ATV’den Ali Kırca Sarıkamış’tan canlı yayın 
yapacaktı. Naklen yapılacak yerin tespiti için 
ben ve şu anda TV100’de savaş muhabirliği 
yapan Burak Ersemiz ve bir kameramanla 
Sarıkamış’a gittik. Toprak Otel’in otantik 
bir bölümünde yapılmasına karar verdik. 
Ali Kırca ve ekibiyle gittiğimizde yeri 
beğendi. Ben düzenlemeyi yaparken dört 
sıra protokol için ayırmıştım. Sandalye 
arkalarına isimleri yazdım. Birisi geldi. 

“Ben nerede oturacağım?” dedi. “4. sıranın 
sonrasına oturacaksınız.” dedim. “Benim 
yerim protokolde valinin yanıdır.” dedi. 
Bilmediğim bir konuydu; iktidar partisi 
il başkanı ve ana muhalefet il başkanları 
protokolde otururmuş. Salonda kimse 
yoktu, kontrol için baktığımda protokolde 
bir kişinin oturduğunu gördüm. Yanına 
gittiğimde Valinin Eşi yazan sandalyeye 
oturmuştu. Daha önce konuştuğum kişi idi. 
Ben “Siz valinin eşi misiniz?” dedim. Ters 
ters yüzüme baktı. “Sen göreceksin!” dedi ve 
kalkarak gitti. Güzelliklerle birlikte bunun 
gibi nahoş anılarımız da olmuştu.

Maliyeti yüksek bir canlı yayındı. 
Gittiğimizde kar yoktu. Ali Kırca “Keşke kar 
yağsaydı.” dedi. Naklen yayın başladı. Ali 
Kırca yayının bir bölümünü dışarıda yapmak 
için çıkmıştı. İçeri girdiğinde üstü kar 
içindeydi. Dışarıda lapa lapa kar yağmaya 
başlamıştı. Yayın başarılı bir şekilde bitti. 
Sabiha Gökçen Havaalanı’na indiğimizde 
beni görünce Ali Kırca “Dün geceki 
yayınımız, en yüksek reytingi almış.” diyerek 
yanıma geldi ve bana sarıldı. Amerika’dan 
bile izlenmiş, telefonla tebrikler olmuştu. 

90. yıl Anma Törenleri için Sarıkamış’ta 
iki, Erzurum’da da bir kez toplantı yapıldı. 
Son toplantıya Sarıkamış Dayanışma 
Grubu adına ben katılmıştım. Toplantıda 
Kars ve Erzurum illerinin Valileri, Atatürk 
Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi 
rektörleri, tümen komutanı, kaymakam 
ve belediye başkanları katılmıştı. Ben, 
bizim programımızı anlatırken tümen 
komutanı, bizim genelkurmaydan talep 
ettiğimiz yemek için olması gerektiği gibi 
daveti yerine getiremeyecekleri endişesi ile 
rahatsızlığını hissettirdi. Bizim talebimizin 
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yanlış anlaşıldığını, o gün askere çıkarılan 
karavanayı, askerlerle beraber yemek 
istediğimizi dile getirdiğimizde çok 
rahatlamıştı. Emir subayına dönerek “300 
kişi ilave!” dedi.

kşam Orgeneral Faruk Gürler Kışlası’nın 
yemekhanesinde kuyruğa girdik. Çorba, 
kuru fasulye, pilav ve tatlıdan oluşan 
tabldottan alarak bir masada iki asker ve 
iki kişi de bizim gruptan karşılıklı olarak 
oturduk. Komutan geldi, ayakta yemek duası 
yapıp yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yerken 
bir görevli gelip “Vali Bey, Bingür Hoca’yı 
ve sizi yemeğe çağırıyor.” dedi. Bingür 
Hoca “Biz Mehmetçiğimiz ile yemeğimizi 
yiyeceğiz.” diyerek kabul etmedi.

Yaz anma törenlerinin birinde Prof. Dr. 
Fikrettin Şahin’in evine misafi r olmuştuk. 
Bedrettin Dalan da oradaydı. Dönüşte; 
aracı Necati ağabey kullanıyor, Bingür 
Hoca yanında, Erkan ile ben arkada, Kosor 
Boğazı’na geldik. Hoca, Necati ağabeye 
dönerek “Ağabey, bak bu Boğaz’dan doğuya 
doğru Hafız Hakkı yürümüş.”  Necati 
ağabey de; “Yok Bingür,  Boğaz’da iki tümen 
doğuya, bir tümen de Bardız’a yürümüş.” 
Tepeleri birbirlerine gösterip savaşın 
detaylarını anlatıp tartıştıkça Erkan ile ben, 
arkada onları seyrediyorduk.

CNN ile ortak bir belgesel yaptık. Benim 
köyüm Mescitli’de, köy gençlerinin 
oyunculuğu ve fi gürasyonu ile yapıldı. 
Belgeselin yapımı CNN’den yapımcı Serdal 
Taşkın, Şinasi Bingeli ve Ramazan Özcan’ın 
katkılarıyla gerçekleştirildi.

Necati Bölükbaşı, Erzurum’dan geldi, birlikte 
çekim yerine gittik. Serdal, köy gençlerine 
asker elbiseleri giydirmiş, temsilî yürüyüş 

yaptırıp çekim yapıyor. Necati ağabey 
beraberinde getirdiği elma, muz, portakalı 
dağıtmaya başladığında çocuklar yürüyüş 
kolundan ayrılıp meyveye koşunca, Serdal 
“Ağabey, sen bizim çekimi sabote ettin, 
disiplinimizi bozdun!” dedi.  O da ona 
“Adamın askerini böyle bozguna uğratırlar.” 
diyerek takıldı.

Çekimler sırasında senaryo gereği bir 
subay fi rar eden bir askeri vurdu. Askerleri 
oynayan kişilerin çocukları da seyrediyordu. 
Çocuklardan biri vurulan askerin çocuğuna 
“Babanı öldürdüler.” dedi. Bunu duyan 
çocuk dondu kaldı. Biraz sonra çekim bitip 
vurulan asker ayağa kalktığında çocuğu, 
diğer arkadaşına dönerek “Kandırıkçı!” dedi.   

Yaşar Kemal Usta, bir romanında 
Sarıkamış’tan söz ederken olayları seyreden 
bir kediden söz eder. Serdal; “Abi bir kedi 
olsa ne güzel olurdu!” demişti. Bizimle 
birlikte olan Özhan Eren, İtalya’da oyuncu 
kedilerin olduğunu söyledi. Ertesi günkü 
çekimden dönen Serdal, büyük bir heyecanla 
gelerek köyün bir kedisini romandaki kediyi 
anımsatan bir görüntü ile oynattıklarını 
söyleyerek çekimleri bize gösterdi. Bizler 
de Özhan Eren’e şaka yaparak İtalya’dan 
100.000 $ ödeyerek bu kediyi getirdiğimizi 
söyledik.

Belgesel, bu kedinin görseliyle ve ünlü 
sanatçımız Yıldız Kenter’in söyleviyle 
başlatıldı. Bu belgesel tüm kanallarda zaman 
zaman yayınlamaktadır.

Bir kış anma programına 10 kişilik devlet 
sanatçısı grubu götürmüştük. Dönemin 
kaymakamı, Bingür Hoca’nın sunum 
yapmamasını istemişti. Kaymakamın yanına 
giderek “ Bu sunum, bizim programımızın 
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en önemli bölümü.” dedim. Aramızda biraz 
tartışma oldu. Kaymakam ısrar edince ben, 
“Bütün programımızı çekiyoruz.” Deyince 
alternatif bir programları olmadığı için 
zorunlu olarak kabul etmek durumunda 
kaldı.Programımız uygulandı. Bingür 
Hoca bu duruma çok üzülmüştü. Program 
bittiğinde sahneye çıkarak “Bir şey söylemek 
istiyorum.” dedi. Sinirli olduğu için biraz 
endişelendim. Ama çok güzel bir slogan 
geliştirdi:

“Biz bir ateş yaktık. Bu ateş 90.000 ananın 
yüreğinin ateşiydi. 90.000 kahramanın 
ruhları şad olsun!”

Salonda büyük bir coşku oldu ve alkış koptu. 
Sanatçılarla birlikte bizler, sahnede ve 
salondaki dinleyicilerle hep beraber coşkuyla 
10. Yıl Marşı’nı söyledik.

Yine bir kış anma töreninde; Bingür 
Hoca’nın köyü Bardız’a, Bingür Hoca’nın 
fi nansmanı ve Necati Bölükbaşı’nın 
özverisiyle yapılan anıtta gece nöbet 
tutulacaktı. Köy muhtarı Emin, arabalarla 
odun getirdi. Büyük bir ateş yakıldı fakat 
ilerleyen saatlerde yavaş yavaş hepimiz 
ateşe rağmen üşümeye başladık. Ben ve 
Şinasi Demir Paşa, Muhtar Emin’in evine 
misafi r olduk. Bir sonraki yıl aynı anma 
programında ben ve Şinasi Paşa köy evine 
gittik. Gecenin ilerleyen saatlerinde, üşüyen 
geldikçe salonda sıkışık bir şekilde yatmak 
zorunda kaldılar. Kadınları ise Emin’in evine 
gönderdik.

en de anne ve babamın ilçesi Narman 
ilçesinde, 3000 şehidin bulunduğu yere 
yatay olarak duran mermerler üzerine şehit 
isimleri yazdırıp 2 bayrak direği ve bir 
anıt yaptırdım. Bir yaz anma programında 

ekiple beraber açılışını yaptık. Sevgili 
Selami Altınok (Bakan) o dönem özel idare 
müdürüydü. Onun da 100 kamyona yakın 
toprak göndererek yardımı olmuştu.

Ayrıca Divik yaylasında üç şehitliği otantik 
hale getirdik. Boyalı köyündeki şehitliği 
tespit ettik. Sonra bu şehitlikler, Orman 
Bakanlığı tarafından düzenli bir hale 
getirildi. Anma törenlerimizin bir kısmında 
Selami Altınok ilgilenip yanımızda yer 
alıyordu.

Bir başka kış anma programında Kızılçubuk 
köyünde (eski bir köy, bu köy boşaltılmıştı), 
ateş yaktık. Divik köyünden rahmetli 
Bayram Amca, kazanlarla çorba getirmişti, 
büyük bir iştahla içtik. Ateşin başında 
bizimle birlikte gelen Serdar Kılıç okla ilgili 
geniş bilgi sundu.

Ertesi sabah, Canikli Paşa’nın dağlardan 
toplatmış olduğu şehit kemiklerini getirerek 
eski Sarıkamış önünde yaptırdığı anıta 
Soğanlı Dağları’nı aşarak (7 km) geldik. 
Tören yapıldı. Halkla beraber merkeze 
yürürken lapa lapa kar yağmaya başlamıştı. 
Sanki kardelen çiçekleri gibi şehitler de bize 
teşekkür ediyorlardı.

Anma programlarında bize yardımcı 
olan Bardız köyü muhtarı Emin ile anımı 
anlatmadan geçemeyeceğim. Emin ile 
Şenkaya Kaymakamı İstanbul’a gelmişti. 
Bingür Hocamızla yemeğe aldık. Biz üçümüz 
doymuştuk. Emin sağa sola bakınıyordu. 
(Emin baş azasıyla birlikte bir kuzuyu 
yiyebilecek yapılı birisiydi.). Garsonu 
çağırdım. “Bir bize bir de bu arkadaşa bak!” 
dedim gülerek ve “Büyük bir tabak karışık 
ızgara getir.” dedim. Emin onu da keyifl e 
yedi. Bu olayı Emin, Bardız’da köy odasında, 
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(daha sonra gittiğimizde), Rektör, Vali, Paşa, 
Kolordu Komutanı’na şöyle anlattı: “Rektör 
ağabey, ambele böyük bir tabağ içinde 3 
tane minik köfte, bir de bu köfteleri bıçakla 
kesip yediler.” Bizimle dalgasını geçti. 

Bir kış anma töreninde de Kars Valiliği 
ile ortak bir program yaptık. Programda 
sanatçı olarak Musa Eroğlu ve Özhan 
Eren, Sarıkamış Toprak Otel’de ağıtlar ve 
türküler söylediler. Özhan Eren’in ‘Sarıkamış 
üstünde kar, kar altında Mehmedim yatar.’ 
türküsü ile ‘Turnalara tutun da gel’ türküsü 
dinleyiciler üzerinde çok büyük bir etki 
bırakmış ve salon duygu seline kapılmıştı. 
Aynı program ertesi gece Kars’ta İsmail 
Aytemiz’in yaptırmış olduğu 6.000 kişilik 
spor salonunda da tekrarlandı.

Görsel ve yazılı basında Sarıkamış Şehitleri 
yer alıp tüm Türkiye’de duyulduktan sonra 
belediyeler, valilikler ve derneklerin daveti 
üzerinde Prof. Bingür Sönmez ve ben 
konferans verilmesi için değişik tarihlerde 
Çanakkale, Kayseri, Bursa, İzmir, Ankara, 
Erzurum, Yalova, Çorum, Ordu, Trabzon, 
Samsun, Zonguldak, Tekirdağ, Gebze, 
Diyarbakır ve Kocaeli’ye gittik. Kocaeli’deki 
iki konferanstan birisi, belediyenin 
organizasyonu ile 17-21 yaş arası gençlere 
verildi. Gidilen illerde salonlar 500-1000 
kişilikti. Salonlar dolu olurdu. Sunum 
bitiminde dinleyiciler, dakikalarca ayakta 
alkışlardı. Kayseri ve Bursa bunlar arasında 
en unutulmazlardı.

Kayseri’de bir grup genç benim yanıma 
gelerek “Biz gençlere de ayrı bir konferans 
verebilir misiniz?” dediler. “Sizlerin siyasi 
partilerle ilişkiniz var mı?” diye sorduğumda 
bir partinin gençlik kollarından olduklarını 
söylediler. Cevap olarak “Kusura bakmayın 

gençler, biz hiçbir siyasi parti bayrağı altında 
konferans vermiyoruz. Kayseri gençleri diye 
organize olun, gelelim.” dedim.

Ayrıca İstanbul’da Kâğıthane’de Kadıköy’de, 
İstanbul Üniversitesi’nde, Askerî Müze’de 
coşkulu konferanslar verildi. Askerî müzenin 
bir ayrıcalığı vardı. Mehteran takımı ile açılış 
yapıldı.

Ankara’da Kültür Bakanlığı konferans 
salonunda Orman Bakanlığı Konferans 
Salonu’nda ve Genelkurmay Başkanlığı’nın 
Kırmızı Salon’unda konferanslar verildi. 
Dönemin Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
odasına girdiğimizde Bingür Hoca, Bakanın 
elini sıkarak “Biz, ormancı olarak sadece 
bakı memurunu bilirdik, meğerse Bakanı 
da varmış.” dedi ve çok hoş bir ortam oldu. 
Sarıkamış’taki müzenin yapımı ile ilgili 
konuşmalar oldu. İsim babası Bingür Hoca 
oldu: Sarıkamış Kafkas Cephesi Araştırma 
Tanıtım Merkezi. Bakan, benden de inşası ile 
ilgili bilgi aldı. 

Genelkurmay’daki konferansta salon 
tamamen kurmay ve yüzbaşı adaylarıyla 
doluydu. Bingür Hoca, kürsüye çıktığında 
sözlerine şöyle başladı. “Tüm yaşamı 
sel felaketleri üzerine çalışmış bir bilim 
adamı, konferanstan bir gün önce ölüyor. 
Öbür dünyada Azrail’e diyor ki ‘Bir gün 
daha sabredemediniz mi? Konferansımı 
verseydim.’ Azrail üzüldüğünü görünce 
‘O zaman burada ver.’ diyor. Hazırlıklar 
yapılıyor. Tam konferansa başlandığında 
dinleyiciler arasında en önde beyaz 
sakallı, yaşlı bir adamın olduğunu görüyor. 
Kim olduğu sorulunca Nuh Peygamber 
olduğu söyleniyor. ‘O zaman konferans 
vermiyorum.’ diyor.” Bunu anlattıktan 
sonra “Ben bu bilim adamı kadar mütevazı 
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olamayacağım. Bu işin uzmanı olan sizlere 
bir doktor olarak Sarıkamış Harekâtı’nı 
anlatacağım.” dedikten sonra coşkulu bir 
alkış koptu.

az anma programlarının birisinde gazeteciler 
Tufan Türenç, eşi Pınar Türenç ve Mahmut 
Övür de misafi rlerimiz arasındaydılar. 
Dönüşte Tufan Türenç, gazetesindeki 
köşesinde “Yıllardır üzeri örtülmüş 
Sarıkamış Şehitleri’ni gün yüzüne çıkararak 
Türkiye’nin gündeminde yer almasını 
sağlayan Prof. Bingür Sönmez ve Ahmet 
Günay’ın çabalarıdır.” diye yazmıştır. Yine 
bir anma programında Erkan Karagöz 
sıcak bir günde sırt çantası ile Horasan’da 

çeşmede yüzünü yıkarken bir yaşlı amca 
giysisini garipsemiş olsa gerek; “Oğlum ne 
yapıyorsunuz?” diye sormuş. Erkan da biraz 
düşündükten sonra “Her deli üstünü yırtmaz 
ki bazı deliler de Allahuekber Dağları’na 
çıkar.” demiş.

Genelde beş-altı otobüs kiralardık. 
Misafi rlerimize birer bayrak verip köylerden 
geçerken bayraklarımızı pencereden halka 
sallayarak Allahuekber Dağları’na giderdik. 
Otobüslerin önündeki yazılar küçüktü. 
Kars’ın kültür hazinesi Vedat Akçaöz bunu 
görüp Kars’a giderek gece büyük puntolarla 
bez üzerine yazdırıp getirdi ve otobüslere 
astık.

Y
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Bir gün hocanın odasında Sarıkamış’taki 
Cıbıltepe’ye şehitler anısına büyük bir bayrak 
asmaya karar verdik. 54 m. yükseklik, 
50m² büyüklükte bayrağımızı asmayı 
gerçekleştirmek için Ramazan Özcan’ı 
Sarıkamış’a gönderdik. 45 gün çok uğraştı. 
Her gün yağmur yağıyor, yol bozuluyor. 
Yeni baştan düzelttiriyordu. Bayrak direğini 
dikmek için bir vince ihtiyaç duyuldu. 
Erzurum’da Necati ağabeyi aradım. O Ekbiç 
şirketinin vincini temin etti. Yanına da iki 
sağlam delikanlı kattı,  dört günlük uğraş 
sonunda Ramazan Özcan ve vinç kaptanının 
da özverisiyle bayrağımız Cıbıltepe’ye 
dikildi. Necati ağabey bize takıldı. “Bakın bu 
günkü imkânlarla bir bayrak direğini dört 
günde bir tepeye ulaştırabildik, O yiğitler, 
iki günde Köprüköy’den bir orduyu topu ile 
tüfeği ile Sarıkamış sırtlarına ulaştırmışlar.”

ıbıltepe’nin çok rüzgârlı olması nedeniyle 
bayrak yedi sekiz günde yırtılıyordu. 
Hoca ile bayrak kampanyası açtık. 
Yırtılan bayrakları, bayrağın altına “BU 
BAYRAK SARIKAMIŞ DAĞLARI’NDA 
ŞEHİTLER ANISINA ON GÜN BOYUNCA 
DALGALANMIŞTIR.” yazısı yazdırarak yeni 
bayrağı karşılayan kurumlara vereceğimizi 
söyledik. Ocak ayının ilk haftasında iade 
ettiğimiz bu bayraklar, İstanbul’da değişik 
kurumların binalarının önünde bir ay 
boyunca asılı kaldı.

Bu konuda bizi duygulandıran iki olaydan 
birisi şu olmuştu; İstanbul Küçükçekmece 
Kanarya İlköğretim Okulu’nda çocuklar 
harçlıklarıyla bir bayrak almışlar. Bize teslim 
etmek için davet ettiler. Dönemin İstanbul 
Valisi Muammer Güler ile birlikte gittik. 
Bayrağı, çocukları öperek teslim aldık. Bu 
olayın en acı tarafı ise iade ettiğimiz bayrağı 

okulun duvarına asamadılar. (o bölgede 
terör örgütünün saldırısı endişesi ile). Bir 
camekân içinde salonda sergilediler.                                                                                                       

İkinci duygulu olay da biz, Sarıkamış’tayken 
sekreterim aradı. Kampanyaya bağışçıların 
olduğunu, gülerek ve küçümseyerek bir 
kişinin de beş lira gönderdiğini söyledi. 
Ben ve Bingür Hocam bu olaydan çok 
etkilendik. Sekreterime o kişinin telefonunu 
kaydetmesini söyledim. Döndüğümde 
ilk işim o telefon numarasını aramak 
oldu. Karşıma emekli bir kadın öğretmen 
çıktı. Mahcup bir sesle “Evladım maaşımı 
aldım, yirmi liram kalmıştı. Beş lirasını 
gönderebildim, kusura bakma.” dedi. 
“Hocam, bin-iki bin bağışlayanları değil 
seni aradım. Çünkü o beş liranın içinde 
ülke sevgisi, bayrak sevgisi ve duygu var.” 
dedim. Duygulandı, hoşuna gitti ve ağladı. 
Bu hocamızı yaz anma törenlerinden 
götürdük.

Bu güzelliklerin yanında sıkıntılar da 
olmuyor değildi. Gönderdiğimiz bayrakları 
para ödeyerek astırabiliyorduk. Dönem 
valisi, yırtılan bayrakları iade etmemeye 
başladı. Sebep olarak bayrak kanununa 
göre yırtılan bayraklar imha edilirmiş. 
İzmir’den bir fi rma ısrarla yırtılan bayrağı 
istedi. Hocayla ancak şu şekilde işin içinden 
çıkabildik. Yıkatıp biraz eskiterek İzmir’e 
gönderdik.

Bir ara Diyanet İşleri Başkanlığı’na gittik. 
Cuma hutbelerinde Kurtuluş Savaşı, 
Çanakkale Şehitleri’ne dua ediliyordu. 
Sarıkamış Şehitleri’ne de dua edilmesini 
istedik. O günden sonra tüm Türkiye 
camilerinde Sarıkamış Şehitleri’ne de dualar 
okundu.

C
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Faik Onbaşı, Allahuekber Dağları’nda şehit 
olurken “Buradan geçen herkes, her ağacın 
altında bir şehit olduğunu düşünerek dua 
etsin.” demiş. Dün ve bugün şehitlere dua 
eden ve etmelerine sebep olan herkesten 
Allah razı olsun.

arıkamış Şehitleri’nin anılmasını başlatan 
dönemim ER-VAK Başkanı ve yönetim 
kuruluna ve  bu bayrağı alıp zirveye taşımak 
için beraberce maddî ve manevî katkıda 
bulunduğumuz Prof. Bingür Sönmez’e, 
emekleriyle katkıda bulunan Erkan 
Karagöz’e, Şinasi Bingeli’ye, Şinasi Demir 
Paşa’ya ve katkısı olan herkese sonsuz 
teşekkürler…

“Biz bir ateş yaktık. Bu ateş doksan bin 
ananın yüreğinin ateşiydi. Doksan bin 
kahramanın ruhları şad olsun.”

S
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Doğduğum topraklara güneş 
Allahuekber Dağları’ndan doğardı. 
Güneşli günlerde dahi  ısı, eksi yirmili 
dereceleri gösterdiğinden o soğuk kış 
günlerinde pek iş güç olmazdı. Köy 
odalarında sohbetler edilirdi.

Köyde sözü sohbeti en çok dinlenen, 
Doğu cephesinde Ermeni harbine 
katılmış ve İstiklal Madalyası sahibi 
dedem Nafi z Şeker’di. Çocukluğumda 
dedemin savaş anılarını 
dinleyebilmek için insanların gelip 
toplandığı ona ait odanın kapısına 
yakın bir köşeye sıkışırdım, hem 
sohbeti dinler hem de susayanlara 
ahşap küründen bakır maşrapayla buz 
gibi su verirdim. En çok etkilendiğim 
anlatımı  yirmi yaşında genç bir 
askerken savaşta yaşadıkları yanında 
14 yaşındayken Sarıkamış Harekâtı’nı 
yapan kolordunun bir birliğinin 
köyümüzden geçerken yaşananlarla 
ilgi şu  anlatımıydı:

“Narman’dan Çatak yaylası üzerinden 
gelip köyümüz [Norşin] den Bardız’a 
yönelen birliklerin komutanı köyün 
muhtarını ve imamını çağırdı ve dedi 
ki kızaklarla Çatak yaylasına kadar 

gidin, yol boyu gördüğünüz güçsüz 
kalmış askerleri  köye getirin. Hemen 
kızaklar hazırlanıp yola koyuldu. 
Akşam hava kararmaya başlamıştı 
ki kızaklar dolusu donmuş asker 
caminin avlusuna indirildi. En dikkat 
çeken husus da kızaktan inerken 
vücutların diz kısımları dahi donmuş  
uzun sert bir cisim gibi esnemeden 
hasırların üzerine dizilmeleriydi.”

İnsanın içini sızlatan bu ve buna 
benzer birçok yaşanmışlıkları 
dinleyerek büyüdük. Yağmur 
yağdığı zaman  sular dağlardan 
derelere mermi  kovanları taşırdı. Bu 
toprakların her milimetre karesinin 
bedelini, ecdadımızın canıyla 
ödemiş olması düşüncesiyle bizim 
de günü geldiğinde aynı fedakârlığı 
yapmamız gerektiği konusunda iyice 
bilenmiştim.

Bir sonbahar vaktiydi 2003 yılı 
Kasım ayının son günleri, kalp 
rahatsızlığı olan annemi  İstanbul 
Okmeydanı Memorial Hastanesi’nde 
Prof. Dr. Bingür Sönmez hocama 
götürmüştüm. Muayene sonrası 
soyadımla hitabeden Hocam; “Şeker, 

Araçlarımızla doğu 
yönünde ilerleyerek 
Köprüköy’den sonra 

Horasan’a ulaştık. 
Horasan’dan 

kuzeydoğu yönüne 
saparak Bardız 
a intikal ettik. 

Bizi davul zurna 
eşliğinde coşkuyla 
karşılayan Bardız 

halkının, Jandarma  
Karakolu tesisinde 

150  kişiye 
yakın gruba 

yemek vermeleri 
ve güler yüzle 

karşılamalarını hiç 
unutamam.

Ahmet Şeker
Sarıkamış Dayanışma Grubu Üyesi

Sarıkamış Şehitleri 
Anma Etkinlikleri



38 Sarıkamış



39Sarıkamış

.

sana bir projeden bahsedeyim: 
Sarıkamış Şehitleri’ni Anma 
Programı kapsamında 22 Aralık 2003 
tarihinde Allahuekber Dağları’nı 
kuzeyden güneye  aşan bir yürüyüş 
yapacağız, sen de katılır mısın?”

Hocanın sözü biter bitmez ‘Allahım 
sana geliyorum!’ duygusu vardır ya 
onun gibi bir heyecan kapladı içimi. 
“Elbette  Hocam!” dedim ve hemen 
hazırlıklara başladım.  Erzurum 
Vakfı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu 
işbirliğiyle 2003 yılında başlayan bu 
anma programları 2014 yılına kadar 
devam etti ve daha sonra topluma 
mal olarak devletimiz resmî olarak 
anma törenlerini devam ettirdi. 
Ben Ahmet Şeker olarak aşağıda 
anlatacağım  üç programa katıldım:

1-  Allahuekber Dağları Yürüyüşü 
(22.12.2003)

20 Aralık 2003 İstanbul’dan uçakla 
Erzurum a indik. Grup liderlerimiz 
Prof. Dr. Bingür Sönmez, Erzurum 
Vakfı Başkanı Necati Bölükbaşı ve 
Ahmet Günay protokol görüşmeleri 
yanında ilgili askerî makamları da 
ziyaret ederek yürüyüşümüzün 
güvenliği ve yurt genelinde 
duyurulması için gerekli çalışmaları 
tamamladılar. 

21 Aralık sabahı erkenden kamu 
kuruluşlarından  ve Erzurum 
Vakfı Başkanı Necati Bölükbaşı’nın  
Erzurum halkından temin ettiği  
arazi araçlarıyla Bardız’a intikal 
için yola çıkıldı. Erzurum’dan doğu 

yönünde ilerlerken Pasinler ilçesini 
geçince kuzeye Narman ve Oltu 
yönüne ayrılan yolu kullanarak yine 
kuzey yönümüzde uzanan dağlar 
silsilesinin zirvelerini takip eden  
bir tümenimizin  tarihî ‘Top Yolu’ 
olarak bilinen bu yolu kullandığını 
öğreniyoruz. Bizler arazi araçlarının 
içerisinde ve üst üste giydiğimiz 
termal kıyafetlerle ilerlerken ‘Top 
Yolu’ denen zirvelere aracın camından 
şöyle bir baktım tam da empati 
yapma vakti. Zirvelerde esen tipi kar 
tanelerinden sis bulutları oluşmuş 
ve fırtınanın gücü  aracın cam 
çerçevelerinde acı ıslıklar çalarak bize 
ulaşıyordu. 1914 yılının 22 Aralık’ına 
dönüp şimdi o zirvelerde şartlara 
uygun olmayan kıyafetlerle yürüyen   
ana kuzularının yerinde olmak!.. 
Bu duygu insanın yüreğini titretiyor 
ve bu borcu nasıl öderiz düşüncesi 
altında ezilip kalıyorsun!

Araçlarımızla doğu yönünde 
ilerleyerek Köprüköy’den sonra 
Horasan’a ulaştık. Horasan’dan 
kuzeydoğu yönüne saparak Bardız’a 
intikal ettik. Bizi davul zurna 
eşliğinde coşkuyla karşılayan Bardız 
halkının, Jandarma  Karakolu 
tesisinde 150  kişiye yakın gruba 
yemek vermeleri ve güler yüzle 
karşılamalarını hiç unutamam. 
Bardız’ın  Bingür Sönmez Hocamızın 
ata toprağı olmasının da bu sıcak 
karşılamada payını söylemeden 
geçmeyelim. Hazır Bardız’a gelmişken 
7 km batısında ve hâkim bir tepe 
üzerinde kurulu köyüm Esenyurt’u 
(Norşin) da doya doya seyrettim. 
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Sıcak karşılandığımız kadar hüzünle 
Bardız’dan Sarıkamış yönüne  uğurlandık. 
Yürüyüşümüz, Allahuekber Dağları’nın 
batı ucu ile Soğanlı Dağı’nın doğu ucunun 
birleştiği geçitte bulunan Çermik Yaylası’nda 
başladı.  Bu topraklarda ecdadımızın 
yokluklar içinde canı pahasına yapmış 
olduğu mücadeleler yanında, tamamen 
sembolik olan ve her birimizin mükemmel         
donanımıyla   yapılan  yürüyüşü detaylı 
anlatmayı gönlüm elvermiyor. Yaklaşık dört 
saat süren bu yürüyüş  Yukarı Sarıkamış’tan 
şehre girerek Sarıkamış Şehitliği’nde 
sonlandı. Yapılan saygı duruşu, tören ve 
konuşmalardan sonra görev tamamlandı.

2-  Bardız Şehitliği Açılışı (24.12.2010)

Bingür Sönmez Hocamızın maddî 
manevî katkılarıyla her zaman olduğu 
gibi Ahmet Günay ve Necati Bölükbaşı 
abimizin iş takipleriyle Bardız yaylasında 
tespit edilen Şehitlik’te yapılan anıtın 
açılışında bulunmaktan  gurur duydum. 
Şehitliklerimizin onlara yakışır halde imar 
edilmesinde emeği geçen herkese saygı 
duyuyor ayaklarına taş değmesin diyorum.

3-  Top Yolu Yürüyüşü ( 21-24.08.2014)

arihte doğuya özellikle Kafkaslar’a ve İran’a 
yapılan seferlerde kullanıldığı söylenen  
Top Yolu,  dağların zirvelerini takip eder. 
Sarıkamış Harekâtı’nda bir tümenin 
bu yolu kullanarak Sarıkamış’a intikal 
etmeye çalıştığını biliyoruz. Harita uzmanı 
subayların ve  AKUT Erzurum şubesinin 
rehberliğinde   Sarıkamış Dayanışma 
Grubu’nun organize ettiği bu yürüyüşe 

İstanbul’dan katıldım. Pasinler ilçesinin 20 
km kuzeyindeki zirvelerden 21 Ağustos’ta 
başlayan yürüyüş rotamızın hatalı olduğunu 
ifade eden Necati Bölükbaşı, ikinci günün 
öğle vaktine doğru bir gurup arkadaşıyla 
farklı rotadan Bardız’a ulaşmak için 
gruptan  ayrıldılar, biz yolumuza devam 
ettik. En uzun süre yürüdüğümüz bir gün 
olmuştu, yavaş yavaş akşam oluyordu, 
havanın kararmasına rağmen kamp yerine 
ulaşmak için yola devam ettik. Hava iyice 
karardı, dağlarda otlayan celep sürülerinin 
çoban ateşleri parlıyordu. Yürüyüş kolunun 
arkalarında bulunduğum bir anda önde 
bir kararsızlık ve dalgalanma gördüm, 
sonradan anlaşıldı ki karanlıkta yanlış yöne 
girmişiz. O esnada Necati Bölükbaşı abinin 
yön konusunda haklı olduğunu aklımdan 
geçirirken bulunduğumuz bölgenin 
Bardız’a yakın  ve çocukluğumda birkaç 
defa gittiğim Merekom köyünün güney 
düzlükleri olduğunu anlamıştım. Ay ve 
yıldızlardan derken yöreyi biraz bilenlerden 
rotamızı düzeltmeye çalıştık. Bu sırada bazı 
arkadaşlar Bardız muhtarı Emin Çakmur’u 
arayıp yön sormuşlar o da arabasına atlayıp 
geldi; sağ olsun, onun da yardımıyla doğru 
yönü ve güvenli bir kamp yerini bulduk. 
Yorgun düşmüştük,  kamp kurarak hemen 
istirahate çekildik ve sabahı ettik. 23 
Ağustos sabahı tekrar yola koyulduk ve   üç 
günlük yürüyüşün sonunda Bardız’a intikal 
ettik.

Her zaman olduğu gibi coşkulu bir karşılama 
yapılmıştı, birkaç saat dinlendikten 
sonra Sarıkamış’a hareket edildi. Her 
varışımızda yaptığımız gibi bu sefer de 
yine doğrudan Sarıkamış Şehitliği’ne 
gidip rutin törenlerimizi yaptık. Gerçekte 
kışın ortasında yapılan bu harekâtı, biz 

T
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yaz ortasındaki rahat bir yürüyüşle anmış 
olsak da tarihte yaşanan acıları gündeme 
taşımak anlamında faydalı olmuştur. Yine 
bu yürüyüşte tespit edilen, etrafı taşlarla 
çevrilmiş  şehitliklerin bir kısmı Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından imar edilerek 
anıtsal bir yapıya kavuşturulmuştur. Bütün 
şehitlerimizi tekrar minnetle anıyoruz.

rogramımızın son günü olan 24 Temmuz 
2014  sabahı  Prof. Dr. Bingür Sönmez 
Hocam  ile birlikte 20-25 kişilik bir grupla 
esnafı dolaşıp ziyaret ettik. İlçe meydanına 
az bir mesafe kala Hocamla yan yana 
yürüyordum, gördüğüm bankamatikten 
biraz nakit almak için gruptan ayrıldım. 
Boş olan bankamatikte işlem yapmaya 
başladığım anda arkamdan gelen silah 
sesleriyle irkildim!

Geri dönüp baktığımda bağrış-çağırışlar 
ve insanlar, arı kovanı gibi bir noktada 
kaynaşıyordu, koşarak oraya ulaştığımda 
hayatım boyunca unutamayacağım bir 
tabloyla karşılaştım:

Bingür Hocamız vurulmuş kanlar içinde 
yerde yatıyordu. Bu konunun detayı 
birçok kişi tarafından anlatıldı. Benim bir 
şey yazmama gerek yok ama Hoca’nın, 
Sarıkamış için verdiği emeklerin karşılığı bu 
olmamalıydı!

P
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Sadece, “Aşk, Rahmi 
kardeşim aşk! 

Burada ne Osmanlı 
ne de Rus ordusu 

galip gelmedi! 
Burada Mekke’nin, 

Medine’nin, 
Yemen Çölleri’nin, 

Kudüs sıcağının 
yakamadığı, 

Sarıkamış 
soğuğunun 

donduramadığı aşk 
kazanmış”!

Soğuğun donduramayacağı, 
sıcağın da kaç derece olursa olsun 
yakamayacağı nedir, diye düşündüm 
de bir an...
Ne zaman ki, Sarıkamış’a gittim, 
soğuğun donduramayacağı, sıcağın 
da yakamayacağı şeyin ne olduğunu 
anladım!
Aşk...!
Evet, yanlış okumadınız!
Aşk...!
Yaklaşık 35 yıldır her yıl adım adım 
dolaştığım Anadolu’da, bana ne 
gördüğümü sorsanız, aşk derim!
Truva’dan tutun da Manisa Sart’a, 
Edirne’den Mardin’den baktığım 
Mezopotamya’ya; Çanakkale’de, 
Sakarya’nın akan sularında, Bitlis 
Ahlat’ta her biri bir abide gibi göğe 
yükselen mezar taşlarında, gördüğüm 
hep aşk!
Açlığın, yokluğun, yoksulluğun, 
ihanetin yok edemediği, aşk!
Sadece Anadolu coğrafyasında mı...?
Her ne kadar gökyüzüne her biri 
birer şirk abidesi misali yükselen 

kulelere rağmen, Mekke’de Kabe’nin 
taşlarında da gördüğüm aşk!
Medine’de, Medine-i Münevvere’de 
aşkın vücuda geldiği yerde, Fahrettin 
Paşa’nın yüzü geldi gözlerimin 
önüne...
Kudüs’te Zeytindağı’ndan baktığımda, 
maşukundan ayrılmış aşığın 
gözyaşları çiseliyordu yüzüme...
Üsküp, Kosova, Gümülcine 
sokaklarında, o aşkın kokusu sinmişti 
sokaklara...
Hülasa, ne Mekke’nin, Medine’nin, 
Kudüs’ün sıcağı ne de Sarıkamış’ın 
dondurucu soğuğu, aşkı ne 
yakabilmiş ne de dondurabilmiş!
İşte, bu hal üzereyken, bir başka soru 
çaldı kapımı!
Bu ne menem bir aşktır, Allah’ım?
Bir savaş değil, bir kavga değildi, 
Sarıkamış’ta benim gördüğüm!
Savaşın galibi ya da mağlubu 
insandır, lakin Sarıkamış’ta 
yaşananların galibini de mağlubunu 
da aramak gelmedi içimden!
Bu çok başka bir hal olmalı!

Ahmet Yenilmez
Sanatçı

Sıcağın Yakamadığı
Soğuğun Donduramadığı AŞK!
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Telefonum çaldı, telefonda bir ses, Sayın 
Rahmi Aksoy...
Ne söyledi, ne konuştuk tam 
hatırlamıyorum, ama Sarıkamış’ta planladığı 
anma programına davet edilmiştim.
Sayın Rahmi Aksoy Bey’in sesi bana, “Git, 
Sarıkamış’a git! Aradığın sorunun cevabı 
Sarıkamış’ta ” demişti adeta!
Tüm hazırlıklarımızı yapıp, yollara düştük 
ve Sarıkamış’a vasıl olduk.
Program sabahı gelip çattığında, bizim 
atölyemizde yaptığımız tüm prova ve 
hazırlıklar anlamını kaybetmişti!

Planımız, Yenilmez Sanat Merkezi Türk 
Temaşa Atölyesi oyuncuları olarak, yürüyüş 
güzergahında belli noktalarda şehitlerimizin 
canlandırılmasıydı.
Lakin, bırakınız bir insanın hareketsiz bir 
şekilde karların üzerinde yatmasını, kat kat 
giydiğimiz elbiselerle hareketsiz bir dakika 
durmak bile imkansızdı!
Bir yandan yağan kar ve esen rüzgar da 
cabası...!
Ben farklı bir çözüm ararken bir ses, “Arkadaşlar 
yürüyüş korteji yaklaşıyor” dedi! Arkadaşlarıma 
döndüğümde bir de ne göreyim!
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Ekip başı olarak tayin ettiğim Tokat Turhallı 
Hayrettin Batur’un Sarıkamış semalarını 
inleten, “Yattttt” sesiyle, tüm öğrencilerimiz 
kendilerini karların üzerine bırakmıştı!
Kimi sağına, kimi soluna, ama Hayrettin 
yüzükoyun bırakıvermişti kendisini karların 
üzerine! Kortejin gelişi ve yanımızdan 
uzaklaşması yaklaşık bir saat sürdü.
Kortejin gidişi tamamlandığında, hemen 
Hayrettin’e koşup, yüzünü çevirdiğimde 
gözleri kıpkırmızıydı!
Hayrettin’in gözyaşları gözlerinde 
donmuştu!
Hayrettin’in donan gözyaşları, benim kanımı 
dondurmuş, adım atamaz hale gelmiştim! 
Gözlerinde gözyaşları donmuş Hayrettin’in, 
“Hocam sizin meydanda olmanız lazım” diye 
omuzlarımdan sarsmasıyla kendime geldim!
Evet, ben korteji, anıtın olduğu alanda 
şiirle karşılayacaktım, lakin insan selinden 
alana ne araçla ne de yürüyerek ulaşmak 
imkansızdı!
özyaşları donmuş Hayrettin’in, “Kardaşşş 
hadi bin! Hocam siz de binin” demesiyle, 
yanıbaşımızda duran atlı kızağa bindik ve 
tarlaların içerisinden bata çıka alana ulaştık! 
Program bitiminde Rahmi Bey yanıma 
yaklaşıp, “Çok güzeldi üstad” dediğinde, ne 
diyeceğimi bilemedim!
Sadece, “Aşk, Rahmi kardeşim aşk! Burada 
ne Osmanlı ne de Rus ordusu galip gelmedi! 
Burada Mekke’nin, Medine’nin, Yemen 
Çölleri’nin, Kudüs sıcağının yakamadığı, 
Sarıkamış soğuğunun donduramadığı aşk 
kazanmış!”
Maşuk’u uğruna canlarından vazgeçen 
aşıklara, rahmet diliyorum!

Yıllardır, bu aşıkları unutturmamak için 
çırpınan yürekli insanların önlerinde, 
saygıyla eğiliyorum!
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2004 yılında “İkinci Sarıkamış 
Şehitleri Anma Yürüyüşü” yapacağız. 
Sloganımız “90. Yılda 90.000 Şehit 
Anılıyor.” Büyük hazırlıklar yaptık. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Rahmetli Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz 
Hocamız Üniversite önünde Güzel 
Sanatlar Bölümü öğretim üye ve 
öğrencilerinin yaptığı buzdan şehitler 
heykellerinin çok ilgi görmesi 
üzerine aynısı Sarıkamış Şehitliğinde 
yaptırmak istedi. Dönemin belediye 
başkanı kar taşınması konusunda araç 
tahsis etmediği gibi, çalışanlara bir 
bardak sıcak çay bile ikram etmedi. 
Gençler büyük bir azim ile olağanüstü 
bir eser ortaya çıkardılar. Bir yıl 
önceki 200 kişilik gönüllü yürüyüş 
kolu bu defa 2 000 kişiden fazlaydı. 
Yürüyüşe katılan 23 yaşındaki oğlum 
Ozan bitiş noktası olan şehitlikte 
buzdan şehit heykellerini okşarken 
“Baba biz bu gün bir ibadet yaptık” 
dedi. Nasıl diye sorduğumda “Sabah 
karanlığında ve ayazda Erzurum’dan 
yola çıktık, yolun bir kısmını 
çok tehlikeli bir şekilde araçlarla 
aldık. Sonra yürümeye başladık. O 
askerlerin yaşadığı her şeyi biz de 

yaşadık: Uykusuz kaldık, üşüdük, 
acıktık, susadık, yeri geldi korktuk. 
Onları kendi bedenlerimizde hissettik. 
İbadet sayılmaz mı?” Ozan çok 
haklıydı yaptığımız bir ibadetti.

Ben sizlere bu ibadeti her yıl 
gerçekleştirebilmek, Sarıkamış 
Şehitlerini ülkeye ve dünyaya 
tanıtabilmek için 2003 - 2014 yılları 
arasında yoldaşlarım ile birlikte 
verdiğim mücadele sırasında 
başımıza gelen ilginç birkaç olaydan 
bahsedeceğim.

İlk ilginç deneyimi Erzurum 
Kalkınma Vakfının Erzurum’da ilk 
defa  5 Temmuz 2003 tarihlerinde 
düzenlediği bir panelde yaşadım. Bir 
emekli albay hazırladığı mükemmel 
sunum sırasında şehitlerimizi 
anlatırken dil sürçmesi ile “Rusların 
da şu kadar şehidi oldu”  demesi 
üzerine salonda hiç gereksiz yere 
“Gavurun şehidi olmaz” şeklinde 
bir infi al oldu. Konuşmacı durumu 
düzeltene kadar çok zorlandı. İlk 
dersimi almıştım ama benzer bir 
sorun ertesi yıl Sarıkamış’ta benim 
verdiğim bir konferansta başıma 

Benim 2003 
yılında Ahmet 

Günay ile 
birlikte çıktığım 
yolculuğu 2014 

yılında çocukken 
koşturduğum 
bir meydanda 

bana yöneltilen 
4 kurşun ile 

sonlandırmak 
zorunda kaldım.

Prof. Dr. Bingür Sönmez
Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı

Baba, Biz Bugün 
Bir İbadet Yaptık!
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geldi. Sunum sırasında “Enver Paşa 
İstanbul’a dönerken bir handa karşılaştığı 
sağlık ekibine” konuşmanın akışı içinde “hiç 
sıkılmadan” diyecek yerde “hiç utanmadan, 
biz görevimizi bitirdik, şimdi sıra sizde” 
demiş, demem üzerine salonda bulunan 
genç bir akademisyenin “Sen bir Osmanlı 
paşasına utanmaz diyemezsin” diye 
bağırması üzerine salonda oluşabilecek bir 
infi ali kontrol edebilmekte çok zorlandım. 
Daha sonra o akademisyen ile kardeş olduk 
ve birlikte Sarıkamış için güzel şeyler yaptık.

2003 yılında tamamen amatörce başlayan 
“Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü” 
oldukça ilgi topladı. Başlangıçta oluşan ilgi 

yanlış yönlendirilmeye başlandı. Bingür 
Hoca acaba Enver Paşa’yı övüyor mu 
yoksa yeriyor mu, Bingür Hoca acaba bu 
faaliyetleri kendisi için bir siyasi yatırım 
için vesilemi yapıyor, yoksa askere karşı 
yıpratıcı bir faaliyet içinde mi şeklinde 
konuşmalar ortaya çıkmaya başladı.. 
Askerin Sarıkamış şehitlerinin konuşulması 
konusundaki hassasiyetini biliyorduk ve 
Genel Kurmay Başkanı Sayın Orgeneral 
Hilmi Özkök’ün daveti bu konuya ne 
kadar önem verdiklerini gösterdi. Sayın 
Necati Bölükbaşı ile birlikte yaptığımız 
ziyarette komutan bir yıl önce yaptığımız 
şehitlere saygı yürüyüşü için teşekkür 
ettikten sonra tek bir şey sordu “Ne yapmak 
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istiyorsunuz?”.  Kendisine sadece Sarıkamış 
Şehitlerinin hatırlanmalarını, her yıl 
anılmalarını, bu vesile ile gençlere şehitleri 
anma adabı öğretmeyi amaçladığımızı, 
hiçbir tarihi yargılama yapmayacağımızı, 
hiçbir tarihi şahsiyeti övmeyeceğimizi veya 
yermeyeceğimizi anlattık. Aldığı bilgiden 
memnun kalmış olmalı ki “Benden ne 
istiyorsunuz” diye sordu. Aldığı cevap onu 
şaşkınlığa uğrattı “Hiçbir şey komutanım”. 
Şaşkınlık içinde “Olmaz öyle şey buraya 
insanlar gelir ve bir şeyler ister” demesi 
üzerine “Paşam isminizi bize bağışlar 
mısınız, afi şlerimizde 90. Yılda, 90.000 
Şehit ve Gazi Genel Kurmay Başkanlığının 
Himayelerinde Anılıyor” yazabilir miyiz 
dedim. Komutanımız bu dileğimize evet 
cevabı vermedi ama bir hafta sonra bir albay 
beni arayarak kapalı bir şekilde bu sloganı 
kullanabileceğimizi ima etti. Özkök Paşa 
büyük bir gururla  “Asker zafer kazanır ve 
asker kutlar, biz isteriz ki sivil halk kutlasın. 
Bunun en iyi örneği 30 Ağustos’tur. Keşke bu 
bayramı siviller kutlasa. Siz şehitleri onore 
edecek bir faaliyet içindesiniz ve benden 
bir şey istemiyorsunuz. Sizi 9. Kolorduya 
emanet ediyorum. Her türlü ihtiyacınızı 
görecekler” dedi. Paşamız iyi ki bizi yerel 
yöneticilere değil 9. Kolorduya emanet etti. 
Tören Organizasyonları sırasında her iki ilin 
vali ve kaymakamları arasında bu şehitler 
Erzurum’a mı aittir yoksa Kars’a mı aittir 
tartışmalarının içinde boğulduk. Tarihsel 
faaliyet Erzurum’dan başlayıp Sarıkamış’ta 
bitmiş olmasına rağmen dönemin Kars valisi 
ile uçaklar Kars’a inecek, harekât böyle 
başlayacak gibi konuları tartışmak zorunda 
kaldık. Yerel yöneticiler verdiğimiz hizmetler 
sırasında her zaman rahatsızlık verdi 
ve zaman hakarete varan müdahalelere 
maruz kaldık. Bizleri yok sayıp kendilerini 

kahraman gibi gösterme çabalarını hep 
uzaktan seyrettik. Bu törenlerde asker her 
zaman rehberimiz ve önderimiz oldu.

Bizim Genel Kurmay ziyaretimiz sırasında 
2. Başkan olan Tümgeneral İlker Başbuğ 
daha sonraki bir karşılaşmamız sırasında 
genelkurmay başkanımızın bizi bu anma 
törenlerini yapmamamız için uyarmak üzere 
çağırdığını, fakat iyi niyetimizi fark edince 
önümüzü açtığını ifade etti. O yıl ilk defa 
genel kurmay sitesinde Sarıkamış Şehitlerini 
onore eden bir bildiri yayınlandı ve her yıl 
22 Aralıkta tekrarlanıyor. 

90. yıl anma törenlerine Kars Ardahan 
Iğdır Vakfı törene katılacakların masrafl arı 
için sponsor olmaya söz vermişti. Erkan 
Karagöz, Ahmet Günay ve benim katıldığım 
vakıf toplantısında dönemin vakıf başkanı, 
dönemin valisi gibi faaliyetin Kars’tan 
başlaması gerektiğini şart koşması üzerine 
dilimizin döndüğü kadar bunun doğru 
olmayacağını anlatmamız üzerine başkanın 
“O zaman biz size maddi destek vermeyiz” 
şeklinde aşağılayıcı bir tutum alınca Ahmet 
Günay ayağa kalkarak kibar bir şekilde 
“Ziyanı yok, o zaman biz kendimiz bütün 
masrafl arı karışlarız” şeklinde cevap vermesi 
üzerine bir anda AKUT‘un 25 elemanının 
aksesusar ihtiyaçları ve 60-70 kişinin uçak 
biletleri ve otel masrafl arını üstlenmiş 
olduk. Bu soponsorluklar 2014 yılına kadar 
muhtelif seviyelerde devam etti.

Kızılçubuk - Sarıkamış arasındaki yürüyüş 
yolumuzu tespit eden Kurmay Albay 
Faruk Sungur’un Afganistan‘da şehit 
olması üzerine bu yola onun isminin 
verilmesi için Kars valiliğine müracaat 
ettik. İsim verilmesinin kabul edilmesi 
üzerine yürüyüş parkurunun başına bütün 
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masrafl arı tarafımızdan ödenmek üzere 
güzergâhın ismini ve tarihi özelliğini 
belirten bilgiler içeren 10 tonluk bir mermer 
blok hazırlayıp yürüyüş parkurunun başına 
koymak istedik. Mermer blok önüne “Kars 
Valiliği ve Sarıkamış Dayanışma Grubu” 
yazmak isteğimizin “Sadece Kars Valiliği 
yazabilirsiniz” şeklinde geri çevrilmesi 
üzerine proje iptal oldu. Benzer bir faaliyet 
bizim yönlendirmemiz üzerine Kızılçubuk 
köyünden yetişmiş Manisa Ercan Mermer 
Atölyesi sahipleri tarafından yürüyüş 
kolunun zirve noktasına konuşlandırıldı. 
Aynı valilik Bayraktepe’ye bayrak asma 
faaliyetimizi de “Size gerek yok, biz asarız” 
şeklinde engelleyerek 2 yıl direği bayraksız 
bıraktı. Aynı vali bir yaz anma törenlerimizi 
organize etmek için yaptığımız ziyarette 
“Siz neyi kutluyorsunuz, işte biz kışın 
gerekeni yapıyoruz” tarzında azarlayıcı 
bir tarzda konuşması üzerine “Biz bir şey 
kutlamıyoruz, anma törenleri yapıyoruz. 
Kışın gençler ile yaptığımız törenleri yazın 
Allahuekber zirve şehitliklerine belli yaş 
grubu ve değişik meslek sahibi dostlarımız 
ile yapıyoruz” demem üzerine “İyi o zaman 
ne istiyorsanız kendi başınıza yapın” dedi. 
Kendisine her yaz yol bakımı yapılması ve 
gelen önemli misafi rlerin güvenliği için 
önlemler alınması gerektiğini hatırlatmamız  
üzerine sevgili Ahmet Günay ve beni adeta 
kovdu. Bu olaydan sonra herkesi çok 
duygulandıran yaz törenlerimizi bir daha 
yapamadık.

ynı şekilde Divik Yaylasında Bulunan 
2 büyük, bir küçük şehitliği de kendi 
imkânlarımız ile korumaya almak için 
Kars Valiliğine yaptığımız yazılı müracaat 
“İsteğiniz Erzurum Anıtlar Kuruluna havale 
edilmiştir. Durum size bildirilecektir” 

cevabından sonra 2 yıl bekledik ve bir cevap 
alamayınca yerel imkânları kullanarak 
Divik köyü ve Sarıkamış eşrafından Bayram 
Hacıoğulları’nın yardımları ile bu şehitlikleri 
orijinal haline getirdik. Yıllar sonra Orman 
ve Su bakanlığı bu şehitlikleri (Bardız, Divik, 
Allahuekber) revize ederek görkemli birer 
anıt şehitlik haline getirdi ve yollarını açarak 
ziyaret edilebilir hale getirdi.

Bardız Yaylası’nda benim çocukluğumda 
bana çok görkemli gelen şehitliğin sadece 
bir sıra taş kaldığını tespit etmemiz üzerine 
9. Kolordu Komutanlığı ile görüşerek 
bilinen yere bir anıt şehitlik yapmak için 
izin istedik. Dönemin Şenkaya Kaymakamı 
“O doktora söyleyin, taş üstüne taş koyarsa 
kendisini mahkemede bulur” şeklinde 
haber gönderdi. Dönemin  9. Kolordu 
komutanının desteği ile görkemli bir anıt 
yaparak şehitliği korumaya almış olduk.  
Sayın kaymakamımızı da açılışa davet ettik. 
9. Kolordu komutanı helikopteri ile geldi. 
Tüm üst düzey bürokratlar oradaydı. Genç 
kaymakam “Hocam özür dilerim, olay bana 
böyle anlatılmadı” dedi. 

Birkaç yıl sonra bir yaz aktivitemiz sırasında 
yaklaşık 50 üst düzey misafi r ile Bardız 
Şehitliği ziyaretinden sonra köy meydanında 
yapılan düzenlemeleri izledik. Genç Şenkaya 
Kaymakamı hiç beklemediğim bir şekilde 
“Bu işler böyle olmaz, sizde şuraya bir 
lavabo yapında görelim” deyiverdi. Bunu 
söylerken acaba ona neler anlatılmış olabilir 
diye çok merak ettim. Daha sonra kendisine 
köyde Sevgili Şenyurt Topal aracılığı ile 
yapılan her faaliyette ne ölçüde katkılarım 
olduğu anlatılmış olmalı ki sonra onunla da 
kardeş olduk ve güzel şeyler yaptık.

A
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alil Ataman’ın anılarından yola çıkarak 
Narman girişinde bulunan dev bir şehitliğin 
yerini bulmak için müracaat ettiğimiz 
dönemin Narman Belediye Başkanı bir 
resim öğretmenini bu tür yerleri bileceğini 
düşünerek davet etti. Ekip içinde ben, 
Ahmet Günay (iş adamı),  Necati Bölükbaşı 
(avukat), Özdoğan Yılmaz (dünyaca 
ünlü jeolog) gibi misafi rler vardı. Resim 
öğretmenine ben şehitliğin olabilecek yerini 
tarif ettim. Resim öğretmeni bizi hazine 
avcısı zannederek küstah bir şekilde odayı 
terk etmek istedi. Kendisini engelleyerek 
kendimizi bir kez daha tanıttık. Zorla ikna 
ederek bizi doğru adrese götürmesini 
sağladık. Bulduğumuz yere Ahmet Günay 

görkemli bir anıt yaptırdı. Açılışta resim 
öğretmenine bu yerin bulunmasında bize 
yardım ettiği için teşekkür ettim. Bir hafta 
sonra İstanbul’a gelerek benden özür diledi.

İkinci yürüyüşümüzü 2004 yılında yapma 
hazırlıkları içinde iken önemli bir haber 
ajansının müdürü (veya müdür yardımcısı)  
aradı ve bir yıl önce çok amatörce yaptığımız 
törenlerini övdükten sonra, “Biz de bir 
naklen yayın aracı göndermek istiyoruz” 
teklifi  üzerine büyük bir memnunluk ile 
teşekkür ettim. Bu hizmet için 11.000 $ 
istekleri üzerine şaşkınlığımı ifade ettim. 
Ama öğrendik ki bu iş böyle oluyormuş. Bir 
minibüs, 3 eleman Ankara’dan yola çıkacak 

H
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ve Sarıkamış’ta 3-4 gün kalacak. Kendisine 
özetle bu hizmetin yapılmasını çok arzu 
ettiğimi fakat bir dernek veya vakfımız 
olmadığını belirttim. Makul bir rakam 
söylerlerse bizzat tarafımdan ödeneceğini, 
pazarlık yapmayacağımı söyleyerek fatura 
dokümanlarımı gönderdim. Allah razı olsun 
makul bir rakam talep ettiler ve mucize bir 
iletişim ağı ile bütün televizyon kanallarına 
yürüyüşün her aşaması servis edildi. Bir yıl 
sonra aynı yönetici aradığı zaman çok zekice 
“Bu yıl yeterli bütçemiz olmadığını” üzülerek 
söyledim. Fakat Sarıkamış’a gittiğimiz 
zaman bu haber ajansı ve TRT dâhil birçok 
haber ajansının servis araçları oradaydı. 
Birinci teklifi  kabul etmem ne kadar akılcı 
idiyse ikinciyi kabul etmemem de o derece 
akılcı olmuştu. Bu yürüyüşlerin medyaya bu 
derece yansımasında Sevgili Ahmet Günay 
ile birlikte her yıl 5-6 televizyon kanalından 
bir kameraman ve muhabirin tüm masrafl arı 
karışlanarak Sarıkamış’a götürmemizin de 
büyük katkıları oldu. Aynı medya ilgisi Ali 
Kırca’nın bir tır ve minibüs ile Sarıkamış’a 
gelerek yaptıkları 6 saatlik “Siyaset 
Meydanı” ve Mithat Bereket’in “Pusula” 
programları ile zirve yaptı. Bu ekiplerin tüm 
masrafl arı her zamanki gibi aynı iki gönüllü 
tarafından karşılandı.

arıkamış ile ilgili bilgi ve belge toplarken 
hiçbir yerde kayda geçmeyen bir bilgiye 
ulaştım. Asker, cephane, kışlık giysi ve 
haritalar taşıyan üç geminin Erzurum’a 
gönderilmek üzere Trabzon limanına 
gitmek üzere yola çıktığı ve 7 Kasım 1914 
te Zonguldak Ereğli açıklarında Ruslar 
tarafından batırıldığını öğrendim. Emin 
olmak için dönemin Kuzey Deniz Saha 
Komutanı Tüm Amiral Metin Ataç’ı arayarak 
“Amiralim biliyor musunuz Sarıkamış’a giden 

3 gemi Karadeniz’de batırılmış” dedim. 
Amiralimiz bir kahkaha atarak “Hocam o 
zaman Sarıkamış’ta deniz mi vardı. Gel bir 
konuşalım” dedi. Ziyaretimin sonucunda 
Deniz Müzesi Komutanı Albay Bülent 
Aksaray ve yardımcısını görevlendirdiler. 
Olayın detayı saptandıktan sonra kendileri 
Deniz Kuvvetleri Komutanı olunca ilk 
defa 2007 yılında yağmurlu - fırtınalı bir 
7 Kasım sabahı Karadeniz Ereğli’de bir 
fırkateyne binerek bilinen mevkie gidip 
denizcilik geleneklerine uygun olarak 3 
geminin isimlerini anons ederek denize 
çelenk bıraktık. Ereğli Belediyesi büyük bir 
meydana “Sarıkamış’ın Deniz Şehitleri” anıtı 
yaptı ve bu törenler her yıl yapılmak üzere 
Deniz Kuvvetleri ajandasında yerini aldı.

Beni en çok etkileyen güzelliklerden birisini 
3 gece 4 günlük bir Topyolu yürüyüşünün 
sonunda Bardız Köy meydanında yaşadım. Köy 
meydanında pejmürde bir şekilde köylülerimin 
arasında büyük bir sevgi seli içinde çay içip 
sohbet ederek yorgunluk çıkarırken etraftan 
gördüğüm ilgi beş yaşlarında dünya güzeli 
bir kız çocuğunun dikkatini çekmiş olmalı ki 
bana yaklaşıp “Senin ismin ne” diye sordu. 
“Benim adım Bingür, senin adın ne” diye 
sordum, adını söyledikten sonra merakla 
“Bide Bingür Sönmez var” dedi. Bir anda beni 
tanımış olmasından o kadar büyük bir sevinç 
duydum ki “O benim işte” dedim. Benim 
halime şaşkın şaşkın bakarak inanmamış 
bir ifade ile uzaklaştı. Sonradan öğrendik, 
kahvecinin kızı imiş, gidip babasına sormuş. 
Biraz sonra yaşıtı olan 5-6 arkadaşı ile gelip 
arkadaşlarına dönerek çok mağrur bir şekilde 
“Bakın işte Bingür Sönmez bu, biz tanıştık, 
sizi de tanıştırayım” diyerek tek tek hepsini 
tanıttı. Bende hepsinin ellerini sıktım ve hatıra 
fotoğrafı çektirdik.

S
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2000 yılından önce İstanbul’da yaşayan iş 
adamları olarak Sarıkamış’ta yaptığımız 
bir aktiveden sonra çok memnun kalan 
dönemin kaymakamı bize yemek ikram 
etmek istedi. Saat 15.00 civarı idi ve açık 
olan tek restoran vardı onda da yemek 
kalmamıştı. Restoran sahibi bize acele ile 
kıymalı yumurta hazırladı. 2003 yılında ilk 
yürüyüşümüzü yaptığımız zaman bir iki 
restoran ve turistik anlamda bir otel dışında 
hiçbir şey yoktu. Yollar bomboştu ve sayılı 
araç vardı. Yıllar içinde Sarıkamış Şehitleri 
bedenleri ile yapamadıklarını 100 yıl sonra 
yaparak Sarıkamış’ı maddi manevi ihya 
ettiler. Sarıkamış bu gün onların sayesinde 
dünyaca tanınan bir merkez oldu. Sayısız 
otelleri ve restoranları ile dedelerini arayan, 
onların izlerini görmeye gelenlere hizmet 
veriyor.

enim 2003 yılında Ahmet Günay ile birlikte 
çıktığım yolculuğu 2014 yılında çocukken 
koşturduğum bir meydanda bana yöneltilen 
4 kurşun ile sonlandırmak zorunda kaldım.

Bu yorucu yolculuğun sonunda şunu 
anladım; Sarıkamış’ı ben de Enver Paşa gibi 
fethedememiştim.

B
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Sarıkamış’ın bendeki yeri her 
zaman bambaşka olmuştur. Yıllar 
önce ilk defa Sarıkamış’a gidişimi 
hatırlıyorum. İlk defa gidip burayı 
görmeye karar verdiğim zaman esas 
amacım Kafkas cephesinde yaşananları 
anlayabilmekti. Burada çok değişik 
anılar yaşadım. Vatan savunmasının 
gerçekten ne olduğunu hissettiğimi 
çok net hatırlıyorum. Örneğin kar 
fırtınaları, tipiler, ağır iklim şartları 
altında yönünü kaybetmenin, eksi 
kırk derece soğukta yalnızlığın ne 
olduğunu ve nasıl düşündürdüğünü 
çok daha iyi anlamaya başlamıştım. 

Birkaç günlük gezinin sonunda dönüş 
için yola çıktığımızda, Erzurum’da 
mola vermiştik. Bizler için lokantada 
hazırlanmış sofrada , Bingür Bey’in 
yanında güzel gülüşlü, hâl ve 
tavırlarından son derece babacan 
biri olduğu anlaşılan bir beyefendi 
dikkatimi çekmişti. Aslında kim 
olduğunu bilmiyordum. Fakat 
ortamdan anlaşıldığı kadarıyla 
herhangi bir kimse kendisine saygıda 
en ufak bir kusur etmiyordu. Bingür 
Bey’in ona dönüp; “ağabey sana bir 
sürprizim var” diyerek beni kendisiyle 
tanıştırdı. İşte o an ortamda bulunan 

herkes ve insanların garip bakışları 
arasında kaldım. Zira hayatımın 
sonuna kadar unutmayacağım bir 
andı. Son derece gür alkış sesleri her 
yeri kaplamıştı. Bingür Bey’in beni 
tanıştırdığı bu kişi Necati Bey’den 
başkası değildi.

Aslında Enver Paşa’nın torunu olmanın 
zorlukları bir yana, böyle tarih ve 
değer bilen insanlar tarafından 
dedemin hala biliniyor ve seviliyor 
olması bende anlatılamayacak ölçüde  
övünç ve güven duygusu yarattı. Beni 
onurlandırdı ve gel bir kahramanın 
torunu ile birlikte fotoğraf çektirelim 
dedi. Böylece, birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirmiştik. Hiç şüphesiz ikimiz 
de birbirimizle tanışmaktan çok 
mutluyduk. Hayatta aklıma gelmezdi 
bir ağabeyimin olacağı. O gün bir 
ağabeyim olmuştu.

Kaldı ki bu “ağabey” Sarıkamış 
Muharebeleri’nin değerini ve önemini 
tanıtabilmek için hayatını adeta buna 
adamıştı. 

Bugün Sarıkamış şehitleri için on 
binlerce insan yürüyorsa, bu erdemli 
insanların sayesindedir. 

Burak Enver

O Gün Bir Ağabeyi 
Kazanmıştım

Hiç şüphesiz 
ikimiz de 

birbirimizle 
tanışmaktan 

çok mutluyduk. 
Hayatta aklıma 

gelmezdi bir 
ağabeyimin 

olacağı. O gün 
bir ağabeyim 

olmuştu.
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Sarıkamış anmalarının bu günlerde devlet 
eliyle düzenlenen törenlere dönüşmüş 
olmasının en güzel yanı insanların artık 
hurafelerden kurtularak halkın şehitlerini ve 
gazilerini rahmet ve minnetle anmalarının 
yanında tarihi gerçeklerin gün yüzüne 
çıkmasına vesile olmasıdır. 

Emeği geçenleri hiç unutmayacağım. İyi ki 
varlar.





.

Kalbinin zorlanmasına rağmen 
atalarını anmayı ihmal etmedi.

Ruhu Şad olsun sevgili
Cafer LÖK’ün
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Ben Şenkaya’da doğdum. Yaylamız 
Allahuekber Dağı’nın eteğindedir. 
Çocukluğum o yaylada dana ve 
kuzuların arkasından koşmakla geçti. 
Haziran ayında, Allahuekber’de yerler 
bir çiçek seliyle bezenmiş yeşil bir 
halı gibidir. Hani Âşık Reyhanî  “Yeşil 
toprak tabiatın halısı ara ara nakış 
dökmüş bir çiçek!” demişti ya işte 
öyle. Amerikalılar incelemiş, “Bu 
çiçekler hiç değişmemiş, ilkel gen 
taşıyorlar.” demişlerdi.  Allahuekber’e 
1914 yılı sonu ve 1915 yılı başında 
yeni çiçekler ekilmişti. Ekilen bu 
kardelenler Allahuekber Şehitleri idi. 
Bunlar da hiç değişmeden kıyamete 
kadar kalacaklardır. 

Bu yüce dağ ve güzel yaylaların 
bir de yürekleri burkan 
hüzün dolu hikâyesi vardır.                                                                                                    
Dedelerimiz, babalarımız ve 
yaşlılarımızdan dinlemiştik 
bu hikâyeleri. “Askerimiz dağı 
aşıp Selim’e inecek, Sarıkamış’ı 
arkadan kuşatacak ve Rusları yenip 
bizi yıllardır süren Rus işgal ve 
tehdidinden kurtaracaklardı. Ancak 
bu dağ, zor bir dağdır. Yazın bile 
bazen güçlükle aşılır. Kışın geçit 

vermeyebilir. Bu durum Enver Paşa’ya 
Bardız’da söylendi. Ancak askerimiz 
bu olumsuz şartlarda bile Ruslarla 
kahramanca savaştı ve Sarıkamış’a 
vardı. Daha sonra savaşı, binlerce 
şehit vererek kaybettiğimizi öğrendik. 
Bahar gelip karlar erimeye başlayınca 
şehitlerimize ulaşabildik. Bazıları 
beline kadar kara gömülü, dimdik, 
silahı elinde ve düşmana hücum 
edecek gibi duruyordu. Şehitlerimiz 
toplu mezarlara defnedildi ve 
başlarına Allahuekber Dağı’nın taşları 
dikildi.” diyorlardı.

Şenkayalı eski kaymakam ve şair 
Turan Tan;

“Çiğdemlerle gelir ilkyazdan haber,
Atılmış kurşundur, parçalanmış 
şarapnel.
Ve şehit kemikleri çıkardı topraktan,
Çiğdemlerle beraber.
Hele bir konuşsa Allahuekber,
Yaslı sinesinde neler var, neler?
Bu vatanın en mübarek dağları, 
Anlat bir yol o ilk şehitlerini.
Eski bir gazanın yiğitlerini,
Mezarlarda tek tük kalmış taşları,
Ortasında açılmış haşhaşları, 

Amacımız doksan 
yıldır orada sessiz, 

sedasız yatan 
ve yıldan yıla 

küçük bölgesel 
toplantılarla anılan 

şehitlerimizi, 
ülkemizin 

gündemine 
getirmekti.

Prof. Dr. Durkaya Ören

Sarıkamış
Şehitlerini Anma İle İlgili 

Bazı Anılarım
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Bu çiçekler taç olmuş burçlarına. 
Can verirken sıkmış taşı toprağı,
Ve sararmış birkaç Kur’an yaprağı,
Durur hâlâ avuçlarında.” diyor.

üyüklerimiz bu hikâyeleri derin bir teessür 
içinde anlatıyordu ve ben bundan çok 
etkileniyordum.  Allahuekber’e her çıkışımda, 
o ağır kış şartlarında vatanı için canını veren 
bu yüce insanlar gözümün önüne geliyordu. 
Donmak üzere olup şuuru bulanıklaşan bir 

kahramanımızın “Allah’ım bana bir fırsat 
ver, Sarıkamış’a varıp Moskof’un hesabını 
göreyim!” dediğini anlatmışlardı.

Bunlar bende bir merak uyandırmıştı. Lise 
ve üniversite yıllarımdan itibaren Sarıkamış 
Harekâtı ile ilgili yazılanları okumaya 
başladım. Bu konuda bir birikimim oldu.

Kuruluşundan beri Erzurum Kalkınma 
Vakfı’nın (ER-VAK) içindeydim. Kurucu 

B
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Başkan Prof. Dr. Erol Oral Erzurum’dan 
ayrılınca Av. Necati Bölükbaşı ER-VAK’ ın 
Başkanı oldu. Necati Bey ile daha yakinen 
tanışmamız Bu vakıf faaliyetleri sırasında 
oldu. Bu tanışma daha sonraları sıkı ve kadim 
bir dostluğa dönüştü.

ER-VAK her yıl; Erzurum’un yetiştirdiği 
önemli şahsiyetleri anma törenleri ve 
Erzurum’un tarihî, kültürel, sosyal, ekonomik 
özgeçmişini ve kalkınma projelerini içeren 
“Sultan Sekisi” adlı toplantılar düzenliyordu. 

ecati Bey ile 2002 yılındaki özel bir 
sohbetimizde; “Biz bu toplantılarımızın 
birinde Allahuekber Şehitlerini analım.” 
dedik. Biz daha önce aramızda bu konuyu 
zaman zaman konuştuğumuzdan, durum 
gönüllerimizde olgunlaşmış olacak ki Necati 
Bey “Elbette, niye olmasın!” dedi. 

ER-VAK’ın 2002 Ekim ayı yönetim kurulu 
toplantısında önerimi sundum. Önerim 
büyük bir heyecan ve oy birliği ile kabul 
edildi. 2003 yılındaki Sultan Sekisi 
toplantısının konusunun “Sarıkamış Harekâtı 
ve Allahuekber Şehitlerini Anma” olmasına 
ve hazırlıklara hemen başlanmasına karar 
verildi.

Amacımız doksan yıldır orada sessiz, 
sedasız yatan ve yıldan yıla küçük bölgesel 
toplantılarla anılan şehitlerimizi, ülkemizin 
gündemine getirmekti. Bayrağımızın 
gölgesinde, üstünde hür yaşadığımız 
vatanımızın neler pahasına kazanıldığını 
milletimize yeniden hatırlatmaktı. O 
kahramanlarımızı gençlerimize anlatmaktı. 

Şehitleri anma düşüncemiz, Erzurum 
Valisi Mustafa Malay, 9. Kolordu komutanı 
Korgeneral Şaban Recai Öztürk Paşa, Atatürk 
Üniversitesi Rektörü Yaşar Sütbeyaz ve 

Erzurum Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz 
ile paylaşıldı. Onlar da bu düşüncemizi 
heyecanla karşıladılar, tören ve anma 
faaliyetlerine önemli destek sağladılar ve 
katıldılar. 

İlk anmayı Allahuekber Dağı’nda şehit 
mezarlarının başında yapmayı planlıyorduk. 
Önceden keşif yapıp yeri belirlemek 
istiyorduk. Dağa hangi taraftan daha kolay 
çıkılabileceğini anlamaya çalışıyorduk. Biz iki 
arkadaş yola koyulduk. Önce Şenkaya tarafını 
inceledik. Yol uzun ve bakıma muhtaçtı.  
Selim tarafından çıkış kısa idi ancak zordu. 
Durum vakıf yönetim kurulu ile paylaşıldı. 
Şenkaya tarafından çıkışa karar verildi. 
Planladığımız yer Allahuekber’ in eteğindeki 
2600 rakımlı, pınarların gürül gürül aktığı 
yemyeşil alandı.

6 Temmuz 2003 günü Erzurum’da bir 
ön toplantı yapıldı, ilgi büyüktü. Salon 
Allahuekber’den toplanmış taze çiçeklerle 
donatıldı. Davetimize icabet eden Prof. Dr. 
Bingür Sönmez toplantımızı onurlandırdı.

Dağa yaklaşık beş bin kişi çıktı. Herkes, 
devletiyle milletiyle hep birlikte oradaydı. 
Heyecan doruktaydı. O gece dağda 
kalınacaktı. Kolordu ve Valiliğin katkılarıyla 
çadırlar kurulmuş, mutfaklar hazırlanmıştı. 
Etkinliklere katılan vatandaşların bir kısmı 
da kendi çadırlarını kurarak yerleşmişti. 
Manzara eski Türk obalarını andırıyordu. 
On beş farklı yere cağ kebap ocakları 
kurulmuştu. Şenkaya Belediye Başkanı Remzi 
Özgen, kamyonlarla ekmek ve gece yakmak 
için odun göndermişti.

Gece kimse uyumadı. Yakılan ateşlerin 
çevresine halkalanan insanlar, şafak 
sökünceye kadar sohbet etti. Manzara 

N
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inanılmazdı. Bu, şehitlerimize verilen 
önemin ve vefanın canlı örneği idi. Bu, 
düşmanlarımızı kıskandıracak bir manzaraydı 
ve kıskandırdı da… 

Ertesi sabah zirvedeki şehit mezarlığının 
başında şehitlerimize anma töreni yapıldı. 
Ulusal medya bu olağanüstü faaliyetimizi 
ülkemize ve dünyaya duyurdu. Yerel 
medyada da yankılanma çok büyüktü.      

Gazetelerde, “O ateşi Bölükbaşı ve Ören 
yaktı” başlıklı makale yazıldı.

22 Aralık günü, 9. Kolordunun yürüdüğü 
yolda yürümeyi temsilen, Bardız’dan 
Sarıkamış’a yurdumuzun her köşesinden 
binlerce vatandaşımızın katıldığı şehitleri 
anma yürüyüşü düzenlendi. Böylece çok 
yoğun çalışmalar sonucunda amaca ulaşılmış 
oldu.
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Yıllardır adeta unutulmuş olan şehitlerimiz 
ER-VAK’ın bu faaliyeti ile Türkiye’nin 
gündemine oturdu. Bundan sonra sayısız 
makale ve kitap yazıldı. Anmalar geleneksel 
hale geldi ve devam etmektedir.

Bu tarihî olayın başarıya ulaşmasına birçok 
kişi, kurum ve halkımız büyük katkı sağladı. 
Ancak Av. Necati Bölükbaşı bu faaliyetin 
adeta lokomotifi  oldu. Israrlı ve kararlı 
çabaları ve iyi yönetimi ile başarının yollarını 
açtı. “Tarihin Arka Yüzündeki Sarıkamış 
Harekâtı” adlı kitabı yazdı. Habertürk 
televizyonunda tarihçi Murat Bardakçı’ya 
konuk olarak Sarıkamış Harekâtı’nı anlattı. 
Bölükbaşı’nın bu emek ve gayretleri 
unutulmamalıdır. Prof. Dr. Bingür Sönmez 
baştan beri bu faaliyetin içinde oldu. 
Konunun ulusal medyaya taşınmasını sağladı. 
Başkanı olduğu Sarıkamış Dayanışma Grubu 
ile birçok anma töreni düzenledi. Birçok 
televizyon programında ve konferanslarda 
Sarıkamış Harekâtı’nı anlattı. Bu konuda 
birçok eserin yazılmasına vesile oldu.

Daha sonraki anmalar ve faaliyetler, ER-VAK 
ve Başkanı Erdal Güzel tarafından başarı 
ile yürütüldü.  Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hikmet Koçak bu faaliyetlere önemli 
destek sağladı.

nma törenleri daha sonra Bakanlıklarımız 
tarafından yürütüldü ve yürütülmeye devam 
ediliyor.  

Bu faaliyetleri yürütürken desteğini 
esirgemeyen halkımıza, tüm kurum ve 
kuruluşlara, daha sonra yıllık anmaları 
sürdüren ilgili Bakanlıklarımıza, yerel ve 
ulusal medyaya ve bu konuda ilk adımı atan 
ER-VAK yönetimine minnet ve şükranlarımı 
arz ederim. 

A
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ER- VAK (Erzurum Kalkınma Vakfı) 
yönetiminde her yıl Temmuz 
ayının ikinci haftasında şehrimizi  
ilgilendiren bir konu gündeme 
alınır ve ele alınan bu konu üzerine 
toplantı, konferans, sempozyumlar 
hazırlanırdı. Konuyla ilgili bilim 
adamları, ilgili insanlar, kamu ve 
bürokrasiden yetkililer davet edilir; 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin 
salonları veya ilin en geniş 
mekânlarında, halkın da katıldığı 
konuşmalar yapılır sonra buradaki 
görüşler bir kitap haline getirilirdi. 
Bu vesileyle ER-VAK kitaplığında çok 
kıymetli kaynaklar oluşmuştur. Bu 
toplantılar aynı zamanda gurbetteki 
hemşerilerimizin de sıla özlemini 
giderirdi. Yurdumuzun çeşitli 
yerlerindeki Erzurum derneklerine 
davetiye gönderilir, etkinliklerden 
haberdar olurlardı. Bu uygulama, 
zamanla aranan ve beklenen bir hâl 
almıştı. Erzurum’a gelmek isteyenler, 
programlarını ‘Sultan Sekisi’ adını 
verdiğimiz buluşma gününe göre 
ayarlarlardı. Uzun zamandan beri 
görüşemedikleri çeşitli  şehirlerdeki 
arkadaşlarıyla görüşmek hevesiyle 

yüzlerce hemşerimizle kucaklaşma, 
hasbihal etme fırsatı yakalanmış 
olur ve hep birlikte tarihî yerler 
ziyaret edilirdi. Sultan Sekisi’nin bu 
bölümü Erzurum’un ve Erzurumlunun 
geleneğinde olan  ‘Herfene’ 
kıvamında cereyan ederdi.

O günlerde ER- VAK Başkanı Necati 
Bölükbaşı Bey’le Ankara’ya gidecektik. 
Erzurum- Ankara arası yataklı tren 
seferleri başlamıştı. Beklenen ilgiyi 
görmemiş olduğunu gar müdürü, 
aynı zamanda vakfımızın da üyesi 
olan Ahmet Başar söylemişti. Eğer 
vatandaş ilgi göstermezse seferler iptal 
edilecekti. Biz de “Trenle gidelim; 
reklamını yapalım, seferler iptal 
edilmesin.” diye trenle Ankara’ya 
gittik. 2002 yılının Eylül ayındaki 
yönetim kurulu toplantısında, 2003 
yılı Temmuz ayında yapılacak Sultan 
Sekisi toplantısında hangi konuyu 
ele alacağımız konuşuluyordu. 
Yönetimdeki arkadaşlar çeşitli 
konuları gündeme getiriyorlardı. 
Biz de tren yolculuğu boyunca bu 
konuları tartışıyorduk. Hasankaleli 
İbrahim Hakkı’nın torunu olan 
Yargıtay Genel Sekreteri Uğur 

Bir yaz gecesi 
yaşadığımız 

soğuğun etkisini, 
en canlı bu olay 
anlatıyor. Gece 

dağcılık kulübünün 
gençleri, en 

yüksek tepeye 
dev bir bayrak 
çıkarmışlardı. 

Sabah ezanı 
okunmuş, çoğunun 

uyuyamadığı 
katılımcılar, 

kahvaltı 
hazırlıklarına 
başlamışlardı. 

Dursun Şen
Eski Horasan Belediye Başkanı

Sarıkamış’a
Giden Yol’u Nasıl Keşfettik
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İbrahimhakkıoğlu’nu makamında ziyaret 
ettik. Dedelerinin hatıralarının yazıldığı 
bir kitap hediye etmişti. Kaldığımız otel 
odasında, sabaha karşı bir ağlama ve hıçkırık 
sesiyle uyandım, endişelenmiştim. Necati 
Bey yatağın içerisinde oturmuş ağlıyordu. 
Merakla “Ne oldu, kötü bir haber mi  aldın?” 
dedim. O, elindeki kitabı göstererek “Bu 
insanlar ne acılar çekmiş! Uyku tutmadı, 
okuyordum. Çok hüzünlü şeyler yazıyor.” 
demişti. Doğrusu kötü bir haber olmadığı için 
sevinmiştim. Necati Bey’in bu hassas yönünü 
bilmediğim için de çok şaşırmıştım.

Ankara’dan sonra İstanbul’a geçtik. 
Bölükbaşı’nın akrabası olan bir kuyumcu, 
ilgimizi çeker diye bize sanatçı Özhan 
Eren’in ‘Sarıkamış’lı Geçmiş Zaman’ kitabını 
verdi. Erzurum’a yine trenle dönecektik. 
Yataklı vagonda kitap okuyacak bolca 
zamanımız olacağı için mutluyduk. 
Erzurum’a geldiğimizde Sultan Sekisi’nin 
konusu kafamızda şekillenmişti. 

Yönetim kurulu toplantısından birkaç gün 
önce Şenkayalı memur arkadaşım Atagün 
Terzi ile sohbet ediyorduk. Allahuekber 
Dağı’ndaki şehitleri ziyaret için her yıl 
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Şenkaya ve çevre köylerinden gidenlerin, 
etraftaki taşlarla mezar yaptıklarını 
anlattı. Başkan Bölükbaşı, bu konuda 
ne yapabiliriz konusuna “Tartışalım ve 
araştıralım.” demişti. Toplantıda detaylı 
olarak konuyu tartıştık. Allahuekber 
Dağı’nda tören yapılacak yer, Erzurum şehir 
merkezine 200 kilometre uzaklıktaydı. 
Çok sayıda insan gidecekti ancak orada 
etkinlikler nasıl yapılacak, ihtiyaçlar nasıl 
karşılanacaktı? Askerî ve sivil bürokrasi 
olaya nasıl bakardı? Destek verilir miydi 
verilmezse sorunların üstesinden nasıl 
gelebilirdik? Başkan Necati Bey, konuyu 
9’uncu Kolordu Komutanı orgeneral Şaban 
Recai Öztürk’e anlatmış, komutan da çok 
memnun olmuş ve vakfın millî bir davaya 
karşı duyarlı oluşu nedeniyle her türlü 
destek ve katkıyı vereceğini söylemiş. Bu 
haber bizleri çok sevindirdi ve mutlu etti. 
Artık 2003 yılının Sultan Sekisi konusu 
belli olmuştu. Bu büyük organizasyon, 
hepimizi heyecanlandırmıştı. Üzerimizdeki 
sorumluluk baskısını hisseder olmuştuk. 
Konu önemliydi ve bu vesileyle vakfımız 
tarihî bir sınav verecekti. Kuruluş amacımız; 
şehrimizi tanıtmak, kalkındırmak, önemini 
anlatmaktı. İşte bu çok değerli bir fırsattı. 
Olayı yerinde gözlemek, çevre ilçeleri, 
köyleri, hatta illeri toplantının içine çekmek 
ve ortak etmek istiyorduk. Şenkaya’yı, 
Sarıkamış Harekâtı esnasında komuta 
merkezi olarak kullanılan Bardız’ı (Gaziler) 
çok defa ziyaret etmiştik. 

ol haritasını yerinde çiziyorduk. Törenin 
yapılacağı, “Ziyaret” denilen ve Allahuekber 
anıtının olduğu yer,  ilçe merkezine 15 
kilometre uzaklıktaydı. Buraya yüzlerce 
taşıtla gidebilmek için patika yolu 
düzenlemek lâzımdı. İlin kamu ve askerî 

bürokrasisi olaya sahip çıkmış, her türlü 
yardımı yapıyor ve destekliyordu. Vali 
Mustafa Malay, Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz, 
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar 
Sütbeyaz, Kolordu Komutanı Korgeneral 
Şaban Recai Öztürk her an ve her zaman 
yanımızdaydı.                

Bardız’da yörenin tanınan ve sayılan ismi, 
Milli Eğitim Müfettişi Turhan Çakmur ve 
İl Nüfus Müdürü Zeki Çakmur’un babaları 
Alişan Amca’yı dinlerken çok etkilenmiştik. 
Bardız’daki Enver ve Hafız Hakkı Paşaların 
karargâhlarını, burada vukû bulan olayları 
çok ibret verici anlatmıştı. 

Program şekillenmiş, yapılması gerekenler 
tespit edilmişti. Herkes üzerine düşeni 
yapmaya başlamıştı. Sıra toplantıya katılım 
işine gelmişti. Devlet erkânını, siyasetçileri, 
bilim dünyasını, çevre vilayetlerin yönetici 
ve halkını toplantıya katmanın yolları 
aranıyordu. Ankara’dan katılmasını 
düşündüğümüz kişilerin davetiyelerini 
dağıtmak için Başkan Necati Bölükbaşı 
ile ben görevlendirilmiştik. Hemşerimiz 
olan dönemin Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Şener Eruygur’u da davet 
edecektik. Randevuyu -aynı zamanda 
hemşehrimiz olan Bayındırlık Bakanlığı 
da yapmış olan asker kökenli- Selahattin 
Babüroğlu almıştı. Allahuekber Savaşı’nı 
anlatan bir kitap yazan ve bu konuda bir 
de şarkı besteleyen sanatçı Özhan Eren 
ile Ankara’da buluşup birlikte General 
Şener Eruygur’u makamında ziyaret ettik. 
Eruygur Paşa, yapacağımız etkinliği çok 
önemsediğini ve memnuniyetini belirtti. 
Aslen Oltulu olduğunu, Sarıkamış olaylarını 
çok dinlediğini anlatan Şener Paşa, 
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etkinliğin yapılması için her türlü destek ve 
yardımı yapacağını söyledi. Milletvekilleri, 
bürokratlar, Erzurumlu vakıf ve derneklere 
davetiyelerini verdik. Sadece o dönem Sağlık 
Bakanı olan Recep Akdağ’a ulaşamadığımız 
için davetiye veremeden dönmüştük.

rogram 5-6 Temmuz’da, şehir spor 
salonunda açılış ve tanıtım yapılarak başladı. 
Şehirde gözle görülür bir kalabalık, canlılık 
ve renklilik göze çarpıyordu. Özel sektör, 
kamuya ait otobüsler ve uzun otomobil 
konvoyuyla yolculuğa başladık. Kadınların 
çokluğu dikkat çekiciydi. Sonradan 
Bayındırlık ve Şehircilik Bakanı olan değerli 
ve duyarlı hemşerimiz İdris Güllüce,  Tuzla 
Belediye Başkanı olarak anma toplantısına 
katılmıştı. Tören yerinde çok sayıda sahra 
çadırı, kadın- erkek seyyar tuvaletleri, 
elektrik enerjisi için sahra jeneratörleri, ses 

düzenekleri, toplantı alanları ve çeşmeler 
etkinliğe katılan binlerce yurttaşa hizmet 
veriyordu. Halkın yiyecek ihtiyacı için 
seyyar cağ kebap ocakları tören yerini 
panayıra dönüştürmüştü. Mahalli sanatçılar, 
halk ozanları günün anlam ve önemine 
uygun kahramanlık türküleri ve şiirler 
söylüyorlardı.

Temmuz ayının sıcak havasına göre giyinen 
ve hazırlıksız gelenler, güneş battıktan 
sonra üşümeye başladılar. Halk geceyi 
sahra çadırlarında şehit dedeleriyle birlikte 
geçirecekti. Uyku tulumlarına ilgi artmıştı. 
Öncelik kadın ve çocuklara verildi.  Temmuz 
ayındaki gecenin soğuğu, iliklerimize 
kadar işlemişti. Ancak başlangıçta olumsuz 
gibi görünen bu durum, bu coğrafyada 
Aralık ayında yazlık elbiselerle, karakışta 
savaşan askerlerimizin çektikleri sıkıntıyı 

P
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anlamamıza vesile olmuştu. Soğuk 
dayanılmaz olmuştu. Küçük bir çadıra 
sıkıştık. Hepimiz üşüyorduk. Bir battaniye 
bulmuş, yarısını yere sermiş, yarısını da 
üzerime örtmüştüm. Çadırın içine yan yana 
uzanmış battaniyeyle ısınmaya çalışıyorduk. 
Yanımda yatan İdris Güllüce Bey, “Başkan, 
titriyorum, dondum. Bırak kuralı, sırtıma 
sarıl ısınalım.” demişti. 

Bir yaz gecesi yaşadığımız soğuğun etkisini, 
en canlı bu olay anlatıyor. Gece dağcılık 
kulübünün gençleri, en yüksek tepeye 
dev bir bayrak çıkarmışlardı. Sabah ezanı 
okunmuş, çoğunun uyuyamadığı katılımcılar, 
kahvaltı hazırlıklarına başlamışlardı. 

ynı gün içerisinde yürüyerek anıtın 
bulunduğu Şehitlik’e yürüyerek gittik. Orada 
yapılan konuşmalardan sonra etkinlik sona 
ermişti. O gün bu coğrafya, 1915 yılından 
sonraki en kalabalık gününü yaşamıştı. 
Etkinliğimize katılanların bir kısmı Kars’ın 
Selim ilçesi üzerinden, bir kısmı Şenkaya 
üzerinden Erzurum’a dönmüşlerdi.

Başarılı ve anlamlı bir toplantı oldu. Bu 
ilk anmanın ardından Sarıkamış Şehitleri, 
Türkiye’nin gündeminde ‘özel’ bir yer edindi.

A
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2004 yılının Eylül ayında yeni 
terfi  etmiş Korgeneral olarak 
üç nehrin (Arda-Tunca-Meriç) 
birleştiği serhat şehri Edirne 3. 
Tümen Komutanlığından, üç nehrin 
(Karasu-Aras-Çoruh) doğduğu Doğu 
Anadolu’nun serhat şehri Erzurum 9. 
Kolordu Komutanlığına atandım.

İlk defa; 2003 yılında Erzurum 
Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı 
Sayın Av. Necati Bölükbaşı’nın 
girişimleriyle düzenlenmiş 
olan Sarıkamış Şehitleri Anma 
Yürüyüşü’nün, 2004 yılı Aralık 
ayında yapılacağı konusunun bana 
anlatılmasına müteakip 9. Kolordu 
Komutanlığı olarak nasıl yardımcı 
olabileceğimiz ve katkılarımızın neler 
olabileceği konusundan hareketle 
çalışmalarımıza başladık. 

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü 
etkinliklerine, tarihte Sarıkamış 
Harekâtı’na bilfi il iştirak etmiş 
9. Kolordu birlikleri olarak hem 
katılmak hem de gerekli lojistik 
desteği ve yardımı sağlamayı heyecan 
ve şevkle karşılamıştık.

ER-VAK Başkanı ve heyeti; müthiş 
bir çalışmayla Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden gelen şehit torunları ve 
yakınlarıyla çeşitli üniversitelerden 
gelen talebeleri, dernekler ve 
diğer sivil toplum kuruluşlarından 
katılım sağlayan binlerce davetliyi 
Erzurum’da buluşturmuştu.

Biz de 9. Kolordu olarak 
Sarıkamış’taki 9. Tümenimizden 
bir komando taburu ve bölgedeki 
Jandarma Arama Kurtarma 
birlikleriyle birlikte şehitlerimizin 
kanlarıyla sulanmış bu kutsal 
topraklar üzerinde düzenlenen 
Sarıkamış Şehitlerini Anma 
Yürüyüşü’ne iştirak ettik. Ayrıca 
yürüyüş sonrası, Sarıkamış’ın ele 
geçirilmesini temsilen bir askerî 
taarruz faaliyetini de gerçekleştirdik.

Daha sonrasında Sarıkamış’ta derin 
kar ve şiddetli kış şartlarında Türk 
askerinin barınma ve yaşam koşullarını 
gösteren buzdan ve kardan mevzi ve 
iglolar yaptık. Ayrıca çadırlarımızda, 
yürüyüşe katılan personel ve yöre 
halkı için silah ve teçhizat örneklerini 
programlayıp sergiledik. 

Türk Ulusu’nun 
cesur evlatları, 

Sarıkamış 
Harekâtı’nda 

olağanüstü 
tahammül ve 

kararlılıkla derin 
kar ve şiddetli 
kış şartlarında 

Allahuekber 
Dağları’nı aşarak 

düşmanla mücadele 
etmiş ve Türk 

Ulusu’nun “Varoluş” 
mücadelesinin 

temellerini 
atmışlardır.

Hayri Kıvrıkoğlu
Kara Kuvvetleri Komutanlığından
Emekli Orgeneral 

Sarıkamış Şehitleri
Anma Yürüyüşü Etkinlikleri
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Etkinliklerin sonrasında ise Sarıkamış 9. 
Tümen er yemekhanelerinde; yöre halkı, 
yürüyüşe katılan heyetler ve misafi rler, şehit 
yakınları ve askerlerimizle aynı masada 
akşam yemeği yedik.

Bu etkinlikler, çok etkili bir kaynaşma, aynı 
zamanda muhteşem bir sevgi seli haline 
dönüşmüş ve ilk etkinlikten elde edilen 
tecrübeyle gelişerek ve geliştirilerek 2005-
2006 yıllarında da icra edilmiştir.

yrıca aynı yıl Temmuz ayında, yine 
Sarıkamış Şehitlerini Anma faaliyetleri 
kapsamında; ER-VAK ile 25. Piyade Tugayı 
tarafından ilk defa, Allahuekber Dağları 

bölgesinde, Şenkaya ilçesi yakınında temsili 
yürüyüş ve o günün Mehmetçiklerini 
temsilen bir askerî faaliyet ve bölgenin 
düşman işgalinden kurtarılması senaryosu 
icra edilmiştir. Törenler sonunda askerî 
seyyar mutfaklar açılarak törenlere 
katılanlara ve yöre halkına karavana ikram 
edilmiştir. Temmuz dönemi Sarıkamış 
Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Etkinlikleri, 
ilk defa 2005 yılında askerî birliklerin 
katılımıyla daha da fazla önem kazanarak 
devam etmiştir.

Türk Ulusu’nun cesur evlatları, Sarıkamış 
Harekâtı’nda olağanüstü tahammül 
ve kararlılıkla derin kar ve şiddetli 

A
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kış şartlarında Allahuekber Dağları’nı 
aşarak düşmanla mücadele etmiş ve 
Türk Ulusu’nun “Varoluş” mücadelesinin 
temellerini atmışlardır.

Tüm şehitlerimizin ruhu şâd olsun.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ’nü 
başlatan ve yılmadan özveri ile çalışan 
ER-VAK başkanı ve yönetim kuruluna, 9. 
Kolordu Komutanlığı mensupları adına 
şükranlarımı ve en derin sevgi ve saygılarımı 
sunarım.

2004-2006 yıllarında düzenlenen 
Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve 
Etkinlikleri’nde emeği geçen 9. Kolordu 
Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığı 
Personeli:

• Tümgeneral Muharrem KARADUMAN
9. Tümen Komutanı - Sarıkamış

• Tümgeneral Mehmet Tayfun YILDIZ
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı

• Tuğgeneral Zafer ÇAMLICA
9. Piyade Tugay Komutanı-Sarıkamış

• Tuğgeneral Sezai BOSTANCI
Zırhlı Tugay Komutanı – Kars

• Tuğgeneral Muharrem YAVAŞ
25. Tugay Komutanı – Ardahan

• (Afganistan-Şehit)Topçu Kur. Albay F. SUNGUR
9. Kolordu Topçu Al. Kom.-Erzurum

• Topçu Kur. Albay Yıldırım ALEL
9. Kolordu Kurmay Başkanı-Erzurum
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Ankara’dan, Genelkurmay 
Başkanlığı’nda Şube Müdürlüğü 
görevinden; 2001 yılı genel atama 
emri ile; Erzurum’a; Kolordu Topçu 
Alay Komutanı olarak atandım ve 
Ağustos ayında katıldım. Askeri 
üniformayı giydiğim 1971 yılından 
tam 30 yıl sonra Alay Komutanlığı ve 
Sancağı emanetini teslim aldım. İnsan 
ömründe 30 yıl uzun gözükmesine 
rağmen; MÖ 209 yılında kurulan 
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
2210 yaşı ile mukayese edildiğinde ne 
kadar da çok kısa değil mi?  TSK’daki; 
komutanlık ve karargah görevlerinin 
dönüşümlü; her görevin sıralı ve 
süreli olması; işte bu tarihi tecrübenin 
mirasıdır. 

Alay Sancağı ve Görev Devir Teslim 
Töreni’ni  müteakip; Kolordu 
Komutanı onaylı; Devir/Teslim 
Dosyasını inceledim. Anılan dosyada; 
savaş ve barışdaki görevlerimiz, 
kuruluş ve teşkilatımız ile; bir 
önceki dönemde yapılan faaliyetler, 
devam eden faaliyetler ve müteakip 
dönem için planlanan faaliyetler 
gibi kurumsal hafıza oluşturan/

oluşturacak önemli tüm hususlar yer 
almaktadır.

Barış ve Şavaş Görev Bölgemi, 
mümkün olanları yerinde, kadro 
tatbikatı şeklinde incelemeyi müteakip; 
30 Ağustos TSK Anma Günü ve Zafer 
Bayramı törenlerine katıldım.

Zafer Bayramı Resepsiyonuna davet 
edilen şehrin ileri gelenleri / tanınmış 
kişileri  arasında; Erzurum Kalkınma 
(ERVAK) Başkanı Sn. Avukat Necati 
Bölükbaşı da varmış ve davete icabet 
etmiş. 

Sn Bölükbaşı ile ilk karşılaşma, 
tanışma ve sohbet etme fırsatı bu 
resepsiyonda oldu. 

ERVAK Heyetinin; “Hoş geldin ve 
görevin hayırlı olsun “nezaket ziyareti 
sırasında; Erzurum hakkındaki 
düşüncelerini ve projelerini  dinleme 
fırsatım oldu. Özellikle başkanın; 
tarihi bilgisi, insani düşüncesi, vatan 
ve millet sevgisi, samimiyeti; karşılıklı 
iletişimin gelişmesinin temelini 
oluşturdu.

Erzurum demek, “Dadaş” demek;  

Özetle; Erzurum 
Başyaylası; 

Tarih boyunca 
herkesin sahip 

olmak istediği  / 
istemeye devam 

edeceği  ve 
kanlı savaşların 

sahnelendiği 
bölgenin adı demek.

İhsan Uyar 
Emekli Orgeneral 

Erzurum ve
DadaşRuhu
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Moskof ve Ermeni mezalimine karşı; kadın, 
erkek, yaşlı, genç, asker, sivil ahali demeden 
savaşmak; vatanı, namusu korumak 
olduğunu bilmek; bu gaye uğrunda; göğüs 
germek ve  canı,  cananı severek feda etmek 
olduğunu bilmek  ve bunun farkındalığı ile 
yaşayan insanların kenti demek.

Çifte Minaredeki taşa işlenmiş Selçuklu 
Arması ÇİFT BAŞLI KARTAL ile Hayat Ağacı; 
Anadolu’nun mührü demek. Erzurum 
kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelinin kilit taşı demek.

rzurum’un vefalı, vatansever ahalisi 
tarafından; Mustafa Kemal Paşa’yı, 
hemşerileri kabul edip; MEBUS seçmesi; 
Türk insanının makus talihini yenmesi için 
başlatılan düşünce birliğinin uygulamaya 
dönüşmesi demek.

Mustafa Kemal’in; vatana daha iyi hizmet 
edebilmek için; savaş meydanlarında 
başarıdan başarıya koşarken taşıdığı, çoçuk 
yaşta giydiği, adeta teni olmuş, şehitlik ve 
gazilikle özdeşleşen, and içerek adanmış 
birinin; şerefl i üniformasını çıkararak, 
rütbelerinden feragat ederek ve görevinden 
istifa etmiş ve sade bir sivil vatandaş olarak 
geldiği şanlı şehir Erzurum’da; Kolordu 
Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın 
“Ben ve kolordum emrinizde Paşam” 
diyebilmesi; insani ve vicdani değerlere, 
görevlerde liyakatın önemine ve mesleki 
değerlere örnek olarak; bizlere ve gelecek 
nesillerimize bırakılan en değerli miras 
demek. 

Mustafa Kemal’in; kendini Erzurum’lu kabul 
edip Mebus olması, çıktığı bu zorlu yolda, 
halkın temsilcisi olma güç ve kudretinin 
önemini; ATATÜRK soyadı ile kimlik kartı 

(Nüfus Cüzdanı) aldığı dönem sonrasında 
bile; hem Türk Milletine armağanı, hem de 
tüm dünyaya ilanının belgesi demek. 

Bu konuda; tüm ezilen mazlum milletlere de 
örnek olmak demek.

Erzurum demek; Kargapazarı Dağındaki su 
ile; kuzeye akıp Çoruh Nehri ile Karadeniz’in, 
doğuya akıp Aras Nehri ile Hazar Denizi’nin, 
batı ve güneye akıp Karasu/Fırat  nehri ile 
Basra Körfezi’nin besin kaynağı; dolayısıyla 
kontrol merkezi demek.

Hakkında binlerce kitaplar yazılmış ve 
yazılacak, binlerce tarihi esere sahip, 
dünyaca ünlü alimler memleketi olarak Türk 
armalı Anadolu’nun tapusundaki mühür 
demek. 

Özetle; Erzurum Başyaylası; 

Tarih boyunca herkesin sahip olmak 
istediği  / istemeye devam edeceği  ve kanlı 
savaşların sahnelendiği bölgenin adı demek. 

Vatan toprağının bedelinin; kan olduğunu, 
can olduğunu asla unutmamak ve 
unutturmamak demek. 

Bundan sonrada; tek Türk kalana kadar; şanlı 
Türk Bayrağı ve sancağının gök yüzünde 
dağlanacağının göstergesi ve ispatı demek.

Mustafa Kemal (Atatürk)’ün yanısıra; Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa, Şahap Paşa, Fazıl Ahmet 
Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa, Kazım Karabekir 
Paşa da bölgede unutulmaz şahsiyetlerden 
olup, hafızamıza kazınan isimlerden 
birkaçıdır. Hepsinin ruhları şad olsun.

Rus tehdidine karşı; Sultan 2 nci Abdulhamit 
ve Abdulmecit dönemlerinde; ileri savunma 
hattı oluşturmak için; iki kuşak (iç /dış) 

E
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halinde inşa edilen 21 adet tabya; bugün 
bile halen çoğu; zamana karşı meydan 
okumaya devam etmektedir. 

1877-1878 Osmanlı Rus harbi ( 93 Harbi) 
sırasında; tabyalara; hem stratejik konum 
ve yer belirleme açısından askeri; hem her 
konuş yerinin özelliğine göre en üst düzeyde 
güvenlik sağlamak için hilal/ yay/ yıldız 
vb. plan proje açısından fi kri; hem de çoğu 
2100m rakımı ile 2850m arasındaki dağların 
askeri zirvesindeki taş yapıları ve tonlarca 
ağırlıktaki topları ve cephanesini taşıyanların 
fi ziksel güçleri; bugün bile tahayyül ötesi 
olup her türlü takdirin üstündedirler.

Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas 
Kongrelerinde alınan kararların her 
harfi ; Türkiye Cumhuriyetinin temeli, 
namusumuzun silahıdır. 

93 Harbinde; Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın;  
Zivin savunma hattında ki savaşı, Gedikler 
muharebesi, Yahniler muharebesi, Alacadağ 
muharebesi bugün bile ibretle incelenmekte, 
harp tarihi derslerinde okutulmaktadır.

Tabii ki; Kars/Sarıkamış Muharebesi de 
bunlardan en bilineni ve medyada yer 
alanıdır. Özellikle medya boyutunda emeği 
olanların / geçenlerin bir kısmının da 
tanığıyım. 

amanı olmayan veya kısıtlı zamanı 
olduğunu iddia eden vatandaşlarca; En 
azından; Mehmet Arif Bey’in “Başımıza 
Gelenler” kitabı ve Atatürk tarafından, 1927 
yılında TBMM’ inde, tüm muhataplarının 
bulunduğu, belgelerinin sunulduğu ve 
Meclis Tutanaklarına geçen NUTUK; 
okunmalı, ders çıkarılmalı, hatta 
başucu kitapları arasında olmalıdır diye 
düşünüyorum. “1919 yılı  Mayıs ayının 

19ncu günü; Samsun’a çıktığımdaki 
Vaziyet ve  manzara-i umumi şöyleydi: 
“diye başlayıp; son sayfasındaki “Ey Türk 
Gençliği...” diye sonsuza kadar tazeliğini 
koruyabilme özelliğine sahip NUTUK.

Görev tanımım ile bölgenin özelliği dikkate 
alındığında; bir kısmının; ERVAK Başkanı Sn. 
Necati Bölükbaşı’nın projeleri ile birbirini 
destekler buldum ve Sn Kolordu ve Sn Ordu 
Komutanlarımın onaylarını aldım. Zaten;  
Bir kısmının, TSK çapındaki; Köy Destek 
Uygulamaları ve/veya Meslek Edindirme 
Kursları kapsamında gerçekleştirme imkanı 
olabileceği kanaatinde hemfi kir olduk ve 
uygula emri aldım. Kendilerine şükranlarımı 
arz ediyorum. 

2001-2003 Yılları arasında gerçekleşen 
faaliyetlerden / projelerden bir kısmı 
hakkında özet detay vermek faydalı olabilir 
kanaatindeyim.

1. Aziziye Tabyalar Bölgesi ve Nene Hatun 
şehitliği 

93 Harbinde; Rusların, hain Ermeni 
vatandaşlarımızın da destekleri ile; Aziziye 
tabyalarından 1 ve 3’ü ele geçirmiş, 2.si 
ise kuşatılmıştı. Burada, Yb. Bahri Bey 
komutasındaki askerlerimiz, çok sayıda 
şehit vermelerine rağmen, tabyayı canları 
pahasına savunmaya devam ediyorlardı. 
Bunu duyan ahalinin; aralarında Nene 
Hatununda bulunduğu Dadaşların yardımı 
ile tüm tabyalar geri alındı. Bizim nesil; 
buradaki  kahramanlık hikayelerini dinleye 
dinleye büyüdük. Ahde vefa duygusu ile; 
vefatından sonra; Nene Hatun; Aziziye 
Tabyasının yanına, şehitlerin bulunduğu 
tepedeki yere defnedildi. Mekanı cennet 

Z
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olsun. Nene Hatunun Mezarının da 
bulunduğu Aziziye Tabyalar bölgesinin 
sorumluluğu; Turizm ve Kültür Bakanlığına 
ait olmasına rağmen, ziyaretçi giriş/ çıkışı 
Alay Komutanlığı nizamiyesinden olmakta; 
askeri bölge içindeki yoldan devam ettiği 
için de refakatçi rütbeli personel refakatinde 
ziyaret yapılabilmekteydi. 

Yani, Güvenlik ve koordinasyon için ilave 
zaman ve emek gerekiyordu. Bu ise; hem 
ziyaretçilerin hem de kurumların işini 
zorlaştırıyor ve zaman kaybına sebep 
oluyor yaygın düşüncesi hakimdi. Her 
zaman olduğu gibi; tembellik burada ve 
bu konuda da mazeret bulmuştu. Sonuçta 
ziyaretçi sayısının; bölgenin tarihine yakışır 
rakamlara ulaşması mümkün olamamıştı. 

Bu olumsuzluğu gidermek için;  Valilik, 
Garnizon Komutanlığı, Belediye, Kamu 
Kurumları, Atatürk Üniversitesi ve 
ERVAK/STK yetkili temsilcileri ile bir dizi 
koordinasyon toplantılar yapıldı. Çok faydalı 
geçen toplantılar sonucunda beklentilerin 
üzerinde icraatlar gerçekleşti. Bazıları 
özetle:

- Aziziye Tabyaları yol genişletilmesi

htiyaç duyulan; loder, dozer, ekskavatör, 
kırıcı, rok( tarihi bölge dışında taş, mıcır 
çıkarmak için, patlayıcı yerleştirilen delikleri 
açan iş makinesi), greyder, silindir, damperli 
araçlar ve yol sulaması/sıkıştırması  için 
gerekli malzeme, araç, gereç, teçhizat; askeri 
alan içinde Garnizon Komutanlığınca, askeri 
alan dışında ise, ağırlıkla DSİ, Kara Yolları 
Blg. Md., ve  Belediye Başkanlığı tarafından 
karşılandı. Böylece; sadece dört çeker 
araçların geçebileceği yollar; tur otobüsleri 
dahil, her araç giriş/çıkışına uygun hale geldi.

- Tabyalar yolunun askeri bölge dışına 
alınması

Tabyaları ve Nene Hatun’un mezarını ziyaret 
etmek isteyen herkes; önce askeri nizamiye 
ve bölgeden geçmek zorunda olduğu için; 
Garnizon Komutanlığına müracaat etmesi ve 
izin alması gerekiyordu. Ziyaretçi giriş/çıkışını 
kolaylaştırmak için; büyük bölümü hazine 
arazisi, çok az kısmı ise şahıs ve askeri alandan 
geçen, eski yolla da birleşen yeni bir güzergah 
belirlenerek devir/teslim veya kamulaştırma 
faaliyetleri ve süreci başlatıldı. Başlangıçta 
çok zor ve zaman alıcı gibi mütalaa edilen 
bu faaliyetler; yetkililerin anlayış ve davranış 
birliği sayesinde yaklaşık 30 ay civarındaki 
bir süre içinde tamamlanarak yeni yol 
ziyaretçilerin istifadesine sunuldu. 

2. Su Kuyusunun Vurulması, Bölgenin 
Ağaçlandırılması

Türk milletinde “Askerler bulundukları 
bölgeyi yeşertir/ ağaçlandırır” kanaati 
yaygındır. Bunun ana sebeplerinden biri de; 
Türkiye Cumhuriyeti’nde, askerlik sisteminin 
zorunlu olmasıdır. Her meslek gurubundaki 
vatandaş; bilgisini, görgüsünü, tecrübesini; 
asker arkadaşı ile paylaşır. Bunun sonucunda 
da; kışlalar; sadece, harp sanatının öğretim 
/ eğitimlerinin yapıldığı yerler olmasının 
ötesine çıkarak; okullarda verilen milli birlik 
anlayışının uygulama alanı haline gelir ve 
askerin kışlası milletinin yüreğinde hayat 
bulur, yeşerir. Mükellef askerlerle profesyonel 
askerlerin; doğduğu yerde görev yapamaz 
olması; doğu, batı, kuzey, güney bölgelerinde; 
sıralı ve süreli hizmet mecburiyeti; 
aralarındaki bağları güçlendirmekte; kopmaz/
yıkılmaz hale getirmektedir. Profesyonel 

İ
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askerlerin Türk yurdunun her karışındaki 
görevleri esnasındaki edindikleri tecrübeleri; 
yurdumuzun güzel insanları ile diğer 
bölgelerde uygulamalı olarak paylaşmaları ile, 
yayılma ve yaygınlaşma ivme kazanmaktadır. 
İşte, kışlalardaki yeşillik; bu sevginin tezahürü 
ve görünürlüğüdür. Komutanlık Görev 
devir/teslim dosyalarında ağaçlandırma 
faaliyetlerinin de bulunması; çevre konusunda  
bilinçli olmaya, farkındalığına verilen önemin 
göstergesi, sebep ve sonucudur. 

ğaçlandırma konusundaki bayrağı daha 
yükseklere taşımak, çevre bilincini 
yaygınlaştırmak için; askeri alandaki 
ağaçlandırma faaliyetlerine davam ederken; 
Erzurum - Kars karayolundan da görünür 
şekilde; bodur ağaçlardan tafl an ile, “ÖNCE 
VATAN” kırmızısı ateş çiçeği, ay ve yıldızı 
beyaz alisyum çiçeği ile; eni 8m, boyu 12m  
çiçek BAYRAK oluşturuldu. Bölge dışından 
temin edip, getirerek diktirdiğim meyve 
ağaçları yeşerince, ben bile heyecanlandım. 
Ektiğimiz çilekleri misafi rlerimizle paylaşmanın 
/  tatmanın mutluluğunu kelimeler ile tarif 
etmenin zorluğunu yaşıyorum şu an. 

Bu faaliyetler, herkesin ilgi ve takdirine 
mazhar oldu ve yerel basında bile yer aldı. 
Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye, 
Atatürk Üniversitesi, STK. ları dayanışma 
ve yardımlaşmaları; bölgenin ağaçlandırma 
çalışmalarını etkinleştirdi ve sürat kazandırdı. 

Aziziye- Mecidiye Tabyaları yol ayırımına; 
DSİ tarafından 252m derinliğe inerek 
vurulan kuyudan çıkan su ise; bütün bu 
faaliyetlere hayat verdi, sevginin gücünü 
geliştirdi. Ağaçlara, şehitlerin künyeleri 
takıldı; anıldı; “Şehitler Ölmez” olduğu bir 
kez daha gönüllerde perçinleşti.  

Karşılıksız sevgi ile verilen emeğin ürününün; 
ölümsüz dostluklar olduğuna inandık, bir 
kez daha gördük. Defalarca yaşadık ve halen  
insanlar yaşamaya, yapılanlardan istifade 
etmeye de devam ediyor.

3. Aziziye Tepe’ ye 52m yükseklikte/  
uzunluğunda Bayrak Gönderi Dikilmesi

Arif Nihat Asya’nın; “Bayrak “şiirinde de ifade 
bulan; şehitlerin kanıyla oluşan şanlı Türk 
Bayrağını; Erzurum’un her yerinden görülen, 
Nene Hatunun mezarının da bulunduğu 
Aziziye Tepe’deki şehitliğe dikilen 52m 
uzunluktaki Bayrak Gönderine çekilmesini 
görmek, yaşamak; dalgalanmasını seyretmek, 
selam durmak mutluluğu; ancak yaşanır, 
anlatılamaz. Hele Bayrak; 10m eninde, 15m 
uzunlukta, yani 150. metrekare ise. Bayrak 
Gönderi temel atma töreninde; protokoldeki 
zevat bu hakkını kullanmayıp; 12 yaşındaki 
bir çocuğa devretmesi, temel betonunu ona 
attırma şerefi ni bahşetmesi ise; damarlarındaki 
kanın asilliğinden başka bir şey değildi. 

4. Mecidiye Tabyanın Aydınlatılması

Erzurum savunmasında diğer tabyalar kadar; 
Mecidiye Tabya’nın da önemli olduğunu 
unutmamak ve unutturmamak için gece de 
görünür olmasının önemi büyüktür. Bunun 
idraki içinde; İlgili kurum ve kuruluşlar ile STK 
lar  bir araya gelerek; geçici aydınlatma sistemi 
kuruldu. Denemelerin çok başarılı olduğunu 
değerlendiriyorum. Kalıcı aydınlatma sistemi 
kurulması; yetkililerin vizyonu ile sürat 
kazanacaktır. Bu tarih şuuru giderek sivil bir 
etkinliği doğurdu. O da Allahuekber Şehitlerini 
anma etkinlikleri idi.

A
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5. Allahuekber şehitlerini anma 
etkinlikleri

Tarih bize; Erzurum Baş Yaylası’nın 
emniyetinin; hudutlardan, yani Kars’dan, 
Ağrı’dan başladığını en acı şekilde öğretti. 
Ama biz biliyoruz ki; öğrenmek zor ve 
zaman ister; unutmak ise kolay ve kısa 
sürede gerçekleşir. 

Stratejik konumu, tarihi, kültürel, sosyal 
ve ekonomik yapısı ile; 

Bölgenin en büyük ve etkin kenti 
Erzurum olduğuna göre; en büyük 
etkinliğe sahip Sivil Toplum Kurumu  
da herhalde ERVAK ‘dır. Bölgenin tek 
akademik kurumu da Erzurum Atatürk 
Üniversitesi’dir. Vali Sn.Mustafa Malay, 
Rektör Sn. Yaşar Sütbeyaz ve ERVAK 
Başkanı Sn. Necati Bölükbaşı tarafından 
başlatılan;  Sarıkamış Çevirme Harekatı 
sırasında Allaluekber Dağında Şehit 
düşen askerlerimizi anma etkinlikleri 
Kolordu Komutanları tarafından da 
desteklendiği için süratle gelişti. 
Kars Valiliğince de kabul görerek 
benimsenmesi; faaliyetlerin etkinliğini ve 
büyümesini sağlamıştır. 

urumsal, bireysel; fi kren, bedenen; 
uzaktan, yakından; maddi, manevi katkıda 
bulunan herkesi şükranla yad ediyorum. 

Bu vesileyle; özgürlüğümüzü ve 
bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz 
tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi 
minnetle anıyorum. 

Saygılar, Sevgiler ve Selamlar...

K





85Sarıkamış

.

Yıl 2002, güz mevsimi, bir pazar 
sabahı. Erkenden uyanmış, günlük 
hayatımızdaki köy işlerimizi 
gördükten sonra malum köy hayatı 
derken hayatımızın kısa da olsa 
rutin işlerinden birisi de işten güçten 
kestirmeye fırsat bulamadığımız, 
uzamış saçlarımızın kesilmesiydi. 
Köy yerinde berber dükkânı olmadığı 
için köy meydanında belden yukarı 
soyunarak bir taşın üzerine oturup 
berberin elindeki tıraş makinasına 
kendimi emanet etmiştim. Tıraş 
bitmekteyken meydanın başında bir 
araba durdu. Ben hiç oralı olmadım. 
Fakat araçtan inenlerden birisi “Emin! 
Kolay gelsin, sıhhatler olsun!” diye 
seslenince toparlandım. ‘Sağ ol’ 
derken baktım ki eski bir tanıdığım 
ama uzun zamandır görüşemediğimiz 
Horasan Belediye Başkanı çok değerli 
ağabeyim Dursun Şen, Ercüment 
Şenol ağabeyim ve değerli görünen 
tanımadığım birkaç kişi daha vardı. 
Kısa bir sohbet ve hoşbeşten sonra 
tanışma faslında, gelenlerden 
birinin Erzurum Kalkınma Vakfı 
Başkanı Necati Bölükbaşı, diğerinin 
ise aynı vakfın yönetim kurulu 

üyesi Selami Bastem olduklarını 
öğrendim. Çay ikramımızdan 
sonra sebebi ziyaretlerini sordum; 
Sarıkamış Harekâtı ilgili olarak o 
günlerde yaşanan savaşla ilgili görgü 
veya bilgisi olan varsa görüşmek 
istiyorlardı. Tabii bu konu ile ilgili 
rahmetli amcam Alişan Çakmur’un 
geniş tarih, bilgi ve kültürü olduğunu 
söyledim ve birinci ağızdan olayları 
dinleyip hafızasına yer etmiş olan 
bu canlı tarihin yanına gittik. 
Öğle namaz vakti olduğu için 
namazı birlikte kıldıktan sonra 
misafi rleri amcamla tanıştırdım. 
Camide oturduk, amcam; olanları 
ve yaşanılan kahramanlıklarını 
anlatırken bir yandan heyecanlanıyor 
bir yandan hüzünlenip gözleri 
sulanıyor, kendini toparlıyor ve 
anlatmaya devam ediyordu. Sanki 
o savaşın içinde imiş gibi askerin 
hangi istikametten Bardız’a geldiğini, 
Rusların Bardız’ı nasıl bırakıp terk 
ettiklerini,  Bardız Kalesi’ndeki Rus 
depolarının nasıl ele geçirildiğini 
tek tek anlatmıştı. Misafi rler çok 
etkilenmişlerdi. Tabii bu arada ben 
de epey bilgi edinmiş oldum. Tekrar 

Tabii bu konu 
ile ilgili rahmetli 

amcam Alişan 
Çakmur’un geniş 

tarih, bilgi ve 
kültürü olduğunu 

söyledim ve birinci 
ağızdan olayları 

dinleyip hafızasına 
yer etmiş olan bu 

canlı tarihin yanına 
gittik.

Emin Çakmur 
Eski Bardız Muhtarı 

Şehitlerimize
Yürüyüş
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görüşme dileği ile misafi rleri böylece 
uğurladık. 

Aylar geçtikten sonra 2003 yılı Temmuz 
ayı idi. Allahuekber Şehitliği’nde çadırlar 
kurulmuş, insanlar akın akın şehitliğe 
geliyordu. Dedim ki bu iş o gelişin sonucu.  
Aynı yıl kış mevsiminde Erzurum’dan büyük 
bir konvoyla Bardız’a gelindi. Bardızlılar 
olarak gelenleri ağırladık, tarihte olduğu 
gibi. Buradan Kızılçubuk köyü üzerinden 
Sarıkamış’a yüzlerce gönüllü yürüdü. 

Ertesi yıl ER-VAK başkanı Avukat Necati 
Bölükbaşı, Avukat Ercüment Şenol, Prof. 
Dr. Bingür Sönmez, Bardız’dan Sarıkamış’a 
kadar olan bölgedeki şehitlikleri tespit 
ettiler. Bu şehitliklerden Bardız Yaylası’na 
bir anıt yapılmasına karar verdiler. 
Bingür hocamın maddî desteğiyle Necati 
Bölükbaşı’nın yönetiminde Atatürkçü 
Düşünce Derneği Başkanı Kadir 
Değirmenci, Şenkaya Belediye Başkanı 
ve de özellikle o zamanki ortaokul 
müdürümüz olan Ahmet Şengül’ün de 
emekleri ve bizlerin de işin denetmenleri 
olarak müşterek bir çalışmayla anıt yapıldı. 
O zamanki Kolordu Komutanı Hayri 
Kıvrıkoğlu, Bedrettin Dalan ve Prof. Dr. 
Fikrettin Şahin Bey’in katılımlarıyla törenle 
açıldı. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.

Bundan sonra Sarıkamış Dayanışma 
Grubu’nun da katılımı ile her yıl yaz-
kış anma törenleri devam etti. Emekleri 
geçtiğine tanık olduğum Dursun Şen, 
Ercüment Şenol, rahmetli Turan Çakmur, 
Şenyurt Topal, Mehmet Gök, Ahmet 
Şengül, Görbil Özcan, Nihat Gürbüz,  
Bingür Sönmez, Necati Bölükbaşı ve Bardız 
halkına teşekkürlerimi iletiyorum.
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Tarihimizin en hüzünlü sayfalarından 
biri şüphesiz ki on binlerce vatan 
evladımızı şehit verdiğimiz Sarıkamış 
Harekâtı’dır.

1877-78 Osmanlı Rus Harbi’nde 
kaybedilen Kars, Ardahan, Sarıkamış 
gibi vatan topraklarını geri almak 
ve Kafkasya içlerine uzanmak 
düşüncesiyle hazırlanan bu harekâtla 
Rus ordusu çevrilip imha edilecekti 
ancak ne yazık ki hedefe tam 
ulaşamamıştır.

22 Aralık 1914 tarihinde Erzurum’dan 
başlatılan bu harekât, teçhizat 
bakımından üstün ve donanımlı 
düşmanla birlikte, acımasız soğuk ve 
tifüs gibi öldürücü hastalığa karşı da 
yapılmıştır. 

Rus, tifüs, soğuktan oluşan bu üçlü 
düşmana karşı imkânsızlıklar içerisinde 
mücadele eden ve düşmana ağır 
kayıplar da verdiren 3.Ordu’nun, 
kayıplar vererek 5 Ocak 1915 tarihinde 
geri çekilmesiyle birlikte Allahuekber 
ve Soğanlı Dağları’nda şehit olan on 
binlerce Mehmetçik, üzerlerine yağan 
karı, kefen yaparak ebedî uykularına 
dalmışlardır.

O tarihten bu yana uzun süre 
sessizliğini koruyan konu, Erzurum 
Kalkınma Vakfı’nın Sarıkamış 
Harekâtı’nı gündeme getirmesine kadar 
kimsenin ilgi alanına girmemiştir.  

Av. Necati Bölükbaşı’nın ER-VAK 
Başkanı olduğu 2002 yılında yapılan bir 
yönetim kurulu toplantısında Sarıkamış 
Harekâtı konusu masaya yatırılmış, ER-
VAK Yönetim Kurulu üyelerinin ittifakla 
aldığı karar neticesinde ‘Allahuekber 
Şehitleri ve Sarıkamış Harekâtı’  ER-
VAK’ın gündemine alınmıştır.

Bilindiği gibi Erzurum Kalkınma 
Vakfı kurulduğundan bu güne kadar 
geleneksel olarak ‘Sultan Sekisi’ isimli 
toplantılar yapmaktadır.

Sultan Sekisi toplantılarında her yıl, 
şehri ilgilendiren önemli konulardan 
biri seçilir ve bu konu etrafında 
farkındalık oluşturulup yol haritaları 
hazırlanmaktadır.

İşte 2003 yılındaki ‘Sultan Sekisi 
Toplantısı’nın konusu ‘Sarıkamış 
Harekâtı ve Allahuekber Şehitleri’ 
olmuştur. 

Üzerine paltosunu 
dahi almadan, 

kalın bir ceketle 
gelen Salim Dede, 
çam sakızı çoban 
armağanı misali 
bana bir simit ve 

bir elma getirmişti. 
Yürekten söylemem 

gerekirse bu 
hediyeler ömrümde 
aldığım en anlamlı 

ve kıymetli 
olanlardı. 

Ecz. Erdal Güzel
ER-VAK Başkanı

Allahuekber’de Her Taş, 
Her Gelincik Bir Hatıradır
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5 Temmuz 2003 tarihinde Dadaş Sineması 
Salonu’nda yapılan panelle birlikte Sarıkamış 
Harekâtı’yla ilgili ilk meşale ateşlenmiştir.  

llahuekber Dağları’ndan getirilen çiçeklerle 
süslenen salondaki panele halkın ilgisi çok 
büyük olmuş, ER-VAK tarafından bastırılan 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Özdemir’in ‘Bir Savaşın 
Bilinmeyen Öyküsü’ isimli kitabı izleyicilere 
ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

Dönemin Erzurum Valisi Mustafa Malay’ın, 
Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz’ un, 
Kolordu Komutanı Korgeneral Şaban Recai 
Öztürk ve Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz’ın destekleriyle 
hayat bulan bu girişim, aynı gün torunları 
ile şehitlerin buluşturulmasıyla maksadına 
ulaşmıştır.

5000 civarında Erzurumlu, dedelerinin şehit 
olduğu Allahuekber Dağı’na götürülmüş, 

A
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kurulan çadırlarda torunlar, geceyi şehit 
dedeleri ile birlikte geçirmişlerdir. 

Bu manevî hava ülkenin dört bir yanında 
karşılık bulmuş, böylece Sarıkamış Harekâtı 
ve Allahuekber Şehitleri yıllar sonra ülke 
gündemine taşınmıştır. 

ER-VAK bu heyecan fırtınasının devam etmesi 
için aynı yıl 22 Aralık günü 9. Kolordu’nun 
takip ettiği yolda şehitler anısına bir yürüyüş 
düzenlemiştir. 

2004 yılında da “90. yılında 90.000 Gazi ve 
Şehidimizi Anıyoruz.” sloganı ile yola çıkan 
ER-VAK; yine büyük bir katılımla Allahuekber 
Dağı’nda şehitleri anmış, aynı yıl Aralık ayında 
da aynı yürüyüşü devam ettirmiştir.

ış aylarında düzenlenen bu etkinliğe Atatürk 
Üniversitesi’nin yapmış olduğu kardan 
heykeller daha bir anlam katmış, gelişen bu 
süreçle birlikte Sarıkamış Harekâtı ile ilgili 
ardı ardına kitaplar, romanlar yazılmaya 
başlamıştır. 

2005 yılında ER-VAK Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçilmemle birlikte yakılan 
bu meşaleyi taşıma görevi şahsıma emanet 
edilmişti.  

Bu yıl içerisinde Erzurum Lisesi Konferans 
Salonu’nda 9.Kolordu Komutanlığı ve ER-VAK 
tarafından halkın büyük ilgi gösterdiği bir 
panel düzenlemiş, Temmuz ayında binlerce 
vatandaşımızı Allahuekber Dağları’ndaki 
şehitliğe götürerek burada yatan şehitlerimizle  
buluşturmuştuk. 

ER-VAK’ın katkılarıyla düzenlenen bu etkinlik 
esnasında Bardız’daki ‘Şehitlik Anıtı’ açılmış, 
katılanlara ER-VAK tarafından hazırlatılan 
Sarıkamış Harekâtı’nı anlatan birer CD 

ve broşür dağıtılmış; konunun gündemde 
tutulması için de yazılı ve görsel basında 
Sarıkamış Harekâtı’nın devamlı olarak yer 
alması sağlanmıştı.   

2006 yılının Temmuz ayında da yine ER-VAK 
tarafından düzenlenen bir organizasyonla 
binlerce vatandaşımızı Allahuekber 
Dağı’ndaki şehitliğe götürmüştük. Buradaki 
etkinliğe 9. Kolordu Komutanı Korgeneral 
Hayri Kıvrıkoğlu’nun büyük destek 
sağladığını bir kez daha şükranla ifade 
etmek isterim. 

Aynı yılın 22 Aralık günü yine Karskapı 
Şehitliği’nde devlet erkânı ve halkın katılımıyla 
Allahuekber Şehitleri’ni anmıştık.  

ER-VAK tarafından Sarıkamış Harekâtı’nın ülke 
gündemine taşınması ulusal basın organları 
tarafından da ilgiyle takip edilmiş, yapılan 
etkinlikler ülkenin dört bir yanında karşılık 
bulmuş, dolayısıyla Allahuekber Şehitleri 
ülkenin her tarafından duyulur olmuştu.

Binlerce insanımızla birlikte yaptığımız 
bu etkinlikler esnasında kelimelerle ifade 
edilmeyecek kadar duygusal ve ilginç olaylara 
da tanıklık etmiştik:

2006 yılında Kurban Bayramı’nın son 
günüydü. Erzurum’un süsü kar, bereketli bir 
şekilde yağıyordu. Yağan kar altında taziye 
evlerine yetişmeye çalışıyordum. Listem 
epey kalabalıktı. ‘İnşallah hepsine yetişirim.’ 
diye dua ediyordum. Bu telaş içerisindeyken 
cep telefonum çaldı. Arayan kadim dostum 
Ahmet Kurt Hoca, eczanemin önünde yaşlı 
bir dedenin beni aradığını söyledi. Ahmet 
Hoca’ya, dedeyi eczanemin üst katında 
bulunan Abdurrahman Gazi Vakfı’na 
götürmesini rica ettim.

K
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Taziye evinden çıkıp Abdurrahman Gazi 
Vakfı’na geldiğimde vakıftaki arkadaşlar, 
karşımda oturan sarışın, mavi gözlü sakallı 
dedenin misafi rim olduğunu söylediler. 

Selam verdikten sonra kendimi tanıttım ve 
ömrümde ilk defa gördüğüm bu güzel dedenin 
elini öptüm. 

Kısa bir muhabbetten sonra dede elindeki bez 
torbadan bir gazete çıkarıp bana uzattı.

Karadeniz’de çıkan bu yerel gazetenin 
manşetinde ‘Sarıkamış Şehitleri Erzurum’da 
anıldı!’ yazılıydı. 

Haberin altında ise Karskapı Şehitliği’nde 
yapmış olduğumuz etkinliğin fotoğrafı vardı.

Görüntü içinde benim kürsüde konuşma 
yaptığım resmim bulunuyordu. Dede, 
parmağını bu fotoğrafa basarak ‘Bu resimdeki 
sen misin?’ diye sordu. 

Trabzon’un Maçka ilçesinden olan dede, 
öyle ciddî bir şekilde bu soruyu sormuştu ki 
arkasından ne söyleyeceğinin merakına ve 
heyecanına kendimi kaptırdım.

‘Evet, benim’ deyince Sarıkamış Harekâtı ve 
Allahuekber Şehitleri için neler yaptığımızı 
anlatmamı istedi. 

Beni iyice merak sarmıştı. Sanki Dede 
tarafından sorgulanıyor ve test ediliyordum.

ER-VAK olarak yaptıklarımızı anlattım ve 
gösterdiği haberin 22 Aralık günü Karskapı 
Şehitliği’nde yaptığımız anma toplantısı 
olduğunu ifade ettim. 

ede, ikram edilen çayı yudumlarken o mavi 
gözleri Karadeniz’in coşkun dalgaları gibi 
birden doldu. İsminin Salim olduğunu 
öğrendiğim dede, babası Ahmet Hocaoğlu’nun 

Sarıkamış Harekâtı’na katıldığını ve bu savaşta 
yaralanıp ayak parmaklarının donduğunu 
anlatmaya başlayınca şairin ‘Mevsimden 
mevsime girdim böylece…’ dediği gibi farklı 
duygular içerisinde kendimi buldum. 

Salim Dede, babasının 1297 doğumlu, 
Hasan oğlu Ahmet Hocaoğlu olduğunu ve 
31.01.1926 yılında Erzincan’daki birliğinden 
terhis olduğunu, yörede Berberoğulları 
ismiyle bilindiklerini ifade edip ölene kadar 
Sarıkamış Harekâtı’yla ilgili hatıralarını hep 
canlı tuttuğunu ve kendilerine anlattığını 
söyledi.

Konu, Sarıkamış Harekâtı olunca gazetedeki 
haber ilgisini çekmiş ve bir an evvel gidip hem 
bu etkinlikleri yapan adamları bulayım hem de 
samimiyetlerini ölçeyim demiş. 

Benim için oldukça anlamlı olan bu ziyaret, 
Mustafa Kemal’in ‘Bu milletle neler yapılmaz 
ki!’ sözünü hatırlattı, diyebilirim. 

Üzerine paltosunu dahi almadan, kalın bir 
ceketle gelen Salim Dede, çam sakızı çoban 
armağanı misali bana bir simit ve bir elma 
getirmişti. Yürekten söylemem gerekirse bu 
hediyeler ömrümde aldığım en anlamlı ve 
kıymetli olanlardı. 

Vakit ikindiyi geçmişti, dışarda göz gözü 
görmüyordu. 

Salim Dede sohbet esnasında; ‘Arabanız varsa 
beni Allahuekber Dağları’na götürün şehitleri 
ziyaret edip, oraları göreceğim.’ dedi.

O güzel yürekli dedeye Allahuekber Dağları’na 
bu mevsimde gitmemizin mümkün olmadığını 
münasip bir dille anlatıp, nasip olursa Temmuz 
ayında yapacağımız etkinlikte götüreceğimizin 
sözünü verdim.

D
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Salim Dede’yi gece misafi r etmek istedimse 
de kabul etmedi. Sanki ateş almaya 
gelmişti.

Cumhuriyet Caddesi’ne gidip bir otobüs 
fi rmasından Maçka’ya bilet aldım. Aracın 
kalkmasına epeyce zaman vardı. Bu zaman 
içerisinde Salim Dede’yle birlikte ziyaret 
edemediğim taziye evlerine gittik. Bu arada 
din görevlisi olduğunu öğrendiğim Dede, 
her gittiğimiz yerde Kur’an-ı Kerim’den aşr-ı 
şerifl er okudu. 

Bu tablo karşısında taziyesi olan evlerin 
nasıl bir nasip içinde olduklarını düşündüm 
ve kendi kendime ‘Maçka’dan gel, taziye 
evlerine git ve Kur’an oku, ölmüşleri 
nasiplendir, akşam tekrar memleketine dön!’ 
diye aklımdan geçirdim. 

yrılık vakti gelmişti. Salim Dede’ye Sarıkamış 
Harekâtı’yla ilgili kitaplar ve bir CD hediye 
edip otobüse bindirirken babasından 
duyduklarını muhakkak yazmasını veya bir ses 
cihazına kaydetmesini rica edip elini öptüm. 

Bu kısa tanışma benim için çok anlamlı 
ve mesaj doluydu. Millet olma bilincini ve 
Türk Milleti’nin kültürel kodlarını yansıtan 
bu ziyaret belki de ciltler dolusu kitapla 
anlatılanların canlı bir yansımasıydı. 

Yaz geldi. Temmuz ayında Allahuekber 
Şehitleri için yapacağımız etkinlik için Salim 
Dede’yi telefonla defalarca aramama rağmen 
bir türlü ulaşamadım.

Allahuekber Dağları’na gidip şehitlerimizle 
buluşunca Salim Dede’yi ve buralarda gazi 
olan babası Ahmet Hocaoğlu’nu hatırladım.

Kırmızı gelinciklerin her birisinin şehit 
mezarlarını hatırlattığı ve her taşın altında 

bir sırrın yattığı bu kutsal mekânları gezerken 
toprağı vatan yapmak için canlarını feda eden 
şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla bir 
kez daha andım. 

Tarihsel seyri içerisinde Erzurum’da başlayan 
ve şehitlerin büyük bir kısmının Erzurum 
sınırları içerisinde kaldığı bu harekâtın 
Erzurumlular tarafından  ülke gündemine 
taşınması elbette ki manevî bir sorumluluğu 
yerine getirmekti, ER-VAK bunu başarmıştır.
        
Yıllar önce “Ey fi kri mukaddes, ruhu yüce, 
emaneti hak olan şehitlerimiz! Torunlarınız 
sizi unutmadı!” diyerek  yola çıkıp  anma 
etkinlikleri ile Allahuekber Şehitleri’ni ülke 
gündemine taşıyan ER-VAK, bugün maksadına 
ulaşmış hayırlı bir hizmeti yerine getirmenin 
huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktadır.

A
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Sarıkamış 
dağlarındaki en 
uzun süren  beş 
günlük Top yolu 

yürüyüşündeydik. 
Sağ olsun Bingür 

abi her  şeyi 
düşünmüştü. 

Arkamızda bizi 
takip eden traktör 
römorkuna yüklü  

mutfağa kadar   
her şey  dört 

dörtlüktü.

Bir yaz günü Allahuekber 
dağlarındaki kardeş mezarlarının 
yerlerini tesbit etmek üzere 
Bingür Sönmez, Ahmet Günay 
ve ben Erzurum’a indik.  Necati  
abinin(Bölükbaşı) emektar Lada’sıyla  
Hasankale’ye doğru yola koyulduk. 
Boyunlarımızda, ellerimizde 
kameralar, fotoğraf makinaları 
asılıydı. 
Sanıyorum Horasan civarındaydık. 
Necati abi bir benzin istasyonuna 
girdi. 
“Buradan sonra arazide yol alacağız,  
yakıt alalım, bu arada da istasyon 
sahibinden bize çay yapmasını isteriz. 
Birer bardak çay içeriz.” Dedi.
Aracı pompaya yaklaştırdıktan sonra 
araçtan indik.  Arkadaşlar istasyona 
girdiler. Ben de biraz dışarıda 
oyalandım. Bahçedeki çeşmeden elimi 
yüzümü yıkadım.  İstasyon binasına 
girerken içeriden yaşlı bir köylü 
Traktörüne mazotunu almış elinde 
fi şiyle çıkıyordu.  Çıkarken de iki de bir 
geriye dönüp içeriye doğru baktığını 
gördüm. Belli ki yeni gelenlere bir 
anlam veremeye çalışıyordu. 

Beni görünce bana doğru yaklaştı;  
boynumda asılı olan  kameralara  
bakarak,
“Beyim,  dedi. Nereye gidiyorsunuz?”
Ben  gururla ,Allahuekber’e, dedim.
Boynunu büktü, yüzüme acır gibi 
baktı baktı 
Niye? Dedi. Ama öyle bir niyeydi 
ki bu anlatılamaz.  Yani ne var o 
dağlarda?  Doğal göllerle, ırmaklarla, 
sarp  kayalıklarıyla süslü doğal ve 
vahşi güzellikler yok!
Düşündüm şimdi bu dayıya “kardeş 
mezarlarının yerlerini araştıracağız,” 
desem anlatamayacaktım derdimi. 
İkna da olmayacaktı.
Gülerek, “Dayı, dedim, her deli 
üstünü yırtmaz ki ?”
Dayım gözlerime  baktı baktı,
“Anladım yeğen,” dedi ve gitti. 

Askeri Bölge
Yine bir yaz günü Sarıkamış’tayız. 
Ben Ahmet Günay ve Bingür Sönmez.

Av. Erkan Karagöz
Sarıkamış Dayanışma Grubu Üyesi

Her Deli
Üstünü Yırtmaz ki
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Sarıkamış yakınlarındaki dağlarında 
toplu kardeş mezar yerlerinin 
tesbiti,  görüntülenmesi, ihyası için 
nelere yapılacağını yerinde görmek 
istiyoruz. Sabah erkenden Bingür 
abinin babasının  da görev yaptığı 
okulu ziyaret edip sonra dağlara 
doğru yola  çıkacaktık.
Okul müdürü okulun sorunlarını 
dile getirerek dershane sorununun 
olduğunu, daha iyi bir okul dileğini 
yerine getirdikten sonra, askeri 
birliğin okula yakın bir noktada  
Rus dönemi bir yapıyı ihya ettiği,  
kapılarının  pencerelerinin  gayet  
muntazam  hale getirildiğini, ancak  
daha sonra burayı kullanmaktan  
vazgeçtiğini,  binanın  boş olduğunu,  
bu binanın  Bingür Sönmez 
aracılığıyla Genel Kurmaydan okul 
için  verilmesini  sağlanmasını 
isteyince okulu görmek istedik. 
Gerçekten de bina boş ve bir 
okul için oldukça elverişli bir 
konumdaydı. Bingür abi başvuruda 
kullanmak üzere “binanın resimlerini 
çekelim, deyince ben birkaç kare  
resim aldım. 
Daha sonra dağlara çıkmak için 
arabamıza bindik. Zamanımız  dardı. 
Saat 14’ deki uçağımıza yetişmek 
zorundaydık. 
Dağlardaki incelememizi yaptıktan 
sonra, yaklaşık bir-bir buçuk saat 
sonra  geriye Sarıkamış’a döndük. 
arıkamış’ta Bingür abinin dostu 
bir esnafa uğradık. Daha yeni 
oturmuştuk ki  sivil  giyimi biri  
kapıyı açarak, dışarıdaki arabanın 

kime ait olduğunu sordu; ben 
“benim, dedim. Çünkü o kiralık 
arabayı ben kullanıyordum. Dışarı 
çıktım, adam bana karakola kadar 
gitmemiz gerektiğini,  hakkımızda 
şikayet olduğunu söyledi.
Biraz beklemesini söyleyerek 
içeri girdim durumu arkadaşlara 
aktardım. 
“Biz de geleceğiz, dediler. 
Birlikte karakola gittik. 
Karakolda, akımızda ihbar olduğu, 
askeri bölgenin resmini çektiğimizi 
söylediler. 
Ben,  “ben çektim”, dedim, amacımızı 
anlattım kısaca. 
Bingür abi hemen atıldı, “ hayır  ben 
çekmesini  söyledim;  benim ifademi 
alın, dedi. 
Zanlı, şüpheli sayısı ikiye çıkmış 
oldu böylece. Ahmet abiye göz 
ucuyla baktım. Şimdi o da  “hayır 
ben  çektim,  dese biz bu karakoldan 
çıkamayacaktık. Allahtan zanlıların 
başında dünyaca ünlü,  saygın kalp 
cerrahı Bingür Sönmez  vardı da bize  
kibar davranıyorlardı. 
Bingür abi, “Bir an evvel  ifademizi 
verelim  yola  çıkmamız gerekiyor,  
saat 14 de uçağımız  var,” dedi ama 
biraz sonra karakola bir telefon 
geldi. Savcı bey bizi bizzat görmek ve 
ifademizi almak istiyormuş. 
Aslında savcının derdi Bingür  
hocamla  tanışmaktı. Telefonda 
ikna edemedik. Savcılığın yolunu 
tuttuk.Savcı bey bizi şüpheli gibi  

S
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değil,  birer konuk gibi ağırladı.   Bingür 
abiye  iltifatlar ediyor,  saygıda kusur 
etmiyordu. Biz, “uçağımız”  dedikçe o çay 
ısmarlıyor;  bir türlü ifadeye geçmiyordu. 
Tek şüpheli ben olsam sorun yoktu, Bingür 
abi de gönüllü  şüpheli olmuştu. Bu da işi 
uzatacaktı.
eyse sonunda makinadaki SD kartı (fotoğraf 
kartını)  aldılar  kendi bilgisayarlarına 
aktardılar, resimlere  baktılar.  Hepsi hepsi 
iki kare resimdi. Başkaca bir  şey yoktu 
binaya ilişkin. 
Çaylar bir daha tazelendi, ifadelerimiz 
alındı. Doğal olarak en uzun ifade binigür 
abininkiydi çünkü savcı bey arada bir 

yakınının sağlık  sorununu  soruyor, sonra 
hocamızı  nasıl  taktir ettiğini, izlediğini 
anlatıyordu. 
Sonunda savcılıktan çıktık. Ucu ucuna uçağa 
yetişebildik.
Soruşturma bir yıla yakın sürdü. 

Köy Ekmeği-Köy Peyniri
Sarıkamış dağlarındaki en uzun süren  beş 
günlük Top yolu yürüyüşündeydik. Sağ 
olsun Bingür abi her  şeyi düşünmüştü. 
Arkamızda bizi takip eden traktör 
römorkuna yüklü  mutfağa kadar   her şey  
dört dörtlüktü.

N
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Yürüyüşün 3.günüydü. Necati abi ben ve 
Nusret abi yürüyüş kolunun epey önünde 
yürüyorduk. Canımız yine bir şeye sıkılmıştı 
ama neye bilmiyorum. Muhtemelen kılavuza 
kızmıştık. 
ecati abi, “Gelsene kardeş biz bunların 
yemeğini yemeyelim. Gidip şu sırtta sığırları 
otlatan çobandan tandır ekmeği ve köy 
peyniri alıp yiyelim” dedi. 
Bu fi kir aklıma yatmıştı.
Üçümüz dağın yamacına tırmanmaya 
başladık. Bir süre sonra çıktıktan sonra 
çobana ulaştık.
Selam-sabah derken meramımızı anlattık. 
Yirmi beş yaşlarında bir gençti. Rüzgar 
ve güneş yanığı yüzüyle bize bakarak 
gülümsedi. 
“Dayı siz ne zamandan kalmışsınız? Biz artık 
onları yemiyoruz” dedi. 
“Nasıl yani, ne yiyorsunuz peki?”
“Her gün bir arkadaşımız aşağı iniyor, 
BİM’den  ekmek, sucuk, salam, sosis alıp 
geliyorlar, onları yiyoruz.  Bu devirde kim 
peynir ekmek yer ki?”  Dedi. 
Doğrusu biz bu yanıtı beklemiyorduk.
“Ha öyle mi?  Sağ ol yeğen,” deyip kös kös 
geri döndük.
Akşam ellerimizde yemek tepsileri traktör 
-mutfağımızda sıraya girmiştik.

N
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Sayın Av. Necati Bölükbaşı’nın ER-VAK 
başkanlığına seçilmesiyle ER-VAK’ta 
yeni dönem başladı. Erzurum’daki 
sivil toplum kuruluşları ve bir kısım 
vakıfl ar ER-VAK’ın bünyesinde bir 
araya geldiler. ER-VAK’ın sekretaryası 
altında toplantılar yapıldı. 
Erzurum için projeler gündeme 
getirildi. Geleneksel “Sultan Sekisi” 
toplantılarına devam edildi. Askerî 
makamlarla ilişkiler sıkılaştırıldı. 
Bu cümleden olmak üzere Aziziye 
ve Hamidiye tabyaları halka açıldı, 
yolları gözden geçirildi, eksiklikleri 
giderildi, saha ağaçlandırılması 
yapıldı, su problemi DSİ’de çalışan 
arkadaşlar tarafından sondaj 
yapılarak çözüldü (90 metreden 
su çıkarıldı). Muhtelif tepelere su 
tankları yerleştirilerek su problemi 
çözüldü. Tören alanı tanzim edildi, 
büyük bir bayrak direği ve devasa bir 
bayrak göndere çekildi. Topçu Alay 
komutanı rahmetli (Afganistan’da 
trafi k kazasında şehit oldu) Faruk 
Albay’ın bu çalışmalarda desteklerini 
belirtmeden geçemeyiz. Kendisi 
hem tabyalarda hem de Sarıkamış 
Şehitlerini Anma Programlarında 

ER-VAK’ın yanında olmuş ve değerli 
fi kirlerinden istifade edilmiştir.

2003 yılında Sarıkamış Şehitleri’ni 
anma gündeme geldi. İstişareler 
ve görüşmeler sonunda bu fi kir, 
fevkalade ilgi gördü. Meşakkatli bir 
programdı. Ancak, askerî makamların 
desteği sivil toplum kuruluşların 
olumlu görüşleri sayesinde umulanın 
üzerinde iştirak sağlandı.

Programın çerçevesi; katılımcılar için 
temin edilen araçlarla Allahuekber 
Dağı’na çıkılacak, gece kalınacak, 
sabah şehitlikte tören yapılıp 
dönülecek. (Ben programın detayına 
girmiyorum.) Ancak şehitliğe bayrak 
dikilmesi gündeme geldi. Bayrak 
nasıl olmalıydı? Yapılan istişareler 
sonucunda yansıtıcı malzemeden 
yapılmasının uygun olacağı görüşü 
hâkim oldu ve bu görev tarafıma 
tevdi edildi. ER-VAK tarafından 
hazırlanan bayrak, askerler tarafından 
belirtilen tepeye dikilecekti. 220x160 
ebadında sac levhanın her iki tarafına 
yansıtıcı malzeme ile bayrak yapılıp 
çerçeve içerisine alındı. Her iki yana 
2 metre uzunluğunda payanda ve 

ER-VAK Oltu 
şubesinden 

arkadaşları 
çağırdım, durumu 
izah ettim gerekli 

olan malzemeyi 
hazırlayıp 

Allahuekber Dağı’na 
dikmeyi büyük bir 

şeref telakki ederek 
vazifeyi üstlendiler. 
Bir hafta içerisinde 
bayrak tarif edilen 

yere dikilmişti, 
fotoğrafını çekip 

gönderdiler. 
Fotoğrafı Necati 
abiye gösterdim, 

çok memnun oldu. 
Sebep olanlardan ve 

emeği geçenlerden 
Allah razı olsun.

Ferudun Önal 
Karayolları Emekli Böl. Md.

Zirveye Dikilen
Bayrak 
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ankraj pabuçları hazırlandı ve ekiplerimiz 
tarafından tören alanına gönderildi. 

5 Temmuz 2003’te Allahuekber Dağı’na 
hareket edildi. Şenkaya ilçesinden geçilerek 
yayla yolu üzerinden tören alanına ulaşıldı. 
Tahminlerin üzerinde iştirak vardı. Askerî 
makamlar projeyi desteklemiş ve yardımcı 
olmuşlardı. Tören alanına, biri askerler için 
diğeri ise siviller için hazırlanan iki adet 350 
kişilik çadır kurmuşlardı. Sair ihtiyaçlar için 
de hazırlıklar tamamlanmıştı. Alana kurulan 
platformda konuşmalar yapıldı. Erzurum valisi 
Sn. Mustafa Malay konuşmasında “5 Temmuz 
saat 17.00’te üşüyoruz, bunun Aralık ayında 
olduğunu düşünürseniz çekilen zorluğu daha 
iyi anlamış oluruz.” diyordu. Evet, 5 Temmuz 
saat 17.00’da üşümeye başlamıştık.

Ve O Gece

Gece kalınacağı için hazırlıklar buna göre 
yapılmıştı. Konuşmalar bittikten sonra 
hazırlanan yemekler dağıtıldı, üç noktada 
cağ döner vurulup misafi rlere ikram edildi. 
Orman Müdürlüğünce temin edilen iki 
kamyon yakacak odun sayesinde öbek öbek 
yakılan ateşler  (birkaç yerde bidonlar 
içinde yakıldı) ve o ateşler etrafında 
toplanan misafi rler arasında sabaha kadar 
tatlı sohbetler yapıldı. Gecenin ilerleyen 
saatlerinde hafızlarımız hatim indirdiler. 
Bir kısım misafi rler çadırlara çekildi. Hafız 
İsmail Kırküzer tarafından güzel bir sabah 
ezanı okundu. Kahvaltıdan sonra saat 09.30-
10.00’a doğru Allahuekber Dağı’nda bulunan 
300-400 metre mesafedeki şehitlik alanında 
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toplanıldı. Konuşmalar yapıldı, şehitlerimiz 
yâd edildi ve dualar okundu. Dönüş zamanı 
gelmişti ancak getirdiğimiz bayrak yerine 
konulmamıştı. Necati ağabey; askerlerin 
bayrağı yerine koyup sabitleştirecek 
malzemeleri olmadığından konulamadığını 
söyledi. Malzemelerimiz ve bayraklar otlar 
arasında kalmıştı. Yapacak bir şey yoktu, 
ya geri gidecek ya da bir şekilde yerine 
konacaktı. Döndükten sonra ER-VAK Oltu 
şubesinden arkadaşları çağırdım, durumu 
izah ettim gerekli olan malzemeyi hazırlayıp 
Allahuekber Dağı’na dikmeyi büyük bir şeref 
telakki ederek vazifeyi üstlendiler. Bir hafta 
içerisinde bayrak tarif edilen yere dikilmişti, 
fotoğrafını çekip gönderdiler. Fotoğrafı 
Necati abiye gösterdim, çok memnun oldu. 
Sebep olanlardan ve emeği geçenlerden 
Allah razı olsun.

Bu programın ikinci ayağı, Sarıkamış’a inişin 
canlandırılması idi. Horasan, Karaurgan, 
Gaziler (Bardız) güzergahı takip edilip 
Karaurgan ile Gaziler arasında bulunan 
Çakırbaba bakımevinden Kızılçubuk’a giden 
yolların kardan temizlenip açık tutulması 
görevi de Karayolları ve Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğü’ne verildi. İl müdürü Sn. Osman 
Ardahanlıoğlu ile müşterek çalışılarak yollar 
açıldı. Endişeliydik, kar yağarsa hele hele 
fırtına olursa işimiz zor olacaktı. Allah’a 
şükür o gün çok güzel bir gündü. Hani 
derler ya mum sönmüyordu. Yürüyüş alayı 
Kızılçubuk’tan 4-5 km geride yola koyuldu. 
Kızılçubuk köyünün sırtından aşılarak 
Sarıkamış’a inildi. Sarıkamış’ta hem asker 
hem de sivil protokol alkışlarla yürüyüş 
alayını karşıladı. Yürüyüş alayına beklenenin 
üzerinde katılım sağlanmıştı.

Bu program da aksamadan hayata geçirildi 
ve bir tarih atılmıştı, tarihe not düşülmüştü. 
Bugün devam eden Sarıkamış Şehitlerini 
Anma Programları düzenlenmesi fi kri, 
farklı alan ve biçimde icra edilse de ER-
VAK’a ve o dönemin yönetim kurulu ve 
başkanına borçludur. Emeği geçen, yardım 
eden, katılan, destekleyen ve hû çeken 
herkesten Allah razı olsun diyor saygılarımı 
sunuyorum.





.

Manevi destekçimiz. Feyyaz İbrahimhakkıoğlu.
Noksanlarımızı tamamlardı.
Amcası Feyyaz Efendi esir düşer, yurda döndüğünde 
vereme duçardır. Memleketi Erzurum’a ulaşamadan 
Ankara’da vefat eder.
Amcasının adını Feyyaz Abi’mize verirler.
ehitleri anma olayının rüyasını görmüş ve bir tek 
bana anlatmış, rüyasını kimseye söylemememi de 
bana tembihlemiştir. 
Makamı cennet olsun. (Necati Bölükbaşı’nın notu)

Ş





107Sarıkamış

.

Ben, 1968 tarihinde Erzurum’un 
Şenkaya İlçesi Çatalelma (Nüsünk) 
köyünde doğdum.  İlkokulu Çatalelma 
köyünde, ortaokulu Kars’ın Sarıkamış 
ilçesine bağlı Topdağı köyünde 
(Yeniköy) ve lise eğitimimi ise Ankara 
Keçiören Lisesi’nde okudum.  

Benim doğduğum topraklarda 
toplumsal yaşamın Urartular ile 
başladığı biliniyor.  Sonra benim 
köyümü de içine alan bölge, tarihî 
süreç içerisinde sırasıyla Saka 
Türkleri’nin bir kolu olan Toalar, 
Gürcüler, Kimmerler, Medler, 
Selefküsler, Roma, Sasani ve Gürcü-
Bizanslıların hâkimiyetinde kalmıştır. 
Daha sonra Hz. Osman döneminde 
İslam ile tanışır ve 1064 yılında 
Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci 
hükümdarı Alpaslan (Alp Aslan) 
tarafından Türk hâkimiyetine 
girmiştir.  Farklı tarihî kaynaklara 
göre Yavuz Sultan Selim/Kanunî 
Sultan Süleyman döneminde Osmanlı 
topraklarına dahil edilinceye kadar 
Saltuklular, Erzurum Selçukluları, 
İlhanlılar, Timur, Karakoyunlu ve 
Akkoyunlu devletleri, Şah İsmail ve 
Kıpçak Atabekler idaresinde kalmıştır.  

Tarihte 93 Harbi olarak bilinen 1877-
1878 (Rumi 1293)

Osmanlı-Rus Harbi ile Bardız ve 
çevresinde bulunan köylerimiz 
Rus işgaline girmiştir. Osmanlı-
Rus savaşı sırasında Rus işgalinde 
yaşamak istemeyen halkın önemli 
bir kısmı Osmanlı sınırlarında 
kalan topraklara muhacir olarak 
göç etmişlerdir. Topraklarını terk 
etmeyen bölge halkı uzun yıllar Rus 
işgali altında yaşamışlardır. I. Dünya 
Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 
ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı 
İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu 
arasında Sarıkamış ve çevresinde 
(Oltu, Narman, Penek, Horasan, 
Bardız, Mecingirt, Karaurgan, Divik) 
gerçekleşen çatışmalar ve kötü 
iklim koşulları nedeniyle Osmanlı 
İmparatorluğu çok büyük kayıplar 
vermiştir.  Sarıkamış Harekâtı olarak 
adlandırılan bu savaş sırasında Bardız 
(yeni adı Gaziler) ve çevresindeki 
köylerimiz Enver Paşa komutasındaki 
Osmanlı ordusuna ev sahipliği 
yapmıştır.  Bardız ve Oltu’dan 
hareket edip Soğanlı ve Allahuekber 
Dağları’nda Ruslara karşı yapılan 

Ama vazgeçmiş 
değilim. Bölgemizde 

artık güvenlik 
sorunu kalmadı. 

En kısa zamanda 
Allahuekber 
Dağları’nın 

eteklerinde bulunan 
Çatalelma köyü 

yaylasındaki 
şehitlik abidesinin 

yapımını, yerel 
yöneticilerden 
gerekli izinler 

aldıktan sonra 
tamamlamak 

istiyorum. 

Prof. Dr. Fikrettin Şahin

Çatalelma Köyü 
Şehitliği  



108 Sarıkamış

muharebe, yanı sıra ağır kış koşulları ve tifüs 
salgını nedeniyle büyük kayıplar veren (farklı 
kaynaklara göre 23.000-90.000 askerimiz 
şehit olmuştur) Osmanlı ordusunun 
başlattığı Sarıkamış Harekâtı başarısızlık ile 
sonuçlanmıştır.  Daha sonra 16 Şubat 1916’da 
Erzurum, Ruslar tarafından işgal edilmiştir.  
Birinci Dünya Savaşı sırasında Bardız ve 
çevresindeki köylerden çok sayıda insan, 
Ruslar tarafından savaş esiri olarak alınıp 
Sibirya’ya sürülmüştür.  Ayrıca savaş sırası 
ve sonrasında bölge, Ermeniler tarafından 
yağmalanmış ve mezalime uğramıştır.  Bütün 
bu trajediler, Erzurum ve Kars’ı içine alan 
bölgenin 12 Mart -26 Nisan 1918 tarihleri 
arasında Kâzım Karabekir ve Halit Paşaların 
komutası altında verilen mücadeleler 
sonucunda Rus işgalinden ve Ermeni 
mezaliminden kurtarılması ile sona ermiştir.  
Birinci Dünya Savaşı sırasında muhacir 
olan bölge halkının önemli bir kısmı geriye 
dönerek topraklarına kavuşmuşlardır. 

arıkamış Şehitleri’ni Anma Törenleri, benim 
de doğduğum ve büyüdüğüm topraklarda 
yaşanmış ve acı hatıraları olan, 1914-1915 
yılları arasında Osmanlı-Rus savaşı sırasında 
Allahuekber ve Soğanlı Dağları’nda şehit 
düşen askerlerimizi anmak, aziz hatıralarını 
yaşatmak, vatan toprakları için verilen 
mücadelenin ve dökülen kanın anlam ve 
önemini sonraki nesillere aktarmak için 
organize edilmektedir. 

İlk defa 2002 yılın sonunda Erzurum 
Kalkınma Vakfı (ER-VAK) nın aldığı karar 
gereği, Başkan Av.  Necati Bölükbaşı’nın 
önderliğinde teşvikleri ile başlatılmıştır. 2003 
yılında ER-VAK tarafında düzenlenen Sultan 
Sekisi toplantısının konusu olarak belirlenen 
Sarıkamış Harekâtı ve Allahuekber Şehitleri 

ile ilgili Dadaş Sineması Salonu’nda panel 
düzenlenmişti.  Bu panele akrabam olan Prof. 
Dr.  Bingür Sönmez de katılmıştı.  Bu toplantı 
sonrası benim de içinde bulunduğum ve çok 
sayıda akademisyen, öğrenci ve halkın katılımı 
ile Allahuekber Dağları’ndaki şehitlikleri 
ziyaret ettik ve geceyi orada kurulan 
çadırlarda geçirdik. İlkbahar mevsimi olmasına 
rağmen gecenin ilerleyen saatlerinde çadır 
içinde iliklerime kadar işleyen bir soğuk hava 
ile karşılaşmıştım. Bu durum bana Allahuekber 
ve Soğanlı Dağları’nın eteklerinde donarak 
yaşamlarını kaybeden askerlerimizin aziz 
hatıralarını daha iyi anlama ve hissetme fırsatı 
vermişti. O günlerde Atatürk Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olarak çalışmaktaydım.  
Sarıkamış Harekâtı ile ilgili haberlere ilk defa 
yerel ve ulusal medyada geniş bir şekilde 
yer verilmeye başlanmıştı. Daha sonra 
dönemin Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yaşar Sütbeyaz’ın  destek ve teşvikleri ile 
konu hakkında üniversitemizde çalıştaylar, 
seminerler ve konferanslar organize edilmişti. 
Fırsat buldukça bu tür toplantılara katılarak 
aile büyüklerimizden duyduğumuz savaş 
dönemine ait acı hatıraların tarihî bilgi ve 
belgelerine ulaşmıştım.  

Haziran 2006 tarihinde Prof Dr. Bingür 
Sönmez, ER-VAK ve Bardız halkının el birliği 
ile Bardız yaylasında (Soğanlı Dağı’nın 
başlangıç noktası) kurulmuş bir şehitlik 
abidesinin açılışına İstanbul’dan katıldım. 
Bu açılışa Yeditepe Üniversitesi’nin kurucu 
Başkanı Bedrettin Dalan ve ailesi ile birlikte 
gitmiştik. Şehitlik abidesinin açılışına çok 
sayıda bölge insanı ve dışarıdan ziyaretçiler 
katılmıştı.  Bölgenin tarihî ve stratejik önemi 
hakkında detaylı bilgi edinmiş oldum. Bu tür 
abidelerin varlığının;  bölgenin ve ülkenin 
tarihî geçmişini, gelecek nesillere aktarma 

S
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konusunda önemli olduğunu çok daha iyi 
anladım.  Sarıkamış Harekâtı sırasında 
şehit olan askerlerimizin defnedildiği toplu 
mezarlardan bir tanesi de benim köyümün 
yaylası önünde bulunan Şeran düzlüğü 
içinde yer almaktadır. Ben, bu törenden 
çok etkilenmiştim. Bizim köyümüzün 
yaylasındaki şehitlik abidesinin de dikilmesi 
konusunda inisiyatif almak istedim. Dönemin 
Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan 
bey ile irtibat kurdum. Bana yaylamızdaki 
şehitliğe inşaat malzemelerinin taşınması 
için yol yapımı konusunda yardımcı 
olacaktı. Bir süre sonra bölgede güvenliğini 
tehdit eden unsurların var olduğu rapor 
edilmesi nedeniyle abidenin kurulmasını 
gerçekleştiremedik. Ama vazgeçmiş değilim. 

Bölgemizde artık güvenlik sorunu kalmadı. 
En kısa zamanda Allahuekber Dağları’nın 
eteklerinde bulunan Çatalelma köyü 
yaylasındaki şehitlik abidesinin yapımını, 
yerel yöneticilerden gerekli izinler aldıktan 
sonra tamamlamak istiyorum.  Sarıkamış 
Şehitlerini Anma Törenleri’nin başlatılması ve 
sürdürülmesine öncülük edenlere de teşekkür 
ederim.
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A

1971 Erzurum doğumluyum. İlk, orta 
ve yüksek öğrenimimi Erzurum’da; 
yüksek lisansımı Selçuk Üniversitesi’nde,  
tamamladım.  

2003 yılında “Sultan Sekisi” etkinlikleri 
kapsamında  ERVAK Allahuekber şehitlerini 
anma programı düzenledi. Dönemin ERVAK 
Başkanı kıymetli büyüğüm Av. Necati 
Bölükbaşı’nın davetiyle bir grup hafız 
arkadaşla ilk defa yapılacak bu anlamlı 
etkinliğe iştirak ettik.  Şühedanın torunları 
olarak bizi ziyadesiyle heyecanlandıran 
etkinliğe gitmek üzere günler öncesinden 
hazırlıklara başladık. Büyük gün geldiğinde, 
Erzurum şehir merkezinden yola çıkmak 
üzere toplanma yerinde buluştuk.  Sanki 
uzun bir yola çıkacaktık. Yolda gideceğimiz 
yerin ruhuna uygun olarak sohbetler ve 
dualar ettik; Kur’an’lar, kasideler, gazeller 
okuduk. Yaklaşık üç saatlik yolculuğun 
ardından Allahuekber dağlarına vardık.

skeriyenin kurduğu çadırlardan biri 
bize tahsis edilmiş, çadırda ses sistemi 
kurulmuştu. Çadırımızda hatimler 
okuduk, Kurân-ı Kerim tilâvetleri yaptık, 
dualarımızı şühedanın ruhuna bağışladık. 
Sabah namazında buluşmak üzere herkes 
kendi dünyasına çekildi… O gün hava 
çok soğuktu. Lâkin ecdadımızın ruhuna 
saygıdan sabaha kadar göz kırpmadık. 

Tekrar tekrar Kur’an tilavet edip hatimler 
okuduk. Saba makamında Sabah ezanı 
okuma görevi bana tevdi edilmişti. Dışarıda 
müthiş bir soğuk vardı. Sabah namazı 
vakti geldi. Ezanını okumak için mikrofonu 
elime aldığımda, siz deyin soğuktan, ben 
diyeyim heyecandan, adını koyamadığım 
duygulardan olsa gerek, ellerim sanki ilk 
kez mikrofonla tanışıyormuşçasına tir tir 
titriyordu. Allahuekber dağlarında kendime 
“Allahuekber!” nidalarını Rabbim sana nasip 
etti İsmail, haydi!” dedim ve saba makamında 
“Allahuekber” dediğimi biliyorum; dağlardan 
yankılanan “Allahuekber Allahuekber” 
sesleri… Sanki karşı tepelerden birileri 
“Allahuekber” nidalarıyla mukabele ediyor. 
Ayaklarım yerden kesildi sandım. Ürperdim 
biraz. “Essalatü hayrun minennevm!” 
dediğimde ayak sesleri işittim, gözlerimi 
açtığımda programa katılan insanları, resmi 
sivil idarecileri hemen herkesi karşımda 
gördüm. Ağlayan, tekbir getiren onlarca 
insan…

Hayatım boyunca ne öyle bir ezan 
okuyabildim daha, ne o duyguyu 
yaşayabildim. Bulutların üzerinde miyim, 
rüyada mıyım bilemedim.

Tüm şehitlerimize rahmet dilerken, o anları 
yaşatan Allah’ıma hamdolsun.

İsmail Kırküzere

Saba Makamında
Sabah Ezanı Okumak…
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Bir davası olmalı insanın. Yemek 
içmek gibi ihtiyaçlardan farklı, onu 
hayvandan farklı kılacak Millî ve Dînî 
bir davası olmalı.

İşte böyle dava sahibi etme amacıyla 
yetiştiririz izcileri. Diğer gençlerden 
farklı olarak kitaptan değil zamandan 
ve topraktan okutur, yani, aynı anda, 
aynı yerde yaşatarak “Millî Bilinç 
Faaliyetlerimizde” öğretiriz geçmişi.

Çanakkale 57. Alay yürüyüşü, 
Allahuekber dağı şehitlerini anma 
faaliyeti, Bosna Hersek – Ayvazdede, 
Musalla, Srebrenitsa törenleri, 
Azerbaycan- Kafkas İslâm ordusu, Hocalı 
katliamı törenleri, 19 Mayıs Samsun, 
Manisa Demirci akıncıları ve daha 
onlarcası... Biz hep orada ve aynı anda 
aynı yerde şehitlerimizin yanındayız.

Şehitlerin yiğitleri, “ Dedeciğim ben 
geldim” fi kriyle hep yanlarındadır.

Şehitlik nasıl nasip meselesi ise 
şehitleri sevebilmek de nasip işidir.

Ve biz her yıl kat be kat artan 
sayılarda izciyi ağırlarız Milli Bilinç 
temalı faaliyetlerimizde.

İşte Allahuekber dağı Milli Bilinç 
faaliyetimizi de bu amaçlarla 
2005 yılında başlattık. Çok şükür 
aksatmadan da günümüze kadar 
geldik.

Hatıralarımız çok, anlatsak dinleyenin 
zamanı yetmez, internetten de 
izleyebileceğiniz gibi saatlerce 
videomuz var bu faaliyet hakkında, 
anlatacağım hatıra da şu an internette 
izlenebilir lâkin kitap sınırlı, herkesin 
zamanı dar bu yüzden özetle 
gitmekte fayda var.

Ordumuz, Gaziler köyünü yeniden 
fethettiklerinde minareye çekecek 
bayrak bulunamamış ve alay sancağı, 
bir askerin ezan okuması ile Gaziler 
köyü camii minaresine çekilmiş. İşte 
tam da burada başlar hikâyemiz.

Yoktu böyle bir tören, dizimize kadar 
balçıktı o zamanlar köy meydanı. Gide 
gele, sonunda resmi törenler haline 
getirmeyi ve Erzurum’umuzun buna 
sahip çıkmasını başardık. Biz tarihi 
anlık yaşatırdık gençlere ve bu tarih 
Erzurum’dan başlardı. Erzurumlu 
olmayan bizler de öyle yaptık.

İngilizce olarak, 
“Ben Filipinli izci 

lideriyim. Burada, 
şehit olan askerleri 
hissettim. Onların 

karşılaştıkları 
zorlukları, 

binlercesinin incecik 
elbiselerle dinleri 
ve vatanları için 

bir emirle şehadete 
yürümelerini 

hissettim. Ben 
Müslüman olmak 

istiyorum” dedi.

Hasan D. Subaşı
Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı

Allahuekber Dağları 
ve Filipin’li
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Gerçi, Erzurum’lu gençlerin cepheye 
erzak taşımasının sembolik törenlerini de 
yaptık Erzurum merkezde. Hattâ bunun 
için rölyef bile yapıldı ve birilerinin 
manzarasını bozana değin kaldı duvarda. 
Rölyef kaldırılınca biz de vazgeçmiştik bu 
törenlerden. Demek lâzım değildi!

Her yıl olduğu gibi yine Gaziler köyünde 
törenler yapıldı. Yürüyüş başladı.

aman zaman 500 izciye ulaştığımız vaki 
idi ancak hava, yol güvenliğinden dolayı 
mümkün mertebe 18 yaş üstü izci liderleri 
ile daha az kişinin katılımı ile yapmaya 
çalışırız bu faaliyetimizi.

Şartlar zor, ısı çok düşük, tırmanış çok 
uzun...

Kaynakyayla köyü okulu uzun zamandır 
izcilik tesisimiz. Eski okulu tamir etmiş ve 
basit bir tesis haline getirmiştik.

Bu faaliyetimiz uluslararası bir faaliyet ve 
bazen ondan fazla ülkenin izcileri katılır. 
Tecrübeli olanlar tesis dışındaki şehitlik 
yanında çadırlarını kurarlar.

İlk kez kar gören Arap ülkelerinden gelen 
izcilerimiz de genelde bina içinde kalırlar.

Eksi 45 dereceyi gördüğümüz geceler olur 
çadırda yatarken. Yanımızdaki su dolu 
çaydanlık bile dibine kadar donar. İnsanın 
nefesi çadırın tavanına çarpar ve kar olarak 
içeri yağar böyle gecelerde.

Ertesi gün de yayla köylülerini ziyaret eder 
en uzak şehitliğe kadar tipide yürür ve 
ziyaret ederiz.

Bizim için olmazsa olmaz ise her sabah 
yaptığımız bayrak törenlerimizdir.

Çok ciddi, askeriyedeki içtima törenleri gibidir.

Allahuekber dağında, tipinin içinde böyle 
bir törendeyiz. Göz gözü görmüyor, ayakta 
durmak bile zor.

İstiklâl marşımız okundu, bayrağımız ve 
katılan ülkelerin bayrakları göndere çekildi.

Katılanların arasından biri elini kaldırıp söz 
istedi ve bir adım ileri çıktı.

Yüzümüz gözümüz kapalı, iyice giyinmiş 
sarınmış sarmalanmışız. Kim olduğunu 
anlayamadım tabii.

İngilizce olarak, 

“Ben Filipinli izci lideriyim. Burada, 
şehit olan askerleri hissettim. Onların 

Z
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karşılaştıkları zorlukları, binlercesinin 
incecik elbiselerle dinleri ve vatanları için bir 
emirle şehadete yürümelerini hissettim. Ben 
Müslüman olmak istiyorum” dedi.

ava gibi, su gibi donduk, ağlamak istedim, 
ağlayamadım. Göz yaşlarım mı donmuştu 
acaba?

Filipinlerden duy, Lübnanlı izcilerin 
konvoyuna katıl, gel burada Müslüman ol.

Beraber geldiği izcilerin telkiniyle Kelime-i 
Şehadet getirerek oracıkta İslâmiyetle 
şerefl endi ve Filipinli Abdullah oluverdi.

Biz öyle biliyor ve inanıyoruz ki, Şehitler ölü 
değillerdir, O’nlar kendilerine gelen genç 
dimağlarla söyleşir.

Gençler aynı an ve yerde bulunmakla 
bundan daha çok etkilenir.

Yoksa kim izah edebilir ki, donan, titreyen, 
yorulan o gençler tekrar tekrar ve kat be 
kat artan sayılarda yeniden gelsin, kim izah 
edebilir, Filipinli Abdullah’ı.

H
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Yıl 2003, aylardan Temmuz, 
günlerden Cuma. Sarıkamış 
Harekâtı’nın üzerinden 89 yıl 
geçmiş. Erzurum Kalkınma Vakfı 
(ER-VAK) tarafından başlatılan 
“Sarıkamış Harekâtı’nı Anma” 
programı için Erzurum’da, Dadaş 
Sineması salonunda ER-VAK Başkanı 
Sayın Necati Bölükbaşı ve ekibinin 
gayretleriyle toplanıldı. Sarıkamış’ın 
Allahuekber Dağları’ndan getirilen 
çiçeklerle, sahne süslenmişti. Konulan 
çiçeklerin her biri, şehit kanlarıyla 
sulanmış o güzelim topraklarda 
açmışlardı. Çiçekler o kadar güzel, o 
kadar masum bir görüntüye sahipti 
ki bu düşüncelerle çiçeklere bakarken 
huşu ve saygı duymamak mümkün 
değildi. 

Program sunuculuğu bana 
verilmişti. Birkaç seneden beri 
hem sunuculuk yapıyor hem de 
şiirler seslendiriyordum. Ertesi 
gün, yani temmuzun beşinde 
Allahuekber Dağları’na gidecektik. 
Atatürk Üniversitesi ve şehrin çeşitli 
kurumları tarafından gönderilen 
servisler ve kendi araçlarıyla 
gelenlerle birlikte büyük bir konvoy 

halinde Erzurum’dan hareket ettik. 
Orada sunuculuk yapacağım için 
takım elbiseli olarak ben de servis 
araçlarından birine binmiştim. 
Temmuzun beşi olduğu için Erzurum 
gayet sıcaktı. Ceket bile fazlaydı. 
ER-VAK tarafından hazırlanan 
kumanyalar otobüslerde dağıtıldı. 
Hem bir şeyler yiyip içiyor hem de 
yanımızdakilerle sohbet ediyorduk. 
Erzurum’un Şenkaya ilçesine geldik. 
Oradan, greyderlerle düzeltilmiş 
toprak yoldan Allahuekber Dağları’na 
doğru ilerlemeye başladık. Tozlu bir 
yoldan geçerek törenin yapılacağı 
alana ulaştık. Askeriye bizler için 40 
çadır kurmuş, her çadırın içerisine 
20’şer tane uyku tulumu bırakmıştı. 
Çünkü törenden sonra geceyi dağda 
geçirecektik. Yine bölgenin yerel 
yönetim ve kurumları tarafından 
cağ kebapları vurularak başka 
yiyeceklerle birlikte gelen misafi rlere 
ikram edilecekti. Dağın zirve 
noktasının kuzeybatı tarafındaki tatlı 
bir eğim üzerinde törenin yapılacağı 
alan çadırlarla çevrelenmiş, yapılacak 
etkinlikler bu çadırlar içerisinde 
oturan kişiler tarafından izlenecekti. 

Gece gözüme uyku 
girmedi. Saat dört 

civarında kalkıp 
dışarı çıktım. Daha 
güneş doğmamıştı. 

Kaldığım çadırın 
biraz yukarısında 

bir kalabalığın 
olduğunu gördüm 

ve onlara doğru 
yürüdüm. Demek 

benim gibi 
uyuyamayanlar 

da vardı. 
Yaklaştığımda 

ER-VAK gençlik 
kolları çay  ve 

çorba hazırlamış, 
dağıtıyordu.

Prof. Hüseyin Yurttaş 

Sarıkamış Allahuekber 
Dağları’nda Bir Gece
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Konuşmalarla başlayan anma töreni, diğer 
etkinliklerle devam edip sonlandırıldı. 
Gelenlere, hazırlanan ikramlar sunuldu. 
Dört beş yerde kurulan cağ kebaplarının 
başında insanlar toplanmaya başladı. 
Yiyecekler yenilmiş çaylar içilmişti. Havanın 
da kararmaya başlamasıyla ortalık birden 
soğudu. Gündüz fazla gelen ceketler artık 
vücutlarımızı ısıtmıyordu. 

erkes yorulduğu için ya kendi arabalarına 
ya da askeriyenin hazırladığı çadırlara 
geçmeye başladılar. Ben de çadırda yatmaya 
karar verdim. Hava iyice soğumuş, üşümeye 
başlamıştım. Üstümde takım elbise vardı. 
Temmuz ayı olduğu için yanıma bir şey 

almayı gereksiz bulmuştum ama şimdi yanlış 
yaptığımı anlamıştım. Ancak yapacak bir şey 
yoktu. Bir çadırdan içeri girdim. Büyükçe 
olan çadırın içerisinde yirmi uyku tulumu 
bulunuyordu. Birinin içerisine elbiselerimle 
yattım, ama hâlâ üşüyordum. 

Aralık 1914-Ocak 1915’teki Sarıkamış 
Harekâtı’nda yaşananlar aklıma geldi. Aralık 
ayının sonu, ocak ayının başlarında, o soğuk 
fırtınalı günlerde askerimiz bu dağlarda, şu 
an benim bulunduğum yerde hem düşmanla, 
hem de soğukla mücadele ediyordu. 
Sıfırın altında 30’lara varan buz gibi hava, 
askerimizin en büyük düşmanıydı. Boşuna 
dememişlerdi “Mareşal Kış” diye. Yurdun 

H
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dört bir tarafından Sarıkamış cephesine 
koşan gencecik insanlardan bazıları, belki 
de ilk kez karla karşılaşıyordu. Soğuğun 
yüzleri okşayan yalancı esintisi onları bir 
daha ayılmayacakları derin bir uykuya 
daldırmıştı. Sevdiklerinden, evlerinden 
uzakta, vatanın kurtuluşu için geldikleri bu 
soğuk cehennemde kaderlerini yaşıyorlardı. 
Karla kaplı bir çukurun içerisinde düşmanı 
beklerken damarlarındaki kanın yavaş yavaş 
donmaya başladığını, artık el ve ayaklarının 
tutmadığını anlıyor, uyumak istiyorlardı, bir 
daha uyanmayacaklarını bilmeden. Binlerce 
Mehmet bu durumdaydı. Bense çadır 
içerisindeki uyku tulumumda, yarın eve 
döneceğimi bilerek bir geceye katlanmaya 
çalışıyordum; o Mehmet’i düşünerek 
kendime acıdım. Hatta utandım. 

ece gözüme uyku girmedi. Saat dört 
civarında kalkıp dışarı çıktım. Daha 
güneş doğmamıştı. Kaldığım çadırın biraz 
yukarısında bir kalabalığın olduğunu 
gördüm ve onlara doğru yürüdüm. Demek 
benim gibi uyuyamayanlar da vardı. 
Yaklaştığımda ER-VAK gençlik kolları çay  ve 
çorba hazırlamış, dağıtıyordu. Ben de bir tas 
çorba aldım. Bu soğukta sıcak çorbanın ne 
kadar güzel bir şey olduğunu şimdi daha iyi 
anlamıştım. İçim ısındı, çay da veriyorlardı. 
Çorbayı içip daha sonra çayımı yudumlarken 
şafak atmaya başlamıştı. Kalabalık gittikçe 
artıyor, bir grup insan zirvenin eteğine doğru 
toplanıyordu. Zirveye bayrak çıkarılacak ve 
orada açılacaktı. Ben de onlara katıldım. 
Yaklaşık 300-400 metre tırmanışla zirveye 
çıktık. Zirvede kar vardı. Güneş doğmuş, 
ortalık aydınlanmıştı. O güzel bayrağımızı 
açıp dağın böğrüne serdik. Bayrağın 
kırmızısı, karın beyazı ve göğün mavisiyle ne 
de güzel uyuşmuştu! Gururlandık, vatanım 

ne kadar güzeldi, askerim ne kadar fedakâr 
ve kahramandı. Kar üzerinde kayarak aşağı 
inerken büyük bir görevi yerine getirmiş gibi 
mutluluk ve sevinçle doluydum.

G





.

Fani dünya alır da vermez geri

Rahmetli Irfan Alyanak ekibi ile dağlarda hep 
etkinlikleri adım adım takip edip kayda geçirmişti.
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Büyük Atatürk’ün öncülüğü ile 
Millî Kurtuluş Savaşı, Anadolu’da 
başlatılmıştır. Büyük Zafer de şehit 
Mehmetlerin ördüğü çelenklerle 
süslenmiştir. Bu çelenklerin 
çoğunluğu 1. Dünya Savaşı’nda 
şehit olup Allahuekber ve Soğanlı 
Dağları’nda yatan şehitlerimizden 
gönderilmiştir diye düşünmekteyim. 
Allahuekber Dağı’nın adının nereden 
geldiği ile ilgili yerel hikâyeler var 
olsa da o dağlarda yatan şehitler 
zaten o dağları mübarek kılmışlardır.

Tarih toplumun vicdanıdır. Tarihi 
doğru yazmak da vicdanlı ve vefalı 
olmanın gereğidir. Şehitlerimizin 
sayısı ne olursa olsun, matematik 
ilminin alfabesi sayılan dört 
işlemi unutmamak gerekir. Birçok 
eserde zikredilen şehit sayısını da 
doğru terennüm etmek, bu vicdan 
kapsamında değerlendirilmelidir. 
Çünkü o şehitlerimiz memleketi, 
namusu ve sonraki kuşakların 
gelecekleri için ölmeyi göze almış 
kişilerdir, bu ruh haleti içerisinde 
karlara bata çıka koşmuşlardır. 
Kelebeklerin kısa zamanda tükenen 
ömrü gibi onlar da ömürlerinin 

daha baharındayken bizler için 
şehit olmuşlardır. Yıllar sonra da 
olsa onların emeklerinin zayii 
olmadığını görüyoruz. Bu da bir vefa 
mutluluğudur.

Sevgili sınıf arkadaşım Av. Necati 
Bölükbaşı benden de Sarıkamış’la 
ilgili bir anı yazısı istediği zaman 
en önemli anımın; Allahuekber 
Dağı ve yaylalarının eteğindeki 
Şenkaya ilçesi’nde doğmuş olmam 
olduğunu düşündüm. Bir bakıma aziz 
şehitlerimizin kucağında doğmuşum 
(1945 yılında). Rahmetli babamın 
işinden dolayı gerek Allahuekber 
ve gerekse Soğanlı Dağları’ndaki 
yaylalar ve meralara çok sık 
gidiyordum. Liseyi bitirinceye kadar 
babamla veya yalnız, o dağlarda 
at sırtında dolaştığım olurdu. Her 
seferinde merhum şair Necmettin 
Halil Onan’ın; 

“Dur Yolcu! 
Bilmeden gelip bastığın bu toprak, 
Bir devrin battığı yerdir!
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir!

Yıllar sonra, 
uzun yıllar 

doktorluklarını 
yaptığım        

3. Cumhurbaşkanı 
merhum Celal 
Bayar ve yine 

merhum tarihçi 
Cemal Kutay’dan da 

o devrin olaylarını 
dinlemiştim. “Çok 

zayiat verdik 
ama düşmana 
da verdirdik.” 

demişlerdi. Devamlı 
zikredilen 90 bin 
sözünü onlardan 

duymamıştım. 

Prof. Dr. Koptagel İlgün
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tarih Toplumun 
vicdanıdır 
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Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda
İstiklâl uğurunda, namus yolunda, 
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir!” 

………

mısralarını anardım. 

Merhum Mehmet Âkif Ersoy da ne demişti; 

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı!”

unları düşünen  Erzurum Kalkınma Vakfı 
Allahuekber Şehitlerinin anılması için 
karar alıyorlar. Daha sonra yine çok sevgili 
arkadaşımız Prof. Dr. Bingür Sönmez ve 

Sarıkamış Dayanışma Grubu, bu girişimi 
candan destekliyorlar. Başta Ahmet Günay, 
Av. Erkan Karagöz, Şinasi Bingeli olmak 
üzere bu grubun her üyesinden de Allah razı 
olsun. Böylece bu vefa duygusunun ateşi 
yakılmış ve Türkiye gündeminde Sarıkamış 
şehitlerini anma programları oluşmuş oldu. 
Allahuekber Dağları ve Sarıkamış yolunda; 
toprağı sıksan şüheda fışkıracak diyen 
atalarımızın ruhları da rahat etmiştir diye 
düşünmekteyim. Tarihe ışık tutması için 
yazılı eser bırakan Av. Necati Bölükbaşı, 
bestekâr sanatçımız Özhan Eren ve Prof. Dr. 
Bingür Sönmez ile Av. Erkan Karagöz’ü de 
ayrıca takdir ediyorum.

B
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enim için önemli ikinci bir anım da 
ayrıca tüm Şenkayalıların minnet ve 
şükran duyguları ile dile getirdikleri, yol 
meselesidir. 2002 yılının son zamanları 
içinde Av. Necati Bölükbaşı ve Prof. Dr. 
Durkaya Ören kardeşlerim beni telefonla 
aradı ve “2003 yılı içerisinde deden rahmetli 
Hüseyin Köycü için bir anma programı 
düzenleyeceğiz. Sen de bunun için bize bir 
broşür gönder.” dediler. Çok mutlu oldum. 
“Türk Milli Mücadele Kahramanı, Toplum 
Kalkınmasında Örnek Lider, Şair-Edip-Yazar” 
adı ile beş bin adet bastırdığım bir kitapçık 
yazıp gönderdim.

Değerli arkadaşlarım 2003 yılı yaz 
aylarından bir gün, o tarihteki Erzurum 
Valisi değerli yönetici Mustafa Malay ve 
tüm Erzurum bürokrasisi, bir minibüsle 
Şenkaya’ya geldiler. Bu toplantının sonunda 
değerli kardeşim Necati Bölükbaşı ve 
Durkaya Ören, değerli Valimizden ısrarla 
bir istekte bulundular. “Şenkaya’dan 
Allahuekber Dağları yolu ile Sarıkamış’a 
gidecek bir yolun yapımı.” Sayın Valimiz 
de çok olumlu yaklaştı. İşte bugün benim 
değerli hemşerilerimin iftihar ettiği bu yolun 
yapımının başlangıç hikâyesi de budur. 
Bugün anı olarak değerlendirdiğim bu konu 
aslında çok önemli bir anekdottur.

B
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Bir diğer anım; 1957 yılında Şenkaya 
Ortaokulu’nda okuduğum zaman sınıf 
arkadaşım ve kuzenim Tokay Köycü ile 
kitaplarımızı alıp her akşam Hüseyin 
Köycü’nün evine giderdik. Şeker 
hastalığından dolayı bacağı kesildiği için 
evde yatıyordu. Ayrıca iki torununun da 
kitaplarını alıp gelmelerini ailelerimizden 
istemişti. Kendisinden 1. Dünya Savaşı, 
Allahuekber Şehitleri, Sarıkamış çevirme 
harekâtı ve bölgenin düşmandan 
kurtulması için genç yaşta neler yaptıklarını 
dinlemiştim. Amcası Molla Bilal ile bir 
tim oluşturup Kosor Boğazı ve Avunder 
Tepe merkezinde ne başarılara imza 
attıklarını ilgi ile dinlerdim. En çok da 
ilgimi çeken; savaş yıllarında daha 18-19 
yaşlarında iken “İslam Destanı” adı ile 27 
kıtalık, halkı bilinçlendirmek amacı ile 
yazdığı şiirdir. Kendisine “Bunu etrafa nasıl 
duyurdunuz?” diye sordum, O da “Köyün 
gençlerini topladım. El yazmaları marifetiyle 
çoğalttım.” dedi. Sadece bir mısraını yazmak 
istiyorum. 

“Kanlar coşa geldi âlem birleşti,
Cümle İslâm, Türk namile namlaştı!”

şte bu bilgilerin de ışığı altında Allahuekber 
yaylalarını her dolaşmamda, daha da 
bilinçlenmiştim. Yıllar sonra, uzun yıllar 
doktorluklarını yaptığım 3. Cumhurbaşkanı 
merhum Celal Bayar ve yine merhum 
tarihçi Cemal Kutay’dan da o devrin 
olaylarını dinlemiştim. “Çok zayiat verdik 
ama düşmana da verdirdik.” demişlerdi. 
Devamlı zikredilen 90 bin sözünü onlardan 
duymamıştım. 

Bir başka anım; yöre halkı Allahuekber 
yaylalarından bahsederken ‘Ziyarete 
gidiyoruz.’ diye söz ederlerdi. 1963 yılında 

3. Ordu Komutanı rahmetli Orgeneral Refi k 
Tulga, Allahuekber Dağı’nın en yüksek 
tepesine Şehitler Anıtı yaptırmıştı. Ben liseyi 
yeni bitirmiştim. O günleri ve gerek bizim 
evde rahmetli babamın duygularını gerekse 
az çok o günleri yaşamış olan kişilerin sevinç 
gözyaşlarını da asla unutamam.

Bir başka anım; 83. Alay Komutanı olarak 
1. Dünya Savaşı’na katılan; Allahuekber, 
Soğanlı, Çilhoroz gibi dağların her 
noktasında unutulmaz gayretleri olan 
merhum Ziya Yergök, dedem Hüseyin 
Köycü’nün baba/dede köyündendir 
(Artvin ilinin Hod Köyü). Hatta uzaktan 
akrabalıktan da bahsediliyordu. Daha sonra 
büyük dayımdan “Babam Ziya Yergökle 
mektuplaşıyordu.” ifadesini duymuştum. 
Ayrıca Ziya Yergökle aynı adı taşıyan 
torunlarından “Dedemin sandığında dayınız 
Habip Köycü ile mektuplarını gördüm.” 
demişti. Benim anlatacağım anım için önsöz 
olsun diye bunları yazdım. Dedem Hüseyin 
Köycü de rahmetli Ziya Bey’den bahsederken 
“Ziya Ağabey” diye sözünü ederdi. 1962 
yılında yaz mevsiminde 20 gün kadar Yukarı 
Sarıkamış’ta kalmıştım. Çünkü ağabeyimin 
hanımı o köydendi. Rahmetli Ziya Yergök de 
o köyden “Çerkezköy” diye bahsetmektedir. 
Ben o yıllarda Ziya Yergök’ün anılarını 
bilmiyordum. Sadece dedemden duyduğum, 
böyle bir kişinin olduğu idi. Ayrıca da 
vatansever ve kahraman ruhlu, sağlam bir 
karakter sahibi kişi olduğu şeklindeydi. 
Ben de böylece Allahuekber ve Sarıkamış 
Şehitleri konusunda bilgi sahibi olmaya 
başlamıştım. Yukarı Sarıkamış’ta kaldığım 
o 20 gün süresinde 1. Dünya Savaşı’nın son 
safhalarının geçtiği ve 83. Alay’ın başında 
rahmetli Ziya Yergök bulunduğu için daha 
da dikkatimi çektiğinden o alanları; Ziya 

İ
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ey’in ifadesiyle “Bu köye 500-600 m. kadar 
yaklaşmıştık. Burada orman bitiyor ve 
açık alan başlıyordu. Çilhoroz Dağı’nı da 
zorlukla aşmıştık.” dediği kamp kurulan 
yerleri görme şansım olmuştu. Ziya Bey’in 
1914 Kasım ayında Allahuekber Dağları 
ve yaylalarından geçip karın altında 
görünmeyen yollar, benim de çocukluğumun 
geçtiği yollar idi. Ama sevgili arkadaşım 
Necati Bölükbaşı’nın “Tarihin Arka 
Yüzündeki Sarıkamış Hareketi” adındaki 
muhteşem kitabını okuyunca o tarihteki 
anılarımı sadece hatırlamakla kalmadım, 
aşırı duygu dolu bir hale dönüştürmüş 
oldum. 

Allahuekber Şehitlerimiz için ne diyor 
sevgili Özhan Eren dostumuz: “Değil 
düşmanı kovalamak, yürümeye kalksanız 
adım atılamaz dağların, donduran 
ayazlarında harp etmeye çalışan 
Mehmed’in kahramanlığıdır.” Yani o isimsiz 
şehitlerimizin emekleridir.

Çok şükür ki bugün o emeklerin 
kaybolmaması için yıllarca evvel bu fi kri 
ortaya atan arkadaşlarımız var. 

Ernest Hemingway “Cesaret, güçlükler 
karşısında gösterilen zarafettir.” diyor. Bu 
sevgili arkadaşlarım da o zor arazi ve dağ 
yollarının güçlükleri karşısında zarafet 
göstermişlerdir.

B
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Seni unutmak mümkün mü ? Sayın Şaban Recai Öztürk Paşa…

ASKER ŞEHİT OLUR, SİVİLLER ONLARI  ANAR… demişti.

Her türlü desteği görülmüştür. Görev yeri değiştiğinde, benden sonra gelecek 
komutan daha fazla destek olur demişti. Dediği oldu. Hayri Kıvrıkoğlu Paşa 
onun bıraktığı yerden devam etmişti.

Allahuekber Zirvesi
2003

Şaban Recai Öztürk 
Dönemin 9.Koloru Komutanlarından 





.

Öğrenciliğinde onu ATOM KARINCA diye çağırırlarmış,

Yiğit insan, O da Afgan dağlarında şehit oldu.

Emekleri unutulmaz.

Şehit Kr. Alb. Faruk Sungur





.

Sarıkamış anma toplantılarını hiç kaçırmazdı. Göklerden doğayı izlemenin 
zevkine doyum olmaz derdi.

İnerken paraşütü açılmadı. Şimdi şehitler onu kucaklamışlardır.

Uçan Adam
Dr. Mehmet Susam
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Şehit; vatan savunmasında, vatanı, 
dini, bayrağı uğrunda Allah rızası 
için savaşırken düşman silahı ile 
vurularak canını feda eden, malını, 
canını, dinini, ırz ve namusunu 
savunurken ölen kişidir. Yüce 
Rabbimiz Kutsal Kitabımızda “Allah 
yolunda öldürülenlere “ölüler” 
demeyin. Zira onlar diridirler, fakat 
siz farkında değilsiniz.” (Bakara 
suresi /154) buyurmaktadır. 
Daha başka birçok ayetlerde Yüce 
Mevla’mız ve alemlere rahmet olarak 
gönderilen Peygamberimiz, Efendimiz 
(S.A.V) hadisi şerifl erinde, şehitlerin 
ahirette peygamberlerden sonra en 
yüce makama ulaştıkları ile ilgili 
beyanlar buyurmuşlardır. 

1914 yılının 22 Aralık günlerinde, 
Sarıkamış yakınındaki Allahuekber 
Dağları’nda  vatanı için dini ve 
devleti için düşman eline geçmiş  
öz topraklarımızı  geri almak için 
harekâta katılan 60 bin askerimiz, 
düşmana yenilmedi. Kışın 
dayanılmaz, sert, dondurucu, soğuk 
havasına; tifo, tifüs ve dizanteri gibi 
hastalıklara  yenik düşerek şehit 
oldular. Sarıkamış Harekatı’nda 

binlerce vatan evladı şehitlik şerbetini 
içtiler. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum 
Kalkınma Vakfımızın, ilkini 5 Temmuz 
2003 yılında başlattığı ve sonradan 
da her yıl düzenlenen Sarıkamış 
Şehitlerimizi Anma Toplantıları’nın 
ilkine katılmıştım.  

Her sene “Sultan Sekisi” adlı 
toplantıları organize eden ER-VAK, o 
yılki toplantısını “Sarıkamış Harekâtı 
ve Allahuekber Şehitlerini Anma 
Toplantısı” olarak tertip etmişti. ER-
VAK Başkanımız ve yönetim kurulu 
üyelerini; tüm emeği geçenleri, 
daha sonra da devam ettiren tüm 
yöneticilerimizi böylesine vefalı, 
anlamlı organizasyon yaparak 
şehit ecdadımızı torunlarıyla 
buluşturdukları için kutluyorum. 
Zira o günleri yaşamamış, 
bilmeyen torunları olarak bizlere 
tarih bilincimizi, vatanımızın ne 
tür mücadeleler ile muhafaza 
edildiğini, bu vatanın yüz binlerce 
şehidimizin kanıyla sulanarak 
korunup bizlere emanet edildiğinin 
şuurunu yerleştirmeye vesile oldular. 

Bir de o çiçeklerin 
şehitlerimizin 

toprağa düştüğü 
Allahuekber 

Dağları’ndan 
getirildiği söylenince 

içimizde kaynayan 
duygular, gözyaşları 

olarak dışarıya 
döküldü.

Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt
Erzurum Milletvekili

Sarıkamış Harekâtı ve
Allahuekber Şehitleri
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Gerçi Erzurum’da hemen hemen her 
aile, en az bir ve daha fazla şehit verdiği 
için  ecdadımızın Kurtuluş Savaşımızı 
nasıl gerçekleştirdiğini, Rus ve Ermenileri 
nasıl sürdüklerini, büyüklerinden hep 
dinlemişlerdir. Ermenilerin mezalimleri 
karşısında ecdadımızın kahramanca 
yaptıkları mücadeleleri büyüklerimizin 
anlattıklarından dinleyen dadaşımda ve 
Nene Hatunlarımızda “o şuur” zaten vardır. 

üyük kardeşi Yemen’de şehit olan babamın, 
1914 yılında 13-14 yaşlarında iken 
Erzurum’u işgal eden Rusların, sonradan 
da Ermenilerin elinde 4 sene boyunca 
Erzurum’un kurtuluşuna kadar esir olarak 
kalması ve esirleri Yanıkdere’de yakarak 
şehit ettiklerinde Cenabı Hakk’ın lütfu 

inayetiyle kurtulmasını, o günleri tekrar 
yaşarcasına ağlayarak anlattıkladinleyen 
birisi olarak ben de Sarıkamış Şehitlerimizi 
anma toplantımıza bu duygularımla iştirak 
ettim. 

ER-VAK’ın 5 Temmuz 2003 tarihinde 
düzenlediği, benim de olduğum Erzurum 
Dadaş Sineması’ndaki toplantısına 
hemşerilerimizin ilgisi büyüktü. Sarıkamış 
harekâtı ve Allahuekber Şehitleri ile alakalı 
bir öğretim üyesi tarafından ilmî, tarihî 
bilgiler verildi ve çeşitli anma programları 
yapıldı.  Salonun bir köşesi şehitlerimizin 
hatırasına düzenlenmiş ve birbirinden 
güzel, renk renk çiçeklerle donatılmıştı. 
Programın duygusal anlar yaşatmasına 
bir de o çiçeklerin şehitlerimizin toprağa 

B
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S

düştüğü Allahuekber Dağları’ndan getirildiği 
söylenince içimizde kaynayan duygular, 
gözyaşları olarak dışarıya döküldü.  
Bembeyaz kardan kefenini giyerek toprağa 
cennet tohumu olarak düşen askerlerimiz, 
cennet bahçesinde çiçekler olarak açarken 
bu dünyada da birbirinden güzel çiçekler 
olarak topraktan fışkırmışlar ve bizlere 
vatanı, dini için Allah(cc) rızası için fâni 
dünyadan bâki âleme gidenlerin durumunu 
gösteriyor, bizleri selamlıyorlardı. “Biz 
ölmedik, biz hayattayız sadece tebdil-i 
mekân eyledik!” diye mesaj veriyorlardı. 

onra Allahuekber Dağları’na gidiş. 
Erzurum’dan hareket ederek Şenkaya 
yolundan şehitler mekânı Allahuekber 
Dağları’na intikal edildi. Resmî, askerî 
ve mülkî erkânın; halkımızla ve şehit 
yakınlarıyla beraber katıldığı anma 
toplantısı, olayın cereyan ettiği mevkide 
sürdürülerek şehitlerimiz yad edildi. 
Binlerce Erzurumlu o geceyi hazırlanan 
çadırlarda şehit dedelerinin koynunda 
geçirdiler. Temmuz ayı olmasına rağmen 
Allahuekber Dağları bizleri üşütüyordu. 
Ecdadımızın, kışın en şiddetli olduğu 
zamanda bu harekâtı her türlü malzeme ve 
teçhizat eksikliği içerisinde, ne tür zorluklar 
çekerek mukaddes davası uğrunda canını 
feda ederek yaptığını düşündük. Anlamaya, 
idrak etmeye çalıştık. Dualarımızı, şükran ve 
minnet duygularımızı arz ettik. Allahuekber 
Dağları’ndan Çanakkale Boğazı’na, 
kuzeyinden güneyine vatanımızın her karış 
toprağının şehit kanlarıyla yoğrulduğunu, 
böylece bizlere kadar getirilerek emanet 
edildiğini, vazife ve mesuliyetimizin ne 
kadar yüce ve ağır olduğunu hissederek 
anladık.  

ER-VAK, Sarıkamış Harekâtı ve Allahuekber 
Şehitlerini Anma Toplantıları düzenlemekle 
çok önemli bir hizmet yapmış ve manevi 
bir sorumluluğu yerine getirmiştir. Emeği 
geçenlerden Allah (cc) razı olsun. 

Bizler ve gelecek nesillerimiz, 
şehitlerimizden aldığımız manevi feyzle 
İslâm’ın ve Kur’an’ın bayraktarlığını, devlet 
ebet müddet şuuruyla inşallah kıyamete 
kadar sürdüreceğiz.

Rabbim tarihimiz boyunca kutsal davamız 
olan rıza-i İlahi için şehadet şerbetini içen 
bütün şehitlerimize rahmet eylesin, birlik ve 
beraberliğimizi muhafaza eylesin.
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20 yıldan fazla yönettiğim AKUT 
Derneği, vatan ve millet sevgisi çok 
güçlü, sorumluluk bilinci ve ahlaki 
değerleri çok yüksek, yaptığı her işi 
yüksek kalitede yapan, ülke, insan, 
doğa ve hayvan sevgisi yüksek harika 
gönüllülerin oluşturduğu seçkin bir 
ortama sahipti. Bu sıra dışı ortam 
sadece arama ve kurtarmayla değil, 
ülkemizde eksikliğini, yanlışlığını 
veya daha iyi yapılabileceğini 
gördüğümüz pek çok farklı 
projeyle de milletimizin yanında 
olmamıza olanak verdi. Bunlardan 
biri de, halk arasında unutulmuş, 
unutturulmuş Sarıkamış Dramı’nın 
bilinmeyenleriydi.

Bu düşünceyle, 2003 yılında, Türk 
Harp tarihinin en üzücü olaylarından 
birinin, Sarıkamış Harekatı’nin  89. 
yılını anmak üzere, Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen 19 AKUT 
üyesi, 2003 Kış’ında, Bingöl’de 17 
insanın hayatını kurtarmamıza vesile 
olan kar motosikletimizle birlikte 
bölgeye geldik ve etkinliğe katılan 
diğer Sivil Toplum Örgütleri ve 
250 Mehmetçik’le birlikte Soğanlı 
dağlarını aşarak Sarıkamış’a girdik.

Bundan 5 hafta kadar önce, babası 
Sarıkamış Dramı’nın yaşandığı 
köylerden Bardız’lı (Gaziler) olan 
Prof. Dr. Bingür Sönmez’le birlikte, 
yaklaşık 10 aydır aklımızda bulunan 
bu projenin ön araştırmasını yapmak 
üzere, Erzurum Kalkınma Vakfı 
başkanı Sayın Necati Bölükbaşı ile 
buluşmak için Erzurum’a gelmiştik. 
Kışın gerçekleştireceğimiz yürüyüşün 
planlarını değerlendirmiştik. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, iyi veya 
kötü yaşanan hiçbir şeyi aklından 
çıkarmayan hafızası ile, bu acı 
olayı ve şehitlerimizi her yıl iki kez 
anıyor, ayrıca yaşanan o süreçten 
çıkarılan dersleri Akademilerde genç 
subaylara aktarıyordu. Buna rağmen 
bu acı olaya ve orada kendilerini 
feda eden kahraman Mehmetçiklere 
nedense hak ettiği değeri vermek 
konusunda ulusça biraz çekingen 
davrandığımız ortadaydı. Bizim çıkış 
noktamız da AKUT’un dünya görüşü 
ile ilişkili olarak bu konu oldu. Bize 
göre vatan ve millet kavramları 
kutsaldır, bu kutsal değerler için taş 
üstüne bir taş koyan herkesin emeği 
de öyle. Bu noktadan çıkışla hiçbir 

Erzurum Kalkınma 
Vakfı’nın 

koordinatörlüğünde 
ve Karayolları ile 

Köy Hizmetlerinin 
büyük özveriyle açık 

tuttuğu dağ yolları 
sayesinde, İstanbul 

Sarıkamışlılar 
Derneği’nin, Sivil 
Savunma’nın ve 

bölgedeki dağcıların 
da katılımıyla 

tek kelimeyle tam 
hayal ettiğimiz gibi 
bir anma etkinliği 

yaşadık. 

Ali Nasuh Mahruki 

Sarıkamış’ta
Unutulan Yiğitlerimize Akut Dokunuşu
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şahsi menfaat gözetmeden milli ve manevi 
değerleri yüceltmek, vatan topraklarını 
müdafaa etmek, milletin şeref ve namusunu 
korumak için düşmanla savaşan ve savaş 
sırasında hayatını kaybederek şehitlik 
mertebesine yükselen veya düşmanla 
çarpışıp geri dönerek gazilik unvanını 
alan Mehmetçiklere her Türk gibi, her 
zaman derin bir saygı ve şükran duyduk. 
Bugünkü güvenli hayatımızın bedelini 
onların ödediğini hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmadık.

“Her Türk genci çok iyi bilmelidir ki, bu 
Millet övünmek için yaratılmış, tarihini 
övünçlerle doldurmuş bir millettir. 

Tarihimizi övünç sayfalarıyla dolduran 
ecdadımız bu vatan topraklarını, teriyle, 
kanıyla, etiyle, kemiğiyle, canıyla karış karış 
yoğurarak bizlere vatan etmiştir.” 

Tarihteki onurlu yerlerinde, bizlerden 
sadece bir dua, bir anma, bir rahmet, bir 
şefkat bekleyen, üç kıtaya yayılmış yüzlerce 
Türk Şehitliğinde yatan sayısız Mehmetçik 
için, büyük Atatürk’ün söylediği bu sözden 
kendimize görev çıkarttık ve yaklaşık 10 
ay boyunca dernekteki arkadaşlarımla, 
önümüzdeki yıl 90. yılının yaşanacağı bu acı 
olay ve o kahraman Mehmetçikler için neler 
yapabileceğimizi düşündük. 
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Erzurum Kalkınma Vakfı’nın 
koordinatörlüğünde ve Karayolları ile Köy 
Hizmetlerinin büyük özveriyle açık tuttuğu 
dağ yolları sayesinde, İstanbul Sarıkamışlılar 
Derneği’nin, Sivil Savunma’nın ve bölgedeki 
dağcıların da katılımıyla tek kelimeyle 
tam hayal ettiğimiz gibi bir anma etkinliği 
yaşadık. 

kabinde, Sarıkamış Dramı’nın yaşandığı 
bölgelerde 10’dan fazla yerde şehitlerimiz 
için anıtlar dikildi. Bunlara ilave olarak 
bölgede yapılması düşünülen 4 hakim 
tepeye; TABYA TEPE (2540 m.), CIRCIR 
TEPE (2521 m.), BÜYÜK KUMRU TEPE 
(2847 m.) ve ÇEMBER TEPE’ye (2805 m.) 
4 büyük anıt ve ALLAHU EKBER TEPE’ye de 
(3120 m.) daha büyük bir anıtın dikilmesi 
ve bu dört tepenin ortasında kalan platoya 
da, şehitlerimize yakışır bir anma alanı 
hazırlanması gerçekleştirildikten sonra, 
o kahramanlara borcumuzu bir nebze 
olsun yerine getirmiş olacağız. Takip eden 
yıllarda, her yıl artan şekilde, gelebilenler 
bedenen, gelemeyenler kalben, Sarıkamış’ta 
çetin doğa koşullarına kurban verdiğimiz 
Mehmetçiği layık oldukları şekilde andı ve 
anmaya devam ediyor. Ruhları şad olsun.

A
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İlk okulda ‘En iyi arkadaşım 
kitaplarımdır benim’ diye bir şiir 
okutmuşlardı bana. Evet; kitap deyip 
geçmeyelim. İki kitap, biri Sarıkamışlı 
Geçmiş Zaman, diğeri Feyyaz 
Efendi’nin Hatıraları…Tevafuk, 
bir gün aralıklarla okuyorum. İlk 
kıvılcımlar… Çok şeylere vesile 
oldular…

Akabinde iki doktora çalışması. Biri; 
Bir Savaşın Bilinmeyen Öyküsü, 
diğeri Tarihin Sarıkamış Duruşması. 
Okudukça bu savaşın bir kahramanlık 
destanı olmasına rağmen, 
yönetilemeyen bir risk, yani; ani ve 
beklenmeyen bir kar fırtınası (Tipi), 
kaderin cilvesi sebebiyle arzu edilen 
sonuca varılamamış olmanın hüznünü 
yaşıyordum.

Onun için olacak ki Akif’in dediği 
gibi ‘Elemim bir yüreğin kârı 
değil paylaşalım’ diye çağırmıştık. 
Allahuekber’e

İşe, vefa borcumuzu ödeme amaçlı 
başlamıştık ama, onlara olan borcun 
ödenemeyeceğini katılımcılar da 
anlamıştır herhalde…

05/Temmuz/2003, Törendeki açılış 
konuşmamda onlar için son cümlemiz 
“Sizler için anıtlar yapmak, destanlar 
yazıp, belgeseller hazırlamak… 
Bir yazarın ifadesi ile; Heykeltıraş 
olup, şöyle kuvvetli ve usta bir 
heykeltıraş, şehirlerin büyük 
meydanlarına, dağlardan hür 
dolaştığın dağlardan, kayalar senin 
karekterin gibi sağlam kayalar 
getirip onlardan; senin, yavuklunun, 
annenin, babanın, çocuğunun ve 
komşunun heykellerini yapıp öyle 
sarmaş dolaş yan yana koymak… 
Önümüzün tıkanarak, milletimizin 
kıskaca alınmak istendiği bu asırda, 
şu küçük dünyayı hayrete düşürecek 
boyutta ve insanlığı imrendirecek 
mahiyette, çıkış yolları arayıp, bulup 
her konuda ön safl arda… ama en 
ön safl arda yer almak… böylece 
hatıralarınıza bir şeyler yapabilmek.’ 
olmuştu.

Anıtlar yapıldı, yüzlerce yayınlar 
yayınlandı, heykelleri dikildi, 
müzeleri yapılıyor. Bunlar çok 
kolaymış, zor ve önemli olan; o en 
ön safl arda yer almak var ya?… 
ülkemin en ön safl arda yer alması…

Farklılıkları; 
dönem, dönem 
kutuplaşmaya, 
hatta kavgaya 

dönüştürülmüş olan 
bu toplumun birçok 
üzücü olayına tanık 

olmuş bir ferdi 
olarak; Umarım 

bu anma törenleri 
ilanihaye devam 

eder, umarım yeni 
yeni dostluklara 

ve kardeşliklere de 
vesile olur.

Av. Necati Bölükbaşı

Tarihin Arka Yüzü ve
Kazanılan Dostluk
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İşte o zaman hatıralarına birşeyler yapılmış 
olunacaktır.

Konu bu gün bir yerlere gelmiş ise; yürekleri 
aynı duygu ile çarpan tüm destekçi ve 
katılımcıların eseri olmuş, sonuçta devlet 
ricali, Bir hilal uğruna Allahuekber dağında 
batan güneşlerin farkına varmıştır.

Böylece tarihin arka yüzü aralanmış oldu.

--------------------------

aşlangıcından bu güne Sarıkamış Harekatı 
etkinlikleri ile ilgili anıları derleyelim 
denildi. Olur dedik. 

2002- 2021 bir ömür… Bende Şehit anma 
faaliyeti ile ilgili anı çok. Tamamı bana 
ayrılan 3 veya 4 sayfaya sığmaz. Gelecek 

nesillere örnek olur ümidi ile bir tek anımı 
aktaracağım

Etkinliklerin mükafatı, “Kazanılan 
dostluk”

2002 yılında anma kararı alındıktan sonra, 
panel için konuşmacı arayışlarına girişmiştik. 
Av. Erkan Karagöz’ün tarihi araştırmalarından 
bahsedilince onu da aramıştım. O da Dr. 
Bingür Sönmez’le görüşmüş ve Bingür 
Sönmez bu savaştaki sağlıkçıların rolünü 
anlatmak için panelist olarak 5-6 Temmuz 
2003 yılındaki etkinliklere, Ahmet Günay 
ile birlikte katılmıştı. Panelde Sarıkamışlı 
Geçmiş Zaman isimli eseri ile ilk kıvılcımı 
yakan Özhan Eren, Bir Savaşın Bilinmeyen 
Öyküsü eserin yazarı Yavuz Özdemir sunucu 

B
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idiler. Dadaş sinemasının salonunda yapılan 
duygulu toplantıyı müteakiben katılımcıların 
tamamına yakını ile Allahuekber dağındaki 
şehitliğe müteveccihen hareketle gece 
Allahuekber dağında şehitlere misafi r 
olmuştuk.

rtesi yıl Ahmet Günay, Bingür Sönmez, 
Erkan Karagöz ve Şinasi Bingeli şehitlikleri 
birlikte tespit etmemiz için Erzurum’a 
gelmişlerdi. (Sonradan Sarıkamış Dayanışma 
Grubu unvanı ile faaliyette bulundular)  
Erkan kendi halinde, elinde fotoğraf 
makinası, sağda solda dolaşıp ha bire 
çiçek fotoğrafl arı çekmekle meşgul. Şinasi, 
Bingür’ü takiple her konumu kayda alıyor. 
Ahmet ise yönlendirici… Aramızdaki ortak 
payda şehitlerimiz. Her konuda farklı fi kir ve 
kanaatteyiz. Bir zamanlar birilerinin Solcu 

-Sağcı, Karslı-Erzurum’lu diye ayrıştırdığı 
insanları şehitler bir araya getirmişti. Bu 
birliktelik Bardız Yaylasında Şehitlik abidesi 
yapma fi krini de doğurmuştu.

Anma etkinliklerinin üçüncü yılı idi. 
Allahuekber dağında şehitleri andık. Katılım 
oldukça yoğundu. Organize faaliyetleri 
hayli yormuştu. Allah rahmet etsin 
Dursun Dilmaç, hemen dağın yamacında 
Issız Derede, Köroğlu köyünde hazırlık 
yapmış, ısrarla köyüne davet etmişti. 
Ben de istanbul’dan gelen misafi rleri de 
aracıma alarak, rahmetlinin köyüne gittim. 
Normalde; dağdan Şenkaya ilçe merkezine 
dönmemiz gerekiyordu. 

Köyde ikram edilen ayranlarımızı henüz 
yudumlamıştık ki, Dursun beyin davetlisi 

E
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olarak, Şenkaya’dan Halit Pasinler ile 
Süreyya Çarbaş da geldiler. Beni görünce, 
yahu Şenkaya’da millet seni arıyor, başına 
bir şey mi geldi ? diye merak ediyorlar. 
Derhal Durkaya beyi ara burada olduğunu 
haber ver dediler. Cep telefonu ile ulaşım 
mümkün değil. Muhtarın telefonuna 
yöneldik, hatlar bozuk. Şenkaya’daki 
arkadaşlar telaş içinde, huzursuz olmalarına 
sebep olacağım. Mecburen arabamla köyden 
Kosor (Akşar) nahiyesine kadar gidip oradan 
telefonla durumu bildirmem lazım. Köy yolu 
ismi gibi ıssız, Kosor yolu ise geçmişte terör 
eylemlerinin yoğun olduğu, Kanyon içinde 

uzunca bir yol. Ancak, etkinlikler sebebiyle 
gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını 
bildiğim için bu durumu fazla ciddiye 
almamıştım.  Ama yine de riskli idi.              

Araba ile hareket etmek üzere iken kapı 
açıldı, bir baktım yanıma Erkan oturdu. Ben 
de seninle geleceğim… Ne kadar ısrar ettimse 
de inmedi. Erkan’cığım karnın aç, orada 
sofra hazır, in aşağı karnını doyur, dedimse 
de aldırmadı. Elinde bir köy ekmeği, ısırdı… 
ben; dedi, bu bölgeyi çok iyi bilirim ne olur 
ne olmaz, yanında olmam lazım.
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Henüz yeni, yeni tanışıyorduk Erkan’la. 
Bu riski neden göze alıyordu. Çok 
etkilenmiştim. Bunun sağlam ve yüce 
bir karakterin oluşturabileceği davranış 
olduğunu düşündüm ve saygı duydum ve 
daha fazla ısrar etmedim. Öylece akşamın 
karanlığında, köyün ıssız ve sessiz yolu ile 
Kosor Boğazına indik. Kosor nahiyesine 
ulaşmıştık ki cep telefonu ile irtibatı 
sağlayabildik. Köroğlu köyünde olduğumuzu 
haber vererek Şenkaya’daki arkadaşları 
rahatlatıp geri döndük. İşte o andan itibaren  
Erkan’la tamı tamına tanışmış olduk. 
Etkinliklerin mükafatı gerçek bir dostluk… 
Bu dostluk devam etti, Öyle ki; her konuda, 
her türlü riske karşı omuz omuza olduk.

hmet Günay dostumuz, arada bir 
toplandığımızda Faşist ve Komünist 
kardeşler yine bir araya geldiniz diye bize 
hep takılır. Bu niteleme, aşırıya giden bir 
niteleme ama keşke öyle olsaydı. Daha da 
anlamlı olurdu. Çünkü farklılıklar ne kadar 
uçlarda olsa da konu; millet, vatan, dahası 
insanlık olunca her türlü farklılıklar bir 
kenara itilip, kardeşlik ön plana çıkabiliyor. 

Farklılıkları; dönem, dönem kutuplaşmaya, 
hatta kavgaya dönüştürülmüş olan bu 
toplumun birçok üzücü olayına tanık olmuş 
bir ferdi olarak; Umarım bu anma törenleri 
ilanihaye devam eder, umarım yeni yeni 
dostluklara ve kardeşliklere de vesile olur.

A
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“Yurdumda her bir taşın bin bir masalı vardır,
Ya bir tarih okursun ya da bir destan orada!

Oturduğun bu bahçe belki de bir mezardır,
Ya bir Mehmet yatıyor ya da bir melek orada!”

Biz; bağlı olduğumuz Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’ne 
öğrenim görmek amacıyla gelen 
öğrenciler başta olmak üzere 
ilimiz ve ilçelerindeki vatandaşlara 
Çanakkale Şehitlerini anlamak, 
anlatmak ve tanıtmak üzere 
2003 yılında ÇOMÜ Çanakkale 
Savaşları Araştırma ve Tanıtma 
Topluluğu adıyla kurulmuş, kendi 
halinde bir öğrenci topluluğuyuz. 
Kuruluş amacımız, adımızdan 
da anlaşılacağı gibi Çanakkale 
Savaşları’nın tanıtımı, anlatımıdır. 
Ancak 2008 yılının sonlarına doğru 
-Sarıkamış’a merakımdan dolayı- 
Çanakkale’de Sarıkamış Harekâtı’nı 
anlatmayı planladık. Araştırma 
için görevlendirdiğim topluluk 
üyelerim, araştırmaları sonucunda 
Sarıkamış Dayanışma Grubu adına 
rastlamışlar ve iletişim kanallarını 
tespit etmişler. Telefon numarasını 
bana getirdiklerinde, açıkçası cevap 

verileceğini hiç beklemiyordum; 
aradım ve ağabeyim, hocam Bingür 
Sönmez’le konuştum. Kendisine 
“Çanakkale’de; Sarıkamış’ı, 
şehitlerimizi, harekâtı konuşmak-
anlatmak istiyoruz.” dediğimde 
sağ olsun Hocam da bu isteğimize 
olumlu yaklaştı ve ÇŞATT olarak 
biz, Çanakkale’de -belki de ilk defa- 
Sarıkamış Şehitleri’ni konuştuk 
hem de hıncahınç dolu bir salonda. 
Sarıkamış, Bingür Sönmez Hocam, 
Şinasi Bingeli ağabeyim ve Ahmet 
Günay ağabeyle tanışmamız bu şekilde 
oldu. Ve Çanakkale’de, Sarıkamış 
Şehitleri’ni anma etkinliklerimiz on yıl 
boyunca devam etti. Sonraki her yıl 
ben, Bingür Hocamı arayıp “ Hocam, 
etkinliklerimizi bu yıl şu tarihlerde 
yapmak istiyoruz.” derdim sadece; 
sağ olsun Hocam; Sarıkamışla ilgili, 
Sarıkamış’a sevdalı değerli bir kişiyi de 
beraberinde getirirdi. Necati ağabeyle 
tanışmamız da bu şekilde olmuştu. 

2008 yılındaydı sanırım, Kars Valiliği 
“Türkiye Şehitlerine Yürüyor” 
sloganıyla Sarıkamış Şehitleri’ni 
anma etkinlikleri düzenlemişti ve 
Üniversitemizi temsilen de ben 

Ülkemin neresinde 
olursa olsun 

Balkan, Sarıkamış, 
Çanakkale, Galiçya, 

Irak, Kut’ül 
Amâre, İstiklâl 

Savaşı ve nihayet 
günümüzde, bu 

toprakların vatan 
kılınmasında kanını 
akıtan canını veren 
şehitlerimizi anma 
yolunda, uğrunda 
kim kimler emek, 
gayret harcıyorsa 

hepsinden Allah 
razı olsun. 

Niyazi Sezen
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu 

Sarıkamış
  Âh Sarıkamış
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görevlendirilmiştim. Böylece aynı yıl içinde 
Sarıkamış’ı hem Çanakkale’de hem de 
Sarıkamış’ta anmak nasip olmuştu.

onraki yıllarda da Çanakkale’de batıdaki 
şehitler diyarında; doğunun, Kafkas 
Cephesi’nin Sarıkamış Şehitlerini anma 
etkinliklerimiz devam etti, ta ki 2019 yılına 
kadar. Gerçi cennet vatanımızın neresi 
şehitler diyarı değil ki! Sonrasında da araya 
salgın süreci girince dört yıldır Çanakkale’de 
Sarıkamış’ı anamıyoruz. Ama gelecek yıldan 
itibaren tekrar başlayacağımızı -inşallah- 
müjdelemek isterim.

2007’den sonra her yıl Aralık ayında 
gerçekleştirdiğimiz programlardan birine 
Necati Bölükbaşı ağabeyim de geldi İstanbul 
ekibiyle. Kendisiyle o zaman tanıştık. 
Karşımda ‘Sarıkamış, Şehit, Enver Paşa’ 
dendiğinde akan suların durduğu bir ulu 
çınar vardı, çok etkilenmiştim. Erzurumlu 
oluşu, Enver Paşa hayranlığı, millî konulara 
vakıfi yeti ve duruşu beni çok etkilemişti, 
aslında Erzurum Atatürk Üniversitesi 
mezunu olmam hasebiyle Erzurum’a ve 
Erzurumluya karşı mezuniyetimden bu yana 
bir ilgim vardır; ekmeğini yemiş ve havasını 
solumuştum Erzurum’un. Ayrıca bugünkü 
Niyazi Sezen’in ruh ve fi kir dünyasının 
oluşumunda Erzurum’un ayrı bir yeri 
vardır. Belki de Necati ağabeyi etkili kılan 
Erzurumluluğuydu. Düzenlediğimiz program 
için bir gün önceden geliyordu misafi r 
konuşmacılarımız Çanakkale’ye, böylece 
program haricinde de kendileriyle genişçe 
sohbet etme imkânımız oluyordu. Bu sohbet 
zamanlarında hem Bingür Hocam hem Necati 
ağabey hem de Şinasi ağabeyle etrafl ıca 
konuşuyorduk. Necati ağabey, ilk Sarıkamış 
etkinliklerini nasıl düzenlediklerini hangi 

zorluklarla mücadele ettiklerini anlattıkça 
kendisine hayranlığım bir kat daha artıyordu. 
Bu etkileşimden dolayı kendisiyle ilişkimiz, 
muhabbetimiz sonraki yıllarda da devam 
etti. Nitekim 2015 yılında yine Çanakkale’de 
“Çanakkale Savaşları’nın 100. yılında 
Başkumandan Vekili Enver Paşa” konulu bir 
panel düzenlemiş ve konuşmacı olarak da 
Necati ağabeyimle Enver Paşa’nın torunu 
Burak Enver’i davet etmiştim, bu panel de 
hıncahınç dolu bir salonda gerçekleşmişti.

2013 ve 2014 yıllarında Sarıkamış Dayanışma 
Grubu’nun davetlisi olarak Sarıkamış’ta, yerinde 
şehitleri anma etkinliklerine katılmak nasip 
oldu. Başlangıcından o zamana geçen süre 
göz önüne alındığında ilk kez Necati ağabeyin 
önderliğinde ER-VAK tarafından  düzenlenen 
etkinlikten, son katıldığım etkinliklere 
bakıldığında çekilen çilelerin, gayretlerin boşa 
gitmediğini gözlemleyebiliyordum. ER-VAK 
aslında çok büyük bir sorumluluk almış, çok 
zahmetler çekilmiş ama sonunda dünyalar 
edecek bir mükâfat elde edilmiş; tabii ki bu, 
maddî bir mükâfat değil. 

2013 yılında katıldığım etkinliklerde, 
İstanbul’dan yola çıkıp Kars’a inmiştik. 
Otelimiz merkezdeydi, o akşam Kars ilimiz 
içinde düzenlenen etkinliklere katıldık, 
Kars Âşıklar Otağı’nda âşık atışmasına şahit 
olduk, lebdeğmez türküler dinledik. Ertesi 
gün Sarıkamış’a hareket ettik ve yürüyüşe 
başladık. Muhtemelen birçok katılımcının 
hissettiği; “Biz bu kalın, donanımlı 
kıyafetlerimizle boş bir şekilde yürürken bu 
kadar zorlanıyoruz, bundan 99 yıl önceki 
kış şartlarında yürüyen Mehmed’im; ne 
yaptı, nasıl yürüdü, neler hissetti acaba?”  
duygularını ben de hissettim. Yürüyüşümüz, 
Sarıkamış Şehitliği’nde sona erdi. Tepeyi 

S
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aşıp Sarıkamış’a girerken evlerdeki 
vatandaşlarımızın, sokakta oynayan 
çocukların ellerinde Türk bayraklarıyla 
bizleri karşılamaları da unutulmaz bir 
anıydı. Bir kez daha bizlere bu toprakları 
kızıl kanlarıyla yeşerterek bırakan 
şehitlerimize minnet ve şükran duydum. 

Bir de şunu anladım; bizler Sarıkamış 
Şehitlerini her yıl aralık veya ocak 
aylarında klimalarla- kaloriferle ısıtılmış 
salonlarda, yumuşacık koltuklara oturarak 
anıyoruz. Olmaz, olamaz, anlaşılmaz! 
Şühedânın o çetin kış şartlarında 
yaşadıklarının aynını yaşamadıkça 
Sarıkamış anlaşılmaz! Bu açıdan da ER-VAK  
anma etkinliklerini yerinde düzenlemekle 
büyük ve etkili bir vazifeyi yerine getirmiş 
oldular. Kendilerini bu düşünceyle bir 
kez daha tebrik ediyor ve kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum.

2014 yılında yine Sarıkamış Dayanışma 
Grubuyla birlikte Sarıkamış’taydık. Hem 
Grubun hem de devletimizin düzenlediği 
etkinlikler,  şehitleri anmak için güzel 
ülkemizin dört bir yanından Kars’a, 
Sarıkamış’a gelen insanımızı duygu seline 
boğmuştu. Gerek salon etkinlikleri gerekse 
saha etkinlikleri günün anlam ve önemini 
duygulu bir şekilde anlamımızı sağlıyordu. 
Yukarıda da ifade ettiğim gibi bu etkinlikler; 
şehitlerimizi tarihin sayfaları arasından 
çıkarıp bugünün insanına tanıtmak, anlatmak 
için elini taşın altına koyma cesaretini 
gösteren, bu etkinliklerin yapılmasını 
sağlayanlar sayesindedir.

anakkale Savaşları araştırmaları konusunda 
topluluk üyelerime her zaman şunu 
söylerdim: “ Çanakkale Savaşları konusunda 
kim ne yaparsa yanındayız, bu konuda bir 

tuğla taşıyandan da bir bina yapandan da 
Allah razı olsun.” Ve bu sözüm, Sarıkamış’ı 
tanıdıktan bildikten sonra ve Sarıkamış’ı 
ülkemizin gündemine taşıyan başta Bingür 
Hocam ve Necati ağabeyim olmak üzere 
kimlerle tanıştıysam onlardan sonra şu şekle 
dönüştü: “ Bu toprakların şehitleri için kim 
ne yaparsa yanındayız, bu konuda elini 
taşın altına koyan herkesin destekçisiyiz. Ne 
gerekiyorsa yapmaya hazırız.”

Hülâsa, unutulmak belki de unutturulmak 
istenen Sarıkamış’ı, şühedâyı ülkemizin 
gündemine taşıyanlardan Allah razı olsun. 

ER-VAK ve onun değerli yönetim kurulu, 
Bingür Hocam, Necati Ağabeyim, Şinasi 
(Bingeli) ağabeyim, güzel ülkemin neresinde 
olursa olsun Balkan, Sarıkamış, Çanakkale, 
Galiçya, Irak, Kut’ül Amâre, İstiklâl Savaşı 
ve nihayet günümüzde, bu toprakların vatan 
kılınmasında kanını akıtan canını veren 
şehitlerimizi anma yolunda, uğrunda kim 
kimler emek, gayret harcıyorsa hepsinden 
Allah razı olsun. 

Şehitlerimizin de ruhları şad, mekânları 
cennet olsun.

Ç
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Yıl 2012, mevsim ilkbahar; yakın 
arkadaşım Necati Bölükbaşı ile 
birlikte Sarıkamış Dayanışma 
Gurubu’nun düzenlediği Sarıkamış 
Şehitleri’ni anmak için yapılacak 
yürüyüşe katılmaya karar vermiştik.

 Büyük bir heyecanla dağda rahat 
yürüyebileceğimiz kıyafetler ve 
malzemeleri tedarik edip gruba 
katılarak Erzurum’a vardık. 
Yürüyüşün kılavuzluğunu, AKUT 
Erzurum şubesi yüklenmiş. Bizi onlar 
karşıladılar. Bir toplantı düzenlendi.  
Bu toplantıda yürüyüş güzergâhı 
olarak ‘Top Yolu diye bir güzergâhtan 
yürüneceği ifade edildi. Çok önceleri 
şehitleri anma programlarını 
düzenlemiş birisi olarak Necati 
Bey; yürünmesi planlanan yolun 9. 
Kolordu’nun yürüdüğü güzergâh 
olmadığını, askerin köy yollarını 
kullanarak Bardız’a ulaştığını 
belirterek görüşlerini bildirdi. Ancak 
önceden yürüyüş güzergâhının 
kararlaştırılmış olduğu ileri sürülerek 
‘Top Yolu’ olarak isimlendirilen 
yoldan yürüme kararı verilmiş 
olduğu anlaşılınca biz bu yürüyüşe 
katılmayıp Erzurum’a geri döndük. 

Törenlerin yapılacağı Bardız 
Şehitliği’ne gittik.

Yıl 2013, aynı yoldan tekrar yürüyüş 
düzenlenmişti.  Bingür Bey’in ısrarlı 
isteği ve benim de arzum üzerine 
Necati Bey bizleri kırmadı, katıldık. 
Dizlerimde kireçlenme olduğundan 
ilave baston, dizlik ve çadırlar temin 
ederek kararlı bir şekilde gruba 
katıldık.  Yaklaşık elli kişilik bir 
gruptuk. Yürüyüş, Pasinler-Narman 
yolu üzerinden başladı. Doğuya 
doğru yöneldik. Benim için oldukça 
zordu ama özlemini çektiğim dağ 
çiçeklerinin kokusunu ciğerlerimde 
hissedince adrenalinim yükselmişti. 
O muhitin çocukları idik. Coğrafyası, 
havası, çiçeği bir başkadır. 

Erkan Karagöz en önde çiçekleri 
fotoğrafl ıyor. Ben iki elinde baston, 
Necati Bey elinde kamera çekim 
yapıp kayıtlar yapıyor, arkadan da 
konvoy, yürüyoruz. Sağ tarafımızda 
Horasan ilçesinin düzlüklerini 
göründü. Biz yaylaların sırtlarının 
üzerindeyiz. Horasan düzlüklerini 
görünce oradakilerin de bizleri 
görmesi mümkün. Çünkü biz hattı 

Bir yere geldik, 
besiciler çadır 

kurmuşlar. Sorduk; 
“Bu yolun adı 

‘Top Yolu’ mu?” 
Aldığımız cevap 

üzerine ben 
arkadaşıma biraz 
daha hak vermeye 

başladım. Adam 
dedi ki; “Bu yol 
yaylalara giden 
yoldur. Top yolu 

tepelerin kuzeyine, 
Narman ilçesi 

tarafına düşer.” Bu 
beyanı Necati Bey 

kameraya kaydetti. 
Erkan Bey de 
fotoğrafl adı. 

Nusrettin Cengiz Akın
Orman mühendisi İş adamı

Kılavuz
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içtimadayız. Yani gökyüzü ile tepelerin 
başının birleştiği kesimdeyiz. Uzaktan 
kolayca gözükebiliriz. Düşman birlikleri 
Horasan tarafında olduğuna göre burada 
yürüyenleri tespit etmeleri mümkün.  Bu 
tespit üzerine, Necati Bey’e hak vermeye 
başladım. Asker bu güzergâhtan yürümüş 
olsa gizliliğin bir anlamı kalmayacaktır. 
Hâlbuki bu gizli bir çevirme harekâtı idi. 
Düşmanın ileri gözetleyicileri her halükârda 
bu yolda yürüyen birlikleri hemencecik 
tespit edebilirlerdi. Bir de okumuştum; 
29.Tümen Komutanı, 34-35 köy ismi 
sayarak bu köylerin yolları kullanılarak 
yüründüğünü belirtmiş, bu yol üzerinde ise 
köy yok. Bir müddet yürüyüş devam etti. 

Konvoy yolu kaybetti. Başka yöne yönlendi. 
Neyse ki cep telefonu ile irtibat sağlanabildi.

Bu mevkiler hayvan otlakları, yani yaylalar. 
Yoğun çiçeklerle donanmış otlaklar. Bir yere 
geldik, besiciler çadır kurmuşlar. Sorduk; 
“Bu yolun adı ‘Top Yolu’ mu?” Aldığımız 
cevap üzerine ben arkadaşıma biraz daha 
hak vermeye başladım. Adam dedi ki; 
“Bu yol yaylalara giden yoldur. Top yolu 
tepelerin kuzeyine, Narman ilçesi tarafına 
düşer.” Bu beyanı Necati Bey kameraya 
kaydetti. Erkan Bey de fotoğrafl adı. 

Beni asıl hayrete düşüren konu şu idi; 
babam canlı hayvancılık yaptığı için bilirim, 
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koyunlar otlatıldıktan sonra yaylalarda 
yapılan ve etrafı taşla çevrilen ağıl 
dediğimiz alanda toplanır, dinlenmeleri 
sağlanır. Köpekler de ağılın etrafında 
vahşi hayvanlara karşı kollar ve korur. 
Koyunculuğun yerini sığırcılık aldığından 
bu koyun ağılları terk edilmiş, zamanla 
otlar arasında kalmıştır. Şimdi kılavuzluk 
eden şahıs bu ve bunun gibi terk edilmiş 
ağıl ve yayla damı kalıntılarını şehitlik 
olarak gelenlere göstermeye başlayınca 
“Eyvah, gafın bu kadarı fazla!” dedim 
kendime. Zaten Necati Bey, bunun böyle 
olacağını bildiği için olacak ki “Kardeş, bu 
yürüyüşün kılavuzunun yanlışları dinlemek 
istemiyorum, ayrılalım mı?” dedi. Böylece 
biz grubu terk ederek üç arkadaş grupta 
gerginlik olmaması için ekipten ayrıldık ve 
gelen yemek arabasıyla Erzurum’a döndük 
ve bir daha bu gruba katılmamaya karar 
verdik.  

tkinliklerin şehitlerimize yakışır bir 
mahiyette devam etmesi dileğimi burada 
belirmek isterim.

E
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1.

“Ezelden âşinâ”…

Ne müstesnâ bir ifadedir.

“Âşinâ”; sözlüklerde “bildik, tanıdık 
kimse” ya da “yakın, yakın gelen, 
munis, dost” mânaları ile ifade ediliyor.

Misâlen; Fuzûli demiş ki:
“Git derdime sen devâ değilsin,
Bigânesin, âşinâ değilsin!..”

Yeri gelmişken, çoğumuzun bildiğini 
zannettiğim bir muhteşem bestenin 
muhteşem güftesini yazmak isterim…

“Ezelden âşinânım ben, ezelden hem 
zebanımsın,
Beraber ahde bağlandık, ne olsan yâr-i 
cânımsın,
Ne olsan zerrenim, kalbimde hâlâ 
çarpar esrârın,
Gel ey cânan, gel ey cân, kalmasın 
ferdaya dîdârın…”

Bestesi merhum Şerif İçli’ye ait olan 
bu hüseynî şarkının güftesi de vatan 
şairimiz Mehmed Âkif’e ait. İstiklâl 
mücadelemizin manevî önderi, 
zamanında ve hatta günümüzde bile 

hakiki kıymeti bilinse; ikazlarına 
ve nasihatlerine kulak verilip 
yaşansa memleketimizde pek çok 
şeyin değişeceğine inandığımız 
vatan şairimiz Mehmed Âkif’in 
hissedebileceği ve hissettirebileceği 
ifadelerdir bunlar…

Sarıkamış hatıralarım, bütünüyle, 
benim için en başından itibaren 
yüreğimde hep “ezelden âşinâ” imişim 
hissiyatı uyandırmıştı.

Sarıkamış’ı ilk gördüğüm gün… esen 
rüzgâr… yağan kar…

“Dokunsan ağlayacak” bir ruh hâli… 
Sanki; “ezelden âşinânım ben”…

Sanki; “ne olsan zerrenim, kalbimde 
hâlâ çarpar esrârın” hissiyatıyla, 
bin yıldır bildiğim bir türküyü 
fısıldarcasına içerimden süzülen türkü:

“Sarıkamış üstünde kar,
Kar altında Mehmedim yatar…”

Sarıkamış beldesiyle alâkalı 
hatıralarım böyle başladı. Okudukça, 
inceledikçe geceler geceler geceler 
boyu böyle devam etti; tanıdıkça 
tanıdıkça tanıdıkça her bir yiğidini 

Böyle olunca; 
aynı gâye ile 

yollara düşüp 
sîneler beraber 

çarpınca, dünyanın 
en unutulmaz 

güzellikleri yaşanır 
ve halledilmeyecek 

hiçbir meselesi 
kalmaz güzel 

memleketimizin…

Özhan Eren
Em. Subay-Sanatcı

Sarıkamış    
          üstünde kar…
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hep o aynı hissiyat yaşadı durdu içimde 
“ezelden âşinânım ben”…

Sanki bütün bunları en başından itibaren 
ben de yaşamıştım.

anki Sarıkamış’ı kaybettiğimiz ’93 Harbi’nde 
ben de vardım… Mehmed Arif’le çok 
çaylar içmiştik, ağır hüzünleri katık edip, 
Erzurum’un koyu karanlık gecelerinde 
“Başımıza Gelenler”e ağlaşmıştık…

Sanki Balkan Harbi’nde bozulan orduda 
ben de vardım, Çatalca’ya doğru kaçışan 
askerlerin arasındaydım ya da çaresiz 
muhacirlerimizle beraberdim bir kağnının 

peşinde… Çamura bata çıka… Hafız Hakkı 
merhumla beraber, geride bıraktığımız 
kardeşlerimizin mezarlarını düşünüp 
düşünüp intikam yeminleri etmiştik sabah 
ezanlarına kadar, “Yeniden Başımıza 
Gelenler”e ağlaşarak…

Sanki 1914 yazında ben de Sait Halim 
Paşa’nın yalısında başlayan “harbe girip 
girmeme hususundaki” uzayıp giden 
münakaşalara şahit olmuştum… Hele ki 
“Kafkas Cephesi”nde taarruz fi kri, ya da 
“Sarıkamış İhata Manevrası” hususundaki 
son mütalaalar… sabahlara kadar…

S
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Ve netice…

Donduran ayazlarda Sarıkamış’a koşturan 
Mehmetçiklerimizin arasında ben de 
vardım. Ben de yaşadım “bu sefer oluyor 
galiba” ümidini, ben de yaşadım “gene 
olmadı” hayal kırıklığını… Ben de yandım 
çaresizlikle, ben de dondum Allahuekber 
Dağları’nda…

arıkamış hakkındaki her bir gün, her bir 
isim, her bir yer, benim için hep aynı şeyi 
ifade etti… Sanki; “ezelden âşinânım ben”… 
Sanki; “ne olsan zerrenim, kalbimde hâlâ 
çarpar esrârın” hissiyatıyla bin yıldır bildiğim 
o türküyü de tamamladım, “Sarıkamış’lı 
Geçmiş Zaman” ismiyle memleketimize 
doğru havalandırdım:

“Sarıkamış üstünde kar,
Kar altında Mehmedim yatar,
Gülüm donmuş, kara dönmüş,
Gören sanmış, yârini sarar…”

2.

İstanbul’dayım…

Bir gün telefonum çaldı, açtım, tanımadığım 
bir bey; Erzurum’dan bir vatan evlâdı… 
Tarihin içinden süzülüp gelmiş âdeta…

Meğer sadece ben değilmişim “kalbinde hâlâ 
esrâr çarpan”…

Öyle bir ses, öyle bir ifade ki, her bir ânında 
âdeta haykırıyor “ezelden âşinânım ben” diye…

Konuştuk, konuştuk, konuştuk…

Çok geçmeden Ankara’da buluştuk, sanki 
kırk yıllık iki dost gibi…

Yüreklerimiz “ezelden âşinânım ben” diye 
haykırıyor yine karşılıklı…

Necati Bölükbaşı…

“İsmiyle müsemma” denir ya, tam öyle. Bizi 
“Sarıkamış Sevdalıları” olarak bir araya 
getirdi, bölüğümüzün başına geçip tam bir 
“Bölükbaşı” olmayı da Necati ağabeyime 
nasip etti Allah… İyi ki de öyle olmuş…

O dedi ki; yazıktır bu şehitlere bu gazilere, 
hatırlayanları bile kalmadı doğru dürüst… 
Sarıkamış deyince, milletin aklına kar ve 
tatilden başka bir şey gelmiyor…

O dedi ki; bir araya gelelim, konuşalım, 
dertleşelim, ağlaşalım, halleşip bir şeyler 
yapalım; “yazıktır, daha fazla incitmeyelim 
atalarımızı”…

Bingür hoca, Ahmet abim, diğer abiler ve 
kardeşler ve genç evlatlar…

Böyle böyle toplandık, böyle böyle 
Erzurum’dan yola çıktık hep beraber; Kars’a, 
Sarıkamış’a, Allahuekber Dağları’na…

Harbin hatıralarını yâd ettik hep, “Kâh gece 
yağdı üzerimize, kâh hüzün…”

Kâh ağlaştık burnumuzu çeke çeke, kâh 
kızdık “Zemheride taarruz mu olurmuş, bu 
ne gafl ettir” diye, kâh her hücremiz gururla 
doldu taştı “Memleket sevdası zemheri mi 
dinler, yürümüş aslanlar düşman üstüne” 
diye…

Ama “gönül kardeşliğimiz” hep diri 
durdu, aramıza hiçbir şeyin girmesine, 
muhabbetimize halel getirmesine asla 
müsaade etmedik…

S
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3.

Necati abim, bir gün Allahuekber Dağları’na 
götürdü bizi…

2003 yılı Temmuz’un 5’i idi, yaz sıcağının 
tam ortası…

Hiç unutmam, ben başka bir yaz sıcağının 
ortasında; 1988 yılı Ağustos’unun 29’unda 
Şemdinli’nin Derecik mezrasının meşhur 
Balkayaları’nın zirvesindeydim. Aşağıdan 
helikoptere binerken termometrede 44 
dereceyi görmüştük, Adanalı bir askerimin 
“bizim memleket meğer yayla imiş buranın 
yanında” dediği çok bunaltıcı sıcak bir 
yerden havalanmıştık. Zirveye varıp 
helikopterden atladığımızda etrafımızda yer 
yer kar kümeleri vardı. Hatta kartopu yapıp 
birbirimize atmışlığımız bile oldu o Ağustos… 
Ben “bir daha böyle karlı bir Ağustos 
yaşamam herhalde” diye düşünmüştüm.

llahuekber Dağları’ndaki o 5 Temmuz günü 
tekrar karla ve bu defa hakiki soğukla 
tanıştım.

Necati abim her şeyi düşünmüş; çadırlar, 
uyku tulumları, battaniyeler, üstümüzde 
zaten parkalar, kazaklar…

Ama “soğuk neymiş”, ben o gece anladım; 
sabaha kadar…

Yan gelip yattığımız sıcaklar içindeki 
konforlu çadırda bile titreye titreye sabahı 
zor ederken, üstelik Ağustos ayında, bir de 
buraların Aralık ayını düşündüm, bir de 
kar-tipi-donduran ayazları düşündüm… 
Bir de Ruslara taarruzu düşündüm… 
Ecdadın anlatılmaz fedakârlıkları karşısında 
mahcubiyetle kendimizi rezil-i rüsvâ 
hissetmemeniz mümkün mü?...

4.

Bingür Sönmez hocamız da soyadının 
hakkını vererek “Sarıkamış Dayanışma 
Grubu”nu kurdu “Sönmez bu şafaklarda 
yüzen alsancak” hissiyatı ile, bayrağımızı 
taşıdık Sarıkamış’ın dağlarına, Ahmet abi 
yükümüzü taşıdı hep…

Rahmetli Halil İnalcık hocamız; coğrafyasını 
bilmeden memleketin tarihini de anlamanın, 
hissetmenin, kavramanın mümkün 
olmadığını söylerdi. Hakikat de öyle imiş, 
Sarıkamış’ta bizzat yaşadım Necati abim ve 
Bingür hocamız sayesinde…

Ben ki askerlik eğitimi aldım; Kuleli Askerî 
Lisesi ve Mekteb-i Harbiye mezunuyum, 
yetmedi Harita mühendisi de oldum sonra… 
Önüme haritayı serdim mi, her tür askerî 
harekâtı dört başı mâmûr anlarım...

Meğer ki öyle değilmiş…

Evet, haritalar birçok bilgiyi verir, nereye 
gidersin, nasıl gidersin, nerede yol vardır, 
nerede dağ tepe vardır, orman vardır, 
hepsini anlarsın. Ama haritada rüzgâr 
esmez, yağmur yağmaz, ayaz yoktur…

Eğer bizim Sarıkamış sevdalıları grubu 
olmasaydı İstanbul’dan kalkıp oralara 
gitmek, dolaşmak, hele ki memleket ve tarih 
sevdalısı kardeşlerimizle beraber dertleşerek 
yâd etmek Sarıkamış Harbi günlerini ve 
o günlerin fedakâr yiğitlerini, belki de 
mümkün olmayacaktı…

Sarıkamış’ın dağlarını gezerken anladım 
büyük kahramanlıklarını, Sarıkamış’ın 
vadilerinde dolaşırken gördüm ne büyük 
işler başardıklarını…

A
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“Sefer bizden, zafer Allah’tandır” deriz ya, 
onlar seferlerini namuslarıyla, yüzlerinin 
akıyla tamamladılar… Allah hepsine gani 
gani rahmet etsin, mekânları cennettir 
zaten inşallah, nurlar yağsın üzerlerine 
bütün şehitlerimizin, gazilerimizin; 
onları yetiştiren, sonra da dualarıyla, 
yardımlarıyla destekleyen yakınlarının…

llah razı olsun Necati abimizden, Bingür 
hocamızdan, Ahmet Günday abimizden 
ve hassaten Şinasi Paşamızdan; Sarıkamış 
sevdalısı bütün arkadaşlarımızdan, 
kardeşlerimizden… Bize yaşattıkları yeni 
seferler sayesinde “Bezm-i âlemde tanış 
olup dâr-ı dünyada da buluşan” insanlar 
gibi hissettim kendimi ve onları, hep!.. 
Hayatımın en güzel tarih yolculukları 
oldu beraber attığımız her adım, beraber 
aldığımız her nefes!.. Bizimki, yol 
arkadaşlığından da öte, silâh arkadaşlığı 
oldu adeta, onların sayesinde…

İşin sırrı da bir ve beraber olmakta değil 
mi zaten?..

Böyle olunca; aynı gâye ile yollara düşüp 
sîneler beraber çarpınca, dünyanın 
en unutulmaz güzellikleri yaşanır ve 
halledilmeyecek hiçbir meselesi kalmaz 
güzel memleketimizin…

Mehmed Âkif merhumun unutulmaz 
mısraları ile başladım yazmaya, onun 
satırlarıyla da bitireyim:

“Değil mi cephemizin sinesinde îman bir,
Sevinme bir, acı bir, gâye aynı; vicdan bir;
Değil mi ortada bir sîne çarpıyor; yılmaz,
Cihan yıkılsa emîn ol, bu cephe 
sarsılmaz!..”

A





163Sarıkamış

.

Öyle bir ağıt ki, karı üşüten, göreni 
ürküten, sözü donduran, inanılması 
zor, anlatılması güç, yazılması, tasvir 
edilmesi neredeyse imkansız bir ağıt!

Allahüekber Dağları’nın pürüzsüz, 
çizgisiz, lekesiz beyaz ipeksi 
zeminine vatan sevdalılarının, ana 
kuzularının 22 Aralık 1914 -05 Ocak 
1915 tarihleri arasında;  yaralanıp 
şehit düşen, parmaklarının uçlarını 
kalem, kanlarını mürekkep yaparak 
yazdıkları notu, ağıtı, sözü, sübutu; 
aradan neredeyse 100 yıla yakın 
zaman geçmiş, okumamış, okumak 
istememiş, belki okuyamamışız 
nedense.

Cehaletimiz, okumayı bilmediğimiz 
için mi, yoksa yazılanları 
göremediğimizden ya da 
umursamadığımızdan mı bilinmez! 
Ta ki, iki gönül insanının, toprağın 
altından yükselen uğultulara kulak 
verdikleri, etkilendikleri, ürperdikleri 
güne kadar!

Erzurum şehir merkezinin her 
yanından Kuzey’e bakıldığında, 
yan yana dizilmiş, biri birine omuz 

vermişçesine sıralanmış dağlar 
rahatlıkla görülür.

Aslında dağ değildir onlar, her biri 
bir anıt, bir tarihi kanıt; taşı kan, 
toprağı can kokan bir Karabağ’dır, 
Gelibolu’dur, Anafartalar’dır, Conk 
Bayırı’dır, Doğu’daki Çanakkale’dir; 
belki aynalı çarşı değildir, ama mülk-i 
islamın açılması zor kilididir şüphesiz.

Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz 
“90 bin askerimiz, bir kurşun bile 
sıkamadan donarak şehit olmuş” 
hikayelerinin belki bilgisizlik, 
belki cehalet, belki de kasıt kokan 
ihanetten söylendiğini; anlatılanların, 
yazılanların gerçeği yansıtmadığını 
çok sonraları biz, hatta tüm ülke 
insanı, dönemin Erzurum Kalkınma 
Vakfı’nın (ERVAK) iki önemli ismi 
Avukat Necati Bölükbaşı ile Prof. 
Dr. Durkaya Ören’den, o iki gönül 
insanının yaptıkları araştırma ve 
çalışmalardan öğrendik.

İşin içinde Enver Paşa olduğundan 
mıdır bilinmez, kimsenin değil 
anmak, 100 yıla yakın bir süre 
ağzına almak, hatırlamak dolayısıyla 

Gerçeğin hiç de 
bize anlatıldığı, 
aktarıldığı gibi 

olmadığını, Türk 
askerine bühtan 
edildiğini, kara 

çalındığını, “90 bin 
asker tek mermi 
atamadan şehit 
düştü” sözünün 
iftira amacıyla 

söylendiğini gözler 
önüne serdi.

Öztürk Akkök 
Gazeteci -Yazar

Bir ağıttır
Sarıkamış...
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hatırlatmak dahi istemediği Allahuekber 
şehitlerinin anılmaya başlanması, sonrasında da 
Sarıkamış Harekatı’nın tüm yönleriyle ülkeye mal 
olması, o güne kadar yazılan kitapların, anıların, 
araştırmaların gün ışığına çıkmasını sağlamakla 
birlikte, gerçeğin hiç de bize anlatıldığı, 
aktarıldığı gibi olmadığını, Türk askerine bühtan 
edildiğini, kara çalındığını, “90 bin asker tek 
mermi atamadan şehit düştü” sözünün iftira 
amacıyla söylendiğini gözler önüne serdi.

Büyük bir hedef ve ideal uğruna yola çıkan, 
düşmandan önce, Allahuekber Dağları’nda 
kaderin cilvesi, general kış’ın muhasarasıyla 
karşılaşan ve büyük hasara uğrayan Türk 
askerinin, vatan evlatlarının şehit düştüğü 
tepelerin ardında, sonraki yıllarda Necati 
Bölükbaşı’nın üstün gayreti, yöre insanının, 
köylülerinin işgücü desteği ile yaptırılan ve 
görenlerde “Buralarda, dağların arasında, hiç 
düşünmeden vatanları için canlarını vermişler” 
duygusu uyandıran Ali’yi, Mehmed’i, Murat’ı, 
Suat’ı, Turan’ı, Hasan’ı kısacası on binlerce vatan 
evladını akla getiren şehit anıtları, sadece bir 
devri hatırlatmakta kalmaz, aynı zamanda ellerin 
Sema’ya uzanmasına, dudakların kıpırdanmasına, 
gözlerin yaşarmasına da yol açar. 

Allahuekber Dağları’nın zirvelerinde, sessiz, ıssız 
topraklarında koyun koyuna yatan, o coğrafyayı 
şehit otağı ve cennet bahçesi haline getiren 
binlerce Mehmed’in, yiğidin hatırlanmasına, 
sonrasında da anılmasına ön ayak olan 
köylüsünden kentlisine, askerinden siviline 
varıncaya kadar herkese; şükranlarımı sunuyor, 
önlerinde saygıyla eğiliyor; şehitlerimize, “Allah 
yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. 
Bilakis onlar diridirler” ayetinde belirtildiği gibi, 
ölmeyen ve her biri Allah katında rızıklandırılan 
ana kuzularına da gani gani rahmet diliyorum.
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2012 yılının Kasım ayında atandığım 
yeni göreve başlamak üzere edebiyat 
öğretmenliği yaptığım Erzurum 
ilinden ayrılmıştım.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim 
Kültür ve Araştırma Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanı 
olarak bana tevdi edilen ilk görev, 
Sarıkamış Harekâtının 98.Yıl Dönümü 
Anma Etkinliği oldu. Göreve henüz 
başlamanın heyecanına, yeni bir 
heyecan eklenmişti.

Gençlik yıllarımda büyüklerden 
Sarıkamış Destanını dinlemiş ve 
öğretmenlik yaptığım dönemlerde, 
öğrencilerime bunu anlatmıştım 
yıllarca. Şimdi sorumluluğum bir kat 
daha artmıştı. 

Üst yönetim, bir sloganla yapılacak 
hareketlilik projesinin çerçevesini 
çizmişti zaten: “Gençlik Şühedanın 
İzinde” Bize düşen görev, bu hedefi n 
içini doldurmaktı. 

Resmi yazışmalar gündüz mesaimizin 
en kesif çalışmalarıydı. Yapılacak 
işlerin talimatları yazılıyor, 
muhataplara sevk ediliyordu. 

Çalışmalarımızın her aşamasını 
arkadaşlarımızla birlikte masaya 
yatırıyor, üzerine ince ince düşünüyor, 
sahada karşılaşacağımız her bir 
zorluk için simülatif bir metotla, 
bütün ayrıntıların üzerinden tekrar 
geçiyorduk. 

Gayemiz; gençlerimize tarih şuuru 
verebilmek adına onları tarihin 
gerçek mekânlarıyla buluşturmak, 
derslerde işledikleri tarih bilgilerini 
pekiştirmek, ecdadın çektiği cefayı 
yerinde göstermekti. Anadolu’nun 
tüm gençlerini bu programa dâhil 
etmek istiyorduk; fakat çetin kış 
şartları, coğrafi  engellere ilçenin fi ziki 
imkânsızlıkları da eklenince katılımı 
sadece civar iller ile sınırlı tutmak 
zorunda kalmıştık.

Programa dair bütün detayları bir 
sarraf titizliği ile planlıyor, çalışma 
arkadaşlarımızla birlikte gecelerimizi 
gündüzlerimize katıyorduk. Öyle ki 
1914 yılında Trabzon’dan yola çıkan 
birliklerin yük taşıyan mekkârelerinin 
nallarını kontrol eden subay gibi, 
biz de gençleri programa taşıyacak 
ulaşım araçlarının lastik derinliklerine 

Bu tazyik ve ruh 
hali içinde yürürken 

bir ara olduğum 
yerde durdum. Sağ 

tarafta ağaçlar 
arasındaki karla 
kaplı alanda bir 

kıpırdanma oldu. 
Beyaz kefenli bir 

Şehit kalktı önce, 
ardından diğerleri 
nizami bir şekilde 

ayağa kalkıyorlardı. 
Sonra sola çevirdim 

kafamı. Nafi le… 
Evet, şehitlerimiz 

tek tek beyaz 
kefenleri ile diriliyor 

ve yola doğru 
yaklaşıyorlardı. 

Başımı tekrar 
yola çevirip 

çevirmediğimi 
hatırlamıyorum.

Rahmi Aksoy

Gençlik

Şühedanın İzinde
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varıncaya kadar önlemlerimizi talimatlara 
döküyorduk. 

ençlik ve Spor Bakanlığının 4. kat 
ışıkları,  en son sönen katlardan biriydi. 
Yazışmalardan fırsat buldukça döneme 
ait hatıraları, yapılacak işlere ve gençlere 
anlatılacak bilgilere mesnet olsun diye 
kaynak kitaplarını yeniden okuyor, 
Sarıkamış’ta şehit düşenler için yakılan 
ağıtları dinliyor, adeta 1915 Zemheri’sini 
iliklerimize kadar hissediyorduk. Her bir 
şehit gözümüzde somutlaşıyor, abideleşiyor 
ve bizi çağırıyordu. 

Artık sayfalardan sahalara inme vakti 
gelmişti… 

3 Ocak 2013 tarihinde Sarıkamış’a 
gitmek için önce Erzurum’a vardık. Bu 
program Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ilk anma programı olsa da daha önceki 
yıllarda harekâtın önemli bir kısmının 
sınırları içerisinde kalması ve Sarıkamış 
şehitlerini yâd eden birkaç münevverin 
bu ilde bulunmasından dolayı kendilerini 
programımıza davet etmek ve fi kirlerine 
başvurmak için önce bu ilde bir gün kalmayı 
yeğledik. Bu zaman zarfında yürüyüşe 
katılma sayısını Erzurum özelinde bir kat 
daha artırmıştık. 

G
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Program arifesinde çekilen kamu spotunun 
tüm televizyon kanallarında gösterilmesi, 
Türkiye genelindeki tüm billboardlarda afi şe 
edilmesi, programın bilinirliğini artırmış ve 
bununla birlikte katılımcı sayısı talepleri de 
artmıştı. 

arıkamış’a vardığımızda takvimler 
4 Ocak’ı gösteriyordu. Önce şehir 
giydirmelerini kontrol edip yapılacak salon 
programlarındaki provaları izledikten 
sonra yürüyüşün başlangıç noktası olarak 
belirlediğimiz Kızılçubuk mevkiine geçtik. 
Sekiz kilometrelik yürüyüş yolundan varış 
noktasına kadar yürüyerek güzergâhtaki 
bütün çalışmaları yerinde görüp, ertesi güne, 
bir eksiklik kalsın istemiyorduk. 

Yol boyunca olta bayraklar muntazaman 
dizilmiş, yön levhaları yerli yerine 
asılmış, mobil tuvaletler makul aralıklarla 
kurulmuştu. Şehitlik ile ilgili ayet ve 
hadislerin yazılı olduğu tabelalar biraz 
engin kalmıştı. Metinlerin kutsallığını göz 
önünde bulundurarak insan bel seviyesinden 
aşağı kalmasın diye tabelaların seviyesini 
biraz yükseltmek dışında neredeyse yapılan 
hiçbir şeye müdahale etmeden tören alanına 
vardık. 

Artık her şey hazırdı. Davet ettiğimiz bütün 
konuklar gelmeye başlamıştı. Gazeteciler, 
bürokratlar, daha evvel bu yürüyüşleri tertip 
eden münevverler, hâsılı gençlerden ayrı 
olarak Sarıkamış yürüyüşüne katılmak için 
bizim organizasyonumuza dâhil ettiğimiz 
herkes…

Küçük Bir ilçede kayak merkezinin 
bize sunduğu otellere bu kadar misafi ri 
yerleştirmek, ertesi gün gelecek yirmi beş 
bin genci hareket ettirmekten daha zordu. 

Birkaç gün önce gelmekle elde ettiğim tek 
kişilik odada kalma imtiyazını Kur’an tilaveti 
için gelen âmâ Kari’ye;  gece tek başına 
sesli hazırlık yapması için ikram etmek 
bana ayrı bir huzur verdi. Fatiha’yı tek 
nefeste muazzam bir tecvitle okuyabilmesini 
işitebilmek, uzun gecemi huzura kavuşturan 
yegâne sebepti.  

Büyük günü karşılayacak gecede gözlerim 
tavanda, kulaklarım yan odadaki 
hocanın ertesi günkü Kur’an dinletisinin 
provasındaydı. Çift kişilik odada ki 
yatağımda bir o yana bir bu yana dönüp 
duruyordum. Sabah sekizdeki programa 
ulaşmaya çalışan kafi lelerin gece yarısı 
yola çıkarken beni aramaları iyiden iyiye 
kaçırmıştı son darbesini oda arkadaşımın 
horultusundan yiyen uykumu.

Sabah erkenden Sarıkamış ilçesinin girişinde 
gelen ilk kafi leyi karşıladım… 

Gün ağarmış, gözlerim uykusuz geceden 
mülhem kararmıştı… 

Programa katılacak bütün gençlerin 
sorumluluğu üzerimizde idi. Her bir 
arkadaşımız bu mesuliyet altında işine en 
üst düzeyde itina gösteriyordu. 

Kızılçubuk mevki toplanma alanı olarak 
tespit edilmiş, illerden gelen kafi leler saat 
onda bu alanda toplanacak yürüyüş bittikten 
sonra bitiş noktasında yapılacak seremoninin 
aziz izleyicileri olacaktı. 

Toplanma merkezine otobüsler ring usulü ile 
gençleri bırakıp geri dönüyorlardı. Başlangıç 
noktasına birkaç kilometre ve başlangıç 
saatine birkaç dakika kala otobüslerden 
birinin kayarak yolu kapatması; daha sonra 
olacakların ilk habercisi gibiydi.

S
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Nihayet yürüyüş başlamıştı... 

En önde askeri birlikler, arkasında yirmi 
beş bin kişilik gençlik ordusu. Zirveye 
ulaştığımız vakit, gençlerin tekbir seslerine 
ezan sesi karışıyordu. Öğlen olmuş, ilçeye 
iyice yaklaşılmıştı…

Usul usul atıyordum Fatiha yüklü adımlarımı. 
Cam kırıklarıyla dolu bir yolda yürür 
gibi… Gerçi; can kırıklarıyla dolu bir yoldu 
yürüdüğümüz. Organizasyonun dışında her 
yıl mutat yürüyüşe katılan yaşlıların göğüs 
hırıltıları taze yağan kardaki ayak kütürtülerini 
bastırıyordu Allahuekber Dağları’nda. 

Herkes aynı anda varamadı bitiş 
noktasındaki törene. Alanın dolduğunu, 
gençlerin ve katılımcıların akın akın 
geldiğini görünce; Enver Paşa’nın yarım 
kalmış intikali geldi aklıma. Keşke 1915 
yılında da tüm neferlerimiz doldursaydı bu 
meydanı, yarım kalmasaydı bu kutlu dava. 

Yürüyüşünü tamamlayan her genç 
omuzlarımızdan bir ağırlığı kaldırıyor, 
sorumluluğumuzu azaltıyordu. 

Uykusuzluk ve yorgunluk iyice kendisini 
hissettiriyor ve takatim kesiliyordu…

nkara’dan ayrılırken doktorun “Üst solunum 
yolu iltihabınız var, istirahat etmeniz 
gerekir!” demesine rağmen ateş düşürücü 
ilaçlarımı alarak aylarca uğraştığım 
faaliyetin fi nalinde olmak muradıyla 
muayene odasından çıkmıştım. 

Hava iyice soğumaya başlamıştı… 

Alnımda 40 derece ateş, dışarıda eksi 20 
derece soğuk vardı. 60 birimlik bu fark 
ilaçlarımı almak için otele gitmek isteyen 
ayaklarımı tir tir titretiyordu. 

O esnada telefonum çaldı, açtım. Rüzgâr 
uğultusu ile karışık gelen boğuk bir 
sesi,  kalabalığa hitap eden dönemin 
gür sesli Gençlik ve Spor Bakanı’nın sesi 
bastırıyordu. Söyleneni anlayabilmek için 
kalabalıktan biraz kenara çıktığım esnada 
Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürü’nü 
gördüm. Bana gelen haberi derhal ona da 
aktardım: Erzurum’dan katılan bir kafi lenin 
dağda tipiye yakalandığını, gençlerin 
panik içerisinde olduklarını, bir an önce 
kurtarılmaları için en kısa sürede onlara 
ulaşmamız gerektiğini anlattım…

Beraber yola koyulduk… 

Biraz önce kıpırdamayan parmaklarım, 
hızlanan adımlarıma İsyan ediyordu. Tren 
istasyonunu geçerken demiryolundaki 
makaslar gibi açılıyordu aramızdaki mesafe; 
eski Avrasya Maraton şampiyonuyla. Sonra 
durdu bir ara. 

Bana hitaben;

- Başkanım; ben pikapla çocuklara bir 
an önce ulaşayım, sizde paletli kar 
ezme aracına Kızılay’ın yemek dağıtım 
noktasından ekmek yükleyerek peşimden 
getirin. Çocukların dirençleri düşmüştür; 
yesinler dedi ve ayrıldı yanımdan.

Talep ettiğim aracı beklemeden yürüyordum 
alacakaranlıkta zar zor indiğim yoldan 
geriye doğru.

İlk haberleşmeden sonra karşılıklı 
telefonlarımızı kapatmıştık dağdaki beni 
arayan gençlik lideri ile birlikte; çünkü 
şarjlarımızın bitmemesi gerekiyordu sürekli 
iletişim sağlayabilmek için. Telefonumu ara 
sıra açıp kontrol etmek istediğimde bu sefer; 
birkaç gün önce çocuğumuzu Sarıkamış 

A
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yürüyüşüne götür diye ısrar eden, şimdi 
çocuğumuzu sağ salim getir diye feryat eden 
annelerin yakarışlarına muhatap oluyordum.  
Bu; 98 yıl sonra gelen büyük bir felaketti…

Bu tazyik ve ruh hali içinde yürürken bir ara 
olduğum yerde durdum. Sağ tarafta ağaçlar 
arasındaki karla kaplı alanda bir kıpırdanma 
oldu. Beyaz kefenli bir Şehit kalktı önce, 
ardından diğerleri nizami bir şekilde 
ayağa kalkıyorlardı. Sonra sola çevirdim 
kafamı. Nafi le… Evet, şehitlerimiz tek tek 
beyaz kefenleri ile diriliyor ve yola doğru 
yaklaşıyorlardı. Başımı tekrar yola çevirip 
çevirmediğimi hatırlamıyorum.

Ekmek yüklü aracın palet sesleriyle irkildim. 
Biraz önce dirilen şehitlerden biri başımı 
karla ovuyor, kollarımdan tutarak beni 
silkeliyordu… 

Saati geçen ilaçlarımı almadığım için yüksek 
ateşten dolayı halüsinasyon gördüğümü 
zannetmişken, askerlerden birisi; yürüyüş 
güvenliğini sağlayan beyaz kamufl aj giymiş 
erlerin yürüyüş bittikten sonra birliklerine 
dönüş yolunda olduğunu anlatmaya 
çalışıyordu bana.

Derin bir oh çekerek yanımıza gelen araca 
bindim…
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Henüz tanıştığım kar aracının şoförünün 
sohbet esnasında babamın asker arkadaşı 
olduğunu öğrendim. O rahmetli babamla 
ilgili anılarını anlatırken, ben dağda 
kaybolan gençleri düşünüyordum.

ereket versin ki biz onlara ulaşıncaya kadar 
bizden önce giden Spor İl Müdürü, gençleri 
önce İzcilik Federasyonunun gece kampı 
için kurduğu çadırlarda gruplar halinde 
ısıtmış, ardından da otobüslerle tahliyelerini 
sağlamıştı…

Geriye dönerken önümüzdeki araç aniden 
durdu… 

Yol kenarında donmak üzere olan bir kız 
çocuğu titriyordu. Hemen araca aldık. 
Ellerini karla ovduk, pancar gibi olmuştu 
parmakları. Hastaneye giderken elleri 
ile birlikte dili de çözülmüştü. Anlattı 
hikâyesini. Kars ilimizden katılmak istemiş 
fakat yaşı hedef kitlemizin altında olduğu 
için kabul edilmemiş. O da görevlilerden 
habersiz binmişti aracın birine. Sonra da 
kimseyi tanımadığı için bir şey soramamış, 
yolu şaşırarak ters yöne gitmiş. Karanlık 
çökünce de ağlayarak yol kenarında biz 
gelinceye kadar beklemiş geleceğimizi 
bilmeden. 

B
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İyi ki dört yüz genç dağda kaybolmuş ve biz 
onları aramaya çıkmışız diye düşünürken 
içimden; yanımdaki de “İyi ki !” dedi.

Sağlık kontrollerinin ardından Kars’taki 
ailesine gencimizi sağ salim teslim ettikten 
sonra eşyalarımı otelden almadan Erzurum 
kafi lesi ile birlikte önce Erzurum’a oradan da 
Ankara’ya döndüm 

Ve ertesi yıl… 

üzenlenen program için kaldığımız otelin 
lobisinde geçen sene ki dağda karşılaştığım 
askerlerden birkaçı cep telefonlarına 
çektikleri başımı karla ovarken ki video 
görüntülerini bakanlık yetkililerine 
göstererek gülüyorlardı. 

Bende tebessüm ettim yanlarından 
ayrılırken…

D





.

Paneli şereflendiren saygın davetlileri 
selamlıyorum.

Şehitler diyarında şehitlerimizi 
selamlamak için tarihî bir hatıradan 
söz etmek istiyorum:

Ünlü şairimiz Yahya Kemâl, Madrid 
büyükelçimizdir. Bir gün Avrupalı 
gazeteciler sorar: 

Sayın büyükelçi, Türkiye’nin nüfusu 
kaçtır?

İmparatorluk görmüş şairin dili, o 
günkü rakamı söylemeye varmaz; 
“80 milyonuz!” der. Ancak o günlerde 
nüfus sayımı yapılmış ve nüfusumuz on 
küsur milyondur. Bunu bilen gazeteci, 
fırsatı kaçırmaz ve tekrar sorar: 
“Sayın büyükelçi, sizinkiler nüfus 
sayımı yapmış ve rakam, söylediğiniz 
gibi değil!” Koca şair; “Evet evlat, 
nüfusumuz seksen milyondur. Biz 
şehitlerimizle beraber yaşarız!”

Biz şehitlerimizle beraber yaşarız! 
Şaire “Toprak, eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır!” diye söyleten aziz 
şehitlerimizi saygıyla selamlıyorum.

Bu gün bir yıldönümünü anmak için 
buradayız. Bir yönüyle bakıldığında 
büyük bir acı var yüreğimizde, diğer 
bir yönüyle bakıldığında ise yazılı 
olmayan bir destan var önümüzde: 
Mehmetçik’in Destanı! Ve hiç 
yazılmayan halkın destanı! 

Türk halkının vatanı için neler 
yapabileceğini görmek isteyenler, 
tarihin sayfalarına baksınlar ki orada 
vatanı, bayrağı, istiklâli uğruna verilen 
canları; dökülen kanları göreceklerdir!

(Merhum’un Paneldeki konuşmasının 
girizgahı)

Türk halkının 
vatanı için neler 

yapabileceğini 
görmek isteyenler, 

tarihin sayfalarına 
baksınlar ki orada 

vatanı, bayrağı, 
istiklâli uğruna 
verilen canları; 

dökülen kanları 
göreceklerdir!

Ramazan Balcı

Seksen Milyon
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Sarıkamış Harekâtı, savaş tarihimiz 
açısından milletimizin hafızasında 
çok büyük acılar bırakmış bir savaştır. 
Halk edebiyatımızda da Allahuekber 
Şehitleri üzerine yakılmış ağıtlar, 
epeyce bir yekûn tutar. Mesela; 15 
gün ara ile iki evladını bu harpte 
kaybeden ana:

“Taş olsa adam çekemez
On beş günde iki şelek
Beni serçe vursa yıkar
Benimle uğraşma felek!” diye âh eder.

Sarıkamış cephesinde cereyan eden 
olaylardan dış basının ve halkımızın 
haberi olmasın diye basın-yayın 
üzerine sansür uygulanır. Ancak ‘ateş 
düştüğü yeri yakar’ atasözümüz bu 
yasağı darmadağın eder. 

Sarıkamış alkan oldu
Zalim Urus murad aldı
Kimsesiz kız, dul gelinler
Kara giyip saçın yoldu
…”

“Bardız Deresi kan çağlar
Analar ciğerin dağlar
Çil Horoz Dağı dalında 

Nice nişanlılar ağlar
…”

“…
Allahuekber yarı göze
Yorgun asker çökmüş dize
Biz Urus’u alt ederdik
Felek gün vermedi bize
…”

“İstanbul karıştı Moskof seslendi
Ak gelinler kara giydi yaslandı
Kral kaş kaldırdı, redif istendi
Şu sinemde yol göründü gözüme” gibi 
onlarca ağıdı halkımız, ozanlarımız 
yaktı; tabiri caiz ise ağladı.  

İşte bu elim ve can yakan harekât, 
yine bu sebeple ER-VAK’ın gündemine 
geldi. Şehrimiz ve bölgemizin 
bütün meselelerini kendine gaye 
edinen ER-VAK’ın gündemine 
Sarıkamış Harekâtı’nı başkanımız 
Necati BÖLÜKBAŞI Bey getirdi. Bir 
Ankara seyahatinde ziyaretine gittiği 
Yargıtay Genel Sekreteri hemşehrimiz 
Uğur İBRAHİMHAKKIOĞLU Bey 
kendisine kitap haline getirilmiş bir 
hatırat veriyor. O kitapta Sarıkamış 
Harekâtı’nda bulunmuş çok sayıda 

Her kabrin 
başında onlara 

Fatihalar okuduk, 
dualar ettik, 

onlara minnet 
ve şükran 

duygularımızı 
sunduk. Tabii 

bu esnada 
gözyaşlarımızı 

zapt etmek 
mümkün olmadı.

Salih Lütfi  Şengül
TRT Bölge Müd. (Emekli)

Urusu Alt Ederdik
Felek Gün Vermedi Bize
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insanın hatıraları yer alıyor. Necati Bey 
bu kitabı okuyunca çok etkilenmişti. 
Ankara’dan dönüşünde ilk yönetim kurulu 
toplantımızda konuyu takdim ederken 
bize: “Arkadaşlar, bu harekâta katılan ve 
canlarını veren insanlarımızın acıları çok 
büyük ve biz bunları nisyana terk etmişiz. 
Bunları mutlaka anmamız, yâd etmemiz 
lazım. Belki bu suretle bu insanlara olan 
minnet borcumuzu bir nebze de olsa yerine 
getirmiş oluruz. “ Yönetim kurulundaki 
bütün arkadaşlarımızın az çok konuyla ilgili 
bilgisi vardı. Büyük bir heyecanla konu 
tasvip gördü. Fakat çeşitli kademelerde 
sansürlü bir konu olduğu için meseleyi nasıl 
ele alacağımız hususu epeyce tartışıldı.  
O noktada da başkanımız Necati Bey : “ 
Arkadaşlar, biz kimseleri yargılayıp iyidir, 
kötüdür demek için bu anma toplantısını 
yapmayacağız. O iş, bilim adamlarının, 
tarihçilerin işi. Biz bu nisyana terk edilmiş, 
kadr u kıymeti bilinmemiş insanlarımızın 
hakkını teslim etmek, onların değerini 
Türkiye kamuoyuna anlatmak, onlara olan 
vatan borcumuzu böyle bir yolla az da olsa 
ödemek için bu toplantıyı yapacağız! ” dedi 
ve ekledi: “Bunun için de birçok kuruluş 
ve kişiyle bu işi görüşüp olgunlaştırmamız 
lâzım.” dedi ve konu, yönetim kurulumuzun 
gündemine alınmış oldu. 2003 yılının Sultan 
Sekisi toplantısının konusu “Sarıkamış 
Harekâtı ve Allahuekber Şehitlerini Anma” 
başlığı ile yönetim kurulu kararı haline 
geldi. Başkanımız Necati Bey’in konuyla 
ilgili hassasiyetini, cehd ve gayretini bir 
kere daha tevarüs ettirmek lazım. ER-VAK’ın 
bütün faaliyetlerinde olduğu gibi bizler 
de yönetim kurulu üyeleri olarak bütün 
içtenliğimiz ve gayretimizle bu güzel vefa 
toplantısına katkı sunduk. Bu toplantıyı 5 

Temmuz 2003 tarihinde Dadaş Sineması’nda 
yaptık salonun tanziminde Çiçekçi 
Mustafa Altınsoy’un katkıları ve ER-VAK’ın 
gençlerinin Allahuekber’den topladıkları 
yüzlerce çiçeğin kullanılması unutulmayacak 
bir anıdır. Daha sonra bu çiçeklerden bir 
kısmının Necati Bey tarafından programa 
katılan şehit torunlarına takdimi bugün 
bile gözlerimizi nemlendiren hatıraların 
başında gelmektedir. Ses sisteminin 
kurulmasında TRT Erzurum Bölge 
Müdürlüğünün teknik imkânlarından 
yararlanmamız ayrı bir güzelliktir. Panelin 
konuşmacıları Yavuz Özdemir, Özhan Eren,  
Sarıkamış Harekâtı’nın farklı yönlerini 
anlattılar. Mesela Prof. Dr. Bingür Sönmez, 
harekâtın tabipler ve sağlıkçılar yönünü 
anlattı. Konuşmasının içinde Enver Paşa’yı 
tenkide de paragraf açtı. Bu tenkit sözleri, 
biraz bizim toplantıyı yapma amacımızın 
dışına taştı. Biz bu toplantıda kimseyi 
yargılayıp suçlama, aklama peşinde 
değildik. Toplantının amacı; unutulmaya 
terk edilen bu değerli insanları anmak, 
milletimize hatırlatmak, az da olsa haklarını 
teslim etmekti. Bingür Bey’in tenkitleri, 
yargılamaları işin tadını biraz kaçırmıştı. 
Dadaş Sineması’nda yaptığımız toplantıyı 
bitirdikten sonra çeşitli kuruluşlarca bu 
toplantı için tahsis edilen araçlara binerek 
Allahuekber Dağı’na müteveccihen yola 
çıktık. Allahuekber’deki anmaya kendi 
araçlarıyla gelen hamiyetli çok sayıda 
üyemiz ve hemşehrimiz oldu. Allahuekber 
Dağı eteklerindeki Şenkaya Yaylası’na 
varan hemşehrilerimizi, o tarihlerde 9. 
Kolordu Komutanı Şaban Recai Öztürk 
Paşa’nın kurdurduğu kalın askeriye çadırları 
karşıladı. O gece, gelen onlarca hemşehrimiz 
o çadırlarda kalacaktı. Vakıf yönetimi olarak 
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gelenleri onarlı on beşerli gruplar halinde 
o çadırlara taksim ettik. Sultan Sekisi’nin 
geleneksel yemeğini gelenlere bu yaylada 
verdik. Birçok noktada kurulan ocaklarda 
üye ve hemşehrilerimize cağ kebabı ikram 
ettik. 

rtesi gün sabah çorbası için de Kızılay 
Başkanımız merhum Mithat Turgutcan’dan 
bir seyyar mutfak talebimiz oldu. Rahmetli 
bu talebimizi yerine getirerek oraya bir 
seyyar mutfak kurdurdu. O geceyi orada 
geçirdik diyorum ama bir biz biliriz, bir 
Allah bilir. 5 Temmuz gecesi olmasına 
rağmen öyle soğuk ki o kalın çadırlarda 
bile uyuyabilmek mümkün olmadı. Gerçi 

birçok insan şehitlerimizin o dağda 
yaşadıkları zor günleri zor saatleri bir 
nebze de olsa hissetmek için geceyi onları 
anarak, onlara dua ederek uyumadan 
geçirdi.  Gecenin sonunda sabah ezanları 
okunarak, topluca sabah namazı kılınarak 
güne başlandı. Sonra da Kızılay’ın mutfak 
tezgâhının önünde çorba kuyruğuna girdik. 
Çorba, askerin genelde tek beslenme 
kaynağı olmuştur bütün cephelerde. Biz de 
Allahuekber’de bunu da yaşamak tatmak 
istedik. O günden unutamadığım en önemli 
hatıralardan biri de öğle saatlerine doğru 
ellerimizde bayraklarla gruplar halinde 
yürüyerek Allahuekber’in zirvesinde ve 
çeşitli noktalarındaki şehit kabirlerini 

E
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ziyaret etmemizdir. Her kabrin 
başında onlara Fatihalar okuduk, 
dualar ettik, onlara minnet ve 
şükran duygularımızı sunduk. 
Tabii bu esnada gözyaşlarımızı 
zapt etmek mümkün olmadı. 
Temmuz ayında ikliminin bu kadar 
zor ve sert olduğunu müşahede 
ettiğimiz bu dağın, harekâtın 
yapıldığı aralık sonu ocak 
başındaki zemheri mevsiminde 
nasıl olduğunu tefekkür etmeye ve 
güzel insanların yaşadığı gün ve 
saatlerin ne kadar zor ve zahmetli 
olduğunu iliklerimize kadar 
duymaya çalıştık. Orada anladık ki 
bu anma toplantılarının harekatın 
yaşandığı kış mevsiminde 
yapılması o şehitleri daha iyi 
anlamak bakımından daha uygun 
olacağı kanaati bizlerde hâsıl 
oldu. O gün için programda yer 
alan bütün etkinliklerimizi yapıp 
akşama doğru Erzurum’a döndük. 
Bu tarihten sonraki ilk yönetim 
kurulu toplantımızda Başkanımız 
Necati Bey’in gündeme almasıyla 
“Allahuekber Şehitlerini Anma”yı, 
harbi yaşadıkları günlerde yapma 
kararı aldık. Daha sonraki yıllarda 
anma toplantı ve yürüyüşünü ocak 
ayının ilk günlerinde yaptık. O 
toplantı ve yürüyüşlerin önünde, 
arkasında, içinde çok hatıralarımız 
var ama bunlar bu yazının hacmini 
aşacağı için bahsetmiyorum. 
Zaten benim bu yazıdaki amacım 
da hatıraları sıralamak olmayıp 
bu büyük olayın nasıl gündeme 
geldiği hangi yol ve yöntemlerle 

Türkiye’nin gündemine mal 
edildiğidir. Öyle ki halkımızın 
haberi olmasın diye basın yayın 
üzerine sansür uygulandığı 
günlerden devletin çeşitli organları 
tarafından müşterek yapılan “ 
Allahuekber Şehitlerini Anma” 
toplantılarının, mevsiminde icra 
edildiği günlere geldik. Bunun 
için Mevla’ya şükrediyorum. 
Devletimizin anma toplantılarını 
vakıfl arın zayıf omuzlarından 
alarak kendi uhdesinde icra 
edilmesini temininden dolayı 
bugünkü devlet yönetimimize de 
şükranlarımızı sunuyorum. Yeri 
gelmişken bir kadirşinaslığı da 
ifade etmem lazım. Bugünkü devlet 
yönetimi derken aklıma geldi 
5 Temmuz 2003 günü Şenkaya 
yaylasında yaptığımız etkinliğe 
o günün tarım bakanı Prof. Dr. 
Sami Güçlü de sanki bugünlerin 
bir işareti gibi aramızda olmuştu. 
O günkü Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Mahmut Uykusuz’un 
katılımını da hatırlamak vefakârlık 
olur. 

Sonuçta yine tekrar ediyorum; 
sansürlerden, gizlemelerden, 
unutulmaya terk edilme 
günlerinden devletin bütün 
imkanlarıyla “Allahuekber 
Şehitlerini Anma” günlerimize 
gelmemizin en önemli öncüsü 
olan ER-VAK Başkanımız, değerli 
ağabeyimiz Necati Bölükbaşı’ya ve 
emeği geçen diğer arkadaşlarımıza 
şükranlarımı sunuyor hepsine Allah 
selamet versin diyorum.





.

Köprüköy’de kanlı mevkiinde “Sarıkamış çevirme 
manevrasından önce Rus Ordularr Horasan, 
Narman ve Köprüköy’ü işgal etmişler ve Pasinlere 
ilerlerken durdurulmuşlardı. Çok kanlı bir savaş 
sonucunda Rus Ordusu bozguna uğratılmış artıkları 
Horasan’a çekilmişti. İşte bu savaşın olduğu yere 
kanlı mevkii denmektedir.” A.Ü Rektörü Rahmetli 
Yaşar Sütbeyaz Kanlı mevkiinde anıt yapılmasına 
karar vermiş,  bunun için arazi arıyorduk. Sonuçta 
Rahmetli Sebahattin Mindivanlı’nın bağışladığı 
arazi üzerine bu anıt yapılmış oldu.

İz bırakanlardan… 
Sebahattin Mindivanlı.
 Allah Rahmet eylesin.
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Hiç şehitlerin ruhunu hissettiniz 
mi? Bu duyguyu hiç yaşadınız mı? 
Çanakkale’de Gelibolu Yarımadası’nı 
gezerken ilk defa 1969 yılında bu 
duyguyu hissettim. Onlara dua edip 
Fatiha okurken torunlarının onları 
unutmadığını gören ruhlarının 
mutluluklarını derinden hissettim. 
Tarifi  imkansız bir şeydi bu. Hani 
insanın içi içine sığmaz, tüyleri 
ürperir, bir duygu seline kapılıp gider 
de kendinizi unutur ya; öyle bir şey!  

Çanakkale Şehitleri mutluydular. 
Unutulmamışlardı. Ananları ve 
ziyaretçileri çoktu. Bundan dolayı 
sanırım ruhları bayram içindeydi. 
Ya Allahuekber Dağları’nda yatan 
şehitler! Çanakkale’deki şehitlerden 
3-4 ay önce bu şerbeti içen şehitler... 
Torunları tarafından unutulan, kar 
altında kalan bu şehitler...  Acaba 
anılmamanın getirdiği üzüntüyü 
taşıyorlar mıydı?  Şehitler üşümez 
ama bu ilgisizlikten duygusuzluktan 
üşüyor olabilirler miydi? Yoksa 
torunlarımız bir gün bizi hatırlayarak 
yattığımız bu topraklara gelecek ve 
saygı ile sevgi ile özlem ile onlarla 
buluşacak, hasret gidereceğiz 

beklentisi içindeler miydi? Bilinmez. 
Ama unutulmuşlardı. 90 yıl sonra 
hatırlanana kadar.

1. Dünya Savaşı’nın Osmanlı 
Devleti’nin sonunu hazırladığını 
tarih kitaplarından öğreniyorduk 
ama Enver, Talât ve Cemal Paşaları 
yeterince tanımıyorduk. Savaşın ilk 
yıllarında Doğu cephesindeki olayları, 
neler yaşandığını bilmiyorduk. 

Üniversite yıllarındayken Kemal 
Tahir’in ilk kitabı olan Devlet Ana 
yayınlanmıştı. Osmanlı’nın kuruluş 
yıllarını çok farklı bir açıdan ve 
sürükleyici bir üslûpla inceleyen 
bu eseri bir yudumda okudum. 
Arkasından ikinci kitap yayınlandı: 
Yorgun Savaşçı.  Ülkenin savaş 
sonrası durumunu anlatıyordu. 
İlk kitap kadar sürükleyici değildi 
ama o güne kadar hiç duymadığım 
isimler etrafında gelişen olaylar 
anlatılıyordu.

Kitabın ilk bölümünün adı von 
Kress’in Dürbünü. Kitap, bu dürbünle 
evinden dışarıyı gözetleyen Yüzbaşı 
Cemil’in; hafi yelerden kaçmaya 
çalışan Çerkez Reşit Bey’in, 

5 Temmuz 2003 ilk 
gün: Önce Dadaş 

Sineması’nda 
yapılan etkinliğe 

katıldık. Bu 
etkinlik, ‘’Bir 

Harbin Hikayesi’’ 
adlı kısa bir 

fi lm gösterisi ile 
başladı. Yanık bir 
müziğin eşliğinde 

Allahuekber 
Dağları’nda 

karlar içinde 
yürüyen askerleri 
görünce kendimi 

tutamadım, hüngür 
hüngür ağladım. 
Bir duygu seline 
kapılan hemen 

herkesin ağladığını 
tören sonundaki 

kızarmış gözlerden 
anladım. 

Selami Oğuz
İnşaat Yüksek Mühendisi

Şehitlerin
Koynunda
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başaramayacağını  anlayınca  nasıl  intihar 
ettiğini anlatan gözlemi ile başlıyor. Zaman 
zaman  savaştan bazı olaylar anlatılarak 
Bekir Ağa Bölüğü denilen yerdeki subayların 
ruh hallerini, sıkıntılarını ve  görüşlerini 
ortaya koymaya çalışıyor. Von Kress kim? 
Çerkez Reşit Bey kim? Bekir Ağa Bölüğü ne 
demek? Bunların  ne olduğunu bilmiyorum. 

lerleyen sayfalardan birinde kanımı 
donduran bir anlatımla ilk defa Sarıkamış 
olayının dehşetini yaşamaya başlıyorum. 
Teğmen Selim anlatıyor; “Ben bulundum 
Sarıkamış’ta. Gördüm; 6 Kasım 1914’te 
başladı Köprüköy Savaşı. 6 gün sürdü. 
Günlerden cuma idi. Namaz kılmadık biz 
o cuma. Döğüştük. Döğüş, daha sevaptır 
namazdan. Düşmanı geri attık. Direndi. 
14 Kasım’da yeniden tutuştuk. Dört gün 
dört gece savaştık. Azapköy savaşıdır bu. 
Bozduk düşmanı. Üçüncü Ordu Komutanı 
Hasan İzzet Paşa, düşmanın bozulduğunu 
anlayamadı. Anlasaydı Turan’ı kurtarmıştık. 
Başkumandan Vekili yüce başbuğumuz 
Enver Paşa 14 Aralık’ta  Köprüköy’e 
geldi. Bizi gözden geçirdi. Ben üst üste 
iki yün fanila, kalın subay ceketi, kalın 
kaput giymiştim. Soğuktan titriyordum. 
Başbuğun sırtında ceketten başka bir şey 
yoktu. Üşümüyordu. İnanıyorum. Çünkü, 
insan üstüydü! Bize işleyen güçler ona 
işlemiyordu. ‘Üşüyorsunuz. Yarı açsınız.’ 
dedi. ‘Sizi giydiremem, doyuramam.’ dedi. 
‘Ama giyinmenizin doymanızın  yolunu 
gösterebilirim. Ne lazımsa düşmanda var. 
Şurada Sarıkamış’ta. Depolarda duruyor.’ 
dedi. ‘Gideceksiniz, alacaksınız. Yalnız 
giyim kuşam, yeme içme değil Niğbolu’dan, 
Çaldıran’dan, Mohaç’tan  daha büyük şanlar, 
şerefl er sizi bekliyor.’ dedi. Yüksek bir 
yerde durmuştu. Sakin konuşuyordu. Ben, 

aşağıdan yukarıya bakıyordum. Ömrümde o 
kadar yakışıklı, o kadar güçlü, o kadar bilgiç 
erkek görmedim. Ona orada inanmamak için 
kancık, kahpe, vatan haini olmak lazımdı. 
İçimizden Başbuğ’a yalnız kaltaban Hasan 
İzzet Paşa inanmadı. Başbuğ, komutayı ele 
aldı.

21 Aralık Pazartesi günü Aras’ı geçtik. 
Sarıkamış Savaşı aslında 22 Aralık Salı günü 
başlamış 25 gün sürmüştür. Başkumandan 
Vekili bizim kolordunun başında idi. 
Onun için 22 Aralık Salı günü düşman 11. 
Kolordu’yu geri attı. 9. kolorduyu çevirdi. 
Biz yürüdük. Sarıkamış’a varamadık 
diyorlar. Yalan! 25 Aralık Cuma’yı 26 
Aralık Cumartesi’ye bağlayan gece girdik 
biz Sarıkamış’a. 11. Kolordu ile 9. Kolordu 
Başbuğ’un emrini yerine getirebilselerdi 
Sarıkamış’ı vermezdik. 

Teğmen Selim, parmaklarını yolar gibi 
yanaklarından geçirdi, yumruklarını 
kaldırdı. Devam etti; ‘’Şuracıktaydı 
Sarıkamış. İki kere girdik Sarıkamış’a biz. 
İlkinde sürdü çıkardı bizi düşman. Yetmiş 
kişi girdik, otuz dört kişi çıktık. Yedek 
subay Kâzım İskilip, ben, üç teğmen daha… 
Baktık er kalmamış. Biri ‘Zorlamak olmaz.’ 
dedi. Kâzım; ‘Olmaz. Bir daha zorlayacağız. 
Başbuğun emri bu!’ dedi.

Kar kesilmişti. Yerler cam gibi buz tutmuştu. 
Gece, yıldız alacasında gündüz gibiydi. 
Kâzım bizi çevirdi. Bahtımızı bir daha 
denemek için toplandık. Kâzım dört adım 
ilerimizde idi. ‘’Haydi arkadaşlar!’’ derken 
fundalıkta bir kımıldama oldu. Kâzım 
‘Kim o?’ diye atıldı. Kaputlu komutan çıktı 
ortaya. ‘Kimsin?’ diye sordu Kâzım’a. Kâzım 
künyesini  söyledi hazır ola geçip. Herif, 
‘Nereye koşuyordun?’ diye sordu. Kâzım 

İ
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‘Kaçakları çevirmeye.’ dedi. Herif çevresine 
baktı. Bizi gördü. Elini sallayıp çağırdı. 
Gittik. ‘Ben komutanım. Şunu kurşuna dizin.’ 
dedi. Donduk, put kesildik. Yanındakilerden 
biri bir şey söyledi. Duymadık. Kızdı kaputlu 
komutan, ‘Kurşuna!’ diye uludu. Bir başkası 
çıktı sıradan. Kâzım’ı ensesinden tutup 
sürüdü. Bir ağaca çarptı. Aldı elindeki 
tüfeğini... Bize çevirdi. Korktuk. Dediklerini 
yaptık, namussuzca. Dizildik bizim Kâzım’ın 
karşısına...Kaputlu herif, ‘Ateş!’ dedi. 
Kurşuna dizdik Kâzım’ı.

elim, ellerini yüzüne kapattı, ‘Aklına gelmedi 
mi Kâzım’a atacağına dönüp kaputlu herife 
atmak?’  ‘Kim demiş? Sen mi? Halt etmişsin. 
Üste karşı gelmek yok Türklükte.’ 

Kâzım, çöktü dizlerinin üstüne. Sonra yüzü 
koyun kapandı kara.... Biz otuz üç kişi, 
kaputlu herifi n emrinde yeniden atıldık 

Sarıkamış’a. Sarıkamış’ın taşı toprağı kurşun 
kusuyordu. Girdik de nasıl vurulmadık? 
Nereye kadar ilerledik? Allah bilir!..”

Bu satırlardan etkilenmemek mümkün 
değildi. Ve bizim nesil bu gerçekleri 
bilmiyordu. Sonradan okuyup öğrendikçe 
1. Dünya Savaşı’nda vatan uğruna hayatını 
feda eden ecdadımızın büyüklüğünü 
ifade eden ‘’Bir hilâl uğruna, ya Rab, ne 
güneşler batıyor!’’ mısraının anlamını 
derinden kavradık. Şehitlerimizi  anmak için 
kardeşlerimle birlikte Allahuekber Dağları’na 
koştuk.

Erzurum Valiliği ve TSK 9. Kolordu 
Komutanlığı’nın destekleri ile  ER-VAK 
tarafından organize edilen Sarıkamış  
Şehitleri Anma Törenleri’ne katılmak üzere 
ağabeyim, küçük kardeşim ve dayımın 
oğlu aynı zamanda süt kardeşimle  birlikte 
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İstanbul’dan hareket ederek Erzurum’a  
geldik.

5 Temmuz 2003 ilk gün: Önce Dadaş 
Sineması’nda yapılan etkinliğe katıldık. Bu 
etkinlik, ‘’Bir Harbin Hikayesi’’ adlı kısa bir 
fi lm gösterisi ile başladı. Yanık bir müziğin 
eşliğinde Allahuekber Dağları’nda karlar 
içinde yürüyen askerleri görünce kendimi 
tutamadım, hüngür hüngür ağladım. Bir 
duygu seline kapılan hemen herkesin 
ağladığını tören sonundaki kızarmış 
gözlerden anladım. 

Sahne, yayladan gelen çiçeklerle 
donatılmıştı. Protokol konuşmalarından 
sonra bir emekli subay, savaşın seyrini 
anlattı. Bir tıp bilim adamı, savaşta 
hayatlarını kaybedenlerin çoğunun 
yorgunluk ve bitkinlikten tükendiklerini 
söyledi.

unum bittikten sonra çoluk çocuk, tıklım 
tıkış bir halde tahsis olunan otobüslerle 
Allahuekber Dağları’na hareket edildi. 
Şenkaya’ya gelindi. Aşağı yukarı 15-20 km 
tutan pek iyi olmayan bir yol ile dağa; anma 

törenlerinin yapılacağı 3000 m kotlarındaki 
bölgeye ikindi saatlerinde ulaşıldı. Yol 
boyunca ve konakladığımız bölge, çok canlı 
kır çiçekleri ile bezenmişti. Temmuz ayı 
olduğu için günler uzundu. Ordu tarafından  
hazırlanan ve uyku tulumu bulunan  
çadırlara yerleşildi. 

Bizim çadırda benden başka İlhami Oğuz, 
Murat Boynukalın, küçük teyzemin damadı 
Recai Solmaz  ve iki oğlu, büyük teyzemin 
torunu ve iki oğlu vardı. İstanbul’dan gelen 
ve isimlerini hatırlayabildiğim rahmetli  
Prof. Dr. Mehmet Rahmi Bilge, İdris Güllüce, 
Erol Yavuz, Süreyya Polat, Ali Kobaza, Fikret 
Alsungur ve diğerleri çadırlara dağıldılar. 
Daha önce yaylaya çıkan köylülere sonradan 
katılanların ilavesi ile epey bir nüfus 
toplanmıştı.  

Yiyeceğimizi yanımızda getirmiştik. Ayrıca 
kumanya da dağıtıldı. Akşam namazından 
sonra  ER-VAK çadırında toplanıldı. 
Hemşerilerime İstanbul’dan götürdüğüm 
Bebek badem ezmesini ikram ettim. 
Yatsı vakti ezanını okudum ve cemaatle 
namaz kıldık. Çadırlarımıza döndük. Uyku 
tulumları içine girdik. Biraz sohbet ettikten 
sonra şehit atalarımızın yattığı  bu çiçek 
dünyasında onlarla koyun koyuna mışıl mışıl  
uyuduk. O uyku hayatımın en  anlamlı ve 
huzurlu uykularından biri idi. 9. Kolordu 
komutanı ile çok sayıda subay ve asker de o 
gece bizimle şehitlerimize misafi r olmuşlardı

6 Temmuz 2003 ikinci gün: Sabah namazına 
kalktım. Çadır dışında sıcaklık 0 C dereceye 
yakındı. Abdest alırken el ve ayaklarım 
dondu. Namazı kıldıktan sonra ER-VAK 
çadırında ikram edilen sıcak çorba ile 
kahvaltımızı yaptık. Sonra bulunduğumuz 
yerden 200 m kadar yukarıda bulunan 

S
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ve  saat 9.00-11.00 arasında yapılacak 
resmî törenlerin yapılacağı bölgeye doğru 
yürüdük. 

Bu bölge dağın aşıldığı boyun bölgesi idi. 
Taş yığınlarının çevrelediği toplu mezarların 
olduğu bu bölge, yaşanan  olayları  bütün 
çıplaklığıyla anlatıyordu. Sarıkamış birkaç 
km  uzakta, sisler arasında idi. Buraya kadar 
gelen yorgun ve bitkin kahramanlar, bu 
bölgede toprağa düşmüş ve şahadet şerbetini 
içmişlerdi. Resmî tören başlamadan kadın- 
erkek, çoluk- çocuk her birimiz mezarların 
bir köşesine oturduk ve şehitlerimizin aziz 
ruhları için Kur’an okuduk, içten dualarda 
bulunduk, O mübarek insanları şükranla yad 
ettik. Ruhlarına Fatihalar ikram ettik. Çok 
duygulu bir hal içinde idik.

esmî tören başlamadan şehirden, civar köy 
ve kasabalardan gelenlerle kalabalık daha  
da arttı. Derin bir sükûnet hakimdi. Tören; 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bir 
kurmay albay, Komutan’a Sarıkamış Harekâtı 
ile ilgili bir sunum yaptı. Komutan yaptığı 
konuşma ile vatan müdafaasının önemini 
vurguladı. Halk ile sohbet edildi. Bir askerî 
kıtanın Sarıkamış’a yürüyüşü ile tören sona 
erdi. 

Bu etkinlik  Sarıkamış Şehitlerini 
toplumumuza mal eden ilk büyük etkinlik 
olduğu için çok değerliydi. Böylece aziz 
şehitlerimiz unutulmuşluktan kurtarılmış 
ve milletinin sinesindeki  mümtaz yerlerine 
oturtulmuşlardı.

Teşekkürler başta Necati Bölükbaşı olmak 
üzere  ER-VAK yöneticilerine, 

Teşekkürler sonradan bu etkinliklere sahip 
çıkanlara, 

Teşekkürler her yıl şehitlerimizi anma 
etkinliklerine katılanlara.

Selam ve saygılarımla.

R
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O tarihlerde 14 
yaşında olan 
oğlum Umut 

Can Gündüz de 
bizimle gelmek 

isteyince seve 
seve kabul ettim. 

Yürüyüş günü 
sabah erkenden 

araçlarımızla 
Erzurum 

merkezden Bardız 
köyüne geldik. 

2003 yılı Temmuz ayında kendi 
isteğimle hâkim olarak atandığım 
Erzurum ilinin yabancısı sayılmazdım. 
İlk hâkimlik görev yerim Erzurum’un 
mahrumiyet ilçelerinden Tekman 
ve yedek subaylık görev yerim de 
yine Erzurum’un yakın ilçelerinden 
Aşkale idi. Erzurum’la gönül bağımı 
oluşturan bu görevlerim nedeniyle 
bu kez kendim Erzurum görevine 
talip olmuştum ve yaz aylarında yeni 
görevime başladım. İlk tanıştığım 
kişilerden Avukat Necati Bölükbaşı, 
meslekî tecrübesi ve karakteri ile 
bende hayranlık uyandırmıştı. 
Sohbetlerimizde sıkça Sarıkamış 
Şehitleri’nden bahseder, anlatırken 
de adeta o günleri yaşar gibi 
heyecanlanır ve çevresindekileri 
de pürdikkat dinlemeye teşvik 
ederdi. Yine bu sohbetlerin birinde 
o günlerin ve şehitlerimizin anısına 
Aralık ayında bir anma yürüyüşü 
düzenlemek istediğinden bahsetti, 
yapmış olduğu çalışmalar sonucu 
anma yürüyüş programı somutlaştı 
ve ilk yürüyüşün 27.12.2003 günü 
yapılması kararlaştırıldı.

Günler öncesinden hazırlıklarımızı 
yaptık, o tarihlerde 14 yaşında olan 
oğlum Umut Can Gündüz de bizimle 
gelmek isteyince seve seve kabul 
ettim. Yürüyüş günü sabah erkenden 
araçlarımızla Erzurum merkezden 
Bardız köyüne geldik. Bölgenin iklimi 
söylenenleri haklı çıkarırcasına soğuk 
ve karlıydı. Toplanma merkezinde 
Necati Bey’in önderliğinde toplandık 
ve yürüyüş başladı; ellerimizde 
Türk bayrakları, aklımızda yıllar 
öncesinde yaşanmış dramatik olaylar 
yola düştük. Hava güneşli ama 
alabildiğince buz gibiydi. Geçeceğimiz 
birçok yol, o günlerin anısını daha 
gerçekçi yaşayabilmemiz için 
temizlenmemiş olduğundan karlara 
bata çıka yürümeye çalışıyorduk. 
İlk yarım saati sanki piknik ya da 
zevk için yapılan bir dağ yürüyüşü 
gibi geçen yolculuk, ilerleyen 
saatlerde başta oğlum Umut’u ve 
beni zorlamaya başlamıştı. Ancak 
her geçen dakika ve attığımız her 
adım, yıllar öncesini ve o dramatik 
geceleri yaşayan askerlerimizi daha 
iyi anlamamızı sağlıyordu. Tam 
donanımlı kıyafet ve ayakkabılarımıza 

Semih Gündüz
Emekli Hâkim

Zorlu Yürüyüş
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rağmen üşümemiz artıyordu. 
Ayakkabılarımız su almaya başlamış, 
ayak parmaklarımızı hissetmez olmaya 
başlamıştık. Çıkılan yokuşlar, yürünen 
patikalar arttıkça sırtımız terlemiş ve soğuğu 
daha çok hissetmeye başlamıştık. Ancak 
geçmişte yaşanan o savaş ve yokluk günleri 
aklımıza geldikçe yakınmak asla aklımıza 
gelmiyordu. Sevgili oğluma yolculuk 
boyunca 90 bin askerimizin bu dağlarda 
savaşarak çetin kış şartlarında birçoğunun 
donarak şehit olduğunu anlatarak onun da 
o anları yüreğinde yaşamasını, hissetmesini 
sağlamaya çalıştım…

Yaklaşık 4-5 saatlik zorlu bir yürüyüşten 
sonra ayak parmaklarımız donmak 
üzereyken Sarıkamış İlçesi uzaktan 
göründüğünde üzerimizde hiçbir silah 
ve sair teçhizat olmadan sıkıca giyinmiş 
olmamıza rağmen hüzünlü bir mutluluk 
duyduğumu anımsıyorum. O günlerin 
şartlarında yetersiz kıyafet ve ayakkabılarla 
silah ve sair yükleriyle yürümenin -hem de 
gece şartlarında- ne kadar zor olduğunu 
bizzat yaşayarak öğrenmiş, tâ iliklerime, 
yüreğimin derinliklerine kadar hissetmiştim. 
Sadece o gece 90 bin şehit verildi deyip 
geçmenin ne kadar boş, yüzeysel bir anlatım 
olduğunu anlamış olmam ve bu söylemin 



193Sarıkamış

.

benim ve oğlum için anlatılması zor bir 
duygu olduğunu söylemek istiyorum. O gece 
neler yaşandı, ne düşünceler askerlerimizin 
zihinlerinden geçti bunu tam anlamıyla 
bilmemiz asla mümkün olmayacaktır…
erek Sarıkamış şehitlerimiz gerekse Milli 
Mücadele’de Anadolu’nun her köşesinin 
düşman işgalinden kurtulması için canını 
seve seve veren tüm şehitlerimize ve 
tabii ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’e minnet borçlu olduğumuzu asla 
unutmamalıyız. Ruhları şâd olsun…

P

G
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Yeni kuşağın gözünde tabiatla bağlı 
yaşamak, dağlarda yürümek ya 
da kamp yapmak geçmişte kalmış 
tuhaf bir yaşam biçimi haline 
geldi. Babamın görevi icabı ile 
bulunduğumuz Sarıkamış’ta ilkokul 
birinci sınıfa, 1975 senesinde Fevzi 
Çakmak İlkokulu’nda başladım. 
Okul binası kırk yıla yakın süre Rus 
işgali döneminde (‘93 Harbi sonrası) 
Rus subaylarının görev yaptığı 
binalardan bir tanesiydi. Baltık 
mimarisiyle yapılan ve duvarlarında 
yapı malzemesi olarak çoğunlukla 
andezit ve bazalt taşı kullanılmış 
olan okuldaki her günüm işgalden 
dolayı Rus’a karşı içimde bir kızgınlık 
beslediğim yıllardı. 

Babamın Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensubu olması anlatılan 
hikayelere, bölge halkından dinleyip 
duyduklarımız da eklenince hatta 
bizim Anadolu’ya göç nedenimiz 
de bu savaş olunca dedelerimiz ve 
babaannelerimiz bize Rus askerlerinin 
yaptıklarını masal gibi anlatırlardı 
ve biz de etkisinde kalarak dinlerdik. 
Okuldan arta kalan zamanlarımızda 
hep dışarıda oynardık, o vakitler 

kış günleri çok karlı ve sert de 
geçerdi ama bu durum oyunlarımıza 
engel olamazdı, dışarıdan eve 
geldiğimizde ayak, el parmaklarımız 
ve kulaklarımız buz kesmiş halde 
“peçka” (bugün kuzine denen soba 
türünün yerel adı)nın başında 
ısındırdık. 

Sarıkamış benim için zengin tabiatı 
ve insanlarıyla özel bir yerdi. Sonra 
babamın görev yerleri değiştikçe 
ben de farklı coğrafyalarda değişik 
kültür ve insanlarla tanıştım ama 
Sarıkamış’ı asla unutamadım. 
Aradan yıllar geçti ve üniversite 
zamanlarımdan sonra içimde ukde 
kalmış bir şeyi yerine getirme 
arzusuyla Sarıkamış’ı Rus işgalinden 
kurtarmak için girişimde bulunan 
Türk Kafkas Ordusu askerlerinin 
21-25 Aralık gibi yılın en kısa 
gündüz zamanlarında ve dondurucu 
soğuklarında coğrafya ile verdiği 
zorlu mücadeleyi hissedebilmek 
için aynı tarih aralığında, aynı 
güzergâhta ben de benzer giysileri 
üzerime geçirip deneysel bir tarih 
belgeseli yapmak ve bunu da Türk 
halkına anlatmak istedim. Bu belgesel 

Sakin sakin dik 
yamaçlardaki 
patikalardan 

nefesimizi kesen 
manzaralar 

eşliğinde ilerlerken 
benim kır at bir 
anda koşmaya 

başladı ve 
rahmetli Harun’un 

“Hanak” hemen 
benimkinin yanına 
yanaştı ve iki atın 

ancak yan yana 
sığabileceği yolda 

adeta uçarak 
gidiyorduk.

Serdar Kılıç
Araştırmacı-Sanatcı

Atın ABS’si
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esnasında çok duygulu anlar 
yaşadım ve o dönemdeki Türk 
zabitini ve neferini az da olsa 
hissedebilmiştim.

Ve sonrasında Sarıkamış 
Şehitlerini ve gerçekleri farklı 
açıdan anlatmaya gayret 
gösteren şahane insanlarla 
tanışma fırsatı buldum. 2013 
senesi Ağustos ayı içinde uzun 
bir “Top Yolu” yürüyüşü yaparak 
Bardız (Gaziler) sırtlarına 
ulaşmaya çalışacak sevgili 
Bingür Sönmez ağabeyim ve 
ona eşlik eden kalabalık bir 
gruba, son iki günde, iki atlı 
arkadaş olarak eşlik etmeyi 
planlamıştık. Yaklaşık seksen 
kilometrelik yürüyüşün son 
otuz kilometresinde kendilerine 
kavuşmak için güzergâhlarının 
ters yönünden yola çıkmıştık. 
O inanılmaz manzaralar 
ve gökyüzü eşliğinde etrafı 
seyrederek ince bir patikada 
tırıs adımla ilerliyorduk. 
Atlarımız Bayburt bölgesinden 
getirilmiş güçlü ve iyi bakımlı 
cirit atlarıydı. Benim bindiğim at 
biraz yüksek boylu, kır renginde 
safkan Arap, rahmetli Harun’un 
atı benimkinden biraz alçak 
boylu yanık al renginde ama 
hassas ve çok hırslı bir hayvandı, 
yan yana geldiğimizde sürekli 
hücum dörtnal koşmak istiyordu. 
Sakin sakin dik yamaçlardaki 
patikalardan nefesimizi kesen 
manzaralar eşliğinde ilerlerken 
benim kır at bir anda koşmaya 

başladı ve rahmetli Harun’un 
“Hanak” hemen benimkinin 
yanına yanaştı ve iki atın ancak 
yan yana sığabileceği yolda 
adeta uçarak gidiyorduk, atlar 
sürekli cirit oynadıklarından 
yorulmadan uzun süre 
koşabiliyorlardı. Patika o 
kadar dardı ki birimizin atı 
bir tökezlese Allah esirgesin 
takla atarak vadinin altı yedi 
yüz metrelik tabanına kadar 
yuvarlanır, parçalanırdık. Bir ara 
yol hafi f sola doğru dönmeye 
başlamıştı ve bir anda önümüzde 
üç kişi görmüştük rahmetli 
Harun’un atı, dizginlerine asılsa 
da bir koştu mu zor duruyordu, 
iki yüz üç yüz metre sonra 
ancak durabiliyordu. Durum 
böyle olunca yolda gördüğümüz 
insanlar kenara çekildiler, 
benim at durunca selam verip 
indim ve tanıştım o kişilerle. 
Biz biraz konuşmuştuk ki Harun 
ancak gelebildi ve sevgili Necati 
Bölükbaşı ağabeyim, “Selamün 
aleyküm!” diyen Harun’a; 
“Ne o gardaş, senin atın ABS 
simi bozuldu!” deyince bastık 
kahkahayı. Dağın başında 
unutamadığım en güzel buluşma 
ve tanışmaydı diyebilirim. 

İyi ki pek kıymetli Necati 
Ağabeyimi tanımışım, iyi ki 
babam oralarda görev yapmış 
ve ben o duyguları içimde 
yaşamışım, iyi ki bu güzelim 
memleketin evladıyım.
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Belgeselin senaryosunu ilk 
okuduğumdan itibaren, giriş 
sahnesini nasıl çekeceğimi 
düşünmeye başladım. Ben bu kediyi 
nereden bulacağım, İstanbul’dan 
mı götürsem. Bu sahnede bu rolü 
oynayacak kediyi İtalya’dan ancak 
bulacağımı bile söyledi bir abimiz…

Bilen bilir, doğuda kediler evde 
beslenmez, hatta eve girmesini bile 
istemezler, bu nedenle bizim doğunun 
kedileri biraz ürkek, vahşi olur.

Çekimlere başladık.

Kedili sahneyi en son gün çekerim 
diye düşünürken, köyün içinde 
askerlerin çıkış sahnesinin provalarını 
yaparken, kül tepesinin üstünde 
bana merakla bakan o güzel iki gözü 
gördüm. Hemen kameramı ona 
döndürdüm ve uzaktan çekmeye 
başladım. Kısık bir ses ile “pisi pisi” 
dedim. Yerinden kalktı, yanıma geldi 
ve bir metre önümde oturdu. Şinasi 
abiye dönüp askerleri aramızdan 
yürütmesini söyledim. 30 tane asker 
aramızdan yürüken hiç kıpırdamadan 
kameraya baktı. Heyecandan bir 

kameranın ekranına, bir gökyüzüne 
baktım, “teşekkürler tanrım” dedim.

Demek ki mucizeler her yerde olur.

Bilen bilir, doğuda 
kediler evde 

beslenmez, hatta 
eve girmesini 

bile istemezler, 
bu nedenle bizim 
doğunun kedileri 

biraz ürkek, vahşi 
olur.

Serdal Taşkın

Sarıkamış’taki 
Kedi
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2007 senesinin Temmuz ayının 
sonunda (27-29 Temmuz) . Değerli 
dostum Ahmet GÜNAY’ın daveti 
üzerine eşim Dr. Bilge Berkman ile 
birlikte Sarıkamış Şehitleri anma 
gezisine katıldık. Doğrusunu istersiniz 
gezinin başından sonuna kadar eşim ile 
birlikte  birbirinden güzel ve anlamlı 
anılarımız oldu. En güzel ve en anlamlı 
anımız hangisiydi? Seçmekte gerçekten  
çok zorlandık.

Gezinin başından başlarsak, ilk gün 93 
Harbi’nin ( 1887-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı) geçtiği Mecidiye ve Aziziye 
Tabyaları’nın ziyareti  bizim için çok 
etkileyici , hem üzücü hem de gurur 
verici duyguların yoğunlaştığı bir 
gün olarak anılarımıza yerleşti. 93 
Harbi sırasında Erzurum’da Aziziye 
Savunmasına katılan, Rus işgaline karşı 
Erzurum’daki halk direnişinin simgesi 
haline gelmiş Türk kadın kahramanı  
Nene Hutun’u sevgi ve rahmetle anma 
fırsatını bulduk.

Gezinin ikinci günü düşmandan alınan 
ilk Osmanlı toprağı ve askerlerimizin 
sıcak yemek yiyebildiği ilk konaklama 
yeri olan Bardız köyünde Enver Paşa 

ve İhsan Paşa’nın  9. Kolordu Karargahı 
olarak kullandıkları binaları görmek 
unutulmaz derecede anlamlı ve ayni 
zamanda hazindi.
Sarıkamış Harekatı’nın en önemli 
bölümünün Yaşandığı Allahuekber 
Dağı’nın Zirvesine çıkmak, askeri 
törene katılmak, askerlerin  “Allah, 
Allah “ sesleri ile dağdan aşağıya 
hücum tatbikatını izlemek unutulacak 
şeyler değildi.
Arkasından Cıbıltepe’de bayrak direğine 
Bayrağımızın çekilmesi olağanüstü 
etkileyici idi.
Ancak Sarıkamış Şehitliği’ni 
ziyaretimiz, oradaki saygı duruşu  
sırasında ney ustası Süleyman 
Erguner’in nağmeleri arkasından 
saygıdeğer eşi Alev Hanım’ın 
önderliğinde söylediğimiz marşlar 
hala kulaklarımızda çınlamakta ve bu 
gezimizin unutulmaz anıları içerisinde 
en önemli yeri korumaktadır.
Bu arada Erzurum’da ve Sarıkamış’ta 
yediğimiz cağ kebapların tadı da hala 
damağımızda. Buna da söylemeden 
geçmeyelim.

9. Kolordu 
Karargahı olarak 

kullandıkları 
binaları görmek 

unutulmaz 
derecede anlamlı 
ve aynı zamanda 

hazindi.

Prof. Dr. Sinan Berkmen

Duyguların Yoğunlaştığı 
Bir Gün 
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2000’li yılların başlarıydı. Prof. 
Dr. Durkaya Ören abimiz, Hüseyin 
Köycü’nün eğitim seferberliği ile 
ilgili olarak Şenkaya Halk Eğitim 
Merkezi’nde kapsamlı bir sunum 
yaptı. Çok büyük bir katılım vardı. 
Ben de dinleyiciler arasındaydım. 
Erzurum’dan gelen misafi rleri 
kendi evimde misafi r ettim. Prof. 
Dr. Durkaya Ören ile Av. Necati 
Bölükbaşı abilerim, önümüzdeki 
yaz Allahuekber Dağı Şehitleri’ni 
dağda anacaklarını ve buna yönelik 
çalışmalarda bulunduklarını bana da 
ilettiler. Memnuniyetle kendilerine 
yardımcı olacağımı söyledim.  

Çocukluk yıllarımı hatırladım; 
uzun kış gecelerinde beş numara 
gaz lambası ışığında anlatılan 
Allahuekber Dağı efsanelerini 
dinledim. Keşişin kızı ile Şeyh 
Senanî anlatıları, dağda donan 
askerleri, insansız dağ yücelerini, kar 
denizlerini dinledim. 

Bedir amcam (Bedir Önder ) ve Ali 
Dede (Ali Yeğin) Allahuekber Dağı 
anılarını anlatırlardı. Askerlerin 
nasıl donduğunu, ilkbaharda 

karların erimesiyle şehit cesetlerinin 
toplanıp öbek öbek defnedildiğini, 
dağ oyaklarında tüfek ve mermi 
topladıklarını anlatırlardı. 

Göçebe bir yaşantımız vardı. Temmuz 
ayında Allahuekber Dağı’na yaylalara 
çıkar güzün kışlaklara göçerdik. 
Yaylaya çıktığımız ilk günlerde 
çiğdem çıkarma geleneğimiz vardı. 
Toprağı eşelerken mermiler bulurduk. 
Yaşlılarımız, gece yıldızlar kayarken 
şehit mezarlarına nur indiğini 
söylerlerdi.  

Yaylaya çıktığımız ilk günlerde 
Ersinek (Ormanlı) köyünden “Yarın 
şehitleri ziyarete çıkılacağı” haberi 
gelirdi. Haber geldiğinde anam 
akşamdan tava ketesi yapar, babam 
sabah erkenden atı eğerler, beni de 
terkisine alır tozlu yoldan abideye 
çıkar, Hatice bibimlerin (halam) 
çadırının önüne inerdik. Çadır 
dediğim kağnı arabasından yapılan 
mizanalardı. İlk gidişim 5 yaşımdaydı. 
O mahşerî kalabalık beni büyülemişti. 
Dağın Penek çukuru köyleri ve dağın 
Kars çukuru köyleri kağnı arabalarıyla 
katar katar gelir, dağ yamaçlarını 

Yaşantımda 
çocukluğumdan beri 

bende iz bırakan 
bu hadisenin 

yeniden gündeme 
getirilmesini 

memnuniyetle 
karşıladım.  

Sinan Önder
Emekli Matematik Öğretmeni

Her Zaman 
Anacağız



204 Sarıkamış



205Sarıkamış

.

doldururdu. Kurbanlar kesilir, mahşerî kalabalık öğle 
namazına durur, ardından mevlit okunur, şehit ruhlarına 
Fatihalar bağışlanırdı. Yüzyıldan beri bu gelenek devam 
etmekte, halen yaz aylarında hemen hemen her gün 
çevre köylerden aileler gelip adak kurbanları kesmektedir. 
Yaşantımda çocukluğumdan beri bende iz bırakan bu 
hadisenin yeniden gündeme getirilmesini memnuniyetle 
karşıladım.  

Anma programı hazırlıkları döneminde Prof. Dr. Durkaya 
Ören ve Av.Necati Bölükbaşı ekibine, Prof. Dr. Bingür 
Sönmez ve Nasuh Mahruki de katıldılar. Defalarca dağa 
çıktık. Kendilerine refakat ettim. Anma günü büyük bir 
heyecanla Şenkaya ve köyleri büyük bir katılımla iştirak 
ettik. Şahsım, dağda misafi rlerin ağırlanmasında büyük 
gayret gösterdim. Gece dağda kaldık. 

Dönemin Atatürk Üniversitesi Rektörü rahmetli Prof. Dr. 
Yaşar Sütbeyaz hocamızın dağa gidiş ve dönüşümüzde çok 
büyük destekleri oldu. Kendisini rahmetle anıyorum. 

Allahuekber Dağı Şehitleri’ni anmayı Türkiye gündemine 
getiren Prof. Dr. Durkaya Ören ve Av. Necati Bölükbaşı 
abilerimizin yanında adsız bir nefer gibi bütün gayretimle 
çalıştım. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. O şehitler ki 
binlerce yıl anılacak… Anacağız… 

Saygılarımla.
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“Bu kahramanları dünyaya duyurmak 
bize düşer.”

Her şey aslında bu cümleyle başladı… 

2002 yılıydı, ER-VAK Başkanı Necati 
Bölükbaşı’nın,  yönetim kurulu 
toplantısında kurduğu bu cümleyle… 

Bir cümlenin tarihin akışını nasıl 
değiştirdiğine bizzat şahit oldum… 

Necati ağabey, Çanakkale 
kahramanlarına gösterilen 
ilginin, Sarıkamış kahramanlarına 
gösterilmediğini söylüyor; bu 
kahramanları anmak gerektiğini, 
meseleyi doğru bir biçimde 
anlatmanın önemine vurgu 
yapıyordu.

“Kahraman mı?” diye geçirdim 
içimden. 

Kaybedilen bir savaşın kahramanı mı 
olur? Çanakkale geçilmezdi, orada 
Mehmetçik insanüstü bir gayret 
göstermişti, tüm dünyaya karşı 
savaşmıştı. Ancak Sarıkamış bir başarı 
öyküsü değildi. Bu durumda yenilen 
savaşçılara kahraman denebilir 
miydi? 

Bilgilerimin ne kadar yetersiz, 
düşüncelerimin ne denli sığ olduğunu 
bir yıllık süreç içinde anladım. Çünkü 
o dönemin yönetimi, bu yenilginin 
duyurulmaması için elinden gelen 
gayreti göstermiş, olayların üstü 
kapatılmış, doğruları yazmak 
isteyenlere sansür uygulanmıştı. 
Sonrasında bu harekât, tarihin tozlu 
rafl arındaki yerini almış, kimse de bu 
yenilgiyi hatırlamak istememişti. Ta ki 
2002 yılına kadar... 

2002’de ER-VAK karar almış, 2003 
yılı Sultan Sekisi toplantısının 
teması  Sarıkamış Harekâtı olarak 
belirlenmişti. Yard. Doç. Dr. Yavuz 
Özdemir’in yaptığı sunumda, harekât 
bütün yönleriyle ele alınmıştı. 
Özdemir’in “Bir Savaşın Bilinmeyen 
Öyküsü” isimli kitabı ücretsiz 
dağıtılmıştı. Ayrıca “Torunlar, şehit 
düşen dedeleriyle buluşuyor.” 
denilerek yaklaşık 5 bin kişi, 
Allahuekber Dağları’nda kurulan 
çadırlarda gecelemişti.  

İlk kıvılcım çakmıştı; medya, 
organizasyona büyük ilgi gösterdi. 
Şehadete yürüyüşlerinden bu zamana 

Neticede uzadıkça 
uzadı yol, bir 

buçuk saat 
sonra varmıştık 

köye ancak 
bana saatlerce 

sürmüş gibi geldi, 
O bir buçuk 

saatlik yürüyüş, 
hayatımın dersini 
vermişti bana. İşte 

o gün kaybedilen 
bir savaşın da 

KAHRAMANLARI 
olurmuş dedim 
kendi kendime. 

Sinan Özçaylak 
Gazeteci-Yazar

Bir Cümle
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Allahuekber Şehitleri için ilk kez böylesine 
büyük bir organizasyon yapılıyordu. Bu, 
sonraki senelerde yapılacak etkinliklerin 
habercisi niteliğindeydi adeta.

ER-VAK bununla yetinmedi. 22 Aralık’ta 
9. Kolordu’nun takip ettiği yolda şehitler 
için bir yürüyüş düzenleme kararı almıştı. 
Güzergâh belirlenmeliydi. 2009 yılında 
Afganistan’da şehit olan Kurmay Albay 
Faruk Sungur, Necati Ağabey, 2019 yılında 
rahmetli olan gazeteci İrfan Alyanak,  Sagıp 
Güllüce , Şenkayalı olan ve bölgeyi iyi bilen 
Palandöken İlçe Nüfus Müdürü Zeki Çakmur 
ve ben, DSİ nin verdiği arazi araçlarıyla 
sabah ezanında yola çıkmıştık. Bardız’da 
köylülerin hazırladığı kahvaltı sonrasında 
vurmuştuk kendimizi dağa. 

ahmetli Faruk Albay, elindeki GPS cihazıyla 
düşmüştü önümüze. Allahuekber ve Soğanlı 
Dağları’nda 9. Kolordunun takip ettiği yolun 
izini sürüyorduk tam 89 yıl sonra! 

Yanlış hatırlamıyorsam ağustos ayıydı. 
Güneş batana kadar iz sürdük. Ben 
Doğu Tv’de yayınlamak için fotoğraf 

ve kamera çekimi yapıyordum. Akşam 
ezanı okunmuştu, hava kararmıştı ancak 
henüz güzergâhı bitirememiştik. Bardız’da 
yaptığımız kahvaltıyla duruyorduk, 
acıkmıştık. Hava öylesine soğumuştu ki 
yanımızda getirdiğimiz montlarımızı giydik. 
Hâlbuki ağustos ayıydı. Allahtan “Akşam 
hava soğur mont alın yanınıza.” demişti 
Necati ağabey… 

İşte tam da yorgunluğumuzun zirve yaptığı 
anda ilginç bir olay yaşadık. İki arazi 
aracımız da dağın başında arıza yapmıştı. 
1914’te ecdadın yürüyerek aştığı dağlara, 
arazi araçları dayanamamıştı! Telefonlar 
çekmiyordu. Yardım isteme şansımız da 
yoktu. 2003 yılında dağda mahsur kalmıştık. 

Açıkçası ben panikledim. Bu soğukta 
geceyi burada geçirme fi kri hiç mantıklı 
gelmiyordu. “Nasıl olur iki araç da aynı anda 
arızalanır!” diye düşünmekten de kendimi 
alamıyordum. Bölgeyi iyi bilen Zeki Çakmur 
yetişti imdadımıza, yakınlarda bir köy 
olduğunu yürüyerek köye ulaşırsak oradan 
telefonla yardım isteyebileceğimizi söyledi. 
Ve başladık yürümeye… 

Zeki Çakmur, yolda bulduğu bir ağaç dalını 
kendisine asa etmişti, Necati ağabeyinin 
omuzunda av tüfeği  gece yolculuğu, o 
önde biz arkada yürüdük. Köy yakın demişti 
ancak 45 dakika geçmesine rağmen henüz 
köye ulaşamamıştık. Giydiğimiz kaz tüyü 
montlar ağustos ayında bizi üşütüyordu, 
aralık ayında bu dağlar ne denli soğuk 
olur diye düşündüm. Nasıl bir inanmışlıktı 
ki ecdat kış günü bu dağları aşmayı göze 
almıştı. O an Necati ağabeyin neden 
kahraman dediğini anladım. 

Bu kahramanlık değil de neydi? 

R
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Belki de bana ders vermek için arıza 
yapmıştı araçlar. Daha iyi anlamam için… 

eticede uzadıkça uzadı yol, bir buçuk 
saat sonra varmıştık köye ancak bana 
saatlerce sürmüş gibi geldi, O bir buçuk 
saatlik yürüyüş, hayatımın dersini vermişti 
bana. İşte o gün kaybedilen bir savaşın da 
KAHRAMANLARI olurmuş dedim kendi 
kendime. 

Kahramanlık vatan için canını dişine takıp, 
gayret göstermek değil de nedir? 

Döndüğümüzde yaşadıklarımızı DOĞU TV 
ekranlarından yayınlamıştık. Oldukça ilgi 
gördü.

22 Aralık günü yürüyüş Bardız’dan başladı. 
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 
binlerce kişi Bardız’da toplandık. Tıpkı ecdat 
gibi dağları aşarak Sarıkamış’a varacaktık. 
Yola çıktık, bu öyle bir yürüyüştü ki adeta 89 
yıl öncesine gitmiştik. Kimse yorulmuyordu. 
Tam teçhizatlıydık. Montlarımız, botlarımız, 
bere ve atkılarımız vardı. Hiç kimse şikâyet 
etmiyordu. Zira ecdat bu yolda yalın 
kıyafetleriyle, ellerinde silahlarıyla; aç, 
yorgun bir biçimde yürümüştü. 

Sarıkamış’a ilk varan kişi değildim ama 
gazeteciler arasında Sarıkamış’a ilk ulaşan 
ben olmuştum. Bu yürüyüşe katılmak o denli 
gurur vermişti ki bana, bu gururu hayatımda 
bir kez daha yaşayacağımı sanmıyorum.  

Yakılan bu ateş büyüdü ve geleneksel hale 
geldi. O günden bu günü her yıl anma 
etkinlikleri yapılıyor. Sarıkamış Harekâtı ile ilgili 
kitaplar yazıldı. Türküler bestelendi. Belgeseller 
çekildi. Yerel ve yaygın medyada programlar 
yapıldı. Harekât bütün yönleriyle tartışıldı. 
Anlayacağınız; bilmeyen, duymayan kalmadı… 

Beni bu etkinliği dâhil eden ve unutulan 
kahramanlığı tüm dünyaya duyurmak için 
ilk kıvılcımı yakanlara teşekkür ediyorum. 
Bu ekibin içinde yer almak, torunlarımı 
görmeye ömrüm yeterse onlara gururla 
anlatacağım, en önemli olayların başında 
geliyor.  

N
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Sarıkamış şehitleri yöre halkı 
tarafından unutulmadı, dağlarda 
bulunan şehitlikler civar köylüler 
tarafından Harekattan bu yana her 
yıl çayır biçme zamanından önce 
bir ibadeti gerçekleştirircesine 
ziyaret edildi. Yöre halkının 
gelenekselleştirdiği bu anmalar da, 
Sarıkamış ve Erzurum’da yapılan 
resmi anma törenleri de ulusal 
basının ilgisini hiçbir dönemde 
çekmedi. Toplumsal belleği ayakta 
tutan çok önemli iki kaynak; 
akademisyenler ve sanatçılar da 
konuya hakettiği ilgiyi göstermediler. 
Sarıkamış Dayanışma Grubu 
(SDG)’nun kuruluşu böyle bir 
ortamda gündeme geldi.  

Grubun kurucularından Prof. Dr. 
Bingür Sönmez ve işadamı Ahmet 
Günay, 5 Temmuz 2003 tarihinde 
Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı 
Necati Bölükbaşı tarafından Sarıkamış 
şehitleri için Erzurum’da düzenlenen 
bir anma törenine davet edildi. Grup 
üyelerinin de konuşmacı olduğu 
konferansın ardından Allahuekber 
Zirvesi’nde bir gece kalınarak 9. 
Kolordu’nun hazırladığı kutup 

çadırlarında, askeri uyku tulumunda 
bütün gece titreyerek sabahlamanın 
da medyada fazla yer almadığı 
gözlemlenmişti.

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin 
önerisi ve Erzurum Kalkınma 
Vakfı’nın yönetimi,  Ahmet Günay, 
Bingür Sönmez’in girişimleri ve  9. 
Kolordu’nun destekleri ile  bir kış 
yürüyüş rotası hazırlandı; 22 Aralık 
2003’te (89. yıl anma törenleri) 17. 
Tümen’in 30 Aralık 1914 tarihinde 
Sarıkamış’a girip istasyonu işgal 
ettikleri yol izlenerek  9 km. lik bir 
kar yürüyüşü ile Soğanlı Dağları 
aşıldı, Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde 
unutulmaz bir tören yapıldı.

Görsel basın bu törenlere haber 
kuşaklarında nispeten geniş yer 
vermesine rağmen yazılı basında 
iki köşe yazarı ve üç haber dışında 
etkinlikler görülmedi. Sarıkamış 
şehitlerini ülke gündemine taşımayı 
hedefl eyen ve henüz sivil bir inisiyatif 
olan Sarıkamış Dayanışma Grubu  
hedefi ne tam ulaşamadıysa da 90. 
yıl anma törenleri için büyük bir 
deneyim elde edilmişti. 26 Aralık 

22 Aralık 2003’te 
(89. yıl anma 
törenleri) 17. 

Tümen’in 30 Aralık 
1914 tarihinde 

Sarıkamış’a 
girip istasyonu 

işgal ettikleri yol 
izlenerek  9 km. lik 

bir kar yürüyüşü 
ile Soğanlı 

Dağları aşıldı, 
Yukarı Sarıkamış 

Şehitliği’nde 
unutulmaz bir tören 

yapıldı.

Şinasi Bingeli
Turizmci-İş Adamı 

Sarıkamış
Şehitleri Anma Törenleri



212 Sarıkamış

2004 tarihinde yapılacak olan 90. yıl anma 
törenleri hazırlıklarına daha çok ağırlık 
verilmesi kararlaştırıldı.  

SDG, Er-Vak  ve Kars Vakfı yöneticilerinin 
dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök’ü bilgilendirmek için yaptıkları 
ziyarette komutanlık anma törenlerine 
‘tam destek’ sözü verdi. SDG’nun 2004 yılı 
sloganı “90. Yılda 90.000 Şehit ve Gazi 
Genelkurmay Başkanlığının Himayelerinde 
Anılıyor” oldu. Harekâtın 90. yılında 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez  Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından tarihi bir basın 

bülteni yayınlandı ve daha sonra bu 
gelenek her yıl devam etti. Bu törenlere 
2000 asker, 2000 sivil ile büyük bir katılım 
oldu. Görsel ve yazılı basın beklenenin 
çok üzerinde bir ilgi gösterdi. Deyim 
yerindeyse, ülkede Sarıkamış Şehitlerini 
öğrenmeyen kalmadı. Entelektüel kesimin 
büyük bir bölümünün bile bu tarihi gerçeği 
ilk kez bu vesile ile duymuş olması, bizim 
neler yapmamız gerektiğini gözler önüne 
seriyordu ve dönemin bazı yerel yöneticileri 
ile yaşanan sorunlar üzerine, bu işin iki 
çocukluk arkadaşı ve onların etrafındaki 
birkaç gönüllünün iyi niyet ilişkileri ile 
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başarılamayacağı anlaşıldı, Sarıkamış 
Dayanışma Grubu adı altında kurumlaşma 
kararı alındı. 2005 yılında kurucu üyeler 
Ahmet Günay, Erkan Karagöz, Em. Tuğ.
gen. Şinasi Demir, Şinasi Bingeli, Cafer Lök, 
Burhan Akçin ve Bingür Sönmez’in bir araya 
gelmesi ile SDG’nun kuruluşu yasal olarak 
tamamlanmış oldu. 

ola çıktığımızda “Onlar 90 000 kahramandı 
ruhları şad olsun” diyorduk . Bu slogan 
bizleri şehit sayısını tartışmak gibi anlamsız 
yönlere götürdüğü için, bugün bu savaşın 
hiçbiri hayatta olmayan gazilerini de 
dahil ederek sloganımızı “Onlar 120.000 

kahramandı, ruhları şad olsun” diye 
değiştirdik.

Y
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Neredeyse 20 yıldır, Sarıkamış 
Gönüllüleri ve Sarıkamış Dayanışma 
Gubu ile birlikte Sarıkamış Harbi’nin 
incelenmesi ve gündeme getirilmesi 
için birlikte çalışıyoruz.

Benim ilgim, genç bir Kurmay Subay 
olarak ve ilk ataması 9. Tümen 
karargâhı olan bir subay olmam. 
1978 yılında görevim itibarı ile 
her noktasını dolaştım. Bu şehitler 
diyarının büyülü havası zaten sizi 
içine çekiyor.

Yıllarca hemen hemen her sene en az 
iki defa çeşitli etkinliklere katıldım. 
Değerli Prof. Dr. Bingür Sönmez’in 
tarif edilemez fedakârlıkları ile TV 
programları, seminerler, röportajlar 
ile şehitlerimizi anmaya çalıştık. Bu 
faaliyetlere ben de elimden gelen 
katkıyı sağlamaya çalıştım. 

Geriye dönüp baktığımda bu 
çalışmalardan hatırımda kalan en 
önemli hatıra; Erzurum’dan Sarıkamış 
sırtlarına yapmış olduğumuz 50-
60 arabalık konvoyda gördüklerim 
olmuştur. Şöyle düşündüğümü 
hatırlıyorum; barış zamanında 
4x4 arazi araçlarıyla her türlü 

erzak ve suyumuz varken bayağı 
zorluklar yaşardık. Hâlbuki gerçek 
kahramanlarımız o yolları ayağında 
çarık, sırtında sağlam bir kaput 
olmadan adeta sonu belli olmayan 
esrarengiz bir yolculuk olarak 
yaptılar. Bu durumun, yüreğimi ne 
kadar sızlattığını anlatabilmek için 
yeterli sözcükleri bulamıyorum. 
Şehitlerimizin önünde saygıyla 
eğiliyorum, ruhları şad olsun. 
Şehitlerimizi anlamak ve anlatmak 
için çaba gösteren ve onları hak 
ettikleri şekilde yâd etmek için 
gayret gösteren herkese minnetlerimi 
sunuyorum. 

Barış zamanında 
4x4 arazi 

araçlarıyla her 
türlü erzak ve 

suyumuz varken 
bayağı zorluklar 

yaşardık. 
Hâlbuki gerçek 

kahramanlarımız 
o yolları ayağında 

çarık, sırtında 
sağlam bir kaput 

olmadan adeta 
sonu belli olmayan 

esrarengiz bir 
yolculuk olarak 

yaptılar. 

Şinasi Demir
Emekli Tümgeneral

Gerçek
Kahramanlar
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90’lı yıllarda Erzurum’un en önemli 
sosyal ve kültürel etkinliklerinden 
birisi şüphesiz ER-VAK Geleneksel 
Sultan Sekisi Organizasyonları’ydı. 
Her yıl dört ay öncesinden konu 
seçilir; hazırlıklara başlanılır ve 
yurdun dört bir yanından çağrılan 
misafi rler toplantı vesilesiyle bir 
araya gelir, hasret giderir, diğer 
taraftan bölge sorunlarına çözüm 
önerileri olacak reçeteler hazırlanır, 
gündem oluşturulurdu. Öyle ki bu 
toplantılarda hazırlanan raporların 
daha sonraları hükümetlerin bölgesel 
yatırım planlarına nasıl ışık tuttuğunu 
ve birer birer gerçekleştiğini, 
süreci iyi takip edenler bilir. 
Bugünün imkânlarıyla büyük 
maliyetler gerektiren bu hazırlıklar 
aslında gönüllü bir grup insanın, 
üniversitemizin ve bazı iş adamlarının 
katkılarıyla yürütülmekteydi.  

İşte bu toplantılardan birisi de 
Sarıkamış Harekâtı konulu 11. 
Sultan Sekisi’ydi.  Hatırladığım 
kadarıyla Doğu Ekspresi seferlerinin 
aktif hale getirilmesi için vakfımızın 
yine çalışmaları vardı. Sarıkamış 
Harekâtı’nın toplantı konusu 

olmasına ilham kaynağı olan şey, 
aslında küçük hacimli bir kitaptı; 
Sayın Özhan Eren’in ‘Sarıkamışlı 
Geçmiş Zaman”. Vakıf Başkanımızın 
Ankara’dan Erzurum’a tren ile 
dönüşünde kendisine hediye edilen 
bu kitabı yol boyunca okuması 
sonucunda bu düşünce fi lizlenmişti. 
Neredeyse toplantının gerçekleştiği 
güne kadar böyle bir organizasyonun 
yapılabilirliğine, yapılsa da katılımın 
olacağına inanmayan birçok kişinin 
siması dün gibi aklımdadır. 

Konu, yönetimle paylaşıldıktan 
sonra neticede karar alındı ve 
organizasyonun yürütülmesine katkı 
sağlaması amacıyla gençlik teşkilatı 
ve kadın teşkilatına da görev tevdi 
edildi. Çalışma ekipleri oluşturuldu, 
her şey öylesine hızlı gelişmeye 
başladı ki 89 yıl boyunca hangi 
gerekçe ile olursa olsun unutulan 
şehitlerimiz her gün biraz daha 
ülke gündemine geliyor, 5 Temmuz 
2003 tarihinde gerçekleşecek olan 
bu toplantı için haberler art arda 
sıralanıyordu. Ulusal basında köşe 
yazıları ve röportajlar çıkıyor, 
Genelkurmay Başkanlığı arşivini bize 

Sabaha çorba, 
çay yetiştirmeye 

çalışıyordu. 
Kahvaltı 

tabaklarından 
öte sıcak bir 

şeyler lazımdı. 
Mutfak olarak 

kullanılan yarı açık 
çadırda, günlerin 

yorgunluğu ve 
gecenin soğuğuyla 

artık kendimden 
geçip bir kenarda 

sızarcasına uykuya 
dalmışım. O günün 

kahramanlarıydı 
aslında o gece 

çorba çadırında 
uyumayanlar. 

Soner Akbulut 
Dönemin ER-VAK Gençlik Komisyonu 
Başkanı

Saba Makamında ve
Allahuekber Dağı’nda Ezan
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açıyor; İstanbul’da afi ş, davetiye ve kitap 
hazırlıkları, Erzurum’da belgesel ve slayt 
hazırlıkları derken şehitlerin yakınlarından 
gelen telefonlara yetişemiyorduk. 
Erzurum’dan yakılan bu meşale artık 
yolumuzu aydınlatıyordu. O günlerde sadece 
birkaç tez ve doktora çalışmasını geçmeyen 
Sarıkamış Harekâtı, her gün biraz daha fazla 
ülke gündemindeydi. Erzurum’un bütün 
kurum ve kuruluşları bu iş için seferber 
olmaya başlamıştı. 

Günler birbirini kovalayacak ve iki gün 
sürecek olan yoğun bir toplantı başlayacaktı. 

Bugün her biri memur, esnaf, akademisyen, 
yönetici ve iş insanı olan birçok arkadaş 
ile geceleri afi şler asıp gündüz davetiyeler 
dağıtıyorduk. Kolordu Komutanı’nın 
katkılarıyla güzergâhlar üzerinde çalışmalar 
yapıyorduk. (Bu vesileyle Topçu Alay 
Komutanı İhsan Uyar’a teşekkür ediyor, 
daha sonraları Afganistan’da şehit olan 
109. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay 
Faruk Sungur’a da Cenabı Hakk’tan 
rahmet diliyorum.) Erzurum’dan başlayıp 
Allahuekber Dağları’na varana kadar 
organizasyon planını saat saat planlıyorduk. 
Bir taraftan vakıf yöneticilerimiz, öğretim 
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üyelerimiz, iş adamlarımız misafi rleri 
karşılıyor diğer taraftan son gece 
Allahuekber Dağları’ndan toplatılan çiçekler 
ile salonun sahne düzenlemesini yapıyorduk. 
Her emir harfi yen uygulanıyordu. 

Ve Dadaş Sineması’ndaydık; heyecanla 
bekliyorduk, aylarca emek verilen bu 
düşünce, sabah insanımızda nasıl bir karşılık 
bulacaktı? 

“Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana  

Yine bir şey yapabildim diyemem 
hatırana” diyerek Necati Bey konuşmasına 
başladığında toplantı açılmıştı.

uğulu gözlerle yoğun ve tarifsiz duygularla 
son bulan toplantının ardından yüzlerce 
araç ve onlarca otobüs ile yola koyulmuştuk. 
Her otobüste bir genç görevliydi. 
İsimsiz- mezarsız, meskeni dağlar olan 
şühedanın huzuruna varacak, gece orada 
konaklayacaktık. Bir yaz gecesi üç bin 
metre yükseklikte bugünün imkânlarıyla 
konaklayabilmek… Ve on binlerce vatan 
evladının inanması zor bu yolcuğunu 
tefekkür edebilmek. İstenen de buydu 
galiba! Kolordu Komutanlığımızın ve 
Tümen Komutanlığımızın katkılarıyla saha 
organize edilmiş; çadırlar ve uyku tulumları 
hazırlanmıştı. Valimiz Mustafa Malay’ın 
emri ile Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü 
güzergâhta yolları revize etmişti. 3-4 saati 
aşkın süren bu yolculukta Allahuekber 
Dağları’nın eteğine geldiğimizde 
dönüp geriye baktığımda hayretlerimi 
gizleyememiş arkadaşlarıma dönerek “Şimdi 
ne yapacağız?” demiştim. Erzurum’dan 
hareket eden insanlarla birlikte sayımız, 
bölge halkının da katılımıyla beş bini 
aşmıştı. Hatırladığım kadarıyla 900 veya 

1000 kadar uyku tulumu planlanmıştı. Buna 
yetecek uyku tulumumuz ve çadırlarda 
yerimiz yoktu. Kısa süreli bir şaşkınlıktan 
sonra yeniden aksiyon almaya başladık. İşte 
o an altı ay öncesinde “On kişiyle bile orada 
sabahlayamazsınız.” diyen feraset yoksunu, 
o zavallı simalar hayalimde canlandı. 
Bakanlar, Valiler, Paşalar, Devlet Erkânı, şehit 
torunları, gençler, kadınlar ve topyekûn halk 
herkes oradaydı. 

Yerleşimler gerçekleşti, konuşmalar ve 
bilgilendirmeler yapıldı; imkânlar ölçüsünde 
yemekler yenildi. Ve akşam herkes gruplar 
halinde kendi çadırına çekildi.  Kendilerine 
ayrılmış bir çadırda rahmetli Mehmet 
Gürgür Hocamızın talebeleri genç hafızlar, 
sessiz sedasız hatim indiriyordu. Çadırları 
geziyordum, gecenin sert soğuğunda 
herkes farklı, sıcak bir aleme dalmıştı. Yasin 
okuyanlar, Fatiha okuyanlar, ailecek sohbete 
dalanlar, dost meclisi oluşturanlar, çocuğuna 
bölgenin tarihini anlatanlar, Özhan Eren 
eşliğinde musiki meşk edenler, “Sarıkamış 
üstünde kar, kar altında Mehmedim yatar.”, 
“Erzurum kilidi mülk-i İslam’ın…”, gecenin 
koyu karanlığında hüzne dalanlar, bir 
köşede şiir yazanlar, diğer tarafta tesbihat 
çekenler…  

Yorulmuştuk ama yarın bölge gezilecekti. 
Şehitlikler ziyaret edilecekti. Serbest 
programdı. Sabah kahvaltı yapılması 
lazımdı. İşte o akşam ve sabah bizi kurtaran 
can simidimiz 97 yılında ve sonrasında 
yaptırdığımız dev semaverlerdi. Artık herkes 
uyumaya çekildiğinde geceleyin arkadaşlar, 
bu semaverler ve testilerle su taşıyor ve 
sabaha çorba, çay yetiştirmeye çalışıyordu. 
Kahvaltı tabaklarından öte sıcak bir şeyler 
lazımdı. Mutfak olarak kullanılan yarı açık 
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çadırda, günlerin yorgunluğu ve gecenin 
soğuğuyla artık kendimden geçip bir 
kenarda sızarcasına uykuya dalmışım. O 
günün kahramanlarıydı aslında o gece 
çorba çadırında uyumayanlar.  

Birden irkilip titreyerek uyandığımda 
duyduğum ses tarifi  güç muhteşem bir 
çağrıydı. Sabâ makamında sabah ezanıyla 
3120 metre yüksekte şühedanın bağrında 
huzura davet ediyordu. O gün o ezanı 
okuyan Hafız İsmail Kırkuzer e sormak 
lâzım tabii. Müstesna bir manzaraydı; 
ezanı duyan çadırlardan dışarı çıkıyor 
ve abdest hazırlığına başlıyordu. Her 
şey doğal seyrinde plansız programsızdı, 
belki de güzel olanı da buydu. Cemaat 
halinde sabah namazı eda edildi, 
dualar yapıldı. Ve sonrasında içenlerin 
hâlâ unutamadığı, o lezzeti tarifsiz 
çorba!.. Aşçının elinden midir gençlerin 
samimi gayretinden midir ortamın 
maneviyatından mıdır bilinmez! Geçmişi 
yâd ettiğimizde aklımıza gelenlerden 
birisidir; içimizi ısıtan çorba ve ruhumuzu 
uyandıran o ezan... 

Sonrasında ziyaretler, konuşmalar 
ve anmalar ardından yola koyulduk, 
dönüş gerçekleşti. İşte o günden sonra 
Sarıkamış Harekâtı Anma Toplantıları’na 
daha büyük bir heyecanla kışın 
harekâtın yapıldığı günde 9. Kolordu 
güzergâhından ulaşılarak binlerce insan 
ile yürüyüş yapılması da eklendi. Böylece 
birkaç inanmış yetişkin, genç ve kadının 
başlattığı bir çalışma, sivil bir hareketin 
ele aldığı etkinlik; bütün Türkiye’de yankı 
buldu ve her yıl şehitlerimiz hak ettiği 
şekilde anılır oldu. O tarihten bugüne 
baktığımızda anma etkinliklerinden önce 



221Sarıkamış

.

doğru düzgün bir anmanın bile yapılmadığı 
şehitlerimiz hakkında yüzlerce kitap, tez, 
şiirler yazıldı; beste, araştırma ve anıtlar 
yapıldı. O günden bana kalan en güzel 
hatıra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 
gönderdiği teşekkür mektubu ve adeta 
burada ecdat kokusu var diyeceğiniz o 
dağlarda yazdığım birkaç satır şiirdir.    

Her türlü enformasyonun, duyurunun ve 
çalışmanın kolaylıkla yapılabildiği bugünle 
mukayese ettiğimizde o günün şartlarında 
güçlükle ama inançla gerçekleştirilen 
bu etkinliklerde emeği geçen bütün 
arkadaşlarıma ve hanımefendilere teşekkürü 
bir borç bilirim.  

Bu vesileyle ortaya çıkan şey; sonucu ne 
olursa olsun bu toprakları bize vatan kılmış 
ve vatan toprağı için mücadeleye koşmuş 
şehitlerimize, dün de bugün de yarın 
da minnet, ta’zim ve şükran duyulması 
gerektiği fi krinden gelecek nesillerin 
mahrum edilmemesidir.  

ehitlerimizin önünde ta’zimle eğilirken 
bu vefa borcunun ödenmesinde bizi 
görevlendirerek katkı sunmamıza vesile 
olanlara da şükranlarımı sunarım.

Ş
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Türk askerî tarihinin en önemli 
savaşlarından biri olan ve 1914’ten 
2003 yılına kadar üstü örtülen, 
hakkında tek yanlı yorum yapılan, 
ders kitaplarında bile birkaç satırla 
geçiştirilen Sarıkamış Harekâtı’nın 
ve Allahuekber Dağı’nda canlarını 
veren şehitlerin hatırlanmasını bir 
avuç insanın inanılmaz özverisine 
borçluyuz. 

Kuşkusuz bir tarihi yeniden yazmak 
kolay olmadı. Bu yolda verilen 
uğraşların ve yaşanan gelişmelerin 
yakın tanıklarından biri olarak bir hakkı 
teslim etmeliyim. Şöyle ki; Sarıkamış 
Harekâtı’nın yeniden gündeme 
getirilmesi ve şehitlerin anılmasının 
mimarı Erzurum Kalkınma Vakfıdır.

ER- VAK Yönetim Kurulu ve mütevelli 
üyeleri o dönem başkanları olan 
Necati Bölükbaşı’nın arkasında durdu. 
Erzurum’daki kamu kurumları ile 
özel kuruluşların desteği sağlandı. Bu 
sayede ilk defa Sarıkamış şehitlerinin 
aziz hatıralarına uygun bir anma 
programı düzenlendi. 2003 yılının 
Temmuz ayında binlerce insan 
otobüslerle Allahuekber’e taşındı. 

Burada çadırlar kuruldu. Cağ kebap 
ve tencere yemekleri hazırlandı. Bin 
kişinin katılımı ile planlanan törene 
yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ne çadır ne 
de yemek yetti! Lakin olayın manevî 
iklimine kendini kaptıran hiç kimse 
halinden şikâyetçi olmadı. Konuşmalar 
yapıldı. Harekâtın sebep ve sonuçları 
üzerinde duruldu. Torunları 
dedelerinin izinde yürüdü ve geceyi 
şehitlerin koynunda geçirdi. 

Temmuz ayında bile insanı tir tir 
titreten 3 bin 200 metre rakımda 
düzenlenen bu etkinlik bir anda 
ülkenin gündemine oturdu. 
Türkiye’nin dört bir tarafında 
Sarıkamış rüzgârı esti.

Sonraki yıllarda Bölükbaşı ve 
arkadaşlarına Prof. Dr. Bingür Sönmez, 
Atatürk Üniversitesi’nin o dönem 
Rektörü Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz, ER-
VAK’ın sonraki başkanı eczacı Erdal 
Güzel de katıldı. 

Etkinlikler dalga boyu giderek 
genişledi ve yurt sathına yayıldı; 
harekâtla ilgili onlarca yayın yapıldı, 
kitaplar yazıldı, belgeseller hazırlandı, 
türküler bestelendi.

Kim demiş, 
kim yazmış 

bilmiyorum:
“Perdeyi 

araladığımızda 
güneşi 

esirgemiyorsa 
gökyüzü, o güzel 
günlerin bedelini 

ödeyen şehitler 
vardır.” 

Süreyya Çarbaş
Gazeteci- Yazar

Bu Ateş
Hiç Sönmeyecek!
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Sonraki yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
sahiplendiği ve geleneksel hale getirilen 
anma etkinlikleri her yıl farklı programlarla 
gerçekleştirilmeye başlandı.

nanıyorum ki 2003 yılında yakılan bu 
ateş sonsuza kadar bir daha sönmeyecek. 
Sarıkamış’la ilgili gerçeklerin ortaya 
çıkmasına ve şehitlerimizi anmamıza vesile 
olanlara, geçmişte ve günümüzde bu uğurda 
emek harcayanlara şükranlarımı sunuyorum.

Köprüköy Anıtı

Yıl 1914

Kimi nişan almış, tetiğe basmaya mecali 
kalmamış,

Kimi cephane sırtında yığılmış kalmış,

Kimi soluklanmak için oturmuş bir daha 
doğrulamamış,

Birçoğu düşmanın üzerine saldırmış, geri 
durmamış.

İ
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Bunlar, ağır kış koşullarında tam teçhizatlı 
Rus ordusuna karşı savaşan kahramanlar;

Bunlar, 3 bin 200 rakımlı Allahuekber 
Dağı’nın bağrında yatan Sarıkamış Şehitleri.

Yıl 2005

O dönem Atatürk Üniversitesi Rektörü olan 
Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz için bir haber yapıldı. 
Üniversitede düzenlenen bir törene başörtülü 
bir şehit anasının alınmadığı iddia edildi. 
Merhum Yaşar Hoca, iftiraya uğradığını 
savundu. Avukat Necati Bölükbaşı, bu yarayı 
sarması için Rektör Sütbeyaz’a ilginç bir teklif 
götürdü. Sarıkamış Şehitleri için bir anıt 
yaptırmasını önerdi. Sarıkamış Harekâtı’nın 
icra edildiği güzergâhta anıt için yer arandı. 
Sonunda Köprüköy ilçesi yakınlarında Ahmet 
Mindivanlı’nın bağışladığı bir alana karar 
kılındı.

üzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Bulat’ın başkanlığında 15 
kişilik ekip kolları sıvadı. Afyonkarahisar’dan 
hibe olarak sağlanan 150 ton beyaz mermer 
Erzurum’a taşındı. Yaklaşık 1,5 yıllık emekle 
şekillenen ve 11 bloktan oluşan anıt, Pasinler- 
Köprüköy karayolunun yakınındaki bir alana 
konuşlandırıldı. Böylece bir şehit anasının 
başörtüsünden bir şehitler anıtı açılmış oldu. 

Kim demiş, kim yazmış bilmiyorum:

“Perdeyi araladığımızda güneşi esirgemiyorsa 
gökyüzü, o güzel günlerin bedelini ödeyen 
şehitler vardır.” 

Bu cümleden hareketle şehitlerin hatırasını 
canlı tutmak bize, anıtın çevre düzenini 
sağlamak ve bakımını yaptırmak ise Erzurum 
Valiliğine düşer.
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Coğrafyasıyla kaderimizi 
birleştirdiğimiz, külfetiyle nimetiyle 
beraber bu Şehr-i Mübarek’te 
yaşamak çok şükür nasip olmuş 
bizlere.

Erzurum; tarihten günümüze kadar 
hep birlikten yana olmuş, Türk’e yön 
vermiş, yol göstermiş ve Cumhuriyeti 
kurmuş bir şehirdir. Tarihinin 
derinliklerinde birçok medeniyetlere 
beşiklik yapmış, sorumluluklar 
üstlenmiştir. Cumhuriyeti kuran 
irade burada ruh bulmuş, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelleri burada 
atılmıştır.

Şehit kanlarıyla sulanmış bu 
toprakları, vatanın bütünlüğü ve 
bekası için kadınıyla erkeğiyle sivil 
ve askerimizle el ele vererek milletçe 
nasıl kahramanca savunduğumuzun, 
bu mücadeleden hiçbir zaman 
yılmadığımızın en önemli şahidi 
ve delillerinden birisi de Sarıkamış 
Harekâtı’dır.

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı 
Sayın Necati Bölükbaşı başkanlığında; 
Yönetim Kurulu,  Kadın Komisyonu 

ve Gençlik Komisyonu üyeleri ile 
beraber Sarıkamış Harekâtı’nı 
yerinde anlatmak ve yaşatmak için 
Allahuekber Dağı’ndaki şehitlikte 
anma töreni gerçekleştirme kararı 
alındı.

Başkanımız kendi edasıyla; “Haydi 
bakalım arkadaşlar, iş başına!” 
demişti. ER-VAK’ta çok hummalı 
bir çalışma başladı. Valilik, 
Kolordu Komutanlığı, sivil toplum 
kuruluşları, siyasî partiler, resmî ve 
sivil kuruluşlar, gönüllülerle beraber 
hareket ediyorduk.

ER-VAK Kadın Komisyonu olarak 
bizler; 13 kişilik kurucu bir heyetle 
yola çıkmıştık, çok başarılı ve 
özverili çalışmalara imza atarak her 
gün ve gittikçe artan katılımcılarla 
kadın erkek dayanışmasını ön 
plana çıkarıyorduk. Bizler de Kadın 
Kolları olarak anma etkinliklerinde 
misafi rlerimize Erzurum’a has su 
böreği, kete, çörekler yapıp bunları 
lavaş ve civil peynirle semaver çayıyla 
takviye edecektik.

2003 yılının Temmuz ayı idi. 

Bizim 
çadırımıza 
Kara Tren 

şarkısını yazıp 
ve besteleyen 
Sayın Özhan 

Eren gelmişti.  
Sohbet ettik, 
Kara Tren’in 

hikâyesini 
anlattı, kendi 
sesinden Kara 

Tren türküsünü 
dinledik.

Suzan Pirimoğlu 
Eski ER-VAK Kadın Komisyonu Başkanı

Analar Yetiştirir,
Albayrağı Teslim Eder, Allah’a Ismarlar
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Şenkaya üzerinden Allahuekber Dağları’na 
ulaştık, yollar açılmış, çadırlar kurulmuş, 
bütün hazırlıklar askerlerimiz tarafından 
yapılmıştı. Çadırların önünde ateşler 
yakılmıştı. İçerisinde uyku tulumları vardı. 
Büyük semaverlerle çay hazırlanmıştı. Mobil 
tuvaletler kurulmuştu.

ürkiye’nin her yerinden misafi rlerimiz 
vardı. Biz ER-VAK yönetimi olarak Kadın 
Komisyonu, Gençlik Komisyonu ile beraber 
ev sahipliği yapıyorduk. Geceyi bölgede 
geçirdik, yemekler yendi çaylar içildi. 
Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Herkes 

çadırlarına çekilmiş, çadırlarında veya çadır 
önlerinde sohbet ediyordu.

Bizim çadırımıza Kara Tren şarkısını yazıp 
ve besteleyen Sayın Özhan Eren gelmişti.  
Sohbet ettik, Kara Tren’in hikâyesini 
anlattı, kendi sesinden Kara Tren türküsünü 
dinledik.

Kahvaltıda bir araya geldiğimizde arkadaşlar 
gece çadırların içinde ve arasında süngülü 
askerlerin dolaştığını söylüyordu, hepimiz 
bu manevî bir atmosferin içine girmiştik. 
Sanki şehitler aramızda ve bizimle birlikte, 

T
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anılmış olmanın gururunu yaşıyorlar ve biz 
de onlara olan vefa gösterimizin rahatlığını 
hissediyorduk.

rtesi gün sabahleyin yürüyerek tören 
alanına gittik, temsili gösteriler yapıldı, 
hava soğuktu. Sarıkamış Harekâtı’nın ne 
kadar zor şartlarda yapıldığını ve imkânların 
yetersiz olduğunu anladık, içimiz sızladı 
ama Ordu -Millet el ele olmanın haklı 
gururunu yaşıyorduk.

Biz Sarıkamış Harekâtı’nı gündeme taşımış, 
anlamış, anlatmış ve hedefi mize ulaşmıştık.

E
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Yürüyüş 
bittiğinde 
Sarıkamış 

Şehitliğinde 
devlet 

erkanının 
katılımı 
ile tören 

icra edildi. 
Kahraman 

silah 
arkadaşlarımla 

komando 
yeminimizi 

yapıp 
çelengimizi 

anıta koyduk. 

Yıllar önce ayran limonata sattığım 
28nci Alay futbol sahasında Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nde büyük gurur 
kaynağı olan Sancak Devir Teslim 
Töreni ile Kahraman 9 ncu Motorlu 
Tugay Komutanlığı Sancağı’nı 2008 
yılında devraldım. O tarihte Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 
iki adet Motorlu Piyade Tugayı 
bulunmaktaydı. Biri Sarıkamış’ta 
ve diğeri Denizli’de. Denizli’deki 
Motorlu Piyade Tugay Komutanı 
da Sarıkamış’lı Toptaş Ailesinden 
Tuğgeneral Ergüder Toptaş’tı. Kaderin 
cilvesi diyelim.

Sarıkamış Bir Tarihti
Rahmetli Babam’ın görevi nedeniyle 
ancak tatillerde gidebildiğim 
Sarıkamış, doğası, millet bahçesi, 
lavaş ekmeği, sımışkası, çeçil peyniri, 
kazları, balı, kaşarı, yer çilekleri, 
orman hikayeleri ile hatırladığım 
küçük bir kasaba ve hepsinden en 
önemlisi, bastığımız her tümseğin 
altında bir şehit yatıyor duygusu ve 
binlerce şehitin dilden dile günümüze 
gelmiş, efsane olmuş hikayeleri ve 

kahramanlık öyküleriyle bir ilçeden 
öte bir tarihti. 

Şehitlikler
Görevi aldıktan sonra yapılacak işlerin 
ilk sırasında kışlalarımız ve mevcut 
şehitliklerin durumun tespitini vardı. 
Bu nedenle sorumluluk saham içindeki 
tüm şehitlikleri dolaştım. Özellikle, 
ağır kış ve doğa koşulları nedeniyle 
İlçe’ye yakın olan bazı şehitliklerimizin 
onarıma ve bakıma ihtiyacı vardı. 
Bunlar bir şekilde maddi imkanlara 
ve Kahraman Mehmetçiğin hüneri ile 
onarılabilirdi.  Ancak beni gerçekte 
üzen başka bir konuyu dikkatlerinize 
sunmakta yarar görmekteyim. Defi ne 
arayan kişiler, mezarın kutsallığı 
nedeniyle buralara defi ne saklandığı 
düşüncesiyle özellikle Soğanlı 
bölgesindeki belirlenmiş toplu 
mezarlarda akıl almaz bir tahribat 
yapmışlardı. Gördüğüm manzara 
karşısında çok üzüldüm ve etkilendim. 
Bakım ihtiyacı olan şehitliklerimiz 
ve anıtlarımız ekiplerimiz tarafından 
süratle onarıldı.    

Taner Düvenci
Emekli Tümgeneral 

Sarıkamış
Şehitleri
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Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni
Çok değerli Hocam ve Ağabeyim Prof. Dr. 
Sayın Bingür Sönmez’in 2004 yılında o 
tarihteki Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök’ü ziyareti ile başlayan ve 
Afganistan’da görevi sırasında yaşamını 
kaybeden Devre Arkadaşım Şehit Topçu 
Kurmay Albay Faruk Songur’un katkılarıyla 
belirlenen sembolik Sarıkamış Şehitleri 
Yürüyüşü her yıl çığ gibi büyüyen bir 
katılımla icra edilmekteydi. Bu törene 
Tugayımın önünde, Kahraman Silah 
Arkadaşlarımla beraber katıldım. 
ürüyüş bittiğinde Sarıkamış Şehitliğinde 
devlet erkanının katılımı ile tören icra 
edildi. Kahraman silah arkadaşlarımla 

komando yeminimizi yapıp çelengimizi 
anıta koyduk. 
O gün orada çok büyük bir vefasızlığa 
da şahit oldum. Binlerce vatan evladının 
unutulmaya yüz tutmuş kahramanlıklarının 
ve fedakarlıklarının simgesi olana Sarıkamış 
Şehitlerini gelecek nesillere öğreten, bu 
ateşin kıvılcımı olan değerli büyüğüm Bingür 
Hocam’a organizasyonu düzenleyen komite 
tarafından protokolde bir kişilik yer dahi 
bulamamış olmaları beni derinden üzmüştü. 
O gün orada askerlik yaşantımdaki en duygu 
dolu anları hemşerilerimle beraber yaşadım. 
Her subay gibi harp tarihine olan ilgim 
nedeniyle bu konuda yazılmış kitapların yer 
aldığı , kitaplığımdan da yararlanarak bu 
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bilgilerimi gelen tüm misafi rlerimize zaman 
ve ortamın uygun olduğu oranda paylaşmayı 
ve özellikle de şehitlerimize hizmet olarak 
Bayrak Tepe bölgesinden anlatmayı da 
kendime görev edinmiştim. 

Son Söz
Bir üst rütbeye terfi  etmem ve atanmam 
nedeniyle Sarıkamış Tugay Komutanlığından 
11 Ağustos 2009 tarihinde Sancağı ve 
Tugay’ı devrederek ayrıldım. 
2015 yılı Ocak ayında 100 ncü yıl 
kutlamalarına katılmak üzere gittiğim, 
müze alanının inşaatını ve sel gibi büyümüş 
kalabalığı gördüğümde 2002 yılında 
başlayan yolculuğun geldiği noktanın ne 
kadar muhteşem olduğunu anladım. 
arıkamış’ın tarih ve doğa turizmi potansiyeli 
çok yüksek. Değerli Hocam Prof. Dr. Bingür 
Sönmez ve arkadaşlarının yaptığı Sarıkamış 
Şehitlerini Anma ve Top Yolu Yürüyüşü’nün 
yanısıra Sarıkamış çevresinde diğer 
şehitlikleri ve doğa yürüşlerini de kapsayan 
turların bölgemize, geleceğimize ve yöre 
halkına yarar sağlayacağını düşünüyorum. 
Söz konusu vatan olduğunda Kahraman 
Türk Mehmetçiği’nin bile bile ölüme 
yürüyeceğinin en güzel örneklerinden biri 
olan Sarıkamış Harekatı’nı ve Sarıkamış 
Şehitleri’ni yaşatan, bugünlere gelinmesinde 
özel gayreti olan Sayın Prof. Dr. Bingür 
Sönmez, Sayın Ahmet Günay ve Sayın 
Necati Bölükbaşı olmak üzere tüm emeği 
geçen ve şehitlere hizmet eden resmi ve 
özel kişilere şükranlarımı sunmayı bir borç 
bilirim.
Satırlarımı Ebedi Başkomutan, Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kahraman 

Türk Ordusu ve Mehmetçiği’ne hitabı ile 
noktalamak istiyorum. “Dünyanın hiçbir 
ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, 
daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. 
Her zaferin en büyük payı senindir.” 

S
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Keşke yazabilseydi…
Keşke bütün valiler onun gibi halkla bütünleşip 
kaynaşabilseydi. 
Acil şifalar…

Allahuekber çiçeklerinden bir demet

Dönemin Erzurum Valisi
Mustafa Malay





.

Gerçekleştirdiği bu anıtla  
şehitlere vefasını gösteren 
Atatürk Üniversitesi’nin o 

zamanki rektörü 
Rahmetli Yaşar Sütbeyaz’ın 

onlarla buluştuğuna inanıyoruz. 
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Necati Bey 
yanına av 

tüfeğini almıştı. 
Grup halinde 

ormanlık 
bölgeden 

köy yoluna 
kavuşmuştuk 

ki karşıdan 
bir taksinin 

farları gözüktü. 
Uzaktan bizleri 

görünce endişeye 
kapılmış olacak 

ki manevra 
yaparak geri 

döndü. Adamları 
yolundan ettik 

diye üzülmüştük. 

ER-VAK, savaşın cereyan ettiği bölgeyi 
tespit ile bu bölgenin Millî Park 
olarak  ilan edilmesi için çalışmalar 
başlatmıştı. 
Bunun için Topçu Alay Komutanı 
Faruk Albay, ER-VAK Başkanı Av. 
Necati Bölükbaşı, müfettiş Turhan 
Çakmur, gazeteci İrfan Alyanak, 
öğretmen Sakıp Güllüce, Nüfus 
Müdürü Memet Zeki Çakmur, 
Gazeteci Sinan Özçaylak, ve Valilik 
Kurum Müdürleri ile birlikte 
sabah erken saatte Erzurum’dan 
Gaziler (Bardız) bucağına gitmek 
için yola çıktık. Gaziler Çakırbaba 
Şehitliği’nden Göreşken köyü yaylası 
istikametine doğru giderken Gaziler 
(Bardız) Muhtarı Nihat Gürbüz 
ile Emin Çakmur’u Çakırbaba 
mevkiinden araçlara aldık. Göreşken 
yaylasının kuzeybatısında bulunan 
yaklaşık 2600 metre rakımlı Cırcır 
Tepe’ye çıktık. Tabii ki yolu çok dik 
olduğundan herkes çıkamadı. Ben, 
Faruk Albay, Av. Necati Bölükbaşı, 
Muhtar Nihat Gürbüz ve ismini 
hatırlayamadığım birkaç kişi birlikte 
çıktık. Cırcır Tepe, bu coğrafyanın 
sanki her tarafına hâkim bir 

noktası; buradan bakıldığında gün 
doğusunda Allahuekber Dağları, 
güneydoğusunda ise Soğanlı Dağları 
çıplak gözle görülüyordu.
Faruk Albay elindeki GPS aleti ile 
belirlenen noktaları, kayda geçiriyor, 
Necati Bey de tespit edilen noktaları 
haritaya işaretliyordu. Sanki bu 
bölgenin röntgenini çekiyorlardı.
Burada işimiz bittikten sonra Faruk 
Albay; “Cırcır’ın tepesinde Göreşken 
köyüne bakan sarp kayalıktan aşağıya 
ineceğim.” dedi. Ben; “Komutanım 
buradan inilmez.” dedim. Dinlemedi, 
“Buradan aşağıya iniş yolu var.” dedi 
ve elindeki cihazı kontrol ederek 
aşağıya indi. Bizler de aşağıda 
bekleyen araçlara doğru hareket ettik 
Göreşken köyünden Faruk Albay’ı 
da alarak Gaziler (Bardız) bucağına 
geçtik. Babam Alişan Çakmur’a 
misafi r olduk köy ihtiyar heyeti de 
bizlere döner ikramında bulundu.
Daha sonra Kurum Müdürleri, Gaziler 
bucağından Erzurum’a geri dönüş 
yaptılar.  Bizler ise Alay Komutanının 
aracı, DSİ aracı ve 4 çeker bir araç ile 
Göreşken köyünden geçerek Şenpınar 

Memet Zeki Çakmur
Nüfus Müdürü

Millî Parkların ve Abide
(Şehitlikler) Yerlerinin Tespiti
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(Zakim) köyü ve yaylası ile Şenkaya ilçesinin 
yaylası istikametine gittik ve ilgililer, arazi 
üzerinde araştırma yaparak ormanlık 
alanları, yolların durumunu tespit ettiler. 
Daha sonra araçlar ile Şenpınar köyünden 
Kaynak (Çermik) köyü Eşek Meydanı 
mevkiine vardık. Burada araçlardan 
inerek Soğanlı Dağı’ndaki Kumru tepesine 
yürüyerek çıktık.
uradan bakıldığında Sarıkamış’ın bir kısmı, 
Selim ilçesinin tamamı ve Kars vilayetinin 
bir kısmı görülüyordu, tepeden aşağıya indik 
araçlarla. Kaynak (Çermik) köyü yaylasından 
(Kızılkilise) Sarıkamış ilçesi Kızılçubuk köyü 
istikametine giderken  Devlet Su İşlerine 
ait araç Kızılçubuk yolunda arıza yaptı, az 
ileri gittiğimizde ise Alay Komutanımızın 
aracının da arıza yaptığını gördük.  Faruk 
Albay askerleri yalnız bırakmadı ve askerlerle 
birlikte aracının yanında kaldı. Bizler 
Kızılçubuk köyü sırtlarından Sarıkamış 
istikametine doğru yürümek zorunda 
kaldık. Amacımız Sarıkamış’a inip yardım 
sağlamaktı. Akşamın karanlığı çökmüştü, 

etrafımız ormanlarla kaplı. Necati Bey yanına 
av tüfeğini almıştı. Grup halinde ormanlık 
bölgeden köy yoluna kavuşmuştuk ki 
karşıdan bir taksinin farları gözüktü. Uzaktan 
bizleri görünce endişeye kapılmış olacak 
ki manevra yaparak geri döndü. Adamları 
yolundan ettik diye üzülmüştük. 
Yürüyüş koluna araziyi bildiğim için 
ben öncülük ediyordum. Sarıkamış’a 
yaklaşmıştık ki DSİ’nin aracının arızası 
giderildiğinden bize kavuştu. Sarıkamış’a 
vardıktan sonra askerî araç da geldi. 
Gece Faruk Albay ve askerler Sarıkamış’ta 
kaldılar. Bizler ise DSİ’nin aracıyla geç 
vakitte Erzurum’a geldik. Daha sonra 
DSİ’nin şoförüne arızanın ne olduğunu 
sorduğumuzda aracın o günden sonra hiç 
arıza yapmadığını söyledi.
Çok çetin bir yolculuk olmuştu ama değdi. 
Çünkü sonunda bu bölge, Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile Millî Park ilan edilerek 
korunmaya alındı.
Saygılarımla.

B








