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Öz

Atatürk’ün geleceği seziş ve öngörü yeteneği, onun diğer dünya liderleri arasında temayüz eden
özelliklerinin başında gelmektedir. Bu kapasite onun İstiklâl Harbi’nin yüksek sevk ve idaresinde
olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve sonrasında Türkiye'nin güvenlik ortamının
ve uluslararası ilişkilerinin şekillendirilmesi ve çabaları esnasında da öne çıkmaktadır. Atatürk'ün
öngörü ve seziş kabiliyetinden beslenen, I. Dünya Savaşı öncesinde harbin gelişi ve Osmanlı İm-
paratorluğu'nun bu harpteki konumunun ne olması gerektiği konusundaki değerlendirmeleri, maale-
sef dönemin karar mercileri tarafından dikkate alınmamıştır. Bu makalede, 1914 ve hemen
devamında imparatorluğu hızla yıkıma sürükleyen bu vizyon noksanlığının önüne geçebilecek olan
doğru stratejik aklın delilleri belgeleriyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, I. Dünya Savaşı, öngörü, sezgi.

A Turkish Lieutenant-Colonel's Forecasts and Intuitions

Abstract

Atatürk's forecast vision and intuition capability is one of the most prominent features among
world leaders. This capacity stands out on his management of The Turkish Independence War, as
well as during the foundation of the modern Turkish Republic and on its aftermath in his efforts
shaping Turkey's security environment and the international order. It is very unfortunate that
Ataturk's assessment derived from his intuition and forecast vision on the advent of the Great War
and what should be the stance of the Ottoman Empire on the war, was not taken into consideration
by the decision makers of the Ottoman Government. In this article strategic wisdom of a lieutenant
colonel -Mustafa Kemal (Atatürk)- which could prevent the lack of vision that dragged the state to
collapse are submitted with related documents.

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, World War I, forecast, intuition.
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Giriş

Bu makalede incelemek istediğim konu: “Atatürk’ün Geleceği Seziş ve Öngörü
Gücü”.

Atatürk’ün geleceği seziş ve öngörü gücü, (ki buna bir tür akıllı güç (smart
power) demek de mümkün, onun çağdaşı dünya liderleri arasında temayüz eden
özelliklerini en başında gelmektedir. Bu yanı onun İstiklâl Harbi’nin sevk ve ida-
resinde olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve sonrasında Türki-
ye’nin güvenlik ortamının ve bölgesel ve uluslararası barışın kurulması çabaları
esnasında da öne çıkmaktadır. 

Atatürk’ün öngörü ve seziş gücünden beslenen, I. Dünya Harbi öncesinde har-
bin gelişi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bu harpteki konumunun ne olması ge-
rektiği konusundaki değerlendirmeleri, maalesef dönemin askerî ve siyasi karar
mercileri tarafından dikkate alınmamıştır. 

Bu makalede, 600 yıllık bir imparatorluğu yıkıma ve hızla dağılmaya sürükle-
yen bu vizyon noksanlığının önüne geçebilecek olan bir stratejik aklın delilleri
belgeleriyle sunulmuştur.

Hatırlanacaktır büyük liderin daha çok ikinci dünya harbiyle ilgili öngörüleri
anlatılır; ilgili literatürde tanıklıklara dayalı örnekler ve bazı akademik tartışmalar
bulunmaktadır. 

Ben ise 1914 yılında Atatürk’ün genç bir yarbay iken (Sofya’da askerî ataşedir)
yakın arkadaşlarına gönderdiği mektuplarda söz ettiği yakınlaşan silahlı çatışma
tehlikesi ve az sonra Avrupa’da patlayan harbin seyri ve geleceğine dair inanılmaz
öngörülerine işaret etmek istiyorum.

Ayrıca Birinci Dünya Harbi felâketinin yüzüncü yıldönümünde Devletimizin
ve Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Ordularımızın “Örnek” Başkomutanı Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün geleceği seziş ve öngörü yeteneğinin belgeleri olarak bu tarihi
mektupları milli belleğimize -bir kere daha- kaydetmek benim için büyük şereftir.

Kuşkusuz genç yarbayın mektuplarındaki askerî öngörülerinin olayların kro-
nolojik akışına göre anlatılması gerekir.

Harp Başlamadan Önce

Burada dikkatlerinize sunmak istediğim ilk tarihi mektubun harp başlamadan
önce yazıldığını vurgulamak isterim. 

Bu mektup; Sofya’dan Şam’da görevli sınıf arkadaşı Kurmay Yarbay Ali Fuat
(Cebesoy)’a gönderilmiştir. 

Genç yarbay burada devlet stratejisi olarak çok milletli imparatorluktan millet
devletine geçiş sürecine girildiğine dair hayli ilginç analizini ve “pek yakında dünya
harbinin patlayacağına inanılabilinir” öngörüsünü ilk kez ifade etmiştir; şu şekil-
dedir:
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“Memleketin kaybedilmek üzere olan küçük parçasını feda etmeyeceğim
diye en büyük parçasını hesapsızlık ve bilgisizlik yüzünden feda eden ida-
recilerimizin bir de mevki ve şöhret peşindeki hırsları yüzünden ne hale
geldiğimiz aşikârdır. Binaenaleyh bu mevzuda fazla izahata lüzum görmü-
yorum. Bundan sonra da fena günler göreceğimizden şüphe edilmemelidir.
Yüzyıllardan beri Hıristiyan tebaasından çektiklerimiz henüz bitmeden, bir-
birine zıt olan Pan-İslam ve Pan-Turan hayalleri icat edilerek bunlarla, zaten
güç olan durumumuz büsbütün karıştırılmaktadır. Milliyetçilik dünya yü-
zünde o kadar çok inkişaf etti ki, emin olabilirsiniz bir millet çoğunluğuna
dayanmayan devletlerin dağılması mukadder görülüyor. Hala Anadolu’da
Suriye ve Irak’ta bir Hıristiyan azınlığı vardır. Bunların iddiaları eksilme-
miştir. Bir de büyük bir Arabistan davası çıkmıştır ki bununla İngiltere,
Fransa; Arap çoğunluğu olan yerlerimizi bizden ayırıp kendilerine müstem-
leke yapacaklardır. İçimizde bir de Arap milliyetçiliği alıp yürümüştür. Bun-
lardan kültür ve din birliğine inanmayanlar vardır ki bunların menfaati
bakımından büyük devletlerin âleti olacaklarından şüphe edilemez. Buna
mukabil çoğunluk temiz bir milliyetçilik davası içindedir. Bunlarla görüşüp
Arap meselesine bir çözüm noktası bulunabilir. Arap meselesi bundan sonra
iç siyasetimizin en önemli meselesi olmuştur. İçerde azınlık ve Arap meselesi
dururken, hangi teşkilât, hangi vasıta ile dışarıda Pan Turanizm ve Pan İs-
lamizm umdelerini tahrik edebilir. Üstelik henüz içimizde bunlara bir isti-
kamet verilmemiş iken…”

Genç yarbay milli stratejik duyarlılık açısından tarihi önemde bulduğum mek-
tubuna şöyle devam etmektedir:

“İngiliz-Alman rekabeti ve yeniden büyüyen Sırbistan’ın Avusturya ve Ma-
caristan’ın güneyindeki Slavlar üzerinde iddiası yüzünden, pek yakında
dünya harbinin patlayacağına inanılabilinir. Hiçbir hazırlığımız olmadan
acele bu harbe de sürüklenecek olursak, Anadolumuz, Boğazlarımız ve 500
yıllık Türk İstanbulumuz muhakkak tehlikeye girer. Bu sefer bir kelime ile
Türklüğümüz mahvolur. Bundan sonra hiç olmazsa kendimizi hülyalara
kaptırmamalıyız. Zira telafisi mümkün olamayacak bir felaketle karşılaşırız.
Gelecekte hiçbir hissiyata aldanmadan, kesin kararımız, Türk çoğunluğu-
nun çizdiği hudut hem dış siyasetimizin hem de savunmamızın temel taşı
olmalıdır.”

O sırada Şam’da kolordu kurmay başkanı sınıf arkadaşı Ali Fuat (Cebesoy)
(2001: 213-215) ise bu dönemde aralarında yazışmaların sürdüğünü vurguluyor
ve şu bilgileri aktarıyor:

“Bundan sonraki yazışmalarımızda, Arabistan’a verilecek idare şekli, daha
sonra Arabistan’ın istiklâli hakkındaki düşüncelerimize yer verilmişti.
Umumi seferberlik ve harbe girişimizdeki acelecilik, Mustafa Kemal Bey’in
fikrine asla uymuyordu. O, tedrici bir seferberlik ve harbe mümkün olduğu
kadar geç girilmesini istiyordu. Onun fikri Türk Başkumandanlığının fik-
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rine katiyetle uyuşmuyordu. Mustafa Kemal Bey’e göre; harp, Avrupa’da
yıldırım süratiyle bitmeyecek, tersine olarak Orta Avrupa devletlerinin ta-
arruzları, Doğu ve Batı’da bir hatta duracak ve burası müstahkem mıntıkalar
haline getirilecek ve hangi taraf bir dış müdahale temin ederse, o taraf ka-
zanacaktır. Bu durum yıllarca sürebilir. (…).”

Tekrar ediyorum bu tarihi ve stratejik açıdan önemli mektup harpten önce ya-
zılmıştır; elimizde harp başladıktan sonra arkadaşlarına gönderilmiş ve kahrama-
nımızın geleceği seziş ve öngörü yeteneğini sergileyen analizlerinin yer aldığı
mektupları da bulunmaktadır.

Marne Muharebesinden Önce ve Sonra Yazılan Mektuplar

1968 Ekiminde Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Genel Sekreteri ve dönemin ta-
nıklarından Profesör Hikmet Bayur (1968: 341-440); “Belleten” dergisinde mo-
dern Türkiye’nin kurucu liderinin geleceği seziş ve öngörü yeteneğine dair çok
önemli bir mektubunu dikkatlerimize sunmuştur.

Aslında bu ilginç mektubun ilk yayımlanması İstanbul’da 19 Kasım 1918 günü
Minber gazetesinde “Nühüfte Bir Sima (Gizli Bir Sima)” başlıklı yazıda olmuştur.
Ahmet Hulki imzalı bu yazıda Fransızlarla Almanlar arasında 5-12 Eylül 1914
günlerinde cereyan eden Marne muharebesinden hemen sonra 17 Eylül 1914
günü Sofya’dan Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in adı belirtilmeyen bir dostuna
hitaben kaleme aldığı mektubu aktarılmıştır. İçindeki kişi isimleri olmaksızın ya-
zılışından dört yıl sonra ilk kez Doktor Rasim Ferit Talay’ın Minber gazetesinde
söz konusu mektup günışığına çıkmıştır (Kaya, 2007: 334-337).

1918 Kasımında Mondros ateşkesinin henüz başladığı yaralı İstanbul’un
hüzün, karamsarlık ve eziyetli günlerinde mütevazı bir gazetede yer alan bu mek-
tuptaki bir analizin dönemin vatansever okur-yazarlarının yorgun zihinlerinde ne
tür etki bıraktığı hakkında bilgimiz bulunmuyor. Ancak o dönemin koşullarında
iz bırak(a)mayışı da mümkün ve bu anlaşılabilir. Ve bu ilginç mektup orada o ga-
zetenin sayfasında unutulmuş ve yeni harflerle yayını için 41 yıl beklemek gerek-
miştir.

1959 yılında Minber gazetesinden nakledilen aynı mektubun bazı bölümleri
Niyazi Ahmet Banoğlu’nun “Tarih-Coğrafya Dünyası” dergisinin (1959: 1, 2) bi-
rinci sayısında ilk defa yeni harflerle yayımlanmıştır.

1968 yılında “Belleten” dergisinde Profesör Hikmet Bayur’un “Atatürk’ün Seziş
Gücüne ve İnsandan Anlayışına Üç Örnek” yazısı gibi Profesör Enver Ziya Karal
(1918: 90-97) da “Türk Dili” dergisinde “Unutulmuş Belgeler (Kasım 1918)” ya-
zısında bu mektubu hatırlatmak gereği hissetmişlerdir.

1960’lı yıllar biterken bir dolu okur-yazarın Türklerin tarihinin göz kamaştıran
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dehasını keşfedemeyip başka halkların karizmatik önderlerinin eserlerine yöneldiği
birkaç kuşağın zihin dünyasında bu tarihi mektup hak ettiği yeri al(a)mamıştır.

1918 Ekiminde Minber gazetesinde kahramanımızın 1914 sonbaharında har-
bin başında yazdığı bu mektubuna yer verilirken haberin başlığı da anlamlıdır:
“Nühüfte Bir Sima (Gizli, saklı keşfedilmemiş bir şahsiyet)”.

Peki, bu tarihi mektubun muhatabı kimdir?

Tarihi mektubun kime yazıldığı konusunda Sadi Borak’ın kitaplarında bir isim
verilmiştir ve önemli bir tanığın açıklamasıyla da bu bilgi desteklenmiştir. Buna
göre; söz konusu mektup Sofya’dan Askerî Ataşe Kurmay Yarbay Mustafa Kemal
tarafından Doktor Tevfik Rüştü Aras’a yazılmıştır (Borak, 1973: 126-127; Borak,
1980: 39). 

Yine Sadi Borak’ın “Öyküleriyle Atatürk’ün Özel Mektupları” adlı kitabında
(1980) da bu mektubun Tevfik Rüştü Aras’a yazıldığına ilişkin bilginin Şevket Sü-
reyya Aydemir’in bir makalesinde yer aldığı ve bu şekilde doğrulandığı açıklaması
yer almıştır. Fakat mektubun aslı ortada yoktur; Tevfik Rüştü Aras Anadolu’ya ge-
çerken mektubu saklaması için Baytar Şaban Bey’e vermiş; bir daha da geri ala-
mamıştır (Aydemir’den aktaran Borak, 1980: 55, 56).

Genç Cumhuriyet’in Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras 3’üncü Cum-
hurbaşkanı Celal Bayar’a bir mektubunda Atatürk’ün kendisine Sofya’dan 17 say-
falık bir mektup gönderdiğini; bunun bazı sayfalarını bir tanıdığına verdiğini ve
geri alamadığını; kalan sayfalarının tutuklandığında diğer evraklarıyla yakıldığını
yazmıştır (Atatürk’ün Bütün Eserleri, 1998: 200).

Mütareke İstanbulunda Minber gazetesinde aktarılan mektup Profesör Hikmet
Bayur’un “Atatürk ve Hayatı” eserinde sözünü ettiği Doktor Tevfik Rüştü Aras’a
gönderilen mektubun bazı sayfaları mıdır, değildir. Çünkü Aras’a gönderilen mek-
tup Marne muharebesinden “önce” diğeri (Minber’de aktarılan) “sonra” yazılmış-
tır.

Bir diğer ifadeyle 1914 sonbaharında Sofya’dan Mustafa Kemal tarafından ya-
zılan biri Marne muharebesinden önce, diğeri sonra iki farklı mektup bulunmak-
tadır. 

Profesör Hikmet Bayur; Tevfik Rüştü Aras’a gönderilen mektupla ilgili şu bil-
gileri aktarmıştır:

“Ağustos ayı içinde yani Almanlar daha Marne yenilgisine uğramadan ve
her yerde galip görünürken; Sofya ataşemiliteri Mustafa Kemal, Doktor
Tevfik Rüştü Aras’a gönderdiği 17 küçük yaprak üzerine yazılmış bir mek-
tupta en çok şu üç yön üzerinde durur:
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(1) Halil (Menteşe) Bey buradadır ve Bulgaristan’la ittifak görüşmelerinde
bulunuyor. Bulgarlar bu sırada bizimle ittifak yapmazlar. Görüşmelerde bu-
lunuyor duygusunu vermek işlerine geldiği için böyle davranıyorlar. İşlerine
gelmeyince Kral veya Meclis kabul etmiyor diyerek konuşmaları keserler.

(2) Bu savaş çok uzun sürecektir; ona girmekte geç kalınmaz; bundan kor-
kup acele etmeyelim.

(3) Fransız ordusunun yığınağı daha güneydedir (yani kuzeyde Belçika’ya
yakın bölgelerde yenilen Fransız birlikleri ana ordu değildir). Fransızlar du-
rumlarını düzeltebilirler; eğer bu mektubu aldığında Almanlar Paris’e girmiş
olurlarsa arkadaşlar beni yine kötümserlikle suçlandırırlar; ancak aldırış
etmem.”

Profesör Hikmet Bayur daha sonra kendisi değerlendirmede bulunuyor:

“Bu mektup, Doktor Tevfik Rüştü Aras Anadolu’da iken, İstanbul’da kalmış
ve orada kaybolmuştur; yazıldığı tarih olaylardan anlaşılır. Halil Menteşe,
Ağustosun ikinci yarısında Sofya’da idi; dolayısıyla mektup Almanların her
engeli süpürerek ilerledikleri bir ana rastlar. Mustafa Kemal durumu çok
iyi görmüş ve göstermiştir.

Doktor Tevfik Rüştü Aras (mektubu) Doktor Nazım’a gösterir sonra Talat
ile İttihat ve Terakki genel merkezi üyeleri ondaki düşünceleri öğrenirler;
hepsi Mustafa Kemal’e hak verirler; ancak bilinen yanlış görüş ve anlayış
yüzünden Osmanlı Devleti birkaç ay sonra savaşa katılır.(…)” (Bayur, 1990:
66, 67).

Doktor Tevfik Rüştü Aras’ın bir diğer mektup anlatımı daha vardır ki bu da
vefatından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 50’inci Yıldönümü için hazır-
lanan resmi yayında “Bazı Hatıralar” adlı yazısında yer almıştır.

Aras (1973: 51) bu yazısında Birinci Dünya Harbi’nin çıkış nedenlerine de-
ğinmiş ve Mustafa Kemal’den kendisine gelen mektubun özetini aktarmıştır: 

“Fransa’da iştirak ettiğim son manevralardan hatırımda kaldığına göre Fran-
sız ordusunun büyük toplantı yeri [yığınaklanması] güneydedir. Paris üze-
rine yürümekte olan Alman ordularına mukabil hücum beklenebilir. Bu
mektubumu aldığınız sırada Alman orduları Paris’e girmiş bulunur da yine
dostlarım beni pesimistlikle itham eder. Fakat bunu hiç zannetmiyorum.

Ne yap yap partinin genel merkezindeki dostlarınıza, özellikle bacanağınız
Doktor Nazım Bey’e bütün gayretinle anlatmaya çalış. Başlayan bu dünya
savaşına biz asla karışmayalım. Senin de bu fikirde olduğuna şüphem yok-
tur. Elçi Fethi (Okyar) Bey de bu fikirdedir. Bu dünya savaşına memleke-
timizin karışmaması için elinden geleni yapmaklığını isterim.”
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Doktor Tevfik Rüştü Aras (1973: 51’den aktaran, Borak, 1980: 56, 57) söz ko-
nusu yazısına şu bilgileri de katmıştır:

“Mektubu tabiatıyla Doktor Nazım Bey’e okudum. O da genel merkez üye-
lerine anlattı. İttihat ve Terakki’nin bir nevi başkanı sayılmakta olan Talat
Bey’in de bundan haberi oldu. Kendisi de bu görüşe iştirak ediyordu. Hü-
lasa, iktidarın bütün elemanları başlayan dünya savaşına karışmaklığımızı
istemiyorlardı.”1

Kanımca 17 Eylül 1914 günlü ikinci mektubun genç yarbayın bir başka doktor
arkadaşına; 1918 Kasım ayında Minber gazetesini yayımlayan Doktor Rasim Ferit
(Talay)’a yazılması daha mümkündür. 

Bu düşüncenin bende belirmesinin nedenini şu şekilde açıklayabilirim: 7’inci
Ordu Kumandanlığından istifa ederek payitahta gelen Mustafa Kemal Paşa Veliaht
Vahdettin Efendi ile Avusturya ve Almanya ziyareti ardından tekrar İstanbul’da
dönmüştür (Tedavi amacıyla Karlsbad’a gitmeden önce) ve 1918 yılının ilk ayla-
rında sık sık okur-yazar çevrelerle bir arada bulunmaktadır. Yine böyle bir buluş-
mada Doktor Rasim Ferit (Talay)’ın evinde tanıştığı genç yazar Ruşen Eşref
(Ünaydın) Bey’e daha sonra Akaretler’deki evinde ünlü Anafartalar mülâkatını not
ettirirken; kendisinin bu harbe girmekliğimize aleyhtar olduğunu ve bu görüşünü
“vaktiyle bazı ileri gelir dostlarına yazmış, anlatmış” bulunduğunu ifadesinde tekil
değil çoğul kullanması birden fazla kişiye görüşünü mektuplarla bildirdiğinin ka-
nıtıdır. Elbette bu “ileri gelir dostlar” ifadesi çocukluk arkadaşı ve o sırada sıradan
bir subay olarak Salih (Bozok) Bey’i kapsayamaz (birazdan ona yazılan bir mek-
tuptan da söz edeceğim) bu ifadeden kasıt hükümet ve parti nezdinde, yani siyaset
alanında “ileri gelir dostlar” olmaktadır ki; Doktor Tevfik Rüştü (Aras) gibi pekâlâ
Doktor Rasim Ferit (Talay) da bu kategoride yer almaktadır.

Ayrıca Minber gazetesinde Atatürk’ün mektubunu yayımlayan kişinin (Ahmet
Hulki) haberde yer verilen anlatımı da biraz tuhaftır; şöyle yazıyor:

“Minber (gazetesi) Mustafa Kemal Paşa’nın demecinden önce gelmek üzere,
kısa hal tercümesini yayımlamıştı. Ben de [Ahmet Hulki, yani bilinmeyen
yazarımız] onun Sofya ataşesi bulunurken dostlarından birine yazdığı 4
Eylül 1330 (17 Eylül 1914) tarihli mektubundan bazı konuları, kendisin-
den özür dileyerek anlatacağım. Bunlar, hem Paşa’nın özel hayatını, düşünce
ve yaşayış tarzını ve hem de vatan için beslediği emellerin temizliğini ve yü-
celiğini göstermektedir. Ayrıca böyle az bulunur bir olgun insana karşı in-
safsız düşmanları tarafından izlenen kötü siyaseti ortaya koyduğu için,
gelecek için intibah olur zannederim.

Bu açıklama notunun ardından mektuptan bazı şahıs isimleri çıkartıldıktan
sonra aktarmalar da bulunuluyor. Fakat meçhul yazar kendini iki yerde ele veri-
yor.
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(1) Paşa, Minber gazetesinde yayımlanan kısa hal tercümesini meçhul yazara
bizzat dikte ettirmiş olabilir; yani kendisini tanımaktadır (Profesör Enver Ziya
Karal da bu ihtimale işaret etmiştir).

(2) Paşa’nın mektubu bir dostunun “Bütün askerî ataşeleri çağırdılar seni niye
çağırmadılar,” sorusuna karşılık yazılmış; meçhul yazar 1914’teki mektubu kendisi
yazmadı ise Mustafa Kemal’e gönderilen ilk mektuptaki bu ayrıntıyı nasıl biliyor?
(Kaldı ki bütün askerî ataşeler çağırılmamıştı; Berlin askerî ataşemiz çağırılma-
mıştı… Viyana ve Sofya ataşelerimizin de çağırılmamış olmaları mümkün…)

Bu gerekçelerle diyorum ki; 1914 yılı 17 Eylülünde Sofya’dan yazılan mektu-
bun muhatabı ile 1918 Kasımında Minber gazetesinde bu mektuptan söz eden ve
kişi isimlerini sansürleyerek aktarmalarda bulunan Ahmet Hulki aynı kişi olmalı-
dır. Kaldı ki; Doktor Rasim Ferit Talay Atatürk’ün en gözde sırdaşıdır; Minber
gazetesini de yakın dostları Fethi (Okyar) Bey ve Mustafa Kemal Paşa’nın büyük
maddi ve manevi katkısıyla yayımlayan bizzat Doktor Rasim Ferit Talay’ın ken-
disidir.

10 Kasım 1918 gecesi Adana’dan trenle yola çıkan Mustafa Kemal Paşa 13
Kasım 1918 sabahı İstanbul’a ulaşmıştır; Doktor Rasim Ferit Talay dostunu Hay-
darpaşa’da karşılamıştır; sonradan Profesör Hikmet Bayur’a (1990: 189) anlatmış-
tır; o da Atatürk biyografisinde aktarıyor:

“O gün İtilaf donanması İstanbul önüne gelmektedir. Aralarında Yunan
kruvazörü Averof da bulunmak üzere altmış kadar savaş gemisi yavaş yavaş
Haydarpaşa önünden geçerler. Bu iş bitinceye kadar Anadolu ve Rumeli
kıyıları arasında gidiş geliş yasak edilmiştir ve Mustafa Kemal ile Doktor
bu geçişi tabii ağır düşüncelerle seyrederler. O sırada Mustafa Kemal: ‘Hata
ettim, İstanbul’a gelmemeliydim, ne yapıp yapıp Anadolu’ya dönmenin ça-
resine bakmalı,’ der.

Düşman donanmaların gösteri geçişi bitince saat 3’ten sonra Mustafa Kemal
ile Doktor, Kartal istimbotu ile Galata’ya geçer ve oradan Pera Palas Oteli’ne
giderler.”

Kuşkusuz bu ayrıntılar başka açılardan da ayrıca önemli ama Doktor Rasim
Ferit (Talay) ile Yarbay Mustafa Kemal’in dostluklarının derecesi hakkında sağlam
ve tartışmasız deliller olmaları bizim için yeterlidir. 

Asıl konumuza dönüyorum. Dönemin güç ve geç haber alma koşullarına rağ-
men Türk yarbay mektubunda daha henüz başlamış ve farklı cephelerde dört uzun
yıl sürecek büyük harbin serüvenini şaşılacak bir açıklık, isabet ve geleceği seziş
gücüyle ortaya koymayı başarmıştır.

17 Eylül 1914 günlü mektubunda Türk yarbayın henüz başlayan harbin seyrine
ve geleceğine dair öngörüsünün yer aldığı bu mektubu hayli samimi üslupladır ve
güvenilir bir dosta yazılmıştır; şu şekildedir:
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“Hangi tarafın galip geleceğine dair fikri kanaatimi söylemekten sakınırım.
Nazik ve mühim bir devre içinde bulunduğumuza şüphe yoktur; Almanlar
büyük ve hayret verici bir saldırıyla, birçok Fransız kalesini çiğneyerek sağ
kanadı ile Paris’i geçip Fransız ordusunu –arkası İsviçre’ye olmak üzere- sı-
kıştırdı. Bunun, Almanların tek maksadı olduğunda ve onu da başardıkla-
rında herkes fikir birliğindeydi. Ve bütün kâinat artık son ve kati meydan
muharebesini ve onun neticesini bekliyordu. Hâlbuki bu neticeye karşılık,
Alman ordularının Fransız ordusu karşısında yüzlerce kilometre geri çekil-
diği görüldü.

Doğuda Ruslarla Almanlar ve Avusturyalılar arasında cereyan eden vaka-
larda, Doğu Prusya’da Ruslar bozuldu, fakat güneyde Rusların pek üstün
kuvvetleri karşısında Avusturya ordusu çekiliyor, batıda Fransız ordusu ta-
arruza hazır. Dolayısıyla Alman ordusu serbest değil. Doğuda Rus ordusu
üstün ve Avusturya ordusu çekilmeye mecbur.”

Türk yarbayın rakip güçlü orduların harekâtlarının geleceği hakkında analizi
devam etmektedir:

“Vaziyeti şöyle yorumlayabiliriz: Almanlar Fransız ordusunu kati meydan
muharebesiyle henüz mağlup edemeyeceklerini ve Avusturya ordusunun
üstün Rus kuvvetleri karşısında daha fazla mukavemet edemeyeceğini gö-
rerek batıda bütün ordu ile geri çekilerek nispeten doğuya yaklaşmak ve
sonra Fransız ordusu karşısında bir müdafaa ordusu bırakarak kalan ordu-
larıyla doğuya yönelip, Avusturya ordusuyla birlikte Rus ordusunu vurmak
istiyorlar.

Pek güzel! Fakat bu defa, Rus ordusu geriye, doğuya çekilmeye başlarsa ve
bu orduyu yakalayıp ezmek mümkün olmazsa ve diğer taraftan Fransız or-
dusu mukavemet için yardım talebine mecbur olursa bu defa gene doğuda
Ruslara karşı bir müdafaa kuvveti bırakıp batıya mı yönelinecek?! Ve böyle
mekik gibi, bir doğuya bir batıya gide gele Alman ordusunun hali nice
olur?”

Türk yarbay öngörüsünü muhatabının kendisine daha önce anlattığı bir mizahi
olayı hatırlattıktan sonra bir soruyla tamamlamıştır:

“Aziz kardeşim, hürriyetin ilanı günlerinde bilmem nerede nutuk çekmeye
kalkışıp da iki şaklak üzerine kürsüden inen ve niye indin sorusuna karşı
‘Ne… Şaklak ettiler ya! Demek iş bitti!’ diyen ağanın hali olmaz mı?!

İşte bugünkü halimizi bir mizah lisanıyla ifade etmek istersek acaba aynı
cümleyi tekrar edemez miyiz?

Bu hikâyeyi sen söylüyordun, şaklak mı, tapşın mı, sen bilirsin!” (Ata-
türk’ün Bütün Eserleri , 1998: 200)
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Doğal olarak Türk yarbayın Avrupa’da henüz başlayan harbin geleceğine dair
değerlendirmesini bir askerî ataşe olarak İstanbul’daki Harbiye Nezareti veya Ge-
nelkurmay Başkanlığı gibi askerî makamlara da göndermiş olması gerekir. Onun
gibi görevinde aşırı titiz, son derece dikkatli ve disiplinli bir subayın bu gibi ko-
nularda daha hassas davranacağı kabul edilmelidir. İmparatorluğun askerî ataşesi-
nin göreviyle ilgili merkeze gönderdiği rapor/larda söz konusu öngörülerini
aktarması beklenmelidir.

Doğrusu şu ana kadar elimizde kişilere yazılan özel mektuplar dışında Sofya’dan
gönderilen raporlarda bu konuda resmi bir dokümana (kanıta) sahip değiliz. 2007
yılında Genelkurmay ATASE Başkanlığı tarafından Sofya’dan İstanbul’a gönderilen
raporlar; “Sofya Askerî Ataşesi Mustafa Kemal’in Raporları (Kasım 1913-Kasım
1914)” adlı kitapta yayımlanmıştır ve bunların arasında harbin geleceğine dair
herhangi bir yorum, analiz türü bir değerlendirme yer almamaktadır.

1914 Eylül ayında Sofya’dan İstanbul’a gönderilen ve ATASE tarafından ya-
yımlanan raporlarda bu konuya değinilmemesi de kuşku uyandırmaktadır.

ATASE’nin bu yayınına göre; Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, Sofya’da askerî
ataşe olarak bulunduğu 13 aylık sürede Sofya’dan toplam 99 rapor göndermiştir.
Yayımlanan raporların aylara göre dağılımı şu şekildedir: 
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Tablo 1. Kasım 1913-Kasım 1914 Döneminde Sofya’dan Gönderilen
Raporlar

1913 Kasım 2

1913 Aralık 3

1914 Ocak 6

1914 Şubat 8

1914 Mart 10

1914 Nisan 7

1914 Mayıs 7

1914 Haziran 12

1914 Temmuz 13

1914 Ağustos 7

1914 Eylül 4

1914 Ekim 7

1914 Kasım 9



Sofya askerî ataşeliğinden Mustafa Kemal imzasıyla ayda ortalama 7,6 rapor
gönderildiğine göre Eylül ayında ortalamanın yüzde 50’ye yakın düşüş göstermesi
anlamlıdır.

En azından 1914 Eylül ayında 4 değil daha fazla rapor olması ve bunların içe-
rikleri nedeniyle Harbiye Nezareti ve Genelkurmay Karargâhında görevli Alman
subaylarınca alınması (el konulması) ve arşive de bu yüzden konulamaması müm-
kündür. 

Bir Diğer Mektup (Aralık 1914)

Türk yarbayın Sofya’dan çocukluk ve silah arkadaşı Salih Bozok’a yazdığı bir
mektupta da başlayan dünya harbi ve seferberlik kararı hakkında ilginç saptama-
larının bulunduğunu biliyoruz.

Salih Bozok’un evrakı arasında bulunan bu mektup yazıldıktan 65 yıl sonra
23 Kasım 1979 günü Milliyet gazetesinde gün ışığına kavuşabilmiştir. Daha sonra
sırasıyla; Salih Bozok-Cemil S. Bozok, “Hep Atatürk’ün Yanında” (İstanbul, Çağ-
daş Y., 1985); Sadi Borak, “Atatürk’ün Özel Mektuplar”ı (İstanbul, Kaynak Y.,
1998); Can Dündar, “Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor” (Doğan K., 2001) adlı derle-
melerde ve “Atatürk’ün Bütün Eserleri” (İstanbul, Kaynak Y., ) Cilt 1’de de yer al-
mıştır.

Salih Bozok, bu mektubun yazılış öyküsünü şu şekilde anlatmıştır:

“Harb-i Umumi ilanı üzerine Mustafa Kemal Bey’e Sofya’ya bir mektup
yazarak ahval-ı umumiye hakkındaki mütalaalarını sormuş ve şayet kendi-
leri bir kumandanlığa tayin olunurlarsa beni de yanlarına almalarını rica
etmiştim. Gerek Trablusgarp, gerek Balkan muharebelerine iştirak edeme-
diğim için bu defa behemehâl kendileri ile bir harpte bulunmak istiyordum.
Buna cevaben kendileri gönderdikleri mektupta aynen şunları
yazmışlardı(r):”

“Sofya,( Aralık) 1914

Umumi durum hakkındaki görüşümü soruyorsun. Bu husustaki görüşümü
yalnız sende kalmak şartıyla yazıyorum.

Biz hedefimizi tayin etmeden umumi seferberlik ilan ettik. Bu çok tehlike-
lidir. Çünkü başımızı bir tarafa mı, yoksa birçok tarafa mı vuracağız. Malum
değildir. Koskoca bir orduyu uzun müddet hareketsiz, elde atıl bir vaziyette
bulundurmak da çok zordur. Dolayısıyla sen de düşünecek olursan, vazi-
yetin ne kadar vahim olduğunu anlayabilirsin.

Almanların vaziyeti hakkında askerî görüşe gelince: Ben Almanların bu
harpte muzaffer olacaklarına katiyen emin değilim. Gerçi bir şimşek hızıyla
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demir kaleleri devirip çiğneyerek Paris üzerine yürümektedirler (Gerçi bir
sürat-i berkiye ile ahen kalelerini devirip çiğneyerek Paris üzerine yürümek-
tedirler) Fakat Ruslar da Karpatlar’a dayanmışlar ve Almanların müttefiki
olan Avusturyalılara baskı yapmaktadırlar. Bu nedenle Almanlar bir kısım
kuvvet ayırarak Avusturyalılara yardım etmek mecburiyetinde kalacaklardır.
Bu defa Fransızlar kendi karşılarında bulunan Almanların kuvvet ayırdığını
görerek karşı taarruza geçecekler ve Almanlara baskı yapacaklardır. Kendi-
lerinin sıkıştırıldığını gören Almanlar, bu defa da Avusturyalılara gönder-
dikleri kuvvetleri çağırmak mecburiyeti karşısında bulunacaklardır ki, bu
şekilde zikzakvari hareket edecek olan bir ordunun akıbeti pek feci ve vahim
olacağından, ben bu harbin neticesinden emin olamıyorum.” (Atatürk’ün
Bütün Eserleri, 1998: 207)

Karargâhtan Yansımalar (1914 Yılı)

Büyük Harbin hemen başında Marne muharebesinin Türk subaylarının zihin
dünyasında ciddi yansımaları olduğu kesindir; ancak bunların hiçbiri Kurmay Yar-
bay Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu kadar berrak değildir.

Büyük Harbin parlak subaylarından ve sonra da Türk Ordusu’nda üst görevlere
yükselmiş bazı komutanların hatıralarında Marne muharebesi hakkında kısa da
olsa değerlendirmeler bulunmaktadır.

Bu yansımaların bazıları şunlardır:

Marne muharebesi cereyan ederken bir Türk kurmay subayı ki o sırada Paris’te
Osmanlı İmparatorluğu’nun Fransa Askerî Ataşesi iken devletinin seferberlik ilanı
ile İstanbul’a çağırılmıştır; daha sonra Harp Akademileri’nde en uzun süre komu-
tanlık yapan isim (Orgeneral) Ali Fuat (Erden)’dir. 

Genç Yarbay Paris’ten dönünce doğruca Bahriye Nazırı Cemal Paşa’nın ku-
mandasında İstanbul Pangaltı’da Harbiye mektebi binasında karargâhı bulunan
2’inci Ordu’nun Harekât Şubesi Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Boğaz’ın Rus-
lara karşı savunmasıyla görevli bu ordunun Kurmay Başkanı Miralay von Fran-
kenberg’dir; Ali Fuat (Erden), Alman kurmay başkanının o günlere dair
değerlendirmelerini ve karargâhın havasını şöyle anlatmıştır:

“Marne meydan muharebesi olurken Ordu karargâhı Tarabya’nın üstünde,
Boğaz’a nazır bir tepede çadırlı ordugâhta idi. Meydan muharebesinin kay-
bolduğuna, Alman ordusunun muharebeyi keserek çekildiğine Başkan bir
türlü inanmak istemiyordu. Şimdiye kadar muharebeye iştirak eden Alman
ordularından başka bir ordunun Paris’in batısından bir çevirme manevrası
yapmakta olduğu; Paris’in doğusunda harekât yapan orduların bu çevirme
ordusuna zaman kazandırmak için geçici olarak çekilmekte oldukları ve
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bunun önemli bir şey olmadığı mütalaasında bulunuyor ve bu hususta bi-
zimle bahse tutuşmaktan bile çekinmiyordu. Hatta üç gün sonra açılmak
üzere kapalı bir zarf içinde bu iddiasını yazılı olarak teyit etmiş; eğer üç gün
sonra iddiası doğru çıkmazsa kendisinin fena bir kurmay subayı telakki
edilmesini söylemişti.” (Erden, 1952: 17)

Kurmay Yarbay Ali Fuat (Erden) şöyle yazmıştır:

“(Kurmay) Başkanı’nın bu kanaati ‘gerçek’i değiştirmedi. 1914 Ağus-
tosu ortasında (1914 Ağustos sonu) Batı cephesinden birçok kuvvet
alıp Doğu Prusya’ya göndermek gibi vahim bir sevkulceyş [harbin
sevk ve idaresi]1 hatasının cezası olarak Almanlar Marne meydan mu-
harebesini ve onunla birlikte bütün harbi kaybettiler.” (Erden, 1952:
24)

Kurmay Yarbay Ali Fuat (Erden)’in tanıklığı göstermektedir ki; o günlerde İs-
tanbul’daki Ordu karargâhlarında ve Harbiye Nezareti’nde ve herhalde yabancı
sefaretlerde Marne muharebesi dikkatle izlenmektedir ve harbin geleceği üzerine
bazı senaryolar konuşulmaktadır.

Genelkurmay karargâhında henüz başlayan harbi izleyen subaylardan biri Kur-
may Yarbay Kazım Karabekir’dir.

Türk Ordusu’nun düzenli ve ayrıntılı günlükler ve yayımlanmış en fazla eser
sahibi bu generalinin Avrupa’da başlayan muharebeler hakkında o günlerde def-
terine yazdığı notlar şöyledir:

“3 Ağustos 1914: Almanya ilan-ı harp etti. Almanlar Lüksemburg’u
işgal.

4 Ağustos 1914: Alman kıtaları Belçika’ya girdi. İngiltere de Alman-
ya’ya ilan-ı harp etti.

5 Ağustos 1914: Karadağ Avusturya Macaristan’a ilan-ı harp etti.
Avusturya-Macaristan Rusya’ya ilan-ı harp etti.

6 Ağustos 1914: Sırbistan Almanya’ya ilan-ı harp etti.

13 Ağustos 1914: İngiltere ve Fransa Avusturya-Macaristan’a ilan-ı
harp etti.

31 Ağustos 1914:

Hohenstein civarında (Şarki Rusya) Almanlar Ruslardan ceman
yekûn netice: beş kolordu ve üç süvari fırkasından mürekkep Rus
ordusu mahvolmuş. 3 kolordu kumandanıyla 100 esir alındı (92 bin
imiş).
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Hindenburg’un Tannenberg muharebesi. 29 Ağustos’ta nihayetlendi.

Biz bugün tebli-i resmiye verdik.

Bülow ordusu Saint Quentin civarında Fransızlara galip geldi.

3 Eylül 1914: Avusturya-Rusya meydan muharebesi devam ediyor.
Avusturyalılar sol cenahta 50 bin esirle 200 top almışlar, Ruslar da
Lemberg civarında 150 top aldıklarını yazıyorlar.

4 Eylül 1914: Fransa hükümeti Paris’ten Bordeaux’ya nakletti.

Almanlar Reims’i işgal etti.

8 Eylül 1914: Dün Meuse sukut etti. Almanlar 40 bin esirle 400 top
aldılar.

Avusturyalılar da Lemberg’i tahliye ettiler. Ruslar 4’ü general, 70 bin
esir aldıklarını iddia ediyorlar. Ruslar Bahr-i Ebyaz tarikiyle Arkhan-
gelks’den Fransa’ya 40 bin nefer göndermişler.

İngilizlerin Adriyatik’te Warrior kruvazörü torpile çarparak gark.
13,500 ton.

9 Eylül 1914: Dün akşam kapitülasyonların lağvı iradesi çıkmış.

Bugün Panama Kanalı açılmıştır.

8’de Marne muharebesinde Alman sağ cenahı faik (üstün) kuvvetler
karşısında çekildi.

Bütün donanma Amiral Souchon kumandasına verildi ve kumanda
mevkilerini Almanlar işgal etti.

13 Eylül 1914: Ajanslar da Almanların ricatından bahsediyor.

14 Eylül 1914: Fransa cephesinde mevzi muharebelerinin başlangıcı!
Alman karargâh-ı umumisi diyor ki: Garp ciheti harbindeki harekât
bizim için fevkalade müsait yeni bir muharebeye meydan açmıştır!

16 Eylül 1914: Falkenhayn cephe nazırı idi. 14 Eylül 1914 akşamı
Lüksemburg’da iken von Moltke’nin hastalığı dolayısıyla çekilmesi
üzerine seyyar ordu erkân-ı harbiye-i umumiye reisliğine tayin
olundu. (29 Ağustos 1916’ya kadar bu vazifede kaldı. Harbiye na-
zırlığını da arzusu üzerine muhafaza etti.” (Karabekir, 2009: 389,
399)

İstanbul’da Harbiye Nezareti’nde yapılan bazı çalışmaları ve bu yüzden başla-
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rına geleni ise sonradan Cumhuriyet Türkiyesinde Genelkurmay 2’inci Başkanlığı
görevinde bulunan Orgeneral Asım Gündüz (1973: 28, 29) hatıralarında şöyle
anlatmıştır:

“Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman yine Harbiye Nezareti Erkânı Har-
biyesinde görevliydim. Goben ve Breslav gemilerinin Çanakkale Boğa-
zı’ndan girişinden sonra, Almanlar bizi de savaşa sokmak için zorlamaya
başlamışlardı. Enver Paşa, Ali İhsan (Sabis) Bey ile beni çağırarak savaşa
girip girmememiz konusunu her yönüyle inceleyen bir rapor hazırlamamızı
istedi. Kazım Karabekir de bizimle beraber harekât şubesindeydi. Ali İhsan,
Kazım Karabekir ve ben baş başa vererek Osmanlı İmparatorluğunun jeo-
politik ve jeostratejik durumunu etüt ettik. Bu çalışmalarımız, Balkanlarda,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile bağlantı kurulmadan ve Bulgarla-
rın davranışları öğrenilmeden bir karara varılamayacağını ortaya koyuyordu.
Bu durumu Enver Paşa’ya anlatmıştık. Ayrıca geniş yurt parçasında, birbi-
rine uzak mesafelerde açılacak cepheler karşısında savunma yapılabileceğini,
hatta silahlı tarafsızlık politikasının çok daha hayırlı olacağını belirten bir
rapor hazırlamış ve Harbiye Nazırı’na vermiştik. Bu rapordan sonra karar-
gâhta görevli Almanlar üçümüzün de karargâhtan uzaklaştırılmamız için
büyük çaba göstermeye başlamışlardı. Enver Paşa, Almanların bu istekleri
üzerine Ali İhsan Bey, Kazım Karabekir ve beni ayrı ayrı cephelere gönder-
mekte tereddüt etmemişti.

Hâlbuki bahis konusu raporu verene kadar görevli Almanlar, Ali İhsan
Bey’le beni kendilerine çok yakın hissediyorlardı. Zira ikimiz de uzun süre
Almanya’da kalmış ve kendileriyle çalışmıştık. Ancak bizler de her şeyden
önce Devletimizin ve Milletimizin çıkarlarını düşünmek zorundaydık. Di-
yebilirim ki, Türk Erkânı Harbiyesi’nde, Enver Paşa’dan başka hiç kimse,
Almanların birinci dünya savaşındaki başarılarının devamlı olacağına inan-
mış değildi. Hatta Enver Paşa’nın sınıf arkadaşı ve sınıf birincisi Hafız
Hakkı Paşa bile bizlerle beraber ‘silahlı tarafsızlık’ görüşünü savunmaktaydı.

Türk Erkânı Harbiyesi’ndeki bütün isteksizliklere rağmen, sonradan Yavuz
ve Midilli adını alan Goben ve Breslav zırhlılarının Karadeniz’e çıkarak Rus
gemileri ve limanlarına saldırmalarıyla savaşa katılmış oluyorduk.

Savaşa katılmamız bir Alman oyunuydu.”

Orgeneral Asım Gündüz -o günlerde kurmay yarbay rütbesindedir- anlatımına
şöyle devam etmiştir:

“Almanlar doğuda Rusları sıkıştırınca, biz de Kafkaslardan Türk yurduna
atılarak, Rus cephelerini çökertme umuduna kapılmıştık. İngilizler ise, Rus
dostlarına yardım için, Mısır’da topladıkları kuvvetleri Çanakkale’ye çıkar-
mışlardı. Bu sırada, Fethi (Okyar) Bey’le beraber Sofya’da ataşemiliter olan
Mustafa Kemal, Çanakkale’de Liman von Sanders’in kumanda ettiği ordu-
nun 19’uncu tümenine tayin edilmişti. Sınıf arkadaşım Mustafa Kemal Ça-
nakkale’ye geçerken, Harbiye Nezareti’nde beni ve Ali İhsan (Sabis) Bey’i
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ziyaret etmişti. Onun, o gün söylediklerini aynen hatırlıyorum. Mustafa
Kemal:

‘-Yahu diyordu… Ne yapıyoruz? Allah aşkına bu memleketi hiç düşünmü-
yor musunuz? Bu adamı hiç ikaz etmediniz mi? Bu şekilde savaşa katılma-
nın fayda sağlamayacağını anlatmadınız mı?’

Mustafa Kemal’in ‘bu adam’ dediği Enver Paşa idi. Nitekim Enver Paşa’dan
hemen randevu almış ve görüşmüştü. Ancak, Enver Paşa’nın yanından çok
sinirli ve yanakları al al olmuş bir şekilde çıkmıştı. Enver Paşa’dan anlayış-
sızlık gördüğü belli idi. Tekrar yanımıza geldiği zaman:

‘-Ben vazifemi yaptım. Vicdanen müsterihim. Ama bu adam laf anlar so-
yundan değil. Bir Napolyon olmak hevesinde’ demişti.

“Mustafa Kemal tekrar bize dönmüş ve kâğıt istemişti. Sonra masaya otur-
muş ve savaşa katılmanın doğuracağı kötü sonuçları uzun uzun yazmış ve
Harbiye Nezareti’ne vermişti.” 

Bu demektir ki Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in İstanbul’da 1915 Ocak ayı
sonunda Harbiye Nezareti’nde yazıp makama elden arz ettiği bir de raporu bu-
lunmaktadır.

1914 Eylülünde yalnız İstanbul değil; hemen bütün başkentlerde ve ordu ka-
rargâhlarında en önemli konu Marne meydan muharebesidir. Aynı dönemde Al-
manya’nın başkentinde Türkiye askerî ataşesi Kurmay Yarbay Hasan Cemil
(Çambel) (1967: 119, 120) ise o tarihi günlerin Berlin’deki tanıklarındandır;
Marne öncesi ve sonrası Alman kahvelerini ve sokaklarını yazmıştır:

“Alman ordusu Marne meydan muharebesini kaybetti. Biz o zamana kadar
henüz harbe girmemiştik. Marn meydan muharebesinden evvel, Harbiye
Nezaretinde ve Erkânıharbiye Dairesinde zafer heyecanıyla taşkın bir hava
estiği ve Berlin kahvelerinde ve sokaklarında, Alman milli marşı ‘Deutsch-
land, Deutschland, über Alles (Almanya, Almanya, her şeyin üstünde)’ ava-
zeleriyle halk coşup taştığı halde, Marne’dan sonra, bütün Almanya’da
kimsenin ağzını bıçak açmıyor ve ortalıkta bir ölüm sükûtu hüküm sürü-
yordu. Bu ümitsizlik havası bana, Almanya’nın Marne’da yalnız bir meydan
muharebesi değil, bütün harbi de kaybettiği kanaatini verdi ve bu kanaatimi
bir şifre ile İstanbul’a bildirdim.”

Kurmay Yarbay Ali Fuat (Erden)’in sınıf arkadaşı Kurmay Yarbay İsmet (İnönü)
(2006: 95, 96) de hatıralarında o günler İstanbul’unda Türk kurmayların zihin
dünyasını anlatmıştır:

“Avrupa’da Alman seferi nihayet Paris civarına yanaşmıştı. Bütün merak
Paris muharebelerinin neticesi üzerinde toplanmıştı. Günlerce haber alın-
madı. Sonra kesin netice mahiyetinde olmayarak, Alman cephesinin muh-
telif yerlerinden geri çekilme hareketleri öğrenilmeye başlandı. Paris
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muharebelerinin yeni bir tertiple tekrar edileceği haberleri yayıldı. Bundan
sonra da geri çekilme hareketleri devam etti. Nihayet Alman cephesi mu-
vaffakiyetli haberlerden bahsetmeye başladı. Bütün bu dalgaları [Osmanlı
Genelkurmayı Seferberlik Şubesi Müdürü Binbaşı] von Feldmann’ın bana
şu sözlerle izah ettiğini hatırlarım:

‘Kimse bilmiyor. Herkesin bildiği, verilen emre göre hareket edildi-
ğinden ibarettir. Büyük karargâhın tasavvurlarının yakında anlaşıla-
cağı zannolunuyor.’

İsmet İnönü şöyle devam ediyor:

“Marne muharebesini Almanlar kaybetmiş ve yeni bir tertiple harbe devam
etmek kararı vermişlerdi. Bizde, Hükümetin ve Başkumandan Vekilinin
Marne muharebesinin kazanılmamasındaki manayı hakkıyla kavramış olup
olmadıklarını tahmin etmek mümkün değildir.”

İsmet İnönü’nün devamında söyledikleri daha ilginçtir ve adeta sonradan or-
taya çıkan bilgilerin-belgelerin ışığında kendi zihninde süzülenin toplamıdır ve
Atatürk’ün arkadaşına yazdığı öngörüsünün parlaklığını ortaya koymaktadır; şöy-
ledir: 

“Avrupa’da Marne muharebesinin kaybedilmesi ile Alman taarruz planının
hedefi kazanılmamış oluyordu. Bizim kurmay subay olarak sulh zamanında
okuduğumuz ve bildiğimiz şuydu: Alman orduları sefer halinde Fransa’ya
taarruz ederek onları mağlup etmeyi ve sonra doğuya, Rusya’ya teveccüh
etmeyi tatbik edeceklerdi. Hakikatte de Alman taarruz planı bu surette ta-
hakkuk etmiştir. Hindenburg hatıratında bu taarruz planına temas ederken,
evvela Fransa’yı mı, yoksa Rusya’yı mı saf harici etmenin daha doğru ola-
cağını bir mesele olarak şüphe altında gösterir. Bu demektir ki, tatbik olu-
nan taarruz planının doğruluğu üzerinde tereddüt beslenmiştir. Benim
vesika olarak gördüğüm bir Amerikan raporu, Alman planını, Mareşal von
Schlieffen’in (Şlifen) ölürken bıraktığı tertibi (düzeni) şu şekilde hikâye et-
mektedir:

‘Almanya Rus hududunda asgari kuvvet bırakarak Avusturyalılar ile beraber
Rus taarruzuna karşı zaman kazanacak, toplayabildiği bütün kuvvetleri ile
Fransa üzerine yüklenecektir. İngiltere’nin bu devrede Fransa’ya yollayabi-
leceği kuvvet yüz bin kişi olacaktır.’ Hakikatte de İngiliz ordusu başlangıçta
tam bu kadardı. Bu suretle batıya ilerleyecek Alman orduları mümkün olan
süratle Fransız ordusunu imha edecekler ve İngilizleri dışarıda bırakacak-
lardır. Fransa ortadan çekildikten sonra Avusturya-Macaristan ile beraber
Rusya’yı mağlup etmek mümkün olacaktır.”

İsmet İnönü’nün aktardığı von Schliefen’in planında bundan sonraki mülaha-
zaları dikkate değer: 

“Eğer Alman orduları herhangi bir sebeple Fransız ordularını imha edip,
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Fransa’yı amana düşüremezlerse Almanya’nın ne şartla olursa olsun derhal
sulh yapması lazımdır. Çünkü bundan sonraki harp çok uzun sürerek,
Alman orduları Doğu ile Batı arasında mütemadiyen koşarak, sonunda düş-
man arzusunu kabule mecbur kalacaklardır. Von Schlifen’in planına göre,
Marne muharebesi ile 1914 Avrupa harbinin kaderi mühürlenmiş olu-
yordu.” 

Aldatanlar ve Aldananlar

Bilindiği gibi harbin bitişiyle Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı Birinci Dünya
Harbi’ndeki cephelerin tarihlerinin yazılması kararı almış ve fakat Çanakkale cep-
hesi dışında diğerleri yazılamamıştır. 

Genelkurmayın büyük harple ilgili 1921 yılında İstanbul’da Askerî Matbaa’da
basılan bu ilk monografisinde (ki bu yayın İngilizceye çevrilmiştir) Alman harp
gemilerinin Çanakkale’yi geçişi ve Türkiye’nin harbe giriş kararıyla ilgili çarpıcı
değerlendirmeler yer almıştır.2

İstanbul’da henüz işgal sürerken Osmanlı Genelkurmay karargâhında hazırla-
nan bu monografide şu bilgiler aktarılmıştır:

“Görünüşte Osmanlı Deniz Kuvvetleri için kuvvetli bir destek oluşturan
Goben ve Breslav gerçekte bizim küçük filomuz için bir fitne sebebi oldu;
çünkü bu hadiseden bir müddet sonra 9 Eylül 1914’te büyük ve küçük tüm
Osmanlı savaş gemileri, Amiral Suşon’un emir ve kumandasına verilmiş ve
hemen bütün komuta makamları Alman subaylarına devredilmişti.

Bununla beraber Goben ve Breslav’ın müsait vaziyet bile halkın çoğunlu-
ğunda var olan tarafsızlık fikrini yok edememişti. Bu uzun tereddüt devre-
sini milli hayat ve menfaatlerine zararlı bulan İstanbul Alman lobileri, gizli
ve hatta açık girişimleriyle ve en çok da kendilerine taraftar görünenlerin
destekleriyle hükümeti kesin bir karara doğru sürüklemeye çalışıyorlardı.
Fakat bütün bu gayret ve desteklerinin hemen bir sonuç vermediğini gö-
rünce daha kestirme bir yoldan işe girişmeye karar verdiler ve büyük bir ih-
timal, bu karar da ‘kavgacı bir ortamın oluşturulması’ idi.”

1921 yılında yayımlanan bu resmi dokümanda Osmanlı Genelkurmayı’nın
yedi yıl önceki meş’um provokasyonla ilgili değerlendirmesi şöyle devam etmek-
tedir:

“Almanlara bu derece telaş ve acelecilik aşılayan siyasi ve askerî etkenler yok
değildi; 1914’teki birinci Marne kanlı savaşının sonuçları Almanları gayr-i
müsait bir vaziyete getirmiş ve Hindenburg’un Ağustos sonlarına doğru
Doğu Prusya cephesinde kazandığı zafere rağmen, Grandük Nikola’nın mil-
yonlardan ibaret orduları Alman ve Avusturya hudutlarında tehditkâr bir
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vaziyet almış ve Almanları batı cephesi zararına olarak bu savaş bölgesini
takviyeye zorlamıştı.

Gerek bu temel sebeplerin oluşması ve gerekse üçlü ittifakın kurmayların-
dan İtalya’nın Dünya Savaşı’na seyirci ve hatta İtilaf Devletleri’ne taraftar
bir vaziyet almış olması, Almanları yeni bir yardımcı ve ortak aramaya sevk
etmiş ve bunun için de coğrafi konumu itibarıyla harbe etkili olabilecek
Osmanlı hükümeti bulunmuştu.”

Alman Donanması’nın ünlü Karadeniz provokasyonu ve bunun Osmanlı Ba-
kanlar Kurulu’na yansıması bu ilginç risalede anlatılmıştır:

“Amiral Suşon bu kavgacı maksadı elde etmekte gecikmedi: Gerek 10 Eylül
1914’te Osmanlı Başkumandanlığı Vekâleti’ne sunduğu raporuyla ve ge-
rekse Sadrazam (Başbakan) huzurundaki gayet açık ifadeleriyle bu maksa-
dını açıktan açığa bildirmekten bile çekinmedi. Hatta 15 Eylül 1914’te
Padişah’ın huzurunda yapılan resm-i geçidi müteakip, yine Amiral’in ısrarcı
talebine rağmen, donanmanın Karadeniz’e çıkması Meclis-i Vükela (Ba-
kanlar Kurulu)’nca onaylanmadı.

Amiral, 20 Eylül sabahı donanmanın bir kısmını kendi emriyle Karadeniz’e
çıkarmaya teşebbüs etti, fakat bu da Boğaz siperlerinin toplarıyla durdu-
ruldu ve engellendi. Sahil İstihkâmatı Müfettişi Umumisi (Sahil Siperleri
Genel Müfettişi [Kıyı Koruma Genel Komutanlığı]) Usedom’un peşi sıra
verdiği emir -ki donanmanın boğazdan çıkmasına engel olunması hakkında
idi- dahi o gün için geçersiz kalmıştı.”

Genelkurmay risalesinde bundan sonra yazılanlar ise hayli ilginçtir:

“Suşon, donanmayı Karadeniz’e çıkarmak için sürekli saldırı ve baskıdan
geri durmadı, 23 Eylül’de Başkumandan Vekili’nin Çanakkale’de bulun-
duğu sıralarda Genelkurmay Başkanlığı İkinci Reis Vekili Miralay Bahaed-
din Bey’den bir emir daha elde etti ise de sonradan işe el koyan
Başkumandan Vekili bu emri fesh ve 10 Ekim 1914’te verdiği bir emirle
Donanma-yı Hümayun’un ancak birkaç geminin eğitim amaçlı çıkmasına
müsaade etti.”

Meş’um Karadeniz provokasyonu işte bundan sonra meydana gelmiştir; risale
şöyle devam etmektedir:

“Kurban Bayramının arife günü kulaktan kulağa fısıldanan beklenmedik
bir hadise, nihayet bayram sabahı gazetelerde yayımlanan ve Donanma Ku-
mandanlığından Alman Sefaretine verilmiş bir telsiz telgrafa dayanan resmi
açıklama ile açıklığa kavuşmuştu[r]:

Donanmamız Karadeniz’de eğitimle meşgulken 14 ve 15 Ekim’de Rus filo-
sunun saldırısına uğramış ve zaruri olarak 16 Ekim’de saldırıya geçerek bir
torpil vapurunu batırmış, bir torpidoyu yaralamış ve bir gemiyi de ele ge-
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çirmiş, bir Rus topçekeri ve bir gambot’u torpillemiş ve düşmanın batan
gemilerinden üç subayla yetmiş iki asker esir edilmiş….

Heyet-i Vükela (Bakanlar Kurulu)’ndan bazı kişiler bu olayla ilgili mesele-
nin çözümü olarak, Alman askerî heyetinin memleketlerine iadesi ve bazı
tedbirler ile İtilaf Devletleri’nden özür dilenmesini teklif ettilerse de her ne-
dense kabul olunmadı ve harp karşıtı bulunan bu kişilerin istifasını do-
ğurdu.

İtilaf Devletleri büyükelçilerinin birbirini takiben 18 ve 19 Ekim’de İstan-
bul’dan geriye çağırılması, Fransa hükümetinin 18 Ekim’de yayınladığı bir
açıklama ile kendisini Osmanlı Devleti’yle savaş halinde sayarak harp ilan
etmesi; aynı gün Rusların Erzurum hududuna saldırması; İtilafçıların savaş
gemilerinin de ‘Çanakkale’ ve ‘Akabe’yi topa tutarak fiilen harp ilan etmiş
bulunması sonucunda karşılıklı düşmanlık artık bir zorunluluk haline
geldi.” (Özdemir ve Mutaf, 2012: 5-8)

Almanya’nın pozisyonunu anlatan önemli aktörlerden biri de hiç kuşkusuz dö-
nemin Başbakanı Bethmann-Hollweg’in hatıraları olmalıdır.

1914’te Dünya Harbi’nin başladığını ilan eden Almanya Başbakanı 1924 yı-
lında Paris’te yayımlanan hatıralarında şunları yazmıştır:

“Marne vuruşması bize askerî çarpı[ş]malarda bulunarak savaşı çabuk bi-
tirmek ümidini kaybettirdi. Gerçek durum Batı cephesinde kesin bir zafer
ummak imkânını ortadan kaldırır kaldırmaz savaşın az çok sonsuz biçimde
uzamasına katlanmamız gerekti; çünkü Doğuda da askerî durum Rusya ile
işi bitirmek imkânını adeta ihtimal dışında kılıyordu (rendait plus qu’in-
vraisemblable). Biz sayıca pek üstün kuvvetlerle kuşatılmış bir kalenin güç-
süz garnizonuna benzetilebilirdik. Biz pek parlak zaferlere rağmen savaşı
başarılı biçimde nasıl sona erdirebilirdik? Buna karşılık vermek işi kadere
düşüyordu. Artık amacımız kendi öz savunmamız olmuştu. Kendi öz sa-
vunmamız, Marne vuruşmasının bize zorla kabul ettirdiği (dicte) buyruk
olmuştur ve ondan sonraki hiçbir askerî olay bunu değiştirmedi.” (Beth-
mann-Hollweg 1924: 168’den aktaran, Bayur, 1991: 536, 537)

Başbakan, 1914 Eylülünde Marne muharebesinden sonra Kayzer’in de kendi-
sinin “eğer kendimizi savunabilirsek savaşı kazanmış oluruz” şeklindeki temel te-
zine katıldığını aktarmıştır (Bethmann-Hollweg 1924: 168’den aktaran, Bayur,
1991: 536, 537).

Profesör Hikmet Bayur’un “Türk İnkılâbı Tarihi” adlı ünlü eserinde (1991)
vurguladığı gibi; Almanya artık savaşı kazanamaz, eğer o düşmanlarını bıktırır ve
şöyle böyle bir barış elde edebilirse “ne mutlu bana” demelidir. Bu işte o yalnız
kendini, “kendi öz savunmasını” düşünmelidir, Gerekirse; Avusturya-Macaristan,
Bulgaristan ve Osmanlı Devleti’nin feda edilmesi bu stratejinin doğal sonucudur.
Marne yenilgisinden sonra savaşı askerî bakımdan kazanmak ümidi kalmadığına
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Kayzer ve Hükümet inanmışken halkın neden yıllarca boş zafer ümitleriyle avu-
tulmuş olduğu eleştirisine Almanya Başbakanı; halkın maneviyatını yüksek tut-
mak, Avusturya’nın durumunu gözetmek zaruretlerini andıktan sonra şunu da
eklemiştir: “Öyle yapılmasaydı kim iddia edebilirdi ki, İtalya’nın son varacağı (sa-
vaşa girmek) kararını geciktirebilirdik; Türkiye ile Bulgaristan’la ittifak işini başa-
rabilirdik?” (Bethmann-Hollweg, 1924: 176’dan aktaran, Bayur, 1991:  537).

Almanya’nın askerî gücüne dair propagandasına aldanan ve bu ülkenin askerî
müttefiki olarak dört uzun yıl boyunca cepheden cepheye ümitsiz çırpınışlarla as-
kerleriyle beraber koşuşturan Talat, Cemal ve Enver Paşalar bu itiraflar yayımlan-
dığında okumak imkânına ebediyen sahip olamayacaklardır; maalesef üçü de uzak
diyarlarda hain pusularda düşman kurşunlarla öldürülmüşlerdir…

Acaba Enver Paşa Almanların bu Marne muharebesi yenilgisi hakkında o sırada
neler düşünmüştür ve yaklaşımı nasıl olmuştur? Bu önemli bir sorudur…

Harpte Osmanlı 6’ıncı Ordusu’nun Halil Paşa’dan sonra Kumandanı Ali İhsan
(Sabis) Paşa (: 51, 53) hatıralarında Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver
Paşa’nın yaklaşımını şu şekilde aktarmıştır: 

“Almanya kendi şark cephesinde Ruslardan, tahminden fazla zor görmeye
başlamıştı. Garp cephesinde de Eylülün ikinci haftasında Marne nehri bo-
yunca mühim bir muvaffakiyetsizliğe uğrayarak süratle Paris’e ilerlemek ve
altı haftada Fransızları mağlup etmek ümidini artık kaybetmiş ve Fran-
sa’daki cephesini biraz geri almıştı. Ağustos sonunda garp cephesinden bir
miktar kuvvet alarak Ruslara karşı şark cephesini takviye etmek hatası ya-
pılmıştı. Marne mağlubiyeti üzerine 14 Eylül 1914’de Alman Genelkurmay
Reisi von Moltke istifa etmişti.”

Ali İhsan Sabis Paşa’nın (1991: 51, 53) hatıralarında o günlerde Genelkur-
may’daki çalışmalar hakkında da ilginç bilgiler yer almaktadır; şöyle devam etmek-
tedir:

“Enver Paşa, Almanların altı haftada Fransa’ya karşı harbi kazanacakları
hakkında ileri sürmüş oldukları iddialarına kanaat hâsıl etmişti. Fransız or-
dularını mağlup ettikten sonra, şark tarafına dönerek Rusya’yı ezeceklerini
de şüphesiz addediyordu. Böyle bir dünya harbinde, bizim için galip gelecek
taraf ile birleşerek, dertlerimizi halletmek zaruri idi. En büyük bela, bize
Rusya tarafından geleceğinden, onun karşı tarafında bulunmak lüzumu da
aşikârdı. Fakat kazanacağına güvenip iltihak ettiğiniz taraf mağlup olursa,
korktuğunuz belâların hepsi başınıza gelebilirdi. (…)”

Bunlar Ali İhsan Sabis Paşa’nın Enver Paşa’nın düşüncelerine dair anlatımıdır.

General Ali Fuat Cebesoy’un sayesinde de Enver Paşa’nın o günlerde neler dü-
şündüğünün cevabını bizzat kendisinden öğrenebiliyoruz. Türkiye’nin Moskova
Büyükelçisi Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Enver ve Cemal Paşalarla kararlaştırdıkları
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şekilde Büyük Harbi konuşmak üzere büyükelçilik ikametgâhında tekrar toplan-
mışlardır:

“1921 yılında Moskova’dayız…

“Ertesi akşam tekrar buluşmuştuk; hazırlığım tamamdı. İlk sualim şu oldu:

‘– Paşa Hazretleri, ben de kabul ediyorum ki Avrupa merkezî devletleri ile
ittifak etmemiz o günlerin şartlarına göre zaruri idi. Fakat harbin yıllarca
uzaması ihtimali düşünülerek harbe girmemiz mümkün olduğu kadar tehir
edilemez mi idi?’

Enver Paşa bu suali pek kısa bir şekilde cevaplandırmıştı. Teferruata gir-
mekten çekiniyordu.

‘ – Alman devletinin kudreti askeriyesini yakından biliyordum. Harbin
çabuk biteceğini tahmin etmiştim. Tedbirlerimi buna göre almıştım.’

‘ – Harbin başlamasından tahminen iki ay sonra Marne meydan muhare-
besinde Almanların kudreti askeriyesinin daha ileri gidemeyeceği anlaşılmış
olduğuna göre, harbin uzayacağına hükmedemez mi idiniz?’

‘ – Marne’dan sonra Rusya’ya karşı kazanılan muzafferiyetlerden Alman
kudreti askeriyesinin devam edeceğine bir defa daha kani olmuştum.” (Ce-
besoy, 1953: 17)

Bu aktardıklarım Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Şehit Enver Paşa’nın
Moskova’da 1921 yılında Türkiye Büyükelçiliği ikametgâhında hazır bulunan silah
arkadaşlarıyla yaptığı bir sohbetin notları…

Talat Paşa’nın İtirafı

Ya Sadrazamlıktan henüz istifa etmiş Talat Paşa’nın Enver, Cemal ve diğer önde
gelen sivil ve asker şahsiyetlerle vatan topraklarında yaptıkları son toplantının açı-
lışında itiraf ettiği acı hakikat?

1 Kasım 1918 günü İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda Talat Paşa siyaset ve
devlet kariyerinin son mübahesat (durum) raporunu okumuştur.

Bu hazin raporun tamamı önemlidir; ayrıca incelenmeye ve üstünde tartışıl-
maya değer bir dramatik belgedir; ancak bizim konumuz açısından “Alman İttifakı
ve Harbi Umumi’ye Giriş Sebep ve Suretimiz Hakkında Açıklama” başlığı altında
yer verilen “not” hazine değerindedir.

Vatanında dava arkadaşlarına hitabından 1198 gün sonra Berlin’de bir Ermeni
suikastçının hain ellerinden çıkan kurşunlarla can veren Talat Paşa (2006: 180)
acı hakikati itiraf edebilmek dürüstlüğünü göstermiştir; şöyle konuşmuştur:
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“Bizim düşüncemiz, mümkün olduğu kadar vakit kazanmak, harbin alacağı
şekle, Balkanlar’da ortaya çıkacak vaziyete göre siyasi olarak imkân daire-
sinde her türlü menfaati temin ve elde etmek ve ancak ondan sonra muha-
rebeye girmek hakkında bir karar vermekti. İlk harp vakaları Alman
muzafferiyeti hakkında çok ümit veriyordu. Hatta Birinci Marne Muhare-
besi’nden sonra bile burada başlıca askerî mütehassıslar Almanların mağlup
olmayacağını muhakkak saymaktan geri durmuyorlardı.”

Talat Paşa’nın sözünü ettiği sırada İmparatorluk başkentinde görevli “başlıca
askerî mütehassıslar” Almanya’nın Askerî Yardım Heyeti Başkanı ve (sırasıyla 1’inci
Ordu ve Yıldırım Orduları Grubu Kumandanı) General Liman von Sanders,
Alman Sefaretinde Askerî Temsilci von Lossow ve Osmanlı Genelkurmayında gö-
revli (sonra 2’nci Başkan) General Bronzart olmalıdır. Bu sonuncu askerî şahsiyetin
Talat Paşa’yla dostluk ilişkileri Osmanlı Harp Kabinesi son Başbakanı’nın 15 Mart
1921’de Berlin’de öldürülmesine kadar sürmüştür. 

Talat Paşa’nın yakın çevresinde Alman askerî uzmanların Almanya’nın harbi
kazanacağına yemin etmeleri normaldir ve görevleri budur; fakat Alman askerî
gücüne “iman” derecesinde bağlanmış üst düzey Türk askerî yetkililerin varlığı asıl
korkutucu hakikattir.

6’ıncı Ordu Kumandanı Ali İhsan Sabis Paşa (1991: 89-91) kendi hatıralarında
Şehit Sadrazam Talat Paşa’nın İstanbul’daki “son” konuşmasında söz ettiği askerî
mütehassısların Türk muhataplarının kafalarını nasıl karıştırdıklarını şöyle anlat-
mıştır: 

“1914 senesi yazında ordumuzda hizmet gören Alman zabit ve generalleri-
nin, Almanya’nın Fransa’yı çabuk yere sereceği hakkındaki resmi, hususi
iddiaları ve propagandaları da, bazı kimselerin kafasında, Almanya’nın
çabuk harbi kazanacağı ve Almanlarla ittifak ederek süratle harbe girmek-
liğimiz kanaatini hâsıl ediyordu. Bunlara kapılanlar, işin içyüzünü bilmi-
yorlar ve daha yeni bir harpten mağlup ve çok zayiatla çıktığımızı ve
zayiatımızın bir senede telafi edilemeyeceğini idrak ve takdir edemiyorlardı.

Eğer Almanya ve Avusturya, yalnız Fransa ve Rusya ve Sırbistan ile çarpı-
şacaklarsa bu kanaat ve iddia doğru idi. Fransa cephesinde, harp iyi idare
edilmek ve Rusya’dan gelecek ilk zararları göze almak şartıyla, Fransız or-
dusunu 6-8 haftada kat’i mağlubiyete uğratmak mümkün ve memuldü
(umulurdu).”

Ali İhsan Sabis Paşa’ya göre fiili durum bu şekilde gelişmeyebilirdi:

“Fakat Alman harp planının icabı, Belçika’dan geçerek Fransa’ya taarruz
edileceğinden ve bu cihet Alman erkânıharbiyesiyle temas edenlerce az çok
malum olduğundan, İtilaf devletlerinin lehine terazinin gözüne, Belçika or-
dusu ve bunun mukavemeti ve Belçika münasebetiyle de İngiliz ordusu gi-
recek ve ağır basacaktı. Almanların Belçika’dan geçerek Fransa’ya taarruzu
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harpten evvel adeta gazete sütunlarına bile geçmiş ve gizli olmaktan çık-
mıştı. Evvelce Alman Genelkurmay Reisi olan Graf von Schileffen uzun za-
manlar Alman erkânıharbiyesinde yaptığı tetkikler ve tatbik ettirdiği harp
oyunları vesaire neticesinde evvela Fransız ordusuna taarruzu; Rusya’ya karşı
müdafaada kalmayı ve Fransa’nın da hakkından çabuk gelmek için İsviçre
ile Belçika arasındaki hudut boyunda yapılmış olan Fransız istihkâmlarına
çarpmayarak ve onlarla oyalanmayarak Belçika’dan icap ederse cebren geçip
–Fransız ordusunun sol cenahı- ve Belçika’dan Paris’e taarruz edilmesi esas-
larını muvaffak olacağı neticesine ve kanaatine varmış ve planlar buna göre
yapılmıştı. Diğer taraftan son senelerde İtalya’nın vaziyeti de şüpheli görül-
meye başlanmıştı.

İtalya bundan evvel 1913’de de Sırbistan’a taarruz ile başlayacak harbin te-
cavüzî mahiyette olacağını ve üçlü ittifakın müdafaa esasına müstenit ol-
duğunu ileri sürerek harpten içtinap etmişti.

“Şu halde üçlü ittifak ile üçlü itilaf arasında kuvvet muvazenesi yoktu.
İtalya’nın itikadına sadakat göstermeyerek Almanya’nın yanında harbe gir-
memesi ve bilakis Belçika ile İngiltere’nin ve Sırbistan’ın Fransa ve Rusya
ile beraber harbe girmelerinin muhakkak görülmesi Almanya lehinde parlak
ümitler beslemeye imkân vermiyordu. Bilhassa İngiltere’nin Fransa’ya yar-
dım etmesi, altı haftada Fransız ordusunun mağlup edilmesine ümit vere-
meyecekti. Fransızların kat’i muharebeyi kabul etmeyerek ve icabında
Paris’in muhasara edilmesine razı olarak Sen nehri gerisine çekilmeleri ve
İngiliz ordularının tesir gösterecekleri zamana kadar Almanları oyalamalı
mümkündü. Bunun için de İngiliz kuvvetlerinin ihraç noktalarını biraz
daha garba almak kâfi idi. Bu halde altı haftada değil, altı ayda da Fransız
ordularını kat’i mağlubiyete uğratmak ümit edilemezdi.”

Yanlış Nerede?

1921 yılında Enver Paşa’nın Ali Fuat Cebesoy Paşa’ya Moskova’da büyükelçilik
konutunda samimi itirafı; ondan iki yıl önce 1918 yılında İstanbul’daki son resmi
toplantıda Talat Paşa’nın itirafı ve İsmet İnönü’nün çok yıllar sonra aktardığı askerî
bilgiler ve belgeler ışığında düşünüldüğünde; Avrupa’da harbin en başında 1914
Eylülünde harp sahasından binlerce kilometrelerce uzakta bir Türk yarbayın analiz
ve önceden seziş gücü ve öngörüsü karşısında hayranlık duymamak mümkün de-
ğildir.

Hatırlanmalıdır ki bu subay; parlaklığı ve doğruluğu harp sahalarında dört
uzun yıl süren muharebelerde kanıtlanmış öngörüsünü tarafların sonradan açık-
lanan harp hedefleri ve stratejilerinden habersiz kaleme alırken Osmanlı İmpara-
torluğunun Sofya askerî ataşesidir; kurmay yarbay rütbesindedir ve yalnızca 33
yaşındadır.

Türk yarbay daha harbin ilk haftalarında Avrupa’da başlıca harp bölgelerinde
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hasım orduların stratejilerini ve bunun Alman orduları için sonra yıpranmaya
varan Doğu ve Batı cepheleri arasında yok edici bir mekik gibi gidiş-geliş yüklerini
fark etmiştir. Elbette Rusya’da ayaklanma ve devrimle Bolşeviklerin iktidarı ele ge-
çirmesini ve bu devletin ordusunu kendi elleriyle dağıtmasını ve ezici bir barışı
kabul etmelerini hesaba katamamıştır. 

Bu olay ve Rusya’nın teslim oluşu bile Türk yarbayın öngörüsünün aynen ger-
çekleşmesini engelleyememiştir.

Ne var ki onun bu parlak analizinin mensubu bulunduğu ordunun ve devletin
yenilgisini engelleyemediği de acı bir hakikat olarak tarih kitaplarına yazılmıştır.

Bu olay bizim harp tarihimizde doğru bile olsa yetkili karargâhın kademele-
rinden geçip en üst makam ve elbette siyasi otorite desteği bulunmayan bir fikrin
veya planın uygulama şansı bulunmadığının en çarpıcı örneklerindendir.

Türk Karargâhı açısından varılan bu hazin sonuçtan alınması gereken büyük
dersi en iyi ifade edenler ise; hayatın acı bir cilvesi olarak Moskova’daki gece soh-
betinde eski astları Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’nın sorularına cevap vermek inceli-
ğinde bulunan ve başa gelen felaketin en yüksek iki askerî sorumlusu diye bilinen
Başkumandan Vekili Enver Paşa ile 4’üncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa olmuş-
lardır. 

O tarihi gece sohbetinde bir ara eski Bahriye Nazırı ile eski Başkumandan Vekili
göz göze gelmişlerdir; her ikisi acı ve mesuliyeti çok ağır olan harp günlerini ha-
tırlamışlardır; eski Bahriye Nazırı şöyle konuşmuştur:

“-Başka devletlerle müttefik olarak harbe girildiği zaman en kuvvetlinin
veya kendisinden daima yardım beklenenin diğerleri üzerinde tesiri çok
olur. Ve hatta bu tesir bir mıknatısın zayıf maddeleri çekmesi kuvvetini tan-
zir eder (benzetilir).” (Cebesoy, 1953: 21)

Cemal Paşa Almanları kastetmektedir fakat bunu kapalı söylemiştir.

Enver Paşa arkadaşının sözlerini daha açık şekilde şöyle ifade etmiştir:

“- Henüz harbe girmediğimiz bir zamanda Alman orduları Erkânı Harbiye-
i Umumiye Reisi von Moltke birçok ihtiyaç ve taleplerimize cevap verme-
diği halde bizim, Avusturya’nın yükünü hafifletmek için mütemadiyen
askerî harekâta geçmemizi ve buna erken başlamamızı istemişti(r). Rus ve
İngiliz kuvvetlerini Osmanlı hudutlarına bağlamak gayesiyle Kafkasya ve
Mısır’a karşı harekâta derhal girmemizi talep etmişti. Hatta İslam ihtilâlinin
gerçekleşmesini de arzulamıştı(r).” (Cebesoy, 1953: 21)

Askerî bilimler açısından Atatürk ise Birinci Dünya Harbi’nde yenilgimizin
sebeplerini şu şekilde açıklamıştır:
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“Müttefiklerimiz, bir harp vukuunda muhasara altında kalabileceklerini
düşünerek ona göre uzun vadeli bir savaş için hazırlanmaları gerekirken ak-
sini düşünmüşlerdir. Her hususta derinlemesine bir tertibat alamamışlardır.
Nitekim müttefiklerimiz sonunda tamamen mahsur bir duruma düşmüş-
lerdir. Bu sebeple üstün bir ateş kuvvetini ve çemberlerini yenecek ve yara-
cak bir çare ve vasıta bulmaları gerekirken bunu da temin edememişlerdir.
Öte tarafta düşmanlarımızın bütün dünya ile irtibatları vardı. Denizlere
hâkimdiler. Bu bakımdan her taraftan yardım görmüşlerdir ve daima kuv-
vetli ve kudretli durumlarını muhafaza etmişlerdir. Buna mukabil, mütte-
fiklerimiz eğer Rusya’dan işgal edebilselerdi, bu yerler onlara hayat sahası
olabilir ve bu sayede mukavemetlerini arttırabilirlerdi. Fakat, Avusturya gibi
dağılmaya mahkûm olan bir devlete, Almanların daimi destek olması,
Alman kudretini zayıflatmıştı. Oysa Almanların kendi kudret ve kuvvetle-
rini iyice hesaplayarak ona göre, Batı’da ve Doğu’da bir cephe kurup sa-
vunma ömürlerini uzatmaları, en doğru davranış olacaktı.. Osmanlı
cephelerinin Avrupa cepheleri ile taktik bir irtibatı olamazdı…” (Cebesoy,
2001: 215).

Atatürk, “Alman Doğu cephesinin yükünü azaltmak maksadı ile bizim Kafkas
cephesinden taarruza geçmemizin üzerinde bir tesiri olmayacaktır;” demek sure-
tiyle tezinde ısrar ve şöyle devam etmiştir:

“Hele böyle bir taarruz Pan Turanist ve Pan İslamist maksatlarla yapılmışsa,
kuvvetlerimizi dağıtmaktan başka bir işe yaramaz. Harp, Avrupa cephele-
rinde stabilize olur olmaz İngiltere ile Rusya, Osmanlı ülkesi üzerinde iki
önemli rakip olduğundan, her ikisi de bu topraklara büyük kuvvetlerle sal-
dırıya başlayacaklardır. Rakibinden daha fazla parça koparabilmek için, İn-
giltere’nin Hindistan bölümünü emniyette bulundurmak hususundaki
endişeleri göz önüne alınırsa, ne yapıp edip, Ruslardan çok daha bir kuvveti
Osmanlı ülkesine göndereceklerdir. Harbin bu devresinde Osmanlı orduları
kuvvetli ve kudretli kaldığı ve Pan İslamizm ve Pan Turanizm maksatları ile
cephelerin genişliğine ve derinliğine dağılmayıp, Türk çoğunluğunun bu-
lunduğu hudutları koruyarak, mevzilerde düşmanlarına karşı şiddetli bir
mukavemet gösterdiği takdirde. İngiltere ve Rusya devamlı surette Doğu’ya
kuvvet ayırıp göndereceklerdir. Bu sayede müttefiklerinin Avrupa cepheleri
üzerindeki tazyiki azalacaktır. Osmanlı Devleti’nin bu tarzdaki yardımı el-
bette diğer usullerde yapılacak yardımlardan daha tesirli olacaktır. Aynı za-
manda kendi memleketinde tutması gereken mevzileri de zayıflatmamış
olacaktır.” (Cebesoy, 2001: 215-216).

Sonuç ve Değerlendirme

Bu değerlendirmenin başlıca iki amacı vardır. Birincisi, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün (makalemizde Türk Yarbay’ın) sezgi ve öngörü gücünü yeniden irdelemek
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suretiyle bugüne aktarılabilecek esasları ortaya koymak; ikincisi, incelemede ileri
sürülen sava dikkat çekmek ve bunları tartışmaya açmaktır.

Askerî tarih araştırması bakımından incelemede öne çıkan başlıca husus, Os-
manlı Devleti’nin Büyük Harp’e girişine karşı olan Yarbay Mustafa Kemal’in ra-
porlarına Almanlar tarafından el konulmuş olması ihtimaline dikkat çeken
tezimizdir. Meslek hayatı boyunca raporlaşma ve iletişim sistemlerini son derece
etkili kullanan Atatürk’ün harbin öncesinde kişisel ilişkileri de dahil olmak üzere
bütün imkanlarıyla devletin bu harbe girmesini önlemeye yönelik çabalarının dev-
letin karar mercileri tarafından dikkate alınmamış olması bir tarafa, resmi rapor-
larının da Almanlar tarafından sansürlenmiş olması kuvvetle muhtemel
görünmektedir. 

Bu konudaki iddiamızı destekleyen başlıca kanıt, Sofya Askerî Ataşeliğinden
gönderilen raporlarda Almanya’nın stratejik hedefine ulaşmada (Paris’in ele geçi-
rilmesi suretiyle Fransa cephesinin doğu kanadındaki kuvvetlerin kuşatılarak mu-
harebe dışı bırakılması) Marne muharebesiyle yaşadığı başarısızlığın ardından
savaşa girmeme konusunda ısrarcı olan Yarbay Mustafa Kemal’in Eylül 1914
ayında sadece dört rapor göndermesi ve bu raporlarında görüşlerini bildirmemesi
anlamlı değildir.

Yarbay Mustafa Kemal’in sezgi yeteneği ve öngörü kapasitesinin onu ‘stratejik
akıl’ diye nitelendirebileceğimiz bir yeterliliğe taşımıştır. Bu yeterlilik Yarbay Mus-
tafa Kemal’i çağdaşları ile mukayese edilemez zihinsel berraklığa ve kararlılığa ta-
şımıştır. Tahlili ve değerlendirmesi bireysel gelişim ve liderlik ihtisasının konusu
olan bu alanın askerî stratejiyi ilgilendiren bölümü de başlı başına ayrı bir incele-
menin konusudur. Burada, stratejinin bazı temel bileşenleri esas alınarak, Ata-
türk’ün stratejik aklının, sadece tespit, teşhis ve değerlendirme safhalarının
kaynakları ana başlıklarıyla saptanmaya çalışılmıştır. Bu iki safhanın birbiriyle ilgili
üç unsuru makaleye konu olan gelişmeler bakımından öne çıkmaktadır. Bunlar;
Yarbay Mustafa Kemal’in gerçeklik algısı ve algıda seçicilik unsurlarıdır. Bu iki
özellik, onun zamanında ve doğru karara ulaşmasına ve kararında ısrarlı davranma
gücünü muhafaza etmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Atatürk’ün gerçeklik algısının niteliği nesnel, kapsamı geniş, içerdiği ayrıntılar
derin, zamanca önalıcıdır. 

• Bilimsel bir tabana oturmayan, romantik veya politik temalardan beslenen
fikirler Mustafa Kemal’in gerçeklik algısının dışındadır. O bir kurmay subay olarak
salt gerçeklikle ilgilenir. Olay ve olguların sonuçlarından çok nedenleri ve nasılları
onun başlıca ilgi alanıdır. 

• Çok farklı kaynaklardan ve lisanlardan olayları haber alabilmesi ve farklı ih-
tisas alanlarını içeren bilgilere nüfuz edebilmesi, mevcut verileri kullanarak önem
ve öncelikleri saptayıp sıralayabilmesindeki başarısı, onun değerlendirmelerine de-
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rinlik ve genişlik kazandırmıştır. Yarbay Mustafa Kemal, Büyük Harp öncesindeki
gelişmeleri ne sadece bir teknokrat olarak derinliğine, ne de sadece bir bürokrat
olarak genişliğine incelemiştir; bunları birlikte yapabilmiştir.

• Diğer meslektaşlarının aksine, Yarbay Mustafa Kemal’in mektuplarından
olanı takip etmeyi ‘farkındalık’ diye kabul etmediğini anlıyoruz. Bu nedenle, yap-
mış olduğu tahlil ve değerlendirmelerin; tehdidin somut bir hal almasından çok
daha önce, oluşum evresinden itibaren devam eden, zihinsel bir sürekliliğin sonucu
olduğu görülür. Diğer bir ifadeyle, olanı takip etmek değil olacağı saptamak “Mus-
tafa Kemal’ce” bir yaklaşımdır. Oluşu/olguyu kuvvet, zaman ve mekânca zihni bir
derinlikle -21. yüzyıl okumasıyla; ‘zorluk (challenge)’, ‘potansiyel risk’, ‘potansiyel
tehdit’, ‘fırsat’, ‘risk’ ve ‘tehdit’ kategorilerine göre- değerlendirebilme çabası, onun
gerçeklik algısına önalıcı zamanlama üstünlüğü kazandırmıştır.

• Özetle, Mustafa Kemal’in her görev, rütbe ve makamda, kaynağını Aydın-
lanma paradigmasından alan akılcı (rasyonel) değerlendirmeler ile karar ve davra-
nışlarında nesnel, çok boyutlu ve öncül gerçeklik algısını bir yöntem olarak
kullandığını söyleyebiliriz.  

Atatürk’ün algısındaki seçiciliğinde tek öncelik; devletin bekası, milletin refahı,
vatanın korunmasıdır. Bu kapsamda, başkalarının ya da karar vericilerin ne dü-
şündüğünün/düşünebileceğinin Mustafa Kemal için herhangi bir bağlayıcılığı bu-
lunmamaktadır. Bu nedenledir ki İttihat ve Terakki yöneticilerinin yaklaşan harbin
zararları hakkında uyarılmasını, mesleki geleceğine yönelebilecek tehditlerin üze-
rinde tutmuştur.

Atatürk’ün algısında seçiciliğin bütünleyen unsurlarını ise; tarih bilincinin,
stratejik görüşünün ve yaşananlardan çıkardığı dersler olduğunu söyleyebiliriz.

• Derin tarih bilgisi, Yarbay Mustafa Kemal’e kendi bilgisini üretebilme ka-
biliyeti kazandırmıştır. Bugünkü ifadeleriyle, o haber anlamında bilgiden (infor-
mation), durumsal farkındalık anlamındaki bilgiye (situational awareness) oradan
da idrak, kavrama ve bilinç anlamında bilgiye (knowledge)  ulaşmıştır. Örneğin,
Bismark’ın yarım kalan Avusturya-Macaristan ile bütünleşik Alman İmparator-
luğu hayalinin yarım kalmasının stratejik seviyede yaratmış olduğu hassasiyetleri
çok iyi tahlil edebilmiş olması; Yarbay Mustafa Kemal’in bir genel harpte doğu
cephesini zayıf bir müttefike dayandıracak olan Almanya’nın kırılganlığını teşhis
edebilmesine imkân vermiştir. Bu tür bir teşhis yeteneği, ancak ve ancak hem
derin bir tarih bilinci hem de stratejik bakışı olan bir aklın sahip olabileceği cins-
tendir.

• Yarbay Mustafa Kemal’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun apar topar harbe zor-
landığı o günlerdeki mevcut koşulların stratejik durum üstünlüğü sağlamadan
muharebelere başlamasının ne denli büyük sakıncalar yaratabileceğini görmesinde
onun Baklan Harbi’nden çıkardığı derslerin etkisi büyüktür. Bu kapsamdaki temel
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saptaması ise millet-devletine dönüşle vatanın kurtarılabileceğine olan berrak gö-
rüşüdür. 

Atatürk’ün olaylara bakışı ve gerçekliği kavrayış biçiminin kodlarını en yalın
haliyle, onun 1 Kasım 1937’de TBMM’nin Beşinci Dönem Üçüncü Toplanma
Yılını açış konuşmasındaki ifadelerinde görüyoruz. 

“Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk
milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yaprak-
larından çıkardığımız neticelerdir.” (Atatürk’ün Bütün Eserleri, 2011: 82).

Notlar
1 Sevkulceyş, bazı askerî tarihçiler tarafından bugünkü dile çoğunlukla “taktik” olarak çevrilmiş olsa da söz-

cüğün bire bir çevirisin karşılığı “harbin yönetimi” dir. Sevkülceyş sözcüğünün 1940’lara karar olan dö-
nemde, “taktik” sözcüğü ile yer değiştirmesi, bu dönemlerde “taktik” teriminin genellikle harbin bütün
seviyelerini (taktik, operatif ve stratejik seviye) de kapsayan geniş bir anlamı kapsayacak şekilde kullanılmış
olasıdır.. Bugünkü askerî yazımda sevkülceyş” teriminin en doğru karşılığının “harbin sevk ve idaresi” söz-
cüğü olduğunu değerlendiriyoruz.

2 İngiltere Milli Arşivi’nde bulunan bu çeviri Bülent Özdemir ve Abdülmecit Mutaf tarafından yayımlamıştır:
The Dardanelles Campaign A Short History of Turkish Operations in the Great War, (Ankara, Türk Tarih Ku-
rumu Y., 2012).
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Summary

A Turkish Lieutenant-Colonel’s Forecasts and Intuitions

Hikmet ÖZDEMİR*

Atatürk’s forecast vision and intuition capability is one of the most prominent
features among world leaders. This capacity stands out on his management of The
Turkish Independence War, as well as during the foundation of the modern Turk-
ish Republic and on its aftermath in his efforts shaping Turkey’s security environ-
ment and the international order. It is very unfortunate that Ataturk’s assessment
derived from his intuition and forecast vision on the advent of the Great War and
what should be the stance of the Ottoman Empire on the war, was not taken into
consideration by the decision makers of the Ottoman Government. In this article
strategic wisdom of a lieutenant colonel -Mustafa Kemal (Atatürk)- which could
prevent the lack of vision that dragged the state to collapse are submitted with re-
lated documents.

The first letter was written to his colleague Ali Fuat (Cebesoy), who was the
chief of staff at Şam (Damascus) army corps later the commander of the Western
Front at the initial stage of the Turkish Independence War, and later the Ambas-
sador to Moscow. In this letter Mustafa Kemal (Atatürk) -at that time with the
rank of lieutenant colonel the military attaché to Sofia/Bulgaria- pointed out the
first time that the General War is emerging. He also noted that the international
trend of transition from empire to nation-states is also actual for the state. In his
letter he openly criticised the ruling government’s initiatives as called Pan-Islamism
and Pan-Turanism (Unity of all Turks). He also drew attention to the Ottoman
Empire’s vulnerability on emerging Arab nationalism, and the other minorities’
national ambitions of the state which could be exploited by the Great Britain. At
the final of the letter he assessed that the British-German rivalry and the Austria-
Hungary-Serb tension could cause a general war.

The second letter was written to his friend Dr. Tevfik Rüştü (Aras) -later the
minister of foreign affairs of the Turkish Republic)- who has close relations with
the cabinet members. This letter was written before Germany’s defeat at Marne
in September 1914. In that letter Sofia Military Attaché Mustafa Kemal, asked
his friend to firmly draw the cabinet members’ attention to the four vital assess-
ment: 1) Bulgarians are reluctant to take part with the axis powers they prefer to
take the advantage of ‘wait and see’ policy 2) It is highly probable that the war
will last longer than expected 3) The German army defeated allied forces at the
west however, most of the French forces on the east are still on the game so these
forces cannot be ruled out while considering the result of current conflicts. 4)
Based on these assessments Ottoman Empire should not wage to war.
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The third letter was written on 17 September 1914 most probably to the editor
of  Istanbul daily ‘Minber Newspaper’ Rasim Ferit (Talay), who was another friend
of Mustafa Kemal. In this letter Mustafa Kemal, strongly drew attention to the
strategic dilemma of fighting at two fronts would exhaust German Army.

When counting the number of the reports sent in this period, surprisingly one
can find that during and just at the aftermath of the turning point war -the Marne
Battle (September 1914) only four reports were sent in September 1914. When
considered the avarage number of the reports per month, this is obviously sur-
prising. For that we reached the conclusion that Germans might censured some
of those reports.

On December 1914 dated letter to his classmate -later his aide de camp- Salih
(Bozok), Mustafa Kemal, re-echoed his strategic vision about the possible going
of the General War. In the letter he pointed out Germany’s stagnation between
French and Russian fronts, and Austria-Hungary’s military capacity failure to meet
Germany’s expectations.
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