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Þehit Enver Paþa

Rusya'nýn Kafkas savaþýnýn hemen arkasýndan Tebriz'i iþgal etmesiyle, bir süre için askýya alýnan dar anlamda Pan-Türkizm
esas anlamýnda Turan ülküsü yeniden canlandý. Üstelik bu sefer halktan da büyük bir destek buldu. Buna baðlý olarak Tebriz, T
gönüllülerince savunulmaya çalýþýldý.
Artýk Enver Paþa, Dýþ Türklerin manevi lideri ve yetkili kurtarýcýsý konumundadýr. Dünya Türklüðü Paþa'ya mektuplar gönderm
kendisinden haklarýnýn geri alýnmasýný istemektedirler. 1917 yýlýnda patlak veren Bolþevik Ýhtilali, Pan-Türkizm emellerine
davetiye çýkartacak ve Enver Paþa'ya bir kez daha mücadelenin yolu görünecektir. Kendisine, zamana göre en malik Türk
cumhuriyeti olan Azerbaycan'ý üs olarak seçen Paþa, Turan Ordularý Baþkumandaný adý altýnda yardým toplamaya müktedir
olmuþtu. Yeniden kurduðu 28.000 kiþilik Kurtuluþ Ordusu'nun baþýna kardeþi Nuri Paþa'yý getirdi. Ýlk olarak silahlanma
tamamlanacak, daha sonra ise baþkent Bakü kýzýllarýn zulümden kurtarýlacaktý.
Enver Paþa, bu kez planlarýný iyi yapýyor zamanlama hatasý yapmamak ve hissi davranmamak için Kafkaslar'a gitmeyerek,
tasarýlarýný Ýstanbul'da hazýrlamaya özen göstermiþtir.

Enver Paþa, Bakü'yü dört, altý hafta içinde, Kafkasya'yý ise iki yýl zarfýnda ele geçirmeyi hesaplýyordu. Ayrýca bütün Kafkas Hin
ele geçirme tasarýlarý kuruyordu. Denebilir ki tarihin en cüretkar Turan çýkarmasýný düþünüyordu.

Ancak tam bütün hazýrlýklar tamamlanýp iþ Bakü'nün alýnmasýna geldiðinde, Enver Paþa büyük bir sürprizle karþýlaþtý. Alman
Bakü petrol rezervlerinin Ýngiltere'nin eline geçmemesi için Rusya ile anlaþma yapmýþ ve Türklere ihanet etmiþti.

Mondros Antlaþmasý'nýn imzalanmasýnýn ardýndan Almanya'ya geçen Enver Paþa ve arkadaþlarý, içlerinde bir ukde olarak ka
Büyük Turan Düþüncesinden vazgeçmeyerek çalýþmalarýný Almanya topraklarýnda yürütme kararýný aldýlar.

1918-1920 yýllarýný, hazýrlýklarýný tamamlayabilmek için harcayan Enver Paþa, 1920 yýlýnda harekatýna kaldýðý yerden deva
üzere Rusya'ya gitmek isterken yakalanýp bir süre hapis yatacak, ancak sonunda arkadaþý Ahmet Cemal Paþa'nýn yanýna
gelmeye muvaffak olacaktýr.

Ýþte tam bu noktada Enver Paþa'nýn düþünce yapýsýnda bir deðiþiklik görülecek ve ünlü komutan, Rusya ile sýcak iliþkiler içine
Pek tabii ki Enver Paþa'nýn amacý komünist düzenin parçasý olmak ve bu yeni düzen uðruna çalýþmak deðildir. Onun amacý, O
Devleti'ni yok eden ve baþkent Ýstanbul'u iþgal eden Ýngilizlere hadlerini bildirmektir. Uðruna bir ömür harcadýðý devletini yýkma
çalýþan Ýngilizler'e karþý Sovyet sýnýrlarý içinde mücadeleye giriþmektir.
1917 Bolþevik Devrimi ile devrim yýllarý içinde Enver Paþa'nýn eylemleriyle ve fikirleriyle Ruslarla Ýngilizler'e karþý mutabakata
vararak Büyük Turan devletini kurmak düþüncesi, þehit olduðu 1922 yýlýna kadar devam eden bir süreci kapsamaktadýr.

Enver Paþa'nýn bu yola giriþi pek çok insanýn kaderine hükmeden tarihi þartlarýn zorunluluðundandýr. Bu nedenledir ki, Enver P
için birinci derecede önemli olan husus, Ýngiliz emperyalizmine topyekün savaþ açan Sovyetlerle bir Turan ittifakýna giriþerek, B
Turan hareketin tutunmasýný saðlamaktý.
Nitekim genç Sovyet Devrimi, doðunun siyasi ufkunda çok ciddi þekilde deðiþikliðe uðrayarak, Bolþeviklerle Türkleri yan yana
getirmiþtir. Enver Paþa için bu durum Orta Doðu ve Türkistan'daki Müslüman topraklarda gerçekleþtirmeyi düþündüðü hedeflere
yolunda yardýmcý olabilecek bir konum demekti.

Ancak Enver Paþa'nýn düþünce formasyonundaki köklü deðiþiklik Bakü Doðu Halklarý Kongresi'nden sonra olur. 1920 Bakü
Kongresinde dünya güç dengelerini, bu dengeler arasýnda Osmanlý Ýmparatorluðunun durumuyla, Osmanlý-Alman ittifakýnýn v
Ýttihat ve Terakki'nin siyasal tavrýnýn köklü bir tahlilini yapan Enver Paþa, kongre sonrasý, Sovyetlerin üç hedefi geliþtirmiþ oldu
dikkat çekecektir.

Bunlardan birincisi, Müslüman ve doðu ülkelerindeki anti-Ýngiliz hareketin özerk karakterine itibar etmek ve desteklemek,
ikincisi, ihtilalin Müslüman ve Doðu ülkelerine zorla ihracý ve oralardaki demokratik unsurlarla iþbirliði, üçüncüsü ise, Ýslam düny
Müslümanlar dýþýnda faaliyet gösteren herhangi bir hükümet modelinin kabul edilmemesidir.

Kýsa zamanda Sovyet Devrimi'nin yapýsýyla, dünya siyaseti içinde sömürülen halklarýn kimler olduðunu tespit eden Enver Paþa
Kurultayý'nda bu tespiti þöyle ortaya koyar:

"Arkadaþlar... Bugün Bakü þehrinde Dünya emperyalizm ve kapitalizmine karþý harbeden Þarkýn ihtilalci alemi vekilleri olan bizl
burada toplanmasýna vesile olan Üçüncü Enternasyonal'e ve bunun azimkar reislerine umum ve arkadaþlar adýna teþekkür eder
Bugün bizi asýrlardan beri ezen ve çýrýlçýplak soymakla kalmayarak kanýmýzý emen, öldüren dünya emperyalist ve kapitalistler
mücadelemizde elini tutacak ve Avrupa siyasetçilerinin yalancýlýðýnýn büyüklüðü nispetinde hak yolunda doðru ve sözüne inaný
milletlerin hukuk ve hürriyetini tanýmayý programýna yazmýþ olan Üçüncü Enternasyonal gibi bir müttefikin yanýnda mevki almak
mübaðý olduðumuzdan birbirimizi tebrik edelim..."

Kongre tebliðinin devamýnda Trablus ve Çanakkale savunmasýyla birlikte asýl savaþýn Batýlý emperyalist güçlerle, bu güçler ka
yer alan Sovyetler ve Doðunun ezilen bütün halklarý olduðunu belirten Enver Paþa'nýn zihninde bir tek ülkülem ve amaç vardýr o
Büyük Turan Devletini kurmaktýr.
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Özellikle Bakü Kurultayý'nda dünya siyaseti ve bu siyaset içinde Ýttihat Terakki ile Doðu halklarýnýn yerinin ne olduðuna dair ya
deðerlendirme; Turancýlýðýn ne olduðu, daha sonraki siyasi faaliyetlerindeki milliyetçiliðin ne olduðu ve nasýl olmasý gerektiðine
fevkalade bir dönüm noktasýdýr.

Enver Paþa, ülkenin en yüksek askeri mercii konumunda yer almasý sýfatýyla ve kurduðu iliþkilerle Ýslam-Doðu dünyasýnýn bu
yeniden yapýlanmasýný saðlayarak katýldýðý kongrede yeni açýlan mücadele safhasýnda, kendilerini kongrede temsil etme yetk
veren Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mýsýr, Arabistan ve Hindistan Ýhtilal Cemiyetleri Ýttihadý'nýn ortak fikir birliði içinde olduðun
açýklayacaktýr. Enver Paþa bu tahlili mazlum milletlerin kurtuluþ yolunun açýlmasý ve dünya mazlumlarý için bir zafer yolu olarak
görüyordu.
Ancak genç Sovyet devletinin kýsa zaman içinde Rus egemenliðine dayanan bir rejime dayanmasýnýn ardýndan Moskova ile
ittifak yollarý ayrýlan Enver Paþa için yeni bir çýkaryol oluþmuþtur ki bunun adý bilindiði gibi Büyük Turan Devletidir.
Bu düþüncesini 1922 yýlýnda Afganistan Kralý Emanullah Han'a yazdýðý mektupta þöyle dile getirecektir:
"Rus idaresine son vererek, bizim gözetimimiz altýnda, Doðu Müslüman-Türk hükümetlerinin konfederasyonu gerçekleþecektir.
Majestelerinin yardýmýna çok teþekkür ederiz. Bu baðlamda, Dünya'da tek baþýna ayakta duracak ve Alman federasyonuna
benzeyecek bu devlet, kýsa bir süre içinde ortaya çýkacaktýr."

Bu tasarýnýn altýndaki gerçek hedef ise, eski gücüne ulaþmýþ Türkiye sýnýrlarýndan Hindistan sýnýrlarýna dayanan yeni Türk-T
Ýmparatorluðu'nun çekirdeðini oluþturmaktý. Buna baðlý olarak Enver Paþa, Doðu Türkistan ve dahasý Afganistan'daki Müslüma
kapsayýp böylesi bir Pan-Ýslamist ve Pan-Türkist devlet içinde önemli bir rol oynamak istiyordu. Böylece, Türkistan'nýn geniþ
topraklarýnda yaþayan Türklerin alsancak altýnda birleþmelerini ve kendi liderliði altýnda yeni doðmuþ Sovyet devletinin yaný sýr
Ýngiliz emperyalizmine karþý da cephe alabilecekti.

Enver Paþa, bu tasarýnýn gerçekleþmesi yolunda Sovyet devletiyle ittifaka girdiði dönemden baþlamak üzere, tasarýnýn siyasi
zeminini oluþturmak amacýyla daha baþlangýçta Mesai Halk Fýrkasý adýyla bir teþkilat kurmuþtu. Programý olabildiðince radikal
Mesai, o zamana kadar alýþýlmýþýn dýþýnda idi. Sosyalist birlikçi, Ýslam ve milliyetçilik fikirlerinden oluþan bu programý Enver P
sonra, Mesai'nin ruhunun toplumculuk olduðu þeklinde yorumlayacaktýr.
Ancak bu programda daha da ilginç olan taraf, Enver Paþa'nýn Federe Milliyetçiliði'nin teorik zeminini oluþturmaya yönelik ilk
ciddi çabaya da girmiþ olmasýdýr.
Bu nedenle Enver Paþa, halkýn Mustafa Kemal idaresinden daha radikal ve daha yenilikçi olduðunu unutmamasý için devamlý
olarak siyasi tasarýnýn taslaklarýný yaymaktaydý.
Enver Paþa, milliyetçiliði ilk kez siyasi boyutun yanýnda sosyo-ekonomik boyutuyla ele alýr. Teorik (düþüncesel) zemininin de
toplumcul konulara yer vermesi, toplumcu çizgilerini taþýmasý onu, Batýcý milliyetçilerin tek boyutluluðundan olduðu kadar,
dayatmacý bir fikir yapýsýndan da kurtarmaktadýr.

Ona göre, her þeyden önce savaþýn özü, kapitalizm ve kapitalizmin ürünleri olan tekelci, tefeci ve çalýþmadan kazananlardýr ki,
dünya ölçeðindeki temsilcisi Doðu milletlerine topyekün taarruza geçen batý emperyalizmidir. Batý emperyalizmi, bütün Doðu'yu
sömürebilmek için halklarý birbirine düþürerek pek çok bahaneler uydurmaktadýr.

Bu nedenle Enver Paþa: "Müslüman milletlerin baðýmsýzlýk davasýnýn Pan-Ýslamizm þartlarýndan çok, Büyük Turan içinde ye
baþarýya ulaþacaðýný düþünmektedir. Düþüncelerindeki bu deðiþiklik, Komünist Enternasyonal'in Temmuz 1920'deki Ýkinci Kon
sonra oluþmuþtur.

Enver Paþa, 4 Ekim 1921 günü yanýnda bir kaç güvendiði arkadaþý olduðu halde Buhara'ya giden Enver Paþa, orada Bolþevik
Rusya'ya karþý ayaklanan Türkistanlýlarýn arasýna katýldý. Daha doðrusu baþlarýna geçti. Yeni Turan yolunda Ruslar ile amans
mücadeleye giriþtiler hep birlikte.

Tam on ay sürdü bu yaman mücadele. Bir bayram sabahý olan 4 Aðustos 1922 Cuma günü Tacikistan'da, Belcivan yakýnlarýnd
Abdere mevkiinde, Çegen Tepesi'nde, Ruslarla yapýlan bir çete harbi sýrasýnda Derviþ isimli atýnýn üzerinde yalýn kýlýç dövüþe
kalbinden vurularak þehit düþtü.
ENVER PAÞA'NIN ÞEHADETÝ

Türk tarihinin zaman içindeki akýþ sürecinde yetiþmiþ ender kahramanlarýmýzdan biri olan Enver Paþa'nýn þehadeti de hiç þüp
nesillere örnek bir ulviyet ve yücelik taþýr.

Bunun ayrýntýlarýný; Paþa'nýn Türkistan Savaþý'nda, baþýndan sonuna kadar yanýnda bulunan Türkistanlý mücahit Abdullah R
Baysun'un Türkistan Millî Hareketleri adlý kitabýnda þu þekilde açýkça görüyoruz.
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O gün buz gibi köpüklü kýmýzlar içilerek yemekler yendi. Çok neþeli bir gün geçti. Akþam oldu. Dönülüyor... Paþa'nýn yasaklam
kalabalýk bir halk, yarý yola kadar uðurladý...Yolda Paþa'nýn yüzünde, solan günün hüznünü andýran izler belirmeye baþladý... G
10.. Paþanýn yanýnda toplanmýþtýk. Bir hayli konuþuldu. Gelecek Bayram, namazý inþallah Buhara'da kýlarýz; temennisinde
bulunan Paþa'ya teþekkürler ediyorduk.

Çekilen bu yurt hasretinden kendine hiçbir pay ayýrmadan, bunu hafifletecek hikâyeler anlatýyordu. Fakat; halinde bir baþkalýk
vardý. Yüzünde, gözlerinde bambaþka bir yasýn derin gölgeleri göze çarpýyordu. Gece ilerlemiþti. Kalktýk... Paþa'nýn, bir þey sö
istediði anlaþýlýyordu. Soramýyorduk... Nihayet gülerek:

"Size verecek bir bayram hediyesi bulamadým. Arkadaþlýðýmýzý belirten birkaç satýr yazý yazsanýz, mühürlesem. Günün birind
beni hatýrlatacak olan bu yazýlarýn, millî mücadele arkadaþlýðýmýzýn da birer hatýrasý olacaðýný düþündüm." dedi...
Memnuniyetle kabul ederek yanýndan çýktýk...
Geleceði görmeyen insan aczi içinde; Paþa'nýn bu bambaþka hâlini birbirimize de soruyor, iki ihtimal arasýnda dolaþýyorduk.
1- Yurt ve aile hasretini kamçýlayan bayramýn geliþi...
2- Millî Hareket'in son günlerdeki beklenmeyen olaylarý... bütün bunlar Paþa'nýn neþesini kýrmýþ olabilirdi.

Arkadaþlarýmýzdan Nafi Bey, Paþa'nýn istediði kâðýtlarý hemen kâtiplerden Ömer Efendi'ye yazdýrdý. Mühürlemek için Paþa'ya
kâðýtlarýn altýna, Paþa'nýn resmî mühründen baþka, Ýstanbul Harbiye Mektebinde talebe iken 1300 tarihinde yaptýrdýðý husus
bastýðýný gördük.Þehadet Günü: 5 Aðustos 1922 Cuma Sabahý.
Karargâh derin bir sessizlik içinde. Gecenin karanlýðýný, doðan güneþin, bahtýmýzý karartacaðýný bilmiyoruz.

Alýþkanlýðý üzerine erken kalkan Paþa, askerlerin geniþ bir yerde toplanmalarýný emretti. Askerin bayramýný tebrik edecek, ha
daðýtacaktý. Saat altý... Ýleri karakoldan bir silâh atýldý. Bu, baskýn hareketini bildiren bir parola idi. Askerlerin yanýna gitmek iç
atýna binen Paþa; hemen dönerek bazý emirler verdi, yirmi kadar askeriyle, silâhýn atýldýðý tarafa koþtu. Ruslar'ýn bu gibi taarru
günlük iþlerden olduðu için, pek ehemmiyet verilmemiþti. Rus askerleri gittikçe çoðalýyor... Bu taarruz, günlük taarruza benzemiy
Harp büyüyor. Bu ciddiyeti anlayan Paþa; derhal bütün kumandanlarýn ve askerlerin harbe iþtirakini emretti.
Faruk, Danyal, Boribetaþ ve þair kumandanlar hep vazife baþýnda... Harp þiddetlendi...

Ruslar; Bayram namazýnda baskýn yaparak millî mücadele kumandanlarýný, bilhassa Paþa'yý harpsiz esir etmeyi ve þu suretle
gururlarýna dokunan, tahammüllerini tüketen bu millî mücadele dâvasýnýn ortadan kalkmasýný tasarlamýþlar...Paþa'nýn, Bayram
namazýný yanlýþlýkla bir gün evvel kýlmasý, bu tasarýnýn tatbikini suya düþürmüþ olduðundan; Ruslar, Moskova'nýn aylardan b
ehemmiyetle hazýrladýklarý bu hücuma geçmiþlerdi. Türkistan'ýn her tarafýnda olan mücahitlerin üzerine, ayný günde hücum ed
Ruslar emellerine yine kavuþamadýlar.

Ateþ her tarafý sardý. Paþa, yanýnda Hüseyin Nafiz, Eþ Murad, Kerim Beylerle Müslümankul (Rayef) ve askerler olduðu halde
ilerledi. Karþý tepede düþman ile aralarýnda beþ altý metre mesafe kalýnca, Paþa kýlýcýný çekiyor. Ruslarýn üzerine atýlýyor. A
hücum diye baðýran Paþa; birkaç Rusu öldürüyor. Harp, þiddetleniyor...
Çok þiddetli olan bu ilerleyiþ, düþmaný þaþýrtýyor. Mitralyöz baþýnda olan Rus askerleri teslim diye baðýrarak ellerini yukarýya
Fakat, arka saftaki Rus takviyeli mitralyözleri hemen çok þiddetli ateþe baþlýyor.
Atý ile ateþ içinde koþan Paþanýn; kalbine amansýz bir kurþun giriyor.
Paþa; AMAN!.. diyerek atýndan düþüyor.
Ateþin þiddetinden yanýna gidilemiyor. Ruslar, iþledikleri cinayetin farkýnda bile deðiller.Þehadet haberi, her tarafý bir yýldýrým
süratiyle sarýyor.Ruslarýn ikinci bir kolu ile harp etmekte olan Devletmend Bey, bu kara haberi duyunca bir an þuurunu
kaybediyor.
- Ne? Enver Paþa mý? Enver Paþa mý? Þehit mi oldu? Eyvah!..

Artýk Enver Paþa yok mu? diyerek kýlýcýný çekiyor. Askerlerine: Haydi Öç!.. Öç!.. Bu öcü almak, bize farz oldu; feryadýyla mah
harbin içine atýlýyor. 10 dakika sonra Devletmend Bey de þehit oluyor.
Harp yavaþlýyor. Mücahitlerin susmasýný bir zafer diye kabul eden Ruslar da susuyor.
Enver Paþa; bu büyük kahramanýn cesedi Rusla'rýn eline düþtü diye, çok üzülüyoruz. Ýki katlý felâketin altýnda eziliyoruz.
Ümit güneþimiz sönmüþ, karanlýklar içinde kalmýþtýk. Yer gök aðlýyor.
Kaybolan, sade bir insan deðil; milyonlarca Türkün ümidi, istiklâli, zaferi, tarihi idi.
Kendimizden geçmiþ, þaþkýn, bitkin bir hâldeyiz... Ne olacak? Ne yapacaðýz?

Çeðen Tepesi'ne geçmek için, suyu çekilmiþ olan dereye doðru inmeye baþladýk. Ýniyoruz, indik, çýkýyoruz... Bir Rus kolu, dere
kenarýndan ateþ ettiyse de hiçbir zarar veremedi. Yalnýz, birkaç dakika evvel Paþa'yý sýrtýnda taþýyan Derviþ adýndaki at gelen
kurþunla öldü...
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Çeðen Tepesi'nin ayaðýnda, Devletmend Bey'in köyünde toplanýldý. Baþsýz kalan bu mukaddes topluluðun kumandasý geçici o
Danyal Bey'e verildi.

Sabahleyin ihtiyar bir köy imamý geldi. Dereyipayân'da, Enver Paþa'nýn cesedini gördüðünü haber verdi. Bu haberi, bir müjde sa
Hemen koþtuk... Baktýk ki, Ruslarýn götürdüðünü zannettiðimiz þehit Paþa, burada yatýyor. Paþayý tanýmayan Ruslar, üzerinde
çizmelerini alýp gitmiþler.

Paþa'nýn yerde yatan cesedini âdeta göz yaþlarýmýzla yýkadýk. Üzerine bayrak örterek, etrafýna nöbetçiler konuldu. Kumandan
derhal toplandý. Kabir yeri ve cenaze merasimi tespit edildi. Þehadet haberi dalgalar hâlinde her tarafa yayýlýverdi. Bu kara
haberi duyan kadýn, erkek yollara dökülmüþler, inleye, aðlaya Çegen'e doðru geliyorlar. Çok kýsa bir zamanda Çeðen'de 25.000
fazla insan toplandý. Bu kara habere inanmayan birçok insanlar, hakikati gözleriyle gördükleri hâlde, acaba doðru mu diye
birbirlerine soruyorlardý. Halk, bir sel hâlinde...

Ceset, tabuta kondu... Hafýzlarýn tekbir sesleri, okunan mersiyeler, halkýn feryatlarý, yeri göðü inletiyordu. 30.000 kiþinin elleri
üzerinde, gök kubbenin altýnda þerefle sallandýðýný görmek istediði sevgili bayraðýna sarýlý olan tabutu aðýr aðýr ebediyet yolu

Paþa'nýn ölüm acýsýna tahammül edemeyerek ateþin içine dalan Belcivan Kumandaný Devletmend Bey'in tabutu ile Paþa'nýn t
yan yana...

Pýnarý gölgeleyen iri ceviz aðacýna yaklaþýyoruz. Acýlar daha derinleþiyor. Ahýret yolcularýnýn âkýbetleri burada...Yaklaþtýkça
çöken acý ölçüsüz, ifadesiz bir þekilde taþýyor... Bayýlanlar var... Ellerimiz üstünde taþýdýðýmýz bu kumandaný, topraðýn karan
istemiyoruz... 30.000 kiþinin acý sükûtunu haykýran ses, varlýðýn sýrrýna eriþemeyen insan aczini feryat ediyor.
Cenaze merasimi esnasýnda birçok bayýlanlar oldu... Bunlarýn arasýnda kumandan Faruk Bey'in de birdenbire yere düþtüðünü
gördük...

Dinî merasim bitti... Paþa'dan ebediyen ayrýlacaðýmýz an gelmiþti. Fanileri, ebediyete götüren mezarlara tabutlar yavaþ yavaþ i
Üzerlerine inen her toprak parçasý Türkistan tarihine çöken bir matem, sonsuz bir elemdi.

Cesedi topraða, ruhu da kalplere gömülen Enver Paþa'nýn mezarý Türkistan halký için mukaddes bir ziyaretgâh oldu... Günlerce
kabir etrafýnda dualar okundu.
Kumandanlardan Halil ve Paþa'nýn özel hizmetlerinde bulunan Mirza Muhiddin Beyler de þehit Paþa'nýn tabanca ve kanlý
çamaþýrlarýný Afganistan'da bulunan Osman Hoca ve Sami Beylere gönderdiler. Paþa'nýn tabancasý, o zaman Afgan Harbiye
Nazýrý olan Nadir Han'a Bedehþan'da takdim ediliyor. Sultan adýndaki atý da isteði üzerine Miralay Ali Rýza Beye veriliyor.

Afganistan'da hususi murahhasý olarak bulunan Bartýnlý Muhiddin, Halil ve Mirza Muhiddin Beyler de, Paþanýn çamaþýrlarýný
ailesine vermek üzere Ýstanbul'a hareket ediyorlar. Enver Paþa'nýn Hayatý Enver Paþa (1881 - 1922) 1880&rsquo;de
Ýstanbul&rsquo;da sýradan bir memurun oðlu olarak dünyaya gelen Ýsmail Enver için, yaþadýðý dönemden bugüne kadar pek ç
yorum yapýlmýþ, her yönüyle inceden inceye iþlenmiþtir. &ldquo;Enver Paþa&rdquo; adlý eseriyle bu konuda inceleme yapan Þe
Süreyya Aydemir, Enver Paþa&rsquo;yý 1908-1914 arasý döneme bakarak &ldquo;1908&rsquo;in Hürriyet Kahramaný Binbaþý
Enver Bey, iþte bu kýsa devrede Enver Paþa, daha doðrusu imparatorluðun tek söz sahibi olan, genç, inançlý, muhteris, daha
doðrusu hem kaderci hem de kaderini yaratan adam olarak sahnededir.&rdquo; tanýmlar. 1908&rsquo;de Genç Türkler
Ýhtilali ile yýldýzý parlayan Enver&rsquo;in hýzlý yükseliþi 1913&rsquo;te Yarbayken yine ayný senenin sonlarýnda Albaylýða, 19
sonra 1 Ocak 1914&rsquo;te Paþalýða yükselmesi ile baþlar. Kabineye Harbiye Nazýrý olarak girer; Genelkurmay
Baþkanlýðý&rsquo;ndan bir süre sonra da Baþkumandan Vekilliði yetkilerini de elinde toplar. Naciye Sultanla evlenip, saraya,
Padiþaha damat oluþu da bu safhaya rastlar. Enver Paþa kendini zirveye ulaþtýran basamaklarý yine kendi elleriyle döþemiþti.
Enver Paþa&rsquo;nýn vatanseverliði ve bu topraklara olan baðlýlýðý gerçektir. Bunun yanýsýra hayal gücünün geniþliði ve gerç
hayallerin zaman zaman birbirine karýþtýðý da inkar edilemez. Hayallerini süsleyen Ýran, Hindistan, Turan ve Kafkasya&rsquo;y
hakim olmak düþünceleri o günün þartlarýnda gerçek temeller oturmaz. Örneðin Cemal Paþa anýlarýnda &ldquo;Hakikati söylem
gerekirse, bu birinci Kanal Seferi yaptýðýmýz zaman hiç kimse bu Kanalýn nasýl geçileceðini bilmiyordu...&rdquo; der. Halbuki
Enver Paþa bu görevi, IV. Ordu Kumandanlýðý&rsquo;ný, Cemal Paþa&rsquo;ya teklif ettiðinde, Suriye&rsquo;deki asayiþ saðla
ve Kanal Seferini her ikisi de inanarak imzalamýþlardý. Bu sefer gerçekleþtiðinde ise Kanal Türk cesaretiyle dolmuþtu.
Kanal&rsquo;dan önce Sarýkamýþ&rsquo;ta yaþananlar ise tam bir felaketti. 90.000 askerden 10.000&rsquo;in sað kalabildiði,
özellikle de donmaktan ve açlýktan kurtulabildiði bu sefer, sonuçlarý açýsýndan korkunçtu. Hayatýnda Alay kumandanlýðý dah
yapmamýþ olan Enver Paþa tecrübeden ziyade gençliðinin getirdiði coþkuyla kumanda edecekti ordusunu. Amaç 1878 Berlin
Antlaþmasý&rsquo;nda kaybedilen topraklarý geri almaktý ve baþarýlý olacaðýna inanýyordu. Enver Paþa Ordu Kumandaný Has
Ýzzet Paþa&rsquo;nýn hava þartlarý, soðuk, karýn þiddeti gibi uyarýlarýna kulak asmaz ve taarruz emri verir. III. Ordunun ölüm e
bu. Enver Paþa Sarýkamýþ&rsquo;ta &ldquo;Hükümete&rdquo; baþlýklý bir vasiyet býrakýr. Hükümete &ldquo;Planým, Rusla
hemen iki misli faik iki Kolordu ile arkalarýna düþerek ricata mecbur etmek ve bu suretle XI. Kolordu ve Süvari Fýrkasýyla
takibolunan düþmaný karþýlayýp, tamamýyla mahvetmekti. IX. Ve X. Kolordu ve Süvari Fýrkasýný bekliyorum. Gelir de yetiþirse,
bozacaðým. Fakat gelmeden düþman zayýflamýþ kýtaatýmýza taarruz eder ve taarruzda muvaffak olursa o vakit Ordu mahvolmu
demektir. Þimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz harbettiler. Her manevrayý yaptýlar. Eðer Allah da yardým ederse,
muvaffakiyet katidir. Eðer muvaffak olmazsam, son neferimle beraber öleceðim. Bu halde vasiyetim: Ben vazifemi yaptýðýmý
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sanýyorum ve öyle ölüyorum. Yaþasýn dinim, vataným, Padiþahým. Eðer geride kalanlarýma yardým etmek isterseniz, refikam!
Efendi hazretlerinin muhassýsatý kafi deðildir. Kendisinin müreffehen yaþamasý için hiç olmazsa, Baþkumandanlýk muhassýsatý
kendi muhassýsatýna zammý ve ebeveynimin temini refahý ile, rahmeti ilahiyeye mazhariyetim için birkaç hayýr yapýlmasýný ric
eder ve tealisine çalýþmaktan baþka bir maksat beslemediðim din ve milletimin tealisine dua eder, tanýyanlara selam ederim.
Yaþasýn Müslümanlýk ve Osmanlýlýk ve Osmanlýlarýn Padiþahý Sultan Mehmet Han!&rdquo; Enver &ldquo;Servet namýna b
yoktur. Mamafih ne varsa, Refikam Sultan Efendi hazretlerine býrakýyorum.&rdquo; Enver Sarýkamýþ felaketinden sonra
orduya katýlýp görev almak için Sofya&rsquo;dan gelen M. Kemal ile Enver arasýnda þu konuþma geçer : &ldquo;Biraz sonra
Enver Paþa ile karþý karþýya bulunuyorduk. Enver Paþa, zayýf düþmüþ, rengi solmuþ bir haldeydi. Söze ben baþladým : Biraz y
Yok, o kadar deðil. Ne oldu? Çarpýþtýk. O kadar... Þimdi vaziyet nedir? Çok iyidir!.. Enver&rsquo;i daha fazla üzmek istemedim.
Kendi iþime sözü getirdim : Teþekkür ederim. Numarasý 19 olan bir tümene beni kumandan tayin buyurmuþsunuz. Bu tümen
nerdedir. Hangi kolordu ve ordunun emrinde bulunuyor? Ha, bunun için belki Genelkurmayla görüþürseniz daha kati malumat
alabilirsiniz. Pekiyi, o halde siz daha fazla rahatsýz etmeyeyim. Genelkurmayla görüþürüm...&rdquo; Enver Paþa için
söylenebileceklerin baþýnda onun duygusal ve aceleci kiþiliði bulunur. Ama þu gerçeði de belirtmek gerekir: Enver Paþa yetkili
olduðu andan itibaren kimilerini de küstürerek bir çok subayý emekliye ayýrmýþ ve orduya genç ve dinamik bir ruh getirmiþtir. Ge
siyasi hesaplaþmalar nedeniyle, gerekse yeniden teþkilatlanma çalýþmalarý amacýyla yapýlan bu iþlemde yaklaþýk 2000 asker
ordudan ayrýlmýþtý. Balkan harbinden yenik çýkmýþ olan Ordu, tüm yetersizliklere karþýn baþarý ve inançla mücadele etmiþtir. O
Ordusu bütün bu þartlara raðmen tam 4 yýl 10 ayrý cephede ayný güçle savaþý sürdürmüþtür. Zaten bunun içindir ki yorumcular
Paþa&rsquo;yý Büyük Kumandan olarak deðil, güçlü bir Ordu teþkilatçýsý olarak deðerlendirirler. 1.Dünya Savaþý ardýndan,
Almanya&rsquo;nýn yenilgisi ve Osmanlý&rsquo;yý Sevr Antlaþmasý&rsquo;na sürükleyen çöküþün ardýndan Kasým 1918&rsqu
Enver Paþa ülkeyi terk ediyordu. 1922 yýlýnýn 4 Aðustosu&rsquo;na kadar yurt dýþýnda çalýþmalarýný sürdürdü. Ve son gün Or
Asya&rsquo;nýn Pamir eteklerinde Çegan tepesinde vurularak þehit edildiðinde 42 yaþýndaydý.
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