


The Russan Occupaton of Erzurum n the Frst World War: The repercusons of the Oc-
cupaton n the Russan Press and Lterature, and n the World

Abstract  One of the mportant fronts that the Ottoman Empre fought durng the 
Frst World War was undoubtedly the Caucasus front. Compared to other fronts, 
the Ottoman and Tsarst Russa especally cared ths front because t was the ntal 
pont for attacks ntended drectly towards the center of Anatola. Erzurum became 
the target of Russa snce 1828-1829 Ottoman-Russan War. Also durng the Frst 
World War, Russan�s man am n the Caucasus front was to take over Erzurum. 
The most mportant reason why the Russans attacked Erzurum was that Erzurum 
was the headquarters of the Thrd Ottoman Army and also was the logstcal supply 
center for not only Eastern Anatola, but also for the Caucasus and the Iraq regon, 
provdng support for the operatons of the Turksh army.
A number of scentfc studes have been carred out regardng the occupaton of Er-
zurum. However, the queston of, how the Russan press and lterature of the perod 
handled the occupaton of an mportant fortress such as Erzurum and the resonaton 
of ths occupaton n Russa and n the world, has been neglected. Therefore, ths 
study examnes the vew of the Russan press and lterature on the occupaton of 
Erzurum and the reflectons of ths occupaton n Russa and n the world.
Keywords: The Occupaton of Erzurum, the Caucasus Front, Thrd Ottoman Army, 
General Nkolay Yudenç, Grand Duke Nkolay Nkolayevç.
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Giri

Birinci Dünya Sava �nda Osmanl Devleti için en mühim cephelerden 
birisi Do u Anadolu, yani Kafkas Cephesi olmu tur. Sava  ba lar ba lamaz 
Osmanl Ordusu ilk çat malarn da bu cephede yapm tr. Bölgede konu lu 
Osmanl III. Ordusu, Rus saldrlarn püskürtme e çal m , lakin muvaffak 
olamam tr. Hatta Enver Pa a�nn bizzat ordunun ba na geçerek yapt  Sar-
kam  Harekat da büyük bir hüsranla sonuçlanm tr. Sarkam �ta alnan ma -
lubiyet Osmanl III. Ordusunu çok ypratm tr. Harekatn ardndan Osmanl 
komuta kademesi artk tüm dikkatini Erzurum�un savunmasna çevirmi tir. 
Böylece ehrin Rus i galine dü memesi için planlar ve hazrlklar yaplmaya 
ba lanm tr. 

Osmanl Ordusu ehrin savunma hazrlklarn tamamlarken, Ruslar da taar-
ruz için uygun frsat aramaya ba lam , nihayet 1916 ylnn hemen ba nda ehre 
taarruz etme e karar vermi lerdir. Nitekim iddetli bir taarruzla da amaçladklar 
sonuca ula m , ehri ele geçirmi lerdir. Erzurum�un dü mesi Osmanl Devleti 
için büyük bir kayp olmu tur. Zira sava  kaybederek bölgeyi terkeden Osmanl 
Ordusunu takip eden Ruslar, çok da zorlanmadan Do u Anadolu�nun bir ksm 
ile Do u Karadeniz civarn kontrol altna alm lardr. 

Bu çal ma Erzurum�un Rus i galine u ramasn incelemekte, i galin nasl 
meydana geldi ini ve yanklarn Rus basn ve kaynaklar   nda ara trmak-
tadr. Rus basn ve literatürüne dayanarak hazrlanm  çal mann ek ksmnda 
konuya ili kin görseller yer almaktadr. 

Erzurum�un i gali konusunda dönemin Rus basn geni  bilgi vermi tir. 
Nitekim ana kaynaklar olmas hasebiyle dönemin askeri haberlerini yanstan 
Armeyskiy Vestnik, Golos III. Armii, Na  Vestnik, Listok Voyn, Soldatskiy Vestnik 
Petrogradskogo Voennogo Okruga, Vestnik X. Armii gibi gazetelerinin yansra, Le-
topis Voyn gibi sava  haberlerinden bahseden dergi de Erzurum�un nasl i gale 
u rad n geni  bir ekilde anlatm tr. Çal mada hem askeri haberlerden bahse-
den, hem de günlük yaynlanan gazeteler taranarak ehrin i gali ile ba l haber ve 
de erlendirmeler ara trlm tr. Çal mada dönemin Rus basnnn yansra gerek 
Sovyet döneminde, gerekse de birli in da lmasndan sonra konuya ili kin yazlan 
hatra ve ara trma eserleri de tetkik edilmi tir.

Sovyetlerin ilk yllarndan itibaren Kafkas Cephesi�nde meydana gelen sa-
va lar, ara trmaclarn dikkatini çekme e ba lam tr. Bu ara trmaclar içinde 
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Nikolay Korsun1 ve Andrey Zayonçkovski2 monografileri ile ilk çal malara imza 
atm lardr. Oldukça ayrntl bilgiler içeren monografilerde, Ruslarn zaferi abar-
tlarak anlatlm , Rus ordusundan övgüyle söz edilmi , Kafkas Cephesi�nin önemi 
gerekçeleri ile okuyucuya açklanmaya çal lm tr. 

Sovyetler Birli i�nin da lmasndan sonra özellikle Rus generalleri hakknda 
yazlan biyografi tarz eserlerde, Erzurum�un i galine dair ayrntl bilgiler veril-
mi tir. galin kahraman Kafkas Ordular Genelkomutan Nikolay Yudeniç�ten3 
bu eserlerde övgüyle söz edilmi tir. Bu nedenle çal mada son dönem ara trma-
clarndan Aleksey i ov,4 Nikolay Rutiç,5 Konstantin Zalesskiy6 ve Georgiy Por-
hunov7 gibi yazarlarn da eserleri incelenerek, i galin gerçekle mesinde büyük rol 
oynayan General Yudeniç hakkndaki de erlendirmeleri ve genel olarak olayn 
Rus tarih yazmna yanklar anlatlmaya çal lm tr.

Erzurum�un Konumu ve Ruslar çin Önemi

Konumu itibariyle güneyden kuzeye, do udan batya uzanan ticaret yollar-
nn kesi me noktasnda yerle en Erzurum, tarihin her döneminde bölgede varlk 
gösteren devletlerin dikkat merkezinde olmu tur. Bu yüzden tarih boyunca ehre 

 Nkolay Korsun, Erzurumskaya Operatsya: Na Kavkazskom Fronte Mrovoy Voyn v 95-9 
gg. (Moskva: Gosudarstvennoye Voennoye zdatelstvo Narkomata Oboron Soyuza SSSR, 
 ). 

 Andrey Zayonçkovsk, Mrovaya Voyna 94-98 g. g., , (Moskva: Gosudarstvennoye 
Voennoye zdatelstvo Narkomata Oboron Soyuza SSSR,  ). 

 Nkolay Nkolayevç Yudenç ( -  ), Çarlk ordusu general.  ylnda Rus Genel-
karargah Asker Akademsnden mezun olduktan sonra Rus-Japon Harb�ne katld.   
ylnda Kafkasya Asker Bölges karargah komutan oldu.  -   yllar arasnda Kafkas 
ordusu komutan olarak görev yapt. Mart  �den tbaren se Kafkasya Cephes genel-
komutanl na getrld. Ekm Devrm�nden sonra Bol evklerle ters dü erek Fnlandya�ya 
gtt.   ylnda Bol evklere kar  mücadele eden Kolçak Hükumet tarafndan Kuzey-Bat 
ordular genel komutanl  görevne atand.   ylnn Ekm aynda Petrograd� Bol evk 
Kzllardan almak üzere ordusuyla taarruz yapt, fakat ma lup edlerek Estonya�ya s nmak 
zorunda kald. Daha sonra se ngltere�de mültec olarak ya ad. �Yudenç�, Bol aya Sovets-
kaya Ensklopedya (BSE),  , clt , . 

 Aleksey i ov, Yudeniç: General Suvorovskoy kol (Moskva: zdatelstvo Veçe, ).
 Nikolay Rutç, Bely Front Generala Yudeniça (Moskva: zdatelstvo Russkiy Put, ).
 Konstantin Zalesskiy, Kto Bl Kto v Pervoy Mirovoy Voyne (Moskva: zdatelstvo Astrel, ).
 Georgiy Porhunov, Generalitet Russkoy Armiy v God Pervoy Mirovoy Voyn (94-98) 

(Omsk: zdatelstvo OmGPU,  ).
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sahip olmak için Roma- ran, Bizans-Selçuklu, Osmanl- ran ve son olarak da 
Osmanl- Rusya arasnda mücadele ya anm tr. 

Etraf yüksek da larla çevrili olan Erzurum tarih boyunca askeri açdan stra-
tejik bir öneme sahip olmu tur. Bölgenin kuzeyindeki Kafkasya�ya çkmak ve 
güneyindeki Ortado u�ya inmek imkan sundu u için özellikle Selçuklu Türk-
lerinin Anadolu�ya yerle mesinden sonra ehir büyük bir geli me göstermi  ve 
Anadolu�nun en büyük ehirlerinden birisi haline gelmi tir. 

Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemlerinde sava lar nedeniyle fazlaca tahriba-
ta u rayan Erzurum, Safeviler zamannda ah smail�in iile tirme propagandas 
sonucu bo alm , adeta sszla m tr.8 Kanuni Sultan Süleyman için de Erzurum 
özel bir öneme haiz oldu undan, sultan 1534�te Erzurum Eyaletini kurarak Dul-
kadiro lu Mehmet Han� ilk beylerbeyi olarak tayin etmi tir.9 

XVIII. Yüzyln ba ndan beri scak denizlere inme i öncelikli hedef olarak 
belirleyen Çarlk Rusyas, güneyden geçen ticaret yollarna ve bölgenin do al 
servetlerine sahip olmak amacyla Do u Anadolu bölgesi ile de ilgilenme e ba -
lam tr. Bunun ilk adm olarak XIX. yüzyln ba nda Do u Gürcüstan� ülke-
sine ilhak etmi 10 ve temelli olarak Güney Kafkasya�ya yerle mi , böylece Do u 
Anadolu�ya iyice yakla m tr. O zamandan itibaren Erzurum Ruslar için açk 
hedef haline gelmi tir. Erzurum�a hakim olann Asya�nn kaderinde söz sahibi 
olaca n dü ünen11 Çarlk yönetimi, ilk kez 1828-1829 Osmanl-Rus Sava �nda 
ehre kadar ilerleme ba ars göstermi  ve ksa bir süreli ine olsa da ehri ele ge-

çirmi tir. Fakat sava  sonunda imzalanan Edirne Anla mas ile bölgeden çekilmek 
zorunda kalm tr.12 

1877-1878 Osmanl-Rus Sava nda Erzurum yeniden Ruslarn hedefinde ol-
mu tur. 20 Kasm 1877�de Kars Rus ordusu tarafndan i gal edilmi ,13 Erzurum 

 Cevdet Küçük, �Erzurum�,  Türkiye Diyanet Vakf slam Ansklopedisi (D A),  , , .
 Ali Aktan, �Tarih çinde Erzurum�un Yeri ve Önemi�, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi,  (  ), s. .
 Do u Gürcistan�n Çarlk Rusya�sna ba lanmas konusunda daha geni  bilgi için bkz. 
Ramin Sadgov, �Rus-Gürcü li kilerinin Tarihi Geli imi ve Do u Gürcistan�n Çarlk 
Rusyas�na Ba lanmas�, Uluslararas Sosyal Ara trmalar Dergisi,  ( ), s. - .  

 Boris Kolyubakin, Na Maloaziatskom Teatre Vsemirnoy Voyn 94-95 g. g. Bagdadskaya 
Jeleznaya Doroga (Petrograd: Tipografiya Nikolayevskiy Voennoy Akademiy,  ), s. . 

 Birinci Dünya Harbi�nde Türk Harbi Kafkas Cephesi: . Ordu Harekat, clt II, II. Ktap, 
(Ankara: Genelkurmay Basmev,  ), s. . 

 �Oftsalnaya Çast�, Kavkaz,  Kasm , s. . 
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tehdit altna dü mü tür. Lakin defalarca Erzurum�a saldrmasna ra men Rusya 
ehri alamam tr.14 Bunun sebebi, Osmanl sultan Abdülhamit�in, Do u Anado-

lu�daki ordu komutan Ahmet Muhtar Pa a�ya gönderdi i fermanda, Erzurum�un 
Osmanl için öneminden bahsetmesi ve Rus i galine frsat vermemesini tembih 
etmesi olmu tur.15 Sava  3 Mart 1878�de taraflar arasnda imzalanan Ayastefanos 
Anla mas�yla sona ermi tir.16

Dünya Sava �nn Ba lamas ve Taraflar Arasndaki lk Çat malar.

29 Ekim 1914�te Türk bayra  ta yan iki sava  gemisinin Karadeniz ky-
sndaki Rus ehirlerini bombalamas üzerine, Osmanl Devleti fiilen sava a gir-
mi  oldu.17 Çarlk Rusya�s ertesi gün Osmanl ile diplomatik ili kilerini keserek 
stanbul�daki Rus elçilik heyetini derhal ülkesine geri ça rd.18 2 Kasm�da ise 

Çar II. Nikola bir manifesto yaynlayarak Osmanl Devleti�ne sava  ilan etti ini 
açklad.19 Ayn zamanda Kafkas Ordusu�na snr geçme ve Osmanl ordusuna 
saldrma emri verdi.20 

 Hem Çarlk hem de Sovyetler döneminde baz Rus kaynaklar Erzurum�un  ylnda 
Ruslarn i galine dü tü ünden bahsetmektedirler. Nitekim Çarlk döneminde yaynlanan 
Listok Voyn gazetesinin  ubat   tarihli saysnn birinci sayfasnda Erzurum�un  
ylnda Ruslarn eline geçmi  oldu u vurgulanm tr. Listok Voyn,  ubat  , s. . Ayn 
bilgi Novoye Vremya gazetesinde de yer alm tr. Novoye Vremya,  ubat  , s. . Sovyetler 
döneminde ise Büyük Sovyet Ansiklopedisi�nin . cildinde yer alan � -  Rus-Türk 
Harbi� ba lkl maddede Erzurum�un  ylnda Ruslarn eline geçmi  oldu u kaydedil-
mi tir. �Russko-Turetskaya Voyna - �, Bol aya Sovetskaya Ensklopediya, Tom , 
Moskva  , s. . Oysa bilindi i gibi -  Osmanl-Rus Sava �nn sonunda ba -
lanan Ayastefanos Antla mas maddeleri arasnda Erzurum�un Rusya i galinde bulundu u 
söz konusu olmam tr. Muhtemelen, Çarlk dönemindeki gazeteler   ylnda ehrin Rus 
ordusunun eline geçmesini heyecanla haberle tirirken yanl  bilgiyi aktarm  ve bu bilgi 
daha sonraki baz Rus kaynaklarnca da tekrarlanm tr.   

 �Erzurum-Kaput�, Letopis Voyn 94-9 G. G.,  (  ubat  ), s. . 
 �Oftsalny Çast�, Kavkaz,  ubat , s. . 
 Nikolay Novikov, Operatsiy Na Çernom More  Sovmestnye Deystviya Armiy  Flota Na 
Poberejye Lazistana (Leningrad: zdaniya Voennaya Morskaya Akademiya RKKA,  ), 
s. . 

 �K Vstupleniyu Turtsiy�, Reç,  Kasm  , s. . 
 Dimitri Bulgakovski, Velikaya Voyna V 94, 95, 9 Godah: Vdayu iesya Sobtiya 

Na Puti Za it Rossiy V Eyo Tselosti, Çesti  Dostoinstve (Petrograd: Tipografiya Ob estva 
Rasprostroneniya Religiozno-Nravstvennoye Prosve eniy,  ), s. - . 

 �Novosti Dnya�, Sibirskaya Jizn,  Ekim  , s. . 
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Ruslarn bu aceleci ve sert tavrlarna kar  Osmanl ilk günler ortam 
sakinle tirici admlar atmaya çal t. Nitekim Petrograd�taki Osmanl elçisi 
meydana gelen olay nedeniyle Rus makamlarna üzüntüsünü dile getirdi. Elçi 
Türk tarafnn masum oldu unu ifade ederek, olayn srf Rus sava  gemileri-
nin birtakm faaliyetlerinden dolay meydana geldi ini, bir daha da tekrar-
lanmayaca n ümit etti ini belirtti.21 Lakin Rus hükumeti ani bir ekilde 
yaplan bu basknn Rus halkn a a lamaya yönelik a r bir hakaret oldu u-
nu belirterek olay sava  nedeni yapt n açklad.22 Bunun üzerine Osmanl 
Devleti de 12 Kasm�da ngiltere, Fransa ve Rusya�ya resmi olarak sava  ilan 
etti ini duyurdu.23 

Çarlk hükümeti sava a karar verdi i esnada Kafkas Cephesi�ndeki Rus or-
dusunun durumunun çok da iyi oldu u söylenemezdi. Çünkü Rusya hükumeti 
Kafkas Cephesi�ne di er cephelere kyasla daha az önem vermekteydi. Öyle ki 
muhtemel tehdide ra men Sibirya Kolordusunu bile Bat Cephesine sevketmi -
ti.24 Bu yüzden bölgede sadece bir Kolordusu bulunuyordu. Onun da görevi cep-
he hattn muhafaza etmek ve Osmanl ordusunun bir saldrs olursa, sol hattna 
Bakü�yü, merkeze de Gürcüstan Askeri Yolu�nu alacak ekilde savunma hatt olu -
turmasyd.25 Fakat yine de Kafkas Cephesi�nde muhtemel Osmanl tehdidine 
kar  önlemler alan Rus Karargah, cephe hattna 22 piyade taburu, 8 Kazak Sü-
vari Bölü ü, 78 makineli tüfek ve 34 top sevketti.26

Sava n ba lamasyla Ruslarn dikkati yeniden Erzurum�a yöneldi. Çünkü 
Erzurum o dönemde Osmanl�nn güney ve do udaki askeri operasyonlarnn 
beyin merkezi, ayn zamanda büyük miktarda askeri cephanelik ve gda üssüne 
sahip müstahkem bir kaleydi.27 Ruslara göre, Osmanl Devleti ehre sahip olma-

 Reç,  Noyabr  , s. . Haber gazetenin man etinde yer alyordu, lakin herhangi bir ba lk 
kullanlmam tr. 

 Maurice Paleologue, Tsarskaya Rossiya Vo Vremya Mirovoy Voyn (Moskva-Petrograd: 
Gosudarstvennoye zdatelstvo,  ), s. . 

 Ali Ka yu un, Osmanl Devleti�nin I. Dünya Sava �na Giri i ( stanbul: Yeditepe Yaynlar, 
), s. . 

 Valentn Emets, Oçerk Vne ney Poltk Rossy V Perod Pervoy Mrovoy Voyn, (Moskva: 
zdatelstvo Nauka,  ), s. .

 Emets, Oçerk Vne ney, s. . 
 Aleksey  ov, �Kavkazsky Front�, Vktor Malkov (ed.), Pervaya Mrovaya Voyna: Prolog XX 
Veka, (Moskva: zdatelstvo Nauka,  ), s. . 
 Kolyubakn, Na Maloazatskom, s. . 
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sndan dolay, ran ve Güney Kafkasya�da rahat bir ekilde askeri operasyonlar 
yapabilirdi. Bu ise Kafkas Cephesi�nde Rusya�nn i ini zorla trabilirdi.28 

Gerçekten de Erzurum co rafi konumu itibariyle Kafkasya, ran, Hindistan, 
Msr ve Süvey  kanalna uzanan yollarn kesi ti i noktadayd. Ruslar onu Küçük 
Asya�nn zenginliklerine açlan bir kap olarak görüyordu.29 Erzurum�a ilgisin-
den dolay Rusya, sava n daha ba larnda ngiltere ve Fransa ile anla arak, Do u 
Anadolu30 bölgesinde operasyonlar yapma hakkn elde etmi ti.31 Anla maya göre, 
Ruslar bölgede operasyonlar yaparak Osmanl�y me gul etmeli, böylece bat ve 
güney cephesinde sava an ngiltere ile Fransa�nn i ini kolayla trmalyd.

Ruslarn Do u Anadolu�ya olan özel ilgilerinin temelinde, bölgede ya ayan 
Ermenileri çkarlar için kullanmas gerçe i de yatyordu. Daha sava  ba lamadan 
Ermeni Katolikos�u Be inci Gevork, Kafkasya Naibi llarion Vorontsov-Da kov�a 
gönderdi i 5 A ustos 1914 tarihli yazsnda tüm Ermeni halknn Osmanl aleyhi-
ne sava mak için heyecanla bekledi ini belirtmi ti.32 Sava n ba lamasyla beraber 
Do u Anadolu�da ya ayan Ermeniler, Rus çarna destek mektuplar göndererek 
Müslümanlarn boyunduru u altnda ya amak istemediklerini ve Hristiyanlar 
kurtaracak Rus ordusu için dua ettiklerini ifade ettiler.33 Di er yandan gönüllü 
askeri birlikler olu turarak Rus ordusuna destek verme e ba ladlar. Fakat o s-
rada Kafkas Cephesi�ndeki Rus askeri komutanl  onlara silah temin etmekte 

 �Padeniye Erzuruma�, Letopis Voyn 94-9 G. G., , (  ubat  ), s. .
 Kolyubakin, Na Maloaziatskom, s. . 
 Rus kaynaklar Do u Anadolu bölgesi için genelde Ermenistan tabirini kullanyorlard. Zira 
onlara göre, Erzurum�un da içinde oldu u bölge, tarihi bir �Ermeni topra �yd. Dolaysyla 
sava  yllar boyunca bölgeye �Ermenistan� diyerek dünya kamuoyunun zihninde bölgenin 
Ermenilere mahsus oldu u dü üncesini canl tutmaya çal m lard. Oysa asl amaçlar fark-
lyd. Zira Ermeniler üzerinden Do u Anadolu�ya müdahaleyi hukuki bir zemine oturtmaya 
çal yorlard. Aslnda buna uygun bir plan daha önce Güney Kafkasya�da, özellikle de 
Karaba  ve civarnda denemi lerdi. Nitekim II. Katerina Karaba �da bir Ermeni vilayeti 
kurma projesi geli tirmi , fakat Karaba  Han� brahimhalil Han�n tam zamannda olaya 
müdahele etmesiyle buna muvaffak olamam t. Bu konuda daha geni  bilgi için bkz: Peter 
Grigoryeviç Butkov, Material Dlya Novoy storiy Kavkaza s  Po 80 God, II, (Sankt 
Peterburg: Tipografiya mperatorskoy Akademiy Nauk, ), s. .  

 Korsun, Erzurumskaya Operatsiya, s. . 
 Musa Gasml, Kafkaslar�da Ermeni Sorunu 4-90, (Ankara: pek Üniversitesi Yaynlar, 

), s. . 
 Sean McMeekin, I. Dünya Sava �nda Rusya�nn Rölü, Nurettin Elhüseyni (çev.) ( stanbul: 
Yap Kredi Yaynlar ), s. . 
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zorland. Bu nedenle General Nikolay Yudeniç, Tiflis�teki Rus Karargâh�ndan 
silah talebinde bulundu.34 

Ermenilerin istekli olu u Çarlk yönetimini harekete geçirdi. Nitekim sa-
va n ba lamasyla onlar Osmanl Devleti aleyhine kullanmaya karar verdi. Rus 
Çar II. Nikola, 21 Kasm 1914�te Fransz siyasetci ve tarihci Maurice Paleologue 
ile yapt  bir söyle ide Ermeniler üzerinden Rusya�nn menfaatlerinin nasl olma-
s gerekti i konusunda fikirlerini payla t. Ermenileri �Türklerin tehdidi altnda� 
brakmay dü ünmedi ini ifade eden Çar, �Ermenistan� Rusya�ya birle tirmem ge-
rekiyor mu? Onu sadece Ermeni halknn özel ricas olursa yaparm. E er olmazsa, o 
zaman onlar için bir hükumet olu tururum. Sonuçta, imparatorlu um için Bo azlar 
vastasyla rahat bir çk  bulmalym�35 diyerek Rusya�nn çkarna göre gereken 
admlar ataca nn sinyalini verdi. 

Görüldü ü gibi Erzurum�a yakla mak konusunda bölgede ya ayan Ermeni-
leri kullanmak Rusya için öncelikli hedefti. Fakat daha da önemlisi ehrin siyasi, 
idari, stratejik, ekonomik ve ticari açdan büyük öneme sahip olmasyd.36 Bu 
yüzden ehri ele geçirerek öncelikle Güney Kafkasya�ya yönelik Osmanl teh-
ditlerini bertaraf etme i, ardndan ise Mezopotamya�ya ula may ve böylece n-
gilizlerin elini rahatlatmay planlyordu. Di er yandan Rusya�nn bir hedefi de 
Do u Anadolu�dan Karadeniz kylarna ula makt. Fakat bunun için de öncelikle 
Erzurum�un Osmanl Devleti�nden alnmas gerekiyordu.37

Erzurum�a Taarruzdan Önce Ruslarn Yapt  Hazrlklar

Çanakkale Sava  tilaf Devletleri için büyük bir yenilgiyle sona erdi. stan-
bul ve kylarn ele geçiremeyen tilaf Devletleri, çat may bu kez Balkanlar�a, 19 
Eylül 1915�te Almanya ve Osmanl ittifak ile beraber sava a katlan Bulgaristan 
üzerine yönlendirdiler.38 Bu durum Osmanl Devleti�ne Do u�da Rus Ordusuna 
kar  operasyon yapma frsat verdi. O günlerde Do u Anadolu�daki Rus Karar-
gah la vedilen Gelibolu Cephesi�ndeki Osmanl ordusunun do uya kaydrla-

 McMeekin, I. Dünya Sava �nda, s. . 
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ca  istihbaratn elde etmi ti.39 Ruslara göre Osmanl askeri erkannn bu plan 
gayet do al, beklenen bir geli meydi.40 Yalnz Erzurum�daki III. Osmanl Ordu-
sunun takviye almas Ruslar zor duruma dü ürebilirdi. Bu nedenle Kafkas Or-
dusu Genelkomutan General Nikolay Yudeniç, Türklerden önce harekete geçe-
rek 1916 ylnn ilkbahar beklenmeden Erzurum üzerine taarrz yaplmasna ve 
Osmanl�nn III. Ordusunun kesin bir ekilde imha edilmesine yönelik bir plan 
hazrlad.41 Plana göre, taarruza eldeki bütün güçlerle topyekun ba lanmas, II. 
Türkistan ve I. Kafkasya Kolordularnn yansra, Batum ve Van civarndaki askeri 
birliklerin de aktif olarak operasyonlara katlmas kararla trld.42 Taarruz tarihi 
olarak da Aralk aynn sonu, ylba  kutlamalarndan iki gün öncesi seçildi.43 

Türk taraf a r k  artlarnn sürdü ü Kafkas Cephesi�nde Noel öncesi her 
hangi bir taarruz beklemiyordu.44 Zaten yapt  istihbari çal malar beklentisine 
kar lk veriyordu. Zira bölgede görevli iki Rus piyade tümeniyle iki Plastun45 
Tugay o günlerde Avrupa cephesine sevkedilmi ti. Ayrca yollarn karla kapal ol-
masndan dolay Kafkasya�dan Do u Anadolu�daki Rus cephe hattna yeni destek 
kuvvetlerinin sevki mümkün görünmüyordu. Bu nedenle Osmanl ordu komu-
tanl  k  mevsimini güneyde ngilizlere kar  operasyonlar yaparak de erlen-
dirme i dü ünüyordu. Kafkas Cephesi�ne ise ancak 1916 ylnn ilkbaharndan 
itibaren yo unla may planlyordu.46 

Halbuki tam o srada Kafkas Ordular Genelkomutan General Yudeniç yeni 
bir operasyon plan hazrlad. Plann gayesi, do ruca Osmanl ordusunun mer-
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kezine do ru iddetli bir taarruz yaparak yarma giri iminde bulunmakt.47 Nite-
kim güneyde yüksek ve yolu olmayan Palandöken srada lar, kuzeyde ise sarp 
Do u Karadeniz da lar ku atma harekat yapmaya frsat vermiyordu.48 Yarma 
harekat için seçilen yer Çilligöl Da �nn kuzeyindeki da lk bölge oldu.49 Ge-
neral Yudeniç�in planna göre, öncelikle II. Türkistan Kolordusu kuzeyden, Oltu 
yönünde a rtma saldrs yaparak Türk ordusunun dikkatini kendine çekmeliy-
di. Ardndan ise 2 gün sonra I. Kafkasya Kolordusu do udan, bütün iddetiyle 
operasyona ba lamal, her iki kolordunun arasndaki bölgeden di er hatlardaki 
birlikler Osmanl�nn zayf hatlarna yüklenerek ani, hzl ve iddetli taarruzla 
yarma giri iminde bulunmal ve Köprüköy�ü ele geçirmeliydi.50 

Fevzi Çakmak, Rus karargahnn bu plan ile ilgili: �Gerçekten yaptklar 
yarma noktas öyle seçilmi tir ki buras ancak iyi bir inceleme ve ara trma ürünü 
olabilir. Prejevalski bu çevrede 1 yl konsolosluk yapm , her yeri ö renmi ti. Ayrca 
top yolunu da ke fetmi ti. Böylece sava  ba laynca kendisi en zor noktaya gelerek 
Erzurum�u kuzeyden ku atma ve yarma harekat ile sava  yakndan etkilemi tir.�51 
diyerek yarma harekatnda seçtikleri mevzinin Ruslar için isabetli oldu unu be-
lirtmektedir. 

Yalnz plan Rus ordusu için oldukça riskli ve zor bir tercihti. Çünkü 1915 
sonundan itibaren Osmanl ordusunun büyük ço unlu u Pasinler vadisi ve Ol-
tu-Erzurum yolu üzerindeki mühim hatlarda toplanm t. Oltu�da, Ruslarn II. 
Türkistan Kolordusunun kar snda Osmanl�nn X. Kolordusu mevzilenmi ti. 
Pasinler hattnda ise I. Kafkasya Kolordusu, XI. ve IX. Türk Kolordularyla kar  
kar ya bulunuyordu.52 
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Plann eksiksiz uygulanmas için Rus Karargah öncelikle askeri k  artlarna 
hazrlamaya karar verdi. Fakat bütün hazrlklar oldukça gizli yapld.53 Baz bir-
likler cephe gerisinde dinlendirilmeye alnd. Yo un kar ya  ndan dolay bütün 
askerlere scak kyafetler ve k lk çizmeler da tld. Operasyon srasnda karlarn 
parltsndan gözlerin korunmas için gözlükler temin edildi. Askerin karda fark 
edilmemesi için beyaz kyafetler diktirildi.54 Bölgenin so uk olmas operasyona 
katlan askerleri donma tehlikesine sokabilirdi. Bu nedenle snmas için her aske-
rin yanna iki odun parças almas emredildi.55 Ayrca taarruz srasnda bölgedeki 
nehirlerin slanmadan geçilmesi gerekirdi; binaenaleyh askerlere yanlarna kaln 
ve düz a açlar almalar talimat verildi.56 Askeri birlikler arasnda irtibatn kop-
mamas adna tahrip olan tüm telefon hatlar yeniden onarld, hatta yeni hatlar 
çekildi.57 Bu arada askeri malzemelerin rahat bir ekilde cephe hattna ta nmas 
için Erzurum�a do ru uzanan yollar tamir edildi; kardan temizlendi ve i lek hale 
getirildi. Askeri cephanelikler orduya yakn mevzilere nakledildi. Planda operas-
yonun tüm ayrntlar yer ald na göre, taarruz srasnda hava tahminlerinin ö -
renilmesi ve birliklere ula trlmas da unutulmad. Bunun için bölgede küçük 
metereoloji istasyonlar kuruldu. Bu istasyonlar ile karargah arasnda ba lantlar 
sa land.58 Di er yandan cephe hattna o zamann son teknolojisi olan uçaklar ve 
kamyonetler sevkedildi. Özellikle operasyona hazrlk a amasnda uçaklar saye-
sinde Rus komutanl , Osmanl ordusunun mevzileri hakknda mühim bilgiler 
elde etti.59 Velhasl, yaplan bu askeri ve teknolojik hazrlk Erzurum�un ele geçi-
rilmesinde büyük rol oynad.60 

Taarruza hazrlanld  üphesi uyandrlmamas için tüm çal malar ayr 
ayr günlerde, oldukça a r bir ekilde yapld.61 Askeri birliklere geceleri takviye 
gönderilirken gündüzleri birlikler �alenen� mevzilerden çektirildi. Bununla Türk 
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tarafnda askeri birliklerin saysnn azaltld  izlenimi uyandrlmaya çal ld.62 
Di er yandan kastl olarak Rusya�nn ran taraflarnda taarruza hazrland  hak-
knda söylentiler ortaya atld.63 Nitekim operasyondan 4 gün önce, Rus Kararga-
h tarafndan IV. Kafkasya Avc Tümenine uydurma bir ifresiz telegraf gönderildi. 
Telegrafta ran tarafna gönderilmek üzere Sarkam  istasyonunda hazr birlikle-
rin bekletildi inden bahsedildi.64 

Rus Karargah gizlice hazrlk yaparken Türk tarafnda durum hayli skn-
tlyd. Karadeniz kysndan ran snrna kadar geni  bir cephede mevzilenen 
orduda sava  araç gereçleri, sa lk malzemeleri ve ta t araçlar yetersizdi.65 Di er 
yandan Türk askeri bir önceki yl Sarkam  Harekat�nda alnm  a r yenilginin 
psikolojik basks altndayd. Böyle bir ortamda III. Ordu komutan Mahmud 
Kamil Pa a�nn stanbul�a gitmesi ilginç bir geli me oldu. Pa ann stanbul�a gi-
di  sebebi kaynaklarda farkl de erlendirilmektedir.66 Fevzi Çakmak, cephede 
durumu tehlikeli gördü ü için pa ann gitti ini söylerken,67 Aziz Samih, Enver 
Pa a�nn olur olmaz emir ve nasihatlerinin buna sebep oldu unu belirtmektedir.68 
Fakat gerçek olan, tam da Rus taarruzunun akabinde ordunun komutansz kalm  
olmasyd.

Mahmud Kamil Pa a stanbul�da Enver Pa a�dan kuvvet talebinde bulundu. 
Lakin Enver Pa a bu talebe olumlu yant vermedi. Dahas III. Ordunun olas bir 
taarruzu püskürtebilecek güçte oldu unu ilave etti, çok zor durumda kalnmas 
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halinde Sivas�a kadar çekilebilinece ini söyledi.69 Bununla Osmanl Genel Karar-
gahnn durumun ciddiyetinin farknda olmad  anla ld.70 

Hazrlklar tamamen bitirmi  Rus Karargah, taarruz için uygun zaman 
bekleme e koyuldu. Lakin Rus ordusundaki birçok komutan bile taarruzdan ha-
bersizdi.71 General Yudeniç, Türk istihbaratnn haberdar olmamas için ba lama 
emrini telegrafla almaktan kaçnd. Bu yüzden bizzat Tiflis�e giderek Grandük 
Nikola Nikolayeviç ile bir görü me yapt. Ona operasyonun amacn, yaplan ha-
zrlklar, Osmanl ve Rus askerlerinin mevcut durumunu aktard, raporlar sundu. 
Böylece Kafkasya Genel Naibi Grandük Nikolay Nikolayeviç�in olumlu görü ü-
nü almay ba ard.72

Tiflis�ten döndükten sonra Kars�taki ordu karargahnda bir toplant yapan 
Yudeniç, saldr karar hakknda komutanlarn bilgilendirdi. Hazrlklar ve saldr 
kararndan hiç kimseye bahsedilmemesini istedi. Taarruz plan üzerinde geni  bir 
ekilde durdu. Türk tarafnn üphelenmemesi için oldukça hassas davrandkla-

rn ve operasyona katlacak askerlerin so uk k  ortamnda zarar görmemesi ne-
deniyle en küçük ayrntlara bile dikkat ettiklerini belirtti. Binaenaleyh, General 
Yudeniç gizli taarruz hazrl n ba aryla tamamlayabildi.73 

Köprüköy Çat malar

Gerek Türk gerekse Rus kaynaklar çat malar ba lamadan önce ordularn 
mevcut durumu hakknda farkl rakamlar vermektedir. Zayonçkovski, 126 Rus 
piyade taburuna kar  Osmanl�nn 132 taburunun oldu unu söyler.74 Korsun�a 
göre ise Ruslarn toplam 118 piyade taburuna kar  Türk tarafnn 122 piyade 
taburu vardr.75 Maslovski, Rus piyade taburunu 129, Türk taburunu ise 174 
olarak kaydeder.76 Rus kaynaklarnda ordu saylar hakknda net bilgi bulunma-
makla beraber Korsun eserinde, Rus kuvvetlerinin Türk kuvvetlerinden 16.000 
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daha fazla oldu unu zikretmi tir.77 Son dönem Rus ara trmaclarndan Maksim 
Oskin, Korsun�un verdi i rakamlar üzerinden yapt  de erlendirmede Kafkas 
Ordusu�nun 153.200 süngü ve 27.630 klçtan, III. Ordu�nun ise 110.000 süngü 
ve 10.000 gayri nizami Kürt gönüllü süvarisinden ibaret oldu unu vurgulam tr.78

Lakin Türk kaynaklarnda verilen rakamlar Türk ordusunun saysnn daha az 
oldu unu göstermektedir. Nitekim Fevzi Çakmak Türk ordusunun muharip gü-
cünün toplam 65.000 oldu unu zikretmi tir.79 Enver Ziya Karal da Türk ordusunu 
60.000 olarak göstermi , Rus ordusu için ise 110.000 rakamn telaffüz etmi tir.80 
Genelkurmay Ba kanl nn Kafkas Cephesi�nde III. Ordu Harekât adl eserinde 
ise Türk ordusunun muharip gücünün 74.000 civarnda oldu u kaydedilmi tir.81

Çat malardan önce Ruslarn top sayna göre Türklerden daha iyi durum-
da olduklar bilinmektedir. Nitekim Rus toplar 135 adet daha fazlayd ve Türk 
toplarna kyasla sava n seyrini de i tirebilecek kalitedeydi. Ayrca Rus ordusun-
da 10 uçak ve 150 kamyonet bulunuyordu. Taraflarn arka cephedeki yedek ta-
burlarna bakld nda da, Osmanl ordusunun 9 taburuna kar lk, Rus Kafkas 
Ordusu�nun 32 yedek taburunun oldu u kaynaklarca belirtilmektedir.82 

Hazrlklar tamamlayan Ruslar taarruzdan birkaç gün önce ordu karargahn 
Karaurgan�a ta dlar.83 Bu arada 23 Aralk ak am Tiflis�e giden General Yude-
niç, Grandük Nikola�y taarruzla ilgili bilgilendirdi ve ondan gerekli talimatla-
r ald.84 Tiflis�ten döndükten sonra ise 28 Aralk 1915 gecesi General Mihail 
Alekseyeviç Prejevalski komutasndaki II. Türkistan Kolordusuna Oltu yönünde 
taarruza ba lamas emrini verdi.85 Kolordunun öncelikli hedefi Gökda  ele geçir-
mekti. En kapsaml saldry 4. Türkistan Avc Tümeni, Karada �a yapt.86 Fakat 
II. Türkistan Kolordusunun kar snda X. Türk Kolordusu büyük bir direni le 
saldrlar püskürtme i ba ard. Ma lup olan Ruslar 300�ten fazla ölü brakarak 
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geri çekilmek zorunda kald.87 Lakin buna ra men Tortum Gölü�nden Mirgemir 
Geçidi�ne kadar olan cephe boyunca Rus saldrs iddetle devam etti. Böylece 
II. Türkistan Kolordusu Gökda � alamasa da Oltu Nehri�nin do usunda baz 
yerlerde ba ar elde edebildi.88  

II. Türkistan Kolordusunun taarruzundan iki gün sonra, General Petr Kali-
tin komutasndaki I. Kafkasya Kolordusu Köprüköy�deki Türk mevzilerine do ru 
saldr ba latt.89 Türk IX. Kolordusu her ne kadar hazrlksz yakalansa da büyük 
bir direni le Rus taarruzunu durdurmaya muvaffak oldu. Özellikle Erzurum yolu 
üstündeki Azap köyü hattnda, Rus hamleleri püskürtüldü. ki gün boyunca süren 
çat malarda I. Kafkasya Kolordusu büyük kayplar verdi ve herhangi bir ilerle-
me kaydedemedi. Lakin bu çat malarda Türk ordusunun kayb da büyük oldu.90 
Dahas Rus taarruzunu engellemek üzere yedek taburlarn sahaya sürülmesi, daha 
sonraki çat malarda kayplarn yerinin doldurulmas sorununu ortaya çkard.91 

Rus generali Yudeniç�in asl plan, Osmanl birliklerini Köprüköy hattna 
çekmekti. Zira bu sayede di er hatlarda açk ortaya çkabilece ini ve o zaman 
yarma harekatn zayf hatlardan yapabilece ini dü ünüyordu. Bu yüzden I. Kaf-
kasya Kolordusu komutanna durmadan saldrya devam edilmesi talimatlar 
veriyordu.92 Lakin bütün bu saldrlara ra men Rus ordular ilk günlerde Türk 
savunma hatt kar snda ba arsz oldular. 

Bunun üzerine General Yudeniç 31 Aralk�ta Tortum Gölü�nden Mirgemir 
Da �na kadar bütün cephe boyunca saldr emri verdi.93 III. Ordu yine iddetli 
direni  gösterdi. Hatta bütün Rus saldrlar püskürtüldü ü gibi, zaman zaman 
Türk ordusunun kar  saldrya geçti i de görüldü.94 Türk direni i Rusya�da Kaf-
kas Cephesi�nde i lerin iyi gitmedi i söylentilerinin ortaya çkmasna neden oldu. 
Bu yüzden Kafkas Ordusu Genel Karargah bir açklama yaparak söylentilerin 
yalan oldu unu açklamak zorunda kald.95
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General Yudeniç 1 Ocak�ta bütün ordulara bir kez daha kesin taarruz emri 
verdi. Türk komutanl  asl saldrnn Pasinler yönünde yo unla aca n tahmin 
etti inden kuzey hatlarn çok da önemsemeyerek askeri birlikleri Pasinler hattna 
toplad. Lakin Ruslar ortaya çkan bu frsat derhal de erlendirdiler. Nitekim Ge-
neral Volo in Petriçenko komutasndaki 263. Gunib Alay ile desteklenen Gene-
ral Vorobyov komutasndaki IV. Kafkasya Avc Tümeni, kuzey hattnda Çilligöl 
Da , Karabyk, Koziçan tepesinden, Türk ordusunun hiç beklemedi i yerden, 
ani bir yarma taarruzu ba lattlar.96 Böylece hzla kuzey hattnda ilerleyen Rus 
güçleri, I. Kafkasya Kolordusuna kar  sava an XI. Türk Kolordusunun cephe 
gerisine sarkmay ba ardlar.97 Türk ordusu zor duruma dü tü; çünkü kuzeyden 
gelen Rus güçlerini durduracak askeri kuvveti yoktu. 

Rus güçlerinin cephe gerisine sarkmas Türk birlikleri arasnda ku atmaya dü -
me endi esine neden oldu. Haber ksa zamanda Osmanl askerleri arasnda yayln-
ca III. Ordu komutan Abdülkerim Pa a, 3 Ocak�ta birliklerin Erzurum kalesine 
do ru çekilmesini emretti.98 Bunun üzerine direni i brakan Osmanl ordusu cep-
haneliklerini kendi eliyle patlatarak Erzuruma do ru düzensiz bir ekilde geri çekil-
me e ba lad.99 Fakat panik havasnda meydana gelen çekilme esnasnda çok sayda 
top ve askeri malzeme atl kald.100 Bunlara ise Rus ordusu tarafndan el kondu.101 

Pasinlerin kuzeyindeki cephe hattnn çökmesinden sonra, ayn günün ak-
am 4. Kafkasya Avc Tümeni Köprüköy�e girdi.102 Di er yandan I. Kafkasya 

Kolordusu da ilerleyerek Köprüköy�e ula t. Böylece Rus Karargahnn planlad  
yarma harekat ba aryla sonuçland ve Erzurum üzerine taarruz için büyük bir 
avantaj elde edildi.

Haliyle Köprüköy�ün alnmas Ruslar için büyük bir kazanm oldu. Nitekim 
bir yandan planlarna uygun ilerleme kaydederken, bir yandan da Osmanl ordu-
sunun direni ini krmay ba ararak do ruca Erzurum üzerine taarruz için büyük 
avantaj yakalam lard. Haber Petrograd�a ula t nda halk sevinç ve heyacanla so-
kaklara döküldü. Çar Nikola da memnuniyetini ifade ederek Kafkas Ordu�sunu 

  Birinci Dünya Harbi�nde, s. . 
  Rutiç, Bely Front, s. . 
  Birinci Dünya Harbi�nde, s. .
 Çakmak, Büyük Harpte, s.  .

 �Kavkazskiy Front�, Vestnik X Armii,  Ocak  , s. . 
 �Kavkazskiy Front�, Novoye Vremya,  Ocak  , s. .  
 �Kavkazskiy Front: Ot taba Verhovnago Glavnokomanduyu ago�, Kommersant,  Ocak 
 , s. . 
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ald  ba arlardan dolay kutlad, ba ladklar i i sona kadar sürdürme i tavsiye 
etti.103 Ardndan bir kararnameyle Kafkas Ordusu komutan General Nikolay 
Yudeniç�i, Aleksandr Nevski ni an ve bir klçla ödüllendirdi.104

Köprüköy�den sonra Türk ordusunu takip eden Rus ordusu, 6 Ocak�ta rahat 
bir ekilde Hasankale�yi de ele geçirdi.105 Hasankale�nin dü mesi ise bütün cep-
helerdeki Osmanl ordusunun Erzurum�a do ru çekilmesiyle sonuçland. Dahas 
çekilme esnasnda ta namayan bütün cephanelikler Ruslarn eline geçti.106 Rus 
ordusu Hasankale�ye girdikten sonra General Yudeniç karargahn oraya ta d.107 
Hasankale�nin alnmas Rusya için büyük önem arzetti. Zira artk Erzurum�a do -
ruca taarruz yaplabilirdi. General Yudeniç kazand  ba ar dolaysyla 17 Ocak�ta 
Kutsal Aleskandr Nevski klc ve ni anyla ödüllendirildi.108 

Di er yandan Hasankale�nin alnmasndan sonra 4. Kafkasya Avc Tümeni 
komutan General Vorobyov, vakit kaybedilmeden Erzurum�a taarruz yaplmasn 
önerdi, lakin bu öneri a r toplarn geçmesi gereken yollarn bozuk olmasndan 
dolay Rus karargah tarafndan reddedildi.109 

5 gün süren Köprüköy hattndaki çat malarda Osmanl ordusunun kayb 
büyük oldu. Nitekim Türk taraf yakla k 25.000 ölü ve yaral, 7.000 de esir kay-
bna u rad.110 Erzurum�a geri çekilme esnasnda yüzlerce asker yollarda donarak 
hayatn kaybetti.111 Ayrca atl braklm  a r toplar, askeri cephanelikler ve hatta 
yiyecek depolar Rus ordusunun eline geçti.112 Çat malar boyunca Rus ordusu-
nun kayb da az saylmazd, yakla k 20 bin ölü ve yarals vard.113 

 �Kavkazskiy Front�, Vestnik X. Armii,  Ocak  , s. ; �Kavkazskiy Front�, Golos III. 
Armii,  Ocak  , s. .
 �Vsoçayu aya Nagrada�, Soldatskiy Vestnik Petrogradskogo Voennogo Okruga,  Ocak  , 
s. . 

 �Kavkazskiy Front�, Golos III. Armii,  Ocak  , s. . 
 �Kavkazskiy Front�, Armeyskiy Vestnik,  Ocak  , s. . 
 lter, Birinci Dünya Sava �nda, s. . 
 Bondarenko, Geroy Mirovoy, s. . 

 Larcher, Büyük Dünya Sava �nda, s. . 
 Allen ve Muratoff, 88-9 Türk- Kafkas, s. . 
 Korsun, Pervaya Mirovaya, s. .
 �Kavkazskiy Front�, Armeyskiy Vestnik,  Ocak  , s. ; �Kavkazskiy Front�, Novoye 
Vremya,  Ocak  , s. .  
 Anton Kersnovskiy, storiya Russkoy Armiy: 95-9, IV, (Moskva: zdatelstvo Golos, 
 ), s. . 
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Erzurum�a çekilen Osmanl ordusu moralsizdi.114 Zira kayp büyüktü; XI. 
Kolordu kuvvetinin %70�ini kaybederek en fazla zayiat veren birlik olmu tu.115 
Köprüköy ve Hasankale yenilgilerinden sonra III. Ordu�nun komutan görevden 
alnd, yerine Alman Generali von der Goltz�n atand.116 De i iklikten maksat 
hem morali çökmü  orduya destek olmak, hem de takviye güçlerle Erzurum ka-
lesini bir an önce tahkim etmekti. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden Erzurum�a, 
stanbul ve Mezopotamya�dan yeni güçler sevkedildi. Yeni savunma siperleri ka-

zld, ehir çevresindeki tabyalara taburlar konu land, kalenin savunulmas için 
mevzilere yakla k 308 adet top yerle tirildi.117 

Erzurum�a Taarruz ve gal 

Do u Anadolu�nun mustahkem kalesi Erzurum, a lmas güç da lar arasn-
da yerle en, yüksek zirvelerindeki tabyalarca savunulan bir kale konumundayd. 
ehrin 10-12 km do usundaki Deveboynu tabyas, Erzurum vadisi ile Pasinler 

vadisini ayrarak do udan gelecek tehdidi bertaraf edebilecek mühim bir noktayd. 
1877-1878 Osmanl-Rus Harbi�nde Türk ordusu en son Deveboynu�nda sava -
m t. Hatta Ruslar bir gece basknyla Aziziye tabyasn alsalar da Erzurum halk-
nn yardmyla kar  saldrya geçilerek tabya geri alnm t. Dolaysyla o yllarda 
eski olmasna ra men birkaç tabya bile Erzurum�u i gale dü mekten kurtarm t.118 

Kars�n Ruslar tarafndan i gal edilmesinden sonra Erzurum�un do usu, ku-
zeyi ve güneyinde yer alan tabyalar çok önem kazanm t. Bazlar ngiliz mühen-
dislerden yardm alnarak tahkim edilmi ti.119 Deveboynu�nun güney ksmndaki 
tabyalar Almanlar yapm t; hatta 1914�ten beri Albay von Posseldt�in yönetimin-
de sürdürülen çal malarla savunma güçleri de hayli arttrlm t.120 Palandöken�de 
de iki yeni tabya yaplm , Deveboynu�nun kuzeyindeki Çobandede tabyas sa -
lam hale getirilmi ti.121 Fevzi Çakmak�a göre, orann dü mesi cephenin çökmesi 
anlamna gelebilirdi.122 

 Oskin, Glavnokomanduyu iye Frontami, s.  . 
 Allen ve Muratoff, 88-9 Türk- Kafkas, s. . 
 �Fon Der Golts Pa a Glavnokomanduyu iy Na Kavkazskom Fronte�, Novoye Vremya,  

ubat  , s. . 
 Zayonçkovski, Mirovaya Voyna, s. . 
 Çakmak, Büyük Harpte, s. . 

 Rutiç, Bely Front, s. . 
 Larcher, Büyük Dünya Sava �nda, s. . 
 Allen ve Muratoff, 88-9 Türk- Kafkas, s. . 
 Çakmak, Büyük Harpte, s. .
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Böylece Erzurum, kale duvarlarnn haricinde iki hat eklinde tahkimli tab-
yalarla savunulacak hale getirildi.123 Birinci hatta, Dolangez, Uzun Ahmet, Uzun 
Ahmet Karakolu, Kaburga, Orta Höyük ve Höyük ilavesi, ikinci hatta ise Ço-
bandede, Sivi li, A zaçk, Toparlak, Gez tabyalar vard. Tabyalarda geneli eski 
olmakla beraber toplam 265 top mevcuttu.124 

General Nikolay Yudeniç, Osmanl ordusu takviye almadan Erzurum�a sal-
drmak istiyordu.125 Bu nedenle hemen taarruza ba lamak üzere hazrland. La-
kin Tiflis�teki Kafkasya Naibi Grandük Nikolay Nikolayeviç, Kafkas Ordusu�nun 
yeni bir operasyon için yeterli olmad n ve cephane yetersizli ini gerekçe göste-
rerek Erzurum�a taarruz yaplmasna kar  çkt.126 Köprüköy�deki Rus kayb onu 
hayli endi elendirmi ti.127 Ayrca Erzurum�un müstahkem bir kale olmas ve 265 
toptan ibaret batarya ile savunulmas, risk almaktan çekinmesinin ba lca nedeni 
oldu.128 

General Nikolay Yudeniç, Erzurum�a taarruz hakknda plan yaparken, Gran-
dük Nikolay Nikolayeviç Osmanl ordusunun takipten vazgeçilmesini emretti. 
Fakat General Yudeniç buna itiraz etti. tiraznda bir süre önce Albay Yevgeni 
Maslovski ile Yarbay Boris teyfon�un bölgede inceleme yapt n ve Osman-
l Ordusunun zayf durumda oldu unu gözlemlediklerini, ayrca esir alnan 
Türk askerlerinin de komutanlarn söylediklerini teyit etti ini belirtti.129 Üstelik 
Grandük�e taarruz için büyük bir hazrlk yaptklarn, yalnz ellerindeki askeri 
cephaneli in yetersiz oldu unu bundan dolay Kars kalesi depolarnda muhafaza 
edilen 8 milyon adet merminin Kafkas Ordusu�na verilmesini istirham etti.130   

Tiflis�teki genel karargahla Hasankale�de yerle en Kafkas Ordusu karargah 
arasnda fikir ayrl  bir süre devam etti. Lakin Grandük Nikolay�n tüm itiraz-
larna ra men General Yudeniç srarndan vazgeçmedi. Bunun üzerine Grandük 
Nikolay sonunda ikna oldu; yalnz olas bir ma lubiyetten kendisinin sorumlu 

 Maslovski, Mirovaya Voyna, s. . 
 Çakmak, Büyük Harpte, s. . 
 Domnin, Voennaya Msl, s. . 
 Yuriy Danilov, Velikiy Knyaz Nikolay Nikolayeviç (Paris: mprimerie de Navarre,  ), s. 

. 
 i ov, Yudeniç, s. . 
 Aleksandr irokorad, Ruslarn Gözünden 40 Yl Kran Krana Osmanl-Rus Sava lar, Ner-
gize Turaeva (çev.) ( stanbul: Selenge Yaynlar, ), s. . 

 Domnin, Voennaya Msl, s. . 
 Ayrapetov, Uçastiye Rossiyskoy, s. . 



B R NC  DÜNYA SAVA I�NDA ERZURUM�UN GAL



tutulmayaca n vurgulad.131 Bunun üzerine Yudeniç bütün sorumlulu u üst-
lendi ini söyledi.132  

Grandük Nikolay ile müzakereler bittikten sonra tespit edilen eksikliklerin 
giderilmesi için hzl bir çal ma ba latld. Kafkas Ordu�suna güç katmas için 
Kars�tan 16 a r top getirildi.133 Rus uçaklar havadan Osmanl mevzilerinin fo-
to raflarn çekerek karargahla payla t. Muharip birlikler ile cephe gerisindeki 
yedek ktalar son hazrlklarn tamamlad. Ocak aynn sonu134 taarruza ba lan-
mas kararla trld. 

Yeni bir taarruz plan hazrland. Plana göre, General Prejevalski komuta-
sndaki II. Türkistan Kolordusu kuzeyden Osmanl III. Ordusunun sol hattna 
taarruz yaparak, Dumlu Da � ve Gürcü Bo az�n ele geçirecekti. Volo in Petri-
çenko komutasndaki Don Piyade birlikleri ise Kargapazar Da �na yüklenerek 
bir yarma faaliyeti gerçekle tirme e çal acak, ba arl olmas halinde Osmanl 
X. Kolordusu�nun cephe gerisine sarkacakt. Buna paralel olarak Rus ordusunun 
di er birlikleri de kendileri için belirlenmi  hedeflere do ru harekete geçecekti. 
Nitekim bu birliklerden General Vorobyov komutasndaki IV. Kafkasya Avc Tü-
meni üç kol halinde Kargapazar�ndan inerek Tafta ile Çobandede tabyalar ara-
sndan sarkacak ve Deveboynu ile Gürcü Bo az�n savunan Osmanl Ordusunu 
arkadan ku atmaya alacakt. Lakin tümen bu faaliyetleri srasnda asl taarruzu 
yapacak birliklerin hareketini kolayla trmak için daha çok a rtma hareketle-
rinde bulunacak, Türk ordusunun dikkatini üzerlerine çekecekti.135 Çünkü asl 
taarruz, II. Türkistan birliklerince kuzeyden yaplacakt.  

I. Kafkas Kolordusuna verilen görev, dört kol halinde hareket etmesiydi. lk 
kol Kargapazar üzerinden Tafta ve Çobandede tabyalar arasndaki hatlara, ikinci 
kol Çobandede-Dolangez tabyalarna, di erleri de Uzun Ahmet, Höyükler ve 
Gez tabyas ile Palandöken Da �na do ru hamleler yapmalyd.136 I. Kafkas ve II. 
Türkistan Kolordular arasndaki ba lanty da Volo in Petriçenko komutasndaki 
4 tabur Don Piyade Birli i sa lamalyd.137 

 Domnin, Voennaya Msl, s. . 
 Danilov, Voennaya Msl, s. . 
 irokorad, Ruslarn Gözünden, s. . 
 Eski Rus takvimine göre. Zira Miladi takvime göre taarruz  ubat�ta ba lam tr. 
 Allen ve Muratoff, 88-9 Türk- Kafkas, s. .
 Birinci Dünya Harbi�nde, s. . 
 Korsun, Erzurumskaya Operatsiya, s. . 
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General Yudeniç bir a rtma hareketini de Erzurum�un kilidi konumundaki 
Deveboynu üzerine yapmay uygun görmü tü.138 Nitekim daha önce karargah 
komutanlaryla birlikte bölgeye bizzat giderek incelemelerde bulunmu , yarma 
giri imine uygun olup olmad n anlamaya çal m t. Bunun için 39. Piyade 
Tümeni�ne Çobandede ile Tafta tabyalar arasndan bir yarma denemesi yapma-
sn emretmi ti. Di er yandan II. Türkistan Kolordusunun Kargapazar�n almas 
halinde Çobandede tabyasna da yol açlm  olacakt.139 Zaten Albay Maslovski ve 
Yarbay teyfon, Osmanl ordusunun Kargapazar�n savunamad n farketmi  ve 
orann derhal ele geçirilmesi gerekti i yönünde fikir bildirmi lerdi.140  

Rus taarruz plan böyleyken, Osmanl III. Ordusu oldukça geni  cephe 
hattnda kuzeyden, güneye kadar bir savunma hatt olu turmu tu. Genel olarak 
Deveboynu hattnda varlk gösterecek IX. Kolordu, Çobandede�den Palandöken 
Da �na kadar olan tabyalarn savunmasn üstlenmi ti. X. Kolordu kuzeydeki 
Dumluda  yolu ile Gürcü Bo az Geçidi�ni ve Tafta tabyasn savunmas emrini 
alm t. XI. Kolordu ise di er iki Kolordunun arasnda, karargah Sivi li olmakla 
mevzilenmi ti.141 Yalnz Osmanl askeri erkan Kargapazar�ndan bir taarruz bek-
lemedi inden bölgede küçük bir garnizon brakm t.142 Rus ordusu bunun far-
kna varnca da  ele geçirmek üzere harekete geçti; Türk birlikleri engel olmaya 
çal t, ama ba arl olamad. Bunun üzerine IV. Kafkasya Avc Tümeni Kargapa-
zarna konu lanarak 18 Ocak�tan itibaren karargahn oraya nakletti.143  

Erzurum�u savunacak toplam Osmanl kuvveti 39.000 asker ve 112 top idi.144 
Oysa taarruza ba layacak Rus ordusu 120.000 asker ve 244 toptan ibaretti.145 Rus 
yazar Aleksey i ov, Osmanl Ordusunun saysn 80.000 olarak göstermi tir, fa-
kat tahminimizce bu abartl bir rakamdr.146 Rus toplar sayca fazlayd ve menzil-

 �Za Nedelyu Na Russkih Frontah�, s. . 
 Rutiç, Bely Front ,s. . 
 Domnn, Voennaya Msl, s. .  
 Korsun, Erzurumskaya Operatsya, s. . 
 Çakmak, Büyük Harpte, s. . 
 Allen ve Paul Muratoff, 88-9 Türk- Kafkas, s. . 
 Çakmak, Büyük Harpte, s. .
 Ünal, �Brnc Dünya Harb�nde Erzurum�un�, s. . 
 i ov, �Kavkazskiy Front�, s. . Daha önce de belirtildi i gibi Osmanl Devleti Do u 
Anadolu�da operasyonlara   yl ilkbaharnda ba lamay planlam t. Dolaysyla asl dik-
kati Irak Cephesi�ne çevirdi i için i ov�un belirtti i sayda askeri gücün Erzurum civarnda 
olmas mümkün görünmemektedir. 
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leri uzundu.147 Buna kar n Osmanl ordusunda sahra topu yetersizdi.148 Taarruza 
hazrla an Rus ordusu teknik yönden Osmanl Ordusundan daha iyi durumday-
d. Ayrca Köprüköy ma lubiyeti, Osmanl ordusunda moral çökü üne sebep ol-
mu ken, Rus ordusu kazanmann heyecann ya yordu. 

Bu arada taarruza ba lamadan önce Rus ordusunun i ini kolayla tracak bir 
geli me ya and. Nitekim Erzurum�daki topçu birliklerinde görev yapan A r 
Topçu Subay Trabzonlu Üste men Rfat, atyla beraber Rus Karargahna kaçt. 
Verece i bilgiler kar l nda 20.000 ruble para ve güvenlik art isteyen üste -
menin arzusu yerine getirildi, Rus Karargah derhal onun artlarn kabul ederek 
söyledi i bilgileri not ald.149 Bunun üzerine üste men Rfat, Türk ordusu ve ba-
taryalarnn yerle im bilgilerini Ruslara ihbar etti.150 

General Yudeniç, taarruza katlmak için Kafkas Ordusu�nun %80�ini hazr 
duruma getirdi.151 28 Ocak ak amnda taarruza ba lanmas kararla trld.152 Fa-
kat Rus komutanlar Yudeniç�ten taarruzun ertelenmesini istediler. General Yude-
niç onlar dinledikten sonra taarruzu bir gün erteledi.153 29 Ocak sabah erkenden 
General Yudeniç�in emri ile taarruz için a r toplar mevzilere gönderildi. Bu ara-
da Türk üste men de, verdi i bilgilerin do ru olup olmad nn anla lmas için 
ön hatlara götürüldü.154 Böylece 34 a r top ayn anda Çobandede ve Dolangez 
tabyalarn bombalaynca Yudeniç, Grandük Nikolay�a ifreli telgrafla taarruzu 
ba latt n haber verdi.155   

Osmanl Ordusu ilk günler taarruza kar  iddetli bir direni  gösterdi. Fakat 
bu durum ksa sürdü. Nitekim 1 ubat�ta II. Türkistan Kolordusu Karagöbek 
tabyasn ele geçirme i ba ard.156 Buna paralel olarak I. Kafkas Kolordusu da Do-
langez tabyasn adl. Osmanl Ordusu Dolangez�i geri almak için sekiz kez hamle 

 Birinci Dünya Harbi�nde, s.  . 
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yapt, fakat Ruslar bölgeden püskürtemedi.157 Böylece Rus ordusu Erzurum�a 
kuzeyden giri  için Tafta ve Çobandede tabyalar arasndaki mühim mevzileri ele 
geçirerek önemli avantaj yakalad.158 

1 ubat�ta Tafta tabyas da alnnca Erzurum kuzeyden tehdit altna dü tü. 
Osmanl ordu komutanl  kuzeyde ortaya çkan bu tehdide kar , XI. Kolordu-
nun 34. Piyade tümenini bölgeye sevkederek, II. Türkistan Kolordusunu dur-
durmaya çal t.159 Fakat bu sefer de Deveboynu hattnda zaafiyet ortaya çkt. 
Deveboynu üzerine a r toplar ile yüklenen Kafkas Ordusu�na kar  yaplan Türk 
hamleleri ba arsz oldu. Böylece Osmanl ordusu Deveboynu�ndan çekilmek 
zorunda kald.160 Bu frsat de erlendiren IV. Kafkasya Avc Tümeni ilerleyerek 
Kargapazar�n ele geçirdi ve cephe hattn o bölgeden de yarmay ba ard.161 Gü-
ney ksmnda da Rus tehlikesi belirdi. Nitekim Hnskale�ye giren Rus ordusu için 
Mu  yolu açlm  oldu.162 

Osmanl ordusu elinden geldi i kadar direni  gösterme e devam etti. Ni-
tekim birkaç kere Erzurum�un do usuna, Yukar Pasinler�e do ru hamle yapma 
giri iminde bulundu.163 Fakat Rus topçusunun kar l  sert olunca geri çekilmek 
zorunda kald. Bunun üzerine Karagöbek, Tafta, Çobandede, Dolangez, Uzun 
Ahmet, Karakol, Kaburga, Orta Höyük gibi tabyalar tamamen Rus ordusu tara-
fndan zabtedildi.164 Geri çekilme esnasnda binlerce Türk askeri esir dü tü. Rus 
basnna göre, sadece Tafta tabyasnda esir dü en Türk askerinin says, 39 subay 
ve 1413 erden ibaretti.165 

III. Ordu komutanl  cephelerin yarld n haber alnca Erzurum�u tahliye 
ederek orduyu batya çekme e karar verdi.166 Rus ordular ehre çok yaknla tkla-
rndan hzl adm atlmas gerekirdi. Bu yüzden ta namayan baz varlklar yakld.167 
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 �Ot taba Kavkazskoy Armiy�, rkutskaya Jizn,  Ocak  , s. . 
 �Kavkazskiy Front�, rkutskaya Jizn,  ubat  , s. . 
 �Ot taba Verhovnago Glavnokomanduyu ago�, Kommersant,  ubat  , s. . 
 �Evakuatsiya Erzuruma�, Sibirskaya Jizn,  Ocak  , s. . 
 Ayrapetov, Uçastiye Rossiyskoy, s. . 
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Bunun üzerine ehrin güney ksmnda bir sra yangnlar meydana geldi.168 Bu ara-
da ehrin hzl bir ekilde tahliyesi için Karada �dan bir Avusturya tümeni davet 
edildi.169 Osmanl tarafnda ya anan bütün faaliyetler anbean Rus ke if uçaklar 
tarafndan izlenerek Kafkas Ordusu karargahna bildirildi.170 Hal böyle olunca Ge-
neral Yudeniç 2 ubat�ta bütün birliklere genel taarruz emri verdi.171

Son taarruz sonunda Rus ordusu 3 ubat�ta Erzurum�a girdi.172 ehri terke-
den Türk ordusunun büyük bir ksm Sivas, Ankara ve stanbul�a döndü. Geri 
kalan ise Trabzon�a do ru çekilmek zorunda kald.173 Böylece 29 Ocak�ta ba la-
yan Erzurum�a taarruz, be inci günün sonunda Rus ordusunun kesin zaferiyle so-
nuçland. ehre ilk giren Rus birli i, Mihail Medvedev komutasndaki II. Kzlyar 
Greben alayndan Terek Kazak askerleri oldu.174 

Oldukça yüksek rakmda yerle en Erzurum�un k  artlarnda i gali Rusya 
için büyük bir kazanm oldu. Nitekim ehri ele geçirmekle Rus ordusu cephe 
hattn yakla k 150-160 kilometre ileri çekme i ba ard. Rusya yllardan beri 
arzulad  Do u Anadolu�yu ve Asya�ya açlan kapy sonunda elde etti. 

Rus basn ehrin i galini büyük bir sevinçle duyurdu. �Asya�nn anahtarnn� 
artk Rusya�nn elinde oldu una dikkat çeken basn, Almanya�nn artk Osmanl�ya 
yardm edemeyece inin altn çizdi,175 Osmanl Devleti�nin Erzurum�u kaybet-
mekle Balkanlar�da da skntl hale dü tü ünü vurgulad.176 Basn ayrca i galin 
ayrntlar ve Erzurum�un önemi üzerine de erlendirme yazlarna yer verdi. Taar-
ruza katlan askerler kahraman ilan edilerek, yazdklar iirler yaynland.177 Gaze-
telerdeki haberlerin ço unda, a r k  ortasnda kazanlan ba ar srasnda sadece 
rakiple de il, ayn zamanda -25�lere varan so ukla da mücadele edildi inin alt 
çizildi. Rus askerinin bu ko ullar altnda büyük fedakarlk ve kahramanlk sergi-
ledi i vurguland.178 

 �Kavkazskiy Front�, Listok Voyn,  ubat  , s. . 
 �Evokuatsiya Erzuruma�, Kommersant,  Ocak  , s. . 
 Zubov, storiya Rossiy, s. .
 Bondarenko, Geroy Mirovoy, s. . 
 �Erzurum Vzyat�, rkutskaya Jizn,  ubat  , s. .
 �Otstuplenie Turok�, rkutskaya Jizn,  ubat  , s. .
 Zubov, storiya Rossiy, s. . 
 �Vzyatiye Erzuruma�, Listok Voyn,  ubat  , s. .
 �Padeniye Erzuruma�, Letopis Voyn 94-9 G. G.,  (  ubat  ), s. . 
 �Vzyatiye Erzuruma�, Na  Vestnik,  ubat  , s. .
 �Znaçeniye Vzyatiye Erzuruma�, Altayskiy Krestyanin,  ubat  , s. .
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Ku kusuz Rus basn General Nikolay Yudeniç hakknda övgü dolu sözler 
sarfetti. Generalin kararl ve titiz çal masnn, büyük bir ba aryla sonuçland-
na de indi. Özellikle yarma giri imleri için seçilen bölgelerin, Türk tarafnn 

ihtimal vermedi i ula lmaz ve savunma hatlarnn yetersiz kald  yüksek tepe-
lerden ibaret oldu una dikkat çekerek, generalin asl farknn burada ortaya çk-
t n savundu. Basna göre, yarma giri imi srasnda seçilen bölgelerde Osmanl 
ordusunun zayf kalmas, Yudeniç�i hakl çkaran en önemli sebep oldu. Hatta 
basn Erzurum�u alan Rus Ordusunun daha da ilerleyerek, Anadolu�nun içlerine 
do ru gidece ini ve stanbul-Ba dat arasndaki irtibat koparaca n yazd.179 Rus 
basn Erzurum�un dü mesinin Osmanl III. Ordusu adna bir felaket anlamna 
geldi ini kaydetti. Basna göre, bölgenin en büyük, verimli ve geni  ovasnn i gali 
Türkler için a r bir sonuç demekti.180 

Enver Pa a Erzurum�un i galini önce halktan gizleme e çal t.181 Fakat daha 
sonra i galin çok da önemsenmemesi gerekti ini Harbiye Nezareti�ne gönder-
di i �Gayet Mahremdir�, ibareli yazsnda, �Ruslar tarafndan i gal edilmi  olan 
Erzurum�un müstahkem bir mevki olmamas sebebiyle savunulmad , etrafndaki 
eski istihkamlarn hiçbir askeri kymetinin olmad , bu münasebetle muhafazasnn 
dü ünülmedi i� gibi sözlerle açklad.182 

Erzurum�un i gali srasnda taraflarn kayplar konusunda kaynaklar farkl 
rakamlar üzerinde durmaktadr. Öncelikle Türk kaynaklarna bakld nda Fevzi 
Çakmak, i gal srasnda (Köprüköy sava lar dahil) Osmanl ordusunun 35.500 
asker kaybetti ini, Ruslarn kaybnn ise toplam 40.000 oldu unu belirtmekte-
dir.183 Tabii Çakmak�n bu iddiasnn yansra ba msz kaynaklara da bakld n-
da Osmanl�nn kaybnn 10.000�den az olmad  anla lmaktadr. Ruslarn ise 
Erzurum�da 1000, genel olarak Köprüköy�den itibaren 17.000 kayp verdikleri 
aktarlmaktadr.184

Rus kaynaklar Osmanl ordusunun kaybnn büyük oldu u üzerinde dur-
maktadr. Nitekim Sovyet Tarih Ansiklopedisi esirler hariç, Türk ordusunun kay-

 �Na i Uspehi Na Kavkazskom Fronte�, Soldatskiy Vestnik Petrogradskogo Voennogo Okruga, 
 ubat  , s. . 

 Güze, Birinci Dünya Sava �nda Kafkas Cephesindeki Muharebeler, Hakk Ako uz (çev.) 
(Ankara: Genelkurmay Basmevi, ), s. .  

 Karal, Osmanl Tarihi, s. . 
 Osmanl Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I ( stanbul: Seçil Ofset, ), s. - . 
 Çakmak, Büyük Harpte, s. . 
 Allen ve Muratoff, 88-9 Türk- Kafkas, s. . 
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bnn 53.000 oldu unu iddia etmektedir.185 Kendi kayplar konusunda ise yak-
la k 15.000 ölü, yaral ve esirden bahsetmektedir.186 Esirler konusunda ise Golos 
III. Armii�ye göre, i gal srasnda 13.000 Türk subay ve askeri esir alnm t.187 
Yevgeni Maslovski ise i gal srasnda 300�den fazla Türk subay ile 20.000 civa-
rnda askerin esir alnd n kaydederken,188 Korsun�a göre, ise bu say yakla k 
8.000�di.189 

galin Rusya�da ve Dünyada Yanklanmas

Erzurum ele geçirildikten sonra General Yudeniç arabayla ehre gitti. Birkaç 
saat ehirde kaldktan sonra Hasankale�ye, genel karargahna dönerek Grandük 
Nikolay�a taarruz, ehrin ele geçirilmesi ve kendisinin ehri ziyaretiyle ilgili ayrn-
tl bir rapor yazd. Ziyareti esnasnda ehri terketmeyen tek yabanc olan Ameri-
kal bir misyonerle de görü meyi de ihmal etmedi.190 

Kafkasya Naibi Grandük Nikolay Nikolayeviç Erzurum�un i gal haberini 
alnca derhal ye eni Çar Nikola�ya bilgi verdi. Çara gönderdi i telegrafnda: �Yüce 
Tanrm Kafkas Ordusu�na öylesine merhametle bir yardmda bulundu ki, Erzurum 
be  günlük iddetli taarruzdan sonra ele geçirildi. Bu haberi size ula trd m için 
fevkalade mutluyum.� diyerek sevincini ifade etti.191 Fakat Çar Nikola bu habere 
inanamad, bir yanl  anla lma olabilece ini, belki de Erzurum�un sadece bir tab-
yasnn Rus ordusu tarafndan alnd n dü ündü. Bu nedenle Grandük�e haberi 
teyit ettirmesini ve kendisine de bilgi vermesini söyledi.192 

Hal böyle olunca, Kafkasya Naibi Grandük Nikolay Nikolayeviç Erzurum�a 
gitti.193 Kendisini kar lamak üzere ehri ele geçiren askerler meydanda dizilmi ti. 

 �Erzurumskaya Operatsiya�, Sovetskaya storiçeskaya Ensklopediya (S E), XVI,  , s. -
.

 Domnn, Voennaya Msl, s. . Zayonçkovsk�ye gore Ruslarn kayb . �d. Bkz. Zay-
onçkovsk, Mrovaya Voyna, s. . Zalessk se kayplarnn .  oldu unu belrtmekteyd. 
Zalessk, Kto Bl, s. . 
 �Kavkazsky Front�, Golos III. Armii,  ubat  , s. .
 Maslovski, Mirovaya Voyna, s.  . 

 Korsun, Pervaya Mirovaya, s. . 
  Maslovski, Mirovaya Voyna, s.  . 
  �Erzurum Vzyat�, rkutskaya Jizn,  ubat  , s. 
  Maslovski, Mirovaya Voyna, s. . 
  �K Vzyatiyu Erzuruma�, Armeyskiy Vestnik,  ubat  , s. .
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Grandük onlarn önüne varnca ba ndak apkay çkararak yerlere kadar e ildi, 
askerleri selamlad. Ardndan k  artlarnda büyük bir ba ar elde etmesinden 
dolay General Yudeniç�i kucaklayarak öptü.194 

Haberin teyit edilmesi üzerine Çar Nikola, Kafkasya Naibi amcas Grandük 
Nikolay Nikolayeviç�e bir tebrik telegraf gönderdi, hem onu hem de Kafkas Or-
dusu askerlerini kutlad: �Sizleri ve Kafkas Ordusu�nu Erzurum�un ele geçirilmesi 
dolaysyla kutluyorum. Ba arl taarruz sonucu Türk kalesini ele geçiren kahraman 
askerlerimize büyük yi itlik sergilemelerinden dolay benim selamm iletin ve mut-
lu oldu umu söyleyin.�195 Ardndan General Yudeniç�i de kutlayarak onu kinci 
dereceden Kutsal Georgiy ni anyla ödüllendirdi.196 Ödüle çok sevinen Yudeniç, 
alnan zafer dolaysyla Çar Nikola�ya tebrik mesaj yollad.197 

Erzurum�un i gali haberi Tiflis�e ula t nda, ehir Rus bayraklaryla süslen-
di, kiliselerde dua törenleri yapld. ehirde ya ayan Gürcü, Ermeni ve Ruslar 
heyecanla sokaklara çkarak arklar söylediler.198 Askeri katedralde Gürcistan va-
lisinin de katld  dua töreni düzenlendi. Törene Grandük Nikolay da katld. 
Katedralin giri inde onu selamlayan vali Erzurum gibi bir slam kalesinin ele 
geçirilmesinin Avrupa�daki Alman çkarlarna büyük darbe indirdi ini ifade etti 
ve memnuniyetini bildirdi.199

  Domnin, Voennaya Msl, s. . 
  �Vsoçayu aya Telegramma Namestniku Ego mperatorskago Veliçestva Na Kavkaze�, Sol-

datskiy Vestnik Petrogradskogo Voennogo Okruga,  ubat  , s. .
  Porhunov, Generalitet Russkoy, s. - . 
  �Vsoçayu iya Nagrad�, Soldatskiy Vestnik Petrogradskago Voennago Okruga,  Mart  , s. .
  Güney Kafkasya�nn eski yerle im merkezlerinden olan Tiflis�in nüfusu, VII.-XI. yüzyllar 

arasndaki Arap idaresi srasnda yo un olarak Müslümanlardan ibaret olsa da sonradan nü-
fus Hristiyanlar lehine de i me e ba lam tr. Nitekim  ylnda bölgeye seyahat eden 
Marko Polo, seyahatnamesinde ehrin esas nüfusunun Gürcü ve Ermenilerden olu tu unu 
belirtmi tir. (Marko Polo, Pute estviye V 8 Godu Po Tatariy  Drugim Stranam Vostoka 
(Sankt Peterburg: Tipografiya P. P. Mermulova, ), s. .) �de ehrin nüfusu toplam 

.  olarak gösterilmi , bunun da . �nin Ermeni men eli oldu u kaydedilmi tir. 
Mustafa Aydn, �Tiflis�, Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi (D A), , XLI, s. . 
Rusya�nn Do u Gürcistan� �de ilhak etmesinden sonra Tiflis�e Ermeni ve Ruslar göç 
ettirilme e ba lanm , bunun sonucunda ilk kez   ylnda bütün Çarlk Rusyas�nda 
yaplan nüfus saymnda, .   ki inin ya ad  ehrin .  Ermeni, .  Gürcü 
ve .  Rus�tan ibaret oldu u ortaya çkm tr. Pervoye Vseob aya Perepis Naseleniya Ros-
siyskoy mperiy 89 Goda: Naliçnoye Naseleniye Oboego Pola (Sankt Peterburg: zdaniye 
Tsentralnogo Statistiçekogo Komiteta Ministerstva Vnutrennih Del  ), s. .

 �K Vzyatiyu Erzuruma�, Sibirskaya Jizn,  ubat  , s. 
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Erzurum�un alnmas haberine Tiflis�te ya ayan Ermeniler de çok sevindi. 
Herson, Besarabya ve Tiflis vilayetlerindeki Ermeni komiteleri Grandük Niko-
lay Nikolayeviç�e tebrik telegraf göndererek sevinçlerini ifade ettiler.200 Telegrafta 
ayrca Ermeni halknn her zaman Rusya�ya kar lksz sevgiyle ba l oldu una 
dikkat çekildi ve �Rus silahnn� zafer kazanmas için sürekli dua edildi i vurgu-
land.201 Bu arada Rusya�daki bütün Ermenilerin Katolikosu Mesrop, bir mesaj 
yaynlayarak Erzurum�un ele geçirilmesi nedeniyle Ermeni kiliselerinde Rus as-
kerleri için dua edilmesi talimatn verdi.202 Mesrop mesajnda ayrca Grandük 
Nikolay�n isminin Ermeni halknn zihninde hep ya ayaca n belirtti.203 

Erzurum�un i gal haberi Rusya�nn farkl ehirlerinde sevinç ve heyecanla 
kar land. Ba kent Petersburg�ta halk sokaklara döküldü, asker mar lar söylendi, 
kiliselerde dualar yapld ve evlerin pencerelerinden bayraklar asld.204 Basnda 
zafer dolaysyla çar öven haber ve yazlara yer verildi. Rus Duma�s, sivil toplum 
kurulu lar ve çe itli dernekler Çar Nikola�ya tebrik telegraflar göndererek onu 
kutladlar. Çar Nikola 22 ubat�ta Duma�y ziyaret için Tavriçeski Saray�na git-
ti inde büyük sevinçle kar land. Toplantya geçmeden önce sarayn Yekaterina 
Salonunda milletvekilleri ve yabanc ülke temsilcilerinin katlmyla Erzurum�un 
ele geçirilmesi dolaysyla bir dua töreni yapld. Törenin ardndan Duma�da mil-
letvekillerine hitap eden Nikolay, Kafkas Ordusu�nun kazanm  oldu u zaferden 
dolay çok mutlu oldu unu söyledi.205  

Erzurum�un i gali özellikle Avrupa ehirlerinde geni  yank buldu. Nitekim 
birçok ehirde Rus ordusunun zaferi övülerek dualar okundu. tilaf Devletlerinin 
ba kanlar ve Rusya�daki yabanc misyon temsilcileri Çar Nikola�ya tebrik telg-
raflar gönderdiler. Fransa cumhurba kan Raymond Poincare bir mesaj yaynla-
yarak Rus Çarn ve askerini kutlad. ngiltere�nin Rusya büyükelçisi Sir George 
William Buchanan ald  haberden büyük sevinç duydu unu ifade ederek, Türk 
ve Almanlarn artk saldran de il savunma yapan taraf olacaklarn ümit etti ini, 

 �Telegramma Velikomu Knyazyu Nikolayu Nikolayeviçu Ot Armyan�, Veçerneye Vremya, 
 ubat  , s. .

 �Velikaya Evropayskaya Voyna�, Altayskiy Krestyanin,  ubat  , s. .
 �K Vzyatiyu Erzuruma�, Armeyskiy Vestnik,  ubat  , s. .
 �Manifestatsiya Na Kavkaze Po Sluçayu Vzyatiya Erzuruma�, Armeyskiy Vestnik,  ubat 
 , s. . 

 �Torjestva Po Sluçayu Vzyatiya Erzuruma�,Vestnik X. Armiy,  ubat  , s. .
 �Tsar Sredi Narodnh zbrannikov�, Novoye Vremya,  ubat  , s. ; �Otkrtiye Zase-
daniy Gosudarstvennoy Dum�, Armeyskiy Vestnik,  ubat  , s. . 
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buna kar n Rus ve ngiliz ordularnn dü mana kar  her zamanki gibi el ele, 
gönül gönüle sava maya devam edeceklerini vurgulad.206 talya�nn Rusya�daki el-
çisi ise gazetecilerle görü mesinde Erzurum�un i galini, sava  tarihinin en önemli 
olay oldu unu kaydetti. 

Bu arada Rusya�daki Srp diplomat Spalaykoviç de i galle ilgili konu tu. Ona 
göre, Türklerin artk Asya�da tutunabilmeleri çok zordu ve bu nedenle Avrupa 
cephelerine yüklenme i brakarak tüm güçlerini Asya�ya sevkedeceklerdi.207 Di er 
yandan Msr sultan ülkesindeki Rus elçisi Smirnov�a bir kutlama telegraf gön-
derirken, Stokholm�deki Rus kilisesi ve ran�n Merâga kentindeki Ermeni kilise-
lerinde Kafkas Ordusu�nun ba ars dualarla, ayinlerle kutland.208 Çar Nikola�y 
kutlayanlar arasnda Japonya ve Belçika elçileri de vard.  

ehrin i galine Rus basn kadar dünya basn da ilgi duydu. Gazeteler 
Rus ordusunun k  ko ullarnda büyük bir i  ba ard nn altn çizdi. ngiliz 
basnnda zaferin ngiltere�nin Msr�daki faaliyetlerini rahatlataca  vurgulan-
d.209 The Times�ta, Erzurum�un i gali nedeniyle Kafkasya Naibi Grandük Niko-
lay Nikolayeviç�e bir tebrik mesaj yaynland.210 Yunanistan�da yaynlanan Es-
perini gazetesi konuya ili kin haberinde Erzurum�u Türkiye�nin gövdesi olarak 
niteledi, gövdenin artk ba tan ayrld n ve imdi sadece ba n, yani ba kent 
stanbul�un ele geçirilmesi gerekti ini öne sürdü. Gazete Yunanistan kralnn, 

�Gerekirse Yunanistan�n çkarlar için sava a katlabiliriz� sözlerine de yer vererek 
Erzurum�un ele geçirilmesinin sava  tarihi açsndan büyük bir olay oldu unu be-
lirtti.211 Romanya�da yaynlanan L�Indépendance Roumanie  gazetesi de Erzurum�un 
i galini de erlendirdi, Rus asker ve komutanlarn selamlad. Japon Ci-ci gazetesi, 
Rus ordusunu ba arsndan dolay kutlarken, sveç basn da Erzurum�un aln-
mas nedeniyle Grandük Nikolay Nikolayeviç�in portresini yaynlayarak olayn 
önemine dikkat çekti. Bu arada Alman siyasetine yakn yayn çizgisi olan sveç 
gazetesi Svenska Dagblad ehrin alnmasnn Ruslarn en büyük stratejik ba ars 
oldu unu itiraf etti.212 

 �Vzyatiye Erzuruma�, Na  Vestnik,  ubat  , s. .
 �Diplomat O Padeniy Erzuruma�, rkutskaya Jizn,  ubat  , s. .
 �Otkliki Vzyatiye Erzuruma�, Veçerneye Vremya,  ubat  , s. .

 Ayrapetov, Uçastiye Rossiyskoy, s. . 
 �Zagraniçnaya Peçat O Padeniy Erzuruma�, Na  Vestnik,  ubat  , s. .
 �Otkliki Vzyatiye Erzuruma�, Veçerneye Vremya,  ubat  , s. .
 � vedskaya Peçat O Padeniy Erzuruma�, Kommersant,  ubat  , s. .
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Erzurum�un i gali Osmanl cephesinde moralleri bozdu.213 Rus basn baz 
Türk komutanlarnn i gal nedeniyle kaleyi zamanndan önce terkeden Alman 
generalleri suçlad n iddia etti.214 Bunun üzerine bir açklama yapan Enver Pa a, 
iddialar yalanlad, iddialarn sadece Rus propagandasndan ibaret oldu unu be-
lirtti.215 Tanin gazetesi ise Erzurum�dan çekilmenin sorun te kil etmedi ini, zira 
öncelikli olarak Türk ordusunun Avrupa cephesine yo unla mas gerekti ini 
söyledi.216 Veçerneye Vremya da Osmanl�nn Erzurum�dan çekilme i �stratejik bir 
hamle� olarak halka açklad n ve en ksa zamanda yeniden kar  saldrya geçe-
ce ini vaat etti ini aktard.217

Sonuç 

Kuzeyden güneye, do udan batya uzanan ticaret yollarnn kesi me nokta-
snda yerle en ve hem Anadolu�ya, hem de scak denizlere ula m yolu üzerinde 
bulunan Erzurum, tarih boyunca Çarlk Rusyas�nn dikkatini çekmi tir. I. Dün-
ya Sava �nda Kafkas Cephesi�nde Rusya�nn açk hedefi haline gelen ehir, büyük 
bir taarruz sonucunda 3/16 ubat 1916 ylnda Rusya�nn i galine dü mü tür. 
Erzurum�un i gali, Do u Anadolu�nun di er bölgelerinin de Rus i galine dü me-
sinin yolunu açm tr.

Erzurum�un i galiyle Osmanl III. Ordusu büyük bir darbe alm tr. Osmanl 
askeri erkannn k  ortasnda Do u Cephesi�nde önemli bir de i iklik bekleme-
mesi büyük yanlg olmu  ve Do u�ya yeteri kadar takviye güç toplanamam tr. 
Bunun sonucunda ani geli en Rus taarruzuna engel olmak adna yedek birlikleri 
bile öne sürmü , lakin buna ra men ilerleyen günlerde farkl cephelerden yarma 
hareketlerinde bulunan Rus ordusuna engel olmay ba aramam tr.

Erzurum gibi müstahkem bir kalenin i gal edilmesi Rus tarafn bile a kn-
l a dü ürmü tür. Nitekim olay duyan Kafkasya Naibi Grandük Nikolay gibi 
Çar II. Nikola da ilk önce i gal haberine inanmam tr. Lakin teyit edilmesiyle 
Çar Nikola, Kafkas Ordusu adna bir kutlama mesaj yaynlam , ordu Generali 
Nikolay Yudeniç�i ödüllendirmi tir. Rusya ehirlerinde halk sevinç gösterileriy-

 �Trevoga V Turtsy�, Vestnik X. Armii,  ubat  , s. .
 �Novosti Dnya�, Sibirskaya Jizn,  ubat  , s. .
 Osmanl Belgelerinde Birinci Dünya Harbi I, s. - . 
 �Turki O Padeniy Erzuruma�, rkustkaya Jizn,  ubat  , s. . 
 �Mogut Li Turki Otvoevat Erzurum?�, Veçerneye Vremya,  ubat  , s. .
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le sokaklara çkm tr. Basnda zaferin mimar Nikolay Yudeniç�ten övgüyle söz 
edilmi tir. 

General Nikolay Yudeniç�in ismi Erzurum�un i galiyle tüm Rusya�da me hur 
olmu tur. Öncelikle general, ordusunu taarruza büyük bir titizlikle hazrlam , 
Osmanl ordusunun zayf hatlarnn kar sna kuvvetli birliklerini toplam tr. 
Taarruz esnasnda ise a rtma hamleleriyle Osmanl kuvvetlerini adeta yormu -
tur. Rus ordusuna ba ary getiren en mühim hamle, Osmanl askeri erkannn 
ihtimal vermedi i Kargapazar Da  zirvesini, adeta k n imkanszl na meydan 
okurcasna ele geçirmesi olmu tur. Aslnda Rus ordusunun bu hamlesi Tiflis�teki 
Naib, Grandük Nikolay� çok endi elendirmi , bir önceki yl Sarkam  Hare-
kat srasnda Türk ordusunun da larda donmas vakasnn ya anabilece inden 
korkmu tur. Bu yüzden General Yudeniç�e itirazda bulunarak Erzurum üzerine 
bir taarruzdan vazgeçmesini talep etmi , fakat Yudeniç tüm sorumlulu u üstle-
nerek Grandük�ü ikna etme i ba arm tr. Oldukça riskli olan sorumlulu u üst-
lenmesine ra men, ba arl sonuç almas, generalin isminden gerek Rus basn, 
gerekse de konuya ili kin yaplan çal malarda hep övgüyle söz edilmesine neden 
olmu tur. 

Erzurum�un i galine Ruslar kadar Ermeniler de çok sevinmi lerdir. Ermeni 
katolikosunun yansra farkl ehirlerdeki Ermeni komiteleri Çar Nikola�ya tebrik 
telegraflar yollayarak onu kutlam , zafer dolaysyla kiliselerde dua törenleri dü-
zenlemi lerdir. Di er yandan müttefik devletlerde de i gal büyük sevince neden 
olmu tur. Rusya�nn müttefiki olan devlet ba kanlarnn yansra ba kent Petrog-
rad�taki yabanc elçiler de Çar Nikola�ya ve Rus ordusuna tebrik mesajlar yolla-
m , Osmanl III. Ordusunun ma lubiyetinin diger cepheler açsndan olumlu 
neticelenece ini temenni etmi lerdir. 

Dönemin Rus basn incelendi inde, Erzurum�un Rusya için çok önemli 
oldu unun vurguland  ve Kafkas Ordusu�nun sk sk övüldü ü dikkat çek-
mi tir. Nitekim basnda abartya varacak kadar de erlendirmeler, yazlar ve bil-
giler yer alm , baz haberlerin ise Avrupa Cephesi�nde alnan yenilgilere üzülen 
Rus toplumunu mutlu etmek üzerine bilinçli olarak kurgulanm  oldu u anla-
lm tr. Yenilen Osmanl ordusu a r bir ekilde ele tirilirken, Rus teknolojisi 

ve ordusunun gurur kayna  oldu u üzerinde durulmu tur. Rus basn de er-
lendirmelerinde Osmanl Devleti�ni Alman siyasetinin etkisi altnda kalmakla 
suçlam tr.
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Öz  Birinci Dünya Sava �nda Osmanl Devleti�nin sava t  önemli cephelerden 
birisi, üphesiz Kafkas Cephesi olmu tur. Di er cephelere kyasla do rudan Ana-
dolu�nun merkezine yönelecek saldrlara açk olmas sebebiyle Osmanl ve Çarlk 
Rusya�s bu cepheyi önemsemi tir. Erzurum 1828-1829 Osmanl-Rus Harbi�nden 
itibaren Rusya�nn hedefi haline gelmi tir. I. Dünya Sava  srasnda da Rusya�nn 
Kafkas Cephesi�nde öncelikli amac Erzurum�u ele geçirmek olmu tur. ehrin Os-
manl III. Ordusunun ana karargah olmas ve yalnz Do u Anadolu�da de il, ayn 
zamanda Kafkasya ve Irak bölgesindeki Türk ordusunun operasyonlar için ikmal 
sa layan bir kale rolü üstlenmesi Ruslarn Erzurum üzerine taarruz yapmalarnn 
nedenine çevrilmi tir.

üphesiz imdiye kadar Erzurum�un i galiyle ilgili Türkiye�de birtakm ilmi çal ma-
lar yaplm tr. Lakin Erzurum gibi önemli bir kalenin i galinin, dönemin Rus basn 
ve literatüründe nasl aktarld , Rusya ile dünyada ne ekilde yankland  hususu 
üzerinde durulmad  tespit edilmi tir. Bu nedenle çal mada, dönemin Rus basn 
ile literatürünün i gale yana mas, i galin Rusya�da ve dünyada yanklanmas ince-
lenmi tir.

Anahtar kelimeler: Erzurum�un gali, Kafkas Cephesi, Osmanl III. Ordusu, Gene-
ral Nikolay Yudeniç, Grandük Nikolay Nikolayeviç.
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Erzurum�un gal Edilmesinin Veçerneye Vremya Gazetesi Tarafndan 
Man etten Duyurulmas (3/16 ubat 1916)
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Kafkasya Naibi Grandük 
Nikolay Nikolayeviç 
(Novoye Vremya, 16 
A ustos 1914, s. 8)

Kafkas ordular genel komutan General Nikolay 
Yudeniç Kafkas Ordusu Karargahnda 

(Letopis Voyn, 23 Nisan 1916, no. 88, s. 1405)
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Erzurum�da Ruslar tarafndan ele geçirilen Osmanl Ordusu bayraklar
(Soldatskiy Vestnik Petrogradskogo Voennogo Okruga,  Mart 116, s. 1.)

Esir alnm  Türk askerleri
(Letopis Voyn, 2 Nisan 1916, no. 85, s. 1359)


