
 

1 
 

 

 

Yazan:  Kaymakam Mehmed Tevfik 

 

                                      Şimali Kafkas Muharebeleri 

 

Dağıstan Ahval-i umumiyesi, Bolşevik İşgal Mıntıkası, Muharebe Cepheleri (1) 

 

 Kafkas İslam Ordusu kumandanı Nuri Paşa iki refikiyle 3 Haziran 334’te “Ganja”’ya gelen erkan-ı 

harb Binbaşı İsmail Hakkı Bey’i “Olanski” ve “Zagatlı” mıntıkasında me’mur etmişti. Bu kıymetli erkan-ı 

harb zabitimiz esir zabitan ve efrad adamımızın inzimam-ı gayret ve faaliyetiyle bu mıntıkada asayişi 

te’mine muvaffak olduktan sonra esas saha-ı faaliyeti  olan Dağıstan’da çalışmak üzere 23 Haziran 334 

“Akhty’ye gelmişti.  

 Şimali Kafkas erkan- harb reisi tayin edilmiş olan İsmail Hakkı Bey bilahare kumandan 

nasbolunan Yusuf İzzet Paşa’nın muvasalatına kadar vekaleten Şimali Kafkas kumandanlığını  
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(1) Büyük Harb’in son senesinde cereyan eden Şimali Kafkas Harekâtına ait olmak üzere yazdiğim 

atideki satırlar hemen seferi müteakip 1335 (1919) senesi içinde yazılmıştır. Şimali Kafkas 

Harekâtı, Azerbaycan  seferinin şimala doğru tevessü ve inkişafı ve aynı zamanda mezkur 

seferin mebadi ve hatimesidir. 

ifa etmiştir. İsmail Hakkı Bey’in “Akhty”’ye muvasalatında Dağıstan’da vaziyet bervçh-i ati idi:  

 (Bakü – Derbent – Petrovsk) demiryolu ve “Derbent, Petrovsk, Koba, Demirhan Şora” şehirleri – 

Bolşevik işgalında idi – demiryolu ve merakez-i ticariyeyi zabt etmiş olduklarından Dağıstan’ın hayat 

damarına hakim idiler. Bolşevik işgali haricinde kalan mıntıkada ise bir herc ve merc hükümferma idi. 

İmametini ilan eden Avaralı Necmuddin Efendi’yi “Dargu” mıntıkasının “Akuşa” köyünde sakin ve büyük 

bir nufuza malik olan Mamala Ali Hacı namındaki Şeyh tanımıyordu. Mamalı Ali Bolşeviklerle bu 

muharebenin şeriata mugayir olduğuna dair beyannameler neşretmiştir. Dağıstan’da hükümet mollaların 

ve cahil adamların elinde idi. 

 Her mıntıkada başka başka nüfuzlar cari ve ogruklar (kazalar) müstekil idi. Rus idaresi son 

Dağıstan neslinde bir terddi ve ?lakidi? husule getirmişti. Herkesin istediği, kim olursa olsun harici bir 

kuvvetin asayışı te’min etmesi idi. Dağıstan’da mütefekkir azdı. Münevvir sınıf Rus terbiyesiyle yetişmiş 

olduğundan halk bunları sevmıyordu. Bunlar kısmen Rus hükümetin avdetini istıyorlardı. Halk ise 

tamamıyla ulemaya merbut idi. Bu sıralarda Bolşevikler’in kuva’yı külliyesi Kafkasya’da (Karamaryan – 

Gordmir) hatında idi. Bununla beraber Dağıstan’da “Şura, Petrovsk, Haçmaz ve Koba”’da gayri muntazim  

 Bu yazılarda dermeyan olunan bazı fikirler ve harekâtın heyet.i umumiyesi Cumhuriyet 

Türkiye’sinin prensiblerine muarız olabilir ve olmalıdır da. Bu fikirler o vakit kumanda makamlarında 

hakim olan ve kararlara ve harekâtına esası teşkil eden fikirler olduğu için aynen ifa ettim. Şunu da 

vazıhan arz ederim ki bu risale, seferi,  siyasi ve askeri nokat-ı nazardan muhakeme ve tenkit için 

yazılmış değildi. Bunu erkan- harbiye mektebinde tarih-i harb tedirisiyle meşgül olan arkadaşlarıma ve 

salahiyet erbabına bırakıyorum. Ben yalnız harekâtın heyet-i umumiyesini ve bazı mühim safhalarını 

vaktıyla vakıf olduğum derecede tesbit etmek ve kahraman ordumuzun ana vatanın bin uzak bir 

darulharekâtda ve müşkil şerait tahtında yaptığı harekât ve muharebelerin unutulmamasınayazdım 

etmek istedim. 

yerli kuvvetlere karşı koyabilecek Bolşevik kuvvetleri mevcud idi. Bolşeviklerin (Baku – Derbend) 

demiryolu hattı üzerinde kain “Haçmaz” civarında en kuvvetli buludukları zan ve tahmin olunuyordu. Bu 

kuvvetler luzumunda demiryolu ile “Petrovsk” üzerinden “Şura” mıntıkasına ve “Bakü” üzerinden 

“Azerbaycan” cephesine sevk olunabilirdi. Bundan maada “Akhty” cihetinden “Koba” ve “Haçmaz”’a  

doğru yapılacak bir taaruz “Bakü” ile “Dağıstan” irtibatını kat edeceği gibi Azerbaycan’daki Bolşevik 

cephesinin ?üsüllherekesi? olan Bakü ile muvasalalarını tehdid edebilirdi.  

Temmuz – 1334 bidayetinde Dağıstan’da mevcud teşkilat-i askeriye ve muharebe cepheleri berveçhi ati 

idi: 

Türk zabit ve neferleri: 
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Akhty’de: üç zabit (Süvari Yüzbaşı Sabri Efendi ve iki zabit vekili) ve kısm-i küllîsi silahsız yüze karib 

esirlerimizden müteşekkil bit kıt’a. Sabri Efendi aynı zamanda komiser yani kuva’yı icraiye reisi idi. 

Kazada oldukça sükûn ve asayiş te’sis olunabilmis ve köy muallimleri yetiştirmek üzere bir kurs açılmıştı.  

Kasum Kent Mıntıkasında: Nakiuddin Efendi isminde esir bir süvari yüzbaşımız kazada Osmanlı teşkilatını 

tatbik ve ?nesebi? bir sükûn te’sis etmişti. 

Mecalis (Madzhalis)’de: esirimizden Süvari Mülazim Resmi Efendi ve “Gazi Kumuk”’da bir jandarma 

başçavuşumuz muhitlerinde te’sis.i intizama gayret edıyorlardı. Bolşevikler’e karşı cem ve sevk 

olunabilen kuvvetlerin vaziyeti ise takriben şöyle idi: 

1) “Koba”’ya karşı Koba ile Akhty arasında ve Koba’nın 30 kilometre şimal.i garbisinde ve Samur 

nehri sağ sahilinde “Harzi” civarında sabık Dağıstan Musluman Alay’ından birkaç yüz kişilik bir 

kuvvet. Bu müfreze nezdinde iki Lavis, bir Maksim makinalı tüfengiyle kamasız bir top var idi. 

Alay zabitanının kısm.ı azami Rus zabitanı idi.  

2) Kasum Kent Kaymakamı Yüzbaşı Nakiuddin Efendi’nin himmetiyle Kasum Kent’in yirmi kilometre 

şarkında kain “Mamevaş” civarında gönüllü bir kuvvet cem olunabilmişti. 

3) Demirhan Şura’nın takriben 40 kilometre kadar cenubundaki “Kızılyar” Işık Dağı cephesi 

Bolşevikler’e karşı en kuvvetli cephe idi.  Cephe ?oransılından? Saltalı Azin Haci’nin muridan ve 

itbai tarafından işgal edilmişti.  Cephede beş yüz kişilik piyade ve süvari bulunuyordu. Cephenin 

yalnız bir topu vardı. Bolşevikler’e tabi olan Mamalı Alı Haci’nin “Dargu” (merkezi Lavaş) 

okrugundan tek bir kişi bile cephede yoktu. Cephe müdafaaini yalnız başlarına “Koca Elma” 

“Kokbar Kerksbil” köyleri te’min etmişlerdi. Cephe “Koca Elma” “Hoca Mahir”’de mukim ve üç 

köyden müntehib azalardan müteşekkil bir idare.i harbiye karargâhı tarafından idare 

olunuyordu. İşbu karargâh  Azin Haci’ye merbut idi. Cephe kumandanlarının nasb ve tayin ve 

“Gunib” deki cehphane, esliha ve mühimmatın suret.i sarf ve isti’malı da müşarunileyh emir ve 

tensibine göre yapılıyordu. Bu üç köy merhum Şeyh Şamil’in Ruslarla yaptığı mücahede ve 

muharebeler esnasında da gayet dindaranelerini göstermişlerdi. Dargu halkı ise Şeyh Şamil 

zamanında Ruslar’a yardım etmişlerdi. Şimdi de Bolşevikler’e muzahir idiler.  

 

İsmail Hakkı Bey beş gün “Akhty”’de kalarak bu havalide asayişin te’mini ve “Koba”’ya karşı 

kuvvet cemi için muktaza tedabiri icradan sonra 28 – Haziran – 334’te merkez.i mesai ittihaz 

ettiği “Gunib”’e müteveccihen hareket edıyor. Merkez.i faaliyet olarak Gunib’i intihab etmesi 

mütalaat.ı atiyeden ileri gelmiştir. Gunib Çeçenistan ve Dağıstan arasında mutavassıt bir nokta 

ve Dağıstan halkının en kuvvetlisi ve gayretlisi olan ?Evra? kabilesinin merkezi idi.  Burası Şeyh 

Şamil merhumun da son ilticagâhı olmuştu. Buradan bütün şimalı Kafkas’a nafiz olmak ve 

Demirhan Şura’yı tehdid etmek daha kolay idi. Bundan başka Gunib ve “Hunzak” kalelerinde 

bulunduğu rivayet edilen ve pek ziyade ihtiyac hasıl olan esliha ve mühimmat-ı harbiye vaz’ıyed 

meselesi de mevki intihabı hususunda mü’essir bir amil olmuştu.  

 

İsmail Hakkı Bey balada zikrolunan cepheleri görmek icab eden teşkilat ve tedabiri mahalinde 

yapmak ve ruesa.i mahalliye ile temas etmek üzere (Ahti – Gazi Kumuk) kestirme yolunu terk 

ederek (Ahti – Kasum Kend – Derbend cephesi – Mecalis (Madzhalis) - Lavaşa – Gazi Kumuk - 
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Gunib) tarikini takibe karar vermişti. Mumaileyh gerek Kasım Kend, Derbend ve Kızılyar 

cephelerini teftiş ettiği zaman kuva’yı milliye ve gerekse geçtiği köy ve merkezde ahali tarafından 

Türk Hükümet’inin bir kumandanı olmak üzere kemal.ı hararetle istikbal edilmiştir.  Yalnız 

Mamalı Ali Hacı’nın ifsadatıyla zehirlenmiş bulunan “Dargu” “Lavaş” halkı İsmail Hakkı Bey’in 

irşadat ve tehdidatına rağmen Bolşevik aleyhinde mücadele ve muharebeden ictinab edıyorlardı.  

Alı Hacı Bolşevikler’in kuvvetli bulunmasından sükûneti muhafazaya mecbur olduğunu 

söyluyordu. Hakikatta Dağıstan halkının nüfusuna ve ahalinin elindeki silah mevcudiyete nisbetle 

Bolşevik kuvveti hiç mesabesinde idi.  İmametini ilan eden Necmeddin Molla ile aralarındaki 

münaferet-i şahsiye ve rekabet Ali Hacı’yı muhalefete sevk etmişti. 

 

İsmail Hakkı Bey 8 – Temmuz – 334 akşamı ahalinin meserret şenlikleri arasında Gunib’e vasıl 

olmuştu. Gunib esasen bir kasaba değildir. Mebani-yi askeriye ile İkinci Aleksandır namına 

yapılan sarayi muhtevi müstahkem duvarlarla muhat bir istinad noktasıdır. Dağıstan tarihinde 

Gunib’in ehemmiyeti pek büyüktür. Merhum Şeyh Şamil Gunib Dağı’nı üç sene müdafaa etmiştir. 

Gunib’in sukutunu Ruslarca büyük bir muzafferiyet olarak telâkki olunur. Zabti müteakib Ruslar 

dağın tepesindeki köy techiz etmişler ve Şeyh Şamil merhum’un esir olunduğu mahalde bir âbide 

inşa etmişlerdir. Dağıstan’daki gayret-i İslamiye maalesef Gunib’in sukutuyla beraber (1859 – 

senesi ağustosunda) sönmüştür. İsmail Hakkı Bey bütün evra-yı mıntıkasında haiz-i nüfuz “Azin 

Hayri”’nin i’timadını kazandığından te’siskerdesi muharebe cephesinin kumandasını İsmail Hakkı 

Bey’e tevdi etmişti. 

 

İsmail Hakkı Bey, Demirhan’ı Şura’yı daha yakından tehdid eden bir cephe ihdası için “Erkaz” 

civarından kuvvet toplayarak “Kızılyar” ve “Erkaz” cepheleri kumandanlığına Dağıstanlı süvari 

miralay Hacı Murad Bey’i tayin etmişti. Hakkı Bey cepheleri yerli Musluman zabitan kumandasına 

vererek zabitanın haysiyetini iade ve i’lâ etmekle beraber bilhassa Dağıstan’da halka ancak 

ulema vasitasıyla nüfuz edilebileceğini bildiğinden bir ulema kongresi cem ederek ahaliye 

yapılacak tebliğatı bunlar vasitasıyla yapmağa muvafık bulmuştu. Bu usula müracaat 

sayesindedir ki Bolşevikler’e karşı icab eden kuvvetlerin cem ve celbinde ve bunların iaşesi için 

ittihaz olunacak tedabirin tatbikinde bir dereceye kadar muvaffakıyet hasıl olmuştur.  

 

12 – Temmuz – 334 akşamı Gunib’e vasıl olan bir haber epece telaşı mucib olmuş ve İsmail Hakkı 

Bey’i müşkil bir vaziyete sokmuştu. Bolşevikler’in Demirhan Şura’dan ilerleyen ve beraberlerinde 

top da bulunan beş yüz kişilik bir kuvveti mezkur şehrin 30 kilometre kadar cenub.i garbisinde 

kain “?Geçri?” köyünü topa tutmuştu. Bolşevikler’in kendilerine iltihak eden “?Onsikol?” köyü ile 

daha ziyade kuvvet kesb ettikten sonra “Hunzak”’a taaruz niyetinde oldukları da istihbar edildi. 

?Geçri? köyü Şeyh Şamil merhum’un köyü ve binaenaleyh Bolşevikler’in düşmani idi. “?Onsikol?” 

ise Dağıstan Bolşevikleri’nin reis.i mühendis “?Muhac Daharif?”’in köyü olduğundan 

Bolşevikler’e tabi idi. Bolşevikler’in maksadı merhum Hacı Murad’ın müskit re’si olan “Hunzak”’ı 

zabt ederek Dağıstan’a hakim olmak idi. “Huznak”’ta külli miktarda esliha cephane müdahhar idi. 

“Hunzak”lılar esasen Molla Necmeddin’e şiddetle muhalif ve Bolşevikler’e meyal idiler. Hakkı 

Bey “Kızılyar” ve “Arkaz” cephelerinden tasarruf olunabilecek kuvvetlerle Bolşevikler’in girişini 

tehdid edecek surette “Arkani” istikametinde bir taaruz icrasini mezkur cepheler kumandanı 
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Hacı Murad Bey’e emir etmekle beraber “Gunib” ve “Gazi Kumuk” ogruklarından çıkacak 

kuvvetlerin de “Hunzak”’a tahrikini emir ve kendisi de 13 Temmuz sabahı “Hunzak”’a haraket 

etmişti. Bolşevikler “Hunzak”’ın 15 kilometre şimalindeki “Nisatatik” köyüne kadar ilerilemişti. 

Düşmana karşı yalnız Necmeddin’in kayın biraderi Sadullah itbaiyla yürümüştü. “Hunzak”taki top 

ve makinalı tüfenkler ileri kondurulamamıştı. Hakkı Bey’in tehdidâmiz tedabiri sayesinde iki 

cebel topuyla iki makinalı tüfengin ve “Hunzak”tan mikdar.ı kâfi müsellah ?hak? 14 Temmuzda 

ileriye Bolşevikler’e karşı kondurulabilmışdır. Ani ve muntazam bir mukavemeta ma’ruz kalan 

Bolşevikler, 15 – Temmuz .334’te işgal ettikleri cepheyi tahliye ile Demirhan Şura’ya 

çekilmişlerdi. Hakkı Bey bu taaruz münasebetiyle müsellah ve gayri müsellah beş binkişi ?cuma? 

muvaffak olmuştu. Bolşevikler’e tabi “Onsikol” köyü, köye tevcih olunan birkaç mermiyi 

müteakip arz.ı mütava’at etmiştir. Bu muvaffakiyet Bolşevik nüfuzunu kıymış ve memleketindeki 

heyecanı teskin etmişti. Dağıstan’daki cereyan eden mücadelatın layıkıyla anlaşılması için atideki 

şayan.ı dikkat vaziyetin bilinmesi lazımdır.  

 

Dağıstan halkı dağlılar ve düz halkı namıyla ikiye ayrılır. Dağlılar suret.i umumiye de Evras 

(Avars?) ova halkı da “Kumuk” ve “?tabsır eliler?” olup ?su kenciler? sahil mıntıkasında ve 

Demirhan Şura etrafında sakin derler. Sahil ve Demirhan Şura ahalisi vesait.i muvasalanın 

kesretinden deniz ve karadan kolaylıkla kablızabt ve hedef teşkil ederler, dağlılar ise 

mıntıkalarının menaat.ı fevkaladesi ve muvasala ve harekâtın meşgül olması sayesinde bir ecnebi 

istilasına muvaffakiyetle mukabile edecek bir vaziyette bulunuyorlardı. Kumuklar vaktiyle 

Dağıstan’ın Ruslar tarafından işgalında Ruslar’a zahir olmuşlardı. Bu seferde Bolşevikler’e 

iltihakları Avarları son derece iğzab etmişti. Şunu da itiraf etmek lazımdır ki Kumuklar’ın bu 

suret.i hareketleri sırf vaziyet.i coğrafyalarının bir netice.yi tabiyesi idi. Kumuklar arasında 

Bolşevikliği bütün ruhuyla kabul edenler hemen mefkud idi. Bunlar cebren veya hod.ı cehalet 

saikasıyla Bolşevikliğe alet oluyorlardı.  Rus Bolşevikleri Kumuklar ile ?oralar? arasındaki 

münaferet tarihiye.yi layıkıyla bildiklerinden Kumukları kolaylıkla Bolşevikliğe rabt edebilmişler 

ve bu suretle nüfuz ve kuvvetlerini Musluman kuvvetiyle tezyid edebilmişlerdi. Komşu iki 

Musluman kabile ecnebi te’siri tahtında biri birini mahv.ü ifnaya azmetmişti. İsmail Hakkı Bey 

aradaki münafereti izale ederek Demirhan Şura’ya yapılacak bir taaruzda Musluman 

Bolşevikler’in muavenetlerini değilse bile bitaraflıklarını te’mine çalışıyordu. Bolşevik kuvvetinin 

kısm.ı âzamını teşkil eden Musluman Bolşeviklerini kazanmak için ol emirde Bolşevikliği 

millileştirmek ve mahallılaştırmak cihetini iltizam etti.  İsmail Hakkı Bey’in fikrine göre her 

ihtilalda olduğu gibi Bolşeviklik müfrit bir şekil almış ve hedefini kaybetmişti. Mumaileyh 

Bolşevikliğin şeriata muvafık ve mugayir olan cihetlerini muhtelif beyanamelerle ahaliye ve 

ulemaya izah etmiştir. Dağıstan fakir idi, binaenaleyh zenginleşmek için ?Koban? ve Türk 

vilayetlerinin Rus Kazakları tarafından gasb edilen vasi ve münbit topraklarını istirdad etmek 

lazımdı. İsmail Hakkı Bey, İslamları biri birine düşman eden Rus Bolşevizimi yerine Muslumanlığın 

bahş ve te’min ettiği esasat.ı aliye dahilinde bir Dağıstan’da muvakkar esisi te’sisi için çalışmıştır. 

Hakkı Bey’in efkârı Ağustos bidayetinde “Gunib”’de tecemmü eden ulema kongresince mazhar 

kabul olmuştu. Mamala Ali Hacı bu ictimada gelmemiştir.  
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                                Demirhan Şura’ya Yapılan Muvaffakıyetsiz Taaruz 

 

Bolşevikler’in “Hunzak” istikametinde taaruzları üzerine Hakkı Bey epeyce milli kuvvetler cemine 

muvaffak olmuştu. Bu kuvvetler uzun müddet cephede duramazlardı. Bakü’ye doğru ilerleyen 

Osmanlı kıtaatına yardım için Demirhan Şura’yı işgal ve muvaffakıyet halinde müteakıben 

Bolşevikler’in mühim bir istinad noktaları olan “Petrovsk”’a taaruz ve (Bakü – Derbent – 

Petrovsk) demiryolunu muhtelif yerlerinden katetmek lazımdı.  Toplanan kuvvetle evvela 

Demirhan Şura’ya ilerlemek takarrür etti. Bolşevik Muslumanlar’ın bizim aleyhimizde silah 

kullanmamaları da te’min olunmuştu. Arkaz’dan ilerleyen merkez kuvveti 31 – Temmuz – 334 

günü Şuraya on kilometre kadar takarrüb etmiş iken küçük Bolşevik kıt’asının taaruz üzerine 

bilamukavemet çekildi ve dağıldı. Kızılyar’daki Azin Hacı tarafdarları bir Ağustos 334 günü 

Bolşevik taaruzu neticesinde panik yaparak üç top bıraktılar.   

 

Şimal Kafkas’a Me’mur Dördüncü Piyade ve Birinci Süvari Fırkalarının “Gunca”’ya Muvasalat 

ve Dağıstan’a Hareketleri “Koban” ve “Huçhmaz”’ın Zabti, “Demirhan Şura”’nın Zabti 

 

“Koba Derbent ve Demirhan Şura”ya karşı cem olunan milli kuvvetler, bunları sevk ve idare 

edecek Osmanlı zabitanının mefkudiyetinden bilhassa elde i’timad edilecek muntazam bir kıt’a 

olmamasından zayıf Bolşevik kuvvetlerine karşı ciddi bir te’sir yapamamışlardı.  Her cephe veya 

mevkide bulunan tek bir Osmanlı zabiti ancak cephe kumandanlığı, komiserliği gibi vazaif.i 

mühimmeye yetişebilirdi. Dağıstan’da bir iş görebilmek için zabit, küçük zabit, para, cephane ve 

silaha lüzum vardı. İsmail Hakkı Bey adem.i muvaffakıyetle neticelenen Şura taaruzuna müteakib 

bir iş yapabilmek için evvela Bolşevikler’in tardı lazım geldiğini ve bunun için muhtelif sınıflardan 

mürekkep bir Osmanlı müfrezesinin gönderilmesini yazıyordu. Fakat Bakü önündeki vaziyet 
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Dağıstan’a Azerbaycan’dan kuvvet gönderilmesine musait değildi. Ancak Bakü’nün zabtini 

müteakib Dağıstan meselesi hallolunabilirdi.  

 

                                                                         * 

                                                                     *      * 

 

İstanbul’da şimali Kafkas icin Mayıs – 334 – bidayetinde bir piyade ve bir süvari fırkası dördüncü 

piyade ve birinci süvari fırkaları zabitan ve küçük zabitan kadrosu teşkil etti. Bu heyet ancak 

Temmuz – 334 – bidayetinde yani iki ay sonra Batum’a gelebildi. 74 zabit, 577 küçük zabit ve 

neferden ibaret olan bu heyet Batum’dan ancak kısım kısım sevk edilebilmiş ve teşkilat taburu 

namıyla tevhid olunan efrad Batum’dan Ak Sıtafa’ya kadar kara yürüyüşü yapmıştır. Heyet 

Batum’dan (teşkilat taburu müstesna) 14 – Temmuz – 334’ten 26 – Temmuz – 334 tarihine kadar 

sevk olunabilmiştir. Teşkilat taburu ise ancak 7 – Ağustos – 334 yani 21 günlük bir yürüyüş 

yaparak “Ak Sıtafa”’ya varabilmiştir. Bu heyette gelen ilk kafile 18 – Temmuz – 334 (piyade 12ye) 

“Nuha” tarikiyle “Ahkty”’ye İsmail Hakkı Bey’in emrine gönderilmişti. İkinci kafile (piyade 14ye) 

muvakkaten “Zagatalı”’ya me’mur edildi. Heyetin kısm-ı mütebakisi süvari fırkası kumandanı 

Miralay Akif Bey’in kumandasında Ganja’da tecemmü etti.  

 

Fırka kumandanı Kafkas İslam Ordusu kumandanlığına yazdığı 7 – Ağustos – 334 tarihli 

tezkerede; şimal Kafkas’a me’mur kıtaatın vazife ve hedefleri hakkında müteaddid müracaatlara 

rağmen baş kumandanlık vekaletından ve üçüncü ordu’dan hiç bir emir ve izahat almağa 

muvaffak olamadığını bildiriyordu.  Akif Bey maiyetinde teşkilat taburu ve bir kısım zabitanla 

beraber 15 – Ağustos – 334 (Şehmahi – Koba) tarikiyle “Gunib”’e gitmek üzere, Ganja’dan ve 

“Zagatalı”’da bulunan 14ye heyeti de bir gün evvel (Nuha – Ahkty) üzerinden Koba’ya tahrik 

edildi.  Yusuf İzzet Paşa’nın muvasalatına kadar kumandanlık vekaletini ifa etmesi Akif Bey’e 

İslam Ordusu kumandanlığından yazılmış isede kabul etmediğinden Gunib’de bulunan Erkan.ı 

Harb Reisi Hakkı Bey kumandanlık vekaletinde ifa olunmuştur. Akif Bey’e Nuri Paşa tarafından 

verilen son emire göre piyade fırkası Dağıstan’da, süvari fırkası ise Çeçenlerle meskun mıntıkada 

teşkilata me’mur edilmişlerdi.  İlk evvel takriben 10 – Ağustos – 334’te Gunib’e muvasalat eden 

piyade alay 12 kadrosu, birkaç süvari ve topçu zabiti Gunib, Hunzak, Gazi Kumuk mıntıkalarında 

teşkilata başlamışlardı. Diğer zabitan ve teşkilat taburu ise ancak Eylül evastına doğru Demirhan 

Şura’ya varabilmişlerdi.  

 

Ağustos bidayetinde husula gelen vaziyet Dağıstan’ın vaziyetini büsbütün değiştirmişti. Ermeni 

Bicherekhov Bolşevikler’den ayrılmış ve (Bakü – Derbent)  demiryolu hatından istifade ederek 

şimala teveccüh etmişti.  Bu vaziyette Koba ve Haçmaz’ı elde bulundurun Bolşevikler zayıf 

bulunduklarından Bicherekhov’le muharebe etmeyerek çekilmeye başlamışlardı. Koba’ya karşı 

Miralay Şükrü Bey kumandasında tahaşşüd eden kuva-yı milli de Bolşevikler’e taaruzla 2 – 

Ağustos – 34’te Koba’yı ve 11 – Ağustos .334 demiryolu güzergâhında kain Haçmaz’ı istirdad 

ettiler. Haçmaz ile Derbent arasında demiryolu kısmındaki büyük köprüler evvelce kuva’yı miliye 

tarafından tahrip edilmiş bulunduğundan Bicherekhov müfrezesindeki topları ve malzemeyi 

Derbent’e nakil için birkaç gün Yalama istasiyonunda tevekküfe mecbur olmuştu. Bicherekhov 
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müfrezesi  beş altı yüz piyade bir mikdar süvari ve 14 top, yirmi kadar makinalı tüfenk, otomobil 

vesaireden mürekkeb idi. Bu müfreze kuvveti sayesinde Derbent’i işgal etmiş Bolşevikler daha 

şimala çekilmeye mecbur olmuşlardır. Derbent garbindeki kuva’yı miliye Bicherekhov’ın kuvveti 

karşısında mümanaat ve mukavemete imkân görmemişlerdir. Bicherekhov Derbent’te lüzumu 

kadar kuvvet bırakarak şimala teveccüh etmiş ve Buniyak civarında Bolşeviklerle vaka bulan bir 

muharebede Bolşevikler’i mağlup etmişti. Bicherekhov bu suretle  Derbent’e hakim olmuştur. 

Bicherekhov Bakü müdafaalarından ayrılması Bolşevikler’le arasında ihtılaf zuhuruna ve mesaisi 

için Derbent ve Petrovsk havalisini tercih etmesine atıf olunabilir. Bicherekhov’in Derbent 

şimalında Bolşevikler’le muharebe etmesi ve kendisinin Derbentli bulunması da bunu 

müeyyiddir. 

 

Ağustos bidayetine kadar Bolşevik – Ermeni ordusunda İngiliz kıtaatı namına zırhli otomobil 

teşkilatıyla bazı zabitanı var idi. Adem-i muvaffakıyetle neticelenen birinci Bakü taaruz günü (5 – 

Ağustos – 334) Bakü’ye İngiliz kıtaatı gelmeğe başlamıştı.   

 

    
          Lazar Bicherakhov (1882-1952) 

                                                                          * 

                                                                     *      * 

Bicherekhov Derbent’te yerleşmesi sahili takiben Bakü’yü muhasara eden kuvvetlerimizin yan ve 

gerilerine taaruzlarını mümkün kılacağından ihmal olunamazdı. Bununla beraber Bakü’yü 

muhasıra eden kuvvetlerden kıtaat ifraz ederek Derbent’e gönderilmesi de muvafık değildi.  

Derbent’e karşı Bakü önündeki ordumuzun sol yanını sitr vazifesinin şimdilik kuva’yı. miliyeye 

terki mecburi idi. Yalnız buraya Bakü cephesine yürüyüşte bulunan iki cebel topuyla ve mikdar.ı 

kâfi cephane gönderilebildi.  

                                                                         * 

                                                                     *      * 
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Baş kumandanlık vekaleti 12 – Ağustos – 334 tarihli telğrafnamesiyle Mirliva Yusuf İzzet Paşa’nın 

şimali Kafkas kumandanlığına tayin kılındığı ve şimali Kafkas’a müretteb Kaymakam Akif Bey 

kumandasındaki süvari fırkası zabitanının İslam Ordusu’na iltihak eylemeleri tensib kılındığı ve 

şimali Kafkas’a yalnız dördüncü piyade fırkası zabitanının gideceğini bildirmişti. Halbuki bu sırada 

süvari ve piyade fırkaları zabitanı Ganja’dan şimali Kafkas’a müteveccihen hareket etmiş 

bulunuyorlardı.  Bu heyetler İstanbul’dan hareket edeli üç ay geçtiği halde bunlar için İslam 

Ordusu’na verilen ilk malumat bu idi. Fırkalara da nereye gidecekleri bildirilmemişti. Süvari 

fırkasının geri çağrılması münasib görülmediğinden tertibat.ı tebdil olunmamıştır. 

 

29 – Ağustos – 334 Batum’a gelen Yusuf İzzet Paşa Dağıstan’a Derbent’in zabtını müteakib 

gelmiş ve bundan sonraki harekât.i askeriyeyi idare etmişti. Müşarunileyhin muvasalatına kadar 

Dağıstan harekât.i umumiyesi de Kafkas İslam Ordusu kumandanlığı tarafından idare olunmuş ve 

Dağıstan’da emir ve kumanda vekaleten Erkan.ı Harb Reisi İsmail Hakkı Bey tarafından ifa 

olunmuştur.  

 

Dağıstan’da İzzet Paşa’nın emir ve kumandayı deruhde etmesini müteakib Kafkas İslam ve Şimali 

Kafkas Ordusu kumandanlıkları doğrudan doğruya baş kumandanlığa rabt edilmişlerdir.  

  

                                                                         * 

                                                                     *      * 

Bicherekhov’in Derbent ve Petrovsk’ı işgal etmesini müteakib Bolşevikler tarafından tahliye 

olunan Demirhan “Şura” Bicherekhov kıtaatının işgalına maruz kalmışdır. Bicherekhov kıtaatı 

Bolşevikler’den pek çok muntazam olduğundan teşkilat-ı taburu ve teşkilat-ı mahaliye ile 

Demirhan Şura’nın zabtına ikinci defa olarak teşebbüsün hiç bir fayda vermeyeceği aşikâr idi. 

İslam Ordusu, Bakü’nün zabtını müteakib onbeşinci fırkayı şimali Derbent ve Petrovsk’un işgalına 

me’mur edeceğinden ancak o vakt müttahiden Demirhan Şura’ya taaruz edilmesini İsmail Hakkı 

Bey’e emir etmişti. Vukuat bu fikrin isabetini göstermiştir. Onbeşinci fırka Derbent’i zabt edip 

yıldırım süratıyla Petrovsk’a doğru harekete başlayınca Bicherekhov bütün kuvvetlerini 

Petrovsk’a topladı. Bu suretle onbeşinci fırka “Yitakın” mıntıkasına muvasalat ettiği zaman 

Demirhan Şura’da tahliye edilmiş olduğundan tarafımızdan bilamuharebe işgal edilmiştir. 
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“Askeri Mecmua” (1927). “Şimali Kafkas Muharebeleri” makalesi okla işaret edilmiştir. 

 

 

                                                    Derbent ve Petrovsk’ın Zabtı 

 

Bakü taaruzuna iştirak eden 5, 15nci fırkalarla 36ncı fırkadan iki alaydan ibaret mühim Türk 

kuvvetinin Bakü’de kalmalarına lüzum yoktu. Kafkasya’da hallolunacak daha pek mühim mesele 

var idi. Ermeni serkerdelerinden Antranik Şoşa, Kehdus ve Zenkehzor havalisindeki Muslumanları 

bilhassa Bakü muvaffakıyetimiz üzerine katl ve imha ediyordu. Bilhassa Karabağ’ın merkezi olan 

Şoşa Musluman halkının acilen yetişilmediği takdirde mahvolacakları muhakkaktı. Şimali Kafkas 

ahvalide pek buhranlı idi. Bir buçuk aydanberi Derbent ve Petrovsk’te bulunan Bicherekhov, 

kıtaatını tanzim etmiş ve Bakü’nün sukutu üzerine emrine pek çok Ermeni kuvvetleri de iltihak 

etmişti. Ahval.ı maruza saikasıyla Dağıstan’da muntazam bir hükümet teşekkül edememiş ve 

reis.i hükümet “Mecidçeh Meviyef” Tiflis’ten ayrılamamış idi. Şimali Kafkas arazisini de 

düşmandan tathir ederek memleketinde sukun ve asayişin iadesi ve muntazam hükümet teşkilatı 

icrası lazımdı. Bundan maada sırf askeri esbab dahi Derbent ve Petrovsk’daki düşmanın tardını 

istilzam etmekte idi. Bicherekhov kuvveti ihmal olunduğu takdirde Derbent’ten Bakü’ye doğru 

bir taaruza maruz kalacağımız bedihî idi. 

 

Üçüncü dördüncü derecede Bakü’nün muhfazası ve Azerbaycan dahilinde başlanılan teşkilat-ı 

askeriyenin ikmal ve tersini mesele-i mühimesi geliyordu. Türk Ordusu’nun ne vakta kadar 

Azerbaycan’ı müdafaada devam edebileceği meşkuktu. Azerbaycanlıların kendi kendilerini 

müdafaa edebilecek bir halde bulunmaları fevkalade mühimdi. En son olarak ta Kura Nehri 

mansabi cenubunda ve Bahr-ı Hazar sahilinde kain “Lenkoran” havalisinde bulunan düşmanın 

tardi kalıyordu. Buradaki düşman hiç bir eser-i hareket göstermemişti. Bundan maada mevki-yi 

mezkurun demiryoluna olan budiyetinden naşi buraya gönderilecek kıtaatı bir aydan evvel başka 

bir vazifede kullanmak mümkün olamazdı. Deniz, düşman hakimiyetinde olduğundan bu kıtaatın 

geri hidmati fevkalade müşkül olmakla beraber, serian muavenetin adem-i imkânından dolayı 

oldukça kuvvetli olmaları icab ediyordu. Bu hareket ancak İran dahilinden Tahran ve Enzeli’ye 

karşı yapılacak umumi ve mutakarib bir hareket icrası halinde makul olabilirdi.  Bakü’nün zabtını 

müteakib yapılacak işler ve derece.yi ehemmiyetleri balada arz olunduğu üzere idi. Baş 

kumandanlık vekaleti 16 – Eylül – 334 tarihli telğrafla topcu makinalı tüfenkle mechiz bir piyade 

alayıyla Terek Nehrine kadar Şimali Kafkas’ın tathirini, Enzeli’yi işgal etmek üzere Bahr-i Hazar 

sahili boyunca hemen bir müfrezenin tahrikini ve bir fırkanın Bakü civarında ibkasını emir 

edıyordu.  

 

Şark ordular gurubu kumandanlığı da 15nci fırkanın (Lenkoran – Erdbil) tarikiyle “Reşte” ve 

beşinci Kafkas fırkasından bir piyade alayıyla bir bataryanın Şimali Kafkas’a gönderilmesini ve 

36ncı fırkaya mensub iki alayın Bakü’de ibkasını baş kumandanlığa zati olarak yazdığını ihbar 

etmiş ve Şimali Kafkas’a gönderilecek müfrezenin ihzarını emir etmişti. Vaziyet ve ahval, pek 

ziyade teferruatı ihtiva eden bu emirleri tatbika müsait değildi. Şimali Kafkas’taki Bicherekhov 
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kuvveti 5,6 bin piyade kuvveti 20 kadar top ve yüz kadar makinalı tüfenk olarak ihbar olunmuştu. 

Bu düşmanın tardı için bir alay piyade ve bir batarya top gayri kâfi idi. Bundan maada her iki 

emirde de Karabağ meselesinden hiç bahsolunmamıştı. Antranik ihmal olunduğu takdirde 

Karabağ Muslumanları mahvolacağı gibi Şoşa’dan şimala ilerleyecek olan merkumun 

demiryolunu katetmesi idi. Binaenaleyh Karabağ harekâti zaruri idi.  

 

Antranik da oldukça kuvvetli idi. Ermeni hükümeti resmen merkumu tanımıyordu ve ordu 

kadrosundan çıkarmıştı.  Fakat suret-i hafiyede her suretle muavenetten geri durmuyordu. 

Mevcud yedi alaydan üçü şimala ikisi Karabağ’a tahsis olunduğu takdirde elde iki alay kalıyordu 

ki bu kuvvet ancak Bakü’nün muhafazasına ve Azerbaycan’da teşkilat.ı icrasına kâfi gelebilirdi. 

Lenkoran hareketine kuvvet kalmıyordu. Her yerde aynı zamanda taaruz etmek ve muvaffak 

olmak mümkün değildi. Bununla beraber gayri kâfi kuvvet ve vesaitle taaruza teşebbüs 

muharebeyi uzatacağı gibi adem.i muvaffakıyet halinde Kafkasya’da mevkimizi tehlikeye ilka 

edebilirdi. 
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                                     Harita: Derbent, Hazar Denizinin sahilinde, üst kısmındadır. 

 

 

Esbab ve mülahazat.ı salifeye mebni İslam Ordusu kumandanlığı 56, 38nci piyade alayları Krupp 

cebel taburu, bir kudretli cebel bataryası ve fırkanın sunuf-u muavene sairesi ile onbeşinci fırkayı 

Derbent ve Petrovsk’un zabtına; dokuzuncu ve 106ncı piyade alayları Azerbaycan süvari bölükleri 

bir Schneider topcu taburundan mürekkeb bir kuvveti Kaymakam Cemil Cahid Bey 

kumandasında Karabağ harekâtine tahsise karar vermiştir. “Dehşet” hareketi Karabağ 

meselesinin halını müteakib yapılacaktı.  

 

Bakü ve civarında ordu karargâhından maada, beşinci fırka karargâhı ve işbu fırkaya merbut 

olmak üzere 10, 13, 107nci piyade alayları bir kudretli cebel taburu, bir sahra ve bir cebel öbüs 

bataryası 37nci piyade alayının kudretli cebel bataryası kalıyordu. Kudretli top cephanesi az 

olduğundan bunlar Bakü civarında alıkonarak mikdar.ı kâfi cephane ile yalnız kudretli bir batarya 

onbeşinci fırkaya verilmiştir. İşbu kıtaattan onüçüncü alay Bakü şehrinde 10 ve 107nci alaylar 

“Bilecari” civarında toplu bulunacaklardı. Dağıstan ve Karabağ harekâtine tahsis olunan kuvvetler 

Bakü civarında bulunmakta olduklarından bunların şimala ve Karabağ’a gideceklerinde “Yehvak” 

istasiyonuna kadar demiryoluyla sevkleri icab edıyordu. Şimala gidecekler “Bilecari”, Karabağ 

harekâtine me’mur kıtaatta “Pona” istasiyonunda irkab edileceklerdi.  

 

(Bakü – Derbent) demiryolu hattı hemen büyük nakliyat icrasına müsait bir halde değildi. 

Demiryolu telğraf, telefon hatları ve bazı istasiyonlarındaki tertibat tahrib olunmuş idi. Düşman 

donanmasının hakim bulunduğu Bahr-ı Hazar sahilinden geçen işbu hat boyunca hiç bir tertibat-ı 

tahaffuziye dahi mevcud değildi. Bu esbaba binaen eldeki demiryolu malzemesi kamilen Karabağ 

nakliyatına tahsis olunarak işbu nakliyat 23 – Eylül – 334’ten 27 – Eylül – 334 tarihine kadar ikmal 

edilmiş ve 15nci fırkanın nakli için boş trenler 30 – Eylül – 334’te Bilecari’de cem olunmuştu. 

Ordu, harekâtta sürat ve şiddet göstermek istediği için nakliyatın hatın kabiliyeti dahilinde 

bilainkıta devamını ve düşmana mukabil tedabir ittihazına meydan bırakmamak üzere tecümma 

mıntıkasına ilk kıtaatın vürudundan bir iki  gün sonra taaruza geçilmesini arzu edıyordu. Aksi 

takdirde düşmana daha gerilerden takviye kıtaatı ceb edebilmesi imkânı bahş edilmiş olurdu.  

 

Karabağ nakliyatı yapılırken 15nci fırka kıtaatı Bilecari’de toplanmış ve bazı nevakısın ikmaliye 

meşgül olmuş ve Bilecari’den Yalama’ya kadar mühim istasiyonlara Türk istasiyon kumandanları 

tayin, muhabere hatlarını tamir, avarızı bertaraf ve demiryolu hatındaki Rus me’murlarına 

mevad.ı gıdaiye vererek mezkur hatı kabl.ı istifade bir hale getirmişti. Bundan maada fırka ileriye 

bir zabit göndererek düşman ve dost hakkında malumat edinmişti. Fırkaya 29 – Eylül – 334 gelen 

haberlerde Yalama istasiyonuna kadar demiryolunun nakliyata müsait bulunduğu anlaşılmıştı. 

 

Fırkanın 1 – Teşrin-i evvel – 334’ten itibaren atideki sıra ile naklete başlanacaktı: Ye65 T1, Ye56 

erkan ve (Ma. T. Kef), Ye56 T2, telğraf takımı; fırka karargâhı topçu Ye15 erkanı, Krupp cebel 

taburu, kudretli cebel taburu, ekmekci kolu; birinci ağır erzak kolu; sahia bölüğü; Ye38 T, T2, 
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Ye138 erkanı, alay makinalı tüfenk bölüğü T3 (bir bölük noksan) cephane taburu erkanı ikinci ve 

üçüncü ağır erzak kolları, Kef 42 süvari 56ncı alayın üçüncü taburu 26 – Teşrin-i evvel – 334 

tarihinde Ganja cenubundaki Ermeni köylerinin silahını toplamak üzere Bilecari’den Ganja’ya 

sevk olunmuştu. Ye38 T3’den 9ncu bölük te bidayetten beri Zenkelan mıntıkasında bulunuyordu. 

Şu halde fırka (5) tabur piyade (25) aded makinalı tüfenk, bir süvari bölüğü, 8 Krupp ve 8 kudretli 

cebel taburuyla ve 4200 mevcud ile hareket edecek idi. Bu mevcudun ancak 2200’ü muhareb ve 

nısfı gayri muhareb idi.  

 

Ordudan verilen emir mücibince, “Derbent”’e taaruzdan evvel, fırka “Kartal Suyu” (Kargaç Suyu) 

gerisinde tecemmü edecek ve nakliyatı setr etmek için ilk sevk olunan kıt’a “Haçmaz”’da ihraç 

olunarak mezkur dereye kadar ileri sürülecekti.  

 

Nakliyat tesbit olunan zamanda başladı. İlk tren olarak fırka emrine verilen zırhlı tren hareket 

etti. Bu trene bir cebel topçu takımı, iki makinalı tüfenk ve bir takım piyade konmuştu.  

 

2/3 . Teşrin-i evvel .334 nısfellyele kadar Ye56 T1, T2, alay makinalı tüfenk bölüğü, telğraf takımı, 

fırka karargâhı, Krupp cebel taburu tecemmü mıntıkasına vasıl olmuşlardı. Bu kıtaattan Ye56 T1 

“Yalamada” ihraç ve “Derbend”’e karşı  setr tertibatı almıştı. Diğer kıtaat “Haçmaz”’da 

çıkarıldılar.  

 

 
 

                                                                       * 

                                                             *                   * 

 

Şark ordular grubu kumandanlığında Halil Paşa, 2 – Teşrin-i evvel – 334’te İslam Ordusuna vasıl 

olan bir telğrafla evvela onbeşinci ve badehu beşinci fırkanın “Batum”’a nakil olunacagını haber 

verıyordu. Bu emir üzerine “Karabağ” mıntıkasında bulunan ordu kumandanı Nuri Paşa, 

onbeşinci fırkadan 38nci alayla bir bataryanın “Haçmaz”’a sevkiyle “Derbent”’e ileriletilmesini, 

56ncı alayla fırka aksam.ı sairesinin şimdilik sevk olunmamasını emir etti. Evvelce takarrür eden 
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nakliyat cedveline nazaran evvela 56ncı alay sevk edilmiş olduğundan 38nci alay “Bilecari”’da 

tevkif olundu bu sebebten fırkanın seyyar hastahanesi ile iki erzak kolu da gönderilmişti. Şu 

halde Derbent’e karşı onbeşinci fırka kumandanının taht.ı emrinde sevk olunan kıtaat yalnız iki 

taburlu Ye56, bir süvari bölüğü Krupp cebel taburu, kudretli cebel taburu, sahiye bölüğü ve bir 

erzak kolundan ibaret olacaktı.  

 

Bu kadar zayıf kuvvetlerle “Derbent”in zabtı gayri kabil olduğundan onbeşinci fırka ileri 

hareketinin tefkifi zururi idi. Halbuki şimal Kafkas ahvalının düzelmesi için bu hareketin icrası 

elzem idi. Nuri Paşa nakliyatın bir müddet daha te’hirini istirham etmiş olduğundan 4 – Teşrin.i 

evvel – 334 sabahı “Karabağ”’dan “Baku”’ye  avdetinde 38nci alayın de “Haçmaz”’a sevkini emir 

etmiş ve kendisi de trenden inmıyerek “Haçmaz”’a 15nci fırka karargâhına gitmiş ve “Derbent”’e 

yapılacak taaruz hakkında görüşülmüştür. Baş kumandanlıkça tasavvür edilen tertibe nazaran 

İstanbul’a evvela Batum’da bulunan onuncu fırka, bunu müteakib 15nci fırka nakil olunacaktı. 

15nci fırkayı lüzumsuz yere Batum’da bekletecek yerde burada daha mühim işler görmek 

mümkündü. Yapılan tahkikata nazaran onuncu fırkanın bile nakiline başlanmamıştı. Onbeşinci 

fırkayı nakil edecek vapurların İstanbul’dan azimeti sıralarında fırka kıtaatının “Derbent” 

civarından tahrik edilmesi te’min maksada kâfi idi. Bu mülahazaya mebni fırkanın Batum’dan 

nakli te’hir edilmemek şartıyla harekâta devama İslam Ordusu kumandanlığınca karar verildi. 

Vaziyet.i askeriye hakkında ordu’ya malumat verilmediğinden bu kuvvetlerin İstanbul’a sebeb.i 

nakli anlaşılamamıştı.  

 

 

 

                         

 

                                                             Suret 

 

 
 

Harbiye/3 – 10 – 334 

 

Almanya’da dahil olduğu halde yakında sulh muzakeratına başlanması ve bu muzakeratın süratle 

hitama ermesi ağleb-i ihtimaldır. Sulh muzakeresinde milliyet esaslarına nazaran iddia.yi hukuk 

edilmek lüzumu hasebiyle bizim Kafkasya’daki vaziyetimiz kavi olmalı ve bilhassa Azerbaycan ve 
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Şimal Kafkas hükümetleri takviye edilmelidir. Bunun için beşinci fırkanın nakliyatını geri 

bırakırsanız  onbeşinci fırkadan sonra onikinci fırka sevk olunur. Zaten buna sıra gelinceye kadar 

vaziyetin tamamen tavzih ve takarrür edeceğini tahmin edıyorum. Bura ile muhabere ederek 

Azerbaycan mahalli kuvvetlerinin süratle tanzimine çalışılmakla beraber gerek halen 

Azerbaycan’da bulunan kuvvetlerimiz ve gerek beşinci fırka bilahare Azerbaycan kıtaatı olarak 

bırakır ve Azerbaycan teşkilat.ı askeriyesi muntazam olur. Azerbaycan’a çok silah ve cephane 

gönderiniz. 

Baş Kumandanlık Erkan.ı Harbiye Riyaseti 

                     Ferik 

                     Enver 

 

                                         İslam Ordusu Kumandanlığına  

 

Baş Kumandanlık  Erkan.ı harbiyesinden aldığım telğrafnameyi aynen balaya derc edıyorum. 5nci 

fırka nakliyatının iş’ar-i  ahire kadar te’hir buyurulmasını rica ederim. Bu vaziyet karşısında 

“Karabağ” te’dibatına gönderilen ve geriye celbi tarafımdan yazılan dokuzuncu Kafkas alayı işine 

devam edebilir. Onbeşinci fırka nakliyatının başlayabilmesini rica ederim. Şimali Kafkas 

Kumandanı Yusuf İzzet Paşa “Gimri”’ye gelmek üzereydir. Müşarunileyh ile Kafkas meselesini 

takarrür ettireceğim. Şimdilik Şimali Kafkas için ihzarı baş kumandanlıktan tebliğ buyurulan bir 

tabur piyade yarım takım süvari ve iki toptan mürekkeb müfrezenin hazır bulundurulmasını rica 

ederim.  

  

Ali Paşa “Şehylenski” Kars’daki toplardan işe yarayacakları tefrik etmiştir. Dokuzuncu Ordu’dan 

ayrıca mikdar-ı kâfi cephane ile birlikte 8000 tüfenk gönderilecektir. Bunların sevkiyatı mazot ve 

kâfi malzeme-yi müteherikenin ele geçmesine vabestedir. Bu hususta azimi himmetin sarf 

buyurulmasını ve biranevvel “Gimri”’ye mümkün olduğu kadar çok mikdarda mazot ve boş 

trenler gönderilmesini rica ederim. 

4/5 – 10 – 334    Şark Ordular Gurubu Kumandanı 

                                                  Ferik 

                                                  Halil 

 

Bu emirlere göre “Derbent”in zabtını müteakib İslam Ordusu onbeşinci fırkanın hemen Batum’a 

naklini kararlaştırmış ve “Derbent” şimalında Ye107’den ve bir taburun 42 süvari ve iki Krupp 

cebel topundan mürekkeb ve “Derbent” müfrezesi namıyla bir müfreze teşkilini emir etmişti. 

“Derbent” şimalındaki mevzi Ye107’nin taburu tarafından tesellüm edilince fırkanın Batum’a 

nakliyatı başlayacaktı.  

 

                                                                       * 

                                                            *                   * 

 

Onbeşinci fırka 4 – Teşrin.i evvel – 334’te Ye56 T2’yi, bataryalarını, sahiye ve süvari bölüğünü 

trenle Haçmaz’dan Yalama’ya gönderdi. Akşamüstü işbu kıtaat “Karçağ” (Kartal) deresiyle “Bilici” 
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arasında tecemmü etmişti. Düşman ile henuz temas hasıl olamadı. “Derbent”’ten gelen 

Muslumanların ifadelerine nazaran “Petrovsk”’ten “Derbent”’e 3 – 10 .334te Ermeni ve Rus 

milletine mensub 300 piyade 4 – 10 . 334te bir nakliye vapurunun “Derbent”’e geldiği 

anlaşılıyordu.  

 

Fırka’nın düşmanın hiç bir müdafaa tertibatı almamış olduğuna dair aldığı bazı haberler üzerine 

daha fazla kuvvet almasına meydan vermeden 38nci alayın iştirakıyla bütün kuvvetiyle 6 – 

Teşrin-i evvel – 334te “Derbent”’e taaruza karar vermiş iken, yalnız Ye56 T1 ve T2, alay makinalı 

tüfenk bölüğü, süvari bölüğü  iki cebel topundan mürekkeb bir kuvvetle “Derbent”’in süratla 

işgalını 5 .10 – 334te alay kumandanına emir ediyor. Alay birinci taburuna birinci hatta olmak 

üzere demiryolu hattının tarafininden ilerletti, ikinci tabur ve topçu takımı ta’kip edıyordu. Alay 

mukavemete tesadüf etmeksizin 20/21 sonrada “Derbent” bağlarının kenarına kadar vardı. 

Buradan itibaren demiryolu hattının tarafininden üç kolla “Derbent” şehrine karşı ilerlemeye 

başladı. Bağlardaki ahali düşmanın bir gece evvel kaçdığını söyluyordu. Şehir istasiyonuna 800 

metre yaklaşıldığı halde düşmandan bir eser yoktu. Biraz sonra saat 1 dakika 45 sonra 

istasiyonda vagonlar içinde ve arasında gizli bulunan düşman ve istasiyondan cenuba doğru 

ilerleyen bir zırhlı tren ateşe başladılar. Ateşe maruz kalan sağ kol ancak bir böluk piyade bir iki 

makinalı tüfenkten ibaret olduğundan tevekküf etti. Alayda ahvalın mechuliyeti, “Derbent” 

şehrinin vüs’ati dolayısıyla ihtiyatkarane hareketi tercih etmişti. Mamafih şehrin garb kısmına 

girilerek düşman istasiyon civarına sürülmüştür. Alay bu suretle “Derbent”’i kamilen işgal ederek 

istasiyon cenubı – “Derbent” kalesi hattında gecelemişti.  

 

Y56’dan iki tabur bugün (5 – Teşrin.i evvel – 334) Miralay Bertran kumandasındaki 800 piyade 

sekiz makinalı tüfenk ve iki top kuvvetinde müfreze ile muharebe etmiştir.  

 

Alay 56 zayiatı: bir bölük kumandanı mecruh, 25 nefer şehit, 28 nefer mecruh.  

 

5 – Teşrin-i evvel akşamı Ye38’den yalnız 2T ve 3T Araplar’a  gelmişti firka kumandanı (Süleyman 

İzzet Bey) 6 – Teşrin-i evvel sabahı 38’den iki tabur ve fırka topçularının da iştirakıyla müttehiden 

şehire taaruz için muktaza emirleri verdi. Fırka bir sui-tefhim neticesinde ordu emrinde tayin 

olunan mikdardan fazla topçu getirdiğinden bir kudretli batarya “Bilecari”’ye beşinci fırka 

emrine, bir grup cebel takımı saliyan müfrezesi için “Hacı Kaval”’a iade olunmuştu. Evvelce 

Koba’da bulunan iki top da henuz iltihak edemediğinden fırkada 6 – Teşrin-i evvel muharebesi 

için dört kudretli, 6 Krupp cebel topu vardı.  

 

6 – Teşrin-i evvel 334 sabahı alay 38’den iki tabur ve topçular Araplar’dan hareket ettiler.   

İstasiyonda henuz düşman var idi. Bataryalar şehrin garbında mevzi alarak istasiyon civarındaki 

düşmana ve takarrüb etmek isteyen zırhlı treni müessir ateş altına aldılar. 38nci alay da garbdan 

şehri ihate ediyordu, 56ncı alay hücumla istasiyonu zabt etti. Ve şehri tarayarak dağılan bir 

mikdar düşman efradını esir etti. Tam zeval vakti “Derbent” kamilen işgal edilmişti. 
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Ye56 sağda, Ye38 T2 solda olmak üzere düşman şehirden dışarı şimala doğru takip olundu. Ye38 

T3 iade.i asayiş için “Derbent”’te ibka olundu. Kıtaat, düşman zırhlı trenini şiddetli ateşinden 

“Petrovsk” istikametinden demiryoluyla yetişen taze düşman kıtaatının taaruza geçmelerinden 

şehrin ancak üç kilometre şimalına kadar ilerleyebilmişler ve bu hatta tahkimata başlamışlardır.  

 

Düşmanın “Derbent”’teki kumandanı Miralay Bertran Türk kıtaatının Kartal deresine geldiğini 

haber almamış ve 5 – Teşrin.i evvel sabahı “Derbent” taaruzundan ancak ileri gönderdiği zırhlı 

treni vasitasıyla haberdar olabilmişti. 56ncı alay’ın yaptığı taaruz neticesinde düşman kısmen 5/6 

Teşrin.i evvel gecesi firar etmiş ve “Petrovsk”’dan vapurlar ve demiryoluyla gönderilen takviye 

kıtaatı vaktinde yetişememiştir.  

 

38nci alayın iştirakını te’min için taaruz evvelce tassavur olunduğu vechile 6. 10 .334’te  olunsa 

idi düşman mukavemetten daha fazla olacak ve daha fazla zaiyata uğrayacaktık halbuki yapılan 

baskin sayesinde asgari zaiyatla “Derbent” işgal olunabilmişti.  

 

Bicherakhov’un Miralay Bertran’ı ihmalından dolayı tevkif ve şehri istirdad için bilahare 

müteaddid taaruzlar yapmış olması “Derbent”’e ne kadar ehemmiyet atıf ettiğini gösteriyor.   

 

                                                                          * 

                                                             *                       * 

 

Sureti biraz yukarıda aynen derc olunan Şark ordular gurubu kumandanlığının 4/5 – 10 – 334 

tarihli telğrafnamesine nazaran onbeşinci fırkanın hemen Batum’a nakil zururi idi. Bunun üzerine 

İslam Ordusu 6 – 10 – 334’de atideki sıra ile fırkanın Batum’a naklini emir etti: 

 

2 ve 3 ağır evrak kolları   > 

52nci seyyar hastahanesi>   Bilecari’den 

 

Birinci ağır evrak kolu         > 

Ekmekci kolu                        >  Bilecari’den 

Ye15’den kudretli batarya > 

Sıhhiye böküğü                    > 

 

Ye38 kudretlı cebel bataryası >  Bilecari’den 

 

Ye56 Yalama’dan (Ganca’da bulunan üçüncü taburu alayın sevk treni olarak sevk olunacaktı.) 

Bilecari’den hareket edecek kıtaatın hemen, Yalama’da irkab edilecekler “Derbent” şimalındaki 

mevzinin “Derbent” müfrezesi tarafından tesellümünü müteakib sevk olunacaklardı.  

 

“Derbent” müfrezesi Ye107’den bir tabur, 2K süvari iki Krupp topundan terekküb edecekti. 

Krupp taburunun mütebaki aksamı “Derbent”’ten alınarak beşinci fırka emrine verilecekti. 
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Düşmanın “Derbent” şimalındaki onbeşinci fırka mevzine icra eylediği taaruzlardan mevzinin 

zayıf bir müfreze tarafından müdafaa edilemeyeceği anlaşıldı. Bu lüzum üzerine müfrezenin 

bütün 107nci alayı ve 13ncü alaydan bir tabur (ceman dört tabur) 42K süvari ve bütün Krupp 

cebel topçu taburundan teşkili takarrür etti.  

 

Fırkadan üç erzak kolu, sıhhiye bölüğü, seyyar hastahane, bir kudretli batarya 12 – 10 – 334 

tarihine kadar Bilecari ve kısmen Yalama’dan ve Ye56 T3 17 – 10 – 334 Ganca’dan Batum’a yedi 

trenle sevk olundu. “Derbent” şimalındaki mevzi “Derbent” müfrezesi tarafından teslim 

alındıktan sonra 15nci fırkanın mütebaki kıtaatı da Yalama’dan tahrik olunacaktı. 

 

12 – 10 – 334 sabahı Ye107 ve Ye13’den T46 “Derbent”’e muvasalatla 13 – 10 – 334 sabahı 

tamamıyla 38 ve 56ncı alayları tebdil etmiş ve cephenin emir ve kumandası da Ye107 

kumandanına tevdi olunmuştu. 

 

“Derbent”’in zabtını müteakib Şimali Kafkas kumandanı Yusuf İzzet Paşa Reis.i Cumhur Mecid 

Çermeyuf ile beraber “Derbent”’e gelmişti. İslam Ordusu kumandanı Nuri Paşa da yapılacak 

harekâti İzzet Paşa ile müzakere etmek üzere 11 - 10 - 334 akşamı Bakü’den “Derbent”’e hareket 

etti. 13 – 10 – 334 öğleden evvel saat onda “Derbent” belediye binasının önünde Şimali Kafkas 

Hükümeti’nin teessüs merasimi bu sırada cephede kesb.i şiddet eden top sesleri arasında icra ve 

bu andan itibaren hükümet-i mezkurenin resmi bayrağı şehirde temevvüc etmeğe başladı. 

 

Yusuf İzzet ve Nuri Paşalarla Mecid Çermeyuf arasında cereyan eden müzakerede muharebe 

cephesinin Derbent’in 3:4 kilometre yakınında bulunması Şimali Kafkas Hükümeti için pek büyük 

bir tehlike teşkil edeceğinden düşmanın mağlup edilmesi hiç olmazsa daha ziyade şimala 

sürülmesi takarrür etti. Fakat bu vazifeyi Derbent müfrezesinin yapamayacağı kanaatinde 

bulunulduğu için 15nici fırkayı Batum’a tahrik etmeden Derbent müfrezesi de dahil olduğu halde 

Derbent’te müctemi kıtaatla bir taaruz icrası ve fakat taaruzundan evvel Reis.i Hükümet 

tarafından Kafkas Hükümeti’ne ait arazinin tahliyesi için Bicherakhov’a bir ultimatum itası da 

mukarrirat-ı maruza cümlesinden idi. Derbent’ten hareket etmeden Nuri Paşa Yusuf İzzet 

Paşa’ya atideki tezkereyi yazmış ve aynı günde Bakü’ye avdet etmiştir: 

 

                   Şimali Kafkas Kumandanlığına 

 

Derbent 

13 .10 334 

1 .  Onbeşinci fırka buradan nakil oluncaya kadar emir-i aliyelerine verilmiştir. 

2 – Fırkanın Batum’a nakil başlamakla beraber sürat.i nakli hakkında ayrıca bir emirin vüruda 

mühtemel olduğundan mutasavvir harekâtin mümkün olduğu kadar erken icrasını ve sonra fırka 

kıtaatının el altında harekete müheyya bulundurulmasını istirham ederim. 

 

Kafkas İslam Ordusu Kumandanı 

                     Ferik 
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                      Nuri 

 

Bunun üzerine fırkanın şimdilik Batum’a sevkinden sarfınazar olunduğu, Derbent müfrezesinin 

de fırka emrine verildiği ve Petrovsk’a karşı harekât-i taaruziyeye devam edileceğini Yusuf İzzet 

Paşa şifahen onbeşinci fırka kumandanına emir etmiş.  

 

Derbent’ten Petrovsk’a ileri harekât esnasında, şark ordular gurubunun emrine atfen, İslam 

Ordusu onbeşinci fırkanın serian Batum’a nakli  mezkur gurub kumandanlığının emri iktizasindan 

bulunduğundan fırkanın sevkine ne vakit başlanılabileceği Yusuf İzzet Paşa’dan 17.25, 28 – 10 – 

334 tarihli telğraflarla üç defa sormuştu. 17 ve 25 tarihli telğrafnamelerin müşarünileyh ne vakit 

vasıl olduğu malum olmamakla beraber fırkanın ve ordu kumandanlığının mütemadiyen ileri 

harkette bulunmasından pek geç alınmış bulunması ağleb ihtimaldır.  Yalnız 28 – 10 – 334 tarihli 

telğrafnameye 1 – 11 – 334’te Demirhan Şura’dan tahriren  bir cevap verilmiştir.  Bu tezkerede; 

(onbeşinci fırka ile Ye107 hakkında Erkan.ı Harbiye riyaset.i celilesine 26 – 10 – 34’te şifre ile bazı 

maruzat.ı mühimmede bulundum. Ancak kale (nam-ı kadimi Petrovsk)’ye tıkılmış olan düşman 

kuvvetine teslim için tekalifte bulunulmuştu. Her iki cevaba intizaran halen Simali Kafkasya’daki 

kuvvetten bir ferdin bile ayrılmasının gayri mümkün olduğu ve herhalde kuva.yı mezkurenin 

ancak bir haftaya kadar serbest kalabileceklerini ümid ederim.) deniyordu.  

 

Balada arz olunan ahval ve şerait dahilinde onbeşinci fırka Derbent’in zabtını müteakib taaruza 

devam ile bersü’rat berkıya ile Petrovsk önüne vasıl olmuş ve 7 – 11 – 334 tarihinde şehri zabt 

eylemiştir.  

 

Derbent ile Petrovsk arasında yapılan muharebe ve harekât ile Petrovsk taaruzu bervechi zir arz 

ve tafsil olunmuştur.  
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                                           Derbent Şimalında Mevzi Muharebeleri 

 

Derbent’in zabtını müteakip onbeşinci fırka Derbent’in dört kilometre kadar şimalında tevekküfe 

mecbur olmuştu. Fırka 6 – 10 – 334’ten 20 – 10 – 334 tarihine kadar on gün bu mevzide kalmıştı. 

Bu müddet zarfında düşman Derbent’i istirdad için birkaç defa taaruz etmiş ve hepsinde tard 

edilmişti. Bu on günlük mevzi muharebatı bervechi zir arz olunur.  

 

7 .10 – 334 sabahı 800 piyade, 8 makinalı tüfenk ve dört top tahmin edilen düşman, bir zırhlı 

treninin de iştirakıyla taaruza başladı.  Saat 1 sonrada Ye56 sol cenahı biraz gerilemiş ise de bu 

sıralarda fırka ihtiyatından gönderilen Ye38 T2 vaziyeti tashih edebilmiştir. Bu muharebedeki 

zaiyatımız 54 mecruh (ikisi zabit) 10 şehittir.  

 

8 – 10 334’te muharebe olmadı; düşman Akhty istasiyonunu tahliye ve istasiyonun bir kilometre 

şimalındaki müdafaaya daha müsait sırtları onbeşinci fırka kıtaatı da mevzilerini takviyeye 

başlamışlardır. Bir gün fazla ile yani 9 – 10 – 334 düşman, daha fazla kuvvetlerle, ikinci defa taarz 

etti. 9 evvelde lâakal bir düşman piyade alayı sekiz topun şiddetli himayesinde Ahti 

istasiyonunun şimal ve garbından taaruza başladı. Rus Bahr.i Hazar filosuna mensup Kars ve 

Ardahan zırhlıları da Derbent sahiline yaklaşarak muvasala yollarını gerideki kıtaat ordugâhlarını 

bombardımana başladı. Düşman taaruzu sağ cenahımızda 500 sol cenahımızda 1500 metrede 

bilhassa topçu ateşimizle tevkif ve lokomotifi tahrib olundu. Trenin mürettebatı kaçtı, trendeki 

bir top sekiz makinalı tüfenk ve birçok cephane ile beraber iğtinam olundu.  

 

12 – 10 .334 sabahı onbeşinci fırkayı tebdil etmek üzere Ye107 ve Ye13’ten T46 Derbent’e 

geldiler. Tebdil gece yapıldı. 13 – 10 – 334 sabahı Ye56 ve Ye38 cephe gerisinde toplandılar. 

Fakat yukarıda müfassalan arz olunduğu vechile fırka Batum’a gönderilmeyerek Şimali Kafkas 

arazisinin düşmandan tathiri için harekâta devama karar verildi. Ye107 ve T46 da onbeşinci 

fırkaya ilhak olduklarından fırka tam üç alaylı olmuştu.  

 

13 – 10 . 334 düşman sabah erkenden faaliyete başladı saat 5 avvalda fırkanın sol cenahına 

doğru “Zaryan”’dan ilerleyen bir bölük piyade ve bir bölük süvariden mürekkeb bir düşman 

kuvveti fırka süvari bölüğü ve milis süvarileriyle Ye38 T3 tarafından tard olundu saat 3 sonrada 

Derbent’in 15 kilometre kadar cenubunda birkaç düşman gemisi gelerek kuvvet ihrac eder gibi 

görünerek avdet eylediler. Cephede sağda Ye107 ve solda T46 bulunuyordu. Ye56 ve Ye38 

ihtiyatta idiler.  Saat 2 sonrada  300 kadar piyade ve 6 makinalı tüfenkten mürekkeb düşman bir 

topçu ateşi himayesinde T46 cephesine taaruz etti. Taburun dördüncü bölüğü bir kilometre 

kadar geri çekildi. Cephenin yarılmak tehlikesi baş göstermişti. Fırka kumandanı Süleyman İzzet 

Bey ihtiyatında bulunan Ye38 T1’den iki bölüğü bizzat cepheye idhal ve taaruza sevk etti. Biraz 

sonra bu iki bölük süngü hücumuna kalkarak düşmanı tard ettiler. Bugünkü muharebede 

zaiyatımız (49 şehit, ikisi zabit bunlardan birisi Ye107 T2 kumandanı idi, 5 zabit mecruh, 10 nefer 

kayıp idi)  Zabitan zaiyatı zabitan tarafından sarf edilen gayret ve ibraz olunan fedakârlığı isbata 

kâfidir. T46 geceleyin yaptığı bir baskin ile kayıp ettiği mevazi kamilen istirdad etmiştir.  
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Düşmanın taaruzunu daha fazla kuvvetlerle tecdid etmesi muhtemel görüldüğünden ve fırkanın 

Batum’a naklinden sarfınazar edilmiş bulunduğundan Ye38 tekrar cepheye idhal olundu. Bu 

suretle cephe Ye107 ve Ye38 kumandanlarının emrinde olmak üzere ikiye ayrıldı. Ye 56 ve Ye107 

T1 fırka ihtiyatı olarak tefrik olundular.  

 

6 – 10 – 334’ten 20 – 10 – 334 tarihine kadar yukarıda izah olunan üç büyük muharebe vuku 

bulmuş ve diğer günler tarassud olunan toplu düşman hendeklerine atiş ve keşif kolu 

müsademeleri gibi mevzi muharebatında mu’tad olan vakayiyla geçmiştir. Şimali Kafkas 

Hükümet Cumhuriyesine ait arazinin hemen tahliye edilmesi talebini havi reis.i cumhur “Mecid 

Çermevyev” tarafından “Bicherakhov”’a verilen notaya zaman-ı maininde cevab verilmediğinden 

Şimali Kafkas Ordusu Kumandanı 20 – 10 – 334 sabahı kısm-ı küllisiyle Han Mehmed Kale 

civarında bulunan düşmana taaruza karar verıyor. 

 

İşbu taaruz için verilen emirler ehemmiyetine binaen bervechi zir aynen nakil olundu.  

 

Derbent 

19 – 10 – 334 – 8 sonra 

                                            Onbeşinci Fırka Kumandanlığına 

 

1 – “Petrovsk” şehri ile civarının ve şehirle Derbent arasında olup Şimali Kafkas Hükümet 

Cumhuriyesine aid olan arazinin tahliyesi talebini havi olarak hükümet-i cumhuriyece verilen 

notanın müddeti 20 – 10 – 334 sabahı münkazi oluyor ve düşmandan muvafik bir cevap 

alınmadığı takdirde hükümet-i cumhuriyenin duçar-ı tehlike olan istiklalının harban te’mini ve 

mezkur arazinin istirdadı mukarrerdir.  Binaenileyh Derbent etrafında taht.ı emrinizde bulunan 

kıtaatın yarın (20 – 10 – 334) sabahından itibaren ilk verilecek emirle taaruza ihzar edilmiş olması 

lazımdır.  

 

2 – “Levaşi”, “Daşlagar” ve “Çerkehi” mevazinden alınan son raporlara nazaran “Petrovsk”daki 

düşman şimaldan “Çeçen”ler tarafından tazyik edilmektedir ve Derbent civarından kuva-yı 

imdadiye istemekte oldukları işidilmiştir.  

 

(Bu malumatın adem-i sıhhati bilahare anlaşılmıştır.) Süvari zabit keşif kolundan alınan rapora 

nazaran dün (18 – 10 – 334) saat 6 evvelden itibaren düşmanın beş treni birbirini müteakib 

Mehmed Kale istasiyonundan şimala hareket etmiştir. Mehmed Kale istasiyonun civarındaki 

beklemede görülmekte olan 300 kişilik düşman kuvvetinin pek ziyade tenakus ettiği tarassud 

edilmiş ve cam fabrikası civarında müşahede edilmekte bulunan düşmandan eser görülmemiştir.  

 

3 – 300 mevcud ile teşkilat taburunun  “Daşlagar”’a gelmesi ve oracada kuva-yı milliye ile 

müttehiden “Yeni Boynak” hatına taaruz ile bu hat üzerindeki demiryolunda tahribat-ı icrası ve 

“Petrovsk”’dan takviye kıtaatı gelmesine mümanaat edilmesi hakkında o emr-i lazime verilmiştir. 

(Bu hareket yapılmamıştır.)  
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Teşkilat taburunun 20 – 10 – 334 “Daşlagar”’a gelmiş olması pek muhtemeldir. (ne o tarihte, ne 

de daha sonra gelmiştir.)  Bin kadar müsellâh ve nizamiye zabitanının kumandasında bir 

kuvvetimiz 17 – 10 – 334’te “Levaşi”’de tecemmü etmiştir. Bu kuvvetin  19 – 10 – 334’te 

“Levaşi”’den hareketle “Paraul” üzerinden düşmana müessir olmağa başlayacağını mezkur 

kuvvet kumandanı Süvari Kaymakamı Kemal Bey bildirmiştir. (Müessir olmamıştır. Bu kuvvet, 

ancak Petrovsk’ı tamamıyla ihata ettikten sonra gelebilmiştir.) 

 

4 – Koba taburuyla bir seri sahra ve bir cebel topu Ye14 kumandanı Saudeddin Bey’in 

kumandasında olarak sahil müdafaasına me’murdur. Topların bu akşam mahal.ı mahsusuna 

ta’biyesi ve taburca istihzarat.ı lazimede bulunulması tarafımdan doğruca Ye14 kumandanına 

emir olunmuştur.  

 

Yarın harekât-i harbiye ilk devriyenin tarz-ı cereyanına nazaran Ye107’den bir taburun dahi şehir 

civarının müdafaasına tahsisi lazım gelip gelmeyeceğine karar vereceğim. 

 

5 – Taaruza mütealik o emr-i müveccehe ve taaruza başlatmak emri tarafımdan ayrıca 

verilecektir. Mezkur o emr-i müvecceheye nazaran ilk taaruz emri tarafımdan verilecek ve 

emriniz mucibince demiryolu tarafınında cepheden hareket edecek kuvvetin sevk ve idaresi 

Mamedkala’ya kadar tarafımdan tanzim olunacaktır.  

 

Şimali Kafkas Kumandanı 

          Yusuf İzzet 

 

Bu emir aynı günde saat 8 dakika 45 sonrada verilen suret.i atide münderic ikinci bir emirle ikmal 

olundu: 

 

1 – Fırka 20 – 10 – 334’te Han Mamedkala’da ve bu karye ile Derbent arasında bulunan düşman 

bil’ihata esir edecek vechle harekât.i taaruziyeye başlayacak ve akşama kadar kısm-ı küllisiyle 

Hacıkent’i ve süvarisiyle Kayakent mevkini işgal etmiş olacaktır.  

 

2 – Fırka süvarisi keşfiyatini akşama kadar (Daşlagar – Kayakent) hatına kadar temdid etmiş ve 

“Daslagar”’dan ilerleyecek kuvvetle te’sis.i irtibat eylemiş olmalıdır. (bu kuvvet gelmemiş ve  

irtibat-i te’sis olunamamıştır.)  

 

3 – Harekâta başlamak zamanını yine tebliğ edeceğim. Telefon irtibati munkatı olduğu takdirde 

saat 7 oldu harekâta başlamalıdır. 

 

4 – Ben 20 – 10 – 334 saat 8 evvelden itibaren topçu tarassud mevkinde bulunacağım.   

 

Şimali Kafkas Kumandanı 

             Yusuf İzzet 
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20 – 10 – 334’ten Petrovsk Muhasırasına Kadar Yapılan Harekât; Takip 

  

Onbeşinci fırkanın 19 – 10 – harb bervech ati idi:  

                       

                        Erkan.ı Harbi: Yüzbaşı Ihsan Efendi 

 

                   28nci Alay 

Tabur 1        Tabur 2     Tabur 3 –  . / . 4 (Dokuzuncu bölük Karabağ’da Zenkelan) 

  

                    56ncı Alay 

Tabur 1       Tabur 2                 Üçüncü tabur Ganja’dan Batum’a sevk olunmuştur 

 

                     107th Regiment... 

 

 

Balada zikirolunan ordu emirleri mucibince fırka 20 – 10 .334 sabah saat altıda bervech ati iki 

gurup halinde ictima etmişti: Ye107 kumandanı emrinde Derbent şimalındaki mevzide: Ye 107 

T2, T3 ve T46/3 ile sahra takımı, bir Krupp seri cebel bataryası.  

 

Fırka kumandanının emrinde Kemakh’da: Ye38, Ye56 T1, 2, Ye107 T1 ve bir kudretli ve bir Krupp 

cebel bataryası, sıhhiye bölüğü Kemakh’da.  

 

Ordu kumandanı, kısm.ı küllisiyle  “Han Mehmed Kale”’de bulunan düşman, hat.ı ricaatı kat 

ederek mahv ve esir etmek istiyordu. Bunun için Ye107 kumandanı emrindeki kuvvetler düşman 

cepheden işgal edecekler, fırka kumandanının sevk ve idaresindeki kıtaatı da Kemah’dan (Zaryan 

– Bilhadi – Kavur Tepe – Samanlı Tepe şarkı) tarikiyle “Heci Kend” üzerine yürüyecekti.  

Ahmet İzzet Paşa (Ortadadır)

334 tarihinde nizam.

Fırka kumandanı: Kaymakam Süleyman İzzet Bey
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Kıtaat vaktinde hazırlandılar. İhata kolu saat 7 evvelde hareket etti, akşam kolbaşında bulunan 

Ye38 ile Heci Kend’i işgal etti. İhata kolunun hareketinden vaktinde haber alan düşman kısmen 

yaya yürüyüşle ve kısmen trenlerle ricaat eylemiştir.  

 

Cepheden ilerleyen müfrezede Han Mehmed Kale’de kaldı. İhata kolunun yolu patika olmakla 

beraber köprüsüz üç su geçilmiş  ve elli kilometreden fazla yürüyüş yapılmış olduğundan kıtaat 

pek yorgun idi. Ricaat eden düşmanın Kiya Kend civarında tevekküf ederek müdafaaya 

hazırlandığı haber alınmıştır. 22 – 10 – 334’te taaruz edilmek üzere kıtaat 21 – 10 – 334’te kısa 

bir yürüyüşle “Acıkol” ve “Heci Kend”’in şimal garbısına kadar vardı ve kısmen istirahat etti.  

 

Fırka, Ye107 kumandanının emrindeki müfreze ile düşmanı işgal etmek üzere cepheden, kısm.ı 

külli ile de ihata etmek üzere Aleksander Kend “Başköy” üzerinden 22 – 10 – 334 sabahı Kiya 

Kend civarındaki düşman taaruza geçti. Bir saat kadar devam eden şiddetli bir muharebeyi 

müteakip “Yangı Bunyağı” işgal etti. Bunu müteakip derhal Şahra Dağ’ındaki düşman pek sık 

fundalıklardan pek çok müşkilatla ilerlenerek taaruz edildi. Saat 4 sonrada Bunyak istasiyonu 

cenubundaki sırtlar ile Şahra Dağı şimal etekleri işgal olundu.  

 

Süvari bölüğü da “Bunyagı”yı hücumla zabt ettikten sonra gaviden yolu üzerinden tesadüf ettiği 

bir düşman bölüğü atlı hücum ile kaçırtmış ve bu kıtaatın taht.ı muhafazasındaki ?koşulu? iki top 

ve bir cephane arabasını zabt etmiştir. 

 

24 – 10 – 334’te öğleye kadar istirahat olundu öğleden sonra Bunyağı istasiyonu – Bunyağı 

şimalına geçildi. Şahra Dağı ve Bunyağı mağlubiyetleri üzerine düşman Petrovsk’a kadar ricaata 

mecbur olmuştur.  

 

25 . 10 – 334’te iaşenin te’mini, cephane ikmalı ve efradın istirahat ettirilmesi için taaruz 

yapılmadı. Gelen milis süvarilerinden istifade olunarak K42 vasitasıyla üç bölüklü bir süvari alay 

teşkil olundu.  

 

Fırka, 26 – 10 – 334’te bilamuharebe “Minas Suyu” hatına varmış ve 27 – 10 .334 saat 6 evvelde 

“Minas” hatından üç kolla Petrovsk istikametinde hareket etmişti. Sağ kol 107nci alay 

kumandasındaki müfrezeden, merkez kol Ye38’den, sol kol Ye56 ve fırka kıtaat.ı sairesinden 

terekküp etmişti.  

 

Ovadan ve demiryou hattının üç kilometre kadar garbından ilerleyen sağ kol düşman zırhlı 

treninden açılan şiddetli topçu ateşi dolayısıyla pek bati ilerleyebilıyordu. Merkez kolundaki 

topçu iki defa mevzi alarak zırhlı treni uzaklaştırmış ve Ye107’nin ileri hareketini te’min etmiştir. 

Düşman, sağ kolun cephesine tesadüf eden Targi istasiyonunu iki zırhli tren, bir sahra takımı, iki 

makinalı tüfenk, 150 yaya süvari ile müdafaa ettiğinden bu kol (Nargi istasiyonu – Şamahal Tepe) 

hattının üç kilometre cenubunda tevekküfe mecbur olmuştur.  
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Merkez kolu, düşman mukavemetine tesadüf etmeksizin gayet sarp araziden ilerleyerek (üç 

kollar 1667) tepesinin şarkına varmıştı.  

 

Sol kol “Kaytar Kotan”’da bu Kazak süvari bölüğü püskürttükten sonra (Tehyik Solgan 2006) 

şarkındaki sırt – Kaytar Koban cenubuna, süvari alayı Saldan Tepe – 2450 – Atlı Boyun hatına, 

fırka karargahı Kaytar Koban’a muvasalat ve zikirolunan mevakide gecelemişlerdir.  

 

Fikr.i acizanemce, 15nci fırkanın kuvvetli bir düşman tarafından işgal olunan Derbent’i zabt için 

Bakü’den demiryolu ile suret.i nakli, müdafaası kolay bermana gerisinde tecemmü, Derbent 

baskını bilhassa Derbent’ten sonra taaruzların suret.i tertipiyle takipteki şiddet.i nümune 

ittihazına sezadır. Düşman bütün kolla ve bila aram takip olunarak kendisini toplamak ve ciddi bir 

müdafaaya hazırlanmak için fırsat verilmemiştir.  

 

Takip esnasında yalnız cepheden taaruz olunmayarak fırka kısm.i küllisi ile ihataya teşebbüs 

olunması düşman mukavemeti kesir hususunda her defasında pek müessir olmuştur. Yalnız ihata 

müessir oluncaya kadar düşmanda bilhassa demiryolu sayesinde her defasında mahv ve 

esaretten kurtulabilmiştir.  

 

 

                                                                       * 

                                                            *                     * 
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                                                     Petrovsk (Makhaçkala) Muharebesi 

 

 

 

 

                                              Petrovsk’ın Muhasarası ve Zabtı 

 

“Petrovsk” karşısına muvasalat eden onbeşinci fırka şehr.i mezkuru muhasıra etmek üzere 28 – 

10 – 334’te atideki hatı işgal etti.  

 

Süvari bölüğü: sahil ile demiryolu arasındaki düz araziyi tarassuda me’mur edildi. 

 

Ye107: Şamahal Tepe ve şarkında yerleşti. Alayın ilerlemesi üzerine başlayan topçu düellosu 

zevala kadar muhtelif fâsılalarla devam etti.  

 

Ye38: bir taburu üç kollar şimalında “Çerkes Ozen” vadisine hakim olacak surette bir mevzi işgal 

etti ve diğer aksamıyla mezkur tepe garbında ihtiyatta bırakıldı.  

 

Ye56: fırka ihtiyatı olmak üzere Tehyik Solgan Tepesi cenubuna alındı.  
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Süvari alayı sol cenahıyla Atlı Boyun’un üç kilometre ve şarkına kadar ilerledi.  

 

Şimali Kafkas’tan toplanılan Kaymakam Kemal Bey kumandasındaki 600 piyade, 150 süvariden 

mürekkeb kuva’yı milliye: 

 

(Petrovsk – Demirhan Şura) caddesinin şimalında ve süvari alayının sol cenahından 2241 rakamlı 

Ostriya tepesine kadar olan hattı işgal eyledi.  

Fırka, balada arz olunan hattı esaslı bir surette tahkim etmekle beraber taaruz.ı aslı cephesini         

tayın için muktazi istikşafatı tertip etti ve taaruz hazırlıklarına başladı.  

28 – 10 – 334’te başlayan bu hazırlıklar 4 – 11 – 334 akşamı hitama ermiş idi. Bu müddet zarfında 

“Tarki” ve “Şamahal” istasiyonları tarafımızdan işgal olunmuş. Ve düşmanın ufak tefek bazı 

baskin ve taaruz teşebbüsleri def olunmuştur.  

Yapılan keşifler neticesinde taaruz.ı aslının “Ağaç Agil”’den “Tarki” Dağı istikametinde düşmanın 

1579 – 2564 tepeleri hatına tevcihi takarrür etti. 

1579 tepesinden denize kadar olan ova kısmı tel örgüsüyle takviye edilmiş ve pek kuvvetli 

tahkim edilmiş olmakla beraber onbeş kadar top da mevcud olduğu tayin ettiğinden bu kısma 

taaruz müşkül idi. Düşman zırhlı trenleri ve iki harb sefinesi de taaruzumuzu tasaub edebilirlerdi. 

Bu fikre göre cephe kuva.yı mevcud da arasında bervech ati taksim edildi  

“Petrovsk”un cenubunda Bahr-i Hazar sahilinden (Petrovsk – Demirhan Şura) şosasının iki 

kilometre cenubuna kadar olan kısm onbeşinci fırkaya, onbeşinci fırka sol cenahından yukarısı 

Miralay Akif Bey emrindeki müretteb fırkaya tahsis olundu.  

Akif Bey fırkası, onbeşinci fırkanın müretteb süvari alayi, Kemal Bey müfrezesi (bin piyade, üçyüz 

süvariden ibaret kuva.yı mahaliye) ile Miralay Şükrü Bey müfrezesinden teşkil olundu. Ordu 

emrine nazaran her iki fırka, 4/5 – 11 – 334 nısfılleylinden sonra baskin suretiyle tarz.ı ati üzere 

taaruz edeceklerdi.  

Onbeşinci fırka, Çerkes Ozen cephesindeki cüz’i kuvvetiyle düşmanı işgal ve hakiki taaruzun sağ 

cenahını himaye edecek ve kısm.ı küllisiyle “Tarki” Dağına, Akif Bey fırkası piyadesinin kısm.ı 

azami bir batarya ve bir makinalı tüfenk bölüğüyle “Demirhan Şura” şosesinin cenubundan 

“Tarki” Dağı’nın şimal yamacına, mütebaki kuvvetlerinden mürekkeb sol cenah koluyla (Kafkasda 

İstasiyonu . ?Terenakutan?) hatına taaruz edecek idi.  

Her iki fırka 5. 11 .334 saat 5 evvelde mezkur hatları zabt etmiş bulunacaklardı bu emre göre 

onbeşinci fırka bervech ati tertibat aldı:  

Müretteb Nuri Bey müfrezesi (Ye107 T2, T46, K107 makinalı tüfenk bölüğü ve seri Krupp cebel 

takımı) 1579 tepesiyle garbına; 
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Alay 56 (T1, T2, K56 makinalı tüfenk bölüğü, Ye107 T1  ve seri Krupp cebel takımı) 2564 tepesiyle 

şarkına taaruz edecekler ve “Çerkes ?Üzen?” müfrezesi de (Ye107 T3’den iki bölük, 250 milis 

piyade, 50 atlı bir sahra ve iki cebel topu) karşısındaki düşman işgal ve fırka kısm.ı küllisinin 

taaruzunu himaye edecekti.  

Alay 38, kudretli batarya ve bir seri cebel takımı fırka ihtiyatı olmak üzere 4/5 – 11 .334 

nısfılleylde fırka tarassud mahalli civarında (2006 Tehyik Solgan) bulunacaktı. 

                                                                          * 

                                                              *                          * 

 

 

                                                                        Petrovsk (Makhaçkala) 
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                                                         Petrovsk Meydan Muharebesi 

4 – 11 – 334 günü pek yağmurlu geçti. Bilhassa yeni açılan yollarda yürümek hemen hemen 

mümkün olamıyordu. Akşamdan sonra başlayan sert ve soğuk rüzgar bütün gün yağmur altında 

ıslanan vücudları donduruyordu.  

8 saat sonrada “Kaytar Kutan”’dan hareket eden fırka karargâhı fırka tarassüd mahaline kadar 

olan üç dört kilometrelik bir mesafeyi ancak dört saatte ve yaya olarak katetmeğe mecbur 

olmuştu. Hükümferma olan keşif sis ve zulmet dolayısıyla tulû.i şemse kadar hiç bir şey 

görülememiş ve kıtaat harekâtı hakkında da hiç bir haber alınamamıştı.  Fırka ihtiyacı olan Ye38, 

kudretli batarya ve Krupp cebel takımı ancak 5 – 11 – 334 şafakdan biraz evvel fırka tarassüd 

mahaline gelebilmişler ve bunlar topçu tarassüd mevki civarında mevzuya idhal olunmuşlardı. 

Aynı yürüyüş müşkilatından dolayı saat beş evvelde icrası emir olunan baskin de vaktinde 

yapılamadı. Elli altıncı alay saat 6 evvelde emir olunan hatın ancak 400 metre cenubuna 

gelebilmişti.  

56ncı alayın daha ziyade takarrübü üzerine saat 6 dakika 20 evvelde müthiş bir piyade 

muharebesi başladı. Bunu müteakip her iki taraf topçuları da ateş açtılar. Artık ortalık ağarmıştı.  

Taaruz edilen Tarki Dağının cenubu yamaçları fevkalâde dik ve kayalıklı idi. Vasattan geçen 

piyade mürürüne müsait geçen yolu hat.ı balada bir gedike müntehi oluyordu. Piyadelerimiz, 

düşmanın ateş sağınakları altında, birbiriyle müsabaka edercesine ve fevkalbeşer harikalar 

göstererek dağa tırmanıyorlardı.  Gediği müdafaa eden düşman makinalı tüfenkleriyle bomba 

topları kudurmuşcasına ateş edıyorlardı.  Gedik civarındaki muharebe kesb.i şiddet eylemiş ve 

buraya taaruz eden Ye56 T2 en yakın mesafede bir müddet tevekküfe mecbur olmuşlardı. 56ncı 

alayın solundan ilerleyen birinci tabur pek büyük fedakârlıklarla saat 7 dakika 30 evvelde 2562 

rakımlı Targi Dağı tepesini zabt etti. Tepeyi zabt eden birinci taburun makinalı tüfenkleri henuz 

zabt olunamayan gediği yandan müessir bir surette dövmeğe başladı;  topçularımız da ateşlerini 

gediği temerküz ettirdiler. Ye38 T3 ile takviye olunan Ye56 pek şeciana hücumlarla nihayet saat 

11 evvelde gediği zabt etmiş ve düşman perişan bir surette püskürtmüştü. Gediğin zabtında üç 

makinalı tüfenk, bir bomba topu, külliyetli cephane iğtinam ve bir Rus zabiti esir edildi. Bu zabtın 

ifadesine nazaran Targi Dağını müdafaa eden düşman piyadesi bin beş yüz imiş.  

56ncı alayın yandan muaveneti ve topçumuzun muhrib ateş sayesinde Müretteb Nuri Bey alay 

da saat 12 dakika 30 sonrada 1579 rakımlı tepe ve garbını bilhücum zabt etmiş ve hat bilahare 

kamilan işgal edilmiş olduğundan, fırka vazifesini tamamıyla ifa etmişti. 

Çerkes Ozen müfrezesi zevalda taaruza kalkmış ise de karşısındaki düşmanın pek ziyade faik 

olmasından ilerleyememiştir.  

Fırka sol cehahında taaruza iştirak eden Akif Bey fırkasına mensub Kemal Bey kumandasındaki 

Dağıstan müfrezesi bidayette taaruzunda muvaffak olmuş ise de kuvvetli düşman mukabil 
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taaruzlarıyla ricaata mecbur olmuştu. Saat 1 sonrada düşman, Müretteb Nuri Bey alayının zabt 

ettiği 1579 tepesine mukabil taaruza başladı. Bunun üzerine bütün cephede pek şiddetli ateş 

başladı. İki harb sefinesinin büyük topları,  Petrovsk elektrik fabrikası cenubundaki uzun menzelli 

batarya Ağaç Ağil vadisini ve cephe merkezini mütemadiyen dövuyordu. Saat 1 dakika 30 

sonrada Nuri Bey alayı, pek fazla kuvvetlerle yapılan düşman mukabil hücumları taht.ı te’sirinde 

ricaat başladı ve vadiye püskürtüldü. Yalnız Ye107 T1’den dört zabit mecruh olmuş ve 40 nefer 

sağlam kalmıştı. Bunu müteakib düşman mukabil taaruzu Tarki Dağı gediğini zabt etmiş olan 

Ye56 t’ye teveccüh etti.  

Kahraman tabur, ancak son fişenk ve bombasını sarf ettikten ve iki bölük kumandanıyla en 

kıymetli efradını şehit verdikten sonra Ağaç Ağil istikametinde perişan bir surette ricaat etti. Bu 

ricaatlar dolayısıyla gedik mahali ve bu nokta ile 1579 arasındaki hatbâlâ düşman işgalına geçti. 

Düşman bu hakim mevziden çekilen kıtaatımızı muharib bir ateş altına alarak pek çok zayiat 

verdirdi.  Sağından Nuri Bey alayının, solundan 56 T2’nin ricaatı üzerine her taraftan düşman 

ihatasına maruz kalan Ye56 T1 vaziyetin vahametine rağmen mevkini terk etmedi.  

Ye56 T1 kurtarmak ve hat.ı balayı istirdad için mukabeleten tarafımızdan bir mukabil taaruz 

tertib olundu. Saat 2 dakika 15 sonrada Ye38 T2’ye bu alayın makinalı tüfenk bölüğü gedik 

istikametinde taaruz ettirildi.  Ye38 T3 de daha evvel Tarki istikametine gönderilmişti. Fırka 

ihtiyatında yalnız Ye38 T1 kaldı.  

38nci alay guruba doğru mukabil hücuma geçerek gedik mahalini istirdad etti. Ye38 sağda Ye56 

solda olmak üzere bu iki alay 5/6 – 11 – 334 gecesini hat.ı balada geçirdiler. Ye38’in sağ 

cenahındaki  1579 rakımlı tepe düşman işgalında idi. Bütün gece uğraşılarak müretteb alay 

toplattırıldı ve 1579 istikametinde mukabil taaruza sevk olundu. Şafaktan evvel burası da istirdad 

olunarak vaziyet-i tashih olundu.  

Bu muharebe arazisinde araba hatta hayvanlar için yol olmadığından iaşe, cephane ikmalı ve 

mecruhinin geriye nakil, tarifi gayrikabil müşkilatla icra olundu. Cephane sandıklarını, mecruhini, 

yiyeceğini kahraman askerler sırtlarında taşıdılar. Bu gecede  dün gece gibi gözlere uyku girmedi. 

Kıtaat otuz altı saat müteadiyen tırmanmış, taaruz etmiş, püskürtülmüş, mukabil hücum etmiş 

velhasıl muharebe med ü cezrleri arasında bitab düşmüştü. 5 – Teşrin.i sani – 334 günkü 

Petrovsk muharebesi Dağıstan’daki muharebatın sonuncusu ve en kanlısı idi ve bu muharebede 

kıtaat ve kumanda heyet.i mensubini fevkalbeşer fedakârlıklar, kahramanlıklar izharında 

birbiriyle musabaka etmişlerdir.  Herkes ileriye atılıyordu. Pek gayur fırka erkan.ı harbı da Tarki 

Dağı’nda avcılarla hücum etmiştir.   

Müretteb Akif Bey fırkası gurubdan evvel ricaat ederek eski mevaziye gelmiş ve bir daha taaruz 

edememiştir. Hatta yerli kuva.yı muavenetinin kısm.ı azmi adem.i muvaffakıyet neticesinde 

maatteessüf dağılmıştır.  

İslam Ordusu’nun Bakü’den gönderdiği cebel obüs bataryası 6 – 11 – 334’te yetişerek kudretli 

batarya civarında mevaziye sokuldu. Saat 9 evvelde fırka ihtiyatı olan Ye38 T1 gedik civarına celb 

ve mezkur saatte umum fırka cephanesinde kalkılarak pek büyük fedakârlıkla bir kilometre kadar 
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ilerilendi. Bu suretle Tarki Dağı’nda daha emin bir surette birleşildi. Yalnız iki zabiti sağlam kalan 

Ye107 T1 fırka ihtiyatına alınarak iki bölük üzere tertib olundu.  

Pek çok takviye kıtaatı alan düşman saat 1 dakika 30 sonrada Ye38 ve saat 3 dakika 15 sonrada 

Ye107 T2 cephelerine akurane ve nevmidane mukabil taaruza geçti. Y38 cephesine vaki olan 

taaruz kanlı zayiatla püskürtüldü.  Ye107 T3 bidayette altı yüz metre kadar gerilemiş ise de sevk 

edilen ihtiyat kuvvetlerinin muaveneti ile eski mevzini istirdad etmiştir. Düşman Targi Köyü 

istikametinde ricaat eyledi.  

Artık düşmanın bütün ümidleri kırılmış, hatlarında intizamsızlık, baş göstermiş ve korku alâimi 

belirmeğe başlamıştı. Guruba doğru bir kısım düşman efradının Petrovsk istikametinde 

kaçıştıkları tarassüd edilıyordu.  

Gurubda ateş kesildi fırka gayet emin bir vaziyette ve Tarki Dağı’nda geceledi. Petrovsk şehri ve 

ovasına hakim olmuştuk. Düşman, fırkamız cephesinin 200 – 400 metre karşısında idi. Akif Bey 

fırkası bugün de ilerleyemedi. Saat 9 sonrada Yusuf İzzet Paşa’dan atideki emir alındı:  

“Petrovsk’tan gelen İ’tilaf murahhaslarının teklifi Şimali Kafkas Hükümetinin vaziyet.i siyasi için 

muvafık görülmüştur. Hükümet.i cumhuriyenin kararına tevfikan emr.i ahire değin hareket.i 

taaruzıyeden sarfınazar olunarak bulunulan mevzi tamamen tahkim ve suret.i cediyede müdafaa 

olunacaktır. Düşman taaruzu halinde mukabil taaruzla mukabele olunacaktır.” 7 – 11 – 334 

sabahı düşmanTargi Dağı kamilen tahliye etmişti. Buna rağmen ordudan alınan emir mucibince 

fırka düşmanı takip etmedi.  

8 – 11 -  334 saat 2 sonrada şehirden ahali namına fırka karargâhına gelen bir heyet.i murahhasa 

Bicherakhov’un şehri tahliye eylediği ve ahalinin yağmağa başladığını ihbar ve şehrin Türk 

Ordusu tarafından işgalını istirham etti. Ordudan alınan emir üzerine saat 4 dakika 30 sonrada 

muzaffer onbeşinci fırka şehirden resm-i geçit icra ederek geçmiş ve şehrin cenubundaki kışlalara 

yerleşmiştir.  

İki günlük Targi muharebesinde firkadan; fırka kumandanı, iki alay kumandanı, bir tabur 

kumandanı dahil olmak ve mütebakisinin nısfı da bölük kumandanı olmak üzere on zabit mecruh 

ve üçü bölük kumandanı olmak üzere beş zabit şehit olmuştur. Efrad zayiati ise 318 mecruh, 113 

şehit ve 10 kayıptır. 

Meydan muharebede iki yüzden fazla düşman maktulu sayılmıştır. 

Onbeşinci fırkanın Azerbaycan ve Şimali Kafkas arazisinin düşmanlardan tathiri asayiş ve 

intizam.ı umumiyenin te’sis ve dolayısıyla mezkur hükümetlerin teşkil edebilmeleri hususunda 

ifa ettiği hidmat iki nokta.i nazardan şayan.ı tebcildir.  Mezkur fırkanın, Gemri’den Bakü önüne 

muvasalatına müteakib Bakü’ye beşinci Kafkas fırkası ile müştereken taaruz edilmiş ve muvaffak 

olunmuştur. Onbeşinci fırkasız Bakü’nün zabt olunamaycağı muhakkaktı. 



 

34 
 

Bu muzafferiyeti müteakib onbeşinci fırka bir ay kadar pek kısa bir zaman zarfında Bakü’den 

Petrovsk’a kadar olan Şimali Kafkas arazisini de düşmandan tathir etmiş ve Türk milleti namına 

Azerbaycan ve Şimali Kafkas kardeş milletlerine bu suretle azami muaveneti yapmıştır. 

Bundan başka fırkanın Bakü, Derbent, Petrovsk taaruzlarında gösterdiği fedakârlık ve şecaat 

tarih.i askerimize altın harflarla yazılmağa layıktır. Büyük mahrumiyetlerle dört harb senesini 

müteakib Türk Ordu’sunun bu muharebelerde gösterdiği intizam ve şecaat ordumuzun aynı 

zamanda dünyanın en mükemmel taaruz ordusu olduğunu da pek beliğ bir surette ispat etmiştir.  

Bütün fırka kıtaatı vazifelerini hakıyla yaptılar. Bilhassa kahraman elli altıncı alay Bakü, Derbent, 

Petrovsk fatih-i ıtlakına sezadır. 

Kıtaat-ı zabitan ve kumandanları, büyük kumandanlar da vazifelerini hakıyla yaptılar. Daima 

büyük bir intizam, gayret ve fedakârlıkla çalışan fırkanın erkan-ı harb, nakliyat, iaşe, ikmal ve 

bütün hidmati husn-i suretle tanzim ettiğinden bütün fırkanın teşekkürüne layıktır. 

Derbent’ten sonraki harekâtı Yusuf İzzet Paşa pek büyük fetanet ve şecaatla idame etmişlerdir. 

Onbeşinci fırkanın Derbent’ten sonra yaptığı harekat ve Petrovsk taaruzu esnasında ibraz ettiği 

sürat ve cesaret te müşarünileyhin te’sir ve nüfuzunu görmemek mümkün değildir.  

Derbent’ten sonra harekâtin Petrovsk’a kadar temdidi ve Petrovsk’un zabtı kazanılan 

muzafferiyetin itmamı nokta.i nazardan pek muvafıktır. Akidine hasıl olan mütareke ile Türk 

milleti pek elim bir vaziyete düşmüştü. Bununla beraber maddeten imkân var iken kardeş 

milletlerin başlanılan emr-i tahlisini yarım bırakarak avdet etmek mümkün müydü? 

Azerbaycan’da ve bilhassa Şimalı Kafkasya’da yapılan harekât süratle cereyan etmekle beraber 

kısmen mader vatanın tehlikeye maruz kaldığı zamanda tesadüf etmişti. Ati müteakib bir 

mevcub mütareke Kafkasya tahliye edilmiş olduğundan Türk Ordusunun Kafkas Türk ve 

Muslumanlarına yaptığı muavenet ve gösterdiği harikulâde fedakârlıklar, pek büyük felaketler 

karşısında hemen hemen unutulmuştu.  
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                                              Şimali Kafkasya’nın Tahliyesi 

Şimali Kafkas arazisini tahliye için “Bicherakhov”’a yapılan teklif mumaileyh tarafından kabul 

olunmamıştı. Bunun üzerine balada izah olunduğu vechle 4/5 – 11 – 334’te taaruz edilmiş ve 

muharebe 5,6/12/34 günleride pek şiddetli bir surette devam etmişti.  

Targi Dağı’nın zabtı müteakib “Bicherakhov” nezdindeki İ’tilaf murahhasları mütareke-i ahkamı 

mucibince harekâtin tatili için müracaatta bulundular.  Bu tarz hareket-i vaziyet-i siyasiye 

dolayısıyla tercih olunarak muhasımata nihayet verildi. Sadrazım  ve Harbiye Nazarı İzzet Paşa 

Brest-Litvesk muahidesi haricinde olarak işgal olunan Kafkas aksamının 24 - 10 – 334 tarihinden 

itibaren altı hafta zarfında tahliyesini emrediyordu. Esasen İstanbul’da 26 - 10 – 334’te keşide 

olunan bu telğrafname Bakü’ye ancak 5 – 11 – 334’te ve Petrovsk civarında bulunan Yusuf İzzet 

Paşa’ya bittabi bir kaç gün sonra vasıl olabilmiştir.  

Nakil olunacak kıtaata nisbetle demiryolu malzemesinin azlığından ve kat olunacak mesafelerin 

uzunluğundan tahliyenin tayin olunan zaman zarfında icrası gayrikabildi.  Bütün kıtaatı birden 

nakile kâfi malzeme yoktu. Mevcud malzemenin Batum’a takriben üç sefer yapması iktiza 

edıyordu. Tahliyeye en uzaktaki kıtaatın nakliyle başlamak lazım geldiğinden şimalda mevcud 

malzemeye ilaveten Petrovsk mıntıkasındaki kıtaatı hep birden nakile kâfi boş trenler Bakü’den 9 

– 11 – 334’te şimala gönderilmişti. 

12 – 11 – 334’te cebel obüsü bataryası ve 17 – 11 – 334’te onüçüncü alaya mensub 46ncı tabur 

beşinci fırka sıhhiye bölüğünü göndermiş ve onbeşinci fırkanın Petrovsk’tan nakline ancak 22 – 
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11 -334’e başlanılmıştır. Fırkanın son kademesi 29 – 11 – 334’te Bakü’nün garbındaki Bilecari 

istasiyonundan geçmiş bulunduğundan teşrin-i sani nihayetinde Şimali Kafkasya Türk kıtaatı 

tarafından tamamıyla tahliye edilmiş bulunuyordu. 
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