
Yazar, ele aldığı ko-
nularda, yersiz olduğu 
kadar gereksiz ve bil-
mediği tarihî olaylara 
da yer vermiş, kendi 
yaşadıklarını dahi kro-
nolojik olarak belirtme-
miş. Öyle anlaşılıyor ki 
yazar sadece çocuk-
luğunda Kars’ta bu-
lunmuş; sonra ailesiy-
le birlikte İstanbul’da 
yaşamış, orada eğitim 
görmüş. Öte yandan 
güya buranın hasretini çekmiş, anılarını yazma gibi bir 
hevese kapılmış. Ne var ki, bütün çabasına rağmen, 
bu serhat şehrin kaderine musallat olan şovenlik ru-
hunun kulaktan dolma sarmalından kendisini kurtara-
mamış! Yerli yersiz ele aldığı kimi konularda, bugün 
bilemediniz 60 yaş üzeri herkes tarafından bilinen bazı 
gerçekler alt-üst edilip yazılmakla, kitap örselenip le-
kelenerek bütünüyle değersiz hâle getirilmiş. Sırf bu 
sayın yazara faydalı olur düşüncesiyle ve beni hoş 
görüp bağışlayacağı umuduyla mümkün olduğunca 
teferruattan kaçınarak, kitaptaki göze batan bazı sivri 
olumsuzluklara işaret etmek istiyorum.

  Av. Mürsel KÖSE

“BÖYLE BİR KARS” YAHUT BÖYLE BİR YAZAR!*

Bir dostum bu kitabı İstanbul’dan bana 
emanet olarak getirmiş. İlgimi çekeceğini 
düşünmüş. Yirmi gün sende kalabilir dedi.

Kitabın kapağına göz attım, yazarı: Ludmila De-
nisenko adında bir bayan. Heyecanlandım, elektrik 
mühendisi Vladimir Denisenko ile diş doktoru Trofi m 
Denisenko merhumları hatırlayıp duygulandım. İç 
sayfa konu başlıklarına ve fotoğrafl ara şöyle bir göz 
gezdirdim, sevgili dosta teşekkürler yağdırıp eve dön-
düğümde, bütün çalışmalarıma ara verip birkaç gün 
içinde baştan sona okuyarak, emanet olduğu için bazı 
notlar aldım.

Bilindiği Rus işgal yıllarında Rusların getirip Kars’a 
yerleştirdiği etnik gruplar arasında, kurtuluştan sonra 
buraları terk etmemiş olan çoğunlukla Malakan (ve 
Dukhobor) gibi az sayıda Rus ailelerin yaşantıları hak-
kında, merak konusu bilgiler edineceğimi düşündüm.

Çünkü Malakanlar yöremizde yaşadıkları sürece, 
her yönleriyle hiç unutulmaz insanî hatıralar bırak-
mışlardır. Dürüst, çalışkan, yetenekli, tembelliği hiç 
sevmeyen, sanatkâr, ekmeğini taştan çıkaran ve her 
konuda çevresine örnek olan çok yönlü özellikli bir 
toplumdu. Etrafl arına karşı kötü düşünce ya da hiçbir 
çirkin hareketleri görülmemiştir. Hele Rus asıllı olduk-
ları ağır basan, yukarıda da adlarını 
andığım Vladimir ve Trofi m Denisenko 
kardeşler, hani adam gibi adam diye bir 
söz var ya, işte Kars’ta o iki kardeş bu 
sıfatın unutulmaz timsaliydi. Söz konu-
su kitabın yazarı, bunların, benim tanı-
madığım bir üçüncü kardeşlerinin kızı 
olduğu anlaşılıyor. 

Kitapta gerçek dışı, yanlış, hiç ol-
mamış, uydurma, saptırma, yakıştırma 
ve hayalî olaylar arasında, asıl bekledi-
ğimiz hususlar çok silik kalıyordu. Çok 
yazık olmuş, diye düşündüm. Kitabın 
büyük bir kısmının, Orhan Pamuk’un 
Kar romanının tiksindirici bir varyantı 
olduğu anlaşıldı. 

Kars’la ilgili bir kitap dolayısıyla: 

* Ludmila Denisenko, Böyle Bir Kars, İstanbul, 2011. Vladimir Denisenko (önde), Trofim Denisenko (şapkalı) kardeşler.
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Hayır, o ev Rus evi değildi!
Sayfa 45’te sözü edilen nehir kenarındaki ev, 

Kars’ta üst düzeyde bir taşralı olan Zihni Bey tarafın-
dan yaptırılmıştı. Gerçekten minyatür bir villa gibiydi. 
Herkesin dikkatini çekerdi. 17.3.1944 tarihinde mey-
dana gelen taşkında bu ev sel sularının ortasında kal-
dı. Bahçesindeki 40-50 kadar mavi boyalı arı kovanla-
rını da sel götürdü. O tarihlerde bu ev ile Topçuların un 
fabrikası arasında başka hiçbir bina yoktu. Ardahan, 
Artvin, Iğdır, Ağrı’dan gelen öğrencilerin pansiyon ola-
rak kaldıkları Çeltikof’un Konağı’nın önü boş bir düz-
lüktü. Tatil günlerinde orada top oynarlardı. Taşkından 
bir iki yıl sonra Zihni Bey bu evi satılığa çıkardı. O za-
man Yanık Değirmen’in sahipleri: Ulyaşa Samarina, 
Stepan, Nikola, Vasil (ana ve oğullar), bu evi aldılar. 
En küçük kardeş Vasil çok erken ölmüştü. Nikola, or-
taokulda sınıf arkadaşım, Stepan 
da ben lisedeyken av arkadaşım-
dı. Kış aylarında gelip beni Sukapı 
Mahallesindeki evimden alır, kızakla 
gidip Dikme köyündeki sıcak su-
larda yaban ördeği avlar, dönüşte 
değirmende ısınır, ıslak ayaklarımı-
zı kurutur, kahvaltı yapardık. Sonra 
Stepan tekrar kızakla beni gece eve 
getirip dönerdi. Onlar 1962 yılında 
Rusya’ya göçtüklerinde bu evi Ahıs-
kalı marangoz İbrahim Usta satın 
almıştı. Onlar göçtükleri sırada ben 
Ankara’daydım. Kars’ta olsaydım 
veya haberim olsaydı, sanırım git-
melerini önleyebilirdim.

Tuncay Işık kulübesinde ölü bulunmadı!
Sayfa 49’da Tuncay Işık (Pekos)’tan söz edilmekte-

dir. Onun kişiliği hakkında verdiği bilgilerin çoğu doğ-
rudur. Ben kendisiyle 1967 yılında Kars’a kesin dönüş 
yaptığımda, onun da avcı olması sonucu tanıştık. Yanık 
Değirmen’i biraz geçtikten sonra sağ yamaçta, şimdi 
oturmakta olduğum evimizin çeperlerini yaparken sık 
sık yanıma gelir, bana yardım ederdi. Tek kelimeyle 
yiğit bir genç ve o derece de alçak gönüllüydü. Kitap-
ta deniliyor ki: “...Herkes Pekos’a ne olduğunu merak 
eder, anlatılanlara göre değirmenin oradaki kulübesin-
de ölü bulunmuş.”

 Hayır, rahmetli, 20 Aralık 1981 günü, bir arkadaşıy-
la beraber kendi arabasıyla gittiği avda geçirdiği kaza-
da hayatını kaybetti. 

Sitavuski’nin yaptığı bina o değil!
Sayfa 80’de bahsedilen eski belediye binası 

konusunda da yazarı yanıltmışlar. Erzurum’un Sitavuk 
köyünden gelip Kars’a yerleşen zengin Ermeni’nin 
yaptırmış olduğuna işaret edilen belediye binası, 
halen restore edilmekte olan -bir ara siyaha boyandığı 
belirtilen- bina değildir. Yazarın dediği bina, 1920-2005 
yılları arasında da değil, 1934-2005 yılları arasında 
belediye binası olarak kullanılan ikinci binadır. 
Birincisini tarif edeyim: Ermeni Sitavuski’nin yaptığı 
bina, Halitpaşa Caddesi’yle Kâzımpaşa Caddesi’nin 
(eski Hayat Eczanesi’nin bulunduğu) köşede kesiştiği, 
bu her iki caddeye (L) şeklinde uzanan, zemin 
katları şu anda faal dükkânlar olup üst katları kısmen 
metruk, şimdilerde Halitpaşa Caddesi’ndeki bir 

Eski Belediye binası (Halitpaşa Caddesi).

kısmında yurt binası olarak kız öğrencilerin barındığı 
binadır. Cumhuriyet döneminde bu binanın tamamı 
Kars Belediyesine tahsis edilmişken, Belediye İdaresi 
iş yerlerini muhtelif şahıslara uzun yıllar kiralamak 
suretiyle tasarruf etmiş sonra da kat mülkiyeti yasasına 
uymadığı için, irtifak hakkı kaydıyla mülkiyetini 
devretmiştir

Her iki caddeye uzanan ve çok sayıda işyerini ihtiva 
eden bu binanın, şimdilerde Kız Yurdu olarak hizmet 
veren kısmı, 1922-1934 tarihleri arasında Kars Belediye 
Binası olarak kullanılıyordu. O zamanki Belediye 
Başkanları; Akif Çiçek(1922), Hayrullah Yargıç 1922-
23), Hafız Kurban Yurtseven (1923-24), İbrahim 
Cihangiroğlu (1924-28), Hüseyin Talınlı (1928-32),  
Ressam Kenan Bey (1932-34). 
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Bu binanın karşı sırasında, o tarihten beri babadan 
kalma dükkânımız bulunduğu için bizim yaşımızda 
olanlar bilir, bugünkü kuşak bilmez. Atatürk Kars’a 
geldiği zaman (1924) rahmetli İbrahim Cihangiroğlu 
Belediye Başkanıydı.

1934 yılında Mehmet Bahadır Bey başkan seçilince, 
belediyeyi yazarın dediği binaya nakletti (bu ikinci 
binadır). 2005 yılına dek kullanılmıştır; Sitavuski’nin 
yaptığı bina bu değildir. Rus idaresi zamanının son 
yirmi yılını yaşayıp görmüş olan rahmetli Kayınpederim 
Veysel Gürtekin, bir konuşmamızda bana bu  (yani 
şimdi restore edilmekte olan)  binanın, çok zengin 
eczacı bir Rum’a ait olduğunu ve ecza deposu olarak 
kullandığını söylemişti.

Kiliseler

Sayfa 115’te sözü edilen ve halen cami olarak 
kullanılmakta olan “Kümbet Camii”(12 Havariler 
Kilisesi) hakkında uzun uzun hikâyeler var. Bu kilise 
hakkında o kadar çok yazı yazılmıştır ki, yazarın 
kitabında ele almış olduğu birçok konuda “peşin 
hüküm sahibi” oluşu sonucu bu yazılara kulak 
asmadığı görülmektedir. Birkaçına işaret edelim: Başta 
ilimizden yetişen ünlü Türk Tarihçisi rahmetli Prof. Dr. 
M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun ünlü eseri Kars Tarihi ve 
diğer birçok kitap ve makalesi;  1960’lı yıllarda Kars 
Halkevi Başkanlığı yapmış olan Dr. Budak Demiral’ın 
Kars Eli dergisindeki yazıları; Kars Kafkas Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Tüysüz’ün mahallî 
gazete Serhat Kars’taki yazıları vs…

Nedense bazı yazarların, bu kilisenin 932-937 
yıllarında Türkler tarafından inşa edildiği gerçeğini 
yazmaya dilleri varmamaktadır. Sanki İslamiyet’ten 
önce yeryüzünde başka dinlere sahip Türk kavimleri 
yokmuş gibi. Bu kilisenin İslamiyet öncesi Hıristiyan 
Kıpçak Türkleri tarafından, hem de Türklere mahsus 
çadır tipi mimarî üslubuyla yapıldığı bilimsel bir 
gerçektir. Rus işgalinden sonra Elviye-i Selâse’de 
(Kars, Ardahan, Batum) Ermeniler aracılığıyla Türk 
izlerini silip yok etme girişimlerini de kimse bilmezlikten 
gelemez. Anılan kiliseye Surp Arakelots diye bir isim 
taktıkları gibi ve Sayın Cem Tüysüz’ün de belirttiği gibi 
ilimizde, bazı gayretkeşler tarafından Rus yapısı diye 
gösterilip yutturulan birçok eserin Osmanlı ve Türk 
eseri olduğu anlaşılmış ve tescillenmiştir.

Sözü edilen ve halen Kümbet Camii olarak 
kullanılmakta olan bu kilise, yazarın üzerine basarak 

söylediği gibi asla eski bir Ermeni kilisesi değildir. 
Ancak bazı eski fotoğraflarda ötede, kilisenin 
bahçesinde görülen çan kulesi işgalden sonra 
1890’da Ermeniler tarafından yapılmış olmalıdır. 
Yazar bu kuleyi bir kere 1918 yılında, bir kere de 1960 
yılında olmak üzere iki kere Türklere yıktırmaktadır! 
1960’ta yıkıldığı doğrudur. Çünkü ben 1953’te 
Kars’tan ayrıldığım zaman kule duruyordu. 1967’de 
döndüğümde göremedim, yıkılmıştı. 

Kitabın 120. sayfasında gaflet mi desem, hayal 
mi?  Affedilmez bir uydurma: Deniliyor ki, “Yerli ahali 
hâlâ burayı kilise olarak ansa da, bir duvarla çevrilen 
ve minare eklenen yapı...”  Yazar çok yayınlanan 
panoramik fotoğraflarda birlikte görülen Evliya 
Camii’nin tarihî minaresini hayalî olarak söküp 
götürmüş ve kiliseye monte etmiş olmalı!

Yıkılan kiliselere gelince
Kitabın yazarı sanat tarihi eğitimi görmüş, 

Hıristiyan bir aileden geliyor, aynı zamanda Rus 
milliyetçiliğine meyyal düşünceleriyle birlikte, öyle 
anlaşılıyor ki öteden beri birtakım şoven ruhlu 
kimselerin de etkisinde kalmıştır. Rus idaresi 
zamanında yapılmış olup da yıkılan iki kiliseyle ilgili 
söyledikleri yanlış bilgilere dayanıyor. Ayrıca çok 
yakışıksız bir üslûp kullanıyor. Gerekli araştırma 
ve inceleme yapılmadığından adeta kitabının bazı 
sayfaları kirletilmiş… Dolayısıyla işin doğrusunu 
bilenlerin nefretini çekmiştir. Keşke böyle hassas tarihî 
konulara dokunmasaydı da bizlere yarı mensubu 
olduğu Malakanları ve kendi yakınlarını anlatsaydı, 
zevkle okurduk.

Burada öncelikle bir tarihî gerçeği kısaca 
hatırlatmakta yarar var. Ruslar 1877-1878’de Elviye-i 
Selâse’yi işgal ettiklerinde, Türk halkının bir kısmı 
doğrudan, bir kısmı da 8 Şubat 1879 tarihli Muahede-i 
Kat’iyye hükümlerince bu yerlerden göç etmek 
zorunda bırakılmışlardı. 

43 yıllık işgal süresinde, yurtlarını terk etmeyen 
Türk ailelerle Rusların getirip buralara yerleştirmiş 
oldukları azınlıklar, kurtuluşa değin birlikte 
yaşamışlardır. Şurası da bir gerçektir ki, Ruslar, 
azınlıklara mülkiyet hakkı tanımış fakat bu hakkı Türk 
unsuruna tanımamıştır. Bu durumun kurtuluştan 
sonra cumhuriyet hükümetleri nezdinde doğurduğu 
hukuki problemler: 

19 Mart 1921 Moskova, 13 Ekim 1921 Kars 
Anlaşmaları ve 31 Mart 1926 tarihli protokol hükümleri 
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gereğince halledilmiş olup, seçimlik hakkını Rusya 
veya başka memleketler lehine kullanarak buraları terk 
eden azınlıklar, mülkiyet haklarını devretmiş alâkalarını 
kesmişlerdir.

Kars ili hudutları içerisinde Ruslardan kalma iki 
kilisenin yıkıldığı, bir üçüncüsüne de çift minare 
eklenerek camiye çevrildiği doğrudur. Ancak kitapta 
anlatılan olaylarda kronolojik bir sıra gözetilmediği 
gibi, anlatılan bir olayın vuku bulduğu tarihler de 
gösterilmemiştir. Bu da ya gerçekleri araştırmadaki 
yetersizlikten ya da bilinçli olarak gerçekleri 
saptırmaktan ileri gelmiş olabilir. 

Ölmüş insanlara saygısızca hakaretler 
Yazar, Kara Kilise diye ad takmış olduğu Faikbey 

Caddesi’ndeki, yıkılıp yerine hamam vs. yapılan kilise 
için diyor ki, “30’lu yıllara kadar açık kalmış, ailemiz 
dini ibadet için buralara girip çıkmayı sürdürmüştü... 
Kars’taki Ermeniler dağıldıktan sonra kilisenin erkek 
papazı olmasa da anahtarları çok yaşlı ve sıska bir 
kadın papazda kalmış…” 

Ayrıca kadının Ermeni olduğuna işaret ediliyor. 
‘Kadın papaz’ı ilk defa duymaktayız!

Bahsettiği kadını biliyorum. Kilisenin arka tarafında 
amcamın evi vardı. Sonraları Şişko Ali Ekber’e sattı. 
Ben amcamın evine 30’lu yılların sonlarında sıklıkla 
giderdim. Haftanın bazı günlerinde o kadın kiliseye 
gelir, zangoçluk yapardı (çan çalardı). 

Ona niçin  “Ana baba mikrop” dediklerini anlatayım. 
Yaşlı, çirkin, hafif kamburumsu, yakası kürklü bir 
manto giyerdi. Ermeni mi, Rus mu olduğunu bilemem. 
Kendisi kitapta adı geçen Ulyaşa Samarina’lara ait 
Yanık Değirmen’de kalırdı. Kiliseye gidip geldikçe 
bizim Sukapı Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi’nden 
geçerdi.

O sırada bahçede oynayan çocuklar ona takılırlardı. 
O da yaramaz çocuklara dönüp, kırık Türkçesiyle, size 
iyi terbiye vermemişler anlamında “Sizin ana baba 
mikrop!” diye çıkışırdı. Mahallenin afacan çocukları 
bu sözü onun ağzından alıp, gördükleri yerde ona 
çevirdiler. Kadıncağıza o lâkapla takılırlardı. Kimsesizdi. 
Sonra İstanbul’a mı gitti, burada mı öldü, bilmiyorum. 

Bu kilisenin yıkımı konusuna gelince  
Kitabın 126. sayfasında deniliyor ki (aynen 

yazıyorum): “70’lerde Kars Belediyesi, bu Ermeni 
kilisesinin sökülmesi işinde Posoflu Şişko Seyfat 
olarak bilinen bir yıkıcıyı görevlendirmiş. Günlerce 

dinamit patlatmış olsa da temellerini bütünüyle yok 
edememişler. Yıkım o denli zor olmuş ki, o sıralar 
kilisenin lânetli olduğuna inanılmış. Art arda dizilen 
olaylar da bu kanıyı pekiştirmişti. Yıkım görevinin 
verildiği gariban Posoflu, o yıkım sırasında başına 
taşların düşmesiyle ölmüş. Ardından Belediye Başkanı 
Arif Taşçı’nın gazozculuk yapan oğlunun çocukları 
amansız hastalıklara yakalanmış, aile bütün mal 
varlığını satarak çocuklarını tedavi ettirmek için Kars’tan 
ayrılmış.” 

Bayan yazar olayı -miş’li geçmiş’le anlatıyor. 
Anlaşılıyor ki birileri onu dolduruşa getirmiş, 
bu düzmece, hayâsız ve ahlâksızca zırvalara 
inandırmışlar. O da, mal bulmuş mağribi gibi bir 
şımarıklıkla hatta büyük bir gafletle bunları yazmış. 
Oysaki kendisine empoze edenlerin ağzıyla Şişko 
Seyfat diye bahsedilen Posoflu taş ustası Seyfettin 
Günay’ın ölümünü bugün yaşayan binlerce kişi bilir. 
1979 senesi, bütün Türkiye’deki sağ-sol çatışmaları 
sırasında, Kars’ta Seyfettin Günay’ı solcular vurdular. 
Hatta hastaneye yetiştirilmiş fakat o anda elektriklerin 
sönmesi sonucu, ameliyat masasında kalmıştı. 

Merhum Seyfettin Günay’ın mesleği icabı kiliseyi 
söktüğü bellidir, öldüğü tarih de belli (1979). Arif 
Taşçı ise 1963-1970 yıllarında Kars’ta Belediye 
Başkanlığı yapmıştır. Bugün Kars’ta o kilisenin neden, 
niçin, ne zaman, hangi maksatla ve kim tarafından 
söktürüldüğünü ağızdan ağza herkes bir çeşit anlatır. 
Ama hiç kimse bu konuda ne merhum Seyfettin 
Günay’a ve ne de Arif Taşçı’ya böylesine çamur atmaz. 
Çünkü doğruyu herkes biliyor. Yazarın bu ölmüş gitmiş 
insanlardan ne istediğine bir anlam veremiyoruz. 
Kendisi bu iddiasının altından çıkabilecek mi? 
Bilemem.

Merhum Taşçı’nın torunlarından birisi, 20 Şubat 
1971’de, daha bir yaşını doldurmadan,  dikkatsizlik 
nedeniyle eline geçen ilâçları yutmuş olması sonucu, 
götürüldüğü hastanede kurtarılamayıp ölmüştür. Bu 
tarihte kilisenin yıkımı söz konusu değil. İkinci torun, 
21 Mayıs 1972’de, henüz 14 günlük bir bebekken 
eceliyle ölmüştür. Görüldüğü gibi çocuklar, kilisenin 
yıkımından 7-8 yıl önce ölmüşlerdir. Öte yandan bu 
her iki çocuk da Kars’ta gömülüdür. Bunların tedavi 
ettirilmesi için, Arif Taşçı’nın mal varlığını satıp bir yere 
gittiği çok haince bir yalandır. 

Kitabın 127. sayfasında deniliyor ki: “Doktor Budak 
eşinin ikaz etmesiyle o zamanki Belediye Başkanı 
Arif Taşçı’dan rica etmiş de, o kapılar (kilise kapıları) 
gerekli itina ile sökülüp Kars Müzesine konmuş.” 
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Bu da asla doğru değil! Tekrar hatırlatalım, Arif 
Taşçı 70’li yıllarda Belediye Başkanı değildir. Sayın 
Dr. Budak Demiral anılarında der ki, “2 Temmuz 1972 
gecesi kalp infarktüsü geçirdim. Dostum Belediye 
Başkanı Arif Taşçı ziyaretime geldi.” Hürmeten 
(eski belediye başkanı) demekten çekinmiş olduğu 
besbelli. Zaten Eylül 1973’te de Budak Bey İsviçre’ye 
göçmüştür. Geçmişte bakanlık yapan şahıslara “Sayın 
Bakanım” diye hitap etmezler mi? Budak Bey’in de o 
töreye uyduğu besbelli. 

O Arif Taşçı’dır ki, Rusların 42 yılda, Türkiye 
Cumhuriyeti döneminin 43 yılda kurutamadığı meşhur 
Gölyeri’ni o zamanki kıt bütçe imkânlarıyla, kurutmuş, 
şehri sel baskınlarından kurtardığı gibi, orasını 
bugünkü modern yerleşim alanı haline getirmiştir. 

Belirtmek İsteriz ki...
Ruslar Kars’ı işgal ettikleri zaman birçok Türk 

köylerinin Türkçe adlarını değiştirip, Rusça adlar 
verdikleri gibi, Rus adlarıyla yeni köyler de kurdular. 
Ruslar ve Ermeniler işgalden sonra tarihî Türk yapılarını 
yıktıkları ve kitabelerini kazıdıkları bilinmektedir. Ama 
bugün Kars ilindeki Rus-Ermeni yapılarının hemen hepsi 
sit kapsamına alınıp korunduğu gibi, dâhili tamiratları 
için sahipleri devletten büyük çapta para yardımı da 
görmektedirler. Ne var ki bugün Ermenistan’daki eski 
Türk köy ve kasabalarının hiç birisinde, taş taş üstünde 
bırakılmayıp, bilinçli olarak hepsi yok edilmiştir. Tıpkı 
Mekke ve Medine’deki Osmanlı yapılarını, Arapların 
peyder pey yok ettikleri gibi.

Atatürk’ün Kars’a gelişi
Sayfa 149’da Atatürk’ün Kars’a gelişinden söz 

ediliyor. Bunda da akla hayale gelmeyen gerçek 
dışı senaryolar uyduruluyor. Deniliyor ki: 

“Kars’ın yaşamış olduğu büyük depremden birkaç 
gün sonra 6 Ekim 1924’te Mustafa Kemal Paşa 
beraberinde Latife Hanım (özellikle siyah yazdım) 
Ali Sait Paşa ve kalabalık bir devlet erkânı ile birlikte 
Kars’a geldiğinde “Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal 
Paşa” türküleriyle bu tren garında karşılanmış, önünde 
fotoğraf çektirmişti.”  

Atatürk’ün Kars’a gelişi olayı yüzlerce defa 
yazılmıştır. Yazarın bundan bihaber olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu kadar çelişki bu kadar aymazlık... 
İnsan ne diyeceğini nereden başlayacağını bilemiyor. 
“Atatürk Kars garında” alt yazılı fotoğrafa bakıldığında 
askerî üniformalı bir Atatürk görüyoruz! Hâlbuki 
1924’te o üniformalı bir asker değil, sivil kıyafetli bir 
cumhurbaşkanıdır. Bu fotoğrafta Latife Hanım niçin 
yok? Atatürk, fotoğraf çekilirken Latife Hanımı arka 
planda bırakır mıydı? Yahut onu vagonda unutmuş 
olabilir mi? Atatürk’ün gelişinde Kars garında çekilmiş 
elimizde 8-10 poz fotoğraf vardır. Hepsinde Latife 
Hanım da yanındadır. O fotoğrafın Atatürk’ün Kars’sa 
gelişiyle hiçbir ilgisi yoktur! Sözünü ettiği o büyük 
deprem de Kars değil, Erzurum merkezlidir! 

Yanlışlar bu kadarla da bitmemektedir. 
149-150. sayfalarda deniliyor ki: “Tam bu noktada 

Atatürk’ün Kars’a geliş sayısına ilişkin bir tartışmayı pay-
laşmak isterim.  Resmî olarak bilinen, Atatürk’ün 1924 
depreminden sonra Kars’a geldiğidir. Bu gelişinde 
Malakan köylerini gezdiği ve kendisine ‘Hoş geldiniz, 
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boğazımızdan geçen lokma, ağzımızın tadı’ anlamında 
nakışlı bir örtü üzerinde kara ekmek ve tuz sunulduğu 
anlatılır. Hatta Av. Mürsel Köse karşılayıcı Malakanların 
isimlerini de tek tek verir.”  

Bu da püsküllü yalan! Mürsel Köse’nin anlatımı 
belgeseldir, asla öyle değildir. 

Kitabın adını Böyle Bir Kars koyacağına Böyle Bir 
Kars ve Böyle Bir Yazar  deseydi daha uygun olurdu! 
Zira Atatürk Kars’a bir kere gelmiştir (6 Ekim 1924). 
Neyi tartışacaksınız?

Atatürk’ün Kars’a geldiğinde Malakan köylerini 
gezdiği iddiası uydurma ve maksatlı bir yalandır. Gel-
diği günün gecesinde, Türk Ocağı’nda şerefi ne dü-
zenlenen baloda, Musul meselesi dolayısıyla İsmet 
Paşa’dan gelen bir şifreli telgrafı alır almaz, aynı gece 
yine trenle geri dönüp gitmiş, yani Kars’ta bir gece bile 
kalmamıştır. 

Avukat Mürsel Köse, “İşgalden Kurtuluşa” adlı 
kitabının 27. sahifesinde, yazmıştır ki: “Hafız Kurban 
Yurtseven amcanın hatıraları arasında, Malakan Aleksi 
Karalof’la ilgili çok önemli bir bölüm vardır. Atatürk’ün 
trenle Kars’a gelişinin görgü tanığı olarak diyor ki: ‘İs-
tasyonda istikbal (karşılama) heyeti de yerlerini aldı-
lar. Bayraklarla bezenmiş olan hususi vagondan aziz 
misafi rimiz inmeğe başladılar. Bir alkış tufanı âfakı 
(ufukları) çınlatıyordu. Yaşa var ol Şanlı Gazimiz, diye 
bir ağızdan herkes en yüksek sesiyle haykırıyordu. 
İstasyon bahçesine yaklaştığında, Malakanların süslü 
bir masa üzerindeki ekmek ve tuzu görerek durdular. 
Bu sırada ileri atılıp elini öpen Malakan, Atatürk’e hita-
ben, ‘Büyük Gazi Hazretleri, bendeniz Malakan Milleti 
Başkanı Aleksi Karalof’um. Malakanlar size bu tuz ve 
ekmeği ikram ettiler.” deyince Gazi Hazretleri, kabul 
buyurarak, bir lokma ekmeği tuza batırarak aldılar.”

Öte yandan atalarımızdan intikal eden  tuz-ekmek 
ikramı  asla ve asla yazarın uydurduğu anlamı taşı-
maz. Biz Türklerde  tuz-ekmek hakkı  diye bir anlayış 
mevcuttur. Bunun anlamı şudur: Türk, ekmeğini yedi-
ği insana kötülük etmez. Tuz-ekmek hakkı, şükran ve 
minnettarlık hakkıdır. Yemin ve namus sözü hükmün-
dedir. Dürüstlük, şükran ve samimiyet bağıdır. 

Dediler bu fendi sordumsa kime
Tuz ekmek bilmeze müşkülün deme
Kül kömür ye, namert lokmasın yeme
Gün olur başına kalkar demişler./ Levni 
                   *
Şükür bu deme geldik
Dostları bunda bulduk
Tuz ekmek bile yedük
Işk demin oynar iken./ Yunus Emre

    
Gerçek bir Türk dostu Aleksi Karalof, yaşlı güngör-

müş, aydın bir Malakan’dı. Belirttiğim dizelerdeki anla-
mının bilinciyle Atatürk’e tuz ekmek ikram etmiştir.

Yalnız Malakanların 150-200 kişilik mezarlığı yok 
edilmiş değil ki… Kars’ta yerli halkın mezarlıkları da 
yok edilmiştir: Şimdiki Ticaret Lisenin bulunduğu yer-
deki Büyük Mezarlık, Tezharap semtindeki üç büyük 
mezarlık, Dereci Petrolün karşısındaki Akmezarlık ve 
daha nice binlerce insanın yattığı Türk mezarlıkları da 
bugün yok olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Kars’tan sürgünler 
olmuş… Evet olmuştu. Birkaç aile Anadolu içerilerin-
de zorunlu ikamete tabi tutulmuş, bir süre sonra da 
hepsi de kendi köylerine evlerine dönmüşlerdir. Ama 
Sibiryalara sürülüp oralarda telef olmamışlardır! O dö-
nemde Kars’ta Rus ajanlarının nasıl kaynaşıp at oynat-
tıklarını bilir misiniz? Ya Stalin’in Ahıska Türklerinin ba-
şına getirdiği katliam şeklindeki sürgün olayı? Haydi, 
anlat bakalım… 

Bayan Ludmila, sen kendi aklınca ve bu becerik-
sizce girişiminle hem kendi soyundan olup büyük 
bir Türk dostu olduğunu kanıtlayan merhum Aleksi 
Karalof’u devreden çıkarıp onun o tarihî girişimine ait 
sözlerini de değiştirip karalamaya çabalıyorsun hem 
de tuz-ekmeğini yiyerek büyüdüğün bu millete en bü-
yük nankörlüğü yapıyorsun. Böylece sinsi zihniyetini 
ortaya koyuyorsun.  
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