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Bundan sonra daha fazla çalışmamız lâzım gel-
diği anlaşılmıştı. Bir ay kadar müşterek vazife gör-
dük. Oltu vakası üzerine içlerini çeken Ermeniler 
eskiden beri devam eden kinlerini gütmeye ve bu 
intikamı almak için hazırlanmaya başladılar. İd’den 
gelen haberlerden Ermenilerin Erzurum’dan İd/
Narman’a doğru hareket hâlinde olduklarını öğren-
dik. Bir ay zarfında Erzurum’dan Narman’a 500 atlı 
Ermeni gelmişti. 

Diğer taraftan Ermenilerin 700 asker, top ve 
makineli tüfeklerle Kars’tan Göle’ye doğru kuvvet 
sevk etmekte oldukları haberi geldi. Bedirhan ve 
Gülüzar oğlu Abdullah Beylerin raporları, Ermeni-
lerin ilerleyişi hakkında bilgi veriyor ve bu kuvvet-
leri püskürtmek için silâh ve cephane istiyorlardı. 
Bunun üzerine derhal 300 silâh ve 10,000’den fazla 
cephane gönderdik. 

Narman’dan gelen haberlerde Ermenilerin 500 
kişilik kuvvetle gelip Türk köylerinde zulüm ve ha-
karet ettikleri anlaşılıyordu. Ermeni kuvvetlerinin, 
ani hareketle hem Göle hem de Narman üzerine 
taarruza geçerek Türk köylerini yakıp yıktıklarını 
işittik. Göle taarruzunu durdurmak için Bedirhan 
ve Abdullah Beylerin kuvvetleri hareket geçmiş, 
Demirkapı’da muharebeye başlamışlardı. 

Kiğani köylü Mahmut Çavuş’tan, Narman’da 
toplanan Ermeni çetelerinin Şekerli ve Kiğani köy-
lerine doğru taarruza geçtiklerini ve köy halkını 
perişan ettikleri haberini aldık. Hemen Oltu’daki 
mevcudumuzdan 500 atlıyı hazırlayıp iki saat zar-
fında yola çıktık. Gece sabaha kadar Narman istika-
metinde yürüdük. Şafak vakti Şekerli ve Narman’a 
yaklaştık. 250 atlıyla İd’in üzerine İzzet, Tevfik, 
Molla Bilâl, Ahmet, Şakir, Cumadaşı altındaki kuv-
vetle ben Narman’a Daştan, Havut, Molla Mustafa, 
İbrahim Beylerin başında da İsmail Bey ayrıldı. Ya-
rım saat mesafede yekdiğerine mesafeleri bulunan 
Şekerli ve İd kasabaları görüldü. On dakika sonra 
her ikimiz de Ermeni taarruzuna geçtik. İki saat sü-
ren şiddetli bir çete muharebesinden sonra İd’e hü-
cum ettik ve bir ferdin burnu kanamadan İd’i işgal 
ettik. 

İd’den firara muvaffak olan 15 atlı, Hasankale 
üzerine kadar takip edildi. İd’de bulunan Ermeni 
halkı ve askerlerinin hepsi bir araya toplandı. Etrafa 

emniyet kolları çıkarılarak köy inzibat altına alındı. 
Artık İd’de bir iş kalmadı. Bu arada Şekerli tarafın-
dan şiddetli silâh sesleri gelmekteydi. Aradan bir 
saat geçmeden İsmail Bey’in yazdığı rapordan an-
laşıldı ki Şekerli’de Ermeniler kuvvetliymiş ve köye 
hücum emri verildiği zaman köyün içine kadar gi-
ren atlı başı Dagirli Daştan Efendi’yi şehit etmişler. 
Cenazesini Havut Efendi sırtına alarak çıkarmış. Bir 
miktar kuvvetle yardıma gelmemi istiyordu. Der-
hal 150 süvari alarak Tevfik, Zeki ve Ahmet Beylerle 
birlikte arkadan Şekerli köyüne taarruz ettik. Yatsı 
vakti Şekerli köyü de Ermenilerden tahliye edil-
di. Ele geçen esirleri hemen İd’e sevk ettik. Geceyi 
Şekerli’de geçirdik. 

Bizim İd ve Şekerli’de muharebede olduğumuzu 
haber alan Oltu Ermenileri, isyana kalkışmış. Bu ha-
beri alır almaz 500’den fazla Ermeni’yi sevk ederek 
Oltu’ya hareket ettik. Oltu’ya geldiğimizde güzel 
bir haber aldık: Kahraman Göle halkı, başlarında 
Bedirhan ve Abdullah Beyler olduğu halde Kars’tan 
Oltu’ya gelen Ermeni kuvvetlerini Demirkapı’da 
hezimete uğratmış, 700 Ermeni’yi silâhlarıyla bir-
likte esir almışlardı.

Hemen o gece yine biz de Oltu’da bulunan bü-
tün Ermeni kuvvetinin silâhlarını alarak hudut ha-
ricine çıkardık. Artık Oltu ve Göle tamamen bizim 
kuvvetlerimiz tarafından işgal edilmişti. Hariçten 
bize karşı gelecek düşman yollarına kuvvetler sevk 
etmeyi de ihmal etmedik. Göle kuvveti Zavotlar-
da beklerken biz de İd’den ve Bardız’dan gelecek 
kuvvetleri karşılamak için Bardız’a üç bölük süvari 
sevk ettik. Oltu’da müstakil bir idare kuruldu. Yur-
dun her köşesinde bizim çetelerle Ermeniler ara-
sında kanlı çarpışmalar devam ediyor, her taraftan 
fecî haberler geliyordu. O sırada Sarıkamış’ın boz-
gunu haberi geldi. Ermeniler, düz köylerin halkını 
kırmıştı. Sübhanazat köyünden kahraman çete re-
isi Molla Mustafa’nın vurulduğunu, kaza halkının 
ormanlara ve etraftaki Rum köylerine iltica ettiğini 
işittik. Kağızman’da Kaymakam Murat Bey, Erme-
niler tarafından şehit edilmişti. Yenigazi köyü hal-
kı, çetin çarpışmalardan sonra 30 şehit vermiş ve 
Bardız’a iltica etmişti. 

Zarşat, Çıldır, Şuregel kazaları aynı suretle Erme-
nilerle harp ediyor fakat araları kesik olduğundan  
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bu kazalar birbirine yardım edemiyordu. Her-
kes kendi kuvvetleriyle namus ve şerefi uğrunda 
Ermeni’ye karşı duruyor ve müdafaa etmekten geri 
kalmıyordu. Bu direnişi gören Ermeniler, Tiflis, 
İrevan ve Gümrü’den de kuvvetler getirerek top 
ateşiyle halkı tehdit etmeye başladılar. Her taraf 
birbirine karıştı. Bize karşı büyük kuvvetleri olan 
Ermeniler, yol boyunda bulunan bazı Müslüman 
köylerine hakaret ettilerse de yine maksatta mu-
vaffak olamadılar. Kahramanca harp eden İslâm 
çeteleri sonuna kadar teslim olmadılar, savaştılar. 
İrevan, Gümrü, Erzurum ve Erzincan’dan da üzeri-
mize kuvvetler geldi. 

Çok sıkışık bir durumda kalmıştık. Artık Türk 
ordusuyla haberleşmek ve yardım istemek zorun-
daydık. Örtülü’den Molla Hüseyin Efendi’yi yirmi 
beş süvariyle yola çıkardık. Türk ordusunu bulun-
caya kadar gitmesini ve bizi de vaziyetten haberdar 
etmesini istedik. On beş gün sonra bize gönderdi-
ği mektupta İspir’den Süvari Alay Komutanı Zihni 
Bey’le görüşüp geldiğini, Türk ordusunun da ya-
kında Kars’a geleceğini bildiriyordu. 

Biz bu mektubu hem malûmat edinmeleri ve 
hem de kuvve-i manevîlerini artırmak için Göle’de 
Abdullah Bey’e, oradan da diğer kazalara gönde-
rilmesini rica ettik. Bu mektubun ulaştığı yerlerden 
Türk ordusu gelmiş gibi sevindiklerini duyduk. He-
pimiz Türk gelinceye kadar mukavemetle harbe de-
vam ettik. Aradan bir ay geçmeden Türk ordusunun 
harekâta başladığı duyuldu.  Ordu, üç gün içinde 
Erzurum ve Erzincan’ı alarak Narman’a gelmişti. 

Ordumuzun gelme-
siyle Ermeni bozgunu 
baş verdi. Ertesi gün 
Rüştü Paşa, 9. Tüme-
niyle Narman’a geldi. 
Zihni Bey’in gönderdiği 
Mehmet Ali Kaptan’la 
Ferhat Bey’in Oltu’ya 
gelmeleri bizi çok sevin-
dirdi. Ertesi günü Zihni 
Bey’in Türk erkânıyla 
görüşmemize dair yazılı 
emrini aldık. Görüşüp 
geldikten sonra hemen 
Oltu’da elimizde mev-
cut ambarları orduya terk ederek 500 atlı ile he-
men Bardız’a hareket ettik. Bir gece istirahat ettik. 
Sarıkamış’tan Bardız üzerine hareket eden Ermeni 
kuvvetlerinin Kızılkilise ve Verişan istikametlerin-

den Çermik ve Kürçu köylerine taarruza geçtikle-
rini haber aldık. Hemen harekete geçtik ve o gün 
akşama kadar harp ettik. Ermenileri Sarıkamış’a 
doğru püskürttük. 

Ertesi günü sabahleyin yine taarruza kalkan 
Ermenilerle ikindiye kadar muharebe ettik. İkindi 
vakti Alay Komutanı Zihni Bey, bir topla birlikte 
bir bölük süvariyi imdada gönderdi. Hemen Za-
kim köyü üzerinde harbe giren süvari, top ateşine 
başladı. Artık Ermeniler tamamen Türk’ün geldi-
ğine inanmış olacaktı ki, ric’ata başladılar. Onları 
Sarıkamış ve Verişan istikametine attık. Orada üç 
gün çete harbi oldu. Dördüncü gün, 9. Tümenin 17. 
Alayı ve Süvari Alayı, Yeniköy’e gelmiş bulunuyor-
lardı. Ertesi sabah Verişan sırtlarında çete atlısına 
iltihak ederek Ermenileri Kars’a doğru ric’ata mec-
bur kıldılar. Çete atlısı süvari alayına iltihak ederek 
ilk hatlarda İrevan’a kadar harbe iştirak ettik. Anı 
ve Digor’da çok çetin muharebelere girdik. Anı’da 
bir saat süngü muharebesi yaptık. Ermenilere ağır 
zayiat verdik. İrevan’a gireceğimiz sırada mütareke 
görüşmeleri başladı, harekât durdu. Süvari Alayı 
Gümrü’ye hareket etti. Gümrü’de 9. Tümen Ko-
mutanı Rüştü Paşa’nın emrinde bir müddet vazife 
gördükten sonra 9. Tümen ve Süvari Alayı, Kafkas’a 
hareket etti, bize de izin verildi.

Kolordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın em-
riyle yanımda bulunan atlıyla Kars’a hareket et-
tik. Kars’ta bizi çok memnun ettikten sonra terhis 
ve dâhilde hizmete alıkoydu. Kars’ta bir müddet 
işimizle meşgul olduk. Birkaç ay sonra ordumuz 
aldığı emirle Kars’ı terk ederek eski hudut olan 
Karaurgan’a çekilmeye başladı.1 

*
Kars’a tekrar Ermenilerin geleceği söyleniyordu. 

Bunun üzerine galeyana gelen halk, teşkilâtlanmaya 
başladı. Bu arada ordu tamamen çekildi. Ordu çe-
kildikten sonra Kars ve civar vilâyetlerin halkı, 
Ermenilere karşı cephe tutmak için bir hükûmet 
teşekkül etmeye ve cumhuriyet kurmaya karar 
verdi. Kazalardan seçilen şahıslar Kars’ta toplana-
rak bir hükûmet teşekkül ettiler. Buna Millî Şûra 
Hükûmeti nâmı verildi.2 

Millî Şûra Reisliğine İbrahim Cihangir getiril-
di. Dâhiliye Vekili Fahrettin Bey, Hariciye Vekili 
Kağızmanlı Ali Rıza Bey3, Maliye Vekili Gümrülü  

1    30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi kastediliyor.
2   Yunus Zeyrek’in dergimizin 29 ve 30. sayılarında çıkan Kars  

Millî Şûra Hükûmeti’yle ilgili makalelerine müracaat…   
3 Mehmet Sungur karıştırmış olmalı. Doğrusu, Fahrettin Bey 

Hariciye, Ali Rıza Bey Dâhiliye Vekiliydi.

Erzurumlu Rüştü Paşa
(1872-1926)
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Mehmet Bey, Harbiye Reisi 
Hasan Bey Cihangir, Jandarma 
Umum Kumandanı Yenigazi-
li Hacı Şerif oğlu Mehmet Bey, 
Posta Telgraf Nâzırı Karslı Asef 
Bey, Polis Müdürü Umûmisi… 
Bütün mülkiye idareleri kurul-
du. Kars’ta Valiliğine İrevanlı 
Mehmet Bey tayin edildi. Ka-
zalara kaymakam ve nahiye 
müdürleri kâmilen tayin edildi. 
Vilâyetimizin en güzide maruf 
simaları ve çalışkan şahısla-
rı kaymakamlığa tayin edildi. 
Ondan sonra askerlik işleri ta-
mam edildi. Tam manâsıyla 
hükûmet teşekkülleri, cepheler, 
hudutlar, müstahkem mevkiler, 
yerli askerle dolduruldu. Artık 
Ermenistan’la resmen muhabe-
reler oldu. Kars’a Ermenilerin 
gelemeyeceği ilân edildi. 

Birkaç defa Kars’a zorla gel-
mek isteyen Ermeniler, hudut 
kuvvetlerimiz tarafından geri 
çevrildi. Hudutlarda çarpışmalar başladı. Millî 
Şûra Hükûmeti, komşu hükûmetlere yani Ermeni 
ve Gürcü cumhuriyetlerine karşı kat kat üstün ve 
galipti. Altı yedi ay zarfında Ermeniler, hiçbir ta-
raftan Millî Şûra hududuna bir adım dahi atamadı-
lar. Kahramanca bekleyen Şûra askerleri, hudutları 
muhafaza ettiler.

Bir müddet sonra Türkiye ve Tiflis tarafların-
dan İngiliz komutanları Kars’a gelmeye başladılar. 
Millî Şûra ile görüşmelere başladılar. 1335 (1919)’te 
her tarafta görülmeye başlayan İngiliz kuvvetleri, 
Kars’a da geldiler. Millî Şûra ile muhabere ediyor 
ve Ermenilerle müştereken çalışmamızı istiyorlar-
dı. Fakat Millî Şûra tarafı buna razı olmadı. Kars’a 
bir tümenden fazla İngiliz askeri ve zırhlı kuvvetle-
ri geldi. Bu kuvvetler Kars’a yerleştikten sonra Er-
menilerin Kars’a gelip müşterek çalışmasında ısrar 
ediyordu. 

Gümrü’den Ermenilerle dolu bir katarın hududa 
geldiğini haber veren hudut komutanına geri çev-
rilmesi emri verildi. Bu emir yerine getirildi. Buna 
gücenen İngiliz komutanı General Thomson tekrar 
Millî Şûra ile görüşerek bir hafta sonra Gümrü’den 
Kars’a hareket edecek olan İngiliz katarında bir-
kaç Ermeni elebaşısının da Millî Şûra hükûmetiyle 

görüşmek üzere elçi olarak ge-
leceğini, bunlara müdahale edil-
memesini rica etti. Hükûmet 
müsaade etmekle birlikte görevli 
memurlardan bunların huduttan 
geçerken ve Kars’a geldiklerin-
de sıkı kontrole tâbi tutulmasına 
dair yazılı emir verildi. Saat 7’de 
Kars’a gelen katarı kontrole me-
mur olan Jandarma Umum Ko-
mutanı Mehmet Bey, trenle gelen 
birkaç İngiliz subayı olup diğer-
lerinin tebdil-i kıyafet etmiş Er-
meni askerleri olduğunu derhal 
hükûmete bildirdi. Aldığı emir 
üzerine Ermenileri katardan in-
dirmeyerek ertesi güne kadar 
istasyonda muhafaza altına aldı. 
Ertesi günü, Ermenileri getiren 
katar, içindekiler inmeden ve 
Kars’a sokulmadan gerisin geri 
Gümrü’ye çevrildi. Millî Şûra ile 
İngilizler arasındaki hava gergin-
leşti. 

Ermenilerin Kars’a sokulma-
ması, İngiliz komutanını çok gücendirmişti. Bir ay 
kadar yine Kars’ta Millî Şûra ile çalıştı. Millî Şûra 
askerlerini ve daireleri teftişe başladı. Bir gece de 
Millî Şûra Reisi başta olmak üzere vekiller, komu-
tanlar ve valilere ziyafet verdi. Maksadının şahsen 
görüp herkesle tanışmak olduğunu söylemişti. Bu 
davete herkes icabet etmişti. Her nasılsa bir mazeret 
dolayısıyla ben gitmemiştim. 

Onlarla konuşurken Kars’taki İngiliz kıtaatı 
on binden fazla kuvvetle ve zırhlı otomobillerle 
toplantıda bulunan Hükûmet Reisi, vekilleri, me-
busların etrafını sararak toplayıp trenle Gümrü 
(ve Batum) üzerinden Malta’ya sevk ettiklerini ve 
Millî Şûra’nın hükûmet dairelerini işgal ettiklerini 
haber aldık.4 Askerî ve mülkî idare amirlerinin de 
sevk edildiğini işittik. Yalnız 500 kadar atlı jandar-
ma kuvveti Kaleiçi Mahallesi’ndeki kovuşlarında 
müdafaa tertibatı alarak akşam saat dokuza kadar 
hazır vaziyette kalmıştı. Saat dokuzda Göleli Dizo 
Şakir,  Yenigazili Gafur Dağaşan, Zekli Kerem ko-
mutasında silâhlı beş jandarma Karadağ yoluyla 

4   Sungur, aynı anda hem ziyafet hem toplantı diyor… Parlamen-
to Kâtibi Ahıskalı Fahri Atabaş, İngiliz baskınının ziyafette değil 
Millî Şûra Hükûmeti Parlamentosunun toplantısı esnasında 
gerçekleştirildiğini söylemektedir. Bkz. Yunus Zeyrek, Albay 
Fahri Atabaş ve Hatıraları, Jandarma Eğitim Dergisi, S. 18, 2001. 

Kars Hükümeti Reisi Cihangiroğlu 
İbrahim Bey (1874-1948)
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Göle’ye gönderildi. Onları salimen 
götüren komutanlar Gafur ve Kerem 
Kars’a döndüler. 

Ertesi akşam Kars’ın Jandarma 
Umum Komutanı olan Yenigazili 
Mehmet Sungur’un ele geçmediğini 
haber alan İngilizler, 20 kişilik silâhlı 
kuvvetle gelerek oturduğum evi 
muhasara ettiler. İngiliz subayı ile 
Ermeni tercümanı içeri girdiler. “Bu 
evde Umum Komutan otururdu, o nere-
dedir? Buradaki beyler kimlerdir?” diye 
sorgulamaya başladı. Beni şahsen 
tanımayan İngiliz subayına, “Bun-
lar Kağızmanlı Arif ve Aslan Beylerdir. 
Diğerleri köylülerdir. Ben de Jandarma 
Umum Komutanının kardeşi Ahmet’im. 
Kardeşim Hacı Şerif oğlu Mehmet Bey’in 
Kağızmanlı Ali Rıza Bey’le beraber İngilizler tarafından 
derdest edildiklerini duydum. Hangi tarafa sevk edil-
diklerinden malûmatımız yoktur.” dedim. Ermeni 
tercümanı bir şeyler mırıldanıyor, İngiliz subayı-
nı şüpheye sevk ediyordu. Pencerelerin önüne iki 
süngülü bırakarak evden dışarı çıkmamamı emret-
ti. Böylece Kaleiçi Mahallesi’ndeki bu evde 12 gün 
hapis kaldım.

İngiliz subayına yalan söylemiş olmamdan kor-
karak gece gündüz gözüme uyku girmedi. Çok 
huzursuz oldum. Şimdi Hacı oğlu Mehmet oldu-
ğum anlaşılır da beni de Gümrü’ye sevk ederlerse 
oradan sağ olarak kurtulma imkânı olmayacağını 
pekâlâ biliyordum. Kahraman Kars’ın yerli halkı 
da, “Jandarma Umum Komutanının kardeşidir; o, Ka-
ğızmanlı Ali Rıza Bey’le birlikte kayıptır.” şeklinde ifa-
de verdi. O sıralar bize İngilizce tercümanlık yapan 
Yüzbaşı Ahmet Robenson da benim Mehmet değil 
Ahmet olduğumu söyledi. Bu soruşturmalar sonu-
cu 13. günü evimden gözetim kaldırıldı ve serbest 
kaldım. 

Millî Şûra’nın dağıtılmasından sonra Ermeni-
ler Kars’a doldu. İdarî ve askerî teşkilâtları kaza-
lara, nahiyelere doğru genişlettiler.  Yurdun her 
tarafında isyanlar başladı. Ermeniler, yalnız Kars-
Sarıkamış demiryolu güzergâhında mevzilenerek 
bütün kuvvetleriyle Kars ve Sarıkamış arasında fa-
aliyete geçtiler. Bizim vatanseverlerimiz de Ermeni-
leri buralara sokmamak için Oltu, Çıldır, Akbaba ve 
Karakurt taraflarında teşkilâtlar kurdular. 

Nihayet müsademeler başladı. 1335 (1919)’te 
Kars’ı işgal eden Ermeniler, yalnız Kars’ta kalabil-

diler. Bunun üzerine Kars’ta Millî 
İslâm Komitesi altında Müslüman-
lardan müteşekkil bir komite ku-
ruldu. Kars’ta olduğu için Meşedi 
Samed’in riyasetinde Doktor Eset 
Bey, Yenigazili Hacı Şerif oğlu Meh-
met Bey, Karslı Hafız Kurban Efen-
di ve Karslı Aziz Bey’den müteşek-
kil bir komiteydi. Ermenilere karşı 
isyan eden kazalarda Ermenilerle 
çıkan gerginlikleri halletmek için 
arada vasıta olmamızda Ermeni 
mevki komutanı General Osepyan’ı 
ileri sürdüler. Yerli teşkilâtlar her 
tarafta kuvvetlendi. Akbaba’da 
Mehmet Bey, Karakurt’ta Ali Rıza 
ve Bekir Bey şûra reisleri Oltu’da 
Molla Bilâl, Eyüp Paşa, Ermenilere 

karşı tam cephe alarak Ermenileri hudutlarına sok-
madılar. 

Ermeni tarafı, milletin ayakaltında kalmaması 
ve topların altında çoluk çocuğun inlememesi için 
isteklerinin kabul edilmesini istiyordu. Bizi husu-
si bir trenle Akbaba’nın Müküz köyünde bulunan 
Akbaba ve Çıldır’ın çete reisleriyle görüşmeye gön-
derdiler. Şahnalar’da trenden inip atlarla Karahan 
köyüne gittik. Oradaki İslâm komutanı Mahmut 
Bey’le görüşerek Ermenilerin durumunu ve gaye-
lerini anlattık. Bütün millî kuvvetleri toplayarak 
memleket ve namuslarını Ermenilere karşı kah-
ramanca müdafaa etmelerine dair nutuk verdim. 
Manevî kuvvetlerini takviye ettim. 

İki gün iki gece Müküz’de kaldık. Üçüncü günü 
tekrar Şahnalar’a gelerek trenle Kars’a döndük. 
General Osepyan ve ordu kumandanı General 
Purunov’la görüşerek Akbaba kuvvetleri hakkında 
izahat verdik. Teslim olmayacaklarını anlattık. Ka-
rakurt’taki şura kuvvetleri Ali Rıza ve Bekir Beyle-
rin kuvvetleri de faaliyete geçtiklerini, Satveran-Ço-
laklı mıntıkasındaki köylere taarruz ederek Ermeni 
kuvvetlerini bozarak geri çekilmeye mecbur ettik-
lerini işittik.

Bunun üzerine Sarıkamış alay komutanı beni 
aradı ve Sarıkamış’a çağırdı. Hemen Karakurt’a git-
memizi ve taarruzu durdurmak üzere Ali Bey ve 
Bekir Beylerle görüşmemi istedi. Bunun için Ame-
rikalı bir yüzbaşı ve Bozat köyünden Musa Bey’le 
birlikte Karakurt’a gönderildik. Geceyi Karakurt’ta 
geçirdik. Ertesi günü Satveran köyüne gittik. Ka-
zıkkaya köyünde bulunan çete kumandanlarına 

“Çok muhterem Fahrettin 
(Erdoğan) Bey’e hatıra-i uhuvvet 

 9 Nisan 1928” 
Kağızmanlı Ali Rıza (Ataman) 

(1884-1955)
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tarafımdan mektup yazılarak görüşmek üzere 
Amerikan yüzbaşısının tercümanı olan Ermeni ve 
alay komutanı muavini Rus Sperovski, Musa Bey’le 
beraber hududa girmemize müsaade istedik. Aldı-
ğımız cevapta yalnız alay komutanının muavinine 
müsaade yoktu. Mektupta, bizim dört kişi için içeri 
yani Kazıkkaya köyüne gelmemiz için hudut ku-
mandanına yazı yazıldığı bildiriliyordu. 

Yüzbaşı ile Ermeni tercümanı ve Musa Bey’le 
Zaraphane civarında Ermeni hududunu geçerek 
Şûra hududuna girdik. Hudutta muhafaza komu-
tanı Hasan Efendi bizi karşıladı. Gözlerimiz bağlı 
olarak Kazıkkaya köyüne gittik. Yüzbaşı onlarla iki 
gece boyunca görüştü ve güzel intibalarla döndü.  

Yüzbaşı, Sarıkamış’ta Alay Komutanı Mirmanof’a, 
Ortakale’de basit çete 
değil muntazam bir 
teşkilâtla çok zeki çete 
reislerinin bulundu-
ğunu söyledi.  Ermeni 
kuvvetlerinin onları 
yenemeyeceğini, onla-
rın Ermeni kuvvetlerin-
den üstün olduklarını 
anlattı. Bu sebeple hu-
duda emir verilmesini 
ve artık taarruz edil-
memesini istedi. Aksi 
takdirde Ermenilerin 
bir yanlış hareketiyle 
Sarıkamış’ın elden çı-
kabileceğini ilâve etti. 
Biz de Kazıkkaya’dan ayrılırken Ermeni kuvvetleri 
ve vaziyetleri hakkında izahat verdik.  Ali ve Bekir 
Beylere de bir müddet bizim gelmiş olmamızın te-
siri görülsün diye Ermenilere taarruz edilmemesini 
rica ettik. Yirmi gün kadar her iki taraf da sükût et-
tiler. 

O sıralarda Sivas’ta kongre yapılmakta ve 
Mustafa Kemal’in Anadolu’ya, Kâzım Karabekir 
Paşa’nın ordu başında Erzurum’a hareket edecekle-
ri, Ermeni büyüklerinin gizli konuşmalarından du-
yulmaya başladı. Bu rivayetler gitgide gerçekleşme-
ye başladı. Ermenileri bir korku aldığı anlaşıldı. Bu 
haberler, yerli kuvvetlerimizin de manevî kuvvetini 
yükseltiyordu. Her iki taraf hummalı bir faaliyetle 
çalışmalarına devam etti. 

Bu arada ben Oltu’daki Mutasarrıf Ziya Bey’le 
muhabereye başladım. Her on beş günde bir 
Ermenistan’ın kuvvetleri hakkında malûmat ver-
meyi ihmal etmedim. Ermenilerin durumuyla ilgi-

li on iki maddelik bilgi hazırladım. Alay, bölük ve 
takım komutanları, bunların mevcutları, depoları, 
cephaneleri ve erzakları ile bunların hangi mevki-
lerde bulunduğuna dair bilgileri, Sarıkamış-Asbu-
ğalı Fahrettin vasıtasıyla Erzurum’a gelen Kolordu 
Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’ya gönderdim. 
Orada izahat veren Fahrettin, Halit Paşa ile de gö-
rüşerek Oltu’yla muhabere edilmesini istiyor. 

Kuvvetlerimiz bir ay sonra daha da canlandı ve 
Oltu’ya geldi. Halit Paşa ile de gizli haberleşme-
miz devam ediyordu. Ona Ermeni tarafıyla ilgili 
her türlü bilgiyi veriyor hatta çarpışmadan geçi-
lebilecek gedikleri bildiriyorduk. Halit Paşa’dan 
aldığım gizli mektupları da yerli kuvvetlere ileti-
yordum. Örtülü’de Molla Bilâl, Kosor’da İdris Bey, 
Akbaba’da Hacı Abbas oğlu Mehmet Beylerle de 
görüşerek malûmat veriyordum. 

Artık Ermeniler çok sıkışmıştı. Her taraftan hü-
cuma başladılar. Birçok sivil halkı perişan ettiler 
ve katliamlar yaptılar. Bu durumda biz de bin bir 
müşkülâtla gece hudutları aşarak haberleşmeyi 
sağlıyorduk. Ermeniler, Kars ve civarında katliam 
yapıyorlardı. Halkın acıları artıyordu. Bunları ısrar-
la ve günü gününe yazıyorduk. Kahraman Türk or-
dusu, bu acı ve feryada tahammül edemeyerek ha-
rekete geçecekti. Bir hafta içinde Kosor’dan oradaki 
Ermeni Alay Komutanı Mazmanof’u esir edeceği-
ni, diğer taraftan da 17. Alayın Bardız ve Verişan 
yoluyla Sarıkamış’a taarruz edeceğini, Dokuzuncu 
Tümen Komutanı Halit Bey’in bizzat kendisinden 
duyduğumu, lâzım gelen kişilere söyledim.5 

Halit Bey’in vadettiği sekizinci gün gece işa-
retleri verildi. Kosor ve Bardız’dan top sesleri du-
yuldu. Yol civarında bulunan bütün İslâm köyleri 
mağaralara ve dağlara kaçmadan ve gün doğma-
dan, köyümüz Yenigazi’ye Türk çetesi doğdu. 
Derdiyok isminde bir süvari üsteğmeni 80 kişilik 
maiyetiyle beraber Yeniköylü Hader ve Mustafa 
Seyfullah da olduğu hâlde tümen karargâhının da 
Divik köyünde olduğunu, Halit Paşa’nın da orada 
bulunduğunu söyledi.6 Bunlar Yenigazi’de emniyet 
karakolları teşkil ederek piyade kuvvetlerini bekle-
diler. Hemen ve aynı günde Katranlı, Karahamza, 
Yolgeçmez ve Bölükbaşı köyleri işgal edildi, askere 
istirahat verildi. 

Ermeniler, Türk askerini Kars’a bırakmamak 
için Benliahmet ve Çivilitepeler’de mevzilendi. Yir-
mi gün sonra Kars’a doğru harekete geçileceğini  
5  Halit Paşa 9. Tümen değil, 3. Tümen Komutanıydı. Sungur’un    

 yukarıda da belirttiği gibi 9. Tümen Komutanı Rüştü Paşa’ydı. 
6 Sungur, bazen Bey bazen Paşa dese de o sırada Halit Bey 

henüz   Paşa değil Yarbaydır. Fakat halk arasında o bir ‘Paşa’ydı.

Eyüplü Halit Bey (Paşa)
(1883-1925)
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anladık. Yerlilerden asker toplandı. 9. Tümene bağ-
lı olarak teşkil edilen gönüllü süvari bölüğü komu-
tanlığına tayin edildim. Teğmen Derdiyok da mai-
yetime verildi. Çok çetin muharebeler yaptık. Başa-
rılarımdan dolayı taltif edildim. 17. Alay Komutanı 
Fazıl Bey, 28. Alay Komutanı Kâzım Bey, Süvari 
Alayı Komutanı Zihni Bey gibi subaylarla Kars’ın 
Çivilikayalar’da, Başgedikler’de, Anı’da Gümrü’de 
ve Cacor’a kadar olan yerlerde çetin muharebeler 
yaptık. Süngü muharebesi neticesinde Anı’yı aldık. 
Kabaktepe’de zırhlı tren himayesinde süvari alayı-
na taarruzda bulunan Ermeni kuvvetine karşı mu-
kabil taarruz yaparak 200 Ermeni’yi süngüden ge-
çirdik. Böylece treni kaçmak zorunda kaldı. Tümen 
Komutanı Halit Bey, bu taarruz esnasında düşman 
kayıp ve ölülerinin miktarını bizzat kontrol ederek 
bizleri tebrik etmiş ve takdirnameler vermiştir. 

Çetin savaşlarla Gümrü’den Cacor’a ulaştık. 
Cacor’da istirahat ettik. Bazı gizli görevlerle birlikte 
Ermeni çete komutanlarını tutmak üzere Gümrü’ye 
geldim. Mevki kumandanı Atıf ve Merkez Kuman-
danı 28. Alay Kumandanı Kâzım Bey’le görüştük, 
maksadı anladık. Bir Ermeni kadın vasıtasıyla Er-
meni çete komutanlarının nerelerde olduğunu öğ-
rendim. Bu kadının işareti üzerine gece evlerini sa-
rıp yakaladığımız çete reislerini o gece Cacor’a Halit 
Paşa’ya sevk ediyordum. Teslim olmayanın da ica-
bına bakıyor, ismiyle numunesini gönderiyordum. 

Bayburtlu Arşak, Muşlu Sevkoro, Muşlu Sipo 
Sarkis, Muşlu Hamazasp gibi en fazla mezalim 
yapan çete reislerini Halit Paşa’ya sevk ettiğim du-

yuldu. Ermeniler tarafından şikâyet edildim. Gece 
bir İslâm çetesinin Gümrü içerisinde dolaşarak bazı 
adamları meçhul semte sevk ettiğini söylemişler. 
Bunun üzerine gece şehirde devriye ve inzibattan 
başka kimsenin dolaşmaması, aksi takdirde dolaşa-
nın vurulacağı emrinin çıktığını duydum. Merkeze 
çağırıldım. Bir daha kimseyi rahatsız etmemem teb-
liğ edilerek ordu karargâhına gönderildim. 

Vaziyeti telefonla Halit Paşa’ya arz ettim. Ordu 
karargâhına gittim. Orada beni Kâzım Bey’e takdim 
ettiler. Niçin Gümrü’ye geldiğimi ve geceleri niçin 
dolaştığımı sordu. 9. Tümen Kumandanı emriyle ta-
nıdığım bazı şahısları aramak için dolaştığımı ve is-
tihbarat işlerim olduğunu söyledim. “Artık Ermeni’yle 
mütareke yaptık. Bu gibi işlerin ehemmiyeti kalmadı. Kıta-
nıza gitmeniz için de Halit Paşa’ya yazı yazılmıştır.” dedi. 

Bu son vaziyeti Halit Paşa’ya arz ettim. Kuman-
danlığa gerekli yazıyı göndereceğini ve Gümrü’den 
ayrılmamamı söyledi. Yine birkaç gün merkez ve 
mevki kumandanlarının himayesinde çalıştım. 
Vazifemi tamamladım. 22 çete reisini sevk etmeye 
muvaffak oldum. Artık bizim işimiz kalmamıştı. 
Muharebe de sona ermişti. 

Halit Paşa, Garp Cephesine Yunan harbine gitti. 
Anavatanına kavuşan yurdumuzun acıları ve 

felâketleri unutuldu… Halkımız büyük bir sevinçle 
ordusuna ve milletine sarıldı. O günden bugüne ka-
dar da saadetle yaşamaktayız. Bizi yaratan Allah’a 
çok şükürler olsun; kahraman kumandanlara da 
Cenabı Hak’tan uzun ömürler dileriz. 

(Bismillâh)
Kars, 18.1.35 (1919)

Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmet-i Muvakkata-i  
Milliyesi Hariciye Mümessili Fahreddin Beğ’e,
Zât-i Vâlâları Hriciye Mümessiliğine intihâb ve 

ta’yininiz ictima eden Meclis-i Millî kararı mukte-
zasından bulunmuş olmakla Hükûmet-i Muvakkata 
Reisi İbrahim Beğefendi taht-ı riyasetinde içtima ede-
cek muvakkat kabine hey’etinde bulunarak vazife-i 
mevduanıza ait mesâilde Meclis’e karşı mes’ul bulun-
duğunuz tebliğ ve ta’yin olunduğunuz vazife-i mü-
himmeye ait mesâilin tefrık-i vezaif-i Kanûn-ı Mede-
nisine tevkıfen maiyetinize lüzumu mübrem ve âcil 
olan hey’etin ta’yin ve mikdâr-ı maaş ve masârifâtı 
hakkında büdcenin Hükûmet-i Muvakkata Riyâseti 
vasıtasıyla Meclis’e tevdii arz olunur efendim.

Meclis-i Millî Hey’et-i İdare Reisi Vekili
(Ali Rıza)

EK
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