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Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti Reisi
CİHANGİROĞLU İBRAHİM BEY’İN
KARS MİLLÎ ŞÛRA HATIRALARI

Yunus ZEYREK

a. Giriş

Ahıskalı Yüzbaşı Fahri Atabaş’tı.1
Kars Millî Şûra Hükûmeti, bölgede yerli halkın
hak ve hukukunu korumak ve bölgeyi herhangi
bir yabancı unsura teslim etmemek için var
gücüyle çalışmaya başladı. Fakat bu durum İngiliz
istilâcılarının hoşuna gitmiyordu. Onlar buraların
Ermeni kontrolüne verilmesini istiyorlardı. Bu isteği
reddeden Kars Hükûmeti’nin parlamentosu 13 Nisan
1919 günü basılarak dağıtıldı ve hükûmet üyeleri
tutuklanarak Malta’ya sürüldü. Bu
hadiseden sonra, Ardahan, Artvin
ve Batum Gürcülerin, Kars ve diğer
yerler de Ermenilerin kontrolüne
geçti.

3 Mart 1918’de imzalanan Brest-Litovsk
Antlaşması’yla, 1877-78 Harbi’yle elimizden çıkan
Kars, Ardahan ve Batum sancakları (Elviye-i Selâse)
ana yurda kavuşmuştu. Ordumuz, aynı yılın 30
Ekim’inde imzalanan Mondros Mütarekesi’yle
henüz beş altı aydır anavatana kavuşmuş olan
bu sancaklardan çekilmek zorunda kalmıştı.
Bolşevik İhtilâli’yle Rus askerinin
çekilip gittiği ve Türk askerinin
de çekileceği bölgede inisiyatifi
Ermeni ve Gürcüler ele alacaktı.
Onların yerli ahaliye ne zulümleri
reva göreceği aşikârdı. Bu durumu
b. Cihangiroğlu İbrahim Bey
önceden hesaplayan Harbiye Nazırı
ve Başkumandan Vekili Enver
Kars Hükûmetinin Başkanı olan
Paşa, Teşkilât-ı Mahsusa elemanları
Cihangiroğlu İbrahim Bey, 1874
vasıtasıyla
kesin
ve
kararlı
yılında Gümrü’de dünyaya geldi. 1882
emirler göndererek bölgenin ileri
yılında ailece Rus işgalindeki Kars’a
gelenlerini teşkilâtlandırdı.
yerleştiler. 1907 yılında Erzurum’a
Mütareke’den hemen sonra
gelerek yemin edip İttihat ve Terakki
5 Kasım 1918’de Borçalılı KepeCemiyeti’ne üye oldu. Tebriz’e gelen
nekçi Emin Ağa öncülüğünde
Teşkilât-ı
Mahsusa
subaylarıyla
Kars’ta bir Millî İslâm Şûrası
iş
birliği
ederek
Ruslara
karşı
meydana getirildi. 3. Tümen
mücadeleye katıldı. 1913’te Enver
Komutanı Halit Bey, bu şûranın
Paşa’nın emriyle İstanbul’a çağrıldı.
Nahcıvan’dan Ahıska ve Batum’a
Gönüllülerden meydana gelen birliği
kadar teşkilâtlanmasını sağlaCihangiroğlu İbrahim Bey
ile Balkan Savaşı’nda yararlıklar
dı. Bölgenin kazalarından gelen
temsilcilerle 30 Kasım’da toplanan şûra, çekil- gösterdi. Edirne’nin kurtuluşunda şehre ilk giren
mekte olan ordumuzun iradesiyle Teşkilât-ı Mah- de onun taburudur. 1916’da Irak Cephesi’nde
susa Alay Kumandanı olarak Balkan Harbi’ne Halil Paşa’nın emrinde çalıştı. Kars’ın 1918
katılmış olan ve o sırada Şüregel (Akyaka) Kay- kurtuluşundan sonra Ordu Komutanı Yakup Şevki
makamı bulunan Cihangiroğlu İbrahim Bey’i Paşa tarafından Ermeni sınırındaki Şüregel (Akyaka)
reisliğe getirdi. Halit Bey’le Ahıskalı Mühendis Kaymakamlığına tayin edildi. Mütareke’den
ve Hukukçu Osman Server Atabek’in öncü- sonra ordumuz Kars’tan çekilirken kurulan Kars
lüğünde 3-9 Ocak 1919’da Millî Mücadele’nin Hükûmeti’nin başkanlığına seçildi. İngiliz askerinin
ilk kongresi olan Ardahan Kongresi toplan- 13 Nisan’da düzenlediği baskınla 10 arkadaşıyla
dı. Bu kongrede alınan kararları gerçekleştir- birlikte tevkif edildi. Hükûmette görev almış olan
mek üzere Kars Millî İslâm Şûrası’yla birlikte kardeşleri Hasan ve Aziz de bunların arasındaydı.
17/18 Ocak 1919’da Kars’ta büyük bir kongre Yani üç kardeş birden sürgüne gidiyorlardı! Bu
yapıldı. Bu kongrede Cenûb-i Garbî Kafkas tutuklular, Kars, Gümrü, Tiflis, Batum üzerinden
Hükûmeti kuruldu. Bu hükûmet parlamentosunun başkanı Çıldırlı Dr. Esat Oktay ve kâtibi de
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Merhum Atabaş (1898-1969)’ın hatıraları tarafımızdan neşredilmiştir: Albay Fahri Atabaş ve Hatıraları, Jandarma Eğitim Dergisi,
S. 18, 19, Ankara, 2001.

Yaz 2016

Bizim AHISKA
c. Millî Şûra Hatıraları

İstanbul’a getirildi. Sirkeci’deki Arapyan Hanı’nda
45 günlük hapisten sonra, İstanbul’da tutuklanan
67 kişiyle birlikte 28 Mayıs 1919 günü bir İngiliz
gemisiyle Malta adasına sevk edildi.
İki yıl hürriyetten mahrum kalan İbrahim Bey,
Kars’tan beraber gittiği arkadaşlarıyla birlikte
30 Nisan 1921 tarihinde serbest bırakıldı. Fakat
İngilizler bunları Rus tebaası olarak gördüğünden
Türk limanlarında inmelerine müsaade etmediler.
Batum üzerinden Tiflis’e giden Cihangiroğlu ve
arkadaşları, 13 Haziran’da Bakü’ye vardılar. Burada
bir hafta kaldıktan sonra Gence’de öğretmenlik
yapan eşini de alarak 29 Haziran’da Ahıska-Posof
sınırından geçip Kars’a geldi. 9 Temmuz’da Kars
Mutasarrıflığı tarafından Belediye Başkanlığına
tayin edildi. Sarıkamış’ta Şark Cephesi Kumandanı
Kâzım Karabekir’i ziyaret etti. O sene 16 Mart’ta
Moskova’da
imzalanan
antlaşmanın
güzün
Kars’ta yapılan müzakerelerine katıldı. Zamanın
siyasî gelişmeleri sebebiyle 1927’de Belediye
Başkanlığından alındı. Bir ara kereste ticaretiyle
meşgul oldu; sonra Hayvan Borsası Muamele
Memurluğu yaptı. Rusça, Farsça ve Ermenice bilen
Cihangiroğlu, 19 Mayıs 1948’de Kars’ta vefat etti.
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Cihangiroğlu İbrahim Bey başkanlığındaki
Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti, bölgeyi hem
Ermenilere ve hem de Gürcülere karşı savundu.
Büyük fedakârlıklarla, hak ve adaletle yürütülen
hükûmet faaliyeti maalesef çok uzun sürmedi.
İngiliz işgaliyle bölgede huzur kalmadı. İngilizler
herkesin bildiği çirkin siyasetleriyle hak ve adaleti
çiğneyen, aslanı kediye boğdurmaya çalışan bir yolu
tuttular. İşte bu hercümerç günlerinin bir numaralı
aktörü olan Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti Reisi
Cihangiroğlu İbrahim Bey’i dinleyeceğiz.
Merhum Hocamız Prof. Dr. M. Fahrettin
Kırzıoğlu’nun bize intikal eden evrakı arasında
eski yazılı bir deftere tesadüf ettik. Bu defter,
Cihangiroğlu’nun Millî Şûra Hükûmeti zamanına dair
hatıralarının Kırzıoğlu tarafından yapılan istinsahıdır
(kopyası). Prof. Kırzıoğlu, 1985’te Belleten’de çıkan
yazısında, “Kısmet olursa bu Hatıralar’ı ile öteki
notlarının da yayınlanmasına hizmet etmek, memleket
tarihinin ilgili safhasını aydınlatmak bakımından, meslekî
ve millî vazifemizdir.” demektedir. Biz bu notların
şimdilik bir kısmını neşrederken merhum Hocamızın
ruhunun da şâd olduğunu ümit ve temenni ediyoruz.
Cihangiroğlu İbrahim Bey, Millî Şûra Hükûmeti
günlerinde Kars merkezli olup Nahcivan’dan
Ahıska’ya kadar olan bölgede yaşananları bir
deftere yazmıştır. Malta’da yazılan bu hatıra defteri
53 sayfadan ibarettir. Söz konusu defter, merhum
Hocamız Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu tarafından
yine eski yazıyla aynen kopya edilmiş, defterin
aslındaki sayfalar da gösterilmiştir. Biz de buraya
aldığımız kısımların sayfalarını belirtiyoruz.
Cihangiroğlu’nun hatıra defterinde, bölgede
teşkilâtlanma, İngilizlerle muhabere ve münakaşalar,
Aras
boyunda
teşkilâtlanma,
Ermenilerle
mücadeleler, Kars ve Kağızman faaliyeti, Ardahan
ve Posof’ta Gürcülerle mücadele, İngiliz baskını ve
Malta’ya sürgün gibi hususlara yer verilmektedir.
Biz buraya, söz konusu defterdeki Kars, Göle,
Ardahan, Posof ve Ahıska taraflarına ait bahislerle
Kars Parlamentosu’nun İngiliz askerleri tarafından
işgal edilerek hükûmet üyelerinin tevkifle Malta’ya
sürülmelerini hikâye eden 32-47. sayfaları alıyoruz.
Cihangiroğlu İbrahim Bey tarafından Malta’da
kaleme alınan bu hatıraların dil ve üslûbuna
dokunmamaya gayret ettik. Anlamını bozmamak
şartıyla bugün kullanılmayan bazı eski ifadelerin
(hey’et-i vükelâ, meclis-i millî, intihap, tahkik, zâbit,
esliha, nefer, istida, aza) yerine bugünkü karşılıklarını
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koyduk. Yine bazı yer ve şahıs adlarına dair
kısa bilgileri de dipnotlarda verdik. Dipnotlarda
Kırzıoğlu’na ait notlara MFK kaydıyla işaret ettik.
Ara başlıkları da biz koyduk.
Şimdi söz Cihangiroğlu İbrahim Bey’indir.

beylerden (birileri) vardı. Hırtız’da inkılâbı
idare edenlerden biri de, İran’dayken yanımda
Azerbaycan Alayı’nın nakliye subayı olan Murtaza
Efendi’ydi.
Bu yerlerde tüfekçileri idare eden Türk
subaylarıydı. İngilizler, Cenûb-i Garbî Kafkasya
1. Başlangıç
Hükûmeti’ne ültimatom vermişti. İngiliz askerî
2
murahhası gördü ki Cenûb-i Garbî Kafkasya
Şubat 335 tarihinde Yakup Şevki Paşa Hazretleri
Kars’ta iken ahali, bir tarafı Nahcivan, bir tarafı Hükûmeti ültimatomu reddeyledi. Açıktan
Batum, Ahıska ve Ahılkelek, Kars’a toplandı. açığa Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti’ne bir
Millî Şûra nâmında bir meclis intihap ettiler. O şey yapamayacaklarını düşündüler. Gürcüleri
zaman idi ki Osmanlı ordusu Kars’tan başka teşvik eylediler. Gürcü hükûmeti de 30 bin asker
Kafkasya’nın her tarafından çekiliyordu. Kaç defa topladı. Kâfi derecede top, silâh ve cephaneyle
Şevki Paşa Hazretlerine müracaat eyledim, bize Borcom Boğazı’ndan hücum eylediler. Beş gün
müsaade ediniz, dedim. O, “Askerî teşkilât yapmanıza kanlı muharebeden sonra yerli beylerin teşvikiyle
müsaade edemem. Çünkü bir yerde iki hükûmet olmaz.” Gürcüler boğazı terk eylediler.
Gürcüler Ahıska’yı istilâ ettikten sonra
dedi. Bu keşmekeşte İngiliz askerî hey’eti
Posxov’a kadar geldiler.5 Posxov’da on altı
temsilcisi General Bieç Kars’a geldi.
köyü yağma ve talan eylediler. Ve birçok
Yanında elli altmış kişilik bir Ermeni
insan da telef oldu. İkinci defa mecbur
hey’eti vardı. Onları Kars’ta Ermeni
olduk yine o Gürcülere karşı kuvvet
hükûmeti nâmına bırakacaktı.
göndermeye. Tarihi hatırımdan
Etraf kazalardan telgrafla adamlar
çıkmış,
Ardahan’dan
Doktor
istemiştik. İki bin kişi kadar Kars’a
6
Fuad
Bey’den
telgraf
aldım:
“Biz
toplandı. Bunlar, General Bieç’a
Merdinik’e gideceğiz, siz de oraya teşrif
söylediler ki, “Ermeni hükûmeti
ediniz.”7
nâmına buraya bir Ermeni bile
Ben Mutasarrıf Rasim Bey’i
olsun bırakmayız. Ermeniler bizim
telgraf
başına istedim.8 Ahvalâtı
düşmanımızdır…”
iyice etrafıyla anladım. Merdinik’e
gitmem
lâzımdı. Çünkü Halit Bey
2. Çıldır, Ardahan, Posof, Ahıs9
oraya
gelecekti.
Fırsattan istifade olarak
ka cephesinde Gürcülerle müyanıma
bir
telgraf
telefon
subayı ve bir de
cadele ve İngilizlerle münasebet
asker, bir Malakan arabacısı tutturdum. Öğle
Server Atabek
Bakanlar kurulunu topladım. Millî Meclis
vakti Kars’tan hareket eyledim. Gece saat on ikide
seçimleriyle ilgili müzakere ettik. Ekseriyet reyiyle Gülistan’a yeriştik.10 Çünkü yolda Melikköyü’nden11
kabul edildi. Hemen orada mutasarrıflara telgraf dört kilometre garbe doğru Vağaverli Molla
emri verdim. On bin nüfusa bir mebus göndersinler. Mustafa’ya tesadüf ettik.12 Onu da yoldan
Takımları da nasıl seçim olacak nizamnameyi de döndürdüm. Karatavuk’ta kalacaktım.13 Oraya da
posta ile gönderdim. Her tarafta seçimler başladı. gece yeriştik. Bir efendide misafir olacaktım, o adam
Kars’ta bir hey’et vardı ki seçim sonuçları oraya da hasta olmuştu. Orada kalmadık.
gelirdi, orada incelenir, ondan sonra Millî Meclis
Gülistan’a kadar çok zahmetten sonra yeriştik. O
şubesine gönderilirdi. Mebus çıkanların ismi
ibarettir. Mezarı Posof’tadır.
defterlere yazılırdı. Biz bu işlerle uğraştığımız bir 5 Posxov: Posof.
6
Dr. Fuad (Sabit) Bey: Ünlü İttihatçılardan biriydi, daha sonra
zamanda Ahıska’da, Ahılkelek’te yerli ahali inkılâp
Bolşevik olmuştur.
etti. Gürcüleri memleketin haricine çıkardılar. 7 Merdinik: Göle ilçe merkezi.
İnkılâbın başında Server Bey Atabekoğlu3 ve Efsel 8 Ardahan Mutasarrıfı Rasim Bey, Hamşioğulları olarak bilinen
Yukarı Acara beyleri ailesindendir.
Bey vardı.4 Ahılkelek’te de inkılâbın başında 9 Halit Bey (1883-1925): Millî Mücadele kahramanlarımızdan
2

3

4

Yakup Şevki Paşa (1876-1939): Balkan ve Birinci Dünya Savaşı
kumandanlarındandır. Kars’ta 9. Ordu Kumandanıydı.
Osman Server Atabek (1886-1962): Ahıskalı Mühendis, Millî
Mücadele kahramanı ve Ardahan Milletvekili.
Efsel Bey: Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmetinde yararlı işler
yapmış bir kahraman olup hakkındaki bilgiler bu yazıdakilerden
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10
11
12
13

biridir. Ardahan Milletvekili olduğu sırada TBMM’de suikastle
şehit edilmiştir.
Gülistan: Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı köy.
Melikköyü: Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı köy.
Vağaver: Şenkaya’nın Beşpınarlar köyü.
Karatavuk: Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı köy.
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gece orada kaldık. Sabahı tezden oradan çıktık. Kızağa akşama Çıldır’a geldim. Purut’ta18 Kâmil Ağa’ya
bindik. Öğleyi iki saat geçmişti, Merdinik’e geldik. misafir oldum. Öbür gün Zurzuna’ya gittim.19
Ne Halit Bey ne de Ardahan’dan gelecek adamlar Hükûmet konağında bir iki saat kaldım. Nahiye
gelmemişlerdi. Merdinik’te Göle Millî Şûra Reisi ve Müdürü Dada Bey’e istifasını vermesini söyledim.
üyelerden de bazı beyler oraya gelmişlerdi, görüştük. Oradan Çayis’e gittik.20 Umumî nahiyeyi oraya
Bir iki saat kadar istirahat eyledik. Ardahan’dan davet eyledim. Bizi oradayken Harbiye Nazırımız
Mutasarrıf Rasim Bey, Abdullah Ağa, Server Bey Hasan Bey doksan bin Rus beşlisi fişeği göndermişti,
Atabekoğlu, merhum Efsel Bey geldiler. Onlardan biraz Hırtız’a götürmek için. Hırtız Müdürü Murtaza
sonra da Halit Bey yanında yaveriyle geldi, görüştük.
Efendi oraya geldi cephane götürmeye.21 Nahiye
Ben Gülistan’da bulunduğum gece Göle Müdürüne emir verdim cephaneleri Murtaza Bey’e
Kaymakamına yazmış, umumî köylerin muhtarlarını teslim ve dört jandarma da muhafız versin. Onları
istemiştim. Onlar da geldiler. Dışarı çıktım, onları gönderdim.
gördüm. Yigirmi kadar bir nizamname vardı. Onları
Biz Çayis’te olduğumuz sırada Ahılkelek
okudum. Birkaç köyün muhtarı gelmişti.
Kaymakamı Yasin Bey geldi.
14
Bunlardan
gelmeyen
Koravenk
Ahılkelek’e Gürcü geldiğini ve
onlarla bir İngiliz generali varmış.
merkeziydi. Gece Sinot15 köyünden eski
O, Yasin Bey’e kâğıt vermiş ki:
ahbaplarımdan Recep Ağa geldi. Onu
Ahılkelek’ten çıksın da bir daha
gördüm, çok memnun oldum. O gece
Ahılkelek’e gelmemek şartıyla.
Halit Bey evvela ikimiz konuştuk. Sonra
Yasin Bey’e kâğıt verdim, Kars’a
da bir meclis eyledik: Gürcülere karşı
gönderdim. Kendim bir gün
nasıl hareket edeceğimizi karara aldık.
sonra Çıldır’dan Ardahan’a gittim.
Öbür gün tezden ben Recep Ağa’yı
16
Ardahan’da iki gece kaldım.
beraber aldım, Salut’a gittim. Orası
Oradan Meşe Ardahan’a gittim.22
bir Rum köyüydü. Göle’de olan Rum
muhtarlarını da oraya istemiştim. O
Orada Türkmanlardan birkaç kişi
köyde olan mektebe gittim. Orada uzun
Dikan’ın23 yanında öldürmüşlerdi.
bir nutuk söyledim. Ve kimin şikâyeti
O sebeple ara yerde biraz korku
var ise arzıhâl vermelerini söyledim.
vardı. Oraya gitmem lâzımdı.
Oradan da papazın evine geldim.
Oraya vardım. Onlar da lâzım olan
Orada iki üç saat oturdum. Mârif
yardımdan geri durmadılar. Orada
17
Nâzırı’nın evi orada idi (Salut’ta).
birkaç gece kaldım.
Oradan Posxov’a gittim. Birinci
Onları Kars’a göndermek için Jandarma
gece Posxov’da bir köyde kaldım
Kumandanına emir verdim, Merdinik’e
ve o gece düşmanlara hücum oldu.
geldim.
Halit
Bey
Öbür gün saat üçte düşman kaçtı.
O gece Merdinik’te kaldık. Yine
Kendi hududumuzu tamamen
vatana millete ait çok söz konuştuk.
Öbür gün Halit Bey Oltu’ya biz de Ardahan’a tuttuk. Merhum Efsel Bey benim tarafımdan Rus
yola çıktık. Halit Bey, yüz kadar Rus beşlisi lisanıyla Gürcü kumandanına bir kâğıt yazdı. Orada
tüfek göndermişti. Orada şubeye teslim eyledim. (Posxov’da) olan İngiliz subayına verdim, Ahıska’ya
Onlardan on kadar Koravenk merkezine Recep gönderdim. Bir gün sonra cevabını İngiliz subayına
Ağa ile gönderdim. Geriye kalan tüfekler, şube reisi hitaben göndermişti.
Celâl Bey’e teslim edildi, Ardahan’a göndersin. O
Bizim kuvvetimiz bin beş yüz kadar ancak
mübareğin oğlu da öyle göndermiş ki makarizmaları olurdu. Onların kuvvetleri birkaç bine yetişirdi.
yollarda kaybetmişti. Bunlar vakti zamanında gitti Bir gece hücum eylediler. Bizim kuvvetler birinci
orduya inşaallah.
hücumda istihkâmları terke mecbur olmuşlardı.
Göle’den çıktığımız günün akşamı Ardahan’a Çünkü düşmanın kuvveti üstündü. Gece sabaha
geldim. Öbür gün Ardahan’da saat onda çıktım, 18 Purut: Çıldır’ın Eşmepınar köyü.
19
14
15
16
17

Koravenk: Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Köprülü köyü.
Sinot: Göle’nin Samandöken köyü.
Salut: Göle’nin Dereyolu köyü.
Kars hükûmeti Mârif Nazırı Ksenefon Mihail Andriyanof.
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20
21
22
23

Zurzuna: Çıldır ilçe merkezi.
Çayis: Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabeyi köyü.
“Ahılkeleklidir; Enver Paşa’nın yanına gitmiştir.” MFK.
Meşe Ardahan: Ardahan’ın Damal bölgesi.
Dikan: Hanak’ın Baştoklu köyü.
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kadar ve sabahtan akşama kadar dava (muharebe)
devam eyledi.

Yigirmi yedi günlük bir seyahatten sonra
Ardahan kasabasına geldim. Geceyi orada geçirdim.
O gece Kars’tan müteaddid telgraf aldım. Dâhiliye
Nazırı: “Eğer üç güne kadar Kars’a teşrif etmezseniz
3. Efsel Bey’in Duğur’da şehadeti
istifa edeceğim.” Harbiye Nazırından iki saat sonra
Geceden yağmur başladı. Hava soğuktu. Posxov diğer bir telgraf aldım: “Acele Kars’a geliniz.”
ahalisi her nedense zehirlenmişlerdi. Onlar da
Ben Meşe Ardahan’da bulunduğum sırada
bir taraftan kaçtılar. Ahmet Bey müdür, orada bu Tiflis’te bulunan İngiliz mümessili General Thomson
işlere sebep verdi. Arslan ve Mehmed beylerin Kars’a gelmişti. Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti
eniştesiydi.24 O da Gürcülere söz vermiş olmalıydı. üyelerinden Dâhiliye Nazırı Ali Rıza Bey ve Harbiye
Bu muharebeden evvelki muharebede bunun Nazırı Hasan Bey’le görüşmüştü. Çok nezaket
hıyaneti görünmüştü. Muharebe sona erince onu göstermişti: “Ben buraya size yardım etmek için geldim.
Kars’a göndermesi için Ardahan Mutasarrıfına Hükûmet Reisi burada olsaydı, konuşacak bazı işlerim
emir vermiştim. Mutasarrıf (Rasim) Bey de lâzım vardı. Mümkünse yazınız, ben buradayken gelmezlerse
olan icraatı hazırlamıştı. Ben
Gümrü’ye gelsin. Bana Gümrü’de
Duğur’daydım.25
Her
taraftan
yetişemezse Tiflis’e mutlaka teşrif eylesin.
haber getirdiler ki asker kaçtı.
Yarın Sarıkamış’a gideceğim. Dönüşte
O zaman Ahmet Bey’in verdiği
Kars’a uğrayıp Gümrü’ye ve oradan da
emir üzere Efsel Bey’i benim
Erivan’a… Erivan’dan dönüşümde eğer
yanımda alıkoydular. Her ne kadar
Gümrü’de görüşemezsek Tiflis’e gelsin.”
söyledimse bunlar söz işitmediler.
dediğini hükûmet üyeleri Meşe
Ezan vakti yakındı. Temur Paşa da
Ardahan’da bana yazmışlardı.
oraya geldi.26 O da ne söylediyse
Otuz
İngiliz
askerini
de
kabul olmadı. Tam ezan zamanı
Ardahan’dan alıp götürdüklerini bilioradan ayrıldık. Yolda Temur Paşa
yordum. Bununla beraber Ardahan’da
Acara’ya taraf gitti. Rasim Bey
o geceyi geçirdim. Akşamdan Mutabenimle beraber yukarı yukarı
sarrıf Bey’e emir verdim, geceden yol
Posxov’a gittik. O gece bir köyde
için lâzım olan hazırlığı yapmıştı. Saat
kaldık. Sabahı tezden oradan çıktık.
dokuzda Ardahan’dan hareket edip
Yolda bir köyde istirahat eyledik.
Kars’a doğru yol aldım. Beraberimde
Efsel Bey kendini pencereden
bir subay, on beş süvari asker vardı.
atmak
istiyor.
Ahmet
Bey’in
Ardahan’dan hareketim Kars’a teleadamlarından ikisi (Vehbi) merhum
fon ve telgrafla bildirildi. Benim için
Efsel Bey’i orada şehit ediyorlar. Bu
Rasim Bey
İncilipınar’a28 bir araba ve bir miktar
ahvalâttan bir veya iki saat sonra
süvari göndereceklerdi.
Hurşit Bey iki üç yüz piyade askerle buraya geliyor.
O geceyi Hasköy’de İsmail Ağa’da kaldım. Sabah
Merhum Efsel Bey’in şehadet haberini işitiyor. O da erkenden çıktık. İki km köyden uzaklaşmıştık, güneş
Ahmet Bey’i ve oğlu Abbas Bey’i evinden çıkartıyor; doğmamıştı. Karşıdan (gelen) üç atlı gördük. Yakın
Duğur’un dışında idam ediyorlar.
geldiler. Merhum Efsel Bey’in biraderleriydi. Efsel
O gün Rasim Bey ve Derviş Bey’le akşama Meşe Bey, Vladikafkaslıydı.29 Cenûb-i Garbî Kafkasya
Ardahan’a geldik. Orada Kars’tan Harbiye Nazırı’nın Hükûmeti tarafından murahhas olarak Ahıska’ya
gönderdiği iki cebel topu geldi yerişti. Onları ve gitmişti. Gürcüler Ahıska’ya girdikleri zaman
orada olan asker ve subaylar hana gönderildi. Biz ailesini Ardahan’a bıraktı, kendisi benimle beraber
Ardahan’a gittik. O gece Oltu’ya telgraf eyledim. Posxov’daydı. Oradan geri çekildiğimiz vakit
Halit Bey telgraf başına geldi. Lâzım olan işleri Posxov ahalisi tarafından, ben Posxov’dan çıktıktan
konuştuk. Ayrıca Dursun Bey’e emirler verdi.27
sonra şehit olmuştu.30 Pan-İslâm taraftarıydı. Çok
24

25
26

27

Posof Beyi Ahmet Bey, Hamşioğullarının eniştesiydi fakat
sonradan boşanmıştı.
Duğur: Posof’un kaza merkezi.
Temür Paşa: Hamşioğullarının ilei gelenlerinden biri olup
şâirliği de vardı.
“Harputlu Latif Bey’e”. MFK.

28

28
29

30

İncilipınar: Kars’ın Susuz ilçesine bağlı bir köy.
Halkı Os ve İnguşlardan meydana gelen ve eski ismi Terekkale
olan şehir. Kuzey Oset’in merkezidir.
Buradaki “Posof ahalisi tarafından” ifadesini tashih etmeliyiz.
Merhum Efsel Bey, kendisi Posoflu olmayan Posof Beyi Ahmet
Bey’in adamları tarafından şehit edilmiştir. Posoflular onun
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alicenap bir gençti. Efsel Bey’in şehit olduğu, iki
gün önce Kars’a telgrafla haber verilmişti. Kısa bir
görüşmeden sonra İngilizlerin Kars’a iki binden
ziyade31 asker getirdiklerini söyledi. İngilizlerin
niyetlerinin ne olduğunu öğrenememişlerdi. Fakat
aynı zamanda da hükûmet de ne efkârda olduklarını
öğrenememişti. Fakat ben Ardahan’dan, Kars’tan
haber almıştım. Bundan ilâve Ahılkelek’e bir miktar
süvari getirmiş olduklarını da haber almıştım.
Bunların bizleri derdest edip tevkif edecekleri
katiyen hatırımıza gelmezdi.
4. İngilizlerin Kars’a gelişi ve hile ile
parlamentoyu basması
Yollarda kar ziyadeydi. Nisan olmak dolayısıyla
hayvanların ayakları dize kadar batıyordu. Çok
meşakkatle İncilipınar’a geldim. Jandarma Tabur
Kumandanı Mehmed Bey, bir bölük süvari ile orada
intizar etmekteydi.32 Hayvanlardan indik. Ardahan
jandarmalarını geriye gönderdim. Araba hazırlandı.
İki saat ileride bir köy vardı. Oraya gittik. Zaruşat33
kazasına mensup Susuz ve sair köylerden de ahali
gelmişlerdi. Bazılarının hükûmetle işleri olduğu için
onlarla görüştük. Bizim için yemek hazırlamışlardı.
Yemekten sonra arabaya bindik. Akşam üzeri ancak
Kars’a vasıl olduk.
Kars yakınındaki dere/boğaz polis komiseri
Abdulhamid Bey Memliyof karşımıza gelmişti.
Aynı zamanda İngilizler hakkında uzun uzadıya
malûmat aldım. Tam ezan vakti haneme yeriştim.
Hükûmet üyeleri de hanemde bulunduğum bir
zamanda nezdime geldiler. Millî Meclis Reisi ve bazı
üyeler de birlikte gelmişlerdi. Hükûmet hakkında
İngilizlerin ne düşündükleri görüşülmüşse de bize
karşı iyimser olduklarından başka bir şey aklımıza
gelmedi.
Ertesi günü Cuma münasebetiyle hükûmet tatil
olmakla hükûmet azaları bazı hususları görüşmek
üzere toplandık. İngilizlerin buraya ve Ahılkelek’e bu
kadar asker toplamaları için, hükûmet reisi cumartesi,
işgali İngiliz askerî hey’etinden sorsun. Böyle
olmakla beraber kuvvetimizin takviyesini de temine
karar verildi. Ben Kars’a vasıl olduğum günü İngiliz

31
32

33

mezarını yaptırmış, kitabesini koymuştur. Bugün de dualarla
anılmaktadır. Fakat Ahmet Bey’in ne mezarını bilen var ne de
kimse onu hayırla anar…
Bir fırkadan ziyade MFK.
Mehmet Bey (1891-1971): Sarıkamışlıdır; Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti’nin Jandarma Umum Kumandanıydı. Hatıraları
dergimizde neşredilmiştir.
Zaruşat: Bugünkü Arpaçay ilçe merkezi.
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kurmay hey’eti ve birkaç İngiliz subayı Millî Meclis’e
gelmişlerdi. Teşkilâtımızın iyi olacağını söylemişlerdi.
Kendi askerî hey’eti murahhasları Miralay Brisor da
Millî Meclis’e geleceğini söylemişlerdi.
Cumartesi saat üçte tercüman Ahmet Bey’in
vasıtasıyla Dâhiliye Nazırı Ali Rıza haber vermişti.
O da Harbiye Nazırı Cihangirzâde Hasan Bey’e, o da
bana haber verdi. Saat dörtte İngiliz murahhası Millî
Meclis’e geleceğini ben de telefonla haber verdim.
Hükûmet azaları ve Millî Meclis azaları da teşrif
eylediler. Onlardan yarım saat sonra İngiliz askerî
temsilcisi Miralay Brisor, yanında iki subay (bir)kaç
nefer asker olarak Millî Meclis konağına geldi.
O ana kadar askerî hey’et reisi beni görmemişti.
Beni tercüman Ahmet Bey’den sual eyledi,
görüştük. Ve benden rica eyledi ki bu efendilere
beni takdim ediniz. Ben de o hükûmet azalarının
bir bir isimlerini söyledim. Ve sonra Millî Meclis
üyelerini söylerken dışarıdan tüfek sesleri işitildi.
İçeride Maliye Nazırı Hudadad Beyzade Mehmed
Bey, miralaya söylemek istedi ki, “Niçin dışarıda
tüfek atıyorlar?” Miralay bundan korktu ve bizleri
dışarıya çıkardılar. Kapı önünde muhafız subayı
Husrev Bey Mehmetoğlu’nu gördüm. Ona
söyledim ki, “Millî Meclis üyelerine selâm söyle,
kendi işlerine devam eylesinler.”
Dışarı çıkınca gördüm ki Millî Meclis, İngilizler
tarafından muhasara olmuş. Cemaatte de heyecan
vardı. Kars kış olduğu için eğer muharebe olsaydı
çok zayiat olurdu. İkincisi de biz İngilizleri kanunî
bir hükûmet (olarak) sayıyorduk. Sonraları anlaşıldı
ki İngilizler yalancı bir hükûmetmiş.
13 Nisan 335 tarihinde Millî Meclis’imize
geldi. Üyeleri kendilerine takdim esnasında Millî
Meclis’in İngiliz askeri tarafından kuşatıldığını
gördüm ve Ermenilerin iftiralarıyla bizi tevkif
ettikleri esnada İngiliz askerî temsilcisi, her nereye
sevk olunacak isek İngiliz hükûmeti tarafından
her türlü ihtiyacımızın karşılanacağını söyledi.
Gerek para, gerek eşya hakkında hiçbir zahmet
çekmeyeceğimiz hakkında hükûmeti nâmına söz
verdi. Hâlbuki Malta’da pek sefalete ma’rûz kaldık.
Bu sefaletin giderilmesi için defalarca kumandan
ve valiye vermiş olduğum dilekçelere cevap bile
vermediler.
5. Hükûmet üyelerinin Kars, Tiflis, Batum, İstanbul yoluyla Malta’ya sevki
İngilizler dünyada kendilerinden başka hiç
kimseyi insan olarak görmezler. Dünyada bir
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kabahatimiz varsa o da İngiliz mümessilinin Ermeni
muhacirlerinin Kars’a gelmeleri için etmiş oldukları
teklife karşı çıkmamızdı. Zira Ermeniler birçok
Müslümanı katletmiş olduklarından onların buraya
dönmeleri, memleketin asayişi üzerine son derece
kötü tesir meydana getirecekti. Binaenaleyh yüksek
sulh komisyonunun memleketimizin mukadderatı
hakkında vereceği kararın beklenmesini ricadan
ibarettir. Anlamadığımız bir sebeple, Ermenilerin
iftira ve isnatlarına kanmış olan İngiliz memurları,
bizim namuskârane hakikî olarak söylemiş
olduğumuz bu sözleri asla dinlemeyerek bizi bu
felâkete duçar eylediler.
Kars’ta tevkif edilerek Gümrü’ye doğru gelirken
sevkimize memur olan İngiliz subayı tabancalarımızı
alıp gittikten yarım saat sonra bir İngiliz subayı elinde
fener bulunan bir Ermeni tren amelesiyle vagona
girdi. İngiliz subayı, taşıdığı tabancasının ağzını
alnıma dayayarak en adi ve galiz küfürler ederek
kendisinin istasyon kumandanı olduğunu ve bize
birçok işkenceler yapacağını söyledi. Göğsümden
tuttu ve koynumda olan birçok ruble ve banknotları
aldı. Rusça fena sözlerine devam ederek vagondan
çıktı. Vagon kapısında bekleyen İngiliz nöbetçi
askerine işaretle paralarımı aldıklarını söyledim. O
da birtakım işaretler etmişse de anlayamadım.
Önce Tiflis’e sevk olunduk. Saat 11’de Tiflis’e
yetiştik. Saat üçte Ermeni tercümanla İngiliz
kurmay hey’eti reisi vagonumuza geldi: “Kars’a
niçin Ermenileri sokmadınız? Onlar mutlaka Kars’a
gidecekler ve Türklerle beraber yaşayacaklardır.” dedi.
Ben de, “Kars’ta hiçbir aile yoktur ki içlerinden birisi
Ermeniler tarafından katledilmiş olmasın. Bu sebepten
şimdilik beraber yaşamak mümkün değildir.” dedim.
“Mümkündür!” dedi. Sonra yolda bize yapılan
hakaretleri ve üzerimizden alınan silâh ve paralar
hakkında şikâyette bulundum. Bu silâh ve paraların
zayi olmayacağını, hepsini alacağımızı tercüman
söylediği hâlde şimdiye kadar paralardan hiçbir şey
almadık.
Bizim ayrı ayrı resmimizi aldılar ve bizi
vagonlarda bırakıp gittiler.
Akşam oldu. Tren Batum’a doğru yola düştü.
Bizim yanımızda nöbetçi askerler vardı. Bunlar
her iki saatte değişilirdi. Tiflis’le Kutayıs arasında
bir istasyonda tren durdu. Ben pencereden
bakıyordum. Başka bir tren de Batum’dan Tiflis’e
geçiyordu. Vagonlarda birçok insanlar vardı. Onlar
arasında bildiğim İranlı bir nefer Tebrizli gördüm. O
da beni gördü. Selâmlaştık. O arada geriden nöbetçi
asker kalçamdan bir iki tüfek dipçiği vurmasın mı!
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Niçin vuruyor, onu da sonradan öğrenebildim: Bu
asker, Çanakkale muharebesinde Türkler tarafından
yaralanmış imiş…
İngiliz ordusu Kafkas’a geldiği zaman
tercümanlar Ermeni, Rum ve bazıları da RusMalakan’dı. Eğer Rus-Malakan’dan tercüman lâzım
olsaydı onu da Ermeniler tarafından gösterilmiş
olmalıydılar. O sebepten dolayı umumî İngiliz
askerleri Kafkasya Müslümanlarına düşmandılar.
Çünkü tercüman vasıtasıyla Ermeniler, İngiliz
askerlerini yalanlarla kandırmışlardı. Bundan başka
İngiliz mümessilleri Kafkasya’da kendi fikriyle iş
görmediler. Ermeniler her ne tarafa döndürdülerse,
o tarafa gittiler; öyle de iş gördüler.
Erivan’da bir Fransız yüzbaşısı vardı. Karısı
bir Ermeni kızıydı. O, Müslümanların başına
neler getirdi… Diyebilirim ki o, Ermeniler ve
tercümanlardan çok iş gördü. Orada İngilizleri
baştan çıkardı. Baştan çıkarmak sözü yanlış oldu,
mâmafih İngilizlerin prensibi öyleydi ki Türkler
ve Müslümanların yerlerini alsınlar, Ermenilere
versinler. Kafkasya’da ikinci kan dökmeye sebebiyet
verdiler. Bu işler içinde Hindistan, İran, Afganistan,
Türkistan, Arabistan, Afrika, Mısır ve Türkiye vardı.
İngilizler Müslümanlara bu kadar dost olabilir.
Açıktan açığa İngilizler Ermeni taraftarı idiler.
Bundan sonra hiçbir Müslüman hatırdan çıkaramaz
ve çıkarmaz da.
Ertesi günü Batum’a yeriştik. Tren istasyonda
durdu. Bizi indirdiler. İngiliz Mümessilliği dairesine
götürdüler. İbrikten su dökülür gibi yağmur
yağıyordu. Bir saat kadar orada beklettiler. Yine
istasyona getirdiler. Sokaklar çamur, dize kadar
batmıştık. Orada arkadaşlardan birini gönderdik,
pazardan yiyecek getirdiler. Bizi sokaklarda
dolandırdılar. Niçin? Onu da şimdiye kadar
anlayamadık… Bizleri böyle getirdiler.
Katiller reisi Andranik34 gibi bir canavara İngiliz
hükûmetince prenslere lâyık bir surette hürmet
edilerek Londra’ya kadar İstanbul’a gönderildiği
zaman, onun için bir vapur tahsis olunmuştu.
Tokatlıyan’da35 üç dört gün istirahat ettikten
sonra vapurla Londra’ya gönderdiler. Müreffehen
seyahati bizi büsbütün şaşırttı. Adalet-i İlâhiyeye
intizardan başka çaremiz kalmadı. İki yüz bin bîçare
Türk Müslüman öldürdükten sonra yine İngilizler
ona bir mevki verdiler ki ordu kumandanlarına
verilmemişti. Batum’da sokaklarda dolaşan vakit
34

35

Andranik (1865-1927): Şebinkarahisralı Ermeni çete reislerinden olup çok Türk kanı dökmüş bir katildir.
Tokatlıyan: Vaktiyle İstanbul’da bir Ermeni tarafından işletilen
büyük otel.
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bütün bize bakıyorlardı. Arkadaşlarımızdan Yusuf
Bey’i gönderdik, çarşıdan bize yiyecek getirdi.
Bizi götürdüler, rıhtımda bir vapur vardı. O
vapura koydular. Üzerimize örtünecek hiçbir
şey olmadığı hâlde fevkalâde soğuk bir zamanda
Batum’dan, hayvanların sevkıne mahsus mahale
konularak İstanbul’a ve İstanbul’da kırk beş gün
Arapyan Hanı’nda hapis kaldıktan sonra Malta’ya
sevk olunduk.
İstanbul’da kaldığımız müddet çok parasız
kaldık. Benim Kafafyan’da birçok alacağım vardı.
Oraya Hasan Bey’i gönderdim, para istedim,
vermedi. Param yoktur demiş. Hâlbuki ben ona
o zaman para verdim ki, hiçbir insan Ermenilere
yakın gelmezdi. Bizim Kars’tan gönderdiğimiz
murahhaslar da İstanbul’daydı. Ali ve Asaf beyler.
Onlara dört bin Osmanlı lirası göndermiştik. Onlar
ne yanımıza geldiler ne de bize para gönderdiler.
Fahreddin Efendi36 Erzurum’da Üsteğmen Âdil
Efendi’ye bin iki yüz lira vermiş imiş, telgrafla
bildirdi. O da yanımıza geldi, para istedim, bir hesap
gösterdi, o da bir para vermedi. Âdil Efendi biraderi
İbrahim Efendi’yi göndermişti yanıma: “Eğer bin lira
verirlerse onları kurtarırız.” Bizde para yoktu ki ona
para vereydim. O alçak adam bize oyun oynamak
isterdi. Mirza Allam Efendi İran-Salmaslı, bize bir
miktar para gönderdi. Bundan ilâve Erzurumlu
Mehmet Necati Bey37 yüz lira gönderdi. O para
ile noksanlarımızı tamamladık. Malta’ya gittikten
sonra da kaç defa bize mektup yazdı. Kaç defa bana
lâzım olan kitapları gönderdi. Allah yardımcısı
olsun; âmin.
İstanbul’da kırk beş gün kaldık. Bazen kimseler
yanımıza geliyordu. Onlardan bazı haberler de
alıyorduk. O haberlerden ziyade Rumlar bizi yalan
haberlerle hırpalıyorlardı. Bu aralık Kafkasya’dan
telgraf gelmiş imiş: Dâhiliye Nazırımız Kağızmanlı
İsmail Beyzade Ali Rıza Bey’i Kafkasya’ya istediler.
Bir telgraf da Ali Bey’in kendisine geldi: Sizi istediler,
Kars’a geleceksiniz. İmza: Mehmet Bey Arslan Bey.
1335 (1919) senesi Mayıs’ının yigirmi yedinci
günü hareketimiz için hazırlanmamızı tebliğ
etmişlerdi. Yigirmi sekizinci sabahı kahvaltıyı
müteakip bir İngiliz polisi, bulunduğumuz Arapyan
Hanı’ndaki odamıza geldi: “Efendiler, Polis Müdürü
sizinle görüşmek istiyor.” dedi. Bunun üzerine salona
geçtik oturduk. Bu sırada İngiliz Polis Müdürü
36

37

Fahrettin Erdoğan (1874-1958): Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti
Hariciye Nazırı olup daha sonra milletvekilliği yapmıştır.
Erzurumlu Süleyman Necati Güneri (1889-1944): Erzurumlu
vatanperver gazeteci ve siyasetçi.
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içeriye girdi. Selâmladıktan sonra elindeki kâğıda
bakarak benim, Hasan ve Yusuf beylerin isimlerini
okudu. Sonra, “Buyurun, otomobil hazırdır.” dedi.
Teklif üzerine biz de aşağıya indik. Kapıda
duran otomobile binerek Arapyan Hanı’ndan
ayrıldık. Otomobil bizi Topkapı rıhtımına götürdü.
Beraberimizdeki Polis Müdürü rıhtımda bizi bir
İngiliz subayına teslim eyledi. Bu suret hareket,
bizde Arapyan Hanı’nda kalan arkadaşları
Kafkasya’ya iade, bizi de Malta’ya sürecekler diye
bir şüphe uyandırdı. Lâkin maalesef tahminimizde
isabet olmadığını bir müddet sonra dönen
otomobilin kalan diğerlerini de kâmilen yükleyip
getirmesinden anladık. Bu suretle tekrar cümlemizi
bir araya topladıktan sonra rıhtıma yanaşmış bir
istimbota bindirdiler. Burada bir saatten ziyade
bir müddet o küçük vapurda intizar ettik. O sırada
İttihad ve Terakkî’ye mensup birçok zevatı İngilizler
oraya getirdiler. Onların arasında bakanlar, valiler,
milletvekilleri, kumandanlar ve subaylar da vardı.
Onları da bizim bulunduğumuz küçük vapura
bindirdiler.
Yolcularımız geldikten on beş dakika sonra
küçük vapur hareket etti. Doğru Sarayburnu’ndan
büyük bir vapura yanaştı. Küçük vapurdan çıkarak
büyük vapura bindik. Vapur kömür aldı. Orada
intizar içinde geçen saatler, hayatımızın en şiddetli
saatleriydi. Bazı aileler sandalla efendilerini
görmeye oraya kadar gelmişlerdi; sandalları vapura
yaklaştırmadılar. Çok zahmetten sonra (rüşvet
aldıklarına) kaptan müsaade eyledi, iplere bağlamak
suretiyle yukarıya eşya ve para çektiler. Sabık
Hariciye Nazırı Ahmet Nesim Bey’in beş yüz lirasını
bir İngiliz subayı aldı da vermedi. Polverista’ya
geldi. Ahmet Nesim Bey’e söyledi ki, “Muharebede
bana bir hâl olmuş, elime bir şey alsam atıyorum. O beş
yüz lirayı da atmışım.” On lira verdi ve bir de senet
verdi ki paraları göndersin. Yigirmi iki ay geçti, para
gelmedi! Bu, İngiliz kanunudur, böyle gider.
Saat ikiye kadar Sarayburnu’nda kaldık. İkiyi
on dakika geçmişti ki vapur Çanakkale’ye doğru
yürümeye başladı. Sabah erkenden Çanakkale
Boğazı’nı geçti, sür’atle yol almaya başladı. Bîçare
seyyah efendiler, perişan ve her birinin kalbi elem
içindeydi. Mondros limanına vasıl olduk. Bir gece
burada kaldıktan sonra yola devam ettik. Üç günlük
bir seyahatten sonra Malta’ya vasıl olduk.
Not: Bu hatıralar 21 Temmuz 1335 (1919)
tarihinde Polverista (Salvator)’da yazıldı.
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