
TARİH GÜRCİSTAN’IN KAPISINI ÇALIYOR!

Çıldır eyaletimizin merkezi Ahıska şehri ve çevresi, 
1828 muharebelerinden sonra Rusya’nın işgaline gir-
mişti. Hatta bundan elli sene sonra Kars, Ardahan ve Ba-
tum sancaklarımız da savaş tazminatı yerine Rusya’ya 
bırakılmıştı. Rusya’da Çarlık devri sona erdikten sonra 
yönetime gelen Bolşeviklerle Brest-Litovsk’ta yapılan 
anlaşma gereğince Kars, Ar-
dahan ve Batum sancakları-
mız ana vatana kavuşmuştu. 
Bu arada Halit Paşa’nın tüme-
ni de Ahıska’ya gelmiş, böyle-
ce Ahıska yeniden anayurda 
katılmıştı. 

Mondros Mütarekesi, Türk askerini buralardan 
çekilmeye mecbur etti. Ordumuzun çekilmesini fırsat 
bilen Gürcüler, Ahıska’yı hatta Ardahan’ı işgale 
teşebbüs ettiler. Kars’ta teşekkül eden Millî Şûra 
Hükûmeti, Nahçıvan’dan Ahıska ve Batum’a kadar 
eski vatan topraklarında Müslüman ahalinin ezilme-
mesi için hızlı bir şekilde teşkilâtlandı. Bu hükûmete 
bağlı kuvvetler, Kars ve çevresinde Ermenilere, Ahıs-
ka ve Posof’ta da Gürcülere karşı mücadele etti. 

Mütareke’yi imza ettiren ve hâkim güç olan İngi-
lizler, bölgeye asker çıkardılar. İngilizler, Millî Şûra 
Hükûmeti topraklarını Ermeni ve Gürcüler arasın-
da paylaştırmak istiyorlardı. Millî Şûra kuvvetleri, 
Ahıskalı Mühendis Osman Server Bey’in öncülü-
ğünde mücadeleye başladılar ve Gürcüleri geri çe-
kilmeye mecbur ettiler. O sırada işe müdahale eden 

İngilizler, Ahıska, Posof ve hatta Ardahan’ın bir 
kesimini Gürcü askerine işgal ettirdiler. 13 Nisan 
1919’da da Kars Hükûmeti Parlamentosunu basa-
rak hükûmet üyelerini tutuklayıp Malta’ya sürdü-
ler ve Kars’ı da Ermenilere teslim ettiler. 

Bu rezil istilâ, bölge halkının canını çok yakmış, 
hanelerini viran etmiş ve 
göçlere sebebiyet vermiş-
tir. Hükûmetimizin ka-
rarlı tutumu ve ordumu-
zun hücumuyla 30 Ekim 
1920’de Kars, 23 Şubat 
1921’de de Ardahan ve Po-

sof anayurda kavuştu. Aynı günlerde Gürcistan’da 
Kızılordu’nun işgaliyle Sovyetleşti.

Sovyetler Birliği, Moskova görüşmelerinde, 
Kafkasya ve Karadeniz’in, biri kara diğeri deniz 
kapısı olan Ahıska ve Batum’u Türkiye’ye iade et-
medi. Böylece bu iki Müslüman coğrafya parçası 
Sovyetler Birliği’ne terk edildi. 

O zamanlar işgalci Gürcü askerine karşı mücadele 
eden halka hitaben ve bozuk bir Türkçe ile yazılmış 
iki beyannameyi sunuyoruz. Rusça, Gürcüce ve Türk-
çe olarak hazırlanan bu beyannamelerin basılı kâğıt 
hâlinde dağıtıldığı anlaşılıyor. Bu belgeler bugün Tif-
lis Devlet Arşivinde bulunmaktadır. 

Burada sunduğumuz iki beyannameden birisi o 
zamanki Gürcistan Savunma Bakanının, diğeri de 
Gürcistan Başkumandanının imzasını taşımaktadır. 

 Nusret KOPUZLU

“Sizin toprak ve sularınız sizin ol-
duğu gibi kat’iyyen sizin kalacaktır. 

Sizin dâhil idarenizi nasıl ki sizin 
için lâzımdır öyle yapabilirsiniz.”
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I
Axısxa Kazası Ahalisine Hitap

Hemşehriler! Türkler tarafından para kuvve-
tiyle peyda edilen birtakım müfsidler, yerli beğ-
lerin muavenetiyle ahaliyi Gürcistan Demokrat 
Cumhuriyetin’in aleyhine yeniden silahlandırdılar.

Sizinle bizim aramızdaki müşterek olan 
münasebâtı halletmeğe ceht eden çetelerin def’i ve 
Axısxa kazasının taxlisi için Gürcistan Demokrat 
Cumhuriyeti ordusu hareket etmek üzeredir. Rahat 
oturmanızı ve uslu durmanızı Gürcistan Hükûmeti 
size teklif ve tavsiye eder. 

En cüz’i karşı durma bile ordumuza geri-
den vurmak nazarıyla bakılacağından ona göre 
mütecâsirlerden cevap istenilecektir. 

Silâhlarımız yalnız illa yalnız düşmen-i 
umûmimize karşı tevcih olunacaktır. Rahat oturan 
ahali için asla bir tehlike yoktur.

Hükûmetin arzusu ancak kazada inzibat ve ra-
hatlığı iade ettirmekten ibarettir.

Vazifesini tamamen ifâ ettikten sonra 
hükûmetimiz evvel bâ-evvel size karşı bed mua-
melede bulunmuş veyahut bir cürm işlemiş olan 
eski memurlar hakkında tahkikat-ı lâzimeyi icra 
edip kabahatlileri şedîden cezalandıracaktır.

Bununla beraber Gürcistan hükûmeti vekilleri-
nizi Axısxa şehrine da’vet 
ederek idare-i millî-yi 
müstakile (yani milliyetin 
ihtiyarına muvafık bir 
idare) teşkil edecektir. 
Şöyle ki bütün kazanın 
vezâifi memurların ta’yini 
dâhilî işlerinizin rü’yeti 
ilâ âhire size ait olacaktır. 

Hemşehriler! Peru-
şaniyetinize mûcip ola-
cak kötü müfsidlerin 
sözlerine teslim olmama-
ğınız kat kat size tavsi-
ye olunur. Memleket ve 
ahalimizin saadeti için 
rahat durunuz, ikbaliniz 
sizin elinizdedir.

Harbiye Nazırı
G. Georgadze

(İmza)

II
Axısxa Livası Ahalisine

Axısxa’da mütemekkin Gürcü İslâm kardaşları-
mıza bu kere dahi Gürcü Müslümanlarıyla Gürcü 
Hristiyan kardaşlarını birbirinden ayırmak maksa-
dıyla birtakım fasideler propaganda yapmak sure-
tiyle Posxov’dan Türkiya askerinin teşvik ve mua-
venetiyle Gürcü askerine hücum ettiler. Hangisi ki 
muvakkaten Gürcü asâkirinin ric’atine sebebiyet 
vermiştir. Fakat Gürcü Hükûmet-i Cumhuriye-
si bu hâle tahammül edemez ki kendi hâkimiyeti 
dâhilinde bulunan Axısxa livasında ecnebi veyahut 
yabancı kuvvet sellem ve selâmet dolaşsın.

Düvel-i Muazzama’nın (yani İngiltere’nin-NK) 
muvafakatiyle 5 Kânunuevvel 334 tarihinde (5 Aralık 
1918) Gürcistan asâkiri tarafından Axısxa livası işgal 
edilmiş idi. Bugün de Düvel-i Muazzama’nın muva-
fakatiyle hükûmet-i metbuamız tarafından livanın 
kuttâlardan tathiriyle asayişin ve inzibatın te’sisi bana 
emredilmiştir. Ahali-i tâbia, sizin vazifeniz budur ki, 
yerinizden yurdunuzdan sallanmayıp rahatınızı boz-
mamak, tarla bahçenizde çalışıp karyelerinizi terk et-
meyiniz. Biz sizin istirahatinizin temini için geliyoruz. 
Ancak biz muharebe etmeye mecbur oluruz; onu asi-
lerle, hangileri ki silâhlarını bize çevirirler yani asker-
lerimize karşı silâh atanlarla…

Fakir ve rençber ahali, siz kat’iyyen hain müfsit-
lere inanmayınız. Hangiler ki sizi aldatıyor, güya 
Gürcistan hükûmeti sizin topraklarınızı alacak 
diye, sizin toprak ve sularınız sizin olduğu gibi 
kat’iyyen sizin kalacaktır. Sizin dâhil idarenizi na-
sıl ki sizin için lâzımdır öyle yapabilirsiniz. 

Biz kan dökmek kat’iyyen istemiyoruz. Kardaş 
idik yine kardaş kalacağız. El ele verip çalışıyorduk, 
bugün de öyle çalışacağız. Fakat bizim düşmanları-
mız sizi aldatıyorlar. Onlara uyup kan dökmeye se-
bebiyet vermeyiniz.

Ben hükûmetten almış olduğum emri ifâ etmeye 
mecbur olduğum için askerlerimle Axısxa livasına 
gireceğim. Ve hudutları tahkim edeceğim. Çünkü 
yabancı fesatlar bir daha hududumuz dâhiline gi-
rip, bir daha felâket başınıza gelmesin. Ben isterim 
ki bu işler kan dökülmeden vücut bulsun. Arada za-
yıflar ve fakir köylüler ezilip köyler mahvolmasın. 

Ey ahali-i Müslime, hanginiz ki kend ve yurdunuzu, 
çoluk çocuğunuzu ve hanginiz ki isterseniz rahat yaşa-
mak, aldanıp silâhlara sarılıp kan dökmeyiniz. Birbiri-
mize kardaşlar, düşman olmayalım. Bir atanın evlâtları, 
bir muhitte büyümüş kardaşlar, söyleyiniz hıyanet eden 
adamlarla propaganda eden yalancı Türk askerlerine,  
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livamızı terk etsinler de vatanımızı maktele çevirmesinler. 
Çünkü ileride kıtâlın sebebi siz olursunuz. Günahı size ait 
olur. Gürcistan hükûmetinin maksadı, orada sizi aldatan 
mukayyed düşmanları mahvedip sizi büyük belâlardan 
kurtarmaktır. Ve sizin dâhil idarenizi kendiniz adamlar 
yani memurları intihap etmek suretiyletanzim etmekhak-
kını, âdil hükûmetimiz size verdiği gibi dininize ve namu-
sunuza kimse nin müdahale etmeyeceğine tekeffül ediyor.

Ey Axısxa ahali-i Müslimesi,
Gürcistan hükûmet-i âdilesi nâmına, kardaşlık 

bayrağıyla sizin yanınıza geliyoruz. Ve size asayiş ve 
inzibatla beraber hürriyetinizi getiriyoruz.

Livanız ahalisinin medeniyet-i tamme ile imrâr-ı 
sebatla yaşamak zamanınız geldi.

Balâdaki vazifeleri hükûmetimiz iyilikle ifâ et-
mekliğimi, aksi takdirde para ile satılmış düşmen-
lerimizin Türk acenteleri, muharebeye sebebiyet 
verir ise biliniz ki Axısxa livasını silâhla temizle-
rim. Ve asayişin iadesi hususunda sizin muavene-
tinizi emniyetle bekliyoruz. 

Gürcistan Umum Asakir Kumandanı
General

Hunikadze

Her iki beyannamenin ortak dili ve mesajı şudur:
“Siz Müslüman Gürcü’sünüz ve bizim kardeşimiz-

siniz. Sizi Türkiye’ye bağlamak için fesat çıkaranlara al-
danmayınız. Temsilcilerinizi davet edeceğiz, onlarla gö-
rüşüp anlaşarak dâhilde sizin kendi kendinizi yönetece-
ğiniz bir idare sistemi kuracağız. Yöneticilerinizi kendi-
niz seçeceksiniz. İç işlerinizi tamamen kendiniz görecek-
siniz. Toprağınız ve suyunuz sizindir ve yine sizin ola-
cak. Dininize ve namusunuza kimse dokunmayacaktır. 

Tam bir medeniyetle yaşamak zamanınız geldi. Bize yar-
dımcı olunuz. Türkiye ajanlarına uyar kan dökerseniz 
işte biliniz ki Axısxa livasını silâhla temizleriz.”

İlk göze çarpan husus, Ahıska ahalisini Türk ola-
rak kabul etmeme, onları ‘Müslüman Gürcü’ olarak 
görme hastalığıdır. Bu öteden beri bilindiği için üze-
rinde durmaya değmez. Çok ayıp hatta insanlık suçu 
teşkil eden bu çabayı bir kenara bırakıyoruz. Burada 
asıl üzerinde durulması gereken husus, Gürcistan 
hükûmetinin va’dleridir. Evet, Osman Server Bey, 
Gürcülerle mücadele etti; İngiliz baskısıyla savaşı 
kaybedince Türkiye’ye geçti. Fakat bu mücadelelere 
hiç katılmamış ve hatta Tiflis hükûmetinde bakanlık 
derecesinde görev almış olan meşhur edîp Ahıskalı 
Ömer Faik Numanzade’nin fecî akıbetini nasıl de-
ğerlendirmeliyiz? Beyannamelerden özetleyip yu-
karıya aldığımız va’dlerden, Gürcistan hükûmeti, 
Ahıska halkına açıkça “kendi kendini yönetme” yani 
muhtariyet/özerklik va’dediyor!

Hâlbuki Gürcistan, değil özerklik, bu halkın va-
tanını hatta hayat hakkını bile gasp etmiştir. 

Tarih, Gürcistan’ın kapısını çalıyor! Ona diyor 
ki: “Bir zamanlar devletin en yüksek makamlarından 
seslenerek verdiğin sözler ne oldu? Eğer o sözleri unut-
tuysan şimdi hatırlatıyorum. Zulm ile abâd olanın ahiri 
berbat olur demişler. Hiçbir devlet zulümle ayakta ka-
lamamıştır. İşte bir zamanlar seni de ezmiş olan Çarlık 
ve Sovyetler Birliği şimdi yok! O hâlde verdiğin sözleri 
hatırla ve Ahıska halkına karşı işlediğin suçları telâfi et-
men için önündeki fırsatı kaçırma. Çıkardığın kanunu 
kolaylaştır, sürgün ahali yurduna gelsin. Buraları şen-
lendirsin. Böylece sen de ayağa kalkmış olursun.”
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