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Birinci Dünya Savaşı’nda
ARTVİN ve BATUM’DA TÜRK-RUS MÜCADELESİ
Yazan: Edip Dinç*
Yayına hazırlayan: Yunus Zeyrek
Merhum Edip Dinç’in bazı hatıralarını, günlüklerini dergimizin muhtelif sayılarında neşretmiştik.
Şimdi onun Birinci Dünya Savaşı sırasında Artvin
ve Batum cephesinde bizzat içinde bulunduğu ve bir
deftere yazdığı Türk-Rus mücadelesiyle ilgili notları
veriyoruz. Y. Z.
Artvin Mutasarrıflığının mektupçu ve defterdarı bulunduğum sıfatıyla aşağıya şahsî ma’lûmatımı
yazıyorum. Bu hususta daha vâsi ve daha kuvvetli ma’lûmatı olanlar var ise onlar da ma’lûmatını
ilâve edebilirler.
330 (1914) Harbi başladığı zaman henüz Ruslarla Türkler arasında ilân-ı harp olmadan tarihte
nâm almış Batum havalisi Müslümanlarının alacakları vaziyetten emin olamadıkları için bu havali Müslümanları hakkında Batum Valisi General
Romanovski, muavini Miralay Laçınof ile Kolordu
Kumandanı General Yelşin arasında vuku bulan
bir istişarede alınacak tedbir hakkında aralarında
ihtilâf zuhur etmiş. Kolordu Kumandanı, “Bu havali ahalisine itimat edilemez; Ruslara sadık kalmazlar.
Ona göre tedbir alınmalı.” demiş. Vali ise sadık kalacaklarını ümit ettiğini hatta Alman cephesine gitmek üzere bir alay piyade toplayabileceğini iddia
etmiş. Bunun üzerine ayrı ayrı verdikleri birbirini
nakzedici rapor ve valinin tedbiri muvafık görülmüş; gönüllü alay teşkiline müsaade edilmişti.
Vali, itimat eylediği birtakım eşraf ile görüşerek bir beyanname neşretmiş ve halkı gönüllü alaya davet eylemiş. Bu beyannameler her nahiye ve
kaza merkezlerinde bütün ahali toplanarak okunmuştu. Halk bundan için için pek telâşa düşerek
ne edeceğini şaşırmış bir vaziyetteyken aradan çok
geçmeden vali, memleketin bütün eşrafını esami
ile Batum’a davet eylemiş. Vali, alay kumandanı
olacak Gürcü bir miralay da orada mevcut olduğu
hâlde bu gönüllü alayın davetine icabet etmenin
zarurî ve mecburî olduğunu ima etmiş, topladığı
eşrafa haşin bir çehre ile bildirmiş. Ferdası gün sabahtan alacakları vaziyet ve düşünceleri hakkında
malûmat istemişti.
Valinin muhalifi olan Acaralı Hamşizade Miralay Cemal Bey de o mecliste hazır idi. Vali meclisten ayrıldıktan sonra Cemal Bey söze başlayarak
∗

Edip Dinç (1885-1963): Murgullu İmamzade Mehmet Efendi,
TBMM Birinci Dönem Batum mebuslarından.
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“Böyle mühim bir vazifeye gidecek adamların çok namuslu olmaları ve ipsiz sapsız sürüntülerin memleketimize leke getireceklerini” söylemiş. Valinin taraftarlarından olup kendisine vâdedilmiş Çürüksulu
Muhammed Ağa, “Cemal Bey, ben gideceğim, ben!”
diye cevap vermiş. Cemal Bey, “Çok iyi! Senin gibi
namuslu adamlar giderse ben de seve seve bu alaya iştirak ederim.” diyerek meclisi terk eylemiş. Kardeşi
Cafer Bey’i, halk arasında bırakarak kimlerin valiye söz verdiğini öğrenmesini emreylemiş. Cafer
Bey de küme küme toplanarak ne cevap verileceğini istişare eden halk arasında dolaşarak kimlerin ne
fikirde olduğunu tespit ediyor. Verilecek cevabın
şeklini tertip edenler arasında en cesurane hareket eden Murgullu İmamzade Mehmet Efendi’yi
buluyor. Verilecek cevabın, bu teklifin imkânsız
olduğunu ve halkın bizim sözümüzle hiçbir yere
gitmeyeceğini, hainlikten değil korkudan dolayı
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harbe gidemeyecekleri tarzında bir cevap verilme- (dinleyici) sıfatıyla divan-ı harp reisi bulunmuş ve
vali evvelki günkü şiddetini değiştirerek gönüllü
sini kararlaştırıyorlar.
Bu istişarelerden anlaşılıyor ki valinin arzu ve asker verilmesini nasihat makamında söylemişti.
fikrine iştirak edenler az hatta birkaç kişiden mü- Artvinli Şakir Bey ile Murgullu Mehmet Efendi
rekkep kalıyor ki Hamşizade Cemal Bey bundan cevaba vekil kılınmıştı. Tespit edilen şekilde Şakir
cür’et alarak itimat eylediği bazı kimselerle görü- Bey tarafından cevap verilmişti. Bu itirazın en zişüp valinin cebren asker alamayacağını ve kimseye yade Artvin sancağı ahalisinden olduğunu hissebir şey yapamayacağını bildiriyor. Bu suretle veri- den vali, Artvin mutasarrıfı ile Batum mutasarrıfı
lecek red cevabı hakkında cesareti artmış oluyordu. tarafından Borçka’ya toplattırılan daha fazla mikBu sıralarda Teşkilât-ı Mahsusa Kumandanı tarda ahaliye hitaben şiddetli ve tehditlerle dolu
namıyla Viçe (Fındıklı)’ye gelen Merkez-i Umumî bir lisanla, “Kafkasya’nın her vilâyeti gönüllü ve kendi
azası, topçu binbaşılığından mütekaid Artvinli hayvanlarıyla bir süvari alayı teşkil eyledikleri hâlde siz
Hasan Rıza Bey ile Gürcü komibir piyade alayı hatta taburu dahi
telerinden Sürgülaze’nin riyaseti
vermek istemiyorsunuz.” diye sıaltında bir hey’et ile bu hey’etin
raya dizilen halka hitap ederek
başında Alman Miralay Mozel
Murgullu Mehmet Efendi ve
isminde bir kumandan ile yaveri
beraberinde duran Harun oğlu
Yüzbaşı Schimid bulunuyorlardı.
Hafız Efendi’ye hitaben, “RusTürkiye’de Meşrutiyet’in ilânından
yanın ekmeğini yediniz içtiniz, kevberi Jöntürklerle münasebeti oldulandınız. Şimdi gönüllü gitmek
ğu şüphesi ve zabıtanın daima taistemiyorsunuz.” dedi. Bu sırarassudu altında bulunduğu mutada Mehmet Efendi’nin yakasınsarrıflığın mahrem dosyasındaki
dan tutup silkerek, “Cehennem
kayda istinaden bildiğim Murgulolun gidin sizin Türkiye’ye!” diyen
lu İmamzade Mehmet Efendi o
Artvin Mutasarrıfı Lavrof, Mursırada Teşkilât-ı Mahsusa ile dergul Muharebesi’nde Mehmet
hal teşrık-i mesai ederek Murgul
Efendi’nin çetesine esir düşmüşfabrikasında aldığı talimatnameye
tür.
göre hareket ettiği için Batum’daki
İşte bu sıralarda Türkiye ile
bu içtimada en cesurane hareketi
ilân-ı harp olmuş; vali muavini,
sayesinde Cemal Bey’in nazar-ı
çok ehemmiyet verdikleri bakır
dikkatini celb ederek o gece Avmenbaı olan Murgul’a giderek
rupa usulünde görüşmek üzere
mülâyim lisanla halka nasihatkendisini davet ederek bir araya
lere başlamış hatta ahaliye higeldiler. Halkın bu gönüllü alaya
taben, “Hudut üzerinde bulunan
adem-i muvafakatini kolordu kuahalinin en bahtiyarı sizsiniz; zira
mandanı generale arz eylediğini
hudutta bulunan düşman kuvvetleve kolordu kumandanı, sabah veri İslâm’dır, size dokunmazlar. Biz
Hamşioğlu Cemal Paşa
rilecek cevapta divan-ı harp reisini
de tebamız olmak münasebetiyle
bulunduracağını, valinin şiddet göstermeyeceğini, daima sizi muhafazaya mecburuz. Binaenaleyh böybinaenaleyh hakikî arzu ve fikir ne ise doğru söy- le hudut üzerinde ve esna-yı harpte medd ü cezr eksik
lenmesini Cemal Bey’e söylemiş.
olmaz. Belki muvakkat bir zaman için Türkler girer,
Cemal Bey de o gece uzun görüşmeler arasın- biz çekiliriz, sonra biz geliriz. Size nasihat ediyorum,
da Murgullu Mehmet Efendi’ye söyledi. O gece kat’iyen silâh kaldırmayınız. Ne bizim aleyhimize ne de
Murgullu Mehmet Efendi ile Cemal Bey arasında Türkler aleyhine silâh istimâl etmek sizin için çok fenaTürkiye lehine ittifak ettikleri bir fırka muntazam dır. Erzak, vesait gibi şeylerle hangi ordu olursa olsun
kuvvet ve on beş bin tüfek ile Batum’u Türklere yardım edebilirsiniz. Zaten ordu yardım ettirir. Bunu
teslim edeceğini Cemal Bey vad eylemiş. Buna mu- iyi dinleyiniz.” demişti. Fakat kırk senelik esaretten
kabil kendisini Türk askerî paşalık rütbesiyle taltif kurtulmak için ecdadının gösterdiği şevk ve cesaedilmesini teklif eylemiş. Rus kolordusu kumanda- retin daha fevkınde olan halkın arzusunu hiçbir
nının bu harpte Rusların mağlûp olacakları kanaat- nasihat söndüremedi.
lerini izhar eylediğini dahi öğrenmiş.
İlân-ı harbi müteakip 2 Teşrinievvel (Ekim) 914
İctimanın ferdası sabahı hakikatte samiin tarihinde Makriyal (Kemalpaşa), İçkale ve Murgul
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cephesinden Türkler hudut
taburuyla Teşkilât-ı Mahsusa kuvvetleri kordonları(?)
baskınla işgal eylemiş ve müsademeler başlamıştı. Ruslar
Makriyal (Kemalpaşa) cephesinden geri çekilmiş ve İçkale
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Krokide görüldüğü veçhile müsademeler yapılıyorul
du. Türk Teşkilât-ı Mahsusa
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kuvvetleri gizliden gizliye
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g
fabrikanın arka tarafına düşGö
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mek için Mehmet Efendi ile
İsk
muhabere ve tertibat alınmaktayken bir gün Mehmet Efendi
ve Çirozoğlu Mahmut Ağa’nın
karşı tarafa geçtiği anlaşıldı. O gece Ruslar Batum’dan,
in
Murgul’da mevcut bulunan
rb
ü
G
500 kadar kuvvete 3.000 efrad, dört uzun çaplı, seri atışlı
sahra topu ve dokuz mitralyöz getirerek vali ve kolordu
kumandanıyla Artvin mutasarrıfı dahi kumanda başına
geçerek fabrika mahallinden
taarruza başlamıştı. Türk kuvvetini Gürbin tarafına celb
edip bilâhare kesif bir kuvvetle Başköy deresinden rıyla terk eyleyip diğer ikisini kaçırmaya muvaffak
yüklenerek derhal Türk cephesini perişan edip o olmuşlar, perişan bir vaziyette firar eylemişlerdi.
gün akşama Arhavi’ye inileceği kararlaşmış; İçkale Artvin mutasarrıfı Kaymakam Lavrov ve iki yüzve Makriyal kuvvetleri tamamıyla esir alınarak başı ile 63 nefer Türklere esir düştü. 160 at, bir otosilâh omuza Trabzon kapısına gidileceğini dü- mobil, iki sahra topu Türklerin eline geçti.
Ferdası gün Borçka ve Maradet işgal edildi.
şünmüşler. Fakat Teşkilât-ı Mahsusa’nın Murgul
dâhilindeki teşkilât tamamıyla Rusların arkasında Daha ertesi gün Acara Suyu’nun başında
kalmış ve Çirozoğlu Mahmut Ağa’nın kumanda- Şavanengeli tepesiyle Acara şosesi Türklerin eline
sındaki kuvvet fabrikanın arkasına düşerek topu geçti. Acara’nın üstünden inen çeteler Tiflis demir200 metre mesafeden ateş altına alarak sukut ettir- yolunu bombalarla tahrip eylediler ve bir elektrik
mişti. Piyadeler de Bayramoğlu Akif’in yan ateşin- istasyonunu yaktılar.
Murgul’un işgalini müteakip Artvin hudutladen ve Mahmut Ağa’nın arkadan gelen ateşinden
şaşırarak 300 kadar telefat ile perişan bir halde ikin- rında bulunan Erzurum Teşkilât-ı Mahsusa kuvdiye yakın firara başlamışlar. Hudut Taburu’nun vetleri de Artvin’i işgal eylediler. Orcuk’ta bulunan
bölük kumandanı Mahmut Bey kendi kuvvetiyle Rus hudut taburu, Artvin’in karşısındaki şoseyle
Küre kışlalarının üzerine düşen Rusların cephesini Batum’a kaçarken Tolgum başında birkaç köyden
yarmış; vali ve kolordu kumandanları otomobille- toplanan 30-40 kadar ahali ile müsademeye tutuşrini ve yolu terk ederek çay ağzından piyade firar tu. Ruslar bozulup Ardanuç, Şavşat, Posxov ve
etmişlerdi. İki topu, sağlam mermileri ve kamala- Axıska tarikıyle firar eylediler.
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Bir Belgenin Söyledikleri
Merhum Edip Dinç’in yazısından Rusların Acaralılara güvenmediği açıkça
görülmektedir. Elimizdeki bir başka
belgeden, her ne kadar “Müslüman Gürcüler” şeklinde kendilerinden göstermeye çalışsalar da Gürcülerin de Acaralılara
güvenmediği anlaşılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sona erince Çarlık rejiminden
kurtulan Kafkasya’da bu defa Bolşeviklik
rüzgârları esmektedir. Demokratik Gürcistan şimdi Bolşevik kıskacındadır. Elimizdeki belgede tarih bulunmamakla beraber
1921 Şubat’ında yazıldığı anlaşılmaktadır.
Zira belgede Ardahan ve Artvin’in tahliye
edildiği belirtilmektedir. Bu tahliye 23 Şubat 1921’de gerçekleşmiştir. Muhtemelen
bu bildiri de o sırada yayınlanmıştır. Zaten
birkaç gün sonra da Gürcistan Bolşevikler tarafından tamamen işgal edilecektir.
“Gürcü İslâm vatandaşlar”a hitap eden
bildirinin Türkçe yazılmış olması dikkate
şayandır. Bildirinin ana konusu, Türkiye’ye
katılmaya meyilli olan Acaralılara göz dağı
vermekten ibarettir.
Belge aynen şöyledir:
Gürcü İslâm Vatandaşlarımız!
Ermeni, Rus Bolşevik asâkiri Tiflis civarında mağlûp olarak münhezimen kaçmakta
ve kahraman asâkirimiz kaçan düşmeni takip
etmektedir. Maamafih tehlike henüz zâil olmamıştır. Harp ancak şimdi başlıyor. Komşu
hükûmetlerimizden Ankara hükûmeti, Artvin
ve Ardahan meselesini ortaya koyarak münazaalı bir mesele hâline ifrağ etti. Her zaman
Ankara hükûmetiyle samimî ve dostane komşuluk yapmak taraftarı olduğumuzdan münasebatımızın münkatı olmaması içün Hükûmet-i
Cumhuriyemiz, mezkûr havalinin tahliyesiyle
Ankara hükûmetine teslim edilmesini taht-ı karara almıştır.
Biz eminiz ki bîtaraf ve âdil beynelmilel hakem hey’eti, mezkûr mahalleri matlûb
suretle hallederek Gürcistan Hükûmet-i
Cumhuriyesi’nin hayatî bir ehemmiyeti haiz
olan bilcümle mesâili nazar-ı dikkate alır. Siz
Gürcü İslâm vatandaşlarımız, sizleri asayiş ve
sükûnetin muhafazasına davet eder ve sizin yevmî ve
daimî işlerinizle meşgul olmanızı talep ederim. Asayiş-i
umûmiyenin ihlâline bâdi olacak her bir hareketiniz şiddetle cezalandırılacaktır. Her kim harekât-ı ihtilâliye sebep verecek ve yalan yanlış sözler icat edecek olursa şid-
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detle tecziye edilecektir. Cephe için hiçbir fedakârlıktan
geri durmayınız. Gürcistan, Rus Bolşevik ve Bolşevikleşmiş Ermeni asâkiriyle harp ediyor. Nefsinizi, ev ve
ocağınızı bu ihtilâl ateşinden tahlis ediniz.
Mümessil-i Fevkalâde
Giorgadze
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