
BATUM MEBUSU ALİ RIZA ACARA

Giriş

Bu yazının esas konusu “Batum Mebusu 
Ali Rıza (Acara) Efendi” hakkında olmakla 
beraber onu daha iyi anlamak için memle-
keti olan Acara’nın yakın tarihinden de kı-
saca bahsetmemiz gerekiyor.

Günümüzde merkezi Batum olan Aca-
ristan/Acara ülkesi, 1508 yılında Trabzon 
Valisi Yavuz Selim zamanında Osmanlı 
Devleti’ne dâhil olmuş ve Trabzon sanca-
ğına bağlanmıştı. Ahıska ve çevresi bundan 
70 sene sonra, 1578’de fethedilince yeni bir 
eyalet teşkil edilerek Acaristan da bu eyale-
te dâhil edildi. Eyalet-i Çıldır be-nâm-ı diğer 
Ahıska’nın Liva-i Acara-i Ulya ve Süflâ/Yukarı 
ve Aşağı Acara olmak üzere iki sancağını teş-
kil ediyordu.  

Acaralılar Müslüman ve yiğit bir halk-
tır. 1828/Osmanlı-Rus Harbi’nde Ahıska’nın Rus 
ve Kartvel Gürcü istilâsından kurtarılması için 
muharebeye girmişler fakat Osmanlı ordusundan 
gereken desteği alamadıkları için başarılı olama-
mışlardı. Acaralılar, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’ne 
kadar Osmanlı Devleti’ne bağlı kalmış hatta bu 
savaşta Rus-Kartvel Gürcü ordularına karşı kah-
ramanca savaşmışlardır. Ne yazı ki 1878/Berlin 
Konferansı’nda Kars ve Ardahan’la birlikte burası 
da savaş tazminatı yerine Rus İmparatorluğu’na 
bırakılmıştır. 

1917 yılında vukua gelen Bolşevik İhtilâli’yle 
Çarlık Rusya’sı çökünce Bolşevik yönetimle yapı-
lan 3 Mart 1918 tarihli Brest-Litovsk Antlaşması’yla 
Kars, Ardahan ve Batum (Elviye-i Selâse/üç san-
cak), halk oylaması şartıyla Türkiye’ye iade edil-
miştir. Bunun üzerine 14 Nisan’da ordumuz 
Batum’a girdi; 17 Nisan’da da mülkî teşkilâtı kurdu. 
4 Haziran’da imzalanan Trabzon Antlaşması’yla 
Gürcistan da bu gelişmeleri kabul etti. Müteaki-
ben Haziran ortalarında yapılan halk oylamasında 
üç sancağın ahalisi ezici bir ekseriyetle Türkiye’yi 
tercih etmiştir. Bu oylamanın sonuçlarını Padişaha 
arz etmek üzere sancakları temsil eden bir hey’et 15 
Ağustos 1918’de İstanbul’a gelmiş, Enver Paşa ve 
Padişah VI. Sultan Mehmed Vahideddin’le görüş-
müştür. O sırada Hukuk Fakültesi son sınıfta bulu-
nan Ali Rıza Efendi, bu hey’etin mihmandarlığını 
yapmış, Tal’at ve Enver Paşaların takdirini kazan-
mış ve böylece mebusluk yolu açılmıştır. 

Kars ve Ardahan’la birlikte Batum da “mâder-i 
vatana rücu” etmiş, burada da Türk idaresi ku-
rulmuştur. Ali Rıza Efendi memlekete dönmüş 
ve Meclis’e seçim çalışmalarına başlamıştır. Fa-
kat 30 Ekim 1918’de imzalanan uğursuz Mondros 
Mütarekesi’yle Türk askeri ve mülkiyesi üç san-
caktan çekilmek zorunda kaldı. Batum, 24 Aralık 
1918’de İngilizler tarafından işgal edildi. İngilizler 
Kars ve Ardahan’ı Ermenilere peşkeş çekmek ister-
ken Batum’u da Gürcülere vermeyi plânlıyordu. 

O zamanlar, muhtariyetle kandırılan bir grup, 
Mehmet Abaşidze öncülüğünde İslâm Gürcistanı 
gazetesi ve Tahlis Cemiyeti marifetiyle Gürcistan 
için çalışırken halkın ekseriyetini temsil eden Ba-
tum İslâm Cemiyeti Türkiye’ye bağlanma mü-
cadelesi veriyordu. Acaralılar, 1919 başlarında 
Kars’ta kurulmuş bulunan Cenûb-i Garbî Kafkas 
Hükûmeti’ne müracaat ederek Türkiye’ye bağlı-
lıklarını teyit ettiler. Batum İslâm Cemiyeti’nin 
yayınladığı beyannamede şöyle denilmektey-
di: “Muhterem Ahali, beyan ederiz ki biz vekilleriniz, 
Cenûb-i Garbî Kafkas İslâmlarının Kars’ta teşkil ettikleri 
İslâm Şûra-yı Millîsi Merkezi’ne iltihak etmek, memle-
ketlerimizin menfaati ve istikbâli için en hayırlı bir çare 
telâkkî ederek kendimizi mezkûr Şûra-yı Millî’nin emri 
altına koyduk.” Bu beyannamenin altındaki imzalar 
arasında Yukarı Acara Temsilcisi olarak Ali Rıza 
Acara’nın da imzası bulunmaktadır.1 Kars İslâm 
Şûrası’nın yayın organı olan Sada-yı Millet de  
1 Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Millî Misâkımızda Yer Alan  
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Bakü’süz olmaz; Bakü de Batum’suz olmaz! Bu iki mü-
him liman boru hattı ve demiryoluyla birbirine bağlan-
mıştır. Moskova’ya giden hey’ete barış esaslarını ben 
verdim. Nihayet düşündüklerim netice vererek Şark’ta 
barış ve huzur sağlandı.”3

Karabekir’in düşüncelerinin ne kadar isabet-
siz olduğu zamanla ortaya çıkmıştır. Hatta Ata-
türk bizzat Batum Mebusu Ali Rıza Acara’ya iti-
raf etmiştir.

Misâk-ı Millî sınırları içinde yer alan Batum, 
bir oldubittiyle anavatandan ayrı düştü. Muhtari-
yeti de zaman içinde sadece kâğıt üzerinde kaldı. 
Yurdunu yüzyıllarca müdafaa etmiş yiğit bir Müs-
lüman halk, Ortodoks Kartvel Gürcü ayağı altında 
ezildi ve Tiflis’in emrine tâbi oldu. Bir zamanlar 
derin müderrislerin ders verdiği camiler ve med-
reselerden eser kalmadı ve Hristiyanlık yayılmaya 
başladı.4  

Batum Mebusu Ali Rıza Efendi
Ali Rıza Efendi, merkezi Hula kazası olan Yuka-

rı Acara’nın Nikazavul köyünde dünyaya gelmiştir.  
3 Y. Zeyrek, Aynı makale.
4 Acara’nın tarihî macerasıyla ilgili olarak, Acaristan ve Acarlar 

adlı kitabımızla Bizim Ahıska dergisinin muhtelif sayılarına ve 
www.gamarcoba.com (konuk yazarlar) sitesinde çıkan makale-
lerimize bakılabilir. 

Batum’da çıkmaktaydı. Fakat İngilizler, Kars 
Hükûmeti’ni 13 Nisan 1919’da hileyle basarak da-
ğıtınca Acara da yalnız kaldı. Acara İngiliz işgalin-
deyken bir taraftan da Gürcülerle mücadele devam 
etmekteydi. Bu hengâmede Batum, Aralık 1919’da 
mebuslarını seçerek Türkiye parlamentosuna gön-
dermiştir. 

İngilizler, Batum’un yolunu açarak 17 Tem-
muz 1920’de şehri Gürcülere işgal ettirdiler. Bu 
işgal, Ankara hükûmeti tarafından şiddetle pro-
testo edildi. Rusya’da hareketlenen ve günden 
güne genişleyen Bolşeviklik rüzgârı, Gürcistan’ı 
da sardı. Kızılordu Tiflis üzerine yürürken Türk 
ordusu da 11 Mart 1921’de Batum’u işgal etti. 
İdarî teşkilât yeniden kurulduysa da 16 Mart’ta 
Moskova’da imzalanan gafil bir mukaveleyle 
güya muhtariyet hakkı verilerek Acara Sovyet 
Gürcistan’ına bırakıldı.

Moskova Antlaşması, 21 Temmuz 1921’de Bü-
yük Millet Meclisi’nde görüşülürken Batum me-
busları “Elyevm anavatana iltihaktan başka bir gaye ta-
kip etmeyen Batumlular için Türkiye-Rusya Muhadenet 
Ahidnâmesi, muzır ve âmâl-i milliyeye muhalif olmakla 
daire-i intihabiyemiz olan Batum nâmına bu muahedeyi 
reddeder ve hey’et-i âlinizden dahi reddini talep ederiz.” 
sözleriyle biten bir beyannameyi okuyup protesto 
ederek Meclis salonundan ayrıldılar. Bu beyanna-
menin altında imzaları bulunan beş mebus şunlar-
dır: Muhammed Akif, Ahmed Nureddin, Ahmet Fevzi, 
Ali Rıza, Edip…2

Moskova Antlaşması için Rusya’ya giden üç 
kişilik delege hey’etinde yer alan Dr. Rıza Nur 
hâtıralarında diyor ki, “Ankara’da Rusya hakkın-
da hiçbir haber yoktu. Hükûmetin de hiçbir dosyası 
yoktu! Giderken elimiz, kafamız boş yola çıkmıştık! 
Bakanlar Kurulu bize bir talimat bile vermemişti.” 
Dolayısıyla bilgileri sınırlı ve hazırlıkları da ye-
tersizdi! 

Rıza Nur ve Şark Cephesi Kumandanı Kâzım 
Karabekir’in ifadelerinden öyle anlaşılıyor ki Mos-
kova Antlaşması, Karabekir’in belirlediği stratejiye 
göre kararlaştırılıp imza edilmiştir. 

Moskova’ya giden hey’et Kars’ta Karabekir’le 
görüşüp onun verdiği notlarla yola devam etmiş-
tir. Karabekir, hâtıralarında bu konuyla ilgili ola-
rak şunları kaydetmektedir: “Şark hududu ve şark 
siyaseti benim kafamla idare olunarak Moskova’ya giden 
hey’ete dahi sulh esası benim düşüncelerimin muhas-
salası olarak tespit olunmuştur.  Ruslar Batum’u bize 
vermez, alsak da elde tutamayız, belâ olur. Ardahan ve 
Kars’ı aldık, bu bize yeter. Rusya ne şekle girerse girsin,  
2 Yunus Zeyrek, İmza Atanların Kaleminden Moskova Antlaşması, 
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Kendisi, doğum tarihinden bahsederken, “O za-
manlar Rus idaresinde bulunan Acara’da nüfus teşkilâtı 
olmadığından doğum tarihim tahminî olarak bazı kari-
nelerle 1892 veya 1894 olması lâzım gelmektedir.” di-
yor.5 Babası, Feyzioğullarından Jandarma Yüzba-
şısı Dursun Ağa, annesi Ayşe Hanım’dır. Ailenin 
Mahmut, Yusuf, Esma, Ahmet, Eşref, Gülhanım, 
Meryem ve Ali Rıza adlarında, beşi erkek, üçü 
kız olmak üzere sekiz çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Bunlardan Mahmut, 18 yaşında, Meryem 1910’da 
ve Gülhanım beş yaşında Acara’da vefat etmişler. 
Esma, evli ve İzmit’e yerleşmişken 1934’te vefat et-
miş. İstanbul’da tahsil görmüş olan Ahmet, 1938’de 
sürgüne gönderildiği Sibirya yollarında şehit ol-
muştur. Yusuf, 1945’te, Eşref 1952’de Batum’da ve-
fat etmişler.

Ali Rıza Efendi’yi dinleyelim: “Babamı ve anne-
mi hiç bilmem. Altı aylıkken babamdan yetim, üç ya-
şında da annemden öksüz kaldım. Ailemiz Nikazavul/
Nikazevli (Cevizli) köyünde ziraatle uğraşırdı. Yusuf 
ağabeyim bir Rus mühendisi öldürmek mecburiyetinde 
kalınca hapse düşmüştü. Ahmet ağabeyim İstanbul’da 
tahsildeydi. Ailemizin bütün sorumluluğu henüz genç 
ve tecrübesiz Eşref’in omuzlarındaydı. Etraftaki yağ-
macılık yüzünden fakru zarurete düşmüştük. Benim 
yegâne işim hayvanları gütmekti.”

Küçük Ali Rıza mektebe gitmek ve okumak isti-
yordu. Fakat aile şartları buna izin vermiyordu. O 
da güttüğü hayvanlarla birlikte heveslendiği köy 
mektebine gidiyordu. Bu hevesini gören babasının 
amcaoğlu Numan Efendi, onu alıp beş saat mesa-
fedeki Gorcum nahiyesinde Müderris İskender 
Efendi’ye götürüyor. İskender Efendi, maddî ve 
manevî himayesinde beş yıl okuttuktan sonra 1909 
yılında yüksek tahsil için İstanbul’a gönderiyor. O 
sırada ağabeyi Ahmet de İstanbul’da tahsildeydi. İki 
sene onunla birlikte kalıyorlar. O sıralarda Ahmet, 
kardeşi Ali Rıza’yı Rumeli’nin Drama şehrine vaiz 
olarak götürüyor. Genç Ali Rıza, üç sene ramazana 
aylarında Drama vaizliği yapıyor. Kendisi o günleri 
anarken, “Drama’da çok hürmet ve itibar gördüm. On-
dan sonra malî zaruret görmedim.” demektedir.

Ahmet, tahsilin tamamlayarak memleketi 
Acara’ya dönüyor. Genç Vaiz Ali Rıza, son gidişi 
olan 1912 yılında Balkan’da terhis olan askerler-
le birlikte İstanbul’a geliyor. On beş gün sonra da 
felâketle bitecek olan Balkan Harbi başlıyor.  

Onun Rumeli hatıraları hem çok tatlı ve hem de 
çok hazindir: “O günden bu yana Rumeli, memleketin  
5 Mazbatasında Meclis’e katıldığı sırada yaşının 37 olduğu kay-

dı var. Bu kayıt doğru olarak kabul edilirse doğum tarihinin 
1883 olması gerekir. Fakat kendisi buna itiraz etmekte, 1892 
veya 1894 olmalıdır demektedir. Bu tarihleri göz önüne alırsak 
TBMM’ye geldiğinde 26 veya 28 yaşında olmalıdır.

bu cennet köşesi, bu mübarek topraklar için akıttığım 
gözyaşından bir ırmak olur. Bu güzel topraklar ve in-
sanları, hakikî İstanbul ulemasını besler, onlara refah 
temin ederdi.”

Genç Ali Rıza, memleketi Acara’dan İstanbul’a 
hareket ettiği günü hiç unutamıyor: “Öteden beri 
hasretini çektiğimiz Türk bayrağının meğer bir fâl-i 
hayr (hayırlı alâmet) olarak komşu ve akrabalar beni 
müteaddit Türk bayraklarıyla uğurladılar. Bunların 
arasında bulunan kaza idare meclisi üyesi eşraftan Faik 
Efendi bu hâli görünce, Rus hükûmetinden çekinerek bu 
hareketin aşikâre politikaya dokunduğunu söylediyse 
de iltifat eden olmadı! Hatta geçtiğimiz karakol ve mer-
kezlerde de Çarlık Rusya idarecileri ses çıkaramadılar. 
Nitekim 1918’de İstanbul’dan memlekete döndüğüm-
de Batum’da Türk hâkimiyeti kurulmuş, Brest Litovsk 
Antlaşması’yla Batum, Kars ve Ardahan bize kalmıştı. 
Hemşehrilerim, dönüşümde de beni sayısız Türk bay-
raklarıyla karşıladılar.”

Ali Rıza Efendi’nin Balkan ve Birinci Cihan 
Harbi yıllarında başta açlık olmak üzere İstan-
bul hayatı hayli sıkıntılı geçmiştir. O günlerde 
İzmit’te yaşamakta olan hemşehrilerinin haftada 
bir ekmek gönderdiklerini, onunla idare ettiğini 
şükranla anmaktadır: “Buna rağmen Cenâb-ı Hakk’a 
çok şükür ki sınıfta kalmadığım gibi bütünlemeye de 
kalmadan tahsilimi tamamladım. Hocalarımı çok sever-
dim. Karşılığını da görürdüm. Her zaman iltifat buyu-
rurlardı.”

Ali Rıza Efendi, Bâb-ı Meşihat’a bağlı mektepte 
beş yıl okuduktan sonra Mekteb-i Kuzat (Hukuk 
Fakültesi) imtihanına girmiş; 651 kişi içinde ye-
dinci olarak bu imtihanı kazanmıştır. Burada dört 
yıl okuyup hukuk tahsilini tamamladıktan sonra 
1918’de memleketi olan Acara’ya dönmüştür. 

Ali Rıza Efendi, çok ünlü hocaların talebesi oldu-
ğunu iftiharla belirtmekte ve hocalarını tek tek an-
latmaktadır. Biz Mekteb-i Kuzat (Hukuk Fakültesi)  
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Mazbatasında yer alan bilgiler şöyledir:

Mebusun ismi: Ali Rıza
Pederinin ismi: Dursun
San’atı: Mekteb-i Kuzat mezunu
Meslek ve vazifesi: Cemiyet-i İslâmiye Hey’etinin 
İdare A’zasından
Sinni (yaşı): 37
Daire-i intihabiyesi: Batum 
Ankara’ya tarih-i muvasalatı: 6 Eylül 36
Memleketi ve memleketindeki mufassal adresi: 
Batum’da Acara-i Ulya’nın Nikazevli karyesinde 
Feyzizadelerden.

TBMM’de Batum Mebusu olarak yer aldıktan 
sonra da Anadolu’da  fiilî olarak Millî Mücadele’ye 
katılmıştır. Bazen nutuklarıyla halkı ve aydınları 
bu mücadeleyi desteklemeye davet etmiştir. Ko-
caeli ve Gemlik cephesinde Halit Paşa’nın yanında 
muharebeye katılmış ve yaralanmıştır.

“İstiklâl Madalyası Vesikası” nda şu ifadeler 
yer almaktadır: “TBMM’nin 24 Teşrin-i Evvel 339 
(Eylül 1923) tarihinde vuku bulan birinci içtima senesi 
kırk birinci celsesinde Birinci Devre Batum Mebusu Ali 
Rıza Efendi’ye bir kıt’a yeşil şeritli İstiklâl Madalyası ve-
rilmiştir.”

Ali Rıza Efendi, Meclis’te bazı komisyonlarda 
görev almış, konuşmalar yapmıştır. TBMM arşi-
vindeki Zabıt Ceridelerinde 16 konuşmasının me-
tinleri bulunmaktadır. Bu konuşmalarından biri 
aynen şöyledir:

RIZA Ef. (Batum) — Arkadaşlar; bu meseleyi gayet 
yakından takibediyoruz. Tabiî Elviyei Selâseden gelecek 
olan arkadaşların gayrikanuni bir surette intihabedilip 
gelmesini biz de arzu etmeyiz. Binaenaleyh bunu ya-
kından takibettik. Telgraf verenler Sarıkamış’tan yedi 
kişidir. Bir köy müntehibisanileridir ki, Musa namında 
bir arkadaşlarını intihabettirmek için çok uğraşmışlar, 
muvaffak olamamışlardır. Bunun için intihap entrikaları 
olarak belki bir fayda verir, intihap bozulur diye bir telg-
raf çekmişler. Fakat verdikleri telgraflardan dolayı onlar 
da pişman olmuşlardır. Esasen bir şey değildir. Buradaki  

hocalarının sadece isimlerini verelim:  Rizeli Yu-
suf Dehrî Efendi, Bağdatlı Şâbir Efendi, Seydişehir-
li İbnül Emin Mahmut Esat Efendi, Ürgüplü Hayri 
Bey (sonra şeyhülislâm), Yozgatlı Şâbir Bey, Afyon-
lu Hâlis Efendi, Cavit Bey (Maliye Nâzırı), Akhisarlı 
Mustafa Feyzi Efendi, Küçük Haydar Molla, Elmalılı 
Hamdi Efendi, Ali Rıza Bey, Hacı Evliya Efendi, Seni-
yüddin Bey…

Ali Rıza Efendi’nin aile, çocukluk ve tahsil 
hayatıyla ilgili bilgileri bizzat kaleme aldığı not-
lardan yola çıkarak naklettik. Bu notlarda ma-
alesef tahsil hayatından sonraki yıllarına dair 
bilgiler bulunmamaktadır. Ama biz muhtelif 
kaynaklardan anlıyoruz ki Ali Rıza Efendi, 1918 
yılında memleketine dönmüştür. O sıralarda 
uğursuz Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Bu 
Mütareke şartlarına göre Türk askeri Batum’dan 
çekilecekti. Ali Rıza Efendi ve arkadaşları, bura-
da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurmuş, bu cemi-
yetin haricî işlerini yürütmüştür. Aynı zamanda 
Bolşevik İhtilâli dolayısıyla çekilmiş olan Rusların 
yerini almaya çalışan Kartvel Gürcü yönetimiy-
le mücadeleye başlamıştır. Batum İslâm Cemiyeti 
saflarında aktif görev almış ve Teşkilât-ı Mahsusa 
ile de işbirliği yaparak mücadeleye devam et-
miştir. 

Türkiye’nin Bolşevik Rus yönetimiyle imzala-
dığı Brest Litovsk Antlaşması gereğince Acara’da 
Türk idaresi kurulmuştur; fakat Acara’nın 
Gürcistan’a bağlanmasını isteyen grupların ifsadıy-
la da mücadeleye devam ediliyordu. 

Yine Brest Litovsk Antlaşması gereğince bölge-
de yapılan halkoylamasıyla Türkiye’yi tercih eden 
Acara halkı, beş mebus seçerek Ankara’ya gönder-
miştir. Bu mebuslardan biri de Ali Rıza Efendi’dir. 
Birinci Dönem TBMM’nin “Bir Tarihçe ile Meclis 
A’zâ-yi Kirâmının Tasvirlerini Muhtevî Albüm” de Ba-
tum mebuslarının da fotoğraf ve Meclis’e katıldığı 
tarih belirtilmektedir. Burada diğer Batum mebus-
larının 3 Haziran’da, Ali Rıza Efendi’nin ise 6 Eylül 
336 (1920)’da katıldığı anlaşılmaktadır. Bu gecik-
menin sebebi, onun Acara’daki millî mücadeleye 
devam etmesidir.

Mazbata.
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Ali Rıza Bey Kars Şûrasında Dâhiliye Vekili 
idi, Fahrettin Bey Hariciye Vekili idi. Ali Rıza 
Beyi İngilizler, Nuri Paşa hakkında şahadet 
için Batum’a getirmişlerdi. Oradan firar etti 
ve bu zamana kadar haji firarda idi. Sonra 
firka kumandanı Cavid Beye gelince; orada 
büyük bir hizmeti vardı. Katiyen bu intihapta 
başka bir şey yoktur. Bu mazbatayı rica ede-
rim, bilâtereddüt kabul ediniz.6

Ali Rıza Efendi ayrıca “Ardahan Mebu-
su (Ahıskalı Maden Mühendisi) Server Bey’in 
Çoruh vadisindeki bakır madenlerinde tetki-
katta bulunmak üzere mezun addedilmesine 
dair” bir konuşması da var. 

Ali Rıza Efendi, memleketi Sovyet 
Gürcistan’ına bırakıldıktan sonra başka 
bir ilin mebusluğunu kabul etmemiş, po-
litikadan çekilmiştir. 

Bu sıralarda Gölcük-İhsaniye köyün-
den ve Artvin muhacirlerinden Asiye Hanım’la 
evlenmiş; bu evlilikten biricik oğlu Halim dünyaya 
gelmiştir.7 Bir süre İzmit’te hemşehrileriyle birlikte 
çiftçilik yapmıştır. Adalet Bakanlığına müracaatla 
1931’de hâkim olarak Uşak’a tayin edilmiştir. Dört 
yıl hâkimlikten sonra 1935’te Ankara’da bir kamu 
kurumunda avukatlık yapmıştır. Bu görevi birkaç 
yıl sürmüş, buradan da ayrılarak serbest avukatlı-
ğa başlamıştır. Otuz yıl avukatlık hayatından sonra 
14 Kasım 1964’te emekli olmuştur. Emekliliği mü-
nasebetiyle Ankara Barosu tarafından verilen bel-
gede şu ifadeler yer almaktadır: “Avukatlık mesle-
ğinde 30 yıl çalışarak başarıya ulaşmış olan Sayın Avu-
kat Ali Rıza Acara’ya tebrik, şükran ve en iyi dilekleriyle 
saygılar sunarız. 14.XI.1964, Başkan Mehmet Nomer.”

Karslı Avukat Mürsel Köse (1928), Ankara 
Hukuk Fakültesi öğrencisiyken Acara’nın oğlu 
Halim’le aynı sınıftadır (1960). Köse’yi bir gün ba-
basının bürosuna götürür ve tanıştırır. Köse, hatıra-
larında Acara’nın Kars’ta yaşayan yeğeni Tevfik’le 
ilgili hatıralarında kendisinden şöyle bahsetmekte-
dir: “Arkadaşım beni babasına götürdü. Ali Rıza Acara 
60-70 yaşlarında, orta boylu, geniş çehreli, hafif göbekli, 
az fakat güzel konuşan, kıyafeti ve görünüşüyle insanı 
etkileyen, gün görmüş, saygın, halk deyimiyle ağır bir 
kişiliğe sahip bir kişiydi.”8 
6  TBMM Zabıt Ceridesi, c. 11, Birleşim: 6, S. 406.
7 Merhum Halim Acara (Uşak, 1933-Ankara, 2009) ile Acaristan ve 

Acarlar kitabım vesilesiyle -galiba- 2002 yılında, Hâkim Kâmil 
Acara ile Hâkimevi’nde bir yemek ortamında tanışıp uzun 
uzun sohbet ettik. Kitabımı baştan sona kadar dikkatle ve he-
yecanla okuduğunu belirterek takdirlerini bildirdi. Anlatacağı 
çok şey vardı. Fakat benim ihmalim yüzünden geç kaldık ve hiç 
beklemediğimiz bir anda kaybettik; üzüntümü ifade etmekten 
acizim. Onu rahmetle anıyorum.

8  Mürsel Köse, Acaralı Tevfik Paçalı, Bizim Ahıska dergisi, S. 15, 
Yaz 2009.

 
Ali Rıza Acara, birkaç sene emeklilik haya-

tı yaşadıktan sonra 11 Ağustos 1969 tarihinde 
Ankara’da vefat etmiş ve Cebeci Asrî Mezarlığında 
ebedî uykusuna tevdi edilmiştir. 

Bu çok değerli ve büyük vatanperver insanı 
hürmet ve minnetle anıyoruz.

Batum Mebusu Ali Rıza Efendi - Büyük Millet Meclisi, 
23 Nisan 1336 (1920), Ankara.
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heyetin mihmandarlığını yaptım. Benden mem-
nun kalmış olacaklar ki, Talât ve Enver Paşalarla 
yaptıkları görüşmelerde beni Meclis’e aday olarak 
göstermişler, teklifleri olumlu karşılanmış. Bu-
nun üzerine memleketim Batum’a gittim. Meclis 
için çalışmalara başladık. Bu sıralarda Mondros 
Mütarekesi imzalandı. Ümitsizliğe kapılmadık, 
hemen “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”ni kurduk.  
Fakat İngiliz, Fransız, İtalyanların ortak işgal kuv-
vetlerini ürkütmemek için “Batum, Kars, Ardahan 
Hükûmetini kuracağız.” dedik. Biz inanmıştık ki, 
ezelden bağımsız yaşamış Türk milleti, esareti ka-
bul edemez, geçicidir. 

Kurduğumuz Cemiyetin bünyesinde yapılacak 
mücadeleye hazırlanmaya başladık. Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetinin dış işlerine bakıyordum. Bir 
taraftan silahlanıyor, diğer taraftan topraklarımı-
zın Gürcistan’a bağlanmasını isteyen cemiyetler-
le mücadele ediyorduk. İki sene uzun ve şiddetli 
mücadelelerimiz devam etti. Kâzım Karabekir Paşa 

BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE VASİYETİM
Ben, yabancı idare eli altında yaşamanın acısını 

çekmiş, vatan ve istiklâl uğruna her şeyini harcamış 
bir vatandaşınız, TBMM 1. Dönem Batum Milletve-
kili Ali Rıza Acara olarak:

Büyük Türk Ulusuna, eşsiz ordusuna, kıymetli 
Türk gençliğine sesleniyorum: Bu sesleniş sizlere 
ulaştırıldığında ben aranızdan ebediyyen ayrılmış 
olacağım.

Aziz milletim, Kurtuluş Savaşımız çok ağır şart-
lar altında yapılmıştır. Bu savaşı, bütün ayrıntıları ile 
hiçbir tarih yazarı, olduğu gibi dile getiremez. İçinde 
yaşayanlar bile harcanan çabaları ifade edemez.

 Kazanılmış ve sizlere bırakılmış özgür ve bağım-
sız vatanın dünya durdukça korunmasını sizden is-
tiyorum. Bu yurt ödevi titizlikle yerine getirilirse 1. 
TBMM Başkan ve Başkumandanı Atatürk’ün ve di-
ğer Meclis üyelerinin ruhlarını şâd etmiş olursunuz. 
Bu ödevin her türlü partici ve şahsî arzuların üstün-
de tarafsız olarak yapılmasını, yurt davasında her 
parti ve zümrenin beraber çalışmasını Birinci Meclis 
adına, sizlerden vasiyet olarak dilerim. 

TBMM 1. Dönem Batum Milletvekili
Ali Rıza Acara

HATIRALARLA ALİ RIZA ACARA* 

Ayağımızda çarık altımızda kağnı vardı

Bugünkü yazıda, gerek Birinci Meclis, gerek-
se İstiklâl Mücadelesinde önemli hizmetleri olan, 
fakat memleketi Batum’un Ruslara verilmesi üze-
rine başka bir bölgeden milletvekili olmayı kabul 
etmeyerek politika hayatından çekilen,  bu nedenle 
bugünün nesli tarafından adı bilinmeyen Ali Rıza 
Acara’yı tanıtmak istiyoruz.

Bugün, Ankara’daki evinde kitapları arasında, 
kelimenin tam anlamıyla mütevazı bir hayat yaşa-
yan Ali Rıza Acara, 1918 yılında İstanbul’da hukuk 
tahsili yaparken mücadele hayatına atılmış. Ali 
Rıza Acara’nın Millî Mücadele yıllarındaki çalış-
malarını kendi anlatımı içinde öğrenelim:

Meclis Öncesi

“1918 yılında Kars, Ardahan, Batum illeri ile-
ri gelenlerinden bir heyet İstanbul’a gelmişti. Ben 
o sıralarda Hukuk Mektebinde okuyordum. He-
yet üyeleri üç vilâyetin 45 sene sonra anavatana 
ilhakını tebrik için Vahdettin’le görüştüler. Bu 
*  “Padişah Buyruğundan Halk İradesine” başlıklı bu röportaj,  Şük-

ran Soner tarafından yapılmış ve 21 Mayıs 1969 tarihinde Cum-
huriyet gazetesinde yayımlanmıştır.

Acara, eşi ve oğlu ile.

Bizim AHISKA
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ile işbirliği yapıyorduk. En sonunda, Batum’un 
Gürcistan’a bağlanmasını isteyen Menşevik Gür-
cülerle harp ettik. İngilizler bu savaşa seyirci kal-
dılar. Daha sonra Kars ikinci defa işgal edildi.

Meclis’teki yıllar

Bu arada 23 Nisan 1920’de Ankara’da topla-
nan Birinci Büyük Millet Meclisi için 5 âza isten-
di.  Meclis’e gitmek üzere görevlendirilmiştim. 
Fakat Ankara’ya ancak Kars’ın işgalinden sonra 
8 Eylül’de gittim ve Meclis çalışmalarına katıl-
dım. Fakat Meclis müzakerelerine katılmakla 
yetinmedim. Gönüllü olarak birkaç ay Kocaeli 
cephesinde Kâzım Paşa ile çalıştım. Sonra Kolor-
du Kumandanı merhum Halit Paşa’nın yanına 
gittim. Umumî Taarruz’da Gemlik’in Samanlı 
Dağlarında hafifçe yaralandım. Bursa’ya inmek 
kısmet olmadı. 

Batum, Kars, Ardahan milletvekilleri, biraz da 
45 sene Anavatan’a hasret kalmanın tesiriyle va-
tandaşımızı özlemiş olarak, bazan Meclis’te, ba-
zan da cephede durmadan çalışırdık. Durmadan 
Anadolu’yu gezer, bize nerede ihtiyaç varsa, oraya 
giderdik. Ayağımızda çarık, arabamız kağnı, lüks 
olarak Tatar arabası idi. Memleket baştanbaşa yok-
sulluk, sefalet içindeydi. Mebusların kaldığı lüks 
otelimiz bir taşhane, altında hayvan üstünde biz 
yatardık. Bir tek amacımız vardı: Özgür, bağımsız 
bir devlet kurmak. Çok şükür başardık...

Özgür Türkiye’den bugüne

Atatürk bu memleketi bize borçsuz bırakmıştı. 
Bugün havsalanın kabul etmediği derecede borç-
landık. Atatürk devrinde Akdeniz, Karadeniz’e de-
miryolu ile bağlandı, birçok fabrika yapıldı, fakat 
bağımsızlığı incitecek en ufak bir harekette bulu-
nulmadı. Bugün memleketimizle büyük ve küçük 
birçok devletler iktisaden münasebetler kurmuş-
lar, ustalıkla tahrip ediyorlar. Fakat biz yerimizde 
saymışız. Tutulan yol kapitülâsyonlara giden yol-
dur ve çok acıdır. İktidar, muhalefet, gençlik birbir-
leriyle mücadele içinde, hizmetlerini unutuyorlar. 
İstiklâl Savaşı’nı unutmayıp hatırlasalar, vatanse-
verlikle bunların hiçbirini yapmazlar. Atatürk’ün 
zihniyetine ufak bir misal vereyim: Almanlar Sa-
panca Gölünü 30 sene müddetle kiralamak istedi-
ler. Göldeki balıkları imha edip alabalık yetiştir-
mek ve yanında bir fabrika kurmak istiyorlardı. 30 
sene sonra bize gölü fabrika ile teslim edeceklerdi. 
Fakat büyük dâhi, kapitülâsyonlardan o kadar mü-
teessirdi ki, böyle bir teklife dahi yanaşmadı.”

Meclis’ten ayrılış

Ali Rıza Acara, Meclis’ten ve politika hayatın-
dan tamamen ayrılarak avukatlık mesleğine başla-
masını ise şöyle anlatıyor: 

“İstiklâl Savaşı’nda Ruslar zaafımızdan fayda-
lanmak istediler. Plebisitle Anavatana bağlanan 3 
vilâyetten Batum’u talep ediyorlardı. Atatürk duru-
mu kritik gördü. Gizli oturumda bu konuşulup mü-
zakere edildi. Ben Batum Milletvekili olarak dilim 
döndüğü kadar memleketimi müdafaa ettim. Bizim 
Ruslara olduğu kadar, Rus hükûmetini dünyada ilk 
tanıyan devlet olarak onların da bizim dostluğumu-
za ihtiyacı vardı. Meclis’te ağlayanlar oldu, “Batum’u 
terk etmiyoruz!” dendi. Fakat Atatürk endişeye düş-
tü, “Batum kurtulsun Türkiye ne olursa olsun mu di-
yorsun?” dedi. Netice olarak Batum için anlaşmaya 
varıldı... Birkaç ay sonra Atatürk beni yanına çağır-
dı, “Müdafaan yerindeymiş; Batum bizde kalma-
lıydı.” dedi. Delil olarak da Rusların Batum’u bırak-
mayız düşüncesiyle petrol borularını Batum’a yakın 
bir şehre çevirdiklerini söyledi.  Büyük insan hatayı 
kabul buyurdu ve mahrem iki cümle ile beni tesellî 
ve tatmin etti. Fakat bütün fedakârlıklara rağmen 
Batum’un Anavatan’dan ayrılışı beni etki altında 
bıraktı. Ahdettim, politikadan tamamen ayrıldım.”

Yayın Tarihi : 21.05.1969
Sayfa : 5

Orijinal Boyut : 20 * 54 cm
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O günlerden bir hatıra 

“Cephede idim, şifre ile beni Meclis’e çağırdı-
lar. Eskişehir işgal edilmiş, Yunan Sakarya’ya gel-
mişti. Gizli oturumlarda hükûmet şiddetle tenkit 
ediliyordu. Erzurum Mebusu Durak Bey, o gü-
nün Genel Kurmay Başkanı Mareşal’e samimî ve 
vatanperverane, “Paşam şimdi ismin kuzu paşadır!” 
diyordu... Hükûmetin Kayseri’ye taşınması teklifi 
reddedildikten sonra, en yaşlımız Dersim Mebusu 
(80 yaşında) Diyab Ağa dahi cepheye gitti ve eliyle 
sakalını tutarak askerlere hitaben, “Çocuklar bana 
buraya gelmek düşerse, size de vatan için ölmek 
düşer!” şeklinde konuştu. Mebusların cepheye ka-
dar gelmesi askerin moralini yükseltmişti...

Batum Mebus-u Fazılı Ali Rıza Beyefendi  
Biraderimize 

KIT’A-İ ŞÜKRÂN

Çok zamandır hasretinle ağlayan millet hele, 
Hakka hamd olsun sevindi: Ey Batum geçtin ele! 

Kabza-i hâkinde ecdat ruhları pervaz eden,
Bunca demdir böyle vuslat uğruna âvâz eden.

Ey bilâd-ı ehl-i İslâm, ey Batum, Kars, Ardahan,
Hak kavuşturdu bizi olduk ziyade şâduman.

Geldi Üçler söyledi tarihi tam bu cümleyi:
(Bir azim müjde Batum) tebrik ve takdis cümleyi.

1339 (1923)
Aydın Mebusu

Esat

Yrd. Doç. Dr. Meryem ACARA 

Ali Rıza Acara’nın torunu, Halim Acara’nın kı-
zıdır. 1966’da Ankara’da dünyaya geldi. Hacettepe 
Üniversitesi Sanat tarihi Bölümünden mezun oldu. 
Aynı bölümde doktorasını tamamladı. Sivas Cum-
huriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde aka-
demik hayatına devam etmektedir. 

• Bu yazının hazırlanmasında elindeki belgeleri 
vererek büyük katkıda bulunan Meryem Hanım’a 
teşekkür ederim. Y.Z.

Meryem Hanım, dedesinin köyü Nikazavul’da, dedesinin kardeşi 
Yusuf’un torunu İbrahim’le.

Meryem Hanım Nikazavul’da

Bizim AHISKA
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