
ACARA İLE İLGİLİ 
BİR TEBLİĞ VE BİR BELGE

bir gazete nasıl ‘harekât’ yapabilir ki… 
Neyse işi biraz baştan alalım. Acara, kanunî 

Sultan Süleyman zamanından beri yüzyıllarca Os-
manlı Devleti’ne tâbi olarak yaşamış Müslüman 
bir halkın memleketidir. Gürcistan, Osmanlı-Rus 
muharebelerinde daima Rus kuvvetleriyle iş bir-
liği yaptığı hâlde2 Acaralılar Osmanlı’nın yanın-
da savaşmışlardır. Kral Erekle, 1783’te Rusya ile 
Georgiyevsk Antlaşması’nı imzalayarak Rusya’ya 
tâbi olma arzusunu bildirmiştir. Artık Ruslara Kaf-
kasya yolu açılmıştı. Böylece Tiflis şehri, Rusların 
Kafkasya karargâhı hâline geliyor, 1801 yılından 
itibaren de Gürcistan bir Rus vilâyeti oluyordu! 
Basra ve İskenderun körfezlerine inme hevesinde 
olan Ruslar, bu tarihten itibaren Türkiye ve İran’a 
saldırmaya başladılar. 

1828 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan 
Edirne Antlaşması’yla Ahıska Rusya’ya bırakılmıştır. 
1877-78 Harbi’nde Osmanlı orduları diğer cepheler-
de yenilmiş olsa da Acaralılar, Rus hücumlarına karşı 
burayı savunan Derviş Paşa’nın etrafında kenetlen-
miş ve Ruslarla Gürcüleri buraya sokmamışlardır. 

1878 Temmuz’unda imzalanan Berlin Antlaş-
ması’nda Kars ve Ardahan’la birlikte Batum da 
2 Meselâ I. Dünya Savaşı’nda Rus ordusu içinde 180 bin kadar 

muharip Gürcü askerinin bulunduğu bilinmektedir.

 Yunus ZEYREK

1. Yakın tarihe bakış
Acaristan, komşumuz Gürcistan Cumhuriyeti’nin 

muhtariyeti artık sözde kalmış bir batı bölgesidir. 
Türkiye’nin kuzeydoğu sınırında, bizimle ortak ma-
zisi, inançları ve kültürel değerleri bulunan Acaristan 
(veya Acara) ile ilgili hacimli bir kitap ve bir o kadar 
da yazı neşrettik. Bu yazıların çoğu Gürcü dostları-
mızın birtakım gerçeğe uymayan iddialarından yola 
çıkılarak kaleme alınmıştır. Bu yazı da öyle… 

İstanbul’da düzenlenen bir sempozyumda su-
nulan tebliğler bir kitap hâlinde basılmış. Pdf’sini 
gördüğümüz bu kitapta yer alan tebliğlerden biri 
dikkatimizi çekti.1 Söz konusu tebliğ metnini me-
rakla ve dikkatle birkaç defa okuduk. Doğrusu yeni 
bilgiler edineceğimizi ümit ediyorduk. Fakat Prof. 
Dr. Zaza Tsurtsumia tarafından hazırlanan tebliğin 
“Batum Bölgesi’nde Sadâ-yı Millet Harekâtı ve 
Osmanlı Yanlısı Faaliyetleri” başlığını görünce şa-
şırdık. Zira Sadâ-yı Millet, bir ‘harekât’ değil bir ga-
zetenin adıdır. Kaldı ki ‘harekât’ askerî bir terimdir;  
1 Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia, Batum Bölgesi’nde Sadâ-yı Millet 

Harekâtı ve Osmanlı Yanlısı Faaliyetleri (1918-1921), Ekim 1917 
Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası’ndaki Bağım-
sızlık Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu - Bil-
diriler, 16-17 Ekim 2017 İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü -Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstan-
bul, 2017, s. 294-311.

Sada-yı Millet gazetesi, 30 Eylül 1335 (1919).
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1878 Osmanlı - Rus Harbi sonrası sınırı (Bolşoye Marks Atlası Petersburg 1910).

savaş tazminatı yerine Rusya’ya bırakılmıştır. 
Bu konferansa katılan İngiltere delegesi Lord 
Salisbury’nin, Acaralılar için, “Arslanlar gibi savaş-
mış kahraman bir halkın rencide edilmesinin doğru ol-
madığı” şeklindeki beyanı meşhurdur.   

Bu tarihten itibaren tam kırk yıl Çarlık Rusya’sı 
ile onun gölgesindeki Gürcistan’ın baskısı altın-
da inleyen Acara, Birinci Dünya Savaşı zamanı, 
1917 yılında vuku bulan Bolşevik İhtilâli üzeri-
ne Ruslardan kurtulmuştur. Fakat bu defa Kars 
ve Ardahan’da Ermeniler; Batum, Ardahan ve 
Artvin’de de Gürcüler harekete geçmiştir. 

Rusya’da iş başına gelen Bolşevikler, Alman 
cephesinde sıkıntı yaşayınca mütareke istemişler 
ve 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk Antlaşması’nı 
imzalamışlardır. Bu antlaşmaya göre Sovyet Rus 
yönetimi, 1878’de Türkiye’den alınmış olan Kars, 
Ardahan ve Batum’dan ibaret üç sancağın (Elviye-i 
Selâse) halkoyuna başvurmak şartıyla iadesine razı 
olmuştur. Bunun üzerine ordumuz 14 Nisan’da bu-
ralara gelmiş ve Batum’da mülkî idare kurulmuştur. 

1918 Haziran’ında üç sancak bölgesinde yapı-
lan halkoylamasında da halkın ezici çoğunluğu 
Türkiye’ye bağlanma yolunda oy kullanmıştır. 
Halkoylaması sonuçları her livadan seçilen delege 

hey’eti tarafından İstanbul’a götürülmüştür. Bu de-
legeler arasında Acaralılar da vardı. 

Cihan Harbi’nde müttefikimiz olan Almanya, 
Bakü petrollerine ulaşmak emeliyle Kafkasya’yı 
Gürcistan’dan ibaret görüyor ve onu himaye edi-
yordu. Bu da Türk-Alman sürtüşmesine sebep 
oluyordu. Bu sürtüşmenin silâhlı müsademeye ka-
dar vardığı malûmdur. Gürcüler, Brest-Litovsk’ta 
alınan kararları kabul etmiyor, Alman desteğini 
de alarak bütün kuvvetleriyle Acara üzerine yürü-
yorlardı. Akıllarında Trabzon bile vardı! (Nitekim 
bu hayallerini, Sovyet Rusya’nın şemsiyesi altında 
1945 başlarında açıkça dile getirip Türkiye’den top-
rak talebinde bulunmuşlardır!).

Gürcistan, 1918 Haziran’ında yapılan Batum 
Konferansı’nda Batum-Acara ve hatta Ahıska ve 
Ahılkelek’in Türkiye’ye bırakılmasını kabul etmiş-
tir. Ne var ki aynı senenin 30 Ekim’inde imzalanan 
Mondros Mütarekesi’yle ordumuz Kars, Ardahan 
ve Batum sancaklarını boşaltarak 1914 sınırına çe-
kilmek zorunda kalmıştır. 

Halkın Ermeni ve Gürcülere yem olmaması 
için bölge ileri gelenleri teşkilâtlanmaya başlamış, 
Ardahan’da kongreler yapılmış, Kars’ta Millî İslâm 
Şûrası kurulmuş ve Acara da bu şûraya katılmıştır. 

BATUM

B A T U M 
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Memed Abaşidze.

O günlerde Batum’da iki cereyan arasında bir tar-
tışma vardı: Bunlardan birisi eskiden olduğu gibi 
Acara’nın yine Türkiye’ye katılmasını arzu eden Ba-
tum Livası İslâm Cemiyeti’ydi; Türkçe çıkan Sadâ-
yı Millet gazetesi de bu cemiyetin yayın organıydı. 
Diğeri Gürcistan’a bağlanmak amacıyla faaliyet gös-
teren Memed Abaşidze öncülüğündeki İslâm Gürcis-
tanı Tahlis Cemiyeti’ydi; onun yayın organı da Türkçe 
ve Gürcüce çıkan İslâm Gürcistanı gazetesiydi.

Kars Millî İslâm Şûrası, 1919 başlarında Cihan-
giroğlu İbrahim Bey öncülüğünde Cenubigarbî Kaf-
kas Hükûmeti şeklini almıştır. Nahcivan’dan Ahıska 
ve Acara’ya kadar olan yerler bu hükûmet bölgesine 
dâhildi. Ne var ki Mütareke’den sonra bölgeye gelen 
İngiliz işgal kuvveti, 13 Nisan 1919’da hileyle Kars 
hükûmeti parlamentosuna bir baskın düzenleyerek 
ele geçirebildikleri üyelerini trenle Tiflis-Batum üze-
rinden Malta’ya sürgün etmişlerdir. Aynı senenin 24 
Aralık’ında Batum’a kuvvet çıkaran İngilizler, 
altı ay sonra burayı Gürcülere teslim ede-
ceklerdir. 

1920 Haziran’ında Batum’u temsi-
len seçilen beş milletvekili TBMM’ye 
katıldı. Bunlardan Edip Dinç ile Ali 
Rıza Acara’nın belge ve hatıraları 
Bizim Ahıska’nın muhtelif sayıların-
da neşredilmiştir. 

Acara nihayet, 16 Mart 1921’de 
imzalanan Moskova ve aynı senenin 
13 Ekim’inde imzalanan Kars antlaş-
malarıyla bazı özel şartlarla ve muh-
tariyet statüsüyle Sovyet Gürcistan’ına 
bırakılmıştır. İleride başlarına geleceği 
gören Müslüman Acaralılar, Türkiye’ye 
hicret etmişlerdir. Türkiye, bu gelen muhacir-
lere kucağını açmış, onları yurdun en mümbit yer-
lerine iskân etmiştir. Gürcistan, Sovyet döneminin 
baskı rejiminden istifadeyle Acara’yı iyice ezmiş, 
muhtariyetini kâğıt üzerinde bırakmış, kültürünü 
neredeyse tamamen silerek yeni nesilleri Kartvel 
ve Ortodoks kültürüyle kuşatmıştır. Bu gelişmeler 
karşısında Türkiye ne yazık ki Acara’ya karşı so-
rumluluklarını yerine getirmemiş, imza attığı Ba-
tum, Moskova ve Kars antlaşmalarını unutmuştur. 
Bu konuyla ilgili belge ve bilgilerimizi dergimizde 
çıkan muhtelif yazılarımızda ortaya koyduk.

2. Bir tebliğ

Acara’nın yakın tarihini böylece özetledikten 
sonra söz konusu tebliğe bakabiliriz. Tebliğ, bazen 
neredeyse mânası anlaşılmayacak derecede bozuk 
bir Türkçeyle tercüme edilmiştir. İyice anlaşılma-
yan ve şüpheden hâli olmayan ifadeler üzerinde 

bir şey söylemeyeceğiz; açıkça anlaşılan bazı hu-
susları gözden geçireceğiz.

Sayın Zaza Tsurtsumia diyor ki, “Sadâ-yı Millet, 
1919-1920 yıllarında İngiliz işgali altındaki Batum böl-
gesinde Osmanlı Devleti lehine askerî, siyasî ve ideoloji 
faaliyetler yürütmüştü.”

Hâlbuki Sadâ-yı Millet, Tsurtsumia’nın ifade et-
tiği gibi siyasî ve askerî bir harekât değil,  Acara’nın 
da katılmış olduğu Kars Millî Şûra Hükûmeti’nin 
yayın organıydı! Zaten gazetenin isminin altında, 
“Cenubigarbî Kafkas Cemiyet-i İslâmiyesi’nin 
vasıta-i neşr-i efkârıdır” ifadesi yer almaktadır. 
Gazete, 1919 yılı içinde haftada üç gün olmak üze-
re 74 sayı çıkabilmiştir. Kars hükûmetinin 1919 Ni-
san’ında İngilizler tarafından dağıtılmasından son-
ra Batum İslâm Cemiyeti’nin yayın organı olarak 
yayınına bir süre daha devam etmiştir. Ne yazık ki 
bu gazetenin koleksiyonundan mahrumuz. Elimiz-

de sadece 27 ve 30 Eylül 1919 tarihli iki nüsha-
sı bulunmaktadır.

Azerbaycanlı Razim Memmedli, bu 
gazeteyle ilgili şu bilgileri vermektedir: 
“Sadâ-yı Millet, Acaristan’da yaşayan Müs-
lümanların hayatından bahsetmiş, sahi-
felerinde muntazam olarak medenî mârif 
sahalarını aydınlatan yazılar ve bediî eser 
numuneleri vermiştir. Başredaktörü Ah-
med Hamid ve sahibi de Seferbeyzade 
Nuri’ydi.”3 

Tsurtsumia’nın “Sadâ-yı Millet’in 
Acaralı Müslümanların önemli bir kısmını 

kendi propagandalarına inandırıp Tiflis hü-
kümetine karşı silâhlı mukavemete sürüklediği 

tarihî bir gerçektir.” ifadesi, gerçek dışı iddi-
alarla dolu bir karalamadan ibarettir. Bu ifadeyi 

tersinden okuyalım: Abaşidze ve avanesi, İslâm 
Gürcistanı safsatasıyla halkın bir kısmını iğfal ede-
rek yüzyıllardan beri tâbi olduğu büyük bir devle-
te kılıç çekmiştir. Emeline nail olsa da bu yaptık-
larının, hizmet ettiği devlet tarafından işkence ve 
idamla ödüllendirildiği de tarihî bir gerçektir! 

Sayın Zaza Tsurtsumia, Bakü Müslüman 
Cemiyet-i Hayriyesi’nin Osmanlı taraftarı siyasî fa-
aliyet yaptığını, hatta silâhlanarak Gürcistan tarafta-
rı bazı kişileri tehdit ettiğini yazmaktadır. Hâlbuki 
1905 yılında zengin ve aydın kişiler tarafından 
kurulan bu cemiyet, 1915’te Sarıkamış felâketi 
üzerine bölgede başlayan insan kıyımı, açlık, kıt-
lık ve hastalıklar içinde kıvranan bölge halkına, 
Çar Naibi’nden güç bela alınan izinle şefkat elini 
uzatmış bir yardım kurumudur. Böyle bir kurumu 
“silâhlı mücadele” içinde göstermek abestir. 
3 Razim Memmedli, Gürcistan’da Neşrolunan Azerbaycan Dilli Mat-

buat, Bakı, 1995, s. 9.
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Bu cemiyetin Acara sorumlusu ünlü şair Ahmet 
Cevat (1892-1937), Batum eşrafından bir ailenin kı-
zıyla evlenmiştir. Onun hatıralarının bir kısmı der-
gimizde neşredilmiştir.4 

Tsurtsumia’nın şu ifadesi doğrudur: “14 Nisan 
1918’de Osmanlı ordusu Batum bölgesini ele geçirmiş; 
ordunun Batum’a girişi sırasında herhangi bir çatışma 
olmamıştı. Kısa süre sonra mağazalar yeniden açılmış, 
şehirde hayat normale dönmeye başlamıştı. Batum’a ge-
len Enver Paşa, şehir belediyesinde Batumluları ve as-
kerleri selâmlamıştı.” Buna benzer bir güzellik de, 11 
Mart 1921’de Türk askerinin Batum’a ikinci defa gi-
rişiyle yaşanmıştır. Nutuk’ta bu hadise şöyle ifade 
edilmektedir: “İşbu yerlerde Türkiye’ye iltihakını sa-
bırsızlıkla bekleyen halkın alkışları içinde işgal keyfiyeti 
vaki oldu.”5

Talât Paşa’nın tavizkâr düşüncelerine karşı En-
ver Paşa, Batum ve Ahıska konusunda çok has-
sas ve ısrarlıydı. O, “Gürcüleri memnun etmek için 
kendi çıkarlarımızı feda ederek Batum’u Gürcistan’a 
hiçbir surette bırakamayız.” demiştir. Ahıska konu-
sunda da aynı fikirde olduğunu biliyoruz. Batum 
Konferansı’na gidenlerden Halil (Menteşe) Bey’in 
hatıralarında bununla ilgili açık ifadeler var. Nite-
kim bu konferansta Gürcü tarafı Batum ve Ahıska 
iddiasından vazgeçmiş, buraların Türk toprağı ol-
duğunu kabul etmişti.6

Tsurtsumia, Türk ve Türkçe isimlerini kullan-
mamaya da ayrı bir özen göstermekte; bunların 
yerine Osmanlı ve Osmanlıca kelimelerini kul-
lanmaktadır! Hâlbuki Acaralılar Türkiye ve Türkçe 
isimlerini kullanıyor; 1922’de Kızıl Meclis’te bile 
Gürcüce konuşan biri, “Türkçe konuş!” diye uyarılı-
yordu.7 Sadâ-yı Millet ve İslam Gürcistanı gazeteleri 
ile Bolşevik döneminde 1922’de basılan Kızıl Aca-
ristan Sâlnamesi örneklerinde olduğu gibi neşriyat 
dili de Türkçeydi. Eğitim dilinin de Türkçe olmasını 
istiyorlardı. 

Acaralılar, o günlerde devam eden Anadolu’da-
ki Millî Mücadele’yi samimî bir kalple desteklemiş-
lerdir. Nitekim Sadâ-yı Millet’in konuyla ilgili tavrı 
açıktır. “Necip bir sevda-yi vatanperverî ile Anadolu’da 
meydan-ı mücadeleye atılan İslâm mütefekkirleri içün 
‘Bu İttihatçı manevrasıdır’ gibi safsatalar fırlatanlar, 
bunları yazarken vicdanları muazzeb olmaz mı?”8

Sayın Tsurtsumia, “Cenubigarbî Kafkas Hükümeti 
üyelerinin, Batum’a sığınarak buradaki Azerbaycan Kon-
solosluğu himayesi altına girdiklerini” iddia etmektedir. 
Bu da çok garip bir ifadedir. Kars Cenubigarbî Kafkas 
Hükümeti’nin Azerbaycan hükûmetiyle iyi ilişkiler 
4 Ahmet Cevat, Acara Mektupları, S. 24/Sonbahar, 2011; S. 25/Kış, 2012.
5 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, İstanbul, 1938, s. 350.
6 Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara, 2001, s. 32.
7 Kızıl Acaristan Sâlnamesi, Batum, 1922, s. 49.
8  Sadâ-yı Millet, 30 Eylül 1335 (1919), s. 1.

kurmaya çalıştığını biliyoruz; fakat bu hükûmet 
üyelerinin Batum Konsolosluğu himayesine girmiş 
olmalarını anlamak imkânsız! Kars hükûmeti üyele-
ri toplantı hâlindeyken İngiliz baskınıyla tutuklanıp 
Batum üzerinden Malta’ya sürülmüşlerdir. Onların 
bir yere sığınma imkânları yoktu!

Tsurtsumia, dil ve iddia bakımından prob-
lemli olan şu cümlede ne demek istiyor, anlamak 
çok güç! “Gürcistan hükümeti, İngilizlerin fesh ettiği 
Cenubigarbî Kafkas Hükümeti üyeleri ve destekçilerin 
Batum’a iltica ederek 1919 Mayıs ayından itibaren Sadâ-
yı Millet grubu içerisinde yer aldıklarını ve Gürcistan’a 
karşı faaliyetlerinde bulunduklarını açıklamıştı.” 

Hem Azerbaycan Konsolosluğuna sığınmak, 
hem Batum’a iltica etmek ve hem de “Sadâ-yı Millet 
grubu içerisinde yer almak gibi garip ifadeleri, tercü-
me hatası olarak kabul etmek istiyoruz.  

Makalede gariplikler devam ediyor: “Ertoba 
gazetesi ise Sadâ-yı Millet’in bizzat Rus Milli Konseyi 
Başkanı P. Maslov isteği ile yayına başlanması ve ama-
cının da Gürcülere karşı Denikin’e destek propagandası 
yürüteceğini ileri sürüyordu.” iddiası doğru değildir. 
Yazar burada Sadâ-yı Millet gazetesini Rus yanlısı 
olarak göstermeye çalışmaktadır. Bu temelden sa-
kat ifadenin neresini düzeltelim?

Şu ifadeleri yazan bir gazete (yoksa harekât 
mı!), nasıl Rus yanlısı olabilir? 

“Elviye-i Selâse ahalisinin hak ve hürriyetlerini mü-
dafaa etmek üzere meydan-ı siyasete atılan ahali vekillerin-
den mürekkep Batum Livası İslâm Cemiyeti, ahalinin azim 
ve imanına, kuvvet ve kudretine istinaden bugûne (böyle) 
çalışıyor ve bundan sonra da faaliyetine bir kat daha germî 
(hararet) verecektir. Yarım asırdan beri Rus pençeleri al-
tında çektiğimiz eza ve cefa, zulüm ve işkence bize kâfidir. 
Bizi bu azmimizden ne Moskof taraftarları ve ne de Gürcü 
propagandacıları çeviremez, çeviremeyecektir!”9

Görülüyor ki söz konusu gazete, hem Rusya’ya 
hem de Gürcistan’a katılmayı reddederek Tür-
kiye’ye tâbi olmak isteyen halkın sözcülüğünü ya-
pıyordu. Tamamen millî ve dinî gayretle çıkıyordu. 
Bu faaliyetinde sadece Acaralıların ‘azim ve imanı-
na, kuvvet ve kudretine’ güveniyordu.  

Batum’un İngiliz işgali günlerinde 25 Eylül 1919, 
Perşembe günü İşgal Kuvvetleri Komutanı Cooke-
Collis ile yapılan görüşme de dikkat çekicidir. Bu 
görüşmeyi olduğu gibi veren gazete, “Batum Livası 
İslâm Cemiyeti’nin Müntehib Hey’eti Ceneral Cooke-Col-
lis Cenaplarının Huzurunda” başlıklı yazısında İngiliz 
General’in, “Acara ahalisi Gürcistan’ı istemiyor mu?” 
şeklindeki sorusuna bir ağızdan ve açıkça şu cevabı ve-
riyorlar: “Hayır! Türkiye himayesini istiyoruz efendim!”10

Bu General daha sonra Batum’u Gürcistan’a  
9  Sadâ-yı Millet, 27 Eylül 1335 (1919), s. 1.
10  Sadâ-yı Millet, 27 Eylül 1335 (1919), s. 2

Bizim AHISKA

6 Yaz 2018



teslim edecek ve Gürcü ordusuna mukavemet 
edenlere ‘İngiliz düşmanları muamelesi’ yapaca-
ğını duyuracak ve İslâm Cemiyeti mensuplarını 
tutuklamaya başlayacaktır! Batum’a giren Gürcü 
kuvvetleri Türk askeri gibi karşılanmadığından öf-
keye kapılmış, aşırı şiddete başvurmuş ve cinayet-
ler işlemiştir. İslâm Cemiyetinin Reisi Bekir Bey’in 
oğlu Mehmet de bu sırada şehit edilmiştir.

Tebliğe konu olan gazete, niçin çıktığını ve neyin 
davasını güttüğünü her nüshasında açıkça belirttiği 
hâlde Sayın Tsurtsumia bir türlü kabullenemiyor; 
ona başka kılıflar aramaya devam ediyor! Yazısının 
bir yerinde de, “Sadâ-yı Millet’in, bir harekât olarak 
Osmanlı askeri komutanlığının isteğiyle kurulduğu an-
laşılmaktadır.” diyor. Yine bir yerde, “Batum Valisi 
Cemal Paşa” diyor ve ilâve ediyor: “Batum Valisi’nin 
desteği ile kurulan bu harekât, Sadâ-yı Millet adını al-
mıştı.” Burada da gazetenin (pardon harekâtın!) Ba-
tum Valisinin desteği ile kurulduğunu öğreniyoruz! 
Cemal Paşa’nın Batum Valisi olduğunu da ilk defa 
duymuş oluyoruz! Hâlbuki başka bir yerde onun 
“Gürcistan Milli Konseyi’nde Acaristan Müslümanları 
temsilcisi” olduğu belirtilmektedir! Oğlu Celil Bey 
ise babasının ‘Yukarı Acara temsilcisi’ olduğunu be-
yan etmektedir.11

Bu akademisyen olan yazar, kaleme aldığı ma-
kalede maalesef bilimsel metodu bir kenara bırak-
mış, yakın tarihteki hadiseleri birtakım yalan yan-
lış iddialarla (hatta dedikodularla) bulandırmaya 
çalışmıştır. Onun amacı Sadâ-yı Millet gazetesini, 
terör eylemleri yapan bir örgüt şeklinde işleyerek 
vatanını ve kültürel değerlerini muhafaza etmek 
11  Sadâ-yı Millet, 27 Eylül 1335 (1919), s. 2.

isteyen bir halkın mücadelesini yerin dibine batır-
maktır.  

Yazar diyor ki, “Sadâ-yı Millet’lilerden Temur Şe-
rifoğlu Himşiaşvili, Acaristan heyeti ile Eylül 1918’de 
İstanbul’da padişahım huzuruna çıkıp Acaristan’ın bir 
özerk vilayet şeklinde Osmanlı Devleti’ne katılma istek-
lerini iletmişti.” 

Yazar, İstanbul’a giden temsilcileri de ‘Aca-
ristan hey’eti’ olarak değerlendiriyor. Hâlbuki 
Acaristan hey’eti değil, Kars, Ardahan, Batum 
(Elviye-i Selâse) hey’etidir. Nedense yazar bu 
hey’et’in İstanbul’a niçin gittiği konusunda bilgi 
vermiyor. Üç sancağı temsil eden delegelerden 
meydana gelen bu hey’et, Brest-Litovsk Antlaş-
ması gereğince 1918 Haziran’ında üç sancakta 
yapılan ve bölge ahalisinin Türkiye’ye bağlanma 
arzularını beyan eden halkoylaması sonuçlarını 
İstanbul’a götürmüş, Padişah’a sunmuştu. Acara 
Murahhası olarak bu hey’ette yer alan Hamşioğ-
lu Temür Bey (1860-1921)’e de mîr-i ümerâlık (pa-
şalık) rütbesi verilmiştir. Bununla ilgili ferman 
Padişah V. Mehmed Reşat tarafından 5 Mayıs’ta 
imzalanmış, onun vefatı üzerine henüz tahta 
çıkmış bulunan Sultan M. Vahideddin tarafın-
dan verilmiştir. Son Padişah bir Hatt-ı Hümayun 
yayımlayarak anayurda kavuşmaları münase-
betiyle Elviye-i Selâse ahalisini selâmlamış ve 
Temür Paşa’ya bir de gümüş imtiyaz madalyası 
vermiştir.   

Yazar, Temür Paşa’yı kendi başına hareket 
eden ayrılıkçı biri olarak ima ediyor. Hâlbuki o, 
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türk Teşkilât-ı 
Mahsusa’sının Batum mümessili ve Kars Millî 

İstanbul’a giden Elviye-i Selase heyeti ve Temür Paşa (Ayakta soldan üçüncü ve yanda) 1 Eylül 1918.
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Şûra Hükûmeti’nin Batum şubesi kurucularından 
biriydi. Yazar, onun İstanbul’da Acara’nın ‘özerk 
vilâyet’ olmasını talep ettiğini iddia etmektedir. 
Bu aslı olmayan çok gülünç bir iddiadır. Hâlbuki o 
İstanbul’da bulunduğu sırada 10 Eylül 1918 tarihli 
Harbiye Nezaret-i Celîlesine verdiği marûzâtla, kırk 
senedir mâder-i vatana kavuşmak için hayatını feda 
eden Üç Sancak ahalisinin perişan vaziyette kalmış 
ailelerine yardım talebinde bulunmuştur. Harbiye 
Nâzırı Enver Paşa’yla da fotoğraf çekilmiştir.

Acaralılar Kars ve Ardahan’la birlikte hareket 
etmekteydiler. O belirsizlik günlerinde anayurda il-
tihak, o olmazsa hep birlikte yine Türkiye’nin hima-
yesinde muhtariyet istiyorlardı. Sadâ-yı Millet gaze-
tesinin eldeki iki nüshasında da manşet yerinde, 
“Hilâfet-i Muazzama-i İslâmiyenin himâyesinde 
Kars, Batum, Ardahan yekvücûd muhtariyet içün 
hemfikirdirler!” ifadesi yer almaktadır. Gazetede 
çıkan ateşli bir yazıda bu manşete dikkat çekilerek 
Gürcistan taraftarları kınanarak şöyle denilmekte-
dir: “Budala! Akıl fukarası! Para düşkünü! Din düşmeni 
sefillere deriz ki: Kör gözlerinizi, aşınmış kalbinizi biraz 
aydınlatınız da gazetemizin baş tarafındaki iki satırdan 
ibaret kalın harflerle yazılı olan arzumuzu okumanızı ih-
tar eyleriz!”12

Temur Paşa’nın Acara destanları, o zamanlar 
yaşananları dile getirmesi bakımından çok değerli-
dir. O, bu destanlarda Acara’nın Türkiye ile birlikte 
olması fikrini dile getiriyor ve Gürcistan taraftarı 
olan bazı hoca takımıyla zadegânı şiddetle eleşti-
riyordu. Karşı tarafın lideri Memed Abaşidze’yi 
hainlikle suçluyor ve şöyle diyordu: “İnanmayın 
o müfsidin sözüne/İtibar etmeyin, bakman yüzü-
ne/Prensliği almıştır gözüne/Millî olması da bütün 
yalandır!”13 Onun tam metinleri elimizde bulunan 
ve millî duruşunu sergileyen destanlarının bazıları 
neşredilmiştir.14 

Diğer Gürcü yazarlar gibi Tsurtsumia da 
Yukarı Acara’nın köklü sülâlesi olan Xulalı 
Hamşioğulları’na ‘Himşiaşvili’ diyor! Bu ailenin 
Gürcülükle bir alâkası yoktur. Acara’da dünyaya 
gelmiş fakat ömürlerini Türkiye’de geçirmiş bü-
yüklerini yakından tanıdım. Onlar kendilerine 
Hamşioğlu veya Hamşizade diyorlardı. Hiçbirinin 
ağzından ‘Himşiaşvili’ sözünü duymadım. Bir ismi 
eğip bükerek ona başka bir milliyet giydirmenin 
ne anlamı var? Kaldı ki onlar kendilerini Türk his-
sediyorlardı ve zaten bütün aile ata yurtlarını terk 
ederek Türkiye’ye gelmişlerdi.

*
Yazarın birtakım şaibelerle Sadâ-yı Millet’i iti-

12  Sadâ-yı Millet, 27 Eylül ve 30 Eylül 1335 (1919) nüshaları, s. 1.
13  Yunus Zeyrek, Acaristan ve Acarlar, Ankara, 2001, s. 86.
14 Raci Damacı, İsmiyok, Türk Folklor Araştırmaları, Sayı: 68, 69, 

Mart, Mayıs, 1955.

barsızlaştırma gayreti açıkça görülmektedir. Hatta 
o devirde Gürcistan’a karşı mücadele eden halkı 
yargılamaya çalışmaktadır. Bu tarafgir gayreti ve 
tutarsız iddiaları, onun akademik kimliğine gölge 
düşürmüştür. Hâlbuki bugüne kadar ciddî mânada 
ele alınmamış olan Sadâ-yı Millet gazetesinin kuru-
luşu, yayın hayatı, dâvası ve çabası ile yayınına son 
vermesi, objektif bir bakış açısıyla ele alınabilirdi. 
Böylece yazar, kin ve garezden azade olarak bilim-
sel bir çalışma yapmış olarak her iki ülkenin kültür 
hayatına katkıda bulunmuş olurdu.

Yazar, mühründe de yer aldığı gibi resmî adı Ba-
tum Livası Cemiyet-i İslâmiyesi olan cemiyeti “Batum 
Bölgesi Müslümanları Cemiyeti” olarak anmaktadır. 
Aslında bildirisinin başlığında da Sadâ-yı Millet de-
ğil bu cemiyetin resmî adı yer almalıydı! Zira Sadâ-
yı Millet, bu cemiyetin yayın organıydı. Neyse, ya-
zar bu cemiyetin Azerbaycan hükümetinden para 
ve siyasî destek aldığını, İngiliz işgal komutanlığı 
tarafından himaye edildiğini hatta İngiliz tarafının 
silâh ve asker yardımıyla kendilerine destek olun-
duğunu iddia etmektedir! Azerbaycan’dan yardım 
alıp almadığını bilmiyoruz. Eğer almışsa maksada 
uygun görülmelidir. Fakat İngilizlerle iş birliği id-
diası bir iftiradır. İspatı da İngilizlerin 1 Temmuz 
1920 tarihinde Batum’u Gürcülere teslim etmiş 
olmalarıdır. İngilizlerin Türkiye’ye ve Acaralıla-
ra karşı oynadığı bu oyun, 25 Temmuz’da Ankara 
hükûmeti tarafından protesto edilmiştir.15

Moskova ve Kars antlaşmalarında yer alan 
Acara’nın muhtariyeti ile ilgili kayıtlar, Sovyet 
devrinde ve bilhassa bugünkü bağımsız Gürcistan 
döneminde fiilen ortadan kaldırılmıştır. Batum li-
manının serbestiyeti bir yana Acaralıların dinî ve 
kültürel renkleri de silinmiştir. Bugünkü duruma 
bakınca vaktiyle Batum İslâm Cemiyeti ve onun 
yayın organı Sadâ-yı Millet’in davasının ne kadar 
değerli olduğu açıkça anlaşılır. 

Bu bahiste şu soru da sorulabilir: Gürcüler, 1918’de 
Batum Antlaşması’yla Acara ve Ahıska’yı da vermiş-
ken Ruslar olmasaydı Moskova Antlaşması’nda bu-
raları alabilir miydi? Kaldı ki Batum ve çevresi Rus 
tarafıyla Türk tarafı arasında konuşulacak bir me-
seleydi. Zira 1878’de buralar silâhla değil savaş taz-
minatı yerine Rusya’ya bırakılmıştı. Kırk yıl sonra 
Rusya’yla yapılan bir antlaşmayla sahibi olan dev-
lete iade ediliyordu! Burada Gürcistan’ı alâkadar 
eden bir şey yoktu! Gürcistan o karışıklık devrinde 
önce İngiliz ve sonra da Gürcistan’ı himayesine al-
mış olan Rusya’nın sayesinde buraları Türkiye’den 
koparmıştır. Bizim devletlûlerimizin ihmalini de 
unutmamalıyız. Bu hususun daha iyi anlaşılması 

15 Nutuk, s. 350.
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için dergimizde yer alan konuyla ilgili diğer yazılara 
da göz atmak gerekir.16

Tsurtsumia’nın makalesinde 19 yerde kullanılan 
‘İslami Gürcistan’ ifadesi de yanlıştır. Doğrusu, ya-
zımızın baş taraflarında da belirttiğimiz gibi Acara’yı 
Gürcistan’a bağlamak amacıyla Memed Abaşidze 
öncülüğünde faaliyet gösteren İslâm Gürcistanı Tahlis 
Cemiyeti ve onun yayın organı olan İslâm Gürcistanı 
gazetesidir. Bu cemiyetin tüzüğü elimizdedir.17 

*
İstanbul Üniversitesi gibi tarihî itibarı olan bir 

kurumun davetlisi olarak tebliğ sunan Tsurtsumia, 
ipin ucunu o derece kaçırıyor ki, “Sadâ-yı Millet’in 
Ermeni partisi Daşnaksutün ile de görüşme girişim-
lerinde bulunduğu görülmektedir.” diyerek kırk yıl-
lık Rus pençesinden kurtulup hür oylarıyla eskisi 
gibi Türkiye’ye katılmak isteyen Acaralılara iftira 
atmaktan çekinmiyor. Acaralıların hür iradesi-
ni bir türlü kabullenemeyen Tsurtsumia, onların 
Ruslarla, İngilizlerle ve hatta Ermenilerle iş birli-
ği yaptığını iddia ediyor! Batum İslâm Cemiyeti, 
Kars hükûmetinin tabiî bir parçasıydı. Dolayısıyla 
onun ilkelerine bağlıydı. Kars hükûmeti ise bölge 
halkını Gürcü ve Ermeni zulmüne karşı savunmak 
amacıyla teşekkül etmişti. İngiliz baskısına rağmen 
Kars’tan kaçan Ermenilerin dönüşüne müsaade et-
memiş, bunun sonucu olarak da bu hükûmet İngi-
liz kuvvetleri tarafından yıkılmıştı. Şimdi sen gel de 
ki ‘Acaralılar Ermenistan’a tâbi olmak istiyorlardı!’

Artık bir şey söylemeye gerek yok! Zira niyet 
ortada! Aklıselim Acaralı aydınlardan bir grubun 
dinî ve millî bir gayretle bir gazete çıkarmak gibi 
masum ve idealist çabası, bir Gürcü akademisye-
nin kaleminde halden hale sokulmuştur. O gaze-
teyi çıkaranlar ne kadar haklılarmış!  İspatı da bu-
gün Gürcistan’da Tsurtsumia ve onun gibi kişilerin 
Acara halkına reva gördükleridir! Millî uyanışın 
meş’alesi olan bir gazeteyi terörist faaliyetlerin 
odağı şeklinde takdim etmek, o halkın hukukunu 
tanımamaktır. Bilhassa son yüz yılda Acaralılara 
yapılan ve bir devlet ciddiyetine yakışmayan mu-
ameleleri de buna ilâve etmeliyiz…

Bilim metodunu ve tarihî gerçekleri çarpıtarak 
adeta bir intikam üslûbuyla kaleme alınan bir tebli-
ğin ahlâkî tutarlılığından söz edilemez. Acaba Batum 
İslâm Cemiyeti mücahitlerinin hayatta kalan çocukla-
rı, torunları yok mu? Onlara sormak isteriz: Ceddini-
ze atılan bu iftiralara cevap vermeyecek misiniz?
16 Yunus Zeyrek, İmza Atanların Kaleminden Moskova Antlaşması, 

Bizim Ahıska, S. 18/Bahar 2010; Yunus Zeyrek, Batum Mebusu 
Ali Rıza Acara, Bizim Ahıska, S. 47/Yaz 2017.

17 Yunus Zeyrek, Acara’nın Son Günlerine Ait İki Belge, Bizim Ahıs-
ka, S. 40/Sonbahar, 2015.

Söz konusu şaibeli bildiri, Tiflis’te değil, 
Osmanlı’nın payitahtı İstanbul’da okunmuş ve 
basılmıştır. Bu başarısından dolayı Prof. Dr. Zaza 
Tsurtsumia’yı tebrik ederiz!

3. Ve bir belge

Rusya’da 1917’de vukua gelen Bolşevik İhtilâli 
sonrası Çarlığın yumruğu altından kurtulan Kaf-
kasya milletleri bire birer bağımsızlık ilân etmiş-
lerdi. Bunlardan biri de Gürcistan’dı. 1918 Ma-
yıs’ından 1921 Şubat’ına kadar devam eden Men-
şevik Gürcistan hükûmeti, Batum limanından firar 
ederek ülkeyi Kızıllara terk etmişlerdi. Ankara 
hükûmetinin 22 Şubat 1921 tarihli notasıyla ertesi 
günü yani 23 Şubat’ta Ardahan ve Artvin’i tahliye 
etmişlerdi. 25 Şubat’ta da Tiflis Bolşevik yönetimi-
ne teslim olmuştur. 

O karışık günlerde Batum İslâm Cemiyeti’nin 
Hopa’ya çekilmiş olan idare hey’etinin Türkiye’ye 
müracaatını bir belgeden açıkça öğreniyoruz. Bu 
belge, Moskova Antlaşması’ndan bir ay önceye ait 
olduğuna göre acaba Türkiye tarafı Moskova ve 
sonraki Kars görüşmelerinde bu halkın iradesini 
nasıl değerlendirmiştir? İşte asıl cevabı alınması 
gereken soru budur! Bu cevap, Moskova hey’etine 
dosya veren General Kâzım Karabekir ve bu dosya 
ile Moskova müzakerelerini yürüten Yusuf Kemal 
Tengirşek, Dr. Rıza Nur ve Ali Fuat Cebesoy tara-
fından biliniyor olsa da geride bıraktıkları hatırala-
rında açıkça göremiyoruz!

Belgenin özeti şöyledir: Öğrenilen bilgi-
lere göre Bolşeviklerin eline geçen Gürcistan 
Cumhuriyeti’nin durumu karışık bir hâl almıştır. 
Bu durum Acara için tehlikelidir. İçeride bir teşkilât 
hazırlanmış ve cemiyetin idare heyeti Türkiye ta-
rafında Hopa’ya geçip burada bir geçici hükûmet 
kurarak Batum’un kuzeyindeki Çuluk Suyu’na ka-
dar olan Müslüman Acara bölgesinin kurtuluşu ve 
selâmeti için bazı kararlar almıştır. 

Bu kararlar Batum Mebusu Edip Bey vasıtasıyla 
Ankara’da Dışişleri Bakanlığına bildirilecek, Hopa 
Kaymakamıyla oradaki 11. Alay Komutanlığına da 
verilecektir. Cemiyet, şartların getirdiği duruma 
göre gayeye ulaşmak için fiilen silahlanarak Batum 
ve çevresinde bizzat hukukunu kurtarmaya karar 
vermiştir. Bu kararın gerçekleşmesi için kendi kuv-
vet ve teşkilâtına güvenmektedir. Gayeye ulaşma-
da İslâm camiasıyla ortak hareket edecektir. 

Cemiyet-i İslâmiye, bu harekât esnasında Gür-
cistan içinde uygun gördüğü ilk kasabada geçici 
bir hükûmet kuracaktır. Batum limanının durumu-
nu daha sonra değerlendirecek, 93 Harbi öncesin-
deki Osmanlı sınırını kabul ederek bu sınır içinde 
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yaşayan halkı kendi tebası olarak görecek, 
geçici hükûmet bu halkı silahlandıracak ve 
seferberlik ilân edecektir. Bu geçici hükûmet 
kendi hukukunu, yardımını göreceği en ya-
kın bir İslâm hükûmetine bırakmada ser-
besttir. 

Bu şekilde özetlediğimiz metnin aslı şöyledir:

Bismillah
Ankara’da Hariciye Vekâletine Gönde-

rilmek Üzere Batum Mebusu Edip Beğ’e

Numro: 3/137
Merbut haberlere, resmî ve gayrı-resmî 

tevâli etmekte olan istıtlaâta nazaran Gür-
cistan Hükûmet-i Cumhuriyesi’nin vazi-
yeti meşkûk bir şekil alması üzerine Ba-
tum ahali-i İslâmiyesinin selâmeti nokta-i 
nazarını deruhte etmiş olan İslâm Cemiye-
ti, Batum hakkında gördüğü işbu tehlike-
yi nazarı itibara alarak hemen dâhilde vü-
cuda getirmiş olduğu teşkilâta istinaden 
derhal hududu tecavüzle bir hükûmet-i 
muvakkata teşkil edip Batum’un Çuluk 
nehrine kadar meskûn İslâm ahalisinin 
halâsı ve selâmeti nâmına zîrdeki kararı 
ittihaz eylemiştir. 

Hopa’da bulunan Cemiyet-i İslâmiye 
Merkezi Hey’et-i İdaresinin 27/28.2.1337 
(1921) tarihindeki fevkalâde içtimaında itti-
haz olunan mukarrerât, ber-vech-i âtidir:
1. Zîrde esasları muharrer Cemiyet-i 

İslâmiye merkezi etrafında toplanmış 
olan hey’et-i umumiyesi ber-vech-i âti 
kararı ittihaz eylemiş ve bir suretini 
Hopa’da Batum Mebusu Edip Beğ vasıtasıyla 
Ankara’da Hariciye Vekâlet-i Celilesine ve bir 
sureti Alay 11 Kumandanlığına ve bir sureti 
de Hopa Kazası Kaymakamlığına tebliğine 
karar verilmiştir.

2. Cemiyet-i İslâmiye, ahvâl-i hazıranın ihdas ey-
lediği vaziyete nazaran bil-fiil ve müsellahan 
gayesini istihsâl içün Batum ve mülhakatında 
harekât-ı ihtilâliye vasıtasıyla bizzat hukukunun 
istirdâdına karar vermiştir. 

3. Cemiyet-i İslâmiye, işbu kararı icrâ içün kendi 
kuvvet ve teşkilâtına itimad eder.

4. Cemiyet-i İslâmiye, gayesine vüsulde bütün 
İslâm camiasının müteveccih olduğu hedefe 
doğru müştereken ve mevzi olarak yürümeyi 
kendisine umde ittihaz eylemiştir. 

5. Cemiyet-i İslâmiye harekâtında Gürcü hudu-
du dâhilinde ilk münasip gördüğü kasabada 
hükûmet-i muvakkata teşkili ile komitenin icrâ 
vazifesini kendisine tevdi edecektir. 

6. Cemiyet-i İslâmiye, Batum limanının vazi-
yetini bilâhare nazarı dikkate almak üzere 93 

Batum Cemiyeti’nin kararları.

(1877-78) Rus-Osmanlı hududunun daire-i 
faaliyetinde ve bu mahaller ahalisini kendi 
teb’asından add ile hükûmet-i muvakkata-
nın her türlü emirlerine kendilerini davete 
salahiyetdâr görür. Bu hudut dâhilinde bulu-
nan eli silâh tutan eşhası hükûmet-i muvak-
kata derhal kendisi ile teşrik-i mesaiye davetle 
seferberlik ilân edecektir. 

7. İşbu hükûmet-i muvakkataya izafeten ve ona 
tebean ahali tarafından teşkil edilecek gayrı 
mücavir nahiye hükûmet-i muvakkatası işbu 
hükûmet-i muvakkatanın birer uzv-i faalidir. 
Hükûmet-i muvakkata, ahaliye bir beyannâme 
ile ilân edilecektir. 

8. İşbu hükûmet-i muvakkata, kendi müzahir gö-
receği en yakın bir İslâm hükûmetine hukuk-i 
müktesebesini tevdide serbesttir.

                                          27/28.2.337 (1921).

                                   Hopa’da
Batum Livası Cemiyet-i İslâmiye Reisi Bekir

(Mühür) 
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