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Büyük Rus İhtilâli’nin ortaya koyduğu esaslar ve 
menfaatler ve bunlara dair ihtilâlciler tarafından ya-

pılan kuvvetli propagandalar tesiriyle nihayet Kafkas 
cephesindeki Rus ordusu da hiçbir şeye bakmayarak 

cepheyi boşaltıp ‘eve’ dönüyordu.1

 1. Giriş

Ahıska ve çevresi, bir 
hükûmet olarak Gürcistan, 
İlhanlılar ve Safevî çağlarını 
310 yıl yaşadıktan sonra 1578 
yılında Osmanlı Devleti’ne 
intikal etmiştir. Ahıska şeh-
ri, Osmanlı Devleti’nin en 
doğudaki 250 yıllık Çıldır 
Eyaleti’nin merkezi olmuş-
tur. 1828 Osmanlı-Rus Har-
bi mağlûbiyetimizle eyale-
tin merkezi ve yakın çev-
resi, savaş tazminatı yerine 
Rusya’ya bırakılmıştır. 

Ahıska, Çarlık rejiminde 
neredeyse 90 yıl boyunca 
Tiflis vilâyetinin bir kaza-
sı olarak kaldı. Bir zaman-
lar medreseleriyle kültür 
merkezi ve Kafkasya’nın 
Anadolu’ya açılan kapısı 
olarak canlı bir ticaret merkezi olan Ahıska, bu 
zaman zarfında adeta söndü. Ahıska Beylerbe-
yi Atabekli Hacı Ahmet Paşa tarafından 1749’da 
Ahıskalı ustalara yaptırılan ve Ahıska’nın Müs-
lüman Türk kimliğinin sembolü olan Ahmediye 
Camii kiliseye çevrildi; kütüphanesi yağmalandı. 
Okumuş kişiler ve varlıklı aileler Anadolu’ya göç 
etti. Şehir tenhalaştı. 1828 Harbi’nde Çar’ın dave-
ti ve keşişlerin delâletiyle gönüllü birlikler teşkil 
ederek eski komşularına kılıç çeken Doğu Anado-
lu Ermenilerinin muhacereti ve iskânıyla Ahıska, 
Ahılkelek kazalarının demografisi değişti.2 Türk 
nüfusu Ahıska köylerinde yoğun olmakla birlikte 
kaza merkezlerinde Ermeni çoğunluğu ve Gürcü 
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tarafından düzenlenen Ardahan Kongreleri başlıklı sempoz-
yuma sunulmuş bir tebliğ metnidir.

1 E. Kaymakam Rüştü, Büyük Harpte Bakü Yollarında, 93 Sayılı 
Askerî Mecmua’nın Tarih Kısmı, S. 34, 1934, s. 2, 3, 40,41.

2 John F. Baddeley, Rusların Kafkasya’yı İstilâsı ve Şeyh Şamil, 
Çev. Sedat Özden, İstanbul, 1989, s. 221-222. 

azınlığı meydana geldi. Çarlık döneminde Türk 
nüfus, köylerde kendi kaderine bırakılırken, Er-
meni ve Gürcü unsuru, eğitim, ticaret ve askerlik 
konularında devletin birinci sınıf vatandaşları du-
rumundaydı. 

2. Çarlık rejiminin       
yıkılmasından sonra 
Güney Kafkasya

1914’te başlayan Birin-
ci Dünya Savaşı’nın devam 
ettiği bir zamanda, 1917’de 
vukua gelen Bolşevik 
İhtilâli’yle Rus Çarlığı yıkıl-
dı. Rusya’da Çarlık taraftar-
larıyla Bolşevikler arasında 
iç karışıklıklar meydana gel-
di. 1915 Sarıkamış Harbi’yle 
Anadolu içlerine doğru 
ilerleyen Çarlık ordusunun 
karargâhı Erzincan’a ka-
dar gelmişti. Fakat Bolşevik 
İhtilâli’yle Rusların Kafkas 
cephesi çökmüştü. Bu sıra-
da Güney Kafkasya millet-
leri, bir federasyon şeklinde 
Tiflis merkezli bir hükûmet 
kurdular. Bu hükûmetin 

bakanları Gürcü ağırlıklı olmak üzere Ermeniler 
ve Azerbaycan Türklerinden meydana geliyor-
du. Mavera-yı Kafkas Federasyonu adını alan 
bu hükûmet temsilcileri ve cephede bulunan Rus 
ordu kumandanıyla Türk heyeti, 18 Aralık 1917’de 
Erzincan’da bir mütareke imzaladılar. Buna göre 
Rus Kafkas cephesindeki Çar orduları silâh bıraka-
rak geri çekilmeye başladılar. 

Rusların boşalttığı coğrafya üzerinde birtakım 
hesapları bulunan Gürcü ve Ermeniler, kendi askerî 
teşkilâtlarını kurarak Rusların yerini almaya gayret 
ediyorlardı. Aslında Ruslar da cephenin tamamen 
boşaltılmasından yana değildi. Bu anlayışla birçok 
Rus asker ve subayı, mühimmatıyla beraber Erme-
ni ve Gürcü orduları içinde kalmaya devam ettiler. 
Çarlık zamanının askerî eğitim imkânlarından da 
en üst derecede faydalanmış olan bu iki milletin 
zimamdarları, derhâl harekete geçerek sırtlan pa-
yını almanın çabası içine girdiler. Gürcüler Batum, 
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Artvin, Ardahan ve hatta Rize’ye kadar ilerlemenin 
yollarını ararken, Ermeniler Erzincan’dan Bakü’ye 
kadar hayaller kuruyordu. Bu hayaller uğruna nü-
fus temizliğine başladılar. Akla hayale sığmaz cina-
yetler işlediler. 

Karargâhı Suşehri’nde bulunan 3. Ordumuz, 
Rus ordu kumandanlığı nezdinde yaptığı müraca-
atlardan bir sonuç alamayınca, Başkumandan Ve-
kili Enver Paşa’nın emriyle 1918 yılı 12 Şubat’ında 
Erzincan üzerine harekâta başladı. Bu harekât, 12 
Mart’ta Erzurum’a, 25 Nisan’da da Kars’a ve hatta 
Arpaçayı ötesine ulaşacaktır. Bu sırada kuzeydeki 
nizamî ve Teşkilât-ı Mahsusa kuvvetlerimiz Hopa’da 
bulunmakta ve emir beklemekteydi.

1918 yılı başlarından itibaren Ahıska bölge-
sinde de hareketlenme başlamıştı. Ermenilerle 
Gürcüler Ahıska, Ahılkelek ve Borçalı’da birbirle-
riyle savaşıyorlardı. Gence’deki Azerbaycan Millî 
Komitesi, Türkiye’den askerî yardım talebiyle 
Naki Keykurun’u İstanbul’a gönderdi. Keykurun, 
Batum’da aynı taleple İstanbul’a gidecek olan meş-
hur Molla Nasreddin mecmuası muharriri Ahıskalı 
Ömer Faik Numanzade’yle karşılaştı. İkisi birlik-
te İstanbul’a giderek Sadrazam Talât Paşa, Başku-
mandan Vekili Enver Paşa ve Padişahla görüştüler. 
Keykurun, Azerbaycan’ın istiklâli uğrunda savaşa-
cak ordunun kurulması ve eğitilmesi için yardım 
istedi. Ömer Faik de Enver Paşa’ya hitaben, “Paşam 
ben muharririm. Azerbaycan matbuatında çok çalıştım. 
Azerbaycan halkı, Türklüğünü bihakkın idrak etmiş bir 
millettir; istiklâle lâyıktır. Ancak benim ricam şudur: Bi-
zim kazamız Ahıska, Türkiye hududundadır. Orasının 
ilhakını istiyorum.” dedi. Her ikisinin talepleri de çok 
olumlu karşılandı ve gerekli çalışmaların yapılaca-
ğı söylendi. Bu görüşmeler sonucu, Azerbaycan’a 
gidecek olan Kafkas İslâm Ordusu’nun kurulması 
hazırlıkları başladı.3 Bu sırada Hopa’da bulunan 
Yarbay Halit Bey’e de Ahıska yolu görünüyordu.

3. Bölgenin nüfus yapısı

O zamanlar Güney Kafkasya’da en kalabalık nü-
fus Müslüman-Türklerden meydana gelmekteydi. 
Bu bölgenin tarihî merkezi olan Tiflis şehri, Ahıs-
kalı Ömer Faik Numanzade’nin ifadesiyle ‘Türk 
dünyasının merkezi’ydi. Türkçe gazetelerle birlikte 
ünlü mizah mecmuası Molla Nasreddin bu şehirde 
çıkmaktaydı. Bu şehirde camiler vardı. Âşık Garip 
yurdudur, onun mezarı da buradadır.4

Tiflis’in güney bölgesi Borçalı’dan itibaren batıya  
3 Naki Keykurun, Azerbaycan İstiklâl Mücadelesinden Hatıra-

lar, Ankara, 1998, s. 99.
4 Yunus Zeyrek, “Ana Ben Tiflis’e Varmalı Oldum” Bizim Ahıska 

dergisi, S. 31/Yaz, 2013. 

doğru Türkiye sınırına kadar olan bölgelerin aha-
lisi Türk’tü. Zalka’nın Türkçe konuşan Urumları 
ve oradan Kars sınırımıza kadar uzanan Ahılke-
lek, 1828 Osmanlı-Rus Harbi’ne kadar tamamen 
Türk’tü. Bu savaşta Rusların safında yer alıp eski 
komşularının malına ve canına kast eden Kars, 
Erzurum, Erzincan ve Bayburt Ermenileri, Rus or-
dusu çekilirken, yaşamakta oldukları yerleri terk 
ederek Rusları takip ettiler. Çarlık Rusya’sı onla-
rı Türkiye’den henüz koparmış olduğu Ahıska ve 
Ahılkelek bölgesinde iskân ederek hem bölgenin 
nüfus yapısını değiştirdi ve hem de sonraki sa-
vaşlarda kendisine hizmet edecek hazır bir Kafkas 
toplumu elde etmiş oldular. Nitekim Ermeniler 
gönüllü alaylar kurarak, Kırım Harbi, 93 Harbi ve 
Birinci Dünya Harbi’nde, Rus ordularının önünde 
yer almışlardır. Ermenileştirme diyebileceğimiz 
bu hadise, bilhassa şehir merkezinde olmak üzere 
Ahıska’da da olmuştur. Bu büyük Ermeni iskânı, 
yerli Türk ahalinin hayatını onulmaz derecede et-
kilemiş ve Anadolu’ya göçlere sebep olmuştur. 
Zira Ermeni nüfus bölgenin huzurunu bozmuş ve 
o tarihten itibaren Ahıska bölgesi bir fitne kazanına 
dönmüştür.

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Arda-
han, Batum, Artvin, Ahıska ve Ahılkelek’te nüfus 
yapısı Türklerin lehineydi. İstanbul’daki galip dev-
letlerin temsilcilerine, gazetecilere ve Paris Kon-
feransı üyelerine gönderilmek üzere hazırlanmış 
olan bölgenin etnik haritasındaki 1916 yılı demog-
rafik yapısı tabloda gösterilmiştir.5

4. Brest-Litovsk Antlaması’nın getirdikleri

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Rus or-
dusunun Almanlar karşısında çözülmeye başlama-
sı üzerine Sovyet hükûmeti, Almanlardan müta-
reke istedi. Bunun üzerine Brest-Litovsk’ta 3 Mart 
1918’de imzalanan antlaşmada Türk heyeti de yer 
aldı. 1878’de Çarlık Rusya’sına bırakılan Kars, Ar-
dahan ve Batum’dan ibaret Elviye-i Selâse/Üç Sancak 
bölgesinin plebisit/halk oylaması şartıyla Türkiye’ye 
bırakılması sağlandı. 

Üç Sancak’ta haziran ve temmuz aylarında ta-
mamlanan plebisitte bölge ahalisinin kahir ekse-
riyeti, Türkiye’ye katılmak yönünde oy kullandı. 
Oylama sonuçlarına dair mazbatalarla İstanbul’a 
giden bölge mümessilleri heyeti, anavatana katıl-
ma dileklerini Padişah M. Vahideddin’e arz etti. 
Dolmabahçe Sarayı’nda Padişah’ın kabulü ve böl-
ge ahalisine hitaben yayımladığı Hattı Hümâyun’la 
5 S[erver] F[Feyzullah] Atabek Koblıyan [Altunkale/Adigön] 

Prensi (Mühendis Osman Server Atabek), L’Etat Du Sud-Quest 
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Üç Sancak’ın Türkiye’ye katıldığı resmen ilân 
edildi.

Ermeni ve Gürcü ağırlıklı Mavera-
yı Kafkas Meclisi, Brest-Litovsk Ant-
laşması hükümlerini tanımadığını 
bildirdi ve 13 Nisan’da Türkiye’ye 
karşı savaş ilân etti. Bunun üzeri-
ne Acaralıların da desteğini alan 
ordumuz, 14 Nisan’da Batum’a 
girdi. Aynı gün, Mâvera-yı Kaf-
kas Hükûmeti temsilcileriyle 
Trabzon’da bir aydan beri de-
vam eden müzakereler bir an-
laşma sağlanamadan sona erdi. 
Gürcüler Brest-Litovsk’u tanı-
mamakta ve Batum üzerinde ıs-
rar ederken Ermeniler de Kars’ta 
muhtariyet istiyorlardı.6         

Erzincan-Kars koridorunda de-
vam eden Ermenilerle mücadele, Ni-
san sonlarında Türk askerinin muzaf-
feriyetiyle sona ermişti. 

Brest-Litovsk’ta bölgeyle ilgi yerler, 
1878’de elimizden çıkan Üç Sancak ol-
duğu için, 1828’de kaybedilen Ahıska 
bölgesi orada söz konusu dahi edilmemiş ve dola-
yısıyla buralarda halk oylaması da yapılmamıştır. 
Bundan habersiz olan Üç Sancak ahalisi arasında 
bizzat şahidi olduğumuz bir kara propaganda hal-
kın zihninde yer etmişti; o da şöyleydi: Ahaliye so-
ruldu, Türkiye’yi mi tercih edersiniz, Rusya’yı mı? 
Biz Türkiye’yi tercih ederken Ahıskalılar zenginli-
ğine aldanarak Rusya’yı tercih ettiler! Maalesef bu 
yanlış bilgiler bazı kitaplara katmerli bir üslûpla 
yer almıştır. Şüphesiz daha sonraki yıllarda  
6 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, s. 472.
7 Tablonun aslında yer alan Rus, Yezidî, Alman, Eston, Leh gibi çok 

az miktarda ve sadece belli yerlerde bulunan grupları buraya 
almadık. Söz konusu tabloda Yahudi nüfus bu illerde yalnız 
Ahıska şehrinde yaşamaktadır ve nüfusu 3.235 kadardır.

8 Ahılkelek şehir nüfusuyla ilgili bir rakamın olmaması dikkat 
çekmektedir. Fakat 1828’den itibaren şehrin nüfusunun tama-
men muhacir Ermenilerden meydana geldiği bilinmektedir.  

onulmaz acılar yaşayan Ahıskalılar böyle bir 
iftiradan berîdir.9  Ahıskalıların Batum 

Konferansı’na ve direkt İstanbul’a yap-
tıkları müracaatlara birazdan temas 

edeceğiz.
 

  5. Ahıska’da millî ruhun uyanması

Osmanlı asırlarında Ahıska’dan 
birçok âlim ve devlet adamı 
çıkmış olsa da halkın asrî geliş-
melerden haberdar olduğunu 
söyleyemeyiz. Bu hâl, Ahıskalı 
muallim ve muharrir Ömer Faik 
Numanzade’nin her biri bir fer-

yat sayılabilecek makalelerinde 
açıkça anlatılmaktadır.10 Maama-

fih Birinci Dünya Harbi günlerin-
de Ahıskalı halk şairlerinin coşkun 

destanları takdire şayandır. Ahıska’da 
millî mücadeleden bahsederken onları 
anmamak olmaz.11

Ahıskalı halk ozanı Şehrî, 1915-Sa-
rıkamış harekâtı günlerinde Türk or-
dusunun Ahıska’ya da geleceğini ümit 

ederek uzun bir umut destanı söylemişti:

Efendiler müjde sizlere,
Karşılarız Al-Osman’ı beraber;
Huda emeğimiz vermesin zaya,
Yardımcımız Kerem-kân’ı beraber.

Enver Paşa düşmüş önüne nâsın,
Bozar, alır Ardahan kal’asın,
Siz de silahlanın, kökünü kesin,
Koyman Urum, bir Ermeni beraber.

Sarıkamış felâketinden birkaç sene sonra bölgede  
9 Fehmi Bayraktaroğlu, Posof-Her Yönüyle, İzmir, 1998, s. 26-27.
10	 Bu	makaleler,	Rıdvan	Çitilov	 tarafından	hazırlanarak	2013	yılından	
beri	“Ömer	Faik	Numanzade’nin Matbuat Hayatı”	başlığıyla	Bizim 
Ahıska	dergisinde	neşredilmektedir.

11 Yunus Zeyrek, Ahıska Araştırmaları, Ankara, 2006, s. 73-115.
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Zira Ermeni nüfus bölgenin huzurunu bozmuş ve tarihten itibaren Ahıska bölgesi bir fitne 
kazanına dönmüştür. 

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Ardahan, Batum, Artvin, Ahıska ve Ahılkelek’te 
nüfus yapısı Türklerin lehineydi. İstanbul’daki galip devletlerin temsilcilerine, gazetecilere ve 
Paris Konferansı üyelerine gönderilmek üzere hazırlanmış olan bölgenin etnik haritasındaki 
1916 yılı demografik yapısı şöyleydi:5 

 
Millet Ardahan Batum Artvin Ahıska6 Ahılkelek7 

Müslüman Şehir :        600 
Köy   :   77.700 

2.589 
56.857 

143 
25.146 

315 
51.712 

- 
7.000 

Ermeni Şehir  :     1.040 
Köy    :        280 

5.106 
83 

4.853 
3.658 

17.875 
9.693 

- 
1.500 

Grek Şehir  :       350 
Köy    :       383 

934 
813 

- 
- 

- 
73 

- 
- 

Gürcü Şehir  :          - 
Köy    :          - 

3.559 
419 

- 
- 

1.477 
7.487 

- 
1.230 
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başlaması üzerine Sovyet hükûmeti, Almanlardan mütareke istedi. Bunun üzerine Brest-
Litovsk’ta 3 Mart 1918’de imzalanan antlaşmada Türk heyeti de yer aldı. 1878’de Çarlık 
Rusya’sına bırakılan Kars, Ardahan ve Batum’dan ibaret Elviye-i Selâse/Üç Sancak 
bölgesinin plebisit/halk oylaması şartıyla Türkiye’ye bırakılması sağlandı.  

Üç Sancak’ta haziran ve temmuz aylarında tamamlanan plebisitte bölge ahalisinin kahir 
ekseriyeti, Türkiye’ye katılmak yönünde oy kullandı. Oylama sonuçlarına dair mazbatalarla 
İstanbul’a giden bölge mümessilleri heyeti, anavatana katılma dileklerini Padişah M. 
Vahideddin’e arz etti. Dolmabahçe Sarayı’nda Padişah’ın kabulü ve bölge ahalisine hitaben 
yayımladığı Hattı Hümâyun’la Üç Sancak’ın Türkiye’ye katıldığı resmen ilân edildi. 

Ermeni ve Gürcü ağırlıklı Mavera-yı Kafkas Meclisi, Brest-Litovsk Antlaşması 
hükümlerini tanımadığını bildirdi ve 13 Nisan’da Türkiye’ye karşı savaş ilân etti. Bunun 
üzerine Acaralıların da desteğini alan ordumuz, 14 Nisan’da Batum’a girdi. Aynı gün, 
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müzakereler bir anlaşma sağlanamadan sona erdi. Gürcüler Brest-Litovsk’u tanımamakta ve 
Batum üzerinde ısrar ederken Ermeniler de Kars’ta muhtariyet istiyorlardı.8  

Erzincan-Kars koridorunda devam eden Ermenilerle mücadele, Nisan sonlarında Türk 
askerinin muzafferiyetiyle sona ermişti.  

Brest-Litovsk’ta bölgeyle ilgi yerler, 1878’de elimizden çıkan Üç Sancak olduğu için, 
1828’de kaybedilen Ahıska bölgesi orada söz konusu dahi edilmemiş ve dolayısıyla buralarda 
halk oylaması da yapılmamıştır. Bundan habersiz olan Üç Sancak ahalisi arasında bizzat 
şahidi olduğumuz bir kara propaganda halkın zihninde yer etmişti; o da şöyleydi: Ahaliye 
soruldu, Türkiye’yi mi tercih edersiniz, Rusya’yı mı? Biz Türkiye’yi tercih ederken 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 S[erver] F[Feyzullah] Atabek Koblıyan [Altunkale/Adigön] Prensi (Mühendis Osman Server Atabek), L’Etat 

Du Sud-Quest Du Caucase (Güney-Batı Kafkasya Devleti) eki, Batum, 1919. 
6 Tablonun aslında yer alan Rus, Yezidî, Alman, Eston, Leh gibi çok az miktarda ve sadece belli yerlerde bulunan 

grupları buraya almadık. Söz konusu tabloda Yahudi nüfus bu illerde yalnız Ahıska şehrinde yaşamaktadır ve 
nüfusu 3.235 kadardır.	  

7 Ahılkelek şehir nüfusuyla ilgili bir rakamın olmaması dikkat çekmektedir. Fakat 1828’den itibaren şehrin 
nüfusunun tamamen Ermenilerden meydana geldiği bilinmektedir.   

8 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, s. 472. 
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cereyan eden Gürcü harbi günlerinde Azgurlu 
ozan İsmail, 1919’un hercümerç günlerinde Gürcü-
lerin yağmacılığını ve yerli ahaliden bazı hainlerin 
yaptıklarını dile getirir. Bu destanın ilk iki dörtlü-
ğünü verelim.

Kulak verin Ehl-i İslâm olanlar,
Dinleyin sözümü nasıl iş oldu;
Münafıklar murad aldı, sevindi,
Müminler ağlaştı, gözü yaş oldu.

Gürcüler İslâm’a attı hareket,
Yeryüzünden kalktı hayır bereket;
Martın sonlarında eyyam-ı şiddet,
Zehir döktü, nevbaharı kış oldu.

6. Ahıska’da millî teşkilâtlanma

Bölgenin yerli Türk ahalisi, kaygılar 
içinde, yarınlarının ne olacağını merak 
ederken kendini yeni bir mücadelenin 
içinde buldu. 

Ahıskalı Hukukçu ve Maden 
Mühendisi Osman Server Bey, Sa-
rıkamış Harbi’nden sonra yaşanan 
korkunç katliamların yaralarını sar-
mak amacıyla bölgenin şehir ve ka-
sabalarında şubeler açmış olan Bakü 
Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi Baş-
kanı Dr. Husrev Bey’le Nazar Alioğlu 
İsmail Bey’in delâletiyle hemşehrileri-
ni uyandırmaya ve teşkilâtlandırmaya 
başladı.12 Cephelerden çekilmekte olan 
Rus askerinin silâhlarını alarak halka 
dağıtmaya çalıştı. Böylece Ermeni ve Gür-
cülere karşı bir savunma hattı oluşturdu. 
Ahıska’da başladığı bu faaliyeti, Posof ve 
Ardahan’a kadar genişletti. Ardahan’dan 
Dikanlı Hafız Efendi’yle Posof’tan Hamşi-
oğlu Aslan Bey de onun yanında yer aldılar. Bu fa-
aliyetin bir parçası olmak üzere Abastuban’da bir 
alay teşkil edildi. Bu alaya yerli ahaliden de asker 
toplanarak silâhlandırıldı. Alayın taburları Azgur, 
Koblıyan (Adigön), Hırtız, Uravel ve Kılde nahi-
yelerindeydi. Osman Server Bey, 1918 Mart sonla-
rında Azgurlu Efrayim’le yeğeni Ahmet Cevdet’i 
Hopa’da bulunan 3. Kafkas Tümeni Komutanı Halit  
12 Osman Server Atabek (1886-1962), Ahıska’da tarihî Atabek 

sülâlesine mensup, Rusya’da hukuk ve Almanya’da maden ve zira-
at mühendisliği tahsili yapmış; teşkilâtçılığı, millî duygu ve düşün-
celeri fevkalâde sağlam bir millî kahramandır. Onun, memleketini 
savunmadaki faaliyeti ve yiğitliği her türlü methiyenin üzerinde-
dir. TBMM’nin ilk döneminde Ardahan Mebusu iken ikinci devre 
seçiminde halkın arzusu hilâfına haksızlığa uğramıştır. 

Bey’e göndererek Ahıska ve Ardahan’da duruma 
hâkim olduklarını ve Türk askerini beklediklerini 
bildirdi.13 Bu bilgi ve davet üzerine harekete geçen 
Halit Bey, Artvin üzerinden 3 Nisan’da Ardahan’a 
ve 4 Nisan’da da Posof ve Ahıska’ya geldi. Abas-
tuban’daki 8. Alay’ı kendi tümenine dâhil ederek 
o günlerde taşkınlıklara başlamış olan Ermeni-
leri bertaraf edip şehre hâkim oldu.14 Mâverâ-yı 
Kafkas Hükûmeti’nin Ahıska Mutasarrıfı İnguş-
lu Miralay Mehmet Gudayef (Hudayef)’ti. Ha-
lit Paşa’nın yanında yer alan Uravel Kaymakamı 
Efsel Musakiyef ve Koblıyan Kaymakamı Zanavlı 

Reşit Ağa’nın görevi devam etti. Posof Kay-
makamlığına da Makedonyalı bir ailenin 

varisi olan Şakir Beyoğlu Ahmet Bey 
tayin edilmişti. Bu adam, bölgenin 

en nüfuzlu ailesi olan Hamşioğul-
larından bir hanımla evlenmişti. 
Sonra karısından ayrılmış ve 
Hamşioğullarıyla da arası açıl-
mıştı. Kendisi içten içe Gürcü 
taraftarıydı, nitekim daha son-
ra hainliği görülecek ve bunu 
canıyla ödeyecektir.15

7. Batum Konferansı

Türk askerinin ilerleyişi 
üzerine ne yapacağını şaşır-
mış olan Mâverâ-yı Kafkas 
Hükûmeti, Türk heyetinin or-

taya koyduğu şartları kabul et-
mek zorunda kaldı. Trabzon’da 

kesilen müzakerelere 11 Mayıs’tan 
itibaren Batum’da devam edildi. 

Adliye Nazırı Halil (Menteşe) Bey’in 
başkanlığında Batum’a gelen Türk 
heyeti, yeni bir çıkışla Ahıska ve 
Ahılkelek kazalarının da Türkiye’ye 

bağlanmasını istedi. Zira Gürcü ve Ermeniler, hem 
Brest-Litovsk’u kabul etmemiş hem de savaş ilân 
ederek kan dökülmesine sebep olmuşlardı.

Konferansın devam ettiği günlerde Batum’a  
13 Daha sonra Azerbaycan’da bakanlık yapmış olan Ahmet Cev-

det Bey hakkında bilgi için bkz. Şahane Rehimli, “Ahmet Pepi-
nov Aslında Kimdi?” Bizim Ahıska dergisi, S. 51/Yaz, 2018.

14 Kırzıoğlu, Kars İli-Çıldır Ardahan Hanak Posof, Ankara, 1966, s. 55.
Not: Bölgedeki askerî hareketlerle ilgili tarihlerin bazen birbirini 
tutmadığını görmekteyiz. Bölgede cereyan eden hadisleri hikâye 
den birinci el kaynaklarda dahi tarihlendirmenin ihmal edilmiş 
olması şayanı-ı teessüftür. Herhalde iyi bir kronolojiye ihtiyaç 
vardır. Bu husus, Sarıkamış Harbi kronolojisi üzerinde çalışırken 
de dikkatimizi çekmişti. Bkz. Y. Zeyrek, Sarıkamış Harbi ve Bir 
Kronoloji Denemesi, Bizim Ahıska dergisi, S. 33/Kış, 2014. 

15 Bu konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Yunus Zeyrek, Posof’un 
Çizgileri, Ankara, 2013, s. 11-114. 
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gelen bir heyet Ahıska ve Ahılkelek Kazaları Müslü-
man Ahalisinin Kararı başlıklı ve 26 Mayıs 1918 ta-
rihli bir beyannameyi açıkladı. Altında kırk temsil-
cinin imzası bulunan bu beyannamede kısaca şöyle 
denilmekteydi:

“Rus İhtilâli, Çarlık rejiminde yaşayan milletlerin 
kendi kaderini tayin hakkı vermiştir. Ahıska ve Ahıl-
kelek kazaları, 300 yıl Türk hâkimiyetinde yaşamış ve 
1828’de Türkiye’den zorla koparılmıştır. Bu kazaların 
ahalisinin kahir ekseriyeti Türk’tür ve Türkiye ile 
manevî bağlarını hiçbir zaman kesmemiştir. Kafkas 
cephesinde ateş sustuğu hâlde Gürcüler ve Ermeni-
ler, memleketimizi kan ve ateşe boğmuş, birçok köyü 
yakıp yıkmıştır. Mâverâ-yı Kafkas Hükûmeti, bizim 
sadık vatandaşlar olmamızı dikkate almamış, bize gü-
venmemiş ve taleplerimizi yerine getirmemiştir. Bu 
sebeple biz de Gürcülere güvenmiyor ve yakın gele-
cekte büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağımızı dü-
şünüyoruz. Gürcistan yönetiminde yaşayamayız. Bu 
sebeplerle bu iki kazanın Türkiye’ye ilhak edilmesini 
istiyoruz. Halkımızın son kararı budur. Türkiye bu 
isteğimizi kabul etmezse son kurşuna kadar savaşma-
ya kararlıyız.”16

Ahıska ve Ahılkelek kazalarının bu talebi nor-
mal şartlarda hem haklı ve hem de hukukîydi. Zira 
buralar 1828 Harbi sonrası savaş tazminatı yerine 
Rusya’ya bırakılmıştı. Şimdi değişen yönetim yani 
Sovyet Hükûmeti, milletlerin kendi mukadderatını  
16 Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara, 

2001, s. 153-154.

kendilerinin tayin edeceğini 
beyan etmişti. Ahıskalıların 
bu talebine Sovyet Hükûmeti 
itiraz etmemeli ve Mâverâ-yı 
Kafkas Hükûmeti de bu kararı 
geçerli saymalıydı. 

Kaldı ki ihtilâlin içinde 
(Kasım 1917’de), Stalin ve Or-
jonikidje gibi Bolşeviklerle, 
Tseretelli, Çheidze, Gegeçkori, 
Jordaniya, Mdivani ve Çhen-
keli gibi ünlü Menşevikler, ya-
yımlanan bu karara herhangi 
bir itirazda bulunmamışlardı.17

Halil Bey, Ahıska ve Ahıl-
kelek ahalisinin bu kararını 
kabul ederek Mâverâ-yı Kaf-
kas temsilcilerine bildirdi. 
Gürcüler bu karara itiraz ede-
rek protesto ettiler. Halil Bey, 
Gürcü ve Ermenilerin Müslü-
man ahaliye yaptıkları meza-
limin karşılığı olarak yalnız 

Batum değil Ahıska ve Ahılkelek’in de Türkiye’ye 
bırakılmasını istedi. Karşı taraf bu şartı kabul et-
mek zorunda kaldı. Böylece Türk sınırı 1828 Harbi 
öncesindeki noktaya ulaşmış oldu. Gürcistan’la 4 
Haziran’da imzalanan antlaşma da bu şekilde ka-
rara bağlandı.18   

Batum müzakerelerinin devam ettiği sırada 26 
Mayıs’ta Mâverâ-yı Kafkas Hükûmeti dağılmış; 
Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan bağımsız-
lık ilân etmişlerdi. Gürcü ve Ermeni hükûmetleri, 
Batum antlaşmalarının baskıyla gerçekleştiğini 
ileri sürseler de yapacakları bir şey yoktu. Zira 
Türk ordusu Batum ve Ahıska’ya gelmiş, aşağıda 
Gümrü’yü almış, hatta Tiflis’e yürümek dahi söz 
konusu olmuştu.

Batum’da Gürcülerle yapılan son müzakereyi 
Türk Heyeti Başkanı Halil Bey’den dinleyelim: 
“Enver Paşa, Miralay Halit Bey ile Ahıska Müslü-
manlarını silâhlandırmış, bize iltihak etmek için Gür-
cülerle dövüşüyorlar. Biz Ahıska’yı istiyoruz, Gür-
cüler vermiyor, Müslüman ahali ile harp ediyorlardı. 
Ermenileri tepeledikten sonra Gürcülere sıra gelmişti. 
Hükûmetin emriyle Gürcü Hükûmeti’ne 48 saat müh-
letle bir ültimatom verdim.” 

Gürcü tarafı razı olmamış, bu ültimatoma 
karşı baştan savma bir cevap göndermişler. 
Ahıska meselesini yakından takip eden Enver 
17 Kurat, age. s. 4458, 475.
18 Kurat, age, s. 475.
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Paşa, böyle ters bir durumda, 
ertesi günü olumlu bir cevap alı-
namadığı takdirde orduya Tiflis 
üzerine yürüme emri vermiştir. 
Bu kararlı tutum karşısında ısrar 
edemeyen Gürcü tarafıyla sınır 
tespit edildi. Abastuban Boğazı 
ve kaplıca bölgesi Gürcülere bıra-
kıldı, Ahıska Türkiye’de kaldı.19

O günleri bizzat yaşayan Ahıs-
ka/Hırtızlı Binali Bey’in hatırala-
rından özetleyelim: “Rus zamanı 
Ahıska kaymakamı Gudayef, Nahiye 
Müdürü Efsel, Kuzey Kafkasyalı Çe-
çen Türklerinden olup gayet cesur, 
milliyetçi ve erkek adamlardı.20 Gayet 
zeki Ömer Faik, Azgurlu Efrayim, 
Seyfettin, Mecit, Tevfik, Mühendis 
Server, Bahşi ve Ziya Beyler Koblı-
yan nahiyesi merkezi Rabat’ta Bahşi 
Bey’in evinde toplanarak kararlarımı-
zı gözden geçirdik. Gürcüler bizi Yu-
karı Acara’da Hula’daki Cemal Paşa 
Sarayı’na müzakereye çağırdılar. 
Gudayef, Ömer Faik ve Efsel’le ben 
gittik. Biz ısrarla istiklâliyetimizi 
istedik. Onlar da parlamentoya  
19 Halil Menteşe’nin Anıları, İstanbul, 1986, s. 229-230.
20 Kars Parlamentosu Kâtibi Ahıskalı Albay Fahri Atabaş’ın notlarında 

Gudayef (Hudaoğlu Mehmet Bey)’le Kars Hükûmeti’nin faal üye-
lerinden Karaşarlı Rıza Bey’in daha sonra milliyetçilik suçlamasıyla 
Bakü’de kurşuna dizildiği belirtilmektedir. Kahramanlığı ve sada-
kati dillere destan olan Efsel Bey hakkında sınırlı da olsa yeni bilgi-
lere ulaştık. Daha önce hakkında birkaç yazı kaleme aldığımız Kars 
Hükûmeti Cumhurbaşkanı Cihangiroğlu İbrahim Bey, onun Vladi-
kafkaslı (Terekkale) olduğundan bahisle “Muhtemelen İnguştu. Pan-
İslâm taraftarı, çok âlicenap bir gençti.” diyerek sitayişle bahsetmektedir. 
Y. Zeyrek, Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti Reisi Cihangiroğlu İbrahim 
Bey’in Kars Millî Şûra Hatıraları, Bizim Ahıska dergisi, S. 43/Yaz, 2016. 
Efsel Bey’in Posof’ta şehit edilmesiyle ilgi Azerbaycan gazetesinde 
çıkan ve muhtemelen bölgede bulunan Bakü Cemiyet-i Hayriyesi gö-
revlilerinden birinin kaleminden çıkan “Teessüflü Bir Yitik” baş-
lıklı haber de değerlidir: “Ahıska ve Ardahan facialarında düşmanın 
nâmerdâne bir surette hücum ve tecavüzüne duçâr olup elîm bir hâlde parça 
parça edilerek öldürülen bir şahıs vardır ki namusu, necabeti, kahramanlı-
ğıyla bütün Ahıska ve Ardahanlılar arasında nâm bırakmıştır. Bu, Efdal 
(Efsel) Bey Musakiyef’dir. Musakiyef, vatanı şimalî Kafkasya’yı terk ederek 
birçok yıllar Ömer Faik Efendi ile beraber Ahıska’da çalışmış ve çalıştığı 
işlerde sadakat, iman, fikir ve meslekte sebat gibi hasletleri metin bir surette 
göstermiştir. Efdal Bey ağırbaşlı, ince düşünceli, sulhperver, halûk bir şa-
hıs idi. Ekseriya pulsuz (parasız), muhtaç bir hâlde kaldığı zamanda yine 
cemaat işinden ayrılmamış, bütün Ahıskalılar arasında fedakârlığıyla, mü-
cahedesiyle bellenmiş idi. O öldü, fakat onu tanıyan pek çok kimseler, onun 
hâtırasını saklayacaklardır. Zavallının muhtaç ve kimsesiz ailesi kalmıştır. 
Bakü Cemiyet-i Hayriye’si ve başka müesseseler onun Ardahan’ın soğuk 
mahallinde ye’sler, feryatlar, elemler içerisinde kalan ailesine yardım etseler 
en sevaplı bir iş görmüş olurlar. Allah Musakiyef’e rahmet etsin ve bu şehide 
karşı da bütün semahatli (cömert)  yoldaş ve idarelerin ianede bulunmaları-
nı dileriz.” Azerbaycan gazetesi, No. 181, Bakü, 15 Mayıs 1919.
Efsel Bey’in şehadetiyle ilgi geniş bilgi için bkz. Y. Zeyrek, 
Posof’un Çizgileri, Ankara, 2013, s. 115-118.

bildireceklerini söylediler.  Acara 
müzakerelerinden birkaç gün sonra 
her taraftan Ahıska’yı muhasara et-
tik. İşte Gürcü ve Ermenilere karşı 
millî mücadelede ilk olarak Ahıska 
ahalisi Türkleri silâh kullanarak ilk 
kurşunu attık. Bizi Tiflis’e müza-
kereye çağırdılar.  Efsel Bey’le ben 
gittik. Gegeçkori’yle görüştük. Kars 
Vali Muavini Dağıstanlı Alihan 
Kantemir Ahıska’ya geldi. Bizi Kars 
Hükûmeti’ne katılmaya davet etti. 
Biz de kabul ettik. Ahıska, Gürcü 
Kumandanı General Makayof’un 
elindeydi. Bizim Tabur Kumandanı 
Mehmet Bey’i hududa çağırdı, be-
raber gittik. Makayof’un yanında 3. 
Ordu’dan gönderilen Kurmay Yüz-
başı Bey’le mülâki olduk. O, Gürcü 
Hükûmeti’yle uyuşup Ahıska’yı tes-
lim almaya gelmişti. Beraberce gidip 
şehri Gürcülerden teslim aldık. İki 
gün sonra da Tümen gelip şehre gir-
di. Altı ay sonra yapılan Moskova 
görüşmelerinde 3. Tümen Ahıska’yı 
terk etti. Halit Bey, vedalaşmak için 
Ahıska eşrafını camide topladı. Su-

bay, çavuş, silâh ve mühimmat verdi. Gürcü askeri 
şehre doldu. Evlerimizi basıp bizi Tevkif ederek Tiflis 
hapishanesine götürdüler. Kars Millî Şura askeri gel-
di. Ardahan’dan Hamşioğlu Rasim Bey, Posof askeriy-
le Efsel ve Server Beyler, Halit Bey’in bıraktığı kuvvet-
le birlikte Ahıska’ya hücumla Gürcü askerini bozdular 
ve Borcom’a attılar.”21

8. Batum ve Bakü’den Mondros’a

1918 yılının yaz mevsimi Üç Sancak’ta halk 
oylaması işleriyle meşgul olundu. Sancak tem-
silcilerinden meydana gelen bir heyet oylama 
sonuçlarıyla ilgili mazbataları alıp İstanbul’a git-
tiler. 15 Ağustos’ta Sadrazam, Başkumandan Ve-
kili ve Padişah’la görüştüler. Yayımlanan Hatt-ı 
Hümayun’la buraların Türkiye’ye ilhakı resmiyet 
kazanmış oldu. 

Yine aynı zaman içinde Kafkas İslâm Ordu-
muz, Bakü üzerine yürümüş ve çetin muhare-
belerden sonra 15 Eylül’de Bakü’yü Bolşevik 
Rus ve Ermenilerden kurtarmıştı. Bu gelişmeler, 
Sovyet yönetimi tarafından tepkiyle karşılan-
dı. Brest-Litovsk Antlaşması’nın Türkiye ilgili 
maddelerini feshettiğini açıkladı. Sözde mütte-
fikimiz olan ve Kafkasya’da karşımızda yer alan 
21 Yunus Zeyrek, Ahıska Gül İdi Gitti, Ankara, 2015, s. 40-45.

Efsel Bey’in şehadetiyle ilgili 
Azerbaycan gazetesinde çıkan 
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Almanya da Rus görüşünden yana tavır aldı. 
İstanbul Hükûmeti askerimizi Ahıska’dan çekti. 
Halk arasında hayal kırıklığına yol aşan bu ge-
lişme karşısında bazı aileler Anadolu’ya doğru 
göç etmeye başladı.22 

Türk askeri 21 Ekim’de çekilince İngiliz işga-
line kadar geçen süre içinde şartlar iyice karma-
şık bir hâl aldı. Memleket, bu kısa zaman içinde 
sırtlan payını bölüşmek amacıyla Gürcü-Ermeni 
kapışmasının sahası hâline geldi. Yerli Türk aha-
li bu silâhlı boğuşmada arada kaldı ve çok za-
rar gördü. Ermeniler, koyun boğazlar gibi insan 
katlediyorlardı. Gürcüler de kendi hâkimiyetini 
kabul ettirmek için zulüm ve katliamda Ermeni-
lerden geri kalmıyorlardı.23

9. Mondros Mütarekesi’nden sonra

Birinci Dünya Savaşı’nın başta Çanakkale ve 
Kutul-Amare olmak üzere dört bir cephesinde 
zaferler kazanan ordumuz, maalesef Filistin cep-
hesinde bozulmuştu. Hicaz, Filistin ve Suriye’den 
Anadolu’ya çekilmenin son safhasında Osman-
lı Devleti dört yıl boyunca kahramanca savaştı-
ğı düşmandan mütareke talebinde bulundu. 30 
Ekim 1918 tarihinde Mondros adasında bir İngi-
liz zırhlısında imzalanan mütareke şartları çok 
ağırdı. O günlerde Kafkas cephesinde de parlak 
muharebe ve yürüyüşlerle Erzincan’dan Hazar 
Denizi’ne kadar Azerbaycan koridoru açılmış, 
Bakü ve Dağıstan hürriyete kavuşmuştu. Sarıka-
mış bozgunumuzun öcü alınmış, Kars, Ardahan, 
Batum ve hatta Ahıska bölgesi anavatana kavuş-
muştu. Hâlbuki bu mütareke ordumuzun bu hak-
lı yürüyüşünü bir kalemde siliyor, ulaştığı bütün 
menzillerden geri çekilmesini emrediyordu. 12 
Şubat 1918’de başlayan serî yürüyüşümüzle hak-
sız yere istilâ edilmiş topraklarımızı ve zulümler-
den halâs ettiğimiz kardeşlerimizi yeniden kan ve 
ateşe terk ediyorduk.

Mütareke’nin ayak seslerinin hissedildiği sı-
rada Ahıska, Kars, Ardahan ve Batum’da mahallî 
teşkilâtlanmalar başladı. Halit Bey’in delâletiyle 
Ahıska’da Ömer Faik Bey öncülüğünde 29 Ekim’de 
mahallî bir yönetim kuruldu. Bunu müteakiben 
5 Kasım’da Kars’ta Millî Şûra teşkil edildi. Kars 
Millî Şurası, 17/18 Ocak 1919’da Cenûb-i Garbî Kaf-
kas Hükûmet-i Muvakkata-i Milliyesi adını alacak, Ba-
tum ve Ahıska’dan Nahcivan’a kadar olan mahallî 
22 Serpil Sürmeli, Türk-Gürcü İlişkileri, Ankara,2001, s. 318-319.
23 S[erver] F[Feyzullah] Atabek Koblıyan [Altunkale/Adigö] Pren-

si (Mühendis Osman Server Atabek), L’Etat Du Sud-Quest Du Ca-
ucase (Güney-Batı Kafkasya Devleti), Halkının Haklarını Müdafaa 
Merkez Komitesi tarafından neşredilmiştir), Batum, 1919, s. 3-4.

teşkilâtları bir araya toplayarak Kars merkezli bir 
hükûmet kuracaktır. Bu hükûmetin Cumhurbaşka-
nı Cihangiroğlu İbrahim Bey’dir.24

Nitekim ordumuz 4 Aralık 1918’de Ahıska’yı 
tahliye eder etmez ‘İngilizlerin muvafakatiyle’ 
Gürcüler Ahıska’yı işgal ettiler. Gürcü işgal günle-
rine dair elimizde iki beyanname var. Biri Harbiye 
Nâzırı Georgadze, diğeri Başkumandan Hunikad-
ze imzasını taşımaktadır. Ahıska Ahalisine hitaben 
yazılan bu beyannamelerde ortak mesaj şudur: “Siz 
bizim Müslüman Gürcü kardeşlerimizsiniz. Size her 
türlü hürriyet ve medeniyeti getiriyoruz. Sizi Türkiye’ye 
bağlamak isteyen müfsitlere aldanmayınız, vs…”25

Bu vaadlere rağmen Ahıska ve Posof köylerinde 
yaptıklarını burada uzun uzun kaleme dökmeye-
ceğiz. Paris Konferansı’na sunulmak üzere büyük 
devletlerin temsilcilerine verilen muhtıralarda bu 
zarar ziyanın dökümü teferruatıyla yer almaktadır. 
“Ahıska’nın yol boyunda yer alan Azgur, Zohtev, Ze-
nuban, Zigila, Kılde, Hırtız, Aspinza, Rustav köyleri 
ahalisi evinden çıkamamış, tarlalarını bile ekeme-
miştir. Dağ köyleri ise emniyet için 10-12 hane bir-
likte araziye çıkmışlardır. Zira Gürcüler yol kesici-
lik yapıyor ve çiftçilerin çalıştığı esnada öküzlerini 
bile gasp ediyorlardı. Hasat mevsimi geldiğinde 
nakil vasıtaları olmadığından tahıl ve samanların 
çoğu tarlalarda çürümeye terk ediliyordu. Netice-
de halk, varlık içinde kıtlık çekiyordu. Tutuklama, 
ırza tasallut, yağmacılık vardı. Halkın hürmet etti-
ği şahıslar göz önünde haksız yere öldürülüyordu. 
Kimse korkusundan onun cenazesini bile kaldır-
maya cesaret edemiyordu. Gürcü kıtalarının yap-
tıkları kötülüklerin tasviri mümkün değil.”26

1918 Temmuz’unda kaleme alınan bir ra-
porda da Gürcülerin Posof’ta yaptığı fenalıklar 
dile getirilmektedir. Burada özetle şu haberler 
yer almaktadır: “Gürcüler Ahıska ve Ahılkelek mü-
dafaa hatlarını kırdıktan sonra Posof’a doğru ilerle-
diler. Tazminat olarak ev eşyası, yiyecek ve hayvan 
topladılar. Rehine olarak eşraftan kırk kişiyi tevkif 
ettiler. O sırada Kars Hükûmeti kuvvetleri Posof’a 
doğru yürüyerek Gürcüleri geri attı. Gürcü kuvvet-
leri bir hafta sonra yeni bir taarruzla Posof’u işgal et-
tiler. Camileriyle birlikte Pala, Ğume, Papola, Cilva-
na, Puma, Badele, Zendar, Caksuyu, Tepezümde’den 
ibaret dokuz köyü yaktılar. Bu faciada kadın, yaşlı 
24 Yunus Zeyrek, “Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti Reisi Ci-

hangiroğlu İbrahim Bey’in Kars Millî Şûra Hatıraları” Bizim 
Ahıska dergisi, S. 43/Yaz 2016.

25 Nusret Kopuzlu (Y.Z.), “Tarih Gürcistan’ın Kapısını Çalıyor” Bi-
zim Ahıska dergisi, S. 44/Sonbahar, 2016.

26 Server F. Atabek, “Ahıska ve Ahılkelek Müslümanları Millî 
Komitesi Başkanı Mutaza Bey’in Raporu” L’Etat Du Sud-Quest 
Du Caucase, s. 18-20.
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çoluk çocuk 390 kişi hayatını kaybetti. 
Bu köylerin ele geçen her şeyi yağma-
landı. Aynı şeyler Ardahan, Göle ve 
Çıldır’da da yapıldı.”27 

Ahıska ve Ahılkelek hal-
kının mümessilleri bölgede 
meydana gelen mezalimi 
açıkça ve delillerle ortaya 
koyduktan sonra şu ortak 
karara varmışlardı: “Ahıska 
ve Ahılkelek kazalarının mü-
messili olan bizler, bir defa 
daha beyan ederiz ki, halkı-
nın %92’si Müslüman olan 
bu iki kaza, hiçbir suretle 
Gürcü hâkimiyetine taham-
mül edemez. Zira bu kaza-
larda azınlıkta olan Gür-
cüler, malımıza, canımıza 
ve şerefimize birçok defalar 
kast etmişlerdir. Bunun için 
onlarla üç ay çarpıştı. Yal-
nız bu mücadele bile onların 
hâkimiyeti altında yaşamamı-
zın imkânsız olduğunu ispat 
etmeye kâfidir.”28 

Mütareke haberi cephe 
komutanlıklarına bildirildi. 
Bu haber, asker üzerinde mo-
rallerin bozulmasında sebep ol-
duğu gibi bölge halkını da ye’s ve 
ümitsizliğe sevk etmişti. Kars’tan 
İstanbul’a dönmekte olan Şark Cep-
hesi Kumandanı Kâzım Karabekir, 6 
Kasım’da Ahıska’dadır. 3. Tümen Komutanı 
Halit Bey, Köprübaşı’nda onu beklemektedir. 
Her tarafta ye’s ve teessür var. Gürcü zulmün-
den endişe etmektedirler. Karabekir onları tesel-
li eder, ümit kesmeyin, der. Ahıska’dan Batum’a 
hareketle o geceyi Adigön’de geçirir. Muntazam 
evlerini ve halkının da medenî vasfını görür.29  

10.  Ardahan kongreleri

Halit Bey ve tümeni, 4 Aralık 1918’de Ahıska’dan 
çekildi, ertesi günü tümeniyle Ardahan’a geldi. En-
ver Paşa tarafından gönderilen emirle Ardahan’a gel-
miş olan kuryeler öncülüğünde 3 Ocak’ta başlayan  
27 Server F. Atabek, “Ardahan Müslümanları Millî Merkez Komi-

tesi Başkanı Rasim Bey’in Raporu” L’Etat Du Sud-Quest Du Ca-
ucase, s. 10-13.

28 Server F. Atabek, “Ahıska ve Ahılkelek Kazaları Geçici Komi-
serliğinin Raporu” L’Etat Du Sud-Quest Du Caucase, s. 17.

29 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1960, s. 587.

kongreye başkanlık etti. Bu kongre 8 
kişiyle yapıldı. İkinci kongre, önceki 

delegelere 12 kişinin de katılma-
sıyla 7-9 Ocak’ta tamamlandı. 

Bu iki kongrede yapılan mü-
zakerelerle bölgeden çekil-
mekte olan ordumuzdan ye-
terli desteğin sağlanmasına,  
Mütareke’nin ağır şartları-
nın asla kabul edilmemesi-
ne, Kars’ta geniş kapsamlı 
bir kongrenin yapılması-
na karar verildi.30

 Ne yazık ki Kars’taki 
İngiliz işgal kuvveti, 
Kars Hükûmeti’ne ka-
bul ettirmek istediği 
Ermenilerle ilgili ka-
rarları reddeden Kars 
Hükûmeti Parlamen-
tosunu basarak kabine 
üyelerini tutuklamış 
ve Malta’ya sürmüştür. 
Kars’ı da önce kukla bir 

yönetime, sonra da Erme-
nilere teslim etmiştir.31 

Nitekim Anadolu’yu bir 
baştan öbür başa saran millî 

mücadelenin en parlak ışığının 
önce Ardahan’dan parladığını 

söyleyebiliriz. 

  11. Gürcülerle mücadele ve   
Ardahan’ın işgali

Mondros Mütarekesi’nden sonra ordularımız 
Kafkasya’dan ve Elviye-i Selâse’den çekilmeye başla-
dı. Kars’taki 9. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa 
mühimmat ve erzakı içeriye nakledebilmek için 
hayli ayak sürüyerek ağırlıkları Erzurum’a naklet-
ti. Halit Bey’in karargâhı da Ardahan’dan Oltu’ya 
geldi. Artık bölge İngiliz nüfuzuna geçmişti. Kars 
yolu Ermenilere, Ardahan yolu da Gürcülere açıl-
mıştı. 1 Mart’ta Azgur ve ertesi günü Ahıska’ya ge-
len Gürcü ordusu Posof’a doğru ilerlerken Mühen-
dis Server Bey komutasındaki mahallî kuvvetlerin 
direnişiyle karşılaştı. Bu direnme karşısında tutu-
namayan Gürcüler Azgur Boğazı ötesine çekildiler. 
Gürcü Generali Kvinitadze, komuta ettiği büyük 
30 M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Cenûb-i Garbî Kafkas Cumhuriyeti” Türk 

Kültürü dergisi, S. 72, Eylül 1968.
31 Yunus Zeyrek, “Kars Kafkas Cumhuriyeti Hükûmeti” Bizim Ahıska 

dergisi, S. 29/Kış, 2013; Yunus Zeyrek, “94. Yılında Kars Millî Şûra 
Hükûmeti Üzerine Notlar” Bizim Ahıska dergisi, S. 30/Bahar, 2013.
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bir orduyla yeniden taarruza geçerek Ahıska’ya 
geldi. Türk kuvvetleri iki haftalık bir muharebe-
den sonra dayanamadı ve Posof’a çekildi. İki gün 
de Ulgar Dağı yamacındaki Hanyeri Geçidi’nde çar-
pışmaya devam etti. Ahılkelek üzerinden de destek 
alan Gürcüler karşısında tutunamayarak Oltu’ya 
geldi.32

Kars Hükûmeti’nin Hariciye Vekili Fahret-
tin (Erdoğan) Bey o günleri şöyle anlatmaktadır: 
“Ahıska’da Gürcülerle olan ilk 
muharebede, Halit Paşa’nın orada 
vücuda getirip yerli halktan teşkil 
fırka ve başında topçu kumandanı 
sıfatıyla Mühendis Server Bey. 
Gürcülerin kuvveti 20 bin. Yerli 
halkın 5-6 binden mürekkep ol-
dukları hâlde bir meydan muha-
rebesi vererek Gürcüleri bozup 
karargâhı ve erkân heyeti zabiti 
esir aldıktan sonra da millî kuvvet 
Gürcüleri Azgur Boğazı’na kadar 
takip etmişlerdi. Harbi idare eden 
Mühendis Server Bey’di. Ata-
beklerden Feyzullah Bey’in oğlu 
(Almanya’da tahsil görmüş) Os-
man Server, Maden Arama Ens-
titüsünde maden mühendisidir 
(1943). Gürcüler bunda muvaffak 
olamayınca İngilizlerin yardımıy-
la ikinci kuvvetli bir Gürcü ordu-
su hazırlayarak Posof üzerinden 
Ardahan’a yürümek üzere hare-
kete geçtiler. Buna karşılık 9. Fır-
kadan bir tabur, Binbaşı Abdüllâtif Bey kumandasında 
gayrı resmî olarak makineli tüfekle Oltu’dan geldi. Top-
ları yoktu. İbrahim Bey Kars’tan geldi. Server Bey yine 
top başında vuruştular. Posof’ta muharebe ederek yerli 
Göle ve Ardahan taburlarının bozulması üzerine, Posof 
Kaymakamı olan Ahmet Bey de hıyanet yaparak millî 
kuvveti arkadan tehdide başlamıştı. Bu sırada teşkilâtta 
çalışan Efsel Bey’i Posof’ta yalnız bularak öldürmüş, ce-
nazesini de camiye koymuşlardı. Bu muharebeden geri 
dönen hükûmet kuvvetlerimiz Posof’tan geçerken Efsel 
Bey’in öldürüldüğü haberini aldıklarında Ahmet Bey 
ve oğlunu tutarak idam edip gelmişlerdir. Gürcüler de 
Posof’tan ileri geçemedi. Fakat Ahıska düşmüştü. Üçün-
cü defa Gürcüler Millî Şûra düştükten sonra Ardahan’a 
yürüyüp aldılar.”33

Ardahan’a gelen Gürcü Kumandanı Kvinitadze, 
32 Kırzıoğlu M. Fahrettin, “Mühendis Osman Server Atabek” Kars 

İli-Çıldır Ardahan Hanak Posof, Ankara, 1966, s. 56.
33 Bu bilgiler, Kırzıoğlu tarafından 14.V.1943 günü bizzat Fahret-

tin Erdoğan’ın ağzından derlenmiş eski el yazısı hâlindeki not-
lardan alınmıştır.  

bu muharebeleri anlatırken kendi hükûmetiyle 
yaşadığı görüş ayrılıklarından da bahsetmektedir. 
“Türkler Hanyeri Geçidi’ne doğru çekildiler. Böylece 
Ardahan’a doğru ilerlememiz başladı. Fakat Tiflis buna 
karşıydı. 20 Nisan’da Ardahan’a girdik. İngilizler Kars 
Hükûmetini yıkmışlardı. Biz Göle’ye kadar gittik. Kür 
Irmağı’nın sol yakası bizde, sağ yakası Ermenilerde 
kaldı.”34

12. Sonuç

Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Rusya’da rejim de-
ğişmiş, iç savaş sona ermiş, 
İngiliz-Rus ortaklığı da bo-
zulmuştu. Fakat Çarlıktan te-
varüs eden genişleme siyaseti 
devam ediyordu. Bir taraftan 
Kızılordu’nun Kafkas ülkeleri-
ni istilâsı devam ederken diğer 
taraftan da Sovyet Rusya, ye-
nidünya düzeninde  “emper-
yalizme karşı” tanınmak ve 
yeni dostluklar kurmak eme-
lindeydi. Bolşevik kuvvetleri, 
1921 Şubat’ında Azerbaycan 
ve Ermenistan’dan sonra Gür-
cistan kapılarına dayanmıştı. 
Ankara Hükûmeti’nin verdiği 
bir notayla Menşevik Gürcü 
yönetimi, 23 Şubat 1921 saba-
hı, Ardahan, Posof ve Artvin 
bölgesini tahliye etti. Birkaç 
gün içinde de Menşevikler fi-

rar ederek ülkeyi Bolşeviklere bıraktılar. 
Gürcülerin Alman ve İngiliz dostları çekilip 

gitmişti. Türkiye’de ise batı cephesinde Yunan 
Harbi bütün şiddetiyle devam etmekteydi. İşte 
böyle bir ortamdan istifadeyle Sovyet Rusya’yla 
bir antlaşma yapılması gerekiyordu. Rusya’ya gi-
den Türk heyeti, 16 Mart 1921 tarihinde Moskova 
Antlaşması’nı imzaladı. Bugünkü Gürcistan sını-
rımız bu antlaşmayla çizilmiştir. Ne yazık ki Ba-
tum bugün eser kalmayan bir muhtariyetle Sov-
yet Gürcistan’ına bırakılırken Ahıska müzakere 
konusu bile edilmemiştir. Bu gerçeği, Moskova 
Antlaşması metinlerinden ve imza atan delegas-
yonun hatıralarından anlamaktayız. Bu hatayı 
geç fark etmiş olacak ki Moskova Heyeti Başkanı 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk, aynı se-
nenin Ekim ayında Kars’ta toplanan konferansta 
Türk Heyeti Başkanı olan Kâzım Karabekir’e bir 
34 G. Kvinitadze, “Ardahan’ın İşgali,” Kafkas Eli dergisi, S. 1, Pa-

ris, Şubat 1939. 
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telgraf çekerek, “Gürcistan’da muhafazasına çalışa-
cağımız hukuk meyanında Ahıska ve Borçalı Türkleri-
nin hâlini ve istikbalini unutmamalıyız Gürcistan 
burada bulunan teb’amız hakkında bazen pek şiddetli 
ahkâm vaz’ediyor.”  demiştir.35 

Moskova’ya giden heyete Ankara’dan bir dosya 
verilmediğini, bu antlaşmanın da heyete Kars’ta 
Karabekir tarafından verilen dosyaya göre müza-
kere edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Moskova 
Antlaşması’nda Türk delegesi olarak bulunan Dr. 
Rıza Nur, “Giderken elimiz, kafamız boş, yola çıkmış-
tık. Heyet-i Vekile bize bir talimat bile vermemişti.”36

Karabekir’in kaygılarını, Batum ve Ahıska ile 
ilgili olumsuz düşüncelerini hatırlarından anla-
maktayız. O, Şark’taki muharebe ve ihtilâfları bir 
an evvel bitirip, hatta Bolşevikliği de benimseyip 
yayarak Batı Cephesi’ne yardım etme emelindey-
di37 Rıza Nur ise, bizzat görüştüğü Gürcü İçişleri 
Bakanı milliyetçi-menşevik Ramişvili’nin Müslü-
man ahaliyi yerlerinden sürüp dağıtma fikrinde 
olduğunu yazmaktadır.38 Ramişvili, Bolşeviklerin 
önünden kaçarak Parislere gitse, oralarda yine bir 
Gürcü tarafından öldürülmüş olsa da yıllar sonra 
emeli gerçekleşecek, iş başındaki komünist Gürcü-
ler Ahıska Türklerini topyekûn sürecek, Acaralıla-
rı da darmadağınık edecektir.  

Gerçekten Gürcü şiddeti en zalim noktaya 
çıkmış ve hiçbir suç isnat edilmeyen Ahıska böl-
gesinin Türk ahalisi, 15 Kasım 1944’te topyekûn 
sürgün edilmiştir. Ahıska Türklerinin ileri gelen-
leri, Gürcülere güvenmediklerini dile getiren bir 
beyannameyle Batum Konferansı’na müracaat 
etmişlerdi. Onların endişe ve şüphelerinde ne ka-
dar haklı oldukları 1944-sürgün faciasıyla kesin-
lik kazanmıştır. Bugünkü Gürcistan yöneticileri 
bu insanlık suçunu Sovyet Rusya rejimine yükle-
meye çalışsalar da bu suçun en az yüzde sekseni 
kendilerine aittir. Sürgünün plan ve projesinin 
Gürcistan’da hazırlandığı, zamanın Sovyet yöne-
timinin tepe makamlarını başta Stalin ve Beriya 
olmak üzere Gürcülerin işgal ettiğini ve sürgün 
belgelerinin altındaki imzaların da onlara ait ol-
duğunu hatırdan çıkaramayız. Kaldı ki Sovyetler 
Birliği yıkıldıktan sonra bu halkın vatana dönüşü 
de 2019 yılı itibariyle gerçekleşmemiştir. Yani Gür-
cistan, insanlık suçu işlemiş bir ‘devlet’ olmaya de-
vam etmektedir. 
35 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, s. 1005.
36 Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, c. 3, İstanbul, 1968, s. 730.
37 Karabekir, İstiklâl Harbimiz, s. 623.
38 Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, c. 3, 733.

 Kaynaklar:

1. Atabek, S[erver] F[Feyzullah] Koblıyan [Altunka-
le/Adigö] Prensi (Mühendis Osman Server Ata-
bek), L’Etat Du Sud-Quest Du Caucase (Güney-Batı 
Kafkasya Devleti) eki, Batum, 1919.

2. Baddeley, John F., Rusların Kafkasya’yı İstilâsı ve 
Şeyh Şamil, Çev. Sedat Özden, İstanbul, 1989.

3. Bayraktaroğlu, Fehmi, Posof-Her Yönüyle, İzmir, 
1998.

4. Çitilov, Rıdvan, Ömer Faik Numanzade’nin Matbuat 
Hayatı, 2013… 

5. Karabekir, Kâzım, İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 
1960.

6. Keykurun, Naki, Azerbaycan İstiklâl Mücadelesinden 
Hatıralar, Ankara, 1998.

7. Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Cenûb-i Garbî Kafkas Cum-
huriyeti, Türk Kültürü dergisi, S. 72, Eylül 1968.

8. Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Kars İli-Çıldır Ardahan Ha-
nak Posof, Ankara, 1966.

9. Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Mühendis Osman Server 
Atabek, Kars İli-Çıldır Ardahan Hanak Posof, An-
kara, 1966.

10. Kopuzlu, Nusret (Y.Z.), Tarih Gürcistan’ın Kapısını 
Çalıyor, Bizim Ahıska dergisi, S. 44/Sonbahar, 2016.

11. Kurat, Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya, Ankara, 
1990.

12. Kvinitadze, G., Ardahan’ın İşgali, Kafkas Eli dergisi, 
S. 1, Paris, Şubat 1939. 

13. Menteşe, Halil, Halil Menteşe’nin Anıları, İstanbul, 
1986.

14. Nur, Rıza, Hayat ve Hatıratım, c. 3, İstanbul, 1968.
15. Rehimli, Şahane, Ahmet Pepinov Aslında Kimdi? Bi-

zim Ahıska dergisi, S. 51/Yaz, 2018.
16. Rüştü, E. Kaymakam, Büyük Harpte Bakü Yollarında, 

93 Sayılı Askerî Mecmua’nın Tarih Kısmı, 1934.
17. Sürmeli, Serpil, Türk-Gürcü İlişkileri, Ankara, 2001.
18. Teessüflü Bir Yitik, Azerbaycan gazetesi, No. 181, 

Bakü, 15 Mayıs 1919.
19. Zeyrek, Yunus, 94. Yılında Kars Millî Şûra Hükûmeti 

Üzerine Notlar, Bizim Ahıska dergisi, S. 30/Bahar, 
2013.

20. Zeyrek, Yunus, Ahıska Araştırmaları, Ankara, 2006.
21. Zeyrek, Yunus, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, 

Ankara, 2001.
22. Zeyrek, Yunus, Ahıska Gül İdi Gitti, Ankara, 2015.
23. Zeyrek, Yunus, Ana Ben Tiflis’e Varmalı Oldum, Bi-

zim Ahıska dergisi, S. 31/Yaz, 2013. 
24. Zeyrek, Yunus, Cenûb-i Garbî Kafkasya Hükûmeti 

Reisi Cihangiroğlu İbrahim Bey’in Kars Millî Şûra Ha-
tıraları, Bizim Ahıska dergisi, S. 43/Yaz, 2016. 

25. Zeyrek, Yunus, Kars Kafkas Cumhuriyeti Hükûmeti, 
Bizim Ahıska dergisi, S. 29/Kış, 2013.

26. Zeyrek, Yunus, Posof’un Çizgileri, Ankara, 2013.
27. El yazısı hatıralar, notlar.

15Kış 2019

Bizim AHISKA


