
  Yunus ZEYREK

Önceki yazımızda Kars Millî ŞÛra/Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti’nin kuruluş hikâyesini anlatmış, İn-
gilizler tarafından yıkıldığına işaret etmiştik. Bu yazımızda da söz konusu hükûmetin anayasası üzerine 
son zamanlarda ortaya atılan birtakım iddia ve söylentiler üzerinde duracağız.

Daha önce de işaret ettiğimiz gibi Kars hükûmetiyle ilgili etraflı bilgiler, merhum Prof. M. Fahrettin Kırzıoğlu tara-
fından neşredilmiş, diğer birçok araştırmacı ve akademisyen de konuyla ilgili çalışmalarında onu esas almışlardır. 

Anayasası
Prof. Kırzıoğlu’nun Hükûmet Başkanı Cihangirzâde İbrahim Bey'den alıp neşrettiği “Esas Teşkilât Kanunu”nun 

metni şöyledir:
Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti Esas Teşkilâtı, 17/18.1.1335 (1919)’te Kars’da ictima eden Meclis-i Millî’nin 

kararı ile aşağıda münderic 18 maddelik kanun ile kabul edilmişdir. 

1. Hükûmet, Cenûb-i Garbî Kafkas nâmını taşıyacak. 
2. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti, hududunu Batum’dan Nahçıvan’a kadar çizmiş ve hududun muhafazasını, 

sulhun neticesine kadar bilfiil deruhte etmiştir.
3. Hükûmetin merkezi Kars, resmî bayrağı üç renk olup Türk Devleti’nin ay-yıldızı havi bayrağı kabul edilmiştir.
4. Cenûb-i Garbî Kafkas hudutları dâhilinde resmî dil Türkçedir. Muamelât-ı resmiye ve gayrıresmî bütün tedri-

sat ve muhaberât Türkçe olacaktır.
5. Meclis-i Meb’usan intihâbı: On bin nüfustan bir meb’us seçilecek. On sekiz yaşını ikmal eden her vatandaş 

intihâba iştirak edecektir.1

6. Her vilâyet ve kazalarda Şura-yı Millî şubeleri açılacak ve bunların faaliyeti için halkımızdan her türlü yardımı 
görecektir.2

7. Türk’e ve Türkiye’ye dokunacak her türlü vaziyet ve muameleden kat’i surette ictinab edilecektir.
8. Umum askerî şube ve teşkilâtlar, Türkiye devletinin kabul ettiği usûl dairesinde tatbik edilecektir. Türkiye 

devletiyle irtibatı temin için daimî bir hey’et Türkiye’de bulunacaktır.
9. Mülkiye teşkilâtları bâbında, 8. Maddedeki zikredilen usûl aynen kabul edilecektir.
10. Komşu hükûmetlerle daimî dost ve iyi geçinmeyi Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti, düstur addedecek; Meclis-i 

Meb’usan intihâbından sonra bu hukuk hakkında da kanun çıkarılacaktır.
11. Eğer Avrupa hükûmetleri Vilâyât-ı Sitte’yi Türkiye’den alıp âher bir hükûmete verirlerse Hükûmetimiz 

Türkiye’den ayrılmamayı kat’iyen kabul etmiştir.3

12. Ekalliyetlerin hukukları muhafaza edilecektir.4

13. Müslümanlar arasındaki dinî mabedlere hürmet edilecek ve dinî âyinlerin ileride birleştirilmesi için çalışıla-
caktır.5

14. İntihabların namzedsiz, demokrat ve bîtaraf, Türk’ün şan ve şerefine yakışacak bir surette yapılmasına azamî 
surette dikkat edilecektir. 

15. Valiler ve kumandanların tayin ve azilleri Meclis’in kararıyla olacaktır. 
16. Millî ŞÛra Hükûmeti, Meclis-i Meb’usan intihâbından sonra bazı kanun maddelerinin tadiline 

salâhiyetdar olacaktır. 
17. Meb’usların sinleri yirmi beşten eksik olmayacaktır.
18. Bu Kanun’un icrasına Millî Şûra Hükûmet Mümessilleri ile Hükûmet Reisi memur edilmiştir.

1  Kırzıoğlu, bu maddedeki “on sekiz yaşını ikmal eden” ifadesini parantez içinde “19 yaşına girmiş erkek” şeklinde açıklar.   
2  Kırzıoğlu, “Her vilâyet” sözüne parantez içinde "Kars, Batum ve Nahçıvan" açıklamasını getirir.
3 Vilâyat-ı Sitte: Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbekir, Mamuretülaziz (Elazığ) ve Sivas’tan ibaret altı vilâyet için kullanılmıştır. Hatırlamalı ki o zamanlar Avrupalılar 
buraları Ermenistan’a dâhil etmek istiyorlardı. Kırzıoğlu bu maddeye parantez içinde sadece bu vilâyetlerin adlarını eklemiştir.
4 Kırzıoğlu bu madde geçen “ekalliyetler”, sözünü parantez içinde, “Rum, Malakan, Khakhol, Asurî/Nasturî gibi Çarlığın yerleştirdiği göçmenler ile Ahıska’daki Frenk/
Katolik Gürcü ve Musevî köylülerinin” şeklinde açıklar. 
5  Kırzıoğlu, bu maddede bilhassa Kars ve Nahçıvan’daki Türk nüfusun bir kısmının Sünni bir kısmının Şiî olduğuna işaret eder.  
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Anayasa metninin muhtelif yayınları

Prof. Kırzıoğlu, burada verdiğimiz metnin en sağ-
lam metin olduğuna işaret etmiştir. Bu kanun metnini 
iki defa yayınlayan Kırzıoğlu, son yayınında, “Şimdiye 
kadar bu kanun dört eserde neşredilmiştir.” diyerek 
Burhan Güngör, Tarık Zafer Tunaya, Fahrettin Erdo-
ğan ve kendisinin önceki neşrine işaret etmiştir.6 Kır-
zıoğlu, bu yayınlarla ilgili şu açıklamayı yapmıştır ki 
bizce çok değerlidir: “Bunlardan birincisi ile ikincisin-
deki metin, Ankara’daki Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ar-
şivindeki bir müsveddeden alınmıştır. Yaşlı ve gözleri 
görmeyen rahmetli F. Erdoğan’ın kitabında ise Türk Dil 
Kurumunun yeni sözcüklerine çevrilen metin bozuldu-
ğu gibi bu kanun taslağının kendisi tarafından Kong-
reye sunulduğu yolunda da yanlış bilgi verilmiştir. Bi-
zim verdiğimiz metin, rahmetli İbrahim Aydın’daki 
nadir belgeler arasında bulunan orijinal nüshadan 
alınmıştır.”7

Biz, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü arşivindeki bel-
geyle burada zikredilen dört kaynağı da inceledik 
ve karşılaştırma yaptık. Kırzıoğlu’nun verdiği son 
metnin, gerçek metin olduğundan asla şüphemiz 
yoktur. 

Belge yayınlamada hassasiyetini yakından bildi-
ğimiz merhum Kırzıoğlu, metne müdahale etmemiş, 
kafası karışık bazı kişilerin vehmettiği gibi metni de 
değiştirmemiştir. 

O, ihtiyaç duyduğu bazı açıklamaları parantez 
içinde vermiştir. Bu açıklamalar olmasa, okuyucu bu 
maddeleri anlamakta güçlük çekecektir. Merhum Bü-
lent Tanör, bu metni kullanmış fakat parantezli ifadele-
ri almamıştır. Bu da normal karşılanması gereken bir 
keyfiyettir.

Kafası karışık birisi, bu metni sağlıklı bulmamakta 
fakat merhum Fahrettin Erdoğan’ın metnini daha sağ-
lam bularak onu nakletmektedir. 

Hâlbuki Prof. Kırzıoğlu, Erdoğan’la görüşmüş biri-
sidir. Erdoğan, yazmış olduğu kitabı bizzat imzalaya-
rak Kırzıoğlu’na armağan etmiştir. Hatta Kırzıoğlu’na 
yazıp yolladığı dost mektupları da var. 

Merkezinde Kars olmak üzere Doğu ve Kuzeydo-
ğu Anadolu ile Kafkasya tarihinin otoritesi şüphesiz 
Kırzıoğlu’dur. Bu husus bilim çevrelerinde 1939’dan 
itibaren genel kabul görmüş bir anlayıştır. Bu anlayış, 
6  Türk Kültürü dergisi, S. 72.
7 Aynı yazı.

siyasî kanaati ne olursa olsun art niyeti olmayan bütün 
bilim adamlarınca da kabul edilmiştir. Bülent Tanör ör-
neği bunun açık delilidir. 

Tartışma konuları
Son zamanlarda bilgi kirliliğine sebep olan bazı 

yayınlarda, Prof. Kırzıoğlu ya hiç anılmamakta ya da 
olumsuz ifadelerle zikredilmektedir. Prof. Kırzıoğlu, 
tarihî gerçekleri belgeleriyle yayınladığı için bazı Er-
meni kalemlerin hücumlarına maruz kalmıştır. Ama 
Türk olan biri Hoca’ya niçin yan gözle bakar, bunu 
anlamakta güçlük çekeriz! 

Kafası karışık çevrelerin tartışma konusu yaptığı 
bazı hususları şöylece gözden geçirebiliriz: 

“1919 Anayasasının orijinal metni elde değil.” Evet, 
maalesef bu metnin orijinalini biz de göremedik. Mer-
hum Kırzıoğlu’nun yazısında,  Cihangiroğlu’nun ailesinin 
bu belgeleri bir kütüphaneye vermek istediğinden bah-
setmektedir. Bir yere verilip verilmediğini bilmiyoruz. 

Fahrettin Erdoğan'ın, M. Fahrettin Kırzıoğlu'na 

imzaladığı kitabı (3.12.54) 
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Deniliyor ki, “TİTE arşivindeki daktilo metnin, ke-
limesi kelimesine o dönemde kaleme alınan metin-
le aynı olmadığını düşünüyorum.” Bu kanaate biz de 
katılıyoruz. Fakat bu metne inanmayan birisi, Fahret-
tin Erdoğan’ın metnine nasıl inanıyor? Zira merhum 
Erdoğan’ın kitabındaki metnin kullandığı dil, bu metnin 
orijinal olmadığını açıkça söylüyor. Meselâ 1918 yılın-
da ‘adını taşıyacak’ mı denirdi ‘nâmını taşıyacak’ mı? 
‘Milletvekili’ mi denirdi ‘meb’us’ mu? ‘Sınır’ mı denirdi 
‘hudut’ mu? ‘Kamutay’ mı denirdi ‘Meclis’ mi? ‘Doğu 
Türkiye illeri’ mi denirdi ‘Vilâyat-ı Sitte’ mi?8 Bu örnek-
leri çoğaltabiliriz!

Biraz okuma yazması olanlar bilir ki o zamanlar bu 
sözlerin birincileri değil ikincileri kullanılırdı. Dolayı-
sıyla Erdoğan’ın kitabındaki metin elden geçmiştir ve 
orijinal değildir. Prof. Kırzıoğlu’nun yayınladığı metnin 
sağlamlığından şüphe etmek için hiçbir sebep yoktur.

Deniliyor ki, “Hukuk dünyasında bu anayasayı ele 
alan ilk ve tek kişi Prof. Bülent Tanör’dür. Tanör’ü bu 
anayasadan haberdar eden de Prof. Kırzıoğlu’dur. An-
cak Kırzıoğlu elindeki bulgu ve bilgileri yanlış aktarmış-
tır. Buna bağlı olarak Tanör’ün yorumlama biçimi de 
8 Merhum Erdoğan'ın kitabındaki  “Doğu Türkiye illeri” sözü, Vilâyat-ı Sitte (altı 
vilayet) anlamında kullanılmış olmalıdır. Fakat “hukukçu ve tarihçi” arkadaş bu 
ifadeden Elviye-i Selâse (Üç sancak) anlamı çıkarmaktadır!  

Ahıskalı Mühendis Osman Server Atabek, Kars Millî Şûra Hükûmeti'nin mu-
rahhası olup cephe, matbuat ve diplomatik işlerinde canla başla çalışmıştı.

hatalı olmuştur.” Kırzıoğlu nasıl ve niçin yanlış aktarmış 
olabilir ki? Yani sen anlıyorsun da yere göğe koyamadığın 
hukuk bilgini Bülent Tanör anlamıyor öyle mi? Bu iddianın 
asıl sebebi, birilerindeki iflah olmaz Kırzıoğlu fobisidir.

Diyor ki, “Amacım yarın bu konuda çalışma yapa-
cak akademisyenlere yardımcı olmaktır.” Elinizde bel-
ge yok; olsa da o zamanki yazıyı bilmiyor ve okuyamı-
yorsunuz! Nasıl yardımcı olacaksınız? 

“1906’da yapılan seçimlere Müslüman halkın adayı 
olarak katılan Zekeriya Acarski, Kars oblastının millet-
vekili olarak Duma’ya seçilmiştir.” deniliyor.  

Burada adı geçen şahıs, soyadından da anlaşıla-
cağı üzere Karslı değil Acaralıdır ve meşhur Hamşioğ-
lu ailesine mensuptur. Bu aile, Bolşeviklerin tabiriyle 
burjuva’dır ve zaten Sovyet rejimi Kafkasya’ya gelince 
bu aile topyekûn Türkiye’ye geçmiştir. 

Hazret, seçme hakkının 18 olmasından ve anaya-
sanın kadınlara seçme seçilme hakkı tanımasından 
bahsediyor! Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti’nin ana-
yasasının beşinci maddesi aynen şöyledir: “Meclis-i 
Meb’usan intihâbı: On bin nüfustan bir meb’us seçile-
cek. On sekiz yaşını ikmal eden her vatandaş intihâba 
iştirak edecektir.” 

“18 yaşını ikmal etmek” ne demektir? 18’i bitirmiş, 
dolayısıyla 19’a girmiş olmak! Kırzıoğlu buna paran-
tezli bir ifadeyle “19 yaşına girmiş erkek” açıklamasını 
eklemiştir. “Bu yanlış bir yorumdur. Doğrusu F. Erdo-
ğan yorumudur.” buyuruluyor! Bir şey anayasada ya 
vardır ya da yoktur; filânın yorumu doğrudur denile-
mez! 18 yaşını ikmal eden yani tamamlayan 19 yaşına 
girmiş olmuyor mu? Burada değiştirme veya farklı bir 
ifade yok ki! 

Asıl problem o zamanlar kadınların oy sahibi olup 
olmadığı meselesidir. Brest-Litovsk Antlaşması’nı mü-
teakip bölgede yapılan halkoylamasında sadece er-
kekler oy kullanmıştır. Ama herkes biliyor ki o devirde 
kadınların seçme-seçilme hakkı yoktu! M. Fahrettin 
Kırzıoğlu ile Akdes Nimet Kurat, bu halkoylamasında 
(plebisit) seçmenlerin erkek olduğunu özellikle belirt-
mektedirler. Bizim Karslı hemşehri ise inatla ‘18 yaşını 
bitirmiş kadın, erkek 2 milyon seçmenin katılımıyla ya-
pılan seçimler’den bahsediyor!

Anayasasında “kadın erkek” belirtmeden, ancak 
“18 yaşını dolduran her vatandaş” ifadesinden kadın-
ların da oy sahibi olduğu hükmünü çıkarabilir miyiz? 
Bu husus bizce belirsizdir. Mamafih Parlamentonun 
27 Mart 1919 tarihli oturumunda alınan kararlara        
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bakılırsa ‘eshab-ı rey olan rical ve nisa’ ifa-
desi, kadınların da oy hakkı olduğuna işa-
ret etmektedir. Ancak bundan üç ay önce 
kabul edilen anayasa metninde böyle bir 
açıklık yoktur. 

Bu ifade, anayasanın kabulünden üç 
ay sonra, 27 Mart toplantısında alınan 
kararlar arasında yer aldığına göre bu 
hak sonradan verilmiş olabilir… Keza 
hükûmetin adında yer alan ‘Demokrat’ 
sözü de bu kararlarla eklenmiş olmalıdır.

Hazret, Cenûb-i Garbî Kafkas 
Hükûmeti Esas Teşkilât Kanunu’nun 11. 
Maddesini şöyle yazıyor (aynen): “11.İti-
laf devletleri, doğu Türkiye illerini(Elvilei 
selase) alıp başka bir millete vermek is-
terse Cumhuriyetimiz Türkiye’den ayrılma-
mayı kesin olarak kabul etmiştir.”9

Hâlbuki doğrusu şöyledir: “Eğer Avru-
pa hükûmetleri Vilâyât-ı Sitte’yi Türkiye’den alıp âher 
bir hükûmete verirlerse Hükûmetimiz Türkiye’den ayrıl-
mamayı kat’iyen kabul etmiştir.”

Aradaki farkı görüyor musunuz? Dil ve imlâ husu-
su bir yana kanun diyor ki Avrupalılar Vilâyât-ı Sitte’yi, 
yani Ermenilere verilmesi istenen Sıvas, Erzurum, 
Van, Bitlis, Mamüratülaziz (Elazığ) ve Diyarbekir gibi 
altı vilâyeti Türkiye’den alıp başka bir hükûmete (yani 
Ermenistan’a) verirlerse Hükûmetimiz Türkiye’den ay-
rılmamayı kat’iyen kabul etmiştir. Bilgisizlik, bu madde-
deki Vilâyat-ı Sitte’yi, Elviye-i Selâse olarak ifade ediyor! 
Neresini düzeltelim ki…

Kars Hükûmeti ‘Sovyetik’ bir yapı mıydı?
Anayasasındaki maddelerden de anlaşılaca-

ğı gibi Kars Millî ŞÛra Hükûmeti yerli ve millî bir 
teşkilâtlanmadır. Böyle bir yapıyı “sınıfsal temel üzerin-
de örgütlenmiş” gibi Sovyetik terimlerle izaha kalkış-
mak ya cahillik ya da izah edilmesi zor bir ruh hâlinin 
eseridir. Zira kendisi de sosyal demokrat bir kişi olan 
Bülent Tanör, “Sovyet ve şura tipi örgütlenmelerdeki 
benzerlikleri abartmamak gerekir.” diyerek bunlar ara-
sında demokratiklik unsuru dışında fazla bir benzerlik 
aramanın boşuna olduğunu açıkça belirtir. 

Tanör şu hususu da ilâve eder: “Elviye-i Selâse’deki 
hareketler Sovyet tipinden farklı olarak eşraf-burjuva 
tabanlı ve milliyetçi karakterlidir; sadece bağımsızlığı 
amaçlamaktadır.” 
9 http://www.erkankaragoz.com/kelebek-omurlu-cumhuriyet

Arkadaş diyor ki, “Ermeni’sinden, Rus’una, 
Rum’una, Malakan’ına, Tat’ına, Terekeme’sine, 
Kürd’üne, Türkmen’ine, Polonez’ine değin oldukça 
değişik kökenlerden insanların bu örgütlenmelerin bir 
yerinden tuttuğunu görmekteyiz. Bu çok ulusal kimlikli 
yapı elbette ki aydınlanmacı, ilerici ve sol bir bakışın 
ürünüdür.”  

Hazret galiba Kars hükûmetinin millî bir hükûmet ol-
madığını ifade etmek istiyor. Yanına bir de  “ilerici ve sol” 
koydunuz mu çok aydınlanır ve ışık denizinde yüzersiniz! 

Dikkat edilirse ifadesinde Türk yok! Bu etnik isim-
lendirme, Çarlık Rusya’sının, bir milleti en küçük ele-
mentlerine kadar bölerek hepsini ayrı ayrı tanıyıp son-
ra da birbirine düşürerek baba rolüne soyunmasını 
hatırlatıyor! Bu kafanın Kafkasya’yı ne hâle getirdiğini 
bugün de görebiliyoruz!

Nitekim Tiflis’te Çar’ın doğum gününü kutlamak 
için Kars’tan gönderilen şahısların fotoğrafına bakınız! 
Özellikle seçilmiş ve hepsine ayrı kıyafet giydirilmek 
suretiyle farklılığa vurgu yapılmıştır! Rus, Malakan ve 
Rum’u anladık da Yerli, Türkmen, Terekeme, Kürt ne 
ola ki? Bizim Hazret bu anlayışa, “aydınlanmacı, ilerici 
ve sol bir bakışın ürünü” diyor!   

Hâlbuki bu hükûmette Ermeni yoktur! Hükûmet 
üyeleri on kişidir ve bunlardan sadece Mârif Mümes-
sili önce Rumlardan Ksenefon Mihail Andreyanof iken 
sonra Kocaoğlu Mehmet Bey getirilmiştir. Genel Mü-
dürlerden Posta Telgraf Umum Müdürlüğüne önce 

Kars Hükûmeti'nin nişanı. 

Hâdim-i millet ve vatan 1919. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti-Sene 1335.
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(Rum değil Rus) Arlof, sonra Karslı Muhlis Bey getiril-
miştir. Bir iki tane Rum ve Polonez milletvekili de var. 
Bu husus, Kars Hükûmeti’nin millî bir Türk hükûmeti 
olması özelliğini değiştirir mi?

Bu arkadaşın dediklerini tam anlamak müm-
kün olmuyorsa da anlayabildiğimiz kadarıyla Kars 
hükûmetini, Rusya’da zuhur eden Bolşevik İhtilâli’yle 
ilişkilendirerek, ‘Sovyetik kalkışma deneyi’nden bah-
sederek bu sebeple İngilizler tarafından ortadan kaldı-
rıldığını söyleyebiliyor!

Hâlbuki bu hükûmet tamamen millî bir teşkilâttı ve 
Sovyetlikle bir alâkası söz konusu değildi. İnceleme 
imkânı bulduğumuz hiçbir kaynakta böyle bir bahse rast-
lamadık. Kaldı ki o zamanlar Tiflis’te bulunan Mavera-i 
Kafkas Federasyonu dahi Bolşevik/Sovyetik değildi. 

Bütün bu yanlış yorumlara en iyi cevabı verecek 
olan, söz konusu hükûmetin anayasasıdır. Zira bu metin 
baştan sona kadar millî bir ruhla kaleme alınmış, Türk 
ve Türkiye ifadelerine de vurgu yapılmıştır. 

Bülent Tanör’ün değerlendirmesi yerindedir: 
“Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, içeriği bakımından iki un-
suruyla dikkat çekicidir: Ulusallık ve demokratiklik. 
‘Türk, Türkiye, Türk Devleti, Türkiya Devleti’ şeklinde            

vurgulamalar ile resmî dil ve haberleşme konusundaki 
belirlemeler (Türkçe), çok uluslu imparatorluk kalıpları-
nın terk edildiğini, ulusçu bir seçim yapıldığını açıkça 
göstermektedir.”

Tanör ayrıca Kars Hükûmeti’nin anayasasında ge-
çen Türkiye ve Türk Devleti gibi deyimlere dikkat çeker. 
“Bilindiği gibi o tarihlerde bu adı taşıyan bir devlet yok-
tur; var olan Devlet-i Osmaniye’dir. Üstelik daha TBMM 
açılmamış ve Mustafa Kemal de Anadolu’ya geçme-
miştir.” diye de ilâve eder.

Millî Şûra ve Teşkilât-ı Mahsusa
Kars hükûmetinden “Kelebek Ömürlü Cumhuriyet” 

diye bahsederek şurada burada yazan ve konuşan ar-
kadaşın ileri sürdüğü görüşler tutarlı değildir. Kaleme 
aldığı yazılar, bilimsel alt yapı, dil, üslûp ve metot bakı-
mından da hayli problemlidir. 

Teşkilât-ı Mahsusa’yı ciddiye almıyor, onun Kars 
Hükûmetiyle bir alâkasının olmadığını söylüyor; bu 
hükûmeti Kars halkının kurduğunu öne sürüyor. Peki, 
kabinede isimlerinin başında Divriğili, Çıldırlı, Akbabalı, 
Karaçantalı, Oltulu, Revanlı, Iğdırlı, Gümrülü, Borçalılı, 
Kağızmanlı, Digorlu, Başkurdistanlı, Ahıskalı gibi sıfatlar 
neyi ifade ediyor? Kars Millî Şûrası, bu memleketlerden 

Kars’tan Tiflis’e giden halk temsilcileri (1886) Sağdan- Kürt, Ermeni, Malakan, Rum, Karapapak, Yerli (Arif Ağa), Molla (?), Türkmen (Alevi).
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gelen belli başlı şahısların Kars’ta el ele vermesiyle te-
şekkül etmiştir.  

Teşkilât-ı Mahsusa’ya gelince, bir kere bu 
hükûmetin başkanı olan Cihangiroğlu İbrahim Bey 
(1874-1948), İttihat ve Terakki Partisi üyesidir ve 
Teşkilât-ı Mahsusa’dan gelmektedir! İkinci Balkan 
Savaşı’nda Kafkas Gönüllü Taburu Kumandanıydı ve 
bu savaştaki yararlığından dolayı kendisine liyakat ma-
dalyası verilmiştir. Kendisi bunları şöyle anlatmaktadır: 
“Cihan Harbinde Teşkilât-ı Mahsusa’nın alay kuman-
danı olarak Irak ve İran cephelerinde savaştım. Enver 
Paşa'nın emriyle 1917’de Âlât Kumandanı vazifesiyle 
Kars’a gittim. Kars’ta Yakup Şevki Paşa ile Hilmi Uran’ın 
emirleriyle Arpaçay Kaymakamlığı yaptım. Ordumuz 
geri çekilirken Hilmi Uran’ın tensip ve teşvikleri üzeri-
ne Batum’dan Nahçıvan’a kadar olan yerleri içine alan 
Şurayı Millî adıyla Türklüğe bağlı olarak kurulan devletin 
reisliğine seçildim.”

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce kurulan Teşkilât-ı 
Mahsusa, Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya bağlı olarak 
faaliyet göstermiştir. Millî Mücadele’yi yürüten kadro-
nun önemli bir kısmının da bu teşkilâtla ilişkili olduğu 
bilinmektedir: 

Rauf Orbay, Mustafa Kemal ve akrabası Fuat Bul-
ca, Refik Saydam, Fethi Okyar, Mehmed Akif Ersoy, 23 
Şubat’ta Ardahan’a Türk bayrağını çeken Filibeli Hilmi, 
bunlardan bazılarıdır. Teşkilât-ı Mahsusa’nın Batum, 
Kars ve Ardahan’da faal olduğuna dair ifadelere konuy-
la ilgili kaynaklarda rastlamaktayız. Kars Hükûmeti ben-
zeri bir yapı olan Batı Trakya Cumhuriyeti de Teşkilât-ı 
Mahsusa tarafından kurulmuştur (31 Ağustos 1913). 

Tarık Zafer Tunaya, Kars Hükûmeti hakkında şöyle 
der: “Bu küçük devlet, tamamen orijinal bir Müdafaa-i 
Hukuk müessesesidir; programı, Parlamentosunun ka-
bul ettiği kanundur. Balkan deneyiminden 6 yıl sonra 
İttihatçılar daha değişik koşullar içinde yeni bir geçici 
devletçik kurma girişiminde bulunmuşlardır. Çekilen Os-
manlı ordusu yerine Gürcü ve Ermenilerin geçmemesi 
ve İngiliz kuvvetlerinin burada yerleşmemesi amacıy-
la kurdukları Cenûbi Garbî Kafkasya Geçici Hüküme-
ti bir çeşit Makedonya iklimi içinde çok büyük ölçüde 
Teşkilât-ı Mahsusa’nın eseri olmuştur. Çünkü kurucula-
rının başında Cihangiroğlu İbrahim (Aydın) Bey ve arka-
daşları vardır. Üç ay kadar yaşayabilmiştir. İngiliz kuvvet-
leri bu hükümeti tanımakta tereddüt göstermişler, fakat 
asıl düşman Gürcü ve Ermeni birlikleri olmuştur.”10 

10  Merhum T. Zafer Tunaya’nın, “Bu hükümet 18 Ocak 1919’da son bulmuştur.” 
şeklindeki ifadesi hatalıdır; zira bu hükûmet 13 Nisan’da yıkılmıştır.

Rus istilâ yılları ‘Karagünler’ değil miydi?
Karslı hemşehrimiz, soğuk savaş döneminin Sov-

yet hayranlığından vazgeçmiyor! Adına Sovyetler Bir-
liği denilen milletler hapishanesi, 1990 yılında dağıldı. 
Neylersin, tarih geri gelmiyor! Kars’ın esaret yılları halk 
arasında ‘Kırk Yıllık Karagünler’ olarak anılmaktadır. Bu 
ifade bir Türk evlâdını neden rahatsız eder, anlayan var 
mı? Tabii ki o günler kara hem de kapkara günlerdi. 
Katliama uğramış, kendi bayrağından ve devletinden 
ayrı düşmüş, ezilmiş, horlanmış, insan yerine kon-
mamış; birçoğu yerini yurdunu bırakıp yâd ellere göç 
etmiş… Rus, Gürcü ve bilhassa Ermeni’nin tepeden 
baktığı kırk seneyi nasıl değerlendirmeliyiz? Bir düşü-
nelim ki 1920’de Kars kurtulmasaydı, bu şehrin yerli 
ahalisi  Ahıska Türkleri gibi topyekûn sürgüne gönde-
rilecek, Kars da Ermenistan’ın Gümrü gibi perişan bir 
kasabası olacaktı… 

Kaldı ki Rusya’nın, olağanüstü vilâyetler şeklinde 
teşkilât kurduğu Batum ve Kars’ta “fecî uygulamalar”la 
zulüm yaptığı, kadına kıza tecavüz edildiği, halka karşı 
şiddet kullanıldığı ve buraların halkının da kanun dışı 
ilân edildiği bilinmektedir. 

Bir de Rusların yere göğe konulamayan Kars’taki 
imar faaliyeti var! “Ruslar yeniyi yaparken eskiyi koru-
mayı; özellikle düşmanlarının anısına saygı göstermeyi 
bilmişlerdir.” deniliyor! O coğrafyanın tarihini en iyi bi-
len Tarihçi Zeki Velidî Togan (1890-1970),  1964 yılın-
da, Selçuklu fethinin yıldönümü kutlamalarına katılmak 
üzere geldiği Kars’ta şunları söylemiştir: “Hemen bütün 
Rusya şehirlerini gördüm. Onların hiçbirisinde böyle 
vahşi usullerle çizilmiş çapraz caddeler yoktur. Anlaşı-
lan Kars’ta seyyahların bahsettiği Selçuklu ve Osmanlı 
mimarî eserlerinin ortadan kaldırılması da plânlanarak 
bu koca caddeler açılmış.”

Gerçekten de Ruslar, Karslıların ifade ettikleri gibi, 
kırk yıl zarfında Yusufpaşa, Ortakapı ve Kayabaşı ma-
hallelerindeki cami, mescit ve kümbet gibi birçok tarihî 
Türk-İslâm eserini yok etmişlerdi. 

Hazret bir de, "Kars ülkesinde örgütlenme gelene-
ğinin kökenleri Rusya Müslümanlarının örgütlenmele-
rine değin uzanmaktadır. Rusya topraklarında siyasal 
ve sosyal yaşama müdahil olmayı önüne koyan; çarlık 
otokrasisine karşı muhalif sol siyasal güçlerle birlikte 
hareket eden Karslı aydınlar" dan bahsediyor! 

Yani Karslılar Rus mekteplerinde okumuş, o kadar 
aydın yetiştirmişler ki, bu aydınlar da Rusya’daki bütün 
siyaset ve düşünce hareketlerini yakından takip edi-
yorlarmış! İnsan tebessüm etmekten kendini alamıyor! 
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O devirde koca Kars’ta Rus mekteplerinde okuyan bir 
kişi bilinmektedir: Millî Şura Hükûmeti Parlamentosu-
nun Başkanı ve sonra TBMM’de Kars Milletvekili olan 
Çıldırlı merhum Dr. Esat Oktay! Dr. Oktay’ın hatıraları 
da elimizde… 

 Değerlendirme
Arkadaş Kars’ta olup bitenleri tamamen Petrograd-

Moskova bağlantılı olarak muhakeme ediyor! Hâlbuki 
Kars Hükûmeti'nin anayasasını okumak bile bu hare-
ketin nasıl Türkiye’ye bağlı olduğunu anlamaya yeter. 
Sonra bu hükûmet kendini tanıtmak, dış dünya ile bağ-
lantılar kurmak için İstanbul’da tam yetkiyle iki temsil-
ci (Asaf ve Ali Beyleri) bulundurmaktadır. Aynı şekilde 
Rusya’ya temsilci gönderdiğine dair bir kayıt yok! 

Yine buyuruyor: “Büyük Kars Kongresi öncesinde 
Kars Şurası tarafından görevlendirilen Revanlı Ağaba-
babeyoğlu Mehmet Bey adlı bir yargıca hazırlatılmış bir 

anayasadır.” Hâlbuki bu anayasa, Osmanlı ordusunda 
yedek subay olarak bulunup terhis olduktan sonra bir 
süre Kars Millî Şûrası’nda hukuk müşavirliği yapan Er-
zurumlu Avukat Hüseyin Avni Ulaş ile Şûra’nın Adliye 
Mümessili olacak Ağabababeyoğlu Abbas Ali Bey ve 
Şûra’nın Tahrirat-ı Umumiye Müdürü Oltulu Sami Bey 
tarafından hazırlanmıştır. 

Merhum Fahrettin Erdoğan da Hüseyin Avni Ulaş’ın 
ismini kitabında birkaç yerde anmaktadır: “Hüseyin 
Avni Bey'i (şimdi İstanbul’daki Beşinci Noter Hüseyin 
Avni Ulaş) hükûmetimizin resmî işlerini görmek için ve 
bana yardım etmesi hususunda kanunî yetkili tayin et-
tim (s. 201)”; “Erzurum’da murahhasımız olan, Mekteb-i 
Hukuk mezunlarından Künbetli Gençağazade Hüseyin 
Avni Bey'den malûmat alır ve hattıhareketinizi Osmanlı 
siyasetini göz önüne alarak tayin etmek için onunla is-
tişare edersiniz. (s. 203)”; “Erzurum’da hükûmetimizin 
mümessili ve vekilimiz olan Avukat Hüseyin Avni Beyle 
muhavere ediyordum. (s. 213)”

İngilizler, bu hükûmetin Batum ve Nahçıvan’la il-
gilenmesinden rahatsızdı. Onlar, Kars ve Ardahan’ı 
Ermenilere vermek, Türk milletinden Çanakkale’nin 
intikamını almak istiyorlardı. Bu hükûmetin Ermeniler-
le anlaşmasını ve çekilen Osmanlı ordusundan kalan 
askerî malzeme ve gıda maddelerini Ermenilere ver-
mesi için baskı yapıyorlardı. Bu istekleri Kars Hükûmeti 
tarafından reddedildi. İngilizler, bir devlete yakışmaya-
cak şekilde 13 Nisan 1919 günü hileyle Parlamentoyu 
basarak hükûmet üyelerinin 13’ünü tutuklayıp Batum 
üzerinden Malta’ya sürdüler.

Burada çarpık ifadelerine işaret ettiğimiz arkadaş, 
Kars Hükûmeti'nin lideri merhum Cihangiroğlu İbrahim 
Aydın Bey'e karşı da yakışıksız ithamlarda bulunuyor ki, 
cevap vermeye değmez. Merhum Cihangiroğlu, cephe-
den cepheye koşmuş, dört bir yandan sarılmış canavar-
ların ortasında vatan müdafaası yapmış bir şahsiyettir. 
Onun Cumhuriyet devrinde ne sıkıntılar çektiği ayrı bir 
yazı konusudur. Biz o kara günlerde halkımızı sahipsiz 
bırakmayarak memleketi işgale kalkışan Ermenilere ve 
Gürcülere karşı mücadele veren Kars Millî Şûra men-
suplarını hürmet ve rahmetle anıyoruz.

Not: 2011 yılında Kars Ardahan Iğdır Kalkınma 
Vakfı tarafından çıkarılan Kars dergisinin 4. sayısında 
Sayın Prof. Nuri Mugan’la yapılmış Tarihe Bir Yolcu-
luk başlıklı bir röportaj yer almaktadır. Bu yazıda Sayın 
Mugan’ın, “Fahrettin Kırzıoğlu, neden babanız Kâzım 
Mugan’dan fazla söz etmiyor?” anlamındaki bir so-
ruya verdiği cevapta yalan, yanlış ve çarpıtmalar var. 
Bunlara cevap vermeye şimdilik lüzum görmüyoruz. 
Sayın Mugan söylediklerinde samimiyse babasına 
Kırzıoğlu’nun yazdığı 17 Haziran 1950 tarihli mektubu 
açıklasın!
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