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PROFESÖR AKDES NİMET KURAT’IN ESERLERİNDE

AHISKA VE ELVİYE-İ SELÂSE

Yunus ZEYREK
Osmanlı Devleti kayıtlarında üç liva anlamına
gelen Elviye-i Selâse, Kars, Ardahan ve Batum
sancaklarını ifade etmekteydi. Gürcü tarih atlasında Sa-Atabago/Atabek Yurdu olarak geçen
bölge de bu sancaklardan ibarettir ve bu bölgenin tarihî merkezi Ahıska şehridir. Osmanlı fethinden önce Safevî Türkmen devletine tâbi olan
bu şehir, Şark Seferleri’yle Osmanlı Devleti’ne
bağlanmıştır(1578). Fetihten sonra Ahıska merkezli olarak kurulan eyaletin adına zafer yerinin hatırasına binaen Çıldır Eyaleti denilmiştir.
Dolayısıyla Elviye-i Selâse’nin tarihî kaderi, bir
anlamda Kars, Ardahan, Oltu, Artvin, Batum ve
Ahıska’dan ibaret Atabek Yurdu’nu ifade etmektedir.
Profesör Akdes Nimet Kurat,1 Türk tarihçiliğinde daha ziyade Karadeniz ve Kafkasların kuzeyi, münhasıran Türk-Rus münasebetleri sahasının unutulmaz âlimidir. Bendeniz başta Ahıska
Bölgesi ve Ahıska Türkleri olmak üzere Elviye-i
Selâse hakkında yapmakta olduğum araştırma
ve incelemelerde Prof. Kurat’ın eserlerinden de
istifade etmekteyim. Prof. Kurat’ın eserlerinde,
bu bölgeyle ilgili bahisleri gözden geçirecek,
bölge halkının menşei meselesi, Osmanlı-Rus
savaşları yıllarındaki durumu ve anayurda kavuşma mücadelelerine dair notlara işaret edeceğiz.
I.
Bugün Ahıska Türkleri diye andığımız, Ahıska Bölgesinin ahalisi, 15 Kasım 1944 gecesi
Stalin’in emriyle topyekûn yurtlarından sürülmüştür. Stalin’in 1953’te ölümünden sonra
1

Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat (1903-1971): Bugünkü
Tataristan’ın Yeni Çeşme kazasına bağlı Berkete
köyünde dünyaya gelmiş, 1920’de Bügülme Rus
Lisesinden mezun olmuştur. 1924’te Türkiye’ye
gelmiş, İstanbul Üniversitesinde tarih okuduktan sonra
Almanya’da doktora yapmıştır. Ankara Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve dekanı olmuştur.
Avrupa ve Amerika üniversite kütüphanelerinde
ve arşivlerinde araştırma ve incelemeler yapmış,
konferanslar vermiştir. Müessif bir trafik kazasında
hayatını kaybeden Kurat’ın birçok değerli eseri
bulunmaktadır.
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onun zamanında sürülen diğer topluluklar yurtlarına döndüğü hâlde Ahıska Türkleri dönememişlerdir.
Ahıska Türkleri, 1989’da Özbekistan’da Fergana Faciası olarak tarihe geçen müessif olaylar neticesinde yeni bir sürgün yaşamışlar; Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla eski Sovyet coğrafyasındaki birçok ülkeye dağılmışlardır. Türk
kamuoyu, bu halkın varlığından işte bu faciayla
haberdar olmuştur! Elviye-i Selâse (üç sancak)
denilen Kars, Ardahan ve Batum vilâyetleri halkıyla ortak geçmiş ve ortak kültürel değerlere
sahip olan Ahıska Bölgesi ve buranın yerli Türk
ahalisi, ne yazık ki tarihçilerimizin eserlerinde
lâyıkıyla ele alınmamıştır. Bundan dolayı Ahıska
Türklerinin menşei hakkında bazı tereddütler
belirmiş, hatta tartışma konusu bile yapılmıştır.
Fergana olaylarının yaşandığı 1989 yılının basın
organları gözden geçirilirse bu gerçek dışı iddialar görülür. Hâlbuki Zeki Velidî Togan ve Akdes
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Nimet Kurat’ın eserlerinde Ahıska Bölgesi halkının menşei hakkında açık bilgi vardır. Üstelik
Prof. Togan’ın lisans ve Prof. Kurat’ın da doktora
öğrencisi olan merhum Prof. Fahrettin Kırzıoğlu,
bu bölge halkının etnik ve siyasî tarihiyle ilgili
çok ciddî materyaller neşretmiştir.2
Rus ve Gürcü siyasetçileri, bu bölge ahalisinin esasen Gürcü olduğunu, Osmanlı Devleti zamanında asimile edildiği iddiasıyla İkinci
Dünya Savaşı sonrasında “Gürcistan’ın tarihî
toprakları” denilerek Kars ve Ardahan’ı talep
etmişlerdir! Bu hadisler göz önüne alınırsa, bu
bilginlerimizin bölge ahalisinin menşeiyle ilgili
tespitlerinin ne kadar değerli olduğu daha iyi
anlaşılır.
Prof. Zeki Velidî Togan, Ahıska merkezli
Çıldır Eyaleti ahalisinin menşei hakkında çok
değerli bilgiler vermektedir. Togan, MÖ. IV. asırda Kür Nehri boyunda Buntürk ve Kıpçakların
yaşadığına işaretle şu bilgiyi vermektedir: “Orta
Kür Nehri’nin güneyinde yerleşen ve Hıristiyanlığı kabul eden Kıpçaklar, daha 1208’de bir ‘kuvveti oturak kavim’ sıfatıyla köy ve kasabalarda
yaşıyorlardı. Abaka Han zamanında Ahıska bölgesinde sahneye çıkan Hıristiyan Türk Çıldır Atabeyleri ile bu Kıpçakların İslâmlaşması başladı.”3
Prof. Kurat da Kıpçaklardan bahsederken,
onların XI. yüzyıl başlarında İdil Nehri boylarına
geldiklerine işaret ederek, Karadeniz kuzeyindeki ülkelerin Deşt-i Kıpçak (Kıpçak bozkırları)
adıyla anılmasına sebep olduklarını belirtmiştir.
Kuban Nehri boylarındaki Kıpçakların, Gürcü
kralının davetiyle Kafkasların güneyine geçtiklerini kaydeden Kurat, bu bilgilerin ışığında şu
tespiti yapmıştır: “Doğu Anadolu’da, Çıldır Gölü
çevresindeki Kıpçak zümreleri işte bu Kumanların bakayası, halefleridir. Bu suretle Kafkasların
Türkleşmesinde Kuman-Kıpçaklar mühim rol
oynamışlardır.”4
Bu iki değerli hocanın öğrencisi olan Prof.
Kırzıoğlu ise, hocalarının verdiği bu tarihî haberleri genişleterek hacimli eserler hâlinde Türk
tarihçiliğine armağan etmiştir.
2
3
4

Bunlardan ikisi Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilmiştir: Yukarı Kür ve Çoruh Boylarında Kıpçaklar(1992),
Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1993).
A. Zeki Velidî Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1981, s. 258.
A. N. Kurat, Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve
Devletleri Tarihi, Ankara, 1992, s. 74,83, 84,98.
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Biz bu bilginlerin çalışmalarıyla, tarihte ve
bugün Elviye-i Selâse’de yaşayan halkın menşeini açıkça öğrenmiş oluyoruz.
II.
Prof. Kurat, Ahıska ve Elviye-i Selâse’nin
Osmanlı-Rus savaşları zamanında yaşadığı
tarihî olayları da salâhiyetle ele almıştır. Bunlara
kısaca işaret edelim.
Şüphesiz bölgede cereyan eden ilk büyük
Osmanlı-Rus Harbi 1828 savaşıdır. Prof. Kurat,
“Tam mânasıyla bir Müslüman Türk düşmanı”
olarak nitelediği Çar I. Nikola’nın, Rusya’daki
Müslüman Türk ahaliyi Hıristiyanlaştırmak için
her türlü baskıyı yaptığını söylemektedir. Dolayısıyla onun Türkiye’ye karşı düşmanlığının
sadece siyasî değil aynı zamanda dinî esaslara
dayandığını belirten Prof. Kurat, Rus emellerini doğru teşhis etmiş ve bu hususu yazılarında ehliyetle işlemiştir.5 Rusların Akdeniz’e yani
İskenderun’a inmek için Ermenileri provoke etmeleri, İstanbul’u hatta Türkiye’yi işgal etme hayalleri, Kurat’ın yazılarında etraflı bir şekilde kaynaklarıyla birlikte ele alınmıştır. İstanbul’da ve
Elviye-i Selâse bölgesindeki Ermeni unsurunun
Rus idealleri uğrunda nasıl oyuncak olduğunu,
aynı şekilde yerli Rumların da Ermenilerden geri
kalmadığını Kurat’tan takip edebiliyoruz.6
Rusya, 1828 savaşında Ahıska, Kars, Ardahan ve Erzurum’u işgal etmiş; 1829 Ağustos’unda da Edirne’ye kadar gelmişlerdir. 14 Eylül
1829’da bu şehirde yapılan antlaşmayla Çıldır
Eyaleti’nin merkezi Ahıska, savaş tazminatı yerine Rusya’ya bırakılmıştır.
Prof. Kurat, Elviye-i Selâse’yi anavatandan
koparan ve kırk yıl ayrılığa mahkûm eden 187778 Savaşı’nı, Avrupa, Rusya ve Türkiye kaynaklarını inceleyerek güzel bir Türkçeyle ortaya koymuştur. Burada ‘güzel Türkçe’ ifadesini
kullanmamız tesadüfî değil. Zira tarih konularını nakletmede dil ve üslûbun ne kadar önemli
olduğunu ayrıca belirtmemize gerek yok. Ama
Türk tarih yazıcılığında bir dil ve üslûp probleminin olduğuna bu vesileyle burada işaret etmiş
oluyoruz.
5
6

A. N. Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, s. 54.
A. Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Ankara, 2010, s. 410;
Türkiye ve Rusya, s. 263, 286, 294.
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Elviye-i Selâse, 3 Mart 1878’de imzalanan
Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’yla savaş
tazminatının bir kısmı karşılığında Rusya’ya bırakılmıştır. Batum eşrafı, İngiltere’nin İstanbul
Büyükelçiliğine hitaben yazdıkları uzun bir dilekçeyle bu karara karşı çıkmışlardır.7 Bu itiraz
sebebiyledir ki, İngiliz murahhası Lord Salisbury, Berlin Kongresi’nde (13 Temmuz 1878)
Batumluların feryadını dile getirmiş; Osmanlı
murahhası ise bu hususta sessiz kalmıştır.
Elviye-i Selâse’nin Rusya’ya bırakılmasının Doğu Anadolu’yu da Rus tehdidine açık
hâle getirdiğine işaret eden Prof. Kurat, bu durumda Hindistan yolunun kesileceğini gören
İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesini de acı bir şekilde hikâye etmiştir.8 Bundan sonra Rusların
bölgedeki faaliyetine işaretle asıl hedefe ulaşmak için neler yaptıklarını anlatan Kurat, bölge
halkına reva görülen zulümlerden bahisle birçok sivilin Sibirya’ya sürüldüğünü, “sivil esir”
ifadesiyle dile getirmiştir. Ayrıca Rusya’daki esir
Osmanlı askerleri hakkında da etraflı bilgiler
vermiştir.
Rusların ele geçirdikleri Elviye-i Selâse’de
askerî amaçlar için birçok yol inşa ettiklerini
belirten Kurat, Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin
Doğu Anadolu’da demiryolu yapmasını engellediğini, kendilerinin ise Tiflis’ten Gümrü’ye gi7

8

Altında Batum ahalisi adına altı imza bulunan ve 1
Haziran 1878 tarihini taşıyan müracaatta özetle şu
ifadeler yer almaktadır: “Rusya, güya zulüm gören
Bulgarları kurtarmak bahanesiyle her fırsatta Türkiye
topraklarına saldırmıştır. Nihayet her nasılsa galip
gelmiştir. Rusya’nın Osmanlı Devleti’yle yaptığı
antlaşmada vatanımız olan Batum sancağını da harp
tazminatı adıyla ele geçirmek istediği, büyük bir üzüntü
ve hayretle işitilmiştir. Ruslar Batum’a girememiş ve
defalarca hezimete uğratılmıştır. Üstelik buralarda
Bulgar nüfusu da bulunmamaktadır. Rusya devleti
bugüne kadar idaresi altına aldığı İslâm, Hıristiyan ve
sâir kavimlerin çoğunu, her türlü hile, baskı ve şiddeti
uygulayarak Ruslaştırmıştır. Böyle zalim bir devlete
tâbi olmak istemiyoruz. Vatanımızın büyüğü küçüğü,
asırlardan beri Osmanlı askeriyle birlikte Ruslara
karşı savaşmış ve onları yurdumuza sokmamıştır.
Bu husumetten dolayı Rusya’nın her türlü hakaret ve
işkenceyle bizi mahvedeceği aşikârdır. Bir kişi dahi
kalmamak üzere hepimiz canımızı feda etmeye hazırız.
Anadolu ahalisin de bizimle beraber olduğundan
eminiz. Vatanımızın Osmanlı Devleti içinde kalmasını,
eğer bu olmazsa İngiltere’nin himayesine alınmasını
istiyoruz.” Türkiye ve Rusya, s. 600-603.
Age. s. 89.
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den demiryolunu Kars’a ve Sarıkamış’a kadar
uzattıklarını, aynı şekilde Batum’a ve Tebriz’e
kadar demiryolu döşediklerini anlatmıştır. Rusya, Kafkasların güneyini kuzeye, Rusya demiryolu şebekesine bağlamış ve Türkiye sınırına
kadar da karayolları yapmıştır. Kurat, o zamanlar Türkiye’nin ulaşım şartlarına da işaret etmiş,
bu bölgede bırakın demiryolunu doğru dürüst
karayolu bağlantısının bile olmadığından yakınarak, yol ve taşıt vasıtaları bakımından Rusların, şüphe götürmez bir şekilde üstün durumda
olduklarını belirtmiştir. 9
III.
Nihayet, 1908 Haziran’ında cereyan eden
Reval görüşmeleriyle Rusya ve İngiltere siyaseti
başka bir mecraya girecek, Osmanlı Devleti’nin
toprakları üzerindeki emellerinde uzlaşacaklardır. Dışarıda olup bitenler, Türkiye’yi de sarsacak ve Birinci Dünya Savaşı’na girmek zorunda bırakacaktır. Bu savaşa girişimiz, savaşın
cephelerdeki seyri, muhtelif kaynaklarımızda
farklı şekillerde ele alınmış olsa da ortak görüş,
Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver
Paşa’nın bir gecenin içinde devleti savaşa soktuğu ve imparatorluğun yıkılmasına sebep olduğu şeklindedir!
Prof. Kurat, Türkiye ve Rusya adlı eserinde
Birinci Dünya Savaşı’nın bütün yönlerini ve bilhassa bu savaşta Rusya’nın siyasetini bütün
açıklığıyla anlatmaktadır. Denilebilir ki Sarıkamış
Harekâtı hiçbir akademik çalışmada, Kurat’ın kitabındaki kadar objektif ve etraflıca ele alınmamıştır. O ciddî bir âlim olmanın yanında, gerek
Türk ve gerekse Rus kaynaklarından faydalanmanın verdiği salahiyetle bu önemli tarih sahnelerini bütün yönleriyle gözümüzün önüne
sermiştir. Onun yazdığı metinlerde, yakın tarihte
yaşanan savaş ve barış görüşmelerini resmî tarih kokusu almadan okuyabiliyoruz.
Hakikaten biz Sarıkamış Harekâtı’nı, tecrübesiz ve maceracı bir komutanın milletin başına
açtığı gaile şeklinde okuyorduk. Atını Turan’a
süren ve bu hayal uğrunda 90.000 Mehmetçiği
dağlara gömen bir Enver Paşa vardı karşımızda!
9

Age. s. 260.
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Prof. Kurat’ı okuyunca bu harekâtın, 93
Harbi’nde kaybettiğimiz Kuzeydoğu Anadolu illerinin yani Elviye-i Selâse’nin kurtarılması amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Evet, biraz ‘heyecanlı bir başkomutan’dan söz edilse de esasen
düzgün bir ordu da yoktu. Balkan Savaşlarında
bir hafta içinde koca Rumeli kıtasını terk eden
bir ordunun elle tutulur tarafının olmadığı meydandaydı. İşte şimdi Sarıkamış cephesinde de
öyle bir ordu vardı. Komuta heyeti savaşmak
istemiyor! Verilen emri savsaklıyor, hazırlanan
plânları uygulamıyor, bir kolordu komutanı,
200 subay ve birkaç bin neferinin bulunduğu
karargâhıyla birlikte esir düşüyordu!10 Öyleyse
bu orduya yeni bir şekil verme zarureti vardı ve
öyle yapıldı. Önce Rumeli’de sonra Sarıkamış’ta
kaybedilen izzet ve şeref, bu genç Başkumandan Vekili’nin gayretiyle Çanakkale’de yeniden
kazanılacaktı. Bunları Akdes Nimet Beyi okuyunca daha iyi anlıyoruz.
Ruslar, Sarıkamış galibiyetinden sonra bütün
Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Hedefleri
olan İskenderun’a birkaç adım daha yaklaşmış
oldular! Bu savaş ve istilâ hareketleri, bölge nüfusunun ölüm ve muhaceretle %75 azalmasına
yol açtı.
IV
Yüzyıllardan beri Türk coğrafyasında ilerleyen Çarlık Rusya’sı, 1917 Bolşevik İhtilâli’yle
derinden sarsıldı. O sırada Rus karargâhı
Erzincan’da bulunmaktaydı. Cephelerde çözülme başladı. Kafkas cephesinden çekilmeden önce Rus ordusu içindeki Ermeni ve
Gürcü unsurlar ayrılarak millî kıtalar hâlinde
teşkilâtlanıyordu. Rusların çekilmesiyle onların
yerini Rus subay ve silâhlarıyla donatılmış bu
kıtalar alacaktı. Bu durum bölge ahalisi için bir
felâket demekti. Nitekim öyle de oldu.11
28 Kasım 1917’de Tiflis’te Mavera-yi Kafkas Hükûmeti kuruldu. Osmanlı tarafının bu
hükûmetle yaptığı Erzincan Mütarekesi’yle (18
Aralık) üç yıldan beri devam eden Osmanlı-Rus
savaşı fiilen sona ermiş oldu. Fakat bu defa Ermeni ve Gürcüler bölgeyi aralarında paylaşmaya kalkıştılar.
10 Age. s. 279.
11 Age. s. 331.
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Elviye-i Selâse ve Doğu Anadolu’da cereyan
eden ve artık tahammül sınırını aşan Ermeni
zulmüne son vermek amacıyla Enver Paşa III.
Ordu’ya harekât emrini verdi. 13 Şubat 1918’de
Erzincan’dan başlayan harekâtla 1914-Elviye-i
Selâse sınırına ulaşıldı.
Bu arada Alman karargâhına müracaat eden
Bolşeviklerin talebiyle Brest-Litovsk’ta bir barış
antlaşması imzalandı (3 Mart 1918). Türk heyeti
bu müzakerelerde Doğu Anadolu’nun tahliyesini ve 1914 sınırının kabulünü talep edecekti;
Enver Paşa’nın talimatıyla buna Elviye-i Selâse
de ilâve edildi. Ruslar, Elviye-i Selâse meselesine razı olmasalar da mecburen imza koydular.
Akdes Nimet Kurat, Brest-Litovsk Antlaşması’nı etraflı şekilde etüd eden bir tarihçi
olarak, “Osmanlı Devleti, 1711’de yapılan Prut
Barışı’ndan sonra Rusya’ya karşı ilk defa zafer
kazanmış ve 200 yıldan beri ilk defa arazisini
Rusya’dan kurtarabilmiştir.” demektedir.12
Fakat Gürcülerle Ermeniler, Brest-Litovsk’ta
alınan kararları kabul etmediler. Ruslar, resmen
çekilmeyi taahhüt ettikleri yerlerde Ermenilerin
kalıcı olmasına çalışmış hatta onların yerli ahaliye uyguladığı mezalimi de görmemezlikten gelmişlerdir.
Osmanlı Devleti heyetinin, Maverâ-yi Kafkas
Hükûmeti’yle Trabzon’da yaptığı görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Gürcüler Batum’u, Ermeniler de Kars’ı bırakmak istemiyorlardı. Türk
tarafı, Brest-Litovsk’ta alınan kararların hayata
geçirilmesinde ısrarlıydı. Zaten bu toprakları
elimizden alan Gürcü ve Ermeniler değil, Ruslardı. Yani alan taraf, buraları geri vermeye razı
olmuştu.
Bu arada Türk birlikleri ileri harekâtla 14
Nisan’da Batum’u ve 25 Nisan’da da Kars’ı işgal etti. Böylece 40 yıldan beri düşman elinde
bulunan Elviye-i Selâse ana vatana kavuşmuş
oldu. Hatta Türk askeri, bu sınırı aşarak 1828
savaşıyla kaybedilen Ahıska’ya girdi.
Osmanlı Hükûmeti, Mavera-yi Kafkas Cumhuriyeti kendini feshedince (26 Mayıs 1918) bağımsızlıklarını ilân etmiş olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan murahhaslarını Batum’a
12 A. N. Kurat, Brest-Litovsk Müzakereleri ve Barışı, TTK
Belleten, No. 123, Ankara, 1967.
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rak ele almış ilk tarihçimizdir. 1968 yılında kaleme aldığı “Elviye-i Selâse’nin Ana Vatana İlhakının 50. Yılı Münasebetiyle - Üç Sancak: Kars,
Batum, Ardahan” başlıklı makalesi ayrıca çok
değerlidir. Bu makalesinde bölgede yapılan halk
oylaması sonucunun rakamlarını da vermiştir.
Brest-Litovsk Barışı’yla kararlaştırılan referandum, 1918 yılı haziran ve temmuz aylarında tamamlandı. Buna göre Elviye-i Selâse’de yapılan
referandumda Ardahan, Oltu, Kars, Kağızman,
Artvin ve Batum halkı, oylarıyla tercihini açıkça
ortaya koymuştur: “Umumi neticeye gelince,
bu üç sancaktaki erkek nüfusun sayısı 138,582
Müslüman ve 23,326 gayri Müslim olup mecmuu 161,908 kişiydi. Oy sahibi olanlar 87,048
kişiydi. Bunlardan 85,129 kişi Osmanlı idaresine
evet, 441 kişi hayır demiş, 1693 kişi de çekimser kalmıştır.” Böylece bölgede Osmanlı idaresi
yeniden kurulmuş, bu güzel gelişmeler İstanbul
basınında sevinç ifadeleriyle işlenmiştir.14

davet etti. 4 Haziran 1918’de imzalanan Batum
Antlaşması’yla Gürcüler ve Ermeniler Elviye-i
Selâse arazisinden tamamen çekilmeyi kabul
ettiler. Batum Konferansına kalabalık bir heyetle
katılan Ahıska Türkleri heyeti, yazılı müracaatla
Osmanlı Devleti’ne katılma isteklerini bildirdiler.13 Gürcülerle yapılan uzun müzakereler sonucu Ahıska’nın da Türkiye’ye katılması sağlandı. Böylece millî sınırımız 1828 hattına ulaşmış
oldu.
Akdes Nimet Kurat, bu konuyu da etraflı ola13 Bir kitabımızda tamamı yayınlanan bu bildirinin özeti
şöyledir: “Biz Ahıska ve Ahılkelek vilâyetleri Müslüman
nüfusunun temsilcileri olarak, Sovyetler’in ilân ettiği
kendi kaderini tayin hakkı ile esasen bu bölgenin, 1828’de
Türkiye’den zorla alındığı ve bundan önce üç yüz yıl boyunca
Türk hâkimiyetinde kaldığı, ahalinin aslında Türk olduğu
ve Türkiye ile manevî bağlarını hiçbir zaman kesmediği,
Ermeni ve Gürcülerin Müslüman ahaliye zulmettiği ve millî
varlığımızın tehlikeye gireceği gibi sebeplerden dolayı Türk
Hükûmeti’nden Ahıska ve Ahılkelek vilâyetlerinin ilhak
edilmesini ittifakla rica etmeyi kararlaştırdık. Türk Hükûmeti
bu ricamızı kabul etmezse, tek kişi kalıncaya ve son kurşuna
kadar kendi hak ve hürriyetimiz için savaşmaya kararlıyız!
(13/26 Nisan 1918).” Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska
Türkleri, Ankara, 2001, s. 153-155.
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Sovyet yönetimi, bilhassa Batum’un iadesine razı değildi. Bölgede yapılan referandumu
da kabul etmediğini bildirdi. Prof. Kurat’ın ifadesiyle Rusların beyazı ve kızılının arasında fark
olmadığı bir kere daha anlaşılmıştı!
Türk ordusu, Ermeni ve Ruslar tarafından
ezilen Bakü’nün de imdadına koşacak; 15 Eylül
1918’de şehri düşmandan kurtaracaktır. Akdes
Nimet Kurat, bu şanlı sayfayı 1968 yılında anmayı ihmal etmemiş, Türk Ordusu Bakü Yollarında
başlıklı bir makale yazmıştır.15
V.
Elviye-i Selâse’nin anayurda kavuşması
ve Bakü’nün sevinci uzun sürmedi. 30 Ekim
1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’yle,
Türk askeri, buraları boşaltacak ve 1914 sınırına
çekilecekti.
Türk askerinin bölgeyi tahliye etmesi üzerine
bölgenin ileri gelenleri, Wilson prensiplerinden
‘kendi mukadderatını kendisi tayin etme’ hakkını kullanarak önce Ardahan’da, sonra Kars’ta
toplantılar yaptılar. Böylece teşekkül eden Kars
Millî Şûrası, Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti’ni
kurdu.
14 Türk Yurdu dergisi, S. 3(345), Mart 1970.
15 Türk Yurdu dergisi, S. 4(346), Nisan 1970.
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Bu hükûmetin kısa bir zaman içinde emrinde
8 bin kişilik bir askerî kuvvet topladığına işaret
eden Prof. Kurat şöyle demektedir: “Bu ağır
şartlar ve buhranlı anlarda bu kadar bir kuvvet
teşkil edebilmesi, Türk-İslâm ahalinin kendi varlığını muhafaza ve müdafaa yolundaki mücadele
azminin bir tezahürü ve adeta Millî Mücadele’nin
bir müjdecisi olmak itibariyle büyük bir ehemmiyet taşımaktaydı.”16

işgale uğradı. Batum, Ardahan, Ahıska ve Artvin
Gürcüler; Kars ve çevresi de Ermeniler tarafından işgal edildi.18
Anadolu’da başlayan Millî Mücadele’nin temel amacı, Misak-ı Millî ile belirlenen sınırları
muhafaza etmekti. Elviye-i Selâse de Misak-ı
Millî’ye dâhildi. Ankara Hükûmeti’nin 16 Mart
1921’de Sovyetler’le imzaladığı Moskova
Antlaşması’nda bu sınırlar esas alındı. Ardahan,
Kars ve Artvin anayurda kavuştu. Fakat Batum,
muhtar bir idare şartıyla Sovyet Gürcistan’ına
bırakıldı. TBMM’de bulunan Batum milletvekilleri bu antlaşmayı protesto ettiler ve karşı oy kullandılar. Ahıska ise herhâlde müzakere konusu
dahi edilmedi! Ahıska eşrafının 1918 Nisan’ında yayınladığı bildiride dile getirdikleri endişe
gerçekleşecek ve bölge ahalisi 1944 yılında
topyekûn sürgüne gönderilecekti…
İkinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan SSCB,
iki Gürcü profesörüne yazdırdığı bir makaleden
sonra bir de nota vererek Boğazlar’da üs, Kars,
Ardahan ve Artvin’in de Sovyet Gürcistan’ına
verilmesini talep etti.
Merhum Prof. Akdes Nimet Kurat, “Halkı,
inançları ve tarihiyle hakikî bir Türk yurdu olan
Kars ve Ardahan bölgelerinin, Türkiye’mizin ayrılmaz bir parçası olup buraların ebediyen Türk
ülkesi olarak kalacağına her Türk’ün sonsuz itimadı vardır.” diyerek geçmişte yaşananların daima hatırlanması gerektiğine işaret etmiştir.19

Sadece üç buçuk ay ayakta kalabilen bu
hükûmet, güneyde Ermenilerle, kuzeyde Gürcülerle uğraşmış, Elviye-i Selâse’yi başarıyla
savunmuştur. Prof. Kurat, bu bölgede cereyan
eden mahallî mücadelelere ve kahramanlara da
işaret etmiştir. Ahıskalı Mühendis Atabekli Osman Server Bey’in, öncülük ettiği milis çeteler
Gürcüleri, 1828 yılı sınırına çekilmeye mecbur
bırakmıştır.17
Bu hükûmetin 13 Nisan 1919’da İngilizler tarafından ortadan kaldırılmasıyla bölge yeniden
16 Türkiye ve Rusya, s. 588.
17 Age. s. 587.
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Prof. Kurat’ın yönetiminde Osmanlıların
Kafkas Ellerini Fethi adlı doktora tezini hazırlayan
ve kendisini yakından tanıyan merhum Prof.
Fahrettin Kırzıoğlu, onun Türk-Rus savaşlarının
Kafkas cephesiyle ilgili mevzularla siyasî
hadiseleri mükemmel bir şekilde yazdığını
belirtmektedir. Kırzıoğlu, Hocası olan Kurat’ın
1967 yılında yaptığı Erzurum ve Kars seyahatine
refakat etmiş ve şu hususları bilhassa not
etmiştir: Prof. Kurat, Kars, Sarıkamış, Erzurum
tabyalarını ve Enver Paşa’nın harekât alanını
yerinde görmüş, incelemiş; muharebe alanına
18 Merhum Kurat’ın verdiği şu bilgiler tashihe muhtaçtır:
Kars Hükûmeti’nin Reisi Fahrettin Piroğlu değil,
Cihangiroğlu İbrahim Bey’dir; Fahrettin Bey, Hariciye
Mümessiliydi. Bu hükûmetin yıkılış tarihi 19 Nisan değil,
13 Nisan’dır. Fahrettin Bey, İngiliz baskınında kaçmadı;
zira o, bu baskından önce görevli olarak Erzurum’a
gitmiş bulunuyordu. Kaçarak kurtulan yalnız Dâhiliye
Mümessili Kağızmanlı Ali Rıza Bey’dir.
19 Türk Yurdu dergisi, S. 3(345), Mart 1970.
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giren yerlerde yaşayan ihtiyarların hatıralarını
dinlemiş ve duygulanarak ağlamıştır.20
Merhum Prof. Kurat’ın kitap ve makalelerinde sadece tarihin hikâyesini okumuyoruz. O,
tarihî olayları hikâye ederken aynı zamanda bu
hadiselerin siyasî hedef, sebep, sonuç ve felsefesini de göz önüne sermiştir. Bundan dolayı
gençlerin, hocaların, bürokrat ve bilhassa diplomatların mutlaka onu okumalarının zaruretine
inanıyoruz.
Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat’ın Osmanlıların
Kafkas Ellerini Fethi konulu doktora tezini yönettiği Fahrettin Kırzıoğlu’na mektupları:
EK: I

Bismillah
Engürü, 24.10.1959
Azizim Fahreddin Beğ,
Teziniz üzerinde konuşmak benim içün çok
zevkli bir iş oldu. İnşaallah ilim sahası içün faideli
bir iş meydana getireceksiniz. Ancak fiş usûlünü
ihmal etmemenizi bilhassa rica edeceğim. Notlarınız arasında şu Ukrayna ve Lehistan’a ait kayıtları ihtiva eden eserin (zannedersem Nuruosmaniye Kütüphanesinde idi) numrosunu bana
bildirirseniz size müteşekkir kalacağım.
Çalışmalarınızda büyük başarılar diler, selâmlarımı yollarım.
EK: II

Bizim şöyle bir mes’elemiz var: Bu sene bizim Ortaçağlar Kürsüsünden bir Tokatlı, diğeri
Giresunlu iki talebemiz mezun oldu. Her ikisi de
çok çalışkan ve çok kabiliyetlidirler. Kendilerinin
tayin işi çok zor oluyor. Eğer fakültede imkân olsaydı, bunları muhakkak asistan olarak bırakırdım. Fakat bizde kadro yok. Acaba Atatürk Üniversitesinde tarih kısmında asistanlık imkânları
yok mu? Hiç olmazsa bir kişi içün imkân yok
mu? Bu hususda beni tenvîr etsen çok memnun olurum. Erzurum lise veya ortaokullarında
(Ticaret Lisesi dâhil) veya Kars’taki mekteplerde tarih veya coğrafya hocalığıyla, şayet varsa
kabul edecekler. Malûm ya bizim mezunlar içün
en mühim problem iş bulmak. Diğer yandan mezunlar arasında iyi olanlar azdır. İyi olanlara iş
bulmak da ayrı bir mes’ele!
Çalışmaların ne âlemde? Neyle meşgul oluyorsun? Ne ders okutuyorsun?
Not: Şayet Kars’tan kendi ailen içün Ankara’ya
bal göndereceksen ben de 5-10 kilo kadar bir
şey rica edeceğim. Tabii temiz ise. Zira Kars balı
gibi bal bulmak çok zor oluyor. Fiyatı ne ise heman tediye ederim.
Bizim hanımdan ve benden birçok selâm ve
en iyi dilekler.
Şaban Beyefendiye selâmlar ve hürmetler, diğer arkadaşlara da selâmlar.
Akdes Nimet Kurat

Akdes Nimet Kurat

Bismillah
Ankara, 23 Kasım 1969
Azizim Doktor Fahreddin Beğ,
Mektubuna çok teşekkür ederim. Ankara’da
iken görüşmek nasip olmadı. Konuşulacak bazı
şeyler vardı. Maalesef bizim Kars seyahati bu
sene içün tahakkuk etmedi. Çünki Rusya’dan
gelmesini beklediğim ablam gözlerinden rahatsızlanmış, yola çıkacak durumda değilmiş.
Dolayısıyla bu sene Türkiye’ye gelemeyecek.
İnşaallah gözleri iyileşir de gelecek yıl gelir.
Erzurum’da bir iki konferans vermek isterim. Fakat inşaallah ilkbaharda, meselâ mayıs ayında
olabilir. Mümkün ise şimdiden programa koydurabilirsiniz. Sen ne âlemdesin? Herhalde Malazgirt Zaferi’nin 900’üncü yıldönümünü karşılamak
içün büyük faaliyet gösteriyorsun. Hanımefendi
de Erzurum’da mı? Oğlanların tahsil durumları
ne hâlde? Onlar herhalde Ankara’dalar, öyle mi?
20 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Hocamız Prof. Dr. Akdes Nimet
Kurat’ın Anısına, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 7476, Aralık 1973.
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