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MİLLÎ MİSAK’IMIZDA YER ALAN 
BATUM-ACARA BÖLGESİ*-I

1Muhterem Hanımlar, Muhterem Beyler, 
Milletimizin Umudu Gençler,

Millî Misak, IV. Osmanlı Mebuslar Meclisinin 28 
Ocak 1920’de, içinde beş tane de Batum-Acara-
Artvin-Oltu mebusu bulunan meclisin kabul ettiği 
bir millî anddır. Batum-Acara bölgesi de bu anda 
dâhildir.

Erzurum Kongresi ve ondan sonraki Sivas 
Kongresi’nin devlet hududu, maalesef 30 Ekim 
1918’de imzalanan uğursuz Mondros Mütarekesi 
hudutlarıdır. Yani Üç Sancak -Kars, Batum, Ardahan- 
yoktur onda; Batı Trakya yoktur, Musul, Kerkük ve 
şimdiki Hatay yoktur. Millî Misak’ta Musul, Kerkük, 
Hatay ve Batı Trakya vardır. Millî Misak’ta Üç Sancak 
Batum, Kars, Ardahan, Oltu da vardır. 

Sonradan İngilizlerin İstanbul’u işgaliyle Meclis 
çalışamaz hâle gelince kapanıyor. Son Osmanlı 
Meclisine giden mebuslar, Ankara’da Mustafa 
Kemal Paşanın çağrısına uyarak geliyorlar. Orada 
bildiğiniz gibi Cumhuriyet kuruluncaya kadar TBMM 
Hükûmeti adıyla bir hükûmetimiz vardır. İşte o 
hükûmet sırasında M. Kemal de dâhil -daha Gazi 
olmamış- bütün mebuslar yeniden and içiyorlar. 18 
Temmuz 1920’de Millî Misak’ın hükümlerini yerine 
getireceğiz diye. Millî Misak’ın hükümleri içerisinde 
Batum-Acara var. Onu arz etmeğe çalışacağım.

*
Fatih cennetmekân, İstanbul’u fethedince 

1453’te sıra Doğu Karadeniz Bölgesine gelmişti. 
Onun zamanında şimdiki Ardahan, Oltu, Ahıska, 
Batum bölgesine Ortodoks-Kıpçak Türklerinden 
Atabekler hâkimdi. Türk Tarih Kurumu’nun bastırdığı 
bendenizin doçentlik tezi Yukarı Kür ve Çoruh 
Boylarında Kıpçaklar kitabımda bütün bunlar 
yazılıdır. 

420 sene kadar Anadolu birliğine dâhil olan 
Batum’dan birçok âlim, şair ve askerî kahramanlar 
çıkmıştır. En son olarak da Türk musıkîsinin Bizans 
musıkîsinden müteessir olmadığını ilim âlemine 
müzikolog gözüyle gerçekten tanıtmış olan büyük bir 
âlimimiz vardır: Hüseyin Sadeddin Arel, Batumludur.

Onuncu Türk-Rus savaşı -halk arasında 93 Harbi 
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denilen- 1877 senesinde yine Ruslar I. Meşrutiyeti 
ilân ettiğimiz sırada hem Rumeli, hem Anadolu 
cephesinde 24 Nisanda hudutlarımızı geçerek 
bize saldırdılar. Bu saldırmada daha önce Rus 
Harbiyesine aldıkları ve general rütbesi verdikleri 
Ermeniler de vardı. Loris Melikof ve Tergukasov gibi. 
Birisi merkez kumandanı, birisi sol kol kumandanı. 
İçimizdeki Ermeni vatandaşları da aleyhimize 
kışkırtarak, casusluk ettirerek sonunda Ardahan, 
Kars ve Bayazıd’ı işgal ettiler. Fakat Batum’da Derviş 
Paşa adlı bir kumandanımız var. Hem arazinin 
balkanlık olması, ormanlık olması, geçitlerinin 
kolay tutulması, yerli halkın da askerimizle birlikte 
düşmana karşı koyması, bir de donanmadan yardım 
alabiliyor. Bizim 93’te Karadeniz’de donanmamız Rus 
donanmasından daha kuvvetliydi. Batum düşmedi. 
Ruslar en son şimdi Yeşilköy dediğimiz yere 
kadar, Ayastefanos’a kadar geldiler. Hükûmetimiz, 
devletimiz yenik düştü. Başkenti kurtarmak için 3 
Mart 1878’de Ruslarla birinci antlaşmayı yaptı. 

Şimdi elimizdeki Devlet Sâlnâmemizden 
bahsedeceğim. Burada yabancı devletlerin nüfusları, 
bütçeleri, askerî kuvvetleri anlatılıyor. Şimdiki 
Polonya, Finlandiya, Doğu Baltık memleketleri, 
Sibirya, Türkistan dâhil seksen beş milyon nüfuslu 
Rus çarlığının yıllık bütçesi 559 milyon küsur rubleydi. 
Rusların bize yüklediği tazminat 1.770.000 ruble! İki 
mislinden fazla. Bunun hepsini ödeyemeyeceğimiz 
için savaş tazminatı yerine Rumeli’de Tolça, Tuna 
ağzında (şimdi Romanya’da), Anadolu’dan da 
Bayazıd, Kars, Ardahan ve Batum sancakları. Batum 
o zaman Trabzon valiliğine bağlıydı. Elimizdeki 
32. Devlet Sâlnâmesi’nden öğreniyoruz. Trabzon 
vilâyetine bağlı Batum sancağının içerisine aldığı 
kazalar da şimdiki Rize ilinin tamamını içerisine 
alan Atina (Pazar), Hopa, Livana (şimdiki Artvin ve 
Ardanuç bölgesi). Bu üçü hamdolsun bizim elimizde. 
Batum merkezi, Yukarı ve Aşağı Acara ve Çürüksu 
(Kobulet) ötede kalmış. 

Müdafaaya devam ediyorlar, Rus askerini 
Batum’a sokmuyorlar. Şimdi geçen yıl 11-12 
Nisan 1997’de İstanbul’da toplanan V.Türk Devlet 
ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İş Birliği 
Kurultayının V. Kitabında, size arz edeceğim 
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hususlar neşredildi. Fakat maalesef başlığını ve 12 
dipnotunu koymamışlar. Şimdi burada okuyacağım. 
3 Mart 1878 Ayastefanos Muahedesi’ne rağmen 
Rus ordusu henüz Batum’u ele geçirmemişken, 
İstanbul’daki İngiltere Büyükelçiliğine Batum 
eşrafından ve Çürüksu (Kobulet), Acara, Livana 
kazalarının ileri gelenlerinden altı kişinin imzasıyla 
toplu dilekçe gönderiyorlar. 

13 Temmuz 1878’de Avrupa devletlerinin de 
katıldığı Berlin Muahedesi’nin -93 Harbi’nin son 
muahedesidir- o sırada bizim Doğubayazıd’ı geri 
almamızda İngilizler bize yardımcı oluyor. Buna 
karşılık Van’ın doğusundaki Kotur bölgesini İran’a 
veriyorlar. Kars, Ardahan, Batum, savaş tazminatı 
yerine verilecekti. Bu sırada Derviş Paşaya bizim 
Harbiyemiz haber gönderiyor. Berlin Muahedesi 
imzalanmış. 13 Temmuz’a kadar müdafaa devam 
ediyor. Son askerî birlikleri gönderdikten sonra 
Derviş Paşa, kaptan köşküne çıkıyor, gözyaşlarıyla 
ağlıyor. Gemi arıza yapmış limandan ayrılmak 
istemiyor. Celâl Nuri’nin çıkardığı Âti gazetesinden 
okuyorum, Fatma Aliye Hanım yazıyor. Diyor ki: 
Bak karşı tepede şehitlerimizin yattığı yerler var. 
Onlar bizi bırakmıyorlar. Gemimiz yürümüyor. Gelin 
burada söz verin. Güçlenip kuvvetlenince yeniden 
gelip buraları alacağımıza söz verelim. Gemimiz 
yürüsün. Bunlar da Fâtiha okuyup yemin ediyorlar. 
Diyorlar ki ilk fırsatta gelip buraları kurtaracağız. 
Gemi demir alıyor. 

Bu sırada İngiltere Başvekili Lord Salisbury, 
Batumluların kahramanlığını dile getiren bir 
beyanatta bulunuyor:

 “Yüksek bir kahramanlıkla koca bir Moskof 
ordusunu yenmeye muvaffak olan ateş parçası 
gibi aslan bir milletin duygularını incitmek doğru 
değildir.” diyor.

Nihayet askerimiz çekildikten sonra Ruslar, 
yüz karası bir şekilde Batum’u işgal ediyorlar.

Berlin Muahedesi’nde Batum, serbest 
liman olacak. Tahkimatı yıkılacak 
deniliyordu. Ruslar bilakis tahkimat 
yapacak, sonra da Batum, Bakü 
petrollerini orada rafine ettiği 
için orayı sanayi şehri 
hâline getirecekler. 

İşte bu sırada kırk sene Çarlık idaresinde kalan 
Üç Sancak bölgesini Ruslar iki askerî vilâyet/
oblast şekline getirecek, tarla, çayır, bahçe, bostan 
bütün araziler Çarlığın oluyor. Üzerinde eşyayı 
geçici olarak sahipleri kullanacaklar. Evini, bağını, 
bahçesini, meyvesini alacaklar. Gayrimüslim Rum, 
Ermeni, Gürcüden asker alıyorlar. Müslümanlardan, 
Türklerden asker almıyorlar. Yeni silahları 
öğrenmesinler diye herhâlde. 93’te iki tarafın 
ordusunda da berdanka denilen tek atımlı tüfekler 
vardı.

Şimdi beş Batum mebusu içinden rahmetli 
Edip Dinç Beğ (Murgullu) onun hatıralarını oğlu 
Belediye Reis Talat Dinç bana verdi. Orada diyor 
ki, Ruslar harbiyelerine, Hristiyan, Rum, Ermeni, 
Gürcü memurları aldılar, bize gönderdiler. Bilhassa 
Gürcü doktorları köylere çıkarak parasız muayene 
ediyor, ilâç dağıtıyorlar, Müslümanları kazanmak 
için. Memurlar da halkın inançlarını sarsmak için iyi 
davranıyorlardı, rüşvet almıyorlardı. Böyleyken 1906 
senesinde ordunun yanında Teşkilât-ı Mahsusa 
denilen resmî çeteler kuruluyor. 93’ten sonra Türk 
ordusuna yardımcı olan aileler Hristiyanlar tarafından 
haber verileceği için ordumuzla beraber muhacir 
olup Kars’tan, Artvin’den, Ardahan’dan, Batum’dan 
göçüyor, Anadolu’ya gidiyorlar. Böylece bir sene 
içerisinde 82.000 muhacir Trabzon ve Erzurum’daki 
muhacir komisyonlarının kayıtlarına göre naklediyor. 

Kim ne derse desin hakikaten Osmanlı Padişahları 
içerisinde Sultan Abdülhamid İstanbul’daki yabancı 
elçilerin kendi hariciyelerine gönderdikleri raporlarda 
da anlatıldığı gibi dâhi bir adam. Bakıyor ki buralar 
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boşanacak, burası da Ahıska gibi olacak -Ahıska 
da savaş tazminatı yerine verilmişti ve çok nüfus 
gitmişti- Peygamber Efendimizin aynı mealde sekiz 
tane hadis-i şerifi var. Sağlam hadislerden birisi, 
Ebu Hureyre naklediyor. Meali şöyle: Azılı düşman 
karşısında kalıp da bir yıl ibadetine devam edenler 
yetmiş yıl halis ibadet yapmışçasına sevap kazanırlar. 

Şeyhülislâm Üryanizade, fetvayı yazıyor; Sultan 
Hamid de bir ferman yazıyor. İlk işi bu hadisi 
Elviye-i Selâse (Kars, Ardahan, Batum)  ahalisine 
duyurmak oluyor. Batum, Artvin, Oltu, Ardahan, 
Kars, Kağızman bölgesine. Bu sırada Kars ve Batum 
müftülükleri, Tiflis’teki kukla Başmüftülüğe bağlı. 
Başmüftülük, oradaki Türkçe matbaada ilâhiler 
bastırıyor, camilerin önünde çocuklara bedava 
dağıttırıyor. Diyor ki: “Yarın çocuğunuz sizden davacı 
olacaktır. Allah yerine Ermenice Asvas diyecektir. 
Evlâdınız küffar içinde kalmasın. Ne durursun hicret 
eyle.” diye destanlar söyletiyor. “Halife toprağına 
giderseniz sevap kazanırsınız.” diyor. Bunları 
duyan Abdülhamid, hemen Kars ve Batum’a birer 
şehbender (konsolos) gönderiyor. Şeyhülislâmın 
fetvasını da gönderiyor. Diyor ki Ruslar, savaş 
tazminatı yerine -altının dirhemi 47 kuruş, bir altın 2 
dirhem- Kars Sarıkamış, Ardahan, Batum kışlalarının 
ve Malakan köylerinin masrafını bizden çıkardı. 
Kars, Batum ve Ardahan’ı bizim paramızla imar 
ettiler. Orada yerleşip Akdeniz’e çıkmak için hazırlık 
yapıyorlar. 

Sultan Hamid’in bu fetvadan faydalanması, 
kendisinin de gönderdiği ferman o zaman elle 
çoğaltılıp köylere gönderiliyor. İmamlar, müftüler 
vasıtasıyla yayılıyor. Arabalarını hazırlamış halk 
göçmekten vazgeçiyor, kırk yıl esarette kalıyor. 

Yalnız göz yaşartıcı bir şey oluyor. Cuma günleri 
kapısının önünde asılı al bayrağı görmek için Cuma 
namazını bahane ederek, Allah al bayrağı eksik 
etmesin diyerek köylerden Kars’a, Batum’a hücum 
etmişler. Maalesef Kars’taki şehbenderlik binası 
müze yapılacakken istimlâk edip yıktılar. Batum’daki 
de herhalde kalmamıştır.

Ayrıca hem büyüklerden duydum, hem Edip 
Dinç’in hatıralarında geçiyor. Şehbenderlik vasıtasıyla 
makbuz karşılığında Hicaz demiryoluna yardım ediyor 
bu esir ahali, Batum, Oltu, Kars, Ardahan... Ayrıca 
Balkan harpzedelerine yardım ediyorlar. Bu ne kadar 
kuvvetli bir millî birlik duygusudur. Bildiğiniz gibi 
Enver Paşa rahmetli Başkumandan Vekili, Sarıkamış 
Harekâtı başlıyor, mevsimsiz. Bu harekâtta dondan, 
soğuktan 90.000 erimiz şehit düştü. Bu sırada 
köylülerimiz Batum da dâhil, ha bir de bizim Teşkilat-ı 
Mahsusa -Bahaeddin Şakir idaresinde- çetelerimiz, 
Hopa’dan geliyorlar. Ardanuç, Artvin üzerinden 
Ardahan’a geliyorlar. 1915 senesi Ocak ayında. 
Fakat maalesef Sarıkamış’ta ordumuz mahvolunca 
ve Ruslar yeni bir kuvvetle gelince, bu sefer Çıldır’dan 
başlayarak Göle’ye kadar Ardanuç’a kadar köyleri 

kırmaya başlıyorlar. 40.000 Türk’ü, “Siz 
Osmanlı ordusunun gelmesine sevindiniz, 
yardım ettiniz.” diye şehit ediyorlar. Türk’ün 
Çanakkale zaferi, Çarlığın gününden evvel 
çökmesine, müttefiki İngiltere, Fransa 
ve İtalya’dan yardım alamayışına sebep 
oldu. Boğazları zorluyorlardı ki -Almanlar 
Baltık’tan bırakmıyordu- doğrudan doğruya 
Karadeniz’den Çarlığa yardım etsinler diye. 

(Devamı var.)

Batum Orta Camii, 1866.
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