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KARS’TA BİR HEYKEL!

Kars’ta inşa edilen bir anıt, 2011 yılının ilk 
aylarına damgasını vurdu. Gazeteler ce televizyon 
kanalları neredeyse ara vermeksizin bu anıttan 
bahsetti.

Adına ‘İnsanlık Anıtı’ dense de ‘Ermeni Anıtı’ 
denilmesi daha doğru olan bu anıt, 2006 yılında 
zamanın Kars Belediye Başkanı tarafından 
Heykeltıraş Mehmet Aksoy’a yaptırılmış. Tarihî 
tabyaların bulunduğu bir mevkide, bilhassa 
Ermenileri masum gösterme mesajı veren anıt, 
daha ilk günlerinde Karslılar tarafından tepkiyle 
karşılanmış. Fakat bu tepki Türkiye çapında ses 
getirmemiş. Ne zaman ki Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan Kars’a gitti ve burada yaptığı konuşmada 
söz konusu anıtı ‘ucube’ olarak niteledi, işte 
o zamandan itibaren anıt Türk medyasının 
gündemine oturdu.

Konu, Yunus Zeyrek tarafından kaleme alınan 
ve Erzurum Palandöken gazetesinin 7, 8 Nisan 
2011 tarihli nüshalarında neşredildikten sonra 
“Bu Dosyayı Kaldırıyorum/Ermeni Meselesi” adlı 
kitabının 2. baskısında da yer alan Kars Heykeli 
başlıklı vukuflu yazıda ele alınmıştır. 

Biz burada, okuyucuya bir fikir vermek için 
işin doğrusunu şöyle özetleyebiliriz: Anıtın, 
kondurulduğu mevkı, tarihî Kars Kalesi karşısında 
yine tarihî hatırları yaşatan tabya ve kulenin 
bulunduğu bir yerdir. Böyle yerlere ‘sit alanı’ 
denildiği, bu tür yerlere herhangi bir inşaat 
yapmanın mümkün olmadığı da cümlenin 
malûmudur. Bundan beteri, kimsenin üzerinde 
pek durmadığı bir husus var ki oda, bu anıtın 
Karslıları rencide eder bir mesajı taşımasıdır. 

İstanbul Mıkhitaryan Ermeni Lisesi mezunu 
olup halen İngilizce olarak yayımlanan Turkish 
Daily News gazetesinde çalışan Vercihan Ziflioğ-
lu (1975)’nun şu ifadeleri söz konusu anıtı kısaca 
tanıtmaya yeter: “Tamamlansaydı 130 metre yük-
sekliğinde olacaktı. Heykeller birbirine dostluğu 
simgeleyen şekilde el uzatacaklar ve heykellerden 
birinin gözünden özür ve pişmanlığı simgeleyen 
yaş akacaktı.”1

1  http://hyetert.blogspot.com/2011/01/erdoganin-ucube-dedigi-aniti.html

Gazeteci Nevin Sungur’un haber yazısına ba-
kılırsa Mehmet Aksoy, ‘İnsanlık Abidesi’ adını ver-
diği heykeli tasarlarken, “geçmişteki hataların tek-
rarlanmaması gerektiği” fikrinden yola çıkmış! Ak-
soy heykeli inşa ederken şunları söylemiş: “Orada 
bütün bu suçlar işlenmiş insana. Şimdi yeni suç-
larla bunu beslemeyelim. Bunu devam ettirmeye-
lim. İnsan olma yolunda bir adım atalım. Aslında 
beni hareket geçiren şey buydu. Kars Kalesi’nin 
karşısındaki o tepeyi keşfettim o Kars’ın terası gibi 
duran bir yer zaten. Bir yerde de Ermenistan’da bir 
dağ oradan görülüyor, hatta yukarıya doğru dört 
beş km bir ışık gönderirsek, bütün Kafkasya’dan 
görülür diye düşündüm.”2

Uzun sözün kısası Mehmet Aksoy burada Türk 
milletini suçlu ilân ediyor, bu suçların tekrar edil-
memesi amacıyla bizim gözlerimizden yaşlar akı-
tarak özür dilememizi anıtlaştırıyor. Bu anıtla da 
Ermenistan’ı selâmlıyor!

Türk demeyelim ama Türkiye medyasının ısrar 
ve inatla gündemde tuttuğu anıt bu! Tam 350 ton-
luk bir beton!

Nihayet Kars Belediyesi bu anıtı yıkmaya başla-
dı da Karslılar rahatladı. Sadece Karslılar mı? Şüp-
hesiz hepimiz. Zira birileri bizi hassas yerimizden 
vurmaya kalkışıyor! Mahallemizde salyangoz sat-
maya çıkıyor.

2011 yılı genel seçimleri arefesinde Hürriyet ga-
zetesi treniyle Kars’a gelen gazeteci Sedat Ergin, 
2  http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/371719.asp,  04 Mayıs 2006 Perşembe
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anıta yananlardan olsa da gerçeği görmüş. Ya-
hut biz öyle zannediyoruz. Zira o diyor ki: “Burası 
Kars’ın Üçler Tepesi. Doğu cephesinde aynı yük-
seklikteki hemen karşı tepede, bütün ihtişamıyla 
milattan sonra 12’nci yüzyılda Selçuklular zama-
nında yapılmış ünlü Kars Kalesi duruyor. İşte ay-
lardır Türk kamuoyunu meşgul eden yıkım faaliye-
tinin sürdüğü İnsanlık Anıtı, üstünde bulunduğu-
muz bu tepede yükseliyor.”

Ergin, “Bir Kültür Varlığının Ahır Olarak Portre-
si” alt başlığından sonra da şunları yazıyor: “Yıkım 
projesini hayata geçiren Belediye Başkanı Nevzat 
Bozkuş’un en önemli dayanaklarından biri de in-
sanlık anıtının 1845-55 yıllarında yapılmış olan Ti-
mur Paşa Tabyası’nın üzerine dikilmiş olmasıydı. 
Bozkuş, bu tabyanın “kültür varlığı olarak tescilli 
olduğuna” özellikle dikkatimizi çekti. 

Ben de gerçekten merak saikiyle bu kül-
tür varlığını görmek üzere tepenin arka tarafı-
na doğru yöneldim. Tabya, Üçler Tepesi’nin ku-
zeye bakan arka cephesindeydi. Bunun için anı-
tın batısından aşağı doğru bayır aşağı kıvrıla-
rak inen patikadan yürümeye başladım. He-
men solumdaki tepe bir sığır sürüsü tarafından 
iskân edilmiş durumdaydı. Uzanmış yatıyorlardı.  
Patika sağa doğru kıvrıldı ve beni tam tabyanın 
önüne getirdi. Tabya, tepenin arka cephesinde ve 
anıtın temelinin altında yer alıyordu. 1853-56 Kırım 
Harbi’nde kuzeyden gelen Rus ordularına karşı 
mitralyöz yuvası olarak inşa edilmişti belli ki.

Yaklaştığımda bu tabyanın muhtemelen kar-
şı tepede geviş getirmekte olan sürünün ahırı ola-
rak kullanıldığını fark ettim. Kapısına kadar gittim. 
İçerisi bir tezek tarlası halindeydi. Kapının girişinde 
çobanların kullandığı bir piknik tüpü, su şişeleri ve 
naylon torbayla asılmış bir tencere göze çarpıyor-
du. Kokudan içeri girebilmek mümkün değildi. Bu 
tablo karşısında ne diyebilirim ki? İşte paşam, bu-
yurun size Timur Paşa Tabyası...”3

Tarihî fakat bakımsız tabya kapıları önünde bir 
de fotoğraf çekilen Sedat Ergin, herhalde meslek-
taşlarına da, “Akıllı olun, çığırtkanlık yapmayın; bu-
rası zannettiğiniz gibi bir yer değil!” mesajını ver-
miştir!

Biz de şunu ifade edelim: Tarihî hatıralarını unu-
tan bir milleti tarih de unutur! Bu iş kimin sorum-
luluğundaysa gereğini yapmalı, bizi bu utançtan  
3  Sedat Ergin, Bir insanlık anıtı kadavra yapılınca, Hürriyet gazetesi, 14 
Mayıs 2011.

kurtarmalıdır. Yoksa birileri gelir, bu hatıralarımızın 
üzerine her şey yapar!

Unutmayalım, Ahıska’da Ahmediye Camii ona-
rım bekliyor ve cemaatinin yolunu gözlüyor. Bu 
vesileyle, yurdumuzda kilise tamir eden Bakanlı-
ğın dikkatini bir defa daha çekmek istiyoruz…  

İLÂVE: Kars’ın Türkiye’de en çok heykele sahip 
bir şehir olduğu söyleniyor (Vikipedia)! Hâlbuki di-
kilmesi gereken bir âbide var, onu hatırlatmak is-
teriz: Merhum Ferîk Ahmed Muhtar Paşa, 1926 yı-
lında yazdığı kitapta diyor ki: “Mukaddes cumhuri-
yetimiz bârekallah Türklüğün her eksiğini tamam, 
her şeyini ikmâl ve ihyâ ediyor. Hiç şüphe yok ki, 
bir gün gelecek muazzam Türk milleti adına can 
cömertliği ederek, insanlık tarihinde eşsiz kahra-
manlıklar gösteren Ahıska mücahitleri adına mü-
nasip bir yerde muhteşem bir âbide dikilecektir.”

Yürekten paylaştığımız bu dileği, san’atsever 
aydınlarımıza ve medyamızın parlak kalemlerine 
bir defa daha hatırlatıyoruz.

Gazeteci Sedat Ergin Kars’ta.
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