CIHANG/RO~LU IBRAHIM AYDIN (1874- 1948)'DAKI
MILLI—MUCADELE'DE KARS VE ATATÜRK
~LE ILGILI BELGELER
Prof. Dr. M. FAHRETTIN KIRZIO~LU
GIRI~~
A) KARS ILI VE ÇEVRESINDE MILLI — MÜCADELE
TE~KILAT' (5 Kas~ m 1918 — 13 Nisan 1919)
Izahlar~m, metin ve as~llar~n~ n kli~eleri ile sundu~umuz bu belgeler, "93 (1877 - 1878) Felâketimiz"den sonra, "sava~~tazminât~'mn
büyük k~sm~~yerine" Anavatan'dan kopar~l~p, Yerli - Halk~n deyimiyle,
"K~rk - Y~ll~k Karagünler" (1877 - 1917 Rus Çarl~~~~Esâreti) ça~~n'
ya~am~~~bulunan "Kars - Ardahan (Oltu dahil) - Batum (Artvin dahil)"
- Sancak) denigibi, "Milli - M'isâk"~m~zda "Elviyei - Seldse"
dönemi
Mücadele"
"Milli
bölgesindeki
len Anadolu'muzun kuzeydo~u
28
belgeden,
ve Kurtulu~~sonras~na aittir. Bu bak~ mdan, tan~tt~~~m~z
birisi ("XXIV.") d~~~ ndakilerin hiçbiri, bir Karsl~~ veya "K~rk - Y~ll~k
Karagünler" içinde yeti~mi~~kimselerin kalemiyle yaz~lmam~~ t~r. Çünkü, bu Üç - Sancak ve kom~usu yerlerdeki Ermeni ve Gürcü gibi "Gayri - Rus H~ristiyanlar"dan asker ve vergi alan Çarl~k Idaresi, onlar~n
gençlerini kendi mekteplerinde okutuyor, Harbiye, Üniversite ve
öteki Yüksek - Okullar~ nda bir "Vatanda~" olarak yeti~tiriyordu.
Halbu ki, "Müslümân - Türkler"i, kendi masraf ve gayretleriyle,
Valurtan ellerinde kalabilen maddi imkânlanyla Mahalle ve Köyleri'nde, "Medrese" ad~~verilen, ancak "Kur' dni - Kerim" ile "~lmi/idi
ve Mevlid" okuyabilen, "Hâfizl~k" mesle~ini ba~aran, harekesiz gazete
ve kitaplar~~güçlükle okuyan, imlas~~bozuk ve yanl~~~"Okur - Yazar"
olarak; Erzurum ve Trabzon gibi kom~u yerlerde yeti~en "~lk - Mektep"
görmü~lerin seviyesinden de a~a~~~bir durumda kalmaya mahkûm
etmi~ti.
Üç - Sancak bölgemizin ve kom~ usu olup, 7 Kas~m 1917 Bol~evik
müteakip, aç~ktan aç~~a korkunç Ermeni k~rmlarma ve sinsi
Gürcistân sald~r~~lar~na u~rayan Nahf~ van - Revan - Gümrü (1837 den
sonra resmen: Aleksandropol, 1924 ten beri de: Leninakan) gibi

~o

FAHRETTIN KIRZIO~LU

Iran'dan kopar~l~p Ruslar eline geçen bölgelerin; ve 1578 - 1828 aras~nda 250 y~l boyunca aral~ks~z "Ç~ld~r Eyâleti"mizin merkezi olan
K~kakl~~- Atabekler ülkesi Ali~ska ile A4 ~lke1ek gibi Kars'la elbirli~i
ederek "Millf - Mücddele"ye, Türklü~ü ve Ailesiyle Nâmusunu korumaya
giri~en yerlerin yak~n tarihi, halk~n~n durumu, Istanbul'da bas~lan
"Kars" (1943) ve "Kars Tarihi" (1953) adl~~kitaplar~m~zda tan~t~lm~~t~ r. Bu yüzden, burada ayr~ca anmay~ , gereksiz gördük. Yine
"Kars Tarihi"nde: 1045 y~l~nda An~'mn Bizansl~lar eline dü~mesinden
beri art~k, yar~~müstakil de olsa, Do~u Anadolu ve bütün Kür - Aras
boylar~'nda var olmayan bir "ErmenistanlArmenya"mn, 1827 de Revan
Türk Hanl~~~'m y~ k~p, ülkeyi istilâ eden Ruslar eliyle, d~~ar~lardan
köylü ve ~ehirli Ermeni getirilip, Türkiye ile Azerbaycan Türklü~ü
aras~n~~ kesmek için, Revan - Gümrü kesimlerine nas~l yerle~tirilerek
yeniden kurulma siyasetinin güdülmesi, özetle anlat~lm~~t~r.
Kuzey - Azerbaycanl~ lar'in, Istanbul'da okuyan ayd~nlar~~ ile, K~r~m'da Ulu Türkçü Gasp~ral~~ Mu'allim Ismâil Befin gazetesi sayesinde
"uyanm~~" ken: Tiflis ile Baku'da ç~kard~klar~~Türkçe gazete ve dergilerle, konu~ma ve davran~~lar~ yla, halk~n içindeki "Sünnilik-~i'al~k"
gibi mezhep ayr~l~~~ m ortadan kald~ rmada ba~ar~~göstermesi, meyvelerini vermi~ti. "Ermeni Komiteleri"nin gizli-aç~ k sald~r~~lar~~ile, ÇarIlg~n bask~l~~idaresine ra~men, 1905 ve 1906 y~llar~nda Baku'da,
Gence'de, Revan'da ve Kars'ta Müslüman - Türkleri yok etmeye yönelik
davran~~~ ve te~kilat kurmalar~~da, uyu~uk olanlar~n bile gözlerini
açm~~t~. Daha 1912 y~l~ nda, Mu~~ve Bitlis'ten cinayet ve isyanlar sonunda hududu geçip Kars'a yerle~en Ta~nakp - Ermeniler'in "Cânfidâ" denilen silahl~~fedâilerine kar~~, Erzurum'un Ele~,gert ve Pas~n
hududlar~ndan Kars'a s~zan "Te~kilâti Mahsusa" ya ba~l~~gizli "Cânbdzâr" (----Can~ ndan - Bezen) te~ kilat~m~n geli~tirip, üyelerini ço~altmak için, Karsl~~ Ta~dan Efendi'nin, yaz~p ço~altarak köylere gönderdi~i "Cânbizâr Destân~"mn bir dö~~dü~ünde, bu milli - uyan~~~ve te~kilâtlanma ruhunu seziyoruz:
"Ermeni, ister ki, bir Be~lik (Istiklal) ala;
ir/dm - Milleti'ni, aya~a sala;
O da, bizim içün, çok <ay~b ola,
Bozak y~~na~~n~ , târumâr olsun" (bak. M.F. K~rz~o~lu, "Edebiyat~m~ zda Kars - II. Kitap", 1958 Istanbul, S. 83).
1914 Kas~m~~ ba~~nda Ruslar'la sava~~fiilen Anadolu cephesinde
ba~larken, Erzurum Ermeni Meb' usu Karakin PASTIRMACIIAN'in
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ba~ç~l~~~ nda, Türkiye'den cinayet ve isyânlara kat~ld~~~ndan suçlu
olarak kaçan ve "Kafkasya"daki Ermeniler'den "Gönüllü" ad~~alt~nda
kurulup Rus Ordusunun yan~nda bizimle vuru~an 6 intikam Taburu,
silahs~z Yerli - Türkler'i mezâlimle yok etmek ve yurtlar~n~~b~rak~p kaç~rtmakla u~ra~~ yordu. Gayeleri, Müslümanlar'~~ bu vah~i usullerle
k~r~p yok ederek, bir "Ermeni çoklu~una dayanan Ermenistan"! olu~turmakt~. Çünkü, Kars - Eli ~öyle dursun, May~s 1918 de "Ermenistân
Cumhuriyeti" olarak ortaya ç~kan eski "Erivan (Revan) Vi/(geti"nde
de Erivan'da bas~ lan Rusça resmi
bile, Ermeniler azl~ kta idi. 1908
"Vilayet Y~ll~~~"nda belirtildi~i gibi, bu vilayetin 7 Sanca~~~("Uyezd")
ndan ancak: Gümrü, Yeni - Bayaz~t ve Katolikosluk merkezi Epniadzin'de Ermeniler çoklukta; ve öteki dört Sancakta, "Müslüman"
(Türk) nüfusu daha çok olup, iki kavmin say~s~~ ~öyle idi:
Erivan Sanca~~'nda 242 köyde : 70 643 ~slam, 45 329 Ermeni;
" , 29 027
" : 6o 374
Sürmeli (I~d~r) " 227
,, •
"
, 20 842
:
55
085
Dereelegez
"
163
~erür
" , 44 616
: 59 503
Nahç~van Sanca~~~" 167
"Sar~kanu~~Felâketimiz"de k~~~yüzünden 90 bin Mehmetçi~in so~uk ve hastal~ klar yüzünden yok olmas~~ve "Yedi - Cephede" sava~a
mecbur kalmam~z yüzünden, Rus Ordusu, toparlanarak, ~ubat 1916 da
Erzurum'u, daha sonra da, Görele'ye var~nca Karadeniz K~y~lar~m~z~,
Hakilri'yi i~gal edebilmi~ti. Çanakkale ZafeErzincan'~, Mu~'u,
neticelerinden
biri
olarak, 15 Mart 1917 de Çarl~k, gününden
rimiz'in
önce çökmü~ ; iki mevsim süren Kerenski Hükâmeti'nden sonra patlayan
Anadolu'daki topraklar~m~z7 Kas~m 1917 K~z~l Bol~evik
dan Rus Ordusu çekilmeye ba~lay~nca, yerlerine geçen Ermeni Çeteleri, Erzincan'dan ba~lay~p, Nisan 1918 sonlar~nda Arpaçay~~ do~usuna
kaç~ncaya kadar, u~rad~klar~~ ~ehir ve köylerimizi, yang~ n yerine döndürüp; çoluk - çocuk dahil, silahs~z yüzbinlerce Müslüman - Türk'ü
k~r~p bitirmi~lerdi*.
Birinci - Cihan Sava~~~sonunda, Araplar'~n büyük ihâneti yüzünden
yenik dü~ erek imzalamaya mecbur kald~~~= 30 Ekim 1918 u~ursuz
Mondros Mütârekesi, 6 ay önce "K~rk - Y~ll~ k Karagünler"deki esaretten yeni kurtulmu~~bulunan Uç - Sancak ile, yukar~da i~aret edilen eski
3)

* Bu u~urdaki, üçü Rus kaleminden ç~ kma yedi ayr~~eserin tercüme veya sâdele~mesi ile yeni yaz~m~ za çevrilmesi için bak. Dr. M. Fahrettin K~rz~o~lu, "Kars
~li ve Çevresinde Ermeni Mezklimi, 1918 — 1920" , Ankara 1970 (3 Ek ve Sonsöz ile).
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"Revan Vildyeti" içindeki Türklü~ün kalabal~k oldu~u yerler ve Ab,~ska At~~lkelek Türkleri, Ordumuz'un 1914 Hudutlar~~gerisine çekilme mecburiyeti kar~~s~nda, "sudan ç~km~~~bal~~a dönme" durumuna dü~eceklerdi: Câni, kaatil, suçlu olduklar~ndan, buralardan kaçan Ermeniler, May~s 1918 Batum Mu`ahedesi'ne göre, 'o 000 Km2 lik bir
"Cumhuriyet" bölgesine çekilmi~ lerdi. Halbuki, ~ngiltere gibi bir
eski-hami ve galip "Büyük-Devlet", Ermeniler'i "Müttefik" say~yor
Türkiye'nin "Alt~-Vildyeti"ni (Van, Bitlis, Diyârbekir, Erzurum, Elaziz, S~vas) bile, Mondros Mütdkeresi'nin Ingilizce metninde, "Armenya"
gösteriyordu.
Bu Mütdreke'nin metni, Kars'taki Ordumuz'a da Kas~m ~~g 18 ba~~nda telsizle bildirilmi~ti. Bu umulmad~ k milli felaketi, çok dost sayd~klar~~ subaylar~m~zdan duyan ICarsl~lar, hemen Mutasarr~f Hilmi
(URAN) ile 9. Ordu Kumandan~~ Harputlu Yakup ~evki (SUBA~I) Pa~a'
ya ba~vurarak: "Ermeni kur~unlar~~ve süngüsü ile pisipisine ölmektense; silâhlamp erce kar~~~koyarak ~ehid olmay~, tercih edece~iz"
diyerek, yard~m istediler; ve 5 Kas~ m 1918 günü, Mutasarr~fl~~~n
izniyle, "Wilson Prensipleri"ne dayanarak, "Millf- is/dm ~'ariis~"n~n
merkezini Kars'ta kurarak; Nabi~van, Ah~ska ve Batum'a kadar Türklük
bölgelerine telgraflar ve mektuplarla, oralarda da bu milli müdâfaa
te~kilat~n~n "~'u'be/er"inin aç~lmas~n~~dilediler. Ayn~~istek ve dü~ünce,
K~pçakl~~Atabekler soyundan, Rus Hukuk ve Ziraat Fakülteleri ile
Almanya'da Maden Yüksek Mühendisli~i tahsili yapm~~~olup, Eyuplu
Deli - Ildlid (sonradan "Pa~a") Be~'in 3. F~rkas~'na öncülük eden
büyük Mücâhid, "Prens" Osmân Server (ATABEK) Be~'in ba~ç~l~k etti~i
Alpskal~lar'dan da, o ak~am Kars'a gelmi~ti.
Böylece, bütün Türkiyemiz'de, u~ursuz Mondros MütdrekesPnin
haftas~nda ve en önce, Kars ile Alpska'da, "Millf Müddfaai Hukuk"
te~kilat~~kurulmu~~oluyordu. Genç diplomatlar~m~zdan Say~n Bildi
N. ~IM~IR, 1976 da Istanbul'da bas~ lan "Malta Sürgünleri" adl~~ara~t~ rma eserinde (s. 26-27), bunu, o zamanki havay~~ve duygular~~dile
getirerek, ~öyle belirtiyor:
"Ordu (Mütareke'ye göre) çekilince, meydan Ermeni Çeteleri'ne
kalacakt~r. Ermeniler, ~ngiliz himayesinde yürümek ve öç almak için,
sab~rs~zl~ kla beklemektedirler. (Üç-Sancak ile Ah~ska, I~d~r, Kamerli
ve Nahç~van'daki) Türk Halk~ : Cân, mal, namus kayg~s~ndad~r.
Çekilmemesi için Ordu'ya yalvaranlar vard~r. Ordu ile birlikte (Karsl~~
Haf~z Kurbân Yurtseven gibi Ermeni mezaliminden gözü y~lan ve
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Erzurum'a) göçe kalk~~ anlar da, az de~ildir. Ama Ordu, çekilmek zorundad~ r ve çekilir.. Halk, kendi kendini savunmak için, tedbirler almaya çal~~~r. Ah~ska'da bir de, Geçici Hükilmet kurulur. Bu, çekilmenin
birinci safhas~d~r".
"~ngilizler, ii Kas~m 1918 günü Üç - Sancak'm yani Kars, Ardahan
da hemen bo~alt~lmas~n~~isterler. ~stanbul Hük~lmeti, ~nBatum'un
ve
giliz iste~ine boyun e~er. Yakup ~evki Pa~a, bu kez daha çetin bir durumla kar~~~kar~~ya kal~r: Bo~alt~ lacak bu yerlere, Ingilizler ile birlikte
Ermeniler'le Gürcüler'in yürüyecekleri kesindir. Yerli Türk Halk~'m,
gözle görülür bir ölüm beklemektedir".
"Ordu Kumandan~, çekilmeyi geciktirmek, zaman kazanmak ister.
Yerli Türkler, Ordu'nun kalmas~, direnmesi için yalvar~r. Yakup ~evki
Pa~a, Hülc~lmet'in buyru~una kar~~~gelemez, direni~ e karar veremez.
Yaln~z, Yerli Türkler'in savunma haz~rl~klar~ na (Ordu'dan terhis edilen yedeksubay, top ve makineli tüfe~i kullanacak çavu~, onba~~~
ve erlerden "gönüllü" kalmak isteyenlere müsacade ile, fazla silah ve
cephaneden, malzemeden ve paradan zimmetle verme hususunda)
yard~mc~~olur".
"Kars'ta ve Ordu'nun çekilece~i Ardahan, Oltu, Artvin, Ka~~zman,
Sar~kam~~~ gibi yerlerde, (hepsi Kars'a ba~l~~olarak) Milli-~Urâ (Su<besi) Hühlmetleri kurulmas~n~~destekler. Bu minyatür Hük~lmetler, (~ngiltere, Fransa ve Italya gibi galip devletlerin, birer kanun ile kabul ettikleri "Wilson Prensipleri"ne dayanarak) Ermeniler'e kar~~, kendi ba~lar~n~ n çaresini bulmaya ve bölgesel Kurtulu~~Sava~~'na haz~rlan~rlar.
Denebilir ki: Do~u'da Kurtulu~~Sava~~~1918 y~l~nda ba~lam~~t~r".
(Bu gerçe~i göz önünde tutarak: Bat~m~zda, "Ilk-Kur~un" an~t~~
ve törenleri; güneyimizde, "Dü~mana ilk-kur~unu, Toroslar~n ya~~z delikanl~lar~~atm~~t~r" gibi konu~malar ve yay~nlar ile, ~ g~ g May~s
ortas~ ndan sonraki milli davran~~lar~, "Yurt-Bütünlü~ü" ölçüsünde
öne sürmek, okul kitaplar~ na almak, yerinde olmasa gerektir!)
Merkezi Kars olan Üç-Sancak ve çevresindeki Türklük bölgelerinin
1918 - ig~ g y~llar~ndaki Milli - Mücâdeleleri'ne ffit 82 Belge'nin sureti,
"Kars'~n Son - Kurtulu~u'nun 40. Y~ ldönümü dolay~s~yla" haz~rlad~~~m~z ve "liars'~~Tan~tma Derne~i"mizin yay~nlar~ndan "2. Say~" olarak
1960 ta Istanbul'da bas~ lan "Milli Mücâdelede Kars, L Kitap: BELGELER", (23 Kas~ m 1918 — 8 Temmuz 1919 aras~ndakiler) de verilBelleten C. XLVIII, 8
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mi~ti. Bu kitapç~~~ n ba~~ nda (s. 5-7), 1919- 1957 y~llar~~aras~nda, Kars
Millf-~ürds~~ (18.1.1919 dan sonra)/ Cenâbigarb f-K afkas Hükameti"nden
bahseden eser ve makalelere, i~aret edilmi~tir. Bunlar~n d~~~nda, sonradan tesbit etti~imiz ~u yay~nlar~ n bulundu~unu da, belirtelim:
~ ) Nisan 1919 - Ekim 1920 aras~nda Erzurum'da ç~ kan "Albayyak" gazetesi;
" Cenabigarb f- K afkas Ce~n<y_yeti slâmiyyesi' nin vels~tai ne~ri efkâr~d~r" ~iarm~~her say~s~nda ba~l~~~~alt~na koyarak Batum' da "haftada üç
def‘a ne~r" olunan "SADA-Y~~MILLET" gazetesinin bütünü (27 Eylül 1335/1919 tarihli ve 58 Numaral~~say~s~n~ n ilk sayfas~n~ n ba~~,
ekimizde kli~ e olarak verilmi~ tir. Ancak, 5 say~s~n~~görebildik);
1919 da, "Erzurum-Onbe~inci Kolordu Matba'as~"nda bas~l~ p, 25 Eylül 1919 da Erzurum'a gelen Amerikan Hey'eti Ba~kan~~
"Ceneral Harbord"a, Kolordu K. Kaz~ m KARABEKIR Pa~a'n~n
yaz~p verdi~i, "Birinci - Kafkas Kolordusu' nun 334 (1918) Senesindeki
Harekât~~ve M e~haclât~~Hakk~ nda"ki "Rapor Sareti" (yeni yaz~m~zla iki
sureti ç~km~~t~r: a — Kaz~ m KARABEKIR, "Istiklal Harbimiz",
1960 Istanbul, S. 305 - 318; b — kapak kli~esi ve sadele~ tirilmi~i, bizim
197o'te Ankara'da bas~ lan "Kars Ili Çevresinde Ermeni Mezâlimi"ne
al~nm~~t~ r, s. 8o - 95);
Ab~skal~, Maden Yüksek Mühendisi Osman Server ATABEK
in, "G.K." remziyle, Istanbul'da " YENiGUN" gazetesinin 3 Aral~ k
1919, 7 Ocak 1920 say~lar~nda ç~kan de~erli makaleleri: " Cenübigarb t- K aflcasya Türkleri" (bunu, Istanbul'daki "Milli-Kongre" te~kilat~m~z ne~rettirmi~ tir, süretini, "Kars Turizm ve Tan~tma Derne~i"
nin 1966 da Ankara'da bast~rd~~~ , "Kars Eli I. Ç~ ld~r - Ardahan,
Hanak - Posof" adl~~kitaba, S. 9 - 13 ald~k);
Ingiliz Mütareke Komisyonu Mümessili Yarbay Alfred RAWLINSON, " Adventures in the Near East" (Yak~n - Do~u Maceralar~),
1923 London (Allahuekber'de Uzun-Eyup çetesi fotograflar~~da var);
0/tu
4rdsz'n~ n genç ve gayretli rüknü olan Yasin
AKDA~~
(sonra, aile ad~~ile, HA~IMO~LU) Be~'in, "Kurtulu~~Sava~~~
Tar~* himizde Önemli Bir Nokta= Ayd~nlat~ lmas~" , Kars Halkevi ayl~k
dergisi "DO~U~", Ilkte~ rin/Ekim 1939, S. 17-19; (Bu zat~n, Oltu
Milli-~en-as~~ve belgeleri üzerine yazd~~~~hat~ralar~ , 8o s. halinde
daktilo edilmi~~olup, belgeleri ile birlikte, Ankara'da DTCF binas~n~n
güney kesimindeki "Türk Ink~ lap Tarihi Enstitüsü Ar~ivi"nde, 58.
Dosyada, 17321 - 17362 say~larda bulunmaktad~ r);
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(Kars Mutasar~ f V.) Sâmi Sâbit KARAMAN, "~stiklal Mücaselesi ve Enver Pa~a", 1949 Izmit (1920-1921 y~llar~nda Kars'~n durumu ve Bol~evik propagandas~n~~anlat~r.);
Dr. Tar~k (Zafer) TUNAYA, "Türkiyede Siyasf Partiler, 18531952", Istanbul 1952, s. 486 - 489;
"Cenübigarbi-Kafkas Hükümeti"nin Parlamentosu'nda kâtip iken, 1921 de Posof'un kurtulu~ undan sonra Askeri Okula ve Harbiyemize girerek, sonra, Emekli Jandarma Albay~~olan Posof-Arela
köylü Fahri AKBA~'~ n, 1960 tan sonra Ankara'da bir ak~am gazetesinde tefrika ettirdi~i "Tarihçe"si, Milli Kütüphane'deki koleksiyonlardan ara~t~r~larak, bulunmal~d~ r; daktilolu bir sureti, elimizdedir;
'o) Kaz~m KARABEKIR, "istiklal Harbimiz", 1960 Istanbul
(13 Nisan 1919 daki Ingiliz i~galiyle Merkez Kars d~~~ ndaki "Millikurdu~u milislerin, Ermeniler ile mücadelesi,
~üra
yer yer anlat~lm~~t~r);
ii) 1966 da Ankara'da bas~lan, "Kars ili L Say~ : Ç~ld~r-ArdahanHanak-Posof" adl~~ortakla~a yaz~lan kitapta, bizim makalelerimiz:
"Yüksek Mühendis Osman Server Atabek" (s. 54- 58); "Ç~ld~rl~~Kahramanlar" (s. 59-60);
Müca(Oltulu Edebiyat Ö~retmeni) Sami ÖNAL,
dele'de Oltu", 1968 Ankara.
Gotthard JAESCHKE, "Türk Kurtulu~~Sava~~~Kronolojisi,
Mondros'tan Mudanya'ya kadar: 30 Ekim 1918- 11 Ekim 1922", 1970
Ankara (yazar~ n, Almanya'da "28.1.197o"te "Misal(' Millrnin 50.
Y~ldönümü"nde bitirdi~i bu de~erli eseri, Nimet ARSAN Han~m
dilimize çevirmi~, TTK bast~rm~~t~r).
~ngiliz belgeleri ile kaynaklar~n~~da inceleyen G. JAESCHKE,
bu eserinde ~unlar~~belirtir; ki Ibrahim AYDIN ile arkada~lar~n~n
Malta'dan Ankara'ya TBMM'ne gönderdi~i dilekçedeki haberlerin
takvimini tesbite yarar:
5 Kas~m 1918 de, "Harbiye Nezareti (ordunun) terhis emri"ni verdi~i gün, "Kars islam-~aras~" kuruldu. 4 Aral~k 1918 de, "Harbiye Nezâreti'nin, ~adi Milis Kuvvetleri'nin (ordumuzdan silah ve malzeme
alarak) Elviyei Selase'de Türkler'i korumalar~na dair emri". 13 Aral~k
1918 de, "General Beach (Biç), Kars'ta". 26 Aral~k 1918,"9uncu Ordu'nun
Kars'tan ayr~l~~~". General Beach, Kars (Milli-511ra) Hükümeti'ni tan~maya
raz~~oldu~unu, (Kars Istasyonunda Türkler'in direterek, 6o ki~ilik
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"Ermeni Hey'eti"ni yan~nda getiren bu General'e, kar~~, Wilson
Prensipleri ve resmi Çarl~ k nüfus istatistikleri ileri sürülen onbini
a~k~ n Halk Mitingi'ni müteakip) beyân ediyor (ve Ermeni Hey'eti'ni
tirenle Gümrü'ye geri gönderiyor)". Genelkurmay~m~z~n 1962 de
Ankara'da bas~lan "Türk ~stiklal Harbi" kitab~n~n I. Cildinin 167.
s. deki "Cenubu Garbi Kafkas Hükameti Muvakkatai Milliyesi"nin kurulu~unun, "1 Ocak 1919" da gösterilmesi, bu kitaba da al~nm~~t~r ki,
yanl~~t~r. Bak. I. Belge'miz. "18 Ocak 1919: Kars'taki Millf ~tird'n~n
esas te~kilat~~hakk~nda karar~" diye T. Z. TUNAYA'dan al~nan haber,
~öyle olmal~yd~ : "17 Ocak 1919 da, Nahç~van'dan Batum'a, I~d~r'
dan Ab~ska'ya kadarki Türklük bölgelerinden gelen 131 Mümessilin
Kars'talci Büyük-Kongresi, geceyar~s~n~~geçinceye dek sürmü~ ; var~lan
karara göre, Milli-~ûrâ ad~~yerine, Cenübigarbi-Kafkas Hükûmeti
Muvakkatai Milliyyesi benimsenerek, ertesi gün 18 Ocak'da, co~rafyaya uyan bir ad al~nm~~t~r."
6 ~ubat 1919, (~ngiliz Generali George) "Milne (Baku'dan dönü~ünde verdi~i) Rapor'u(nda), Kars'ta (Yerli Halk Hükûmeti'ne
kar~~) zecri tedbir lâz~md~r" (demi~). 8 ~ubat 1919 da, "Elviyei Seldse'de, milli hareketler". 19 ~ubat 1919, (Erzurum'daki 9. Ordu Kumandan~) "Yakup ~evki'nin, Kars Hükümeti'nin yard~m istedi~ine dair
(Harbiye Nezâreti'ne gönderilen) Raporu". 14 Mart 1919, (Ardahan,
Artvin ve Batum'a göz koyan) "Gürcistan'~n, Rize'yi istemesi" (19 Arahk 1945 Ajanslarmdalci haberlerin ba~lang~c~ !).
~~Nisan 1919, (Ingiliz Generalleri) "Milne ile Thompson, Batum'da.
(Kafkasya ~~gal Kuvvetleri Kumandan~) Thompson, Tiflis'ten takviye birli~i'nin Kars'a (tirenle) yollanmas~n~~emretmi~tir". (Tiflis'ten
gelip, Kars-Dereiçi'ndeki k~~lalara yerle~en ~ngiliz Takviye Birli~i'
nin, Mirlivâ Deawey'nin tertibi ile) 12 (de~il, 13) Nisan 1919 da,
(Milli Meclis, makineli tüfekli ve elbombah askerlerle ku~at~larak,
erkan~~hile ile yakalanan) "Kars Hükameti'ne son verilmesi"; (ve ayn~~
gün, önceden Tiflis'te bozuk bir Türkçe ile bas~lan ve uçakla ~ehir,
kasaba ve köyler üzerine at~lan) "Thompson'un Kars Beyannamesi"
(sureti için bak. "Milli Mücadelede Kars, I. Kitap BELGELER",
s. 50). Burada, "13 Nisan 1919"da, (Gümrü'den getirtilmi~~bulunan
Ermeni Generalleri) "Osebyan ile Gargan(Korgan)of'un, Kars idaresini üzerlerine almas~" deniyorsa da, yanl~~t~r. Bunlar, ancak 30 Nisan'da idareyi ellerine alabilrni~lerdir. Bu arada, 14 Nisan'da; 6 Türk
Malakan
Rum'dan kurulan ve Me~hedi-Samed A~a ile Ç~lchrl~~
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Dr. Es'ad OKTAY'm Reis ve Muâvin oldu~u 8 ki~ilik bir "Halk ldf~re
Hey'eti", ayn~~Meclis binas~nda i~ba~~na getirilmi~ ; Ingiliz k~l~~~nda
azar azar tirenle gelen Ermeniler, ~ehre ve eski köylerine yerle~tikten
sonra, ad~geçen Ermeni Generallerinden birincisi, Vali ve ikincisi
Kumandan olmu~ ; koalisyondan savu~arak çekilen Türkler'in yerine, idâreyi ele alabilmi~ lerdir. Bu da, G. JAESCHKE'nin yazd~~~,
"27 Nisan 1919, Milne Kars'ta" bulunduktan iki gün sonra, olmu~tur.
~ngiliz himayesinde yeniden Kars'a dolu~an Ermeniler, ancak
K~z~lçakçakI~iiregel-Kars-Sar~kam~~~ gibi demiryolu boyunda ve Ka~~zman ile Zar~at (1927 den beri, "Arpaçay" ilçesi merkezi) gibi yerlerde
hâkim olabilmi~ ; Akbaba, Ç~ld~r, Göle, Oltu, Allâhüekber-Da~~, KarakurutlOrtakale ve Pernevut bölgelerindeki "Milli-~ürd Kuvveti" olan milislerimizden, gözleri y~lm~~t~ . G. JAESCHKE'nin kitab~nda, 30 Nisan
1919 da, "Harbiye Nezdreti'nin (~ngiliz Amirali A.G.)" Calthorpe'un
Notas~'nda zikredilen ~ürdlar hakk~nda Kolordulardan Rapor istemesi" de, bu yüzdendir.
"Anavatan"l~nizin buca~~~olan üç-Sancak, böyle milli varl~k gösterme ve davran~~lar~~yüzünden, "28 Ocak 1920" günü, "SonlIV. Osmânl~~Meclisi"nin ittifak ve ço~kunlukla benimsedi~i 6 maddelik
"Milli-Mislik"unizin 2. Miiddesi'nde yer alm~~t~. Ancak, Ingilizler'
den maddi-manevi güç alan Ermeniler, Kars'ta gittikçe, k~rg~n ve mezâlimini artt~r~yordu. Bu yüzden çok bunalan ~üregel köylerinden
Iran yoluyla Milli Azerbaycan Cumhuriyeti'ne kaçarak yard~m isteyenler olmu~tu. Bu ~kinci Türk Cumhuriyeti'nin (I. si, Da~~stan'd~) Merkezi
Baku'dan, milislerini ço~alts~n ve Ermenilere kar~~~direnmesini güçlendirsin diye, elalt~ndan bir kuryenin getirdi~i he~be ile birkaç bin alt~n-ruble, Akbaba'da kahraman mücâhid Hâci-Abb'dso~lu Mehmed
(AKBABA) Bete, "yard~m" olarak gönderilmi~ti. ~imdi bu "yard~m"dan, Azerbaycan'da iktidardaki "cademi-merkeziyyetçi" bilinen
Müsâvât F~rkas~'mn, ba~ka bir gaye de güttü~ünü seziyoruz. O da,
mühim bir Ingiliz belgesinden ("Documents on British
Foreign Policy, '9'9 - 1939, First Series, VII. cilt, 734. s.) nakletti~i,
~u haberdir:
(Af~arl~~Nâdir ~ah'~n geri olmas~yla Gence'de kalan bir Osmanl~~
Topçuba~~'n~n torunlar~ndan olan ve iyi Frans~zca bilen Ali-Merdan
TOPÇIBA~Fy~, Azerbaycan Hükümeti, birçok belgelerle ve bir
"Hey'et"in ba~~nda, Paris'teki "Sulh Konferans~"na kat~larak, Azerbaycan'~n istiklalinin tan~nmas~~ve ba~ka isteklerinin yerine getiril-
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mesini sa~lamak üzere göndermi~ti. Ermeni zulmünden, daha yak~ndaki Ele~gert ve Bayaz~d'a de~il de, Maku ve Iran üzerinden Baku'ya kaç~p bar~nan birkaç "~üregelli ~i<a aile"ye bakma ve Akbabal~~
Mehmed Be~'e nakdi yard~ma kar~~l~k olacak, dünyadan ve "Milli-Misak"~m~zdan habersiz bulunan, Azerbaycan Ba~delegesi) "Topf~ ba~ef'in", "31 Mart 1920" günkü oturumda, "Batum ve Kars'~n Azerbaycan'a ilhdk~n~~istemesi". Biz, iki Türk kaynak~nda da an~lan MilliAzerbaycan Cumhuriyeti'nin bu ters-tutumuna i~aret ederek; Haziran
1534 te, "Gönüllü" olarak "Anadolu-Türk Birli~i"ne kat~lan ve "Do~uSerhaddimizin bekçisi" olanlar~n torunlar~~ Karshlar'~n, "Azeric~lik"
davran~~lar~na kar~~~çok dikkatli olmas~n~~diliyelim:
Kolordu Kumandan~~ Kdz~rn KARABEKIR Pa~a'n~n, Erzurum'dan milli vazife ile Baku'ya gönderdi~i askeri-hekim Dr. Gença~ao~lu
Fuad Seibit Beg, "25 Aral~k 1919" da Baku'dan ona yazd~~~~ilk "Rapor"
unda diyordu ki: (~ 5 Eylül 1918 de, Bol~evik ve Ermeni kuvvetlerine
kar~~~kan~n~~dökerek Baku'yu kurtaran Türk Ordusu, Mütareke'ye
göre geri çekilip de, Ingilizler buraya geldikten sonra, iktidardaki)
"Müsdvdt F~rkas~'run ileri gelenleri", "Türkiye'ye kar~~, nazarlar~~bodbinâne (bak~~lar~~bencil) olan bir zümreye istinad ediyor.... Azerbaycan'~n siyasi menâfiini, Türklüfün menafii ile hemaheng telakki
etmeyüp; infiradc (ayr~l~kç~) bir siyasete meyyaldirler". Yine Dr.
Fuad Sâbit, 7 Mart ~ 92o'de Baku'dan yazd~~~~ve Erzurum'da K. KARABEKIR Pa~a'ya ula~an mektubu'nda diyor ki: "Azerbaycan, ElviyeiSeldse'nin (Kars-Ardahan/Oltu-Batum/Artvin'in), kendi vesayeti alt~nda, Mdverdyi-Kafkas (yani: Azebaycan - Gürcistan - Ermenistan)
Konfederasyonu'na girmesi ~art~n~, ileri sürüyor" (K. KARABEKIR,
"istiklal Harbimiz", 1960 Istanbul, S. 491, 520).
Yeni-Türkiyemiz'in imzalad~~~~1921 Moskova ve 1923 Lozan Muahedeleri'nde Murahhas~m~z olan Sinoplu Dr. Riza NUR da ("Resimli
Türk Tarihi", 1924 Istanbul, II. 264), ~unlar~~ belirtiyor: "Genç
Azerbaycan Hükdmeti, Ermeni ve Gürcüler gibi milli dü~ünemiyor, öyle
hareket edemiyordu; belki <aksine gidiyorlard~. Hatta, menfa<atlerini bilemiyor, aldarnyorlard~. Türkiye <aleyhine bile dü~ünmü~lerdi".
"Azerbaycanl~~ karde~lerimiz, bizim Van ve Bitlis'i vermek; bu hususta Ermcniler'e her suretle yard~m etmek üzere, onlar ile mu'ahede
bile yapt~lar. Azerbaycan: ~imalinden, Da~~stan'~ ; cenüb ve garbinden
de, Türkler'le meskûn olan takatal, Alyska, Kars ve Batum'u ilhak etmek istiyordu. 0 vakit Kars ve Batum taraflar~nda bir Türk Cumhdri-

CII-1-ANGIRO~LU'DAK~~BELGELER

119

yeti (Cenübigarbi-Kafkas Hükümeti) vard~. ~ngilizler, oralara girip,
bu Hüktimet'in A czas~n~~ Malta'ya götürmü~ ; buralar~~ Ermeniler'le
Gürcüler' e taksim edip, vermi~lerdi"**.
B) CIHANGIRO~LU IBRAHIM AYDIN (1874 — 1948)
Kli~e ve suretleriyle izahlar~n~~ verdi~imiz Belgeler'in sahibi ve
onlarda kendisinden çok söz edilen, rahmetli Cihangfro~lu ~brahim
ArDIN'~n haltercümesini, k~saca tan~tal~m. Bunlar~~yazarken: Kendi
a~z~ndan son y~llar~nda tuttu~umuz notlara, perakende yaz~l~~hât~ralarma, ya~da~lar~ndan ö~rendiklerimize ve onun son 24 y~l~n~~ tan~mam~z a dayan~yoruz** *.
Osmânl~lar'~n, Anadolu'da "Milli-Birli~i Kurmak" iste~iyle ortadan
kald~rd~~~~ "Be~likler"den, sülaleden olanlar, M~s~r-Kölemen Devleti'ne
de~il de, hep Do~u'ya, Azerbaycan'a do~ru aileleriyle kaç~p, yerle~iyorlard~. 1425 de Izmir çevresindeki Ayd~no~lu sülâlesinin son Be~li~i de
y~k~l~rken, bunlardan Süleyman Be~, sad~k adamlar~yla ailesini-evini
develere yükletip, koyun-sürülerini de çobanlanyla birlikte alarak,
do~uya savu~up, Akkoyunlu ülkesine kaç~yor. Yolda, rozgat'tan boyda~~~ "Pozuk" (Bozok) obalar~ndan da ona uyup göçenler olmu~.
(Uzun-Hasan Padi~ah'~n, 1467 de Karakoyunlular'~~ y~kmas~ndan
sonra olacak) Ayd~no~lu Süleymân Be~~ya~l~~iken, obalar~~ile Ele~gertOras~' na yerle~iyor. Sonradan bunun torunlar~, (k~~lak edinen Karakoyunlu boyu "Sahatlu"dan ad~n~~alan) "Sahat-Çukuru" (RevanOvas~)na yerle~mi~ken, Af~arl~~Nâdir ~ah, (1746 Hudut-Kesimi'nden
sonra olacak) bunlardan, Mehmed Be~~o~lu Ayd~n Beti, "day~lar~~ Çapano~lular" ile birlikte, bir yan~~batak-sazl~k olan Gümrü'ye yerle~tirip,
iran hududunu korumaya memur ediyor.
Bakii'yu kurtard~~~~gibi, Da~zstan'a da yard~ma ko~an Osmanl~~— Türklü~ü'
nün Azerbaycan'da gönüllerde yuvalanan sevgisini unutturmak için, Bol~evik istilâs~n~~müteakip, ~ran-Osmanl~~"karde~-sava~lar~"n~n kötü hat~ralar~n~~canland~r~p yayan
dü~man propagandas~~tekerlemelerin, 1967 Kars ~l r~ll~~~'nda (s. 185, 187), (yine,
1973 Kars ~l Y~ll~~~, s. 85) "Bezba~" ve "Teke ~alvar Osmann~", "~alvar~~~altal~~Osmann~"
diye yeralmas~~da, çok dü~ündürücüdür!..
*** Ad~geçen her iki (1967, S. 148-149; 1973, s. 103-104) Kars Y~ll~~~ nda yaz~lan, "Cihangiroglu ~brahim Bey"in iki sahifelik hâltercümesi, yanl~~lar ve hayalle
dolu olup, do~um (1865) ve ölüm (1949) y~llar~~bile uydurmad~r. Bu da, Samet
A~AO~LU'nun "Babam~n Arkada~lar~" kitab~ndaki (s. 151-155) "Meçhul Kahraman"
bahsinden al~nm~~t~r.

120

FAHRETTIN KIRZIO~LU

Bir yaz, kurak geçip, çok çekirge bask~n~ ndan ekinler de biçilmez
olunca, k~tl~ k kopuyor. Tah~l kuyular~n~~açfir~p, un yapt~rarak, sacekme~i pi~irttirip, hayrat olarak yoksullara da~~tt~ran bu Ayd~n Be)'
için, Dilan (K~z~ lçakçak/Akyaka'da yeni ad~ , "Sulakbahçe") köyü
için söylenen ~u tekerleme, Arpaçay köylerinde hala bilinmektedir:
"Kuruldu, Ayd~n'~n sac~~* Y~~~ld~~ Dilan'~n ac~" (26 May~s 1948
günlü "Kars" gazetesinde ç~ kan, "Rahmetli Cihangiro~lu Ibrahim
Be~'in Haltercümesi" adl~~yaz~m~z). Bu Ayd~n Befin o~lu Cil~ângir'in
o~lu <Aziz Be~~zaman~nda Ruslar, 1827 de Revan-Türk Hanl~~~'m y~k~p
yurdunu istilâ ederken, Gümrü'yü de büyücek bir köy iken ele geçiriyorlar. Buran~n halk~~da resmi kütü~e yaz~l~ rken, (Rusçada "H" sesi
yerine "G" söylendi~inden), <Aziz Betin
"Cigangirof" (Cihangiro~lu) ve kom~ular~~aras~nda da "Cihangirzâde" diye yaz~l~ p söyleniyor. Bu <Azfz Betin o~lu Mehmed Be~, ~üregel'de ICarakilise köyü e~rafindan Mu~an-Be~leri ailesinden "~araban~" (Farsça: "~ahra-Banü")
Han~m ile evleniyor. Bunlardan, s~ras~yla: <Aziz, lbrâhfm (r. 1290/m.
1874), Hasanl~an, Tükezbân ve Ayd~n do~uyor. Gümrü'de, dokuz ya~~na
kadar "Mollalar"dan: Kur'ani-Kertm, Din-Bilgileri ve Farsça okumakta
olan Ibrahim'in babas~~ Mehmed Be~, oradaki koyun-sürüleri ve ekinlerle
u~ra~may~, amcas~~çocuklar~na b~rakarak, 1882 de Kars'a göçüp,
Kayaba~~~Mahallesi'nde (~imdiki Beden E~itim Bölge binas~~ arkas~nda) ald~~~~bir evde yerle~iyor; müteahhidlikle u~ra~~yor; çocuklar~, rusufpa~a Câmii'nde Karsl~~ E~ref Hoca'n~n ba~~nda bulundu~u
"Medrese"ye devam ediyor. Üç y~ l da, Kars'taki "~ehir Mektebi"nde
Rusça okuyor.
Ç'arl~k Rusyasz, muvazzaf-asker (saldat) s~n~findan ayr~~ olarak,
yeni istila etti~i ve "Oblast" (Askeri-Vilayet) usulüyle idare olunan
Kars ve Batum yerli Türk halk~~ d~~~ndaki eski tebacas~ ndan Müslüman
ve (Rus olmayan) H~ ristiyan ahalinin zengin ve e~ raf ile muteberamn~n o~ullar~n~ , zati-atlar~~ile ve ayr~~giyim-ku~aml~~olarak "Kazak"
denilen "Gönüllü-Atl~~S~n~f~"na al~ p, talim ve terbiye ettirirdi. Ordu
müteahhidi olan "Cigangirof" Mehmed Betin 15 ya~~na gelen o~lu
Ibrahim de, Kars'taki "Aleksandropol (Gümrü) - Kazak A/ay~"n~n 3.
Bölü~ü'ne yaz~l~yor ve be~~y~ l burada süvari-kazak talim ve terbiyesi
görüyor. 1903 te, "Kazak-Subay~" aday~~ ç~kacakken, Cihangfro~lu
Ibrahim ile, kendisi gibi Türk olan üç arkada~~, "Gizli islâm Cemiyeti"
ile ilgileri tesbit edilmi~ tir" diye, Bölük'ten at~l~ p, "Sürgün" cezas~na çarpt~r~l~ yorlar. Bu da, Bayramlar'da, Kars-Osmanl~~Sehberderhanesi
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ile yak~n ve gizli temas~ndan ileri gelmi~ti. Baku ve Da~~stan'da sürgün kalan ~brahim Be~, alt~~ay sonra, ayn~~y~lda ç~ kan "Af Kanunu"ndan yararlanarak, Kars'a dönünce, Kas~m 1903te, "Göle Orman
Muhâfaza Memurlu~u"na tayin ediliyor; dörtbuçuk y~l bu silâhl~~ vazifede bulunuyor. Son bir y~l~n~, Göle kadrosunda iken, Kars merkezinde geçiriyor. Bu arada, japon Sava~~'nda Rusya yenilmi~ ; 1905-1906
y~llar~nda: Baku'da, Gence'de, Karaba~'da Ermeni-Komitecileri'nin ba~latt~~~~ "Ermeni-Müselman Davas~" denilen silâhl~~ çat~~malarda, soyda~lar~n~~korumak için iki y~ld~r Karaba~'da çeteba~~~olarak Ermeniler'le vuru~an Cihangiro~lu Hasanl~an ve Ayd~n Be~ler, yakalanmas~nlar
da Aras'l a~arak Tebriz Viladiye, mücâhid çeteleriyle birlikte 1906
eti'ne geçmi~lerdi.
Az~tan Ermeni Komitecileri'ne kar~~~ Türkler'in de toparlamp te~kilât kurmalar~m te~vik eden Kars Askeri-Vâlisi Sam~~ylof, burada,
~brahim Betin de kurucular~ndan oldu~u, "Ne~ri Ma<ârif Cemiyeti"ni
kurduruyor. ~brahim Be~, ayr~ca, gizli olarak, Azerbaycan'da Ermeniler'e kar~~~kurulmu~~bulunan "Difâci Partisi"ne girmi~tir. 1907 y~l~~
ba~lar~nda da, Kars ~ehbenderimiz'in delâletiyle gitti~i Erzurum'da,
bizim "~ttihâd ve Terakki F~rkas~"na, "yemin ederek" a<zâ olmu~tur.
~ki Mücâhid Karde~i ~ran'a savu~arak orada mücâdeleye devam eden
"Orman Memuru" ibrâhim Befin, onlarla muhâberesi ve ~ehberhanemiz'le yeniden temas~, gözebat~yor. Aile dostlar~~ olan Gürcü soyundan
Kars Polis Komiseri'nin, "dostça ö~üdü"ne uyarak, yakalan~p sürgün
edilmemek için, 1907 yaz~nda, "Erzurum ittihâd ve Terakki Su'besi"nden gelen talimâta uyarak, izinle Gümrii'ye var~p, bir sürü koyunu
Baku'ya götürüp satt~ktan sonra, ilk e~i ile çocuklar~n~~ da yan~na
alarak, Karaba~~üzerinden savu~up, Karde~leri 'nin yan~na var~yor.
Khoy'da, Tebriz çevresinde Me~rutiyet taraftarlar~ na yard~mc~~
olarak, hem ~âhc~lar, hem de I~galci Ruslar ile mücâdele eden bir çetenin ba~~na geçiyor. Güney-Azerbaycan müelliflerinden ünlü Kesrevi
TEBR~Ztnin Tebriz'de ne~retti~i Farsça "Perçem" adl~~büyük gazetenin, kli~esi verilen ~imdiki takvimimizle, 15 Mart 1941 tarihli ve 64
say~l~~nüshas~n~n ilk sahifesindeki foto~raf ve yan~ndaki k~sa izahatta:
"Karsl~~ ~brdhim Aka ile karde~leri Ayd~n Pa~a ve Hasan Big"in, h. 13261329 (1908-1911) y~llar~ ndaki mücâdelede hizmetleri ve erlikleri,
övülerek anlat~l~yor. Bu s~rada, Türkiye'den de, "Te~kilâti-11/1al.~sasa"
m~za yaz~l~~gönüllü subaylar~= bile, Tebriz Vilâyeti'ne geçerek mücâdeleye kat~ld~~~ ndan, ibrâhim Be~, onlarla da i~birli~i ediyor (1924 te
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Atatürk'ün Kars'a geli~inde verilen Ö~le-Yeme~i'ne davetlilerden
olan Erzurumlu Küçük-Kaz~m Be~, o zaman Jandarma Te~meni
olup, ~ran'daki "Te~ kilâti-Mabsusa"m~ z aras~nda idi).
"Karsl~~Üç Karde~", Rus i~galci birliklerine geceleri bask~n yaparak,
çok zayiat verdiriyorlard~. Bu arada (Kars'tan/Türkiye topra~~ndan
geldi~i ve mücâhidlerinin say~s~~ bini a~t~~~~için, "Pa~a" lakab~yla
tan~nan) Ayd~n Be~/Pa~a, Ehoy' da 7 .1. ~~9 ~~~~ de ~ehid oluyor. Ruslar,
takviye birlikleri alarak Miicahidler'i ezip yok etmeye giri~ince, Istanbul'dan gelen emir üzerine, Ekim 1912'de Osmânl~~Subaylar~~ ile birlikte
~brahim Be~~de, e~iyle çocuklar~n~ , Tal~ ran'a gönderdikten sonra, 700
mücâhidle, Van Villyeti l~ududuna geçiyor. Kars'a dönen Hasanan
Be~'i, Ruslar yakalay~p, Ejderlian'a sürgüne göndermi~lerdi. Van'a
kaç~p gelen ~brahim Be~~idaresindeki mücallidlerin 2/3 si, az sonra izin
alarak Tebriz ve Karaba~~bölgelerindeki evlerine döndüler; hepsi bekar olan 230 kadar~, k~~~~ Van köylerinde geçirdiler. Bu s~ rada, BirinciBalkan Sava~~~ bitmi~, 155 günlük ~anl~~bir müdafaam~ zdan sonra
Edirne'yi, 25 Mart 1913 te Bulgarlar teslim alm~~t~. ~ttihadc~lar, "Te~kilâti-Malisusa"dan olan ~brahim Befi, "Gönüllüleri" ile birlikte ~stanbul'a ça~~rd~lar; Trabzon üzerinden, oraya gemi ile gidildi. Kaymakam
Enver Be~'in emriyle bu "Gönüllüler", Istanbul'da üçbuçuk ay, "Meteris
Wtli~i"nde tam bir askeri talim gördüler.
Müttefikleri Yunanistan, S~rbistan ve Karada~~ile rakibi Romanya,
Bulgaristan'dan ve Türkiye'den ald~~~~yerlerden kendilerine kom~u bölgeleri koparmak isteyince, 29 Haziran 1913 te, "~kinci-Balkan Sava~~",
Bulgarlar aleyhine ba~lam~~ t~. Istanbul'dan "Kafkas-Gönüllü Taburu"
ile Kumandan~~Ibrahim Be~~de, Yüzba~~~Süleymân 'Askeri Betin Alay~'mn
öncüsü olarak Edirne'yi kurtarmaya gelmi~ti. 2 ~~Temmuz 1913 günü,
~stanbulkap~s~'ndan Edirne'ye ilk girerek, Selimiye-Camii önüne varan,
Karsl~~Cihangirzâde lbrâhim Berin Gönüllü Taburu olmu~tu. Bulgarlar,
~ehri bo~altarak, sahra sava~~ na haz~rlanm~~t~. Alay~'mn öncüsü olarak ilerleyen ~brahim Be~'in Taburu, Bulgarlar'a bask~n yaparak: 164 er,
4 subay ve ~~doktor ile, Alay Kumandan~~ ~gnazof'u tutsak alm~~~ve Edirne'de Hur~id Pa~a' ya teslim etmi~ ti. Bu üstün yararl~~~na kar~~l~k ~brahim Be~, bir "Liyâkat-Madalyas~" ile mükafatland~r~lm~~ t~. A~ustos
1913 te Bulgarlar ile yap~lan ~skeçe ve E~ridere Muharebeleri'nde de,
yararl~~~~görüldü. Bu s~rada, Ejderl~an'daki sürgünden kaçan karde~i
Hasan Be~~de, ~skeçe Muharebesi yap~l~rken gelip kavu~mu~tu. TürkiyeBulgaristan Bar~~~~ (29 Eylül 1913 te Istanbul'da) imzalan~ nca, cepheden
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Edirne' ye dönerek; oran~n E~râf~'ndan "Koyunbabacklu" Emekli Yüzba~~~
~ükrü'nün genç k~z~~ Melek Han~m ile evlendi.
Bir y~l Edirne'de, "Te~kilât~ -Masilsa"ya ba~l~~olarak kalm~~t~.
Birinci Cihan Sava~~~ kopunca, i~e yararl~~~n~~ çok be~enmi~~bulunan
Harbiye Nâz~r~~Enver Pa~a, bu Iki-Karde~'i, "Gönüllüler"iyle birlikte,
1914 Kas~m~nda "Te~kilat~-Malisusa" kadrosuyla, ~rak ve Iran Cephesine gönderdi. Balkan Sava~~m~z'da "Hamidiye"nin Kahraman Kaptan~ , Milli-Mücâdelemiz'in seçkin büyüklerinden rahmetli Hüseyin
Rauf ORBAY, Kastamonu Meb'usu iken, "2 Haziran 1941"de, "Riyâseti Cumhur (Uma~ni ICâtipli~i"nin yazd~~~~tezkirede sorulanlara, 4 Haziran 1941 de verdi~i cevab~nda, bu Iki-K.arde~'in, maiyetinde çal~~t~k-

lar~~bir y~ la varan müddetteki hizmetleri için, ~unlar~~yazm~~t~r:
"Karsl~~Cihangirzâde Bay Ibrahim ile karde~i Bay Hasan, 1914 senesi
nihayetinde ~rak'ta ve Iran'da kumanda etti~im kuvvetlere, iltihak ettiler. Iran'da Kirint kasabas~~ ve civar~nda, üstün A~iret Kuvvetleri'yle
vukua gelen ~iddetli iki muharebede, emsalleri aras~nda dikkati çekecek mertebede, yararl~ k güsterdiler. Refakatimde, bir seneye yak~ n hizmetleri müddetinde, dürüst hareketleri ve metin ahlâklar~~ile
de, arkada~lar~n~ n muhabbetini kazand~lar".
"Dört sene sonra da (~ g~ g da), bu ~ki Karde~'i, Malta'da Esirler
Kamp~'nda buldum; ve iki seneye yak~ n, her hareketleri görülür vaziyette, bir arada bulunduk. Çok çetin maddi mü~kilât ve yoksuzluk
içindeki tavr~~hareketleri, di~er daha büyük mevki ve mes'uliyet deruhde etmi~~baz~~vatanda~lar~n tavr~~hareketlerine nazaran, dürüst
ve vakurâne idi. Vatan~m~ za sevgileri, büyüklerine sayg~lar~, hiçbir
zaman gev~emedi".
"Benim gördü~üm ve bildi~im zamanlarda, her ~ki Karde~~de hizmetlerini, maddi mükâfat beklemeden ifa etmi~ ler; büyüklerine sayg~~
ve ba~l~l~ k duygusu, hürriyet ve istiklâl a~k~~ ile çal~~m~~lard~r".
H. Rauf Bek, Afganistan'a vazifeyle gittikten sonra da bu cephede,
Filibeli Hilmi ve Galatal~~ ~evket Be~ler'in maiyetlerinde "Fahri-Alay
Kumandan~" olarak hizmet gören Ibrahim Bek, Iran Cephesi'nde Ruslar'
la sava~tan sonra 1916 ba~lar~nda Ba~dad'a gelince, "~rak ve Havâlisi
Umum Kumandan~" olan Halil (KUT) Pa~a'n~n emrinde çal~~t~. Bizden ikinci bir Madalya, ve müttef ikimiz Almanlardan "Demir-Salib Ni~an~" ald~. 29 Nisan 1916 da kazan~lan Kut'al-cl~niire muharebesine
kat~ld~. Burada tutsak al~nan ~ngiliz Generali Townshend ile maiyeti ve
erlerinin muhafazas~ na memur edildi. ii Mart 191 7 de Ba~dad dü~ün-
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ce, elimizdeki ~ngiliz Esirlen'ni, "Garnizon Kumandan~" s~fat~yla, "Gönüllüler"inin muhafazas~ nda götürerek, Musurdaki garnizonumuza
teslim etti. Araplar, art~k heryerde ~syan ederek ~ngilizler'e yard~mc~~
oldu~undan, ~rak da bizden kopuyordu.
~brahim Be~'in "Te~kilât~-Malisusa"dan olan "Gönüllüler% ise,
da~~l~ p evlerine dönme izni al~ yorlard~. 1918 k~~~~bitmek üzere iken
~brahim Be~, Mus~ddan Istanbul'a ça~r~ld~. Bu s~rada, 3 Mart 1918
Brest-Litowsk Mu<âhedesi ile, Bol~evik Rusya, "Uç-Sancak" bölgesinin
Anavatamm~za kavu~mas~na raz~~olmu~ ; ancak, "serbest plebisit"
yap~lmas~~ ~art~n~~ko~mu~tu. "Ba~ kumandanvekili ve Harbiye Naz~r~~
Enver Pa~a", yeni vazifeler için onu, Istanbul'a getirttirmi~ti. Edirne' ye
dönüp, ailesine kavu~tuktan sonra, 25 Nisan 1918de Kars'~n ~lk-Kurtulu~u üzerine, May~s 1918 sonunda Trabzon üzerinden ailesiyle birlikte, "Fahrf-Alay Kumandan~" s~fat~yla .Kars'ta 9. Ordu Kumandanl~~~~
emrine gönderildi. Kolordu K. rakub ~evki (SUBA~I) Pa~a, Haziran
1918 ortalar~nda ~brahim Be~i, Kars'~n "Ermenistan Cumhuriyeti" hududu
boyundaki K~z~lçakçak (Akyaka) kasabas~n~ n merkez oldu~u "~iiregel Kaymakaml~~~"na tayin etti; kadrosu, mülki de~il, askeri idi. Ona
verilen hususi vazife de, do~up büyüdü~ü Gümrü ~ehri gibi, Arpaçay~~
solunda kal~p "Ermenistan"a b~rak~lan yerlerdeki Türk/er'den, beriye aileleriyle göçüp gelecekleri te~vik etmek, onlara kolayl~ klar sa~lamakt~.
Öyle de, yap~ld~ : Gümrü ve Revan/Erivan'~n Türkler'i, göçerek TürkBayra~~~ alt~nda, Kars'a yerle~iyorlard~.
Bu arada, 30 Ekim ~~918 de u~ursuz Mondros Mütdrekesi imzalanm~~t~. Buna göre, "Do~u'daki (Tebriz'e, Baku'ya ve Da~~stan'a
varm~~~olan) Türk Ordusu, 1914 Hududlan gerisine çekilmek" mecburiyetinde idi. Sonu yokedici olan bu haberi duyan Karshlar, (~ngiltere'nin de bir kanun ile benimsedi~i) "Wilson Pensipleri"ne göre,
yukar~da i~aret edildi~i gibi, 5 Kas~ m 1918 günü, "Milli is/dm ~ards~"
ad~yla bir yerli hükümet te~ kilat~~kurup, "bo~alt~lacak öteki Türk islâm" bölgelerinde de, bunun ~u'belerini açt~rmaya çal~~~yorlar&
Yedeksubayl~ ktan terhis edilen Avukat Erzurumlu Hüseyin Avni ULA~,
Kars'ta; Rusya'da Hukuk Fakültesini de bitirmi~~bulunan Aii~skal~~Maden r. Mühendisi Osman Server ATABEK ile Revanh Avukatlar da, bu
u~urda "ak~l-hocal~~~" yaparak, konu~malar ve konferanslar~~ ile,
halk~~elbirli~ine ça~~r~yorlard~.
Bu durum üzerine, 9. Ordu K. rakub ~evki Pa~a, 15 A~ustos 1918
de "Anavatan'a Kat~ lma istekleri Mazbatalan", Sultan VL Mehmed Va-
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hideddin'in bir Fermân~~ile kabul edilen "Elviye-i-Serdse"de kurulan
Yerli-Hükümet'in ba~~na: Edirne'de, Iran ve ~rak Cepheleri'ndeki sava~larda yararl~~~~görülen ve "Osmanl~-Türklü~ü'ne ba~l~l~~~" su götürmez
olan "Cihe~ngirzâcle lbrâhin~~ Be~"i geçirtmek için, alt~~ay~~ geçen bir
müddetten beri onun Kaymakam bulundu~u K~z~lçakçak'tan ayr~l~p
Kars'a gelmesini uygun gördü (asl~nda, 2/3 Kas~m 1918 de Istanbul'daki "Son Ittihâdc~lar Toplant~s~"nda da, Enver Pa~a ve arkada~lar~, bu husustaki bir karar~ , Erzurumlu-Ebülhindili Kösezâde Cafer ERÇIKAN Be~'e verip, Ab~ska'da 3. F~rka K. Eyyt~blu DeliHâlid Be~'e de göndermi~lerdi). Ordubad'dan Batum'a ve Ka~~zman'
dan Alpska'ya var~nca olan Türklük bölgeleri'nden, "Milletvekili" ad~yla seçilen Halk-Temsilcilerinin, 30 Kas~ m 1918 de yapt~klar~~ "ikinciKars Kongresi"ne, Ibrahim B. ile birlikte, 6o ki~i kat~lm~~t~. Bu kongredeki "ittifak"la var~lan karara göre, Cihângirzâde ~brâhim Be~, "FahriAlay Kumandanl~~~" s~fat~~üzerinde kalmakla birlikte, Kars'taki "Milli
~slam-~(~râs~~Merkezi <Un~amisi Re' isi" seçildi.
Kli~esini verdi~imiz, 15 A~ustos 1918 de Dolmabahçe Saray~~ önünde
çekilmi~~bulunan 16 ki~ilik "Elviye-i Selâse (Kars-Ardahan/OltuBatum/Artvin = Üç-Sancak) lirâyi-<Umamiyye Mazbatalar~"n~~Pâdi~âha getiren "Hey'et"teki 12 zât, bu 30 Kas~m 1918 Kars Kongresi'ne,
bölgelerinin "Milletvekili" olarak kat~lm~~~tarihi kimselerdir (öteki
dört ki~i: Saray Mihmandar~~Nebil BUHARALI, Acaral~~ Kham~io~lu Temür Pa~a, Gürcü Prensi Çavakhof ve Rum Temsilcisi Kayserili
Murat Bunyatof'tur). Ibrahim Be~'in bundan sonraki hizmetleri ve
ba~~na gelenler, kli~ eleriyle metin ve izahlar~n~~ sundu~umuz 1924
y~l~na kadarki "Belgeler"den anla~~lmaktad~r. 1921-1927 aras~nda
Kars Belediye Re'isi olan bu zât, Kars C.H.F. Reisi ve çekemiyenlerin
iftiralanyla, 1927 güzünde i~ ten el çektirilmi~ti. Sonunda, Ankara'ya
gidip, müdafaalanyla, kendisini temize ç~kartm~~t~. Gümrü'de kalan
atalar~n~n emlak ve arâzisi ile, Kars'ta, 25 Nisan 1918 de kaçarken
Ermeniler'in yakt~~~~baba-evinin yerine, Devlet ona "Emvâli-Metrüke"
den, uygun ve güzel bir ev ile bir tarla, ayr~ca Istanbul - Sirkecide
Ayd~n otelini vermi~ti. Ba~kaca, serveti yoktu. "K~rm~z~~&I-Mil ~stiklal
Madalyas~" da alm~~t~. Melek Han~n~'dan do~an çocuklar~, küçük
ya~ta veya okuyordu. "Kereste Ticareti" ile u~ra~t~.
Malta'dan sürgünlük arkada~~~ve oradan dönü~te birlikte Batum'a
ç~kt~klar~~ Karaba~l~~ Müderris ve fikir-adam~~ Ahmed A~AO~LU'nun da
"Kurucular"~ndan oldu~u "Serbest Cumhuriyet F~rkas~"n~n, 1930 ya-
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z~nda "Kars Vilâyet ~ubesi"ni, geni~~ve elveri~li bulunan evinde açt~.
Kendisini sevip, sözlerine güvenen halk ve memurlardan birço~u, gelip
bu F~rka'ya acza yaz~lm~~ken, Umumi Re'is Fethi (OKYAR) Be~'in,
"F~rkam~~feshediyorum" demesiyle, bütün ~ubeleri gibi, Kars'taki
de kapat~l~nca; emniyetçiler evini aray~p, birtak~m belge ve evrak~m
da, zab~t tutmadan götürdüler . . . Mare~al F. ÇAKMAK, K. KARABEKIR, H. Rauf ORBAY, (1918 de Kars Mutasarr~f~~olan) Hilmi
URAN ba~ta olmak üzere, birçok milli kahraman ve ilerigelenler ile
mektup, tebrik ve telgraf ile muhabere edip, kar~~l~klarm~~ al~yordu.
Sonunda, "Kars Hayvan Borsas~~Muamele Mernurlu~u"na tayin edilebildi.
~ ki o~lu, dört k~z~~ Melek Han~n~'dan olmu~tu. ~lk e~inden do~anlar,
Iran'da yerle~ip kalm~~lard~. Elindeki belgeler'i, ve Malta'da yazd~~~~
53 s. lik Hât~ralar'~, emanet vererek, suretlerini almam~za müsâade
etmi~ti. Yabanc~~dillerden Farsçay~, Rusçay~~iyi bilir ve yazard~, Ermeniceyi konu~urdu, yazamazd~. Son günlerinde, yata~a dü~üp,
hastaland~ ; birkaç ay, evinden d~~ar~~ç~kamad~. 19 May~s 1948 Çar~amba günü, Kars'ta "Gençlik-Bayram~~ ~enlikleri" yap~l~ rken, rahmete kavu~tu. Ortakap~~Mahallesi Kabristan~'na ertesi gün, büyük bir
kalabal~ k gelmi~ken gömüldü. Sonradan karde~i Hasanhan Bet e,
"Hidemâti Vataniyye"den maa~~ ba~lanm~~t~ ; kendisi için, böyle
bir~ey yap~lmad~.
Bugün, DDY.ndan emekli o~lu Ayd~n ATDIN, Istanbul-Beykoz'
da; k~zlar~ndan Ayten Makbule AYDIN ile Ruhiye ALACA Han~mlar,
Ankara' dad~r Hat~ ralar~, evrak~, foto~raflar ve belgeler, k~z~~ Ayten
AYDIN'da bulunuyor. Bunlar~, Kars Müzesi Kitapl~~~~ veya Ankara'da
Milli Külüphane'nin ilgili bölümüne ba~~~lamak istiyor. Kars Lisesi'
nden ö~rencimiz olan "hay~rl~-evlad" Ayten M. AYDIN Han~m'a,
belgeler ile foto~raflar~n tan~t~lmas~na müsaade etti~inden dolay~,
burada çok te~ekkürler ederiz. K~smet olursa, "Hât~ralar"1 ile, öteki
notlar~= da yay~nlanmas~ na hizmet etmek, memleket tarihinin
ilgili safhas~n~~ayd~nlatmak bak~m~ndan, mesleki ve milli vazifemizdir****).
23 Nisan 1984, Ankara.
**** Burada, sürgünlere âit Ingiliz belgelerinde, Rus nüfus kayd~na göre,
Kars'tan Malta'ya sürülen onbir ki~inin, kamp s~ras~~ile adlar~n~n ve vazifelerinin
nas~l yaz~ld~~~n~~ verelim:
Nu.
2713
2714

Ad~~
Aziz Cihangirov
Pavlo Camu~ov

Kars'taki Vazifesi
`Adâlet Mümessili (do~rusu: Mü~âviri).
Kars ~ûrâs~~Rum Mümessili (Milletvekili).
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BELGELER
A. — "Kars Afilli-~iirdsz"1"Cenübigarbi-Kafkas Hükümeti Muvakkatai
Milliyyesi" Belgeleri 'nden:

(206 x 290 mm. boyunda, ba~l~k, yer ad~~ve tarih çizgileriyle
"3" [133.] y~l rakam~, yan/sat~rba~~~çizgisi bask~l~, resmi birinci hamur beyaz kâ~~da, kara mürekkeple yaz~l~. Yaz~, Ba~kâtip Hatuno~lu
Mehmed Nureddin Befindir. Belgenin küçük bir foto~raf~, 1946 da
"Kars raylasz"nda, s. 34 ile 1953 te "Kars Tarihi"nde,I. 588 ve sureti,
1960 ta "Milli Miic'ddele'de Kars - L Kitap"ta, s. 18-19 ç~km~~t~r. Hep
büyük harfli ibâreler, bas~l~d~r.)
KARS M~LLT — SeRASI
`ADED

KARS
18-1-35 (1919)

"Bismillâh" (remizle)
Cenûbigarbi - Kafkas Hükümeti Muvakkatai Milliyye
Re'isi Cihângirzâde ~briihim Be~efendi'ye
17/18-1-35 (~ g~ g) de ictimâ` eden Hey'et'in ekseriyyeti-ârâsile,
Hükümet Riyâseti'ne Zâticâlileri, intit~âb ve ta<yin k~l~nd~n~z. Bu bâbdaki Hey'eti Vükeld listesi, merbütdur.
Diger Nezâret Mümessilleri'nin, derhâl vezâifi me'iniire ve mühimmelerine mübâ~eret etdirilerek; umüri idârenin hüsni süretle tedviri
bususuna müsâ'ade buyurulmas~.
27 ~ 5
27 ~ 6

2717
2720
2721
2722

2725
2726
2727

Hasanhan Cihangirov
Mehmed Bey Alibegov
~brahim Cihangirov
Musa Bey Salakhov
Yusuf Bey Yusupov
Tavkhitgin Memleyef
Raçinski Matvey
Vafyades Stefani
Muhlis Bey Memedov

Harbiye Mümessili.
Kars Mülki Vâlisi.
Kars ~ûrâs~~ Re'isi.
Kars Polis Müdiri.
Kars ~ûrâs~~t'âse Mümessili.
Kars Emniyet (`Umts~m) Müdiri.
Kars ~ûrâs~~Rus Mümessili (Polonez).
Kars ~L'~ râs~~ (Sa~l~k ve) Sosyal yard~m
Mümessili
Kars ~ûrâs~~ P.T.T. 'Umûm Müdiri

(Bilâl N. ~tm~tR, "Malta Sürgünleri", 1976 ~stanbul, s. 126-127, 420, 475. ~stanburclan Amiral CALTHORPE'un Ek Listesi ile, 28.8.1919 Raporu'ndan al~nma).
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Mülhakaat Hüktimetleril mubaberat~n~n, fimaba`d Makaam~n~z
vas~tasile cereyan' tabici bulunma~la; bu emri mühimmin de, ta‘mim
etdirilmesi.
Tefriki Vezh'if Kuntini Medenisi'ne tevfikan, her Mümessil'in,
Dâiresi'ne caid verece~i Büdce ile; Vâriddti <Un~timiyye KaanUmi olarak
kaleme al~nacak Lâyiha'n~n, berâyi tasdil, Meclis'e tevdi`i <arzolunur.
01 bâbda.
Meclisi Milli
Hey'eti QUI-e Re'isi
Vekili
(Imza, Ka~~zmanh) cAit Rizâ (ATAMAN)
(Ortas~~ Ay-Y~ld~zl~~ Mührün yaz~lar~) MILL~~ISLAM ~CRASI
MERKEZI <UMCMII KARS
1334 (191/3)
//
(Yukar~daki belgede an~lan "liste". Ayni bask~l~~ resmi ka~~da,
kara mürekkeple Hatuno~lu Mehmed Nureddin'in kalemiyle yaz~lm~~t~r 2).
KARS MILLI - ~CRASI
`ADED

KARS
— 3 (1335)

CenUbigarbi-Kafkas Hükumeti Muvakkatai Milliyyesi
Hükümeti Muvakkata Re'isi
(ve) Dabiliyye Mümessili
Cihângirzâde ~brahim (AYDIN)
Be~efendi.
I-Jariciyye Mümessili
(Piro~lu) Fahreddin (ERDO~AN)
Be~.
Harbiyye Mümessili
Cihângirzâde Hasan(ban)
(AYDIN) Be~.
<Adliyye
A~abababegof <Ablills 'Ali Be~.
"Mülhakaat Hükümetleri": Batum, Alaska, Artvin, Ardahan, Oltu, Ka~~zman,
Sürmeli (Kulp/Tuzluca — I~d~r — Aral~k), KamerlülSerdaral~ dd ve Nal~ç~van ile Ordubad
gibi bölgelerdeki "Milli-Sürâ" Su`beleri ~ddrecileri yerine geçen: Vali, Mutasarr~f ve
Kaaimmakamlar'm makamlar~, demektir.
2 Bu belgenin sureti de, ~~g6o ta "Milli Mücadelede Kars-I. Kitap"ta, S. 19 yay~nlanm~~~olup, sabit kalemle yaz~ lan Alman Mühendis'in ad~, yanl~~~olarak, "Klançer"
diye okunm~~~tu.
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Ma 'arif
Telgraf, Posta, Telefon Müdiri
Mâliyye Mümessili
Nafi <a
Mu<avini

<a~e Mümessili
Zira<at, Ticâret, Orman
Mümessili

(Kayserili Rum Ö~retmen) Ksenofon ANDERYANOF 3.
(Bol~evikli~i sevmiyen Rus kad~n~) ARLOF.
Ijudâdâdzâde Mehmed Be~.
(Revanl~) Mühendis Mahmdd Be~.
(Azerbaycan Hükümeti'nin tavsiye mektubuyla gelerek hizmet isteyen, Alman Mühendis) (sabit kalemle yaz~l~) FLAVMER.
Hasanbe~zâde Mehmed Be~.

(Ressam, Kaz~m) <Ali-Ekber
(MUGAN) Be~.
Hey'et Karâr~'na mutab~ kd~ r 18-1-35 ( 9 ~~9).
(Mühür)
MILLI ISLAM SCRASI
MERKEZI 'UMUMII KARS
1334 (1918)
///

("Milli Islam Sûras~" yaz~l~~resmi mühür b~rak~larak, yeni ada
ve y~la göre kaz~nm~~~mühür vurulan, 200 X 300 mm. boyundaki ikinci hamur ve sat~rlar~ n yerini belirten ye~ile çalan mavi çizgili ka~~da,
yine Ba~kâtip Hatuno~lu Mehmed Nureddin'in yazd~~~.)
"Bismillâh"
Kars
20-1-335 (1919)

Cihangirzâde Hasan(kan) Bet e
<Avn u <inayeti Bari ve imdâd-i rühaniyyeti Peygamberi ile, te~kiline muvaffak~yyet has~l olan, Cenâbigarbf-Kafkas Hükâmeti islâmiyyesi; 17/18-1-335 (1919) de tecemmu` eden Hey'eti Milliyye'sinin Kararile, senâverleri Hükâmet Riyâseti'ne intit~ab ve tacyin k~l~nd~~~m~~nat~k Tezkire-i Mah,sâsdya rabten mersül Hey'eti Vükelâ listesi mücebin3 Az sonra bunun yerine, Tiflis Rus ö~retmen Okulu Mezunu, Zar~ath "Mu'allim" Kocao~lu Mehmed (KOCA) Be~~tayin edilmi~tir.
Benden C. XLVIII, 9
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ce; Arezüret Mümessilleri'nin, vezâifi me'mûre ve mühimmelerine müba~ eret eylemeleri lüzûmu dahi beyân; ve Zativalalar~~— <uhdei
liyakatinize (<askeri) Kaaimmakaaml~k rütbesi tevcihile
Harbiyye
Mümessili~i'ne tacyin k~l~nd~klar~ , dermiyan olunmakdad~r.
Tevfikaati Sübhâniyye ve imdâdi Nebeviyye'ye bilistinâd, vezâifi Umeiri Riyâseti `uhdei emânete ald~m. Sizi de, Meclisi
ekseriyyeti-ara ve karârile, bugünden i<tibaren, vazifei me'mûrenize
da<vet; kavânini mevzû'ai 'adalet ve medeniyyete ri<ayeten, ihrazi
muvaffak~yyat eylemeleri du'as~n~ , ref<i Barigahi-Ahadiyyet eylelerim.
Taril ~-Hakk üzerinde bulundukça, Hazreti Allah, cümlemizin
mu <inidir.
Cenübigarbe-Kafkas Hükümeti
Re' isi
(Imza) ~brahim (AYD~N)
(Yeni mühürdeki yaz~ :)
CENOBIGARBI — KAFKAS HÜKÜMETI. 335 (1919).
B. — Malta Adas~'nda sürgünde iken, ~brahim AYDIN ve arkada~lar~n~n Malta ~ngiliz Vülisi'ne (Plumer'e) ve Ankara'da "Mustafâ Kemâl
Pa~a Hazretleri" delâletiyle "Büyük Millet Meclisi"ne gönderilen dilekçeleri:
Iv
(30 sat~rda, ince mavi çizgili bir ka~~da, imlas~~düzgün Türkiyeli bir sürgünlük-arkada~~n~n yazd~~~~ve ~brahim AYDIN'~n imzalad~~~ , Malta Valisi'ne verilen dilekçenin sureti. Bunun cevaps~z
kald~~~n~, söyleme~e gerek yoktur.)
Malta Mei <21-lisi'ne
Vali Be~efendi Hazretleri
Ben, cürüm ve cinâyetle calakadar bir kimse de~ilim.
Cenübigarbi-Kafkas Hükümeti Riyüseti'ne, ârâyi mahalliyye ile
ta`yin k~lmm~~~bir insan~m.
Vatanda~lar~m~ n ârzû ve tensibile, `uhdei emânete ald~~~m vazifeyi, Kavâneni Mevzü'ai Medeniyye'ye ve Kavü<idi Me~r~l<ai Hukuuk~yye'ye istinaden ifaya; ve bu sürede, m~ntakam~n asayi~i mahalliyyesini te'min ve idâmeye saci iken, her ne sebebe mebni ise, ~ngiliz Hükümeti Faljemesi'nce, (13 Nisan 1919 günkü tevkifimizden sonra) on refils~mla birlikte, derdestle Malta'ya getirildik!
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Es~~âyi derdestimizde: Ne e~yâ, ne para, ne hiçbir ~ey yan~m~za
alma~a müsâ<ade edilmedi; " ihtiyâczn~z te' min ve teckirük edilecekdir" ,
denildi. Bunu söyleyen, bir Devleti- Mu< azzamay~~ Temsil eden bir lisân idi. Biz de, bu lisân~n te'~ninâti vâk~<as~na, kemâli emn ü ictimâd ile i<tikaad eyledik.
Fakat, ma<alesef; sekiz aydan fazla bir zamând~ r —kaz sürüsü
gibi— bir mahbese kapatd~r~ld~ k! Ne soran oldu, ne de arayan!
Muzâyakam~z art~k, insânl~~~n tahammül derecesini a~d~. Birkaç def`a K amplar Kumandanl~k~' na mürâca`at etdim; bir neticei mu(âvenet göremedim.
Ricâ ederim, bana bildiriniz:
Kabâhatim, cürmüm nedir? Bize ne içün, hayvânâti vah~iyyeye
bile tatbikden, vicdâni haz~ rai medeniyyetin hazer eyledi~i bir mu<âmele, revâ görülüyor?
Mücrim bir âdem isem, cürmümün lây~k~n~~verecek bir Mahkemei Adâlet' e sevk-ediniz; sudtir edecek hükme, râz~~ve muticim.
Ancak, böyle nâlây~ k ve vicdân-sûz ezâlara, mütehammil
Ben ki, dün bir Hüklimet'in Re"isi idim; bugün ~ngiltere Hükumeti F ah'imesi' nin, hakk~mda nâbecâ bir sûretde revâ gördü~ü mu`âmele ile; bir kat çama~~ra, bir dilim ekme~e, bir tek sigaraya müftakirim. Bu mu'âmele, pek yanl~~~bir batâ, büyük bir günâh olsa
gerek.
Binâ'en-<aleyh, ne yapacaksan~z, bir ün evvel yap~n~z. Ve bana,
isterseniz, Memleketim' e gidece~im vakit, <aynen i`âde etmek üzere,
bir m~kdâr pâra verip, ihtiyâci vâk~ cam~z~~tehvin ediniz. ~sterseniz,
i<âne sûretile, insâniyyet nâm~ na, mu<avenet ediniz. Ve, lütfen, i~imizin bir ün evvel halline tavassut buyurunuz.
Ümid ederim ki, bu feryâd~ ma nazari insâf ve <adâletle bakar;
bana, lisâni hak ve n~sfetle, ictâyi cevâb ve izhâri mu<âvenet lûtfedersiniz ricâsile, te'yidi hurmet eylerim, Efendim.
~~8 /Kânûnievve1/335 ( 919)
Centlbigarb e-K afkas Hüki2meti Re' isi
(~~mz â) ibrill~ f~n
V
(30 Ekim 1920 de Kars'~n Son-Kurtulu~u'ndan sonra, 23 ~ubat 1921 de bar~~~yoluyla Ardahan ve Artvin bölgelerinin de Gürcü
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i~galinden kurtulmu~~olmas~n~ n haberleri, Malta'daki Karsl~lar'a
umut veriyordu. Birinci Inönü Zaferimiz ile Yunanl~lar~ n yenilmesi,
ilk defa Ankara Hükümetimiz'in ~ tilâf Devletleri'nce tan~ nmas~na
ve 21 ~ubat 1921 de ba~layan "Londra Konferans~"na ça~r~lmam~ za
yol açm~~t~ . Bu arada TBMM Hâriciye Vekili Bekir Sâmi (KUNDUK)
ile Ingiltere aras~ nda, 16 Mart 1921 de imzalanan anla~maya göre,
Malta'dan 64 Türk serbest b~rak~lacakt~ . ~~te bu s~ ralarda Malta Sürgünü olan Kars "Hükümeti Muvakkata"s~~ erkâmndan dört ki~i,
Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde okunmak üzere, Ilk-Dilekçe'
yi, yine kitâbeti iyi bir Türkiyeli'ye yazd~rm~~lard~. Fakat, ayn~~
24 Mart 1921 günü ajanslardan, 23 Martta Yunan Ordusu'nun
ilerledi~ini ve sonra da 26 Martta taarruza geçerek ~ kinci-Inönü
Sava~~'na ba~lad~~~ n~~duyunca, bu Ilk-Dilekçeyi göndermeyi sonraya
b~rakm~~lard~. 200 X 258 mm. boyunda, tek yüzü ince mavi çizgili
ve marjl~~mektup kâ~~d~ na-marj çizgisi tersine yan~~solda kalarak2 sahifeye kara mürekkeple yaz~lm~~t~r. Ilk kâ~-~ tta 25, ikincide 7 sat~r bulunmaktad~ r. ~ kisi de, sonradan dosyalan~rken, sonlar~ndan
delinmi~se de, deli~e gelen kelimeler okunabiliyor.)
"Bismillâh"
Ankara'da Mustafd Kemâl Pa~a Hazretleri'nin Delâleti Sdmiyyeleri'le
Büyük Millet Meclisi Hey'eti (Umilmiyyesi'nin Nazargdhi <A-/fsi'ne
Ma crüzi <âcizânemizdir:
Senelerden beri yekdiyerine hasret kalan öz-evlâdlar~n~~ biribirine Kars'da, Ardahan'da kavu~duran Harbi — <Umdmi; sin~irleri
za<fa düçâr olan (müttefikimiz) Bulgar ve Alman Milletleri'nin ef<âlile,
onlar~ n ve binnetice Türkler'in <aleyhlerine nihâyetlendi. Bu vaz<iyyet kar~ usunda, Karda~~ 'ndan ayr~ lmamak mecburiyyetinde olarak,
mevcûdiyyetini ihsâs ârzüsunda bulunan Karsl~lar; (g. Ordu Kumandan~~Harputlu Ya<kuub) ~evki (SUBA~I) Pa~a'n~ n, kendülerini
(Ocak 1919 ba~lar~ nda Mütarekeye uyarak art~ k) terkederken, taleb etdikleri yard~ mlar~ , kalblerinin istedi~i gibi istihsâl edememi~ler idi.
Bu hale kar~~, Kars ve (Batum-Artvin, Ah~ska-Ab~lkelek, Sürmelü-Nahç~ van ve Kamerlii/Serdârâbâd ile Ardahan, Oltu ve Ka~~zman Sancaklar' gibi) Tevdbi`i Ahâlisi, dûçâri nev~nidi olmad~kdan
ba~ka; (17 Ocak ~ g~ g da) intihâb eyledikleri yüzotuzbir A`z(~ 'dan
mürekkeb Meb<dsdn ve onsekiz il<zirdan mürekkeb
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ile te~ekkül eden Hükümetleri, kalblerinin feveramm ve Türklüt e
merbütiyyetini, maddeten ve <alenen izhâr etdiler. I~te o Hükümet'in
A`züsz olan (acizlerile arkada~lar~ m~n gaayesi: Türklüt ün, Kars ve
Tevâbici'nde ebediyyen idâmesi ve Anavatan'a irtibat' idi.
Mütüreke'yi müte<alub o havâliyi istilâ eden ~ngilizler, Türk
Milleti yerine Ermeniler'i idâme içün, Harbi-Wmamedeki zahiri gaalibiyyetlerinden ma~rûr; ve emeli siyâsilerinin bilâmü~kilat husûlünden mutma‘in bulunuyorlar idi. Hakikati hale gayri mutab~k dost
(luk)larile kâzib <adaletlerine inanan bir k~s~m cühelâ, var idi. Ve
hattâ bizler bile, o inanan cüheladan ba~ka bir sürede dü~ünmüyor
idik. Ermeniler'i Kars'da ikaame ve teksir etmek; ve milliyyet prensiplerile sin~irlerini gev~etdikleri ma~lüblar~ m, daha ziyâde aldatmak fikrinde olduklar~, bilahire anla~~ld~ . Ancak, mazinin yalanc~~
propagandasile dima~lar~~dolmu~~olanlar~, ~~fal edilmekde olduklar~na
Ikna' bile, kolay olmad~.
13 Nisan (~~ g)da, (Mondros Mütarekesi'ne göre Kars Müstahkem Mevki'inde bir Müfreze ~ngiliz askeri ile yerle~mi~~bulunan)
~ngiliz Muralasi <Askerlsi (Ceneral Divi), (acizlerile refiklerimi,
evvelce verdi~i malümata ibtinâen, Meclisi Milli:de dostâne ziyâret
ederken, ans~z~ n süngülü <askerlerile ku~atd~rd~. Ve, Hey'etimiz'i tevkif ederek, istasyon'a sevk-edip; sâhibsiz kalan biçare Kars Ahâlisi'ni,
kahren ve cebren Ermeniler'in tabi`i k~ld~. Kars'dan bu sûretle ayr~lmam~z~~mütevak~b, Ermeniler'in hâkimiyyeti, ~ngiliz kuvvetlerile
(Nisan 1919 sonunda) te'sis olundu.
Hepimiz oradan, (demiryoluyla Gümrü-Tiflis-Batum'a, buradan da gemi ile) Istanbul'a getirilerek, (Sirkeci'deki) Arabyan Ham'nda k~rkbe~~gün tevkif olundukdan sonra, Malta'ya sevk-edildik. Ve
(Istanbul'dan gemi ile ayr~laca~~m~z) o gün, ~stanbul (I'tilaf F~rkas~)
Hükümeti'nin teslim etdi~i "hârici ez-millet" denilen (Ziya Gökalp
ile öteki Türk Ayd~nlar~~ve ittihad F~rkas~~ileri gelenlerinden 67 ki~ilik) Zevât ile, (28 May~s 1919 günü sa'at 18 de Galata-R~ht~m~'ndan
kalkan "Princess Ena" adl~~Ingilizler'e ait) vapurda birle~dik.
Bundan dokuz mâh akdem (Temmuz 1920 ortalar~nda), hiçbir güna mücibi tuhmet ve mu'at~eze halimiz olmad~~~ ndan dolay~,
sebilimizin tahliyyesine Britanya Hükümeti'nin karâr verdi~i, resmen
tebli~~olundu. Bu tebligaat defavat ile tekrâr ve muhtelif tarz~~ ~~falkarâne ile tahrif ve ta~yir edilerek; gâh ümidvar ve gâh nevmid
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edildik, ki tafsil ve 'izah', bunca me~ag~ li mühimme ve <aliyyeleri
aras~ nda, mücibi tasdi< olaca~~ ndan, sükütu ihtiyar tabicidir.
Abiren Kars'~n (30 Ekim 1920 de Ermeni i~galinden kurtar~larak) Anavatan'a kavu~up, Meb' lislan'm Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi~ini, kemâli fat~r ile i~itdik (bu s~ rada Kars'ta ve Ardahan'da
henüz seçim yap~lmam~~ ; Milli-~ürâ bölgelerinden, Son/IV. Osmanl~~
Meclisi için seçilen Oltu'dan 2 ve Batum-Artvin'den 5 Meb'û's, 13
May~s ve 3 Haziran 1920 de Ankara'daki TBMM'mize kat~lm~~lard~).
~u ma<rüzat~m~z~ n gaayesine nakli kelâm edilince (2. sayfa):
Evvelen, Malta'dan tahliyyemizin çâresine tevessül buyurulmas~ ;
sâniyen, ilk ve seri' vas~ ta ile, nakden burada bizlere mu<avenet edilmesi; sâlisen, evlad ve c~ yalimizin, nerede bulunduklar~n~ n
Kars'da iskanlarm~ n te'min edilmesidir.
Bu metalibât~m~z~ n sâha-ârâyi husül olabilmesi, Hey'eti <441iyei
Hükümetiniz'in mesa<11 mütemâdiyyesine müftak~r bulundu~unun
<arzile; Miislümânlar'~n sa:adet ve selâmeti <âliye ve müstakbelesini,
eltâfi Ilahiyye'den tazarru` eyler; ve hakk~m~zda, ibzalii cat~fet ve
uhuvvet buyurulmas~ m, ricâ ederiz. 01 bâbda emr ü fermân, veliülemrin~dir.
Fi 24 Mart sene 337/(1)921.
Kars Hükameti Muvakkate Re' isi Sâb~k~~
Cihar~girzâde ~brahim (AYDIN)
Hükt2meti Sâb~ka
tel~e N ~n
rasufzâde rasuf
(ARPAÇAY)

Kezâ
Harbiyye Nâz~n
Cihângfrzâde Hasan
(AYDIN)

Kezâ
Cihângtrzdde `Aztz
(CIHANGIR)

V/
(Iki mislimizi a~an Yunan Ordusu, 31 Mart/ ~~Nisan 1921 gecesi
Ikinci Inönü Zaferi'mizle yenilip, 8 Nisan 1921 de Asl~hanlar Sava~~n~~
da biz kazanm~~t~ k. Bu çok sevindirici haberler üzerine Malta'daki
"Sab~k" Kars Hükümeti Erkan~ , Nisan 1921 ortalar~nda, yeniden
ve daha uzun bir dilekçeyi, yine Türkiyeli bir sürgün arkada~~na
yazd~rtm~~~ve onu, Ankara'ya postalam~~lard~ . Bu "Ikinci-Dilekçe"
nin, elimizde iki nüshas~~var: Birisi müsvedde olup, üzerinde, kaleme
alan taraf~ ndan çizikler ve düzeltmeler yap~lm~~t~r, en ba~ta "Bes-
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mele" remzi konmam~~ t~ r. Bu müsvedde, iki yüzünde ince 34 sat~r
çizgisi bulunan 211 X337 mm. boyundaki kal~ nca bir mektup ka~~d~ = iki yüzüne, kara mürekkeple ve çok okunakl~~ biçimde yaz~lm~~t~r. ~ lk sahifede 37, arka yüzünde 33 sat~r bulunmakta olup,
dilekçe sahiplerinin adlar~~yoktur. Her iki sahifede de, ka~~d~n ba~l~k kesimi, alta gelmi~ tir. "24 Mart 1921" tarihli ilk-Dilekçe'de,
"Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri" için, Sadria'zamlara mahsûs
"Sami" s~fat~~kullan~lm~~ ken, bunda, Devlet-Re`isi olu~unu belirten,
"Devlet-Penâld" denilmesi, dikkate de~er).
Müsveddenin sol üst kö~ esinde, 4,5 sat~rc~k halinde, eski-yaz~ya
elveri~ li olmayan ince uçlu bir kalemle ve soluk kara mürekkeple,
Ibrahim AYDIN'~ n elyaz~s~yla, ~u not bulunmaktad~r:
"Mart sene 336 (1920) tarihinde, (galiba, 16 Mart Istanbul
gali
üzerine) serbestiyetimiz, tebli~~olunmu~~idi. Fakat bilâhire,
i~
Gürcü ve Ermeniler'in te~ vik ve ifsadatile, <azimetimiz terkile kezâ
te'at~t~ur eyledi".
(Bu müsveddeden, yaz~s~~kolay okunmayan ba~ka birisi, aynen
temiz bir sûreti, 203 x 303 mm. boyunda, çizgisiz iki ka~~da kara mürekkeple yazm~~t~r. Kli~esi verilen ~ kinci-Dilekçe'nin temiz nüshas~n~n ba~~ nda "Besmele" remzi vard~ r. Ilk yaprakta 26, ikincisinde 28
ve arka yüzünde ~~ /4 sat~ rda son ibâreler yer almaktad~r. Müsvedde,
dosyalanmak için delinmi~se de, bunda delme makinesi kullan~lmam~~t~r. Ba~l~~~n yan~na, k~rm~z~~ kur~un kalemle, "Nisân 1921" yaz~lm~~t~r.)
"Bismillâh"
Ankara'da Mustafâ Kemal Pa~a Hazretleri'nin Delâleti Devlet-Penâhilerile Büyük Millet Meclisi Hey'eti `Umâmiyyesi'nin Nazargâhi
Hayâtda, ka~~da dökülmü~~uzun derdlerin dinleyicisi, okuyucusu
azd~r. Velev öz-karda~ , yâ dinda~~ n bile olsa. Fakat, bu elim `adetde
Sizler'in bir istisnâ te~kil edece~inizi umdu~umuzdan; ilk müsâ<id
vesileden (Londra Konferans~~s~ras~ nda TBMM Hükümeti Temsilcisi
Bekir Sami KUNDUK'un, Ingiltere ile yapt~~~~16 Mart 1921 tarihli
"Mukaavele" ile esir ve sürgünlerin, kar~~l~kl~~olarak b~rak~ lmas~~
mümkün olurken) istifâde etme~e, te~ebbüs etdik.
Bizim derdlerimiz de, o kadar derin ve onulmazd~r ki, ancak,
yüreklerinize dü~ ünecek bir tutam insâf ve mürüvvet âte~ile ~ifa bulur. Bunlar~ : MEDUAL, ESAS ve NETICE olarak, üçe tefrik etdik;
ve mümkin mertebe, bulasas~m <arzetme~e çal~~d~k.
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MEDUAL. — Zirde vâzi <ulimzâ olan bizler, Kars/~'y~z. Miitdreke'den biraz evvel (do~rusu, az sonra, 5 Kas~ m 1918 de Kars'ta
kurulan "Milli Islam-~ûras~", te~kilât~n~~geni~leterek, do~ugüneyde
Nabgvan ve Ordubad'a, kuzey bat~da Ah~ska ve Batum'a kadar
Yerli-Türkler'in eliyle "~ucbeler" açm~~ ken, 9. Ordu Kumandan~~
Harputlu) ra<kuub ~evki (SUBA~I) Pa~a'n~ n kumandas~ndaki Kafkas
Türk Ordusu, Erzurum üzerine (1914 Hududlar~~gerisine) çekilme~e
ba~larken; Memleket'i idâresiz ve (sald~ rma~a haz~ r Ermeniler ile
Gürcüler'e kar~~ ) müdafa<as~z b~ rakmamak içün, Merkez'i Kars olmak üzere, (17/18 Ocak 1919 gecesi biten "Büyük-Kars Kongresi"
karar~~ile) "Cenabigarbf-Kafkasya Hükümeti" nam~~alt~nda ve lialk'~n
ârzüsile (geçici olarak) bir Hükümet te~ekkül etmi~~idi. (~imdiki: Arpaçay, Susuz, Kars/Merkez, Selim ve Sar~kam~~~Ilçelerini içine alan
"Kars Sanca~~" ile; Ç~ld~ r, Ardahan/Merkez, Göle, }Janak ve Posof
Ilçelerini içine alan "Ardahan Sanca~~" çekirdek olmak üzere) buna
i~tirak eden yerler, ~unlard~r:
Batum, Murgul (Gökta~), (Borçka), Ardanu~~(Ardanuç), Artvin,
(Çürüksu dahil, A~a~~~— ve Yukar~~—) Acara, ~av~ed (bu say~lanlar~ n hepsi, "Batum-Sanca~~"m~z say~l~yordu; 1918 de kurtulunca Mutasarr~ fi, sonradan Istanbul Ü. nin ilk Rektörü olan, Cemil BILSEL
idi), Ah~ska, Ah~lkelek (en kuzeydeki bu iki "Kaza", 250 y~ l boyunca
merkezi Ah~ska olan "Ç~ld~ r Eyâleti"mize ba~l~~ ve K~pçak-Türkleri
bölgesi iken, pek ~anl~~bir müdafaam~ zdan sonra 1828 A~ustosunda
ilk defa Rus Çarl~~~n~n i~galine geçmi~~ve 1829 Edirne Mucahedesi ile,
"Sava~~Tazminat~~yerine" Çarl~~a b~rak~lm~~ken, yine de "YerliTürk Müslümânlar"~n say~s~, çoklukta idi. 1945 te Stalin, buralardaki
250 000 Türkü, Ortaasya ve Sibir'e sürdürerek, "Gürcistan'~~dikensiz" duruma getirdi), 0/tu (Erzurum'a ba~l~~ ~enkaya ve Olur Ilçeleri dahil), Ka~~zman (Digor ilçesi dahil), (1746 da Af~arl~~Nadir~ah
ile yap~ lan Antla~ maya göre Iran'a b~rak~lm~~ken, 1559 da Kanûr~ rnin
o~lu ~ehzade Bayezid ile birlikte Konya'dan Iran ülkesine kaçan
"Turgutlu" oymakbe~leri neslinden bir "IJ- anl~k" idaresinde iken,
1827 de Ruslar~ n istila etti~i "Revan Vilâyeti"nden) Gümrü (1924
ten beri, "Leninakan"), Erivan (Revan), (Sürmelü-Sanca~~~merkezi
ve bugünkü: Aral~ k, I~d~r, Tuzluca Ilçele~ ini içine alan) igdir, (Aras
solundaki "Serdarabad" merkezi) Kamerlü (bu dördü, eski "RevanHanl~~~"ndan iken, yine de Türklük say~s~~çoidukta idi), Nalffivan,
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(~arur/~eril), Ordubad 4. Buralan, 13o (bir de Kars Temsilcisi ile=
131) Meb`Us intihâb edüp, Kars'a göndererek; 18 .A<z(~ 'dan <ibaret,
bir ~ar4yi-Milli (as~l ad~, "Cenûbigarbi-Kafkas Hükümeti Muvakkatai
Milliyyesi"ni) te~kil etdiler. Ve Meclisi Vükelâ Riyâsetrne, zirde vazi`ulimza olanlardan, Cihângirzâde ibrdl~im Beti ta<yin eylediler. Diger
Rüfekaa'nin esamisi, zirde yaz~l~d~r.
Hükumet, bu sûretle te'essüs ve te~ekkül etmi~~ve i~e ba~lam~~~oldu~u bir s~rada (4o 000 Km2 olan arazide: ~~535 824 Türk-Müslüman ve 227 324 — Rum, Asori/Süryani, Malakan, Ukraynal~ /Khakhol gibi — Gayrimüslim = 1763148 nüfuslu 34 idare bölgesi, hep
Kars'a ba~l~~iken), Mütâreke oldu (do~rusu, Mondros Mütârekesi'ne
göre) ve Ingilizler, Batum'a (yeniden) 'asker ç~kard~lar. Bir gün (13
Ocak 1919 da), ~ngiliz Muralihasi `Askedsi General Biç ("Beach"),
(tirenle) yan~nda (getirdi~i, 6o ki~ilik) bir Ermeni Hey'eti oldu~u halde,
Kars'a geldi. Maksad~, Kars'da bir Ermeni HükUmeti te'sisi imi~.
Fakat, orada mü~ekkel ve müte~ekkil bir Hüktlmet görünce,
(uzun münaka~alar ve Kars Istasyonu'nda yapt~~~m~z büyük Miting'
den sonra) Hey'et'i, gerigönderdi. Ve HükUmetimiz'i, resmen tan~d~.
O günlerde idi ki, (Mütareke'ye göre, Türk Ordusu'nun 1914
Hudûdlan gerisine çekili~ini firsat bilen Ermeniler, yeniden silahlan~p sald~r~§ ve mezâlime ba~lay~nca) Milli (Millü/Milân) `A~iretrnden (Aras kuzeyindeki Burukanl~~Boyundan) onbinden fazla(s~) (ile)
Zengi-Basar (yani, Gökçegöl'den gelen Zengi/Hurasdan çay~n~n Revan'dan a~a~~~ilkbaharda kabanp yay~ld~~~~yerler) ve Eçmiyazin (Revan-Üçkilisesi/Valar~abad) ve Gümrü gibi yerlerde, çok Müslüman
ve Türk nüft~su, Ermeniler'in b~çaklar~~ alt~nda canverdiler. Bu hali,
(Kars Müstahkem Mevki'i'nde oturan) General Biç'e bildirmek üzere
ve Hükumet Re'isi s~fatile, mürâca<at etdim. Taver'i, "ne <arzedece~imi" sordu; söyledim. ~u cevab~~verdi:
"Türkler, Ermeniler'i kesdiler; tabi<idir ki, ~imdi de Ermeniler,
Miisliimânlar'l kesecekler!"
General' e mülak~~oldu~um zaman, Britanyal~lar'in bu zihniyyetinden ~ikayet etdim. Hiçbir cevab vermedi. Ba<dehu General bize,
4 Fahrettin ERDO~AN'~n, 17 Nisan 1919da Erzurum'da bast~r~p, "Asdir
Rüesdsz"na da gönderdi~i "~ntibâhndme"de, yukar~daki yerlerden ba~ka: "Kars,
Ardahan, Borçka, Çürüksu, (Arpaçay~~ba~lar~ndaki) A~baba, Penek, lj orasan (Karaurgan Buca~~), Digor, ~arur, ~ahtalfit, Yenice (Nahç~van Merkezi) ve C4fa" da yaz~l~d~ r
("Milli Mücâdele'de Kars, I. Kitap", s. 55-56).
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asla icra etmedi~i birçok va<adlerde bulunarak, ikna< etdi. Ve Kars'da
kalacak olan Miralay Tanperli ("Tamperly") ile te~riki mesa`i etmemizi tavsiye ederek, döndü gitdi.
Iki ay sonra, (1919 ~ubat sonlar~nda) General Ayser ("?") geldi.
O esnâda, <askeri ve mülki esash te~kilâta ba~lam~~~idik; ve Hülcamet,
muntazaman i~ba~~nda idi. Bu General de, çok durmadan gitdi; ve
yerine, bir Miralay gönderdiler. Bunlar~n hepsi de, (Mondros Mütârekesi'ne göre Ordumuz'dan teslim ald~klar~~Kars Müstahkem Mevki<inde, Batum-Tiflis-Gümrü üzerinden tirenle gelen Ingiliz — Hindli ve ~imdiki Pakistanl~~— Müslüman erlerinden kurulu müfrezeleriyle kalan) bir <Askeri Mura1313as s~fat~n~~hâiz idiler. Meclisi Millimiz, hali ictima`da oldu~undan (bu son ibre, müsveddede var, temizde atlanm~~), birkaç def`a da Ingiliz tdbitân~~ geldiler; ve Sâmi<inMahalli'nden, müzakerat~~dinlediler.
12 Nisan (1919) da, o Ingiliz Murahhasi <Askerisi (Mirlivâ Ceneral Divi) de, (Hükümet Tercümân~~olan, 200 y~ll~k mühtedi Ingiliz
"Robenson" ailesinden ve Yedeksubayl~ktan Kas~m 1918 de Kars'ta
terhis edilince ~ oo lira maa~la bu hizmete al~nan Istanbullu Ahmed
ROBENSON, ile gönderdi~i bir resmi tezkire ile) Meclisi Milleyi
ziyâret edece~ini bildirdi. Ve ertesi (13 Nisan Pazar) günü, geldi.
A`zey~~kendisine takdim esnas~nda, (d~~ar~da Meclis Muhaf~z Polislerimizden, Ortakap~~Mahalleli — ~imdiki "ÇIÇEK" soyadl~~ailenin dedesi — Karsl~~Mamo-o~lu <Akif A~a'n~n o~lu Arslan Efendi'
yi, içeri dalmak isteyen Ingiliz Çavu~u'na kar~~~tabancas~na davran~rken, tüfek kur~unlar~~ile ~ehid etmi~ler; ayr~ca üç polisimizi yaralam~~lar; telefon tellerimiz kesilmi~ ; z~rhli otomobillerle makinelitüfekli ve elbombal~, piyade toplu Ingiliz erleri, cadde kavu~aklarm~~
tutmu~ken, ~imdiki Kaz~mpa~a-Halidpa~a Caddeleri kavu~a~~ndaki
Belediye binas~~dam~na ç~kma~a davranan bir Ingiliz erini hançeriyle öldüren Jandarmalar~m~zdan Ç~ld~rl~~bir genci de, tüfekle ~ehid
etmi~ken) gördük ki, (sa'at 16 da) Meclisi Millimiz, süngülü Ingiliz
<Askeri taraf~ndan ans~z~n ku~ad~lm~~ ! Ve (Bir Ingiliz uça~~, Kars'a,
kasabalara ve büyük köylere, "Tiflis ~ark Matba'as~"nda bas~l~~bozuk türkçeli olan Ingiliz Kafkas Ordusu Kumandan~~Ceneral Thompson imzal~~ "Plân" ba~l~kl~~beyannâmeyi atmakta ve büyük gürültüsüyle Halk~~ürkütmekteyken), Hey'eti Hükmeti tevl.cif ederek, cümle-
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mizi, z~rhl~~otomobiller içinde ~stasyon'a sevk-etdiler 5. 'Askerlik,
merdlik, siyaset gibi ~ey'lerle kat'iyen uymayan (2.s.) bu arkadan
ta'arruzu protesto etdi~imiz zaman, merkuum Miralay (Mirliva Ceneral Divi), Meclisi Milli huzûrunda calenen bize, her dünü ve bin
dünü te'~ninat verme~e ba~lad~ :
5 ~yi bir fotokopisi 1983 yaz~nda, "Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etücl
Dairesi Ba~kanl~~~" Kütüphanesi'ne verilen, Orenburglu Davâvekili ve Kars Hükümeti Polis `Umüm Müdiri Mamilo~lu Tevhididdin'in Malta'da, kendi Ba~k~rt-Türkçesi kar~~~~~~ile yazd~~~~8o sahifelik "Hât~ralar"~nda (s. 1-2), ~ngilizler'in, Kars'~~ hile
ile i~gali ve Hükümet Erklin~'n~~ tevkif ile Gümrü'ye sürmesi, ~öyle anlat~l~yor:

1919 tarihinde Abril (Nisan) 13 de, (ö~leden sonra) sa'at üçyar~ mda, Kars'da olan ~ngiliz Muralfl~as~, (Ceneral Divi) terefinden, Hükümet Tercümân~~ (200 y~ldan
beri Istanbul'da yerle~ip, Müslüman olan ~ngiliz "Robenson" ailesine mensup ve
1918 Kas~m ba~~nda yedeksubayl~ktan terhis edilince, Kars Milli-Sûras~'nda ~ oo
lira ayl~kla hizmete al~nan) Ahmed (ROBENSON) Big vas~ tasile, bir ka~~z göndermi~idi. (Bunda) "Sa'at 4 de, Parlame(n)t'e keldikden (gelece~inden) heber vermi~idi:
Hukümet Re'isi ve Hey'eti ~dliresi, beraber olmal~ ; ve A`ziii Meclisi Meb`üs, cem'eten
orda olmalidi. Onlar~, ziyaret edecegem".
Hukümet Re'isi ~brdhem Big, emir vermi~idi ki: "Parlame(n)t ve Hukümete mah,süs olan Memürfr~, haz~r olsun".
1919 taribde, Abril 13 de, sâ'at 4 de (16 da) Kars'da Cenübigarb-Kafkaz Hukameti deyen (denilen) Parlame(n)t Konag~'nda (~imdiki, Vali lojman~'nda), H~dd~met
Re'isi Ibrahim Big ve Hukünzet Hey'eti ve (bir kelime, okunmuyor) ve Meb`uslar'dan
bir cem<, Parlame(n)ei muhâsara edüp, dutublar (yani, Meclis'te haz~r bulunuyorlard~). Esmalar~, a~aka (a~a~~)da zikr-olur:
Hukûmet Re'isi, ~brâhim Big Cihângirzâde;
Harbiye Nezar~~(Naz~r~), Hasan (Ilan) Big Cihdr~girzâde;
Kars Valisi, (I~'d~rl~) Mehmed Big Alibigof;
Polis (`Umûm) Müdiri, (Orenburglu) Tuhafdin Mamilof;
Muhâcir Müdiri, (Rum) ~steban Efendi Pafyadi;
Maliye Nezâreti A`zas~'ndan, 'Aziz Big Cif~ângirof;
Kars (Polis) Komiseri, (Digorlu Salaho~lu) Musa. Big;
Ahali'den (Rum Milletvekili), Pavli Camasof;
Parlame(n)t A‘zas~'ndan, (Polonyal~~göçmen, terzi) Simon Raçinski ;
Dahiliye Nezar~, (Ka~~zmanl~) 'Alt Big ~smâilzâde.
Abril 13 de 1919 taribde Kars'da, özge bir hal oldu: ~ngiliz `Askerler'i, Kars'da
küçe (cadde)leri kesdiler (geçi~i yasaklad~ lar), küçeleri tutdular. Z~rhl~~avtambil
(otomobil)ler, küçenin her terefinde, gest ü güzar edirler.
O vakt, z~rhl~~avtambil tahti muhafazas~ nda, o yukar~da zikr-eyledigimiz Hukâmet Re'is ve Nezdrlar~~ (n~), beraber bir avtambilde, Koburnator (Gubernatör/Vali
Kona~~) küçesinden (~imdiki Ordu Caddesinden) düz-do~ru Demiryol ~stasyon'a,
orda mabsüs (haz~rlanm~~ ) olarak bir katar vakonlar~~vard~, 0 sâ'at bindi(rdiler).
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Sa`at yedide (19 da), ordan hareket edüp, sa`at 12' (24) de Gümrü'de, bir ~ngiliz
Kaptan ("Captain" = Yüzba~~), Hukümet Re'isi ~brühfm Big'e tabanca çekip:
"Bu sa'at, seni vuracegem" (dedi). O da cevab~nda:
"Vuraceksen, vur!" söyledi.
Asl~nda 13 Nisan 1919 da ~ngilizler'in Mecliften yakalay~p, demiryolu ile Batum'a gönderdikleri ki~iler, 12 dir. Rahmetli Mamilo~lu, çok ya~l~l~~~ndan olacak,
yukar~daki ~~o ki~iye, rusz!fzüde Yusuf ile Mehmed:1;de Muhlis Be~ler'in adlar~n~~ katmay~~
unutmu~tur. Bunlardan, Ka~~zmanl~~ <Ali Be~, Istanbul'dan geri Batum'a getirilmi~ken, bir yolunu bulup kaçarak, Ka~~zman'a gelmi~ ; ve buran~n (~imdi Sankakam~~'a ba~l~~ en güneydeki) Ortakale köyünde kurdu~u, say~lar~~bazen 200'Ü bulan
gönüllü milislerile, Er~neniler'le sava~~p, onlar~n Karakurut (yanl~~~resmi ad~, Karakurt) Buca~~~güneyine geçmelerine engel olmu~ ; ve 1920 de K~r ~zman'~n Kurtulu~u'
nda, milisleriyle ordumuza öncülük etmi~ ; Digor'u da kurtard~ktan sonra, oraya
"Nölziye Müdürü" tayin edilmi~ ; 1921 seçiminde de, Birinci Dönem Kars Meb`asu
olmu~tur.
Çarke~n, Azerbaycan ile Anadolu Türklü~ii'nün aras~n~~kesmek üzere Kars ~li'ne
getirip yerle~tirdi~i Anadolu Rumlart'ndan olan istepan Vafyadis ile Pavli Camu~of,
Malta'ya vard~klar~ndan bir y~l sonra, ~ngiliz makamlar~na, ba~vurarak, serbest
kal~nca, Yunanistan'a gitmi~~ve Göle ile Sankanu~ 'taki köylerinden ailelerini de yanlar~na götürtmü~lerdi.
Yine Çartzh'~n Kars'a, "Khakhol (Ukraynal~), Malakan (kilise, haç bilmeyen,
domuz ve içkiyi sevmeyen ço~u, "Ceremis"li Fin kolundan yar~-h~ ristiyan -F- yar~~—
putatapan), Dukhobor" denilen "Rus-Koloni" unsurlar~~ aras~nda getirip yerle~tirdi~i,
"Polyak" da denilen azl~k Polonyaldar'dan Si~non RAÇ~NSK~~ise, Malta'da Türk
arkada~lar~ndan ayr~lmay~ p, buradan kurtulan ilk 40 ki~ iden birisi olarak, o zaman
hala Rus pasaportu ta~~d~~~ndan "Agayef" soyad~yla an~lan A~ao~lu Ahmed ve Karsl~tar'la birlikte, Batum'a ç~k~ p, oradan Kars'a dönmü~tü. Kars'ta Belediye'ye ait "Bitpazan"ndaki bir dükkanda, haz~ r-elbisecilik yaparak geçiniyordu; Karshlar'm dostluk ve sevgisini kazanm~~t~ ; Kars'ta öldü.
Onun Malta'daki geçim yolunu, Gazeteci Ahmed Emin YALMAN, ~öyle anlat~ r:
"(Eski Sadria•zam Sa`id Halim Pa~a'n~n evladl~~~~16-17 ya~lar~ ndaki Yemenli)
~skinz, (Malta'daki Sürgünlerin bulundu~u kale olan) Polverista'nm da tellal~~ idi.
Kimin sat~l~k bir~eyi olsa, ~sl~im'a verir, satt~ r~rd~. (Onun) as~l mühim i~i, Kafkasya!:
bir Rus (do~rusu Polonez) terzi ile olan ~irketti. Bu Rus Terzi (Polonez Simon Raçinski), Kars Mucakkat Hükümeti'nin kurulmasiyle ilgili olmas~ ndan dolay~, ~ngilizler
taraf~ndan Malta'ya sürülmü~tü. ~srd~n'la beraber, Kamp'~n çama~~r ve ütü i~lerini
görürler ve bu i~leri resmen gören bir Mahiz (Maltal~) kad~nla, fiat k~rmak suretiyle
rekabet ederlerdi."
"Karslilar, on-oniki ki~ilik bir gruptu. Nas~lsa, Malta'ya yolland~ktan sonra,
orada unutulmu~lard~. Dilekçeleri'ne, vapurla serbest b~rak~lacaklar~~ hakk~nda cevap
verilmi~ ti. Bu ilk vapur (Ekim 1919 da gelecekken), birbuçuk y~l yollarda kald~ !
Nihayet Karshlar da, hepimizle beraber, (30 Nisan 1921 de gemiye binince) serbest
b~ rak~ld~lar" ("Yak~n Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim", Cilt: 2 [1918-1922], 1970
~stanbul, s. 176).
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mâl ve cân~m~z~n ve ihtiyâcât~"Haysiyyetimizin,
m~z~n kat'iyyen te'rnin ve muhâfaza olunaca~~n~ ; her nereye sevkolunsak, hiçbir zahmet çekmiyece~imizi", <ilave etdi. Ve bütün bu
te'minât~, menstib oldu~u Büyük Britan_ya Hükumeti nâm~na beyân
etdi. Hâlbu ki:
ESAS. — Bu, bir Devlet nâm~na verilen sözlere ra~men, evvela
Gümrü ~stasyonu'nda (tam yar~gecede), silâhlar~m~z~~ald~lar. Saniyen,
yar~m sâ<at sonra (rusça) istasyon Kumandan~~ oldu~unu söyleyen bir
~ngiliz Zabiti geldi; aln~ma tabancas~ m dayayarak, koynumdaki birçok ruble ve (türk liras~) banknotlar~~soydu. Ve, daha birçok i~keneder yap~laca~~n~~söyledi ki; ~imdiye kadar verdikleri ve söyledikleri
sözlerin yaln~z bu k~sm~, tamâmen ve hatt ~~fazlasile tatbik olunmu~~
ve olunmakdad~r.
Mes'ele, bütün Ermeniler üzerinde dönüp, dola~~ yordu. Her yerde, her i~de, her ~ngiliz'in yan~nda, Türk kan~na susam~~, Müslüman
ba~r~n~~de~me~e haz~r bir Ermeni, kar~~m~za ç~k~yordu. Ve söz, Büyük
Britanya Kumandanlar~'ndan ziyade: Tercümân, Arabac~, Gardöfren,
hüviyyeti mechûl Ermeniler'in idi.
Sâlisen, (14 Nisan 1919 günü sabah saat ii de, ayni tirenle) Tiflis' e sevk-olunarak, (~ ngiliz Kafkas Ordusu Kumandan~~Ceneral
Thompson'un, ~stasyon'a gönderdi~i bir) ~ngiliz Hey' eti kar~~s~na
ç~kar~ld~k. ~lk bitâb:
"—Kars'a, niçin Ermeniler'i kabül etmediniz?" oldu. (Bu Hey'et'e:)
"Bunun, s~ rf bir idâre i~i oldu~unu; Ermeni zulmüne u~ramam~~,
<ailesinden, en az iki-üçünü kurbân vermemi~~ Müslümlin
nin (son kelime, temiz nüshada atlanm~~ ) hissiyât~m; zamâmn, her
hissi örtme~e kaabiliyyeti oldu~unu; haz~ r bir sükûn devresi hâs~l
olmu~ken, yeniden alevlendirmenin muvâf~ k olmayaca~~n~" anlatmak, kaabil olmad~.
Ve, dûçâr oldu~umuz hakaaretlerle, u~rad~~~ = gasb ve gaaretlerden ~ikayet etdik. "Hiçbir hakk~n zâyi< olmayaca~~"n~, <alelusC~l bildirdiler. Fakat bugüne kadar, ihkaak edilen de~il, <akla bile
getirilen bir mu<âmeleye nâil olmad~k: En so~uk bir zamanda üzerimize, tüy kadar hafif olsun, bir örtü (bile) vermeden, mevâ~i gibi
Batum' a ve oradan da (vapurun etlik hayvanlar konulan yerine doldurularak) Istanbul'a götürdüler.
(Istanbul'da, Kars'tan ç~k~~~m~zdan beri) k~rkbe~~gün (Sirkeci'deki) `Arabyan Han~'nda kapad~ld~kdan sonra, (28 May~s 1919 günü
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sat 18 de, Galata R~ht~m~ 'ndan kalkan "Princess Ena" adl~~Ingiliz
vaporu ile) Malta'ya sevk-etdiler. O gün, bugün hiçbir yerden, hiçbir vas~ta ile, ne haber ald~ k ve ne kimseye sesimizi i~itdirebildik.
Çoluk-çocu~umuz, nerede ve ne halde? Ahvâlimiz, ne olacak?
Sefâletimize, ne yak~ t nihayet verilecek? Bunlar, bizim içün o kadar
mechül kalm~~d~~ki, her dü~ünü~ de, yüreklerimizin üzerine bir kanp~t~t~s~~katarak, sabr-etme~e çal~~~yorduk.
Iki senedir bir paras~ z, bir yard~ms~z; tüintikaam olan Talimm~z'in verdi~i bir m~ kdar tevekkül ve tahammül ile, ya~ayabiliyoruz.
Her mürâca`atimiz, müstehzi bir sükût; her sükûtumuz, ba~ka bir
i`tisafla kar~~lanmakdad~ r. Yerden yere vurularak, zindândan zindâna at~larak, sefaletden sefâlete kak~larak; ve feryadlar~m~z, kana~layan vicdânlanm~zda bo~ularak, ya~amak; ya~amaksa, bizler de
ya~~yoruz demekdir!
Bugüne kadar birkaç def`a, (Ankara'da Büyük Millet Meclisimiz'e) mürâca<ate niyyet ve te~ebbüs etdik. Vas~tas~zl~kdan evvel,
kar~~m~za, yâ bir Kaporal ("Caporal" = Çavu~), yâ bir Meycur ("Magor" ---- Binba~~ ), kalca gibi dikildi. Ve, Hükümeti Metbücalar~, za<iflere ve pençesine dü~ mek gafletinde bulunanlara kar~~, minelezel tutdu~u tarzi hareketden, yar~m pus ayr~lmad~.
Fakat bugün, Bgyük-Milletimiz'in (Kars'~n Ermeniler'den sava~la, Ardahan ve Artvin'in Gürcüler'den bar~~la kurtar~lmas~ ; 16
Mart 1921 Moskova Mu'ahedesi'yle Karadeniz-Iran aras~ndaki TürkSovyetler hududunun kesilmesi; Bat~-Cebhemiz'de Yunanl~lar'a kar~~~I. ve II. Inönü Zaferlerimiz'in kazan~lmas~~gibi) <azmi ve Büyük
Meclis'in himmetile, zindân~m~z, Ayl~~ve ~~~kl~~bir gö~e, ilk pencereyi
açd~ . Ve biz buradan, Gayretullah'~n do~u~ unu seyrediyoruz!..
Bizim-Eller'den de Medisimiz'e (Oltu'dan iki, Artvin-Batum'
dan da be~) 24`zd geldi~ini, i~itdik; ve bu sefer gözlerimiz, ilk def`a
sevinç-ya~lar~~dökdü. (Yukar~ da, "MEDUAL"deki) Bu ahvali, onlar da bilir. Elbette, gö~tislerinin içinde çarpan bir yürek ta~~rlar;
sorarsan~ z, tafsilât verecekleri ~übhesizdir.
Yaln~z, ~imdiye kadar neden böyle, zindân ve hicrân içinde b~rak~ld~~~m~ za da yand~~~m~ n, söylemekden kendimizi alamay~z.
Türk Vatant'mn ve islâm (Alemi'nin u~runda sarfetdi~imiz mesa<imizi,
Allâh bilir; ve Milletimiz takdir eder. Bütün Türkler'in Büyük Millet
Meclisi'nden istirham~m~z, neticeten, ~udur:
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NETICE. — ~ ) Evlad ü <iyâlimizin, nerelerde bulunduklar~n~n,
sa~~kalup — kalmad~klar~n~n tah101sile; Kars'da iskanlar~. 2) Ilk ve
seri' vas~ta ile, nakden bize mucavenet edilmesi. 3) Buradan kurtar~lmakli~~m~z(m), çaresige tevessül.
Bunlardan ma'ada, bir~ey' istemiyoruz. Hemân Tanr~-Tacâld,
bütün Türkler'i ve bütün (2. sahifenin arkas~nda) Müslündinlar'~, selâmet ve sa<adete kavu~dursun. (? Nisan ~~92 ~~).
["Kars Hükümeti Muvakkata Re'isi Sab~k~~
Cihângirzlide ~brahim (AYDIN).
Harbiye Mümessili
Cihângirzâde Hasan (AYDIN).
Pa~e Mümessili
rüsufzâde Y2suf (ARPAÇAY).
<Adliye Mümessili
Mü~âviri
Cihângirzâcle (Azlz (CIHANGIR)
Kars Valii Sab~k~~
'Alibe~zâde Mehmed (ARASLI).
Polis <Umi'~ m Müdiri
Mamilo~lu Tevhicliddln.
Kars Polis Komiseri
(Camadanl~) Salâho~lu Müsâ.
Posta ve Telgraf `Umûm
Müdiri
: Mehmedzlide Muhlis (ATAMAN).
Parlamento Aczas~'ndan
: (Polonez) Simon RAÇINSK~1
C. — Malta'dan Dönen ~brahim Ayd~n'~n, Trabzon'dan Mustafâ
Kemal Pa~a'ya yazd~~~~Siikrân Telgraf~~ve Cevab~ :
("II. Inönü Zaferimiz" üzerine "Londra Konferans~"na göre
Malta'dan kurtulup gemiyle yurda dönen Karsl~lar'a ~ngilizler, "Rus
Teba<as~d~r" diye Istanbul'a ve Trabzon'a ç~kartt~rmay~p, Batum'da
b~rakm~~lard~. 23 Haziran 1921 de Trabzon liman~nda gemi demirlerken, Liman Memurlar~m~zdan birisine Ibrahim Ayd~n'~n gizlice
verdi~i 36 kelimelik telgraf, o gün Ankara'ya yaz~lmak üzere telgrafhaneye geldiyse de, Kastamonu üzerinden ancak 28 Haziranda
yerine ula~t~. Ibrahim Ayd~n da Tiflis'e varm~~~oldu~undan, Mustafa
Kemal Pa~a'dan telgrafla gelen cevab~, alamad~. Merhum I. Ayd~n,
Trabzon'dan Mustafa Kemal Pa~a'ya yazd~~~~ "~ükran Telgraf~"
n~n müsveddesi yaz~l~~defterinin, 1930 y~l~nda "Serbest Cumhuriyet
F~rkas~"n~n Kars ~li Kurucusu ve Ba~kan~~iken, bu partinin kapanmas~~
s~ras~nda, evi aran~p al~nan "evi-ak"' aras~nda gitti~ini; fakat, Mustafa
Kemal Pa~a gibi büyük bir Zat~n, o telgraf~~cevaps~z b~rakmam~~~
olaca~~n~, söylerdi. Biz, her ikisini de, "Çankaya-Atatürk Ar~ivi"nde
bulduk: Bu Ar~iv'de birincisinin asl~, iki yaprak resmi telgraf ka~~-
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d~ nda ve "A. III; D. 18; F. 55"te; ikincisinin, Atatürk'ün düzeltmesini gören müsveddesi de, "A. III; D. 18; F. 55-1" dedir. 1969 da,
her ikisinin mikrofilmini, 1983 te de fotokopisini ald~k).
VII
(Iki resmi telgraf ka~~d~nda).
MAIJRECI: TRABZON. NUMROSU: 1746. KELIMESI:
36. TARIHI: 23-5-37 (1921). VASITA MERKEZI: Kastamonu.
ALINDI~I TARIFI: Minhu (1337/1921 May~s) 28.
Ankara - Büyük Millet Meclisi Re'isi Devletlü Mustafa
Kemâl Pa~a Hazretleri'ne
Hükamüti islâmiyye <adedinin teksiri emeliyle, bundan ikibuçuk
sene evvel Kars'da, (Milli-~ûrâ ad~yla) bir Türk Hükümeti te~kiline
muvaffak olmu~~iken; Ermeniler'in ifsadatile, ingilizler'in h~~m ~l kahrine u~rayarak; oniki ki~ iden mürekkeb Hey'etimiz, Kars Meclisi Millisi'nde hali ictima‘cla iken, ba~taten ve mahfüzen Malta'ya sevk; ve
tahti esârete al~nm~~~idik.
Bugüne kadar, hiçbir zâtdan ve ~ab~sdan, mu<avenet görmek
~öyle dursun, ilelebed reham~ z dahi zil olmu~~iken; Büyük ve Asil
Türk olan enzâri hamiyyet ve ~ükrâni önünde parlayan Seyfi Celâcleti
Hayderâneleri sayesinde, altm~~dört ki~i miyan~nda kurtuldu~umuzun
edâyi ~ükramm, tekmil arkada~lar~ m nâm~na, Zâti Devletiniz'e 'arz
ve ibla~~n~ , vecibeden (s. 2) <add-eder. Bundan böyle, mal ve hayât~m~zla, Hiikan~ etimiz'e bidmet eyleme~e arnade bulundu~umuzu <arzile, kesbi ~eref eylerim, Efendim.
Sâb~k Cenübigarbi Kafkas Hükümeti Re'isi
Cihângfrzüde Ibrüldm (AYDIN)
(En altta, Atatürk'ün, elyaz~ lanyla notu:)
"Eyi bir eevâb yazal~ m". Tahrirât'a, 28-5-37 (1921). Mahalli Yaz~,
3/3503.
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~ . - Tebriz'de ç~ kan farsça "PERÇEM" gazetesinin pazar 24 Isfendmâh 1320 (16 Mart 1941)
tarihli 46. say~s~ n~ n ilk sahifesinde: "ibrdhim Aka ve Onun Tak~m~" ba~l~ kl~~ toplu fotografl~~ yaz~da,
Ortada ba~~~aç~ k ve dürbünlü olan zât, Ibrâh'im Bet dir. Haber yaz~s~ nda: ibrdhim Aka ile karde~leri
Karsl~~ Ayd~n Pa~a ve Hasan Be~'in, h. 1326 (1908) y~l~nda gönüllü tak~ m~yla gelip Tebriz'de
hürriyet mücadelesine kat~ ld~~~~ve h. 1329 (1911) y~l~ na kadar bu u~urda saya~ t~~~, karde~i
Ayd~n Pa~a'n~ n Khoy'da (6 Muharrem 1329) ~ehid dü~ tü~ü anlat~ l~ yor.

•
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3. - Kars Milli Islâm ~i~râs~~ Reisi
Cihângirc~~lu ~ brahim (Ayd~ n) Be~~(1918 y~l~ nda)
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Kli~e/gurup Foto~raf~~ alt~ na:
"~kinci4. -Kars'ta, 30 Kas~ m 1918 "Büyük Milli Isldm ~ürds~~Kongresi" ile, 17 Ocak 1919 daki
Haziran
2
bir
topluluk.
1
Büyük Kars Kongresi"ne kat~lan "Of Sancak" Bölgemiz Mümessilleri'nden
lma
1918 Üç-Sancak "Ârdy-i Umdmiyye" (Plebisit) sonu tutanaklar~n~~ ve Anavatan'a Kat~
"Elviye-i
Selese
Hey'eti"ni
sunan,
~ah'a
Istekleri'ni Istanbul'da 15 A~ustos 1918 de Padi
"Yeni Gün"
olu~ turup, birer "Mecidiyye Ni~an~ " alanlar (2 Eylül '918 tarihli ve ~~ say~l~~
~).
,
"Phebus'un
fotograf
çekilmi~
~'nda
kan
Dolmabahçe
Saray
gazetesinde de ç~

Sa~dan sola do~ru, G~ ndekiler: Kars Mümessili-Akbabah Hac~abbe~so~lu Kerbeliii Mehmed
(AKBABA) Be~; 2 - Artvin Mümessili-Civano~lu Mehmed Efendi. Ortada oturanlar: 3-Kars
~~zman
Mümessili-Sar~kam~~~Bozat köylü ("Ö~ÜN" soyad~ n~~ alan aileden) Yunus Be~; 4- Ka
zâde
Yusuf
Ziyel
Be~;
lu'lardan
Tdhirbe~
Mümessili-Abdo~iu Musa Be~; 5 - Oku Mümessil-lid~imo~
Hâci
Mehmed
Emin
Ardahan
Mümessili
7
Be~;
(BUHARALI)
6 -Saray Mihmandar~~ Nebil
Efendi; 8- Ka~~ zman Mümessili-("ATAMAN" soyadl~lar'dan) ~s~ndilbe~zdde Mehmed Be~; 9 Ardahan Mümessili- Kham~io~lu Rasim Be~. Arkadakiler: ~~ o - Artvin Mümessili-Maradetli
(Muratl~l~ ) Helvac~zilde ~shak Efendi; ~~- Batum Mümessili - Sancakbe~izdde Yusuf Be~; 1 2 - Artvin
Mümessili - Ardanuçlu Kaymakam Ismdil Be~; 13- Oku Mümessili -Penek Be~leri'nden 'Asker Be~~
(uzun boylu); '4- Acara Mümessili - Kham~io~lu Temür Be~~I Pa~a; 15 - Batum Mümessili - Gürcü
Prensi Cavakhof; 16 -Batum Mümessili -Rum (Tütün Fabrikatörü, sonra "Pontosçu") Murat
Bunyatof. (Nebil Be~~ile son iki ki~ i, Kars Kongrelerine kat~ lmam~~lard~r).
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5. - ~~3 Nisan ~~g~ g günü ~ ngilizler'in Kars Parlamento Kona~~ 'n~~ bask~nla i~gali s~ras~ nda ~ehid
edilen, Koruma Polisi Karsl~~ ("Ç~ ÇEK" Soyadl~~ âileden) Âkif o~lu Arslan Efendi.
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9. - Merkezi Kars olan "~slam Milli ~ürâs~", 17 / 18 Ocak 1919 gecesi sabaha kadar devam eden
"ikincilSon-Bityük Kars Kongresi"nde var~ lan karâr ile, "Centibigarbi Kafkas Hükümeti" ad~ n~~
alm~~ t~ . Do~uda Ermenilere ve kuzeyde Gürcüler'e kar~~ , Xak~ van'dan Batum'a ve Azgur'dan
I~d~ r'a var~ nca yay~ lan Türklük Bölgelerini korurken, 13 Nisan 1919 günü ingilizler'in hile ile
Kars'~~ i~gali üzerine, iki-üç hafta sonra Kars-Sar~ kam~~~ve Ka~~zman Ermeni, Ah~ lkelek ile
Ah~ska ve Ardahan Gürcü askeri i~gali alt~ na dü~mü~ tü. Böyle iken, "
~ûr â ~ubeleri":
JVahçzvan, Kulp/ Tuzluza, Ortakale K arakurut , Allâhuekber Da~~, Oltu Sanca~~, Arpaçay~~ ba~lar~ nda
Akbaba'da, Ermenilere kar~~~çete sava~ larma devam ediyordu. 2/d~ r'daki te~ kilât~ m~z ise,
güneyde Ermeni ve kuzeyde Gürcülere kar~~ koymaktayd~ . Artvin, Batum, Acara bölgeleri de,
Batum'da gürcü paras~ yla yay~ nlanan türkçe "Islâm Gürcistân~" gazetesiyle mücâdele için,
haftada üç defa ç~ kan, "Sadâyi Millet" gazetesiyle, Türklerin haklar~ n~~ korumay~~ üzerine
alm~~ t~ . 19 May~s 1919 ba~~ndan beri Batum'da ç~ kan bu gazetenin, Eylül 1919 sonundaki 58.
say~sz'nda, Anavatan'a ba~l~l~k ve Türklük duygular~n~n nas~l dilegetirildi~ini, nakledelim:
"SADii M~LLET,Cenübigarbi-KafIcas Cem' iyyeti islâmiyyesi'nin vds~ta-i ne~r-i efkdr~d~r. ~imdilik
haftada üç defa me~rolunur. Numro 58. Cumartesi. birinci Sene. 1 Muharrem 1338127 Eylül 1335
(1919). Cem'iyyetimizin meslekine muvâfik yaz~lar, kabül olunur. Gönderilecek makaalât, aç~ ktürkçe yaz~lmal~d~ r. Dere olunmayan evrak, i'âde edilmez. Gönderilen yaz~ lar~ n, okunakl~~
olmas~ , me~ rütdur. Telgraf adresi: Batum SADAYI MILLET (Her say~da tekrarlanan ~i`ân)
Hile~fet-i Mu` azzama-i islâmiyye'nin himâyesinde KARS, BATU M, ARDAHAJV yekvüd~d bir
Muhtüriyyet içün hemfikirdirler!"
Haber olarak, Batum'a yeni gelen ~ngiliz Generali Cook Kollisi ile bizim, "Cem` iyyet tarafindan
müntahab (seçilmi~) Hey'el ile, (bu) General beyninde (aras~ nda) cereyan eden müzâkerât"
verilmi~ tir. Ayr~ca, "Gürcü Propagandac~ lar~'na aldan~ lmamas~~ gere~i bildirilerek: "Hür ve âsûde
bir Muhtâriyyet-i idtire'ye nâiliyyetimiz içün, icâb ederse, muhâliflerimizle mübâriz de olaca~~z, vesselâm",
deniyor.
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- Gazi Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri'nin E~leri Lâtife Han~m ile birlikte, 6.X.1924 günü
Kars Istasyonu'ndan Inönü Meydan~ na dogru gelirken kar~~latu~~.
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16. -Gazi Hazretleri ile 6 Ekim 1924 günü Belediye Ö~le Yeme~i Ziyafetinde bulunanlardan bir
topluluk (Kas~m 1924 te çekilmi~tir).
C~ ndekiler: 1-Belediye A`zâs~'ndan (13.IV.1919 da Ingiliz I~gali günü Parlamento'yu
korurken ~ehid edilen Polis Arslan Efendi'nin babas~ ) Mamooglu ~ikif A~a; 2- Kurtulu~'tan
sonra Ilk Kars Belediye Reisi Yenigazi köylü, Hayrullah (DA~LI) Beg; 3- Erzurumlu Em.
Yarbay Kazanasmazoglu "Küçük" lakapl~~ Kilzt~n (YURDALAN), Beg; Müstahkem Mevki
Kumandan~~ Miralay "Kara" lakapl~~ Emin Bet 5- Belediye Reisi Ibrahim (AYDIN) Beg; 6- Vdli
"Topal" lakapl~~ Ibrahim Edhem (AYKUT) Beg; 7 -Cumhuriyet Halk F~rkas: Kars Ili Ba~kan:,
Sar~/cam~-Hamam!: Köylü, Kubadoglu Bekir S~dk: (KUBAT) Beg; 8 - Hâkim Hilmi Beg; - Milli
~ râ'dan beri (1918-1935 aras~nda) Belediye Tahsildar~~ K~rz~oglu Mehmed Dervi~~Efendi; ~ oMüddeiumumi Gemi B~g; ~~ -Maârif Müdiri Sait B~~; 12 - Muhâsebeci Dervi~~Beg; 13Tutak'taki Karapapak Hamidiye Alay~'ndan Emekli Binba~~~Kahramdn (BAHADIR) Beg; 14 29. Alay K. Kaymakam Tevfik Beg; 16- (yüzü ç~ kmam~~ ) Türkocag~~ Reisi Kara-Hamid
(ERSOZ) Beg.

Fahrettin K~ rz~o~lu

~~7. - Cihângiro~iu Ibrâhim Ayd~n'~n e~i,
Edirneli Koyunbabao~lu Yüzba~~~~ükrü k~z~~ Melek Ayd~n Han~m (1896-1975)-1924'te
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18. - Gazi Hazret/eri ~erefine Kars Bejediyesi'nin verdi~i ö~le yem~i ziydfetinde, (Azerbaycan, Iran ve
hattâ Çarl~ k Rusyas~'nda da "Karski Kafkaski ~a~l~ k" diye) ünlü "Kars ~i~~Kebab~"n~~
yaparak çok begendiren, Karsl~~ Lokantac~~~ahmurat Usta (Ankara'ya götürülmek istenmi~se de,
hile mazeretinden gidememi~ti).

C~HANG~RO~LU'DAK~~BELGELER

1 45

17///
(Resmi ba~l~kl~~ ka~~da yaz~lm~~t~r. Hep büyük harfliler, bas~l~d~r.)
TÜRK~YA BÜYÜK MILLET MECLISI RIYASETI
KALEMI MAHSCS MÜDIRIYYETI ANKARA
29-5-337 (1921)
(ADED
6
592
"Bismillah"
Telgraf Trabzon:
Sâb~k Cenübigarbi-Kafkas Hükümeti Re' 'iyi
Cil~ângirzüde ~brahim Beg" e (müsveddede, çizilen ibâreler [ ] içine
al~narak gösterilmi~tir)
C (evab) 23-5-37 (1921) Tele:
Oniki refik~n~zla berâber [Malta zindanlar~ndan] balasa nâiliyyetiniz dolay~sile, [gerek ~abs~m, gerek Mukaddes Milletim hakk~nda]
ibrâz [olunan] buyurulan hissiyât[i bergüzideye]a, te~ekkür ederim.
~stiblasi vatana ma`tüf mücadelat~m~zda, sizin gibi hamiyyetmendân~n, bütün hayat ve mevcikliyyetleri ile bidmete âmade bulunduklar~~hakk~ndaki te'minati vatanperâneleri, sezavâri takdirdir.
Bilcumüm efrâdi Millet, bir kütlei müttehide halinde çal~~d~kça,
pek yak~n bir atide, âmali milliyyei me~rücam~z~n, biz-arayi husül
olaca~~, eltâfi Sübhaniyye'den me'mül ve muntazard~r, Efendim.
(Kâtib ad~n~n ba~~harfleri ve kayd~ :) Türkiya Büyük Millet Meclisi Re' si
Mustafâ Kemal
FH
Yazd~m fi minhu (1921 May~s) 31.
Ç. — ~brahim Ayd~n'~n, Tiflis' ten Kars'a Geli~inin ~lk Y~l~na Ait
Belgeler:
/X
(~~Haziran 1921 tarihli belgenin sa~~nda türkçe, solunda rusça
yaz~lar bas~l~~olup, bizim Gürcistan-Tiflis Mümessilimiz Kaz~m Dirik'in
Vekilinin imzas~n~~ ta~~yor. Bunun arkas~nda, herbiri onbir sat~rl~~
ve rusça - türkçe resmi mühürlü üç "Viza" ka~ esi, silikçesine vurulmu~tur. Bunlardan: Haziran~n 2 sinde Tiflis'ten ayr~ld~~~, 13 te BaBelleten C. XLVIII, 10

146

FAHRETT~ N KIRZIO~LU

kü'ya vard~~~, 20 sinde Bakü'dan döndü~ü belirtiliyor. ~
talik dizilen
ibareler, kara mürekkepli olup, ötekiler basmad~r. E~i, Edirneli Melek
Han~ m, 13 Nisan 1919 da birbuçuk ya~~ndaki büyük o
~lu Ismail
ile savu~ turulabildi~i Gence'de, Ilkokul Türkçe Ö~retmenli~i
yapt~.
Gence Valisi ljudadad Be~'in himayesinde e~ini bulan Ibrahim Be~,
takmaadla onu, güvenilir ki~ilerle Gümrü üzerinden Kars'a gönderdi.
Ermeni ~ errinden kendisi, Tiflis - Ah~ ska - Posof yoluyla Kars'a dönme~i uygun gördü).
Türkiya
B.M.M.H.
Tiflis
So(vyet) Gürcistan Mümessilli~i
1/6/37 (1920
NUMTO /92
Türk Teba<as~ na Mabsf~ s Vesika
Türk tebacas~ ndan olup, Malta'dan <avdetle Bakfiya gitmek isteyen Cil~elngfrzâde ~brdl~ f~n Betin Bakâ'ya, ba<dehu Kars'a Türkiya'ya
`azimetine mümana<at olunmamas~~ içün bu vesika, 116137 (1921) de
bittemhir, icta edildi.
Türkiya - Sovyet Gürcistan
Mümessili Vekili
(Imza, Yüzba~~) Hiis'dmeddin (TUGAÇ)
X
(Eski Milli-~ üra Meclisi Reisi Ç~ld~r'~~Dr. Esat OKTAY ile
birlikte Baku'dan Tiflis'e gelen Ibrahim Ayd~ n, Gence'den tirenle
buraya getirdi~i çocuklar~n~ , yine tirenle Kars'a gönderip, kendisi ve
Dr., "Ermeni belas~ "ndan çekinerek, karadan geliyordu. Bu belge, bas~l~~
resmi ba~l~ kl~~ka~~ tta, hem ba~l~ k üzeri, hem de sonu mühürlü Kars'a
dönü~ e ait olup;. 230 x 350 mm. boyundad~r.)
TÜRKIYA ~ARK CEBHESI KUMANDANLIGI'NIN
<ASKER~~MÜMESSILLIGI
Tiflis
SAYI
23 Haziran 337 (1921)
531
~ngilizler tarafindan Malta'ya nefy-edilen, sab~k Kars ~ard
Hüktlmeti Re' fsi Cihângfrzdele ibrâlzim Be~, Malta'dan tabliyye edilerek
Tiflis'e gelmi~ dir. Kendilerinin, Alitlkelek tariluyla Kars'a
gitmesi
busüsundaki arzüsu, Hey'et'çe tensib edilerek. Esnayi rahda, kendi-
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lerine lcâb eden teshilât ve mu`âvenetin ibrâz~ ; ve vesâiti nakliyyei
<askeriyyeden istifâde etdirilmesi husûsu, Mem~ldni <Askeriyye ve Miiikiyye'den rica olunur.
Mümessil V(ekili) Nâm~na
(irr~zâ) fia_yreddin
(~ mza ve ba~l~ k üzerindeki mühürde: ortada Ay-Y~ld~z, onun
d~~~ ndaki küçük halka içinde rusça ve onun d~~~ ndaki büyük çenberdeki türkçe yaz~.)
TÜRKIYA BÜYÜK MILLET MECLISI HÜKÜMETI
SOVYET GÜRCISTAN MÜMESSILLI~I
(Sol alt kö~ ede, kur~ un kalemle) Görülmü~ dür, 29/6 /37 (1921)
(Posof'ta, yeni ad~~ "Türkgözü" olan köy) Badele Hud~ld Bitlii~ü
Kumandan~~
Yüzba~~~
(Imza) Memdüh
X/
(Sar~kam~~ 'ta "~ark Cebhesi Kumandan~" Kâz~m KARABEK~ R'in tavsiyesi ile, "Belediye Aczâl~~~"na seçilmi~~bulunan ~ brâhim
Ayd~n'~ n, Kars Mutasarr~f~~ eski Kars E~râf ailesinden tlatuno~lu
Behcet Be~~taraf~ ndan, "Belediye Re'isli~i"ne ta‘yininin belgesi.
1 8o x 230 mm. boyunda ka~~ da, mor mürekkeple yaz~l~.)
CiNingirziide ~brahim Be~' e
NUM1-0, 2 152
337 (1921) senesi içün (Kurtulu~ 'tan sonra Kars'ta ilk olarak)
icra k~l~nan Beledi intihâbât~'nda, Zati-Valâlar~~da ihrâzi ekseriyyetle,
A`zât~~'a intihâb olundu~unuzdan; ma<lûm ve müsellem olan iltidtr~n~za binen, Beledi Riy(~seti'nin (uhdei-valalar~na tevdri, Makaam' ca muvâfik ve münâsib görüldü~ünden; vazifei mezkûreye hemen mübâ~ eret; ve Kavânini Mevzû'a dâiresinde ifâyi vazifeye himmet; ve muhtâci `umrân bulunan (1918 Nisan~~24-25 inde kaçarken
Ermeniler'in yak~ p-y~kt~~~ ) memleketin, tanzim ve tanzifine; ve Beledi
Vâridât~n~ n, usûl dâircsindc tezyidile, hüsni muhâfazas~na, bezli makderet buyurmamz~~rica ederim, Efendim. 9 Temmuz sene 337 ( ~~92 ~~).
Mutasarr~ f
(Imza) Behcet (UATUNO~LU)
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X//
(Ancak 1921 Temmuzu ba~~ nda Kars'a gelebilen Ibrahim Ayd~n,
Belediye Meclisi Seçimine kat~l~ p, Reis tayin edildi~i gün, Sar~kam~~ 'tan XV. Kolordu ve ~ark Cebhesi Kumandan~~Kaz~ m Karabekir
Pa~ a, onu ve Milli-~ ûrâ Hükümeti erkâmndan "I`a~ e Mümessili"
iken Malta'ya sürülüp dönen, rusça yüksek tahsilli Gümrülü Yusufzâde
Yusuf ARPAÇAY [ 888-Istanbul 1942]1, Sar~kam~~'ta yan~ na ça~~rd~. 25 A~ustos 1921 de Sar~kam~~ 'ta haftal~ k (9.1.1922 den sonra,
haftada iki defa) olarak ç~kar~ lacak "VARLIK" gazetesinin, "Müdir-i
Mes'ül ve Imtiyaz Sâhibi", ayn~~zamanda Kolordu'da rusça
yay~ n ve haberlerin uzman~~olarak, Yusuf ARPAÇAY'~n tacyini dü~ ünülüyordu. Her ikisinin, tirenle gidi~-dönü~ lerinin ücretsiz ve itibarl~~
olmas~~için, a~a~~ daki belgeyi, "Kars Mütahkem Mevki'i Kumandan~",
Erzurumlu Rü~di Pa~a vermi~ ti. Mor mürekkeple ve Rü~di Pa~a'n~n
elyaz~s~yla yaz~l~~olup, boyu 144 x 220 mm. dir. Arkas~nda, be~~ayr~~
kay~t bulunmaktad~ r.)
"Bismillâh"
Kars sâb~k ~ârâ Re'isi ibrâhim Be~, Malta'dan <avdet etdi~inden,
Cebhe (Kumandanl~~~ ) Karârgâh~'na <azimet ve <avdet edecekdir.
Mûrnaileyh ibrâhin~~ Be~, bir refik~~(Gümrülü Yüsufzade Ylasuf
Be~) ile tirenle, Cebhe Kumandan~~ Kâz~m (KARABEKIR) Pa~a Hazretleri'ni görmek üzere, Sar~kann~'a `azimet ve <avdet edecekdir. Ücret,
al~nm~yacakd~ r. Salonla veya mevki< vagonile gönderilecekdir.

(Arkayüzündeki kayitler:)

9.7.37 (1921)
Mevki`i Müstahkem Kumandan~~
(~mza) Rü~di

(Mor mürekkeple) "Merkez'ce kayd-edilmi~dir". 9 Temmuz
37 (1921)
(Mühür) KARS MEVI“`I MÜSTAHKEM KUMANDANLI ~I.
(Koyu mor mürekkeple) Numro 71. Görülmü~ dür. Fi 9 Temmuz
sene 37 (1921).
Kars istasyon K(umandam)
(Imza) 'Ömer <At~f
(Soluk kara mürekkeple) Görülmü~dür. Fi ~~o Temmuz sene 37.
Sar~kam~~-Sekizinci ~u<be M(üdiri) V(ekili)
(Imza) (Okunmuyor)
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(Sabit kalemle) Görülmü~dür. Fi ii minhu (Temmuz 1337).
(~mza) Fikri
(Yaz~~ sâbit, imza kur~un kalemle) Görülmü~dür. 1/7/37 (1921)
Sar~kam~~~ ~nzibât Zâbiti
(imzâ) Hüseyin Münir

(16 Mart 1921 de Sovyet Rusya ile imzalad~~~ = Moskova
Mu<âhede'sine göre: Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Sovyet Cumhuriyetleri Murabbaslar~ , "Me'mûr ve Müstabdemleriyle
yüzelli ki~iyi geçen" bir kalabal~ kla Tiflis'ten 26 Eylül 1921 günü,
husüst tirenle Kars'a gelerek, hem o Mu<âhede'nin tasdilli suretlerini bize verdiler, hem de Karadeniz-iran aras~nda bugünkü devlet hududumuzun son biçimini verecek olan "Kars Mu.`âhedesi"nin
haz~rl~~~na ba~land~. Bununla ilgili a~a~~daki belge, 'ot x 170 mm.
boyunda olup, mor mürekkeple yaz~lm~~t~r.)
"Bismillâh"
(Kars Mutasarr~fl~~~)
(Numro) 2573
Belediye Re' isi ibrâhim Be( e
22/9/37 (1921) Per~enbe günü ö~leden sonra sâ<at dörtde, Moskova Mu<dhedesi'nin musaddak sûretleri, Türk ve Rus Hey'etleri aras~nda,
merâsimi mabsûsa ile tecâti edilece~inden; merâsimi mezkûreye
Hükâmet (Kars Mutasarr~fl~~~) nâm~na i~tirâk edecek alt~~ zât miyân~nda, Zâti<l'~ lileri'nin de bulunmas~, tensib edilmi~dir.
Ö~leden sonra sat üçde, Hükâmet Dâiresi'ne (Kars Mucâhedesi'nin görü~üldü~ü, Ordu ve Karada~~Caddelerinin kesi~ti~i yerdeki
1981 den önceki eski "Hükümet Kona~~"n~n üst kat~na) te~rif buyurulmas~, mütemennâd~r.
Fi 21/9/37 (1921)
Mutasarr~f V(ekili)
(~mza, 6. Süvârf F~rkas~~Kumandan~~Miralay)
Simi Sabit (KARAMAN)
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X/V
(Sultan II. Abdülhamid'in, yüksek rütbe ve makamdalti Devlet Memuru Ermeni yurtda~lara ra~men, konu~ma dili ve edebi ermeniceyi ö~renmek üzere, "Kisei-Hümayün"dan Izmit Ermeni
Lisesi'nde okutturdu~u Amasyal~~ "~irvanl~lar" adl~~göçmen Türkler'den merhum Mülkiyeli Ahmed Escad URAS, "Kars Mucahedesi"
s~ras~nda, buraya Mutasarr~f tayin edilmi~ti. "Ermenistan Murabbaslar~"n~n, ara vermede ve kendi aralar~nda, konu~malar~n~n mâhiyetini,
Türkiya Ba~murahhas~~ Kaz~m Karabekir Pa~a'ya, elalt~ndan bildirsin diye 6 gönderilmi~ti. Merhum A. Es'ad URAS bu hususlar~, 1951
8 Kars Konferans~'n~n yap~ld~~~~salon, Mutasarnr~n odas~na biti~ikti A. Esat
URAS, "evrak al~p-vermek" üzere duvara iki kar~~~eninde ve boyunda bir "mazgal"
açt~rtm~~t~. Ermeni Murahhaslann~n aralar~nda Ermenice konu~malar~n~n mâhiyetini, "Kahveci" ile buradan, Kdz~m Karabekir Pa~a'ya ula~t~nyordu!. .
Rahmetli A. Es<at URAS, Kars Konferans: s~ras~nda Ermenistdn MuraN~aslan'n~n,
16 Mart 1921 de imzalanan Moskova Mu<al~edesi müzâkerelerinde bile bizden kopar~lmak istenen ünlü "An~~ ~ehri orenleri" üzerine aralar~ndaki konu~malar~~ve yapacaklar~~teklifi, merhum Kdz~m KARABEKIR Pa~a'ya, ~öyle ula~t~rm~~t~ : "1877 den
önce Türkiye'ye ait olan ve Akbaba Ndhiyesi ad~yla Kars'a ba~l~~bulunan Arpaçay~~
ba~lar~~sa~~ndaki 32 da~-köyünün Ermenistan'a b~rak~lmas~~yerine, buralar~n yine
eskisi gibi Kars'a ve Türkiye'ye kalmas~na kar~~l~k, — Kars'a 40 Km. uzakl~kta ve
Arpaçay~~ sa~~ndaki— kiliseleriyle ünlü An~~ ~ehri Hardbeleri'nin, çevresiyle birlikte
Ermenistan'a verilmesi teklifi, ~imdiki celsede gelecektir!"
Fakat, Moskova Mu<dhedesi'ni ~kinci Murahhas~m~z olarak imzâlayan Dr. Rizd
NUR'un yurda dönü~ünde, 25 May~s 1921 de Trabzon'dan bu "An~~üzerine" kendisine
yazd~~~~mektuba, 8 Haziranda ~ifreli telgraf la cevap vermi~~bulunan Kdz~m KARABEKIR Pa~a ("~stikldl Harbimiz", 1960 Istanbul, s. 964-965, 1025), bu hususta
karân~~ve cevab~~hâz~rd~; Ermeni Delegeleri'ne, ~u do~ru ve tarihi kar~~l~kta bulunarak, onlar~n tekliflerini reddeylemi~ti:
"Selçuklu Sultdm Alparslan'~n Fethi'nden beri Am, bir Türk — ~sldm beldesi olmu~tur.
Buradaki ~sMn~ f eserler, küfi kitâbeler ve birisini (en yüksek ve sekiz kö~eli Boz-Minâre) onbe~~sene kadar önce f~t~nal~~ bir k~~~günü dinamitle y~km~~~oldu~unuz iki koca
Mindre ve k~~-yaz çevre köylülerinin gelip — keçe ve hal~lar sererek— Cuma ve
Bayram — Ndmazlan' n~~ cemâ'atle k~ld~~~, (An~'da kaz~lar yapan Profesör Nikolay
MARR'~n "Müze" yapmas~~sâyesinde) sa~lam kalabilmi~~bir Cd~ni`imiz (Manuçahr-Mescidi) vard~r. Biz, An: ve çevresindeki ~üregel Köykri'nin as~rlardan beri cemâ'aile toplan~p Namaz k~ldtklar~~ ve ~sldm eserleriyle, Ayeti-Kertme ve Besmeleler'le, sanduka biçiminde ~sldm kabirleriyle dolu böyle bir Tarihi ~ehrin Harabeleri'ni, Ennenistdn'a veremeyiz!". Rahmetli Pa~a, Selçuklu Melik~dh (1072-1092) ça~~ndan Akkoyurdu Uzun-Hasan'a (1453-1478) kadar on Türk hükümdar~~ad~na An~'da bak~r,
gümü~~ve alt~n paralar kesilmi~~oldu~unu (bak. M. Fahrettin, K~ rz~o~lu "An~~ ~ehri
Tarihi", 1982 Ankara, S. 55, 115-116), bilseydi, onu da söylerdi.
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de Ankara'da kendi evinde haltercümesini yazd~~~ m~zda, bize anlatm~~ ; ve, yine Sultan Abdülhamid'in, "~stanbullu Nureddin Be~" adl~~
bir genci de, ayn~~gaye ile Istanbul'daki bir Ermeni Lisesinde, kendi
paras~~ ile okutmu~~oldu~unu, ilave etmi~ti. A~a~~daki çifte belge,
211 X 338 mm. boyundaki birinci hamur "esericedid" ka~~da, mor
mürekkeple ve ayn~~elle yaz~lm~~t~r).
(~lk belge, "~ark Cebhesi Kumandanl~~~"m~z~ n, Kars'taki `askeri ve mülki sekiz makaama, telefonla yazd~rarak, <acele ta<mim
etti~i, "Kars Konferans~" sonunda yap~lacak Resmi Merâsimin Program~'d~r. Son yar~m sat~r~, arka sahifeye gelmi~tir).
"Bismillâh"
(Kars Konferans~~Sonunda ve Mu<ahede'nin Imzas~~ S~ras~~ ile,
Kafkas Cumhuriyetleri Murabl~as Hey'etleri'nin Dönü~leri'nde Yap~lacak Merâsim ve U~urlama Program~ :)

Kars Konferans~, bir-iki güne kadar bitam bulmak üzeredir. Gerek tasdik edilmekde bulunan Mu<ahede'nin hini imzas~nda ve gerekse
Kafkas Cumhuriyetleri Hey'eti Murahliasalar~'n~n cavdetlerinde, bervechi
'ad Merâsim ve Te~yi< yap~lacakd~r.
~~ — Mu<ahede'nin ~mzâs~'nda (eski elif ba s~ras~, ~imdikine çevrildi):

Konferans Dairesi'nin bulundu~u Meydanl~k'da (asker elbiseli
ilk Atatürk Heykeli'nin bulundu~u demir parmakl~ kl~~bahçenin yerinde): Piyade, &bari ve Topçu K~ t<iit~'ndan mürekkeb bir Miifreze
ile — top ve makinelitüfeklerin beraber bulunmas~na, lüzüm yokdur— (`Askeri) Mektebi Pdadi (Lise) ve Taclimgah E,fendileri, Jandarma
ve Polis K~t'alar~, münâsib bir si~retde tanzim edilecekler. Ve Hey'etler'in, Daire'ye (~imdiki, Vali Lojmam'na) muvasalatlar~nda, râsimei
ihtiram~~ifa eyleyeceklerdir.
<Ayni zamanda 9. F~rka'dan bir Batarya, ~çkalca'da ihzâr olunacak;
ve Konferans Dairesi üzerinden filâma ve telefonla verilecek i~aret üzerine, yedi top endabt edilecekdir. Bunlar~n tertib ve tanzimi, 9. F~rka
taraf~ ndan der<uhde edilecekdir.
Hey'etler'in Daire'ye dübülünü müte`ak~b, Merkez KumandanIzgi taraf~ndan, orada mevc~ld K~ta' at'dan silahs~z olarak birer Neler
ve Mekteb Efendileri'nden on ki~ilik bir K~t'a, Konferans Salonu'na idbal
olunacakd~r.
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Ahâlrnin, i~bu Merâsim'e i~ tirâkleri te'min edilecek; ve K~ta<âti `Askeriyye'nin hizalan haricinde, münâsib mahallerde ikaame
edileceklerdir. Bu Halk~~ Temsil edecek bir Hey'et, Me'mârin ve <Askeriyye Hey'etleri'le birlikde, Konferans Dâiresi'nin cenûbi~ar10 tarafindaki
(bugün de Valilerin kullanageldi~i) kapusundan, Salon'a girecek-

lerdir.
ç) Mem~2rini Mülkiyye Hey'eti, Mutasarr~fl~ k'ça; <Askeri Hey'et,
Müstahkem Mevki` Kumandanl~~~'nca ta<yin olunacakd~r.
in~zâ'y~~mütecak~b, Konferans Dâiresi'nden verilecek emir
üzerine, Cebhe (Kumandanl~~~) Muz~kas~~ taraf~ndan, Kuv4yi-Milliyye 7
ve Enternasyonal Mar~lar~~ çal~ nacak ve ayakda dinlenecekdir.
~n~zii'dan sonra, mezkûr Dâire'de, Hey'eti Murah,l~asalar'la
Med'avvin'e (Davetlilere), çay ve pasta tevzi< olunacakd~r. Çay~~ müte(ak~b Hey'etler, Konferans Dairesi önüne ç~ kacaklar; ve oradaki
K~ ta<ât, Hey'et'in önünde geçid-resmi yapacaklard~r. Bu sürede, Merâsim'e hitam verilecekdir.
Merâsim'de haz~r bulunacak Mekteb Talebeleri'le K~ ta<ât Efrdd~ 'na, hemân orada limonata tevzi< olunacakd~r. i~bu limonata,
9. F~rka'ca te'min edilecek ve istihkaakdan fazla masraf olursa. Cebhe
(Kumandanl~~~ ) Levdz~m~ 'ndan ahnacakd~r.
Mucâhede'nin imzâs~~ günü (13 Ekim 1921)
ve ak~am~, ~ehir,
bayraklarla donad~ lm~~~bulunacak; ve Mevki`i Müstahkem'ce, (Dereiçi'ndeki Elektrik Fabrikas~ ndan) tenvirat yap~ lacakd~r.
2 — Hey' et'in (150 ki~iden çok idi) Kars'dan mufârakatlerinde dahi, gerek Kars ~stasyonu'nda ve gerek en son istasyon olan
K~z~lçakçak (yeni ad~ , Akyaka) da, 9. F~rka taraf~ndan aynca Merâsimi Te~yriyye yap~lacakd~r. Kars Istasyonu'ndaki Merâsim, muhtelif
s~n~ flardan mürekkeb olmak üzere, Istasyon Binâs~'ndan i<tibaren,
istasyon Binâs~'mn ~ark~~ imalindeki rampaya kadar olan m~ntakay~~
dolduracak kadar bir Müfreze ihzâr olunmak; ve Ahâli ile, vazifeye
t~ alel gelmeyecek sûretde, bütün Me'mârin ve Zâbitân'~n i~ti~ aki temin edilmek üzere, 9. F~rka Kumandanl~~~~ ve Mutasarr~fhk'ça ihzâr
olunacakd~r.
7 12 Mart 1921 günü Büyük Millet Meclisi'mizde, ayakta dinlenerek, alk
~~larla
kabul edilen Mehmed 21-kirin yazd~~~~"~stikldl Mar~~m~z"~n notas~, bu tarihte henüz
yaz~lmad~~~ ndan, onun yerine, "Kuvdyi-Milliyye Mar~~" çal~n~yordu.
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3 — Merdsim'in gün ve sa<atleri, ayr~ca bildirilece~inden, ~imdididen lüzûrnIu ihzarat yap~lmal~d~r.
4 — ~~bu Emir: Kars Mutasarr~fl~~~'na, 9. F~rka, 6. Süvdri F~rkas~~
ve Meold`i Müstahkem Kumandanl~ klar~'na, Ta`lt~ngâh Kumandanl~~~'na,
Kars Merkez Kumandanl~~~'na, Pde~ dii <Askerf Müdiriyyeti'ne, Konferans
(9.m.37/1921).
tâ~e Hey'eti Riyâseti'ne tebli~~edilmi~dir.
(~ark Cebhesi Kumandan~~ Ferk
Orgeneral, Kaz~ m Karabekir)
XV
(Kars Mutasarr~fl~~~ 'mn, yukar~ daki Ta<mim Emri'nin sureti
alt~ na, Kars Belediyesi'ne yaz~ p gönderdi~i tezkire.)
(KARS MUTASARRIFLI~I)
(<ADED)
2678
Belediye Rifdseti'ne
Gerek tas" edilmekde bulunan Mu<dhede'nin bini im.il~s~'nda
ve gerek Kars Konferans Hey'eti Murah4asalar~'mn (Avdetleri'nde yap~lacak Merdsim hakk~nda, ~ark Cebhesi Kumandanl~~~'mn, 9 Te~rinievvel
sene 37 (1921) Telefon sûreti, merbûten gönderildi.
Emir buyurulan ihzarat~n, ~imdiden te'mini mercû<dur.
Fi ~ o/ ~ o/37
Mutasarr~f
(Katibin i~areti:)
(~mza) (Ahmed) Escad (URAS)
Z(arif)
XVI
(Son Kurtulu~u'nun I. Y~ ldönümü'nde, "Kars'da bir "Memleket Kütübt~ânesi" aç~lmas~~ s~ras~nda yap~lan "Kütübt~âne Nizamnâmesi"ne göre, Kurucular Hey'eti'ne kat~lma ve A`za'n~n ço~alt~lma
ça~r~s~~için, Mutasarr~ fl~~~n yaz~s~.)
KARS MUTASARRIFLI~I
TAHRIRAT MÜDIR~YYET~~
<ADED

KARS
1.11.337 (1921)
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"Bismillâh"
<UMCM~~
HUSI7Si
Belediye Re'isi ibrâhim Be~efendi'ye
Be~efendi,
K.ars'da bir Memleket Kütübhânesi açmak"' dü~ündü~ümüz zaman,
Zati<alileri gibi hamiyyet ve <ilm ü <irfân erbab~n~ n tecrübe ve mümareselerinden istifâcleye, ~itab ediyoruz. Kütübhâne Nizâmnâmesi,
leffen takdim olundu.
Maksad~~ istihsal ve Milessisler Hey'eti'ni ~ ereflendirmeleri ricas~na,
Kiitübhâne A`zds~ 'mn teksiri içün, lâakall on zat~n a<za. olarak kaydine
delâlet buyurmalar~n~~ da <ilave; ve i~ bu emri-hayrin vücüduna masraf olacak k~ ymetli mu<avenetlerine, intizâr eylerim, Efendim.
Kars Mutasarr~f~~
(imzâ) Ahmed Es<ad (URAS)
XVII
(~ark Cebhesi Kumandamm~z'~ n, Tiflis ile Batum'a gitmek
üzere Ankara'dan Kars'a gelen üç diplomat~m~z ~erefine verece~i
resmi ö~le yeme~ine, Belediye Reisini de ça~~rma tezkiresi. Mor mürekkeble yaz~lm~~t~ r.)
Kars, 18/12/37 (1921)
Kars Belediye Re' isi Cihângtrzüde ibrâhin~~ Bet e
Efendim,
Tiflis Mümessilimiz (eski, Hâriciye Vekaleti Müste~ ar~m~z, Ahmed)
Muhtar, Hâriciye Müste~ar~~Su<âcl ve Batum Ba~~ehbenderi (Dr.) Ibrâhim
Tali (ÖNGÖREN) Be~efendiler, yar~n — 19. ~~1.37 (1921) — Kars'a
geleceklerinden, Dereiçi'nde (kkale-Erisesi'nde) Cebhe Karârgâh~'mn
(bugün, Z~rhl~~Tugay Komutanl~~~ 'mn) bulundu~u Mevki`i-Müstahkem
Binas~'nda, ö~le yeme~ini birlikde yemek üzere, sa:at bir sonrada (13
de) te~rifleri mütemennad~r.
~ark Cebhesi Kumandan~~Ferit;
(~mza) Kâz~m Karabekir
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XVIII.
(Izmir'in, Yunanl~ lar taraf~ndan I~gali fecâ'atinin üçüncü y~ldönümü dolay~s~yla, Kars Belediye Reisli~i'nin, Ankara'da Büyük
Millet Meclisi Reisimize yazd~~~, yak~nda kurtulu~~umudumuzu belirten Telgraf~ na gelen cevap. 133 x 202 mm. boyundaki bas~l~~resmi
telgraf ka~~d~= arkas~na, sâbitkalemle yaz~ l~d~r.)
Millet Meclisi
(Nu.) 306/100
(Al~nd~~~~Sacat) 9,30 Fi minhu
27 (May~ s 1922) (Imza, Memur) Kâmil
Kars Belediye Riydseti'ne
Senei Devriyyei ~~gaali münâsebetile mevrûd Telgrafnâmeniz, Hey'eti <Umâmiyye'de (B.M. Meclisinde) okundu.
Vatani-Aslenin lâyenfek <uzvi hymetdan bulunan ve, te'mini
balas ve istirdad~, bugünkü Mücâdele'nin en mühim esâslanndan birini
te~kil eyleyen ~zmir hakk~nda, Türkiya Büyük Millet Meclisi'nin, bütün
Milletle beraber <ayni hisle mütehassis oldu~unu <arz ve te'min eylerim.
Büyük Millet Meclisi Re'isi
18120.5.38 (1922)
Mustafâ Kemâl
D. —"Re'isicümlzar Gaazi Mustafâ Kemâl Pa~a Hazretleri"nin,
e~leri Lâtffe Han~ mefendi ile Kars'a geli~lerine ve dönü~lerine <âit belgeler 8 :
(Kars ~ehri, rahmetli Atatürk'ün türlü vesileler ile görüp bulundu~u co~rafyas~n~ n, en do~usundad~r. Bu "Atatürk Co~rafyas~"n~n en
bat~s~ nda, Paris'in kuzeybat~s~ nda bir bölge olan Picardie; en kuzeyi
Berlin ve en güneyi de, Afrika'n~n Bingazi/Libya kesimindeki Tobruk
olsa gerektir).
X/X
(Gaazi Hazretleri, 1340/1924 Eylülü ii inde Mudanya'dan kalkan "Hamidiye" z~rhl~slyla, e~leri "Lâtifei-Gaazi" ile birlikte, güz
8 Gaazrnin, Sar~kam~~~ ile Kars'a geli~lerine âit ilk olarak yay~ nlad~~~m~z belgeler ve "Ho~~geli~ler ola Mustafa Kemdl Pa~a" adl~~oyun türküsünün asl~~ve metni için,
~u iki makalemize bak~n~z : "Atatürk'ün Kars'a Geli~i ve Kemal Pa~a Oyunu", Türk
say~~~~7o, s. ~~~~~ -~~15; "Gazi'nin Kuzeydo~u Gezileri, Eylül—Ekim
Dili dergisi, Kas~m 1965,
1924", Atatürk Üniversitesi 50. Y~l Arma~an~ , 1974 Erzurum, I, s. 152 - ~~6o, 183-188.
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gezilerine ç~kt~ . Anadolunun Karadeniz ve sonra da Akdeniz k~y~lar~ndaki ~ehir ve kasabalar~~görüp, ahâlisine, daha bir y~l~n~~doldurmayan "Cumhüriyetimiz" ile, ondan önce ve sonraki ink~lablarm
yüksek de~erini anlatmak ve ba~ta, "(Aile'de Kad~n-Erkek E~itli~i"
nin, art~ k "Harem-Selâmlik" gözetilmeden topluluk ve toplant~~
yerlerinde han~ mlar~ n, yüzlerini kapamadan kocalanyla birlikte
bulunmalarma al~~ arak, belirtilmesini istiyordu. Kendileri, Trabzon'da
iken, [26 A~ustos 1919 gününden beri resmen "Fahri-Hem~ehri"si
bulundu~u] Erzurum'da 13 Eylül 1924'te depremin büyük y~ k~mlara
yolaçt~~~ n~~duyarak, gezilerini yar~da b~rak~ p; yaralar~n~~sarmak üzere, Erzurum'a gelece~ini, 17 Eylülde bir Telgrafla, oran~n Belediye
Reisi Nâfiz Be~'e bildirmi~ ti. Bunu duyan Karsl~lar da, o depremden
az da olsa zarar gördüklerinden, Gaazi Hazretlerinin, Kars'~~da ~ereflendirmesi için, Belediyece davet edilmesini, dilediler. Bu dile~i kabul eden Gaazi, IV. Sultan Murad'~ n 1635 Revan-Tebriz Seferi'nde
"Sanca~~-Serif," ve ordu ile geli~inde ~~7 - 19 Temmuz günleri Kars'~n
tahkimi ve ihtiyaçlar~n~~görmesinden sonra, 1924 te ilk olarak buraya
gelen Türk Devlet Ba~kan~~oluyordu. Belge, mor mürekkeple yaz~lan
Telgraf suretidir).
"Bismillâh"
Trabzon' da Re' isicüml~ iir Gaazi Mustafâ Kemal Pa~a Hazretleri'ne
Siyâsi ve <Askeri Muzafferiyyet'le, Vatan'a
buyurdu~unuz
bekaan~n ~ ükrânile kalbleri mernlü olan Ha/k~ m~z, son yapd~~~ n~z
ictimâ`i ink~lâb'a, bütün varl~~~ le müzâhir; ve muvaffak~yyetinize
du %band~n
Uzun senelerin (1877-1917 Rus Çal-ilk.' Istilas~) istibdâdile Ecnebi Idaresi alt~ nda ezilen ve Anavatan~'na kavu~an Vilâyetimiz
n~n, elem ve ~zt~rab~n~~yalsinen görmek; ve ~ükramn~ , bizzât Huzürunuzda 'arz-etmek içün, Trabzon'a kadar ihtiyar buyurulan külfetin, Kars'a kadar devam ve temdidini, Memleket nâm~na `arzi istirham
eylerim, Efendim.
Fi

20

Eylül 134o (1924)
Memleket Halk~~ Nâm~na Belediye Re'isi
(~mza) ibrâhim (AYDIN)
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(Ibrahim Ayd~n'~n, altta mor mürekkeple üç k~sa sat~ rdaki kay~tlar~ :)
Re' in' cümhâr Pa~a Hazretleri
Kars'a gelmeleri (Te~rinievvel/Ekim) 6 da, sat 12,30 da (tirenle)
6.10.340 (1924).
XX
(Gaazi'nin Kars'a telgrafla cevab~, Belediye Ar~ivinde kalm~~~olmal~. Karsl~larm bugün bile, köklü icrâat ve memurlar~~ciddiyetle
çal~~ma& mecbur k~lmas~ndan, — bir aya~~~hafif aksak oldu~undan — "Topal Vali" diye çok sayg~~ile and~klar~~Ibrahim Edhem AYKUT, henüz Vali-Vekili iken, resmi bas~l~~ ba~l~kl~~ ka~~da mor mürekkeple yaz~lan a~a~~daki tezkireyi, Belediye'ye göndererek, haz~rl~ kl~~olunmas~n~~istemi~tir).
T ÜRKIYA CÜMHÜRIYYETI
KARS VILAYETI
TAHRIRAT KALEMI
`ADED
1372 HUSCS~~
7266 (UMCM~~
LEFFI
"Bismillah"
HULASA :
Belediye Riyâseti' ne

3-10-1340 (1924)

Re' isicümharumuz Gaazi Pa~a Hazretleri'nin, ~imendlifer veya Otomobirle geleceklerine nazaran, icra edilecek Merâsimi ~sti kbâliyye'yi
mü~'ir iki k~tca Kroki, leffen irsal k~l~nd~, Efendim.
Valf - V(ekili)
(Kur~unkalemle imza) Edhem (AYKUT)
(Bunun alt~nda dört sat~rc~k halinde, Ibrahim Ayd~n'~n kur~un
kalemle notu:)
Re' isicümhâr Pa~a Hazretleri
Kars'a gelmeleri 6/10/1340 (1924)
Sa<at 12,30 da.
(Imza) ibrâhim
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XXI
(Yukar~ ki belgede an~lan I. Kroki, Sar~kam~~'tan demiryolu
ile geli~te Kars istasyonu'ndan kar~~lamaya göredir. Gazi, bu yolla
gelmi~~ve eski Inönü Meydan~'ndaki "Mekâtib" s~ ras~nda, biz de Ilkmekteb Ikinci S~n~f~ndayken kar~~layanlar aras~ndayd~ k. Kroki'de
yaz~~ve taramalar, mor mürekkeple, çizgiler ve yön oku ile ölçek,
kur~un kalemledir. Biz, kur~un kalemle yaz~lara s~ra vererek, yeni
yaz~m~za aktar~yoruz.)
Re'isiciimhur Hazretleri'nin Kars'~~istasyon cihetinden te~rif
buyuracaklar~na nazaran, Merâsim tertibât~n~~ mü~'ir Kroki'dir. ~ekil ~ . 2) Istasyon. 3) Me'mûrini Mülkiyye, <Askeriyye, Konsol(os),
Muhtelif Hey'at (Kazâlar'dan gelenler), E~râfi Belde. 4) Polis, 9.
F~rka K~ta<ât~. 5) Jandarma Mektebi. 6) Halk ve Esnaf. 7) Mekatib.
8) ~ehid-~erafeddin Be~~(sonraki: Fâikbe~) Caddesi.
9) ~~Batarya Top. ~~ o) Rencberler (ilanlar, Ipek-Ba~örtüleri ve
Aynalarla süslü at ve öküz arabalar~~ ile). ~ ) Gaazi Muhtar Pa~a
Caddesi. 12) Ahali. 13) (`Askeri) Hastahane. 14) Atl~~ Züvvar.
15-16) Ahali. 17) Dairei Hükümet (1981 den önceki Vilayet Kona~~).
18) T.T. (belki Sivil-Polisler remzi) 19) J(andarma) Tak~m. 20)
Re'isicamhar Hazretleri'ne mak. sas Daire (eski, "Kars Milli-~ûrâ Meclisi
yeri, sonra ve bugün, Kars Vali lojman~). 21) ~(imal/Kuzey). 22)
C(enüb/Güney istikameti i~aretleri). 23) ~~/ ~~000 (ölçek).
XX//
(Ikinci Kroki. teksir makinas~yla ç~ kar~lm~~~olup, yaz~lar~~mor
mürekkepledir; "~ekil 2" yaz~s~~ kur~unkalemle, "Muhtelif Hey'at"
ise, sabit kalemle yaz~lm~~t~r).
Re'isiciimhar Hazretleri Kars'', Vladi-Kars (köyü, 1878 den sonra Ruslar~n takt~~~~"Kars'a Hakim" anlamdaki bu ad, 1960 ta eskisi
gibi, "Künbetli" olmu~tur) cihetinden te~rif edeceklerine nazaran,
Merâsimi ~stikbalbye tertibat~n~~mü~'ir Kroki'dir. ~ekil 2. 2) Mülkiyye,
`Askeriyye, Me'mürin ve Zâbitân, E~râfi Belde ve Konsolos, Muhtelif
Hey'ât (Kazalar'dan gelenler). 3) Çakmak (köyü) Yolu. 4) Top
Bataryas~. 5) 9. F~rka'dan bir Tabur. 6) Jandarma Mektebi. 7) Kars
Çay~. 8) Esnafat. g) Mekâtib. ~~o) Kars-Erzurum Caddesi. 1) Çiftçiler. 12) Istihkarn Köprüsü (ah~ap olan bu gerekli köprüyü, 1921 de
rahmetli Kaz~m Karabekir Pa~a, Istihkam Bölü~ümüze yapt~rtm~~t~.

C~FIÂNGIRO~LU'DAKI BELGELER

159

Yerine, 1946 Y~l~nda betonu yapt~r~l~nca, ad~ : "Kaz~m Karabekir
Pa~a Köprüsü" kondu). 13) Çim-Tabya. 14) Yaya ve Atl~~Züvvar.
15) Ahali. ~ 6) Park (Millet-Bahçesi). ~~7) Demirköprü. 18-19)
Allah. 2o) Bir Tak~m J(andarma). 21) ~ehid-Isma'il Efendi Caddesi. 22) Jandarma Mektebi. 23) Allah'. 24) 8 (rakam~na benzer
bir remiz). 25-26) Ahali. 27) Dairei Hükümet. 28) Tak~m J(andarma). 29) Polis. 30) Re'isicümhiir Dairesi (Vali Kona~~, lojman).
31) ~~R000 M~kyas~ndad~r. ~ . ~ube M(üdiri).

(Belediyenin, Gaazi Hazretleri ve maiyetindekilere verdi~i ö~le
yeme~ine ça~r~lan, resmi s~fatl~~mülki ve askeri ~ah~slardan 45 ki~ilik liste. Tarih rakamlar~~kur~un kalemle, metin ise mor mürekkeple
yaz~l~.)
"Bismillâh"

Re'isicümhar Hazretleri 'nin ~erefine, Kars Belediyesi tarafindan verilecek çay ve yemek ziyâfetine da<vet olunacak Zevat~n esamisini
mü~ <ir listedir. [5/10/1340 (1924)].
Re'isicümhâr Hazretleri ve <Ailei Muhteremeleri'le Ma<iyeti Zevât 20;
Kars Vâlisi (Ibrahim Edhem AYKUT) Be~efendi ~ ; MevV (i-Müstahkem) Kumandan~, Miralay (Kara-) Emin Be~efendi ~ ; 9. F~rka K.,
Miralay Kâz~m Be~efendi ~ ; 9. F~rka Piyâde K., Miralay Mustafâ Be~efendi ~ ; 17. Alay K., Kaaimmakaam <Ali Be~~~ ; 29. Alay K., Kaaimmakaam Tevfik Be~~~ ; g. F~rka Topçu Alay~~ K., Kaaimmakaam Râg~b Be~~
; Tali Tecrübe Hey'eti Re'isi, Miralay Edib Be~efendi ;Mevisi< Birinci
A~~r Topçu Alay K., Kaaimmakaam Fevzi Be~, ~ ; Mevki< Birinci ~u<be
Müdiri, rüzba~~~ismâ<il Hakk~~Be~~~ ; (<askeriyye, burada bitiyor)
(II. Dönem) Kars Meb<C~su, (Ka~~zmanl~~ Ima~nzade)) <Ömer (TARIM) Be~~~ ; Belediye Re'isi, (Gümrülü Cil~ângiro~lu) ~brahim (AYDIN) Be~~~ ; (I. Dönem'den) Sab~k Meb<üs, (Ka~~zmanl~~Ismacilbe~zade) 'Ali (Rizâ ATAMAN) Be~~~ ; Ticaret Osad~~Re'isi, (Karsl~~
?imam-~air) Hâfiz (Kurban YURTSEVEN) Efendi ~ ; Muhasebeci,
Dervi~~Be~~~ ; Ma'arif Müdiri, Sabit Be~~~ ; S~hhiyye Müdiri, (ad yeri
bo~) Be~~~ ; Türkoca~~~Re'isi, (Gümrülü, "Kara" lakapl~) Hamid (ERSÖZ) Be~~~ ; Fjalk F~rkas~~Re'isi,
Sar~kam~~~Kaymakam~, Sar~kam~~-Hamaml~~köylü, Oslu-Digor kolu Kubado~lu oyma~~ndan Ismail o~lu) Bekir (S~4i KUBAT) Be~~~ ; Mahkemei Asliyye
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Re'isi, Hilmi Be~~ Cinâyet Müddecii-cUmis~misi, Gemi Be~~;Tüccâr' dan (Emekli Jandarma Kaaimmakaam~~ve Kars'~n 1918 ile ~~920 deki

Kurtulu~lar~'nda hizmeti geçen, Erzurumlu Kazanasmazo~lu, "Küçük" lakapl~) Kâz~m (Konya'da menküb iken "EPKEM", 1939 dan
sonra YURDALAN soyadl~) Be~~ ; Hilâliahmer (Cem`iyeti Kars
~ucbesi) Re'isi, (de~erli Mücâhid ve Erzurum Kongresi'ne "Nahç~van" ad~na kat~lmak için telgraflarla ba~vurup, al~namayan, Nahç~vanl~) Haci-Cebbâr (KOMEK) Efendi t; (Sovyet) Rus Konsolosu ve
Ba~kâtib(i) 2. (Hepsi) = 45 (ki~i).

XX/V
(Yukar~daki, Kars Valili~i'nden yaz~ld~~~~anla~~lan resmi Ö~le-Yeme~i da`vetlileri listesine toplui~ne ile ekli bulunan, 1~ 7 x 158
mm. boyundaki bir bloknot ka~~d~= önyüzüne sâbitkalemle 25 ve
sonradan arkayüzüne de kur~un kalemle 4 ki~inin adlar~, rahmetli
Ibrahim AYDIN'~n eliyle yaz~l~~liste, Gaazi'ye Belediyece verilecek
"Ikindi-Çay~"na ça~r~lanlar~~gösteriyor. Bu çaydan sonra Kars
Türkoca~~~binas~na gidilince, oraya Gümrülü ve Revanl~~göçmenlerden çalg~c~~ve oyuncular da ça~r~lm~~ ; ve sonradan sözleri ve oyun
biçimi çok de~i~ikliklere u~rat~lan, hattâ gö~üsteikoyunda saklanan
Türk-Bayra~~~da ç~kar~l~p oynanma garâbetine dü~ülen,
ler ola, Mustafa Kemal Pa~a" türküsü, Nisan 1918 de k~rk-y~ll~k esâretten kurtulu~u üzerine, Yavuz Z~rhlim~zla Batum'a gelen "Ba~kumandanvekili Enver Pa~a" için orada söylenen: "Ijo~-geli~ler ola, Kahramân
Enver Pa~a" diye ba~layan ve sonra iki ki~ilik halk oyununa yak~~t~r~lan "Türkü", bu küçük listede ad~geçen Revanl~~ ~air "M fr-Mehmed"
TURKEL'in kalemiyle adapte edilerek, Gümrülü Hal~c~~ Himmet A~a
ile Gümrü-Mollamusâ köylü tulu'atçl "Artist" Talci O~EN TUZEN ve
Revanl~~Akordeoncu Mehmed o~lu Seyit A~DAM taraf~ndan, yeni bir
oyun ve beste haline getirilmi~tir. Kars Türkoca~~'ndaki konu~malar ve
e~lence için Gaazi Hazretleri, 7 Ekim 1924 te Sar~kam~~'tan Ankara' da
"Ba~vekil <~smet Pa~a"ya gönderdi~i ~ifre-Telgraf~nda, ~öyle diyordu:
"Bilhassa Türkoca~~'nda, kesif bir gençlik (üzerini çizdi~i müsvtgr
de de ise: "Türkoca~~'nda Azeri milli-oyunlar~~ve sâire süretile")
pek ziyâde hassâsiyyet gösterdi" 9. Belediye Re' isi'nin, e~lerinin yüzBu "~ifre — Telgraf"~n çözülmü~ünün ve öteki belgelerin kli~eleri için bak~n~z: Dr. M. Fahrettin K~rz~o~lu, "Gazi'nin Kuzeydo~u Gezileri, Eylül — Ekim 1924",
Atatürk Üniversitesi 50. Y~l Arma~an~, 1974, Erzurum I., s. 183-185.
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leri peçeli ve a~~zlar~~ya~makh Yerli Türkler'den çok, Gümrü ve Revan
Türkleri gibi "Muhdcirler"den olanlar~~ e~leriyle birlikte ça~-'~rmas~,
bunlara "emvâli metrûke"den: Ev, de~irmen, dükkân ve arazi verilmesini daha da geni~letmek içindir. (Bu 29 ki~iden, Kars için tarihi
hizmeti geçenlere i~aret ederek, kur~un kalemle koydu~umuz s~raya
göre tamtal~m).
— (9. F~rka Kumandan~, Miralay) laz~m Be~~(ilk listede de
vard~); 2 - (29. Alay K., Kaaimmakaam) Tevfit Be~~(ilk listede de
vard~); 3 - Cemil Efendi (?); 4 - (Kars Müftisi, Ab~skal~) <Ali Efendi
Mazrdb /Dede; 5 - (Cihângiro~lu) ibrdhim (AYDIN) Be~; 6 - (Kars
Harbiyye Mümessili, Cihângiro~lu) Hasan (AYDIN)
Be~; 7 - ~smdcil Be~~irevani; 8 - (Revanl~) Kerbeldi <Abbds <Ali A~a;
9 - Gümrülü Rahim (EKINCI) Be~; ~ o - ii - (Husûsf Muhasebe Müdiri) Hikmet Be~~(ad~n~n ba~~ na, "2" rakam~~konmu~); 12 — (Belediyede) Ba~kâtib, ~brahim; 13 — (Revanl~~Rahimo~lu) Rahim (KARA- (Revanl~,
BA~) Be~; ~~ - (Revanl~) Sâ~l~k (ULUIJANLI) Be~;
6
—
(Revanl~~
~
(YALÇINKAYA)
;
"Seyytd" say~lan) Mir-Fethulldh
(TÜRKEL)
Mir-Mehmed
~air, Gazete Bâyii ve "Seyyld" say~lan)
A~a (bu listede "Ibrâhf~n AYDIN Be~'in "A~a" diye yazd~~~~s~fat,
Iran ve Azerbaycan'da, Türkiye'deki "Be~" yerine söylenen Türkçe
F~rkas~~Re'isi) Bekir Be~~
"Aka" yerine kullan~lm~~t~r); 17 —
;
13
Nisan
1921
Ingilizler'in
Kars Bask~nfndan
(ilk listede de vard~
;
yeni
haberleri Hudud
~
sonra, Ermeniler ile mücadeleye devam etmi
zla
Erzurum'da
Fabreddin
ERDOCAN'a
ve "ALBAYTelefonlar~m~
8
—
(1921
den
1928
güzüne kadar
RAK" Gazetesine ula~t~rm~~t~r); ~
Kars'ta "Gölyeri"nde cumalan oynanan ve çok sevilen "C~nt-Oyunlan"nda, solak oldu~undan, bir C~ntç~y~~yaralay~ p, bu oyunlar~n
Emniyetçe yasak edilmesine sebep olan, Otelci) Hakki Be~~Bayburt
(1u); ~~9 — Kerim (TA~DEMIR), Gümrülü Bakkâl; 20 — (Revan'~n bat~s~ nda ve Elegez'in güneyindeki Tal~n Kasabas~~"I-Jan" ailesinden,
rusça Ortaokul tahsilli; Millt-~ûrâ'da K~z~lçakçak/~üregel Kaymakam~~ve Ermenileri tirenle beriye geçirtmemek için yapt~~~~mücadeleyi
kazan~ nca, Ocak 1919 da Kuyumcu Mehmed Tu~cu'ya yapt~rt~lan
4 aded gümü~~"Cenûbigarb-Kafkas Hükümet. Sene 1335" ibareleri
savat/karartma ile yaz~ l~~"Iiâdimi Millet ve Vatan" Madalyas~'ndan
birisini alm~~~bulunan; sonradan 1927 de Kars Belediye ve 1932-1943
te Halkevi Ba~kanl~~~~yapan, "IJan-Emi" lakapl~) Hüseyin (han)
(TALINLI) A~a; 21 — Hüseyin Efendi, Ka~~ zman(h); 22 — (Kars'~n
Benden C. XLVIII,
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eski Za'im E~ râfindan, arazi ve emlâki bol "Atba~o~ullar~ "ndan olup,
5 Kas~ m 1918 de "Islam Milli-~ûras~"n~ n kurucular~ ndan; ve 93/1877
den önce Kars'ta iyi bir medrese ö~retimi gördü~ünden, imlas~~düzgün oldu~u için, 1921 ilkbahar~ nda Muhtarlarla birlikte, Kars Mahallelerini kap~ -kap~~dola~ arak "Nüfüs-Kütükleri"ni yazan ya~l~~ zât;
Kars Hükümeti'nin Istanbul Elçileri'nden, rusça Lise tahsilli Asaf
ATBA~'~ n babas~) Nazif Efendi; 23 — Muzaffer Be~, (Emekli) Yüzba~~ ;
24 — Celil (GOKTAN) Be~, irevani; 25 — (Karsl~, Ibrahim adl~~
milliyetçi a~abe~isi 1914 güzünde Ruslarca sürgüne gönderilerek,
1917 Ihtilalinden sonra Astarkan yoluyla kaç~p gelen) Hamza (KÖSE)
Efendi; 26 — (Amasya'da yatan ve geçen yüzy~l~ n büyük Mutasavv~ f~airi say~ lan "Mir-Hamza Nigari Hazretleri"nin tarikat-halifelerinden olup, onun vasiyetine uyarak, Borçal~ -Kazak bölgelerinden SünniKarapapak/Terekeme uru~undan onbinlerce Türkün, Bol~evik idaresinden kaçarak Kars'a gelip yerle~ melerinde öncülük eden) MeiM~ls'd (YEN~ ARAS); 27 — (Sorgu Hâkimi, Ka~~zmanfi) Sabri (YÜCE)
Efendi; 28 — (Karsl~) ill'âz~ m Be~; 29 — (Ardahan'~ n, 13 Nisan 1919
dan sonra Gürcülere ve Ermenilere kar~~~direni~inde çal~~an; 23 ~ubat 1921 de Ardahan bar~~la kurtulunca, ~ark Cebhesi Kumandan~~
Kaz~ m KARABEKIR Pa~a'ya ve BMM Riyâsetine ~ükran telgraflar~nda imzas~~bulunup, 1939 da Kars Milletvekili olan, Ardahanl~~
tâcir) Kahraman (ARIKLI) Be~.
XXV
30 Eylül 1924 gecesi, "Riyaseticümhür Ba~ kâtibi TevfiV (BIYIKLIO~LU) imzas~ yla, Ba~vekil Ismet Pa~a ve Dahiliye Vekili
Receb (PEKER)e yaz~lan acele telgrafta:
"Re' isicüml~ tir Hazretleri, 30 Eylül ak~am~~ Erzurum'a vard~lar.
Lâakal üç gün Erzurum hareketi-arz m~ ntakas~'nda; be~~gün Kars,
Ardahan havâlisinde me~gul olacaklar~n~, <arzederim", deniyordu.
Fakat, Ba~t~ekil'den 6 Ekim 1924 (Sal~ ) günü Kars'ta Gaazi'ye gelen acele bir ~ifre-telgrafta, (Milli-Misak~m~ z hududlar~~içine al~n~p,
Lozan Mu`ahedesi'nde, zengin petrol kaynaklar~~yüzünden ~ngilizler'in halk-oylamas~ na yana~mad~klar~) "Musul Cebhesi'ndeki yaz'
iyyetin, kesbi ciddiyyet etti~i"nden, hemen Ankara'ya dönmeleri
rica ediliyordu. Bu yüzden, Kars'ta ancak 12,30 — 21,00 aras~ nda
8,5 sa<at kalan Gaazi, o gece tirenle Sar~kann~'a döndü. Ertesi gün, 7
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Ekim 1924 (Çar~ amba), Gaazrnin kendi imzas~yla buradan "Ba~vekil
~smet Pa~a Hazretleri"ne yazd~~~~ ~ifrede, ~unlar belirtiliyordu:
"6.10.340 (1924 Sal~) sabah~, tirenle Sar~kam~~'dan Kars'a gitdik.
Kars'da (sat 12,30 da) bütün Halk, Köyler'den arabalar~~(ve az~klar~) ile gelen Çiftçiler ve Garnizon (A-ileleri taraf~ndan, pek samimi tezâhürâtda bulunuldu. Kars Vilâyeti Kazalar~~ (Merkez, Sar~kam~~, Ka~~zman, ~üregel/K~z~ lçakçak) ve (Artvin, Oltu-~ enkaya-Olur ile Göle ve
Ç~ld~r~~da içine alan) Ardahan Vilâyeti, da<vet ve <arzi-ta<zimat içün,
Kars'a Hustisl Hey'etler göndermi~lerdi. Bütün (bu) Serhad - Vilâyetlerimiz'i (Susuz /C~lavuz-Zar~at/Arpaçay-Ç~ld~r-Gölebert/Çaml~çatak- Ardahan, oradan Düz-Ardahan-Türke~ en Bo~az~-Göle/Merdinik-Bu~atepeler-C~lavuz üzerinden dola~~ p Kars'a gelmek üzere, bir yolculuk
plan~~yap~lm~~ken, buralar~) görme~e vakit müsâ'id olmad~~~na, pek
müte'essirim".
Türkoca~~'nda bulunulurken, Lâtffr Han~mefendi'yi, yak~nda Ankara'da yap~lacak olan "Türkocaklar~~Kongresi"ne, "Kars Türkoca~~~Mümessili" seçtiklerini arzile, kendilerine "memnûniyyetle kabül" ettirmi~ lerdi (Bu husus, "Türk Yurdu" dergisinde, Türkoca~~~Kongresi
vesilesiyle belirtilmi~tir).
O gece, Gaazi Hazretleri'nin, acele ile Sar~kam~~' a dönece~i haberine
çok üzülen Karsl~lar ve Ardahanl~lar, Lâtife Han~m'a "hat~ra" olarak,
de~erli bir I-Jah-Seccade ile, "kaz-gö~sü tü~leri" ile doldurulmu~~
i~lemeli iki "Gelin-Yast~~~"m, arma~an sundular.
* *
(50 gün süren gezilerinden sonra Gazi ile E~leri, 18 Ekim 1924 te
Ankara'ya dönmü~ lerdi. Ertesi günkü Ajans Haberleri'nden bunu
ö~renen Kars Belediye Re'isi Ibrahim AYDIN ve E~i Edirneli Melek
Han~m, onlara birer te~ekkür Telgraf~~göndermi~lerdi. Eldeki Kars
"Posta ve Telgraf Makbûzu" nda, "984 Mersûle numrosu" bulunam,
"Melek klan~m"~ n, "Ankara-Latife I-Jan~mefendrye", 2 I . I 0.40 [1 924]
günü gönderdi~i telgraf~ n, "63 kelime"li ve ücretinin "126 gurû~"
oldu~u; "985 Mersûle numrolu" makbuzda da, "Ibrahim Berin,
"Ankara-Gaazi Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri"ne yazd~~~~telgrafin,
"46 kelime" olup, "92 gurû~"a gitti~i, belirtiliyor. Biz, hem Telgraf
sûretlerinin, hem de makbuzlar~n~n biti~ik kli~elerini veriyoruz. Makbuzlar~n elyaz~lar~~ve Telgraf sûretleri, sabit kalemle yaz~lm~~t~r. Sûretler, Belediye Ba~katibrnin elyaz~s~yla olsa gerektir.)
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"Bismillâh"
Tel
Ankara'da: Re'tsicüml~~lr Gaad Mustafâ Kemal Pa~a Hazretleri'ne
Pek k~ ymetdar sa<ati Devletleri'nden birkaç~n~n, i~tiyak~~ ~ediolle
muntaz~r bulunan ha/k~m~z aras~nda güzerân~, ilelebed unutulmaz bir
hat~ra b~rakm~~~oldu~undan, ~ükranlarm~ n; <ayni zamanda, selâmeti
muvasalatlar~ndan dolay~~da, sürûrlarm~ n irsâline, vesâteti cacizi
ve hurmetlerimin kabûlünü, istirhâm eylerim. (21/10/1340 [1924])
Kars Belediye Re'isi
(Ibrahim)
XXVI
Tel
Ankara'da Re'isicümhar Gaazi Mustafâ Kemâl Pa~a Hazretleri'nin
Muhteremeleri Lâty'e ljan~mefendi'ye
Ilelebed yâd ü tezkar ve hurmetlerimize vesile ve unutulmaz klymetdar bir hat~ ra olan seyahat yorgunlu~unu, bizim içün
birkaç sa'at aram~ zda bulunmak gibi, büyük l~ltuflar~n~zdan dolay~,
Kars liammlar~'mn duymu~~olduklar~~ ne~'e; ve selâmeti muvasalatlar~ndan dolay~~da, sürûrlarm~ n ibla~~ na tavassutumla, hurmetlerimin
kabûlünü, istirhâm eylerim.
(21/10/1340)
Kars Belediye Re'Lsi'nin Haremi
[Edirneli, Ö~retmen] (Melek)
XXVH
(Gaazi'nin cevab~ , Istanbul "Matba<ai <Amire" bask~l~~"Telgrafnâme" ka~~d~ na, sabit kalemle yaz~lm~~~olup, "260" s~ras~, mor
mürekkeple konmu~ tur. Telgraf'~n ç~k~~~numrosu olan, "<aded 6 / 796"
i~areti, Kalemi Mahsûs'a aittir).
MAURECI: Ankara. NUMROSU: 8391. KELIMESI: 39.
23/1°(/1924). ALINDIGI SA'AT: 8,20 (20,20). IMZA:
(Alan) S~dki.
Kars Belediye Re'isi ibrâhim Bef e
C(evab). Orada bulundu~um zaman~, dâimâ meserret ile yaciedece~im. Kars'~n Muhterem Ifalk~'na, gösterdikleri samimi hissiyâtdan
dolay~, te~ekkür ve selâmlar~ m~n tebli~ini, rica ederim, Efendim.
Re' isicümhâr
Gaazi Mustafâ Kemdl
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XXV/H
(Lâtife tlan~m'~n, Melek I-Jan~m'a cevap Telgraf~~da, sâbit kalemle ve "269" s~ra rakam~, mor mürekkeple yaz~l~d~r.)
MAtIRECI: Ankara. NUMROSU: 5-235. KELIMESI: 30.
TARIIJI: 23/10 [/340]. ALINDI~I SA'AT: 8,5 (20,5). IMZA:
S~dki.
Kars Belediye Re'isi ~brahim Be~efendi'nin Haremi Melek an~mefendiye
C(evâb). Aralar~nda güzel sâ<atler geçirdi~im Kars Hanz~nlan'mn,
izhâr eyledikleri asari nezaket ve samimiyyete, te~ekkür ederim,
Efendim.
Lâtifei Gaazi Mustafd Kemâl".
EK: Yukar~da s. 7 de, G. JAESCHKE'nin eserine, 14) olarak:
"Kurtulu~~Sava~~~ile Ilgili ~NGILIZ BELGELERI", türkçeye çeviren,
Cemal KOPRÜLÜ, TTK. Yay~n~, 1971 Ankara, S. 42-44, 102 , I 05)
129, (Maltadaki Karsl~~esirlerin adlar~, bozuk imlâ ile) ~ 90, 282 - 283.
Dr. M. Fahrettin KIRZIO~LU, "Cenubigarbf Kafkas CumhuriyetilKars Milli - Sard Hükdmeti", ayl~k TÜRK KÜLTÜRÜ dergisi, Ankara Ekim 1968, Say~~72, S. 6o-68.
O~. üt~m. (Oltulu) Sami ÜNAL, "Oltu ~ard Hükameti ve
Oltu'nun Anavatan'la Birle~mesi", ayni say~~TÜRK KÜLTÜRÜ,
s. 81-95.
Sami ÖNAL, "Dr. Esat Oktay, 1885-1972" ("Eski Cenubigarbi Kafkas Hükümeti Parlemento Ba~kan~"), TÜRK KÜLTÜRÜ,
A~ustos 1972, Say~~118 s, 2 33-2 34)•
Doç. Dr. M. Fahrettin KIRZIO~LU, Milli Kurulu~umuza
Çal~~an Cemiyetler"in ilki, "Kars'ta Milli ~sldm ~drds~", TÜRK INKILAP TARIHI DERS NOTLAR!, Atatürk Üniversitesi Yay~n~,
1977 Erzurum, s. 20-22.
Ldiffe Han~m'~n bu imzas~, o ça~daki bas~nda da kullan~l~r olmu~tu. Evli
kad~nlar~n, kocalar~n~n ad~n~~kullanmalar~, ayd~nlar~m~z aras~nda, Tanzin~detan sonra
moda haline gelmi~ti. 1934.'te ç~kan Soyad~~Kanunu, i~i kökünden çözerek, bu duruma
sa~laml~k ve resmilik getirmi~~oldu.
10

