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BÖLÜM 1

GİRİŞ VE KAYNAKLARA KISACA BAKIŞ

93 Harbi olarak da bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Rusya, Kafkas 

cephesinde Batum, Çıldır, Kars ve Bayezid sancaklarını işgal etti ve 3 Mart 1878 tarihli 

Ayastefanos Antlaşması ile kendi topraklarına kattı. Daha sonra Avrupa devletlerinin 

araya girmesiyle imzalanan 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşması ile Bayezid san-

cağı Osmanlı devletine geri verildi ise de Batum, Çıldır ve Kars sancakları yine Rusya’da 

kaldı. O zamanki Çıldır sancağı bugünkü Ardahan ili ile birlikte bugünkü Erzurum’un 

Şenkaya, Oltu ve Olur ilçelerini, Narman ilçe merkezini ve Artvin'in Şavşat ve Ardanuç 

ilçelerini kapsıyordu. Kars sancağının sınırları da aşağı yukarı bugünkü Kars ili ile örtü-

şüyordu. Rus hükümeti ele geçirdiği üç Osmanlı sancağında (“Elviye-i Selase”) iki vilayet 

(oblast) kurdu: Batum ve Kars. 

Rusya’da 1917 Ekim devrimi ile iktidara gelen Bolşevik hükümeti 3 Mart 1918 tarih-

li Brest-Litovsk Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum’dan çekildi. Bu kitapta Kars 

vilayetinin (Karsskaya oblast) işte bu tam kırk yıllık döneminin (3 Mart 1878 - 3 Mart 

1918) 1914 yılı sonuna kadarki öyküsü anlatılmaktadır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı 

ayrı bir konu olduğu için kitaba dahil edilmemiştir. Birinci Dünya Savaşı içinde 1914 

Ekim ayı sonunda başlayan Osmanlı-Rus Savaşının Kars vilayetine etkisi ve Brest 

Litovsk Antlaşması’ndan sonraki gelişmeler yine ayrı bir çalışmayı gerektirdiği için ve 

zaten benim savaş dönemine ilişkin bulabildiğim birincil kaynaklar da az olduğu için bu 

çalışmaya dahil edilmemiştir. 1918 ve sonrası tarihçiliğimizde görece daha iyi incelen-

miş iken burada ele alınan dönem ve konu hakkında Türkçede kapsamlı bir monografi 

yoktur, mevcut çalışmalar da yetersiz ve yüzeyseldir. 

Bugünkü Iğdır ili toprakları ise Erivan hanlığına bağlı olarak İran’ın elinde iken 

1826-28 İran-Rusya Savaşı sonucunda imzalanan Türkmençay Antlaşması ile Rusya’ya 

verilmişti ve önce “Ermeni oblastı”na, 1849’dan beri de Erivan guberniyasına dahil idi. 

Dolayısıyla bu kitapta sözü edilen tarihsel Kars vilayeti (Karsskaya oblast) bugünkü 
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Kars ve Ardahan illerinin tamamı ile Erzurum ilinin yukarıda sayılan dört ilçesini içeri-

yordu ancak bugünkü Iğdır ilini içermiyordu. Kars, Ardahan, Artvin ve Iğdır illeri 19. 

yüzyıl ve öncesinde Osmanlı devletinden kopan topraklar içinde Türkiye Cumhuriyeti’ne 

geri kazanılan tek örnek olma özelliğini taşımaktadır. Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı 

sonunda Osmanlı devleti her yerde toprak kaybına uğrarken kazandığı tek toprak bu 

illerdir. 

Soğuk savaş yıllarında Sovyet arşivlerine girmek çok zor olduğu için ve zaten 

Türkiye’de Rusça öğrenmek bile tehlikeli sayıldığı için Türkiye’de bu döneme ilişkin 

çarlık arşivlerine dayanan bir çalışma yapılmamıştır. Genelde Rusça kaynaklar da çok 

az kullanılmıştır. Bu kitapta el aldığım konuda Türkçede şimdiye değin yayımlanmış 

olan eserler (anılar hariç) birazdan görüleceği gibi esas olarak iki yazarın yazdıklarının 

tekrarından ibarettir. Şimdi arşivler açık olduğuna göre artık Türkiye’den gittikçe daha 

fazla tarihçinin eski Sovyet ülkeleri arşivlerinde araştırma yapması beklenebilir. Bu 

kitap Rusya, Gürcistan ve Ermenistan devlet arşivlerinde ve Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nde yaptığım araştırmaların bir ürünüdür.1 Çarlık yönetimindeki Kars’a ilişkin 

resmi arşiv belgeleri Petersburg, Moskova, Tiflis ve Erivan’da bulunmaktadır. O zaman-

ki Kars vilayeti Tiflis’te bulunan Kafkasya genel valiliğine bağlı olduğu için bu vilayetin 

resmi evrakı da büyük ölçüde Tiflis’teki Gürcistan Merkez Tarih Arşivi’ndedir. Buradan 

askeri makamlara ait belgelerin bir kısmı Moskova’daki Rusya Devlet Askeri Tarih 

Arşivi’ne götürülmüştür. Rusya dış işleri bakanlığının Kars’la ilgili evrakı da yine 

Moskova’daki Rusya İmparatorluğu Dış Politika Arşivi’ndedir. Moskova’daki bu iki 

arşivden başka Petersburg’taki Rusya Devlet Tarih Arşivi’nde çeşitli çarlık bakanlıkları 

ve kurumlarının arşivleri vardır ancak ben Petersburg’taki bu arşive gidemedim. 

1922’de SSCB kurulduktan sonra Ermenistan’la ilgili bazı belgeler de Ermenistan SSC 

arşivine, şimdiki adıyla Ermenistan Ulusal Arşivi’ne verilmiştir. Ancak bu ayırma işi 

kabaca yapıldığı için Kars oblastına ilişkin belgeler düzensiz bir biçimde Tiflis ile Erivan 

arasında bölünmüş durumdadır. İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 

döneme ilişkin belgeler ise genellikle Petersburg’taki Osmanlı büyükelçiliği ve ona bağlı 

Kars konsolosluğunun yazışmaları ile Kars muhacirlerinin iskânı meselesiyle ilgili bel-

gelerdir. 

Rusça arşiv belgeleri içinde en önemli kaynaklardan biri Kars askerî valilerinin yıllık 

raporları ve bu raporların ekleridir (otçet ve obzor’lar). Sadece belli resmi makamlara 

sunulmak üzere basılan bu hizmet içi raporlar ait oldukları yıla ilişkin demografik, siyasi, 

1 Ermenistan Ulusal Arşivi müdürü Sayın Amatuni Virabyan’ın Temmuz 2009’daki ifadesine göre ABD Duke 

Üniversitesinde antropoloji doktorası yapan Yektan Türkyılmaz 2005 yılında bu arşive girip araştırma 

yapan ilk TC vatandaşı olmuştur. Türkiye’den ve bir Türk üniversitesinden gelip o arşivde araştırma yapan 

ilk Türk tarihçisi ise bu satırların yazarı olmuştur. Bkz. Milliyet gazetesi, 18 Ağustos 2009. 
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idari ve iktisadi bilgiler vermektedir. Kafkas ve Kars salnameleri (Kavkazskiy Kalendar 

ve PKAKKO) ise kamuya açık olarak yayımlanmıştır. Çarlık yönetimi Kars’ta çok ayrın-

tılı istatistik bilgiler toplamış ve bunları zaman zaman yayımlamıştır. 1886 yılında 

yapılan nüfus sayımının sonuçlarını Kafkasya İstatistik Komitesi 1889’da yayımlamıştır. 

Brockhaus ve Efron’un Entsiklopediçeskiy Slovar (Ansiklopedik Sözlük) adlı ansiklope-

disinin 1894 ve 1895 yıllarında çıkan ciltlerinde sırasıyla Kafkasya (Kavkazskiy kray) 

ve Kars vilayeti (Karsskaya oblast) maddeleri yer almıştır. 1897’de tüm Rusya’da yapı-

lan ilk genel nüfus sayımının Kars vilayetine ilişkin ayrıntılı sonuçları da 1900 ve 1904 

yıllarında iki cilt halinde Petersburg’ta yayımlanmıştır. İmparatorluk Rus coğrafya der-

neği Kafkasya şubesinin dergisi olan İKOİRGO’da Kars vilayeti hakkında askerî, istatis-

tik, etnografik, coğrafi incelemeler yayımlanmıştır. 

Kars’ta 1883’ten 1917’ye değin haftada bir çıkmış olan Rusça Kars gazetesi vilayet 

yönetiminin resmi gazetesidir. Gazetede resmi haberler ve valilik emirleri yanında 

çeşitli haberler ve makaleler de yer almıştır. Kafkasya genel valiliğinin merkezi Tiflis’te 

yayımlanmış olan yine Rusça günlük Kavkaz gazetesi de önemli bir kaynaktır. Gürcüce 

ve Ermenice bilmediğim için Tiflis’te bu iki dilde yayımlanmış olan gazetelerden yarar-

lanamadım. Yine Tiflis’te yayımlanmış olan Azerice Keşkül gazetesini ise bulamadım. 

Çarlık dönemi Rus(ya) tarihçileri Kafkasya ve Kars hakkındaki eserlerinde çarlığın 

emperyalist, kolonyalist, yayılmacı emellerini gizlemişler, onu Hıristiyan halkların kur-

tarıcısı ve uygarlık yayıcı modern bir devlet rolünde betimlemişlerdir. Rusya’nın 

Osmanlı devletine karşı savaşlardaki başarılarını da çoğunlukla çarlık subaylarına 

atfetmişler, Hıristiyan Kafkas halklarının Rus ordusuna verdikleri desteği küçümsemiş-

lerdir. Bununla birlikte Rus ordusu kurmay subayları içinden Kafkasya’nın etnografyası, 

tarihi, folkloru, dilleri ve kültürü hakkında ciddi araştırmalar yapmış oryantalistler ve 

askerî tarihçiler de çıkmıştır. Bunlar arasında Kars hakkında yazdıkları ile öne çıkanlar 

Gürcü kökenli askerî tarihçi Semyon Spiridonoviç Esadze (1870-1927) ve Yarbay Boris 

S. Esadze (1864-1914) kardeşler ile Yarbay P. Helmitskiy’dir. Ayrıca mülkiye memurla-

rından olup uzun yıllar Tiflis’te Kafkasya arazi komisyonuna başkanlık etmiş olan Gürcü 

asıllı tanınmış arkeolog ve etnograf Dmitriy Zaharoviç Bakradze (1826-1890) ile Kars 

vilayetinde uzun yıllar görev yapmış olan vilayet istatistik komitesi sekreteri Stepan 

Vasilyeviç Yermolayev’in toprak sorunu ve yörenin etnografyası üzerine raporları ve 

eserleri önemlidir. 

Sovyet tarihçileri ise her zaman aynı ölçüde olmamakla birlikte genelde çarlığın 

emperyalist, kolonyalist politikalarını mahkûm etmişler ve tarihe Marksist bir anlayışla 

yani sınıf mücadeleleri tarihi olarak bakmışlardır. Bununla birlikte bazı Sovyet tarihçi-

leri tarihe sınıfsal bakışı aşırı şematik bir tarzda ele almışlar ve kültürel, ideolojik kate-

gorileri ihmal etmişlerdir. Kafkas halklarının ve başka halkların verdikleri ulusal bağım-

sızlık ve özgürlük mücadeleleri zaman zaman değişen vurgulara karşın genelde olumlu 
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karşılanmıştır. Ancak Sovyet tarihçileri daha çok Kuzey Kafkasya ile Gürcistan, 

Ermenistan ve Azerbaycan ile ilgilenmişler, çarlık etkisindeki ömrü kısa olan Kars yöre-

sini ihmal etmişlerdir. İlk olarak Kars’ı ele alanlar tahmin edilebileceği üzere Ermeni 

tarihçiler olmuşlardır. 

Tiflisli Ermeni kökenli akademik tarihçilerden David Samsonoviç Zavriev (Zavaryan, 

1895-1971), Tiflis Devlet Üniversitesi tarafından 1947’de yayımlanan bir kitabında 

çarlık yönetimindeki Kars ve Batum oblastlarına da kısaca değinmiştir. Zavriev’in ince-

lemesi birincil kaynaklara dayanmakla birlikte bazı noktalarda nesnellikten uzaktır ve 

bazı olgusal yanlışlar içermektedir. Görünüşteki Marksist söylemine karşın aslında 

Ermeni ve Gürcü milliyetçiliğinin tezlerini dile getirmektedir. Kars vilayetinin sadece 

1915 tarihli nüfusunun bileşimine bakarak nüfus büyüklüğü açısından vilayette birinci 

sırayı Ermenilerin, ikinci ve üçüncü sırayı ise Ruslar ve “Müslüman Gürcülerin” aldığını 

yazmıştır.2 Burada üçüncü bölümdeki ayrıntılı nüfus istatistiklerinden açıkça görülece-

ği gibi bu oranlar 1914 sonuna kadarki sıralamayı kesinlikle yansıtmaz; bunlar sadece 

savaş döneminin olağanüstü koşullarının ürünü olmalıdır. (Rusların ikinci sırayı almış 

olması yine de mümkün değildir, yazar belki de savaş halindeki bütün Rus ordusunu 

Kars vilayeti nüfusuna dahil etmektedir). İkincisi, yazarın “Müslüman Gürcüler” dediği 

nüfus özellikle Posof’ta yaşayan ve bizzat çarlık valilerinin de kabul ettiği gibi kendisini 

Türk sayan ve Gürcüce bilmeyen nüfustur. Çarlık bürokrasisi Posofluları Müslümanlaşmış 

Gürcüler saymakla birlikte resmi istatistikler ve raporlarda bu nüfusu daima Türk ola-

rak kaydetmiştir. Yani resmi belgelerde kendi görüşünü değil, bizzat ahalinin görüşünü 

temel almıştır. “Marksist” tarihçi Zavriev ise genelde iyi yazmakla birlikte hassas olduğu 

belli konularda eleştirdiği çarlık rejimi kadar nesnel davranamamıştır. 1945 yılında 

bazı Gürcü profesörlerinin Kars ve Ardahan üzerindeki Gürcü taleplerini dile getirmiş 

olduğu dikkate alınırsa Zavriev’in kitabının da o yıllardaki siyasal konjonktürle ilişkili 

olduğu görülecektir. Sovyet Ermenistanlı Ermeni tarihçiler Hagopyan ve Pogosyan’a ise 

aşağıda değineceğim.

İngiliz tüccarı ve seyyahı Henry Lynch (1862-1913), 1893 yılı yazı ve güzünde 

Ahıska, Ahılkelek, Gümrü, Erivan ve Kars’ı gezmiştir. Anneannesi Ermeni olduğu için 

Ermenilere sempatisi olan Lynch’in temel amacı Ermenileri gözlemlemek ve yaşayış-

ları hakkında bilgi toplamak idi. Uzun tarihsel açıklamalar içeren gezi notlarının 

birinci cildi bu gezisine ilişkindir.3 Lynch’in Kars Ermenileri ile bazı Rum, Malakan4 ve 

2 D. S. Zavriev. K Noveyşey İstorii Severo-Vostoçnıh Vilayetov Turtsii [Türkiye’nin Kuzeydoğu Vilayetlerinin 

Yakın Tarihi Hakkında]. Tiflis: İzdanie Tbilisskogo Gosudarstvennogo Universiteta imeni Stalina, 1947, s. 

17. Zavriev 1915 yılında Kars vilayetindeki Ermenilerin sayısını ve oranını 123.028 kişi ve % 30,7 olarak 

vermiş ancak kaynak belirtmemiştir. 

3 H. F. B. Lynch. Armenia. Travels and Studies. Vol I. Londra: Longmans, Green and Co., 1901.

4 Malakan sözcüğü Rusçada Molokan şeklinde yazılır, Malakan okunur. Sözcük Türkçeleşmiş olduğu için 
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Duhobor köyleri hakkındaki izlenimleri ilginçtir. Yazar ziyareti esnasında şehirde 

bulunmayan valinin adını General Fadeyev olarak vermektedir ki bu yanlıştır, o sıra-

da Kars valisi General Pyotr Tomiç idi. General Simeon Fadeyev ise sadece Kars kalesi-

nin komutanı idi.  

Arnavut asıllı büyük Türk dilbilimci ve ilk Türkçe ansiklopedinin yazarı Şemseddin 

Sami (1850-1904), 1890’larda İstanbul’da yayımlanmış olan ansiklopedisinin “Çıldır” 

ve “Kars” maddeleri altında burada ele aldığımız çarlık dönemi Kars vilayetini de tanım-

lamıştır.5 Şemseddin Sami bazı istatistik bilgiler de vermiştir ki bunlar kısmen doğrudur. 

Bunları ilgili bölümlerde tartışacağım.  

Ele aldığımız dönemde Kars vilayetinde yaşamış veya bulunmuş olan Türklerden bu 

döneme ilişkin anılarını yazmış olanlar, bildiğim kadarıyla, şu kişilerdir: Oltu Şura 

Hükümeti mebusu Yasin (Akdağ) Haşimoğlu (1895-1986), Kars birinci dönem milletve-

killerinden Fahrettin Erdoğan (1874-1958), Ardahan’ın Ölçek köyünden 1317 (1900) 

doğumlu Mehmet Doğru, Çıldırlı Dr. Esat Oktay, Posoflu Albay Fahri Atabaş (1898-

1969), Kars Evliya Camii imam-hatibi Hafız Kurban (Yurtseven) ve Şenkayalı Hüseyin 

Köycü. (Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti cumhurbaşkanı Cihangirzade İbrahim (Aydın) 

Bey’in de (1874-1948) anılarını yazmış olduğu fakat bu anıları elinde tutanların yayım-

latmadığı söylenmektedir.) Bu yazılmış anıların hepsi önemli birer birincil kaynaktır. 

Yasin Haşimoğlu’nun anıları daha önemlidir, çünkü Rus idaresi altındaki Oltu’da doğ-

muş ve büyümüştür. Kendi ifadesine göre Oltu’da Rus okulunda okumuş olan dört 

kişiden biridir. Okulu bitirince Rus devletinde memurluk da yapmıştır. Dolayısıyla çar-

lığın devlet yapısı ve siyasetini yakından gözlemlemiştir. Fahrettin Erdoğan ise 

İttihatçıların casusu olarak 1897-1914 yılları arasında Kars ve Sarıkamış yöresine gelip 

gitmiştir. Mehmet Doğru’nun 1972 yılında yayımlanmış olan Ardahan’ın Ölçek Köyü 

Tarihi adlı kitabı yazarın gözlemlerine dayanmaktadır. Yazar Birinci Dünya Savaşı sıra-

sında ve sonrasında Ardahan çevresindeki muharebeler ve katliamlara dair önemli 

bilgiler vermektedir. Bunun dışında burada ele aldığımız dönemin çarlık yönetimi hak-

kında pek az bilgi vermektedir. Kuşkusuz her kaynağa olduğu gibi bütün anılara da 

mesafeli, tarafsız, nesnel ve eleştirel yaklaşmak gerekiyor. 

1920 yılında Kars, Ardahan, Oltu ve köylerinden Yunanistan’a göç etmiş olan 

Rumların bazıları burada ele alınan döneme ilişkin olarak anılarını yazmıştır. Bu anılar 

el yazması ve daktilo metni şeklindedir. Ayrıca Stilianou Mavrogenous, Hristos 

Samoulidis, Georgiou Grigoriadi ve başka Yunan yazar ve tarihçilerin Kars Rumları 

üzerine yayımlanmış kitapları vardır. Yunanca bilmediğim için bu kaynaklardan yarar-

Malakan biçiminde yazmayı tercih ettim. 

5 Şemseddin Sami. Kamus-ül Âlam, 3. cilt, İstanbul: Mihran Matbaası, 1891, s. 1878-79 ve 5. cilt, 1896, s. 

3510-11. Bu maddelerin tam metin transkripsiyonu için bkz. Ek 7.
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lanamadım ancak değerli araştırmacı Murat Issı bunlardan bazı pasajları benim için 

Türkçeye çevirdi. 

Sovyet Kürt yazarı Erebê Şemo’nun (Arap Şamilov) bazı kaynaklara göre ilk Kürt 

romanı olan Şivanê Kurmanca (Kürt Çobanı) adlı yarı-biyografik romanının konusu 

1900’lerin başlarında Kağızman ve Kars yöresinde geçer. İlk kez 1935 yılında Erivan’da 

basılmış olan bu roman Türkçeye de çevrilmiştir.6 Yazar Marksist bir bakış açısıyla 

sınıfsal ve toplumsal ilişkileri yoksul bir Kürt çobanının ağzından gerçekçi bir biçimde 

anlatmıştır. Bu eser bir roman olmakla birlikte önemli sosyolojik bilgiler içermektedir. 

Ermeni yazarlar Yeğişe Çarents ve Avetik İsahakyan’ın romanlarında da ele aldığımız 

dönemdeki Kars vilayeti konu edilmektedir.

Türkiye’de Kars tarihi denince ilk akla gelen tarihçi hiç kuşkusuz Prof. Dr. Fahrettin 

Kırzıoğlu (1917-2005) olmuştur. 1900’lerin başlarında Kars’taki hizmet gören üç cami-

den biri olan Evliya Camii müezzini olan Yemenhalifeoğlu Molla Muhyiddin Efendi’nin7 

torunu olan Prof. Kırzıoğlu, Kars tarihi ve edebiyatı hakkında çok sayıda kitap ve maka-

le yazmıştır. Çarlık dönemini toplu olarak ilk kez 1943’te CHP Halkevleri Bürosu’nun 

çıkardığı Kars adlı kitaba yazdığı bölümlerde, daha sonra da 1953 yılında yayımlanan 

Kars Tarihi adlı kitabında ele almıştır. Fakat Kırzıoğlu’nun tarihçiliğe bir katkısı varsa 

bence bu daha ziyade Kars’ın sözlü edebiyatını, destanlarını, efsanelerini ve elindeki 

bazı belgeleri kayda geçirmekten ibarettir. Bu bağlamda 1958’de yayımlanan 

Edebiyatımızda Kars adlı kitabı önemli bir kaynaktır. Kırzıoğlu Kars ve Ardahan’ın 

köylerini gezmiş; edebi, tarihsel ve folklorik malzeme toplamıştır. Ancak Rusça bilme-

diği için birçok Rusça terimi yerel telaffuza göre yazmış, doğrusunu göstermemiştir. 

Örneğin “uçastok” (kaza) terimini “uçaska” şeklinde yazmıştır.8 

1960’larda Kırzıoğlu’nun tez danışmanı olan ve aynı zamanda Brüksel’de NATO 

merkezinde danışmanlık yapmış olan Prof. Akdes Nimet Kurat gibi Prof. Kırzıoğlu da 

6 Bkz. Ereb Şemo. Kürt Çoban. Çeviren Gani Bozarslan. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1993. Bu özet çeviri ilk 

olarak Temmuz-Ağustos 1978’de Aydınlık gazetesinde yayımlanmıştır. Çeviri bazı hatalar ve uyarlamalar 

içermektedir. Örneğin yazarın kızkardeşinin adı romanda Goge iken çevirmen (veya yayıncı) adını Gülizar 

yapmıştır. Romanın tam metninin Kürtçe yeniden basımı için bkz. Erebê Şemo, Şivanê Kurmanca. 

Diyarbakır: Lis Yayınları, 2009. Ayrıca Avrupa’da bazı basımları vardır. 

7 1902 ve 1904 yılları Kars vilayeti salnamelerine göre Molla Muhiddin Yemenhalifeoğlu (Rusça metne göre 

“Yaman Halif-oğlu”) Kars’taki Evliya Camii müezzini ve mollasıdır. 1906 ve 1908 salnamelerine göre ise 

Molla Muhiddin Efendi hem Evliya Camii müezzini hem de Cami-i Cedit imamıdır. Bkz. PKAKKO 1902, Adres 

Kalendar, s. 30, PKAKKO 1904, Adres Kalendar, s. 36, PKAKKO 1906, Adres Kalendar, s. 39 ve PKAKKO 

1908, Adres Kalendar, s. 13. 

8 Fahrettin Çelik [Kırzıoğlu]. “Kars elinin coğrafya durumu”, Kars kitabı içinde, İstanbul: CHP Halkevleri 

Bürosu Yayınları, 1943, s. 14. Kırzıoğlu bu kitap için daha sonra (DP devrinde) şöyle yazmıştır: “Bu eser 

“Önsöz”de de anıldığı gibi, tarafımdan hazırlanmış, fakat basılırken kısaltma ve bozulmaya uğrayıp üzerine 

7 ve bölümler sonuna 8 imza konularak bu kadar kişinin kalem eseri gibi gösterilmiştir.” Bkz. F. Kırzıoğlu, 

Kars Tarihi, İstanbul: Işıl Matbaası, 1953, dipnot 197, s. 605.
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Ruslara, çarlığa ve Sovyetler Birliği’ne karşı şiddetli bir nefret duygusuyla hareket 

etmiştir. Tarihçi herhangi bir devleti sevebilir ya da sevmeyebilir, ancak her zaman 

doğruları yazmak zorundadır. Bilimsel olma iddiasındaki bir tarihçi tarihsel olayları 

yazarken kör bir nefret duygusuyla hareket etmemelidir. Öyle hareket ederse nesnel 

davranamaz ve aşırı uçlara savrulabilir. Bu aşırılık Kırzıoğlu’nda ilginç bir hal almakta-

dır, çünkü bir yandan aşırı bir Rus düşmanlığı ile Rusların yaptığı her şeyi (ama her 

şeyi!) kötülerken bir yandan da Rusların Karslılardan vergi almadığını tamamen mes-

netsiz bir şekilde iddia etmektedir! Kırzıoğlu aynen şöyle yazmıştır: 

Karslılardan asker ve vergi almamakla Ruslar, yerli Türklere en büyük hakaret ve yüksek 

vasıftan düşürmeyi yapmış; geleneğimizde bile öteden beri, "desinler ki Haço’nun hançeri 

var!" yani asker olamaz ve silah kuşansa da kimseye bir nesne yapamaz diye alay edilen 

Ermenilerin silahlanmasına ve yeni silahları kullanmayı ve gereken talimleri öğrenmesine 

meydan verip, bu hususta Türkleri uyuşuk ve düşkün hale sokmaya çalışmışlardır.9 

Görüldüğü gibi Kırzıoğlu tahrifata hakaret katmış ve Ruslara ve Ermenilere ne kadar 

çok hakaret ederse Türklüğü o kadar yücelteceğini sanmıştır. Çarlık Rusyasının 

Karslılardan vergi almadığı kesinlikle doğru değildir. Karslılar Osmanlı devrinde olduğu 

gibi çarlık döneminde de bütün vergilerini ödemişler, ayrıca yol angaryasında çalışmış-

lardır. Bütün bunları burada ilgili bölümde ayrıntılı olarak göstereceğim. 

Müslüman ahaliden asker almaya gelince, çarlık yönetimi aslında bu konuda bazı 

girişimlerde bulunmuş ancak hem yerli halkın hem de 1879’dan itibaren yöreye yerle-

şen Rus sektantları10 olan Duhoborların ve kısmen Malakanların şiddetli direnişiyle 

karşılaşmıştır. Nihayet 1889 yılından itibaren Gayri-Hıristiyan (Müslüman, Yezidi, 

Yahudi vd) nüfusa ve Rus sektantlarına askerlik hizmeti yerine Osmanlı devletinde 

gayrımüslimlerin ödediği bedel-i askeri vergisine benzer bir “askerî vergi” (voinskiy 

nalog) getirilmiştir. Yani sorun Kırzıoğlu’nun deyişiyle Rusların “uyuşturma ve erlikten 

düşürme” siyasetleri değildir; tam tersine Rus hükümeti dinine ve mezhebine bakmak-

sızın bütün tebaasının askerlik yapmasını istemiştir. Ancak Kars vilayetindeki hem 

Müslüman ahalinin hem de Rus sektant nüfusun büyük çoğunluğu askerlik yapmak 

istememiştir. Hatta Müslümanlar değil askerlik yapmak, atlı zaptiye olmak bile isteme-

mişlerdir. Bu konu da burada ilgili bölümde ele alınmaktadır. 

  9 F. Çelik [Kırzıoğlu], “Kars eli tarihi”, agy (1943), s. 26. 

10 Sektant sözcüğü burada Rus Ortodoks kilisesi tarafından “sapkın” olarak kabul edilen heterodoks Hıristiyan 

gruplar için kullanılmaktadır. Türkçe uygun bir karşılık bulamadığım için Rusça sektant sözcüğünü olduğu 

gibi bıraktım. İngilizcesi sectarian veya heretic olan bu sözcüğü “sapkın” veya "tarikat üyesi" diye çevirmek 

mümkün ancak bu ifadeler ideoloji yüklü olduğu için kullanmayı doğru bulmadım. Heterodoks ortodokslar 

demek de mümkün ancak bu da garip bir tamlama olurdu. Çarlık resmi terminolojisinde sektantlar bazen 

“ortodoksluktan sapanlar” (uklonyayuşçiesya ot pravoslaviya) veya “ayrılanlar” (raskolniki) diye de 

adlandırılmışlardır. 



16

Kırzıoğlu’nun yöntemi bilimsel değildir ve saldırgan bir milliyetçiliğin en uç biçim-

lerinden birini oluşturmaktadır. Yazar MÖ 2. yüzyıldan başlayarak MS 1878’e değin 

bütün Kars tarihinde sadece Türk boylarının egemen olduğu iddiasındadır. Kars ve 

civarındaki bütün tarihsel coğrafi adları Türkçeleştirmeye çalışmış ve bu amaçla zorla-

ma etimolojiler türetmiştir. Kırzıoğlu Kürtlerin de Türk olduklarını savunmuştur.11 

Ancak onun savunduğu resmi görüş bugün iflas etmiştir. Bugün bilim çevrelerinde bazı 

fanatikler dışında Kürtlerin Türk olduğunu savunan kalmamıştır. Kırzıoğlu’nun yönte-

minin bilimsel olmayışının bir kanıtı da verdiği çok özgül bilgiler için bile hiçbir kaynak 

zikretmemesidir. Bunlar kitapta yeri geldikçe gösterilecektir. Burada Kırzıoğlu üzerinde 

özellikle durmamın sebebi eserlerinin hâlâ çok kullanılan bir kaynak olması ve yanlış-

larının da hâlâ birçok yerde hiçbir eleştiri süzgecinden geçirilmeden aynen tekrarlanı-

yor olmasıdır.

Oltu doğumlu sahaf ve yazar Sami Önal (1938-2008), 1968 yılında çıkan Milli 

Mücadelede Oltu adlı kitabında Yasin Haşimoğlu’nun ve Fahrettin Erdoğan’ın anıları-

nın bir kısmını kullanmıştır. Bunun dışında Önal’ın kitabında burada incelediğimiz 

döneme ilişkin önemli bir bilgi yoktur. Önsözünde belirttiği gibi Önal da Kırzıoğlu’ndan 

esinlenmiştir ve onun etkisindedir. 

Kırzıoğlu gibi dedeleri ulema sınıfından gelen, sosyolog Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın 

Malakanlar’ın Toplumsal Yapısı başlıklı 1962 tarihli doktora tezi ilk olarak 1971 

yılında, ikinci kez ise 2005 yılında yayımlanmıştır. Çalışmanın konusu Kars’ın üç köyün-

de 1962’ye değin yaşamış ve daha sonra Rusya’ya göç etmiş olan Malakanlardır. Bu 

tezin sosyolojik değerlendirmesi konumuzun dışında, ancak tarihsel yanına bakacak 

olursak, 1970 basımına önsözün daha başında yazarın “Beyaz Rus” asıllı Malakanların, 

“1877 yılında” Kars ili yörelerine yerleştirildiğini iddia ederek bir cümlede iki yanlış 

yapmayı başardığını görüyoruz. Malakanların etnik Beyaz Ruslarla veya siyasi Beyaz 

Ruslarla (1917 devrimi sonrası Bolşeviklerle savaşan Beyaz ordu mensuplarıyla) hiçbir 

ilgisi yoktur ve Kars’a 1877’de değil 1878 güzünde gelmeye başlamışlardır. Türkdoğan 

ise kitabının yine 1971 basımında giriş bölümünde “Molokanların takriben 1876-77 

yıllarından itibaren” Kars yöresine yerleştirildiklerini yazarak yanlışı biraz daha derin-

leştiriyor. Kitabın 2005 yılındaki yeni basımında da aynı hatalar aynen devam ediyor. 

Bu basımın arka kapağında “Malakanlar Beyaz Rus kökenli bir etnik halktır” diye yazı-

yor. Bu arada Türkdoğan’dan Kırzıoğlu’nun Kars Halkevi mecmuasına yazdığı bir dizi 

yazıda “Malakanların Türk ırkından geldiği” iddiasını dile getirmiş olduğunu öğreniyo-

ruz ki doğrusu hiç şaşırtıcı gelmiyor. Kürtleri ve Lazları bir hamlede Türkleştiren 

Kırzıoğlu’nun hızını alamayarak Malakanlara da el atmış olduğu anlaşılıyor. 

11 Bkz. F. Kırzıoğlu, Her Yönüyle Türk Olan Kürtler. Ankara, 1964. Dağıstan-Aras-Dicle-Altay ve Türkistan 

Türk Boylarından Kürtler. Ankara: TKAE, 1984. 
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Türkdoğan’ın hiçbir Rusça kaynak kullanmadığı fakat birkaç İngilizce kaynak kullan-

dığı görülüyor. Bunun sonucunda Malakanlar gibi gayri resmi Rus mezheplerinden 

(sektlerinden) birine mensup olan Duhoborları “Doukhobor” şeklinde yazıyor. Yazar 

Molokan diye yazılan sözcüğün standart Rusçada da Malakan şeklinde telaffuz edildi-

ğinden habersiz olduğu için bunu Kars’taki yerli halkın ve Kars Malakanlarının telaffuzu 

sanıyor. Yine Malakanların bir kolu olan Prıgunları (Sıçrayıcılar) İngilizce çevirisiyle 

“Holy Jumpers” diye aktarıyor. Sonra da Karslı Malakanları “Bastiyanlar ve Prigonlar” 

diye ikiye ayırıyor, fakat Prigonlar dediklerinin aslında Sıçrayıcılar (Prıgunlar) olduğu-

nun farkında değil. “Karslı Malakanların ifadelerine göre prigon mümin anlamına geli-

yor” diyor.12 Oysa prıgun sözcüğü Rusçada “sıçrayıcı” demektir. Türkdoğan’ın 

“Bastiyanlar” dediği ve belki de St. Sebastiyan olabilir diye tahmin ettiği grubun da Aziz 

Sebastiyan ile bir ilgisi yoktur. Bu sözcüğün aslı Rusçadaki postoyannıe (pastoyannıye 

diye okunur, Türkçesiyle “duranlar”) sözcüğüdür.13 Türkdoğan “bastiyanlar” ile “prigon-

lar” arasında temel ayrılıkların 1928 yılında ortaya çıktığını yazıyor ki bu da doğru 

değildir. Bu temel ayrım çok daha önceden 1833’ten beri vardı. Örneğin Erebê 

Şemo’nun yukarıda andığım romanında yazar Kars yakınlarındaki Aleksandrovka 

(Komesor) köyündeki Malakanların yarısının “Postoyani” yarısının da Prıgun olduğunu 

ve kiliseleri ile papazlarının ayrı olduğunu yazmıştır.14 

Rusça bilmeyen bir insan Rusça sözcükleri yanlış kaydedebilir ama yazarın 34 yıl 

sonra bile aynı hataları tekrarlaması, internet çağında basit bir araştırma ile bulunabi-

lecek olguları dahi araştırmamış olması hayret vericidir. Yazarın yine Malakanlardan 

duyduklarını yanlış anlamaktan dolayı Rusya’daki Tambov şehrinden “Dambuğ” diye 

bahsettiği görülüyor. İki sayfa sonra ise başka bir kaynaktan yaptığı bir alıntıda bu kez 

Tambov’un adını doğru bir biçimde telaffuz ediyor, ancak bu Tambov’un Dambuğ dedi-

ği yer ile aynı yer olduğunun farkında değil. Rusya’nın kuzeyinde Beyaz Deniz’de Onega 

körfezindeki Solovki adalarında yer alan Solovki Manastırı’nın Kafkasya’da olduğunu 

sanıyor.15 

Türkdoğan Malakanların komünizme karşı olduklarını ve bu yüzden Bolşevik devri-

minden sonra Rusya’ya gitmeyip Türkiye’de kalmayı tercih ettiklerini birkaç kez iddia 

12 Orhan Türkdoğan. Malakanlar’ın Toplumsal Yapısı. Kars ilinin üç köyünde bir Rus etnik grubunun 

sosyo ekonomik araştırması (1877-1962). Erzurum: Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, 1971, 

s. 101. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005.

13 Türkdoğan’ın bu yanlışını Georg Kobro da göstermiştir.

14 “Gundîyê Alêksandrovskê pare vedibûn ser du qebîla yan du tayîfa: nivi meleganê “postayani” bûn, nîvî jî 

meleganê “prigûn” bûn.” Erebê Şemo, agy, 2009, s. 63. 

15 Türkdoğan, agy, (2005), s. 31 ve 41. Türkdoğan ayrıca Solovki Manastırını Solovietski Manastırı şeklinde 

aktarıyor ki bu da yanlıştır. Rusçada Solovki isminin sıfat hali Solovetskiy’dir, ancak Türkçede böyle kulla-

nılmaz. Söz gelimi Moskova manastırına Moskovski manastırı demeyeceğimize göre Solovki manastırına da 

Solovetski manastırı diyemeyiz. 
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ediyor. Daha sonra da 1962 yılında “kendi rızalarıyla” Türkiye’den ayrıldıklarını iddia 

ediyor. Her iki iddia da gerçek dışıdır. Birincisi, 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması’nın 

11. maddesi gereği Malakanlar askerlik hizmetinden muaf olması gerekirken Kâzım 

Karabekir’in yönlendirmeleri sonucu göç etmeye zorlamak için Malakanlara askere 

alınacakları bildirilmiştir. Sovyet Rusya’nın protestolarına rağmen sonuç değişmemiş 

ve 1922 yılında çaresiz kalan Malakanların büyük çoğunluğu Duhoborlarla birlikte 

Rusya’ya Rostov tarafına göç etmişlerdir. Karabekir ve onun gibi düşünenler 

Malakanların Bolşevik etkisini yaymasından korkmuşlardır.16 İkincisi, Kars’ta kalan az 

sayıdaki Malakanın çevreden hiçbir baskı görmedikleri doğru değildir. Madem komü-

nizme karşı idiler, baskı da görmüyorlardı, o zaman 1962’de Rusya’ya neden göç etti-

ler? Yazara göre Malakanlar grup dışından evlenmek için gelin ve güvey bulamamışlar, 

peki o zaman neden ABD veya Kanada’ya değil de Rusya’ya göç ettiler? 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. İsmail Kayabalı ile mesai arkadaşı 

Cemender Arslanoğlu’nun hazırladığı Türk Kültürü dergisinin Nisan 1973 sayısı tama-

men Kuzeydoğu Anadolu yani Kars ve Ardahan sınırlarının tarihine ayrılmıştır. Kırzıoğlu 

ekolüne bağlı oldukları anlaşılan Kayabalı ve Arslanoğlu’nun bakışı tamamen soğuk 

savaş atmosferi ve Rus/Sovyet düşmanlığı ile biçimlenmiştir. Kırzıoğlu gibi onlar da 

“1855 tarihli ‘Gazonni’ denen Rus arazi tüzüğünü uygulayarak Türklerin toprak mülki-

yeti de kaldırılmıştır. Ayrıca istimlak hakkı tanınmadan Türk şehir ve köylerinden Türk 

ve İslam varlığı olan eserler çeşitli sebeplerle yok edilmiştir” diye yazmışlardır.17 Tıpkı 

Kırzıoğlu gibi onların da bir kaynağı ve dayanağı yoktur. Üstelik Kırzıoğlu dahil kimseye 

atıfta bulunmamışlardır. Arslanoğlu 1886 yılında yayımlanan kitabında aynı iddiaları 

tekrarlamıştır. 

Hemen belirteyim: 1855 tarihli bir Rus arazi nizamnamesi diye bir şey yoktur ve 

olamazdı da. 1855 yılında Rusya tam da Kırım Savaşı’nın en hararetli günlerinde 

Osmanlı devleti, İngiltere, Fransa ve Sardunya ile savaşıyordu ve neredeyse bütün 

Avrupa’nın muhalefeti ile karşı karşıyaydı. Böyle bir savaş içinde herhangi bir arazi 

nizamnamesi yapması da mümkün değildi. Rus ordusu Kars’ı Kasım 1855’te almış, 30 

Mart 1856 tarihli Paris Antlaşması’ndan sonra Osmanlı devletine geri vermişti. Burada 

söz konusu olan 1855 değil, 1858 tarihli ve Rus değil, Osmanlı arazi kanunnamesidir. 

16 Erkan Karagöz. Kars ve Çevresinde Aydınlanma Hareketleri ve Sol Geleneğin Tarihsel Kökenleri 1878-

1921. İstanbul: AsyaŞafak Yayınları, 2005, s. 159-170. Ayrıca bkz. Sürgün Bahçesinin Solan Renkleri: 

Molokanlar, İstanbul: Su Yayınları, 2009, s. 121-142.

17 İsmail Kayabalı, Cemender Arslanoğlu. (Haz.). “Kuzeydoğu Anadolu Sınırlarının Tarihi Sayısı”, Türk Kültürü 

126, Ankara, Nisan 1973, s. 414-415. Cem-Ender Arslanoğlu, Cenubi Garbi Kafkas Hükûmeti Muvakkata-i 

Milliyyesi, Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, 1986. Ayrıca bkz. Cemender Arslanoğlu. Doksanüç 

Harbinden Sonra (1878-1918) Kırk Yıllık Kara Günlerde Kars’ımız. Ankara: Posoflular Dayanışma 

Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 1987.
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Tıpkı fıkradaki gibi; İsa değil Musa, değnek değil asa... İlber Ortaylı’nın da dediği gibi 

Ruslar Kars’ta Osmanlı devletinin 1858 tarihli arazi kanunnamesini kendi düzenleriyle 

bağdaştırmışlar ve büyük ölçüde uygulamışlardır.18 

Aşırı milliyetçi Türk yazarlar Kars tarihinde Ermenilerin, Gürcülerin ve Kürtlerin 

varlığını tamamen reddetmektedirler. Onlara göre Kars’ta MÖ 150’den MS 1878’e 

değin sadece Türkler ve Osmanlılar hüküm sürmüştür. Aşırı milliyetçi Ermeni yazarlar 

da Kars tarihinde Türklerin varlığını görmezden gelmektedir. Tarihçinin görevi ise tari-

he aşırı uçlara savrulmadan ve önyargısız bir biçimde bakmaktır.

 Yine ulema torunu bir tarihçi olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 1978’de yayımlan-

mış olan ve bu kitapla aynı adı taşıyan makalesi doğru tespitlerin yanında çok sayıda 

hata ile maluldür. Bununla birlikte o zamanın koşullarında bu konuda Türkçede çıkmış 

ilk ciddi çalışmadır. Ortaylı’nın dediği gibi Kars vilayetinin bu kırk yıllık tarihi çağdaş 

Sovyet-Rus tarihçiliğinde olduğu kadar Türkiye tarihçiliğinde de gereğince ele alınma-

mıştır.19 Çağdaş Rusya tarihçilerinin de çarlığın 19. yüzyıl sonu Kafkasya’daki yönetimi 

söz konusu olunca genelde Kuzey Kafkasya (Dağıstan, Çeçenistan, Kabarda, Balkar vb) 

ile ilgilendikleri ve Kars üzerinde ayrıca durmadıkları görülüyor. Onların çoğu için de 

Kars artık unutulmuş bir diyardır. Ortaylı çalışmasında kendi ifadesiyle 19. yüzyılın iki 

tane modernleşen imparatorluğunun çevresinde (periferisinde) yer alan Kars’ın mer-

kezle bütünleşme ve modernleşmeye ayak uydurabilme sorununu incelemiş ve bazı 

doğru sonuçlara varmıştır. Modernleşme sorunu bu kitapta da ele alınmaktadır. Ortaylı 

makalesinde Osmanlı salnameleri dışında sadece bir Rusça kaynak (1900 yılı Kafkas 

salnamesi) ile bir de Ararat Hagopyan’ın 1976 ve 1977 tarihli iki adet Ermenice maka-

lesinin künyesiz fotokopilerini kullanmaktadır. (Ermenice makaleleri Etyen Mahçupyan 

çevirmiştir). Sonuç olarak Ortaylı’nın verdiği bilgiler kırk yıllık süreci değil belli yılları 

yansıtmaktadır ve yeterli değildir. Yazar sınırlı kaynaklar ve sınırlı bilgi ile geniş genel-

lemeler yapmaya çalışmıştır ve birçok noktada yanılmıştır. 1897 nüfus sayımı ve 

bununla ilgili Rusça kaynakları kullandığını bildirmesine karşın aslında 1897 nüfus 

sayımı sonuçları broşürlerini görmediği, onun yerine 1900 yılı Kafkas salnamesini kul-

landığı belli olmaktadır. Dolayısıyla bu salnamenin verdiği 1886 ve 1898 yıllarına ait 

nüfus sayılarını 1897 sayımına ait sanmıştır.20 

18 İlber Ortaylı, “Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü 

Dergisi, sayı 9, 1978, s. 354. Yeniden basımı için bkz. Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve 

Sosyal Değişim, Makaleler I, Ankara: Turhan Kitabevi, 2000, 2. Bası, 2004, s. 399-415.

19 Ortaylı, agy, s. 344.

20 Ortaylı’nın (agy, s. 348-349’de) 1897 sayımına göre diye verdiği etnik gruplara ilişkin sayılar aslında 1886 

yılı sayılarıdır, ancak bunu salnameden anlamak mümkün değildir, çünkü sayıların hangi yıla ait olduğu 

salnamede belirtilmemiştir. Ancak toplam olarak verilen 174.044 sayısından bu sayıların 1886 yılına ait 

olduğunu anlıyoruz. Yazarın (agy, s. 350’de) dinî gruplara ilişkin olarak verdiği sayılar da 1897 yılına değil 

1898 yılına aittir, üstelik bu sefer bu sayıların 1898 yılına ait olduğu salnamede açıkça belirtilmiştir. 
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Ortaylı makalesinde ayrıca birçok kişi ve yer adını yanlış okumuş ve yanlış yazmış-

tır.21 Ardahan sancağının kazalarını sayarken Merkez, Poshov ve Çıldır’dan sonra 

“Felshi” diye kaza adı uydurmuştur ki tamamen ne idüğü belirsiz bir şeydir. Bu kaza 

Göle olmalıdır. Bu yanlış yazımların bazılarının dizgi hatası olabileceğini kabul etsek 

bile hepsinin birden dizgi hatası olması mümkün değildir. Ayrıca Rusçada “Saganlug” 

diye yazılan sözcüğün aslında Soğanlı’nın bozulmuş şekli olduğunu belirtmek gerekirdi. 

Ortaylı Batum ve Artvin sancaklarının Tiflis guberniyasına bağlandığını da iddia etmiş-

tir, bu da doğru değildir. Bu iki sancak 1878’de Acara ile birlikte Batum oblastını oluş-

turmuş, 1883’te bu oblast ilga edilerek Kutais guberniyasına bağlanmış, nihayet 

1903’te ise bu iki sancak Kutais’ten ayrılarak tekrar Batum oblastını oluşturmuştur. 

Yani Batum ve Artvin hiçbir zaman Tiflis guberniyasına bağlı olmamıştır. Kutais ve Tiflis 

guberniyaları gibi Batum oblastı da merkezi Tiflis’te olan Kafkasya krayına, bu kray’ın 

askeri ve mülki amirliği olan Kafkasya niyabeti veya genel valiliğine bağlı idi. 

Ortaylı makalesinde Kırzıoğlu’na yalnızca bir kez atıfta bulunmakta ve bu atfın dip-

notunda Kırzıoğlu hakkında çok haklı olarak şu notu eklemektedir: “Bu bilgileri vermek-

le beraber, kaynak ve belge zikretmiyor”. Gerçekten de Kırzıoğlu çok nadiren kaynak ve 

belge zikretmiştir. Bununla birlikte, Ortaylı, Kırzıoğlu’nun ortaya attığı şu sözde “1855 

Rus Arazi Nizamnamesi” hakkında hiçbir şey yazmamıştır. Halbuki Türkiye’nin Rusça ve 

Rusya tarihini bilen ender tarihçilerinden biri olarak Ortaylı’nın bu konuda susmaması, 

yanlışı göstermesi gerekirdi. 

Sovyet Ermeni tarihçilerinden bildiğim kadarıyla ikisi Kars vilayeti üzerinde çalış-

mışlardır. Bunlardan Ararat Mhitaroviç Hagopyan daha çok nüfus, köy ekonomisi ve 

köy hayatı üzerinde durmuştur. Ortaylı’nın künyesiz olarak atıfta bulunduğu Hagopyan’a 

ait iki makale 1976 ve 1977 yıllarında yayımlanmıştır. Hagopyan’ın Kars köylülüğü 

üzerine son kitabı 2000 tarihlidir.22 Hagopyan’ın eserleri Ermenice olduğu için ben son 

kitabındaki birkaç tablo dışında kendisinden yararlanamadım. 

Ermenistan Bilimler Akademisi’nden tarihçi Artaşes Mihayloviç Pogosyan’ın Rusça 

kitabı Karsskaya oblast v sostave Rossii (Rusya Dahilinde Kars Vilayeti) 1983 yılında 

21 Örneğin Golitsın yerine “Galitzin”, Kutais yerine “Kutay”, Grenaderskoe yerine “Grenada”, Zurzuna yerine 

“Zarzini”, Digur yerine “Digor”, Tausker yerine “Tausher”, Terek yerine “Tersk”, Akbaba (Ağbaba) yerine 

“Akbahin”, Nahçıvan yerine “Nahıçev”. Vahim olan nokta şudur ki bu yanlışlar yazarın yukarıda adı geçen 

makaleler derlemesinin 2000 ve 2004 tarihli basımlarında da aynen yer almıştır. Hatta yeni yayıncı yeni 

bir hata daha eklemiş, Saganlug sözcüğünü “Salanlug” yapmıştır. 

22 Ararat M. Hagopyan, “Karsi marzi azkapnagçutyunı 1897-1914” [Kars bölgesinin 1897-1914 yılları arasın-

daki nüfusu], Patma-banasirakan handes [Tarih-filoloji dergisi] 4, 1976, s. 147-154; “Küğadndesutyan 

zarkatsumı Karsi marzum / 19rort tar verç. 20rort tar sgizp” [Köy ekonomisinin Kars'taki gelişimi, 19. yy 

sonu ve 20. yy başı], Lraber hasarakakan gitutyunneri NN GA [Erm. Cum. Bilimler Akademisi toplum 

bilimleri belleteni] 8, s. 42-48. A. M. Hagopyan, Karsi Marz. Güğatsyutyan Padmutyan Urvagdzer 1878-

1917 tt. Erivan: Hayastani Petakan Çartarakitakan Hamalsaran, “Çartaraket”, 2000.
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yayımlanmıştır. Pogosyan, Rusya, Gürcistan ve Ermenistan SSC arşivlerine dayanarak 

Rus yönetimi döneminde Kars vilayetinin sosyo-ekonomik, demografik gelişimini ve 

sosyal demokrat hareketi incelemiştir. Pogosyan’ın kitabı özellikle sosyo-ekonomik 

çözümleme ve Rusya sosyal demokrat hareketinin Kars’taki gelişimi açısından iyi bir 

kaynaktır, ancak görünüşteki Marksist söylemine karşın yazarın bütün kitabı boyunca 

temel kaygısı Kars’ın ve bütün Kars oblastının Ermenilere ait olduğunu kanıtlamaktır. 

Tarihçinin kendisine baştan böyle hedefler koyması çoğu zaman abartılara, çarpıtmala-

ra ve yok saymalara sebep olur. Pogosyan da bundan nasibini almıştır. Bizim bazı mil-

liyetçi tarihçilerin Kars’ta sadece Türkleri görmek istediği gibi Pogosyan da sadece 

Ermenileri görmek istemektedir. Bu nedenle Pogosyan örneğin Osmanlı dönemindeki 

Kars sancağının nüfusunun “münhasıran” Ermeni olduğunu iddia etmiştir.23 Bu kitapta 

görüleceği gibi bu iddia Osmanlı ve Rus resmi kaynaklarına aykırıdır. Pogosyan genelde 

kaynak belirtmiş olmakla birlikte kaynakları iyi kullandığı şüphelidir. Örneğin bütün 

kitap boyunca General Frankini’nin adını “Franklin” şeklinde yanlış yazmış, arşiv belge-

lerinin referansını vermekle birlikte tarihlerini vermemiştir. 

Çıldırlı hukukçu Feridun Ababay 1987 yılında yayımladığı Çıldır Tarihi ve 2000 

yılında çıkan Çıldır’ın Yönetsel Örgüt Süreci adlı kitaplarında burada ele aldığımız 

döneme de değinmiştir.24 Çıldır’ı çok sevdiği belli olan hemşerimiz Çıldır’ın 1877’de 

Çıldır sancağının merkezi olduğunu, ayrıca Rus yönetimi boyunca Çıldır’ın “Çıldır 

Oblastı”nın merkezi olduğunu iddia etmektedir. Fakat Çıldır sancak merkezi değildir ve 

Çıldır oblastı diye bir şey de var olmamıştır, Çıldır 1877’de Çıldır sancağı Ardahan kaza-

sına bağlı bir nahiye idi, Rus yönetiminde de önce nahiye sonra Ardahan sancağına 

(okrug) bağlı bir kaza (uçastok) oldu. Bunları ilgili bölümde göstereceğim. 

Baltık-Rus karması mülteci bir ailenin çocuğu olarak 1948’de Avusturya’da doğmuş 

olan tarihçi ve filolog Dr. Georg Kobro’nun Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde 

1989 yılında tamamlamış olduğu doktora tezi Kars ve Ardahan bölgesi üzerine yazılmış 

iyi bir monografidir.25 Kars’ın tüm tarihini ele alan bu monografinin bizim ele aldığımız 

döneme ilişkin kaynakları da yazıldığı dönemin olanaklarına göre çok geniştir. Kobro 

1989 yılında Moskova’da askerî tarih arşivini de ziyaret etmiş ancak Gürcistan ve 

Ermenistan arşivlerine gitmemiştir. Yazar Yunanca hariç Avrupa dillerindeki kaynaklar 

yanında Rusça ve Türkçe kaynakları da çok iyi kullanmıştır. Kobro’nun eşi Yelena 

Bilyova-Kaiser’in 1905-1910 yıllarında Kars valisinin sekreteri olan ve 1960 yılında 

Kars’ta ölmüş olan Teğmen Nikifor Bilyov’un torunu olması sayesinde o döneme ait 

23 Artaşes M. Pogosyan. Karsskaya Oblast’ v Sostave Rossii. Erivan: Ayastan, 1983, s. 72. 

24 Feridun Ababay. Çıldır Tarihi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası, 1987. Çıldır’ın Yönetsel Örgüt Süreci; 

Kuzeydoğu Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası ile Osmanlı Taşra Örgütü. Ankara: Eda Matbaası, 2000.

25 Georg Kobro. Das Gebiet von Kars und Ardahan. Historisch-landeskundliche Studie zu einer 

Grenzregion in Ostanatolien / Transkaukasien. Münih: Edition Slavica Neimanis-Verlag, 1991.
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çeşitli malzeme ve fotoğrafları da gördüğü anlaşılıyor. Yazar önsözde belirttiğine göre 

1980-88 yılları arasında Kars ve Ardahan’ı birçok kez gezmiştir. Ayrıca birçok tarihsel 

tanıkla görüşmüş olduğu anlaşılıyor. Bunlar arasında 1905-15 yıllarında Kafkasya 

genel valisi olan Kont İllarion Vorontsov-Daşkov’un Fransa’da yaşayan 95 yaşındaki 

kızı Maria, 1919-20 yıllarında Kars Rus Milli Şurası başkanlığı yapmış olan Albay Mihail 

Yançenko’nun 1984’te ölen oğlu Vladimir Yançenko, 1990’da Münih’te ölen Sarıkamış’ın 

Divik (Yayıklı) köyü Rumlarından emekli albay Konstantin Kromiadi ile Kars’ın İsviçreli, 

Alman ve Eston kökenli sakinleri de vardır. 

Ahmet Ender Gökdemir’in Gazi Üniversitesinde yazdığı doktora tezinin konusu 

Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti’dir ve 1989 yılında yayımlanmıştır.26 Gökdemir 1878-

1918 dönemine de kısaca değinmiş, fakat bu konuda Kırzıoğlu’nun “1855 tarihli Rus 

arazi nizamnamesi” ve “Truç” efsaneleri ile toprak mülkiyetinin kaldırıldığı ve benzeri 

iddialarını aynen tekrarlamak dışında bir şey yapmamıştır. 

Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’nun yeğeni Prof. Dr. Esin Dayı’nın 1991 tarihli doktora 

tezi 1997 yılında Elviye-i Selase’de (Kars, Ardahan ve Batum) Milli Teşkilatlanma 

adıyla yayımlanmıştır. Kitabın yaklaşık kırk sayfalık bir bölümü 1878-1917 yılları üze-

rinedir. Kırzıoğlu’nun kitaba yazdığı önsözde “her yönüyle başarılı bir ilmi çalışma” diye 

övdüğü bu eseri sözü geçen kırk sayfalık bölüme göre değerlendirirsek, yazarın birçok 

noktada Kırzıoğlu’nun dayanaksız iddialarını aynen sürdürdüğünü görmekteyiz. Prof. 

Esin Dayı, Kırzıoğlu’nun “Rusların 1855 tarihli arazi nizamnamesini” uyguladığı, Kars’ta 

Türk adını yasak ettiği, Türklere “Truç” diye bir ad uydurduğu, halkın toprak mülkiyeti-

ni kaldırdığı vb iddialarını yukarıda gördüğümüz Kayabalı, Arslanoğlu ve Gökdemir gibi 

aynen tekrarlamaktadır.27 Dayı, Kırzıoğlu’nun 1940’larda ve 50’lerde, ötekilerin 

1970’lerde ve 1980’lerde yaptıkları yanlışı 1990’larda bir doktora tezinde hiç sorgula-

madan iktibas etmektedir. Öyle görünüyor ki, Kırzıoğlu, Dayı ve öteki yazarlar 1850’li 

yıllara ait bir arazi kanunu olduğunu bir yerlerden duymuşlar, ancak kesin tarihini ve 

kime ait olduğunu hiç araştırmamışlardır. Kars-Ardahan yöresine ait bir deyimle ifade 

edersek, Horasan’da halı dokunduğunu duymuşlar ancak enini boyunu hiç sormamış-

lardır.

Prof. Esin Dayı 1997 yılında yayımlanan kitabında Prof. İlber Ortaylı’nın 1978 

tarihli makalesinden ya habersizdir ya da tamamen görmezden gelmektedir, çünkü 

kitapta Ortaylı’ya tek bir atıf yoktur. 2001 yılında artık doçent ve Atatürk Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü müdürü unvanlarını taşıyan Dayı bir sempoz-

26 Ahmet Ender Gökdemir, Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 

Yayınları, 1989. Yeni basımı: Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1998.

27 Esin Dayı, Elviye-i Selâse’de (Kars, Ardahan, Batum) Millî Teşkilâtlanma., Erzurum: Kültür ve Eğitim 

Vakfı Yayınları, 1997, s. 11. Kırzıoğlu, Kars Tarihi, İstanbul: Işıl Matbaası, 1953, s. 553. 
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yum bildirisinde yukarıdaki kitabının bir özetini sunmakta ve bu sefer Ortaylı’nın maka-

lesine iki kez atıfta bulunmaktadır. Ne var ki bu defa da Ortaylı’nın yukarıda değindiğim 

hatalarını aktarmıştır. Ortaylı gibi o da “Zakafkasya genel valiliği” ifadesini kullanmış, 

Batum, Artvin ve Ardanuç kazalarının Şavşat nahiyesi ile birlikte Tiflis guberniyasına 

bağlandığını yazmıştır.28 

Prof. Esin Dayı söz konusu bildirisinde 1997 tarihli kitabındaki başka bir hatayı da 

aynen tekrarlamaktadır: 1878 Ayastefanos Antlaşması’nın 19. maddesine göre Kars, 

Ardahan, Batum ve Beyazıt’ın “bir milyar dört yüz milyon” ruble tazminat karşılığı ola-

rak Rusya’ya bırakıldığını yazmaktadır, oysa gerçekte bu yerler bir milyar dört yüz on 

milyon rublelik toplam tazminatın bir milyar yüz milyon rublelik kısmı karşılığında 

Rusya’ya bırakılmıştır.29 Bu hata tekrarlanmamış olsaydı teknik hata diyebilirdik, ancak 

yazarın rakamla değil yazıyla belirttiği halde yine de aynı yanlış miktarda ısrar etmesi 

bunun bir tesadüf eseri veya teknik bir hata olmadığını ve yanlış bilgiye dayandığını 

düşündürmektedir. Dayı’nın öteki hatalarına yeri geldikçe değineceğim. 

Hamşioğulları sülalesinden emekli albay Ahmet Acar, Turizm Geliştirme Vakfı tara-

fından yayımlanan Tarihte Hamşioğulları (Ankara, 1995), Posof Tarihi (Ankara, 2002) 

ve Ardahan-Erzurum-Artvin-Acaristan Tarihi (Ankara, 2002) adlı kitaplarında yöre-

nin feodal mütegallibe takımından olan kendi sülalesine güzelleme yapmıştır. Yazar, 

Hamşioğulları ailesinin "şan ve şerefle dolu" tarihinden söz etmekte, ailenin 1936'da 

hükümet tarafından Kars'tan sürülmesini ise “ihanet” olarak nitelemektedir (Kimin 

kime ihaneti? Belli değil). Bu kitaplarda ele aldığımız döneme ve konumuza ilişkin pek 

az malzeme vardır. Yazarın dilbilgisi ve ifadesi bozuk ve anlaşılmaz, Türkçesi zayıf, 

iddiaları abartılıdır. Acar'ın şu ifadelerinin ne ölçüde ciddiye alınabileceğinin takdirini 

okura bırakıyorum:

Bu tarihte mal olmuş büyük hizmet ve kahramanlıkları olan ilk Türk Kavmi Hamşa Kavminin 

devamı olan ve ilk Müslümanlığın ilanı ile ilk Müslümanlığı kabul eden bu tarihi aile, 

Ülkelerini kurtarıp (Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum-Oltu) ve dolayısıyla tekmil memleket ve 

Millet için büyük hizmetler veren ve vermiş olan bu aile, kovduğu dersini verdiği Moskofların 

istek ve arzularına uyularaktan, memleketimizin muhtelif yerlerine gönderilmiştir. İşte bu 

günkü doğunun şu andaki duruma gelişinin asıl nedeni bu.30

Acar sayesinde tarihte “ilk Türk kavminin” “Hamşa Kavmi” olduğunu ve Artvin-

Ardahan-Kars-Erzurum-Oltu'yu bu kahramanların “kurtardığını” öğrenmiş bulunuyoruz. 

28 Dayı, “Elviye-i Selâse / Üç Sancak (Kars, Ardahan ve Batum)”, Kars-Akhaltsikhe (Ahıska). (Uluslararası 

Tarih Sempozyumu Bildirileri) içinde, Kars: Kafkas Üniversitesi ve İ. Cavakhişvili Adına Tiflis Devlet 

Üniversitesi Ahıska Şubesi, 2001, s. 79.

29 Dayı, agy, (1997), s. 5 ve agy, (2001), s. 77.

30 Ahmet Acar, Tarihte Hamşioğulları, Ankara: Turizm Geliştirme Vakfı Yayınları, 1995, s. 26. Yazarın imla-

sına ve ifadesine hiç dokunmadan aynen aktardım.
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Benim çarlık arşivlerinde bulduğum ve bir kısmını buraya aldığım belgelerde ise ailenin 

bazı temsilcileri çarlık makamlarına verdikleri dilekçelerde Gürcü prensleri Himşievlerin 

soyundan geldiklerini ve çarlık devletine verdikleri hizmetleri anlatmaktadırlar.

Posof’un Yaylaaltı (Satkel) köyünden 1933 doğumlu Fehmi Bayraktaroğlu’nun 

Posof. “Her Yönüyle” adlı 1998 tarihli kitabı Posof köylerinin cumhuriyet dönemi tari-

hini vermektedir. Çarlık dönemine ilişkin pek az bilgi vardır; olanlar da Kırzıoğlu ve 

Arslanoğlu’ndan alınmadır. Ancak Bayraktaroğlu’nun kendine ait şu satırları ilginçtir 

(imlasına dokunmadan aynen aktarıyorum):

Rusların halkı kendilerine ısındırabilmek, bir taraftan da bazı menfi alışkanlıklar kazandıra-
bilmek için verdikleri uğraşıların halkı sakinleştirmeye gücü yetmemiş. Halk zaman zaman 
türlü vesilelerle Ruslar aleyhinde tezahuratlarda bulunmuştur. Rusların ısındırma davranış-
larını şöyle sıralarken, yorumunu, okurlarıma bırakıyorum. 

Kırım’dan un getirerek halka hibe olarak dağıtmışlar. Kelle Şeker dedikleri şekerden getirip 
dağıtmışlar. Toplamak veya dilenmek için şehire gidenlere bol bol vermeleri için esnaf ve 
zenginlere talimatlar çıkarılmış. Halktan vergi almamış. Asker almamış. Okulları teşvik 
etmemiş. Halk üzerinde herhangi bir baskı yapmamaya çalışmış. Halkı kendi başına bırak-
mış. Hatta Müslüman halka hoş görünmek için Cuma günleri köylere devriye çıkararak o gün 
Cuma namazına gidememiş olanları toplatıp halkın önünde rencide ettirmiş. Fakat bunların 
hiçbirisi, halka içindeki Türk Yurdu’na, Bayrağı’na bağlılığını unutturamamış...31 

Kuşkusuz Rusların halktan vergi almadıkları doğru değildir, ancak öteki şeylerin bir 

kısmını, örneğin bedava kelle şeker dağıtımını ben de Ardahanlı yaşlılardan duydum. 

Fakat arşivlerde gördüğüm belgeler içinde buna dair bir işarete rastlamadım. Okulların 

ne ölçüde teşvik edilip edilmediğini ise bu kitapta ilgili bölümde tartışıyorum. 

Karslı avukat ve yazar Erkan Karagöz’ün Kars ve Çevresinde Aydınlanma Hareket-

leri ve Sol Geleneğin Tarihsel Kökenleri 1878-1921 başlıklı çalışması 2000 yılında 

yayımlanmış, 2005 yılında ikinci basımı yapılmış. Karagöz’ün çalışması 1917 sonrası 

gelişmeler ve Cenubigarbi Kafkas Hükümeti üzerinde yoğunlaşıyor, 1878-1917 arası 

gelişmelere ilişkin çok az bilgi var ve bu bilgiler de kısmen yanlıştır. Örneğin Kars oblas-

tının 1881 yılında kurulduğunu yazmaktadır.32 Bu doğru değildir, ileride görüleceği 

üzere Kars oblastı daha 1878’de kurulmuştur, 1881’de ise sadece idari bölümlemede 

bir değişiklik yapılmıştır. Karagöz milliyetçilikten uzak bir dille çok kültürlülüğü savu-

narak milliyetçi yazarlardan ayrılmaktadır ancak maalesef o da Fahrettin Kırzıoğlu’nun 

Rusların toprak mülkiyetini kaldırdığı yönündeki iddiasını tekrarlamıştır.33 Oysa 

31 Fehmi Bayraktaroğlu, Posof. “Her Yönüyle”. İzmir: Fehmi Bayraktaroğlu (Dizgi: Yankı Reklam, Baskı: 

Hürriyet Matbaası), 1998, s. 20.

32 Karagöz, agy, s. 26.

33 Karagöz, agy, s. 30. Esasen bu örnek Kırzıoğlu’nun yıkıcı etkisinin ne kadar yaygın olduğu hakkında bir fikir 

vermektedir.
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Kars’taki tarım arazileri Osmanlı döneminde de miri arazi idi, yani devlet mülkiyetinde 

idi, bu durumda Ruslar zaten olmayan bir şeyi ortadan kaldıramazlardı. Ne var ki yazar 

Kırzıoğlu’nun bu dayanaksız iddiasını olduğu gibi kabul etmiş görünmektedir. 

Posof’un Sinsetip (Yolağzı) köyünden 1956 doğumlu halk edebiyatı araştırmacısı 

Yunus Zeyrek 2004 yılında çıkan Posof’un Çizgileri adlı kitabında Posof’un coğrafyası, 

tarihi, kültürü, edebiyatı ve folkloru üzerinde durmuştur. Kitabında burada ele aldığı-

mız döneme de değinmiş olan Zeyrek iki adet Rusça birincil kaynak (Sadovskiy’in Posof 

üzerine 1885 tarihli makalesi ve 1910 yılı Kafkas salnamesi) ile Posoflu Albay Fahri 

Atabaş’ın anılarını da kullanmıştır. Sadovskiy’in makalesi ve Atabaş’ın anıları bildiğim 

kadarıyla ilk kez Zeyrek tarafından Türkiye’de bilim dünyasına tanıtılmıştır.34 Zeyrek, 

Atabaş’ın anılarını 2001 yılında yayımlayarak önemli bir iş yapmıştır. Bununla birlikte 

Zeyrek de Kırzıoğlu’nun etkisinde olduğu için birçok yerde nesnellikten uzak bir hama-

siyat edebiyatına yönelmiş, zorlama etimolojiler üretmiştir. 

Naci Alaybeyoğlu ve Doç. Dr. Selçuk Ural’ın Yapı Kredi Yayınları’ndan 2006 yılında 

çıkan Kars “Beyaz Uykusuz Uzakta” isimli kitapta yer alan makaleleri Kars’ın Rus 

yönetiminde olduğu dönemi içermektedir. Naci Alaybeyoğlu’nun makalesinde yeni bir 

bilgi yoktur, Kırzıoğlu ve Ortaylı’yı tekrar etmektedir. Halen Kafkas Üniversitesi Tarih 

Bölümü başkanı olan Doç. Dr. Selçuk Ural’ın makalesi ise daha geniş bir dönemi ele 

almakta ve daha geniş kaynakları kullanmaktadır, ancak burada incelediğimiz döneme 

ilişkin olarak o da yeni bir şey söylememektedir. Kayabalı, Arslanoğlu, Gökdemir, Dayı, 

Karagöz gibi Ural da Kırzıoğlu’nun ortaya attığı şu sözde “1855 Arazi Nizamnamesi”nden 

varmış gibi söz etmekte ve Rus hükümetinin halkın toprak mülkiyetini kaldırdığını iddia 

etmektedir. Ural makalesinde Kırzıoğlu, Arslanoğlu, Gökdemir ve Dayı’nın öteki daya-

naksız ve referanssız iddialarını da tekrarlamaktadır. Bu iddiaları bu kitapta yeri geldik-

çe ele alıp tartışacağım. 

Bugünkü Rusyalı tarihçiler içinde Kars üzerine yazan ender isimlerden biri popüler 

askerî tarihçi Aleksandr Borisoviç Şirokorad’tır. Askerî tarih üzerine çok sayıda eseri 

bulunan Şirokorad (1947-), başlığını “Rusya’nın Yitirdiği Topraklar” diye çevirebilece-

ğimiz 2006 tarihli bir kitabında 1877-78 savaşı haricinde çarlık yönetimindeki Kars’a 

yaklaşık otuz sayfa yer ayırmıştır. Kaynak göstermeden popüler tarih yazmasına ve 

son tahlilde Rus milliyetçisi olmasına karşın, çarlığa ve Sovyet yönetimine ilişkin ilginç 

gözlemleri ve eleştirileri vardır. Şirokorad çarlık yönetiminin Kars vilayetinde ve 

komşu Erivan guberniyasında yerli kadroları yönetime katmayı denemediğini ve sade-

34 Yunus Zeyrek, Posof’un Çizgileri, Ankara: Yunus Zeyrek, 2004. Yazar Sadovskiy’in makalesinin çıktığı 

derginin Rusça adını eksik vermiş, yayım yılını da belirtmemiştir. Makalenin tam referansı şöyledir: K. 

Sadovskiy, “Poshovskiy uçastok”, Sbornik materialov dlya opisaniya plemen i mestnostey Kavkaza, cilt 

5, Tiflis, 1885, s. 3-65. Ben bu referans bilgilerine ulaşmakla birlikte orijinal makaleyi göremedim.
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ce güce dayanarak yerli halkı yönetmeye çalıştığını yazmaktadır. Babıali’yi Osmanlı 

Ermenilerinin haklarını tanımaya davet eden son Rus imparatoru İkinci Nikolay’ın 

(saltanatı 1894-1917) kendisinin Rusya Ermenileri için hiçbir şey yapmadığını da ileri 

sürmektedir.35

Kars tarihine ilişkin yeni bir eser Kağızmanlı Kürt asıllı yazar Rohat Alakom’un Kars 

Kürtleri adlı çalışmasıdır. Alakom kitabında bilinen en eski devirlerden itibaren Kars’ta 

Kürtlerin izini sürmüştür. Yazar çarlık dönemine ilişkin bazı Rusça kaynakları da kullan-

mıştır. Ayrıca bu konudaki Yunanca kaynaklara ve Georg Kobro’nun Almanca kitabına 

yine bildiğim kadarıyla Türkçe literatürde ilk kez o dikkat çekmiştir. Yazarın akademik 

tarihçilerin yapması gerektiği halde yapmadığı bir işi yapmaya girişmesi ve çeşitli dil-

lerde birçok kaynağı ilk kez kullanmış olması gerçekten övgüye değer. Alakom başka bir 

kitabında da Kars’ın Kürt “aristokratları” Torınlar üzerinde durmuştur. Sonuçta 

Alakom’un çalışması önemli bilgiler içermekle birlikte belli bazı noktalarda nesnellik-

ten uzaktır, çünkü o da baştan kendine Kars Kürtleri için “görkemli” bir tarih yazma 

görevi belirlemiştir. Dolayısıyla Kürtler hakkında yalnızca olumlu bilgileri vermiş, olay-

lara onların gözüyle bakmıştır. Örneğin Alakom’a göre Kürtler hakkında iyi şeyler söy-

lemiş olan İngiliz generali Charles George Gordon “büyük bir insan”dır. Gordon, 1885 

yılında Sudan’da yerliler tarafından başı kesilerek öldürülmüştür. Sömürgeci İngiliz 

generalinin Sudan’da ne aradığı ve Sudan halkının İngiliz işgalcilere karşı direnişe hakkı 

olup olmadığı soruları Alakom için önemsiz görünüyor. Ona göre Gordon Kürtler hak-

kında olumlu sözler etmiş olduğu için muteber bir insandır ve “böyle vahşice öldürül-

mesi haberi tüm dünyada üzüntüyle karşılanmış”tır. Oysa bu cümleden iki sayfa önce 

yazar Kürt aşiret reisi Süleyman Ağa’nın adamlarının ağanın düşmanı olan Zaman 

Han’ın başını kesmesinden hiç de vahşi bir olay gibi söz etmemektedir.36 

Ardahan valiliği Ekim 2009’da Ardahan tarihi üzerine önemli bir kaynak kitap 

yayımladı: Osmanlı Arşiv Belgelerinde Ardahan. Ardahan tarihi hakkında böyle bir 

çalışmayı yaptırdığı için Ardahan valiliğini kutlamak gerekiyor. Ancak kitabın kağıt ve 

cilt kalitesine gösterilen özen malesef içeriğine gösterilmemiş. Yazarlar Taner Koltuk ve 

Talha Sağlam Osmanlı arşivinden Ardahan ile ilgili altmıştan fazla belgenin fotokopisi 

ve transkripsiyonunu bir giriş yazısı ve belgelerin başında kısa açıklamalarla okura 

sunuyorlar. Kitabın künyesinde belge transkripsiyonlarını37 Nedim Pakırdağ ve Murat 

35 Aleksandr Borisoviç Şirokorad. Uteryannıe Zemli Rossii. Ot Petra I do Grajdanskoy Voynı. Moskova: 

Veçe, 2006, s. 273. 

36 Rohat Alakom, Kars Kürtleri, İstanbul: Avesta Yayınları, 2009, s. 382-384.

37 Kitabın künyesinde transkripsiyon yerine “transkribe” sözcüğü isim olarak kullanılmıştır. Bu doğru değildir, 

transkribe eden(ler) denebilir ancak transkribe etme işinin, eyleminin ismine transkribe denmez, transk-

ripsiyon denir. Bu vahim durum bu künyeyi hazırlayan(lar)ın Türkçe bilgisini tartışmalı hale getirdiği gibi 

editörü de zan altında bırakıyor. Kitabın tanıtım-eleştiri yazısı için bkz. Candan Badem, “Osmanlı Arşiv 

Belgelerinde Ardahan Kitabı Hakkında”, Toplumsal Tarih 194, Şubat 2010, s. 95-96.
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Bilgin’in, editörlüğünü de Yrd. Doç. Dr. Mehmet Topal’ın yaptığı yazılı. Bu durumda 

yazarlar sadece giriş yazısı ve kısa açıklamaları yazmış bulunuyorlar. Kitapta belgeler 

zamandizinsel veya tematik bir düzen olmaksızın rastgele sıralanmış, açıklamalar yeter-

siz, sadece belgenin zaten içerdiği bilgiyi özetliyor, başka bilgi vermiyor. Kişi adları ve 

özellikle yöreye ait yer adlarının birçoğu yanlış okunmuş.38 Birçok yerde ise aynı keli-

me bir sayfa önce doğru okunmuşken bir sayfa sonra yanlış okunmuş veya iki ayrı 

yanlış versiyonu birden kullanılmış. Dolayısıyla bir iç tutarlılık bile yok.

Kuşkusuz burada esas sorumsuzluk ve özensizlik doğrudan yanlış okumadan kay-

naklanmıyor. Arap alfabesinin Arapça olmayan sözcükleri ifade etmekteki yetersizliğin-

den dolayı her tarihçi veya araştırmacı özellikle özel adları (kişi ve yer adlarını) yanlış 

okuyabilir. Ancak konusunu biraz ciddiye alan ve Ardahan coğrafyasına birazcık olsun 

ilgi gösteren bir tarihçi buradaki yanlışların çoğunu düzeltebilirdi. Örneğin Ardahan 

haritasına kaba bir bakışla bile Ardahan’ın Posof ve Hanak diye ilçeleri olduğunu ve 

içinden Kur(a) veya Kür diye bir nehrin geçtiğini görebilir ve en azından Bosho, Hanafi 

ve Gorov diye okuduğu sözcükleri düzeltebilirdi. Köy adlarına gelince, bugünkü inter-

net çağında araştırmacının bu konuda da masasından kalkmasına gerek kalmamıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde bütün il ve ilçelerimizin 

köylerinin eski ve yeni adları yer almaktadır.39 

Yazarlar giriş yazısında burada ele aldığımız çarlık dönemi ile ilgili olarak “Ruslar 

sürekli olarak Ermenilerin Ardahan ve Kars taraflarına yerleşmelerini teşvik eder” 

demektedirler.40 Burada ayrıntılı olarak gösterileceği gibi bu iddia doğru değildir. Rus 

hükümeti kendi çıkarları açısından Ermenilerin Kars’ta ve Ardahan’da ağırlık kazanma-

sını uygun görmemiştir. Yazarlar giriş yazısında Kırım Savaşı başlarında (1853’te) 

Erzurum valisi ve 1854’te Anadolu ordusu müşiri olan Zarif Paşa’ya serasker unvanını 

yakıştırıyorlar ki bu da doğru değildir, o sırada serasker Hasan Rıza Paşa idi.41

38 Örneğin nehr-i Kur’un ya da Kür’ün yerine “nehr-i Gorov’un”, Poshov yerine “Bosho” ve “Posho”, Digur 

yerine “Digor”, Badele yerine “Badle”, Hanak yerine “Hanafi”, Penek yerine “Benk” ve “Penk”, Ahaşen yeri-

ne “Agaşir(?)”, Begrehatun yerine “Bakirehatun”, Börk yerine “Büdek(?)”, Cincirop yerine “Cinciroçe”, 

Çıhıret yerine “Çinharit”, Edegül yerine “Ovagöl”, Gügübe yerine “Kukuba(?)”, Hoşuret yerine “Haşodit(?)”, 

Nakalakevi yerine “Feklaköy(?)”, Örüşet yerine “Adoşit(?)”, Revaz yerine “Devafaz(?)”, Sazara yerine 

“Sazade”, Tikan yerine “Taygani(?)”, Vel yerine “Dil(?)”, Zurmal yerine “Zormal”, bir Rus uzunluk birimi olan 

verst yerine “drest”, Yahniler yerine “Yahsiler”, Kars’ın tabyalarından biri olan Arap Tabya yerine “araba 

tabur”, guberniya yerine “gobrina”, Eçmiyazin yerine “Ayçimbanz”, vb. vb. (Soru işaretlerini transkripsiyonu 

yapanlar eklemiştir). 

39 Bkz. http://www.e-tkbm.gov.tr/publisher/projeizleme.htm. En son değişme tarihi 20 Kasım 2008, erişim 

tarihi 11 Ekim 2009.

40 M. Taner Koltuk; S. Talha Sağlam. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Ardahan. İstanbul: Ardahan Valiliği, 2009, 

s. 11.

41 Kırım Savaşı hakkında bkz. Candan Badem, The Ottoman Crimean War 1853-1856, Leiden: Brill, 2010.
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Tarihçinin kılıcının her iki yanı da keskin olmalıdır. Yani herkese karşı, örneğin hem 

Osmanlı devletine hem de çarlığa karşı keskin olmalıdır. Ben burada Kars’ın renklerini 

oluşturan bütün kültürel, etnik ve dinsel gruplara karşı önyargısız ve tarafgirlikten uzak 

hareket etmeye çalıştım. Hiçbir grup için mağdurluklarla veya zaferlerle dolu “görkem-

li” bir tarih yazmaya çalışmadım, sadece hakikati anlamaya çalıştım. Bunun için her 

kaynağa karşı mesafeli olmak ve eleştirel yaklaşmak gerekiyordu, ben de bunu yapma-

ya çalıştım.
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BÖLÜM 2

"ASKERÎ-HALK YÖNETİMİ"

2.1. KARS VİLAYETİ'NİN OLUŞUMU

Bugünkü Kars ve Ardahan illeri 1877 yılında Osmanlı devletinin Erzurum vilayetine 

bağlı Kars ve Çıldır sancaklarına dahil idi. Kars sancağı Kars, Şuregel, Zaruşad ve 

Kağızman kazalarından oluşuyordu.1 Merkezi Oltu’da olan Çıldır sancağı ise Oltu, 

Ardahan, Ardanuç kazaları ile Şavşat, Mamervan (Namervan, Narman), Penek, Tavusker, 

Göle, Poshov (Posof) ve Çıldır (Zurzuna) nahiyelerini içeriyordu.2 Çıldırlı hukukçu 

Feridun Ababay Çıldır sancağının merkezinin her zaman Çıldır (yani bugünkü Çıldır ilçe 

merkezi) olduğunu iddia etmiştir, ancak bu doğru değildir.3 Bugünkü Çıldır Rus işgalin-

den önce Erzurum vilayetinin Çıldır sancağının Ardahan kazasına bağlı bir nahiye idi ve 

kaza merkezine 7 saat, liva (sancak) merkezine 25 saat ve vilayet merkezine 43 saat 

uzaklıkta idi.4 Kars sancağında bulunan üç göçebe Kürt aşireti (Zilan, Cemaldinî, 

1 Şemseddin Sami Kars’ın kazalarını sayarken Kağızman kazası yerine “Taştınak” diye bir kazanın adını ver-

mektedir ancak böyle bir kaza yoktur, bu bir dizgi hatası olmalıdır. Bkz. Kamus ül Âlam, 5. cilt, s. 3511. 

Yurt Ansiklopedisinin yazarları Şemseddin Sami’nin bu yanlışının farkına varmadan ve düzeltmeden aynen 

vermişlerdir. Bkz. Yurt Ansiklopedisi, 6. cilt, s. 4504.

2 Salnâme-i Vilâyet-i Erzurum, sene 1293 (1876-77), s. 148-149. 

3 Ababay, agy, (1987), s. 147-149, agy, (2000), s. 425-428. Karş. “Çıldır”, Kamus ül Âlam, 3. cilt, s. 1878-79. 

Bkz. Ek 7. Ayrıca bkz. Feridun Emecen, “Çıldır Eyaleti”, TDV İslam Ansiklopedisi, cilt 8, 1993, s. 300-301. 

Şemseddin Sami açıkça Çıldır sancağının merkezi “cihet-i cenubiyesinde vaki Olti kasabası idi” diye yazmış-

tır. Ababay ise Şemseddin Sami’yi orijinalinden okumadığı gibi Yurt Ansiklopedisi’nden aktarırken de, 

orada yer alan, “Çıldır Erzurum vilayetine bağlı bir sancakken” ibaresini “Çıldır Erzurum Vilayeti’ne bağlı bir 

SANCAK MERKEZİ İKEN” şekline sokmuştur. (Büyük harfler Ababay’a aittir). Karş. Yurt Ansiklopedisi, 6. cilt, 

s. 4504; Ababay, agy (2000), s. 426. Ababay ayrıca Mamervan (Narman) nahiyesini Çıldır’a bağlı Kamervan 

köyü sanmıştır ki, bu da doğru değildir. 

4 Salnâme-i Vilâyet-i Erzurum, sene 1290 (1873-74), s. 135. 
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Kaskan) doğrudan sancak yönetimine yani mutasarrıflığa bağlı birer nahiye hükmünde 

idiler. Bu aşiretlerin kapucubaşı rütbesindeki reislerine kaymakam unvanı verilmişti. 

1870’li yıllarda Zilan aşireti kaymakamı Ahmed Ağa, Cemaldinî aşireti kaymakamı 

Maksud Ağa ve Kaskan aşireti kaymakamı Hüseyin Bey idi.5 

Hicri 1293 yılına denk gelmesi sebebiyle 93 Harbi olarak da bilinen 1877-78 

Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rus ordusu Nisan 1877’de Bayezid’i, Mayıs’ta Ardahan’ı ve 

Kasım 1877’de de Kars’ı işgal etti. Mayıs 1877’de Ardahan kalesinin düşmesi ile birlik-

te yörede sivil halkın idaresi için Rusça deyişle bir “askerî-halk yönetimi” (voenno- 

narodnoe upravlenie) kurulması gereği doğmuş idi. Rus Kafkas ordusu komutanlığının 

1 Haziran 1877 tarihli geçici emrine göre bölgede beş yeni sancak (okrug) oluşturuldu. 

Ekim 1877’deki Alacadağ muharebesinden sonra ise Rus askerî yönetimi Soğanlı’ya 

kadar genişledi, sancak sayısı da yediye çıktı. Ruslar Kars ve Çıldır Osmanlı sancakla-

rından Kars vilayetini (oblast) oluşturdular. 18 Kasım 1877’de Kars kalesinin de düş-

mesi ile Tuğgeneral İvan Diomidoviç Popko’ya (1819-1893) Kars oblastı yöneticisi 

(naçalnik) unvanı verildi. 23 Haziran 1877 tarihli geçici nizamname (polojenie) ile 

kazalardaki kadı meclislerine (mahkemelere) eskisi gibi yargı yetkisi verildi. Müslümanlar 

arasındaki kürek (katorga) cezası gerektiren suçlar dışındaki medeni hukuk ve ceza 

davalarına kadılar bakacaktı. Nizamname Rus devlet memurlarının yerel adetlere ve 

inançlara saygılı davranmalarını emrediyordu.6

Kasım 1877’de Erzurum ve Bayezid sancaklarında da Ruslar işgal ettikleri yerlerde 

önce beş sonra sekiz sancaktan (okrug) oluşan bir Erzurum oblast’ı kurmuşlardı. 

Erzurum oblastı askerî valisi General Şelkovnikov idi. Şelkovnikov tifüsten ölünce yeri-

ne General Duhovskiy atandı. Ayastefanos Antlaşması’ndan sonra Erzurum oblastının 

dört sancağı Osmanlı devletine geri verildi, öteki sancaklar da Kars oblastına dahil 

edildi. Ruslar Lazistan sancağında işgal ettikleri topraklarda da Batum oblastını kurdu-

lar. Batum oblastı Batum, Artvin ve Acara sancaklarından oluşuyordu. Bu sancakların 

üçer kazası vardı. 

Savaş sonunda imzalanan 3 Mart 1878 tarihli Ayastefanos Antlaşması’nın 19. madde-

si gereğince Osmanlı devleti Rusya’ya 1.410.000.000 (bir milyar dört yüz on milyon) 

ruble savaş tazminatı ödemek zorunda kalıyordu. Ancak aynı madde Osmanlı devletinin 

malî güçlüklerini dikkate alarak bu tazminatın 1.100.000.000 (bir milyar yüz milyon) rub-

lelik kısmı yerine Kars, Ardahan, Batum ve Bayezid’i Rusya’ya vermesini kabul ediyordu. 

5 Salnâme-i Vilâyet-i Erzurum, sene 1290 (1873-74), s. 78. Bu salnamenin Kars sancağına ilişkin bazı say-

falarını Latin harflerine çeviren Şeyda Oğuz başka hatalar yanında Kaskanlı sözcüğünü “Kıskanlı”, Hüseyin 

Bey’i de “Hüseyin Ağa” yapmıştır. Bkz. “Erzurum Vilayet Salnamelerine Göre Kars”, Kars “Beyaz Uykusuz 

Uzakta”, İstanbul: YKY, 2006, s. 102. 

6 Semyon Esadze, İstoriçeskaya Zapiska ob Upravlenii Kavkazom, cilt II, Tiflis: Tipografiya “Guttenberg”, 

1907, s. 257-258.


