
  Yunus ZEYREK

Acaralılar Ne İstiyordu?

BATUM MEBUSU EDİP DİNÇ’İN BELGELERİ

Yüzyıllarca Türkiye’nin terkibinde yer 
alan Acaristan, savaşla değil fakat 1878 
yılında Berlin’de yapılan antlaşma 

ile Çarlık Rusya’sına bırakılmıştır. 1917’de vu-
kua gelen Bolşevik İhtilâli sonrası Brest-Litovsk 
Antlaşması’yla yeniden anayurda kavuşan Acara, 
uğursuz Mondros Mütarekesi’yle ordumuz burala-
rı ter edince İngiliz ve Gürcü işgaline uğramıştır. 
Bu karışıklık döneminde Kars’ta kurulan Cenûb-i 
Garbî Kafkas Hükûmeti’ne katılan Acara, 16 Mart 
1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’yla ‘muh-
tar bir idare’ olarak bazı şartlarla Sovyet Gürcis-
tan’ına bırakılmıştır. Zaman içinde bu muhtariyet 
ve söz konusu şartlar çiğnendi. Müslüman Acaralı-
lar, Gürcistan’ın etnik ve dinî eritme siyasetine tabi 
tutuldu. Bu siyaset bugün daha hissedilir bir şekil-
de devam etmektedir. Bu konu, Acaristan ve Acarlar 
adlı kitabımızda geniş şekilde anlatılmaktadır.

Birinci Dönem TBMM’de beş Batum mebu-
sundan biri olan Artvin-Murgullu Edip Dinç’in 
o devre ait belgelerinin bir kısmını daha önce 
neşretmiştik.1 Şimdi de ona ait üç belgeyi neş-
rediyoruz. Bunlardan biri Batum-Keda İslâm 
Cemiyeti’nin, biri zamanın Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal (Tengirşek)’in kendisine gönderdiği yazı-
lardır. Diğeri de kendisinin Hariciye Vekâleti’ne 
yazdığı yazıdır.

I.
Batum mebuslarından biri olan Âkif Efendi’nin 

görev ve misyonu hilâfına işler yapmasından ra-
hatsız olan Acaralılar, duydukları üzüntüyü dile 
getirmek ve Âkif Efendi’yi kınamak üzere Edip 
Bey’e bir mektup yazmışlardır. Onlar bu tepki-
lerinin Âkif Efendi’ye iletilmesini istemektedir-
ler. Zira Batum halkının hak ve hukuku uğrunda 
çalışması gereken Âkif Efendi, Ermeni tüccarla 
çalışmaktadır; ayrıca Kars’ta bir Ermeni hanım-
la evlenmiş ve onun iki çocuğunu da himaye-
sine almıştır. Bu davranış Acara halkını rencide 
etmiştir. Bu sebeple Batum-Keda İslâm Cemiyeti, 
onu bu davranışlarını kınamakta ve derhal bu 
işlerden vazgeçmeye çağırmaktadır. Sekiz kişi 
tarafından imzalanan bu mektupta ayrıca Batum 
halkının Gürcistan’a bağlı bir muhtar idareyi de-
ğil, tamamen Türkiye’ye ilhakı istediklerini ifade 
1 Yunus Zeyrek, Acaristan ve Acarlar, Ankara, 2001; Bizim Ahıska dergisinin 
muhtelif sayıları.

etmektedirler. Bu arzuya inanmayanlar, gelip bu-
rada bizzat halkı görmeye davet edilmektedir. 

(Bismillâh)

Batum Mebusu Edip Beğ’e

Zîrdeki ma’rûzâtımızı vasıtanızla Akif 
Efendi’ye tebliği(ni) rica eder arz-ı ihtirâm ey-
leriz.

330 (1914)’dan beri Elviye-i Selâse’de baş-
layan vatan mücadelesinde müteaddid defa-
larla istilâya ma’rûz ve birçok felâketlere sah-
ne olan Batum livasının Ankara’da bulunan 
beş a’za meyanında 336 (1920)’da Ahmed 
Nureddin, Ahmed Fevzi ve Âkif Efendiler, 
hıdemât-ı vataniyye vazifesiyle Şark Ordusu 
Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa Hazret-
leri nezdine gönderildikleri kemâl-i iftiharla 
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mesmû’umuz olduğu hâlde maalesef hizmet-
leri görülmeden mumaileyhimlerden Ah-
med Nureddin ve Fevzi Efendiler hafiyyen 
hanelerine ve bilâhare Ankara’ya azimetleri 
mesmû’umuz oldu. Âkif Efendi ise Kars’a 
vürudundan itibaren Ermeni hâmiliği ve Er-
meni  ….  ticaretine ber-devâm ve birkaç ma-
ğazanın taciriyle orada bulunmuş, bilâhare 
bir Ermeni kadınla teehhül ederek iki çocuğu 
taht-ı himâyeye almış, bütün Acara ahali-i 
İslâmiyesini dilgîr eylemiş olması hasebiyle 
kendisine Ermeni kadının terkini ve çocukla-
rın himâyesinin ref’ini teklif eder ve kendisi-
ne beyân-ı teessüf ederiz.

Acara’nın muhtariyetçi olup da ilhakçı 
olmadığı(nı) bildirmenize de teessüf olunur ki 
bütün Acara, Büyük Millet Meclisi’ne ilhak 
içün can ve maldan vazgeçmiş, hususiyle ki 
vakayii yüz göstermekden çekinmemiş. Buyu-
runuz da vakayii ayn-ı müşahede buyurunuz 
efendiler. 

Fî 22 Eylül 37 (1921)

Keda Cemiyet-i İslâmiye Reisi 
Kırımlızâde Abdullah Fevzi (Mühür)

Reis Muavini Abdullah
A’za Mercan Efendi ….

Keda -Turamzade Mehmed Refiî
Hacizade Hasan

Kemaloğlu Osman
Afifoğlu Hasan

Becanize Hüseyin

II.
Bu yazı Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengir-

şek) tarafından Batum Mebusu Edip Bey’e yazıl-
mıştır. Moskova Antlaşması, 16 Mart 1921’de im-
zalanmış ve Batum’u millî sınırlar dışında bırak-
mıştı. Bu antlaşma, 21 Temmuz’da TBMM’de gö-
rüşülüp kabul edildiği sırada Batum mebusları red 
oyu kullanmışlardı.2 Moskova Antlaşması, Türk, 
Rus, Gürcü, Ermeni ve Azerbaycan delegelerinin 
de iştirakiyle Kars’ta müzakere edilip 13 Ekim’de 
son şekli imzalanacaktır. Kars Konferansı’na Ba-
tum Mebusu Edip Dinç de murahhas olarak 
gönderilmiştir. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal  
(Tengirşek) Bey, Edip Bey’in Moskova 
2 Bkz. Batum Mebuslarının Reddiyesi, Bizim Ahıska dergisi, S. 18.

Antlaşması’nda TBMM’de red oyu kullanmış ol-
masından dolayı şimdi Kars’ta tepki çekebileceği-
ni düşünerek pek öne çıkmamasını ve gayrı-resmî 
olarak orada bulunuyor görünmesini rica ediyor. 

Canik Sancağı

Mutasarrıflığı

(Bismillâh)

Moskova Muaehedesi’ni kabulden Batum 
Mebusu sıfatıyla istinkâf etmiş olduğunuzu 
nazarda tutarak gerek Rusya gerek Gürcistan 
hükûmetlerinin ve umumiyetle diğer taraf 
murahhaslarının iğbirârını davet etmemek 
içün müşavirlik vazifenizi evvelce de görü-
şüldüğü veçhile öbür tarafa hissettirmeyerek 
adeta gayrıresmî bir hâlde ifasına himmet 
olunması hamiyet-i Müslimelerinden rica 
olunur efendim.

25 Eylül 337  (1921)  Hariciye Vekili
       Yusuf Kemâl

III.
Batum Mebusu Edip Bey, Kars Konferansı’ndan 

sonra Batum üzerinden vapurla Ankara’ya dön-
mek üzereyken Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Suad Bey, onun kendisiyle Tiflis’e gitmek üzere 
de görevlendirdiğini şifahî olarak söylemesi üze-
rine Tiflis’e gitmiştir. Gerçekte ise Edip Bey Tiflis 
Komisyonunda yer almamaktadır. Bu yanlışlık 

35Bahar 2015



Yukarı Acara’nın Danisparavul köyünden 2010 yılında 88 yaşında bulunan bir ihtiyar: 
“Benim adım İsmail Medioğlu, ama soyadımı Geladze yazmışlar!” diyor.

anlaşılınca Edip Bey Dışileri Bakanlığı’na bir yazı 
yazarak durumu izah etmektedir:

(Bismillâh)

Büyük Millet Meclisi Divan-ı Riyaset-i 
Aliyyesine

Kars Konferansı’na Hey’et-i Vekilenin ka-
rarıyla tayin olundum ve Riyasetin ma’lûmat 
ve müsaadesiyle vazifeme fî 22 Ağustos sene 
37 tarih Ankara’dan müfarakatla azimet et-
dim. Konferansın hitamında Ankara’ya avdet 
etmek üzere fî 4 Kânunuevvel sene 37 tarihin-
de Batum’a muvasalâtımda ilk vapurla hareket 
etmek üzereyken Hariciye Müsteşarı ve Tifliz 
Komisyonu Reisi Suad Beğ tarafından Tifliz 
Komisyonuna dahi tayinim hakkında hey’et-i 
Vekilenin ikinci bir kararını iş’âr ve şifahî teb-
liği üzerine mezkûr komisyonda ifâ-yı vazife 
etmek üzere komisyonla beraber Tifliz’e git-
dim. Ve neticenin Meclis Riyasetine ma’lûmat 
verilmesi içün ihtiyaten Hariciye Vekâletine 
yazup cevap istedim. Fî 2 Kânunusâni sene 38 
tarihle Tifliz’de cevap alup bir yanlışlık olduğu 
anlaşılınca pasaportumu bi’l-ikmal heman av-
det etdim. Me’zûniyetimin müddeti muayyen 
olmadığı gibi te’hir-i avdetime sebep Hariciye 
Vekâlet-i Celîlesinden sudur eden bir hata ne-
ticesi olmuşdur.

Binaenaleyh tahsisatımın tamamıyla itâsı-
nı istirhâm ederim efendim.

Fî 15 Şubat 338 (1922) Batum Mebusu 
    Edib
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