
Moskova Muahedesi Münasebetiyle

“KARS’DA İKİ MÜHİM NUTUK”

Kâzım Karabekir Paşa’nın nutku 
ve Yoldaş Kurnasof’un cevabı

Geçenlerde Türkiya Büyük Millet Meclisi 
Hükûmeti ile Rusya Sovyet Hükûmeti 
arasında akdedilmiş olan Moskova 

Muahedenâmesi’nin ayın 23’üncü günü öğleden 
sonra saat dörtde Kars’da merasim-i mahsusa ile 
teati edildiğine dair muhabir-i mahsusamızdan ge-
len bir telgrafı neşr eylemiş idik. Bu merasim pek 
mutantan olmuşdur. Hükûmet dairesi salonunda 
Kars’ın yerli ahalisi ve memurîn-i hükûmet, ümera 
ve zâbitanımız Rus-Sovyet Hükûmetinin Vilâyat-ı 
Şarkıye Başşehbenderi ve arkadaşlarından mürek-
keb bir hey’et, askerî idâdisi talebesinden mürekkeb 
bir müfreze, Kars’daki kıt’aat-ı askeriyeden müfrez 
birer nefer bulunmuş ve teati esnasında toplar atıl-
mış ve dostane tezahürat yapılmışdır.

Merasim esnasında Türk Hey’et-i Murahhasası 
Reisi Kâzım Karabekir Paşa bir nutuk irâd eylediği 
gibi bu nutka Rus Hey’et-i Murahhasası Reisi Yol-
daş Kurnasof cevap vermişdir. Dün Anadolu Ajansı 
merasim esnasında irâd edilen nutukların suretini 
bize tebliğ eyledi.

Kâzım Karabekir Paşa’nın nutku 
ber-vech-i âtîdir:

Muhterem Yoldaş, Rusya Sosyalist Müttehid Şu-
raları Cumhuriyeti ile Türkiya Büyük Millet Meclisi 
Hükûmeti’nin yapdığı bu muahede, cebir ve tahak-
küme değil hakka ve adalete istinad etmişdir. Şahsî 
veya muhitî ederek ve ihtiraslarla meşbû’ birer metbû’ 
veya tâbileri yerine şûra-yı ümmetle teşekkül etmiş 
iki halk hükûmeti tarafından imzalanmış ve milyon-
larla Rus ve Türk’ün namusu üzerine verdiği bir ahid 

olmuşdur. Bu ahid, evlâd ü insâlimizin de kemal-i 
hürmetle iktifa edeceği bir düstûr-i mübecceldir. 
Şarkda hürriyet ve muhadenet esaslarını temin eden 
bu muahedenâmeyi Kars’da kemal-i samimiyet-
le teati ederken temennî edelim ki bütün beşeriyet, 
istibdâd ve tagallübden pek yakında kurtulsun. Ve 
müşterek bir saadete kavuşsun. Millet Meclisi’mi-
zin tasdik etdiği bu tarihî vesikayı, kemal-i ta’zim ile 
takdim ederken milletim ve hükûmetim nâmına Rus 
Şuralar halkını ve hükûmetini selâmlamakla şeref-
yâb olurum, muhterem Yoldaş!

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 16 Mart 1921’de imzalanan ve bugünkü Gürcistan ve 
Ermenistan sınırlarımızın son şeklini aldığı Moskova Antlaşması, birkaç ay sonra Kars’ta düzenlenen 
bir konferansta teati edilmiştir (13 Ekim). İki tarafın hey’et başkanlarının konuşmaları, basında da yer 
almıştır. Bu konferansın o zamanki bir gazetede yer alan haberini olduğu gibi sunuyoruz.  

Yusuf Uramalı
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Yoldaş Kurnasof Kâzım Karabekir 
Paşa’nın nutkuna şu suretle 
mukabelede bulunmuşdur:

Çar ve müstebid hükümdarların cebir ve tazyi-
kından azade oldukları halde her iki büyük mem-
leketin kütle-i kâsibe ve mesaisini ve hükûmetlerin 
mütekabil itimad ve incizab-ı kulübüne ve yekdiğer-
lerini artık tamamen anlamış olduklarına müsteni-
den iki memleketin 16 Mart 1921’de akd eyledik-
leri Dostluk ve Kardeşilk Muahedesi’nden dolayı 
zatıâlilerini ve Türkiya Büyük Millet Meclisi’ni, aziz 
ve muhterem fevkalade murahhaslarını, o meşhur 
ve tarihî gün münasebetiyle hükûmetimiz ve Sovyet 
Rusya’nın bil’cümle kütle-i kâsibesi nâmına olarak 
tebrike müsâraat eylerim.

Rus ve Türk milletleri, düşmenlerin entri-
ka ve desâyisine kapılmayarak kendi hukuk ve 
istiklâllerini idame ve takviyeyi bileceklerine ve bu 
dostluğu uzun seneler idame etdireceklerine biz 
ümidvar bulunmakdayız. Şimdi artık uzaklarda kal-
mış olan muzlim seneler geçirmiş idik ki çarlar aha-
liyi taht-ı esaretde bulundurmak maksadıyla ta’kib 
eyledikleri siyasetle uzun muharebelere meydan 
vermişler ve iki millet arasında mütekabil bir kin 

ve befret tevlid eyleyerek her iki memleketin ahalisi 
birbirinin akrabası ve ahlâken birbirinin aynı bulun-
masına rağmen yekdiğerine takarrüblerine olanca 
kuvvetleriyle mümânaat etmişler. 

Şimdi ey aziz dostlarımız ve komşularımız! 20 
Temmuz 1921’de tasdik edilmiş olan işbu muahe-
deyi sizlere tevdi ederken Rusya’nın kütle-i kâsibe 
ve sâiyesi arzu edilmeyerek cebren husule getirilmiş 
olan itimadsızlığın artık zevâl ve nihayet bulduğuna 
emin bulunuyorlar. Dostluğumuzun nişane-i hatıra-
sı olarak yekdiğerimiz dest-i muhadeneti uzatarak 
bağıralım: Yaşasun Sovyet Rusya’sıyla Türkiye sıkı 
ve metin ittifakı! Yaşasun Türk-Rus milletlerinin 
rüesa-yı ordu ve kumandanları!

Hâkimiyet-i Milliye, 28 Eylül 1921

Kars Konferansı pazar ertesi 
günü açıldı

Konferansa Rus, Azerbaycan, Gürcistan, 
Ermenistan’ın hey’et-i murahhasaları iştirak etmek-
tedir. Bu münasebetle Kars’da pek samimî merasim 
icra edilmiş ve gece şenlikler yapılmışdır.

Kars: 27 Eylül-AA. Kars Konferansına iştirak 
edecek Sovyet Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan hey’et-i murahhasaları dün (26 Eylül) 
öğleden evvel saat on bir buçukda hususi trenle 
Tiflis’den Kars’a vasıl oldular. Ve Sovyetlerle Tür-
kiya arasında mevcud dostluğa ve samimiyete lâyık 
merasimle karşılandılar. istasyon Türk ve Sovyet 
bayraklarıyla donadılmışdı. İstasyondan hey’etlerin 
ikametlerine tahsis edilen binalara kadar takip 
edilen güzergâhda iki taraflı dizilmiş olan kıtaat-ı 
memurîn-i mülkiye ve ahali misafirleri hararetle 
selamlamışlardır. Ziyaretleri ve istirahatlerini mü-
teakip aynı günde öğleden sonra saat yedi buçuk-
da Kars Konferansı merasim-i mahsusa ile açıldı. 
Türkiya-Rusya ve Ermenistan murahhasları reisleri 
tarafından dostluk ve samimiyet hisleriyle meşbu 
nutuklar irâd olundu. 

Rus ve Kafkas hey’etlerinin şerefine Kars’da şen-
likler yapıldı. Ahali önlerinde muzıka olduğu halde 
mezkûr hey’etlerin ikametlerine tahsis edilen bina-
lara giderek gelişlerini tes’id etdiler.

Hâkimiyet-i Milliye, 29 Eylül 1921

Kâzım Karabekir.
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