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Ehli Ġslam olan eĢitsin bilsin  

Can sağ iken yurt vermeyiz düĢmana  

Ġsterse uruset neki var gelsin  

Can sağ iken yurt vermeniz düĢmana  

GurĢanın gılıncı geyinin donu   

Gavga bulutları sardı her yanı  

Doğdu göç yiğidin Ģan alma günü   

Can sağ iken yurt vermeniz düĢmana  

Asker olan bölüh bölüh bölünür   

Sandınızmı Kars Kalesi alınır   

Boz atlar üstünde gılıç çalınır   

Can sağ iken yurt vermeniz düĢmana  

Kavga günü namert sapa yer arar   

Er olan göğsünü düĢmana gerer   

Cemi ervah biznen meydana girer   

Can sağ iken yurt vermeniz düĢmana  

Ben Asfer'dir bilin urusun aslı   

Orman yabanisi balıhçı nesli   

Hınzır sürüsüne dalın kurt misli   

Can sağ iken yurt vermeniz düĢmana  

Hele Al'Osman'ın görmemiĢ zorun  

Din gayreti olan tedarik görün   

At tepin baĢkesin kazağı kırın   

Can sağ iken yurt vermeniz düĢmana  

ġenlik ne durursuz atları minin  

Sıyra gılınç düĢman üstüne dönün  

Artacahtır Ģanı bu Al'Osman'ın  

Can sağ iken yurt vermeniz düĢmana  

 

 Bir bölgede yaĢanan iklim koĢulları ister istemez, o bölgede yaĢayan insanlara tesir 

eder.  Bölge insanını, mizacından, giyimine, konuĢmasından, el-yüz hareketlerine varana 

kadar hükmü altına alır. DavranıĢından yahut konuĢmasından insanların nerede yaĢadığı 

konusunda çıkarımlarda dahi bulunulabilir. Biraz da kinayeli olarak Kars’ta dört mevsimin 
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yaĢandığı ancak bunlardan “üçünün kıĢ birisinin yaz” olduğu söylenir. Bulunduğu coğrafi 

konum itibariyle oldukça soğuk bir iklime sahip olan Kars, tarihi bakımdan da dört aĢama 

geçirmiĢ sayılır. Bunlardan birisi barıĢın, özgürlüğün, refahın yaĢandığı, diğer üçü ise 

savaĢlarla geçen dönemlerdir. Hatta tarihi boyunca o kadar el değiĢtirmiĢ o kadar farklı 

medeniyete ev sahipliği etmiĢtir ki her el değiĢiminde yaĢanan dramlar, acılar, savaĢlar iklimi 

ısıtacak boyuta gelmiĢtir.  

 Kaynaklara bakıp bu bölgenin geçmiĢini irdeleyecek olursak, karĢımıza acıdan baĢka 

bir Ģey çıkmayacaktır. Ġster tarihi ister edebi olsun kaynakların tamamına yakınında hep 

hüzünle anlatılır bölge. Zira “Serhat” olmak, çok Ģeyi göze almakla mümkündür ve Kars bu 

unvanı ziyadesi ile hak etmiĢtir. 

Tarihi Süreçte Kars 

Kars’ın bilinen ilk sakinleri Hurrilerdir. Bölge, daha sonra Urartuların iĢgaline uğrar 

ve M.Ö. 7. asırda Ġskitler, bu bölgeye hâkim olurlar. M.Ö. 6. asırda Perslerin istilâsına uğrar. 

M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı Ġskender, Persleri yenerek burasını ele geçirir. M.S. 2. asırda 

Romalıların eline geçen bölge, daha sonra Partlar ve onların yerine geçen Sâsânîler ile 

Romalılar arasında el değiĢtirir. M.S. 395’te Roma ikiye bölününce bu bölge, bütün Anadolu 

gibi Doğu Roma (Bizans)’nın payına düĢer. Yirmi senelik Bizans hâkimiyetinden sonra 

büyük Türk Hakanı Selçuklu Sultanı Alparslan 1064’te Ani’yi fethederek Bizanslıları buradan 

atar. Kars, Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilen ilk parçası olur.   

1239’dan sonra sırasıyla Moğollar, Ġlhanlılar, Celâyirliler, Tîmûrlular, Karakoyunlular 

ve Akkoyunlular bölgeye hâkim olurlar. Safevîler, Akkoyunlu Ġmparatorluğunu yıkınca, 

mirasına konarak Kars’a hâkim olurlar. Bu sırada Osmanlı Devletinin sınırları da Kars’a 

dayanır. Yavuz Sultan Selim Han, Çaldıran Seferinden dönerken Kars Kalesi yakınında 

konaklar. Kars ve çevresi, 1534’te Kanuni Sultan Süleyman Hanın ilk yıllarında Safevîlerden 

Osmanlılara geçer.  

1807’de Ruslar, Kars’a kadar yaklaĢır fakat Osmanlı ordusu, Rusları yenerek, Tiflis’e 

geri çekilmek mecburiyetinde bırakır. 1821-1823 arasında Ġranlılar, Kars topraklarına akınlar 

yaparak Osmanlıları yıpratırlar. Sonra da Ruslar, saldırarak 15 Temmuz 1828’de Kars’ı iĢgal 

ederler.  

Doksanüç Harbi denen 1877-1878 Türk-Rus Harbinde Kars çevresinde dünyâ çapında 

önem taĢıyan muharebeler olmuĢtur. Bu tarihte Kars 20 bin nüfuslu ve 25 camili bir kale 

Ģehridir. MüĢir Gazi Ahmet Muhtar PaĢa, sayıca üstün Rus kuvvetlerini üç meydan 

muharebesinde de yener. MüĢir Gazi Muhtar PaĢa dördüncü bir savaĢa girmez. Osmanlı 

ordusu kazansa bile ordunun zayiatı ile bütün doğu bölgesi Rusları durduracak bir güçten 

mahrum kalacaktı. Böyle stratejik sebeplerle orduyu Erzurum’a geri çeker. Bu sebeple Kars, 

18 Kasım 1877’de üçüncü defa iĢgal edilmiĢ olur. Ruslar, üç gün üç gece Kars’ı yağma 

ederler. Bütün cami, türbe ve tarihi eserleri imha edip Müslüman Türk halkını korkunç bir 

katliam ile öldürürler. Kars’ı, Tiflis’te bulunan Kafkasya Umumi Valiliğine bağlarlar. 1878-

1881 arasında üç yıl içinde 82.000 Türk, Kars’ı terk edip, Erzurum çevresine yerleĢtirilir. 

1897’de Kars’ta yüzde 51 Türk kalır; 1914’te Türklerin miktarı yüzde kırka iner. Birinci 



Dünya Harbinde Ruslar, Kars Türklerini Osmanlı ordusuna yardım ediyor diyerek katlederler. 

Bu katliamdan sadece 22.000 Türk kurtularak Bakü’deki Müslüman Cemiyetinin himayesinde 

girerler.  

1918 baĢında Osmanlı ve müttefiklerine yenilen Rusya, Brest-litovsk Muahedesi 

(AntlaĢması) ile Kars, Artvin ve Batum’u Osmanlı Devletine terk ederler. Sonra Ġngiltere ve 

müttefikleri galip gelince, bu antlaĢmayı kabul etmeyip, Ruslarla beraber Kars’a Ermeni 

doldurup, Kars’taki bütün Türkleri katlettirirler yalnızca üç Türk kurtulur. Posof ve Ardahan’ı 

ise Gürcüler iĢgal ederler. 

Türk Ġstiklâl Harbinde 15’inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir PaĢa, 30 Ekim 

1920’de Kars’ı kurtarır. Kars Kalesine Ģanlı Türk Bayrağını 34. Alay subaylarından YüzbaĢı 

Abdurrahman Bey “Besmele-i Ģerif” ile yeniden çeker. Rusya 16 Mart 1921 Moskova 

Muahedesi ile Batum hariç olmak üzere, Kars ve Artvin’in Türkiye’ye iadesini kabul eder. Bu 

muahede, 13 Ekim 1921 Kars Muahedesi ile Ermenistan ve Gürcistan tarafından da kabul 

edilir. Hıristiyan azınlıklar Kars’ı boĢaltırlar ve Ģehrin eski sakinleri yurtlarına deri dönerler. 
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 Acı Bir Hatıra 

 Tarihin her bir günü acılarla yaĢayan Kars’ta anlatılması zor olan o kadar hadise var 

ki, okurken yahut dinlerken insan insanlığından utanıyor. En vahĢi yaratığın da en mükemmel 

varlığın da insan olduğu bir kez daha doğrulanmıĢ oluyor.  

 Fahrettin Erdoğan “Türk Ellerinde Hatıralarım”
2
 adlı eserinde doğu bölgelerini gezip 

gördüklerini anlatırken, eserin bir yerinde Kars’ın “Katranlı” köyünde yaĢadıklarını Ģöyle 

aktarıyor: 

 “En büyük felaketi Katranlı
3
 köyünde haber aldık. Mahmut Ağa’yı da beraberimizde 

alarak oraya gittik. Türkmen köylerinden kaçıp da Allah-u Ekber’den aĢıp, Oltu’ya geçmek 

isteyen kadın, kız, küçük çocukların Rum Köylüler yolunu keserek bunları Katranlı köyüne 

toplamıĢlardı. Bunlardan 1200’ünü bir saman damına, 200’ünü de ayrı bir saman damına 

toplayarak; geceleyin Ermeni ve Rum gençleri bu kadınların içine dalarak 7 yaĢındaki 

masumların dahi namusuna tecavüz ettikten sonra öldürmüĢler. Bütün paralarını vesairelerini 

aldıktan sonra, kapılara kurdukları makineli tüfeklerle biçmeye baĢlamıĢ ve sonra, kuru otlar 

getirip bu damlara yığmıĢlar ve ateĢ vermiĢlerdi. 1200 kiĢinin yakılmasından sonra saman 

damının direğine kurĢun kalemle yazılan Ģu satırları gördüm: 
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“ Ey Türk kardeĢlerim, bir gün elbet, mazlumların katledildiği buraya geleceksiniz. Ermeni ve 

Rumlar bizi buraya topladılar, 24 saat aç ve susuz bıraktılar. Geceleyin aramıza dalarak kadınların ve 

çocukların namuslarına taarruz ettikten sonra makineli tüfekleri kurdular. Ben de kurtulamayacağımı 

bilerek bu yazıyı yazdım. Bizim intikamımızı aldığınızda zulümle öldürülen bu masumların ruhu Ģad 

olacaktır.                                                                           

                                                                                                             Ġmza  

Kara Hamzalı Molla Bekir”
4
 

 

Bizler hafızası iyi olmayan bir millet değiliz. Tarihte neler yaĢadığımızı, dostumuzu, 

düĢmanımızı bilen, asil, soylu bir milletiz. Neler yaĢadığımızı hangi acıları çektiğimizi 

birilerinin hatırlatmasına gerek olmadan biliriz. YaĢadıklarımızı da yaĢatanlara yaĢatma 

gücüne sahibiz ve muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcudiyetinden 

de haberimiz var. Ancak asil millet olmak, vicdan taĢıyor olmak bizi onlar kadar alçaltmıyor. 

Ġnsan “ahsn’ül-takvim”dir ama aynı zamanda “esfelesafilin”in de değiĢmez mümtaz adayıdır. 

Tercih insanın elindedir.  

Bu topraklar bugüne kolaylıkla gelmedi. Bizzat babamdan duyduklarıma göre, yakılan 

samanlığın duvarlarında taĢlar arasından insan yağı çıkmıĢ ve kokudan bu bölgeye aylarca 

yaklaĢılamamıĢ. Bilindiği gibi insan eti diğer canlılara göre daha yağlıdır. Bu bölgede bu 

türden yanık samanlıklara çokça denk gelinir. Bunların hepsi vurulmuĢ birer mühürdür. 

ĠnĢallah Akif’in duası gibi bu millet bir daha bunları yaĢamaz. 

ġenlik’in Dik DuruĢu 

Mehmet Arif Bey, meĢhur “BaĢımıza Gelenler” adlı eserinde Kars halkı ile alakalı Ģu 

bilgilere yer vermektedir: 

“ ĠĢte Kars ahalisi bu Ģekilde iki ateĢ arasında kaldığı halde sabır ve metaneti elden 

bırakmamıĢtır. Özellikle silaha sarılarak yükümlü askerlerle beraber düĢmana saldırmaları ve 

yiğitlikleri, vatan evlatlarının daima dilinde dolaĢmalı ve tarih sayfalarını süslemelidir. 

Hakları inkâr olunamaz. Kırım savaĢında meydana gelen meĢhur Kars kuĢatması ve 

savunmasında da bu adamlar yine aynı Ģekilde ve hatta daha fazla mertlik ve kahramanlık 

göstermiĢlerdi. Bu defa da geceli gündüzlü topa tutuldular, çok evler yıkıldı. Kadın, erkek ve 

çocuk niceleri Ģahadet mertebesine vardı. Allah cümlesine rahmet eylesin.”
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Tüm bu acılar yaĢanırken asla bağımsızlığından ve vatanseverliğinden ödün vermeyen 

halk, usta âĢık ġenlik’in dilinden Ģunları söyler: 

Rusların ilk Çıldır kaymakamı olup uzun müddet merkez Zurzuna’da kalan Karabağ 

Ermenilerinden Andon adlı bir askeri-kaymakam, yanında kazak atlıları olduğu halde, Köğas 

(Köyhas) köyünde Ġsmail ağanın otağındaki derneğe ansızın uğrayınca Çıldırlı ÂĢık ġenlik’le 

karĢılaĢıyor. Anadili Türkçe olan Andon Karabağ ağzıyla: 
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 Arif, Mehmet, 93 Osmanlı-Rus Harbi ve BaĢımıza Gelenler, (Haz. Yahya Kemal TaĢtan), Akçağ Yayınları, 

Ankara 2006, s. 143 



“-ÂĢık, sizin Osmanlıyı Urus PadiĢahı alt etti; bu kadar askerini kırdı, yesir etti, bir bu 

kadar da yerini aldı. Ġndi de size yol, köprü ve Ģehirler yaptırmaya baĢladı. Sizlerden ne vergi 

ne de asker alınmıyor. Ġndi düzünü söyle görüm bu devletlerden hangisi daha koçaktır, 

hangisini daha çok istersin? Bunları bize saz ile anlat” yollu sözler söylüyor. Bunun üzerine 

“baĢı gitse doğruyu söyleyeceğinden” ġenliğin vereceği cevabı kestiren otaktaki ağalardan 

çoğunun benzi uçuyor, kaĢla-gözle iĢaret ediyorlar. ġenlik de bütün Karslıların duygusuna 

tercüman olarak, pek yaygın bulunan Ģu koçaklamayı söylüyor: 

 

Hulüs-i kalbimden bilsen fikrimi 

Men Allahtan Al-Osman’ı isterem 

Merhamet sahibi, irahmi gani 

Nesl-i Mürsel,hükm-i hanı isterem 

 

  

Süleyman mülkünde ber karar duran 

Muhammed-i Vekil, makam-ı nuran 

Hıfzının ezberi Ayet-i Kuran 

Salâvat-i ol Süphanı isterem 

  

Osmanlı askeri Ģahlar serveri 

Kaf’tan Kaf’,zir-izeminden beri 

Dilinde salâvat zikri, ezberi 

Hükmetmeye birce onu isterem 

  

Emr-i hak yedinden çekilmiĢ kalem 

VarmıĢ bir ettiğim, yetiĢir belam 

Hükmünde saltanat, adlinde âlem 

Divanında Ģevket, Ģanı isterem 

  

Gamgindir bu sefil ġENLĠĞ’in Ģadı 

Hiç fikrimden çıkmaz Al-Osman adı 

Gidiptir dünyanın lezzeti, tadı 

MahĢer günü bir mekânı isterem 

  

Payidar olmaz zalim 

Yiğide neyler ölüm 

ĠĢte boynum sal kılıç 

Doğruyu söyler dilim.
6
 

 

Bu bir dik duruĢun, kabullenemeyiĢin ifadesidir ve bu sözler de yerde kalmamıĢtır. 

Bugün hala mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü dalgalanıyorsa bunun kıymeti bilinmelidir. Yeni 

yetiĢen nesiller tarihi mutlaka okumalıdırlar. GeçmiĢini bilmeyen neslin, geleceğinin 

olamayacağı su götürmez bir gerçektir.  

 

Konuyla alakalı daha geniĢ bilgi edinmek isteyenler için aĢağıya bir kitap listesi 

eklemenin yararlı olacağına inanıyoruz. 
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