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SUNUŞ 

İçinden geçtiğimiz yıllarda bizim için son derecede önemli bir 

hadisenin, Türk Millî Mücadelesinin çeşitli safhalarının ve dönüm 

noktalarının 100. yıllarını idrak ediyoruz. 1918 Yılında Osmanlı Devleti’nin 

dahil olduğu İttifak Devletlerinin mağlubiyetiyle biten Birinci Cihan 

Savaşı’nın akabinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile ülkemiz İtilaf 

Devletlerinin işgaline açık hâle gelmişti. Ordular terhis edilmiş, 

tersanelerimize girilmiş, elde kalan vatan toprakları da işgallere maruz 

kalmıştı. Böyle bir ortamda, İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu 

tarafından işgal edilmesinin olumsuz havası içinde,19 Mayıs 1919’da 

Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde vatanın bütünlüğü ve 

milletin bağımsızlığı için büyük bir direniş başladı. Daha önce Anadolu’ya 

geçen Kazım Karabekir Paşa’nın Doğu Anadolu’daki direnişi örgütlemek 

için yaptığı faaliyetler elbette çok önemliydi. Mustafa Kemal Paşa ve 

arkadaşlarının Amasya Tamimi’nde çerçevesini çizdikleri hedef 

doğrultusunda Erzurum’da toplanan Kongre’ye katılmaları, görevden 

alınması üzerine askerlikten istifa eden Mustafa Kemal Paşa’nın Kongre 

Başkanlığına ve neticede teşkil edilen Temsil Heyeti Başkanlığına seçilmesi, 

ardından Sivas’ta toplanan Kongre ile müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin tek 

çatı altında toplanması ve Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişi 1919 

yılının mühim gelişmeleriydi. Misak-ı Millî’nin kabulü, son Osmanlı 

Meclisi’nin dağılması üzerine Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip Büyük 

Millet Meclisi’nin toplanması artık Türk Milleti’nin mukadderatını kendi 

ellerine aldığını dünyaya ilan ediyordu. Doğu’da Kazım Karabekir Paşa 

önderliğinde Ermeni çetelerine karşı yürütülen mücadelenin başarıya 

ulaşması, ülkenin diğer kesimlerinde cereyan eden işgallere ve iç isyanlara 

karşı daha güçlü bir şekilde cevap verilmesinde etkili olacaktı.  
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1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan üç vilayetimizden biri 

olan Ardahan, Rusya’da meydana gelen Bolşevik Devrimi’nden sonra 

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Brest-Litowsk Antlaşması ile 

tekrar vatan topraklarına katılmıştı. Ne var ki Mondros Ateşkes 

Antlaşmasında “elviye-i selase”nin yani üç ilin (Kars, Ardahan, Batum) 

boşaltılması şartı yer aldığından İngilizlerin Millî Şura Hükümetini 

dağıtmasıyla yöre işgale uğradı. Bölge halkının direnişi ve Kazım Karabekir 

Paşa’nın komutanlığındaki askeri güçlerimiz sayesinde Ardahan 23 Şubat 

1921’de işgalden kurtulmuş oldu. 

Bir toprak kılıçla elde edilebilir ama orayı vatan yapmak; Fatih Sultan 

Mehmed’in “Hüner bir şehr bünyad etmektir/Reaya kalbin abad etmektir” 

beytinde de ifade edildiği üzere, vatan topraklarını imar ve inşa etmek ile; 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi bilim ve sanatla, muasır 

medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmakla olur. Onun içindir ki Türk 

Ocakları kurulduğu tarihten bugüne Türklüğün kültür, bilim ve eğitim 

alanlarında yükselmesi için gayret göstermektedir. Bu kapsamda, Türk 

Ocakları Ardahan Şubesinin bu önemli hadisenin 100. Yılı dolayısıyla 

hazırladığı “İstiklâlinin 100. Yılında Ardahan” adlı bir armağan kitap, bu 

güzel ilimizin tarihten sanata, edebiyattan ekonomiye çeşitli yönleriyle ele 

almaktadır. Şube Başkanımız Mirza Polat ve çalışma arkadaşlarını böyle bir 

girişim için yürekten kutlarım. Kitaba yazdıkları bölümlerle katkıda bulunan 

akademisyenlere de teşekkürlerimi sunarım.  

Prof. Dr. Mehmet ÖZ 

Türk Ocakları Genel Başkanı 
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ÖNSÖZ 

“Ehli İslâm olan işitsin bilsin, 

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.” 

Çıldırlı Âşık Şenlik 

İnsanoğlu, varolduğu günden itibaren kendini konumlandırdığı 

noktadan dünyayı algılamaya ve anlamaya çalışmıştır. Bu bakımdan çevreyi 

dünyalaştırma serüveni ile insan, kendine bir tarihsel varlık alanı oluşturur. 

Yaratılmışlar içinde insandan başka hiçbir canlının kendisine tarihsel bir 

varlık alanı yaratması mümkün değildir. Bu, insanın eşref-i mahlukat 

olmasının bir gereğidir. Toprağın vatanlaşma serüveninde insan, üzerinde 

yaşadığı çevreyi anılaştırarak ondan anlamlı bir dünya kurar. Yüzyıllar boyu 

süren bu oluşum, coğrafyadan vatana uzanan bir köprü niteliğindedir. Bu 

durum, insanın kendi varoluş mücadelesiyle beraber varolduğu mekânla 

ontolojik bir bağ kurması ile mümkündür. Bu bağ tarihsel bir yaşantı 

dizgesine işaret eder. Yaşam, toplumsal bir varlık olan insanın hayatını 

derinden etkileyebilecek savaş ve ölüm olgularını öne çıkarır.  

Ardahan; folkloru, tarihsel birikimi ve stratejik önemi ile ülkemizin 

Kafkaslara açılan kapısı niteliğindedir. Bu kapı, Türk dünyasından 

Anadolu’ya önemli duraklardan biri olarak kültürel tarihimizde de ayrıcalıklı 

bir konuma sahiptir. İskitlerden bu yana Türk kavimlerinin geçiş ve durak 

noktalarından olan Ardahan, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış 

olmanın yanında, Türk kimliğini her dönem ve her şartta muhafaza etmiş ve 

bugünlere taşımıştır.  

İçinde bulunduğumuz yıllar milletimiz açısından pek çok önemli 

hadisenin 100. yıllarının anıldığı ve kutlandığı yıllardır. 20. yüzyıl Türk 

milletinin bir varoluş mücadelesi vererek, esaretin zincirlerini kırdığı ve 

emperyal güçlere karşı göstermiş olduğu ulusal direniş ile mazlum milletlere 



x 

örnek olduğu yüzyıldır. Kırk yıldan uzun bir süre Rus esaretinde kalan ve 

sonrasında işgale uğrayan Ardahan, bölge halkının vermiş olduğu mücadele 

ve Kazım Karabekir Paşa idaresindeki askerlerin sayesinde 1921 yılında 

esaretten kurtulmuş ve Anavatan topraklarına tekrar kavuşmuştur.  

İstiklâl mücadelesinin verildiği 1921 yılının üzerinden bir asırlık bir 

sürenin geçmiş olması münasebetiyle Ardahan  Türk Ocağı olarak elinizde 

olan bu armağan kitabı çalışmasını yapmaya karar verdik. “İstiklâlinin 100. 

Yılında Ardahan” başlıklı bu kitap herşeyden önce Ardahan’ın tarihten 

edebiyata, sanattan müziğe, sanat tarihinden folklora bir çok alanda 

irdelendiği disiplinlerarası bir çalışmadır.  

Kitabın ilk bölümü olan “ Dil-Folkor-Edebiyat” kısmında Ardahan’da 

kullanılan sözcüklerin kökeni üzerine spesifik bir değerlendirme yapılmıştır. 

Ardahan’daki millî direnişin kazanılmasında başat rol üstlenen ve halkı 

dinamik tutan aşıkların yapmış oldukları faaliyetler ve yazmış oldukları 

destanlardan hareketle bölge tarihindeki önemli hadiselerin tespit ve tayini 

yapılmıştır. Ayrıca Ardahan folklor çalışmalarına ışık tutacak olan kültler, 

halk hekimliği ve çocuk oyunları ile Ardahan’ın yetiştirmiş olduğu önemli 

bir edebiyat ve sanat insanı olan Dursun Akçam’ın eserlerindeki bazı temalar 

eleştirel yaklaşımlar ile okuyucunun istifadesine sunulmuştur.   

Çalışmanın ikinci bölümü olan “Tarih-Sanat Tarihi” kısmında 

kaleler, kuleler ve höyüklerinde yapılan tespitlerden hareketle Ardahan’ın 

eski çağ tarihine ışık tutulmuştur. Ayrıca yakın dönem Ardahan tarihi mercek 

altına alınarak Çarlık  Rusya ile yapılan 93 harbinin Avrupa basınındaki 

yansımaları, Çarlık Rusya’nın bölgedeki siyasi, ekonomik ve kültürel 

faaliyetleri farklı konu başlıkları halinde arşiv belgeleri ışığında incelenmiş 

ve değerlendirilmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Ardahan’dan 

seçilen milletvekili Tahsin Uzer Bey’in faaliyetleri ve litartürde kullanılan 

yanlışlıklar üzerinde durulmuş ve 1931 yılında Türk Ocaklarının kendini 

feshetmesinden sonra kurulan Halkevlerinin Ardahan’daki gelir ve gider 

durumlarından, yapmış oldukları kültürel, sosyal ve siyasal faaliyetlere kadar 

pek çok konu masaya yatırılmıştır. Yine aynı bölümde sanat tarihi alanına ait 

sahadan gözlem, inceleme ve derleme ile ortaya konulan ve Ardahan’da halı 

ve kilim dokumacılığı ile bakır kapların incelendiği çalışmalar alan üzerine 

çalışma yapacak kişilere yeni yollar açacaktır.  
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Kitabın üçüncü bölümü olan “Ekonomi” kısmında sosyoekonomik 

göstergeler ile Ardahan ekonomisi mercek altına alınmıştır.  Bunun yanında 

sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önemli bir unusuru olan turizmin 

Ardahan’ın kalkınmasındaki katkıları sebep ve sonuçları ile birlikte ortaya 

konmuştur. Diğer bir çalışmada ise özellikle son dönemde popülerliğini 

arttıran coğrafi işaretli ürünlerin  Ardahan ekonomisine potansiyel etkileri 

irdelenmiştir.  

Çalışmanın dördüncü bölümü olan “Müzik” kısmında zengin bir halk 

kültürüne sahip olan Ardahan’da muhtelif zamanlarda derlenmiş ve TRT 

repertuarına girmiş olan 29 türkü her yönüyle incelenmiştir.  

Kitabın beşinci ve son bölümü olan “Söyleşiler-Anılar” kısmında 

Türkoloji alanında bir otoroite olarak kabul edilen Prof. Dr. Ahmet Bican 

Ercilasun ile Ardahan üzerine yapılan söyleşi ve Posof’tan derlenmiş olan 

bir İstiklal Savaşı hatırası yer almaktadır. Ayrıca anılar kısmında Ardahan’a 

duyulan sevgi ve muhabbetin yazıya döküldüğü, söz ve müziği Prof. Dr. 

Alper Karadağ’a ait olan “Serhat Yurdum” isimli bir de türkü bulunmaktadır. 

Elinizdeki bu çalışma, binlerce yıllık bir öykünün metinleşmesidir. 

Alanında uzman bir çok akademisyenin katkı sağladığı çalışmamız, Ardahan 

araştırmalarına yeni bir soluk getirme amacı taşımakla birlikte bu 

toprakların vatanlaşma sürecinde canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize 

bir saygı duruşu niteliğindedir.  

Çalışmanın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen çalışma 

arkadaşlarıma ve kitabımıza kıymetli vakitlerini ayırarak birbirinden değerli 

akademik çalışmalar ile katkı sunan tüm akademisyenlerimize 

şükranlarımızı sunarız. İstiklalinin 100. Yılında Ardahan armağan 

kitabının yayımlanmasında desteklerini esirgemeyen Ardahan Valisi Sayın 

Hüseyin ÖNER’e ayrıca teşekkür ederiz. 

   Mirza POLAT 

     Türk Ocakları 

 Ardahan Şubesi Başkanı 

Eylül 2021, Ardahan 
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ARDAHAN AĞZINDA KULLANILAN“KORUT ~ 

KÖRÜT” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE 

Mayrambek OROZOBAYEV
*
 

Giriş 

Ağızlar dilin zenginliğidir. Bilindiği üzere bugüne kadar yapılan 

filolojik çalışmaların bir kısmı ağızlarla ilgili olup genellikle onların 

derlenmesi, dilsel özellikleri, sınıflandırılması, sözlüğünün oluşturulması vd. 

gibi konular üzerinde durulmuştur. Ancak ağızlar ile ilgili tartışmalar, onları 

çeşitli açılardan araştırma, kayıt altına alma meseleleri henüz istenilen 

seviyeye ulaşmış değildir. Örneğin, Türkiye Türkçesinin günümüzde kaç 

tane ağzının ya da onların hangi alt ağızlarının olduğunu söylemek güçtür. 

Böyle bir durum Türkçenin diğer kolları için de geçerlidir. Ağızların en 

önemli özelliklerinden biri ve en çok ilgi çeken tarafı, ölçünlü dilde olmayan 

pek çok dilsel unsuru; kavramları, atasözleri, deyimleri, terimleri, ses ve 

şekil bilgisi özelliklerini barındırmasıdır. Bu unsurları tespit ederek kayıt 

altına almak, onları çeşitli yönlerden uygun yöntemlerle ele alarak 

incelemek, elde edilen bulguları bilim çevresine sunmak günümüz 

Türkologlarının önemli vazifelerinden sayılır.  

Burada çalışmamızın Ardahan ağzıyla ilgili olmasının bazı sebepleri 

üzerinde durulması gerekir.  

Bilindiği üzere Ardahan ağzının temel özelliklerinin biri, Oğuzcanın 

yanı sıra bazı Kıpçakça dilsel unsurların da göze çarpması ve söz varlığı 

açısından kökeni Türkçeden tamamen farklı olan Gürcüce, Ermenice, Rusça 

vd. gibi bazı dillerden kopyalanmış kelime zenginliğine sahip olmasıdır. 

Ayrıca günümüz yazı dilinde Eski Türkçeden beri kullanılagelen ancak 

* Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve

Edebiyatları Bölümü. E-posta: m.orozobaev@gmail.com 
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kısmen de olsa anlam kaybına uğramış bazı sözcüklerin Ardahan ağzında 

olduğu gibi korunmuş olması ona ayrı bir değer katmaktadır. Bu şekilde 

anlamını korumuş sözcüklerin başında hayvancılıkla ilgili sözcükler 

gelmektedir. Ardahan ağzındaki hayvan ve hayvancılık mesleğiyle ilgili 

sözcükler irdelendiğinde genel olarak şunlar söylenebilir:  

1) Öncelikle Ardahan ağzının hayvan ve hayvancılıkla ilgili oldukça 

zengin söz varlığına sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bunun sebebini, 

hayvancılık mesleğinin bölge halkının asırlardır başlıca uğraşılarından 

olmasına bağlamak mümkündür.  

2) Ardahan yöresinin ağız özelliklerine göre şekillenmiş ancak Eski 

Türkçeden beri kullanıla gelen anlamlarını korumuş öz Türkçe sözcükler 

çoktur: hağıl, kalah, yatah, gön, yelin vd. gibi. 

3) Diğer dillerden kopyalanmış ancak kopyalanırken bazı ses veya 

anlam değişimine uğramış alıntı sözcüklerin olduğu anlaşılmaktadır: 

hoştayn, hıra, didan, nigor, zebun vd. gibi. 

4) Henüz kökeni belirlenememiş sözcüklerin olduğu da bilinmektedir: 

korut, kura, gedek, düğdi vd. gibi  

Ardahan ağzındaki hayvancılıkla ilgili dikkat çeken unsurların biri de 

hayvan yavruları için kullanılan isimlerdir. Taramalar sonucu elde edilmiş 

verilerden de anlaşıldığı üzere Ardahan ağzında hayvan yavruları için 

kullanılan çok fazla terim mevcuttur. Özellikle sığır, at, koyun, keçi, manda, 

köpek yavrularıyla ilgili kullanılan sözcükler bir hayli fazladır. Aralarında 

bılık ~ bılıh “yeni doğmuş buzağı”, mözik ~ mözih “iki yaşına girmiş inek 

yavrusu”,  gedek “manda yavrusu”, didan ~ digan “kuzu, oğlak”, bidik 

“köpek yavrusu”, kutik ~ gutih “köpek yavrusu”, zağar “enik, yavru köpek”, 

cindal “kedi yavrusu”, kırik ~ kuruk ~ kurüh “iki yaşındaki tay”1 vd. gibi 

Türkçenin tarihî sahalarında pek karşılaşmadığımız ve kökeninin başka 

dillere dayanıldığı düşünülen dikkat çekici bazı sözcükler de bulunmaktadır. 

Bu zenginliğin başka sebeplerinden biri de bölgede hayvan yavrularının 

büyüme esnasındaki yaş özellikleri (yeni doğan, altı aylık, bir yaş, bir buçuk 

                                                        
1 Erhan Aksakal, Ardahan’ın Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığı, Ardahan Üniversitesi 

SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ardahan. 2017; Yakup Erbaşı, Ardahan İli Damal 

İlçesi Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük), Trakya Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Edirne, 2019. 
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yaş, iki yaş, iki buçuk veya üç yaş, dört yaş) ve cinsiyetlerine göre ayrı ayrı 

terimlerin kullanılmasıdır. Örneğin, inek yavrularıyla ilgili bılık ~ bılıh “yeni 

doğmuş buzağı”, dana “henüz süt emme dönemini bitirmemiş buzağı”, 

gemlik ~ gemlih “iki yaşındaki erkek inek yavrusu”, mözik ~ mözih “iki 

yaşına girmiş inek yavrusu”, damdançıkma ~ damdançıhma “İki yaşındaki 

buzağı”, öğür ~ öğür alan “üç yaşına girmiş inek yavrusu”, düğe ~ düve ~ 

düye “iki üç yaşındaki dişi inek yavrusu”, tosun “iki üç yaşındaki erkek inek 

yavrusu”, doğan “üç yaşına girmiş erkek inek yavrusu” vd. gibi sözcükler 

mevcuttur.2 Bunun dışında hayvan yavrularının rengine, cinsine, vücut 

uzuvlarına, karakter yapısına, hareketlerine ve diğer özelliklerine göre de 

verilmiş isimlere rastlanmaktadır.  

Çalışmamız makale düzeyinde olması sebebiyle ele alınan konu 

Ardahan ağzında kullanılan korut sözcüğü ile sınırlandırılmıştır. Araştırma 

nesnesi olarak seçmiş olduğumuz bu sözcüğün kökeni bazı kaynaklarda 

belirsiz olarak işaretlenmiştir. Çalışmamızda bu sözcüğün kullanım alanı, 

yapısı, anlamı ve kökeni art zamanlı ve eş zamanlı karşılaştırma yöntemiyle 

derinlemesine irdelenmiş olup bu vesileyle ağız araştırmalarına küçük de 

olsa katkı sağlamak ve bu tür konulara araştırıcıların dikkatini çekmek 

amaçlanmıştır.     

“Korut ~ Körüt” Sözcüğünün Kökeni 

Aksakal, “Ardahan’ın Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığı” 

başlıklı tez çalışmasında sözcüğün Ardahan’ın Damal ilçesinde korut, Çıldır 

ilçesinin Aşıkşenlik köyünde ve Posof ilçesinin Aşıkzülali köyünde körüt 

biçimlerinde görüldüğünü ve “Bir yaşındaki erkek keçi” anlamında 

kullanıldığını belirtmiştir. Söz konusu kaynakta sözcüğün kökeninin belirsiz 

olduğu da işaret edilmiştir.3 Sözcük, Derleme Sözlüğü’nde de korut “Bir, iki 

yaş arasında erkek keçi yavrusu, oğlak”4 şeklinde geçmektedir. Sözcüğün 

genellikle Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesindeki Kars, Ardahan, Erzurum, 

Erzincan ve Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Bayburt, Gümüşhane ve 

Artvin (Şavşat) illerinde kullanıldığı ve korit, korıt, ḳorud, körit, görüt, körüt 

2 Aksakal, Ardahan’ın Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığı, s.122-131 
3 Aksakal, Ardahan’ın Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığı, s. 148.  
4 Derleme Sözlüğü VIII, TDK Yay., Ankara, 1975, 2929   
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varyantlarının olduğu anlaşılmaktadır.5 Bunlardan korut, körüt, görüt 

varyantlarının seyrek de olsa İç Anadolu Bölgesinin Sivas, Kayseri, Nevşehir 

illerinde görüldüğü kayıtlara geçmiştir6. Derleme Sözlük’te ayrıca korut 

sözcüğü ile aynı anlama gelen ve Adana ağzında kullanılan körüz 

sözcüğünün geçtiğini da belirtmek gerekir. Bu sözcüğün “Bir, iki yaş 

arasında erkek keçi yavrusu, oğlak” anlamının dışında “2. Cılız kalmış, 

büyümemiş keçi yavrusu. 3. Vaktinden evvel tekeye gelerek yavrulamış 

keçi” anlamları da görülmektedir7.  

Çalışmamızda sözcüğün tarihsel gelişim sürecini takip edebilmek ve 

mümkünse kökenini tespit etmek için Eski Türkçe yazıtları başta olmak 

üzere Türkçenin tarihsel sahaları (Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Çağatay ve 

Eski Anadolu Türkçesi) ile ilgili ulaşabildiğimiz pek çok kaynak taranmış, 

ancak söz konusu korut~körüt sözcüğünün veya diğer varyantlarının geçtiği 

herhangi bir kaynağa rastlanmamıştır. Aynı zamanda günümüz Türk 

lehçeleri ve ağızları ile ilgili sözlükler de taranmış olup sözcüğün 

kullanımıyla ilgili herhangi bir net bulgu ve veriler elde edilememiştir. Bu 

durumda bahis konusu sözcüğün başka dillerden kopyalanmış olma ihtimali 

de düşünülmüş ve eldeki Arap, Fars, Gürcü, Rumen, Ermeni ve Rus dili ile 

ilgili sözlükler de taranmıştır. Bunlardan sadece M. Kanar tarafından 

hazırlanmış olan Farsça-Türkçe Sözlük’te ele alınan korut sözcüğüyle ilişkili 

olabileceğini düşündüğümüz “1. küçük, ufak. 2. çocuk, küçük çocuk. 3. ince, 

dakik, 4. bozuk (para)” anlamlarında kullanılan bir hord sözcüğüne 

rastlanmıştır8. Bütün bunlar korut ~ körüt sözcüğün kökeniyle ilgili kimi 

varsayım ve gözlemlerimizden yola çıkarak aşağıdaki gibi kendi 

düşüncelerimizi ileri sürmemize vesile olmuştur.   

Korut ~ körüt sözcüğünün kökenini irdelerken ilk aklımıza gelen ve 

bununla kökensel bir bağ kurulabileceğini düşündüğümüz sözcük Karahanlı 

Türkçesinden bu yana takip edebildiğimiz körpe “filizlenen (bitki, meyve); 

zamanından sonra doğan kuzu, deve yavrusu ve buzağı”9 sözcüğü olmuştur. 

Bilindiği gibi Türkçenin lehçe ve ağızlarında körpe sözcüğünün körpö, 

                                                        
5 Derleme Sözlüğü VIII, s. 2929, 2969; Efrasyap Gemalmaz, Erzurum İli Ağızları III, AYK 

Yay., Ankara, 1995, s. 203 
6  Derleme Sözlüğü VIII, s. 2929; Derleme Sözlüğü VI, TDK yay., Ankara, 1972, s. 2164 
7  Derleme Sözlüğü VIII, s. 2969  
8 Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Sözlük, İstanbul, 2013, s. 653 
9 Ahmet Bican Ercilasun ve Ziya Akkoyunlu, Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t-Türk, Giriş-

Metin- Çeviri-Notlar-Dizin, TDK Yay., Ankara, 2015, s. 740 
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körbü, körbö, korpo, korpa, kürpe, kirpe, kurpe, görpe, gorpe gibi varyantları 

ve “yeni doğmuş (kuzu, tay, buzağı); taze, genç; geç mahsul; kuzu derisi; 

örtü; döşek” gibi anlamları da mevcuttur. Ancak sözcüğün kökeni ve yapısı 

ile ilgili henüz kabul edilmiş kesin bir görüş yoktur.10 Bu belirsizlik, ele 

alınan korut sözcüğünün kökeniyle ilgili başka ihtimaller üzerine 

yoğunlaşmamıza sebep olmuştur. Yukarıda belirttiğimiz Farsça-Türkçe 

Sözlük’teki hord sözcüğü, kanaatimizce korut sözcüğüyle kökeni 

bakımından ilişkilendirilebilecek en uygun verilerdendir. Bu sözcüğün 

Farsçadan Türkçenin bazı lehçe ve ağızlarına ağız kanalıyla geçme esnasında 

Türkçenin ses kuralları devreye girerek h->k- ve -d>-t/-z ses değişimine 

(*hord>korut) uğrama ihtimali yüksektir. Nitekim Arap ve Fars dillerinden 

Türkçeye genellikle ağız kanalıyla geçen sözcüklerde bu tür ses değişimleri 

yaygın görülür: Fa. ḫumbere > TT. kumbara, Fa. şāgird > TT. şakirt, Fa. 

noḫūd >TT. nohut; Ar. ḥinnā > TT. kına, Ar. cedd >TT. cet; Ar. ḫidmet > 

TT. hizmet vs. gibi. Aynı zamanda korut sözcüğünün ağızlardaki kullanım 

alanı genişledikçe bazı ünlü değişimlerine uğradığı ve sözcükteki kelime içi 

-o- ve -u- ünlülerinde -o->-ö-, -u->-ü-, -u->-ı-, -ü->-i- gibi incelme, 

daralma, düzleşme olaylarının gerçeklemiş olması da söylenebilir. Bu durum 

Türkçenin ağızlarında görülen doğal süreç olarak kabul edilir ve ağız 

araştırmalarıyla ilgili çalışmalarda bu tür olayların yüzlerce örneğine 

rastlamak mümkündür. Ayrıca Farsçadaki hord sözcüğün “küçük, ufak; 

küçük çocuk” anlamları da, korut ~ körüt sözcüğünün “bir, iki yaş arasında 

erkek keçi yavrusu” anlamını kazanmasına, başka bir deyişle, bir anlam 

kaymasına uğramasına sebep olabilecek niteliktedir. Türkçenin lehçe ve 

ağızlarında, özellikle hayvan yavrularına verilen adlarda bunun gibi anlam 

olaylarının pek çok örneğine rastlanmaktadır: OT. çocuk “domuz yavrusu, 

her şeyin küçüğü” > TT. çocuk; TT. köşek “deve yavrusu” > Mac. kölyek 

“kurt yavrusu”, Kırg. kodek “eşek yavrusu, sıpa” >TT. (ağ.) kodik “kedi, 

köpek yavrusu” vs. gibi.  

10Galina Fyodorovna Blagova, Etimologiçeskiy slovar tyurkskih yazıkov. Obşçetyurkskie i 

mejtyurkskie osnovı na glasnıe, İzdatel’stvo “Nauka”, Moskva, 1997, s. 116; Tuncer Gülensoy, 

Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü I-II, TDK Yay., Ankara, 

2008, s. 557; Sir Gerard Clauson, An Etimological Dictionary Of Pre-Thirteenth-Century 

Turkish, Oxford, 1972, s. 737; Martti Räsänen, Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der 

Türksprachen, Helsinki, 1969, s. 293; Hasan Eren, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Ankara, 

1999, s. 259.  
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Öte yandan Farsçadaki hord sözcüğüyle ilişkili olduğu ihtimali olan 

bir başka veri de Kırgızcada “1. Tesadüfen enenmemiş koç. 2. Kısacık, 

çelimsiz, cüce; tıknaz” anlamlarında kullanılan kortuk sözcüğüdür11. Elbette, 

bu yaklaşım kimi araştırıcılara göre pek inandırıcı gelmeyebilir. Ancak bu 

sözcüğün Kırgızcadaki kullanımı ile ilgili bazı veriler onun hord sözcüğüyle 

ilişkili olma ihtimalini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda korut ~ körüt 

sözcüğünün kökeniyle ilgili de bazı ipuçları vermektedir. Kırgızcadaki 

kortuk sözcüğünün aynı zamanda korto varyantı da mevcuttur. Ayrıca 

Kırgızcada kortuk sözcüğünün anlamını pekiştiren Koydu kortuk buzat 

“Koyunu kortuk bozar”12, Kortuk koçkor töl buzat, kuytu kişi el buzat “kortuk 

koç (koyun) neslini bozar, kötü niyetli kurnaz kişi halkı bozar”13 atasözlerine 

de rastlanmıştır. Bu atasözlerindeki kortuk sözcüğünün anlamını Yudahin 

“tesadüfen enenmemiş koç” olarak Rusçaya çevirmiştir. Ancak Yudahin 

tarafından hazırlanmış olan Kırgızca-Rusça Sözlük’teki kortuk maddesinin 

ikinci anlamı korto “kısa, tıknaz, çelimsiz, cüce” sözcüğüyle aynıdır. 

Kanaatimizce, sözcüğün bu iki anlamı birbiriyle ilintilidir. Bir koç tesadüfen 

enenmemiş olması onun dış görünüşüyle alakalı olmalıdır. Bize göre bu 

atasözlerindeki kortuk sözcüğü, iki yaşını doldurmuş olmasına rağmen 

küçük ve çelimsiz görünerek, başka bir deyişle, henüz kuzu zannedilerek 

insanları yanılgıya düşüren ve böylece enenmekten kurtulan, zayıf ve cinsi 

iyi olmayan koçu kastetmektedir.   

Burada da yukarıda bahsedildiği gibi bir anlam kaymasının veya 

genişlemesinin yaşandığı söylenebilir. Dolayısıyla, anlamsal olarak 

Kırgızcada “küçücük, zayıf, çelimsiz koç” anlamında kullanılan bir 

kelimenin zamanla “tesadüfen enenmemiş (küçük, çelimsiz) koç” anlamını 

alması gayet mümkündür.  

Kırgızcadaki kortuk sözcüğünün ele aldığımız korut sözcüğüyle 

biçimsel ilişkisine gelince, Kırgızca kortuk sözcüğünün sonundaki -k ekinin 

addan ad yapan “küçültme, sevgi” eki olma ihtimali yüksektir. Bilindiği 

üzere özellikle hayvan yavrularına verilen adlarda bu işleve sahip eke sık 

rastlanır. Örneğin, köşek “deve yavrusu”, potuk “deve yavrusu”, malak 

“manda yavrusu”, enik “köpek, kedi vb. memeli hayvanların yavrusu”, 

                                                        
11 Konstantin Kuzmiç Yudahin, Kırgızça-Orusça Sözdük I, Frunze, 1985,  s. 409 
12 Yudahin, Kırgızça-Orusça Sözdük I, s. 409; Muhamed İbragimov, Kırgız Makal-Lakap, 

Uçkul Sözdörü, Bişkek, 2008, s. 387 
13 İbragimov, Kırgız Makal-Lakap, Uçkul Sözdörü, s. 395 
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koçkorok “genç koç” vd. gibi. Bu ihtimal kabul edilirse Kırgızcadaki 

sözcüğün daha eski şeklinin kortu veya korut olması mümkündür.  

Yukarıdaki tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak üzerinde 

durduğumuz korut ~ körüt sözcüğünün kökeniyle ilgili bir görüş beyan 

etmemiz gerekiyorsa, kanaatimizce söz konusu kelime Eski Türkçeden bu 

yana takip edebildiğimiz körpe sözcüğüyle değil, Farsçadaki hord “küçük, 

ufak; çocuk, küçük çocuk” sözcüğüyle ilişkilidir. Kanar buradaki hord 

sözcüğünün Pehlevice olduğunu belirtmiştir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi 

ağızlarına korut, körüt (körüz) şekillerinde ve “bir, iki yaş arasındaki erkek 

keçi yavrusu, oğlak; cılız kalmış, büyümemiş keçi yavrusu; vaktinden evvel 

tekeye gelerek yavrulamış keçi (Adana ağzındaki gibi)” olarak geçmişken 

Kırgızcaya da kortuk, korto biçimlerinde ve “tesadüfen enenmemiş koç; 

kısacık, çelimsiz, cüce; tıknaz” anlamlarında kopyalanmıştır.  

Sonuç 

Sonuç olarak Türkiye Türkçesinin kimi ağızlarında kullanılmakta olan 

korut~körüt sözcüğünün kökeni ile ilgili kesin bir yargıya varmak güçtür. 

Ancak üzerinde tarafımızca yapılan incelemeler, sözlük ve metin taramaları 

sonucunda elde edilen veriler sözcüğün köken olarak Farsçadaki hord 

sözcüğüyle ilişkili olabileceği ihtimalini işaret etmektedir. Özellikle bizi bu 

düşünceye iten etmenlerin başında Türkçedeki hayvan yavrularına verilen 

isimlerin genel yapısı ve Türkçenin lehçe ve ağızlarında görülen anlam 

olayları gelmektedir. Çalışmamızda dikkate aldığımız Kırgızcadaki kortuk 

sözcüğünün kullanımları (özellikle Koydu kortuk buzat “Koyunu kortuk 

bozar”, Kortuk koçkor töl buzat, kuytu kişi el buzat “kortuk koç (koyun) 

neslini bozar, kötü niyetli kurnaz kişi halkı bozar” atasözleri) ise bahis 

konusu olan korut sözcüğünün tabiatını anlama ve karşılaştırma imkânı 

sunmuş olup yukarıda belirttiğimiz bazı ihtimallerin dikkate alınmasına ve 

konuya daha farklı açılardan yaklaşılmasına sebep olmuştur.    

Kısaltmalar 
DS – Derleme Sözlüğü, ESTY – Etimologiçeskiy slovar tyurkskih 

yazıkov. Obşçetyurkskie i mejtyurkskie osnovı na glasnıe  

Kırg. – Kırgızca, Mac. – Macarca, OT. – Orta Türkçe, TS – Türkçe 

Sözlük, TT. – Türkiye Türkçesi 
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MAHALLİ OZANLARIN ŞİİRİNDE 93 

HARBİ’NDEN KURTULUŞA ARDAHAN 

Ali KAFKASYALI
* 

Giriş 

Ozan-âşık edebiyatı;1 dil, tarih, din, musiki gibi pek çok bilim dalıyla 

yakından ilgilidir. Özellikle tarihle paralellik arz eder. Hatta tarihin 

tamlayanı olduğu görülür. Birbirinden ayrı düşünmek bilgi ve anlamda 

sınırlama oluşturur. Başka bir deyişle edebiyatı iyi ve doğru anlayabilmek 

için eserlerin vücut bulduğu ve şairlerin hayatını idrak ettiği dönemin 

tarihine büyük ihtiyaç vardır. Diğer taraftan da tarihî olayları iyi anlamak 

için dönemin ozanlarının şiirlerinin aydınlığına ihtiyaç vardır. 

Destanlar, türküler, ağıtlar elbette ki tarih değildir. Fakat bunlar tarihe 

ışık tutan edebî ürünlerdir. Genç Osman Destanı, Nazlı Budin, Yurt 

Vermeyiz Düşmana, Yemen Türküsü devrin tarihine ayna tutan ozan / âşık 

edebiyatı ürünleridir. Hele 93 Harbi veya Birinci Dünya Savaşı gibi devrin 

basın, yayın organlarının ilgisiz bırakıldığı, şair, yazarların kalem 

oynatamadığı dönemlerde vazife tamamen ozanların şiirlerine kalmıştır. 

Osmanlı yurdunun büyük bir kısmının kaybedildiği2, ikinci 

Endülüs’ün yaşandığı Balkanlarda ve üçüncü Endülüs’ün Kafkaslarda yüz 

* Prof. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümü, akafkasyali@hotmail.com 
1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı şöyle yazar: Tarih boyunca Oğuz ananeleriyle devam edip gelen ve 

klâsik edebiyatımızdan hariç olarak halk saz şairleri denilen ve hece vezniyle manzumeleri olan 

şairlere “şair” anlamında “ozan” denilmiştir. Bunlar halk arasında ve Türk ordularıyla seferlere 

gitmişlerdir… İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul 1988, C. 

IV, s. 550. 
2 Atsız’ın ifadesiyle devletin “çöküntü” zamanında tahta çıkan Abdülhamit Han’ın iktidarının 

üçüncü yılında yapılan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti, batıda Romanya, Sırbistan, Karadağ, 

Tesalya, Güney Moldavya ile beraber toplam 237.298 km² vatan toprağını ve 8.184.000 nüfusunu 

kaybetmiştir. Buna Ardahan, Batum ve Kars vilayetleri ile Bosna Hersek, Bulgaristan, Tunus, 
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binlerce Müslüman Türkün öldürüldüğü, yüz binlercesinin Anadolu’ya göç 

ettiği 93 Harbi ve sonrasında, batıda Zağra müftüsünün3, doğuda Gazi Ahmet 

Muhtar Paşa4 ile yaveri Ârif Bey’in5 ve Şerif Köprülü’yle6 Fahrettin Bey’in7 

destansı hatıraları çıkarılırsa vatanın kara bulutlarla kaplı semasında sadece 

Gülali, Şenlik, Zülâlî, Nihanî, Hıfzî gibi alp-eren ozanların sesleri, sözleri 

kalır: 

“Ehli İslâm olan işitsin bilsin, 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 

İsterse Uruset neki var gelsin, 

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.”8 

Yüz bine yakın askerimizi karlara gömdüğümüz Allahuekber 

Savaşı’yla ilgili subaylardan Şerif Köprülü’nün kaleme aldığı “Sarıkamış”9 

adlı hatırasından başka kaç yazı bulunabilir? Türk tarihinin en büyük yürek 

yangısı olan bu savaşı da 

“Bir Sarıkamış uğruna 

Doksan bin fidan kırıldı”  

veya 

“Sarıkamış, Altunbulak 
Soğanlı’yı biz ne bilek 

Bizim uşak böyle gezer 

Ağlı zubın, kara yelek”  

diye halk şairleri dile getirmiştir. Yine Allahuekber şehitlerinin feryat 

figanını Bardızlı Âşık Nihanî, saza söze dökmüştür: 

“Soğanlı’da nice alaylar dondu 

Pervane olup Kars uğruna yandı 
Nice bin hanenin ocağı söndü 

Gine derler zulmün çoğu daldadır”10 

                                                        
Kıbrıs’ı da katarsak vahametin boyutu daha iyi anlaşılır. Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, 

Ötüken Yayınevi, İstanbul 1978, C. 7, s. 166 vd¸Atsız, Türk Tarihinde Meseleler, Afşın 

Yayınları, Ankara, 1966, s. 77. 
3 Hüseyin Raci Efendi, Zağra Müftüsünün Hatıraları Tarihçe-i Vak’a-i Zağra, Haz.: M. 

Ertuğrul Düzdağ, İz Yayınları, İstanbul 2012. Bu eser için Yahya Kemal Beyatlı kitabın baş 

tarafında yer alan değerlendirme yazısında şöyle der: "Bu kitap, Türklerin vatan edebiyatında en 

samimi, yüksek bir şâheseridir... Onun için de okunmaz!"  
4 Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatım, I-II, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996. 
5 Mehmet Ârif Bey, Başımıza Gelenler (3 cilt), Tercüman 1001 Temel Eser Yayınları, İstanbul.  
6 Fahrettin Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım, Yeni Matbaa, Ankara 1954. 
7 Şerif Köprülü, Sarıkamış, Necm-i İstikbâl Matbaası, İstanbul 1338. 
8 Âşık İslâm Erdener, Âşık Şenlik Divanı, Bugün Matbaası, Kars 1960, s. 4. 
9 Şerif Köprülü, Sarıkamış, Necm-i İstikbâl Matbaası, İstanbul 1338. 
10 Ali Kafkasyalı, “Nihanî ve Kars’ın Kurtuluş Destanı”, Korkut Ata Dergisi, S. 7, 2015, s. 6.  
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Çıldır ve Ardahan’ın düşman eline geçmesinin sebep ve sonuçlarını, 

padişah, asker ve mahalli kahramanların hatta hain ve satkınların tavır ve 

tutumlarını ozan-âşıkların şiirlerinde bulabilmekteyiz. 

Birinci Dünya Harbi yılları daha çetin, ketum ve karanlıktır. Dönemin 

vahametini Kâzım Karabekir Paşa 20 Temmuz 1918’de Gümrü'den 

İstanbul’daki arkadaşı İstihbarat Şube Müdürü Seyfi Bey’e dolayısıyla Enver 

Paşa’ya gönderdiği mektubunda şöyle anlatmaktadır: 

“...Gelemediniz ki dertleşelim. Ama ne âlâ! Koca Kars Vilâyeti! 

Bari bir gazete muharriri gelebilseydi. Ben zannediyordum ki, 

artık insan olduğumuzu cihana gösterebileceğiz. Fakat yazık! 

Alman ve Avusturya muhabirleri lâzımı kadar seyrüseferlerini 

yaptılar, eserlerini yazdılar, milletlerine bu ufku da 

seyrettirdiler de bu milletin, bu zavallı Türk'ün ne bir mebusu 

ne bir âyanı ne de bir gazetecisi görünmedi. Zahmet fedakârlık 

mı zannolunuyor? Anlamak mümkün değil. 

… İstirdat olunan bu mülkü yalnız resmî raporlarda bu zavallı

millet öğrenecek mi? Bir matbaa makinesiyle iki gazeteci 

Kars’a kadar gelip ileri geri irfan saçmayacak mı? Bugün 

Dobruca’da Bulgar gazetesi var. Tiflis’te Almanca gazete 

çıkıyormuş! Orduyu milletin irfanı takip etmez mi? Muharrirler 

milletin dürbünüdür. 

… Gümrü'de bir Avusturyalı yazar günlerce oturdu. Halkın

ruhuna girdi. Makaleler, eserler yazdı. Fotoğraflar aldı ve zoraki 

buradan çıktı, gitti. Bizim milletin Turancıları, yine İstanbul'un 

mavi seması altında şair midirler?”11 

Ne hazindir ki bu harp facialarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen 

layık olduğu veçhile eserler vücuda getirilememiştir. Yakup Kadri, 

“Sarıkamış” adlı eserden dört cümle aktardıktan sonra meseleye bigâne kalan 

Türk yazar, şair ve sanatçılara sitem dolu cümleler sıralar: 

“... Yol kenarında karların içinde çömelmiş bir nefer bir yığın 

karı kollarıyla kucaklamış, titreyerek, feryat ederek dişleriyle 

kemiriyordu. Kaldırıp yola sevk etmek istedim. Nefer evvelki 

11 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimizin Esasları, Emre Yayınları, İstanbul, 1995, 26 vd.  
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hareketini, feryadını, dişleriyle, tırnaklarıyla çabalamasını hiç 

bozmadı ve beni hiç görmedi. Zavallı tecennüm etmişti. Bu 

suretle şu melun cumûdiyeler içinde biz belki on bin kişiden 

fazla insanı bir günde karların altına bıraktık ve... geçtik!” 

“Türk üdebâ ve sanatkârları içinde hangisi bu küçücük fıkra 

kuvvetinde bir eser yazdı? Veya bir tablo yaptı? Daima millî 

hayatımızın hâricinde kalan ve kâh yeni Garp âsâr-ı 

edebiyesinden, kâh eski enderûnî Şark edebiyatından mülhem 

olmakta marazî ve adi bir zevk bulan bu zümreye, hakikati 

kendi gözleriyle görmeğe muktedir değilse ve hayattan kendi 

elleriyle bir şey ibdâ etmesine imkân yoksa, bari ara sıra 

Sarıkamış gibi samimî hatıralardan biraz heyecan ve biraz 

duygu istiâne etmek mukadder olsa...”12 

1. 93 Harbi Öncesi Ardahan 

19. yüzyıl, dünya hâkimiyetini tamamen ellerine almak isteyen büyük 

güçlerin13, bölgesel ve yerel işbirlikçilerini de yanlarına alarak Osmanlı 

Devleti’ni tasfiye etmek, Doğu Türkistan’dan Doğu Avrupa’ya kadar bütün 

Türk devlet ve topluluklarını kendi hâkimiyetleri altına almak, Türk 

hanedanlarının yönetiminde bulunan Arap, Bulgar, Fars, Rum ve sair 

halkları koparıp paylaşmak için büyük bir plân dâhilinde harekete geçtikleri 

yüzyıldır. 

Harekâtın başını çeken Rus Çarlığı, bir yandan büyük bir hızla 

ordularını hazırlarken bir yandan da Osmanlı Devleti başta olmak üzere işgal 

etmeyi plânladıkları ülkelerde kurdukları dinî, siyasî örgütlerin faaliyetlerini 

hızlandırırlar. Rusların Odesa’da Ortodoks Rumlara kurdurdukları Etniki 

Eterya Cemiyeti (1814) bunların başında gelmektedir. Rusların hamiliğini 

yaptığı bu cemiyet, kendilerini Bizans’ın varisi sayıyordu. Başka ülkelerin 

de desteklediği Etniki Eterya’nın gayesi:“Osmanlı Devletini parçalayıp önce 

bağımsız Yunanistan’ı kurmak sonra da Bizans İmparatorluğu’nu diriltmek 

ve Türkleri İstanbul’dan ve Avrupa’dan atmaktı.” Önemli bir merkezi de 

                                                        
12 Falih Rıfkı, İkdam ( 5 Şubat 1922, nr. 8942) gazetesinden naklen, Mehmet Kaplan vd., 

Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, Kültür 

Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, C. I, s. 64 vd. 
13 Trandafir, G. Djuvara, Türk İmparatorluğunun Paylaşılması Hakkında Yüz Proje 

(1281,1913), İş Bankası Yayınları, İstanbul 2020, s. 399.  



Ali KAFKASYALI 

15 

Patras’taydı ve başında Başpiskopos Germenos bulunmaktaydı. Etniki 

Eterya Cemiyeti’nin İstanbul’daki gizli merkezinin başkanlığını ise 

Ortodoks Rum Patriği Grigorios yapıyordu. Rus ordularının hareketiyle eş 

zamanlı olarak bu örgütler de isyan ve saldırılarını başlatırlar.14 

19. yüzyılın ilk yıllarında Kafkaslara inen Rus Ordusu, İran Kaçar

Türk Devleti’nin elinde bulunan Kafkasya’yı işgal edip savaş sonunda Kaçar 

Hükûmetine dikte ettirdiği Gülistan (1813) ve Türkmençay Antlaşması’yla 

(1828) Kafkasya’nın Aras Nehri’ne kadar olan kısmını sahiplenir. 

Hazar’ın ötesinden doğuya ve güneye yürüyen Rus orduları da bin bir 

hile ve kurnazlıkla Türkistan’ı istilâya devam eder. 

Yeniçeri Ocağının dağıtılmasını, Osmanlı Donanması’nın Navarin’de 

yakılmasını fırsat bilen Ruslar, derhal iki yönden Türkiye’ye saldırıya 

geçerler. Batı’dan Edirne’ye kadar, Doğudan da Erzurum’a kadar sokulurlar. 

Yapılan Edirne Antlaşması’yla (1829) Tuna’dan Batum’a kadar 

Karadeniz’in kıyıları Rusların eline geçer. 

Macar Türkolog Ignacz Kunos (Kunoş) der ki, “Halk edebiyatı, halkın 

düşüncesidir, dudaklarının gülüşüdür, ruhunun eğlencesidir, dertlerinin 

feryadıdır, gamı varsa gamının yarasıdır, bahtı varsa bahtının gülü, 

sümbülüdür. Türk halkının göğe ağan âhuvâhını, bahçesindeki gülünün 

rengi, kokusu, bülbüllerinin figanıdır.”15 

Kunoş’un dediği gibi düşman eline düşen Budin (Budapeşte) halkının 

göğe ağan âhuvâhı “Nazlı Budin”16 türküsünde hâlâ yankılanmaktadır: 

14 Önce Eflak-Boğdan’da daha sonra Mora yarımadasında isyanlar başlar. Silahlandırılan 

ve eğitilen 10 bin Rum, Başpiskopos Germenos komutasında Patras’taki 50 bin kadar sakin 

Türk ahaliyi kadın çocuk tamamını katlederler. Tripoliçe’de sakin bulunan 8 bin Türk’ten 

bebekler dâhil hiçbiri sağ bırakılmaz. II. Mahmut, Fener Ortodoks Rum Patriği II. 

Gregorios’un bu isyanları başlattığını ve Paskalya gecesi Rumları Müslümanların üzerine 

saldıracağını öğrenmesi üzerine 22 Nisan 1821 Paskalya gecesi Patrikhane’nin orta 

kapısında II. Gregorios’u idam ettirdi. Onunla birlikte bu hain faaliyetleri yapan Kayseri, 

Edremit ve Tarabya metropolitleri de Balıkpazarı ve Parmakkapı’da idam edildiler. Geniş 

bilgi için bakınız: M. Süreyya Şahin, “Fener Rum Ortodoks Patrikhânesi”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 12, s. 342-348; Refik Özdek, Türklerin Altın Kitabı, 

Tercüman Yay., İstanbul 1990, C. 4, s. 801 vd. 
15 İgnácz Kúnos, Türk Halk Edebiyatı, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1978, s. 23. 
16 Kúnos, Türk Halk Edebiyatı, s. 24 vd. 
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Ötme bülbül ötme, yaz bahar oldu Çeşmelerde abdest alınmaz oldu 
Bülbülün figanı bağrımı deldi. Câmilerde namaz kılınmaz oldu 

Gül alıp satmanın zamanı geldi Mamur olan yerler hep harab oldu 

Aldı Nemçe17 bizim nazlı Budin'i. Aldı Nemçe bizim nazlı Budin'i. 
 

Budin'in içinde uzun çarşısı 

Budin'in içinde Serdar kızıyım 

Orta yerde Sultan Ahmet Camisi Anamın babamın iki gözüyüm 
Kâbe suretine benzer yapısı Kafeste besili kınalı kuzuyum 

Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i Aldı Nemçe bizim nazlı Budin'i 

 

Cebhane tutuştu aklımız şaştı Serhatler içinde Budin'dir başı 
Selâtin câmiler yandı tutuştu Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı 

Hep sabi sübyanlar ateşe düştü Çerkes Alemdar'dır şehitler başı 

Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i 
 

Kıble tarafından üç top atıldı 

Perşembe günüydü güneş tutuldu 

Cuma günüydü Budin alındı 
Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i 

Ayrıca Anadolu’nun Kafkaslara açılan kapılarından en önemlisi olan 

Ahılkelek ve Ahıska şehirleri de Ruslara bırakılır. 

Bu hadiseyi de Âşık Gülali şöyle yorumlar: 

Ahıska gül idi gitti 
Bir ehli dil idi gitti 

Söyleyin Sultan Mahmud’a 

İstanbul’un kilidi gitti. 

Gerçekten İstanbul’un kilidi düşmanın eline geçer. 550 yıllık koca 

çınar daha hızlı olarak içinden oyulmaya, dışından budanmaya başlanır. 

Fransızların Cezayir’i işgal etmesi, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın 

Fransa’nın da desteğini alarak velinimeti Osmanlı Devleti’ni, ondan aldığı 

silah ve donanmayla arkadan vurması; Karadağ, Girit, Hersek, Bulgar 

İsyanları; Eflak, Boğdan, Sırbistan, Kudüs, Lübnan olayları; Sultan 

Abdulaziz’in öldürülmesi18 Osmanlı Devleti’ni takatten düşürmüş; dağılma, 

çökme sürecine getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun bu en talihsiz en 

                                                        
17 Nemçe: Avusturya, Avusturyalı. 
18 E. Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, C. VII, s. 3-112. 
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kötü döneminde Sultan Abdülhamid Han 34 yaşında tahta çıkarılmıştır 

(31Ağustos 1876). 

2. 93 Harbi Yıllarında Ardahan

Dünya yönetimini tamamen ellerine almak isteyen büyük güçlerin, 

Türkleri Avrupa’dan atmak ve Asya’da zebun etmek için başlattıkları 

hareketin 1699 Karlofça’dan sonra ikinci kırılma noktası 93 Harbi’dir. Başka 

bir ifadeyle 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı dönemi, büyük güçlerin Türk 

Dünyasına kefen biçtiği dönemdir. Rus Çarlığı ve yandaşları, ikinci defa 

bölgesel ve yerel işbirlikçilerini de harekete geçirerek Osmanlı Devleti’ni ve 

diğer Türk devlet ve topluluklarını güçten düşürmek ve zebun etmek için 

harekete geçmişlerdir.19 

Çar II. Aleksandr, Kafkas cephesine kardeşi Grandük Mişel 

komutasında 160 bin,  Balkan cephesine ise diğer kardeşi Grandük Nikola 

komutasında 250 bin - daha sonra katılan 60 bin kişilik Romanya ordusuyla 

birlikte 310 bin asker sevk etmiştir. Balkan cephesini zaman zaman kendisi 

yönetmiştir.20 

Rus Çarlığı orduda görevlendirmek üzere, Türkmençay Antlaşması’na 

istinaden İran’dan; Edirne Antlaşması esasında da Anadolu’dan getirip 

Kafkaslara yerleştirdiği Ermenilerden çok sayıda asker yetiştirir. Binlerce er, 

19 “1877 harbi daha başlamadan, Rusya’da Türkiye’ye karşı şiddetli bir kampanya başlatılır. 

Katkov, Fadeev, Chomyakov ve ünlü yazar Dostoyevski gibi Panslavistler, Rus halkını Türklere 

karşı kışkırtmakta birbirleriyle yarışırlar. Danilevskiy tarafından yazılan ve Panslavistlerin ‘İncil’i 

sayılan ‘Rusya ve Avrupa’ adlı eserde ortaya atılan görüşler, birçok Rus devlet adamı, askeri ve 

aydını tarafından benimsenmiştir. Bu görüşler ‘Türklerin Avrupa’dan kovulması’, ‘Slav-Hristiyan 

kardeşlerin, barbar Türklerin boyunduruğundan kurtarılması’, ‘İstanbul’un Ruslar tarafından işgali 

ve Aya-Sofya’ya haç konması’ sloganları ile ifade edilmiştir. Bu sloganlar Rus matbuatında da 

mütemadiyen tekrarlanmakta ve Rus askerlerinin ‘haklı bir dava uğrunda savaşacakları’ görüşü Rus 

halkına ve dolayısıyla Avrupa kamuoyuna da aşılanmaya çalışılmakta idi. 1877 Nisan’ında 

Türkiye’ye karşı harp ilan edilince, Rusya’da kiliselerde çanlar çalınmış, ayinler tertip edilerek 

‘dinsizlere karşı zafer bahşetmesi için’ Tanrı’ya dualar edilmiş ve bütün Rusya’da bir “Haçlı Seferi’ 

havası esmeye başlamıştır.” Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan 

Kurtuluş Savaşına Kadar Türk – Rus İlişkileri (1798 – 1919), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 2011, s.92. Şurası unutulmamalıdır ki, hiçbir Hristiyan’ın özellikle Slav ırkı ve Ortodoks 

Hristiyanların hayalinden Ayasofya çıkmaz. Onlar için Ayasofya, hem siyasî hem de dinî olarak 

Slavlığın ve Ortodoksluğun kalbi demektir. Ruslar, âdetleri olduğu üzere istila ettikleri Türk-İslâm 

ülkelerinde ya camileri kiliseye çevirirler ya da yeni kilise inşa ederler. Eski adı Yesi olan 

Kazakistan’ın Türkistan şehrini işgal eder etmez Yesevî külliyesinin yakınında inşa ettikleri kilise 

bunun açık örneğidir. Bu kilise hâlihazırda faaldir. Ardahan ve Kars’ta yapılan kiliseler de bu 

cümledendir.  
20 Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, s. 44.  
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erbaş ve subay orduda saf tutar. Generaller de vardır. Ardahan’ı, Kars’ı kasıp 

kavuracak General Loris Melikov bunlardan biridir. 

Orduda görev verilen Ermenilerle beraber “Kafkas Gönüllü Ermeni 

Süvari Alayları” ve Osmanlı Ermenileri de hizmet edecektir. “Gönüllü 

Ermeni Süvari Alayları” savaşmaktan ziyade işgal edilen yerlerde yağma, 

katliam ve yakıp yıkma işlerini yapacaklardır. Zaten öteden beri Rus 

komutanlar savaşlarda yağma, talan, yakıp yıkma ve katliam işlerini 

kendileri yapmayıp işbirliği yaptıkları halklara havale ederler. Bu savaşta da 

talan ve yağmayı batı cephesinde Bulgar, Sırp ve Kossaklara (Rus 

Kazaklarına), doğuda ise Ermeni, Rum ve yine Kossaklara yaptıracaklardır. 

Halife Sultan II. Abdülhamit Han ise Rumeli umumi ordu 

komutanlığına Serdarı Ekrem Abdülkerim Paşa’yı,21 Anadolu Harp Ordusu 

Başkumandanlığına da Ahmet Muhtar Paşa’yı tayin eder.22 Harbi, 

İstanbul’daki şehir paşalarından kurduğu “Meclisi Askerî” ile birlikte 

Boğaziçi kıyısından idare etmeye karar verir.23 

                                                        
21 “Abdulkerim Paşa, ata binemeyecek kadar ihtiyardı. Yanında Kurmay Başkanı sıfatıyla bulunan 

Ahmet Eyüb Paşa, fiilen orduyu idare ediyordu. Genel karargâhı Şumnu’daydı. Dört genç yaver, 

dört sivil kâtip ve bir hekim, Başkumandanın bütün maiyetini teşkil etmekte idi. Abdülkerim Paşa 

ihtiyar ve hastalıklı bulunmakla birlikte değerli ve bilgili bir askerdi. Nitekim, Sırbistan savaşında 

zaferi o temin etmiş bulunuyordu. Ne çare ki kumandanlığı sırasında savaşı istediği gibi 

yürütmesine meydan verilmemiş ve harp İstanbul’dan idare edilmiştir… Üstelik bu ordu iki 

yıldan beri Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ harekâtında yıpranmış ve yorgun 

düşmüştü. Esas savaş sahasının sivil halkı ise Rus propagandasıyla zehirlenmiş ve düşmanın bir 

işaretiyle devletleri aleyhine harekete geçmeye hazır bir hâle gelmiş bulunan Hristiyan tebaadan 

mürekkepti.” Midhat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 

2011, C. VI, s. 3302. 
22 “Kafkas Harekâtı” tarihinin yazarları Allen ve  Muratoff’un (a.g.e. s. 114) “Türkler, yalnız, 

karakterli ve stratejik görüşü kuvvetli bir lider olduğunu ispat eden Ahmet Muhtar Paşa’ya sahip 

olmalarından ötürü talihli idiler.” diye takdir ettikleri Muhtar Paşa görev başlamasını şöyle anlatır: 

“Harbin ilanından 16 gün evvel, yani 26 Mart 1293 (7 Nisan 1877) tarihinde Erzurum'a vardım. 

Toplanmış kuvveti 18.000 sandığa yakın cephanesiyle beraber 74 tabur piyade, üç buçuk alay 

süvari ve 16 batarya seyyar topu olarak toplam 57.560 kişiden ibaret buldum. Harbin müdafaa 

yoluyla kabulü İstanbul'da kararlaştırılmış olduğu gibi zaten orduyu taarruz gücünden 

bütünüyle yoksun bulduğumdan taarruz harbi hatır ve hayale bile gelemeyeceği için müdafaaya 

göre kuvvetleri düşmanın Ardahan, Kars ve Bayezid cihetlerinden Erzurum'a ve Van'a doğru 

taarruz edebileceği düşüncesiyle, Van, Eleşkirt, Ardahan ve merkez olan Erzurum 

kumandanlıklarına ayırarak bunlardan Eleşkirt ve Kars'ın ikisine ihtiyat olmak üzere Soğanlı ve 

Ardahan'a ihtiyat olmak üzere Penek adlı yerleri de ihtiyat mevkileri olarak seçtim.” Gazi Ahmet 

Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatım’ın Cild-i Sanisi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s. 

13. 
23 Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, s. 51. 
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Büyük harp cephesinin sol cenahını teşkil eden Ardahan mevkii, 

Ferik
24

 Hüseyin Sabri Paşa kumandasında ve 7.740 mevcutlu 10 taburdan 

ibaret bir kuvvetle savunulmaktadır.25 

Rus kuvvetleri, savaş ilan ettikleri ilk gün, 24 Nisan 1877 Salı günü 

tanyeri ağarırken kuzey doğudan üç koldan harekete geçer. General Melikof 

kuvvetleri Kars, General Hugosssof kuvvetleri Doğubayazıt, General 

Oklobijo kuvvetleri de Çıldır’ın Kenarbel köyü üzerinden Ardahan üzerine 

yürür. Bölünen Rus kuvvetleri üzerine taarruz etmek gerekirken İstanbul’un 

müdahalesi ile Ahmet Muhtar Paşa gerekeni yapamaz. Verilen emre 

uyarak bulundukları yerde savunmada kalır. Bu durağanlık Rusların işini 

kolaylaştırır.26 

Rus’un sağ cenah ordusu General Devel’in komutasında 24 Nisan’da 

Kenarbel köyünden geçip savunmasız Çıldır’ın merkezi Zurzuna’yı işgal 

eder. Halkını kılıçtan geçirip atlara çiğnettirir. Mal varlıklarını talan 

ettirdikten sonra Lefter Düzü ve Beyrehatun köyü üzerinden Ardahan’a 

varır. Posof’u işgal edip gelen Rus tugayı da ona katılır. Kars önlerine varmış 

bulunan General Melikof da Devel’in yardıma çağırması üzerine Kars’taki 

Türk güçlerini gözleyip oyalamak için bir birlik bıraktıktan sonra geri kalan 

kuvvetleriyle o da Ardahan’a gelir ve kuşatmaya katılır.27 

Sel gibi Çıldır’a akan Rus birliklerine karşı Çıldır’ı Gönüllü Atlı 

Birlikler savunmaktadır. Kılıç artığı halk yollara dökülür. Çıldırlı Âşık 

Şenlik (1853-1913), perişan hâlde yurt yuvalarını terk edip Kars’a doğru 

yollara düşen halkın önüne geçer, onları yüreklendirip evlerine, ocaklarına 

döndürmeye çalışır. “Can sağ iken yurt vermeniz düşmana” nakaratlı ünlü 

koçaklamayı burada söyler. Bu destan yurdun banisi Alpaslan’ın haykırışını 

andırır. Halkın yüreklerini coşturup kanlarını kaynatan bu destan, gönüllü 

atlılar ve halk arasında millî marşa dönüşür.  

İstanbul’dan tek bir gazeteci veya yazarın gelmediği, askerî 

haberleşmenin dışında herhangi bir iletişimin olmadığı bu serhat boylarında, 

24 Ferik: Tümgeneral. 
25 Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatım, s. 95. 
26 “Her iki cephede, Başkomutanlara harekât teşebbüsü bırakılmamıştı. Başkomutanların 

olduğu gibi komutanların da işlerine, serasker ve Padişah tarafından devamlı müdahaleler yapılacak 

ve bu hâl, çok kere işlerin çorbaya dönmesine sebep olacaktır.” Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, s. 

44. 
27 Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, s. 53. 
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Rusların Ermeni işbirlikçileri ve yerli hainler yardımıyla yaptığı zulüm ve 

katliamı halk, sadece ozanların söylediklerinden öğrenir. Dünya kamuoyu 

ise sadece Rusların verdiği zafer haberlerinden duyar. Destanın tamamı 

şöyledir: 

Ehl-i İslâm olan işitsin bilsin, Kurşanın kılıncı giyinin donu28, 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Kavga bulutları sardı her yanı, 

İsterse Uruset ne ki var gelsin, Doğdu koç yiğidin şan alma günü, 

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 

Asker olan bölük bölük bölünür, Kavga günü namert sapa yer arar, 

Sandınız mı Kars Kalesi alınır? Er olan göğsünü düşmana gerer, 

Boz atlar üstünde kılıç çalınır, Cemi Ervâh bizlen meydana girer, 

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 

 

Hele Âl’Osman’ın görmemiş zorun, Ben Asfer’dir bilin Urus’un aslı29, 

Din gayreti olan tedarik görün, Orman yabanisi balıkçı nesli, 

At tepin baş kesin Kazağı30 kırın, Hınzır sürüsüne dalın kurt misli, 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. 

 

Şenlik ne durursuz atlara binin, 

Sıyra kılıç düşman üstüne dönün, 

Artacaktır şânı bu Âl’Osman’ın 

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.31 

 

3. Ardahan’ın İşgali 

Ardahan’ı koruyan kuvvetlerin komutanı Ferik (Tümgeneral) Hüseyin 

Sabri Paşa ve emrindeki iki mirliva görevlerinin adamı değildirler.32 Hüseyin 

Sabri Paşa Ardahan’a sürgün olarak gönderilmiş, korkaklığı ile tanınan 

değersiz bir kimsedir. Emrindeki iki Mirliva (Tuğgeneral) Paşa da savaş 

idare etmemiş adamlardır. Fakat Ardahan’ın güneyindeki Emiroğlu 

Tabyası’nı koruyan 5. Alay Komutanı Miralay Kaptan Mehmet Bey, gerçek 

bir asker, çok yiğit bir komutandır.33  

                                                        
28 Don: Kaftan, savaş elbisesi. 
29 Bilin ki Rusların aslı fanatik Slav ırkıdır. 
30 Kazak (Казаки): Ukrayna ve Güney Rusya yerli halklarının karışımıyla XV. yüzyıl dolaylarında 

Don ve Dinyeper nehirleri civarında ortaya çıkan etnik topluluk. Rus Kazakları ve Kossaklar 

bugünkü Kazakistan’da yaşayan ve Türk kökenli olan Kazak Türkleriyle karıştırılmamalıdır.  
31 Çınaraltı Dergisi, İstanbul, 06.12.1941, Sayı: 18, s. 4. 
32 Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatım II, s. 105. 
33 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, Işıl Matbaası 1958, İstanbul, s. 25. 
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Muhtar Paşa, Rusların Ardahan’a saldırısını şöyle anlatmaktadır: 

“Loris Melikof, Hayman ve Devel, istihkâmları keşfettikten sonra Emiroğlu 

Tabyalarını hücum için ilk hedef seçtiler. General Devel'in getirdiği ağır 

toplarla sahra topları tepelere yerleştirildi… 16 Mayıs günü, sabahleyin 75 

topla bombardıman başladı. Dehşetli top ateşleriyle askerin direnişi 

kırılmasını müteakip üç koldan hücuma geçildi… Tabyalardaki muhafız 

askerlerin komutanı Miralay Kaptan Mehmed Bey gayret ve sebat ile harbe 

girişmiş ise de Rus toplarından gözleri yılmış olan askerin bir kısmı şehre 

doğru firara başlayıp topları da sustu. Hayman henüz hücuma başlamaksızın 

öğleden bir saat evvel Devel, Emiroğlu'nun iki tabyasını da zapt etmiş ve 

kendisi de yaralanmış, Kaptan Mehmed Bey dahi kalan askeriyle Kaztepesi 

ve Senger tabyalarına geçmiş ve takip, bu iki tabyanın ateşleriyle 

önlenmiş.”34 

“Vakit, akşam olup gecenin karanlığı basmış ve ev ev sokak 

muharebeleri başlamış olduğu sırada diğer tabyaların askeri, 

tabyalarını terk ederek askerin büyük kısmı gece karanlığından 

yararlanıp Oltu ve Batum cihetlerine firar etmiş, Ruslar da 

toplanamadığından takip edilmemiştir.”35 

Allen ve  Muratoff’a göre Rus keşif kolları, Sabri Paşa’nın çekilişini 

görmemişlerdir. Ertesi sabah Sabri Paşa’nın şehri terk ettiğini Ermeniler Rus 

kampına haber vermiştir. Buna rağmen Loris Melikov, hücüm etmeği göze 

alamamıştır. Fakat General Heiman’ın kati emri üzerine saat altıda Senger 

ve Ahali Tabyalarına hücuma geçilmiştir.36 

17 Mayıs 1877 tarihinde Ardahan Rusların eline düşer. Esir, şehit ve 

firari olarak 2.500 asker kaybedilmiş, 92 kıta top ile pek çok mühimmat ve 

erzak Rusların eline geçmiştir. Ruslar ise 600 askerini kaybetmiştir. 

Ardahan halkından Ruslara karşı sokak savaşına katılan 800 kahraman 

Ardahanlı, işgalden sonra Ruslar tarafından katledilmiştir. Bu katliamdan 

korkan halkın büyük çoğunluğu Penek ve Ardanuç’a kaçmıştır.37 

34 Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatım II, s. 105. 
35 Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatım II, s. 106. 
36 W. E. D. Allen ve  Paul Muratoff, Kafkas Harekâtı: 1828-1921. Türk-Kafkas Sınırındaki 

Harplerin Tarihi, Genkur. Basımevi, Ankara, 1966, s. 113.  
37 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 25 vd. 
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Ardahan kumandanı Hüseyin Sabri Paşa’nın mukavemet göstermeden 

hemen ilk akşamdan Artvin’e gitmesine kimse anlam veremez. Bu hususta 

Ahmet Muhtar Paşa şöyle yazar: 

“Hüseyin Sabri Paşa'nın Ardanuç'ta askerini toplaması lâzım 

gelirken, orada kalmaması ve hiç olmazsa Oltu'ya doğru 

çekilmesi daha doğru iken, Livane'ye gitmesinin sebebi umumi 

karargâhça anlaşılamadığı gibi, Ardahan'ın ne suretle 

müdafaadan düşüp, düşman eline nasıl geçtiği dahi tamamıyla 

meçhul kalmış olduğundan, icap edenlerin sorgulanarak işin 

içyüzünün anlaşılması için, Hüseyin Sabri Paşa'ya mevcut 

maiyetiyle hemen Erzurum'a gitmesi emri telgrafla 

verilmişti.”38 

Ardahan’ın mukavemet gösterilmeden kısa sürede düşman eline 

geçmesini Ahmet Muhtar Paşa’nın yaveri Mehmet Arif Bey de şöyle 

yorumlar: 

“Ardahan’dan çıkmış olan bir askerin Erzurum’a gitmeyip de 

Ardahan’la ve bilhassa askerî mevkilerden hiçbiriyle ilgisi 

olmayan ta Livane’ye kadar gitmeleri ise, Ardahan’la Erzurum 

arasındaki yolların düşmanla kaplı olup da ikinci bir belaya 

çatmak ihtimaline karşı kendi selametlerini temin maksadına 

mebni idi.”39 

“Artvin’e çekilen 10 tabur askerden evlerine dağılan ikisinin 

dışında 2300 kadar mevcutla toplanıp 9 Haziran 1877’de 

Hüseyin Sabri Paşa ile Erzurum'a gelmişler, kumandanları ve 

yardımcıları divan-ı harbe verilip Erzurum'da askerin 

intizamına hizmet edilmeye başlanılmıştır.”40 

Ferik Hüseyin Sabri Paşa divan-ı harpte “Ardahan kumandanlığında 

askerî vazifelerini hakkıyla ifa edemediğinden dolayı askerlik mesleğinden 

uzaklaştırılıp Samsun’da iki sene kalebent” cezasına çarptırılmış, rütbesi 

alınmıştır.41 

                                                        
38 Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatım, s. 102. 
39 Mehmet Ârif Bey, Başımıza Gelenler, Tercüman Yayınları, C. I, s. 192.  
40 Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatım II, s. 104. 
41 Muhtar Paşa, Sergüzeşt-i Hayatım II, s. 279. 
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Balkan cephesinde de 1828’de buna benzer bir olay yaşanmıştır: 

Ruslar, süratle Osmanlı topraklarını istilâ ederek Romanya ve 

Dobruca’ya ulaşır. Buraları da istilâ ettikten sonra Bulgaristan’a girer.  Rus 

“beşinci kolu” faaliyete geçer. Varna Kalesi’nin kumandanı Serezli Yusuf 

Paşa’ya çok büyük rüşvet verirler. Yusuf Paşa kaleyi teslim eder.42 Sonra da 

Rusya’ya kaçıp gider.43 Adını ve mahlasını yazmayan gözü pek bir ozan, bu 

olay üzerine şu türküyü yakar: 

Plevne’den toplar atıldı Çadırımız mavi beyaz 

İslâm Bulgar’a katıldı Bu sene gelmedi mi yaz 

Haberin olsun Sultan Hamit Aman kâtip hâller yaman 

Rumeliler satıldı. Beni başka deftere yaz. 

Karadeniz dalgalandı Karadeniz akıp gider 

Orta yeri halkalandı Etrafını yıkıp gider 

Kör olası Damat Paşa Sağ olası Osman Paşa 

Moskof ile ne laflaştı? Bulgarları kırıp gider. 

Kara Deniz akmam dedi 

  Ben Tuna’ya bakmam dedi 

 Yüz bin Kazak44 gelmiş olsa 

 Osman Paşa korkmam dedi.45 

Ardahan’ın düşman eline geçmesinde yönetimin gafletini, bazı 

hainlerin hıyanetini ve Rus zulmüne uğrayan halkın can ve yürek yangılarını 

ozan-âşıklar dile getirmiştir. Aşağıda iki kıtasını verdiğimiz “Ardahan” 

redifli manzumede “Sefil” mahlaslı bir ozan Padişah’a sitem ederek şöyle 

söyler: 

“Sultan Hamid biraz gafletten uyan Kimsede kalmadı aslâ diyanet 

Ortada ezildi çok sabi sıbyân Urus çekip verdi toplara ziynet 

Satıldı vilâyet ayân-be-ayân Vezir ü vüzera oldu hıyanet 
Şikâyete yetmez dilin Ardahan. Sefil, vasfetti ahvâlin Ardahan.”46 

42 Yusuf Paşa, Serezli İsmail Bey’in oğludur. Saruhan (1827), Halep (1828) valiliği yaptı. 

1828’de Varna Kalesi muhafızı oldu. Varna’yı Ruslara teslim ettikten sonra Rusya’ya iltica 

etti. 1830’da esaretten (!) kurtulup dönüşünde hacca gitmeye niyetlenmişken Padişah’ın 

affıyla İstanbul’a getirildi. Aydın (1841) ve Rumeli valisi oldu. 1843’te azledildi. Aynı yıl 

öldü. Eyüp’ün şahdamarı durumunda olan caddenin büyük bir kısmına onun adı verildi. 

Son yıllarda onun adı kaldırılarak Fahri Korutürk’ün adı verildi. 1853’te ölen Erzurum 

valisi Mazhar Mustafa Paşa onun oğludur. 
43 Refik Özdek, Türklerin Altın Kitabı, Tercüman Yayınları, İstanbul 1990, C. 4, s. 808. 
44 Kazak: Kossak / Rus Kazakları. 
45 Ignacz Kunos, Türk Halk Edebiyatı, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1978, s. 27 vd. 
46 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 29 vd. 
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Halkın gönül gözü ve sözcüsü olan Âşık Şenlik, Çıldır ve Ardahan’ın 

düşman eline geçmesinin müsebbibi olarak bazı hain komutanlar ile Rus 

işbirlikçisi bazı ağaları görür. Bu hainlerin adlarını vererek hıyanetlerini 

söyler. “Çıldır ve Ardahan Kavgası Destanı” adlı manzumesinde savaşın 

bütün sahnelerini Ahmet Muhtar Paşa’nın anlattığı gibi hatta onun anlatmak 

istemediklerini de belirterek mevzu etmiştir: 

Tarih “min iki yüz doksan üç”ünde47 Urus askerine hep dedi: “Urraa!” 

Dinle beğim gör ki, nasıl iş oldu.  Geçti mekânından bizim sinora48 

Münafıklar muradına yetişti Basıldı hudutlar, kesildi ara 

Müminler ağlayıp gözü yaş oldu. Gordonlar49 üstüne hep yeriş oldu. 

 

Gordonların etrafını sardılar 

 

Çıldır'a inmeğe etti hareket 
İslâm olanlara azap verdiler Yerden göğe kalktı hayır bereket 

Yüzbaşıyı esir edip sürdüler Nisan yaz50 ayında eyyamı şiddet 

Kimi gamgin, kimi hurdahaş oldu. Nevbaharı zehir döküp kış oldu 

 
Zurzuna'da döndü şâhmâr yılana İtaat ettirdi beğe, ağaya 

Beğlik sarayları verdi talana Fakir Çıldır zirdest oldu yağıya51 

Ezelki şâd günler döndü yalana Bilmem rüya mıdır, yoksa vakıya 

 Puç52 dünyanın itibarı boş oldu. Geri gelmez geçen günler düş oldu. 

 
Namusuz çaşıtlar53 attı âburu 

Herbir yola beled etti gâvur'u 

Emiroğlu deyin çekti taburu 

Lefterin-Düzü'nden aş ha aş oldu. 

 (Namussuz casuslar utanmadan düşmanlara bütün gizli yolları 

gösterdiler; Zinzallı işbirlikçilerden Emiroğlu, düşman taburlarını Tabyalara 

kadar götürdü, Lefterin Düzü’nden aşıp gittiler.) 

Çayıslılar kıyam edip durdular Beğrehatun sahrasında eğlendi 
Baş-açıp, yüzlerin yere sürdüler Bir saatte beş yüz haber söylendi. 

“Garcı marco” deyip selâm verdiler İhtilâf söz ürüş deyin paylandı 

Bütün döndü o İslâmlar tuş54 oldu. Yalancılar muradına tüş oldu.  

 

 

                                                        
47 Min iki yüz doksan üç: 1293 /  1877. 
48 Sinor: Sınır. 
49 Gordonlar: Cephe hatları. 
50 Yaz: Kafkas Türk halklarının dilinde yaz, bahar / ilkbahar demektir. Yaz mevsimine 

“yay”, sonbahara da “payız” derler.  
51 Zirdest oldu yağıya: Düşmanın eline geçti. 
52 Puç: Vefasız, dönek. 
53 Çaşıt: Casus. 
54 Tuş: Koyuncu bir Hristiyan Gürcü tayfası.  
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Ardahan'a zafer kılmak zor işti 

Hazne verip Ferik ile görüştü 

Kavga günü Loris geldi yerişti 

Bayrak kalktı dört taraftan arş oldu. 

 (Ardahan’ı almak zor işti, Ruslar, hazine verip Ferik (Tümgeneral 

Hüseyin Sabri) ile anlaştı. Loris Melikof da Kars’tan gelip ulaştı. Bayraklar 

kaldırıldı dört taraftan saldırı başladı.) 

Gökçe, Loris ile koşunu çekti 

Mansur, telgrafın bendini söktü 

Ferik, askerini Kaladan döktü 

Ben-Asfer'in saldatına baş oldu. 

(Çıldırlı hainlerden Gökçe Ağa, Ermeni asıllı Loris Melikof’un 

kılavuzluğunu yaptı. Rusların çok sadık casusu olduğu için kendisine 

Akyaka’nın ünlü Haşhaş Çiftliği ödül verilen Akyaka’nın Dalaver köyünden 

Mansur Ağa da Osmanlı Ordusunun telgraf hattını söktü; Ferik, askerini 

kaleden çıkardı; panslavist Rusların askerlerine baş oldu.) 

Asker Tabyadan boşandı, gitti 

Yalnız Kaptan Paşa altı top attı  

On beş polk55 Kazağı56 amana getti 

Eşitenler buna tamam şaş oldu. 

(Osmanlı askeri, tabyaları boşaltıp çekildi; yalnız Kaptan Paşa altı top 

attı; on beş alay Rus kazağına aman dedirtti; işitenler buna şaştılar.) 

Kaptan-Mehmed Paşa düştü dar hâle Kaptan çok çalıştı hulûs-i dilden 

Canım kurban olsun hulûskâr kula Kemândâr topçusu üzüldü elden 

Bir topu dünyaya saldı zelzele Çok imdat diledi, gelmedi daldan57 

Âlem sadasından hep bihûş oldu. Hayin zâbitlerin bağrı taş oldu. 

Hayin zabitlerin boynu buruldu 

Teslim oldu anahtarlar verildi 

Şehit hasır gibi yere serildi 

Cenk meydanı kızıl kanla leş oldu. 

55 Polk / polak: Alay. 
56 Kazak / Kossak / Cossack / Kosak: Ukrayna ve Güney Rusya yerli halklarının karışımı 

ile 15. yüzyılda Don ve Dinyeper nehirleri civarında ortaya çıkan etnik topluluk. Bunlar 

Kazakistan’da yaşayan ve Türk kökenli olan Kazaklarla karıştırılmamalıdır.  
57 Daldan: Arkadan. 
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 (Hain subayların boyunları büküldü, teslim olup anahtarları verdiler, 

şehitler hasır gibi yere serildi, savaş meydanı şehitlerin kızıl kanları ve 

naaşlarıyla doldu.) 

Münafıklar attı namus u ârın 

Kaçtık gazabından hilenin şerin 

Zenne kanayaklı Ermenilerin 

Her birisi bir alıcı kuş oldu. 

(Gerçek inançlarını saklayıp sureti haktan görünenler, namus ve 

şereflerini attılar, onların hile ve şerlerinden kaçtık. Halk arasında korkak, 

ürkek kadın gibi dolaşan Ermenilerin her biri bir atmaca oldu.) 

Dört taraftan şadlık topu atıldı 

İslâm olanların nutku tutuldu 
Üç gün talan oldu mallar satıldı 

Kimi bindi, kimi düş ha düş oldu. 

(Her taraftan zafer topları atıldı, Müslümanların nutku tutuldu, üç gün 

talan edildi, mallar satıldı, kimileri atlardan indirildi, kimileri bindi.) 

Veli58 de ziyaret etmişti Hac’ı 

Ona ganim olsun Hünkâr’ın tâcı 

Taktı telmek çini kızıldan haçı59 

Şapka örtüp generale eş oldu. 

(Şenlik bu dörtlükte, Tiflis’in Kemerli köyünden gelip Arpaçay’ın 

İynezor köyüne yerleşen ve Ruslara casusluk yapan, bunun için de Ruslar 

tarafından yayla, çayır ve altın madalya ile ödüllendirilen Veli Ağa’yı tel’in 

eder: Veli, hac ziyareti yaptığı hâlde, yakasına Rusların verdiği haç 

şeklindeki püsküllü altın madalyayı asarak şapka örtüp generalin yanında yer 

aldı. Ona Hünkârın tacı ganim olsun.)60 

                                                        
58 Fahrettin Erdoğan “Veli Ağa” ve oğlu Kurban Efendi ile ilgili kitabında şu bilgileri vermektedir: 

“Ardahanlı Acariskilerden Hamşizade Zekeriya Bey, Türklüğü seven ve ona hizmet eden 

adamlardan idi. İnezorlu Kurban Efendi ise Türkleri sevmezdi. Müslüman sıfatıyla Türklerin 

arasına girerek edindiği malûmatı askerî valiye rapor hâlinde bildiren bir hafiye idi. Babası Veli 

Ağa, 93 Muharebesi’nde Rusların casusu idi. Askerî sırları öğrenip haber verdiği için Ahmet 

Muhtar Paşa ordusu tekrar Kars’a döndüğü zaman, yine Çıldırlı ve Türk ordusu ile çalışan Mihral i 

Bey, bir gece İynezor köyüne baskın yaparak, Kurban efendinin babası Veli Ağa’yı ve onun iş 

ortağı Mansur’u tutarak Kars'a getirmiş ve sonra Türkler tarafından hak ettiği idam cezasına 

çarptırılmıştı. Bu yüzden Türklere kırgın olan ve kin güden Kurban efendiyi yine casusluğundan 

dolayı Ermeniler de sevmediklerinden bir gün evinden çıkıp çarşıya gelirken 6 kurşunla yere 

sermişlerdi.” (Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım, s. 30.) 
59 Haç şeklinde püsküllü altın madalyayı takarak. 
60 Kars’ın Susuz ilçesinden Sadık adlı ozan, Kafkas kahramanlarından Mehrali Bey için yazdığı 

“Mehrali Beğ Destanı”nda da Veli Ağa haininden bahsetmektedir: 
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Fakir Şenlik gam donunu61 giyende Âşık der amanım var 

Celâllanıp Arşı, Kürsü sayanda Ahdim var peymanım var 

Âl-Osman’ın bir şâd günün duyanda Bu ah Urus’a kalmaz 

Ehl-i İslâmların gönlü hoş oldu. Kurtuluş gümanım var.62 

Ardahan savunmasında gönüllü süvariler arasında bulunan Şavşatlı 

Ozan İsmail Hakkı (1828-1907) da “93 (1877) Ardahan Ağıtı” adlı şiiriyle 

Ardahan’ın işgalini şöyle anlatır.63 

Hücum edip Kâfir, tabur bağladı Müzeyyen çarşılar virane kaldı 

Top sesinden yürekleri dağladı Dil-bilmez kimseler içine doldu 

Bunu gören Ehl-i-İslâm ağladı Kalmadı şenliği, târumâr oldu 

Gonca iken soldu gülün Ardahan. Yağma oldu cümle malın Ardahan. 

Sultan Hamid bizzat gafletten uyan Biz de ol Hüdâya çok ettik kusur 

Ortalıkta kaldı hep sabi sıbyan Selâtîn-câmiler hep kaldı esir 
Satıldı vilâyet ayân-be-ayân Haber olsun sana İstanbul, Mısır 

Şikâyete yetmez dilin Ardahan. Her yandan kesildi yolun Ardahan. 

Saat on ikide toplar atıldı Em(i)roğlu Tabyası odlara yandı 

Top dumanı birbirine katıldı Kahraman Kaptan Beğ pervane döndü 

Ne zaman ki imdat yolu tutuldu Seksen bin düşmanla yalınız kendi 

O zaman kırıldı belin Ardahan. Duman sardı sağın, solun Ardahan. 

Ağlayıp İsmail sen kılma zârî 

Ezel takdir etmiş Cenâb-i Bârî 

Düşmanın canına cehennem nârı 

Soldu al-yeşilli gülün Ardahan. 

Kırzıoğlu’nun Şavşat’ın Dabaketil köyünde bulduğu bir cönkte 

“Sefil” mahlaslı bir ozanın “Ardahan” redifli manzumesinde Ardahan’ın 

Rusların eline geçmesi şöyle anlatılır:64 

“Mel’un Hacı Veli gör ne iş tuttu 

Beş kapiğe dinin, namusun sattı 

Kars’ın teslimine çok gayret etti 

Onu sağ Paşa’ya verdi Mehrali.” (Melun Hacı Veli görün ki ne iş yaptı? Rus parasıyla beş kuruşa 

dinini, imanını sattı, Kars’ın Ruslara teslim edilmesine çok gayret etti. Borçalı’nın Darvaz 

köyünden büyük bir süvari birliği ile gelip Muhtar Paşa’nın safında  Ruslara karşı savaşan Mihrali 

Bey, onu sağ olarak yakalayıp Muhtar Paşa’ya teslim etti.) Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 41. 
61 Gam donu: Kötü günlerde, giyilen siyah matem kaftanı.  
62 Tanrıdağ Dergisi, 17.07.1939, Sayı: 11, s. 13 vd.  
63 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 28. 
64 93 (1877) de Ardahan’ın Düşmesine Ağıt; 10 Mart 1939 tarihli “Kars” gazetesinden 

naklen Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 29 vd. 
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Doksan üç Kavgası koptu Abrelde65 Açıldı baharı, yeşerdi dağlar 
Bulandı ırmağın, gölün Ardahan. Yatıyor şehidi, döğüşür sağlar 

Tedariksiz girdi Osmanlı cenge Kal’anın etrafı al-yeşil bağlar 

Alkış, duadır dilin Ardahan. Gonca iken soldu gülün Ardahan. 

 
Kâfir Urus geçti sınordan beri Ehl-i-İslâm düştü din gayretine 

Kordonda askerin olmaz haberi Kaldık hainlerin merhametine 

Görüldü ovada, tuttu her yeri Yetmeden tâkâtin nihayetine 

Durdu cenge ulus, elin Ardahan. Tez çevrildi gelmez dalın Ardahan. 

 
İkindi meheli kavga kuruldu Kahraman Kaptan der çekmeyin acı 

Toz dumanda nice saflar yarıldı Çok merdi merdane çaldı kılıcı 

Gün batmadan iki tabyan verildi66 Bir yanından Kazak, bir yandan Gürcü 

Kırıldı kanadın, kolun Ardahan. Kesti dört taraftan yolun Ardahan. 

 

Karşı tepelere bayrak diktiler Urus geldi kılıçları yağladı 

Yahşı, yaman bir araya çektiler Anı gören çoluk çocuk ağladı 

Ne zaman ki Emiroğlu’n söktüler Attı topu ciğerleri dağladı 

O zaman kırıldı belin Ardahan. Pek müşkile vardı hâlin Ardahan. 

 

Tabla-perçem oğlanları tuttular Kazak ayak ayak ileri geldi 
Üç beş vezir Ardahan’ı sattılar Saat on ikide Kal’a’yı aldı 

Askerlerin kayalardan attılar Yedi bin askerin yaralı kaldı 

Kür yüzü tutuldu salın Ardahan. Kara giydin, n’oldu alın Ardahan. 

 

Dağıldı oymağın, bozuldu binan Müzeyyen çarşılar virane kaldı 

Ne tez oldun bir gün içinde viran Kalmadı şenliği târumâr oldu 

Söndü şen ocağın, kalmadı yanan Dil-bilmez saldatlar içine daldı 

Savurdular göğe külün Ardahan. Yağma oldu devlet, malın Ardahan. 

 

Sultan Hamid biraz gafletten uyan Biz de eylemiştik Hüdâya kusur  

Ortada ezildi çok sabi sıbyân Haber aldı İstanbul ile Mısır 

Satıldı vilâyet ayân-be-ayân Selâtin-câmiler kaldılar esir 
Şikâyete yetmez dilin Ardahan. Durmaz akar kan yaş selin Ardahan. 

 

Eli-bağlı şenlik boyun bükerler Kimsede kalmadı aslâ diyanet 

Pınarlar gözünden kan, yaş dökerler Urus çekip verdi toplara ziynet 

Okunmaz ezanlar, yaslı minberler Vezir ü vüzera oldu hıyanet 

Figan eder bülbül dilin Ardahan. Sefil vasfetti ahvâlin Ardahan.67 

 

  

                                                        
65 Aprel / Nisan. 
66 Ardahan’ın doğusunda Kür Nehri’nin sağında yer alan Senger ile solunda yer alan 

Kayabaşı tabyaları. 
67 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 29 vd. 
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Ardahan’ın Rusların eline düşüşünü gören ozanlar tarafından 

söylenen, ancak isimleri ve mahlasları belirtilmeyen, bundan dolayı da 
anonim hâlini alan iki manzumeyi de buraya alıyoruz. Bu destanlar, elekçi 

de denilen gezici destancılar tarafından köy kent dolaşılarak kurtuluş 

yıllarına kadar söylenegelmiştir. Bunlardan biri “Alındı Ardahan Yanar 
Osmanlı”68 diğeri de “Ağlaşır Ardahan: Âl-Osman Deyin”69 

Ardahan’dan çıktı bir tabur uşak Ardahan’ın önü bir ulu yazı 

Uşağın belinde kayıştan kuşak Per-perişan oldu gelini kızı 

Taze talim çıktı nasıl alışak Haktan idi bize bu kara-yazı 

Alındı Ardahan yanar Osmanlı. Alındı Ardahan yanar Osmanlı 

Ardahan dediğin şirin kasaba  Ardahanlı düştü dâda, feryada 

Kesilen kelleler gelmez hesaba Serasker yetmesin hiçbir murada 

Kese kese biz de döndük kasaba Askeri bendetti, gelmez imdada 

Alındı Ardahan yanar Osmanlı. Alındı Ardahan yanar Osmanlı. 

Ne zaman ki Emiroğlu süküldü Tavşantepesi’nden üç top atıldı 

Ananın babanın beli büküldü Topun şiddetinden ay, gün tutuldu 

Köprüden çol-çocuk suya döküldü İkindi meheli Kal’a satıldı 

Alındı Ardahan yanar Osmanlı. Alındı Ardahan yanar Osmanlı. 

Ocaktan asılı zincirli maşa Osmanlı askeri Eroğlu-erdir 
Allahtan bulasın sen Ferik Paşa Yazık ki başında haini vardır 

Nazlım Ardahan’ı attın ataşa Kaptan Paşa tek mert can binde birdir 

Alındı Ardahan yanar Osmanlı. Alındı Ardahan yanar Osmanlı. 

Ağlaşır Ardahan: Âl-Osman Deyin 

68 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 30 vd. 
69 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 31. 
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Urus geldi, vay ki düştü Ardahan Urus geldi Ardahan’a ki girdi 
Dağ taş kara giydi, çol çocuk giryân Göze-gelenleri hep bir bir kırdı 

Bir günde kırdılar altı yüz kırk can Kazağı, saldatı talana girdi 

Ağlaşır Ardahan: Âl-Osman deyin70. Ağlaşır Ardahan: Âl-Osman deyin. 

 

Urus geldi Ardahan’ı kuşattı 

Şenliğini dışarıya boşattı 

Câmileri kiliseye döşetti71 

Ağlaşır Ardahan: Âl-Osman deyin. 

Yeri gelmişken iki hususa temas etmek iyi olacaktır: 

Biri, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bazı komutan ve ağaların 

hıyaneti.  Âşık Şenlik’in “Çıldır ve Ardahan Kavgası Destanı”ında 

“Ardahan'a zafer kılmak zor işti / Hazne verip Ferik ile görüştü” diyerek 

Ardahan’ın hain Ferik (Hüseyin Sabri) tarafından büyük servet karşılığında 

düşmana verildiği iddiasını, Şavşat’ın Çoraklı köyünden olup “Gönüllü 

Atlılar” birliğinde yüzbaşı rütbesiyle görev yapan ve Ardahan kavgasının 

tanığı olan Ozan İsmail Hakkı da yukarıda tamamını verdiğimiz “93 (1877) 

Ardahan Ağıtı” adlı manzumede, 

“Sultan Hamid bizzat gafletten uyan 

Ortalıkta kaldı hep sabi sıbyan 
Satıldı vilâyet ayân-be-ayân 

Şikâyete yetmez dilin Ardahan.”  
diyerek Şenlik’in sözlerini teyit etmektedir. 

                                                        
70 Deyin: Yerel ağızda “diye” anlamı da vardır.  
71 Ruslar, Anadolu’yu işgale geldiklerinde inşa edecekleri kiliselere asmak için onlarca çanı da 

beraberlerinde getirmişlerdir. Ardahan’ı işgal edince de Halil Efendi Mahallesindeki Ulucâmii, 

kiliseye çevirmişler ve sol bitişiğine yaptıkları kulenin kubbesine getirdikleri çanlardan birini 

asmış, uzun uzun çaldırmışlardır. Yukarıdaki Meçhul ozanın “Ağlaşır Ardahan: Âl-Osman Deyin” 

adlı şiirinde 

“Urus geldi Ardahan’ı kuşattı 

Şenliğini dışarıya boşattı 

Câmileri kiliseye döşetti 

Ağlaşır Ardahan: Âl-Osman deyin.” dediği cami bu camidir. 

Burada Ayasofya’nın çanını hatırlatmak yerinde olacaktır: “Fatih Sultan Mehmet tarafından 

İstanbul’un fethi sırasında Bizanslılar Ayasofya’nın çanını beraberlerinde götürmüşler. Bu çan 

Rusların eline geçmiş. Onlar da bu çanı eritip büyük bir haç yapmışlar. Çar Nikola bu haçı alarak 

Karadeniz’de hazırlanan Rus donanmasının komutanına vermiş ve şu sözleri söylemiş: “İstanbul'a 

girdiğinizde Hazreti Meryem’in mabedi olan Ayasofya'dan Muhammed'in icat ettiği o yabancı 

dinin yazılarını silerek senin vekilin olan Çar Nikola ölünceye kadar ömrünü bu mabette geçirecek 

diye haçı Ayasofya'nın üstüne dikin” diye emir vermiş. İstanbul’un fethinin 424. yılına rastlayan 

93 Harbi’nde Rus Çarlığının orduları Batı’dan Yeşilköy’e kadar gelmiş, İstanbul’u işgal etmeye 

ramak kalmıştır. Tabii ki malum haç da yanlarındadır. Kıbrıs’ı “pay” alan İngilizlerin yardımıyla 

Sultan Abdülhamid Han büyük ödünler vererek “haç”ın dikilmesini önlemiştir”.  Erdoğan, Türk 

Ellerinde Hatıralarım, s. 93. 
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“Sefil” mahlaslı diğer bir ozan da yukarıda tamamını verdiğimiz 

“Ardahan” redifli manzumede aynı görüş ve bilgileri paylaşmaktadır. 
Sultan Hamid biraz gafletten uyan 

Ortada ezildi çok sabi sıbyân 

Satıldı vilâyet ayân-be-ayân 

Şikâyete yetmez dilin Ardahan. 

Kırzıoğlu’nun verdiği bilgiye göre Posof’un Arele köyü sakinlerinden 

Molla Mahmut’ta bulunan bir cönkte yazarı henüz bilinmeyen “93 (1877) 

Ardahan Mersiyesi”72 adlı bir manzume de şöyledir: 

El kaldırın dua edek Devlete Doksan üç Abrelde Moskof nâgehân 

İslâm olan kaldı gayet zahmete Bastı Çıldır’ı hep yandı Ardahan 

Yâ Rabbi düşürme bizi firkate Ürküştü çol-çocuk oldu perişan 

Meded Allah meded sen imdad eyle. Meded Allah meded sen imdad eyle 

Asker geldi bu taylardan aşacak Ardahan alındı, Oltu basıldı 

Göğdesinden al-kanları taşacak Tel ağacı tellerinden kesildi 

Nâs kırılıp geri kalan şaşacak Hainler seçildi, mertler asıldı 

Meded Allah meded sen imdad eyle. Meded Allah meded sen imdad eyle. 

… 

Ardahan’dan sürdü Ahılkelek’e 

Ardahan şenliği doldu mereğe 

Dualı ağızlar durdu dileğe 

Meded Allah meded sen imdad eyle. 

4. Ardahan’ın Harp Tazminatı Olarak Ruslara Verilmesi

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başarısızlıkla sonuçlanınca 13 

Temmuz 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması ile Ardahan, Kars, 

Kağızman, Sarıkamış, Oltu, Artvin ve Batum Ruslara harp tazminatı olarak 

bırakılır. Ardından 8 Şubat 1879 tarihinde İstanbul’da imzalanan Muâhede-

yi Kat’iyye’nin 7. maddesi gereğince de bu şehirlerde yaşayan Türklerin üç 

yıl içerisinde Osmanlı topraklarına göçmelerine izin verilir. Bu üç yıl 

içerisinde resmî kayıtlara göre 11.000’i Kars merkez ilçeden olmak üzere 82 

bin Türk bu yerleşim yerlerinden ayrılıp Erzurum ve Anadolu içlerine 

göçer.73 Göç ettirilen Türklerden boşalan köylere Rusya’nın kolonizasyon 

politikasının bir sonucu olarak bölgeye Osmanlı Devleti arazisinden davet 

72 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 31 vd. 
73 V. M. “Karsskaya Oblast”, Ensiklopediçeskiy Slovar (Энциклопедический словарь), Tom 14, 

Peterburg 1895, 602; Kırzıoğlu, Kars Tarihi, s. 552. 
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edilen Ermeni, Rum, Yezidî, Süryanî (Asûrî) gibi Anadolu halkları ile 

Rusya’dan getirilen Ermeni, Polonez, Osetin, Rum, Malakan, Khakhol 

(Ukraynalı), Duhobor, Alman gibi Müslüman olmayan halklar yerleştirilir.74 

Bahsi geçen ansitklopedide verilen bilgiye göre Kars vilayetinin, Ardahan, 

Oltu, Kağızman dâhil nüfusu 1 Ocak 1892 tarihi itibarıyla 200.868 kişidir.75 

Rusların eline geçen bu üç şehre iki yıl içerisinde Ardahan ve Kars 

civarından yüz binden fazla Müslüman halk göç etmiş onların yerine ise 

ekseriyeti Ermeni olmak üzere Türklerden kat kat fazla gayrimüslim insan 

gelmiştir. Ruslar bununla Türkiye ile Azerbaycan arasına aynı zamanda Türk 

Dünyası arasına dinî ve etnik bir engel meydana getirmeyi başarmıştır. 

Bu mesele de mahalli ozanların şiirlerinde haklı yerini almıştır. 

Kırzıoğlu’nun Kağızmanlı Cemal Turan Hoca’nın defterleri arasında 

bulduğu ve sahibi belli olmayan “Moskoflara Bırakılan Kars’a Ağıt”76 adlı 

manzumenin üç hanesi şöyle: 

 
Tarih vardı doksan dörde Yedi düvelle vuruştu77 

Bütün Kars, Ardahan ağlar. Al-Osman oldu perişan 
Batum da uğradı derde Ölkeler verip barışan 

Kalır Urus’a kan ağlar. Abdülhamid Sultan ağlar. 

 

Bilmem nice buyururlar 

Canı tenden ayırırlar 

Yeni sinor78 kayırırlar 

Nişan taşı korgan ağlar. 

Güftarî mahlaslı Posoflu Âşık Topçu, 1880’de Posof’tan Malatya’ya 

göçerken kendilerini yolcu etmek için Ulgar Dağı’nın yamacında bulunan 

Savukpınar’da toplanan dostlarına okuduğu “Ağlarım” 79 redifli ağıt. 

  

                                                        
74 Tufan Gündüz, Kars, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 24, s. 517; Ali Kafkasyalı, 

Ermenistan Haçlıların Ön Karakolu mu?, Pusula Gazetesi, Erzurum, 12. 11.2020. 
75 Nüfusun etnik oranı da şöyle gösterilmiştir: Ruslar %7, Yunanlar %13,5, Kürtler %15, Ermeniler 

%21,5, Türkler %24, Karapapaklar %14, Türkmenler %5 (V. M. “Karsskaya Oblast, s. 601). 
76 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 46 vd. 
77 Yedi düvel: 1877’de Rus, Romen, Bulgar, Sırp, Bosnalı, Hersekli ve Karadağlılarla 

savaşılmasına işaret ediliyor. 
78 Sinor: Sınır, hudut. 
79 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 48. 
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Saz sohbet söylerim dinlen gûş ilen Kâfir galip geldi yerimiz aldı 

Doldu didelerim kanlı yaş ilen Selatin Camiler hep esir kaldı 

Elveda eyledik eş yoldaş ilen Va’de tekmil oldu, tarihler doldu 

Gurbet ele düştü işim ağlarım. Âhir-Şerre kaldı başım ağlarım. 

Poskov’dan da gitti hayır bereket Güftarî söylerim bu doğru râhim 

Görünmez Al-Bayrak, kalındı hasret Arşa direk oldu dayandı âhım 

Düzdük katar göçü eder hareket Senden ayrılmışım gül yüzlü şahım 

Zehir oldu ekmek aşım ağlarım. Yoktur senden ayrı eşim ağlarım.  

5. İşgal Yıllarında Ardahan

Rus Çarlığının, harp tazminatı olarak İstanbul yönetiminden aldığı üç 

vilayeti, iki “oblast” (vilayet) yapar. Biri, Ardanuç dâhil Batum Oblastı 

diğeri de Ardahan, Kağızman, Sarıkamış, Oltu ve Kars’tan oluşan Kars 

Oblastı. Ardından 1855’ten beri uyguladıkları “Arazi Nizamnamesi”ni 

burada da uygulamaya koyarlar. Bu nizamnameye göre halkın toprak 

mülkiyeti kaldırılır. Bütün araziler “gazonni” (devlet malı) sayılır. Bununla 

da göç edenler, tapulu arazilerini ne satabilir ne de kimseye devredebilirler. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi İran, Anadolu ve Rusya içlerinden getirdikleri 

başta Ermeniler olmak üzere muhtelif Hristiyan unsurlara peşkeş verilir. 

Mektep, medrese ve cami hocalarının her birine bir bahane bulunarak 

sürgün edilir. Medreseler kapatılır. 

Şehir ve kasabalarda yolları genişletmek veya yeni yollar açmak adına 

tarihi abideleri, tarihî mekânları, mezarlıkları, şehitlikleri, türbeleri 

sakınmaksızın yıkarlar. Türkiye’den üçer yıllık yedi taksitle altın para olarak 

aldıkları harp tazminatıyla Ardahan, Cilavuz (Susuz), Kars, Sarıkamış ve 

Kağızman’da kışla ve askerî pavyonlar yaparlar. Tiflis, Kars, Sarıkamış 

demiryolunu yaptırırlar. Şehir ve kasabaların bütün yönetimlerini Ermenilere 

teslim ederler. Getirilen Ermeni ailelere yeni mahalleler oluştururlar. Her bir 

Hristiyan halk için dinî yapılar inşa edip abideler yaparlar. Ne yazık ki eski 

mahallelere tek çivi çaktırmazlar. 

Çıldırlı Âşık Şenlik, mahkeme için geldiği Kars’tan dönerken şehrin 

hâli pürmelalini “Karagüne Düşen Kars”80 destanında anlatır. Bu destanın 

birkaç hanesi şöyledir: 

Yetik ol efendim vasfedem hâlin Moskof, Benî-Asfer o kalbi kara 

80 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 64. 
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Fikri bahr-i gama dalıptır Kars'ın. Ehl-i imanı hep düşürdü zara 
Felek zindanında zîr-i-dest etti Min iki yüz doksan üç'ünden sonra 

Zevki zulûmâttan bölüptür Kars'ın. Tekmil tarihatı doluptur Kars’ın. 

… 

Cumadan cumaya zikir va'desi Urus kabristanı etdi târümâr 

Câmiler vererdi tekbir sadâsı Ziyaret, türbeler çeker âh ü zâr 

İmdi daha gelmez mezin sadâsı Şehidlerin figan, intizârı var 

Tedbiri tagayyür oluptur Kars'ın. Kahrine beddua kılıptır Kars'ın. 

 

Senger-tabayyalıydı elvanlı dağlar Müminler yastadır, müşrikler şendi(r) 

Yiğirmi dört câmi melül kan ağlar Yazık, gülşen eller virana döndü 

Akıbet hunk yakar, zenkleri bağlar Bülbülsüz bâğlara kargalar kondu 
Zevali haddini buluptur Kars'ın. Kışa döndü gülü soluptur Kars'ın. 

… 

Bu destanı vasf-ı arzuhâl gayır Sevda aşk ataşı gam cezasında 

Ele, vilayete, Hünkâr’a duyur, Üğ be üğ cismimin var azasında 

Encamını Mevlam edecek hayır Kul Şenlik deruni müla(ha)zasında 

İşi Bir Kaazı’ya81 kalıptır Kars’ın. Böyle ahvalini biliptir Kars’ın. 

 

Ah! Öyle mi sar avlar 

Ser çeşmeler sarâvlar 

Nec’oldu tülek terlan 

Avgâhında sar avlar. 

 

1899 yılının Eylül ayı sonlarında Amcası İsmail Ağa ile birlikte 

Ardahan, Kars, Göle, Oltu il ve ilçelerinde gözlem ve araştırmalar yapan 

Fahrettin Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım adlı eserinde 15 gün kaldığı 

Ardahan’ı şöyle anlatır: 

“Ardahan: 15 gün kadar misafir kaldığım burasının 75 köyü var. Düz 

Ardahan’da 2 Malakan Rus köyü ve 3 Rum köyü, iki de Ermeni köyü vardır. 

Geri kalan 68 köy kâmilen Türk köyüdür. Ardahan'da İmparatorluk 

zamanından kalma (Lala Mustafa) Paşa’nın Kafkas seferi zamanının 

hatırasını gösteren, dağlardan gelip geçen top yolları vardır. Selçuklular ve 

Osmanlılar zamanlarında burası daima bir güzergâh olmuştur. Kura Belinden 

çıkan su, Kur nehri adını almıştır ki Ardahan'ın içinden geçer, Kurt Kale 

nahiyesinden sonra Gürcistan hududuna girerek bütün Gürcistan sularını 

toplar, Tiflis’ten geçerek Aras Nehri ile birleşir ve Hazar denizine akar. 

Ardahan’da tarihî âbideler vardır. Ramazan dağında bir Türk kahramanının 

şehit düşüp yattığı ve isminin Erdoğan olduğu ve bu ismin tahrifiyle şehre 

                                                        
81 Kaadı / Kaazı: Allah.  
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Ardahan isminin verildiği söylenir. Gürcülere ait hiç bir eser yoktur. Poskof 

kazasında bazı köyler Gürcü adı ile tesmiye edilir. Bu kazanın 56 parça köyü 

vardır ve hepsi de Türk’tür. Ardahan’la Poskof arasında Selçukluların 

yaptırdığı kalelerin eserleri mevcuttur. Lala Mustafa Paşa Ardahan 

dağlarından geçerek Çıldır ovasında Rus ve Gürcülerle bir meydan 

muharebesi vermiş, Rus orduları dağılarak Tiflis’e kadar gitmişler. 

Ardahan'ın Kamere, Ulgar ve Cin Dağı adıyla anılan dağları güzel havalı ve 

bol suludur. Bu yaylalara beş asır evvel hudut bekçisi olmak için Yozgat 

havalisinden Türkler getirilip II. Murat zamanında yerleştirilmişlerdir.”82 

Rus yönetimi, köy, kent ve şehirlerdeki bütün halkı zorla gündeliksiz 

ve maaşsız olarak yol, tabya, inşaat işlerinde çalıştırır. Aydınları, nüfuzlu, 

itibarlı kişileri ise ya bir sebeple ortadan kaldırır ya da Sibirya’ya çalışma 

kamplarına gönderir. Bütün bu gasp, haksızlık, sürgün, zulüm de halk 

şiirlerine mevzu olur. Bu şiirleri yazanlar korkularından adlarını hatta 

mahlaslarını kullanamazlar. Anonim halk edebiyatı eseri olarak halk 

beyninde yer alır. Bu türküler, destanlar, ağıtlar gezici destancılar veya ozan-

âşıklar tarafından mahalle aralarında, köy ve kentlerde halka okunup 

bahşişler alınır. 

Halk arasında dolaşan destanlardan birinin tapşırma mısraı “Yazık 

Âşık söyler vasf-ı hâlini” şeklinde yazılmıştır. Kurtuluştan sonra şiirin 

Ardahan’ın seçkin halk ozanlarından Ahmet Mazlûmî Efendi tarafından 

yazıldığı ve aslında destanın tapşırma mısraı “Yazık Mazlum söyler vasf-ı 

hâlini” olduğu anlaşılır. 

Ahmet Mazlumî Efendi’nin Çar II. Nikola’ya hitaben yazdığı “Nikola 

Destanı”  esaret altında kalan halkın içinde bulunduğu durumu bütün 

yönleriyle gözler önüne sermektedir:83 

Vasfını söyleyim, bilmeyen bile Yörüdün babanın gittiği yola 

Bu cümle âlemi yıktın Nikola. Erişti İslâm’a nice bin bela 

Bu yazık milleti ettin kul köle Nice başbileni bend etti kal’a 

Ne zaman ki tahta çıktın Nikola. Bir tutar koymadın, yıktın Nikola. 

Saldın cümle nâsa bir ayrı gayrı Fehmi olanları sürdün Sibir’e 
Çoğusu anlamaz şer ile hayrı Başladın zulüme, şiddet, cebire 

82 Erdoğan, Türk Ellerinde Hatıralarım, s. 23. 
83 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 75. 
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Delindi ülkenin bağrı hem böğrü Khakhol, Malakan’a hem Dukhobor’a 
Ne zehirli hançer soktun, Nikola. Komşu ettin bizi çıktın Nikola. 

 

Nice şen yerleri viran eyledin Nazlım Ardahan’ı çöle döndürdün 

Hâli buldun bu yerleri, yayladın Nice hânedanı tahttan indirdin 

İstediğin yeri böldün, payladın Şikâyet edeni yaktın, yandırdın 

İslâm’a kem gözle baktın Nikola. Herbirine bir kulp taktın Nicola. 

 

Her düvele kurdun nice düzeni Kazan-Şeher, Kırım hemi Dağıstan 

Koymazsın açıla okur, yazanı Teke, Türkman, Hive, Tûran, Türkistan 

Kaynatırsın hile ile kazanı Güzel Azerbaycan, Çerkez, Gürcistan 

Bu dünyaya kazık çaktın Nikola. Zulmünle canımı sıktın Nikola. 
… 

Devran böyle kalmaz dolanır, elbet Kalmadı mücâhid, İslâm mükedder 

Tecellî etmemiş olmaz adâlet “Eksik olmaz” gine “kândan mücevher” 

Bir gün erişir ol Haktan inayet Mevlâm kılır ise fursat müyesser 

Tükenir mevcudun, nakdin Nikola. O zaman gör, râhat vaktin Nikola. 

 

Devrile devranın, yok ola varın Yazık Mazlûm söyler vasf-ı hâlini 

Kalka üstümüzden fesâdın, şerin Senin zulmün kırdı anın belini 

Şevketli Al-Osman zaptede yerin Bir Allâh’a verdi arzuhâlini: 

Karalana ikbal, bahtın Nikola. Dâğılsın o tâcın, tahtın Nikola. 

 

Ruslar, Çıldır'a Karabağ Ermenilerinden Andon adında bir asker 

kaymakam tayin eder. Azerbaycan Türkçesini iyi bilen Andon uzun süre 

burada kaymakamlık yapar. Bir gün Türklerin ileri gelenlerinin Köyhas 

köyünde toplantı yaptıkları hususunda ihbar alır. Yanına Rus Kazaklarından 

bir grup süvari alarak köye gider. Köyün nüfuzlu sakinlerinden İsmail 

Ağa'nın evine varır. Attan inip ansızın içeri girer. Muhitin bütün ileri 

gelenleri oradadır. Âşık Şenlik de sazı göğsünde odanın orta yerinde çalıp 

söylemektedir. Selam bile vermeden içeri dalan Andon burnundan 

solumaktadır. Bu kadar seçkin insanın kendisinden izin almadan 

toplanmalarına canı çok sıkılır. İsmail Ağa, ayağa kalkıp üst başta yer 

gösterir, 

“Hoş geldiniz. Buyurun, şöyle oturun.” 

Andon, baklayı ağzından çıkarır: 

“Böyle büyük toplantılar yaparsınız da bana haber vermezsiniz.” 

İsmail Ağa, “Kaymakam Bey, toplantı falan yapmıyoruz. Birkaç dost 

bizim kızı istemeye geldiler. Onların gelişini duyan dostlar da teşrif ettiler. 
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Toplantı yapsak size haber vermez miyiz? İnşallah düğünde sizi de burada 

göreceğiz. 

Andon, sözü uzatmaz. Gösterilen yere geçip oturur. Yaptığı 

saygısızlığı, habersiz, selamsız girmesini telafi etmeye çalışır. Orta yerde 

sazı elinde duran Şenlik’e dönerek Karabağ şivesiyle: 

“Âşık, sizin Osmanlı’yı bizim Urus Padişahı alt etti; çok askerini yesir 

etti, üç tane de şeherini aldı. İndi de size yol, köprü ve binalar yaptırıyor. 

Sizden vergi, asker almıyor. İndi düzünü söyle görüm, bu devletlerin hangisi 

daha koçaktır, hangisini daha çok isteyirsen?” 

 Gözlerini sazına dikip duran Şenlik, onun sözünün bitimiyle sazına 

davranır. Büyüklerin gözü Şenlik’tedir. Göz kaş işaretiyle dokunaklı sözler 

söylememesini ima etmeye çalışırlar. Fakat Şenlik, işaretlere itibar etmez. 

Mitralyözden akan mermiler gibi Kaymakam Andon’un yüzüne şu mısraları 

yağdırır: 

Hulûs-i kalbimden bilsen fikrimi, Süleyman mülkünde berkarar duran, 

Men Allah 'tan Âl-Osman’ı isterem. Muhammet vekili, makamı nûran, 

Merhamet sahibi, irahmi gani, Hıfzının ezberi Âyat-ı Kur'an, 

Nesl-i Mürsel hükm-i hanı isterem. Salavatlı ol Sübhanı isterem. 

Osmanlı askeri şahlar serveri, Emr-i Hak yedinden çekilmiş kalem, 

Kaf'tan Kaf'a, zîr-i zeminden beri84 Varmış bir ettiğim, yetişti belam, 

Dilinde salavat zikri ezberi, Hükmünde saltanat, adlinde âlem, 

Hükmetmeye birce onu isterem. Divanında şevket, şânı isterem. 

Gamgindir bu sefil Şenlik'in şâdı, Payidar olmaz zalim, 

Hiç fikrimden çıkmaz Âl-Osman adı, Yiğide neyler ölüm? 

Gidiptir dünyanın lezzeti tadı, İşte boynum sal kılıç, 

Mahşer günü bir mekânı isterem. Doğruyu söyler dilim. 

Andon büyük bir pişkinlikle,“Şenlik, yaman adamsın. Osmanlı 

Hükûmetinin sırtını yere vermedin.” diyerek bahşiş uzatıp mevzuyu 

değiştirir.
85

 

“Cihâni” mahlaslı bir ozan da “kaldı” redifli destanında Rus işgalinde 

kalan Ardahan, Batum ve Kars’ın hâlini şöyle beyan eder: 

84 Yerin altından göğe kadar. 
85 Ali Kafkasyalı, “Farklı Bir Âşık Tipi Olarak Çıldırlı Âşık Şenlik”, Türk Yurdu, 1999, C. 19, S. 

138, s. 51 vd.  
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… 
Ardahan'ı, Kars'ı etti virane 

 
Zâlimler günahtan aslâ sakınmaz 

Al Batum'dan, dolan da gel Naraman’a Zihni olmayana bu söz dokunmaz 

Mescid, minareler, cemi' kârhâne86 Minberler kan ağlar, hutbe okunmaz 

Her taşı gevherden binalar kaldı. Nice hafta, nice cumalar kaldı. 

 

Gezen âşıkları ârsız sanarlar Âşıkların hatâ olmaz dilinde 

Aklı olmayanlar bizi kınarlar Cehdeyle olasın Hak’kın yolunda 

Giden muhacirler, geri dönerler Nice vilâyetler düşman elinde 

Ak-tavannı şirli odalar kaldı. Nice yıllar nice seneler kaldı.87 

… 

Rus işgalinde kalan bu kadim Türk yurdunda dört âşık, Müslüman 

Türk halkının ses bayrağı olup dalgalanmıştır. Çıldır’da Âşık Şenlik, 

Kağızman’da Âşık Recep Hıfzî, Şenkaya’da Âşık Mustafa Nihanî ve 

Posof’ta Âşık Zülalî. Bu dört istiklâl ve hürriyet kahramanı ozan, halkla 

beraber, Hak’la beraber olmuşlardır. Füzûlî’nin dediği gibi Hakk’a 

dayanmış, hikmete râm olmuş, halkın önünde vatan için, millet için, istiklâl 

için yol yürümüşler, canlarını düşmanın kılıcının önüne koymuşlardır. Zülâlî 

ile Nihanî’ye Türk Bayrağı’nın Kars kalesinde dalgalandığını görmek nasip 

olmuşsa da diğer ikisi kurtuluş günlerini görememişlerdir. Şenlik Ermeniler 

tarafından zehirlenmiş88 (1913), Hıfzî ise 1918’de Kağızman’a giren Ermeni 

çeteleri tarafından henüz 25 yaşında olan ozan süngülerle parçalanarak şehit 

edilmiştir. 

Ermeniler, kendilerini buraya getiren Rusların vaatlerine kanarak mal 

bulmuş mağribi gibi artık bu coğrafyanın sahibi olduklarına inanırlar. Bu 

yüzden göçmen gibi değil işgal gücü gibi davranırlar. Çar hükûmeti, il ve 

ilçe yönetimine büyük ekseriyetle Ermenileri tayin eder. Her şey onlar için 

onlara göredir. Öldürülen, kovulan Müslümanların ev, arsa, yayla, çayır, 

mal, mülkleri onlara dağıtılır. Bunlarla da yetinmezler. Geride kalan masum, 

savunmasız kılıç artığı Müslümanları da bölgeden çıkarma telaşına düşerler. 

Yapmadıkları zulüm kalmaz. Zengin ve seçkin ailelerin kadın kızlarına 

tasallut etmek, yol kesmek, adam kaçırmak alıp başını gider. Gemi azıya 

                                                        
86 Cemi’ kârhane: Bütün ticarethane. 
87 Doğuş Dergisi, 1940, Sayı: 11-52, s. 19 vd. 
88 Ali Kafkasyalı, “Âşık Şenlik’in Revan Seferi ve Zehirlenerek Öldürülmesi”, II. Uluslararası Âşık 

Şenlik Sempozyumu, Kars; Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 

25, Erzurum 2004, s. 107. 
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alırlar. Merkezi Gümrü’de olan “Cân-Fidâ” adında bir örgüt kurarlar. 

Örgütün başına azılı bir eşkıya olan “Vağarşak” adlı biri getirilir. 

Halkın vicdanının ve irfanının sesi olan Âşık Şenlik (1850-1913)89, 

halk adına, diplomat hassasiyetiyle örgütün yaptıklarını tel’in ederek örgütün 

başı Vağarşak’a manzum bir mektup gönderir. 

Millet komutanı Vağarşak Ağa, Uyma “Cân-Fîdâ”ya, o “kakhdağan”a, 

Sabreyle başına gör neler gelir. Bir gün şeherini verir talana. 

Yığıpsan başına bir bölük dığa Ne Bakü’ye benzer ne de Şirvan’a, 

Deme ki onlardan bir hüner gelir. Hazır ol üstüne yüz min er gelir. 

Sana herze veren “Cân-Fîdâ” puşttur, Şöregel Sancağı yalnız kalıptır, 

Bu fundun âhiri vallahi boştur. Akbaba bu işe müştak oluptur, 

Müslüman deyilen koç oğlu koçtur, Min beş yüz, Çıldırlı hazır geliptir, 
Ey(i) bil ki bu meydan sana zor gelir. Geçip baş ü cândan ser be ser gelir. 

Kazak, Borçalı’da dava düzerler, Tel çekerim Lezgi tamam gelirler, 

Teke’ye Türkmen’e kâğız yazarlar, Büyük küçük demez kelle alırlar, 

Onlar da cenk günü üsten hazırlar, Bu cihana hemen tufan salırlar, 

Biri min adama beraber gelir. O zaman başına dünya dar gelir. 

Bakü’de oturan bir yüce nişân, Bir kâğız yazmışam Celalî Kürd’e, 

Desdigir eylesin ol Gani Sübhan, O zaman cevap ver merdoğlu merde, 

Takizâde Zeynel bir han oğlu han, Seksen min pür silah tamam bir yerde, 

Yanında kulları muhtasar gelir. Yeriyip Kürdistan külli var gelir. 

Yazmışam Şavşat’a hem Acara’ya, Âl-Osman Devleti, Padişâhımız, 

Cemal Bey kol koydu90 bu maceraya, Evvel Allah sonra o penahımız, 

Geldi Ahıska, Poskov bir araya, Çektirir kılıncı, açar rahımız, 

Baş koymuş bu yolda neki var gelir. Emreder askere coş verir gelir. 

89 Âşık Şenlik: Çıldır'ın Suhara (yeni adı Âşık Şenlik) köyünde hâli vakti iyi olan çiftçi bir aile 

doğup büyüyen ve klasik köy muhitinde yetişen ozan, çocuk yaşlarında söz, saz yeteneğini ortaya 

koymuştur. 

Öğrenim görmemiştir. “Hayat mektebinde” yetişmiştir. Keskin zekâsı, kuvvetli kulak hafızası ve 

büyük yeteneği ile çeşitli mekânlarda bir araya gelen edebî meclislerde, sohbetlerde duyduklarını 

ve dinlediklerini hafızasına alıp kotarmasıyla kendisini yetiştirmiştir. Onun hayatında annesinin ve 

Suharalı Molla Mehti ile Yusufelili Eşref Hoca’nın büyük payı vardır. Annesi ona çocuk yaşlarında 

çeşitli cenk kitapları okur, dinî, millî kıssalar anlatır. Bahsi geçen hocalar da onunla bilgi ve 

tecrübelerini paylaşırlar. 

Şenlik 1913 yılı yazında davet edildiği Revan'da âşıklarını yendiği Hanlar tarafından yemeğine 

zehir katılır. Dönüşte Arpaçay’ın Dalaver köyünde ölür. Cenazesi köyüne getirilir. Mezarı Suhara 

kabristanlığındadır. Geniş bilgi için bakınız: Ali Kafkasyalı, Sürgündeki Âşıklık Geleneği - Orta 

Asya'ya Sürülen Ahıska - Ahılkelek Âşıklık Geleneği ve Âşıklar, Kombinant Yayınları, Almatı-

Kazakistan 2013, s. 44. 
90 Kol koymak: İmza atmak, kabul etmek. 
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Vali, vilayetden gelir cevabı, Sığındım Sübhan’a, yardımcım Allah, 
Onların da men olmuşam sebebi, Dinimiz Muhammet, elhamdülillâh, 

Aynalı tüfeğin yoktur hesabı, Dar günde yetişir ol Veliyullah, 

Elli milyon fişenk hem katar gelir. Çekip Zülfikarı, Şir-i Ner gelir.91 

 

Âşık Yusuf Zülâlî92 (1873-1956), öğleden önce Posof Medresesinde 

Din Bilgisi Dersi verirken öğleden sonraları da Rus İşkolası’nda Türkçe 

dersleri okutur. Diğer yandan da “İntibahnâme” adını verdiği manzum 

bildiriler yazarak köy ve kentlerdeki güvenilir dostlarına gönderir. 

Mektuplarının ekinde gönderdiği bildirilerden biri “Esir Türk Ellerine 

Umut” adını taşımaktadır. 

İntibâhnâme (Bildiri) 
- Esir Türk Ellerine Umut - 

Biz bu zulmetler içinden çıkarız bir gün olur. Kara bulutlar içinden parlayıp şimşek atar, 

Şarka, garba yıldırımlar çakarız bir gün olur. Gök gürülder dolu yağar bakarız bir gün olur. 

 

Kars, Batum, Kafkas elinden çevrilen hisarları, Türkiya’nın güneşinden bir kıvılcım alırız, 

Vuruban millî külünkle yıkarız bir gün olur. Bir cehîm olur cihanı yakarız bir gün olur. 

 

Anadol’dan Hind ü Çin’e geçeriz Temur gibi, Dağıstan, Kırım, Kazan, İran u Turan Kaşgar’ı 

Himalâya dağlarını çalkarız bir gün olur. İttihâdın zinciriyle sıkarız bir gün olur. 

 

Türk doğarız, Türk yaşarız, Türk gezeriz her zaman, Der Zülalî, Dicle, Fırat, Ceyhûn, Araslar gibi 

Devrilen Moskof elinden çıkarız bir gün olur. Cûş eder deryalara hep akarız bir gün olur.93 

 

Zülâlî’nin ikinci bildirisi de “Maarifte Geri Kalan Karslılara” adını 

taşımaktadır. 

Ruslar, kendi çocuklarını, gençlerini, kendi kültür atmosferinde 

çağdaş usullerle eğitip yetiştirirken Çarlığının vatandaşları olan Türklere bu 

                                                        
91 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı - Şiirleri - Karşılaşmaları - Hikâyeleri, Maya 

Akademi Yayınları, Ankara, 2007, s. 152 vd. 
92 Zülâlî, doğduğu köyde aldığı medrese tahsilini Kars-Digor medresesinde tamamlar. İstanbul’a 

medrese hocası olan ağabeyinin yanına giderek orada altı ay tahsil alır. Biraz Arapça ve Farsça 

öğrenir. Çürüksulu Hasan Paşa’nın yardımıyla üç yıllık Bursa Hamidiye Ziraat Mektebi’nde okur. 

Bu arada İstanbul ve Bursa’da devrin ünlü Türkçüleriyle tanışır. 1909’da Posof’a döndüğünde 

Posof’ta bulunan medresede Din Bilgisi dersi verir. Öğleden sonraları da Rus İşkolası’nda Türkçe 

dersleri okutur. Daha sonra Rus yönetiminin baskısı ile Posof’tan ayrılmak mecburiyetinde kalır. 

Onun bu çalışmalarından rahatsızlık duyan Rus ve Ermeni yöneticilerinin baskısına dayanamayan 

Zülalî 1910 yılında Osmanlı Devleti'ne geçer. Bir müddet Bursa'da kalır, daha sonra Afyon'un 

Sarıçayır köyüne yerleşir. Posof, Artvin, Ardahan, Kars ana vatana kavuştuktan sonra Posof'a gelir. 

6 ay hasret giderir. Afyon'a döner. Türk Ocağı'nın çatısı altında faaliyet gösterir. Zülalî 18 Aralık 

1956 günü Eskişehir'de kızının evinde misafir iken Hakk'ın rahmetine kavuşur. Çifteler şehir 

mezarlığına defnedilir. Geniş bilgi için bakınız: Kafkasyalı, Sürgündeki Âşıklık Geleneği, s. 79. 
93 Ali Kafkasyalı, “Halk Şiirinde İstiklâl Harbi Öncesi ve Sonrası Kuzeydoğu Anadolu”, Türk 

Yurdu, 1997, C. 17, S. 122, s. 160. 
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imkânı vermezler. Bunu gören Zülâlî, Türk çocuklarının da “Usul-i Cedid / 

Yeni Usulle eğitim görmeleri için Kars vilayetinin ileri gelenlerine, 

mektuplar yazar, ekinde de aşağıdaki “bildiriyi” gönderir. Mektubunda Rus 

okulları gibi modern okullar açılması gerektiğini hiç olmazsa “Cami 

Mektebi” dedikleri öğrenim kurumları açmalarına yardım edilmesini ister. 

Bu bildiri esaret altında bulunan Ardahan, Kars, Batum ve köylerinin 

vaziyetini göstermesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. 1909 yazı 

itibarıyla biri Kars’ta diğeri “Duğur” dedikleri Posof merkezinde bulunan iki 

medrese vardır. Seksen civarında da öğrenci öğrenim görmektedir. 

Bunlardan başka medrese yoktur. 

İntibâhnâme (Bildiri) 
- Maarifte Geri Kalan Karslılara – 

Şu Kars'ta yok mu bir kimse bulunsun bu himâyette, 

Neden bir dâr-ül-emân yok bir vilâyette. 

Bütün Ermeniler, Rumlar okurlar Türkçe, Rusça'yı, 

Yazık değil mi Türk evlâdı kalsın her esârette. 

Ki Kars'ın köylerin derler yazan yok bir satır Türkçe, 

Aceb Türk hattı çıktı da gezer mi şol semâvâtta. 

Diğer milletlere göre ne denlü gerüde kaldık, 

Aman kardaş ne fark vardır bizim ile cemâdâtta94. 
Şu Poskov Medresesi'nden dilenciler çıkarmakla, 

Zülâl der, kurtulur mu hiç vatan kalmış cehâlette.95 

6. Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ardahan

Osmanlı Devleti’nin 2 Ağustos 1914’te 1. Dünya Savaşı’na gireceğini 

duyan Ardahan, Batum ve Kars Müslümanları, esaretten kurtulma ümidiyle 

sevinç gözyaşları dökerler. Almanların da desteklediği Erzurum’daki 

Üçüncü Ordunun yolunu beklerler. Kurtulmak için dualar edip nezir niyazda 

bulunurlar. Ellerde, dillerde dua metinleri dolaşır. Rus ve Ermeni idarecilerin 

korkusundan Ozan - âşıklar yazıp söyledikleri destanların altına adlarını 

yazamazlar. Dua içerikli bu manzumelerden birinin adı “Mevlâm Bu 

Urus’tan Kurtar İslâm’ı.”96 

Gece gündüz sana budur duamız Kars’ı halâs et bu zalim elinden 

Mevlâm bu Urus’tan kurtar İslâm’ı. “Cân-Fidâ”97 şerrinden, Kâfir fi’linden 

94 Cemadat: Cansız varlıklar. 
95 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 80. 
96 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 86. 
97 Cân-Fidâ: Fedai Ermeni Gençleri Örgütü. 
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Yandık zulüm, hicran, gam ateşinde Hasrette çok koyma, etme yolundan 
Mevlâm bu Urus’tan kurtar İslâm’ı. Mevlâm bu Urus’tan kurtar İslâm’ı. 

 

Zevalı ver Beni-Asfer olana Al-Osman’a ver kuvveti, şevketi 

Nusret müyesser et, Ehl-i İmân’a Galib olsun her düşmana râyeti 

Bağışla bizleri güzel Kur’an’a Urus’u târumar et nihâyeti 

Mevlâm bu Urus’tan kurtar İslâm’ı. Mevlâm bu Urus’tan kurtar İslâm’ı. 

 

Üçüncü Ordu’ya hasret çekeriz 

İnşallah düşmanın kaddin bükeriz 

El ele verirsek dağlar sökeriz 

Mevlâm bu Urus’tan kurtar İslâm’ı. 

Yavuz ve Midilli’nin Rus limanlarını bombalamasının ardından Rus 

kuvvetleri 31 Ekim 1914’te Iğdır'dan, ertesi gün de Sarıkamış’tan harekete 

geçer. Pasinler’e saldıran Ruslar Köprüköy’de bozguna uğratılır. Azap 

Muharebesi’nde de mağlup edilir. Çar II. Nikola ordusunun bozulan 

maneviyatını düzeltmek için cepheye gelerek Mıcıngert’te askerlerine moral 

verip madalyalar dağıtır. Ona nispet olarak Başkumandan Vekili Enver Paşa 

da 22 Aralık 1914’te Erzurum’a gelip kış bastırdığı hâlde meşhur “Sarıkamış 

Harekâtı”nı başlatır. Kağızmanlı Hafız Recep Hıfzî (1883-1918)98, Türk 

Ordusu’nun Ardahan, Batum ve Kars’ı kurtarmaya geldiğini duyar duymaz 

iki destanla halka müjde verir99: 

(Birinci destandan) 
İslâm’a bir müjde dünyalar kadar Ceng-i cihan sesi bizi uyarttı 

Reisimiz Âl-i Osman’dır gelen. Dostlar ağır geldi düşmanı tarttı 
Hazreti Ali’dir binmiş Düldül’e Geleldi dünyamız ömrümüz arttı 

Şah-ı Merdan, Şir-i Yezdan’dır gelen. Taze bir Mehd-i zamadır gelen. 

… 

  

                                                        
98 Türk ordusunun önünden kaçan Ermeni çeteleri, yol kenarındaki köy ve kasabalara girip masum 

halkı öldürüp her şeyi ateşe verirler. Kağızman’a ulaşan Ermeni çeteleri eli silah tutan bütün 

Müslüman Türkleri hapishane binasına doldurarak katlederler. Bunlardan biri 25 yaşındaki Hafız 

Recep Hıfzî’dir. Onun şehit edilmesi, 25 Eylül 1919’da Erzurum’a gelen General Harbord 

başkanlığındaki Amerika heyetine verilen raporda şöyle anlatılmaktadır: “8 Nisan’da Kağızman'ı 

işgal eden bir müfrezemiz, İslâm aliden dört yüz kişinin sokaklarda öldürüldüğünü; bu cinayetin 

yapılması için: “Artık kardeş olduk, silâhlarınızı veriniz; birbirimize bir kötülük yapmayacağız.” 

diyerek, silâhları topladıktan sonra kırgına başlamış olduklarını bildirdi. Bu arada, 1893 doğumlu 

ve eşsiz değerde çok kudretli bir şâir olan Kağızmanlı Hâfız Receb Hıfzî de, Çarşı Mahallesindeki 

Mahbushane'ye doldurulup süngü ile şehit edilen yüzlerce Türk arasında, iki süngü yarası başından 

ve bir süngü yarası da göğsünden alarak ölüm hâlindeyken diz çöküp “Allah, Allah” diye 

zikretmekte iken 8 Nisan'da görülüp bir eve götürülmüşse de ertesi gün gece vakti şehit olmuştur.” 

M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars ve Çevresinde Ermeni Mezalimi (1918-1920), Kardeş Matbaası, 

Ankara 1970, s. 86. 
99 Z. Mahir Baranseli, Kağızmanlı Recep Hıfzî, Halkevi Yayınları, Kars 1965, s. 55 vd. 
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Dudu kuşu gibi kafeste kaldık Kara günler geçer açılır eyyam 

Her bir gamlı günde bir yaş gocaldık Kars ile Kağızman kurtulur tamam 

Manası basiret bir haber aldık Şad olur sevinir her ehl-i İslâm 

Dediler sahib-i fermandır gelen. Al Bayrak elinde aslandır gelen. 

İslâmın derdine derman yetişti 

Kâfirin katline ferman yetişti 

Tiflis’e Bakü’ye velvele düştü 

Ab-ı Kefser içmiş merdandır gelen. 

… 
(İkinci destandan) 

Bu meydanda kılıç çalıp kan döken Kılıçtan pençemiz kalkan kolumuz  

Din kardaşı ehl-i imandır bugün Gaziler Hû çeker sağ ve solumuz 

Erkek kuzu emrolunmuş bıçağa Melekler müzeyyen bekler yolumuz 
Can gurban olacak zamandır bugün Şehitler cennete mihmandır bugün 

Bu gelene derler şanlı Al-Osman Ordumuz Soğanlı Dağını aştı 

Önünde düşmanı olur perişan Bir kol vardı Taht düzüne ulaşdı 

Sayesinde necat bulur mazluman Moskoflar ülküşdü tedbiri şaşdı 

Ehl-i İslamın dinine dermandır bugün İnşallah mahfolur zamandır bugün 

 … 

Enver Paşa Paşaların ziregi Bütün merdaneler dâdâ yetişdi 

İşiten düşmanın titrer yüregi Türk ordusu bir birine bitişti 

Hürriyet mülkünün orta diregi Düydu Hamidiye geldi karışdı 
Sakla Bârî Hüdam amandır bugün Coşup gelen bahr-i ummandır bugün 

Ser’ine değmeden Erzurum yeli 

Tamam elden getdi Uruset eli 

Vurdu Türk ordusu kırıldı beli 

Ettiği isyana pişmandır bugün 

 … 

Bir Türk tümeni 23 Aralık 1914’te Oltu’yu zapt eder. Artvin’den 

ilerleyen Bahaeddin Şâkir ve Yakup Cemil Beylerin çeteleri ise 29 Aralık’ta 

Ardahan'a girer. İstanbul’a: “Ardahan’dan selam.” diye bir zafer telgrafı 

çekerler. 

Bu sırada Soğanlı Dağı ve Allahuekber Dağları’nı aşan Türk 

kolorduları Sarıkamış’a girmek üzereyken kışın azizliğine uğrar. Binlerce 

asker donarak şehit olur. Bütün olumsuzluklara rağmen Sarıkamış’a girmeye 
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ramak kala Rusların sel gibi takviye kuvveti alması çevirme harekâtını 

zorlaştırır.100 

Bu arada Tiflis’ten gelen Sibir-Kazak Tugayı 4 Ocak 1915’te yeniden 

şehri ele geçirmek için Ardahan'a saldırır. Türk çeteleri halka haber 

veremeden gece Ardahan’dan çekilmiştir. Rus kuvvetleri Köprüköy, Azap 

yenilgilerinin ve Sarıkamış’ta kaybettiği 30 bin askerinin öcünü masum, 

savunmasız halktan çıkarır. Kışın en şiddetli gününde masum ve savunmasız 

halkı kılıçtan geçirir. Ardahan’da taş taş üzerinde bırakılmaz. Ruslar burada 

da katliam ve yakıp yıkma işini Ermenilere havale eder. Silahlandırdıkları 

Ermeniler, 4-5 Ocak 1915 günleri Ardahan’ın eli silah tutan insanlarını, Arap 

Camisi denilen ünlü Merkez Camisine doldurup yakarlar.  

Ruslar, Ardahan’ı geri aldıktan sonra Ermeni ve Rumları seferber edip 

“Enver Paşa’ya yardım ettiniz.” diye üç ay boyunca Ardahan, Çıldır, Göle 

Kars, Sarıkamış ve çevresindeki köylerde eli silah tutan kimse bırakmazlar. 

Bir yandan katliam yaparken bir yandan da mal varlıklarını yağmalarlar. 

Rus, Ermeni, Rum üçlüsü tam anlamıyla katliam yapar. Bu katliamda 137 

bin kişi öldürülür. 

Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, adlı eserinde Rusların 

silahsız, savunmasız, teslim olmuş halka yaptıkları vahşeti 

şöyle anlatır: “Kafkasya seferi sırasında Rusların giriştiği 

vahşet eylemlerinin belki en âlâ örneği, onlara savaşmaksızın 

teslim olmuş bir kenti, Ardahan'ı alışları sırasında görüldü. 

Kentin teslim olması savaşmaksızın yapılmış 'bulunduğu halde, 

Rus birlikleri, … Osmanlı garnizon askerlerinden, 

hesaplamalara göre 300'ü bulan sayıda askeri ve sivil ahaliden 

de bunun çok daha fazlasını öldürdüler. Rus telgrafları, kent 

içinde yerde yatan 800 Türk ölüsünden ve dere yatağı 

çukurlarına atılmış birçok cesetten söz etmektedir. Tiflis’teki 

İngiliz konsolosu Ricketts, savaşmaksızın teslim olan Ardahan 

Osmanlı garnizonunun geniş ölçüde kıyımdan geçirildiğini ve 

                                                        
100 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011, 267 vd. 
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kentin, Rus düzenli ordusundan 12 000 asker tarafından talan 

edildiğini bildirmiştir.”101 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Ruslar, esir Türk askerlerine de 

taşaronları Ermeniler vasıtasıyla zulmetmişlerdir. “Tutsak Türk askerlerine 

karşı Ruslarca izlenen tutumla ilgili olarak gazete muhabiri Charles 

Williams'ın gözlemi şuydu: "Ruslar, kendi Ermeni dostlarınca yaralıların 

öldürülmesine destek olmuşlardır”102 

Ardahan’ın yeniden işgali ve burada yapılan katliam destanlara konu 

olur. Halkın dilinde dolaşan “Ardahan Kırgını” destanından birkaç bent: 

Ardahan’ı dağıttılar Bazıları kaçtı gece 

Beylerini çağırttılar Karlı dağlar aştı gece 

On bin altın nakd ettiler Kimi zehir diler içe 

Yandın günahtan Ardahan Ne günler gördün Ardahan 
Yandın fizahtan Ardahan. Hani şenliğin Ardahan. 

Nazlı nazlı kız gelini Cami, mescid doldu şivan 

Kazaklar büktü belini Onda kuruldu bir divan 

Tipiler tuttu yolunu Kırdı nâsı “Agop”, “İvan” 

Kız gelin hanı Ardahan Hani zenginler Ardahan 

Yetim meskeni Ardahan Misafir seven Ardahan 

Nâmahremden kaçan kızlar Böyle olur dünya işi 

Kazakları görüp sızlar Kan götürdü bütün nâşı 

Kaç ha kaç oldu o düzler Görülmüştü kara düşü 

Neler gördün sen Ardahan Yaktın âlemi Ardahan 
Oldun hep viran Ardahan Dermansız dertli Ardahan 

Kırdılar bütün erleri Bin dokuz yüz hem on beşin 

Kanı doldurdu yerleri Mâlum bu oldu kışın 

Soldu açılmış gülleri Bir Mevla’ya kaldı işin 

Saraldın soldun Ardahan Dili duada Ardahan 

Bize derd oldun Ardahan Kalıptır oda Ardahan.103 

Posoflu Mehmet Hoca da Ardahan kırgını üzerine birini “Hoca” takma 

adıyla diğerini de “Noksanî” mahlasıyla iki destan yazmıştır. Bu uzun 

101 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Çev. Bilge Umar, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 117 

vd.  
102 Justin, Ölüm ve Sürgün, s. 119 vd.  
103 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 93. 
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manzumelerde Ardahan katliamını bütün yönleriyle anlatmıştır. 

Destanlardan birkaç dörtlüğü aşağıya alıyoruz: 

Bin üç yüz otuz’da Kanun ayında Livana’dan asker gelip aşanda 

Yetti dehre âh avazın Ardahan Urus da bozulup aklı şaşanda 

Karakış içinde koptu velvele Halkın bayram, düğün yapıp coşanda 

Söylendi ser tâ ser sözün Ardahan Açıldı gönlünde yazın Ardahan. 

 

Sabah iken Urus girdi şehere Ataş verip nice evleri yaktı 

Ümmet-i Muhammed hep giydi kara Çok analar yavrusunu bıraktı 
“Kırın” deyu emreyledi leşkere Göç olup Poskov’a sel gibi aktı 

Al kana boyandı düzün Ardahan. Kırıldı gelmiyor dizin Ardahan.104 

 

Noksanî mahlasıyla yazdığı destandan da birkaç hane şöyle: 

Dinleyin ağalar tarif eyleyim Ay-Yıldız'a hasret idin, kavuştu 

Pek acıklı müşkül hâlin Ardahan. Al-Osman gelince Urus savuştu 

Gözüm yaşın silip bir bir söyleyim Asker geri döndü, velvele düştü 

Harap olmuş ulus, elin Ardahan. Yetti Kazak, kırdı belin Ardahan. 

 

Karakışta döndün bir ara yaza Zâlim Moskof, seni belledi âsi 

Düğün, bayram ettin, başladın sâza “Kazak” ile “saldat” kırdılar nâsı 

Zâlim felek kıldı sana bir cezâ Talandı İslâm'ın malı kıyası(ya) 
Ne idi isyânın, fi'lin Ardahan. Kan ağlar kız, gelin, dulun Ardahan.105 

 

7. Bakü İslâm Cemiyeti Hayriyesi’nin Kardeş Kömeği (Yardımı) 

Her zamanki gibi avcı rolünü üstlenen Ruslar, bir yandan Ermeni ve 

Rumları yönlendirerek katliam yaptırırken bir yandan da Rus sahra topları 

köylere ateş yağdırır. Arkalarına Rusları alan Ermeni ve Rum çeteleri, süt 

çocuklarından ak pürçekli ninelere, sabilerden aksakallı dedelere kadar 

kılıçtan geçirmişlerdir. Rum çetelerinin örgütlenip silahlanmasında 

İngilizlerin de büyük katkısı olmuştur.106 Halkın bütün mal varlıkları, 

hayvanlarından ev eşyalarına kadar her şeyleri yağmalanmıştır. Köylerde 

kentlerde kılıç artığı olarak kalanlar da açlıktan ve hastalıktan perişan 

olmuşlardır. 

Halkın gözyaşı dökmekten ve ağıt yakıp ah etmekten başka çaresi 

kalmamıştır. Ozan Mazlumî, Ardahan’da yapılan katliamı, yağmayı, halkın 

                                                        
104 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 95 vd. 
105 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 95 vd. 
106 Esin Dayı, Elviye-i Selâse’de (Kars, Ardahan, Batum) Millî Teşkilâtlanma, Kültür Eğitim 

Vakfı Yayınları, Erzurum 1997, s. 233.  
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açlık ve sefaletini ve başta Bakü “İslâm Cemiyeti Hayriyesi” olmakla, Kırım, 

Kazan ve Dağıstan Müslümanlarının yardıma koşmalarını Rus, Ermeni ve 

Rumların engellemelerine rağmen büyük yardım yapmalarını destanlarında 

minnettarlıkla anlatmıştır. 

Destan ve ağıtlara geçmeden Türkiye’den kaçıp Azerbaycan’a sığınan 

savaş mağdurlarına Azerbaycan Türklerinin yaptığı “Kardeş Kömeği”nden 

birkaç cümleyle bahsedelim. 

Azerbaycan Türkleri, Türkiye’den kaçıp Azerbaycan’a sığınan 

Müslüman-Türklere devlet seviyesinde ilgi gösterip yardım yapmışlardır. 

Bir yandan ülkelerine sığınan çoluk çocuk, ihtiyar insanlara kol kanat 

germişler, bir yandan da “Cemiyet-i Hayriyye” vasıtasıyla Batum, Trabzon, 

Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Van, Muş gibi Rus, Rum ve Ermeni 

zulmüne maruz kalan şehir, kasaba ve köylere heyetler nezaretinde yardımlar 

göndermişlerdir. 

Azerbaycan Türk gazeteleri, Kafkas Cephesinde Müslüman-Türklerin 

yaşadıkları felaketleri bütün yönleriyle Azerbaycan Türklerine duyurmuştur. 

Yazarlar, şairler ve din adamları halkın savaş mağdurlarına yardım 

etmeleri için şiirler, destanlar, bildiriler yayımlamış savaş mağdurlarının 

içine düştükleri vahim durumu insanlara bildirmişlerdir.Azerbaycan’ın 

büyük şairi Hüseyin Cavid, Rus, Rum ve Ermeni katliamının vahametini 

“Harp ve Felâket”107 adlı manzumesinde şöyle yorumlamıştır: 

“… 
Bir zamanlar şerefli Turan’ın 

O cihan-ı gayuri kavganın 

Kahraman bergüzide evladı, 

Türklerin anlı şanlı ecdadı. 
Saldırıp titretirdi yeryüzünü 

Hükm eder, dinletirdi her sözünü. 

Ne zaman kişneseydi Türkün atı, 
Kırılırdı bir ülkenin kanadı. 

Hep krallar, prensler, hanlar, 

Ulu şahlar, kibirli hakanlar, 
Papalar, hep halifeler her gün 

Diz çökerlerdi Türke karşı bütün. 

Çünkü parlardı erlerin kılıcı, 

Hepsi kartal gibiydi, saldırıcı. 

107 Hüseyin Cavid, Eserleri, Elm Neşiyyatı, Bakı 2005, C. 1, s. 72 vd. 
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… 
Memleketler, zavallı milletler 

Hep boyun büktü… canı kurtardı 

Sonra lakin bu merhamet, bu aman, 
İşte tarih!.. Türke verdi ziyan. 

… 

İşte bir levha! Görmek istersen, 
Bak da gör! Ah bir bakıp görsen?! 

O şehametli Türk'ün evladı, 

Şimdi toprak yiyor da, feryadı, 

Yükselir arşa, hep yanar sızlar, 
İşte bak! Yavrular, hanım kızlar, 

Titriyor pençe-i felakette 

Hep ölüm karşısında zillette... 
Hepsi avare, hepsi aç-çıplak, 

Hepsi biçare bak! Gözünden ırak? 

Hepsi kan ağlıyor da zar-ü zebûn 

Hepsi mahsun hepsi şikeste-per, dilhun.. 
Hepsi kardaşça bir nigar arıyor, 

Bir kömek, bir penahgâh arıyor.” 

Kafkas Şeyhülislâmı ve Tiflis Müftüsü yayımladığı bir beyannamede 

halkı yardım yapmaya davet edip, toplanan yardımlarla harpzede Müslüman 

yetim çocuklara yetimevi açılacağı duyurularak şöyle denilir: 

“Orada korkunç Ardahan ve Kars çöllerinde ana ve atasız kalan 

hakiki yetim balalarımız saklanacak, milletimizin birer uzuvları 

olan bu balalara bakım ve terbiye verilecektir. 

Bugün her bir akıl sahibi burasını gösterir ki, bir dilenciye 

yapılan muavenetten, bu muhtaç balalara yapılan yardım daha 

hayırlıdır ve müstahaktır. Hususen bunlara sarf edilecek paranın 

gelecek de neticesini de göreceğiz.”108 

Zakafkasya Kadısı Büyük Âlim, Mir Mehemmet Kerim Mir 

Caferoğlu, Bakü ve köylerindeki din adamlarını toplayarak harp zede 

Müslümanlar için fitre toplamaya davet etmiştir.109 

                                                        
108 Betül Aslan, Kardaş Kömeği (Yardımı) ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, Atatürk 

Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 100. 
109 Aslan, Kardaş Kömeği, s. 100.  
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Bakü’nün zenginlerinden Zeynel Abidin Takiyev çok büyük gayret 

göstermiştir. Ardahan, Oltu, Kağızman Göle, Digor’da eczaneler açtırmıştır. 

Odesa’dan binlerce ton un göndermiştir. Hem kendisi büyük yardımlar 

yapmış hem de başka varlıklı kimselerin yardım göndermesine vesile 

olmuştur. 

Azerbaycanlı şair ve yazarlar Ocak 1917’de Bakü’de toplanarak geliri 

“harpzedelere” harcanmak üzere “Kardaş Kömeği” (Kardeş Yardımı) adıyla 

bir gazete çıkarmaya karar vermişlerdir. İlk sayısı 11 Mart 1915 günü 

çıkmıştır. Gazetenin baş kısmında “Millî felâket karşısında, millî 

matbuatımızın ittihadını gösterir bu gazete hasılatı harpzede Müslümanlar 

nef’ine olmak üzere bir günlük neşrolunur.” yazısı bulunmakta olup gazetede 

Kafkas Cephesi savaşlarında Ardahan, Kağızman, Kars, Sarıkamış, Oltu ve 

daha içerideki şehirlerde yaşayan Müslümanların maruz kaldığı 

felâketlerden bahsedilerek onlar için Azerbaycan Türkleri yardıma davet 

edilmiştir.110 

Ozan Mazlumî Ardahan ve çevresindeki halkın yaşadığı felâketi ve 

kardeş ülke Azerbaycan’ın yaptığı yardımları “1915-1916 Ardahan Kırgını 

ve Açlığı”111 adlı altmış iki hanelik uzun manzumesinde dile getirmiştir. 

Birkaç hanesi şöyle: 

Al kana boyadı güzel vatanı Ardahan’da haçan bozdu çeteyi 

Çıldır’ı, Göle’yi hem Ardahan’ı Ata evlâd attı, evlâd atayı 

Ahıska, Kobliyan, sıktı Zegan’ı Soran olmadı hiç cün ü hatayı 

Şavşet’le İmirkhev geldi amana. Karataşlar döndü lâ’l ü mercana. 

Nuh tufanı koptu, Ad-Yeli esti Ağlar, kan yaş döker nice merdânlar 

Bu kâfirin zulmü cihanı bastı Oğuldan uşaktan ayrıldı onlar 

Şetaret kalmadı süruru kesti Sofrası meydanda çok hânedanlar 

Kimi cana ağlar kimi vatana. Şimdi ister torba taka dilene. 

Ne dilensin, yok ki sahib-ül ihsan İane gönderdi hep ehli iman 

Vilâyetler oldu hâk ile yeksan Sebebi Takiyev, o han oğlu han 

Bakü ile Kırım, Kazan, Dağıstan Gördü hâlimizi eyledi beyan 

Yığdı her taraftan geldi iane. Yazıldı gazetler gitti her yana. 

110 Aslan, Kardaş Kömeği, s. 95.  
111 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 101. 
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Zulüm dehşetli ve yaygın olunca yürekleri yanan, gönülleri göynüyen 

de çok olur. Kimi yürek yangısını gözyaşıyla kimi âhuvayla kimi de yaktığı 

ağıtlarla soğutmaya çalışır. Yürek yangısını söze dökenlerden biri de 

“Mahzunî” mahlasıyla yazan Hanaklı Molla Dursun Türk’tür. Mahzun, Rus, 

Ermeni, Rum zulmünü ve Azerbaycan Türklerinin yaptıkları yardımı, 

gelecek nesillere “Moskof Zulmü ve Ardahan Kırgını”112 adlı otuz üç hanelik 

manzumesiyle ulaştırmaya çalışmıştır. Manzumeden birkaç dörtlük şöyle: 

Dinleyin efendim edem vasfıhâl Gümanımız bu ki, kurtula İslâm, 

Urus saldı âh u figana bizi. “Karagünler”imiz bulsun tez hitam 

Harp açıldı dedik kalkar bu zulüm Geri döne kâfir, gide dert, elem 

Düşürdü halâsa gümana bizi. Günbatan erdire Lomkan’a bizi. 

 

Günbatandan bir Ay doğdu bizlere Osmanlı gelir ki kurtula vatan 

Kış günü gönlümüz döndü yazlara Kars Eli, Artvin, Batum, Ardahan 

Kül altında ateş geldi közlere Ordulara Enver Paşa kumandan 

Mevlâm kavuştur Âl-Osman’a bizi. Felek er görmedi yârâna bizi. 
 

Yârânlar coştular kavga sesinden Düşmanla Osmanlı eyledi savaş 

Yüce dağlar aştı cenk hevesinden Toplar şiddetinden ağlar dağla, taş 

Şanlı askerimiz geldi Pasın’dan Allahüekber’de kırılan kardaş 

Kurtara, düşmana vermeye bizi. Emr-i Hak yazmıştır fermana bizi. 

Ferman bu, bir yandan çekeriz yası 

 

Derman bulunmuyor yaralar derin 

Dört kapıdan geldi Urus ordusu Millet hep yitirdi devletin, varın 

Kılıç, mızrak elde “Sibirski”, “Osi” Emreyledi Urus: “Milleti kırın!” 

Düşürdü bulunmaz dermana bizi. Yandı İslâm, saldı giryana bizi 

 

Talan verdi Urus, topladı malı Hâke yeksan edip düzlerde koydu 

Ne davar ne keçi ne kilim, halı Çıldır Ardahan’ı kırdı hem soydu 
Her nerde bulduysa aldı güzeli Kurtlar, kuşlar insan kanına doydu 

Boynu buruk saldı yamana bizi. Ermeni, Rum saldı nâlâna bizi. 

 

Nirân’a kalmışken bulduk bir tutar Ardahan’ın ovası var 

“Bakü İslâm Hayır Cemiyeti” var Burda Kırklar duası var 

Fakir fukaraya eyledi medar Urus düştü öz derdine 

Döndürdü yeniden vatana bizi. Bize necât havası var. 

Azerbaycanlı aydın ve hayırseverlerin gösterdikleri kardeşlik ve 

yardım Batum’dan Trabzon’a, Ardahan’dan Erzincan’a, Çıldır’dan Muş’a 

kadar bütün bu bölgede Rus, Rum, Ermeni zulmüne uğrayan ve mutlak 

                                                        
112 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 104. 
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ölümle burun buruna kalan yüz binden fazla kılıç artığı Müslüman Türk’e 

hayat iksiri olmuştur. 

8. Bolşevik İhtilâli ve Ardahan

Enver Paşa ve arkadaşları, Osmanlı Devleti’nin aslî unsurlarının 

dışında kalan pek çok halkın İstanbul hükûmetine sırt dönmeleri “Türk, 

Musevi, Rum, Ermeni / Gördük bu rûz-ı rûşeni!” türkülerini söyleyerek iç ve 

dış şer güçlerin birlikte imparatorluğu uçuruma götürmeleri üzerine uzun 

zamandan beridir yanlış yolda gidildiğini, Kafkasya ve Türkistan 

Türklüğüne yaslanmadan Anadolu’da yaşamanın hele Avrupa’ya açılmanın 

mümkün olamayacağını nihayet anlayabildiler. Fakat atı alan Üsküdar’ı 

geçmiş durumdaydı. Yüz yıllar içerisinde çok büyük imkânlar ve fırsatlar 

kaçırılmış çok büyük ihmaller, aymazlıklar gösterilmiştir. Enver Paşa ekibi, 

son bir kez daha şanslarını denemeye kalktılar. Teşkilatı mahsusa vasıtasıyla 

Kafkasya, İran, Orta Asya, hatta Doğu Türkistan, Kırım, Afganistan ve 

Hindistan/Pakistan Türk ve akraba halklarıyla irtibata geçtiler. Yunanın fesi, 

Bedevilerin entarisi ile yol gidilemeyeceğini anlayıp Türkmen kalpağını 

takıp çizmeleri çektiler. 

*   *   * 

Sürekli Avrupa’nın kapılarını zorlayan Türk ve Rusların bir kez daha 

İngiltere’nin başını çektiği büyük güçler tarafından, birbiriyle savaştırılarak 

tasfiye edilip kontrol altına alınması plânı Birinci Dünya Savaşı’yla tekrar 

uygulamaya konulur. İlk plâna göre Almanların güdülediği Türkler 

vasıtasıyla Ruslar çökertilecek ardından zaten iki yakası bir araya gelemeyen 

Türkler de Araplar eliyle parçalanıp kontrol altına alınacaktır. Sarıkamış 

Çevirme Harekâtı tutmayınca ikinci plân devreye alınır.  

Enver Paşa komutasındaki Türk Ordusu, Sarıkamış çevirme harekâtını 

başarması durumunda önceden irtibat kurulup önemli çalışmalar yapılan 

Kafkasya ve Türkistan Türklüğü ayağa kalkıp Çar Rusya’sına “yeter” deyip 

Turan Devleti’ni kurması mukadderdi. 

Burada bir hususa dikkat edilmesi gerekir: Büyük güçlerin ve 

Osmanlı Devleti’nin niyet ve maksatları farklıdır. Ancak eylemler 

ortaktır. Bu durumdan yola çıkarak düşünce ve maksadın da ortak 

olduğunu ileri sürmek doğru olmasa gerek. 
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Rusya büyük kuvvetlerini Batıya, Balkanlara, Kafkasya ve Hazar ötesi 

cephelere sürmüş son büyük ordusunu da Sarıkamış ve Erzurum üzerine sevk 

etmiştir. Balkanlara inip boğazları alarak Doğu ve Güney Doğu Anadolu’dan 

“tarihî emeli” olan Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen Çar Hükûmeti, savaşın 

uzamasıyla gücünü tüketmiş buna paralel olarak da Avrupa’da büyük 

topraklar kaybetmeye başlamıştır. Vaziyeti iyi değerlendiren Almanlar, 

ikinci plânı devreye sokmayı başarırlar. Zürih’te bulunan muhalif lider 

Lenin’i Rusya’ya göndererek onun eliyle halk isyanları başlatıltır. Bolşevik 

ihtilâli ile Rus gücü parçalanıp kontrol altına alınarak Sovyetleşmeye 

yönlendirilir. Aynı zamanda Bolşevik / Sovyet gücüyle Kafkasya ve 

Türkistan Türk halkları tahakküm altına alınacaktır. 

Şunu da ifade etmek gerekir ki, Türk Ordusu’nun Allahuekber 

Dağları’nı aşarken kışın azizliğine uğrayıp büyük kayıplar vermesine 

rağmen otuz bin Rus askerini öldürüp Sarıkamış’ı ele geçirmişken Rus 

ordusunun kısa sürede yeni takviye kuvvetler getirerek Türk Ordusu’nu 

çekilmeye mecbur etmesi görünürde Çar Rusya’sını ölümden kurtarmıştır. 

Oysa Sarıkamış felâketi aynı zamanda Çar Rusya’sının sonunu da 

getirmiştir. 

Rusların eliyle hem askerî gücü zayıflatılan hem de Balkanlar, 

Kafkasya ve Doğu Anadolu toprakları elinden alınan ve Kafkasya, İran ve 

Orta Asya Türklüğü ile irtibatı tamamen kesilen Osmanlı Devleti bu defa 

İngiliz, Fransız, İtalyanlar ve onların, özellikle İngilizlerin ayaklandırdığı 

Arap ve Afrikalı Müslümanlar tarafından içerden -Trablusgarb, Kanal, 

Hicaz, Yemen, Basra, Astara, Kafkasya ve Balkanlardan - kuşatmaya alınıp 

saldırıya geçilir.  

9 Mart 1917’de Rusya’nın başkenti St. Petersburg’da ihtilâlin 

başlaması, Çarlığın devrilmesi, Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesi ve 

savaşan devletleri barış yapmaya davet etmesi Kafkas cephesinde Türkler 

için nispeten elverişli bir ortam oluşturur. Brest-Litovsk’ta görüşmeler 

başlar. Türklerle Ruslar arasında 18 Aralık 1917’de Erzincan Mütarekesi 

yapılır. Barış imzalanana kadar iki taraf kuvvetleri bulundukları yerde 

kalmak üzere savaş durdurulur. Kafkasya Rus Kuvvetleri Başkomutanlığına 

Grandük Nicola yerine Yudeniç getirilir. Aynı zamanda I. ve II. Türk 

orduları da ordular grubu hâline getirilerek İzzet Paşa’nın komutasına verilir. 

Ruslar beklemeye geçer. Türkler de savunmada kalmayı uygun bulur. Bu 
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durum sonbahara kadar devam eder. Bolşeviklerin dış savaşlara son verip 

ülke içi savaşlara başlamasıyla Rus ordularında disiplinsizlik, dağılma 

başlar. 

Batılı güçler, Türklerin eliyle bitiremedikleri Çar Rusya’sını, 

Almanların güdülediği Bolşevik ihtilali ile çökertirken, Osmanlı Devleti’ni 

de İngilizlerin güdülediği Arapların isyanlarıyla çökertmeye başlarlar. 

1916’da Kut-ul Amara’da tarihinin en büyük yenilgisini tadan İngilizler, 

Basra doğrultusunda geri çekilip, her türlü hazırlığı yaptıktan sonra bu defa 

Osmanlı Devleti hâkimiyetinde bulunan Arapları ayaklandırarak işe 

koyulurlar. Bolşevik ihtilâliyle eş zamanlı olarak 1917’de Hicaz’da başlayan 

Arap isyanı yayılmaya başlar. İsyanı Şerif Hüseyin’in oğulları Emir Ali, 

Emir Faysal ve kardeşi Abdullah yönetmekteydi.113 Emir Faysal kuzey 

Arabistan’da, Emir Abdullah Medine’nin kuzey batısında yer alırlar. Subay 

kadrosunda Osmanlı Ordusundan kaçan subaylar vardır. Nuri Sait bunların 

başında gelmektedir. Hicaz bölgesine Müslüman olmayanların girmesi 

geleneksel olarak yasak olduğu için İngiliz ve Fransız askeri bölgeye 

giremez. Hintli, Cezayirli Müslüman uzmanlar ile Arap kılıklı casuslar Arap 

birliklerinde yer alıp onları eğitirler. Arap liderlerine verilen görev 

Medine’deki Türk kuvvetlerine saldırmak ve Hicaz demiryolunu tahrip 

ederek yardım ve hizmet almalarını engellemektir. 

Eş zamanlı olarak İngilizler, Filistin ve Kudüs’e saldırıp büyük 

katliam yaparak ele geçirirler. Üçüncü saldırıda Gazze ele geçirilir… 

Osmanlı Devleti’nin kolu kanadı koparılmış Anadolu bile 

paylaşılmaya başlanmıştır. Bolşeviklerin iktidara gelmesinden 

faydalanmaya çalışan Enver Paşa, 1877-1878 Savaşı sonunda Rusya’ya 

bırakılan Ardahan, Batum ve Kars’ın geri verilmesi için dost görünen 

düşman Almanya’dan barış konferansında Türkiye’nin desteklenmesini 

ister.114 

113 Geniş bilgi için bakınız: İsmail Köse, Büyük Oyunun Küçük Aktörü Şerif Hüseyin, Kronik 

Yayınları, İstanbul 2020. 
114 Enver Paşa’nın bu hususta Osmanlı Temsilcisi Zeki Paşa’ya gönderdiği yazı bunu açıkça 

göstermektedir: “Genel savaşın başlangıcından beri müttefiklerimizden hiçbiri toprak kaybına 

uğramamıştır, tersine önemli düşman topraklarını ele geçirmiştir. Barışın yapılmasında bu 

topraklardan bir kısmına olsun sahip olacaklardır. Türkiye'ye gelince... Uzun müddet tek başına en 

güçlü düşmanlarla savaşmış, en çok kayıp vermiş olduğu hâlde, düşmandan toprak almak şöyle 

dursun, en kutsal ve önemli memleketleri de Rus ve İngiliz istilasına uğramıştır. Büyük 

fedakârlıklara katlanan Osmanlı halkı gözünde Padişah'ın otoritesini koruması, hükümetin yerinde 
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Osmanlı Devleti’nin talebi, Enver Paşa’nın istediği gibi 3 Mart 1918 

günü imzalanan Brest - Litovsk Antlaşması’nın 4. Maddesi olarak yer alır. 

Kırk yıl önce 3 Mart 1978 günü imzalanan Yeşilköy Antlaşması ile Ruslara 

bırakılan yerler günü gününe kırk yıl sonra geri alınıyordu.115 

Antlaşmanın 4. Maddesinde Rus askerlerinin bu üç sancaktan “hemen 

çekip gitmeleri gerektiği” yazıldığı hâlde bunun zamanı kesin olarak tespit 

edilmemişti. Ancak Rus kıtaları daha Brest-Litovsk barışı imzalanmadan 

Doğu Anadolu’dan, Kars ve Ardahan bölgelerinden çekilmeye başlamıştır. 

Fakat onların yerine, Ruslar tarafından teşkilâtlandırılan ve silahlandırılan 

Ermeni ve Gürcü birlikleri bırakılmıştı.116 

Ruslar, Ermenilerin Türkiye’ye ait sahada temelli yerleşmeleri ve 

kalmaları için siyasî ve askerî şartları hazırlamıştır. Hatta Sovyet Rusya, 

Doğu Anadolu vilayetlerinin düzenli bir şekilde iadesini taahhüt etmişken 

buna asla riayet etmeyip Ermenilerin bu bölgede yaptıkları Ermeni 

mezalimini durdurmak için de en ufak bir faaliyet göstermemiştir. Rus 

                                                        
tutunabilmesi ve Enver Paşa'nın kendisini güçlü duyması için Osmanlı Devleti'nin bazı kazançlar 

sağlaması gereklidir. Bu nedenle Rusya ile olan Kafkas sınırında ufak bir değişiklik yapmak 

zorunluğu doğmuştur. Bu istekle de hiçbir veçhile genişlemek ve toprak kazanmak amacını izlemiş 

olmayacağız. Belki tüm halkı Müslüman olduğundan 1877-78 Savaşı sonunda Ruslarca bize ait 

olduğu onaylanıp kabul edilerek, yalnız ödeyeceğimiz savaş tazminatının bir bölümüne karşılık 

olmak üzere bırakılmış olan toprakların bu genel savaştaki zarar ve ziyan dolayısıyla istemek 

hakkına sahip bulunduğumuz tazminata karşılık bize geri verilmesi ve teslim olunmasını istiyoruz.” 

(TTK Arşivi, Kâzım Orbay Dosyası.) 
115 Brest-Litovsk Antlaşmasının 4. Maddesi şöyledir: “Rusya Doğu Anadolu vilayetlerinin 

boşaltılması ve Osmanlı Devleti'ne düzgün bir biçimde geri verilmesini sağlamak için bütün gücünü 

kullanacaktır. Ardahan, Kars ve Batum sancakları da vakit geçirmeksizin Rus askeri tarafından 

boşaltılacaktır. Rusya Hükümeti, sözü geçen bu Sancakların, amme hakları ve devletler arası 

hakları bakımından kazanacakları yeni duruma karışmayacak ve özellikle bunların halklarını, bu 

yeni durumu komşu hükümetler ve ön planda Osmanlı Devleti ile anlaşarak saptamaları hususu  da 

serbest bırakacaktır”.  
116 Birinci Kafkas Kolordu Kumandanlığına tayin edilen Kâzım Karabekir Paşa, o günleri şöyle 

anlatıyor: “Bolşevik İhtilâli 7-8 Kasım 1917’de başlıyor, çabuk da muvaffak oluyor ve Kerenski 

Hükûmeti devriliyor. İsviçre’de bulunan Bolşevik lideri Lenin Almanlar vasıtasıyla ve kapalı 

vagonla gizlice Rusya’ya geliyor. Artık bütün cephelerde de bozgunluk da baş gösteriyor. Herkes 

toprak, hayvan ve eşya alacağız diye memleketinin yolunu tutuyor. Bu arada birçok kumandan ve 

zabit de mahvoluyor. Götürülemeyen silahlar, toplar yol boylarınca atılıyor. Malzeme ve 

mühimmat depoları hâliyle bırakılıyor. Halkın yağmasına uğruyor, bozgunluk; trenlere veya 

ordunun binek, koşum ve mekkâre hayvanlarına binebilenler önde, yaya kalanlar da geride olmak 

üzere mazinin büyük millî muhaceretlerini andıran silahlı bir göç hâlini alıyor. 

Aynı hâller cephemizde dahi vuku bulduğu fakat Ermeni ve Gürcü kuvvetlerinin bol mikyasta silah, 

teçhizat ve Rus zabitleriyle takviye olunarak Ruslardan kalan boşluğu doldurmak istedikleri 

anlaşılıyordu. 

Koca Rus ordusu(!) şimdi bir sürü hâline düşmüştü.” Kâzım Karabekir, Cihan Harbini Nasıl İdare 

Ettik (Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu), Emre Yayınları, 2000, C. 5, s. 68 vd. 
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kıtaları daha gitmeden önce bunların yerine gelen Ermeni birlikleri ve 

Ermeni çeteleri, Rusların gözleri önünde yerli Müslüman ahaliye karşı 

müthiş baskı ve zulüm yapmaya başlamışlar. Erzincan’daki Büyük Cami 

Rusların gözleri önünde Ermeni tedhişçiler tarafından bomba ile havaya 

uçurulmuştur.117 

Ermeni subaylar General Areşof, General Antranik ve Yüzbaşı 

Aganik üçlüsü 1918 Mart ayının ilk haftasından Nisan sonuna kadar 55 gün 

içerisinde yol boylarındaki köyleri basıp masum, silahsız insanları kadın, 

ihtiyar bebek demeden 20 binden fazla Türkü top ve makinalı tüfeklerle 

kırmışlardır.118 

Rusların güdümündeki Ermeni ve Rumların Türklere yaptığı katliamı 

yerinde tespit etmek için Tarihçi Ahmet Refik Altınay’ın başkanlığında 

Alman Yazarı Vays, Avusturyalı yazar Dr. İştayn’dan oluşan bir heyet 1918 

yılının Nisan ve Mayıs aylarında Trabzon, Batum, Erzincan, Erzurum, Kars, 

Ardahan, şehirlerini dolaşıp gözlem ve tespitlerini kaleme almışlardır. 

Ahmet Refik’in Ardahan izlenimlerinden birkaç paragrafı buraya alıyoruz: 

“Ardahan 18 Mayıs 1918 

… 

Merdinik’ten Ardahan’a kadar yollar gayet güzel. Yol 

kenarında meskûn Rum köyleri var… 

Ardahan’a yaklaştıkça zarif çam ormanlarından geçiliyor. 

Ormanlar tepe üzerinde. Tepenin solunda Ardahan Ovası, 

ovanın yeşil zemini ortasında Ardahan Suyu (Kür Nehri)… 

Ardahan düz ve muntazam bir yol nihayetinde, beyaz 

binalarıyla uzaktan görünüyor. 

… Ardahan'a giden yolun iki tarafı, kârgir ve zarif, tek katlı

evlerle çevrili. Sağda bir İslâm evi intizamı, cephesine kazılan 

yaldızlı yazılarıyla parlıyor. Rusların askerî ambarları yolun 

kenarında. Daha sonra Ardahan çarşısına tesadüf ediliyor. Bir 

117 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, s. 490. 
118 Kırzıoğlu, Kars Tarihi, s. 555. 
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katlı, sıralı dükkânlar yağ ve peynirle dolu. Çarşının bir kısmını 

Ermeniler yakmışlar… 

Ardahan yüksekçe bir tepe üzerinde. Önünden Ardahan Suyu 

geçiyor. Karşıda demir ve zarif bir köprü geçildiği zaman, eski 

Ardahan'a geliniyor. Eski Ardahan'ın sağında, derenin 

kenarında, Osmanlı kalesi, yanında büyük bir kayalık, daha 

solda harap camileriyle İslâm mahallesi var. Kalenin 

karşısındaki sahile Ruslar büyük kışlalar yapmışlar. İki kısım 

büyük bir tezat teşkil ediyor. Bir tarafta medeniyet, diğer tarafta 

zaruret, yekdiğerine âdeta yan gözle bakıyor. 

Ardahan halkı Türk ve Müslümandır. Ahalinin Osmanlılığa ve 

Türklüğe o derece muhabbetleri var ki, çarşı boyunda, üzerinde 

“Muhabbet Kıraathanesi” yazılı yerlerde aralıksız gramofon 

çalıyorlar, millî türküleri zevk ve ahenkle dinliyorlar. Arada 

sırada hazin ve müessir bir türkü gramofonun boğuk çınlaması 

arasında işitiliyor. Son nağmeleri biterken “Yaşasın Millîyet” 

sedası a'mak-ı ruhtan kopan bir feryâd gibi yükseliyor. 

 Milliyet hissi, Türklük muhabbeti buralarda pek ulvî. Rus irfânı 

Türklere milliyet muhabbetinin kıymetini anlatmış. Millî 

irfandan mahrumiyet kalplerde acı bir iştiyak hâsıl etmiş. Şimdi 

bütün halk Rus izmihlâlinden istifade etmek istiyor. Eski millî 

hayata kavuşmak, eski şerefli mâzinin parlak günlerini yaşamak 

arzu ediyor… 

 Ardahan halkı gayet nazik ve mütevazı. Hürmetlerini 

göstermek için, sırası geldikçe “Bizim başımız bildiğin sizin 

ayağız bilir.” diyorlar. Millet Bahçesi, söğütleri henüz filizlenen 

ağaçlarıyla ıssız. Bir iki tahta kanepe çayırlar arasına devrilmiş 

yatıyor… 

Gece. Tatlı bir mehtâp ovaları aydınlatıyor. Ardahan Suyu 

nûrânî iltimalarla sâkin sâkin akıyor. Ardahan Kalesi köhne ve 

metrûk duvarları, İslâm mahallesi harap ve renksiz 

minareleriyle ıssız ve camsız. Millet Bahçesi gündüz yağan 

yağmurun tesiriyle sulanmış, ıslak dalları, kamerin ziyasıyla 

parlıyor. Hazin bir ses, ağlar gibi, inler gibi bir seda; körpe, 
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billûrî bir çocuk sesi söğütler arasından bîtâp nağmelerle 

yükseldi. Dikkat ettim: Merdinik'te işittiğim türkü idi. Tatlı bir 

nakarat gecenin ıssızlıkları içinde ağlıyordu: Vay Sinan ölsün 

sarı gelin, seni vermem dünya malına...”119 

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile başta İngilizler 

olmak üzere emperyalist güçler amaçlarına ulaşmış Osmanlı 

İmparatorluğu’nu aralarında paylaşıp ömrüne son vermişlerdir. 

Türk Ordusu, kurtardığı vatan topraklarını bile bırakarak 1914 sınırı 

gerisine çekilmeye mecbur edilmiştir. Bakü ve Tebriz’e kadar gidip iki 

kardeş hükûmetin kurulmasını sağlayan Türk birlikleri o bölgelerden 

çekilmişlerdir. Ardahan, Kars ve Batum tekrar elden çıkmıştır. Ardahan, 

Batum, Göle ve Çıldır Gürcülerin, Kars ve diğer bölgeler ise Ermenilerin 

işgaline uğramıştır. 

Türk Ordusunun çekilmesiyle birlikte Batum, Ahıska, Ahılkelek’ten 

Nahçivan’a kadar Türkler silahlanarak Türkçü liderlerden Cihangiroğlu 

Aydın Bey’in liderliğinde merkezi Kars olan ve ilk adı “Kars İslâm Şurası” 

olan “Cenûbî Garbî Kafkas Hükûmeti” adlı millî bir hükûmet kurmuşlardır. 

Rusların çekilirken örgütleyip silahlandırdıkları Ermeni ve Gürcüler, 

Türk ordusunun eski sınıra çekilmesiyle birlikte katliam ve yağmaya başlar. 

Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars, Kağızman civarında Ermeniler katliam 

yaparken Ahıska, Ahılkelek, Posof, Ardahan, Çıldır, Göle’de ise Gürcüler 

yağma ve katliam yaparlar.  

Rus General Masnev’in yerine göreve getirilen Gürcü General 

Kvinitadze 48 bin kişilik Gürcü ordusunun başına geçer geçmez Azgur, 

Ahıska, Ahılkelek ve köylerine hücum edip katliam ve yağma yapar. 1919 

Nisan başlarında Ahılkelek’ten hareket eden Gürcü ordusu, Posof’u ve onun 

pek çok köyünü işgal edip katliam ve yağmaya devam eder.Hatta burada 

“Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti” (Güney Batı Kafkas Hükümeti)  Millî 

Birliklerinin başta gelen kumandanlarından Apzal Bey’i kaymakam Ahmet 

“Bey”in hıyanetiyle camide pusuya düşürerek şehit ederler. İngilizler, 

Gürcülerin Ardahan’ı işgal etmesini engelleyen Kars Hükûmet Birliklerini 

tesirsiz kılmak için üç ay önce trenle getirilip Kars merkez Dereiçi’ndeki 

119 Ahmet Refik Altınay, Kafkas Yollarında, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, s. 68-78. 
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garnizonlara yerleştirilen ekserisi Hintli olan General Dvi’nin komutasındaki 

İngiliz alayı ile 12 Nisan 1919 akşamı Kars Parlamento binasını bastırıp 

bütün hükûmet üyelerini trenle Tiflis üzerinden Batum’a oradan da Malta’ya 

gönderirler. General Dvi, ertesi gün Kars’ı işgal ettiğini resmen açıklar. 

Halkı yatıştırmak için de uçaklarla bildiriler atarlar.120 

Gürcüler 20 Nisan 1919’da Ardahan’ı işgal eder. Ardahan ve 

köylerinde katliam yapıp mal varlıklarını yağmalarlar. Ardından Göle, Çıldır 

ve civardaki köyleri de kırıp geçirirler. Bütün mal varlıklarını, at, öküz, 

koyun, erzak, eşya neleri varsa talan ederler. 

Bütün bunlar İngiliz işgal kuvvetlerinin nezaretinde yapılır.121 

İngilizler bir yandan da yukarıda temas ettiğimiz gibi vaktiyle Rus 

Çarlığı’nın getirip Şenkaya’dan Ardahan’a kadar muhtelif kasaba ve köylere 

yerleştirdiği Rumları da silahlandırıp Türklerin üzerine salmıştır. Bu durumu 

Âşık Nihanî, “Kurtuluş Destanı”nda mevzu etmiştir: 

 
Şâd olur İslâm'da olsa bu hulûs, Hüdâ'nın ihsanı İslâm'a damlar, 

Elde selâmettir erbab-ı nâmus. Şükür içimizden tarandı şumlar. 
Bize kurşun atan "Boğos", "Bediros", Hayın Ermeniler, menhus Urumlar, 

Davarın kurt yemiş çobana döndü. Torbası boynunda çingâna döndü.122 

  

23 Nisan 1920’de Ankara’da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükûmeti, ilk iş olarak Erzurum’da bulunan ve Kâzım Karabekir Paşa 

komutasındaki 15. Kolorduyu seferber eder. Kars Hükûmeti kuvvetlerinin de 

desteğiyle Ermeni işgalindeki yerler birer birer kurtarılır.123 

Ancak Gürcü işgalindeki Batum ve Ardahan’ın kurtuluşu İngilizlerin 

ve Bolşeviklerin Gürcüleri destekleyip yönlendirmeleriyle gecikir. İngilizler 

ve Bolşevikler, hatta Almanlar Batum ve Ardahan’ı Ankara Hükûmetine 

teslim etmek niyetinde değildirler.  

                                                        
120 Enver Konukçu, Ardahan Tarihi, Ardahan Valiliği Kültür Yayınları, Ajans - Türk Basın Basım 

A.Ş. Ankara 1999, s. 246; Kırzıoğlu, Kars Tarihi, s. 558. 
121 Konukçu, Ardahan Tarihi, s. 246. 
122 Kafkasyalı, Nihanî ve Kars’ın Kurtuluş Destanı, s. 8. 
123 Sarıkamış (29 Eylül), Göle (30 Eylül), Kağızman, Kulp, Tuzluca (5 Ekim), Digor (22 Ekim), 

Kars (30 Ekim), Kars (30 Ekim), Arpaçay (3 Kasım); Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşmasıyla 

da Iğdır (3 Aralık’ta) Ermeni işgalinden kurtarılır.Kırzıoğlu, Kars Tarihi, s. 558. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 21 Şubat 1921 tarihinde toplanarak 

Ardahan’ın durumunu müzakere eder. Ardahan ve Artvin’in işgaline karar 

verilir. Gürcistan’ın Ankara Elçiliğine bir nota verilir. Aynı zamanda Şark 

Cephesi Komutanlığı’na da bilgi verilir. Kâzım Paşa Genel Kurmay 

Başkanlığı’na ve Harbiye Vekâleti’ne Ardahan’daki Mevki Kumandanı ve 

İdare-i Milliye-i Temsiliye Memuru Hilmi Bey’in verdiği “Gürcüler 

Ardahan’ı boşaltacaklarını bildirdiler.” bilgisini iletir. 

Genel Kurmay Başkanı Vekili Fevzi Çakmak, 23 Şubat 1921 günü 

Doğu Cephesi Komutanlığına şu telgrafı gönderir: 

“Ankara’da Gürcü Elçisi Simon Midivani, Ardahan ve Artvin 

kazalarının hükûmeti tarafından TBMM’ye terkedildiğini, şimdi 23 Şubat 

1921 saat 04:45’te Hariciye Vekili Muhtar Bey’e resmen bildirilmiştir.”124 

Gürcü Hükûmeti, Ardahan ile Batum’un bir nahiyesi olan Artvin’i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ne bırakmış fakat BATUM’u iade 

etmemiştir.125 

9. Ardahan Kalesine Türk Bayrağının Çekilmesi

23 Şubat 1921 tarihinde tan sökmeden askerî ve sivil Gürcü grupları 

Ardahan’dan çekilmeye başlar. Öğleden sonra bütün Gürcü unsurları 

Ardahan’ı terk eder. Onların ayrılmasını müteakip Göle Müfrezesi 

124 Konukçu, Ardahan Tarihi, s. 247 vd. 
125 Türk askeri birkaç kez Batum’a girip işgal ettiği hâlde Rus, Alman ve İngilizlerin müdahalesiyle 

antlaşma yapılıp siyasî çözüme ulaştırılamamıştır. Bir yandan yerel Gürcistan hükûmetinin 

Batum’u Türklere vermek istememesi, bir yandan Bolşevik Gürcülerin Batum’a sahip olma 

mücadelesi, diğer yandan Gürcü asıllı olan ve Gürcistan meselesiyle yakından ilgilenen Sovyet 

Rusya’nın ikinci adamı Stalin’in kızıl orduyu seferber ederek Gürcistan topraklarını alıp Batum’un 

kapısına dayanması ve Batum’un Gürcülerin elinde kalmasını istemesi, aynı zamanda İngilizlerin 

Türklerle Rusları karşı karşıya getirme gayretleri ve Türk tarafının isteklerinin çokluğu, meseleyi 

zora sokmuştur. Müzakereler çok uzamış ve birkaç kere tıkanmıştır. Lenin, Batum’u işgal etmek 

için yola çıkan Türk Ordusunu durdurmak için antlaşmanın bir an evvel imzalanmasını 

istemektedir. Lenin’in özel isteği üzerine Stalin ile Türk heyeti ikinci bir defa bir araya gelir. Türk 

tarafının istekleri ana başlıklarla şöyledir: 

Rusya’nın Misak-ı Millî’yi kabul etmesi; Nahçivan’ın Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak himayesi 

altında “müstakil” bir devlet olması; 1829 Edirne Antlaşması’yla Rusya’ya bırakılan Iğdır’ın geri 

verilmesi, sınırın Arpaçay olması… 

Rusya bunları kabul ederse Batum ve şehir limanının idaresi Gürcülere dolayısıyla Sovyetler 

Birliği’ne bırakılabilecektir. Stalin, Batum şehir ve limanına ilave olarak “bir nefeslik” toprak 

parçasının da verilmesini ister. Türk heyeti Batum çevresinde 10 kilo metrelik bir toprak parçası 

bırakır. Kabul edilir. 16 Mart 1921 tarihinde “Türkiye - Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik 

Antlaşması” imzalanır. Batum Gürcistan’a bırakılır. Geniş bilgi için bakınız: Mustafa Sarı, Türkiye 

Kafkasya İlişkilerinde Batum (1917-1921), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s. 640 

vd. 
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Ardahan’a girer. Ardahanlıların hasretle beklediği Türk ordusu Ardahan’a 

dâhil olur. Göle Müfrezesinden Yüzbaşı Osman Bey,  halkın coşkun alkış 

tufanı ve sevinç gözyaşları eşliğinde Türk Bayrağını Ardahan kalesine çeker. 

Aynı gün Çıldır, Posof ve Artvin126 kalelerine de Türk Bayrakları 

çekilir.127 Şenlikler yapılır. Askerler, öğrenciler geçit resmi yapar. 

Ardahan, Kars ve ilçelerinin kurtuluşu Yeni Türkiye’nin ilk askerî ve 

siyasî zaferi olmuştur. 

Derecik (Kalo) köyünden Âşık Kahraman, halkın gönlüne tercüman 

olarak günün anlam ve önemini “Şanlı Al Bayrak”128 adlı destanıyla tarihe 

not düşer: 

Mevlâ’ya bin şükür dünyalar kadar Münkir’in içine düştü bir şivan 

Kavuştu Kal’a’ya Şanlı Al Bayrak “Devran bizim” dedi şanlı Âl-Osman 

Sevindi şehidler, şâd oldu İslâm Kırk yıllık yaraya ulaştı derman 

Baktı Yıldız - Ay’a Şanlı Al Bayrak. Yetişti devaya Şanlı Al Bayrak. 

 

Gitti “Karagünler”, açıldı eyyam Oltu, Sarıkamış, Dere-Kağızman 
Hamd olsun düşmandan aldık intikam Kulp, Iğdır, Şüregel, Zarşat, Ardahan 

Hasan Harakanî eyledi kıyam Çıldır, Göle, Posof kurtuldu vatan 

Ser çekti semaya Şanlı Al Bayrak Üstüne sal sâye Şanlı Al Bayrak. 

 

Kahraman der, Kars’ın muradı oldu 

Bu sefer ordumuz çok güçlü geldi 

Hayın Ermeniler, hayına kaldı129 

Şükrolsun Mevlâ’ya Şanlı Al Bayrak. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Ozanların sanatı, halkın derdinin, kederinin, neşe ve sevincinin 

terennümüdür. Halkın hayatının her safhası, başından geçen her olay 

ozanların şiirlerinde mısralara dizilir. Onların şiirleri aynı zamanda halkın 

tarihinin şiirsel metnidir. Hâl böyle olunca ozanların şiiri milletin tarihî 

aynasıdır. Halkın tarihini daha iyi anlamak için bu aynaların aydınlığına 

ihtiyaç vardır. Tarih, askerî raporlar ve resmî belgelerle birlikte ozan 

şiirlerinin eşliğinde okunursa daha anlamlı ve anlaşılır olur. 

                                                        
126 Mustafa Fayda, “Artvin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 24, s. 421. 
127 Yusuf Halaçoğlu, “Ardahan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 24, s. 350.  
128 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s. 169. 
129 Hayına kalmak: Kurtuluş derdine düşmek, başının çaresine bakmak. 
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Türküler, ağıtlar, destanlar tarihe can katıp ebedîlik kazandırır. Yemen 

ve Nazlı Budin türküleri, Yurt Vermeyiz Düşmana ve Şanlı Albayrak 

destanları, Ardahan Ağlar, Âl-Osman Deyin ağıtları tarihe kitaplar dolusu 

anlam katmaktadır. Bunlarsız tarih noksan kalır. 

Ozanlar, halkın bağrından çıkan cesur, yiğit ve kahramanları saza, 

söze alırken gelecek nesillere ibret olsun diye halk veya asker arasından 

çıkan korkak, ödlek, hain kimseleri de ifşa ve telin etmekten 

çekinmemişlerdir. 

Hükûmet edenlerin bir anlık ihmal ve gafletlerinin nasıl hıyanete 

dönüştüğünü; emanetlerin ehline verilmemesinin, işi bilene teslim 

etmemenin bedelinin milletin hayatına mal olduğunu açık yüreklilikle 

yazmışlardır. 

Birinci Dünya Savaşı yangınını bütün şiddetiyle yaşayan Âşık 

Veysel’in “İngiliz, Fransız, Alaman, Urus / Günde telef eder binlerce nüfus” 

dediği gibi Rus Çarlığı, menfur emellerini gerçekleştirmek için bünyesinde 

bulunan Ermeni, Rum gibi küçük halkları kullanmaktan geri durmamıştır. 

İşgal ettiği yerlerin yönetimine onları tayin etmiş, güvenlik işlerini onlara 

teslim etmiş, savaş sırasında ve sonrasında katliam, soygun, talan işlerini 

onlara havale etmiştir. 

Rusların güdülediği Ermeni ve Rumlar işgal altına alınan yerleşim 

yerlerinde bebeklerden pirlere kadar binlerce insanı kılıçtan geçirmişlerdir. 

Osmanlı Devleti’nin zor günlerinde halkın aç bîilâç kalıp kırıldığı 

zamanda Rus yönetimi altında olmalarına rağmen Azerbaycan aydınları ve 

hamiyetli insanları büyük mücadele vererek Batum’dan Trabzon’a, 

Ardahan’dan Erzincan’a, Çıldır’dan Kağızman’a, Sarıkamış’tan Muş’a 

kadar yiyecek, giyecek ve ilaç yardımı yapmışlardır. Eczaneler, gıda 

maddeleri satan mağazalar açmışlardır. Açları doyurup çıplakları giydirip 

yaralıları tedavi etmişlerdir. Zamanında yardıma koşmaları sayesinde yüz 

binden fazla Müslüman Türk mutlak ölümden kurtulup hayatta kalmıştır. 

Azerbaycan’a sığınan binlerce kadın, kız çocuğa da ayrıca kol kanat 

germişlerdir. Bunlarla birlikte Azerbaycan aydınları, heyet hâlinde işgale 

uğrayıp zulüm gören bütün il, ilçe ve köyleri dolaşarak kılıç artığı Müslüman 

Türklerin vaziyetini tespit edip Rus, Rum ve Ermeni zulmüne uğrayan halkın 

feryadını kayıt altına alıp basın yayın yoluyla dünyaya duyurmuşlardır. 
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Bakü İslâm Cemiyeti Hayriyesi’nin Kardeş Kömeği/Yardımı, 

Anadolu Müslüman Türklüğü için unutulmazdır. 

Sarıkamış Çevirme Harekâtının başarısızlıkla sonuçlanması Osmanlı 

Devleti’ni yıkıma götürdüğü gibi Rus Çarlığı’nı da yıkılma götürmüştür. 

Çar Rusya’sını dağıtmak için Lenin’in liderliğinde Bolşevik ihtilâli 

yapılırken eş zamanlı olarak Osmanlı Devleti coğrafyasında da Şerif 

Hüseyin’in liderliğinde Arap İsyanı başlatılmıştır. Rus Çarlığı’nı 

Bolşeviklere, Osmanlı Devleti’ni de Araplara yıktırmışlardır. 

Birinci Dünya Savaşı’nı çıkaran başta İngilizler olmak üzere büyük 

güçler emeline ulaşmış, Osmanlı Devleti’ni parçalayıp paylaşmışlardır. 

Yapılan antlaşmalar sonunda 23 Şubat 1921 tarihinde Gürcüler 

Ardahan’ı terk eder ve Ardahan Kalesi’ne Türk Bayrağı çekilir. Aynı gün 

Çıldır, Posof ve Artvin kalelerine de Türk Bayrakları çekilir. Ardahan, Kars 

ve ilçelerinin kurtuluşu Yeni Türkiye’nin ilk askerî ve siyasî zaferi olmuştur. 

93 Harbi sonunda harp tazminatı olarak Ruslara bırakılan Ardahan, 

Kars ve Batum vilayetleri Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Brest 

Litovsk antlaşması gereği geri alınması gerekirken Ardahan ve Kars alınmış 

Batum ise Rusya’nın Misak-ı Millî’yi kabul etmesi; Nahçivan’ın Türkiye ve 

Azerbaycan’ın ortak himayesi altında “müstakil” bir devlet olması; 1829 

Edirne Antlaşması’yla Rusya’ya bırakılan Iğdır’ın geri verilmesi, sınırın 

Arpaçay olması gibi isteklerinin kabul edilmesi karşılığında 16 Mart 1921 

günü imzalanan “Türkiye - Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması” 

imzalanarak Gürcistan’a bırakılır. 
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ÂŞIK ŞENLİK VE HİKÂYECİLİĞİ 

Doğan KAYA 

Giriş 

İç ve Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'de Halk Edebiyatı anlatım 

türlerinin canlı ve zengin bir şekilde yaşatıldığı yörelerin başında gelir. 

Anlatım türlerinden biri olan halk hikâyeleri de bu yörelerde, yakın zamana 

kadar büyük ilgi ile yüzyıllarca sevilmiş, nesilden nesle aktarılmıştır. Hikâye 

anlatma geleneği, teknolojik ürünlerin, ilçelere bucaklara hatta köylere kadar 

hızla girdiği şu son zamanlara kadar yaşatılmıştır. Daha ziyade köy 

odalarında, kalabalık bir cemaat karşısında, uzun kış gecelerinde anlatılan 

veya okunan hikâyeler, geceler boyu sürer, dinleyenler bundan sonsuz haz 

alır; mutluluk duyarlardı. 

Halk hikâyeleri önceki devirlerde bilgi, görgü, zevk, eğlence, eğitim, 

düşmanlık, nefret, dostluk, yardımlaşma, tecrübe ve davranış gibi faktörler 

bakımından, insanların hayatlarında önemli bir paya sahiptir, yani Türk 

sosyal hayatında, inançtan günlük pratiklere kadar vazgeçilmez önemi 

haizdir. 

Halk hikâyeleri sözü ile halkın okuduğu yahut dinlediği aşk 

kahramanlık ve dinî konudaki hikâyeler kastedilir. Bunlar genellikle 

Darendeli çerçilerin büyük bir kültür hizmeti yaparak köy köy dolaşıp sattığı 

Kerem ile Aslı, Garip ile Şahsenem, Gül ile Sitemkâr, Şah İsmail, Sürmeli 

Bey, Elif ile Mahmut, Derdiyok ile Zülfüsiyah, Köroğlu ile Selma, Leylâ ile 

Mecnun, Siyer-i Nebi, Şahmaran, Kırk Vezir, Yedi Âlimler gibi eserlerdir.  

Halkı coşturup, kahramanlık duygularını şahlandıran, dinî ve hamasî 

yönden güç veren "cenk kitapları " da bu türden eserlerdir. Bunlardan en çok 

 Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, drdogankaya@gmail.com 
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itibar gören hikâyeler de Hz. Ali, Hz. Hamza, Eba Müslim Horasani, 

Muhammed Hanefi ve Battal Gazi cenkleridir. Halk bunlarla kendi düşünce 

âleminden izler bulur, bir bakıma onlarla bütünleşir. Meselâ; Battal Gazi tek 

başına Bizans"ı dize getirirken, manen onunla birlikte mücadelelere katılır, 

aynı acıyı ve aynı sevinci onunla birlikte tadar. Öyleki halk, bazen cenk 

kitabı okumak sözü yerine; "Haydi, bugün biraz gavur kıralım." der. 

Hikâyeler yapısına göre halk tarafından iki şekilde adlandırılmıştır. 

Türküsüz olan, dedelerin, ninelerin söylediği hikâyelere kara hikâye; 

manzum kısımları olan ve bunların ezgi ile terennüm edildiği hikâyelere de 

türkülü hikâye demiştir.  

Kara hikâyeler evlerde daha çok büyüklerin küçüklere anlattığı veya 

bir sohbet sırasında konuya uygun düştüğü zaman anlatılan hikâyelerdir. 

Türkülü hikâyeler mensur ve manzum yapıya sahiptirler. Her türlü 

düğünlerde, dost, ahbap toplantılarında, usta halk âşıklar tarafından özellikle 

güzün ve uzun kış gecelerinde söylenir. Mensur kısımlarına saya, türkülü 

kısımlara ise deyiş denilir. 

Bir kısım halk hikâyeleri de musannif dediğimiz âşıklar tarafından 

tasnif edilmiştir. Bir âşık zihninde bir konu tasavvur eder. Bunu kahramanlar 

ve olaylarla örüp, araya manzum kısımlar katarak bir hikâye tasnif eder. 

Geçmişte pek çok âşığın hikâye vücuda getirdiği malumumuzdur. Günümüz 

âşıklarından bir kısmı da aynı geleneği sürdürme çabasındadır. 

Büyük musannifler denildiğinde Şenlik’i hatırlamamak mümkün 

değildir. Hatta Şenlik, bu hususta başköşeye oturtulur. Edebiyatımıza Latif 

Şah ile Mihriban Sultan, Sevdakâr Şah ile Gülenaz Sultan, Salman Bey ile 

Turnatel Hanım adlarında üç güzel hikâye kazandıran Şenlik’in bu 

hikâyeleri, muhtelif meraklılar yahut araştırmacılar tarafından daha önce 

tespit edilmiş ve yayımı gerçekleştirilmiştir. Ancak yayımlanan hikâyeler 

arasında farklılıklar, eksiklik veya fazlalıklar vardır.  

1. Âşık Şenlik (1850-1913) 

1850 yılının yaz aylarında Ardahan’ın Çıldır ilçesinin Âşık Şenlik 

(Eski adları; Suhara ve Yakınsu) beldesinde doğmuştur. Karakalpak 

Türklerindendir. Sülâlesine Kadirgiller denilir. Kadir ve Zeliha’nın oğludur. 

Asıl adı Hasan’dır. Çocukluğu, o dönemde köy odalarında yaygın olarak 
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okunan Ahmediye, Battal Gazi ve Hz. Ali’nin cenklerini anlatan kitaplarla, 

çeşitli felâketler, acılar, yiğitlikler üzerine söylenmiş ağıt ve destanları 

dinleyerek geçmiştir.  

14 yaşında iken bir av sırasında “Kulaklar” denilen mevkide bir ikindi 

zamanı uyuyakalır ve rüyasında kendisine ledün ilmi, âşıklık yeteneği ve 

bunun yanında “Şenlik” mahlası verilir. Artık halkın gözünde “Hak âşığı” ve 

“badeli âşık”tır. Meramını, duygusunu ve düşüncelerini şiirle dile getirir. 

Kısa zamanda şöhret sahibi olur. Gönül verip herkesten gizlediği Huri 

adındaki kızın başka köye gelin gitmesinden çok etkilenir. Köylüsü 

Abdullah’ın kızı Mürüvvet’le evlenir, üç yıl içinde çocukları olmayınca yine 

köylüsü olan Hasan’ın kızı Huri ile evlenir. Ancak onunla da aradığı 

mutluluğu bulamaz. Şenlik’in Mürüvvet hanımdan iki çocuğu (Mehmed, 

Hanife); ikinci eşi Huri’den de üç çocuğu (Kasım, Gülhanım, Gülenaz) 

olmuştur. 

Sesi güzel olmakla beraber saz çalamayan Şenlik, 19 yaşındayken 

Ahılkelek’in Lebis köyünden, Âşık Hasta Hasan’ın çırağı saz ustası Âşık 

Nuri’nin yanına gider. Onunla karşılaşma yapar ve gücünü ispatlar. Bunu 

gören Nuri, Şenlik’i yanına çırak alır. Nuri Şenlik’e âşıklık sanatının 

inceliklerini öğretir. Şenlik, artık önünde durulamayan bir âşık olur. Kars, 

Ahıska, Borçalı, Tiflis ve Revan'da pek çok âşıkla karşılaşır. Karşılaştığı 

âşıklar içinde Feryadî, Mazlumî, Sümmanî, Âşık Abbas ve İzanî yaptığı 

karşılaşmalar iz bırakmış ve hâlâ canlılığını koruyan karşılaşmalardır. 

Onun şöhretini duyanlar 1913’te Revan’a bir düğüne çağırırlar. 

Şenlik, çırağı ile birlikte Revan’a gider. Revan Hanı’nın âşıkları gücünü 

bildikleri Şenlik’ten çekinirler. Şenlik karşılaştığı âşıkları mat eder. Âşıkları 

yenildiği için itibarlarına halel geldiğini düşünen han Şenlik’in yemeğine 

zehir koydurur. Şenlik, rahatsızlanır. Gümrü’ye kadar trenle gelir. Oradan da 

öküz arabasıyla Çıldır’a doğru gelirken Şenlik köyü (Suhara)’ne pek uzak 

olmayan Hozu köyünde ölür. Cenazesi Şenlik köyüne getirilir. Mezarı 

buradadır.  

Latif Şah ile Mihriban Sultan, Sevdakâr Şah ile Gülenaz Sultan, 

Salman Bey ile Turnatel Hanım adlarında üç güzel hikâye tasnif eden Şenlik, 

irticali çok güçlü olan bir âşıktır. Âşık Kasım’ın Âşık Şeref Taşlıova’ya 

anlattığına göre Şenlik’in Cihanşah isminde tamamlanmamış bir hikâyesi 
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daha vardır. Tasnif ettiği hikâyelerde, özellikle geniş Türk coğrafyasına yer 

vermiş, hikâyesini okuyan, dinleyenlerin beynine bu fikri yerleştirmeye 

çalışmıştır. Hikâyelerin yanı sıra edebiyatımıza divani, koşma, yedekli 

koşma, tecnis, cigalı tecnis, sicilleme, destan, türkü ve bayatı gibi en nadide 

örnekleri de o kazandırmıştır. Kelime haznesi çok geniştir. Yöresinin dilini 

kullanmada oldukça mahirdir. İzan ve hoşgörü sahibi olma özelliğinin 

yanında sözünü budaktan esirgemeyen, açık sözlü ve inancından taviz 

vermeyen bir kişiliği vardır. Hatta Rus Generali karşısında okuduğu meşhur 

“93 Koçaklaması” hâlâ ezberlerdedir ve iştiyakla terennüm edilir.  

Kars yöresinde yetişen önemli âşıkların başında Âşık Şenlik (1853- 

1914) gelir. Âşıklık geleneğinin çok güçlü temsilcisi olan Şenlik’in çırakları 

da Kars’ın yetiştirdiği güçlü âşıklarındandır. Oğlu Âşık Kasım, köylüsü Âşık 

Mehmet, Âşık Süleyman, Âşık Asker, Âşık İbrahim, Çıldır’ın Cala 

köyünden Âşık Hüseyin, Çıldır’ın Bekteş’in köyünden Âşık İbrahim’in oğlu 

Kasım, Arpaçay’ın Geçit köyünden Âşık Mansur, Arpaçay’ın Sosih 

köyünden Âşık Mehmet, Âşık Merdan, Âşık Mirza, Çamdıralı Âşık Mevlüt, 

Muzulu Âşık Latif, Selim’in Bezirgangeçit köyünden Âşık Ömer, Revanlı 

Bala Mehmet, Gökçeli Âşık Ali, Gümrülü Âşık Ahmet gibi âşıklar, Şenlik 

kolunun önemli simalarıdır. Bu âşıklar, Şenlik’in şiirleri, makamlarını ve 

hikâyelerini yaşatmış, yörede bu geleneği canlı tutmuş önemli simalardır. 

Edebiyatımızda en güçlü âşık kolu olan Şenlik Kolu vücut bulması da onun 

sanatının gücünden kaynaklanmaktadır. 

2. Âşık Şenlik’in Lâtif Şah ile Mihriban Sultan Hikayesi 

Aşk hikâyelerinin bir kısmı gerçek olmakla beraber, bir kısmı da bir 

âşık tarafından tasnif edilmiş muhayyel bir hikâyedir. Lâtif Şah hikâyesi de 

böyle bir hikâyedir ve Çıldırlı Âşık Şenlik (1850-1913) tarafından tasnif 

edilmiştir. Şenlik, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Azerbaycan’da halkın çok 

sevdiği, yöre âşıklarının en fazla etkisinde kaldığı bir âşıktır. Doğu’da 

âşıklar, saz meclislerine onun şiirleri ile başlar, çeşitli vesilelerle onun 

hikâyelerini anlatırlar. İrticali son derece kuvvetli olup çağdaşı âşıkların 

kendisinden çekindikleri birisidir. Hatta zehirletilerek öldürülmesi de bu 

yüzden olmuştur.  

Şenlik’in Lâtif Şah hikâyesinden başka Sevdanaz ile Gülenaz Sultan 

ve Salman Bey ile Turnatel Hanım adlarında iki hikâyesi daha vardır. Ancak 

bunların içinde en çok Lâtif Şah hikâyesi sevilmiş ve tanınmıştır. Âşık Şenlik 
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bu hikâyeyi 23 yaşında iken Hicri 1290 (Miladi 1873) yılında tasnif etmiştir 

ve bir buçuk senede tamamlamıştır. Bunu hikâyenin sonunda son manzum 

kısımda şöyle ifade etmektedir: 

Ben Lele’yim derdim çoktur sinede 

Söz bent oldu yüz altmış hanede 
Tarih bin iki yüz doksan senede 

Çıldırlı Şenlik’in yadigârıdı 

Lâtif Şah hikâyesinin pek çok varyantının olmasına karşılık bunlardan 

dördü önemlidir. Bunlar; A(hmet) Caferoğlu, Ensar Aslan, Ali Berat Alptekin 

ve Doğan Kaya’ya ait çalışmalardır.1  

Âşık Şenlik’in Latif Şah’la Mihriban Sultan hikâyesi kurgu yönünden 

oldukça sağlam, olayların seyri de gayet tabiidir. Kişilerin karakteristik vasfı, 

fiziki yapıları, zaman ve mekân tasvirleri çok ustalıkla yansıtılmıştır. Şahıs 

kadrosu, mekân, formel, sayı motifi yönüyle zenginlik gösteren bir 

hikâyedir. Tasvirler gayet tabiidir. Zaman zaman abartı, benzetme, atasözü 

ve deyimlerle ifadeye canlılık kazandırılmıştır.  

a. Şahıs Kadrosu: Hikâyede ön planda olan dört kişi vardır. Latif Şah,

Mihriban Sultan, Koca Lele, Esmer Sultan. Diğer şahıslar şunlardır: Atlı, 

Derviş, Erciyar Hükümdarı, Esfendiyar pehlivanın elçisi, Esfendiyar, Esmer 

Sultan, Feseli Padişahı, Gamküşad / Gamsız Şah, Hanım Sultan, Haramibaşı, 

Keloğlan, Keçel Mehmet, Kırk cariye, Kırk Harami, Koca Lele, Lâtif Şah, 

Mihriban Sultan, Oniki Mirzahan, Ordu Kumandanı, Resimci, Şemsinur 

Sultan, Topal Kız, Cellat,  

b. Mekân: Hikâyenin coğrafyası Asya ve Arabistan’dır. Ancak Elvan

Dağ, Erciyar, Feseli gibi muhayyel yerler de vardır. Yemen ve Hindistan 

ülke değil de şehir olarak zikredilmiştir.  

Hikâyede yer olarak şu yerler karşımıza çıkar: Akdeniz, Altın Bina, 

Divanhane, Elvan Dağ, Erciyar, Feseli, Hasbahçe, Hindistan denizi, 

Hindistan şehri, Yemen şehri. 

1 Ahmet Caferoğlu, Doğu İlleri Ağızlarından Toplamalar I, İstanbul, 1942, s. 19-47.; Ensar Aslan, 

Çıldırlı Âşık Şenlik Hayatı, Şiirleri ve Hikâyeleri (Metin-İnceleme-Sözlük) Ankara, 1975, s. 

226-276., s. 276-305.; Doğan Kaya, Âşık Şenlik’in Lâtif Şah İle Mihriban Sultan Hikâyesi, 

Sivas, 2012.; Ali Berat Alptekin, Nizamettin Coşkun, Çıldırlı Âşık Şenlik Divanı - Hayatı, 

Şiirleri, Atışmaları ve Hikâyeleri, Ankara, 2006. 
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c. Formeller: Kalıplaşmış sözler olan formel ifadeler yönünden Latif 

Şah hikâyesi çok zengindir. Bilhassa uzun zamanı kısaltmak yahut bir 

mekândan başka bir mekâna geçişte başvurulan formellerin sayısı oldukça 

fazladır.  

Bunların yanında Latif Şah hikâyesi sayı, renk, değerli maden, eşya, 

hayvanlar, alet, kıyafet motifleri yönünden de oldukça zengindir.  

Manzum ve mensur yapıya sahip olan Lâtif Şah ile Mihriban Sultan 

hikâyesi, şiir yönünden en fazla manzum kısım bulunduran hikâyemizdendir. 

Hikâyenin 45 yerinde şiir bulunmaktadır.  

Bunların kişilere göre dağılımı şöyledir: Lâtif Şah 20 şiir, Koca Lele 

5 şiir, Mihriban Sultan 4 şiir. Karşılaşmaların dağılımı da şöyledir: 

Esfendiyar-Lâtif Şah; 1 defa 

Esmer Sultan-Lâtif Şah; 3 defa) 

Koca Lele- Lâtif Şah: 2 defa 

Gamsız Şah- Lâtif Şah: 1 defa, 

Gamsız Şah-Koca Lele: 1 defa, 

Koca Lele-Mihriban Sultan: 1 defa, 

Lâtif Şah-Koca Lele: 2 defa, 

Lâtif Şah-Mihriban Sultan: 3 defa, 

Şemsinur Sultan- Lâtif Şah: 1 defa. 

 

3. Sevdakâr ile Gülenaz Hikayesi 

Sevdakâr Şah ile Gülenaz Sultan hikâyesi Türk hikâyecilik geleneği 

içerisinde aşk hikâyeleri grubuna girer. Şenlik üç büyük hikâyesini de gerçek 

hadiselerden alınmıştır.  

Bu hikâyenin sonunda “Şenlik” tapşırmalı bir üç dörtlük halinde bir 

şiir yer almaktadır. Şenlik, şiirin sonundaki şu dörtlükte; 

Bu bir hikâyedi(r) tasnifi yüzde 

Künhü yüz kırk hane otuz sekizde 
Tarih bin iki yüz doksan dokuzda 

Kul Şenlik’in vasf-ı halın diyesen 

şeklinde hikâyenin tasnif ediliş tarihini telaffuz etmektedir. Bu 

duruma göre hicrî 1299 yılı, miladî olarak 1881 yılına tekabül etmektedir. 

Şenlik Latif Şah hikâyesini 23 yaşında yani 1873’te, Salman Bey hikâyesini 

ise 1893 yılında tasnif etmiştir. Sevdakâr hikâyesini tasnif ettiğinde 31 

yaşındadır.  
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Şahoğlu Şah Abbas’a ait bir kassa ile bu hikâyenin konusu arasında 

göz ardı edilmeyecek derece benzerlik vardır. Şenlik, Sevdakâr hikâyesini 

bu kıssadan hareketle ortaya koymuştur. Kıssa Ensar Aslan’ın tespitine göre 

şu şekildedir: 

“Şah Abbas, evli olduğu halde cariyelerden birisi ile buluşup 

görüşmektedir. Şah Abbas bir seferdeyken bu cariyeden oğlu olur. Cariye 

çocuğunu gizli büyütür. Büyüyen çocuk vezirin kızına âşık olur. Çeşitli 

engeller yüzünden bunlar kavuşamaz. Çocuğun ıstırabını gören annesi, onu 

babası olan Şah Abbas’ın yanına gönderir. Çocuk kendisini tanıtır ve 

sevgilisine kavuşur.”2 

Usta Şenlik, özü bu kıssaya dayanan hadiseyi daha da genişletip ve 

farklı olaylarla zenginleştirerek kendisine ait bir hikâye haline getirmiş; Türk 

hikâye geleneğinin kabullerine uyarak hikâyenin muhtelif yerlerine manzum 

parçalar ekleyip hikâyesine son şeklini vermiş ve böylelikle edebiyatımıza 

Sevdakâr Şah ile Gülenez Sultan hikâyesini kazandırmıştır. 

Elimizdeki Sevdakâr Şah ile Gülenez Sultan hikâyesini eşmetinleri 

farklı şahıslar tarafından anlatılmıştır. 

Ensar Aslan’daki metin Âşık Kasım’a ait bir defterden alınmıştır.3 

Alptekin ve Coşkun’un yayımladıkları metin de 1972 yılında Çıldır’ın 

Akçakale köyünden olan Halil Sarıçayır (1886-1975)’dan derlenmiştir.  

Üçüncü metin Nusret Ferudun tarafından yayımlanmıştır.4 Nusret 

Ferudun bu metni; “Âşık Şenlik’in yaşadığı civar ve havalide birçok seneler 

dolaşarak dolaşarak büyük fedakârlıkla yaptığı araştırmalar neticesinde…”5 

topladığını ifade etmektedir. Ne var ki mesrur kısımlarda İslâm Erdener’de 

gördüğümüz ahenk ve zenginlik yoktur. Manzum kısımlarda da pek çok 

eksik dörtlük eksiktir ve kelimelerin çoğunda yanlış yazılımlar 

bulunmaktadır. 

Bunun dışında üniversitelerimizde hazırlattırılan muhtelif yüksek 

lisans tezlerinde de bu hikâye metinlerinin mevcut olduğunu bilmekteyiz. 

2 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-Hikâyeleri, Basıldığı yer yok, 

1992, s. 71. 
3 Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-Hikâyeleri, s. 471-416. 
4 Nusret Feridun Alaydın, Sevdakâr Hikâyesi, Ankara, 1938. 
5 Alaydın, Sevdakâr Hikâyesi,, s. 2. 
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Ancak bunlar hacimsiz ve eksik metinler olduğundan dolayı 

değerlendirmeye alınmamıştır. 

Bu kitaptaki anlatmanın tamamı İslâm Erdener anlattığı metindir.6 Bu 

anlatma kaydedilirken, yukarıda adından söz ettiğimiz diğer metinler de göz 

önünde bulundurulmuştur. Gerek manzum gerekse mensur kısımlarda onun 

anlatmasına bağlı kalınmıştır. Bilhassa manzum kısımlarda, Erdener’in 

ifadelerinde anlaşılamayan kısımlarda diğer eşmetinlere müracaat edilmiştir.  

Sevdakâr Şah ile Gülenez Sultan hikâyesi manzum ve mensur 

yapıdadır. Hikâyelerde olayların anlatıldığı kısım mensur, önemli olaylar ve 

şiddetli hisler manzum olarak ifade edilir. Bu durumda hikâyeci, dille 

söyleme yerine telle söylemeyi tercih eder. Pek çok hikâyeye nazaran -

Şenlik’in değer hikâyelerinde olduğu gibi- manzum kısımlar sayıca oldukça 

fazladır. Hatta hikâyenin sayasında da aliterasyon ve asonans yönünden 

secili ve tekerlemeli kısımlar vardır.7  

Hikâyedeki manzum kısımlar üçe ayrılır.  

Müstakil şiirler, karşılaşmalar ve pişreviler.  

Bunları sayı ve özelliklerine göre şöyle izah edebiliriz: 

Müstakil şiirler: Gülenez Sultan, Sevdakâr Şah, Vezir Allahverdi Han 

ve Zöhre Sultan’a ait şiirlerdir. 

Şiirlerin dörtlük sayısı 3, 4 ve 5 olarak karşımıza çıkmaktadır. Dörtlük 

sayısı 5 ve 4 olan sadece birer şiir vardır. Diğerinin tamamı 3’er dörtlüktür.  

Hikâyedeki müstakil şiirler, en fazla Sevdakâr’a aittir. Sevdakâr, 

hikâyenin on dört yerinde müstakil olarak deyiş söylemektedir. Bunlardan 

on biri 11 hece, ikisi 8 hece, birisi de sicilleme şeklinde söylenmiştir. 

Hikâyenin sonunda söylenen şiiri de Sevdakâr söylemekle beraber, son 

dörtlükte hikâyenin musannifi olan Şenlik, mahlas olarak kendi adını 

kullanmıştır. Sevdakâr’a ait şiirlerin toplam dörtlük sayısı 44’tür.  

                                                        
6 Erdener’in, Şenlik sevdalısı Kutlay Doğan Bey tarafından 1986 yılında Ankara’ya davet edilmiş, 

bir ay müddetle bir otelde âşığın bütün masrafları karşılanmış, bu arada bildiği üç hikâye ve bildiği 

Kars’ta icra edilen “âşık makamları” Mustafa Ulubay, tarafından kamera ile tespit edilmiştir. Bu 

kayıtları Kutlay Doğan Bey, 2007 Kasım ayında lütfedip bana vermiştir. Kendisine şahsım ve 

kültürümüz adına şükran borçluyum. (D. K.) 
7 Selâhattin Olcay, Ahmet Bican Ercilasun, Ensar Aslan, Arpaçay Köylerinden Derlemeler, 

Ankara, 1976, s. 242-254. 
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Gülenaz’ın 6 müstakil şiiri vardır. Bunlardan birisi cigalı tecnis, birisi 

divanî, dördü de koşma tarzında şiirlerdir. Şiirlerdeki dörtlüklerin toplamı 

18’dir.  

Hikâye kahramanlarından Vezir Allahverdi Han’ın ve Zöhre Sultan’ın 

da üçer dörtlük olarak söylediği iki müstakil şiir vardır. 

Karşılaşmalar: Sevdakâr ile Gülenez Sultan hikâyesinde yedi 

kahramanın karşılaşmaları bulunmaktadır. Bunlar; Gülenez Sultan, Koca 

Nene, Sevdakâr, Vezir Allahverdi Han, Becan, Zöhre Sultan, Haramî’dir.  

Pişrevîler: Doğu Anadolu’da, hikâye anlatan âşık kimi zaman şiirin 

bünyesindeki dörtlüklere lirik ve mistik tarzda söylenmiş cinaslı maniler 

ekler. Bu uygulamaya pişrevi denilir. Bu hikâyede de 29 adet pişrevî vardır. 

Sevdakâr ile Gülenez Sultan hikâyesinde ayrıca biri metnin başında 

biri de içinde olmak üzere iki tekerleme vardır. Metnin anlatımına Âşık 

Elesker’e ait 7 dörtlük olan bir divakkapma ile son verilmiştir. 

4. Salman Bey ile Turnatel Hanım Hikayesi

Bu hikâyeyi en güzel anlatan âşık İslâm Erdener (1921-25 Aralık 

1995)’dir. Elimizde Kutlay Doğan tarafından kaydedilmiş gerek bu 

hikâyenin gerekse diğer iki hikâyenin görüntülü kayıtları bulunmaktadır.  

Âşıklığın Doğu Anadolu’da en başta gelen gereklerinden birisi, hikâye 

tasnif etmedir. Büyük âşık olma vasfını Şenlik’e kazandıran unsurlardan 

birisi de onun edebiyatımıza üç büyük hikâye kazandırmış olmasıdır. Bunlar 

Latif Şah ile Mihriban Sultan, Sevdakâr Şah ile Gülenaz Sultan, Salman Bey 

ile Turnatel Hanım hikâyeleridir. Bunların her birinin tasnif ediliş sebepleri 

vardır ve hikâyeler gerçek hadiselerden alınmıştır.  

Salman Bey ile Turnatel Hanım’ın tasnif edilişiyle ilgili ilk bilgileri 

bize Pertev Naili Boratav vermektedir. Boratav, “Halk Hikâyeleri ve Halk 

Hikâyeciliği” adlı eserinde konu ile ilgili olarak şunları kaydetmektedir:  

“Âşık Şenlik’in Salman Bey Hikâyesi’nin nasıl meydana 

geldiğini henüz bilenler vardır. Bu hikâyenin türkülerinin bir 

kısmı, Ahıska ile Hırtız arasında Söröl köyünden Lezgi 

Osman’ın başından geçen bir vak’a üzerine söylenmiş 

türkülerdir. Vak’a şudur: 
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Osman Bey’in güzel bir nişanlısı varmış; bu kıza göz dikmiş 

olan bir adam, Osman’ı köyden uzaklaştırıp kızı kaçırmak için, 

bir mahkeme işi icat ediyor; elde ettiği muhtarı da bu hususta 

kullanıyor. Osman Bey, şahitlik için, şehre, mahkemeye 

çağırılıyor. Yan yolda Osman şüpheleniyor; dönüyor, kızı 

kaçırmak üzere olan adamları ve bu arada asıl rakibini de 

öldürüyor. Müsademe esnasında kız da yaralanıyor. Osman 

Bey’i tevkif edip hapse atıyorlar. Bu macera hakkında destanlar 

düzsün diye Âşık Şenlik’i, Osman Bey’in akraba ve taallukatı 

köye davet ediyorlar. Şenlik, vakaya dair türküleri çok 

beğeniyor; kaybolup gitmesin diye bunları hikâyeye bağlamayı 

düşünüyor ve Salman Bey hikâyesini yapıyor. Osman Bey’in 

macerasını birçok ilâveler ve tadillerle Salman Bey’e tatbik 

ediyor; halk hikâyelerinin başlıca şahsiyetlerini hikâyeye 

sokuyor; yeni türküler ilâve ediyor; şahısların isimlerini de 

kâmilen değiştiriyor. Bu suretle Lezgi Osman, Çin Maçin 

Padişahı’nın oğlu Salman Bey olarak karşımıza çıkıyor.  

Görülüyor ki burada bir vaka için yazılmış türküler bir vesile ile 

bir hareket noktası olmuştur. Fakat hikâye o türkülerden çıkmış 

değildir. Âşık Şenlik o türküleri ilham eden vakayı, hikâye 

haline koymak istekmiş, basit köy vakasını, halk hikâyelerine 

uygun bir vaka halinde genişletmiş ve değiştirmiş, Osman Bey 

için yazdığı birkaç türküye, bir hikâyeye bu kadarı kâfi 

gelmediğinden daha birçoklarını ilâve etmiştir.”8 

Edebiyatımıza “Çıldırlı Âşık Şenlik Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-

Hikâyeleri “kalıcı bir eser bırakan Ensar Aslan da bu çalışmasında konu ile 

ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi vermekte ve şunları söylemektedir: 

“Biz söz konusu olayı ve geçtiği yeri Âşık Şenlik’in meclisle-rinde 

bulunmuş, Çıldır’ın Urta köyünde Mehdi Beyaz’dan öğrendik. 1970 yılında 

yaptığımız bu çalışmalarımız sırasında Mehdi Beyaz 90 yaşlarında idi. 

Şenlik’in Salman Bey hikâyesine konu olan olay şöyledir:  

Ahıska’nın Perekent köyünde 35-40 yaşlarında zengin, varlıklı bir kişi 

olan Osman Ağa’nın Kamer adlı çok sevdiği güzel bir karısı varmış. Bu genç 

                                                        
8 Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Ankara, 1946, s. 161-162. 
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ağanın Perekent köyünde düşmanları varmış. Bir gün düşmanları, Osman 

Ağa’yı köyden uzaklaştırmak için bir mahkeme olayını bahane ederek, 

Ahıska’ya çağırtıyorlar. Osman Ağa, Ahıska’ya giderken yolda bu olaydan 

kuşkulanıp geri dönüyor. Evine gelince, karısını kaçırmak üzere olan 

düşmanlarıyla kavgaya başlıyor. Düşmanlarının ikisini öldürüyor. Bu arada, 

çok sevdiği genç karısı da düşmanlar tarafından vuru-lup öldürülüyor. Bu 

olay üzerine Osman Ağa tutuklanıyor, karısı da öldüğünden evinin kapısı 

kilitli kalıyor. Bir müddet sonra hapisten çıkan Osman Ağa, Melek adlı bir 

kadınla evleniyor. 

Mehti Beyaz’ın anlattığına göre Şenlik, Osman Ağa’nın iyi 

dostuymuş. Bu olayı duyunca, Osman Ağa’nın yakınlarına taziyeye gidiyor. 

Ayrıca Ahıska’da hapiste bulunan Osman Ağa’yı da ziyaret ediyor. 

Bu olaya bir destan söyleyen Şenlik, daha sonra bu destan etrafında 

Salman Bey hikâyesini meydana getiriyor. Osman Aga’nın bu acılı 

macerasını bazı ilâve ve değişikliklerle, Salman Bey’e uyguluyor. Kişilerin 

adlarını da değiştirerek onlara klasik hikâye adları veriyor. Böylece Osman 

Ağa, Cin Maçin ülkesinin veziri Alhan’in oğlu Salman Bey, ölen karısı da 

hikâyedeki Bezesten (Bedişhan) şehrinin veziri Celal Vezir’in kızı Gavher 

Hanım olarak hikâyeye girmiş oluyor. Osman Ağa’nın ikinci karısı Melek 

de Haveran ülkesinin Hatem şehrinde, Müressef Şah’m kızı Turnatel Hanim 

olarak takdim ediliyor.”9 

Şenlik, bu hikâyenin sonundaki manzum ifade de Salman Bey’in 

ağzından şunları söylemektedir: 

Tarih bin üç yüz on birde bele oldu vasf-ı hâlim 

Var olsun ulusum elim Şenlîk’ten armağan size 

Bu duruma göre Şenlik, Salman Bey hikâyesini H. 1311, M. 1893’te 

tasnif etmiştir.10

Elimizdeki Salman Bey ve Turnatel Hanım hikâyesinin eşmetinleri 

farklı şahıslar tarafından anlatılmıştır. 

9 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-Hikâyeleri, Basıldığı yer 

yok, 1992, s. 69-77. 
10 Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-Hikâyeleri s. 71. 
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Ensar Aslan’daki metni Âşık Gülistan (Murat Çobanoğlu’nun 

babası),11 Alptekin ve Coşkun’un yayımladıkları metni de Suharalı Âşık 

İmdat Kapağan (1933-1984) anlatmıştır.12 İmdat Kapağan da İslâm Erdener 

gibi Âşık Kasım’ın çırağıdır ve metni 1971 yılında anlatmıştır.  

Üçüncü metin Orhan Özbek tarafından neşredilmiştir ve bu metin 

edebiyatımızda pek yer almamaktadır. Özbek maalesef bu metni kimden 

derlediğini kaydetmemiştir. Ancak bu cümle kurguları ve üslubundan bu 

eşmetnin İslâm Erdener tarafından anlatıldığını tahmin etmekteyiz.13 

Salman Bey ile Turnatel Hanım Hikâyesinin görebildiğimiz bir metni 

daha vardır ki onu da söylemeden geçmeyelim. Bu metin, “Arpaçay 

Köylerinden Derlemeler” adlı kitapta yer almaktadır ve diğerlerine nazaran 

çok eksik ve hacimsiz bir metindir. 

Salman Bey hikâyesi manzum ve mensur yapıdadır. Hikâyelerde 

olayların anlatıldığı kısım mensur, önemli olaylar ve şiddetli hisler manzum 

olarak ifade edilir. Bu durumda hikâyeci, dille söyleme yerine telle 

söylemeyi tercih eder. Pek çok hikâyeye nazaran -Şenlik’in değer 

hikâyelerinde olduğu gibi- manzum kısımlar sayıca oldukça fazladır. Hatta 

hikâyenin sayasında da aliterasyon ve asonans yönünden secili ve 

tekerlemeli kısımlar vardır.14  

Hikâyedeki manzum kısımlar dörde ayrılır.  

Döşeme şiirler, müstakil şiirler, karşılaşmalar ve pişreviler.  

Bunları sayı ve özelliklerine göre şöyle izah edebiliriz: 

Döşeme kısmı: Yaş Destanı 14 (dörtlük), Gelinle Kız Destanı (19 

dörtlük), Koçaklama (Köroğlu’ndan 4 dörtlük) 

Müstakil şiirler: Hikâyede Salman Bey, Gevher Hanım, Turnatel ve 

Senem Hanım’a ait şiirlerdir. Şiirlerin dörtlük sayısı 3, 5, 7 veya 9 dörtlük 

                                                        
11 Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-Hikâyeleri, s. 417-470. 
12 Alptekin- Coşkun, Çıldırlı Âşık Şenlik Divanı (Hayatı, Şiirleri, Atışmaları ve Hikâyeleri), s. 

781-881. 
13 Özbek, Orhan, “Selman Bey ile Turnatel”, Tercüman Gazetesi, İstanbul, 11 Haziran 1972-10 

Temmuz 1972. 
14 Olcay vd., Arpaçay Köylerinden Derlemeler, s. 242-254. 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. 4, 6 veya 8 dörtlüklü, bir başka deyişle çift 

sayıda dörtlüğe sahip müstakil şiire rastlanılmamıştır.  

En çok şiiri Salman Bey söylemektedir. Bunlardan birisi divan, üçü 8 

heceli, on altı şiir de 11 hecelidir. Toplam dörtlük sayısı 74’tür. 

Gevher Hanım üç şiiri 9 dörtlük; Turnatel Hanım’ın söylediği beş şiir 

52 dörtlüktür. Turnatel’in şiirlerden birisi 40 dörtlüktür. Hikâye 

kahramanlarından Senem Hanım’a ait olan bir şiir vardır ve 3 dörtlüktür. 

Karşılaşmalar: Salman Bey ve Turnatel Hanım hikâyesinde dört kişi 

karşılaştırılmıştır. Bunlar Gevher-Salman, Turnatel-Dilbaz, Turnatel-Çoban, 

Turnatel-Salman’dır. Karşılaşmaların tamamında 78 dörtlük vardır ve 

kahramanlar üçer dörtlük okumuşlardır.  

Hikâyede Gevher Hanım ile Salman Bey yedi kere karşılaştırılmıştır. 

Karşılaşmalardan birisi 8, diğerleri 11 hecelidir 

Turnatel-Dilbaz bir kere, Turnatel-Çoban iki kere, Salman Bey ile 

Turnatel de üç kere karşılaşmıştır. Karşılaşmalar 11 hecelidir.  

Pişrevîler: Doğu Anadolu’da, hikâye anlatan âşık kimi zaman şiirin 

bünyesindeki dörtlüklere lirik ve mistik tarzda söylenmiş cinaslı maniler 

ekler. Bu uygulamaya pişrevi denilir. Bu hikâyede de 40 adet pişrevî vardır. 

Hikâyedeki şiirlerin tamamındaki dörtlük sayısı toplam 293’tür. Bu 

rakam da göstermektedir ki Salman Bey ve Turnatel Hanım hikâyesi 

manzum ürünler yönünden zengin bir hikâyedir. 

 Sonuç 

Âşık Şenlik (1853- 1914) genel özellikleriyle şu nitelikleri taşır: 

Kuvvetli irticali vardır. Kars ve Azerbaycan coğrafyasında âşıkların 

kendisinden çekindiği güçlü bir âşıktır. Çırak yetiştirmiş ve hem çırağı hem 

oğlu olan Âşık Kasım’la, köylüsü Âşık Mehmet, Âşık Süleyman, Âşık 

Asker, Âşık İbrahim başlayıp devam eden çırak yetiştirme geleneği 

sayesinde Şenlik Kolu’nun vücut bulmasını sağlamıştır. Bu kolun odak 

noktasındaki şahsiyettir. Ölümünün üzerinden 100 yıldan fazla geçmiş 

olmasına rağmen Şenlik ve bu kolu etkisini ve canlılığını hâlâ muhafaza 

etmektedir. 
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Saz çalmada mahirdir ve ezgileri orijinaldir. Ondan miras kalan ve 

bununla beraber âşık şiirinin bir şekli olan Tecnis Makamı ile aynı ezgi 

olmakla beraber Şenlik Divanı / Çıldır Divanı / Şenlik Güzellemesi / Çıldır 

Güzellemesi adlarıyla tanınan makamlar ona aittir. Böylelikle türkü 

repertuvarımıza katkıda bulunmuştur.  

Âşık edebiyatının farklı şiir şekillerini kullanmıştır. Divani, koşma, 

yedekli koşma, tecnis, cigalı tecnis, sicilleme, destan, türkü ve bayatı gibi en 

nadide örnekleri de o kazandırmıştır 

Musannif âşıktır. Edebiyatımıza Latif Şah ile Mihriban Sultan, 

Sevdakâr Şah ile Gülenaz Sultan, Salman Bey ile Turnatel Hanım adlarında 

üç güzel hikâye kazandırmıştır.  

Bu özelliklerin hepsini taşıyan âşık hemen hemen yok gibidir. Bu 

bakımdan o, edebiyatımızın en büyük âşıklarından biri olma ayrıcalığını elde 

etmiş önemli bir şahsiyettir. 
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ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK'İN GÜRCİSTAN'DA 

SANAT İZLERİ 

Şureddin MEMMEDLİ* 

Giriş 

Şenlik Baba (1850–1913), Türkiye'nin Ardahan ili Çıldır ilçesine 

bağlı Suhara köyü (şimdiki Şenlik kasabası) doğumlu olup, Anadolu 'nun, 

ayrıca Türk dünyasının kâmil üstat aşığı olarak ünlüdür. 1877–1878 

Rusya–Osmanlı savaşında halk önderliği yaptığı, şiirleriyle, “Can sağ iken 

yurt vermeyiz düşmana” misali deyimleriyle yurttaşlarını memleketi 

korumaya çağırdığı da bellidir. 200'den fazla coşkusal şiiri, destanları – 

halk-âşık hikâyeleri vardır1. 

Şenlik mirasının bilginleri: “Âşığın Allah aşkı Fuzuli'de 

gördüğümüz aşkla benzerlik gösterecek kadar ileridir” diye 

vurgulamaktadırlar2. Koşmalarının yanında, divanileri, çığalı tecnisleri, 

sicillimeleri, destanları da elzem sanat incileridir. Geniş bir edebi ağın en 

ünlü sanatkârı şöhretini kazanmış Şenlik üstatnameler üstadıdır. 

İster ihtiyar ol, ister nevcivan, 

Bu dünyada baki kalan övünsün, 

Meraksız, fikirsiz, gamsız her zaman 

Başatan şad olup gülen övünsün3 – 

Âşığın hikmetli kelamları Azerbaycan – Gürcistan sahasında da 

diller ezberidir. 

* Prof. Dr., Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri

ve Edebiyatları Bölümü, shureddin@gmail.com, ORCID 0000-0001-6524-7221 
1 http://asiksenlik.com 
2 Ali Berat Alptekin, Çıldırlı Âşık Şenlik Bibliyografyası, Öztek Yayıncılık, Ankara 1989, s 17  
3 Kaşem Veliev, Çıldırlı Âşık Şenlik, Azerneşr Neşriyat, Bakü 2012, s 9 
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1. Şenlik'in Borçalı'ya Soy-Köken Bağlılığı 

19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Tiflis vilayeti Borçalı 

bölgesinden Rus esaretine boyun eğmeyen birçok Karapapak Türkleri yüce 

Osmanlı'ya göç etmişlerdi. Karapapak göçleri veya “kaçhakaç” göçleri 

denilen bu yer değişmeler sırasında hem de eski yerleşimlerden yeni 

yerleşimlere yaşam tarzı gelenekleri, görenekleri, sanat, şiir şeceresi de 

taşınmıştır. Bugün Borçalı–Ahıska–Kars ortak edebi alanı hakkında 

konuşabiliriz. Bu sanat devamlılığının en ünlü temsilcisi Şenlik Baba 'dır. 

Söz konusu edebi şebeke edebi-estetik zirvesine Borçalı saz geleneklerine 

sık ilişkin olan Şenlik Baba'nın ilhamında, sanatında ulaşmıştır. 

Şenlik'in babası Karapapak Molla Kadir, 1827–1828 yıllarında 

Rusya'ya boyun eğmeyerek, bir yığınakla Güney Azerbaycan'ın Sulduz 

bölgesine, büyük bir yığınakla da Kars taraflara göçmüş Borçalılı 

Karapapaklardandır4. Şenlik'in kızı Gülhanım'ın ve torunu Kalender 

Piriev'in anılarına göre, Şenlik'in babası Kadirgil sülalesinden Kadir, o 

zaman Gürcistan'dan on beş külfetle gelip, Zurzuna (Çıldır) vadisinde sulu 

bir yerde Suhara (Yakınsu) obasını kurmuştur. Anası Zalha (Zeliha) hatun, 

sine defter, hürmet izzetli kadın olmuş, Şenlik'e çocuk yaşlarında cenk 

kitapları, din kıssaları okutmuştur5. 

Şenlik'in ikinci eşi Hürü'den olan kızı Gülhanım, torunu Kalender 

1970'li yıllara kadar Gürcistan'da Bolnis kasabasında yaşamışlardı. Şimdi 

de Gürcistan'da Hamamlı, Fahralı, Kamerli, Karabulak köylerinde Şenlik 

Baba'nın kuşak akrabaları bulunmaktadır. 

Şenlik hakkında Türkiye'de, Azerbaycan'da, Gürcistan'da Eynali 

Sultanov, Selman Mümtaz, Ehliman Ahundov, Mehmet Fahrettin 

Kırzıoğlu, Orhan Özbey, Ensar Aslan, Akay Beşmart, İslam Erdener, 

Feridun Nüsret, Sednik Paşa Pirsultanlı, Kamil Veliev, Valeh Hacılar, 

Doğan Kaya, Mahyeddin Sultanlı, Elhan Memmedli, Kaşem Veliev, Penah 

Mahmudov, Alp Berat Alptekin, Ramazan Korkmaz, Türkay Yücük, 

Hikmet Dizdaroğlu, İsmail Aşıkoğlu, Enver Taştemiroğlu, Ekrem 

Tormutlu, Orhan Yeniaras, Meherrem Caferov, Azad Ozan, Tinatin 

İsabalıkızı ve başkalarının çalışmaları takdire şayandır. 

                                                        
4 Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu, Âşık Şenlik, Ankara 1960, s 3 
5 Mahyeddin Sultanov, “Şenlik 'in Borçalı Seferleri”, Sovyet Gürcüstanı, S. 14, Tiflis 1979. 
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Biz de Şenlik'in Borçalı bağlılığına yönelik araştırmalar 

yapmaktayız6. 

2. Şenlik'in Borçalı'ya Sanat Bağlılığı

Şenlik Baba, Çıldır–Ahıska–Borçalı edebi ağının kudretli temsilcisi 

kabul edilir. 

Türkiyeli Ensar Aslan, Şenlik Baba'ya “tüm memleketimizde büyük 

âşıklar yetiştiren okulun gerçek hocası” tarifini vermekle vurgulamıştır: 

“Bu âşıklık kültürünü Şenlik, Azerbaycan âşıklarından almıştır. Çünkü şu 

devirde Anadolu'da Şenlik'i etkileyecek bir âşık yok idi. Aynı zamanda dil 

ve gelenek bakımından onları kendisine daha yakın biliyordu... Şenlik, 

Azerî sahasından aldığı birçok unsuru Anadolu'ya yayarak, âşık 

edebiyatımıza yenilik getirmiş, bu tarzın gelişip daha mükemmel eserler 

vermesine yardım etmiştir”7. 

Üstat hakkında doktora tezi yazmış Kaşem Veliev: “Âşık Şenlik, 

Borçalı sancağına derinden bağlı olmuş, şu edebi muhitte sanat mektebi 

geçmiştir”8. 

Ramazan Korkmaz: “Bu faaliyetleriyle Şenlik, Anadolu ve Azerî 

sahası âşıklık geleneğinin bir sentezi durumundadır”9. 

Gürcistan'ın arşiv belgelerinde Şenlik “diyarın baş âşığı” 

adlandırılır10. Borçalı saz geleneğine bağlı olduğuna göre o, sanatın 

inceliklerini benimsemek amacıyla Borçalı–Ahıska bölgesine yüz 

tutmuştur. Reşitlik çağına ulaşınca onu dayısı İbrahim, Karapapaklar köyü 

Lebis'te ünlü Nuru'nun yanına çıraklığa getirmiştir. Nuru'nun ve onun 

aracılığıyla da Hasta Hasan'ın Şenlik'e etkisi geçmiştir. 

Muktedir sanatkârın zengin mirasına yönelik Türkiye'de olduğu gibi, 

Gürcistan'da, Azerbaycan'da da derlemeler, araştırmalar yapılmış, yayınlar 

gerçekleştirilmiştir. 

6 Şureddin Memmedli ve Gülnara Goca Memmedli, “Âşık Şenlik Şiirleri Ziya Borçalı'nın Arşiv 

Cöngünde”, Belgü, S. 1, Ardahan 2015, s 229–241; Şureddin Memmedli, Gürcistan'da Türk 

Edebiyatı, Fenomen yayıncılık, Erzurum 2018, s 129–147 
7 Ensar Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik: Hayatı, Şiirleri, Hikâyeleri, Sevinç Yayıncılık, Ankara  

1975, s 40–41 
8 Veliev, Çıldırlı Âşık Şenlik, 2012, s 18, 26 
9 Ramazan Korkmaz, Çıldır Folklor ve Etnografyası, Karadeniz Yayınları, Ankara 2015, s 95 
10 Valeh Hacılar, Folklorumuzun Ufukları, Yazıcı Neşriyat, Bakü 1991, s 52 
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Şenlik şiirlerinin Gürcistan, Azerbaycan arşivlerinde görülmesi bu 

sahaların âşık ortamlarında ün kazanmasıyla izah edilebilir. Ziya Efendiev 

arşiv koleksiyonundaki “Cönk-Beyaz” defterinde Şenlik'in şiirleri yer 

almaktadır11. Tiflis'in “Tan Yıldızı” dergisinde 1928 yılında Şenlik'in 

“Hasretin çektiğim Tiflis şehrinin” mısrasıyla başlayan koşması 

yayınlanmıştır12. 

Şenlik'in edebi mirası kökü, gövdesi, kol-kanadı, ürünüyle Borçalı 

saz-söz âlemine kavuşur. Bu kavuşumun birkaç muhkem bağları vardır: (a) 

Şiirlerinde Gürcistan konusu; (b) Gürcistanlı saz-söz ehliyle atışmaları, 

sanat ülfeti; (c) gelenek tipolojisi; (d) lehçe, lemis, deyim unsurları... 

Üstadın Borçalı söz, sanat insanlarıyla irtibatı, onlarla atışmaları 

(değişmeleri) önemli olgulardır. Bu olgular Borçalı'nın ünlü aşığı Hüseyin 

Saraçlı'nın tasnif ettiği “Âşık Şenlik'in Borçalı Seferi” halk öyküsünde 

yansımaktadır13. Şenlik Baba'nın tasnifinde “Kasımlı Samed Bey”, 

“Mihrali Bey”, “İsmail”, “Cüyür Avı” (karaca avı), “Gürcistan Seferi” 

destan-dilimleri14 bu yerlerle ilgilidir, daha doğrusu, Şenlik Baba'nın 

Gürcistan mekânında dolaşım, gezi göstergeleridir. 

Bilim insanları M. Fahrettin Kırzıoğlu, Ensar Aslan, Ali Berat 

Alptekin, Ramazan Korkmaz, Kaşem Veliev, Doğan Kaya ve diğerlerinin 

vurguladıkları gibi, Şenlik daha çok Borçalı saz gelenekleri üstünde 

yetişmiştir15 ve bu özgünlüğüyle de Çıldır, Kars yörelerinde, Borçalı, 

Ahıska, Gökçe, Nahçıvan çevrelerinde sevilmiştir. Bu vesileyle Şenlik'in 

sözleri Borçalı, Ahıska, Gökçe âşıklarının, genelde Azerbaycan sahası 

âşıklarının ifa repertuarlarında geniş yer almakta, toy-düğünleri 

süslemektedir. 

                                                        
,Cönk-Beyaz (1914), Azerbaycan Devlet Edebiyat ve İncesanat Arşivi گنج ضايب 11  dosya 

533/63/64, Bakü, s 48, 77, 80, 85, 92  
12 Âşık Şenlik, Şiirleri, Tan Yıldızı, S. 4–5, Tiflis 1928, s 55, Gürcistan Milli Kütüphanesi 

Arşivi, dosya 47 
13 Âşık Hüseyin Saraçlı, Şiirler Söylemeler, Yazıcı Neşriyat, Bakü 1992, s 93–117; 

Zeynelabidin Makas, “Âşık Şenlik 'in Borçalı Seferi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 6, 

Konya 1999, s 303–319 
14 Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, 1975; Valeh Hacılar, Borçalı Mihrali Bey Tarihi Hakikatlerde , 

Tiflis 1999, s 303–319; Hacılar, Folklorumuzun Ufukları, 1991 
15 Kırzıoğlu, Âşık Şenlik, 1960; Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, 1975; Alptekin, Çıldırlı Âşık 

Şenlik Bibliyografyası, 1989; Veliev, Çıldırlı Âşık Şenlik, 2012; Korkmaz, Çıldır Folklor ve 

Etnografyası, 2015; http://dogankaya.com 
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Şenlik'in yetiştirdiği on dokuz çırak arasında Borçalı'dan, Ahıska'dan 

Abbas Ali, Nuru oğlu Balakişi, Ahmed ve başkaları da olmuşlar. Şenlik'in 

Kasımlı Samed Bey'in isteğiyle Kuşçulu şair Abbas Ali ile atışması çok 

popülerdir. 

Fahralılı şair Nebi ile atışmasında Şenlik şöyle söylemiştir: 

Ta ezelden katre iken bahri umman olmuşum, 

Hiç tükenmez hazineden lel-i mercan olmuşum, 

Söylenir cümle cihanda şanım, şöhretim menim, 
Âşıkların arasında nutku lisan olmuşum. 

Şenlik'in ölümüne Fahralılı Nebi'nin, Muğanlılı Hındı Memmed'in 

mersiyeleri vardır. 

Fahralılı Güller Peri'nin gönderdiği kıfılbentleri Şenlik açmıştır. 

Gürcistanlı Abdul Bey'in kızı Zübeyde, Şenlik'e şiir gönderdiğinde Şenlik, 

ona hazin bir giraylı adamıştır. 

Kudretli sanatkârın en çok sevdiği “Borçalı Dubeyti”, “Borçalı 

Güzelleme”, “Borçalı Kaytarma”, “Borçalı İrfanı”, “Çıldır Divani” 

(“Çukuru”) saz makamları olmuştur ve bu makamlar çoğu zaman Şenlik'in 

adına bağlanmış, “Şenlik hoşlamağı” veya “Şenlik hoş damağı” havaları 

olarak yayılmıştır. 

Şenlik şiirlerinin söz varlığında Karapapaklara özgü lehçe, lemis, 

kelime dağarcığı dikkati çeker. Bu açıdan onun söz kadrosunda astan, attar, 

çöyür, döölet, geler, gelmer, kızdar, kurtuluf, mahna (bahane anlamında), 

men (ben yok), şennih, torpak (toprak yok), yarpak (yaprak yok), yayılıftı 

gibi deyim biçimleri, ayrıca Osmanlı Türkçesi yazın dilinde kullanılmayan 

acal, açar, ağ, akuşka, aloy, anarı, andır, ayam, başatan, beçere, beykafıl, 

bıy, bildir, birçek, buhak, bulak, cahal, emlik kuzu, eppeh, eşih, fırıllak, 

hancarı, havah, havar, helvet, kalmağal, layık, mazarrat, seneh, süysün, 

taksır, ürüzger, yağın, yeke, yığval, vb kelimeler üstünlük arz eder. 

3. Şenlik'in Şiirlerinde Gürcistan

Şenlik'i Gürcistan Türk saz-söz âlemine kavuşturan temel bağlardan 

biri şiirlerinde Gürcistan konusunun etkenliğidir. Bu açıdan öncül hattı 

mert yiğitlerin, bölge aksakallılarının şerefine övgüler teşkil eder. Üstadın 

yaratıcılığında Borçalı konusunun zenginliğini diyarın Arıklı, Görarkı, 
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Fahralı, Hamamlı, Kamerli, Karayazı, Kasımlı, Kızılhacılı, Koçulu, Sarvan 

köylerinde meclisler yürütmesi sağlamıştır. 

O, bölgenin hürmetli beylerine koçaklama söylemiştir. Beyler 

meclisinde irfan açılmasını terennüm ederek böyle arzulamıştır: 

Şenlik der: beylerin adı yücelsin, 
Hem dostundan, düşmanından baç alsın, 

Ol Allah'ım bir yastıkta kocaltsın, 

Cennettir illeri, ili beylerin. 

Söz-fikir üstadının Borçalı'yı “cennet” adlandırması dikkati 

çekmeğe bilmez. 

Şenlik'i Şülöyür kasabasında Ermeni silahlı muhafızları 

yağmalayınca o, yiğit Samed Bey'e şikâyetini, “dil bilmez yağının cengine 

düşmesini” şiirle şöyle bildirmiştir: 

Sensin Kul Şenlik'in hoş havadarı, 

O sebepten geldim bu yana sarı, 

Şülöyür ilinin korukçuları 

Bizi soyup yola saldılar, beyim. 

Samed Bey'in ölümü Şenlik'in kalbini sızlatmıştır: 

Ay arifler, gelin size söyleyim, 

Samed Bey namında hükmü han gitti, 

Gazah'la Şemşeddil, külli Boşşalı 

Yiğitler içinden sadık can gitti. 

Şenlik, bu ağıtında Samed Bey'in meydana girdiğinde merdane cenk 

etmesini, ayağını çelik üzenginin koparmasını, Alosman'ı, Hind'i, Fireng'i 

dolaşmasını gururla nazma dökmüştür: 

Şenlik metheyleyip saldı destana, 

Yaşayar her zaman rahmetim ona, 
Rüstem tek ses saldı küllü cihana, 

Hayıf, elimizden kahraman gitti. 

Şenlik Baba'nın Samed Bey ile, İsmail ile dostluğu saz-söz üste 

köklenmiştir. Çünkü Şenlik demişken, onlar “üstatlardan ehli marifet 

alırlar, meddahtılar saza-söze”. 

Şenlik'in “Kasımlı Samed Bey” adlı koçaklaması da vardır. 

İsmail'in ölümüne Şenlik, hüzünlü şiir söylemiştir. Ağıtta İsmail, 

dünyaya şöhret, şan salan, ordular dağıtan, kanlara kan çalkayan, üç 
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padişahın ülkesine sığmayan, Köroğlu sedalı hükmü han, İskender yüceli, 

Rüstem soylu, Hatem sahavetli, kızılkuş pençeli tarlan niteliğinde gururla 

övülür. 

Şenlik'in “93 Koçaklaması” veya “Mihrali Bey Atlıları Türküsü” 

şiiri sosyal motifli şah eserdir. Darvaz köyünden olup, Osmanlı'da paşalığa 

yücelen cesur Mihrali Bey'e adanmış bu koçaklama döneminde istiklal 

marşı gibi diller ezberi olmuştur ve günümüzde de diller ezberidir: 

Kurşannık kılıcı, giyinnik donu, 

Kavga bulutları sarı her yanı, 
Doğdu koç yiğidin şan almak günü, 

Can sağ iken yurt vermeğiz düşmana!16 

Âşığın Nebioğlu Muhammed'e adadığı şiirinden: 

Borçalı ilinde bir şahsı izzet 
Gidip koca köyde hoş ülfet gördüm. 

Nebioğlu namda ismi Mehemmed, 

Mekânı ziynetli Mollahmed gördüm.17 

Her cahile gevher paylamayan Şenlik bu şiirde yardım sever aksakalı 

ona göre övmüştür ki, onun Borçalı iline yakışan sedası, şöhreti varıydı, 

ilmini çok, hükmünü ziyada, şeref payını metanet görmüştür. Karapapak 

Nebioğlu Mehemmed, hoş kelamlı şahsiyet olarak tanıtılır, mertlikte 

İskender'e, sahavette Hatem'e eşit tutulur. 

Şöhretli sanatkârın başka bir koşmasında Oruçoğlu Asker'in her 

yerde gayretinin, varının söylendiği şöyle nazma dökülür: 

Gence, Karabağ'a salıptır bir ün, 

Borçalı ilinde izzeti üstün, 

Soğanlıklı Abbas gibi günbegün 

Tessif çeken havadarı söylenir. 

Soğanlık köyünde Abbas isimli hürmetli aksakal yaşamıştır, o, 

dükkânda esnaf çalışmış, hayırsever birisi olmuştur18. 

Fahralı köyünün Ballı Dere'sini, Palıtlı Dere'sini, hürmetli 

aksakallıları Usta Ahmed, Hakverdi, Molla Kurban, Âşık Oruç, Kerim 

16 Âşık Şenlik Çıldırlı, Divanı (Hayatı, Şiirleri, Atışmaları, Hikâyeleri), Ankara 2006, s 203, 

204 
17 Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, 1975, s 152 
18 Âşık Memmed Bağır Soğanlıklı, Repertuar Defteri (Makale yazarının arşiv koleksiyonu), 

Tiflis, 2001, s 1 
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Ağa, Hümmet, Nevruz, Bayramali, Tanrıverdi, İbrahim, Hüseyin, Abbas, 

Musa, Kemandar ve başkalarını ihtiramla hatırlamıştır: 

Sefil Şenlik bu büsatı gördü hoş, 

Görüm Fahralı'nın biri olsun beş, 

Abbas tülek tarlan, Musa kızıl kuş, 

Ehli marfet Kemandar'ı gördün mü? 

Şenlik, Fahralı'da Söyüngil'in Molla Mahmud, Tehmezkulu, Molla 

Kurban, Yahyaların Abbas, Âşık Oruç, Koçulu Ömeroğlu Mahmud, 

Kamerli'de Oycuoğlu İsmail, Kızılhacılı'da Cöyrüoğlu Kara, Sağamoy'da 

Yahya Bey ve başkalarının meclislerinde çalıp okumuştur. 

Âşık, Gümrü'deki Ermeni çetesine korkutma şiirinde Ermeni 

hilecilerinin iç yüzünü açmış, bunun mukabilinde de Karapapakların 

yiğitliğinden bahsetmiştir: 

Gazah, Borçalı da dava düzerler, 

Teke'ye, Türkmen'e kâğıt yazarlar, 

Onlar da cenk günü üstün hazırlar, 

Biri bin adama beraber gelir.19 

4. Şenlik Şiirleri Borçalı Kaynaklı Arşiv Cönkünde  

Azerbaycan edebiyat ve güzel sanatlar arşivinde Ziyeddin Efendiev 

(Ziya Borçalı) koleksiyonunda 533/63/64 sayılı dosyadaki “Cönk-Beyaz” 

defterinde “Güfteyi Şenlik” sunumuyla aşağıdaki şiirler yer almaktadır20: 

– “İsmail'le Samed Bey'e uğradım” / “Efendim” (koşma-

koçaklama)21 

– “Azrail'den sonra ecel de olu” / “Üstünde eğlendi” (Abbas ile 

değişme)22 

– “Fikrim perişan oldu, hayâlım dağınık” / “İsmail”23 

– “Aldanma cihana, olma divane” / “Kalmadı”24 

                                                        
19 Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, İstanbul 1958 
20 Cönk-Beyaz 1914, s 48, 77a, 80, 85a; Memmedli ve Goca Memmedli, “Âşık Şenlik Şiirleri 

Ziya Borçalı'nın Arşiv Cöngünde”, 2015  
21 Cönk-Beyaz, 1914, s 48 
22 Cönk-Beyaz, 1914, s 77a 
23 Cönk-Beyaz, 1914, s 80 
24 Cönk-Beyaz, 1914, s 85 
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– “Ahır günde tor göründü gözüme”25

“Efendim” redifli şiir. Cönkte kayıt numara 116. Tür: koşma-

koçaklama. 

İsmail'le Samed Bey'e uğradım, Samed Bey'dir hep onların koçbaşı, 

Bu diyarı geze-geze, efendim. Mihrali denilen şahların kuşu, 

İsmail, Samed Bey gizirler gördüm, Yanlarında vardı yiğit yoldaşı, 

Vasfını kaldırım söze, efendim. Girmeyin onlarla bahse, efendim. 

Osmanlı iline talan saldılar, Mahmudoğlu idi bir etten kale, 

Celali Kürtüne kılıç çaldılar, Samed Bey benzerdi Rüstem-i Zal'a, 

İran toprağından haraç aldılar, İsmail eğmezdi boyun kırala, 
Şahı da saldılar yasa, efendim. Kıymazdı kırmızı fese, efendim. 

Çavuşoğlu'nun da zahmi ağırdır, Şenlik sesler koç yiğitler pirini, 

Mahmud yüz Kazak'ı bir an dağıdır, Özgesine açmam gizlin sırrını, 

İsmail düşmana, yada yağıdır, İsmail'le Samed Bey'in yerini 

Hiç kimse giremez sese, efendim. Tutmaz bu dünyada kimse, efendim.26 

Sözgelişi, üstat ozan Kemandar, bu şiirin ilk dörtlüğünü şu şekilde 

söylerdi: 

Bugün Kasımlı'nın seyrine vardım, 

Borçalı'yı geze-geze, efendim. 

Samed Bey namında bir gizir gördüm, 

Vasfını kaldırım söze, efendim. 

Zannımızca, bu varyant daha mantıklıdır. 

Borçalı Köroğlu'su gibi ün kazanmış olan Kasımlılı Samed Bey 

(Samed Taşdemiroğlu) koçbaşı, Rüstem-i Zal benzerli yiğit, Samed Bey'in 

mücadele dostlarından Mihrali şahlar kuşu, Mahmudoğlu etten kale, İsmail 

düşmana yağı, krala boyun eğmeyen mert, Çavuşoğlu ağır duruşlu, 

Mahmud yüz Kazak'ı bir anda dağıtan yiğit olarak övülür. 

Bu koşmanın bir adı da “Borçalı Beyleri” olarak geçer27. Şiirin ufak 

tefek farklı seçenekleri (varyantları) bulunmaktadır. Birisini M. Fahrettin 

Kırzıoğlu 1950'lilerde Çıldır'da Şenlik'in oğlu Âşık Kasım'dan yazıya 

25 Cönk-Beyaz, 1914, s 85a 
26 Cönk-Beyaz, 1914, s 48 
27 Mahmud Kamaloğlu, Şureddin Memmedli, Osman Derviş, Borçalı Âşıkları, Nurlan Neşriyat, 

Bakü 2005 
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almıştır28, birisini 1970'lilerde Ensar Aslan derlemiştir29, diğerleri üstat 

ozanlar Hüseyin Saraçlı'dan, Han Kemandar'dan, Nureddin Kasımlı'dan 

derlenmiştir30. Bu seçeneklerden Ziya Efendiev cöngü seçeneği, daha eski 

olması, yazılı şekilde bize ulaşması dolayısıyla daha özgün, daha öznel 

kaynak olarak değerlendirilebilir. 

“Üstünde Eğlendi” redifli şiir. Cönkte kayıt numara 121. Tür: atışma. 

 
Abbas:      Şenlik: 

Azrail'den sonra bilsen kim olu? Azrail'den sonra Ecel de olu, 

Kimin gazabında fethi cenk olu? Yahya gazabında katî cenk olu, 
Nice bin yıl yoldu Sırat'ın yolu? Üç bin yıllık yoldu Sırat'ın yolu, 

Nice böyle şer üstünde eğlendi? Yedi damı nar üstünde eğlendi. 

 

Abbas:      Şenlik: 

Siftah neden bine kurdu dünyayı? Hak nurundan bine kurdu dünyayı, 

Zaptı nice sır üstünde eğlendi? Canlı cinli sır üstünde eğlendi, 

Yedinci zeminin ismini söyle, Yedinci zeminin ismi Ecva'dır, 

Rafı denge ne üstünde eğlendi? Rafı denge yer üstünde eğlendi. 

 

Abbas:      Şenlik: 

Abbas der: Bu reha koyuptur yüzü, Şenlik der: Karadır namerdin yüzü, 
Ne donda yarattı levh-i mahfuzu? Levh-i kalemdendir levh-i mahfuzu, 

Ol kimdir hep söyler, tükenmez sözü? Lokmandır, hep söyler, tükenmez sözü, 

Çeker ahu, zar üstünde eğlendi. Çeker ahu, zar üstünde eğlendi.31 

 

Bu, Şenlik'in Kuşçulu şair Abbasali ile soru-yanıt biçimindeki 

değişme-atışmasından bir parçadır. Bu şiirin de değişik metinleri 

(varyantları) bilinmektedir32. 

“İsmail” redifli şiir. Cönkte kayıt numara 131. Tür: koşma-

koçaklama. 

Fikrim perişan oldu, hayalim dağınık, Her nadanı meclisinde eğlemez, 

Sen düştün aklıma yene, İsmail. Lâf atıban hırslı hırslı söylemez, 
Mevlâ'm hüküm verip, bilinmez sırrım, Seyregup yurdunu abat eylemez, 

Günde girer yüz bin dona, İsmail. Zülümle kurdurmaz bina, İsmail. 

                                                        
28 Kırzıoğlu, Âşık Şenlik, 1960 
29 Aslan, Çıldırlı Âşık Şenlik, 1975 
30 Âşık Hüseyin Saraçlı, Şiirler, Söylemeler, 1992; Makas, “Âşık Şenlik'in Borçalı Seferi”, 

1999, s 303–319; Hacılar, Borçalı Mihrali Bey Tarihi Hakikatlerde, 2001; Kamaloğlu vd, 

Borçalı Âşıkları, 2005; Âşık Şenlik Çıldırlı, Divanı, 2006 
31 Cönk-Beyaz, 1914, s 77a 
32 Âşık Şenlik Çıldırlı, Divanı, 2006 
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Kavga günü dağ delerdi cidası, Memleketi şana kimi taradı, 

Köroğlu'dan çoktu bunun edası, Şam, Halep'te, Kayseri'de var adı, 

Zaloğlu'dan artık gelir sedası, Zamanede bir kahraman türedi, 

Berekallah bele üne, İsmail. Seddi İskender'den fena İsmail. 

Layıktır ki, Çenlibel'de eğlene, Yiğit odur döze yiğit yolunda, 

Köroğlu'dan adaletli söylene, Hükmün işler Urusya'nın ilinde, 

Bezirgânlar boza, denkler paylana, Şenlik gibi âşıkların dilinde 

Dağlar döze zimistana, İsmail. Destan oldun her lisana, İsmail.33 

Şiirde adı geçen kahraman, Gürcistan'ın Abdallı köyünden Kör 

İsmail'dir. Keşmir'i, Şiraz'ı da velveleye salmış, yüce Osmanlı'ya geçmişti, 

sonda memlekete dönmüştü. Şiirde İsmail, korkmaz yiğit gibi vasfedilir, 

şöhretinin Kaf'tan Kaf'a yayıldığı, her cahili meclisinde oturtmadığı, 

seyragub yurdunu abat eylemediği kıvançla hatırlanır: “Memleketi şana 

gibi taradı”, “Şam, Halep'te, Kayseri'de var adı”. 

Bu şiirin bir varyantı Hüseyin Saraçlı'nın dilinden yazıya alınmıştır. 

“Kalmadı” redifli şiir. Cönkte kayıt numara 132. Tür: koşma-

üstatname. 

Aldanma cihana, olma divana, Günahımı anlar o güzel Allah, 

Fani dünya bir insana kalmadı. Zeminde ummandı, asumanda mah, 

Seddi İskender'e, Rüstem-i Zal'a Dünyaya geldi bir âdil padişah, 

Ali gibi şir-aslana kalmadı. Sordu devran Alosman'a kalmadı. 

Dört elli tutmadı dünya malını, Bîçare Şenlik de düşüp ah zara, 

Bir oturup düşün ahret halını, Çok itibar etme devlete vara, 
Küçükler saklamaz büyük yolunu, Süzüldü bedenden, çekildi dara, 

Döndü devran, bir zamana kalmadı. Cüsti mülk olup da cana kalmadı.34 

Bu şiir, Şenlik'in düzgülerinde dünya, insanlık, adalet konularının 

dile getirilmesinin kanıtı açısından önemli örnektir. 

Sonuç 

Şenlik Baba'nın Gürcistan ile köken bağlılığının yanı sıra, gülcü 

şekilde sanat bağlılığı da dikkati çeker. O, aşıklık sanatının inceliklerini 

33 Cönk-Beyaz, 1914, s 80 
34 Cönk-Beyaz, 1914, s 85a 
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Borçalı ozan muhitinde ahzetmekle kalmamış, Borçalı saz söz etkenliğinin 

Anadolu'da özgülükle devamcısı olarak sevilmiştir. 

Şenlik Baba'nın edebi mirasında Gürcistan konulu şiirleri ayrıca bir 

öbektir. Özellikle, Borçalı beylerine, yiğitlerine adadığı şiirlerde, “Kasımlı 

Samed Bey”, “Mihrali Bey” koçaklamalarında Gürcistan görüngüsü 

güçlüdür. 

Şenlik Baba'nın şiirleri henüz yaşamını sürdürdüğü zaman 

Gürcistanlı âşıkların ifa dağarcığında yer almanın yanında, ayrıca şiir 

severlerin, yazılı edebiyat derleyicilerinin de dikkatini çekmiş, cönklerde 

de yer almıştır. Sözlü edebiyat taşıyıcılarının eserlerinin eski yazılı arşiv 

belgelerinde rastlanması ender olgulardandır. Bu açıdan Şenlik Baba 'nın 

yaratıcılığından örneklerin 19. yüzyıla veya 20. yüzyılın başlarına ait 

cönkte görülmesi önem arz etmektedir. 

Şenlik Baba'ya dikkat ve rağbet Azerbaycan ve Gürcistan 

sahalarında şimdi de devam etmektedir, günümüzde de büyük boyutta 

karşımıza çıkmaktadır. 

Sözlük 

başatan – başa değin; Boşşalı – Borçalı (Gürcistan'da Türklerin 

yoğun ve toplu bulundukları bölge); büsat – tören, şölen; cida – mızrak, 

süngü; cümle – tüm; don – elbise; döze – katlana,; eda – tavır; ehli marfet 
– marifet ehli; fes – şapka; Gazah, Şemşeddil – (Azerbaycan'da ilçeler); 

geze geze – dolaşarak; giyinnik – giyeriz; gizir – küçük subay; günbegün 

– günü günden, her gün; havadar – himayeci, yardımcı; hoş ülfet – hoş 
sohbetli; katre – damla; kızılkuş – doğan; korukçu – bekçi; kurşannık 

– kuşanırız; lel – inci; mahfuz – gizli, saklı; nevcivan – civan, genç; 

özgesine – başkasına;  sarı – sarar; seda – ün, yankı; siftah– öncelikle; 
soymak – yağmalamak; şad – mutlu; şan – ün; talan – yağma;tek – gibi; 

tessif – teessüf; yaşayar – yaşar; zemi – tahıl tarlası 
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BİR DÜŞÜNÜR OLARAK POSOFLU ÂŞIK 

MÜDÂMÎ VE ONUN EĞİTİM ANLAYIŞI 

İkram ÇINAR 
*
 

İlm-i irfan gelir, başta bu dinle, 

Cehalet kalmasın, başta bu dinde, 

Bir ucu Altay’da, bir baş Budin’de, 
Siz de bir hayâlen gezin yavrular. 

… 

Düşün tarihleri, bak ki ne hâle, 

Nice Plevne, Kars buna misâle, 
Şunu belle: Oğuz Han’dan Kemâl’e 

Tarih neler yazmış, sezin yavrular. 

Âşık Müdâmî 

Giriş 

İnsan, insan yavrusu olarak doğduğu için insan değildir. Öyle olsaydı 

herhangi bir canlıdan, daha açıkçası bir hayvandan farkı olmazdı. İnsanı 

diğer canlılardan ayıran organizması değil, insanlığa ait olan ve öğrenilen 

değerlerdir. İnsan, muhteşem öğrenme kapasitesine sahip olan, öğrenerek 

imal edilebilen bir canlıdır. Bir üründür insan dediğimiz varlık ve bu ürün 

ancak eğitimle elde edilir.  

Eğitim dediğimiz etkinlik okulda yapılan bir eylem gibi anlaşılsa da 

tam olarak öyle değildir. Eğitim insan yavrusunun ana rahmine düştüğü 

andan itibaren başlayan ve ölünceye kadar devam eden bir işlemdir. Bu 

işlemde en etkili olan yer aile ve akrabaların da bulunduğu yakın çevredir. 

Araya okul girse de eğitimde ailenin yerini ve önemini alabilecek hiçbir 

eğitim kurumu yoktur. Yetişkin bir insanın bildiklerinin dörtte üçü altı 

yaşına kadar öğrendiklerinden oluşur. Bu sırada çocuk evindedir ve 

* Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. Kars

ikramcinar@gmail.com 
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evindekilerden taklit, telkin, model alma, özendirme, gösterip yaptırma 

gibi yöntemlerle büyüklerine benzemeyi, onlar gibi yapmayı ve onlar gibi 

olmayı öğrenir. Böylece ayakta durma, yürüme, koşma, dil öğrenme, kişilik 

ve karakter sahibi olma, görgü, ahlak ve etik davranışlar kazanma, 

cinsiyetini bilme ve cinsiyetine uygun davranma, etnik özellikler ve daha 

nice temel bilgi, beceri ve değer yargısı çocuklukta, ailede öğrenilir. 

Okulda ise ailenin öğretemeyeceği bilimsel bilgilerle teknik konular 

öğretilir, meslek edinilir. Farklı kişi ve değerleri olanlarla birlikte yaşama 

kültürü kazandırılır. Yine okulda ailede öğrenilen bilgi ve beceriler 

geliştirilir.  

Eğitim insanlığın başından beri vardı. Okul ise insanlık tarihine 

yazının bulunuşundan sonra, yakın sayılabilecek bir zamanda girmiştir. 

Üstelik okul eğitimi 1800’lü yıllara kadar zorunlu değildi.  

Okulun olmadığı yer ve zamanlarda da insanlar çocuklarını 

eğitiyordu. Toplumların kendi eğitim müfredatı, eğitim amaçları, öğrenme 

ve öğretme yöntemleri vardı ve bunlar günümüzde etnopedagoji adı altında 

inceleniyor.1 Öte yandan toplumlar sadece çocuklarını değil, yetişkinlerini 

de eğitir. Bunu geçmişte de yapmaktaydı ve burada bilge insanlardan 

yararlanılıyordu. Türk toplumlarında yetişkin eğitimi yapan bilge insanlar, 

aşağıda açıklandığı üzere, halk ozanlarıydı. 

Bu yazının amacı, bir sanatçı, düşünür, halk eğitimcisi ve kanaat 

önderi olan Posoflu Âşık Sabit Müdâmî’nin eğitim anlayışını ortaya 

koymaktır. Yazıda Müdâmî’nin yaşamı ve kişiliği çerçevesinde insanı ve 

onun eğitimini nasıl ele aldığı üzerinde durulmuştur. Yazıdaki biyografik 

hususlar ve içinde yaşanılan ortam ve koşullar ile Müdâmî’nin eserleri için 

tarihsel yöntem, literatür taraması ve doküman inceleme yöntemleri2 

kullanılmıştır. Nitel desenli bir araştırmadır. Konuyla ilişkili benzer 

araştırma sonuçlarından yararlanılmış, ulaşılan bulgular çalışmanın amacı, 

yöntemi ve sınırlılıkları bağlamında bazı temalar halinde sınıflandırılarak 

değerlendirilmiştir.  

                                                        
1 İkram Çınar, Etnopedagoji: Atabek Yurdu, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2019.  
2 Ali Yıldırım ve H. Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 10. Baskı. Ankara: 

Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016; Ebru Oğuz, (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Eğiten 

Kitap Yayınları, Ankara 2020. 
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Âşık Müdâmî’nin büyüklüğü benzeri âşıklarla karşılaştırıldığında 

hakkında daha fazla yayın yapılması beklenirdi. Yine de onun hakkında 

yayınlanmış kitaplar ve çok sayıda makale bulmak mümkündür. 

Müdâmî’nin eğitim anlayışı konusunda ise yapılmış bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu açıdan, çalışmanın alana katkı sağlaması 

beklenmektedir. 

1. Âşık Sabit Müdâmî (1914-1968)

Âşık Müdâmî, 1914 yılında Posof’un Demirdöven köyünde Molla 

Kahraman ve Ferahnaz Hanım’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Dedeleri 

arasında Âşık Üzeyir de vardır. Adı Zabit (subay) olarak bildirilmesine 

karşın nüfus memurunun yanlış yazması üzerine Sabit olarak kaydedilir. 

Doğum tarihinin de yanlış yazıldığı, 1918’e tekabül eden 1334 olarak 

kaydedildiği anlaşılmıştır.3. Soyadı yasasından sonra Ataman soyadını 

almıştır. Mahlası Müdâmî’dir.  

Üç yaşındayken annesini kaybeder. Üvey annesiyle ilişkileri iyi 

olmaz. İlk eğitimini imam olan babasından alır. O sıralarda Ardahan’daki 

Askeri Rüştiyeye (Ordunun açtığı yetimler ortaokulu) devam eder ve 

dördüncü sınıfa kadar okur. Okul kapanır ve köyüne döner. 7 ve 14 

yaşlarında aynı rüyayı görür. Rüyasında pirler ona Müdâmî mahlasını 

verirler.4.  

Şavşatlı Tevfik Usta’dan âşıklık ve hikâyecilik dersleri alır. Atabek 

Yurdu’nda Kağızmanlı Âşık Cemal Hoca, Ardanuçlu Âşık Efkârî, Bardızlı 

Âşık Nihanî ve Yusufelili Âşık Huzurî gibi âşıklar Müdâmî’nin 

yetişmesine etkide bulunmuşlardır. O da kendinden sonra gelen kuşaktaki 

bazı âşıkları etkilemiştir.  

Müdâmî, Kars’ın Susuz ilçesindeki Cılavuz Köy Enstitüsünde ders 

de verir. Köy Enstitüleri âşıkları okula davet etme konusunda oldukça iyi 

niyetlidir. Âşık Veysel ve daha nice âşıklar bulundukları yörelerdeki 

enstitülerde öğretmen adaylarına hem ders vermiş hem de halk edebiyatı 

zevkini ve halkın eğitimcisi olma bilincini öğrencilere aktarma olanağı 

3 Bekir Sami Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri. Kayseri 

Erciyes Üniversitesi SBE. Doktora Tezi. Kayseri 1993, s. 102. 
4 Şergiyye Heziyeva, Kars Âşıklık Geleneği ve Badeli Âşık. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 

Erzurum. TAED 44, 2010, s. 222. 
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bulmuştur. Müdâmî de kendi bölgesi olan Atabek Yurtlu çocuklara kendi 

türkü ve hikâyelerini anlatmış, dersler vermiştir. 

Müdâmî’nin hikâyeci yönü de çok güçlüdür. Kendi eseri (tasnifi) 

olan hikâyeler anlattığı gibi Köroğlu vb. anonim halk hikâyelerini de 

anlatmış ve İlhan Başgöz tarafından kayıt altına alınmıştır. Başgöz, 1940’lı 

yıllarda âşıklar tarafından geleneği sürdürülen halk hikâyeciliğinin Kars ve 

civarında güçlü olarak varlığını gösterdiğini, Kars’ın hikâyeciliğin merkezî 

yerlerinden biri olduğunu belirtir.5 Başgöz, 2008 yılında ABD’de İngilizce 

olarak yayınladığı bir kitabında Âşık Müdâmî’ye geniş bir yer vermiştir. 

Müdâmî’yi usta bir hikâyeci olarak tanımlar. Başgöz, derleme için geldiği 

Kars’ta 1.420 sayfayı dolduran 17 hikâye kaydı yaptığını yazmıştır. 

Müdâmî’yi Ankara’ya evine davet eden Başgöz, evinde ağırladığı sürede 

de âşığın hikâye repertuarını kayda geçirdiğini söylemektedir.6 Büyük 

folklor bilgini Prof. Dr. İlhan Başgöz, 13 Nisan 2021’de 100 yaşında 

hayatını kaybetti. Başgöz’ün Müdâmî’den yaptığı kayıtların bir kısmının 

henüz yayınlanmadığı not edilmelidir. Özsoy7, Cumhuriyet döneminde 

yapılan derleme çalışmalarında en fazla halk hikâyesinin Müdâmî’den 

derlendiğini kaydetmiştir. Bunların önemli kısmını Boratav ve Başgöz 

yapmıştır ve onların arşivleri yani Müdâmî’den yaptıkları ses kayıtlarının 

orijinalleri yurtdışındaki arşivlerdedir. 

Müdâmî’nin erken yaşlarında halkbilimci Boratav ve Başgöz ile 

tanışması, onlarla yakınlık kurması hem şansı hem de şanssızlığı olmuş 

gibidir. Şansı, erkenden bilim, sanat ve devlet yöneticileriyle tanışıp 

kaynaşmasına yol açması ve hak ettiği ünü erkenden edinmiş olmasıdır. 

Şanssızlığı ise bu iki büyük bilginin Türkiye’nin üniversiteye sirayet eden 

siyasal çalkantıları yüzünden yurtdışına çıkmak zorunda kalmaları ve 

giderken Müdâmî’den derlediklerini de yanlarında götürmeleridir. 

Yurtdışındaki koşullar yüzünden belki de bu derlemeleri yayına 

dönüştürme, bilim, sanat ve kültür dünyasına aktarma fırsatı bulamamış 

olmalılar. Bu yüzden derlemelere başkalarının erişme olanağı olamamış 

gibidir. Müdâmî saklı bir hazine olarak kalmıştır.  

                                                        
5 İlhan Başgöz, Hikâye: Turkish Folk Romance as Performance Art, Bloomington: Indiana 

University, 2008, s. 24-25. 
6 Başgöz, Hikâye: Turkish Folk Romance as Performance Art, s. 69.  
7 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 132 
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Müdâmî hayattayken sadece Posof’ta, Ardahan’da ya da Atabek 

Yurdu’nda yerel düzeyde değil, ulusal düzeyde tanınan bir halk ozanıydı. 

Hoşsohbetlik, sempatiklik, paylaşımcılık ve sosyal girişkenlik gibi kişisel 

özelliklerini halk ozanlığıyla birleşerek sevilen, sayılan bir bilge haline 

gelmişti. Müdâmî, Kars’ta askerliğini yaparken komutanı olan Behçet 

Kemal Çağlar ve Pertev Naili Boratav tarafından keşfedilmiş, Boratav ve 

İlhan Başgöz gibi halkbilimcilere verdiği malzemeler ve onların 

yayınlarıyla akademik çevrelerde iyi bilinir olmuştur. Atatürk’ün hayata 

gözlerini yumması üzerine yazdığı “Kan Ağlar Gözlerim” adlı ağıtla da 

Türkiye çapında tanınan birisi olmuştur. 1942’de Halkevlerinin 

kuruluşunun 10. yıldönümünün onur konuklarındandır. Konya âşıklar 

bayramının düzenlenmesine büyük emeği geçmiştir.8 Çeşitli ulusal âşıklar 

bayramı ve festivallere de katılmış, ödüller kazanmıştır. Cumhurbaşkanı 

İnönü ile tanışıklığı vardır ve Çankaya köşkünde konuk edilmiştir.9 

Boratav,10 yazdığı bir makalede “Çağımızın en ünlü âşıkları arasında 

Yusufelili Huzurî, Ardanuçlu Efkârî, Şarkışlalı Veysel, Şarkışlalı Ali İzzet 

ve Posoflu Müdâmî’yi saymalıyız.” diyerek Müdâmî’nin tanınırlık ve 

önemini belirlemiştir. 

Müdâmî, Halkevleri ile yakın ilişki içinde olmuştur. Halkevleri, 

Türk Ocağı yerine kurulan ve asıl görevi yetişkinlerin eğitilmesi, toplumda 

gereksinim duyulan zanaatkâr ve sanatçıların yetiştirilmesi olan bir 

kuruluştu. Türkiye genelinde birçok şubesi olduğu gibi, köylerde 

Halkodaları da açılmıştı. Müdâmî, Kars Halkevinin de etkili üyelerinden 

biriydi ve birçok gecenin düzenlenmesine öncülük etmişti. Kars Eli Dergisi 

Müdâmî’nin vefatı üzerine Ocak 1969 sayısını Müdâmî özel sayısı olarak 

yayınlamıştır.11  

Müdâmî’den sonraki âşıklar kuşağının önemli temsilcilerinden Âşık 

Şeref Taşlıova, Özsoy ile 1993’te yaptığı görüşmede “Müdâmî Baba (…) 

Âşıklık töresinin her dalını bilirdi. Bir yerde bir eksiğimiz olsa bizi 

incitmeden söyler biz de eksiğimizi düzeltirdik. Kimsenin hakkını yemez, 

8 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 100 
9 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 73-74. 
10 Pertev Naili Boratav, “Âşık Edebiyatı”, Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı, 1968, 

Sayı 207, s. 340-357. 
11 Oğuzhan Aydın, Her Yönüyle Âşık Sâbit Müdâmî, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, 

Ankara, s. 101. 
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adil davranırdı.” demişti.12 Taşlıova devamında Müdâmî’nin ustalığı 

hakkında da bilgi vermektedir: “Müdâmî Baba, yüzden fazla makam 

bilirdi. Hikâye anlatmaya başladı mı o hikâyeyi sanki yaşardı. Yanında 

bulunan âşıklara bildiğini öğretmekten zevk alırdı. Tam hafız olduğu için 

Arapça ve Farsçası da iyiydi. Bizim kuşak hepimiz Müdâmî Baba’dan bir 

şeyler öğrendik.”  

Özsoy, aynı tarihte Âşık Murat Çobanoğlu ile de görüşmüştür. 

Çobanoğlu, “Müdâmî Baba, nerde bir şey bulsa okurdu. Bir gün Kars’ta 

kitapçı Mürtüz’ün dükkânının önünde elinde bir kitap hem okuyor hem de 

ağlıyor. Halini sorduğumda ‘Keşiş kızı Kerem’e neler çektirmiş, onun için 

ağlıyorum…’ demişti. (…) Bildiklerini bize öğretir, yanlışlarımızı 

düzeltirdi. Yeni bir şey söylesek kendisine danışırdık. Ben Seyfizûlyezen 

hikâyesini ondan dinledim, şimdi anlatıyorum. Çok hikâye bilir anlatırdı. 

Davut Sularî, Mevlüt İhsanî, Reyhanî, İlhamî rahmetli, Rüstem rahmetli, 

Kemal Devranî, Müdâmî Baba’dan çok şey öğrendiler. Hatta Deryamî 

Baba rahmetli de ondan çok şey öğrendi.” demiştir.13  

Çobanoğlu, “Müdâmî Baba, nerde bir şey bulsa okurdu.” diyerek 

Müdâmî’nin iyi bir okur olduğuna tanıklık ediyor. Gerek Taşlıova gerekse 

Çobanoğlu, Müdâmî’nin eğiticilik yönüne dikkatimizi çekiyor. Sadece 

halkın eğitimcisi değil, âşıklık yetisi bulunan gençleri de âşıklık hususunda 

eğiterek gelişmelerini sağlıyor. Posof’ta bir okul ziyaretinde yazıp 

öğretmene verdiği şiirinde de okulun kütüphanesiz olamayacağını 

vurguluyor:14  

“Gel gelelim kütüphana, 

Gerektir ehli irfana, 

Müntefidir her insana 

Boş kalmayıp dol(u) isterim.” 

Müdâmî çok sayıda âşıkla birlikte sunuş yaptığı gibi karşılaşmalar 

da yapmıştır. Bunlar arasında Âşık Zülalî, Ummanî, Efkârî, Ankaralı Âşık 

Ömer (Behçet Kemal Çağlar), İlhami Demir, Mevlüt İhsanî, Bardızlı 

Nihanî, Hocaoğlu (Prof. Selahattin Ertürk), Huzurî, Saidî, Cananî, Davut 

Sulari, İnanî (Selahattin Dülger), Beyhanî, Deryamî, çırak âşıklardan 

                                                        
12 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 96. 
13 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 97. 
14 Şevket Kaan Gündoğdu, “Posoflu Âşık Müdâmî’nin Yayımlanmamış İki Şiiri”, Bizim Ahıska 

Dergisi. Sayı, 46. Bahar 2017b, s. 30. 
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Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova gibi birçok ozan vardır. Atışmalarda 

karşısındakileri yenmeyi devamlı başarmış ama tevazuundan hiç ödün 

vermemiştir.15  

2. Eğitim Anlayışı

“Eğitim anlayışı” demek kişinin eğitimden ne anladığı, eğitimle ilgili 

görüşlerinin neler olduğu, eğitimin nasıl olması gerektiği konusundaki 

düşünceleri ve daha kısacası eğitim felsefesinin ne olduğu anlaşılır. 

Herkesin bir eğitim görüşü olabilir. “Eğitim şöyle olmalıdır, çocuk böyle 

yetiştirilmelidir.” diye söze başlayıp görüş açıklayan insanlar eğitim 

anlayışlarını dile getirmektedirler.  Herkesin kanısı ve görüşü kendince 

değerli olabilir ancak bilginlerin, sanatçıların, filozofların kısacası bilge 

insanların görüşleri hem değerli hem de önemlidir. Böyleleri insan felsefesi 

ve sonuçta insanın eğitimi üzerinde de özel olarak düşünmüşlerdir.  

Tolstoy sadece bir edebiyatçı değildir. İnsanlık ve Rusya için birçok 

konuda kaygılar taşıdığı ve düşünce ürettiği gibi, bunun en önemli parçası 

olarak eğitim üzerinde de özellikle durur.16 Cengiz Aytmatov’un belki de 

edebiyatçılığından önce eğitimciliği gelir. Aytmatov muhteşem bir 

eğitimci, yaman bir etnopedagog, özel bir ekolojik eğitim düşünürüdür. 17 

Eğitim görüşlerini romanlarının içine yerleştirmiş, düşüncelerini bağlam 

içinde anlatmış ve ikna etmiştir. Aytmatov’un “mankurtlaşma” uyarıları 

eğitim toplumu içindir. 

Düşünürlerin yanıt aradıkları soru şudur: İnsan nedir ve insan nasıl 

olmalıdır? Çeşit çeşit insan var. Doğruları çok olanlarla yanlışları çok 

olanlar, iyilikleri çok olanlarla kötülükleri çok olanlar, yararları çok 

olanlarla ziyankâr olanlar, iyi yurttaş olanlarla olamayanlar, vatansever 

olanlarla vatan haini olanlar vb. Nitelikli insan ve nitelikli toplum! O halde 

iyi, doğru ve güzel insan ve toplum nasıl elde edilebilir? 

15 Bekir Sami Özsoy ve H. İ. Ataman, Posoflu Âşık Sâbit Müdâmî: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve 

Eserlerinden Seçmeler, ISBN 975-95415-3X., Kayseri, 1993, s. 236. 
16 Bahri Ata, (Ed), Bir Eğitimci Olarak Leo N. Tolstoy ve Yasnaya Polyana Okulu’ndaki 

Uygulamaları. Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2012; Daniel Moulin, Eğitici Tolstoy. (Çev. 

Ö. Akçay), 3. Baskı, Hece Yayınları, Ankara, 2018. 
17 İkram Çınar, “Mankurtlaştırma ve Etnopedagoji Kavramlarına Aytmatov Gibi Bakmak”, 

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt 6, sayı 13, 2018, s. 80-99. 
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Bilge insanlar (hikmet sahipleri), yaşam deneyimlerini süzerek her 

insanın erişemeyeceği yükseklikteki bilgilere vakıf olan kişilerdir. Bunlar, 

içinde yetiştikleri toplumu çok iyi tanıyıp yetenek ve yeteneksizliklerini 

bildiği gibi çağın gidişatını da isabetle kavramış kişilerdir. Bilge insanların 

çeşitli konularda sergiledikleri görüşler, insanlar açısından yol gösterici 

özellikler taşıdığından önemlidir. Başka bir deyişle bilgelerin eğiticilik 

özelliği vardır; öğretmendirler. Politika belirleyicilerin, eğitim 

yöneticilerinin, her türden eğitimcilerin ve ilgililerin bilge insanların görüş 

ve tespitlerini izlemesi ve eylemlerinde onları dikkate alması daha isabetli 

kararlar vermelerini sağlar.  

Türk kültür, düşünce ve sanat alanında çok sayıda bilge kişi bulunur. 

Bunlardan arkasında eserler bırakmış yüzyılların tanınmış, bilinmiş İbni 

Sina, Farabi, Ahmet Yesevi, Yunus Emre gibi kişiler olduğu gibi, bölgesel 

düzeyde tanınan ve etkili olanlar da vardır. Yerel düzeyde kanaat önderi 

niteliğindeki bilge kişiler de çok ve çeşitlidir. Bunların başında halk 

ozanları gelir. Halk ozanları, Dede Korkut geleneğini sürdüren halkın 

öğretmenleridir.  

3. Halkın Eğitimcileri ve Bilgeleri: Âşıklar 

Eski Türk tarihi ve inanç sistemleri üzerinde çalışan araştırmacılar, 

Şaman ya da Kam’ı bir tür eğitici halk önderi olarak tarif ederler. Bu 

önderler aynı zamanda bakşılık da yapmaktadır. Bugünkü “Kırgız-

Kazaklarda şaman yerini tutan ve onun ödevlerini gören adamlara “baksı” 

(Kırgızlarda bakşı) denir. (…) Türkmenlerde bagşı, saz şairi manasını ifade 

eder.”18 Bu açıdan şaman ya da kam bir halk eğitimcisi görevini de 

görmektedir.  

Halk ozanlığının bir diğer adı olan bakşı geleneği, bir enstrüman 

olarak kopuz, tambura ve bağlamayı (sazı) da geleneğe katmıştır. İnan,19 

bunu şöyle açıklıyor: “Bugünkü Kırgız, Kazak bakşıları kopuz kullanırlar. 

Eski Oğuzlarda, İslam’dan sonra, Şamanizm geleneklerini devam ettiren 

ozanlar kopuzu mübarek saymışlardır. Dede Korkut her hikâyede kopuzu 

ile meydana çıkıyor, ad verirken, dua (alkış) ederken hep kopuz çalıyor; 

                                                        
18 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm. Materyaller ve Araştırmalar, Ankara: Türk 

Tarih Kurumu, Ankara, 1986, s. 74-75. 
19 İnan. Tarihte ve Bugün Şamanizm. Materyaller ve Araştırmalar, s. 93. 
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Oğuz kahramanı kopuzun sesinden kuvvet alarak mücadelede galip 

oluyor.” “Bakşı” sözcüğü, yakın zamana kadar Atabek Yurdu’nda erkek 

adı olarak kullanılıyordu.20 

Tarihin ilerleyen kısımlarında bu rol gelişerek ve değişerek sürmüş, 

toplumsal iş görüsünü yerine getirmiştir. Yakın geçmişte Dede Korkut, 

sonraki zamanlarda ise halk ozanı ya da âşıklar olarak bu toplumsal görevi 

yerine getiren eğitici önderler ve bilge kişiler (hikmet sahipleri) olarak 

görülmektedir. 

4. Müdâmî’nin Eğitim Anlayışı

Bir düşünürün eğitim anlayışını anlamadan önce onun insan 

anlayışına bakmak gerekir. Bir düşünür şu soruları sormuş veya sormadan 

bunlara yanıt vermiş midir? İnsan denilen varlık nedir? Ecdadın/ ailesinin 

çocuğu olarak, milletin üyesi olarak insan olmak için ne gerekir? İnsanlık 

nedir, nasıldır, nasıl olmalıdır? Bu ve benzeri sorulara verdiği yanıtlar, 

düşünürün insan anlayışını ortaya koyar. “Nasıl bir insanı ideal insan 

saydığı”na bakarak, onu nasıl elde edileceğine odaklanılır. Bu ise 

düşünürün eğitim anlayışını yani eğitimin nasıl olması gerektiği fikrini 

ortaya çıkarır.  

Müdâmî’nin insanın ne olduğuna ilişkin tasavvuruna bakınca, 

insanın Tanrı tarafından eşref-i mahlukat olarak yaratıldığı, insana kendini 

bu standartta tutma ve onurlu bir varlık olarak yaşama görevini verdiği 

görüşünde olduğu anlaşılır. Ona göre insan onurlu (şerefli) olarak 

yaratılmıştır ve onuru için, onuruyla yaşamalıdır. Ancak insanın şerefiyle 

yaşayabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekir ki bunlar 

öğrenilebilecek niteliklerdir. Örneğin:21 

“Tuzağı iblistir, mahbub-u zenan, Az söyle, öz söyle, bulasın rağbet, 

Asabını bozar, fettan-ı zeman, Rağbet olmadıysa, alaman şöhret, 

Damarlar antendir, ruh da bir ceryan, Koparır kelleni, ankayı şehvet, 

Kıvılcımlar saçar, közlenmeyesin. Yalancı tavuztek, pozlanmayasın.” 

Müdâmî, insanın birçok özelliğini doğuştan getirdiğine inansa da 

insanın inşa edilebilen bir varlık olduğunun da bilincindedir. İnşa edilenin 

20 Atabek Yurdu içinde yer alan Bayburt’ta bir “Baksı Müzesi” bulunmaktadır. Müze, Bayburtlu 

sanatçı Profesör Hüsamettin Koçan tarafından yaptırılmıştır. Bkz. www.baksi.org  
21 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 251 
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determinist ve manevî yönleriyle birlikte insan olduğundan hareketle 

geleneksel ve özgün yöntemler kullanarak insanları eğitmeye çalışmış ve 

örneklik etmiştir. 

Müdâmî sadece saz şairi, ozan değil aynı zamanda halk 

hikâyecisidir. Hikâye anlatır ve bağlamını kurarak türkü söyler. 

Müdâmî’nin anlatımlarında karşısındaki kitlenin eğitim ve kültür düzeyi ve 

sosyal özelliklerini göz önünde bulundurduğu anlaşılmaktadır. Bu 

yaklaşımı Müdâmî’nin iyi bir halk eğitimcisi ve iletişimci olduğunu 

gösterir. Zira eğitim ilkelerinden biri “öğrencinin bulunduğu düzeyden 

hareket etmektir”. Müdâmî eğitim bilimi okumamıştır ancak otodidakt bir 

kişi olduğu anlaşılıyor. Bir hikâyesinde dediği gibi “Öksüz çocuk göbeğini 

kendi keser.” Kendini yetiştirmiştir.  

Eğitimcilik özelliği ve yüksek iletişim becerisi büyük âşıkların 

hepsinde vardır. Karşısındaki kitlenin eğitim düzeyi yüksekse daha üst 

düzey kavramlarla konuşurken, kültürel düzeyi zayıf veya farklı 

bölgelerden insanların olduğu oturumlarda daha farklı anlatım 

kullanmaktadır. Nitekim Başgöz, Müdâmî’nin hikâye anlatımını iki ayrı 

ortamda gözlemiştir. Biri Posof’ta hemşerilerinin bulunduğu bir ortam, 

diğeri ise ilçedeki memurlar ve okul görmüş, genellikle başka 

memleketlerden gelen dinleyicilerin bulunduğu ortamdır. Başgöz, 22 

Müdâmî’nin dinleyicilerinin ilgi durumuna göre hikâyeyi uzattığı ya da 

kısalttığını da not etmiştir.  

Müdâmî, insanın eğitime gereksinimi olan bir varlık olduğu 

düşüncesindedir. İnsanlar bunun farkında olmayabilirler ancak birçok 

eksiklerinin farkına varmalarının onları öğrenme yoluna sokacağı 

düşüncesindedir.  

4. 1. Müdâmî, Ceditçi ve Cumhuriyetçidir 

İnsanlar, içinde doğup büyüdüğü koşullardan çok etkilenirler. Bu 

bakımdan çevresinin ürünü oldukları bile söylenebilir. Müdâmî de öyledir. 

Doğup büyüdüğü ortam ve koşullardan doğal olarak çok etkilenmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı içinde ve Rus işgali altındaki bir bölgede dünyaya 

gözlerini açması, Ermeni ve Gürcülerin yarattığı etnik çatışmalar, 

                                                        
22 Başgöz, Hikâye: Turkish Folk Romance as Performance Art, s. 205-206. 
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Gürcistan’ın bölgeyi işgal etmesi ve yaptığı tahribat, kaçakaç ve göçler, 

cehalet, yoksulluk, annesini erken yaşta kaybetmesi ve üvey annesini 

benimseyemeyişi gibi birçok olay Müdâmî’yi biçimlendirmiştir. Babası 

imamdır, oğlunu da imam olarak yetiştirmektedir. Günümüzdeki okullarda 

tarih dersi olarak okutulan olayların içinde yaşamakta, gözleyerek 

büyümektedir. Kısa süreli de olsa okullu olması ve medrese dışı (bilimsel) 

eğitim alması onun ufkunu açmış, kalanını da otodidakt kişiliği ile 

tamamlamış, kendi kendini eğiten kişilerden olmuştur.  

Müdâmî’nin gençlik çağında Rus işgali bitmiş, memleketini işgal 

eden Gürcistan kovalanmış, İstiklâl Harbi başarıyla tamamlanmış ve 

Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Yaşananların sonucu olarak bölgede ve 

ülkede milliyetçilik duyguları zirvededir. Cumhuriyetten önce gelişen ve 

Türkiye’yi bağımsızlığa kavuşturan Ceditçilik ruhu ve ona dayanan 

milliyetçilik bütün yurttaşlarda heyecanını sürdürmektedir. Âşık Zülalî gibi 

kendisinden büyük ve önce gelen bir model de vardır. Zülali de ceditçidir. 

“İntibahname” adlı şiirini Kırımlı İsmail Gaspıralı’dan aldığı ateşi 

yükselterek yazmıştır. İsmail Gaspıralı, Rus işgali sırasında, 1901 yılında 

Posof’a gelmiş, Posof’ta okullarda verilen eğitimi pek de fena 

bulmamıştır.23 O dönemde Posof halkı her şeye karşın çağdaş gelişmeleri 

izlemeye gayret etmiştir. Cumhuriyet döneminde de Posofluların bilimsel 

eğitime verdikleri önem yüksektir ve bu Posof’un okul eğitimi 

istatistiklerinde kendini gösterir. 

Ceditçilik, İslam dünyasının içinde bulunduğu geriliğin yarattığı 

sefalet ve işgaller sonucunda uğradıkları katliamlardan kurtulması 

gerektiği düşüncesinden doğmuştur. Geriliğin bilimsizlikten kaynaklandığı 

ve bunu aşmak için yeni yöntemler (usul-ü cedit) kullanmak gerektiğini 

savunmuşlardır. İslam dünyasının birçok yerinin durumu anlamadığını 

hatta bir kısmının emperyalist ülkelerle işbirliği halinde olduğu görülünce 

Ceditçilik düşüncesi Türk dünyasının düşüncesi haline gelmiştir. Düşünce 

Tataristan’da (Kazan’da) başlamakla birlikte, Kırım’da İsmail Gaspıralı 

eliyle geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Sorunları çözmek için “Dilde, 

işte, fikirde/emelde birlik” temel ilke haline gelmiş ve Türk dünyasının 

entelektüellerini harekete geçirmiştir. Bu düşünce Cumhuriyet’i kuranların 

23 Yavuz Akpınar, “İsmail Gaspıralı’nın Kafkasya Seyahatleri”, Bizim Ahıska Dergisi. 2008, Sayı 

9, s. 17. 
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da düşüncesidir. Nitekim Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşları ünlü 

ceditçilerdir. Örneğin Profesör Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı’nın hem 

arkadaşı, yoldaşı hem de kayın biraderidir. Akçura, hep Atatürk’ün 

yanındadır.  

Ceditçilerden çok etkilenmiş olarak kurulan Cumhuriyet, kurum ve 

kuruluşlarıyla Müdâmî gibi gençleri heyecanlandırmış olmalıdır. Rus ve 

Gürcü işgallerinden kurtulan ve bir yandan da İstiklal Harbi’ne çok sayıda 

gencini asker olarak gönderen Posof’ta millî duygular da çok güçlüdür. 

1927’de Posof’ta Türk Ocağı açıktır.24 Müdâmî kısa süre eğitim alabildiği 

Ardahan’daki okuldan da etkilenmiş olmalıdır.  

Müdâmî’nin gerek şiirleri gerek hatırları ve hikâyeleri, ilerlemeci, 

yenilikçi, bilimsel bilgiyi önceleyen düşüncelerle doludur. Şiirlerinde 

bazen sivri dilli olmayı bile göze alarak Cumhuriyeti ve Türk devriminin 

getirdiklerini savunmuş, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlarıyla mücadelesini 

sürdürmüştür. Henüz yirmili yaşlarındayken Atatürk’ün hayata gözlerini 

yumması üzerine yazdığı ağıttaki duygu ve düşüncelerini hayatı boyunca 

taşımıştır.  

“… 
Giyelim karalar, dökelim allar Yıkılaydı evi Melekül mevtin 

Ebedi hatıra, kurduğun yollar Atamın üstüne gül kefen örtün 

Çürüsün emeğin yitiren diller Düşmanların yüreğine heybetin 

Yok geçmiş çağlarda eşin Atatürk Mızrak idi gözün kaşın Atatürk 

 

 

Müdâmâ’nin “Öksüz Vezir” hikâyesinin anlatımına girişi ilginçtir. 

Hikâye 1400’lü yıllarda, Ankara Savaşı’nın sonrasında geçer ama Müdâmî, 

hikâyenin girişinde âdeta bir Selçuklu Tarihi anlatır, Alpaslan’ın Kars, Ani 

ve Kafkasya’yı fethini destanlaştırır, türküyle tasvir eder. O tarihte 

Müdâmî’nin memleketi olan Posof, Kars’a bağlıdır ve dinleyicilerine Kars 

merkezli bir tarih anlatmaktadır. Kars ve Ani’nin fethi, kuşkusuz, tarihin 

ve bölgenin önemli tarihi olayıdır. Eninde sonunda bir aşk hikâyesi 

                                                        
24 Şevket Kaan Gündoğdu, “Posof Türk Ocağı”, Posof Araştırmaları Dergisi, Sayı 1. Kasım 2017, 

s. 54-58. 

Ağlar Müdam evladınla milletin 

Yürürüz yolunda şaşmadan, metin 

Ebede dek yaşar maneviyatın 

Nur olsun toprağın taşın Atatürk.” 
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anlatmaktadır ancak kurgusunu öğrenme-öğretme fırsatına çevirmekte, bir 

öğretmen gibi halka tarih bilinci kazandırmaktadır. Tarih’te, 

Özbekistan’dan Timur’un ordusu Ankara’ya Yıldırım Bayezid ile 

savaşmaya gelmiştir. Ancak Müdâmî’nin hikâyesinin kahramanı, Bursa’da 

Timur’un ordusunun şehit ettiği bir vezirin çocuğudur. Bu çocuk 

büyüdükten sonra soyunu sopunu bulmak için arayışa çıkar ve kendisini 

Hindistan Türk devleti olan Babür İmparatorluğu zamanında Ekber Şah’ın 

sarayında bulur!  

“Gül ile Ali Şir” adlı hikâyesinde de Semerkant’ı mekân olarak 

kullanarak tarihsel köklere atıf yapar, dinleyicilerin zihnine yerleştirir. 

Müdâmî kurgucudur. Hikâyesini istediği gibi kurar. Neden Kars’ın fethi, 

neden Timur göndermesi? Neden Hindistan? Neden Semerkant? Nedenini 

bilmiyoruz ancak böyle yapmasının sonuçlarını kestirmek mümkün. 

Müdâmî tarih öğretirken coğrafya da öğretmiş oluyor. Dinleyicilerini başka 

diyarlarda yaşayan akraba Türk toplumlarından haberdar ediyor. İnsanların 

zihnindeki dünyayı genişletmeye hizmet ediyor.  

Müdâmî’nin, halka tarih ve coğrafya gibi bilimleri anlatacak 

donanımda olduğu görülüyor. Müdâmî’nin otodidakt bir sanatçı olduğu 

açıktır. Ayrıca bu birikiminin bir kısmını etnopedagojiye borçlu olduğunu 

söylemek de mümkündür. Atabek Yurdu bölgesindeki Köroğlu, Kerem ile 

Aslı, Aşık Garip gibi çok yaygın olan geleneksel anlatılarda da yoğun 

biçimde tarih ve coğrafya bilgisi aktarılır. Köroğlu bir Derbent’tedir, bir 

İsfahan’da, bir Diyarbekir’de, bir bakmışsınız Maraş’tadır. Kerem de 

Aslı’nın peşinde Azerbaycan ve Türkiye’nin doğusunu il il dolaşır. Çoğu 

okuryazar olmayan yetişkin dinleyiciler bu anlatılardan farklı bölgeleri 

tanımaya çalıştığı gibi coğrafi bilgi de edinmektedirler.  

Müdâmî bunları bir yandan da saz çalıp türkü söyleyerek yapıyor! 

Türküyü bitirdikten sonra konuyu şöyle bağlıyor: “Evet aziz dinleyicilerim, 

bizim Türk alemi öteden beri erlik meydanında, mertlik meydanında, at 

üstünde Orta Asya’da göç verip taşan, tarihte adları nişan be nişan, boz 

atlar üstünde, Alpları aşan, doğudan batıya varan Türkleriz. (…) Yaşasın 

devlet, var olsun millet…”25 Müdâmî’nin bu tavrı elbette millî duyguları 

25 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 583 
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geliştirmek, halkı eğitmek, bilgilendirmek ve bölgenin geçmişini anlatmak 

içindir.  

Müdâmî, toplantıda millî heyecanı yükselten türkü ve konuşmalar 

yaptıktan sonra savaşın kötü olduğunu söylemeyi de ihmal etmiyor. Savaş 

kışkırtıcılığı yapanları yererek, savaşların ölüm ve hastalıklarla birleşerek 

korkunçlaştığını dile getiriyor. “Yirmi nüfuslu bir ev üç nüfus kalır.” diyor 

ve barış için dua ediyor: “Allah yurdumuza, ordumuza, devletimize, 

milletimize zeval vermesin.” 

Bir şiirinde gençliği çalışkanlık yanında uyanık olmaya da çağırır:26 

“Ecdâdı kahraman Türk’oğlu kardaş Milliyetin Türklük; din kardaşındır, 

Vatan seni besler, basmış bağrına, Kimi hasep-nesep kan kardaşındır, 

Son nefese kadar, hasmınla savaş, Bu uğurda adak, mutlu başındır, 
Bu millet uğruna, vatan uğruna. Bu millet uğruna, vatan uğruna. 

*** 

Midamî aç gözün dalma uykuya, 

Aç gözünü, gerek kulağın duya, 

Bunca Gazi, bunca Şehid, Evliya, 

Bu millet uğruna, vatan uğruna.” 

Müdâmî’nin hikâyeleri başlı başına ders vermek için olsa da 

anlatımına parantez açarak, ara sözlerle konu dışına çıkarak, başka bir 

konuda eğitsel içerikli iletiler de aktarır. Bu içerik bazen bir değer, bazen 

görgü, bazen de dinî ya da felsefî bir konudur. Müdâmî’nin tarzı 

eğlendirirken düşündürmek ve öğretmektir.  

4.2. Referans Kişi Olarak Müdâmî 

Toplumların eğitimsel zenginlik kaynakları vardır. Gençleri 

eğitirken onlara doğru rol modeli olabilecek kişilik ve karakterler bu 

zenginliklerden biridir. Gençler belirli yaşlarında birilerine benzemeye 

çalışırlar. İşte o birileri toplumda öne çıkan kahramanlardır. Böylesi 

kahramanları çok, çeşitli ve erdemli kişiler ise onunla özdeşleşmeye çalışan 

genç, yaşamına doğru bir yön vermeye çalışır. Müdâmî örnek alınabilecek 

önemli bir kişi olduğu gibi, gençlerin gözü önünde olan yerli bir rol 

modelidir. 

                                                        
26 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 231 
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Referans kişi, belli bir çevrede sevilip sayılan, tavır ve davranışları 

model alınan belirli bir kişidir. Referans kişi birçok kişi için ölçünlü 

(standart) davranışlar sergiler. Çevredeki kişiler kanılarını, tutumlarını, 

inançlarını, değer yargılarını, yaşam biçimini tanımlarlarken ölçü olarak 

aldıkları kişi referans kişidir. Yüksek değerlere sahip referans kişileri olan 

toplumlar yüksek kültürlü toplumlardır. Böylesi toplumlarda erdemler 

yüksekte tutulur. Böylece gelişkin ya da eğitilerek gelişmeye hazır 

bulunuşlu insan kitlesi ortaya çıkar. Müdâmî günümüzde bile hali, tavrı, 

davranışları anlatılarak hem hatıraları canlı tutulmakta hem de referans kişi 

olmaya devam etmektedir. 

Müdâmî, bölgede sevilen sayılan bir kişidir ve “Müdâmî Baba” diye 

anılmaktadır. Müdâmî gibi toplum ve kanaat önderleri, çeşitli durumlar 

karşısındaki tavır ve davranışlarıyla da örnek olurlar. Ormandan odun kesip 

getirme hatırasında, doğayı ele alışı, bitkilere ve hayvanlara olan sevecen 

yaklaşımı ile izleyicilerine doğaya nasıl davranılması gerektiğini 

anlatmıştır. Bu hatırası bölgede hâlâ anlatılır ve yeni kuşakları etkilemeye 

devam eder. 

Müdâmî ile ilgili anlatılan ve kayıtlara geçen aşağıdaki anekdot27 

onun doğaya ve diğer canlılara karşı yaklaşımını ortaya koyar. Bu anlatım 

Müdâmî’nin, doğayı duyguları olan, canlı bir organizma olarak algıladığını 

gösterir. Örneğin ormandaki ağaçlar onun gözünde odun değil, bir insan 

gibi duyguları olan canlı varlıklardır: 

Müdâmî köyde doğup büyümüş birisi olmasına rağmen ömrü 

boyunca ne bir hayvana bıçak vurmuş ne de bir ağaca balta. Bir gün eşi 

demiş ki “Çamaşır yıkayacağım, evde odun yok, al şu baltayı, git ormandan 

ağaç kes getir.”  

Müdâmî gitmiş, birkaç saat sonra elinde kupkuru bir kuşburnu çalısı 

ile dönmüş. Eşi şaşırmış: 

“Bu ne? Ben senden bunu mu istedim?” 

27 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 98; Cazim Gürbüz, 

Şaman Olan İmam, Berfin Yayınları, İstanbul, 2019, s. 72 
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Müdâmî’nin yanıtı: “Hanım, ormandaki ağaçlar Allah’ın adını 

zikrede ede secdeye kapandılar. Ben de onları kesmeyip sana bu kuru diken 

çalısını getirdim.” 

Eşi celallenmiş: “Bak bak bak! Ağaçlar secdeye kapanmışmış… 

Yalana bak hele!” 

Müdâmî’den uyarı gelmiş bu kez: “Cümle yaratılmışlar Allah’ı 

zikrederler kendi dillerince, kendi hallerince de secde ederler, onu sen 

köroğlu onu bilmezsin, ben bilirim, benimle tartışma!” 

O gün çamaşırlar soğuk su ile yıkanmış.  

Bu hatırayı dinleyenler doğaya, bitkilere ve hayvanlara nasıl 

davranılması gerektiği hususunda bir ölçü öğrenmiş olurlar. Artık ormana 

giderken bu hatıra belleklerinde canlanacak, ağaçları görünce onların da 

insanlar gibi olduğunu düşüneceklerdir. Bu haller insanlarda, insan-doğa 

uyumunu ve çevre bilincini geliştiren eğitim programı işlevi görecektir.  

Müdâmî ile ilgili anlatılan başka bir hatıra da ibret verici değerler 

yüklüdür. Bu hatırada Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve uluslararası âşıklar 

karşılaşması vardır. Aşağıdaki bu hatırayı da Özsoy aktarmış:28 

Müdâmî Kars’ta asker iken 1940 yılında Cumhurbaşkanı İnönü 

Kars’a gelir. İsmet Paşa Kars’ta sazlı sözlü karşılanır. Aradan yıllar geçer. 

Halep’ten iki âşık gelir. Ankara Halkevine yerleşir ve İnönü’ye haber 

salarlar. Ya karşılarına bir rakip çıkması ya da kendilerine 15 bin lira para 

verilmesini isterler. İsmet Paşa’nın aklına yıllar önce Kars’ta tanıdığı ve 

belleğinde yer eden Müdâmî gelir. Müdâmî değişik şehirlerde fasıldadır. 

Bütün illere haber salınıp Müdâmî’nin bulunup Ankara’ya getirilmesi 

istenir. Müdâmî Erzurum’da bulunur, bir polis eşliğinde Ankara’ya 

gönderilir.  

Müdâmî İsmet Paşa’nın huzuruna çıkarılır ve Çankaya köşkünde 

misafir edilir. İki gün dinlendikten sonra Halep Türkmeni İsmail Saidî ve 

Cananî adlı âşıklarla Ankara Halkevinde 16 Aralık 1948’de karşılaşırlar. 

Müdâmî ikisini de yener. Âşıklar sazlarını bırakırlar. Ancak Müdâmî, 

“Türk’ün töresinde rızka mani olmak yoktur.” der ve âşıklara sazlarını iade 

eder. Kazanana ödül olarak konulan 15 bin lira da Müdâmî’ye verilir. 

                                                        
28 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 73-74 
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Müdâmî parayı da eşit olarak dağıtır. Bu davranışlar İsmet Paşa’nın hoşuna 

gider. Müdâmî’ye bir takım elbise yaptırır ve bir de madalyon verir.  

Cumhurbaşkanı ile tanışıklığı ve samimiyeti ayrı bir husustur. 

Âşıklar karşısındaki erdemli davranışları ise örnek gösterilebilecek 

saygıdeğer bir harekettir. Âşıkların sazlarını iade etme gerekçesini Türk 

töresi ile temellendirmesi oldukça yüksek bir erdem; kendisini milletinin 

sıradan bir temsilcisi sayan, bu fazileti milletinden aldığını beyan ediyor ve 

böyle yapmakla milletinin beklentisini yansıttığını anlatmış oluyor. 

Mücadeleyi kaybeden âşıkların bağlamalarını ustaya terk ederek ustaya 

saygı bildirmelerinin yücelttiği davranışlarını Müdâmî büyüklüğüne 

yakışır biçimde iade ederek daha da büyümüştür. Bu hatırayı dinleyip 

üzerinde düşünenlerin benzer yüce gönüllülük sergileyecekleri 

beklenebilir. Kurallara göre kazandığı hakkı olan parayı eşit biçimde 

paylaşması da değerli bir harekettir. Diğer âşıklar yenilseler bile bir emek 

ortaya koymuşlardır. Müdâmî bu emeği karşılıksız koymuyor. Üstelik o 

âşıklar konuktur, yaşadıklarını muhtemelen gittiği yerlerde anlatacaklardır. 

Müdâmî belki bunu da düşünerek ince bir diplomasi yapmış, Halep’teki 

kardeşlere dostluk ve sevgi dolu iletiler göndermiştir. Müdâmî bunları 

kendi kararı olduğu için uygulamıştır ancak, bu davranışları kendini 

sevenlerin takdir edeceğinin de farkında olmalıdır. O bir eğitimcidir; 

davranışlarıyla örnek olup, ders vermektedir…  

Müdâmî’yi sevip sayanlar çoktur. Ölüm haberi üzerine çok sayıda 

şiir yazılmıştır. Artvinli Merakî bir dörtlüğünde şöyle diyor:29  

“Severim cân-ı gönülden âşıkı sevenleri 
Kime gazel söylediysem ağlattım gülenleri 

Şüphesiz sever yaradan âşıkı sevenleri 

Tarûmâr olan sinemde âşıka benzer Mûdâm.” 

Efkârî ise şöyle demiştir: 

“Erenlerden almış idin dersini 

Sana içirmişler aşk badesini 

Şark elleri, dinlemişti sesini 

İşitmişti, hangi dağlar kim bilir.” 

29 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 103. 
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Âşık Şeref Taşlıova’nın ustası hakkında yazdıklarından bir dörtlük 

şöyledir:30 

“Yâr diyende, yaşlar akar gözümden, 

Sohbet etse, doyulmazdı sözünden, 

Aşkının ortağı, dertli sazından, 

Eyvah o da ayrı, düştü de gitti.” 

 

4.3. İnsan Doğası: Bina Taşı Yerde Kalmaz 

Eğitim bilimlerinin tartışmalı konularından birisi, insanoğlunun 

kişilik ve karakter özelliklerini doğuştan mı getirdiği, sonradan çevresel 

koşulların ve eğitimin etkisiyle mi oluştuğu sorusudur. Müdâmî’nin 

anlattığı ve kendi eseri olan “Namuslu Kız” hikâyesinde insanın eğitimle 

değişemeyeceği, aslına çekeceği görüşü işlenir.31 Müdâmî, kişinin, babası, 

dedesi gibi ataları nasıl ise ondan soy alan çocukların da ona benzeyeceği 

görüşündedir. Bu görüşe göre, insanın sadece siması değil, karakteri de 

büyük ölçüde doğuştan gelmektedir. Geleneksel halk kültüründe de bunu 

destekleyen atasözü, deyim, hikâye ve kıssa gibi ögeler bulunmaktadır. 

Örneğin insanın aslına çekeceği ve atalarına benzeyeceği, katranın kırk yıl 

kaynamakla şekere dönüşmeyeceği kadar açıktır.  

Bu hikâyede gayrimeşru olduğu düşünülen bir çocuk evlatlık olarak 

alınır. Bu çocuk büyüdüğünde aileye kötülük yapar. Hem de değerler 

sisteminin en aşağılık olarak gördüğü şeyleri yapar. Birlikte büyüdükleri 

bacısına tecavüz etmeye ve şantaj yapmaya kalkışır, iftira atar. Kız perişan 

olur, aile dağılır ve yıllar sonra her şey yoluna girer, kötü cezasını bulur. 

Müdâmî’nin anlattığı başka bir hikâye olan “Öksüz Vezir” 

hikâyesinde de insan doğasının yaratılıştan mı yoksa sonradan mı 

biçimlendiği temasını işler.32 Bu hikâyede de insanın aslına çekeceği, 

bireysel niteliklerin doğuştan getirildiği görüşündedir. Hikâyede Emir 

Timur ile Yıldırım Bayezid arasındaki Ankara Savaşı’nda (1402) şehit 

düşen bir vezirin bir yaşındaki çocuğunu konu edinir. Hikâyenin sonunda 

çocuk büyür ve vezir olur.  

                                                        
30 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 108. 
31 Özsoy ve Ataman, Posoflu Âşık Sâbit Müdâmî: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserlerinden 

Seçmeler, s. 267. 
32 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 581. 
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“Âşık Müdâmî, “Öksüz Vezir” hikâyesinde bir dörtlük söyler:33 

Bina daşı yerde kalmaz bu ki [iki?] ihtimallıdır 

Kemliğe kemlik eylemez kim ki hulk hasallıdır 

Gerek halim gerek zalim hilkatinden bellidir 

Değil sultan geda da olsa bir necabet gösterir.” 

Bu dörtlükte bir binada duvar taşı olabilecek nitelikte biçimli bir 

taşın mutlaka duvar için kullanılacağını ve yerde kalmayacağını söylüyor. 

Gerekçe olarak da yaratılıştan ödüllendirilmiş olduğu için onun kimliğine 

kemliğin sökmeyeceğini, yoksul bir dilenci durumuna düşse dahi, asaletini 

takınacağını dile getiriyor. Bir divanında da şöyle der:34  

“Mirasyedinin elinde beş para kalır mı hiç 

Bin yıl ana öğüt versen birini alır mı hiç 

Bir kişide yaradılıştan kabiliyet olmasa 

Şaşmaz kendi bildiğinden erkâna gelir mi hiç.” 

Birey kişisel özelliklerini doğuştan getiriyorsa, eğitimin yapacağı bir 

şey yoktur! Bu yargı insanın eğitilip geliştirilebileceğine olan inancı 

ortadan kaldırıyor. Ancak Müdâmî’nin hikâye, şiir ve türküleri 

incelendiğinde insanın eğitimle geliştirilebilecek, düzeltilebilecek, 

güzelleştirilebilecek yeni nitelikler kazandırılabilecek yönlerinin olduğu ve 

Müdâmî’nin insandaki bu nitelikleri geliştirmesi gerektiğini dile getirdiği 

görülür. Örneğin:35  

“İlim hayatını bahşet demişler Bir gün olur adil divan kurulur 

Cehaletten doğar vahşet demişler Boz bulanık akan sular durulur 

Niyeti zana da neşed demişler Yedi yerde komşu hakkı sorulur 

Elek arkasından örücü olma Kardaşı kardaşa yerici olma 

*** 

Hakiki mü’min kâmil bir kişi 

Temiz olmalıdır içi yanan dışı 

Sana alakadar olmayan dişi 

Birine yetip sorucu olma.” 

4.4. Müdâmî’de Değerler ve Eğitimi 

Müdâmî, insanın değerleriyle insan olabileceğini ve yüksek erdem 

taşıyabileceği görüşündedir. Değer, bir nesneye, varlığa ya da etkinliğe 

33 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 585. 
34 Özsoy ve Ataman, Posoflu Âşık Sâbit Müdâmî: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserlerinden 

Seçmeler, s. 176. 
35 Aydın, Her Yönüyle Âşık Sâbit Müdâmî, s. 409. 
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ruhsal, ahlaksal, toplumsal bakımdan ya da estetik yönden tanınan önem ya 

da üstünlük derecesidir.36 Bir başka açıdan değer; birey ya da toplumların 

önem atfettiği, önemli olduğuna inandığı, herkeste bulunmasının iyi 

olacağı düşünülen kavramlardır. Çalışkanlık, vatanseverlik, milliyetçilik, 

dürüstlük, sorumluluk, mertlik, cömertlik, haksızlığa ve zulme karşı 

çıkmak, daha iyi bir yaşam için çaba göstermek ve diğer insanların da 

iyiliğini istemek gibi kavramlar değer yüklü kavramlardır. Bu nitelikleri 

kendinde toplayan ve yansıtan insanlar ülküsel karakterlerdir ve “iyi insan” 

olarak nitelendirilir. Bir toplumda bu değerleri benimseyen insanların oranı 

ne kadar yüksekse o toplumda işler o kadar yolunda gider. Bu değerler 

insanlara öğretilmelidir. İnsanlar değerlerle eğitilirse bunları öğrenir. O 

halde gerek aile ve toplumda gerekse okullarda bireylere değerler eğitimi 

de verilmelidir.  

Müdâmî, bir halk eğitimcisi olarak değer aktarımına büyük önem 

verir. Bütün eserleri değer yüklüdür. Her türkü ve şiirinde, hikâyesinde 

birden çok değer işleyerek dinleyicilerine değerler eğitimi yaptığı gibi, 

anlatımlarında ara sözlerle de fırsat eğitimi yapmaktadır. Türkülerinde 

Atatürk ve Türk büyüklerine saygı ve onurlarını yükseltme, insanlara onları 

sevdirme gayreti içinde olma, milliyetçilik, vatan ve millet sevgisi, devlet 

ve orduyu yüksekte tutma, cehalet ve bilgisizliği aşağılama, adaletsizliğe 

karşı çıkma, dindarlık ve dinî bilgileri iyi bilme gibi konuları değerler 

sisteminin önüne koyduğu görülür. Öte yandan karşı değerleri yani 

istenmeyen durumları da yermekte sözünü esirgemez. Bilgisizlik, 

saygısızlık, devlet-millet düşmanlığı, türlü ahlaksızlıklar Müdâmî’yi âdeta 

tiksindiren özelliklerdir. Bunları taşıyanları eleştirir, iğneler, hatta lanetler.  

Müdâmî’nin temel değerlerinden biri milliyetçiliktir. Bunu bir 

kimlik beyanının ötesinde algılar ve açıklar. Ona göre yerli malı 

kullanmayı tercih etmek milliyetçiliğin görünümlerinden biridir:37  

“Atam kurmuş, yürüyelim izinden, 

Kalbimizde, bu hayâli geysene, 

Biz almayız, Avrupa’nın bezinden, 

Öz yurdunda çıkan malı geysene.” 

                                                        
36 Rasim Bakırcıoğlu, Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, 2. Baskı, Anı Yayıncılık, 

Ankara, 2016, s. 432. 
37 Özsoy ve Ataman, Posoflu Âşık Sâbit Müdâmî: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserlerinden 

Seçmeler, s. 97. 
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Vatan kavramını da temellendirir:38 

“Vatan anamızdır; kurban yolunda, Sabit Müdam der ki, anam-meleğim, 

Can fedâ olmalı, sağ ve solunda, Haçan senden doğdum, sende öleyim, 
Kalır zillet ile, düşman elinde, Yaradan’dan gece gündüz dileğim: 

Bizden görmez ise iltimas, Vatan. Sana göstermesin, gam u yas, Vatan. 

 “Öksüz Vezir” hikâyesinde, öksüz ve evlatlık olduğu için 

mahallenin yeniyetmelerince alaya alınan kahramanını savunur. Dahası 

mahalle arasında “basa kala” konuşan yeniyetmeleri “Pazar gecesi çocuğu” 

diyerek “besmelesiz” ya da belki gayrimeşru çocuk etiketini yapıştırır. 39 

Böylesi davranış göstermeye yeltenmeyi kimsenin göze alamayacağı 

biçimde tanımlayarak, kendini dinleyen gençleri istenilen davranışları 

göstermeye özendirmektedir. 

Müdâmî’nin toplumsal cinsiyet konusunda da düşünceleri 

belirgindir. Kadınların güzelliğini, asaletini ve birisine âşık oluşunu 

anlattığı çok sayıda türkü ve şiir yazmıştır. Kadınların nasıl olması 

gerektiği konusundaki düşüncesi açıktır: kadını “milletin anası” olarak ele 

alır. Şöyle ki:40 

“Öğünmek hakkınız, aziz analar, Sıdk-u sadakatta, pür hülus gibi, 

Nebi, veli, birçok yüksek simalar, Erine bağlıdır, nev aruz gibi, 

Rûmî, Kadir, Hakkı, İbn-i Sinalar, Turgut Reis gibi, Barbaros gibi, 

İrfan yetiştiren, Türk anasıdır. Kaptan yetiştiren, Türk anasıdır. 

Sizden zuhur eden, nece hanlar var, Düşün ecdadını, yerde yatanı, 

Yurd uğruna feda, kahramanlar var, Şüheda menbaı, Türk’ün yatağı, 

Oğuz, Yavuz, Fatih, Alp-Arslanlar var, Çakmak, Karabekir, İsmet, Ata’nı, 

Arslan yetiştiren, Türk anasıdır. Her an yetiştiren Türk anasıdır. 

Şiirde karakteri betimlenen kadın, devlet kuran ve ayakta tutan 

kişileri yetiştiren, ailenin merkezine yerleşmiş, öğretmen kadın tipidir. Ona 

göre kadınların eğitimi bunu başarabilecek kişilerin yetiştirilmesine 

odaklanmalıdır. 

38 Özsoy ve Ataman, Posoflu Âşık Sâbit Müdâmî: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserlerinden 

Seçmeler, s. 106. 
39 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 585. 
40 Özsoy, Posoflu Âşık Sabit Müdâmî Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, s. 255. 
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Sonuç 

Âşık Müdâmî, 20. yüzyılın büyük Türk halk ozanıdır. Atabek 

Yurdu’nun kültürüyle biçimlenmiş, aldığı kısa süreli bilimsel eğitimle ufku 

açılmış ve otodidakt bir eğitimle yetişmiştir. Halk edebiyatının birçok 

türünde eser üretmiş, erken sayılabilecek bir yaşta ölmesine karşın 

arkasında çok sayıda eser bırakmıştır. Bu eserlerin çeşitli açılardan 

incelenmesi ve çözümlenmesi gerekmektedir.  

Bu yazıda onun eserlerine eğitim açısından bakmaya çalışıldı. Ancak 

araştırma ilerledikçe konunun ne kadar büyük ve önemli olduğu ortaya 

çıktı. İleride Müdâmî’nin eserlerini eğitim açısından daha geniş bir 

pencereden ele almak üzere, bu kısa ve dar değerlendirme ile yetinildi.  

Müdâmî’nin “Nasıl bir insan?” sorusuna yanıtı çok boyutludur. 

Yetiştirilecek insan; siyasi açıdan milliyetçi, vatansever ve Cumhuriyetçi, 

dinî açıdan dürüst bir dindar, bireysel açıdan ahlaklı, şerefli ve karakter 

sahibi, tabiat karşısında ekoloji yanlısı, toplumsal açıdan, komşularıyla iyi 

geçinen ve yardımsever, kültürel açıdan, tarihini, kültürel değerlerini bilen 

ve benimseyen, kadimcilik karşısında ceditçi bir kişidir. Şiir, türkü ve 

hikâyelerinde dinleyicilerine böyle bir insan olmalarını telkin etmiştir.  

Müdâmî’nin eğitim anlayışına göre tamamlanmış bir eğitim yoktur; 

insan her yaşta öğrenebilir. Midamî, eğitimin amacını kâmil ve arif 

bireylerin yetiştirilmesi olarak görür. İnsanın doğuştan getirdiği yetilerinin 

eğitildikçe meyveye duracağını, böylece insanın kâmil ve arif olabileceğine 

inancı vardır. Kâmil insan kendi iç hesaplaşmasını yapmış, kendini bilen, 

kendisiyle barışık bir insandır. Arif ise sezgili (ferasetli) ve öngörülü 

kişidir. Bu ise, akıl, bilgi ve inanca dayalıdır. Müdâmî dindardır, dindar 

olmayı doğal sayar ancak arif ve kâmil oluşu tasavvuftaki anlamda bir 

sofuluk olarak ele almaz. 

Müdâmî’nin, yaşadığı dönemde en etkili düşünce akımı olan ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu da sağlayan Ceditçilikten etkilenmiş 

birisi olarak Atatürk hayranı, kurtuluş ve kuruluştaki devlet kadrosunu 

seven, Cumhuriyetin değerlerini savunan bir halk eğitimcisi olduğu 

söylenebilir.  

Müdâmî hayattayken Türkiye’de tanınan ve popüler bir halk 

ozanıdır. Olabildiğince âşık meclislerinde bulunmuş, Halkevlerinin 
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kuruluşunun 10. yıldönümünde Ankara’ya özel olarak davet edilmiş, bazı 

hikâyeleri radyoda yayınlanmış, hakkında birçok yazı yazılmış, türkü ve 

şiirleri dillerde olan bir âşıktır. Hayata gözlerini yumduktan sonraki 

dönemde Türkiye’de yaşanan kaos ve kargaşa başka konu ve kişileri öne 

çıkarmış, Müdâmî unutulur gibi olmuştur. Ancak altının suda 

ıslanmayacağı, yeraltında paslanmayacağı gibi Müdâmî de ışımaya devam 

etmektedir. Son yıllarda onun çalışmaları yeniden ele alınmaktadır. Öyle 

de olmalıdır. Müdâmî, üzerinde daha çok çalışma yapılması ve halk 

edebiyatının gündeminde daha fazla bulunması gereken büyük bir halk 

edebiyatçısı ve düşünürdür.  

Yazıyı, Boratav’ın isteği üzerine Müdâmî tarafından kısa sürede 

tasnif edilen, “Gül ile Ali Şir” adlı hikâyenin girişinden bir dörtlükle 

bitirelim. 

“Tahsilim yok ilm-i hikmet kimyadan 

Zati bir gün felek siler künyeden 

Der Müdâmî biz gidince dünyadan 

Bir yadigâr kalsın hikâyetimiz.”41  
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ŞEREF TAŞLIOVA’NIN ŞİİRLERİNDE İRONİK 

SÖYLEM 

M. Fatih KANTER 

Giriş 

Sanatçılar yaşadıkları toplum içerisinde seziş ve duyuş kabiliyetleri ile 

farklı bir konumlanmaya sahiptirler. Bu konumlanma onları toplum 

karşısında sorumluluk almaya iten bir güçtür aynı zamanda. 

Sorumluluğunun bilincinde olan her sanatçı, toplumdaki aksayan yönleri 

eserinde dile getirme ihtiyacı duyar. Eleştirel bir tavır olan bu durum, kimi 

zaman açıktan, kimi zaman da simgeler ve imgeler aracılığıyla dile getirilir. 

  Yaşanılan bir durumu ya da olayı zıtlıklar aracılığıyla eleştirmek, 

insanlığın varoluşundan bu yana süregelmiştir. Yaşamın süreğenliği 

içerisindeki doğallık; acı çekerken gülme zıtlığını insanın yazgısına işleyen 

bir gösterge olarak “ironi” adıyla var olmuştur. Kaba bir tanımlama ile; 

“Yazarın bir şey söylerken başka bir şey kastetmesi demek olan ironi, gerçek 

ve görünüş arasında meydana gelen çatışmayı gösteren edebi bir araçtır.” 

(Reaske 1992: 901 ) Bu edebî araç, Türk edebiyatında da eleştirel söylemin 

vazgeçilmezi olagelmiştir. Nasrettin Hoca’da, Bektaşi’de, Karagöz’de 

simgeleşen ironik söylem, aslında toplumun bilinçaltındaki eleştiriyi, sivri 

bir söylemden uzak, acı ama güleryüzlü bir biçimde sunar. Bu bağlamda halk 

âşıklarının da sıklıkla ironik anlatımı tercih ettikleri görülür. 

 İronik anlatım, eleştirel söylemin dolaylı aktarımı olmakla birlikte 

alıcısına farklı biçimlerde de yöneltilebilir. Bu bağlamda Kierkegaard ironiyi 

iki yönlü olarak ele alır. “İroninin en sık rastlanan biçimi, kişinin aslında 

ciddi olmayan bir şeyi ciddi olarak söylemesidir. Diğer bir biçimi ise, kişinin 

 Bu yazı, 5 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen Yaşayan Kültür Hazinesi Âşık Şeref Taşlıova 

Sempozyumu’nda sunulan bildirinin düzenlenmiş hâlidir. 
 Prof. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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ciddi bir konuyu bir espri gibi, şaka yollu dile getirmesidir ama buna daha 

seyrek rastlanır. Ama daha önce de söylediğimiz gibi, ironik konuşma biçimi 

kendi kendisini yok eder. Bir bilmecenin ve çözümünün aynı anda var olması 

gibidir. İronik konuşma biçiminde, yine tüm ironilerin ortak özelliği olan bir 

yön daha vardır; bu da anlaşılmasına rağmen, doğrudan anlaşılmamasından 

kaynaklanan bir ayrıcalıktır.”1Söze yüklenen anlamın derinliklerine gizlenen 

bu söylem, doğrudan aktarıma bir estetik kazandırarak, eleştiriyi daha etkin 

bir hale büründürür.    

Âşık Şeref Taşlıova’nın şiirlerinde görülen eleştirel tavır ve duyuş 

tarzı kimi zaman ironik bir söylem ile dinleyiciye ve okura daha akılda kalıcı 

nasihatler verir. Taşlıova’nın ironik söylemi bireysel ve toplumsal içermelere 

göre iki ayrı bölümde ele alınabilir. 

Bireysel içermeler: 

Yaşam, insanın toplum içerisindeki konumunu farklı rollerle farklı 

kimliklerle ortaya çıkaran, onu sınayan bir süreçtir. Toplum olma bilincini 

ve toplumsal anlamdaki ortak hareket noktalarını tıkayan, körelten 

durumların olması ise kaçınılmazdır. Çoğunlukla insan kaynaklı bu 

durumları gören ve sezen sanatkârlar, eserlerinde olan ile olması gereken 

arasındaki diyalektiği ön plana çıkarırlar. Âşık Şeref Taşlıova, olan ile 

olması gereken arasındaki toplumsal bağdaşmazlıkları Tersine adlı eserinde 

kendilik değerlerinden uzaklaşan bireylerin, hak etmediği makam ve 

mevkide bulunanların durumlarından hareketle şu şekilde dile getirir: 

 “Şehirleri köy eyledik 

Soysuzları bey eyledik 

Ona buna pay eyledik 

Orman değişti tersine”2 

Yaşamın akışındaki olağandışı değişiklikleri vurguladığı bu dörtlükte, 

Taşlıova, “soysuzları bey eyledik” dizesi ile hak etmediği mevkiye 

gelenleri/getirilenleri eleştirir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 

eleştirinin iki uçlu oluşudur. Zira sorun sadece “soysuz” kişide değil aynı 

zamanda onu “bey” mertebesine getirenlerdedir. Yozlaşmanın bireyden 

                                                        
1Soren Kierkegaard, İroni Kavramı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2004, s.228. 
2 Mete Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, MEB Yayınları, Ankara 2010, s.140. 
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topluma doğru çift yönlü bir akış içerisinde varlığının sorgulanması 

Taşlıova’nın birçok dizesinde karşımıza çıkar: 

“Çok zalimdir dünya malı, 

Kimisini eder deli, 

Layık olmayan eli, 

Öpenlerin nesli batsın.”3 

Ya da; 

“Namert ile sırdaş olduk,  El ocağını yakarız, 
Çürük binaya taş olduk, Göğsüne nişan takarız, 

Menfaatle kardeş olduk, Fitne fesada bakarız, 

Bölünecek koz mu kaldı? Bunu seçen göz mü kaldı?”4 

İyi ile kötü arasındaki farkı simgeler düzleminde ele alan Taşlıova, 

“layık olmayan eli öperek” “namert ile sırdaş olan ve çürük binaya taş 

olmayı” kabullenen insanı eleştirir aslında. Zira özünden kopmayı 

kabullenen herkes kötünün tarafında olmayı kabullenmiş demektir. Bu kopuş 

süreci yüzyıllarca arada sıkışan ne doğulu ne de batılı olan toplumun 

çıkmazıdır. Bu çıkmaz ise yine ironik bir tarzda; 

“Değişmez yoksulun hâli, 

Yüzsüz götürdü bu malı, 

Biz de olduk Avrupalı, 

Üç aşağı beş yukarı.”5 

dörtlüğünde vurgulanır. “Biz de olduk Avrupalı” dizesi burada basit bir 

dizgesel anlamın ötesinde, kendilik değerlerinden kopan insanımızın 

trajedisini içerisinde barındırır. Zira tarih sahnesinde varolduğu günden bu 

yana medeniyet dairesi her değiştiğinde bir özenti sevdası ile öteki’ni taklit 

etmeye çalışan Türk insanının durduğu nokta belirlenir. Kendisi olmak ile 

öteki olmak arasında sıkışan aradakalmışlığın trajiği ise “üç aşağı beş 

yukarı” deyimi ile karşılanır. Bu söylemin arka planında varolan “sonradan 

görme”lik durumu yine başka bir şiirinde;  

3 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s.216. 
4 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s.144. 
5 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s.154. 
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Beğenmez 

Ben köyümde lamba çıra yakarım, Çırılçıplak olmuş düşmüş ortaya 

Sosyete züppesi ışık beğenmez. Göbek açmak ona modaymış güya 

Yakacağım budur tezek kokarım, Fakir bunu yapsa sokmazlar köye, 
Bey bozması gümüş kaşık beğenmez. Kumda doğmuş velet beşik beğenmez. 

 

ŞEREF der, gözleri dek dubarada, 

Vurguncu, soyguncu hep bir arada, 

Rezalet neredeyse onlar orada, 

Ne makam, ne türkü, âşık beğenmez.6  

 

Şeklinde dile getirilir. Değerlerinden uzaklaşan bireyin 

“beğenmediği” yaşamın aslında kendisini varlık alanında ve öteki karşısında 

anlamlı kıldığının farkında olmayışı “züppelik” ve “moda” kavramları ile 

nitelendirilir. Zira aslından uzaklaşmak demek aslında doğal olandan yapay 

olan doğru yönelmek anlamını taşır ki bu durum ben ile öteki arasında 

sıkışmanın işaretidir. Öteki olma sevdasına düşen bireyin ve toplumun 

aslında gülünç bir hale düştüğünü belirten şair, yozlaşmanın ve çürümenin 

bireydeki yansımalarını aynı paralelde yazdığı Unutmuş şiirinde de dile 

getirir. 

Unutmuş 
Şehire yerleşmiş sosyete olmuş, İsmi Kâni iken yâni diyorlar, 

Doğup büyüdüğü köyü unutmuş. Babalarına da Toni diyorlar, 

Modasına uygun kıyafet bulmuş, Doğan çocuğuna Coni diyorlar, 

Aslını, neslini, soyu unutmuş. Sosyete bozması, tüyü unutmuş. 

  

Başında şapkası İngiliz bozması,  Anasına madam diye seslenir, 

Ağzında piposu Fransız külü, Her gün domuz eti ile beslenir, 

Kulağı küpeli, Alaman dili, Erkek iken kadın gibi süslenir, 

Dikkat etsen her bir şeyi unutmuş. Yaşadığı geleneği unutmuş. 

 

ŞEREF der ki, buna buçuk diyorlar, 

Aklını kaybetmiş kaçık diyorlar, 

Bu tür zirzoplara uçuk diyorlar,  

Ekmeği, peyniri, suyu unutmuş.7  

Temelde köy ve şehir zıtlığına vurgu yapılsa da şiirin özünde kendi 

değerlerini yok saymayı marifet bilerek yozlaşan insanın trajiği işlenir. Zira 

özelde şehirli olmayı genelde ise Batılı olmayı kendine hedef seçen bireyin 

biçimsel özelliklere özenerek kendisini küçük düşürmesi ironik bir aktarım 

                                                        
6 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s.647. 
7 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s.532. 
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ile sunulur. Şiirin başlığını taşıyan “unutmuş” ibaresi ile kendi değerlerinden 

koparak öteki olma öteki olma sevdasına düşen bireyin durumunu 
içselleştirdiğinin göstergesidir. Bu gönderme aslında kimlik bunalımı 

yaşayan bireyin bilinçli bir edimle mankurtlaştığını göstermektedir. Adını, 

şeklini ve dilini değiştirerek ben’liğinden sıyrılmak isteyen bireyin “İngiliz 
şapkası, Fransız külü, Alaman dili” ile modern olduğunu zannetmesi arifane 

bir söyleyişle eleştirilir. Modernliği ve Avrupalı olmayı taklit ile eşdeğer 

olarak gören Türk insanının eleştirildiği şiirde geleneklerini ve göreneklerini 

hiçleyen bireyin yaşamın doğal akışı içerisinde nasıl eğreti durduğu 
örneklendirilir.   

İronik söylemin sıkça başvurduğu bir yöntem de sembolik bir dille, 

doğrudan söylendiğinde “kaba bir realite”den öteye geçmeyeni daha ılımlı 
hale getirmektir. Bu durum insanın kaçınılmaz yaşaması gereken “ölüm”ü 

dahi daha makul bir halde sunmayı sağlar. Taşlıova’nın Ayaktan Dar adlı 

şiirinde bu durum son derece çarpıcı bir biçimde ele alınır: 

Bir gemi yüklenmiş gider, Tabi herkes binecekmiş, 

Baştan geniş, ayaktan dar. Dört kaptanlı o gemiye, 

Dört kaptanı hizmet eder, Bir sığnağa inecekmiş 

İçinde bir tek yolcu var. Dört tarafı toprak duvar, 

Bu giden gemi benmişim 

Yorgundum, fark edemedim, 

ŞEREF diye bağırdılar, 

 Baktım ki kapanmış mezar.8 

Yaşamdaki kaba realitenin sunumu, şairler ya da ozanlar tarafından 

söz düzleminde sembolik boyuta taşınarak soğuk yüzünden kurtarılır. 

İnsanın yaşam süresince kendi üzerine bir türlü konduramadığı ölüm, 

Taşlıova’nın şiirinde gemi sembolüyle bütünleşerek bir fark ediş imgesi 

biçimine dönüşür. Zira; “Bu giden gemi benmişim, yorgundum 

farkedemedim” ibareleri sürekli ötelenen ama kaçınılmaz olan ölümün bir 

gün herkesi yakalayacağına göndermede bulunur.  Ölüm anının reel 

düzlemdeki bilinmezliğini ve ölümü deneyimlemenin ancak bireysel olarak 

mümkün olacağını ima eden şiirde dünyalık yaşamın bir gün herkes için 

biteceği yine ironik biçimde sunulur. 

Toplumsal İçermeler 

Bireysel anlamda kendilik değerlerinden uzaklaşan, geçmişini ve 

geleceğini bilmeden yaşayan insanlar topluluğu sürü olmaktan öteye 

8 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s.227. 
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geçemezler. Toplumsal yapıdaki bozukluklar bir zincirin halkaları gibi 

toplumdaki tüm insanları kapsayan bir süreçtir. Şairler toplumsal yapıdaki 

aksayan yönleri her zaman doğrudan ve kaba bir söylemle dile getirmezler. 

Sözlerine gizli anlamlar, abartılar, zıtlıklar yükleyerek hem ilgi çekici hem 

de daha derin bir anlam yükler. Şeref Taşlıova’nın Hayal Şehri adlı şiiri bu 

söylem türünün en güzel örneklerindendir: 

 

Hayal Şehri 
Bir hayal şehrine uğradı yolum, Bir karınca gökte turna avlıyor, 

Topraktan yağmurlar yağar havaya Örümcekler kurt peşine havlıyor, 

Serçe tırpan almış, ördek tırmığı, Fare gitmiş, balinayı avlıyor 

Deve ayak üstü çıkmış yuvaya Su içerken bir fil düşmüş kovaya. 

 

Zürafa teknede yoğurmuş hamur, Çekirgeyi çoban tuttum koyuna, 

Sincap duvar yapar, aslan da çamur, Onbeş metre şal istedi boyuna 

Leylek kaplanlara çıkarmış emir, Topla sinek davet etmiş köyüne 

Demiş hemen çadır kurun ovaya. Akrep lokman olmuş çıkmış devaya 

 

Keklik otel açmış, ceylan müşteri, Âriftir benim bu sözüm bilen  
Baykuş gelenleri alır içeri, Anlayıp içinden hissesin alan,  

Geyik meddah olmuş açar hüneri ŞEREF bunu söyler, sanmayın yalan, 

Kelebekler el kaldırmış duaya Tabiatı birleştirdim rüyaya.9   

 

Âşık, toplumsal düzen içerisinde olan ile olması gereken arasındaki 

zıtlığı, sembolik bir söylemde ve ironik bir üslupla dile getirir. Fabl türüne 

yakın biçimde kurgulanan bakış açısıyla distopik bir dünya sunan âşık, 

Orwel’ın Hayvan Çiftliği romanının benzeri bir yapı ile sosyal eleştiri yapar. 

Şiirde ehil olmayan kişilerin hak etmediği makamlarda ve mevkilerde yer 

aldığı hayvanlar âleminin simgesel görünümü ile insanlara atfedilir. Zira adı 

geçen hayvanların özellikleri ile yetenekleri başka yaptıkları iş başkadır. 

“Karıncanın gökte turna avlaması, örümceğin kurt peşinde koşması, farenin 

balina avına çıkması” mümkün olmayacak durumlardır.   

Akrep gibi zehrinden insanı öldüren bir böcek lokman olmuş da deva 

dağıtır. Ya da geyik meddah olmuş da hüner sergiler. Yalnızca bu iki 

hayvanın özellikleri ve şiirde yüklendikleri görevleri bile ironik anlatımın 

nasıl bir zıtlık üzerine kurgulandığını gösterecektir. Liyakat sahibi 

olmayanların layık olmadıkları görevlerle yaşadıkları çevreyi nasıl 

                                                        
9 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s.307. 
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zehirleyecekleri akrep, boş sözlerle etrafındakileri oyalayacak kişiler ise 

geyik simgesi ile sunulurken toplumsal çürümenin nedenlerine de 

göndermede bulunulur. 

Toplumsal eleştiri içerisinde özellikle belirli gruplar da Şeref 

Taşlıova’dan nasibini alırlar. Özellikle şair olarak geçinenler ve siyasetçiler 

için ayrı eleştiriler yer alır. Töredi şiirinde şair geçinenleri eleştirirken, 

aslında sanatın ve sanatçının itibarının düşürüldüğü gerçeğine göndermede 

bulunur. 

Türkiye’de son yıllarda maşallah, Cevizin dalına vişne aşladı, 

Mantar gibi biten şair töredi! Sanatın canını yaktı, haşladı, 

Şairlere yardım eylesin Allah, ŞEREF, gördü utanmaya başladı, 

Horoz gibi öten şair töredi! Şekere şap katan şair töredi!10  

Toplumsal düzenin bozukluğuyla eşdeğerolarak sanatın ve sanatçının 

da yozlaşması Taşlıova’nın gündemindedir. Modern hayatın ve tüketim 

toplumunun dayattığı metaların sanata da aksederek gelecek nesilleri 

dejenere edişi Perişan Ettiler şiirinde şu şekilde dile getirilir: 

Anlaşılmaz yeni müzikler çıktı, Araya soktular fitne fesadı, 

Dilimizi perişan ettiler, Beyinleri bozuk, yürekler katı 

Anlayan usandı, dinleyen bıktı, Ecdat yadigârı millî sanatı, 

Hâlimizi perperişan ettiler. Malımızı perperişan ettiler. 

Oğlunun dilinden anlamaz ana, 

Dede ile torun gelmez yan yana, 

Bülbül suskun kalmış bahçe virane, 

Gülümüzü perperişan ettiler. 

Düğünü unuttuk toyu unuttuk, ŞEREF der ki, kendimizi haşladık, 

Şehre taşındık köyü unuttuk, Millî sanat müzikleri taşladık, 

Tarihe küs olduk soyu unuttuk, Yamyam tamtam pop müziğe başladık, 

Yılımızı perperişan ettiler. Telimizi perperişan ettiler.11  

Benliği tümleyen değerlerin yok sayıldığı ve bu sayede toplumun da 

temel dinamiklerinin yok olacağı kaygısı şiirin ana izleğidir. Kimliğini 

kaybeden bireylerin ve toplumun perişan olacağı gerçeği üzerinden sanatın 

ve dilin yozlaştırıldığına vurgu yapılır. Sanatın/müziğin milli olmaktan 

10 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s.369. 
11 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s.561-562. 
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çıkarılması ile aslında milletin de kendilik değerlerinden uzaklaştığı ana ile 

oğlun birbirinin dilinden anlamadığı ibareleriyle somutlanır. Toplumların 

geleceğe doğru akışını sağlayan türkülerin yok sayılarak yerine uydurma ve 

yapay müziklerle yine aynı paralelde yazılan sözlerin bir moda hastalığı 

halini aldığına vurgu yapan Taşlıova yapay zevklerin doğallığı yok ederek 

kimlik kaybına uğrayacağımız gerçeğine de böylelikle vurgu yapar. 

Sonuç 

Sanat, yalnızca var olan gerçeği olduğu şekliyle okura aktarma biçimi 

değildir. Zira öyle olsa idi, bütün insanlar sanatkar olurdu. Sanatçı 

gördüğünü uygun anlatım biçimlerine dönüştürerek, onu daha anlaşılır hale 

getirerek aktarmak durumundadır. Sanatçı, özellikle toplumun bilinçaltında 

var olan kodları dönüştürerek yaratıcı muhayyilesinin imbiğinden geçirmek 

durumundadır. Bu sayede toplumun aksayan yönlerini kimseyi çok fazla 

kırmadan eleştirmeyi bilir.  

Geleneğin ve kültürün kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan âşıklar da 

yaşamın içerisinde sıradan bakışların göremeyeceği aksaklıkları sözün 

gizemi aracılığıyla sunarlar. Âşık Şeref Taşlıova da eleştirel tarzda söylediği 

şiirlerinde genellikle ironik bir anlatım kullanarak gerçeği kaba realiteden 

kurtarır. Özellikle de bireyin ve toplumun özündeki değerlere sahip çıkarak 

kendilik değerlerine sahip çıkması gerçeğini bu doğrultuda sunar.  
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TOPRAĞIN SESE DÖNÜŞÜMÜ:  

ŞEREF TAŞLIOVA’DA TARİH, KÜLTÜR VE 

GELECEK NESİL ALGISI 

Mitat DURMUŞ
*
 

İstanbul denilince nasıl ki aklımıza Fatih Sultan Mehmet, Kendi Gök 

Kubbemiz altında bizi cetlerin mağfiret iklimine çağıran “Süleymaniye’de 

Bayram Sabahı”nı anlatan Yahya Kemal; Boğaziçi’ne oturup bir türkü 

tutturan Orhan Veli ve; 

“Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;  

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.  

İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim;  

O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim.  

Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;  

Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.  

Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,  
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.  

İstanbul benim canim;  

Vatanim da vatanim...  

İstanbul, İstanbul...” diyen Necip Fazıl Kısakürek 

geliyorsa; Kars-Ardahan- Iğdır / Çıldır denilince de akla başta Oğuzların 

Çavuldur boyu olmak üzere Sultan Alpaslan, “Ehli İslam olan işitsin bilsin. 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana” diyen ve bu söyleyişi ile sınır 

boylarının sınır taşı olan Aşık Şenlik ve; 
“Türk’e geçit, hem de il olmuş bura, 

Gülden isim almış, gül olmuş bura, 

Sultan Alpaslan’a yol olmuş bura, 

Yiğidi de güzel bayı da güzel.” diyen Şeref Taşlıova 

gelir. 
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Toprağın vatan oluş sırrı tarihte, söze dönüşme sırrı ise şairlerin 

ozanların dilinde saklanır. Tarih olarak toprağı bizleştiren / fetheden 

Sultanlar, onun üzerine devlet mührünü vururken; şairler, ozanlar da gönül 

mührünü vururlar. Bu sebeple olsa gerek Mehmet Emin Yurdakul; 

“Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et; 
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,  

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;” diyerek 

toprağın sese dönüşümünü ifade eder.  

Tarihe altın harflerle yazdığımız Çanakkale’ye gittiğinizde 

Çanakkale’nin dağı, taşı, toprağı konuklarına çok yüksek bir perdeden;  

“Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın 

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, 

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.” dizeleriyle seslenir. 

Çıldır Gülyüzü Köyü doğumlu Şeref Taşlıova’nın memleketine ister 

Ardahan üzerinden, isterseniz Kars üzerinden gittiğinizde ise Çıldır sizi; “Ne 

Mutlu Türküm Diyene!” yazısı ile karşılar. Türkiye’nin serhat ilçesi olan 

Çıldır’ın sizi böylesi bir mağfiret iklimine çağırması, bu coğrafyanın tarihi 

düşünüldüğünde hiç de boşuna değildir. Çıldır’dan Ardahan’a gelince yine 

bu coğrafyanın toprağı sizi; “Önce Vatan!” ifadesi ile karşılar. İşte Şeref 

Taşlıova böylesi bir coğrafyanın çocuğu olarak dünyaya merhaba der. Ozana 

söz söyleme kudreti katan, yaşadığı topraklar olmuştur. O, yaşadığı 

coğrafyaya benzer. Bu toprakların sosyo-kültürel belleği Taşlıova aracılığı 

ile söze ve sese dönüşür. Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nde “Vücûdun 

kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandır.” (İnsanın hamurunun mayası vatan 

toprağıdır) diyerek ifade ettiği düşüncenin bir yansıması da “Gözesinden 

çıkan sular akışından bellidir.”1 diyerek bu topraklarda Ş. Talıova ile çıkar 

karşımıza. 

Salt toprak bunları söylerken, bu topraklarda yaşamış bin yıllık sözlü 

kültür ise, Taşlıova’nın sazında tel, dilinde söz olmuştur. Bu bakımdan Şeref 

Taşlıova’nın şiirlerine akan tarih onun yaşamına da yön vermiş gibidir.  

“Kimliğimin suretini çıkardım, 

Üstünde yıldızım ayım yazılı. 

Babam Hacı, anam Nergiz’dir benim, 

Dinim İslam, Türk’tür soyum yazılı”2 

                                                        
1 Mete Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, MEB Yay., Ank. 2010, s.681 
2 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri s.45 
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İlk kez türkü söylemeye başlaması ilkokul III. sınıftır ve ilk söylediği 

türkü, buram buram toprak kokan Anadolu insanının tarihsel trajedisini 

yansıtan Yemen Türküsüdür.3 Anadolu’dan Yemen’e gidip de geri 

dönemeyen insanımıza -âşık- çocuk yaşında yürek sıcaklığını açar. Sahneye 

ilk adım atışı ise bu topraklara ilk gelişimizle ilişkilidir. 1964’te Alpaslan’ın 

Anadolu’ya / Kars’a Girişinin 900. Yılı Fetih Şenlikleri dolayısıyla 

düzenlenen etkinlikte Şeref Taşlıova sahnelerle tanışmış olur.4 Sultan 

Alpaslan’ın Anadolu’ya gelişi dolayısıyla hazırlanmış bir şenlikte topluluk 

karşısına çıkıyor olması bir bakıma ozanın sözlerine de istikamet kazandırır. 

Artık sahne Anadolu olmuştur. Anadolu’nun tarihsel ve kültürel birikimi 

Taşlıova ile sese dönüşecektir. Bu ses ile yine âşık ilk ödülünü tarihsel bir 

etkinlikle alır. Şeref Taşlıova, 1973’te Cumhuriyetin 50. Yıldönümünde 

Korkut Ata Kültür Şenliklerinde üç dalda birincilik ödülü alır. Tarihsel 

sürecin akışına ve bu akıştaki güzelliğe bakın ki Şeref Taşlıova adına ilk kez 

bir sempozyum düzenleniyor ve bu sempozyum Taşlıova’nın sese 

dönüşmesine vesile olan doğduğu topraklar üzerinde gerçekleşiyor.5  

Şeref Taşlıova’nın yaşamına tarih böylesine sirayet ederken, onun 

tarihi nasıl algıladığına da değinmek gerekir.  

Türk şairlerinin tarih algısı II. Meşrutiyet öncesi ve sonrasındaki 

sosyo-kültürel değişimlere bağlı olarak şekillenir. 

19. yüzyılın ortalarından beri batı dünyasındaki Türkoloji

çalışmalarının önemli bir aşama kat etmiş olması, Türk tarihini Osmanlı ve 

Selçuklu tarihi olmaktan çok daha ötelere götürür olmuştur. Tarihin 

böylesine geniş ve engin bir maziye açılması beraberinde kültürün ve 

coğrafyanın da algılandığı mekânları değiştirmiş ve çok eskilere 

götürmüştür. Ziya Gökalp’ın ‘vatan büyük ve müebbet bir ülkedir’ diyerek 

genişlettiği vatan algısı özellikle batı dünyasında yapılan Türkoloji 

çalışmalarının bir yansıması olarak karşımıza çıkar.  Thomson’ın ve 

Radloff’un çalışmalarının yanı sıra adını sayamayacağımız pek çok 

araştırmacının çalışmaları bu algının temellendiği ve beslendiği kaynaklar 

olur.  

3 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri s.9 
4 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri s.15 
5 Yaşayan Kültür Hazinesi; Şeref Taşlıova Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, 5 Haziran 2010, 

Ardahan 
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Ahmet Vefik Paşa’nın, Şemsettin Sami’nin çalışmaları da kültür, 

vatan ve tarih algımızın istikametini tayin eder. Osmanlı tarihçiliğinde 

1071’in ötesine geçemeyen tarihi bilincimiz, yabancıların yaptığı 

çalışmalarla Asya’nın içlerine kadar uzanır hâle gelmiştir. Kavimlerin göçü 

tarihi üzerine yapılan akademik çalışmalar dünya tarihinde olduğu gibi Türk 

tarihinde de önemli değişikliklere sebep olur. Fakat burada dikkat edilmesi, 

üzerinde durulması gereken husus; Anadolu’nun en ücra köylerinden birinde 

(Gülyüzü) ilkokul bitirdikten sonra karşılaşılan çeşitli talihsizlikler 

yüzünden Cılavuz Köy Enstitüsüne kayıt yaptırıp devam dahi edememiş bir 

Anadolu çocuğunun tarihi algılama düzeyine baktığımızda, yüksek bir bilgi 

ve hissediş seviyesiyle karşılaşırız.  

Âşık Şeref Taşlıova’nın gençlik ve çocukluk yıllarında batı 

dünyasında yapılan akademik Türkoloji çalışmalarını okuma ihtimali 

olmadan, mensubu olduğu ulusun tarihine ilişkin bilgi birikimi nereden gelir 

sorusu, üzerinde özenle durulması gereken bir sorudur. 

Bu, sosyo-kültürel belleğin sözle taşınmasının bir görünümü olmakla 

birlikte, O’nun dede-babalarının ya da baba-dedelerinin bu tarihsel 

gerçekliğin içinden gelmiş olmasından kaynaklanır. Sözlü kültür ve içi 

acılarla dolu göç hikâyeleri ozanın tarihi, kültürü ve bunları üzerinde 

barındıran vatanı algılamasında temel belirleyici olmuştur. 

Kafkaslarda Borçalı’dan Sovyet Rusya’nın uygulamalarının bir 

sonucu olarak dünyanın dört bir yanına olduğu gibi Anadolu’ya da göç eden 

ailelerden birisinin çocuğu olarak Âşık Şeref Taşlıova büyük ve müebbet 

vatan olan topraklardan Anadolu’ya gelir.  

Dolayısıyla onda vatan ve tarih algısı Ziya Gökalp’ın tanımladığı tarih 

ve vatan algısıyla bir yaşamsal öğreti olarak özdeşleşir. Bu sebeple Taşlıova 

halk şiirimizde bir Kafkas Kartalı gibi yükselir. 

Ondaki vatan Tiyanşan Kadırgan dağlarına kadar uzanır. Yıldırım 

sesli bir Manasçı gibi vatan coğrafyasını Manas’tan-Altaylar’dan başlatarak 

Anadolu’ya kadar genişletir.  

“Elde Kopuz Dede Korkut çağından, 

Ahmet Yesevi’nin aşk ocağından, 

Türkmen obasından, Manas bağından 

Orta Asya, Altaylar’dan gelmişiz.”6 der.                                                

                                                        
6 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri, s. 650 
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Yine 1973’te yazdığı bir başka şiirinde ise; 

“Asya’dan gelmiş aslımız, Teomanlar, Mete Hanlar, 

Oğuz boyundan neslimiz, Attilalar, Alpaslanlar, 

Cihanda yoktur mislimiz, Osmanlar, Fatih Sultanlar, 

Bu şan senin Türk gençliği Meydan senin Türk gençliği.”7  

Diyerek tarihi ile arasına uçurumlar koyan, kendini tanımak ve 

tanımlamakta güçlük çeken gençliğe umut ve güven aşılamak ister. Çünkü 

âşık çok iyi bilmektedir ki, Bahtiyar Vahapzade’nin dediği gibi ‘geçmişini 

bilmeyenlerin geleceğine kurşun atarlar.’ 

Âşık Şeref Taşlıova, tarihi, bir bilinçlenme düzeyi olarak görür. Genç 

nesillerin bilincini besleyen ve gençliğe her dem kendilik sürecini hatırlatan 

bir değerler dizgesi olarak bakar. Değerler dizgesi ile kurulacak rabıtanın 

bozulmasını engelleyen temel unsur Taşlıova’ya göre ‘tarih ve vatan’dır.  

Sarıkamış’ta binlerce evladımız değerler dizgemizi besleyen unsurlar 

konumunda olmasına rağmen Kazım Karabekir Paşa’nın, dönemin Genel 

Kurmay Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürü Seyfi Bey’e Temmuz 1918 

tarihinde gönderdiği mektupta:  

“Gelmediniz ki dertleşelim, koca Kars Vilayeti! Bari bir gazete 

muharriri gelebilseydi. Ben inanıyorum ki, artık insan olduğumuzu cihana 

gösterebileceğiz. Fakat ne yazık! Alman ve Avusturya muharrirleri lazım 

geldiği gibi seyrüseferlerini yaptılar, eserlerini yazdılar, milletlerine bu ufku 

da seyrettirdiler de bu milletin, bu zavallı Türk’ün ne bir mebusu, ne bir ayanı 

ne de bir gazetecisi görünmedi… 

(…) Şunu her an görüyorum ki, subaylarımız ve erlerimiz emselsiz 

fedakârlıklar 

yaptı… Bunlar için titremeyen kalpleri Allah titretsin.”8 diyerek 

sitemlerini bildirirken; 

7 Taşlıova, Âşık Şeref Taşlıova Hayatı ve Şiirleri., s.158 
8 Mitat Durmuş, “Şairlerimizin Çanakkale Yenilgisi”, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi 

Anma Günü, “Çanakkale Zaferi" Konulu Panel, Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu 

Konferans Salonu, 18 Mart 2008 
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Bu toprakların acısını yüreğine kilim nakışı gibi işleyen Şeref 

Taşlıova;  

“Allahuekber, Soğanlı, (…)ŞEREF’in bir destanı var, 

Döşü kar, başı dumanlı, Candan aziz vatanı var, 

Nice şehit delikanlı, Şehitlerin al kanı var, 

Her dağında Sarıkamış. Bayrağında Sarıkamış”9 

 

diyerek toprağımıza ses olmuştur. 

Taşlıova, sadece doğup büyüdüğü toprakların sesi olmakla da 

yetinmemiş Anadolu’yu, Türkistan’ı ve Balkanları boydan boya şiirleri ile 

dolaşmıştır. 

Kültürel bellek mekânlarımızı daima canlı tutmuş, genç nesillerin bu 

mekânlarla ruhsal birleşimini kurmak istemiştir. O’nun şiirlerinde 

Çanakkale’den Çıldır’a, Malazgirt’ten Niğbolu ve Galiçya’ya Yemen’den 

Kosova’ya kadar uzanan geniş bir vatan ufkunda dolaşırız. 

“Malazgirt. Niğbolu, Galiçya, Yemen, 
Preveze, Kosovay’la Çaldıran, 

İşte Çanakkale, dillere destan, 

Bu vatan uğruna, bayrak uğruna.”10 

 

Vatan, tarih, kültür, bayrak uğruna bir ömrü söze ve saza dönüştüren 

Âşık Şeref Taşlıova, bizi üstünde yaşadığımız toprağın bilgisine ulaştırdığı 

için aşıklık geleneğimizin daima yaşayan ismi olarak kalacaktır. 
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DURSUN AKÇAM’IN ÖLÜ EKMEĞİ’NE 

EKOELEŞTİREL YAKLAŞIM 

Yavuz Sinan ULU 

Giriş 

Gün geçtikçe hayatımızda etkilerini daha sık ve etkili bir şekilde 

hissettiğimiz küresel ısınma, ormanların yok olması, evsel ve endüstriyel 

atıkların doğaya serbestçe bırakılmasıyla oluşan kirlilik, müsilaj, bitki ve 

hayvan türlerinin azalması ve hatta yok olması, yaşam alanlarının daralması, 

toprağın yanlış kullanımı, çarpık kentleşme, artan nüfus ve benzeri sorunlar 

insanları acil ve köklü önlemler almaya zorlamaktadır. İnsanın doğaya 

mutlak hâkim olduğu düşüncesinin birçok sorunu beraberinde getirdiği ve 

üzerinde yaşadığımız dünyadan başka bir yerde yaşayamayacağımız gerçeği, 

sorunun merkezini oluşturan insanın yine bu noktada etkili ve çözüm odaklı 

çalışmalar yapmasını gerekli kılmıştır. İnsanoğlunun baskın bir benmerkezci 

yaklaşımla doğayı tahrip etmesi noktasında tek ve sürekli çözüm, doğaya 

karşı daha bilinçli insan yetiştirmek ve en azından mevcut insan topluluğuna 

çevre bilincini kazandırmak olarak görülmektedir. Bu görüşten hareketle 

ortaya çıkan ekoeleştiri, doğanın edebî eserlere nasıl ve ne ölçüde yansıdığını 

ve edebî metinlerdeki işlevini irdeleyerek çevreye karşı duyarlı insan 

yaratma fikrini savunan bir yazın akımıdır.  “Ekoeleştiri, edebiyat eleştirisi 

ve kuramları içinde, edebiyat ve kültür metinlerini çevreci bir bakış açısıyla 

yorumlayan, edebiyat ile çevre, ekoloji ile kültür arasındaki ilişkileri 

inceleyen tek akımdır.”1 Doğanın tahribatının sosyokültürel sebeplerini ve 

toplum üzerindeki sosyokültürel etkilerini insan ve toplum gerçeğini göz 

önünde bulundurarak geniş bir perspektifte sorgulayan ekoeleştiri, “en geniş 

tanımıyla, insanla insandışı arasındaki ilişkinin insanlığın kültürel tarihi 

Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

uluyavuzsinan@gmail.com 
1 Serpil Oppermann, Ekoeleştiri Çevre ve Edebiyat, Phoenix Yayınevi, Ankara 2012, s. 9. 
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boyunca incelenmesi ve bizzat “insan” kavramının eleştirel bir 

incelemesidir.”2 İnsanın doğayı sınırsız ve tükenmez bir kaynak olarak görüp 

onu bencilce sömüren, diğer canlılara yaşam hakkı tanımayan veya yok 

sayan zihniyeti ekoeleştirinin hedefindedir.    

Sanayileşmeyle birlikte artan üretim ham madde ihtiyacını ortaya 

çıkarır ve bu ihtiyacın karşılanması için doğa, ekonomik çıkarlar uğruna 

bilinçsizce ve hızla tahrip edilir.   Ekoleştirinin ortaya çıkışında sanayileşme 

sonrasında çevreye duyarlı birtakım insan gruplarının örgütlenmesinin ve 

çevreye duyarlılık konusunda halkı bilinçlendirme amacının çok büyük 

önemi olduğu söylenebilir. İlk olarak 1978’de William Rueckert’in 

“Literature and Ecology” adlı makalesinde tanımlanan ekoeleştiri, edebiyat 

çalışmalarında akademik bir alan olarak ABD’de 1992 yılında ASLE’nin 

(Association for the Study of Literature and Environment) [Edebiyat ve 

Çevre Çalışmaları Derneği] kurulmasıyla ortaya çıkar ve böylelikle 

kurumsal bir kimlik kazanır.3 Çevre sorunlarının artmasıyla doğru orantılı 

olarak artan çevre duyarlılığını merkeze alan eserlerin yazılması, çevreye 

karşı farkındalığın yükselmesi, ekoeleştirinin gittikçe güçlenmesini sağlar. 

Ekoeleştiriye göre insan, evrendeki bütün canlılarla ortak yaşam 

alanına sahip olması bakımından eşittir. İnsan, doğanın hâkimi değil, onun 

yalnız bir parçası, doğa zincirinin bir halkasıdır. Doğadaki bütün canlılar 

zincirin birer halkaları gibi birbirine bağlıdır. Halkalardan birine verilen 

zarar tüm ekosistemin bozulması tehlikesini ortaya çıkarır. İnsanın faydacı 

bir anlayışla doğanın kendi hizmetine sunulduğunu sanması, biyotik 

topluluğun bütünlüğünü, dengesini ve güzelliğini kendi çıkarı için bozmaya 

çalışması4 tehlikenin temelini teşkil eder. Ekoeleştiri temelde doğal yaşamı 

tehdit eden çevre sorunlarına karşı insanın çevresel bir bilinç kazanmasını 

sağlamaya ve böylece doğanın insan tarafından tahribatını engellemeye 

çalışır. 

Dursun Akçam (1927-2003), toplum sorunlarını gerçekçi bir bakış 

açısı ve üslupla anlatan bir yazardır. 1950’lerden sonra yükselen köy 

                                                        
2 Greg Garrard, Ekoeleştiri Ekoloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar, Kolektif Kitap, 

İstanbul 2020, s. 17. 
3 Oppermann, Ekoeleştiri Çevre ve Edebiyat,  s. 10-11. 
4 Ufuk Özdağ, Edebiyat ve Toprak Etiği Amerikan Doğa Yazınında Leopold’cu Düşünce, Ürün 

Yayınları, Ankara 2017s. 29. 
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edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan yazar, sanata dair görüşlerini 

şöyle ifade eder:  

“Sanatçı biçim kaygıları yanında toplum sorunlarından da 

sorumlu kişidir. Yaşamı değiştirmek, iyiye, güzele, doğruya 

yöneltmek görevi sanatın özünde vardır. (…) Sanatı bir amaç 

değil, araç olarak görenlerdenim. Öykülerimin bir mesaj 

iletmesini isterim okuyana. Öykünün başını, sonunu 

düşünmeden başlayamam yazmaya. Sorumsuz bir duygunun 

değil, sorumlu bir düşüncenin buyruğunda yürüsün isterim 

kalemim. Söz oyunlarını gereksiz sayarım. (…) Açlıktan çınar 

gibi sararan insanı, yük altında iki büklüm bir hamalı görür 

benim gözlerim.”5  

İdeolojiyi sanattan ayrı tutmayan Akçam, sadece gerçekliği 

yansıtmakla kalmaz, eleştirel bir tavırla köylünün sömürülmesinin ve 

sefaletinin sorumlularını da irdeler. Yazar, toplumsalcı gerçekçiliğe yakındır 

ancak eserlerinde eleştirel gerçekçilik ağır basar.6 Sanatı toplum gerçeklerini 

anlatmak için bir araç olarak gören yazarın, dil ve üslûbu da bu düşünceye 

uygun olarak şekillenir. Yerel söyleyişlere, deyim ve atasözlerine sıklıkla yer 

veren yazar, Türkçenin tüm imkânlarından faydalanarak insan gerçeğine ve 

sistemin sorunlarına odaklanır.    

1969 yılında yayımlanan Ölü Ekmeği, Dursun Akçam’ın Maral’dan 

sonra yayımlanan ikinci hikâye kitabıdır. Kitapta “Şeher Tayfası”, “Tezek 

Payı”, “Kahraman”, “Ölü Ekmeği”, “Pantol”, “Kiraz”, “Seher”, “Kurban”, 

“Bade”, “Yoğurt” ve “Oğlan Uşağı” olmak üzere toplam 11 hikâye yer alır. 

Hikâyelerin hepsinde köylülerin yoksulluğa karşı verdiği yaşam mücadelesi 

ve insanın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan tükenişi anlatılır. Hikâyelerin 

çoğunun başkişisi çocuklardır. Çocukların saf, temiz, önyargısız ve samimi 

dünyalarından köy gerçeği derin çatışmalar aracılığıyla kurgulanır. 

Ardahan’da doğup büyüyen Dursun Akçam, hikâyelerinde çevresel mekân 

olarak Doğu Anadolu coğrafyasını işler. Yazarın yetiştiği çevrede tanık 

oldukları hikâyelerinin kurgusunda önemli yer tutar. 

5 Dursun Akçam, “Öykü Nedir?”, Türk Dili Dergisi, Türk Öykücülüğü Özel  Sayısı, Sayı 286, 

(Temmuz 1975), s. 124. 
6 Vecihi Timuroğlu, Dursun Akçam’ı Anmak, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2004, s. 130. 
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Bu çalışmada Dursun Akçam’ın Ölü Ekmeği’nde yer alan hikâyeleri 

ekoeleştirinin öne çıkardığı çevre-insan ilişkisi bağlamında kültür, 

ekofeminizm, köy-kent perspektifi, bireyleşme ve metalaşma açısından 

irdelenecektir. Bir yaşam biçimi olan kültür, bütün alt başlıkları kapsayan bir 

kavramdır. Ancak kültür başlığı altında, geniş kitleler tarafından 

benimsenerek geleneğe dönüşmüş davranış ve ritüeller üzerinde durulacak, 

diğer başlıklarda kültürün yansımaları öne çıkan yönleriyle ayrıntılı olarak 

incelenecektir.  

Ekoeleştiri Bağlamında Ölü Ekmeği      

1. Köylü-Kentli Perspektifinden Doğaya Bakış 

19. yüzyılda sanayileşmeyle birlikte hızlanan kentleşme süreci, 

köyden kente göç olgusunu ortaya çıkararak ekonomik, sosyolojik ve 

kültürel değişimleri beraberinde getirir. Köy yaşamı, doğayla iç içe olmayı 

ya da onunla mücadele etmeyi öne çıkarırken; kent yaşamı ticaret ve 

memuriyet üzerine kurulur. Köy ve kentte yaşayan insanların sosyal ve 

ekonomik şartlarının farklılığı, farklı yaşam biçimini ve zihniyeti de ortaya 

çıkarır. Bu farklılık doğaya bakış açısında da kendini gösterir. Kente doğru 

gidildikçe doğanın gündelik hayattaki yeri ve önemi azalır. Kentlerin 

oluşumunun merkezinde ekonomik kaygılar yer alırken çevre bilinci çoğu 

zaman göz ardı edilir. Bunun sonucu olarak kentler doğayı tahrip ederek, ona 

hükmetmeye çalışarak, sınırlarını daraltarak ve yok sayarak inşa edilir. 

Kentliler için doğa, yoksun olunan şeye duyulan merak ve kentin kaotik 

ortamından uzaklaşma arzusuyla var olur. Köyde ise durum farklıdır. Köylü 

doğayı yaşamının önemli bir parçası olarak görür ve onunla bütünleşerek 

uyum içinde yaşamayı arzular. Çünkü yaşam alanı ve geçim kaynağı 

açısından doğaya bağımlıdır.         

Ölü Ekmeği kitabındaki ilk hikâye olan “Şeher Tayfası”, köylü ve 

şehirliler arasındaki sosyolojik, düşünsel ve ekonomik farklılıkların doğaya 

bakış açısına yansımasını merkeze alan bir eserdir. Safo, yaralı inekleri 

Ceyran’ı otlatmaktayken Şero, ormana piknik yapmaya gelen “şeher 

tayfasını” görmeye gideceklerini söyler ve Safo’yu kendileriyle birlikte 

gelmeye ikna eder. Üç çocuk şehirlileri uzaktan seyretmeye başlar. Daha 

önce defalarca şehirlileri gözleyen, piknikten arta kalanları yemek için 

sabırsızlanan Şero gördüklerine şaşırmazken; Safo, şehirlilerin kadın-erkek 

karışık, rahatça eğlenmeleri karşısında hayrete düşer. Bir süre sonra inekler 
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piknik alanına girer ve piknik yapan çocuklardan biri ineğin dışkısına 

basarak düşer. Kızın annesi ve diğerleri Şero’ya kızıp köylülere dair olumsuz 

görüşlerini aktarır. Orman görevlisini çağırıp görevini ihmal ettiğini, 

köylüleri piknik alanına ve ormana sokmaması gerektiğini hatırlatırlar. 

Safo’nun ineği Ceyran’ın durumu kötüleşir. Safo, şehirlilere ineğin ölmek 

üzere olduğunu söyler ve onu kesmeleri için yardım etmelerini ister; ancak 

beklediği yardımı alamaz. Çok geçmeden Ceyran ölür. İneğin ölüm haberini 

alan köylüler büyük bir telaş ve üzüntüyle olay yerine gelir. Ağıtlar yakılır. 

Şehirliler, köylülerin durumuna aldırış etmeden sohbete ve eğlenmeye 

devam eder. Bunu gören öfkeli kalabalık şehirlilerin üzerine doğru hücum 

eder. 

Doğa, köylülerin hayatının merkezindedir. Yemek yeme, uyuma, 

uyanma gibi günlük yaşam pratikleri doğanın şartlarına göre düzenlenir. 

Köylülerin geçimini sağlayacak başka bir şeyin olmaması onların doğayla 

bütünleşmesine neden olduğu gibi uyumlu bir doğa-insan ilişkisini zorunlu 

kılar. İnsan doğaya egemen olamayacağına göre insanlar doğaya uyum 

sağlayıp hayatlarını sürdürmeye gayret göstermiştir. Doğa ve insan 

arasındaki bu zorunlu ilişki insanın doğaya vefa bağıyla da bağlanıp onu 

içselleştirmesini sağlar. Köylülerin hayvanlarına isim vermesi, onlar 

hastalandıklarında ya da öldüklerinde sevdikleri bir insanmış gibi üzülüp 

kahrolmaları Anadolu’da hayvanın doğumu ya da ölümünden sonra, bir 

insan doğmuş ya da ölmüş gibi, hayvan sahibinin evine yapılan ziyaretler ve 

bunun çevresinde gelişen ritüeller köylüler ve doğa arasındaki bağın somut 

yansımaları olarak düşünülebilir. Hikâyede hastalığından dolayı bir şey 

yemeyen Ceyran’ı iyileştirmek için üç çocuğun kendi ağızlarında otu 

çiğneyip Ceyran’a yedirmeye çalışmaları, sürüdeki dört aylık dananın 

boynuna nazar boncuğu asmaları ve Safo’nun annesinin Ceyran öldükten 

sonra yaktığı şu ağıt köylünün hayvanlara ve doğaya yalnızca ekonomik 

bağlarla bağlanmadıklarını, aralarında güçlü ve samimi bir sevgi bağının 

oluştuğunu gösterir:   

“Ceyran anam öldü mü, çıralarım söndü mü? 

(…) 

Dili yok derdini söyleyemedi 

Yanıkara vurdu aman vermedi 
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Ceyran inek öldü yaram var benim.”7 

Safo’nun annesinin ölen inek için kullandığı “Ceyran anam” ifadesi 

ineğin ailedeki ve bireyin dünyasındaki önemini açıklar. Anne; karşılıksız 

sevgi bağıyla bağlanan, besleyen, büyüten, koruyan özellikleriyle insanın 

hayatındaki en önemli kişilerin başında gelir. İneği “anne”yle bütünleştiren 

ve yücelten anlayış; doğaya, canlıya, kendisinin yaşamasını sağlayan varlığa 

karşı duyulan saygı ve vefanın tezahürüdür. Hikâyede Ceyran’ın cesedi 

götürülürken köylünün davranış biçimi bu tespiti örneklendirir: “Ceyran’ın 

ölüsünü bir kağnıya yüklediler. Kağnı ağır ağır giderken köylüler bir 

cenazenin arkasından gider gibi saygılı yürüyorlardı.”8 

Hikâyede köylülerin yanı sıra köyün yakınlarındaki ormana pikniğe 

gelen şehirlilerin doğaya bakış açısı da dikkat çeker. Şehirlilerin doğaya 

bakışını, onların köylüye bakış açısı şekillendirir. Köylüyü tanımayan, 

küçümseyen, aşağılayan, çağ dışı gören şehirliler, köylüler doğayla iç içe 

yaşadıkları için köylülerin doğaya zarar verdiğini, doğanın köylülerden 

arındırılması ve uzak tutulması gerektiğini düşünürler. Burada belirleyici 

olan şehirlilerin doğayı önemsemeleri değil, şehirlilerde köylüye karşı olan 

önyargılı ve olumsuz tutumdur. Şehirliler, köylüleri tanımlamak için şu 

ifadeleri kullanırlar: “pis insanlar”, “ayılar”, “itoğlu itler”, “cahil”, “zevksiz, 

beyinsiz bir güruh”, “mağara devri insanları”, “bedevi kervanı”, “iki ayaklı 

keçi”.9  Onlara göre köylünün dâhil olduğu her şey zarar görmektedir. Aydın 

sınıfını temsil eden şehirliler köylüye ve doğaya yabancı olmalarına rağmen 

ezberlenmiş bazı hamasi söylemlerle köylü ve doğa üzerine fikirlerini 

iletmekten geri durmazlar. Ormanın, mesire alanının köylülerden dolayı 

zarar gördüğünü söylerler; ancak piknik sonrasında çöplerini alanda bırakıp 

giderek söyledikleriyle çelişirler. Şehirliler için içselleştirilen, benimsenen 

bir doğa söz konusu değildir. Köylüler için doğa hayatta kalabilmelerini 

sağlayan tek geçim kaynağı olarak içselleştirilmiş bir kavramken, şehirliler 

için dinlenme ve eğlenme aracıdır. Şehirlilerin köylüye karşı duyarsızlığı ve 

bilinçsizliği aydın-köylü arasındaki uçuruma işaret ederken aydının doğadan 

kopuşuna dikkat çeker. 

                                                        
7 Dursun Akçam, Ölü Ekmeği, Literatür Yayınları, İstanbul 2021, s. 22-23. 
8 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 22. 
9 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 16, 17, 18. 
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Şehirliler, köylülere ne ölçüde yabancıysa köylüler de şehirlilere karşı 

aynı ölçüde yabancı ve bilgisizdir. İki grup; yaşam tarzı, ahlak anlayışı, 

eğitim düzeyi ve ekonomik yapıdaki farklılıklarıyla iki farklı dünyanın 

temsilcileri gibi görünür. Şero’nun “Nasıl ki bize Cuma mübarek, onnara da 

Pazar” demesi üzerine Şero “Onnar kırıştiyan mı?”10 cevabını verir. 

Şehirlilerin Hıristiyan olduğunu düşünecek kadar onları kendilerine uzak 

gören köylülerin bu bakış açısının doğaya yansıması ormandaki köylü 

kadınlardan birinin söylediği “Meşe bizim zavkı onların!”11 cümlesiyle 

somutlaşır. Bu ifade “biz” ve “onlar” ayrımının söylem düzlemindeki 

yansımasıdır. Köylü, kendini ormanın sahibi gibi görürken; şehirlileri, 

cefasını çektikleri yerden zevk alan, kendilerini dışlayan, umursamayan 

yabancılar olarak görür. 

Sonuç olarak “Şeher Tayfası” hikâyesinde doğa, köylülerin ve 

şehirlilerin yaşam tarzlarına ve zihniyetlerine göre anlam kazanır. 

Şehirlilerin doğaya sığ yaklaşımı ve onu araçsallaştırmaları eleştirilirken; 

köylülerin doğayı içselleştiren, araçtan amaca doğru dönüşüp sevgi, saygı ve 

vefa kavramlarıyla bütünleşen yaklaşımı öne çıkarılır. Köylülerin çevre 

bilinci noktasındaki eğitim yoluyla tamamlanabilecek bazı eksikliklerine, 

şehirlilerin ise teoride var olan ancak uygulamaya geçmeyen sözde çevre 

duyarlılığına dikkat çekilir.     

Doğanın köylü ve şehirli perspektifinde irdelendiği bir diğer hikâye 

“Yoğurt”tur. Hikâyede annesinin yaptığı yoğurdu kasabaya götürüp satarak 

hasta babasına elma almak isteyen Ali, yolda kar fırtınasına yakalanır ve 

kasabaya varamadan donarak can verir. Ali, kasabaya giderken daha önceki 

tecrübelerinden hareketle şehirlilerle ilgili izlenimlerini aktarır: “Şeherlilerin 

evleri sıcak olurdu. Güzel kokular gelirdi burnuna. Elvan elvan halılar, 

kilimler döşeliydi içerisi. Ayaklarını toprağa basmazdı şeherliler. Kuş tüyü 

yastıklar, halı örtülü peykeler, çuhadan sandalyeler büyük büyük. (…) 

Şeherliler can besliyordu. Öyle yahşi evlerde urba giymenin bir gereği yoktu. 

Arvatların kolları bacakları hep açıktı. (…) Onların cenneti bu dünyadaydı! 

(…) Köylüler kazanır, onlar yer!”12 Yaşamını sürdürmek için sert doğa 

koşullarıyla mücadele etmek zorunda olan insanoğlu; tecrübe, bilgi birikimi, 

10Akçam, Ölü Ekmeği, s. 9. 
11Akçam, Ölü Ekmeği, s. 18. 
12 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 126-127. 
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teknolojik gelişmeler ve sahip olunan maddi imkânlarla kimi zaman bu 

mücadeleyi daha kolay verebilmektedir. Doğa, insan ayırt etmeksizin kendi 

akışı ve döngüsü gereği varlığını sürdürürken, onun insanlar üzerindeki 

etkisi eşit olmamaktadır. Aynı iklim koşullarında yaşamalarına rağmen 

kasabadaki şehirliler evlerini fazlasıyla ısıtabildikleri için kıyafet giyme 

gereği bile duymazken; Ali donarak ölür. Ekonomik şartlar, doğanın insan 

üzerindeki etkisinde, hayatındaki konumunda ve doğaya bakış açılarında 

hayati bir öneme sahiptir. 

Hikâyede on bir yaşındaki Ali’nin imkânsızlıklar içinde doğaya karşı 

acziyeti vurgulanır. Doğanın yutucu, yok edici yönüne işaret edilir. “Köy 

evleri kardan görünmez olmuştu. Tezek dumanları, kara kara çöplük lekeleri 

olmasaydı burasının köy olduğunu anlamak çok zor olurdu.”13 Doğa, insan 

eliyle yapılan şeyleri kaplama ve görünmez kılma özelliğine sahiptir; ancak 

insanın karşılaştığı sıkıntıların, zorlukların çözümü de yine doğadadır. 

Ali’nin hasta babasına, iyileşmesi için incir, üzüm kurusu, dut kurusu 

yedirilir. Köylünün inancına göre incir her derde dermandır. Hatta incir 

yemek için yalandan hastalananlar vardır. Bunlara sahip olmak ise yine 

ekonomik imkâna bağlıdır. İncir, üzüm ve dut kurusu köyün bakkalında 

satılır, eğer para denkleştirilemezse hasta için alındığından veresiye olarak 

da temin edilir; ancak Ali’nin babasının yemeyi çok istediği elma, pahalı 

olduğu için alıcısı olmayacağı düşüncesiyle bakkalda satılmaz. 

2. İnsan Doğanın Hâkimi Değildir! 

Ekoeleştiri, doğanın insan tarafından yabancılaştırılmasına ve 

ötekileştirilmesine karşıdır. Ekoeleştirmenlere göre ekosistemdeki insan da 

dâhil tüm canlılar bu sistemin bir parçasıdır. Her bir canlının varlığı bir diğer 

canlının var olmasına bağlıdır. Çünkü bir türün varlığı ancak diğer türlerin 

varlığıyla anlam kazanır. İnsan tek başına doğayı kendi hizmetine alet 

edemez. Doğa insanın kullanmasına fırsat verilmiş büyük bir kazanç alanı 

değildir. Ekolojik zincirde bir halkaya gelen zarar diğer tüm canlıları 

etkileyebilir, zarar verebilir. Doğa sonsuz ve tükenmez değildir. Bu yüzden 

insanın doğaya bakış açısı insan merkezli değil, çevre merkezli olmalıdır. 

 “Kurban” hikâyesi doğayla baş etmeye çalışan köylülerin sefaleti ve 

cehaletini konu alır. On beş gündür aralıksız yağan yağmur evlere ve 

                                                        
13 Akçam, Ölü Ekmeği,  s. 121. 
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tarlalara büyük zarar verir. Yağmuru durdurmak için köylüler bildikleri 

bütün yolları dener; ancak başarılı olamazlar. Şeyh Murtaza çocukların 

Evliyanın gömütüne işemesinden dolayı bu felaketin başlarına geldiğini 

düşünmektedir. Ona göre bu afetten kurtulmanın tek yolu “yağmur 

yağmasın” kurbanının kesilmesidir. Hikâyenin başkişisi Reşo, günler önce 

Şeyh Murtaza’dan Evliyanın gömütüne işenirse türlü felaketlerin geleceğini 

ve bu felaketlerden kurtulmanın tek yolunun kurban kesmek olduğunu 

öğrenmiştir ve gömüte defalarca işemiştir. Kurban kesilince etlerinin 

köylüye dağıtılacağını düşünen Reşo, çok uzun zamandır yemedikleri ete 

kavuşmak için böyle bir yola başvurmuştur. Köylü payını almak için 

kurbanın kesileceği Evliya tepesine akın eder. Herkes kendi durumuna göre 

sebepler öne sürerek en çok payı kendisinin hak ettiğini düşünür. Şehit 

ailelerine, gazilere, ihtiyar hasta kadınlara, kurban için en çok un verene, 

gömüte ilk gelenlere öncelik tanınması tartışılırken en çok payı İmam, Şemso 

Molla ve Şeyh Murtaza alır. Köylünün çoğuna et kalmaz. Köylü isyan eder, 

haksız yere fazla pay alanlar dövülür ve etler yağmalanır.  

Hikâyede doğa iki açıdan işlevselleşir. Birincisi doğanın insana karşı 

üstünlüğü fikrini vurgulamak, ikincisi ise doğa aracılığıyla insanların 

sefaletini ve cehaletini vurgulamak. İnsanoğlu tarih boyunca doğa olaylarını 

inançlarına ve geleneklerine göre yorumlamış, ona çeşitli anlamlar 

yüklemiştir. İnsanlar, doğru yoldan saptığında Tanrı’nın ya da kutsiyet 

atfedilen varlıkların insanları cezalandırmak için doğal afetler verdiği 

düşünülmüştür. Doğal afetlere karşı önlem almak amacıyla yüzyıllar içinde 

gelenekselleşen çeşitli ritüeller ve batıl inançlar, insanların hiçbir şey 

yapmamaktansa bir şey yapıp vicdanen ve psikolojik olarak kendini 

rahatlatma isteğinin bir sonucudur. Hikâyede on beş gündür aralıksız yağan 

yağmurun Evliya’ya yapılan saygısızlıktan dolayı olduğunu düşünen 

köylüler, bu sorundan kurtulmak için çeşitli girişimlerde bulunulur: “Diri 

kurbağaları bacaklarından asarak sundurmalarda kuruttular, çobanların ıslak 

çarıklarını ocaklarda demire çevirdiler! Sudan çıkardıkları çakıl taşlarını etle 

gömlek arasında kuruttular!”14 Binlerce yıllık süreçte insan eliyle kimi 

zaman bilinçsizce, kimi zaman daha fazla kazanç elde etme amacıyla doğaya 

verilen zarar, doğal dengenin bozulmasına ve çeşitli afetlerin çoğalmasına 

yol açmıştır. İnsanlar genellikle ekolojik dengenin bozulmasıyla ilgili 

14 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 83. 
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sorumluluklarını ya görmezden gelmiş ya da kendi sorumluluğunu başka 

unsurlara yöneltmiştir. Hikâyede köylüler yaşanan sorunları batıl 

inançlarıyla değerlendirip çağ dışı eylemlerde bulunur. Köylülerin çevre 

bilincinden mahrum olması eğitimsizlikten ve yoksulluktan kaynaklanır. 

Hayatta kalabilmek için yeme içme gibi temel ihtiyaçları bile karşılamakta 

zorlanan insanların ne eğitimi düşünecek durumları vardır ne de kendilerine 

böyle bir imkân sunulmuştur. Böylesi bir sistemde ekonomik durumu ve 

statüsü diğerlerine göre daha iyi durumda olan İmam, Şeyh Murtaza ve 

Molla köylünün gözünde saygı duyulacak dinî bir kimliğe sahip 

görünmelerini fırsata çevirerek kendi çıkarları için köylünün zaaflarından 

yararlanmaya çalışırlar. Doğa-köylü ilişkisi egemen güçlerin menfaat 

odağına dönüşür.  

İnsan yaşamak için doğaya muhtaçtır ve doğanın döngüsü içinde diğer 

varlıklardan herhangi bir üstünlüğe sahip değildir. İnsanın sahip olduğu 

bilinç ve imkânlar doğayla etkileşim konusunda onu diğer canlılardan ayırır. 

Hikâyenin sonunda köylüler yapılan haksızlığa karşı çıkıp isyan etse de 

“birey” ve “çevre” farkındalığının oluştuğunu söylemek güçtür. Reşo ve 

ailesi yağmadan kapabildikleri bir parça eti pişirip yemek üzere Evliya 

tepesinden ayrılır. Yazar, hikâyenin arka planında köydeki söz konusu 

sorunların çözümü için köylerde ekonomik şartların iyileştirilmesi ve 

eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eder.  

Dört çocuk annesi Seher’in açlıktan ölmesini konu alan “Seher” 

hikâyesinde bilinçsizlik ve cehaletten dolayı doğanın imkânlarından 

faydalanamayan yoksul insanların trajik yaşamları işlenir. Köylüler, 

karınlarını kırdan topladıkları otlarla doyurur. Fenalaşan Seher’in fazla ot 

yemesinden ya da farklı türlerde otları karıştırıp yemesinden dolayı baygınlık 

geçirdiği düşünülür. Çok geçmeden Seher, son nefesini verir.  

Hikâyede doğa öncelikle köylünün hayatta kalabilmesi için gerekli 

besinin sağlandığı bir kaynak olarak işlev kazanır. Seher yediği ottan sonra 

ölür ancak bu ölümün sorumlusu doğa değil, doğanın sunduğu imkânlardan 

faydalanmayı bilmeyen insandır. Zira yıllar önce Seher’in ilk kocası tarlada 

şalgam, turp, soğan, havuç gibi çeşitli sebzeler yetiştirerek hem köylüyü 

şaşkına uğratır hem de Seher ve ailesine rahat bir yaşam imkânı sunar.  

Burada belirleyici olan insanın doğa karşısındaki tutumu ve bilinç düzeyidir. 

İnsanoğlunu diğer türlerden ayıran en önemli özelliği düşünmesidir. 
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Hikâyede insan türünün bu ayrıcalığının ortadan kalktığı görülür: “Her gün 

git kıra, otla, dön köye! Tıpkı hayvanlar gibi!”15 Hayvanlardan farklı bir 

davranış biçimi ortaya koyamayan köylüler kabullenilmiş çaresizliğin 

pençesinde kıvranmaktadır. Köylüler, kendilerini düşünmeye ve çözüm 

önerileri üretmeye sevk edecek imkânlardan yoksundur. Böyle olunca 

yaşamaya mecbur oldukları coğrafyanın zorlu iklim koşullarına karşı 

mücadele edemezler. “Tahıldan, patatesten öte tarım işlerine akılları 

yatmazdı. Hayvancılık yaparlardı. Ancak, meralar, çayırlar dilim dilim 

parçalanmış olduğundan, sekiz ay kış hayvanlara yedirecek ot 

bulamıyorlardı. Üç beş koyunu, sığırı bahara atıncaya dek akla karayı 

seçiyorlardı. Kışlar ters giderse ya açlıktan öldürüyor, ya da yok pahasına 

tefecilere kaptırıyorlardı.”16 Doğanın bir parçası olan insanın doğayla uyum 

içinde yaşamayı başaramadığı görülür. Seher’in açlıktan ölümüne kadar 

uzanan süreçte birçok ekonomik, sosyolojik etmen rol oynarken ekoeleştirel 

açıdan bakıldığında insan-doğa ilişkisinin farklı boyutlarıyla gözden 

geçirilmesi gerektiği fikri öne çıkar. 

3. Metalaştırılan Doğa

Ekoeleştiriye göre doğanın yalnızca insanın ihtiyaçlarını karşılamak 

için var olan bir unsur olarak görülmesi doğanın araçsallaştırılması ve 

sömürülmesi anlamına gelir. Ekolojik denge içinde elbette doğadaki canlılar 

yaşamlarını sürdürebilmek için doğadan istifade eder. Ancak doğanın bilinçli 

olarak sermaye ya da paylaşım alanı olarak görülmesi, doğanın insan 

sömürüsüne açık hâle getirerek metalaşmasına yol açar. Doğaya menfaat 

merkezli bakmak, onunla ruhsal, içsel bir bağ kurmamak ve insanın kendini 

doğadan üstün görmesi doğa-insan uyumu önündeki en büyük engellerden 

biridir. 

“Tezek Payı” hikâyesinde baba-oğul arasındaki tezek paylaşım 

kavgası anlatılır. İlo’nun babası, bütün inekleri alıp karısı Pırho’yla birlikte 

yaylaya çıkar. Hayvanlardan başka hiçbir geçim kaynağı olmayan İlo, karısı 

ve çocuklarıyla açlık ve sefalete sürüklenir. Bir gün İlo’nun babası ve Pırho, 

İlo’nun hazırladığı tezekleri götürmeye gelir. İlo, tezeklerin götürülmesine 

engel olmak ister. Çıkan kavgada İlo, üvey annesi Pırho’yu öldürür. 

15 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 72. 
16 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 78. 
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Hikâyede doğanın tek işlevi, insanların yaşamını sürdürebileceği bir kaynak 

olmasıdır. Doğa ve insan bütünleşmesi söz konusu değildir. Doğaya çıkar 

odaklı bir bakış açısı mevcuttur. İlo için inek, çocuklarının karnını 

doyurabilmesi için önemliyken, tezek kışın soğuğundan korunmanın tek 

yoludur: “Onun bütün çabası bir inek koparabilmekti babasından. Hiç 

olmazsa inek, çocukların ağzına sarılır, yavan ekmek yemekten kurtulurlardı. 

(…) Kılıç gibi kış geliyor, odsuz ocaksız kalacağık!”17 Coğrafya, iklim, 

eğitim düzeyi ve ekonomik şartlar insanların doğayla ilişkisinde belirleyici 

unsurlardır. Bu unsurlar, insanın doğaya bakışındaki öncelikleri de 

şekillendirir. Köylüler açlık ve yoksulluğun yol açtığı endişe ve hayatta 

kalabilme güdüsüyle doğaya karşı acımasızca ve faydacı bir düşünceyle 

yaklaşır.  “İlo, eşiğin üstünde yatan köpeğe bir tekme vurdu. Köpek cansız 

bir ses çıkardı, sallana sallana uzaklaştı. Karnı içeri çekilmiş, kaburgaları 

çıkmıştı.”18 Fizyolojik gereksinimlerinin karşılanamaması ya da doyum 

noktasına ulaşamaması bireyi hem fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel açıdan 

tahrip eder. Baskın olan fizyolojik ihtiyaçlar, insani duyguların ve çevreye 

karşı hassasiyetin ötelenmesine neden olarak doğanın içselleştirilmesini ve 

doğa-insan bütünleşmesini engeller. 

Doğanın ticari bir metaya dönüştürüldüğü “Kahraman” hikâyesi; 

babası şehit olmuş, yoksul ve orta yaşlı bir köylü olan başkişi Kahraman 

Özyurt ile milletvekili Çokyemez Bey’in ülkenin ekonomik durumu ve 

köylünün ahvali üzerine gerçekleştirdiği sohbet üzerine kurgulanır. 

Hikâyede toplumsal tabakalaşma, toplumsal ve insani değerlerin yozlaşması, 

siyasetçilerin vazife bilincinden yoksun olmaları, siyaseti zenginleşme aracı 

olarak kullanmaları ve köylüyü sömürmeleri eleştirilir. Tarım ve 

hayvancılıkla geçinen köylü, doğaya bağlı bir yaşam sürerken, ağalar ve 

siyasetçiler doğayı metalaştırarak ekonomik ve idari iktidarlarını 

güçlendirmeyi amaçlar. Başka bir ifadeyle doğa köylüler için yaşam kaynağı 

iken muktedirler için zenginleşme ve güçlerine güç katma aracıdır. 

Milletvekili Çokyemez’in toprak ağası Hüseyin Ağa için “Sovyetlere hayvan 

ihracatından epeyce para vuracak! İsterse üç köy daha satın alabilir!”19 

                                                        
17 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 25, 26, 27. 
18 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 27. 
19 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 33. 
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demesi doğanın, ekonomik iktidarın paylaşım alanı hâline geldiğinin 

göstergesidir.  

Köylü-yönetici ilişkisi, köylünün geçimini sağladığı doğa üzerinden 

gerçekleşir. Doğaya hükmeden, köylüye de hükmedebilecek ve gücünü 

artırabilecektir. Bu zihniyet, köylüyü toprak ağalarının esiri hâline getirirken, 

doğanın bilinçsizce ve para hırsıyla tahrip edilmesine yol açar. Kuraklık 

olduğunda köylünün ekini kurur ve hayvanların yem sıkıntısı ortaya çıkar. 

Yani doğadaki gelişmeler köylüleri doğrudan etkileyerek köylüyü zor 

duruma düşürür. Ancak toprak ağaları ve ekonomik iktidarı elinde 

bulunduranlar ticari piyasanın önderleri olarak söz konusu durumdan en az 

zarar gören hatta kâr eden gruptur. Onlar doğa aracılığıyla elde ettiği ürünü, 

kurdukları sömürü sisteminin gereği olarak istediği şekilde kazanca 

dönüştürür. Netice itibariyle doğa ve köylü sistemin kaynağını oluşturur; 

ancak sistem içerisinde en çok ezilen, yok sayılan ve suistimal edilen de yine 

onlar olur. 

“Ölü Ekmeği”, “Pantol” ve “Kiraz” hikâyelerinde de yoksulluktan 

kaynaklı olarak doğanın metalaştırıldığı görülür. “Ölü Ekmeği” hikâyesinin 

başkişisi Ceso, hasta kardeşi Ali’nin ölümüne, cenaze evine komşuların 

getirdiği ekmeği yiyip karnını doyurabileceği için sevinir. “Pantol”da 

giyecek pantolonu olmayan hikâye kahramanı, arkadaşı İso’yla birlikte 

derisini satıp pantolon ve çarık almak için başkasına ait bir eşeği keser. 

“Kiraz”da ise yıllardır kirazın tadına hasret kalan köylülerin çoğu kiraz 

alabilecek güce sahip değilken; alabilenler büyük emeklerle yaptıkları 

peynirleri satmak durumunda kalır.  

“Ölü Ekmeği”nde Ceso’nun kardeşinin ölümüne sevinmesine sebep 

olacak kadar yoksulluk ve açlığın hüküm sürdüğü köyde doğa, temel 

ihtiyaçları karşılama işleviyle köylünün dünyasında yer edinir:   

“Kazlar devrile devrile yürüyordu. Bir iki çubuk salladım. 

Civcivlerden birisi tepetaklak gitti. Ödüm koptu, ter bastı gövdemi. Tek 

umudumuz bu kazlardı. İki anaç, bir horoz, on bir civciv, hepsi on dörttü. 

Güzün altısını satacaktık. Anama don, bacıma kaftan alınacaktı. Kalan para 

ile de gazyağı, tuz, sabun… Üç anaç, bir horoz saklayacaktık dördü de 

kesilecekti. Kesim günü birisini anam tüm olarak pişirecek, hep birlikte 
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yiyecektik. Ötekiler de azar azar çorbaya çerez olarak katılacaktı. Ayrıca 

yabancı bir konuk geldiği zaman önüne kaz eti çıkaracaktık!”20   

Ceso ve ailesi için kazlar yiyecek, giyecek, aydınlanma gibi hayati 

ihtiyaçların karşılanmasını sağlarken “Pantol” hikâyesinde eşek, hikâye 

başkişisinin hayallerini süsler: “Bir eşeğimiz olsaydı çok para ederdi! 

Derisini yüzer satardık. Bana bir pantolon alınırdı! Kalan para ile de evin 

tüm noksanları tamamlanırdı. Babama don, anama kaftan alırdık. Bir de dişi 

dana alabilirdik. Dana büyür, üç yıl sonra inek olur, süt sağılırdı. Anam bize 

sütlü çorba pişirirdi! Bir eşeğimiz olsaydı!”21 Eşeğe sahip olmak adeta 

karşılanması arzulanan ihtiyaçların ve aile fertlerinin mutluluğunun koşulu 

olarak sunulur.  

Üç hikâyede de köylüler; ekmek yemenin, pantolon giymenin, 

doyasıya kiraz yemenin ulaşılmaz bir hayal gibi görüldüğü yaşam şartlarına 

sahiptir. Doğadan başka, köylülerin ihtiyaçlarını karşılayacakları bir 

kaynağın olmaması ve dünyalarının yaşadıkları köyle sınırlı kalması, 

köylülerin temel ihtiyaçlarından başka bir şey düşünmelerine fırsat vermez. 

Köylünün çevreye bakış açısını da bu şartlar şekillendirir. Bu şartlar altında 

köylü mecburen doğayı meta olarak görürken doğaya zarar vermekten 

mümkün olduğunca kaçınır. Doğanın en önemli geçim kaynağı olmasından 

dolayı doğaya verilen zararın aslında kendisine verildiğinin farkındadır. 

Bunun yanı sıra yüzyıllardan beri doğayla iç içe sürdürülen yaşamın 

geleneğin bir parçası hâline gelmesi, köylülerin doğayı tahribattan 

kaçınmasının en önemli sebepleri olarak düşünülebilir.      

4. Kültürü Biçimlendiren Doğa 

Kültür,  toplumu bir arada tutan ortak değerlerden müteşekkildir ve 

gelecek nesillere aktarılarak milletin devamlılığını sağlar. Doğa, üzerinde 

yaşayan canlıların kültürünün şekillenmesinde birincil etkenlerden biridir. 

Her kültür, sosyal yaşamda birliktelik sağlamak için sözlü veya yazılı birçok 

kural öne sürerken, eş zamanlı olarak, hem bireylerin hem de toplumun doğa 

ile ilişkisinin çerçevesini belirler. “Ekoeleştirel kurama göre kültür ve doğa 

iki farklı kavram değil, birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıdır. Çünkü 

kültürler insanların fiziksel çevreleriyle etkileşimleri sonucunda ortaya 

                                                        
20 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 43. 
21 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 49. 
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çıkmış ve gelişmişlerdir. William Howard'ın dediği gibi “kültür ve doğa akan 

bir deredeki su ve toprak” kadar birbiriyle iç içedir.”22 İnsan yaşamında 

doğanın etkisinin irdelenmesi ve insanların doğaya karşı davranışlarının 

anlamlandırılması doğa-kültür ilişkisini ortaya koyar. Bahar mevsimi ve 

hasat zamanının gelişi için gerçekleştirilen ritüeller, yaylaya göç, 

hayvanların doğumu ve ölümü etrafında şekillenen gelenekler doğa-kültür 

ilişkisinin somut görünümleridir.  

Kültür bir yaşam biçimidir. Ölü Ekmeği’nde yer alan bütün 

hikâyelerde köylünün yaşam biçimini doğayla ilişkisi tayin eder. “Bade” 

hikâyesinde köylünün kutsiyet atfettiği Evliya’nın köylüyü tüm 

kötülüklerden, deprem, sel, kırağı, dolu gibi afetlerden koruduğuna; yağmur 

yağdırarak ürünlerin yetişmesini sağladığına, altı ayda bir kurban 

kesilmediği takdirde türlü felaketlerin geleceğine inanılır. “Kiraz” 

hikâyesinde hayvan öldüğü zaman komşuların ölüsünü yere bırakmadığı ve 

hayvan sahibine yardımcı oldukları ifade edilir. “Pantol”da köylüler 

şenliklerde manda güreştirir ve köpek boğuşturur.23 “Ölü Ekmeği”nde birisi 

öldüğü zaman evin önünde tezek ateşi yakılır, ağaçlar kesilip mertek yapılır 

ve ölü evine ekmek getirilir. Köylülerin genellikle hayvancılıkla uğraşması, 

az da olsa yetiştirebildikleri tarım ürünlerinde iklim ve coğrafi şartlar 

belirleyicidir. Köylülerin hayvanları öldüğü zaman et yiyebilmeleri, çevrede 

yetişen otları ve sebzeleri tüketmeleri doğa-insan ilişkisinin kültür 

üzerindeki etkisini örneklendirir.     

Doğa, köylünün zaman algısında da belirleyici bir husustur. Aylar ve 

mevsimler tabiattaki değişimler neticesinde şekillenen tarımsal sürece göre 

adlandırılır. “Yoğurt” hikâyesinde Ali, on birinci yaşına harman ayında 

basacaktır. “Bade”de ise Selo’nun hak âşığı olması, biçin ayında tarlada 

çalışmak zorunda olduğu için zorlaşacaktır.   

Doğa-insan ilişkisi, kültürün bir parçası olan toplumsal cinsiyet rolleri 

üzerinde de etkin bir role sahiptir. Doğayla savaşarak hayatta kalabilmenin 

mümkün olduğu ilkel yaşamda ava çıkma, aileyi tehlikelere karşı koruma 

gibi hayati önem taşıyan gereksinimleri fiziki avantajından dolayı daha çok 

erkek üstlenirken, kadın bedeninin erkeğe göre daha sınırlı olan becerileri 

22Dilek Bulut, Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Yazın Kuramı Olarak Ekoeleştiri, 

http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/17_cilt/dilek.htm (Erişim Tarihi: 29.06.2021), 2005. 
23 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 53. 
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onu güç isteyen konularda daha az sorumluluk almaya, daha dar bir alanda 

yaşamını sürdürmeye mecbur kılar. Kadın, özellikle doğurganlık özelliğine 

bağlı olan annelik misyonuyla var olur. Ataerkil zihniyetin doğayı kadınla 

bütünleştirip baskı altına almaya çalıştığı düşüncesi ekofeminizm 

kavramının temelini teşkil eder. “Ekofeministlere göre erkekler, dişil doğayı 

sistematik olarak baskı altına almış, onu küçük düşürmüş ve sömürmüştür. 

Yüzyıllardır kadınların doğayla aynı kaderi paylaştığı ve her ikisinin de 

erkeklerin egemen olduğu ataerkil bir toplumda hor görülüp aşağılandığı bir 

gerçektir.”24 Çoğu zaman kolektif bilinçdışının yansıması olarak yaygın bir 

davranış biçimine dönüşüp kanıksanan bu yaklaşım, Dursun Akçam’ın 

“Oğlan Uşağı” hikâyesinde bir sorunsal olarak işlenir.  

Hikâyede beş kızı olan bir baba, doğum yapmak üzere olan karısının 

erkek çocuk doğurmasını sabırsızlıkla beklemektedir. Ona göre kız çocukları 

hazır yiyici, geçici, baba ocağını tüttüremeyen, eninde sonunda “eloğlunun 

malı” olacak ve ihtiyarladığı zaman sırtını dayayamayacağı güçsüz 

varlıklardır.25 “Nökerlik, çobanlık yapamazdık. Irgat olarak çalıştıran 

olmuyordu.”26 Erkeklerin fizik yapısının doğayla mücadele hususunda 

kadınlara göre daha uygun olması erkeği daha önemli, kıymetli ve işe yarar 

konuma getirirken; kızlar ev işleri ve tarlada ufak tefek işler yaparak aile 

ekonomisine minimum düzeyde fayda sağlayan, evlenip gitmesi dört gözle 

beklenen çocuklardır. Kız çocukları ailenin sırtında bir yük olarak görülür. 

Evlenmeleri hem evdeki boğaz sayısının azalması hem de damat tarafından 

alınan başlık parası sebebiyle son derece önemlidir. Kızını köyün en 

zenginlerinden olan, karısı yeni vefat etmiş Kel Haydar ile evlendirmek 

isteyen baba, Kel Haydar’ın daha uygun başlık parasıyla başka bir kızla 

evlenmesi üzerine büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşar.  

Hikâyenin başkişisi ve evin en büyük kızı olan Senem, on altı 

yaşındadır. Yaşıtlarının çoğu evlenip çocuk sahibi olurken kendisi zayıf 

yapılı ve sarışın olduğu için kendisiyle evlenmek isteyen çıkmaz ve bundan 

dolayı köylü tarafından dışlanıp ötekileştirilir. Senem, üzerindeki bu 

baskıdan dolayı duygusal açıdan hiçbir şey hissetmediği, kendisinden yaşça 

büyük ve daha önce evlilik yapmış olan Kel Haydar ile evleneceği haberini 

                                                        
24 Turan Özgür Güngör ve Mukadder Erkan, Ekoeleştirel Bakışla Robinson Crusoe, Zor 

Zamanlar ve Su Diyarı Eserlerinin İncelenmesi, Kriter Yayınevi, İstanbul 2020, s. 45. 
25 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 130-131. 
26 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 131. 
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sevinçle karşılar: “Üstümden kara bir duman kalkmıştı. Sevincimden 

ayaklarım yere değmiyordu.”27 Senem, evlenerek artık ailesine yük 

olmayacak, “evde kalmış” yaftasından kurtulacak ve en önemlisi yıllardır 

kendisini yok sayan, kötü davranan ve sevmeyen babasının gözüne 

girebilecek, bir kez olsun onun yüzünü güldürebilecektir.  

Doğayla mücadele konusu köylünün kadın ve erkeğe bakış açısını 

şekillendirdiği gibi kadınlar arasında da güç odaklı bir derecelendirmeye 

gidilmesine sebebiyet verir: “Köylüler işe dayanıklı etli, butlu kızları üstün 

tutuyorlardı. Kız dediğin altı put (96 kilo) arpa çuvalını sırtına attığı gibi 

değirmene indirebilmeliydi. Öküzün olmadığı yerde öküzü, atın olmadığı 

yerde atı aratmamalıydı.”28 Kadınlar, gerektiğinde köylünün geçimini 

sağlama aracı olarak kullanılan hayvanların işlevini üstlenmek durumunda 

kalır. Kadınlar; zihniyeti, huyu ve karakteriyle değil; bedensel gücüyle 

konumlandırılırlar. Babalarından belli bir para karşılığında alınan kadınlar, 

adeta bu verilen paranın karşılığında fiziki güç gerektiren işlerde çalışıp 

ailenin geçimine katkıda bulunmak durumunda bırakılır. Sonuç olarak 

insanın doğayla mücadele ederek geçimini sağlayıp hayatta kalma arzusu 

cinsiyet rollerini ve cinsiyete bakış açısını şekillendirirken, evlilikteki eş 

seçimi hususunda da belirleyici olmaktadır.     

5. Kendilik Mekânı Olarak İçselleştirilen Doğa

Doğa; yalın ve bozulmamış özelliğiyle insanlardan bunalan, hayatın 

karmaşasından sıkılan bireyler için bir kaçış ve kendine dönüş mekânı olur. 

Çünkü doğa insanı yargılamaz, önyargıyla yaklaşmaz, küçümsemez ve yok 

saymaz. Doğanın insanların yarattığı farklılıkları ve ayrımları eşitleyip 

ortadan kaldıran yapısı onun içtenlik mekânı olarak görülmesini sağlar. 

Kendini keşfetmek, benliğini inşa etmek, farkındalığını artırmak, var olmak 

isteyen insanın güçlü bir çabayla kendi iç dünyasına çekilerek çevresindeki 

şeyler ve onlara egemen olma olasılığı üstüne fikirler oluşturarak benliğine 

dalma29 ve bireyleşme sürecinin mekânı olarak doğa, edebî metinlerde de 

yerini alır.     

27 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 133. 
28 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 132. 
29 Ortega y Gasset, İnsan ve Herkes, (Çev. Neyire Gül Işık), Metis Yayınları, İstanbul 2011, s. 38. 
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“Bade” hikâyesi Selo’nun bade içip hak âşığı olma hayalini konu alır. 

Annesi öldükten sonra üvey annesinin işkencelerinden kaçan Selo, Halil 

Ağa’nın hizmetine girer. Halil Ağa’nın kızı Sona ile birbirlerini uzaktan 

uzağa sevmektedirler. Zor şartlar altında çalışmak zorunda kalan, herkes 

tarafından hor görülen ve yok sayılan Selo, hak âşığı olup “bir namerdin 

kapısına kul olmaktan”30 kurtulmayı, saz çalıp türkü söyleyerek özgürce 

diyar diyar gezmeyi, adının dillere destan olmasını, ağaların beylerin 

konaklarında başköşeye oturtulmayı ve en önemlisi Sona’ya kavuşmayı 

hayal etmektedir. Bu hayalinin gerçek olduğunu düşündüğü anda çiftlik 

çalışanlarından Hasso tarafından rüyasından uyandırılır ve hakikatle 

yüzleşir. Yalnızca hayallerinde özgür olan, istediklerini yapabilen Selo için 

dünya kötülükler ve haksızlıklarla doludur.  

Hikâyede doğa, Selo’nun kötülüklerden uzaklaştığı, kendini bulduğu 

ve var olduğu sığınaktır. Onun hayallerini besleyen bir ilham kaynağıdır 

doğa, iyi ve kötü gününde yanında olan sadık yoldaşıdır. Selo’ya göre 

tabiatın ruhu vardır ve onun hayatının geçiş evrelerinde tabiat ve Selo’nun 

ruhu bütünleşerek paralellik arz eder. Örneğin üvey annesinden dayak yediği 

zaman Selo için “Güneş bulan(ır), dünya dolan(ır), çay tersine akmaya 

başla(r).”31 Rüyasında bade içtiğini gördüğünde doğada olağanüstü 

gelişmeler yaşanır: “Göğün perdesi açıldı, evren nur deryasına döndü! Tüm 

kuşlar sustu, ağaçlar hışırtısını kesti, selam durdu yeryüzü, gökyüzüne! Bir 

çift yeşil güvercin indi göklerin mavisinden. Mor çiçekler üstünde kanat 

çırptılar. Güvercin büyüdü, büyüdü kanatlı bir peri kızı oldu. Güzelliğinden 

çiçekler utanıyordu. Bir elinde kırmızı güller, öbür elinde çiçekli kadeh 

dolusu bade!”32 Çevresi tarafından aşağılanan ve zulme maruz kalan Selo, 

doğanın önyargısız, vefalı, içten, şefkatli ve cömert ruhuyla adeta hayata 

tutunur.  

Selo’nun bade içme serüveninin zamanını doğa tayin eder. Selo, 

çobanken bulduğu boş vakitleri Biçim ayı başladığında tarlada ırgatlık 

yapmak zorunda kalacağı için bulamayacaktır. Hayallerinden vazgeçmeyen 

Selo, üzerindeki sorumlulukları bir kenara bırakamaz. Onun hayatı, hayallere 

kapılıp hakikatten kopacak kadar rahat değildir. Eserde doğa, hayale kapı 

                                                        
30 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 110. 
31 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 112. 
32 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 117. 
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açma ve onu şekillendirme işlevinin yanı sıra hakikatin acımasız yüzünü 

gösterme işleviyle de önem kazanır. “Her mevsim ayrı iş, ayrı dert. Kışın 

ahır süpürür, bok dökerdim, karın üstünde koyun otunu yerken bekçilik 

yapardım. (…) İlkbaharda hodaklık ederdim. (…) Herik ayı (nadas ayı) öyle! 

Biçin ayı ölümlerin ölümüydü! Gecemi, gündüzümü yitirirdim. Kaç sefer 

kaçmak istedim, ama gidecek yerim yoktu!”33 diyen Selo’nun yapacağı işleri 

mevsim geçişleriyle doğada meydana gelen değişimler belirler. Çaresizlik 

içinde kıvranan Selo, içinde bulunduğu şartlara ve doğaya boyun eğmek 

durumunda kalır.  

Selo’nun sosyal statüsü, onun doğayla ilişkisinde önemli bir rol oynar. 

Onun birinci kimliği Halil Ağa’nın çalışanı olmasıdır. Bu kimlik altında 

fırsat buldukça arzuladığı “hak âşığı” kimliğine ulaşmak için gayret gösterir 

ve hayal kurar. Geçimini sağlamak için doğayla verdiği mücadele kimliğiyle 

doğrudan bağlantılıdır. Çalışırken de hayal kurarken de doğa şartları 

belirleyici olur. 

Sonuç 

İnsanoğlunun bilim ve teknikteki hızlı ilerleyişiyle doğada yaşanan 

felaketlerin artışının eşzamanlı gerçekleşmesi tesadüfi değildir. Doğaya dair 

bilgisi artan insan, ona hükmedebileceği yanılgısına düşmüş ve kendi çıkarı 

için sınırsız bir kaynak olarak gördüğü doğayı çeşitli açılardan sömürüp 

tahrip etmeye başlamıştır. İnsan doğaya hükmetmeye çalıştıkça ve tahrip 

ettikçe aslında yaşamak için doğaya muhtaç olan kendi türüne ihanet eder. 

Ekoeleştiri; insanı önceleyen, diğer varlıkları insanın daha iyi yaşaması için 

araç olarak gören zihniyeti eleştirir. Ekosistem içerisinde insanın diğer 

canlılara göre bir üstünlüğü ve ayrıcalığının olmadığını, doğanın hâkimi 

değil ekosistem zincirinin yalnızca bir halkasını oluşturduğunu savunur. 

Edebî metinler aracılığıyla çevre bilincinin artırılması hedeflenir. 

Dursun Akçam’ın Ölü Ekmeği kitabında yer alan hikâyelerinde doğa-

insan ilişkisi sosyokültürel boyutuyla işlenir. İnsanların doğayla ilişkisini 

iklim şartları, coğrafi yapı, eğitim düzeyi ve ekonomik imkânlar belirler. 

Doğa, çoğu zaman köylü için geçim kaynağı anlamını taşır. Köylülerin 

doğayla olan bu zorunlu ve sıkı ilişkisi kimi zaman sevgi, hoşgörü ve vefa 

kavramlarıyla birleşerek doğanın içselleştirilmesini ve benimsenmesini 

33 Akçam, Ölü Ekmeği, s. 111. 



İstiklâlinin 100. Yılında ARDAHAN 

152 

sağlarken kimi zaman da doğanın şahsi çıkarlara hizmet eden bir meta olarak 

görülmesine yol açar. Açlık ve yoksulluk insanların doğayla içsel bir bağ 

kurmaları önündeki en büyük engeldir. Doğa ve insanın uyum içinde 

yaşamaları için eğitimin ve çevre bilincinin önemi üzerinde durulur. 

Köylüler kimi zaman bilinçsizce, farkında olmadan doğaya zarar verirken 

kimi zaman da doğanın sunduğu imkânlardan faydalanamayarak ölüme 

doğru sürüklenir. 

Doğadan uzaklaştıkça doğaya bakış açısı da değişir. Kentlerde 

yaşayan ve doğayı geçim kaynağı olarak görmeyen şehirliler için doğa 

dinlenme ve eğlenme aracıdır. Hikâyelerde şehirliler, köylülere karşı 

olumsuz ve ön yargılı bakış açısıyla hamasi söylemlerle doğa savunuculuğu 

yapan; ancak bu düşüncesinde samimi olmayıp icraata geçemeyen etkisiz, 

yozlaşmış kişiler olarak yer alır. Köylülerin geleneklerinin şekillenmesinde, 

günlük yaşamın hemen her aşamasında, toplumsal cinsiyet rollerinde doğa 

belirleyici bir unsurdur. Doğa, kadınla özdeşleştirilir ve eş tercihinde kadının 

doğayla mücadele edebilecek fiziki güce sahip olması önemli bir kıstastır.  

Sonuç olarak Dursun Akçam’ın hikâyelerinde doğa-insan ilişkisi 

toplumsal gerçekler tarafından belirlenir. Sömürü sistemi, köylünün 

kaderine terk edilmişliği, yöneticiler ve aydınların ihmali doğayı, köylülerin 

hayatta kalabilmeleri için bir sığınağa dönüştürür. Köylünün doğadan başka 

kimsesi yoktur.        
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DURSUN AKÇAM’IN “MARAL” ADLI HİKÂYE 

KİTABINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ 

Taylan ABİÇ 

Giriş 

Dursun Akçam, 12 Temmuz 1930 yılında, Ardahan’a bağlı Ölçek 

Köyü’nde, Ahıska’dan göç etmiş bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelir. 

İlköğrenimini 23 Şubat İlkokulu’nda tamamlayan yazar, sonrasında Cılavuz 

Köy Enstitüsü’ne devam eder. 1950 yılında, mezun olan Akçam, bir süre 

çeşitli okullarda öğretmenlik yapar. 1956 yılında girdiği Gazi Eğitim 

Enstitüsü Edebiyat bölümüne kaydını yaptıran yazar, öğrenimini 

tamamladıktan sonra Anadolu’nun çeşitli merkezlerinde öğretmenlik yapar. 

Ayrıca, öğretmen federasyonları ve sendikalarında da çeşitli görevlerde 

bulunur.1 

Toplumcu gerçekçiliğin etkili olduğu bir dönemde yazın hayatına 

giren Akçam; Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt vd. gibi isimlerle 

ortak düşünsel ve estetik kaygılara sahiptir. Gerek Köy Enstitüsü çıkışlı 

olması, gerekse dönemin sanatını etkileyen toplumcu gerçekçi bir kaygıyla 

hareket etmesi, onun sanatına yön veren iki temel unsur olarak 

görülmektedir. Köy ve köy hayatı, köylü, cehalet, sosyal adaletsizlik vb. 

izlekleri, roman ve hikâyelerinde işleyen Dursun Akçam, Anadolu insanını, 

yoğun olarak Ardahan ve çevresini, Doğu Anadolu coğrafyasının çetin 

yaşam koşullarını, eleştirel gerçekçi bir düzlemde okurlarına sunmaktadır. 

Fakir Baykurt, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal’in başı çektiği toplumcu 

gerçekçi çizgiyi devam ettiren Dursun Akçam, bu çizginin Doğu 

 Dr. Öğr. Üyesi Ardahan Üniversitesi İBEF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

taylanabic@ardahan.edu.tr  
1  Aysel Aslanboğa, Dursun Akçam’ın Romanlarında Yapı ve İzlek, Ardahan Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ardahan 2011, s. 1-2. 
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Anadolu’daki temsilcidir. Ardahan ve köylerini mekân olarak seçen yazar, 

yaşadığı bölgenin gerçeklerini, çoğu zaman köylülerin yerel ağız 

özellikleriyle ve bölge insanının yoğun olarak kullandığı atasözü ve 

deyimlerle zenginleştirerek, kendine has bir üslup elde etmiştir.  

İncelemede, yazar Dursun Akçam’ın ‘Maral’ adlı hikâye kitabındaki 

toplumsal eleştirilere yer verilecektir. Bu eleştiriler ana ve alt başlıklar 

halinde irdelenecek, yazarın eserlerinde kullandığı yöntemlere ve üslubuna 

örnekler verilecektir. 

1. Sosyal Tabakalar 

1.1. Ağalar, Beyler 

Dursun Akçam, roman ve hikâyelerinde, genellikle görev aldığı 

mekân ve bu mekânda yaşayan insanları ele alır. Eleştirel gerçekçi bir bakış 

açısıyla gözlemlenen bu mekân ve insanlar, yaşam tarzları, zor şartlar altında 

mücadeleleri, kısır çekişmeleri, eğitimsizlikleri vb. unsurlar çerçevesinde, 

roman türünün imkânlarıyla okura aktarılır. Yazar, eleştirel gerçekçiliğin 

temel prensiplerine bağlı kalarak, ideolojiyi ön plana çıkarma kaygısından 

uzak bir duyarlılıkla, köy ve köylünün sorunlarını, onların yaşamları 

üzerinden işler.  

Sınıf bilincinin oluşmadığı, ilkel bir yaşamın içerisinde, temel insanî 

kaygıların yoğurduğu, genelde Anadolu köylüsünü, özelde Ardahan 

köylerinin hikâyelerini anlatan “Maral”da, bir sosyal tabaka olarak ‘Ağa’ ve 

‘Bey’ kavramları üzerinde durulur. Alaylı bir anlatımla sunulan hikâyelerde, 

bu adlandırmalara yönelik eleştiri, kişiler üzerinden verilir.  

Dursun Akçam, ‘Aşağı Mahalle’nin Ağaları’ adlı hikâyesinde, iki 

ağanın aralarında geçenleri, alaylı bir şekilde tasvir etmektedir. Hamit Ağa 

ve Kel Cibo adlı bu ağalar arasındaki anlaşmazlıklar ve birbirini çekememe 

üzerine kurulan fiktif yapı, ağaların tekme tokat birbirine saldırmasıyla son 

bulur. Yazar, yozlaşmış ağaların yanı sıra, cahillik, maddi güce önem veren 

insanlar, doyurulamayan ego gibi unsurları da eleştirmiş olur. 
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“Balıkçının götü yaş gerek! Ben bu malı dövleti kolay mı kazandım?” 

Hamit Ağanın malı dövleti bir çift öküz, dört inek,  bir at, bir arabadan 

ibaretti.”2 

Nöker Hamit olarak anılan, fakat maddî durumu diğer köylülere göre 

daha iyi olunca ‘ağa’ diye çağrılan kişi ve bu kişiye maddî çıkarları için saygı 

duyanlar, eleştirinin merkezinde yer alırlar. Yazar, köylülerin geliştirdiği 

toplumsal statü ve ekonomik güç çerçevesinde oluşan ağalığı, alaycı bir 

üslupla işler. Bu alaycı üslupla hem köylülerin küçük dünyalarındaki 

çekişmeleri hem yoksullukları hem de cehalet kaynaklı egoları eleştirilir. 

Anlatıcı, hikâyelerde kendisini gizlemekten ziyade, bizzat eleştirinin 

merkezinde yer alır. Hamit Ağa’nın evine gelen Civelek adlı kişi ile yapılan 

diyaloglarla dolayımlanan köylü realitesi; köyün, köylünün gündelik itiş-

kakışı içerisinde nasıl bir ömür sürdüklerinin aynası niteliğindedir. 

Eleştirilen ana unsur, geri kalmışlık, ekonomik açıdan zayıflık ve cehalettir. 

“Dedim ki, tumanı boklu, sidikli, sen kim olursun da Hamit Ağama dil 

uzatırsın? Dedim ki sen çatlasan da patlasan da dünya âlem Hamit Ağamı 

ağa bellemiştir. Dedim ki, Hamit Ağamın bir günde yediğini, senin ‘ağa’ 

dediğin Kel Cibo bir ayda yiyemez.”3 

Yazar, köy ve köylünün yaşamı yorumlayışını ve oluşturdukları –

ilkel- sosyal tabakalaşmayı, temelinde yatan geri kalmışlık/bırakılmışlık 

ekseninde, ironiden yararlanarak okuruna sunar.  

Yazarın ‘Begi Ağa’ adlı hikâyesinde de, toplumsal statü ve ekonomik 

güç çerçevesinde ağalık konusu eleştirel bir üslupla ele alınır. Hikâyede, bir 

Kürt ağanın mal varlığı ve bu malvarlığından dolayı değerlerinden kopan bir 

takım insanın yozlaşmışlığı işlenmektedir. Anlatıcının ‘Telli halam’ şeklinde 

adlandırdığı kadın ve onun çocukları üzerinden aktarılan anlatıda, Telli hala, 

kızını Tepeköy’den Beko Ağa’nın oğluyla evlendirmiştir. Beko Ağa, 

bölgenin zenginlerindendir. Devlet görevlileriyle içli dışlı, sözü her yerde 

geçen, hizmetkârları olan bir kişi olarak çizilir. Ağanın serveti, Telli hala ve 

oğullarını olumsuz yönde etkilemiş, kişilik bakımından zayıf olan bu 

insanları değerlerinden uzaklaştırmıştır. 

2 Dursun Akçam, Maral, Arkadaş Yayınları, Ankara 2002, s. 16. 
3 Akçam, Maral, s. 17. 
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“Beko Ağa ile dünür olmanın büyük onuru vardı, ondan da öte para 

vardı, mal vardı. Telli halamın sırtı yere gelmeyecekti. Köylüler 

kıskanıyordu halamı. Allah ona yürü kulum demiş, durup dururken bir devlet 

kuşunu kapısına kondurmuştu. 

(…) 

Telli halamın ağzından ‘Begi Ağa’ hiç düşmezdi, Bir Begi Ağa yerine 

beş Begi Ağa! “Begi Ağa dedi ki…” “Begi kısır inek topluyor köylerden…”, 

Begi Ağanın sürüsü…”, “Begi Ağa İstanbul’a bin can koyun götürdü…”, 

“Begi Ağanın çayırında elli ırgat tırpan çeker…”, Begi Ağanın halısı, 

kilimi…”, “Begi Ağanın atları, itleri…”, Begi Ağanın her kelamı bir hikmet! 

“Begi… Begi… Begi!..””4 

Kızı Tentene’yi Beko Ağa’nın oğluna veren Telli halayla maddi güce 

önem veren, maddeyi insanî unsurların önüne koyan, bu bağlamda 

değerlerinden uzaklaşan bir tip çizmiştir. Hikâyede, bu ve buna benzer 

kişilerle, toplumsal bir eleştiri yapılmıştır. Telli hala gibi diğer köylüler, 

tüccarlar, kamu görevlileri vs. Beko Ağa’nın maddi gücünden etkilenmekte 

ve o güçten nemalanmaktadır. Diğer toplumcu gerçekçi eserlere nazaran 

Beko Ağa olumsuz bir karakter olarak çizilmemiştir. Tam aksine, Beko 

Ağa’nın parasını dilinde dolandıran, ona yücelik yükleyen, onun parasından 

nemalanmaya çalışanlar eleştiri konusu edilmiştir. 

“Tepeköy sapa bir yerdeydi. Buna karşın Beko Ağa’nın kapısında 

memur eksik olmazdı. Tahsildar, orman bakım memurları, karakol çavuşları, 

arazi davalarında yargıçlar, cinayetlerde savcı, hükümet doktoru, seçimden 

seçime sandık başkanları hep Beko Ağanın kapısına inerlerdi. Biri gider, 

arkasından öbürü gelirdi. (…) ‘Mamıriyen takımı’ kırda piknik yapmayı, rakı 

içmeyi çok severdi. Sarhoş oldukları için de dönemezlerdi, gece Beko 

Ağa’nın konuğu olurlardı.”5 

Köy romanlarında görülen ağa, genel olarak bürokrasiyi arkasına 

almış ve köylüyü sömüren bir tipikliğe sahipken, Akçam’ın yarattığı ağa –

söz konusu hikâyede- bu olumsuz özelliklerle karşımıza çıkarılmaz. Eleştiri 

ağaya ve onun düzenine değil, bu düzene duyulan hayranlık ve bu düzeni 

destekleyenlere karşı yapılır. Dikkat çekilen ana husus, ahlaki değerlerin 

                                                        
4 Akçam, Maral, s.36-37. 
5 Akçam, Maral, s. 37-38. 
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maddî gücün karşısında erimesi ve ağalık düzeninin toplum tarafından 

yüceltilmesidir. 

1.2. Kamu Görevlileri 

Dursun Akçam, ‘Zaloğlu’ adlı hikâyesinde, Ardahan’ın bir köyünde 

memur olarak şehre giden Cimşit Çarık’ın Kemalettin Zaloğluna 

dönüşümünü aktarır. Cimşit Çarık’ın dedesinden başlayarak ailenin 

yoksulluğuna değinen yazar, ilkokula gönderilerek köyün en tahsilli kişisi 

olan Cimşit’in ilçedeki –Ardahan o zaman ilçedir- arkadaşı Hüsnü Çil’in 

yardımlarıyla önce Adliye Sarayı’nda odacı olması, oradan gardiyan ve 

nihayet mübaşirliğe uzanan öyküsünü anlatır.  

Aşağılık kompleksi olan Cimşit, askerden dönünce yaşadığı köyü ve 

insanlarını beğenmez olur, şehir merkezinde odacı olarak çalışmaya 

başladıktan sonra da kendisinin memur olduğunu yayar. İlçede karşılaştığı 

köylüleriyle muhatap olmamaya çalışır, hatta pek çoğuna selam bile vermez. 

Çalışma ortamında gösterdiği performans ile hâkim, savcı vb. kişilerin 

gözüne girerek mübaşirliğe kadar yükselen ve adını soyadını beğenmeyerek 

değiştiren Cimşit, göz boyamayı seven, çalıştığı mevkiyi abartan, cahil 

köylüyü çoğu zaman işi konusunda kandıran olumsuz bir karakter olarak 

sunulur. Gerek Cimşit’in köylüleriyle olan ilişkisi –kültürel unsurları 

yadsıma, öteki gibi olma çabası- gerekse kendini dahi kandıran kişilik 

özellikleri çerçevesinde yazar, hem Cimşit’i hem de köylüleri ironik bir dille 

eleştirmiştir.  

“Zaloğlu’nun gönlüne göre bir mamırlıktı mübaşirlik. Köylülerin 

uğrak yeriydi mahkeme kapısı. Hırsızlık, yaralama, kız kaçırma, ırza geçme 

nedeniyle her gün dolar taşardı koridorlar. Tam kendini gösterme zamanı 

gelmişti! İlk işi bir kartvizit bastırmak oldu, ‘Kemalettin Zaloğlu / Adliye 

Mübaşiri.’ Duruşmalar biter bitmez sokağa atardı kendini. Eli kıçında 

yürürken kendi köylülerini görmezden gelirdi. Yalnız kasabanın ünlü 

kişilerine selam verirdi. İşten çıkan öteki memurlar gibi kendisi de yorgun 

argın görünürdü. Hemşehrileri önünü keserek, ‘Kemalettin Bey!’ diye 

seslenmeden işitmezdi.”6 

6 Akçam, Maral, s. 97. 
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Yazarın başka öykülerinde de görülen köylülerin makam sahibini 

yüceltmesi, memur ve bürokratları yere göğe sığdıramaması durumu, bu 

öyküde de eleştiri getirilen ana unsurdur. Pek çok toplumcu gerçekçi 

anlatının da konusu olan bu unsur, ‘eğitim yetersizliği’ izleği çerçevesinde 

kurgulanan anlatıların önemli bir aracıdır. Bu türden konuları işleyen 

anlatılarda, memurluk, okur-yazarlık, bürokratik olarak bir makama gelmek, 

eğitimsiz köylüler tarafından yücelik olarak görülmekte, bu açıdan eleştirel 

gerçekçi yazarlar tarafından malzeme olarak kullanılmaktadır. Dikkat 

çekilmek istenen unsur, cehalet ve bunun getirisi olarak kula kulluk etme 

davranışıdır. 

Akçam’ın ‘Şahin Bey’ ve ‘Kaka’ adlı öykülerinde de fırsatçı bir 

memurun köylüler tarafından yüceltilmesi ve bu memurun köylüleri 

sömürmesi işlenir. Şahin adlı memur, köylüye yüksekten bakmakta, onları 

bir sömürü nesnesi olarak görmektedir. Aslında yoksul bir ailenin çocuğu 

olan ve memurluktan sonra babasıyla yan yana görülmekten bile utanan 

Şahin Bey, ölmezler köyüne bir çalımla gelir. Köylülerin yüzüne bakmadan 

onları azarlayan ve memurluğuyla kendini yücelten kişi, köylülerin 

cehaletiyle birlikte daha da güçlenir. Asıl arzusu, rüşvet yemek olan Şahin, 

köylülerin kendisine boyun eğmesiyle birlikte amacına ulaşacaktır. Fırsatçı, 

rüşvetçi memur tipi olan bu kişi, hem kamu hizmetindeki rüşvetçi 

memurlara, hem de köylülerin eğitimsizlikten dolayı memur, bürokrat, 

devlet çalışanlarından korkması hususlarına dikkat çekmek için geliştirilmiş 

bir tiptir. 

“Mahmuzlarını seslendire seslendire yaklaştı. Tezeklere sırtını 

dayayanlar toptan ayaklandılar. Eller göğüste yarım eğilerek selamladılar. 

Şahin Efendinin öfkeli olduğu belliydi. Bu ileri, bir geri adımlandı, kamçısını 

çizmelerin burnunda şaplatarak. Buyur ettiler ama ‘mamır’ bir adam toprağa 

mı çömelecekti onlar gibi! Şahin Efendi tepeden baktı, “Boktan adamlar 

hayvan bokuna yaslanırlar!” diyerek Emirdağ’ın tepesine uzattı gözlerini. 

Bozoların Gökçe, koşar adım Yafo’nun odasından bir sandalye getirdi. 

Şahin Efendi görmezlikten geldi. Sağa sola adımladıkça Gökçe de 

sandalyeyi peşinden götürüyordu. Efendi oturmadan, onlar da 

oturamıyorlardı. Bir yandan da birbirlerine bakarak bıyıkaltı gülüyorlardı. 

Gökçe sandalyeyi bu kez önüne koydu Şahin Efendinin. Bu bir 
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terbiyesizlikti, yürüyüşünü engellemişti koskoca bir “dövlet mamırının”! 

Tekmeyle devirdi sandalyeyi. Yüzünü ilk kez köylülere döndü: 

Ben Vatandaşlara mülayim davranırım her zaman. Köylüleri 

küçümsemem. Lakin sizin kaburganız kalın. Yüz verdikçe başıma çıktınız!” 

dedi.”7 

Yazarın ironik bir anlatımla sunduğu hikâyede, eleştirilen iki taraf 

vardır. Birinci tarafta bir memur –yazarın tabiriyle dövlet mamırı- Şahin 

efendi, diğer tarafta eğitimsiz, yoksul ve boyun eğdirilmiş köylüler. Akçam 

bu çatışmayla, ‘Fırsatçı memurlar ve sömürülen yoksul köylüler’ olmak 

üzere iki yönlü eleştiri yapar. Köylülerin kışın yakacak için ormanlık 

araziden çıra ve odun toplaması gerekmektedir. Orman bakıcısı Şahin’in ise 

kanunlar çerçevesinde buna izin vermemesi ve kanun dışı eylemlere ceza 

kesmesi söz konusudur. Bu cezai durumu koz olarak kullanan Şahin’in 

köylülere göz yumması için köylülerin ona rüşvet ve hak etmediği değeri 

vermesi gerekmektedir.  

“Şahin Efendinin öfkesi boşuna kabarmamıştı. Ev başı bir kilo inek 

yağı toplayıp Şahin Efendiye vereceklerdi, Şahin Efendi de sırtı ile kuru 

odun, kozalak taşıyan kadınlara ses çıkarmayacaktı. Ama verdikleri sözü 

yerine getirmemişlerdi. Eşek yerine mi koyuyorlardı Şahin Beyi!”8 

Toplumcu gerçekçi romanların pek çoğunda, gücü elinde 

bulunduranların güçsüzü, yoksul köylüyü, haklarını bilemeyen işçiyi 

sömürdükleri işlenmiştir. Devlet bünyesinde olup kanunları kendi çıkarları 

için kullanan, ahlaki bakımdan sapmış, rüşvetçi tipler, toplumsal bir sorun 

olarak görülmüş ve yazarlar tarafında eleştiri malzemesi olarak 

kullanılmıştır. “İdarî yapının tenkidine ait düşüncelerle, hemen her köy 

romanında karşılaşılır. Bu tutum, köylünün problemlerinin çözümünde en 

etkili güç olarak devletin görülmesiyle ilgili olduğu kadar, idarî yapının bir 

“sistem” olarak beğenilmesiyle de yakından ilgilidir.”9 Gerek devlet 

yapısındaki aksayan yönler, gerek idarî yapı içindeki yozlaşmış değer 

sahipleri, gerekse eğitim yönünden payını alamamış köylü ve işçiler, bu tür 

7 Akçam, Maral, s. 69. 
8 Akçam, Maral, s. 71. 
9 Ramazan Kaplan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, 

s. 444. 
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anlatılarla eleştirilmiştir. Akçam, anlatılarında bu tür izlekler ve gerçek 

yaşamdan alınmış olaylarla toplumu aydınlatmaya çalışmıştır.  

2. Toplumdaki Kadın Algısı 

Toplumcu gerçekçi edebiyatın değindiği önemli maddelerden biri de 

‘kadın’dır. Bu tür eserlerin büyük bölümünde kadın, ‘kadın haklarının ihlali’, 

‘kadının meta olarak görülmesi’, ‘şiddet gören kadın’, ‘din ve batıl inançlar 

çerçevesinde baskı altına alınan kadın’ gibi izlek altında işlenmiştir. 

Ataerkil toplum baskısının dayattığı rol ve bu rolü kader olarak 

kabullenen kadının dramını işleyen Akçam, Ardahan köylerinde şahit olduğu 

bu türden manzaraları okurlarına sunmaktadır. Yazarın ‘Zozan’, ‘Begi Ağa’, 

‘Alo Efendi’, ‘Tiyatro Kızı’, ‘Eko’, ‘Maral’ adlı hikâyelerinde, para karşılığı 

alıp satılan, şiddet gören, cinsel bir obje olarak görülen kadınların dramı 

vardır. Yoksulluk, cehalet, inanç ve toplum baskısı, bu hikâyelerde öne çıkan 

ortak izleklerdir. Yazar, bu izlek ve olaylar çerçevesinde toplumu, toplumun 

kadın algısını öne çıkarmakta ve eleştirmektedir. 

2.1.  Kadının Meta Olarak Görülmesi 

İnsanlık tarihinin bir utancı olan kölelik ya da insanı metalaştırma, 

günümüzde de farklı şekillerde devam etmektedir. Özellikle batı ülkelerinin 

emperyalizmi ile yaygınlık kazanmış olan metalaştırma, kapitalist ekonomik 

düzenle farklı bir boyut kazanmıştır. Bunun dışında, ilkel düzenlerin 

kalıntılarıyla beraber –özellikle ataerkil anlayışta- kimi toplumlarda kadının 

bir meta olarak alınıp satıldığı görülmektedir. Gece kulüpleri, genelevler, 

başlık parası gibi hususlar bu durumun sürdürülmekte olduğunu 

göstermektedir.  

Dursun Akçam, yirminci yüz yılın ortalarında Ardahan köylerinde 

gözlemlediği ‘kadının metalaştırılması hususunu’ hikâyelerinde eleştirel bir 

üslupla okurlarına aktarmaktadır. Başlık parası ile kız alıp vermek, 

kendinden büyük adamlarla genç yaşta evlendirilmek vb. hususların gerçekçi 

bir üslupla aktarıldığı bu hikâyelerde yazar, kadının kimliksizliğine ve 

dramına dikkat çekmektedir. 

“Zozan” adlı hikâyede, genç bir kızın, kendisinden yaşlı ve evli bir 

erkeğe başlık parası ile verilmesi ve bu evlilikle beraber genç kızın yaşadığı 

sıkıntılar, psişik ve fizikî travmalar işlenmektedir. Kitabın ilk hikâyesi olan 
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“Zozan”ın birinci paragrafında geçen, “Karı Cemal, ucuza kapattı bir Kürt 

kadınla döndü. Başlangıçta kimse inanmak istemedi; boyu posu yerinde genç 

bir kadını kim verirdi o fiyata?.. Cemal kasılarak, “Oho!” diyordu, “Sizin 

dünyadan haberiniz yok, Hoçkar beldesi avrat dolu! Biraz başlık saydın mı, 

seç seç al!” Kendisi de öyle yapmıştı, kanıtı ortadaydı!”10 ifadelerinde, 

parayla satın alınan bir nesneye dönüştürülen kadının yaşadığı dram, tek eşli 

aile kurumunun zedelenmesi, çarpık ilişkiler ve cehalet ön plana 

çıkarılmaktadır. Akçam’ın bu hikâyesinde, erkekler tarafından köle, cinsel 

obje veya hizmetçi olarak algılanan kadının ölüme giden yolcuğu aktarılır. 

Kendini ifade şansı olmayan, yaşadığı dramdan kurtulmak için tek bir kaçışı 

olan kadın ya kendini öldürecek ya da öldürülecektir.  

“(…) Boşuna bir çabanın ancak o zaman ayırdına varabildi. Yatırdı 

yere Zozan’ı; aldığı kaftanı, koçiki, gömleği sıyırdı sırtından. Anadan üryan 

iteledi dereden aşağı! 

Zozan Harosman’ın korkunçluğunda özgürlüğüne kavuşmuş oldu. 

Devrisi gün çobanlar Zozan’ı Harosman Nehri’nin bir kıyısında çıplak cansız 

olarak bulacaklardı!”11 

Kadının metalaştırılması, erkeğin kölesi haline getirilişi, özgür yaşam 

hakkının elinden alınması çerçevesinde ölüm bir kurtuluş olarak 

verilmektedir. Yazarın “Tiyatro Kızı” adlı öyküsünde de kadının 

metalaştırılması durumu vardır. Küçük yaşta babasını kaybeden Peri, 

annesinin dul Sılo ile evlenmesiyle Sılo’nun evine taşınır. Daha sonra Rus 

tehditlerine karşı mevzi inşası yapan askerlerin başında olan bir yüzbaşıya 

evlatlık verilir ve yüzbaşı onu İstanbul’a götürür. Yıllar sonra ailesinin 

yanına dönen Peri, köylü kadınlar gibi giyinmemekte, onlar gibi 

konuşmamaktadır. Bu yüzden pek çok dedikoduya maruz kalır. Aynı 

zamanda hem köyden hem şehirden talipleri vardır. Fakat Peri, köye 

geldikten sonra bir kuraklık olur. Yapılan yağmur duaları sonuçsuz kalır. 

İmam bir suçlu bulacak ve köylüleri teskin edecektir. Aranılan günahkar 

Peri’dir. Bir yağmur duası sonunda kalabalığa seslenen imam, suçlunun Peri 

olduğunu söyleyerek köylüyü Peri’ye ve üvey babası Sılo’ya karşı kışkırtır. 

Bütün bu baskılara dayanamayan Peri, İstanbul’a gitmek için köyden kaçar. 

10 Akçam, Maral, s. 7. 
11 Akçam, Maral, s. 14. 
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Bu hikâyede hem batıl inançlar çerçevesinde köylünün ve köy imamının 

eleştirisi, hem kadının bir meta olarak görülmesi söz konusudur.  

“Müşterileri dersen şimdiden çıkmıştı bile. Terzi asker, kasabadan 

Sılo’nun önünü keserek dükkânına buyur etmişti. Hizmet, hürmetten sonra 

Peri’den de haber sormayı unutmamıştı. Yolcu ederken de ekleyivermişti, 

“Hiç merak etme Sılo Saltaş, istediğin başlığı veririm!..” Bir terzi mi? Bakım 

Memuru Şahin Efendi de kaşınıyordu. Rastladığı yerde, “Sılo Ağa bir 

ihtiyacın olursa orman senin!” diyordu. Bir sefer de koluna girmiş, “Peri gibi 

bir hanıma ihtiyacım var!” diyerek sürdürmüştü. “Malumu aliniz, ben bir 

dövlet mamırıyım. Karım köylü kızı. Lazımım gelirse, boşarım gitsin!””12 

Yazar, Peri adlı kişiyle ‘şehir-köy yaşamı’ ve ‘toplumun kadın algısı’ 

üzerine bir çatışma kurar. Gerek giyim kuşam gerekse kültürel unsurlar 

çerçevesinde oluşturulan bu çatışma, toplumun yaşam standartlarına, sosyo-

ekonomik durumlarına ve eğitim seviyelerine göre kadın algısının değişiklik 

gösterdiğini de yansıtmaktadır. Özellikle giyim-kuşam farklılığı ve köydeki 

kadınlara nazaran daha rahat hareket eden Perişan’ın batıl inançlar 

doğrultusunda köydeki kuraklığın müsebbibi olarak görülmesi kültür 

çatışması ve eğitim yetersizliğinden kaynaklı kadın algısını göstermektedir. 

Bu hikâyede de kadın kaçmak zorunda bırakılır. Toplumcu gerçekçi 

romanların pek çoğunda benzer unsurları bulmak mümkündür. Toplumun 

geri kalmışlığı, parasal gücü önemseme, insanî değerlerden yoksunluk, 

egoizm gibi unsurların beslediği bu anlatılar, toplumsal eleştirinin 

gerekliliğini ve eğitim sitemimizdeki derin aksaklığı çarpıcı örneklerle 

göstermektedir.  

2.2.  Kadına Yönelik Şiddet 

Toplumcu gerçekçi romanlarda kişi kadrosu çeşitlilik gösterir. Bu 

çeşitliliğin temel nedeni sömürünün yaş ve cinsiyete göre değişim 

göstermesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle çocuk ve kadınların üzerinden 

yapılan emek sömürüsü çokça işlenen konulardır. Emek sömürüsünün 

yanında, kadın ve çocuklara uygulanan fiziki ve psişik şiddet de toplumcu 

gerçekçi yazarların farkındalık yaratmak amacıyla işledikleri bir konu olarak 

görülmektedir. “Önemli bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddet bir 

insan hakları ihlali olarak tüm dünyada varlığını sürdürmektedir. Şiddetten 

                                                        
12 Akçam, Maral, s. 58. 
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bahsedilirken, şiddetin sadece fiziksel boyutu değil psikolojik, sosyal, cinsel, 

ekonomik vb. şekillerinin olduğu kabul edilir. Ataerkil toplumlarda kadınlar 

erkeklere oranla daha fazla şiddete maruz kalmaktadırlar.”13 İncelemenin 

konusu olan “Maral” adlı hikâye kitabında da hem kadının metalaştırılması 

hem de kadına yönelik şiddet konularına örnekler verilmektedir. Dursun 

Akçam, Ardahan ve köylerinde gözlemlediği olayları kurgularken kadına, 

kadının fiziki ve psişik olarak sömürülmesine farklı açılardan dikkat 

çekmiştir. Bu hikâyeler arasında en çarpıcı örnek, kitaba da ismini veren 

“Maral” adlı hikâyedir. 

“Maral” adlı hikâyenin başkişisi Maral, kocası para kazanmak için 

başka bir şehre gitmiş, yoksul, üç çocuğuyla kocasının yolunu gözleyen bir 

kadındır. Kıt kanaat geçinen fakat kocasının çalışmasıyla geleceğe yönelik 

umutlu olan ve yaşamak için direnen Maral, bir gece yarısı evine gelen Bekir 

Ağa’nın psişik ve fiziki şiddetine maruz kalır. Kocasına borç vermiş olan 

Bekir, Yusuf’un yokluğunda Maral’dan yararlanmak istemektedir. Bu 

isteğine karşılık bulamayan Bekir, bütün olumsuzlukları göze alarak, farklı 

bir ifadeyle gözü dönmüş bir şekilde kadına saldırır. 

“Bekir Ağa yanaştı, kolundan yakaladı Maral’ı: 

‘Heç çırpınma! Ben nezük davrandıkça sen azıttın. Dilin sekiz karış! 

Hani eyiliğimin altında kalmayacaktın? Kocan gitti, çocuklarını möhteç 

koymadım, ağzıma getirip parasını istemedim. Bunlar ne için? Eyice düşün!.. 

Bu işin ucunda kan var!’ 

Maral çırpındı, kolunu kurtardı Ağadan: 

‘İşin içinde kan varsa, işte kan, vur öldür, bana dokunma! Anladın 

mı?’ 

Fatma, anasının eteklerinden tutmuş ağlıyordu. Uyuyan küçükler de 

uyanmış, ne olduğunu anlamadan, ‘Ana! Ana!’ diye ünlüyorlardı. Maral 

kendisini atmak için kapıyı doğrulttu. Ağa da peşinden gitti, avluda sıkıştırdı. 

Salladı aldı altına Maral’ı. Maral, Ağanın bıyıklarından çekiyor, yüzünü 

gözünü tırnaklıyordu. Bir yandan da ‘İmdat! İmdat!’ diye ünlüyordu”14 

13 Ayşe Ümmühan Çelik, Dursun Akçam’ın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri Üzerine Tematik Bir 

İnceleme, ESOGÜ SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2014, s.125. 
14 Akçam, Maral, s. 108. 
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Hikâyede, yoksul, çaresiz bir kadının şiddet yoluyla cinsel olarak 

sömürülmek istenmesi, kadının bu durumu kimseye söyleyememesi, 

beklenen kocanın İstanbul’da hastaneye kaldırılması gibi unsurlar aktarılır. 

Bu unsurlarla yazar, kadın algısındaki cinsi sapkınlıkları, kadının toplum 

tarafından suçlu olarak görülmesi, cehalet, adaletin zenginin yanında olması 

gibi hususları eleştirel bir bakış açısıyla okurlarına sunar. Yazar, okuru irrite 

edici sahnelerle aktardığı hikâyede, Anadolu kadının ataerkil aile sistemi 

çerçevesinde geri plana atıldığını, eğitimsizlik ve mahalle baskısından dolayı 

kendilerine yönelik şiddet eylemlerini dışarıya duyuramadıklarını göstererek 

toplumun kadın algısını ortaya koyar.  

3. Yoksulluk  

Yoksulluk, gelir eşitsizliği, toplumcu gerçekçi eserlerin dikkat çektiği 

bir izlektir. Toplumcu gerçekçi yaklaşımda, ekonomi, sosyal yaşam, eğitim, 

hukuk vb. konularda, bireylerin eşit koşullarda yaşamaları arzu edilir. 

Marksist iktisadi düşüncenin de temelini oluşturan bu unsurların sağlandığı 

sürece özgür bir toplum yapısı oluşturulabileceği düşüncesi vardır.15 

Toplumcu gerçekçi edebî yaklaşımda, eğitimden ekonomiye, 

hukuktan siyasete eşit olmayan unsurlara eleştiriler getirilir. Akçam, “Maral” 

adlı hikâye kitabında, yoksul, yeterli eğitim alamamış insanları kişi olarak 

seçmiş ve çeşitli örnek olaylarla bu eşitsizliği eleştirmiştir. Kitaptaki 

hikâyelerin büyük bir kısmında, yoksulluk izleği yer alır. Benzer mekânlarda 

geçen bu hikâyeler, köylülerin hem iklim hem de ekonomik sıkıntılarla 

mücadelelerini aktarır. 

“Tahsil” adlı hikâyede, askeri okulu kazanmayan Cemal’in, bu 

durumu babasına söyledikten sonra babası Hüseyin’in bu duruma karşı 

tepkisi aktarılır. Hüseyin’in elindeki ineği bu sınav için satması, sınavın 

başarısızlıkla sonuçlanmasıyla Hüseyin’in ağzından ifade edilen aşağıdaki 

sözler yoksulluğun derecesini gözler önüne sermektedir. 

“Bir hükümet kendiliğinden, ‘Ver senin çocuğunu okutayım!’ der 

miydi hiç, hem de çarığı çorabı devletin boynuna! Boz urba, potin 

giydirecek, ak somun yedirecek, üç yıl sonra da takacak koluna nişanı, yürü 

çavuşum diyecek! Yağma var mıydı! Eğer doğru olsaydı, bir köylü eniği aç 

                                                        
15 Kudret Bülbül, Özgürlük Kavramı ve Modern İdeolojilerin Özgürlük Anlayışları, Eskiyeni, S. 

20,  s. 37. 



Taylan ABİÇ 

167 

çıplak köyde bekler miydi?.. Oğlanın canı cehenneme, Kolik ineği satarak 

parasını harcamamış olsaydı hiç gam yemezdi. Ama köyün öğretmenindeydi 

büyük suç. İkide bir önüne geçip, ‘Senin oğlun çok zeki!’ demeseydi. 

‘Cemal’i okut, Cemal’i okut!’ diye sıkboğaz etmeseydi, ineğe kıyar 

mıydı?’”16 

Köy Enstitüsü çıkışlı yazarların özellikle üzerinde durdukları 

yoksulluk ve eğitim olanaklarının sınırlılığı konuları, Akçam tarafından da 

ele alınmıştır. Gerek monografik gerekse eleştirel gerçekçilik çerçevesinde 

yazmış olduğu hikâye ve romanlarda bu konular üzerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. “Birçok yetersizliklerin sonucunda ortaya çıkan fakirlik, bu 

dönem romanlarında işsizlikle iç içe girmiş bir problem halinde ele alınır.”17 

Köy arazilerinin azlığı, toprak işlemek için yeterli tarımsal donanımın 

olmayışı, elverişsiz iklim koşulları çerçevesinde yoksulluk, bölgenin en 

büyük sorunlarından biri olarak görülür. Bundan dolayı Ardahan, büyük 

şehirlere göçün yoğun olarak gerçekleştiği yerlerden birisidir. 

Yazarın yoksulluğu işlediği bir diğer hikâye “Maral”dır. Hikâyeye 

adını veren başkişi Maral, yoksullukla mücadele etmektedir. Toplumcu 

gerçekçi hikâyelerde yoksulluk ve işsizlik bir arada işlenmektedir. Maral’ın 

kocası Yusuf, tarlası olmadığından başka bir şehre çalışmaya gider. Fakat 

Yusuf’un sağlık sorunları çıkar ve o hastaneye kaldırılır. Evde açlıkla burun 

buruna kalan Maral ve çocukları, bir de Yusuf’un borç para aldığı ağa 

tarafında fizikî ve psişik tacize uğrar. Yoksulluk, işsizlik ve bunu fırsat bilen 

yozlaşmış kişilerin tacizleriyle drama dönüşen yaşamlar, bu tür hikâyelerin 

ana malzemeleri olarak görülür. Farklı bir ifadeyle ağa-köylü, ezen-ezilen 

çatışması, bu hikâyelerin iskeletini oluşturur. 

4. Dinî İnançta Sapma: Batıl İnançlar

Toplumun din algısı bazı yönleriyle toplumcu gerçekçi roman 

anlayışında tematik bir malzeme olarak kullanılmıştır. Burada eleştiri konusu 

olan bir din eleştirisinden ziyade, dinsel olanın dönüştürülmesi, çıkar 

amacıyla kullanılması gibi hususlardır. İslamiyet’ten batıl inançlara doğru 

kayma, para kazanma aracı olarak dini sömürü yapan yozlaşmış imamlar vb. 

hikâye ve romanlarda kullanılan eleştiri malzemeleri olarak görülür.  

16 Akçam, Maral, s. 25. 
17 Kaplan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, s. 270-271. 
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Akçam’ın “Tiyatro Kızı” adlı hikâyesinde, İstanbul’dan doğduğu 

köye gelen Peri adlı genç kadının bölgede yaşanan kuraklığın nedeni olarak 

görülmesi ve bu çerçevede Peri’nin baskı sonucu köyden kaçırılması 

anlatılır. İmam ve bir kısım köylünün batıl inançları doğrultusunda yaptıkları 

eylemler, eleştirel bir üslupla okura aktarılır. 

“Köylüler, güneşin alevden soluğunu yara yara camide toplandılar. 

Cuma namazı kılınacaktı. İmam Kuddusi vaaz verdi, rahmet diledi, yardım 

diledi yüce Tanrı’dan. Yakarışlar, ‘Amin!’lerle cami sallanıyordu. Sonunda 

imam sözü, ‘Tiyatora Kızı’na getirdi. Şeytanın yolladığı bir musibetti o, 

göğsü açık, baldırı çıplak!.. Bir dananın zararı bir nahıra (sığır sürüsüne) 

dokunurdu. Zenne kılığındaki bu hatun kişi, geldiği yere gönderilmeliydi. 

Başka çare yoktu!...”18 

Toplum ve kurumlarının yozlaşmış unsurlarını roman ve öyküye 

aktaran toplumcu gerçekçiler, özellikle din sömürüsü yaparak nüfuz ve 

maddî güç elde eden yozlaşmış din adamlarını eleştirirler. İkinci kuşak 

toplumcu gerçekçiler arasında yer alan Akçam, çevresinde gözlemlediği, 

yozlaşmış din görevlilerini ve toplumun batıl inançlara meylini roman 

öykülerine konu etmiştir. 

Sonuç 

İkinci kuşak toplumcu gerçekçi yazarlardan Dursun Akçam, doğup 

büyüdüğü Ardahan ve köylerini gözlemlemiş, buradaki toplum yaşamını ve 

devlet kurumlarındaki aksaklıkları eleştirel bir gerçeklikle kaleme almıştır. 

Akçam’ın hikâyelerinin etkili olmasında eleştirel gerçekçi yaklaşım 

önemli bir yere sahiptir. Kişilerini Ardahan merkez ve çevresinden seçen 

yazar, yöreye has dil özelliklerini kullanmıştır. Kullandığı ağız özelliklerinin 

bazılarını parantez içinde açıklaması öykülerin akışını bozmakla beraber, 

metnin etkileyicini etkilememektedir. Abartı ve alay unsurları, yazarın kendi 

ne özgü aktarımıyla bütünleşmiş, okuru uyarıcı, irrite edici bir keskinlik 

kazanmıştır. 

Akçam’ın hikâyelerindeki olaylar orijinal olmakla beraber, izleksel 

açıdan toplumcu gerçekçi yazarlarla büyük bir benzerlik taşımaktadır. 

                                                        
18 Akçam, Maral, s. 54. 
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Toplumun ve kurumların aksayan yönleri, birey düzleminde eleştirilmiş, 

eleştiriler gerçek kişi ve olaylar üzerinden yapılmıştır. 

Ağalık, kadına şiddet, yozlaşmış memurlar, kadının meta olarak 

görülmesi gibi izlekler yoğun olarak kullanılmıştır. Bunların içinde 

toplumun kadın algısı üzerine eleştirilerin yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 

bağlamda, eserlerin toplumsal farkındalık yaratma, mizah ile edebiyatı 

sevdirme, toplumsal ve kurumsal aksaklıkların düzeltilmesi doğrultusunda 

dikkat çekme gibi amaçlar doğrultusunda yazıldıkları söylenebilir. 
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HAYRETTİN ZİYA TALUY’UN KÜÇÜK 

GEZGİN’İN SERÜVENLERİ SERİSİNE 

YANSIYAN ARDAHAN: ARDAHAN 

YOLLARINDA VE AĞRI DOLAYLARINDA 

Dinçer ATAY
*
 

“Ardahan’ın yollarında 
Güller açıp bağlarında”1 

Giriş 

Edebî eser ve şehir denildiğinde akıllara ilk gelen tür, seyahatnamedir. 

Türk edebiyatı tarihinde Evliya Çelebi’nin ortaya koyduğu kült eseri ile 

karakteristikleşen bu tür, gezi yazısı olarak da anılır. Edebiyatın şehir ve 

coğrafya ile olan ilişkisi, sadece müstakil seyahatname veya gezi yazısı 

türündeki eserlerde değil farklı edebî türlerde de görünüm verebilir. Söz 

gelişi edebiyatta “mektepten memlekete gidişin bir sonucu olan memleket 

edebiyatının”2 en belirgin metinlerinden olan “Han Duvarları”nda bir 

seyahat durumu dikkatleri çeker. Bu seyahatin Anadolu coğrafyasında 

gerçekleşmesi de ayrı bir boyutu gündeme getirir. Yine yolculuk üzerine 

kurulan hikâye metinleri ve romanlar da vardır. Her ne kadar bunlar, 

kurmacanın içindeki yolculuğu verse de çevreye, coğrafyaya ve daha özelde 

şehre dair birçok detayı da içermektedirler.  

* Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

dinceratay@gmail.com. 
1 Orhan Bahçivan-Gökhan Temur-Selçuk Murat Kızılateş, Ardahan Türküleri, Ardahan Valiliği 

Kültür Yayınları, Ardahan, 2016, s. 82. 
2 Şerif Aktaş, “Millî Edebiyat”. Türk Edebiyatı Tarihi. C.3. Edit: Talat Sait Halman, Osman 

horata, Yakup Çelik, Nurettin Demir, Mehmet Kalpaklı, Ramazan Korkmaz, M. Öcal Oğuz, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 201. 
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Farklı şehirlerde ve kurumlarda muhasebe müdürü olarak görev yapan 

Hayrettin Ziya Taluy3 da çocuklar için gezi yazısı türünde eserler ortaya 

koyar. Roman ve hikâye türüne de ilgi duyan Taluy, edebiyat tarihlerinde 

kendine yer bulamayan nice yazardan yalnızca bir tanesidir. İnsan 

fenomenine odaklanan Taluy’un romanlarında aşk izleği sosyolojik 

boyutları ile belirginlik kazanır. Ulus kimliğine yaslanan izleklerin yanı sıra 

toplumcu gerçekçi bakışı anıştıran bağlamlar da onun eserlerinde 

gözlemlenir. Taluy’un Küçük Gezgin’in Serüvenleri4 serisi gezi yazısını 

andıran bir içeriğe sahip olmakla birlikte küçük bir çocuğun başkişi oluşu 

üzerine kurgulanan hikâyelerden müteşekkildir. Tanrısal bakış açısından 

işlenen hikâyelerde somutlanan karakterlerin didaktik bir perspektiften 

kurgulandığı gözlemlenir. Beş kitaplık serinin ilk kitabı Karadeniz 

Kıyılarında adını taşır. “İstanbul’dan başlayan yolculuk”5 Artvin, Ardahan, 

Ağrı, Erzurum üzerinden Ankara’ya varılması ile son bulur. Çocuk ve 

gençlik edebiyatı dâhilinde değerlendirilmesi uygun olan serinin diğer 

kitaplarının isimleri şöyledir: Hopa’ya Doğru, Ardahan Yollarında, Ağrı 

Dolaylarında, Erzurum’dan Ankara’ya. Bu seri kitaplar, 1944-1945 

yıllarında Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları dizisinden 

                                                        
3 Hayrettin Ziya Taluy ile ilgili bilgiler, Seda Gül Kartal’ın TEİS II projesi kapsamında hazırladığı 

“Hayrettin Ziya Taluy” maddesinden alınmıştır. Detaylı bilgi için bk  Seda Gül Kartal, “Hayrettin 

Ziya Taluy”. TEİS II projesi: Hayrettin Ziya Taluy (yesevi.edu.tr)  
4 Hayrettin Ziya Taluy’un Küçük Gezginin Serüvenleri ile ilgili “sözde bilimsel” (Yiğitler 2011: 

130) bir çalışma yapan Şener Şükrü Yiğitler’in yazısının “Giriş” ve “Erken Cumhuriyet Döneminde 

Coğrafya Bilimi ve Eğitimi” bölümlerinde dikkatleri çeken taraflı yaklaşımın hedef aldığı 

kavramlar arasında “vatan bilinci”, “vatan tasavvuru”, “ideal vatandaş” gibi batı tarzı ulus 

devletlerinden Türk modernleşmesi eşliğinde varlık bulan modern vatandaş teşkilini ve vatan 

aidiyetini destekleyen ülkü değerler vardır. Taluy’un Anadolu algısını “mahdut” bir vatan 

tasavvuru olarak niteleyen Yiğitler’in “Giriş” bölümünde geçen şu cümle “mahdut ve sübjektif 

bakışın” bir göstergesi olmakla birlikte, vurgulanacak olan cümlenin Taluy’un eserleri ile bilimsel 

bir bağlama sahip olmaması da ayrıca dikkat konusudur: “Başta, Doğu Anadolu olmak üzere 

ülkenin çeşitli yerlerinde ortaya çıkan isyanların doğrudan etkisinin aranmasının doğru olacağı bu 

süreç, resmi ideolojinin kendini korumak ve homojen bir Türk kimliği yaratmak adına sosyal, 

siyasal, kültürel ve bilimsel alanlarda daha güçlü ve kararlı bir yapılanmaya girdiği 1930’lu 

yılların başını bir milat olarak imler.” (Yiğitler 2011: 129). Yazının sonuç bölümünde, Taluy’un 

Anadolu’nun vatanlaşan toprak olarak kabul edilmesi ise “pragmatist” ifadesi ile nitelenir. 

Taluy’un Anadolu’yu vatan olarak tasavvur etmesi, Hilmi Ziya Ülken’den Nurettin Topçu’ya kadar 

birçok mütefekkirin kabul ettiği ve savunduğu bir mesele iken; Taluy’un böyle bir tasavvur ile ne 

gibi bir maddî fayda sağlayacağı meçhuldür. Taluy’un bu niteleme ile elde edeceği tek fayda, 

ortaokul çağındaki çocukların “vatanperver” olarak yetişmesi olsa gerektir. Tüm bu gerekçeler 

sebebiyle Yiğitlerin’in “sözde bilimsel” (2011: 130) çalışması, Hayrettin Ziya Taluy ile ilgili 

yapılan referans bir çalışma olmaktan ziyade, Taluy’un eserini ortaya koyuş felsefesine yöneltilen 

ideolojik bir yaklaşımdan ibarettir. 
5 Kartal, “Hayrettin Ziya Taluy”. 

http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/hayrettin-ziya-taluy
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Ankara’da basılır ve “Maarif Vekilliği tarafından okullara tavsiye edilir”6 ve 

ikinci baskıyı bile yapar. Bu seri kitapların önemi, Anadolu coğrafyasının bir 

çocuğun gözünden yine çocuklara tanıtılmış olmasından gelir. 1940’lı 

yıllarda modern Türk nesrinin köy olgusuna odaklanması, taşranın da 

gündeme gelmesini beraberinde getirir. “1923-1950 arasında Anadolu’nun 

edebiyata konu edilişinde ‘memleket edebiyatı’ olarak bilinen… 

gelişmeyle… Anadolu ortak mekân olmakla beraber, Anadolu’nun 

yorumlanması”7 da eserlerde varlık bulur. Devamında edebiyat dünyasına da 

yayılan bir seviyede taşranın edebî metinlere taşınması, daha özgün bir 

biçimde gerçekleşir.  

Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan ve Anadolu’nun Kafkaslara 

açılan kapısı konumunda olan Artvin ve Ardahan’a odaklanan Hayrettin 

Ziya, sınır konumundaki vilayetlerden Ankara’ya taşınan yolculukla âdeta 

taşradan merkeze gidişin de haritasını verir. Bu çalışmada Küçük Gezgin’in 

Serüvenleri adlı serisini “gözlemci gerçekçi”8 bir bakışla kuran Hayrettin 

Ziya Taluy’un Ardahan Yollarında adlı kitabında Artvin ve Ardahan’ın ele 

alınış biçimi değerlendirilecektir.  

6 Kartal, “Hayrettin Ziya Taluy”. 
7 Ramazan Kaplan, “Anadolu Romantizminden Köy Realizmine”. Türk Edebiyatı Tarihi. C. 3. Edit: 

Talat Sait Halman, Osman horata, Yakup Çelik, Nurettin Demir, Mehmet Kalpaklı, Ramazan 

Korkmaz, M. Öcal Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 359. 
8 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2010, s. 40. 
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1. ARDAHAN’IN YOLLARINDA BİR KÜÇÜK GEZGİN

   

1.1. Biçim ve İçerik Açısından Ardahan Yollarında Eseri 

Hayrettin Ziya Taluy’un Küçük Gezgin’in Serüvenleri adlı serisinin 

üçüncü kitabı Ardahan Yolarında adını taşır. Kırk yedi sayfa olan eseri 

hikâye türünün sınırları içinde değerlendirmek yerinde olacaktır. “Sade ve 

duru bir lisan peşinde vaka takdimi yapma gayretiyle”9 teşkil edilen eserin 

muhtevası bakımından gezi yazısını andırdığını ifade etmek gerekir. Artvin’e 

ve Ardahan’a dair fotoğraflara sıklıkla yer verilen eser, roma rakamıyla 

numaralandırılarak yedi farklı bölüme ayrılmıştır. İlgili bölümlerin adları 

sırasıyla şöyledir: “Denize Veda-Yeşil Deniz- Dumanlı Dağlar-Tuhaf 

Ağaçlar”, “Yol Kesenler-Kötü Filmler-Bakır-Bakırın Üvey Kardeşleri”, 

“Yemiş Memleketi-Su Kartalları-Sularla Boğuşma-Halkevinde Bir Gece”, 

“İnsan Kuvveti-Ferhat’la Şirin-Karanlık Meşe”, “Milyonlarca Yaratık-

Tuhaf Kuşlar-Yangınlar-Yabani Havyanlar”, “Kaybolan Bavullar-Ormanın 

Yararlıkları-Hırsızları Araştırma-Uçaktan Bakış”, “Odunlar Gezisi-Yeşil 

Otomobil-Ardahan-Bavullar”.  

                                                        
9 Burak Armağan, “Direnişte Aşk: Çete”. Millî Edebiyat Dönemi Roman Okumaları. Edit: Ülkü 

Eliuz-Sabit Bayram-Fatih Uyar, Kesit Yayınları, İstanbul, 2019, s. 404. 
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Eser, Hopa’dan Ardahan’a doğru çıkılan yolculukla başlar. Eserin 

başında orman manzaraları tasvirleri dikkat çeker. Artvin’e dair paylaşılan 

birçok coğrafî özelliğin sonunda Ardahan şehrine yer verilir. Eserde didaktik 

bir hava hâkimdir. Okur kitlesi olan ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara 

yönelik örnek davranışlar, hikâyenin üzerinde konumlandığı karakter olan 

Engin üzerinden somut kılınır. Bu davranışların başında erken kalkmak, 

düzenli ve tertipli olmak, intizamlı ve temiz bir biçimde giyinmek vardır. 

Okul çocukları için hazırlandığı birçok detaydan çıkarımlanabilecek olan 

eserin son bölümünde küçük bir sözlüğe yer verilir. Buradaki sözlüklerin 

çoğunluğu madencilik ve ormancılık ile ilgilidir. Öyle ki Engin’in yol 

arkadaşlarından bir, maden diğeri de orman mühendisidir. Eser, Çocuk 

Esirgeme Kurumunun Okul ve Öğrenci Kitapları dizisinden çıkmakla 

birlikte “D” serisinde “Yeryüzü”, “I” serisinde de “Yurdumuz” grupları 

dâhilindedir. Eserin kapağı renkli olmasına rağmen içinde fotoğraflar 

renksizdir. Kapakta bir sınıf ortamı dikkatleri çeker ve “Yurdumuz” alt 

grubuna bir gönderme olarak Türkiye haritası mevcuttur. 

1.2.  Küçük Gezgin’in Gözünden Hopa’dan Ardahan’a Giden Yol 

ve Edimlenen Coğrafya Bilgisi 

Tanrısal bakış açısından verilen hikâye, uzun bir gemi yolculuğundan 

sonra Hopa’ya ulaşmanın ne anlama geldiği ile başlar. Hikâyenin çocuk 

kahramanının adı Engin’dir. Engin’in için Ardahan, babasının bulunduğu 

şehir olması bakımından önemlidir: “İstanbul’dan buraya kadar ne yerler 

görmüş, neler öğrenmişti!.. Bu yolculuğu gözlerinin önünden geçiriyordu. 

Şimdi de Ardahan’a yaklaştığına seviniyordu. İki gün sonra babasına 

kavuşacaktı.”10 On üç yaşında olan Engin’e eşlik eden yol arkadaşlarından 

orman mühendisi olan Ardahan’a kadar gidecektir. Yolculuğun başladığı 

yer, Hopa’dır. Tabii güzellikler eşliğinde beldeye ait yerel insan manzaraları 

da tasvirlerle eserde yer bulur. Yeşil bir denizi andıran ormanlara ve bulutlu 

tepelere yapılan yolculuk, Engin’i mutlu eder. Didaktik ögelerle bezeli 

eserde ilk vurgu, ormanın ne olduğuna dairdir. Devamında “dünyanın en 

yaşlı (kalın gövdeli)” ağacına dair akademik bilgiler dünya coğrafyası 

eşliğinde orman mühendisi ile Engin’in diyaloglarında paylaşılır. Ağaçların 

yaşlarına göre dünya tarihine de göndermeler yapılır. Aynı zamanda köy 

10 Taluy, Hayrettin Ziya, Küçük Gezgin’in Serüvenleri – Ardahan Yollarında, Çocuk Esirgeme 

Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944a, s. 2. 
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yaşantısını da yakından gözlemleyen Engin, etrafını hayran gözlerle inceler 

ve sorular sorarak yoluna devam eder. Engin’in hayal gücü ile mühendislerin 

bilgisi âdeta coğrafya üzerinden birleşir ve gerçek bilgiler böylece ortaya 

çıkartılır. Genellikle coğrafya dersinin müfredatına dair bilgiler eser boyunca 

okuyucuya takdim edilir. Çoruh Nehri’nin 3225 rakımlı Mescit Dağı’ndan 

doğup Batum yakınlarında Karadeniz’e döküldüğü bilgisi diyaloglar 

eşliğinde doğal bir akışla verilir. 

Maden mühendisinin gideceği yere vardıklarında kendilerini 

karşılayan arabanın gangster olduğunu zanneden Engin’e oyun yapan iki 

mühendis, hikâyedeki merak unsurunu artıran hareketler sergiler. 

Nihayetinde kendilerini karşılayan adamın maden mühendisi olduğunu 

öğrenen Engin’in gerginliği de ortadan kalkacaktır. Engin’in kötü filmler 

izleyerek böyle bir korkuya kapıldığına yapılan vurgu, didaktik yönden 

oldukça dikkat çekicidir. Bu detaydan hareketle okuyucu kitlesinin taşraya 

davet edilerek kafalardaki olumsuz algının bizatihi bu mekânlarda 

giderilmesi yönündedir. Gelinen belde Kuvarshan’dır. Buradaki bakır 

madenini gezerek, madenciliğe dair bilgileri doğrudan tatbik edilerek 

öğrenilmesi mümkün olur. Bakırın madenden çıkarılması, işlenmesi ve 

günlük hayattaki kullanım alanları okuyucuyla Engin’in üzerinden paylaşılır.  

Artvin vilayetine varan orman mühendisi ve Engin, konuşmalarına 

devam eder. Böylece hikâyenin vakasını teşkil eden yolculuk, sıradanlıktan 

kurtarılır ve canlı bir hava kazanır. Artvin’deki evler ve bahçelerindeki yemiş 

ağaçlarına dair bilgiler paylaşan orman mühendisi, bizatihi gözlemler 

eşliğinde coğrafya dersi verir gibidir. Deniz seviyesinden yükseldikçe ısının 

azaldığı ve buna bağlı olarak farklı yemiş ağaçlarının yetişerek meyve 

verdiği bilgisi paylaşılır. Devamında Çoruh Nehri’nde yapılacak olan kayık 

gezisine hazırlık başlar. Küçük bir kayığa takılan yelken ile azgın suların 

arasında yolculuk yapılacaktır. Bu kayık yolculuğu, Engin için oldukça 

gergin geçer. Kayıkçı adamla girdiği diyalog da yine öğüt verici niteliktedir. 

Ekmeğini kayıkçılıkla kazanan adamın söyledikleri Engin’i mutlu eder: 

“Engin düşünüyordu. Hayatını kazanmak için herkes kendine göre didinip 

duruyordu. Bu sevimli ihtiyarı ne kadar seviyordu şimdi.”11 Emek olgusunun 

idealize edildiği bir algı belirginlik kazanırken, hikâyeye Artvin Halkevi de 

dâhil olur. O gece Artvin Halkevi’nde bir şenlik olacaktır. Bu tatlı tesadüf 

                                                        
11 Taluy, Ardahan Yollarında, s. 20. 
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tanrısal bakış açısı tarafından mevzuya dâhil edilir. Burada coğrafya 

bilgisinden farklı olarak folklorik bir atmosfer hâkimdir. Halk oyunlarındaki 

farklılaşan ayak hareketlerine âşıkların varlığı dâhil olur. Bu detay, metinde 

Ardahan – Kars coğrafyasına yaklaşıldığını gösteren ilk görünümü somut 

kılar. Âşıkların karşılıklı atışmasında öne çıkan izlek, Artvin’in düşman 

işgalinden kurtuluşudur: “Yaşlı iki ozan karşı karşıya, şiirler söylediler. 

Artvin, 44 sen düşman elinde esir kalmıştı. Bu acı günleri, sonra büyük savaş 

sonunda nasıl kurtulduklarını, ondan sonra da kurtuluş savaşını 

anlattılar.”12 Böylece millî romantik duyuşun varlığı da metne dâhil edilir ve 

tarihî bilgilerin paylaşımı da kendini gösterir. “Cumhuriyet’in ilanı ve yeni 

bir devletin kurulmasıyla… pek çok alanda gerçekleştirilen inkılâplarla ulus 

bilincini güçlendirmeye dayanan bir yönetim biçimi egemen olmaya başlar. 

Türk Ocakları ile Halkevleri, hazırladıkları kültür ortamıyla ulus bilincinin 

oluşmasına katkı sağlarlar.”13 Anadolu Türk kültürünü bizatihi tanıma fırsatı 

bulan Engin, Halkevi’ndeki bu gösteriden çok etkilenir. Bu etkileniş, kimlik 

inşasına olumlu boyutta katkı sunar.  

Artvin’den sonra Ardahan’a doğru yola devam edilir. Arabanın 

arızalanması sebebiyle Engin ve orman mühendisi jandarma karakoluna 

sığınır. Karakolun tasvirinde “Türk bayrağı” vurgusu da bu minvalde dikkat 

çeker. Yolun görünüme dair şöyle bir fotoğraf paylaşılır ve yolda tesadüf 

edilen Ferhat Kalesi’nden bahsedilir: 

12 Taluy, Ardahan Yollarında, s. 21. 
13 Ramazan Kaplan, “Anadolu Romantizminden Köy Realizmine”. 358. 
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Millî romantik duyuş, folklorik bağlama erişmesi Ferhat ile Şirin 

hikâyesi ile mümkün olur. Dağların yüceliği karşısında yılmayan ve aşkı 

uğrunda mücadele eden insan izleğinin hâkimiyeti, insan fenomenine yapılan 

vurgu şeklinde netlik kazanır. İnsana yapılan vurgu, Cumhuriyet’in 

ideallerinden biridir. İnsanın çalışması, yılmaması ve sürekli inşa etmesi, 

Anadolu mekânında somutluk kazanır. Anadolu Türk halk hikâyelerinden 

karakteristik bir örnekle metne eklemlenen insan izleği, coğrafyada bizatihi 

gözlemlenmiş olur.  

Hikâyede, “vatanseverlik” kavramı, ormana sahip çıkmakla eşdeğer 

tutulur. Vatanın bütün değerlerine verilen önemin yanı sıra ormanı oluşturan 

ağaçlara dair, orman mühendisinin ifadeleri bu konuda dikkat çekicidir. 

Ormana duyulan sevgi eşliğinde bağlama kavuşan vatana aidiyet hissi, her 

ülkenin kendi doğal zenginliklerine sahip çıkması, evrensel boyutta da 

kendini gösterir.  

Ağaçların hastalanması ve diğer ağaçlara bulaştırmaması için 

kesilmesi gerektiği ağaçlara konulan işaretlerle anlaşılır: “Ormanlara halkı, 

öyle gelişigüzel sokmayız. Sonra ağaçların hepsini birden kesip ormanları 

tüketirler. İşaretsiz ağacın kesilmesi hem yasaktır hem de vatanseverlerin 

yapmayacağı bir iştir.”14 Ormanın faydalarından bahsetmeye hazırlanan 

orman mühendisi, seyahatte kullanılan arabanın arızası ile Engin’e ormanda 

kalabilecekleri ihtimalini hatırlatır. Şoförün araba için gerekli parçanın 

Ardahan’dan getirilmesi zarureti, geceyi ormanda geçirme ihtimalini 

gündeme getirir. Devamında sığındıkları karakolda temel ihtiyaçlar giderilir 

ve ormanda yürüyüşe çıkılır. Engin, bu yürüyüşle orman hayatını yakından 

gözlemlenme imkânı bulur. Hikâyenin beşinci bölümünü teşkil eden orman 

gezintisi esnasında genelde dünyadaki ormanlar ve orada yaşayan muhtelif 

hayvanlar tanıtılır. Ayrıca ormanın insanlığa olan birçok faydası, okur hedef 

kitlesinde olan çocuk okuyuculara açık bir biçimde aktarılır. Günlük 

hayattaki pek çok ahşap yapı ve malzemenin ifadesi ile çocukların dış 

dünyalarına dair farkındalıkları artırılmış olur. Ahşap ürünlerin insan 

hayatını kolaylaştırması, “ormanın yararlılıkları” biçiminde nitelenir ki; bu 

detay, Cumhuriyet devri Türk yazınsal birikiminde “Öz Türkçe” kaygısını 

somut kılar.  

                                                        
14 Taluy, Ardahan Yollarında, s. 27. 
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Sahara Yaylası’ndan Yalnız Çam Geçidi’ne15 tırmanan Engin ve 

beraberindekiler, yayla hayatını da gözleme imkânı bulurlar: “Yayla, 

çadırlarla doluydu. Yakın köylüler yazı çıkarmaya gelmişlerdi. Sürüle 

otluyor, çocuklar bunların arasında koşuşup duruyorlardı.”16 Tam o esnada 

yollarına çıkan bir araba Engin’i tedirgin eder. Daha önce bakır madenine 

gidiş esnasında “yol kesenler” şeklinde metinde görünüm veren bu detay, 

hikâyedeki gerilimi artırmak için metne dâhil edilmiştir. Buna rağmen söz 

konusu detayın son derece yapay durduğu iddia edilebilir. Fakat okuyucu 

kitlesinin çocukları olması sebebiyle “yol kesenler” bahsinin nispeten metne 

hareket kattığı da düşünülebilir.  

Engin’in babasının içinde bulunduğu yeşil renkli araba, tam da dağın 

zirvesindeki yolda Enginlerin karşısına çıkar: “Öndeki otomobilin kapısı 

açıldı ve içinden Engin’in babası atladı.”17 Tam bu noktada Ardahan’ın 

varlığı metinde kendini ziyadesiyle göstermiş olur. Denilebilir ki dönemin 

Kars il sınırına yakınlaşıldığında Ardahan da somutluk kazanır: “Şimdi 

benim otomobilime geçiniz bakalım. Ardahan’a çok bir şey kalmadı.”18 Çam 

Geçidi’nden Ardahan’a doğru geldikçe yüksek dağlardan daha düz olan Kura 

Nehri’nin oluşturduğu platoya iniş başlar. Tarlalarda çalışan kadınlar ve 

düzlüğe yayılan köylerin oluşturduğu manzara, Ardahan’ın girişinde Engin’i 

ve yol arkadaşı orman mühendisini karşılar:  

“Başları beyaz sargılı narçiçeği renginde ceketli kadınlar tarlalarda 

çalışıyorlardı. Artık toprak düzleşiyordu. Dik başlı dağlar arkada kalmıştı. 

Engin, kitaplarda okuduğu geniş tarlalara rastlıyordu.  

Kalabalık köylerin yanıbaşlarından geçiyorlardı. Küçük evlerin 

yanlarında içi ay çiçekleriyle dolu bahçeler vardı… Kaz sürüleri uçuşarak 

kaçıyorlardı.”19 

Engin’in “kitaplarda okuduklarını” gerçek ortamında görüp tanıması, 

eserin de temel niyetinin gerçekleştiğini gösterir. Eserin yazılış amacı, 

15 Metinde “Yalnız Çam Geçidi” şeklinde ifade edilen konum günümüzde Çam Geçidi şeklinde 

belirlenir.  
16 Taluy, Ardahan Yollarında, s. 42. 
17 Taluy, Ardahan Yollarında, s. 44. 
18 Taluy, Ardahan Yollarında, gös. yer. 
19 Taluy, Ardahan Yollarında, s. 45. 
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coğrafya ders kitaplarında tasvir edilen bölgelerin bir kurmaca metin 

maharetiyle tanıtılmasıdır.  

Ardahan’a yaklaşıldığında ay çiçeği ekiminin yapıldığı tarlalarla 

kazların görünümü, Artvin’den Kars il sınırına geçildiğini hissettiren en 

belirgin göstergedir. Orman mühendisi burada da devreye girer ve kazların 

çokça yetiştirilmesinin gerekçelerini Engin’e anlatır: “Buralarda çok kaz 

beslerler. Çünkü kış çok şiddetli olur. Onlardan faydalanırlar. Tüylerini de 

satarlar. Yastıklarda, yataklarda kullandığımız kuş tüylerinin çoğu 

Ardahan’ın kaz tüyleridir. Ay çiçeklerinden de yağ çıkarırlar.”20 Devamında 

yapılan tasvirler, bahar mevsiminde bin bir renkli çiçeklerle bezeli olan Kura 

Nehri havzasını teressüm eder. Burada Faruk Nafiz’in “Sanat” şiirinde geçen 

şu mısraları hatırlamakta fayda var: 

 “Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, 

 Bizim diyarımız da bin baharı saklar… 

 … 

 Başka sanat bilmeyiz, önümüzde dururken  

 Harcanmamış bir mevzu gibi Anadolu’muz:”21 

Atatürk devri Türk edebiyatında, Anadolu’nun bir töz olarak 

alımlanması en belirgin izleğin hareket noktasıdır. Faruk Nafiz’in “Sanat” 

şiirini, Yahya Kemal’in “Üç Tepe” makalesi ile birlikte düşünmek; 

Anadolu’nun hem sanatsal hem de didaktik nitelikli eserlerdeki tematik 

görünümü daha anlamlı kılacaktır. Eserlere tematik cevher sunan 

“Anadolu’nun bin bir çiçekli” hâli, Ardahan Yollarında eserindeki tasvirle 

görünüm verirken Engin’in babasının gönderdiği ballar gündeme gelir: 

“Babam bana Ardahan’ın ünlü ünlü balından göndermişti. Şimdi anlıyorum: 

burada balın niçin bu kadar güzel olduğunu… Şu çiçeklere baksanıza bir.”22 

“Memleket edebiyatı” eksenine sabitlenen bu hususiyetin ardından nihayet 

Ardahan şehrine giriş yapılır. Eserde Ardahan’ın bugünkü görünümüne çok 

                                                        
20 Taluy, Ardahan Yollarında, gös. yer. 
21 Faruk Nafiz Çamlıbel, “Sanat”, Atatürk Devri Türk Edebiyatı II, Haz: Mehmet Kaplan-İnci 

Enginün-Zeynep Kerman-Necat Birinci-Abdullah Uçman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 1992, s. 724-725. 
22 Taluy, Ardahan Yollarında, gös. yer. 
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yakın bir tasvir dikkatleri çeker. Bu tasvir hikâyenin anlatıcısı konumundaki 

tanrısal bakış açısının ağzından verilir:  

“Nihayet Ardahan göründü. Kasaba (Kura) nehrinin iki 

yanına kurulmuştu. İki taraf büyük bir köprüyle birbirine 

bağlanmıştı. Nehir, ovaya doğru yayılmış bir gölcük manzarasını 

almıştı. Kenarda hayvan sürüleri otluyordu.  

Kasabanın sol yanı eski Ardahan’dı. Büyük eski bir kalesi 

vardı. Onlar, sağ yandan, yeni Ardahan’ın geniş caddesinden 

gidiyorlardı.”23 

Ardahan Yollarında eseri, isim içerik uyumunu yansıtarak nihayet 

bulur. Nihayet uzun bir yolculuğun sonunda Ardahan’a varılır ve hikâye son 

bulur. Serinin devamı olan Ağrı Dolaylarında adlı eserde ise Ağrı Dağı 

odağında bir yolculuk ve Anadolu tasviri dikkatleri çekmektedir.  

1.3.  Ağrı Dolaylarındaki Küçük Gezgin’in Bakışından Yansıyan 

Ardahan  

Hayrettin Ziya’nın “Küçük Gezginin Serüvenleri” serisinin dördüncü 

kitabı olan Ağrı Dolaylarında adlı eser, “Ardahan’a Veda – Ağrı’ya Giden 

Heyet – Çıldır Gölü – Fena Huylu Çocuk”24 bölümüyle başlar. Engin’in 

Ardahan’da çok güzel günler geçirdiği bilgisini paylaşan tanrısal anlatıcı, 

Posof ilçesinden bahsederken geniş yaylalardan sık ormanlara uzanan bir 

yolculuğun niteliklerini sıralar. Engin’in Ardahan’ı çok sevmesinin sebebi 

hem bu coğrafya hem de Ardahanlıların sıcak ilgisidir. Köylüler kurduğu 

diyaloglar neticesinde tarım ve hayvancılık hakkında detaylı bilgiler edinene 

Engin, süt ürünlerinin üretimi ve arıcılık hakkında da pek çok bilgiyi yerinde 

yapılan gözlemler neticesinde öğrenir. İstanbul’dan Anadolu’ya yapılan 

yolculuk bu eserde bir tesadüfle devam ettirilir. Engin’in babasının 

arkadaşlarının Ağrı’ya geleceği haberi ile birkaç haftadır Ardahan’da kalan 

Engin, bu ekibe dâhil olacak ve Erzurum üzerinden Ankara’ya geçecektir. 

Bu defa yol arkadaşları arasında Vural isimli yaşıtı da vardır. Böylece 

eserdeki didaktik panorama daha pekişmiş olur. Vural isimli çocuğun 

23 Taluy, Ardahan Yollarında, s. 45-46. 
24 Taluy, Hayrettin Ziya, Küçük Bir Gezginin Serüvenleri – Ağrı Dolaylarında, Çocuk Esirgeme 

Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944b, s. 2. 



İstiklâlinin 100. Yılında ARDAHAN 

182 

Engin’e nazaran daha huysuz olması, olumsuz örnek üzerinden verilen 

“olmaması gereken” bir durumu var eder. 

Ağrı Dolayları’ndaya yansıyan Ardahan algısı, kasabanın yirmi beş 

bin nüfuslu olması, geniş otlaklara sahip oluşu ve Ardahanlıların temel geçim 

kaynağının hayvancılıktan müteşekkil olması gibi bilgiler eşliğinde umumi 

bir biçimde somutluk kazanır. Otlak bölgesi olarak anılan Ardahan 

kasabasına Kars da eklenir ve bu bilgi kitaplarda yazanlar gözlemlenenin 

aynı olmasıyla teyit edilir. Ağrı’ya doğru başlayan seyahatin ilk durağı Çıldır  

kazasıdır: “Burası iki tepe arasında küçücük bir kasabaydı. Kırmızı kiremit 

damlı birkaç yapı üzerinde bayrak dalganıyordu.”25 Yolculuk esnasında 

gördüklerini defterine not eden Engin, bu bilgileri okul başladığında 

arkadaşları ile paylaşmayı planlar. Onun ilgisini en çok çeken şey, Çıldır 

Gölü’dür. Öyle ki Engin ilk defa bir göl görmektedir: 

“Engin ilk defa göl görüyordu. Çok ilgilendi… Suyun üstünde 

kayan kuşlar, küçük izler bırakıyordu. Göl, yamalı gibi renk renkti. 

Bir yanı yeşil bir yanı mavi görünüyordu.  

Otomobil göle yaklaşıyordu. Karşı kıyıdaki tepeler, yeşil, sarı, 

mor renkteydi. Daha arkadaki tepeler, kül renginde görünüyordu. 

Şimdi otomobil gölün tam yanından geçiyordu. Hafif dalgalar 

kenara vuruyordu. Koca gagalı, iri bir kaşıkçı kuşu vücudunu 

sallaya sallaya kıyıya doğru koşuyordu. Çok küçük ve taşlı bir 

adacık üstünde martılar tünemişti. Şose üzerinde konaklamış 

kırmızı, kahverengi kanatlı angutlar otomobilin önünden 

kaçıştılar.”26 

Çıldır Gölü’nü gözlemleyen Engin, yol arkadaşı olan Doktor’dan 

buranın deniz seviyesinden 1950 metre yüksekte olduğu bilgisini öğrenir. Bu 

bilgi eşliğinde Türkiye’deki diğer göller de anılır ve hedef okuyucu kitlenin 

coğrafya bilgisi tazelenmiş olur. Çıldır Gölü kenarında yenen yemek 

esnasında gölden doğan Arpa Çay’ın da otlakları suladığı bilgisi paylaşılır 

ve yolculuk devam eder. Sonraki durak Arpaçay kazasıdır: “Burası 

‘Arpaçay’ kazasıydı. Yeni yeni evler ve binalar, büyük birkaç ağaç… 

                                                        
25 Taluy, Ağrı Dolaylarında, s. 5. 
26 Taluy, Ağrı Dolaylarında, s. 6. 
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Kasabayı geniş bir cadde, ortasından ikiye bölüyordu.”27 Gün bitmeden 

Kars’a varan kafilenin duyuşları, tanrısal bakış açısı tarafından şekillendirilir 

gibidir. Kinaye mesafesinin olmadığı anlatıda, tanrısal anlatıcı Kars’ın 

özelliklerini “millî romantik duyuşla”28 aktarır ve Kars’ın panoramik bir 

fotoğrafını paylaşır. 

Eserin ikinci bölümü; “Sınır Bekçisi – Kartal Avı – Ozanların Suyu –

Komşular” başlıklarını taşır. Engin’in bu coğrafyada gördüğü şehirlere göre 

Kars, daha güzel bir şehirdir. Şehrin girişinde gözlemlenen istasyondan 

kalkan bir lokomotif, düdüğüyle Engiler’i selamlar. Doktor, bu 

demiryolunun çok geniş olduğunu ve Rusya’ya kadar uzandığını ifade eder. 

Kars şehrini gezen Engin ve beraberindekiler, Kars Çayı’nı ilgiyle izlerler. 

Kars’ın 1740 metre rakıma sahip olması sebebiyle yıllık sıcaklık 

ortalamasının dört derece olduğu bilgisi paylaşırken şehirde ziyaret edilen 

yerler arasında lisenin ve Hlakevi’nin olması dikkat çekicidir. Bu detay, 

eserin didaktik içeriği ile uyumlu bir görünümü pekiştirir. Halkevi’nin 

varlığı da millî romantik duyuş odağını iyice görünür kılar.  

Sonuç 

Fransız İhtilali’nin imparatorluk unsurlarının imgelemine yerleştirdiği 

“millî kimlik” algısı, Tanzimat Fermanı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin 

birçok farklı etnik unsurunun bağımsızlığını elde etmesini sağlar. Balkanlar 

27 Taluy, Ağrı Dolaylarında, s. 7. 
28 Aktaş, Şerif ,“Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı”. Türkiye Günlüğü. S. 38, 1995, 

s. 170-175. 
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Savaşları neticesinde “kırım”a uğrayan Müslüman Türk unsurunun, kendilik 

bilincine varması Millî Mücadele’nin kazanılması ile zirve noktasına ulaşır. 

Ötekinin, Türk bireyi ortadan kaldırma hamlesine karşılık Meşrutiyet’ten 

Cumhuriyet’e taşınan modern ulus algısıyla, pozitif bilimlerin ışığında 

sosyo-ekonomik gelişmişliğe ulaşma ile birleşme hâli 1940’lı yıllardan sonra 

somut kılınır. Cumhuriyet devri Türk nesrinde yadsınmış bir yazar olan 

Hayrettin Ziya Taluy’un Küçük Gezgin’in Serüvenleri serisi de muasır 

medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, ortaokul çağındaki çocukların 

sosyolojik, coğrafi ve biyoloji eğitimine katkı sağlamak amacıyla kaleme 

alınır. Kimlik kurucu bir perspektifin hâkim olduğu seride birçok ülkü değer, 

kendini gösterir. Bu değerlerin başında gelen vatan sevgisi, modern ulus 

devlet felsefesinin temel kavramlarından olan “toprak esasına bağlı 

milliyetçilik” gelmektedir. Vatan sevgisinin altı, sahip olunan coğrafi 

zenginliklerin insan odaklı bir yaklaşımla tanınması ve tabiatı koruyarak 

istifade edilmesi şeklinde doldurulur. Bu bakımdan Taluy’un Ardahan 

Yollarında adlı eserinde de orman ve maden olgularına dair verilen akademik 

bilgiler, en dikkat çekici hususiyetlerdir. Bunun yanı sıra o zamanlar Kars’a 

bağlı bir ilçe, şimdi ise vilayet olan Ardahan’ın esere ismini vermiş olması 

da, “Ardahan Armağanı” kitabı bağlamında oldukça önemlidir.  
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ARDAHAN EFSANELERİNDE SU 

KÜLTÜNÜN İZLERİ 

Ramazan ERGÖZ 

Giriş 

Tüm canlıların yaşamını sürdürmesi için gerekli olan maddelerden 

birisi sudur. Su, evreni var eden dört temel unsurdan birisidir. Su, insanlar 

için yaşamsal bir kaynak olmasının yanında arınmanın, yeniden doğuşun, 

şifanın ve ölümsüzlüğün simgesi olarak da kabul edilmiştir. Bu nedenle su, 

dünya topluluklarının kültür ve inanışlarında önemli bir yere sahip olmuş, 

kendisine yüklenen anlamlar neticesinde bir külte dönüşmüştür. 

Türk kültüründe de su kültü önemli bir yere sahiptir. İslamiyet öncesi 

Türk topluluklarında göl, deniz, ırmak ve çay gibi su kaynaklarına özel 

anlamlar yüklenmiş bu kaynakların birtakım güçleri olduğuna ve ruh 

barındırdıklarına inanılmıştır. Eski Türklerde tabiat kuvvetlerinin özel 

güçlere ve ruhlara sahip olduğuna dair inancın izlerini Orhun Yazıtlarında, 

yer, su, ağaç, orman ve dağ gibi doğa unsurlarına kutsallık atfedilmesinde 

görmek mümkündür.1 Abdulkadir İnan da yer-su ruhlarının hem koruyucu 

ruhu hem de vatanı temsil ettiğini, bunun da kökeninin Eski Türk 

yazıtlarında görülen “ıdık-yer-sub” ifadesi ile bağlantılı olduğunu 

söylemektedir.2 Koruyuculuk ve vatan unsurları ile donatılmasının yanında 

yer-su ruhlarına yüklenen kutsallık onlara saygı duyulmasına neden 

olmuştur. Özellikle de suların iyeleri olduğuna dair inanış neticesinde su 

kaynakları korunmaya, kirletilmemeye özen gösterilmiştir. Azerbaycan 

Türklerinin koruyucu ruhlarla ilgili inanışlarına göre “su sahibi” bu 

sahiplerin en önde gelenidir. Bu yüzden sabahları suya girildiğinde önce “su 

 Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, rergoz@beu.edu.tr  
1 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yay., Ankara, 2017, s.106 
2 Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK Yay., Ankara, 2006, s.48 
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sahibine” selam verilir. Suya pis su dökmek ise yasaklanmıştır.3 Su iyelerine 

yönelik eylemlerin cezasız kalmayacağına inanılmıştır. 

Hayat verici olma özelliği ile çeşitli mitoloji ve inanışlarda karşımıza 

çıkan su, simgesel anlamlar taşımakta ve tüm varoluşun kaynağı olarak 

görülmektedir. Bu yönüyle su, evrenin içinde yer alan her türlü maddenin 

özü, bütün tohumların taşıyıcısı olma özelliğini taşır.4 Yaratılış mitlerinde de 

varlığın ana kaynağının su olduğu vurgulanır. “Türk yaratılış mitinde 

kozmos, sudan üretilmiştir. Başka bir deyişle yaratılışın başlangıç nüvesi 

sudur. Bütün canlılar da sudan yaratılmıştır. Su yaratılışın temel noktası 

olduğundan mitolojik bilinçte önemli bir konum üstlenmiş durumdadır. Su, 

başlangıç maddesi olduğu gibi eskatolojik mitte de dünyanın sonunu getiren 

unsur olarak görülür. Kozmik bilgide tufan olarak nitelenen dünyanın su ile 

kaplanması ezoterik bilgilere göre yaşlanmış dünyanın sonu, yeni oluşumun 

ilk unsurudur”5 Bu yönüyle su hem yaşamı hem de ölümü bünyesinde 

barındırabilir. Varlık ve yokluk arasındaki ince çizgide su, mitik düşüncede 

en önemli unsur olarak dikkati çeker.   

İlahi dinlerde su, yaratılışın kaynağı olarak gösterilir. Kur’an-ı 

Kerim’de insanın bir damla sudan yaratıldığı belirtilir. “O, (…) Arş’ı su 

üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır.”6, “O, insanı bir damla 

sudan yarattı”7, “İnkar edenler (…) her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp 

düşünmediler mi?”8 Ayrıca ilahi dinlerde su, arınma ve yenilenme unsuru 

olarak da dikkati çeker. İslamiyet’te namaz ibadetinin gerçekleştirilebilmesi 

için suyla abdest alma zorunluluğu vardır. Hristiyanlarda vaftiz töreninde 

suya batırılan çocuğun günahlarından arındığına ve yeniden doğduğuna 

inanılır.  

Anlatım esasına dayalı metinlerde de su kültünün izlerini görmek 

mümkündür. Dede Korkut anlatılarında  “Kalın Oğuz bigleri aru sudan 

abdest al(ıp), ağ alınlarını yere ko(yup) iki rik’at namaz kıl(arlar)”9 Dede 

Korkut anlatılarında su farklı şekillerde tasvir edilir; arı su da bu tasvirlerden 

                                                        
3  Rövşen Alizade, Türk Kültüründe Kültler, İstanbul Aydın Üniversitesi Yay., İstanbul, 2012, 

s.62 
4 Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Çev. Lale Aslan, Kabalcı Yay., İstanbul, 2003, s.196. 
5 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi I, Ötüken Yay., Ankara, 2015, s. 248. 
6 Kur’an-ı Kerim, “Hud Suresi”, Ayet 7. 
7 Kur’an-ı Kerim, “Nahl Suresi”, Ayet 4. 
8 Kur’an-ı Kerim, “Enbiya Suresi” , Ayet 30. 
9 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, C.1, TDK Yay., Ankara, 2008, s. 152. 
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birisidir. “Arı su, varlığı önceleyen, arıtan, temizleyen ve yenileştiren esrarlı 

bir güce sahiptir. Anlatıların olay örgüsündeki düğüm noktaları ‘arı sudan’ 

abdest aldıktan sonra çözülür. Kahramanlar ‘arı su’ ile yıkandıktan sonra 

başarıya ulaşır”10 Oğuz beyleri arı sudan abdest aldıktan sonra hem fiziksel 

hem de ruhsal açıdan yeniden doğarlar. Bu yönüyle arı su arıtan, temizleyen 

ve yenileyen mitik bir güce sahiptir. Nitekim mitik düşüncede de evrenin ve 

insanın her türlü araçla kendini yenileyebildiği düşüncesi vardır.11 Oğuz 

Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan’ın eşi gölün ortasındaki ağacın kovuğuna 

inmiştir. Oğuz Kağan’ın çocuklarından olan Denizhan, su imgesinin kişiler 

düzlemindeki yansımasıdır.  

Suya yüklenen anlamlar mitik boyuttan günümüze doğru gelindiğinde 

kaçınılmaz olarak bir takım değişikliklere uğramıştır. “Varlığın özü olarak 

kabul edilen su kavramı, içerisinde barındırdığı derin anlam dizgeleri 

bakımından yaşamsal varlık alanı olarak kabul edilmiştir. Bütün kültürlerde 

koruma amaçlı kutsalın büyüsü ile kuşatılan su, değişen ve dönüşen çağın 

gerektirdikleri doğrultusunda biçimsel değişikliklere uğramış olsa da özsel 

anlam asla yok olmamıştır.”12 Suyun koruyan, arındıran ve yeniden doğuşu 

sağlayan anlamlar ağı toplumsal bellekte yer edinmeye devam etmiştir.  

Sözlü kültür ürünleri içerisinde birçok kültü barındırmaktadır. Su 

kültü de sözlü kültür ürünleri içerisinde önemli bir imge olarak sıklıkla yer 

almaktadır. Mitolojide yaratılışın özü olarak kabul edilen su, efsanelerde ise 

bir yerin varoluş kaynağı, arınma ve sağaltım unsuru ve cezalandırma aracı 

olarak dikkati çekmektedir. Efsanelerde suya yüklenen anlamlar neticesinde 

suların varlık alanlarına saygısızlık yapanların cezalandırıldıkları 

görülmektedir. Böylelikle efsanelerde suyun önemi vurgulanmakta, suları 

korumanın yaşamsal bir zorunluluk olduğu üzerinde durulmaktadır. Su 

kültünün izlerini görme imkânı bulduğumuz efsanelerde su imgesi yaşam ve 

ölüm arasındaki ince çizgiyi belirleyen kutsal bir varlık alanı olarak tabular 

tarafından korunmaktadır. Bu tabular efsanelerde kültlerin korunmasını ve 

onlara saygı duyulmasını sağlayan önemli unsurlardır. Sular etrafında 

şekillenen tabuların su iyelerinin varlık alanlarını koruma, insanların doğal 

10 Ramazan Korkmaz, “Dede Korkut Hikâyelerindeki Su Kültünün Mitik Yorumu”, Türk Kültürü, 

418, 1998, s. 96. 
11 Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, Çev. Ümit Altuğ, İmge Kitabevi, Ankara, 1994, s.85. 
12 Fatih Şayhan, “Altay Türklerinin İnanmalarındaki Su Kültünün Mitsel Okuması”, Bilig-Türk 

Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 87, 2008, s.85. 
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sağaltım kaynaklarının geleceğe taşınması ve doğal yaşamın korunması gibi 

işlevleri bulunmaktadır.  

Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan inançsal ve kültürel birikim 

Anadolu efsanelerine de yansımıştır. Anadolu’da anlatılan efsanelerde 

Türklerin yer-su inanışının izlerini görmek mümkündür. Su kültü de 

Anadolu efsanelerinde karşımıza çıkan önemli unsurlardandır. Nitekim 

Anadolu insanı için suyun çok büyük bir önemi vardır. “Anadolu baştanbaşa 

ayazma (kutsal su)lar ülkesi olarak kabul edilir”13 Bu kabul, Anadolu 

efsanelerinde sular etrafında gelişen inanışların ve kültürel birikimin 

temelini oluşturmaktadır. Anadolu’da eskiden su şebekelerinin evlere kadar 

ulaşmadığı zamanlarda evlerin avlularında su kuyuları bulunurdu. Bu 

kuyunun içinde de bir yılanın yaşadığına inanılırdı. Kuyunun suyu kurursa 

veya azalırsa yılanın göçüp gittiğine ya da suyu kestiğine inanılırdı.14 İnanışa 

göre yılan suyun sahibi ve hâkimi konumundadır. Yılanı bir su iyesi olarak 

kabul etmek mümkündür.  

Ardahan yöresinin Tunç Çağı’ndan itibaren pek çok medeniyete ev 

sahipliği yaptığı yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir.15 Bu durum 

yörenin tarihi ve kültürel olarak zengin bir birikime sahip olmasını 

sağlamıştır. Yörede yaşamış olan medeniyetlerin izlerini maddi kültür 

ürünlerinde olduğu gibi sözlü kültür ürünlerinde de görmek mümkündür. Bu 

bağlamda Ardahan’da anlatılan efsaneler yörenin tarihsel ve kültürel geçmişi 

hakkında birtakım ipuçları barındırmaktadır. Konu çeşitliliği bakımından 

zengin olan Ardahan efsaneleri, doğa kültlerinin izlerini de bünyesinde 

barındırır. Coğrafi olarak yükseltisi fazla olan yörede birçok önemli su 

kaynağının bulunması sular üzerine anlatılan efsaneleri de beraberinde 

getirmiştir. Ardahan’da doğan birçok akarsu bulunmaktadır. Kura Nehri bu 

suların en başında gelmektedir. Bununla birlikte il sınırları içerisinde 

bulunan Çıldır ve Aktaş Gölleri de önemli su kaynaklarıdır. Bu su 

kaynaklarının oluşumları ile ilgili anlatılan efsanelerin yanında yörede şifalı 

olduğuna inanılan su kaynakları ile ilgili de efsaneler anlatılmaktadır. Söz 

konusu efsanelerde yer-su inanışından kaynağını alan bir değerler sisteminin 

izlerini görmek mümkündür. Özellikle de yöredeki efsanelerde su kültünün 

                                                        
13 Orhan Hançerlioğlu, İnanç Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1975, s.585. 
14 Erdoğan Altınkaynak, Anlatım Esasına Dayalı Metinler ve Din, Ardahan Üniversitesi Yay. 

No:6, Ankara, 2015,  s.81 
15  Enver Konukçu, Ardahan Tarihi, Ajans-Türk Basım A.Ş., Ankara, 1999, s. 3. 
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izlerini sembolik anlamda okumak, efsanelerin değerler dünyasının 

anlaşılması açısından önemlidir.  

Ardahan Efsanelerinde Su Kültünün İzleri 

Halil Hoca Türbesi adlı efsaneye göre Damal’ın Samıtha beldesinde 

bulunan türbede yatan zatın Halil hoca adında biri olduğuna inanılmaktadır. 

Bu zat, kimine göre aklında gelgitler yaşadığı için deli, kimine göre de 

hikmetleri yüzünden sıra dışı davranan ermiş biridir. Bir gün Halil hoca Rus 

sınırına geçer ve Saldatlar tarafından yakalanır. Ahıska’ya götürülür, türlü 

işkenceler görür. Yedi sene tutsaklığın ardından Halil Hoca yurda geri döner. 

Ölmeden önce beni körmükün kayasının başına gömün diye vasiyette 

bulunur. Gömülmek istediği yer ise değirmen başıdır. Değirmenin başında 

da yuvarlak büyük bir taş bulunur. Taşın içinde de yedi çeşit su kaynar. 

Burası düşek olmasına rağmen halk zatın isteğini kırmaz ve onu oraya 

defneder. Dilek dilemek isteyenler, adak adayanlar ve hastası olanların 

türbeyi ziyaret etmektedir.16 

Efsaneye göre Halil Hoca velilik ve delilik arasında gidip gelen bir 

zattır. Ancak birtakım hikmetleri olması onu diğer insanlardan farklı 

kılmaktadır. Bu bağlamda atalar kültünün yaşatıcı kişisi olarak kabul 

edilebilecek olan Halil Hoca, Körmükün yaylasının başına gömülmek ister. 

Bu tür zatların gömüldükleri yerlerin sembolik anlamlar içermesi 

kaçınılmazdır. Nitekim zatın gömülmek istediği yer hem değirmen başı hem 

de düşek yani bir yatır olması dikkat çekicidir. Ayrıca değirmenin başında 

bulunan yuvarlak taşın içinde kaynayan yedi çeşit su da mekânın simgesel 

anlamını derinleştirmektedir. Halkın zatın gömülmek istediği yerde bir yatır 

olmasına rağmen buna karşı çıkmaması Halil Hocaya gösterilen saygının da 

bir yansımasıdır. Efsanede değirmen, yuvarlak taş içerisinde kaynayan yedi 

çeşit su ve yatır üzerinde durulması gereken hususlardandır. Öncelikle 

değirmen kültürümüzde nimet olarak kabul edilen ve kutsal olduğuna 

inanılan ekmeğin ana maddesi olan unun üretildiği yerlerdir. Bu nedenle 

değirmenlere karşı bir saygı kültürü oluşmuştur. Değirmenin çalışabilmesi 

için gereken ise sudur. Yani her şeyin varoluş ve yaşam kaynağı olduğuna 

inanılan su, aynı zamanda kutsal kabul edilen ekmeğin meydana gelebilmesi 

16  Dilek Sarıkaya, Ardahan Efsaneleri, Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ardahan, 2017, s.54. 
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için gerekli olan unun elde edilmesinde önemli bir unsur olmuştur. Değirmen 

başında bulunun yuvarlak taşın içerisinden kaynayan yedi çeşit su ise su 

kültü ile ilişkilendirilmesi gereken önemli bir semboldür. Yuvarlak taş veya 

çember başlangıcın, dirilişin, yenilenmenin ve yeniden doğuşun sembolüdür. 

Ana rahmini de sembolize eden yuvarlak taş düz anlamından ziyade yan 

anlamlarıyla farklı bir anlam evrenine kavuşur. Bu anlam evreninin bir diğer 

tamamlayıcı unsuru ise yuvarlak taşın içerisinde kaynayan yedi çeşit sudur. 

Sembolik anlamda ana rahmini ve yeniden doğuşu simgeleyen yuvarlak taş 

içerisindeki yedi çeşit su, yaşamı, varoluşu, arınma ve dirilmeyi de sembolize 

etmektedir. Yedi sayısı ise formulistik bir sayıdır. İslamiyet’te Allah’ın göğü 

yedi katlı yarattığına inanılır. Kâbe yedi defa tavaf edilir. Tasavvufta bedenin 

ruhsal güçlerinin toplandığı yedi nokta olduğu söylenir. Bektaşilerin giyim 

kuşam kültüründe de yedi sayısı önemlidir. Bektaşilerin bellerin bağladıkları 

kemer yedi kere bağlanır17 Yedi sayısının dikey boyuttaki anlam 

katmanlarını oluşturan bu veriler yuvarlak taşın içinde kaynayan yedi çeşit 

suyun derin göndergelere sahip olduğunu göstermektedir. Bu boyutuyla su, 

sıradan bir su kaynağı olmaktan ziyade mitik göndergelere de sahip olan su 

kültünün yansıması olarak karşımıza çıkar. Son olarak değirmen başında bir 

yatır bulunması ve Halil Hocanın da buraya gömülmesi mekânı yer-su 

ruhları ve atalar kültünün birleşim noktası haline getirir. Böylelikle yeniden 

doğuş mekânı haline dönüşen türbe, dilek dilemek isteyenlerin, adak 

adayanların ve şifa umanların doğal sağaltım mekânı işlevi görür.  

Kurban İnen Ocak efsanesinde Göle’nin Dedeşen Köyü’nde 

yakalanan peri kızı anlatılmaktadır. Efsaneye göre beyler, atlarının 

terlemesinden şüphelenirler. Atın sırtına karasakız sürüp atın sırtına sararlar. 

At, sırtında bir peri kızı ile çıkagelir. Atın sırtında gelen cin, alkızı veya 

alkarısı değildir. Peri kızı kaçmasın diye üstüne iğne batırırlar. Gençlerden 

biri peri kızı ile evlenmek ister. Bunun üzerine peri kızı beni bırakın, size 

öyle bir şey bırakayım ki dünya yıkılsın o yıkılmasın der. Peri kızı iki köyün 

ortasında bulunan baş çeşmeye sabah namazından önce gelerek emanetinizi 

alın der. Köylüler denilen vakitte çeşme başına gittiklerinde bir yeşil bohça 

bir de yeşil bir çekmece bulurlar. Çekmecenin içinde kupkuru bir sağ el 

bulunmaktadır. Elin önüne yedi kat yeşil perde sererler. Elin konulduğu yere 

ocak derler. Derdine derman arayanlar perdenin önünde kurban keser, 

                                                        
17 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yay., 2013, s.237-238. 
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mübarek elin suya daldırılır, o sudan içerler. Bu türbeye kurban bayramında 

Allah tarafından dişi bir geyik kurban olarak gönderilir. Ancak bu dişi 

geyiğin terinin soğumasının ardından kurban edilmesi gerekmektedir. Bir 

kurban bayramında geyiğin teri soğumadan kurban edilince bir daha türbeye 

kurban gelmez.18 

Efsaneye göre beyler atların terlemesinden şüphelenerek bunu yapan 

canlıyı yakalamak için atlarının sırtına karasakız sürerler. Bir süre sonra bir 

peri kızı atın sırtında çıkagelir. Acıpayamlı, Anadolu inanışlarında alkarısı, 

al, albastı, alkızı ve alanası olarak adlandırılan bir canlının lohusa kadınlara, 

çocuklara, gelin, güvey, erkek yolcu ve atlara musallat olduğuna inanıldığını 

belirtir.19 Alkarısının geceleri ahırda duran atların sırtına bindiği ve atın 

sahiplerinin sabah atı terli bir şekilde buldukları anlatılmaktadır. Ancak 

efsanede bunu yapanın cin, al kızı ve alkarısı olmadığı belirtilmiştir. Peri 

kızının üzerine iğne batırılarak kaçması engellenir. Efsanede perilerin dünya 

nimeti ile kaçamayacakları inanışını da görmek mümkündür. Efsanede peri 

kızı kendisi ile evlenmek isteyen gencin bu isteğine karşı çıkar. Bu karşı 

çıkışın sebebini her canlının kendi varlık alanları ve sınırları içerisinde 

yaşama isteğinde aramak mümkündür. Nitekim bu efsaneye benzer bir 

durum Dede Korkut anlatılarından Basat’ın Tepegöz’ü öldürmesi anlatısında 

karşımıza çıkar. Anlatı şu şekildedir: 

Oğuz bir gün yaylaya köçdi. Aruzun bir çobanı var-idi, adına 

Koca Saru Çoban dirler-idi. Uzun Bınar dimek-ile meşhur bir 

bınar var-idi. Ol bınara perriler konmış-idi. Nagahandan koyun 

ürkdi. Çoban irgece kakıdı ileri vardı. Gördi kim perri kızları 

kanat kanada bağlamışlar uçarlar. Çoban kepeneğini üzerlerine 

atdı, perri kızınun birini tutdı. Tama idüp derhal cima eyledi. 

Koyun ürkmeğe başladı, çoban koyunun önine segirtdi. Perri 

kızı kanat urup uçdı, aydur: Çoban yıl tamam olıçak, 

mendeamanatun var, gel al didi. Amma Oğuzun başına zaval 

getürdün didi. Çobanun içine korku düşdi amma kızun 

derdinden benzi sarardı. 

18 Sarıkaya, Ardahan Efsaneleri, s. 56 
19 Orhan Acıpayamlı, Türkiye’de Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Etnolojik Etüdü, Atatürk 

Üniversitesi Yay., Ankara, 1974, s.75. 
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Zaman-ile Oğuz yine yaylaya köçdi. Çoban gine bu bınara 

geldi. Gine koyun ükdi. Çoban ilerü vardı. Gördi-kim bir 

yığanak yatur, yıldır yıldır yıldırur. Perri kızı geldi, aydur; 

Çoban amantun gel al, amma Oğuzun başına zaval getürdün 

didi20 

Görüldüğü üzere Sarı Çoban Uzun Pınar denilen ve perilerin yani su 

iyelerinin varlık alanına karşı iğfal edici bir eylem gerçekleştirir. Varlık 

alanlarının ihlali sonucu peri kızının “Çoban amantun gel al, amma Oğuzun 

başına zaval getürdün didi(ği)” Tepegöz ortaya çıkar. Tepegöz’ü ortaya 

çıkaran “Oğuz’un öncüsü Konur Koca Sarı Çoban, Perili Pınar’ın manevi 

varlık alanını ihlal ve onun başında arkaç bağlayan perilerin varlık alanını 

‘tama edüp cima’ ‘eyleyerek iğfal etm(esidir). Bu değersizleştirici ve 

aşağılayıcı eylem, korunmaya muhtaç su kaynaklarının kirletilmesiyle 

beraber aslında Uzun Pınar şahsında ‘ıduk yer-sub (Yer-Su) ruhlarına karşı 

işlenmiş bir suç niteliği de taşır”21 Bu suçun bedelini ise tüm Oğuz toplumu 

kaosu yaşayarak öder. Bu bağlamda modern ontolojide varlığın çeşitli 

tabakalardan oluştuğuna ve her tabakanın da kendi içinde bağımsız olduğuna 

inanılır. Modern ontolojinin kurucusu olan Nicolai Hartmann varlık 

tabakalarını yani varlık alanlarını dört tabakada ele alır. Bunlar: 1. Maddi, 2. 

Organik, 3. Psişik ve 4. Geist tabakadır. 1. katman inorganik tabak olarak da 

ifade edilebilir. 2. katman ise canlı varlıkların alanıdır.  3. Katmanda ise 

bilinçli varlıklar yer alır. 4. Katman ise tinsel varlık alanımızı oluşturur.22 Bu 

varlık tabakaları yaşamın ahenkli bir şekilde devam etmesini sağlayan bir 

düzeni de beraberinde getirir. Varlık tabakalarının tehdit ve tecavüz gibi 

karşıt değer eylemlerle ihlal edilmesi sonucunda ise ortaya kaos çıkar. 

Tepegöz anlatısında da tam olarak ortaya çıkan durum budur. Psişik tabakada 

yer alan Sarı Çoban, geist tabakada yer alan peri kızına çeşme başında yani 

yer-su ruhlarının mekânında iğfal edici bir eylem sergilemiştir. Bunun 

karşılığında da Oğuz toplumunun başına gelen felaketler silsilesinin ilk 

adımını atmıştır. Bu bağlamda Kurban İnen Ocak efsanesinde ise köy 

halkının peri kızının varlık alanına saygılı olduğu görülmektedir. Peri kızı 

                                                        
20 Ergin, Dede Korkut Kitabı s. 267. 
21 Ramazan Korkmaz, “Fenomenolojik Açıdan Tepegöz Yorumu”, Dede Korkut Uluslararası 

Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara, 2000, s. 261 
22 Takiyettin Mengüşoğlu, Fenomenoloji ve Nicolai Hartmann, İstanbul Üniversitesi Yay., 

İstanbul, 1976, s.218-219. 
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kendisi ile evlenmek isteyen gencin bu isteğini “ben sizinle evlenemem 

evlensem de faydası olmaz” diyerek reddetmiştir. Köy halkı Sarı Çobanın 

düştüğü hataya düşmemiş ve ortaya kaosun çıkmasına izin vermemiştir. 

Bunun üzerine peri kızı köy halkına baş çeşmenin orada bir emanet 

vereceğini belirtir. Bu emanetin dünya yıkılsa da yıkılmayacak olan bir şey 

olduğunu söyler. Köy halkı çeşme başında yeşil bir bohça ve yeşil bir 

çekmece bulur. Çekmecenin içinde kupkuru bir sağ el çıkar. Derdine derman 

arayanlar bu elin daldırıldığı sudan içerek derman bulacaklarına inanırlar. 

Tepegöz anlatısında Sarı Çobanın Uzun Pınar’da yani yer-su ruhlarının 

mekanında bulunan perilerin varlık alanını ihlal etmesi sonucu Tepegöz gibi 

bir kaos unsuru ortaya çıkarken Kurban İnen Ocak efsanesinde ise köy 

halkının peri kızının varlık alanına saygılı olmasından dolayı kuru bir el şifa 

kaynağı olarak çeşme başına peri kızı tarafından bırakılmıştır. Çeşme gibi su 

iyelerinin varlık alanı olarak görülen mekânlara saygılı olmanın gerekliliği 

efsanelerde vurgulanan unsurlardan birisidir. Efsanede peri kızı tarafından 

çeşmeye bırakılan kuru elin suya daldırılması ve o suyun şifa bekleyenler 

tarafından içilmesi de dikkat çekicidir. Yer-su ruhlarının yaşamsal alanı olan 

çeşme, aynı zamanda peri kızı tarafından getirilen bir şifa kaynağının da 

bulunduğu mekâna dönüşür. Kurumuş el ancak suya atıldığı zaman şifalı bir 

nesneye dönüşmektedir. Bu yönüyle su, bir şifa nesnesi olarak peri kızı 

tarafından getirilen kuru elin, insanlara faydalı olabilmesinde önemli bir 

unsur olmuştur. Söz konusu duruma benzer şekilde doğumla ilgili inanış ve 

uygulamalarda Meryem ana eli denilen bir ot, hamile kadınların doğum 

sırasında sancılarının azalması amacıyla kullanılmaktadır. Şekli itibariyle ele 

benzeyen bu kurumuş ot suya atıldığında bir elin parmakları gibi açılmakta 

ve su hamile kadına içirilmektedir. Böylece hamile kadının sancılarının 

azalacağına ve kolay bir doğum gerçekleştireceğine inanılır. Her iki durumda 

da kurumuş el ve Meryem ana otu su sayesinde birer şifa nesnesine 

dönüşmektedir.   

Göle ilçesinde anlatılan Alkızının Eli adlı bir başka efsanede de yine 

aynı durumu görmek mümkündür. Efsaneye göre Rızgo Ağanın ahırından 

sesler gelmeye başlar. Rızgo Ağa ahıra gittiğinde atların saçlarının alkızı 

tarafından örüldüğünü görür. Rızgo Ağa alkızını yakalamak için atın birinin 

sırtına katran sürer. Alkızı katrana yapışınca Rızgo Ağa onun elini keser. Bu 

el, suya atılır, doğumu zor geçenlere, amansız hastalığı olanlara ve al 



İstiklâlinin 100. Yılında ARDAHAN 

196 

basmasına uğrayanlara içirilir. Yörede bu suya Alkızının elinin suyu 

denilmektedir.23 

Kurban İnen Ocak efsanesinde olduğu gibi bu efsanede de şifa kaynağı 

olduğuna inanılan nesne alkızının elidir. Kurban İnen Ocak efsanesinde peri 

kızı tarafından çeşme başına getirilen kurumuş el ile Rızgo Ağa’nın kestiği 

el alkızının/perinin elidir. Efsanelerde alkızlarının varlık alanları genel 

olarak sular olarak ifade edilir. Nitekim yakalanan alkızları, serbest 

kaldıklarında doğrudan suya girip gözden kaybolmaktadır. Bu yönüyle birer 

su iyesi olarak da kabul edilebilecek olan alkızlarının; bereket, bolluk ve şifa 

kaynağı gibi birtakım özelliklerinin de olduğunu söylemek mümkündür. Her 

ne kadar loğusa kadın ve bebeğine zarar vermeye çalıştığına inanılsa da, 

yukarıda geçen iki efsanede alkızına ait olan eller birer şifa nesnesi 

konumundadır. Alkızına ait ellerin şifa olarak kullanılabilmesi için ise suya 

bırakıldığı ve bu suyun da derman arayanlara içirildiği görülmektedir. Suyun 

arındıran, yenileyen ve şifa veren yönü bu iki efsanede alkızının eli 

üzerinden okunabilmektedir.  

Ardahan efsanelerinde su kültünün izlerini suda yaşadığına inanılan 

boğa ve at gibi canlılar üzerine anlatılan efsanelerde de görmek mümkündür. 

Efsaneye göre Saymalı ile Eşmepınar Köyleri arasındaki Karasu’da eskiden 

bir “su boğası” yaşadığı anlatılmaktadır. Karasu’dan çıkan su boğası, 

Zekerzim Ağasının nahırındaki boğa ile dövüşür. Su boğası ile dövüşürken 

yaralanan boğayı gören Zekerzim Ağa olayın nedenini öğrenince, buna bir 

çare arar. Boğasının boynuzlarını polat (çelik) kaplattırır. Boğa, sürünün 

içinde iken Karasu’dan gene su boğası çıkagelir. Zekerzim Ağası‘nın 

boğasının polat boynuzlarından ağır yaralanan su boğası, Karasu’ya girip 

kaybolur. Bundan sonra bir daha görünmez. Fakat boynuzu polatlı boğanın 

ağasının evi ile köyü kısa zamanda bozulup yıkılarak viran olur bir daha da 

şenlenmez.24 

Evrende ahenkli bir düzen vardır. Bu düzene yapılan her türlü 

müdahale bu ahenkli işleyişi bozmakta ve başka felaketlerin ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır. Çıldır’da Karasu’dan Çıkan Su Boğası adlı 

efsanede de doğal işleyişe yapılan müdahalenin cezalandırıldığı görülür. 

                                                        
23 Sarıkaya, Ardahan Efsaneleri, s. 85 
24 Sarıkaya, Ardahan Efsaneleri, s. 83 
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Ağa’nın evi ve köyünün kısa zamanda yıkılıp viran olmasının ve bir daha da 

şenlenmemesinin nedeni Ağa’nın yer-su ruhlarına ve ilahi düzene yaptığı 

müdahalede aranmalıdır. Ağa yapmış olduğu bu müdahale ile varlık 

alanlarının geçişmezlik ilkesini ihlal eder ve bunun sonucunda cezalandırılır. 

Bu cezanın etkileri ise sadece Ağa’nın evi ile sınırlı kalmaz ve bütün köyü 

kapsar. Yani yasakların çiğnenmesi bireysel boyuttan toplumsal boyuta etki 

eden bir nitelik kazanır. Buradan hareketle kişisel bir hatanın bütün topluma 

mal olabildiği sonucuna da ulaşılır. Efsanede verilmek istenen mesaj, 

yasağın çiğnenmesi karşısında sadece kişilerin değil, bütün toplumun 

sorumlu olduğu fikridir. Bu nedenle toplumsal bir otokontrol sağlanması 

gerektiği de ima edilir. Zekerzim Ağa, sudan çıkan boğaya karşı insani bir 

zaafla kendi boğasının boynuzlarını çelikle kaplatır. Bunun sonucunda boğa 

yaralanır ve suya geri döner. “Yasağı ihlal edenlerin bizzat su iyesi 

tarafından cezalandırılacağı inancı yaygındır”25 Sonuç olarak yasağın ihlal 

edilmesi nedeniyle Zekerzim Ağa ve köy, suyun ruhu tarafından 

cezalandırılır.  

Ardahan’ın Posof ilçesinde de benzer bir efsane anlatılmaktadır. 

Hıram efsanesi olarak bilinen bu efsaneye göre Posof’un Al ve Çamyazı 

köyleri arasında büyük bir uçurum vardır. Uçurumun bulunduğu yerde çok 

büyük bir göl bulunmaktadır. Bu gölde güzel ve iri bir boğa yaşamaktadır. 

Bu boğa gölden çıkar, civardaki boğalarla güreşir ve hepsini yener. Gölden 

çıkan boğayı kıskanan adam kendi boğasının boynuzlarına demirden keskin 

uçlar taktırır. Yine bir gün boğa gölden çıkar, boynuzuna demir takılan boğa 

tarafından öldürülür. Bundan dolayı göl suları kabarır ve dağdan aşağıya 

akar. Her şeyi yok eder. Geriye sadece bir uçurum kalır.26 Hıram efsanesinin 

bir varyantında ise boğaların ikisinin de göle girip kaybolduğu, gölün 

tamamen kanla kaplandığı anlatılmaktadır. 

Gaston Bachelard “Şiddetli su evrensel öfkenin ilk şemalarından 

biridir”27 der. Bu bağlamda yer-su ruhlarına karşı işlenen suçların 

cezalandırıcı aracı olarak görebileceğimiz su, kozmosun sesine dönüşerek, 

evrendeki işleyişe müdahale eden insanların yaşam alanlarını yok 

etmektedir. “Su iyeleri; kızdırıldıklarında, kendilerine saygısızlık 

25 Kadriye Türkan, “Türk Dünyası Masallarında Su Kültü”, Milli Folklor, Yıl 24, Sayı 93, 2012, s. 

137 
26 Sarıkaya, Ardahan Efsaneleri, s. 96 
27 Gaston Bachelard, Su ve Düşler, Çev. Olcay Kumal, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2006, s. 197. 
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yapıldığında, su ile ilgili yasaklar ihlal edildiğinde, daha çok insanlara zarar 

verme eğiliminde karşımıza çıkarlar”28 Yaşamın, varoluşun, arınmanın ve 

yeniden doğuşun sembolü olarak kabul edilen suyun felaket aracına 

dönüşmesinde ise insanın sergilediği karşıt değer davranışlar etkili 

olmaktadır. Gölden çıkan boğa, suyun ruhu tarafından mitik bir koruma 

altındadır. İnsani bir zaafla doğal dengeyi ve düzeni bozan davranışlar 

sonucunda sular, yaşam kaynağı olmaktan çıkarak kaosun kaynağı haline 

dönüşmüştür. “Su bir yönüyle ölümü çağrıştırır ve dikey boyutlarda ise 

yıkıcılığın karşılığıdır.”29 Bir diğer anlatıda dövüşen iki boğanın da suya 

girdiği ve gölün tamamen kanla kaplandığı ifade edilmektedir. Bu durumu 

varlık alanı ihlalleri sonucunda bir cezalandırma olarak düşünmek 

mümkündür. Nitekim gölden çıkan boğa ile gölün kenarında otlayan boğa 

aynı varlık tabakalarının canlıları değildir. Gölden çıkan boğa, geist 

tabakasında konumlandırılabilecek olan göle aittir. Onun koruyucusu suyun 

ruhudur.  Diğer boğa ise inorganik tabakada yer alır. Her iki canlı da kendi 

varlık alanları içerisinde kaldığı müddetçe evrensel düzen işleyecektir. Zira 

inorganik tabakada yer alan boğanın göle girdikten sonra suyun kanla 

kaplanması onun orada kabul görmediğinin de işaretidir. Bununla ilgili 

olarak alkarısı ile ilgili anlatılan efsanelerde yakalanan alkarısının üzerinde 

bulunan çengelli iğneden kurtulduktan sonra tekrar suya girdiği, suların kan 

olduğu ifade edilmektedir. 

Su iyeleri farklı şekillere girebilme yeteneğine sahiptirler. Aygır Gölü 

efsanesinde de su iyelerinin farklı şekillere girmesinin örneğini görmek 

mümkündür. Efsaneye göre Göle’nin Demirkapı Köyü’nde Köroğlu denilen 

bir ağanın kızı çobana gönül verir. Köroğlu, ağa olduğu için kızını çobana 

vermeyeceğini söyler. Kız belki beni çobana vermek zorunda kalırlar diyerek 

çoban ile birlikte olur. Ağa, kızının hamile olduğunu öğrenmesine ve 

çobanın ailesinin tüm ısrarlarına rağmen kızını çobana vermez. Bir gece 

kızına bir yere misafirliğe gideceğini söyler. Kızını güzelce giydirip öküz 

arabasına koyar ve göle atar. Aradan yıllar geçtikten sonra çevre köylerden 

birinin daha başına aynı durum gelir. Köroğlu, o adama da kızını göle at der. 

Ancak adam bunu yapmaz. Bu olaydan mı bilinmez gölden yılda iki kez iri 

yarı, güçlü ve güzel bir at çıkar. Bundan dolayı gölün adı Aygır Gölü olarak 

                                                        
28 Türkan, Türk Dünyası Masallarında Su Kültü, s. 139 
29 Oğuz Doğan, “Bitlis Efsanelerinde Su Kültünün Yansımaları”, Tarih ve Gelecek Dergisi, C. 6, 

Sayı 1, 2020, s.153 
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kalır. Çevre köylerden birinde oğlanın biri atını sulamak için göle götürür. 

Bu esnada gölden iriyarı, güçlü bir at çıkar. Gelip atı döllemiş. Oğlan olup 

biteni babasına anlatır. Babası oğluna atı ahırdan hiç çıkarmamasını söyler. 

At doğum yapar. Doğan at aynen gölden çıkan ata benzemektedir Tayı da iki 

yaşına kadar ahırdan hiç çıkarmazlar. Bir gün atı ve tayı yanına alıp göle 

götürürler. Gölden yine aynı at çıkagelir. Tayı yanına alıp gölde kaybolur.30 

Sözlü kültür ürünlerinde sıklıkla görülen bir ağanın kızının çobana 

veya fakir birine gönül vermesi motifi bu efsanede de karşımıza çıkmaktadır. 

Köroğlu Ağa sahip olduğu sosyal ve ekonomik statü nedeniyle kızını bir 

çobana vermeyi kabul etmez. Kızının hamile olduğunu öğrenmesine karşın 

inadından vazgeçmez. Kızını göle atar. Yıllar sonra yılda iki kere gölden 

çıkan iriyarı, güçlü ve güzel atın ise su iyesi olması ise kaçınılmazdır. 

Nitekim “sudan çıkan ve kahramanlara yardım eden su menşeli atlar, şekil 

değiştirmiş su iyeleri veya iyeler tarafından insanların yardımına gönderilmiş 

yardımcılardır”31 Gölden çıkan at tarafından döllenen at, sahipleri tarafından 

dış dünyanın tehlikelerine karşı korunmak istense de atın/su iyesinin emaneti 

olan tay tekrar geri alınır. Zira tay fiziksel özellikleriyle bile gölden çıkan ata 

benzemekte yani su iyelerinden olduğu belli olmaktadır. Gölden çıkan at, 

vakit tamam olduğunda göl kenarına gelen tayı ait olduğu yere yani suların 

varlık alanına götürür.  

Sonuç 

Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için suyun hayati bir önemi 

bulunmaktadır. Sahip olduğu bu önem neticesinde suya farklı anlamlar 

yüklenmiş ve onun korunmasına özen gösterilmiştir. Nitekim evreni 

oluşturan dört ana maddenin içerisinde kirletilmeye ve yok edilmeye en 

müsait olan kaynak sudur. Arınmanın, temizliğin, saflığın, yeniden doğuşun 

ve ölümün sembolü olan su, mitik düşüncede yaratılışın kaynağı olarak 

görülmüştür. Bu yüzden kutsal kabul edilen suyun koruyucu ruhları 

olduğuna ve bir takım gizil güçlere sahip olduğuna inanılmıştır. Kutsal kabul 

edilen sularda yaşayan canlılara zarar verenlerin, suları kirletenlerin ve 

suyun sahibi kabul edilen su iyelerine karşı yasağı çiğneyenlerin 

cezalandırılacağına inanılır. Bu inanışın izlerini sözlü kültür ürünlerinde 

30 Sarıkaya, Ardahan Efsaneleri, s.95 
31 Türkan, Türk Dünyası Masallarında Su Kültü, s.143. 
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görmek mümkündür. Mitoloji, efsane, masal ve destan gibi anlatılarda su 

kültü ile ilgili inanış ve uygulamaları semboller üzerinden okunabilir. 

Özellikle de efsanelerde su ile ilgili birçok unsur karşımıza çıkar. 

Efsanelerde pınar, çeşme, göl, nehir gibi su kaynaklarının alkarısı, peri kızı, 

aygır, boğa, at gibi su iyelerinin yaşam alanları olduğu görülür. Bu tür 

mekânlara karşı saygılı olunması gerektiği aksi takdirde su iyeleri tarafından 

insanların cezalandırılacağı anlatılır. 

Ardahan yöresinde anlatılan efsanelerde de su kültünün izlerini 

görmek mümkündür.  Ardahan efsanelerinde su kültü; yuvarlak taş içerisinde 

kaynayan yedi çeşit su, peri kızlarının mekânı olan çeşme, su iyelerinin elinin 

içine atılıp insanlara içirildiği şifalı su, gölde yaşayan su boğası ve gölden 

çıkan at sembolleri ile yer alır. Yuvarlak taş içerisinde kaynayan yedi çeşit 

su, arınmayı, yaşamı ve yeniden doğuşu imler. Peri kızlarının varlık alanı 

olan çeşme ise yer-su ruhlarının yaşadığı yer olarak kutsal kabul edilir. 

Nitekim peri kızı kendisine karşı saygılı davranan insanlara ödül olarak 

verdiği kurumuş sağ eli köyün baş çeşmesine bırakır. Su iyeleri tarafından 

bırakılan kurumuş elin şifa kaynağına dönüşmesi için ise yine su kullanılır. 

Kurumuş elin bırakıldığı su şifa niyetiyle içilir. Bu yönüyle suyun yeniden 

doğuş özelliği sembolik olarak tekrarlanır. Gölde yaşayan su boğası ise bir 

su iyesidir. Su iyeleri suların sahipleri ve hâkimidirler. Su iyelerine karşı 

işlenen suçlar cezasız bırakılmaz. Su boğası/iyesi ile dövüşen boğasının 

boynuzlarını çelikten kaplatan birey, doğanın işleyişine yani su iyelerine 

karşı sınırları ihlal ve iğfal eder. Bu ihlalin sonucunda ise insanların yaşam 

alanı yok olup gider. Köroğlu Ağa’nın kızını attığı gölden yıllar sonra bir at 

çıkar. Bu atın da bir su iyesi olması kaçınılmazdır. Zira su iyelerinin şekil 

değiştirebildiklerine inanılır. Efsanelerde su iyelerinin genel olarak alkarısı 

şeklinde insanlara göründüğü anlatılır. Yakalanan alkarısının eve bereket 

getirdiğine inanılır. Bundan dolayı su iyelerinin bolluğu, bereketi ve 

çoğalmayı sembolize ettiği düşünülebilir. Nitekim Aygır Gölü’nden çıkan 

atın göl kenarında otlayan atı döllemesi de su iyelerinin yaşam ve çoğalma 

ile ilişkilendirilmesine zemin hazırlamaktadır.    

Sonuç olarak Ardahan efsanelerinde su kültünün izlerini sembolik 

olarak okumak mümkündür. Su kültü etrafında oluşan inanış ve uygulamalar 

neticesinde derdine şifa arayanların derman bulabilecekleri ocaklar, ziyaret 

yerleri ve şifalı su kaynakları gibi bellek mekânları oluşmuş; sulara karşı 
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saygılı olunması gerektiği aksi takdirde çeşitli cezalarla karşılaşılabileceği 

efsaneler aracılığıyla toplum belleğine işlenmeye çalışılmıştır. 
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İBN-İ SİNA’DAN KARS’A KADAR: İPEK YOLU 

BOYUNCA UZANAN TÜRK TOPRAKLARINDA 

YABANDA YETİŞEN İLAÇ BİTKİLERİ 

Ahmet Ali ASLAN*

Giriş 

Canlı varlıkların yaşadıkları toprakları, su kaynaklarını, sulak arazileri 

ve sonunda çalı gölgeliklerini terk edip başka diyarlara göçüp gitmelerinin 

ve biz insanlara göre, kaybolmalarının mutlak sebepleri var.  

Dünyaca tanınmış Türk âlimi İbn-i Sina’nın ondördüncü yüzyılın 

başlarından onaltıncı yüzyılın ortalarına kadar Tıp ve Tıbbi Bitkiler üzerine 

yapılan araştırmalarda Avrupa’nın en önde gelen bilim adamlarından biri 

olduğu inkâr edilemeyen bir gerçektir. Hipokrat ve Galen ile bilgelik ve alan 

bilgisine hâkimiyet bakımından aynı mertebede anılan İbn-i Sina’nın eserleri 

birçok ülkede onsekizinci yüzyıla kadar ders olarak okutulmuştur. Onun 

eserleri klasik tıp ve tıbbi bitkiler konusunda şekillendirici tesirini orta çağın 

sonlarına kadar korumuştur. O aynı zamanda 800 ilaç bitkisi hakkında 

yazdığı yazılarından dolayı bu konuda yetkili kılınmıştır. İbn-i Sina’nın tıp 

ve tıpta kullandığı ilaç bitkileri hakkında yapmış olduğu çalışmalarda ortaya 

koymuş olduğu prensipleri, bugün hala Avrupa’da ders olarak 

öğretilmektedir.    

İbn-i Sina’nın tıp ve tıpta kullandığı ilaç bitkileri hakkında yapmış 

olduğu çalışmalarda ortaya koymuş olduğu prensipleri, bugün hala 

Avrupa’da ders olarak öğretilmektedir. İbn-i Sina tıpta ilaç yapmak 

 Bu çalışma 2016 yılında “Uluslararası “İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası” Bilgi 
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maksadıyla kullanılan yüzlerce ilaç bitkisi hakkında çok detaylı bilgileri 

içeren yazılar yazmıştır ve aynı zamanda onun ilaç bitkileri hakkında çok 

detaylı olarak yazmış olduğu yazıları bugün hala geçerliliğini korumaktadır. 

Onun tıp ve ilaç bitkileri hakkında Türkistan’da yaşadığı günlerden 

başlayarak yazdığı yazıları İpek Yolunu takip ederek Batı’ya doğru 

yayılmıştır. İbn-i Sina’nın tıpta kullandığı ilaç bitkileri hakkında yapmış 

olduğu çalışmaları ve bu konuda yazdıkları, Turfan, Kaşkar, Taşkent, 

Semerkand, Buhara, Merv’e oradan Azerbaycan ve Anadolu’ya ulaşmış ve 

sonunda İpek Yolu vasıtasıyla Avrupa’ya varmıştır. Avrupa onu hep 

“Avicenna” adıyla ve “Arap” olarak bildi ve şimdiye kadar onun eserini 

Avrupa Tıp Fakültelerinde ders kitabı olarak okuttu. İbn-i Sina’nın iki ciltten 

oluşan El-Kânûn  Fi’t-Tıbb adlı eseri hakkında dünyanın önde gelen ülkeleri 

övgü dolu değerlendirme ve yorumlar yazmışlardır. Bu yazılardan biri de 

Early Science and Medicine dergisinde yayınlanmıştır: 

“1220 den başlayarak 1300 yılının sonuna kadar eğitimini 

devam ettiren Avrupa’nın Tıp Fakültelerinde verilen eğitimin o 

dönemde Avrupa’da öğretilen en iyi tıp eğitimi olup-olmadığı 

son yıllarda sorgulanmağa başlamıştır. 1300 lü yıllarda 

yükseköğretim görmüş elit gruplar, tıp sahasında en büyük 

bilim adamlarına ve onların eserlerine ulaşma şansına 

sahiptiler. Tıp sahasındaki tanınmış âlimlerin sayısı bu yüzyılda 

arttı. Bu bilgilere ulaşabilme şansını elde edenler, 1300 lü 

yılların sonuna doğru Galen’in eserlerini, İbn-i Sînâ’nın büyük 

tıp ders kitaplarını ve Razî’nin eserlerini okuyup anlamaya 

çalışmışlardır.”1 

 İbn-i Sina’nın İpek Yolu boyunca yerleşmiş devletler ve Türkiye’nin 

Kuzeydoğu bölgesinde yerleşmiş olan Kars ve Ardahan da dâhil olmak üzere 

tıpta kullanmış olduğu ilaç bitkileriyle ilgili araştırmaları ve tesirlerini bu 

akademik tebliğimizde inceledik.. 1990 yılından beri Özbekistan, 

Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Çuvaşistan, Tataristan, 

Başkurdistan, Gagavuz Yeri ve Anadolu’da ilaç bitkileri üzerine yapmış 

olduğumuz saha araştırmalarının sonuçları bizi Türk Dünyasında yabanda 

yetişen, yemeği yapılan ve ilaç olarak kullanılan yaban otları üzerinde ciddi 

                                                        
1 Michael McVaugh, “Experience –Based Medicine of Thirteenth Century”, Early Science and 

Medicine, Vol: 14, No: 1/3, 2009, p. 105-130. 
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olarak akademik araştırma yapmaya mecbur etti.  Kars ve Ardahan 

topraklarında yüz yıllardır yaşayan yaban bitkileri, ilaç bitkileri ve yemeği 

yapılabilen, çiğ olarak da yenilebilen otlar, yaşadığı bu yaylaların, bu 

toprakların hayat şifrelerini, gizli bilgilerini bünyesinde saklayan birer sır 

dolu kitaptır. İbn-i Sînâ sadece Avrupa için değil, o İpek Yolu’nun 

başlangıcından Avrupa’nın ortalarına kadar uzanan topraklarda yaşayan 

Türk Soylu halklar ve topluluklar için de büyük bir kıvanç kaynağıdır. Her 

ne kadar İran her fırsatta “Büyük İran Filozofu ve Âlimi” sözcüğünü 

kullanmakta ısrar etse de, gerçekler hiçbir zaman ana kaynağından 

saptırılamamıştır. Onun eseri dünyanın çeşitli dillerine çevrilmiştir. İlk önce 

Latinceye çevrildiğini biliyoruz. İbn-i Sînâ’nın El Kanun Fi’t Tıbb kitabını 

Urdu Dilinden İngilizceye çeviren Mazhar Shah’ın bu çevirisine Heskell D. 

Isaacs bir değerlendirme yazısı yazmıştır. Onun bu yazısında İbn-i Sînâ’nın 

eserini Latince’den İngilizce’ye çeviren Dr. O. Cameron Gruner’in bu 

çeviriye yazmış olduğu önsözüne de değinen Isaacs, Dr. Gruner’in 

önsözünde El Kanun Fi’t Tıbb eserine yapmış olduğu övgüye de yer 

vermiştir. Dr. Gruner şunları yazmıştır: “İbn-i Sînâ’nın bu esersi bütün Orta 

Çağ boyunca Avrupa’da Tıp Okullarında okutulan Tıp Fakülteleri için 

sadece en önemli ders kitabı olmakla kalmamış, aynı zamanda içinde 

yaşadığımız modern çağın Tıp Tarihi ile ilgili konulara da ana kaynak olma 

özelliğini de beraberinde taşımıştır.”2 

Eğer bizler bu topraklarımızın sahip oldukları bilgileri kaybedersek, 

sonunda kendimiz de kayboluruz. Kars ve Ardahan yaylalarında, yakın ve 

uzak çevrelerinde yetişen yaban çiçeklerinin ve yenilen yaban otlarının yok 

olmasına göz yumarsak, o zaman bal yapan arılarımızı kaybederiz. Eğer 

arılarımızı kaybedersek, bu başta Ardahan ve Kars olmak üzere hepimizin 

sonu olur. Amerika’da milyonlarca arı kolonisi tamamen yok olmuştur. 

Bunun arkasından yaban çiçekleri açmamış, arılar bal yapamamış, meyve 

ağaçları bar vermemiştir. Albert Einshtein’in ölmeden önce: “Eğer arı 

kolonileri yeryüzünden tamamen yok olursa, onu takip eden dört yıl, 

insanlığın felaketi olacaktır” demiştir. Amerika’da resmi dairelerin ve resmi 

2 Heskell D. Isaacs, “Review: TheGeneral Principles of Avicenna’s Canon of Medicine by Mazhar 

Shah, Karachi, Naveed Clinic, 1966” Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland, No: ½, Apr. 1968, p. 81. 
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makamların yaptığı açıklamalara göre, yabanda gezen arıların % 90’ı 

tamamen yok olmuştur. Yapılan akademik araştırmalar, Hollanda ve 

Britanya’da mevcut arı kolonilerinin %80 tamamen kaybolduğunu 

kaydediyor. Hatta Britanya’da hiç arı kalmadığı rapor edilmiştir. Aynı 

akademik çalışmalara göre, arılar vasıtasıyla tozlaşan yaban çiçeklerinin 

miktarı %70 azalmıştır ve çiçek açmamıştır. Bu böyle devam ederse, bunu 

büyük bir kıtlığın takip edeceğinden endişe edilmektedir. Arıcılıkla uğraşan 

önemli bir merkez olarak, Kars ve Ardahan’ın bu konuyu ciddi olarak 

düşünmeğe başlaması ve gereken tedbirleri alması gerektir diye 

düşünüyoruz.  

Yeri gelmişken Kıta Amerika’sında tarihte olup-bitenlere bizlere ders 

olması bakımından kısaca göz atmanın faydalı olacağına inanıyoruz. Kıta 

Amerika’sının kendine has problemleri kıtanın kendisi kadar büyüktür. 

1492’de Kristof Kolomb’un sonradan adına “Amerika” denen Yerli 

“Kızılderili” topraklarına ayak basmasından sonra kıtaya Avrupa’dan büyük 

insan kütleleri göç etmeye başladılar. Avrupa’dan “Yeni Dünya” ya gelen 

göçmenler, ilk önce ayak bastıkları yeni topraklarda, o toprakların eski sahibi 

olan Yerli Kızılderili kabilelerini yok ettiler. Yerli Kızılderililere ait olan ne 

varsa hepsini toprağın üstünden “silmek” ve “temizlemek” isteyen bu işgalci 

Avrupalı göçmenler, bunu yaparken kendilerinin bu kıta üzerindeki 

geleceklerini de tahrip ettiklerinin farkında değillerdi. İşgalci göçmenler 

hatalarının farkına çok geç vardılar.  

Ciddi araştırmalarıyla tanınan uluslararası demografların ve nüfus 

hareketleri ilmi ile ilgilenen kuruluşların en iyimser tahminlerine göre, 

Kristof Kolomb’un 1492’ de Amerika Kıtasına ayak basmadan önce Yerli 

Kızılderililerinin kıtadaki nüfusu 30 milyondu. Bu Yerli Kızılderili nüfusu 

Avrupalı göçmenler tarafından yok edilmiştir. Bu Yerli Kızılderililer yok 

olurken, kocaman Kıtada yetişen yenilebilir yaban otları ve ilaç bitkileri, 

onların toprak altında kalan kökleri hakkındaki bilgileri de kendileriyle 

birlikte “kara toprağın” altına götürdüler.  

Kızılderililer okuma-yazma bilmiyorlardı. Yaşlı Yerli Kızılderililer 

bildiklerini dededen-toruna sözlü gelenek yoluyla aktarıyorlardı. Kars’ta ve 

Ardahan’da da aynısı olmadı mı? Savaşların ve kıtlık yıllarının aramızdan 

aldığı ninelerimizin ve dedelerimizin yenilebilir otlar ve ilaç bitkileri 

hakkındaki bildikleri, torunlarına aktarılamadan kendileriyle beraber toprak 



Ahmet Ali ASLAN 

207 

oldu. Bugün elimizde ne kalmışsa onları kayıt altına almamız ve 

gençlerimize, toprağın üstündeki bilgileri bir devlet sırrı gibi nasıl koruyup 

saklayacaklarını öğretmemiz lazım. En başta, Kars’ta ve Ardahan’da ve 

diğer kaza ve köylerimizde yaşayan insanlarımızın geleceğini koruyup 

saklamak bu konu hakkında bilgi sahibi olanların boynunda bir vatan 

borcudur diye düşünüyoruz.  

Kars, Ardahan, Arpaçay, Çıldır, Sarıkamış, Kağızman, Tuzluca ve 

Iğdır’da, tabiatı tanıma konusunda “Dede-Torun” münasebetleri oldukça 

derin tarihî kayıtlara dayanmaktadır. Fazla uzağa gitmeden, sizlere kendi 

şahsımla, rahmetlik dedem Gökçe Veli Aslan arasındaki “Dede-Torun” 

yakınlığından ve bugün bile daha dünmüş gibi hatırladığım kopmaz 

bağlardan söz etmek istiyorum.  

Karaurgan – 1954 

Dedem Gökçe Veli Aslan elimden tutar, beni evimizden çok da 

uzakta olmayan kırlara, çayırlara ve “göze” dediğimiz kaynak 

sularının başına götürürdü. Babam o zamanlar Sarıkamış’ın 

Karaurgan nahiyesinde PTT müdürüydü. Bana yenecek yaban 

otlarını gösterir, onların kökünü yerden söker ve kaynak 

suyuyla yıkadıktan sonra, kemik saplı Sürmene bıçağıyla soyar, 

yarısını önce kendi yer, diğer yarısını da bana verirdi. Dedemin 

bana verdiği yaban otlarını ve köklerini hiç tereddüt etmeden 

yerdim. Dedeme güvenim sonsuzdu. Bana göre, o her şeyi bilir 

ve ne yaparsa doğru yapardı. Dedemin bana ilk öğrettiği 

yenilebilen yaban bitkisi “Medik”ti. Çayırlıklarda olurdu. 

Baharda toprağın üzerinde görünürdü. Hafif dikenliydi. 

Söküldüğünde 6-7 tane küçük parmağım kalınlığında fildişi 

renginde kök ortaya çıkardı. İnanılmaz derecede lezzetli ve 

kendisine has çok güzel iştah açan bir kokusu vardı. Sonbaharda 

ise bu dikenimsi medik yeraltındaki köklerini kaybeder, gücünü 

toprağın üstündeki kısmına verirdi. Sonbaharda dedem onu 

topraktan söker, bıçağıyla başındaki dikenleri temizler ve 

ortaya ceviz büyüklüğünde yenilen lezzetli bir yumru çıkardı. 

Baharda adı “medik” olan bu yaban bitkisinin, Sonbaharda adı 



İstiklâlinin 100. Yılında ARDAHAN 

208 

“gobuk” olurdu.3 Dedem o zaman bana bir düzineden fazla 

yenilebilen yaban bitkisi öğretmişti. Bana öğrettiği yenilen 

yaban bitkilerinin başında: Yemlik, Medik, Kangal dikeni, Su 

teresi, Kuşekmeği, Boğa dikeni, Kar çiçeği (kökü), Çiğdem 

(kökü), Yarpuz, Kekire, Kuzukulağı, Kuşburnu, Yaban 

armudu, Yaban lalesi (Bunun büyük kapsülü olurdu. Dedem 

dış kabuğunu soyar atar, bana iç çekirdeklerinin olduğu etli 

kısmını verirdi. Kendi de yerdi). Bıdbıd dediğimiz “Gelincik”, 

gelirdi. 

Yabanda yetişen ilaç bitkileri ve yenilen yaban otlarının insanlar 

tarafından kullanılması yeni değildir. “Tarihin en erken çağlarından beri 

yabanda biten bitkiler insanlar tarafından sığınacak bir yer inşasından tutun 

da, yiyecek gıda ve hastalandığında onlardan ilaç yapımına kadar 

kullanılmıştır. Yaban bitkilerinin ilaç olarak kullanılmasının tarihi, en az 

insanlığın sahip olduğu medeniyetin tarihi kadar gerilere gider ve bir o kadar 

eskidir. İlaç bitkilerinin insanlar tarafından kullanılmasının tarihi, MÖ 2200 

yılına ait Sümer tabletlerinde yer alan belgelere kadar uzanır. MÖ 5. yüzyılda 

Yunanlı hekim Hipokrat 400 ilaç bitkisinden oluşan eserini doktorların 

istifadesine sunmuştur. Ondan sonra gelen Dioscorides MS 1. yüzyılda 

hazırladığı eserinde 600 ilaç bitkisinin insanların hastalıklarının tedavisinde 

nasıl kullanılacağını anlatmıştır. Dioscorides’in bu eseri Materia Medica 

adıyla hala kullanılmaktadır.”4 

İbn-i Sînâ Dünya Sahnesinde:  

Dünyanın ünlü hekimleri arasında yer alan ve ilaç bitkilerini bundan 

911 yıl önce, Arap dilinde yazdığı iki ciltten oluşan El-Kânûn Fi’t-Tıbb5 adlı 

eseriyle Avrupa ülkelerinin hepsinde tıp okullarında ilk sırayı alan İbn-i Sina 

938 yılında doğmuştur. Annesi Buharalı Yıldız Hatun, babası Belh’li Sina 

Oğlu Abdullah’tır. 21. Haziran.1037 tarihinde vefat etmiştir. Onun iki ciltten 

oluşan bu muhteşem eseri, ölümünden sonra miladi 1100 yılında Latinceye 

                                                        
3 1979 yılında Pamir yaylasına (4250m) yaptığımız saha araştırmasında Kırgız Türklerinin de aynı 

yaban bitkilerini tıpkı dedemin 1954 yılında yaptığı gibi bıçakla dikenlerini temizleyip yediklerini 

ve gobuğa, “Biyimçek”, mediğe, “Çemirçek”  ve dikenin tamamına ise “Kerretikan” dediklerini 

yerinde tespit etmiştik.  
4 www. motherherbs.com, 28.01.2016, 10.45. 
5 İbn-i Sina, El-Kânûn Fi’t-Tıbb, I. Ve II. Cilt, (Tercüme: Esin Kahya) , Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995. 
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tercüme edilmiştir. Sonra sırasıyla, İngilizce, İspanyolca ve Portekizceye ve 

onların ardından Fransızca ve Almancaya tercüme edilmiş ve tıp okullarında 

ana ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu eser ne acıdır ki, 1995 yılına kadar 

Türkiye Türkçesine tercüme edilmemiştir. Bu eserin Türkiye Türkçesine 

tercüme edilerek yayınlanmasıyla, utancımızdan yüreğimizin başına oturan 

yük kalkmıştır. 

“İbn-i Sînâ’nın Avrupa’da yüz yıllarca ders kitabı olarak 

okutulan El Kanun Fi’t Tıbb adlı eserinde Latince biyolojik 

kimlikleriyle adını belirttiği 23 ilaç bitkisinden elde edilen 

ilaçlarla hanımların ortalama %24ünde görülen “Abnormal 

Uterine Bleeding”(Anormal Rahim Kanamaları) nı durdurduğu 

tarihi olayın yüzyıllar sonra devamında bir grup araştırmacı 

akademisyen tarafından yapılan yoğun araştırma bu sözü edilen 

bitkiler üzerinde İbn-i Sînâ’nın yaptığı müdahalenin 

doğruluğunu ispat etmiştir. İbn-i Sînâ’nın o zaman kullandığı 

bitkilerin hepsinin insan vücudunda iltihap oluşumunu önleyen 

ve iltihabı yok eden özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.”6 

İbn-i Sînâ’nın “Anormal Rahim Kanamaları” hastalığının tedavisinde 

kullandığı ilaç bitkilerinin listesi: 

6 Masume Mobli, Marzieh Qaraaty, Gholamreza Amin, Ismaeil Haririan, Mannan Hajimahmoodi, 

Roja Rahimi, “Scientific evaluation of medicinal plants used for he treatment of abnormal 

uterine bleeding by Avicenna”, Arch Gynecol Obstet, No: 292, Springer-Verlag Berlin. 

Heidelberg, 2015., p. 21. 
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İbni Sina’nın El-Kanun Fi’t Tıbb kitabında Geçen AUB* Tedavisinde 

Kullanılan Tıbbi Bitkiler: 

Bilimsel Adı Ailesi 
El-Kanun Fi’t 

Tıbb’daki 

Karşılığı 

Türkiye 

Türkçesindeki 

Karşılığı 

Boswellia sacra Flueck Burseraceae Kondur Olibanum(Alm) 

Ceratonia Fabaceae Harnub Keçiboynuzu 

Cuscutachinensis Lam. Convolvulaceae Kashus Cinsaçı-Kuskus-
Verem otu  

Cydonia oblonga Mill. Rosaceae Safarjal Ayva 

Cymhopogon  Poaceae Izkher Limon Otu 

Schoenanthus (L.)    

Spreng.    

Hyoscyanus sp. Solanaceae Banj Ban Otu 

Juglansregia L.  Juglandceae Juz Ceviz 

Lens culinaris Medik. Fabaceae Adas Mercimek 

Myrtus communis L. Myrtaceae Aas Mersin Ağacı 
Meyvesi, Mürd 

Nymphaea alba L. Nymphaeaceae Nilufar Nilüfer 

Oleae uropaea L. Oleaceae Zeitun Zeytin 

Onopordum acanthium Asteraceae L. Shukaei Eşek Dikeni 

Paeonia officinalis L. Paconiaceae Ood-al-Saleeb, 
Favania 

Adi Şakayık, Ayı 
Gülü 

Paeonia emodi Wall. ex    

Royle    

Pistacia Lentiscus L. Anacardiaceae Mastaki Sakız Ağacı 

Polygonum aviculare L. Polygonecaea Asi-al-raci Düğüm Otu 

Portulaca oleracea L. Portulacaceae Boghla-al-
hombha 

Semiz Otu, Pirpirim 

Punica granatum L. Lytracaea Jolnar Nar 

Rhus coriaria L. Anacardiacaea Somagh Sumak 

Rumex acetosa L. Polygonacaea Hommaz Kuzu Kulağı 

Solanum nigrum L. Solanaceae Enab-al-saalab Köpek Üzümü 

Symphytum sp.  Boraginaceae Samghuton Karakafes Otu 

Tragopogom sp. Asteraceae Lahyat-al-tis Yemlik, Teke 
Sakalı 

Ziziphus spina-christi (L.) Rhamnaceae Sedr Hünnap. 

*Abnormal Uteris Bleeding: Anarmal Rahim Kanamaları (AUB) 

İbn-i Sina’nı bu eserinde bugün Kars ve Ardahan yöresinde ilaç bitkisi 

olarak kullandığımız, aynı zamanda yemeğini yaptığımız birçok yaban 

bitkisi yer almaktadır. Bugün Kars ve Ardahan yöresinde ilaç olarak 

kullanmamızın yanı sıra yemeğini yaptığımız Isırgan Otu (Urtica dioica), 

İbn-i Sina’nın El-Kânûn Fi’t-Tıbb adlı eserinin II. Cildinde (Arapça)Ancura; 

(Urtica urens, L) olarak yer almaktadır.7 Tarihi önemi bakımından merak 

                                                        
7 İbn-i Sina, El-Kânûn Fi’t-Tıbb, II. Cilt, Ankara, 2009, s. 97-99. 
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konusu olur düşüncesiyle İbn-i Sina’nın eserinde yer alan ısırgan otu ile ilgili 

notları olduğu gibi buraya almak istiyorum: 

ANCURA 

( Isırgan Otu; Urtica urens) 

Genel Nitelikler: Isırgan Otunun tohumlarının rengi pırasa 

tohumunun rengine benzer, fakat daha ufak ve daha parlaktır, 

onun gibi uzun değildir, kısadır. O dalayıcıdır, bağırsaklarda 

bile yanma ve kaşıntı yapar.   

Yapısı: Isırgan otu ve tohumu üçüncü derece başına kadar 

sıcaktır ve üçüncü derece kurudur. Tohumu ikinci derece 

kurudur ve tohumunun kuruluğu daha azdır.  

Etkileri: Kuvvetli çekici, yara yapıcı ve kuvvetli yakıcıdır. 

Onun için (hekimler) , ısıtıcı etkisinin fazla olmadığını, fakat 

arasına girerek, dokuyu şişirme kuvveti olduğunu ve gerilme, 

kabarma yaptığını söylemişlerdir. Yaralarda yakıcı özellik 

göstermez. Etki olarak, pişirilen ısırgan otunun etkisi kalmaz.  

Şişler ve İltihaplı Yaralar: Sirke ile merhem, uygulandığı 

bölgede dübeyle denen çıban ve urları patlatıp deler; onları 

tedavi eder; iyileştirir. Onun tohumu kanserli urlara iyi gelir. 

Aynı şekilde, onun külleri kanserli urlara iyi gelir.  

Cerahat ve Yaralar: Külü tuzla karıştırılırsa, köpek 

ısırıklarından meydana gelen kötü huylu yaralara ve urlara iyi 

gelir.  

Hareket Organları: Tuzlu merhem yapılırsa eklemin 

yenilenmesinde yararlı olur.  

Baş Organları: Isırgan Otu yaprakları iyice dövülüp, burun 

deliklerine tatbik edilirse, burun kanamasını durdurur, 

kuvvetlice temizleyerek, burun tıkanıklıklarını açar. Isırgan otu 

tohumu ile diş etleri ovulsa, dişler dökülür ve bu ot kulak 

arkasında oluşan urlar üzerine merhem şeklinde uygulanır. Bu 

ura kabakulak adı verilir.  
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Solunum ve Göğüs Organları: Eğer o arpa suyu ile kaynatılıp 

içilirse, göğse iyi gelir, temizler, rahatlatır. Yine ısırgan otu 

yaprakları arpa suyu ile pişirilirse, göğüsteki dolgunluk veren 

mukoz salgının atılmasında yararlı olur. Isırgan otu tohumu 

astım ve nefes darlığını giderir ve zatülcenbi tedavi eder. 

Dışarı Atan Organlar: Isırgan otu şurupla içilirse cinsel 

heyecanı artırır ve tahrik eder; rahim ağzını açar; spermlerin 

rahim içine ulaşmasına engel olur; aynı şekilde yumurta ve 

soğanla karıştırılıp yenirse, yine aynı etki görülür. Eğer sarı 

sakızla birlikte ovül şeklinde kullanılırsa, regli söktürür, döl 

yatağını açar, aynı zamanda sarı sakızla pişirilip içilirse, aynı 

etkiyi gösterir. Isırgan otu yaprağı merhem şeklinde rahime 

uygulandığında yerinden çıkmış rahimi yerine iter, normal 

şeklini almasına yardımcı olur (prolopsus uteri)Biriken 

balgamı, hıltarın atılmasını sağlar. Bütün hıltarın atılması 

ısırgan otunun ishal sebebi etkisiyle olmaz. Isırgan otu yağının 

ishal etkisi yabani safranın ishal etkisinden daha fazladır. Sedef 

tuzuyla ısırgan otu yaprağı pişirilirse kabızlığı yumuşatır. Şayet 

bağırsaklarda ishal etkisi göstermesi istenirse, ısırgan otu 

tohumu iyice dövüldükten sonra şurupla karıştırılıp içilirse, iyi 

gelir. Isırgan otu şurubu içilip, daha sonra gül yağı içilmelidir. 

Böylece boğazı yakması önlenmiş, boğazdaki yakıcı ve 

dağlayıcı etkisi bertaraf edilmiş olur. Isırgan otu, bazen balla 

fitil yapılarak, zararlı hıltların atılmasında kullanılır8.  

“Her kitabın kendine özgü bir gayesi ve kendi kaderi vardır.”9 Bu söz, 

Amerika Kızılderililerinin tarihten bu güne kadar kullanmış ve kullanmakta 

oldukları ilaç bitkileriyle ilgili kitabını yazmak için 1964 yılından 1993 

yılına kadar Kanada ve Amerika kıtasında 300 bin kilometre yol kat eden 

Alma R. Hutchens’e aittir. Bir akademik araştırma yapmak için ömrünün 30 

yılını dağ-bayır demeden yollarda geçiren bu Kızılderili’ye olan saygımı 

göstermek için buraya aldım.  

                                                        
8 Ibn-i Sina, El-Kânûn Fi’t-Tıbb, II. Cilt, s. 97-99. 
9 Alma R. Hutchens, Indian Herbology of North America, Boston, 1993, p:XIII. 
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Alma R. Hutchens eserinin bir yerinde, “Amerika Kızılderililerinin 

karşılaştıkları zorluklar ve problemler her gün Amerika ve dünya basınında 

yer almaktadır. Bu durum, dünyanın dikkatini Amerika Yerli 

Kızılderililerinin tarihi, kültürü, sanatına olduğu kadar Amerika 

Kızılderililerinin ilaç bitkilerine de çekmektedir.”10 

İbn-i Sina’nın eserinde zamanımızdan 911 yıl önce yer alan 

“ısırgan”ın  (Nettle- Urtica dioica, L) Amerika Yerli Kızılderililerinin ilaç 

bitkileri kitabında11 da yer alması ve aynı hastalıklar için ilaç ve aynı 

zamanda yemeğinin yapılması tesadüflere bağlanamaz diye düşünüyoruz. 

Bu eserde 206 Kızılderili ilaç bitkisi yer almaktadır. Kars ve Ardahan 

yöresinde ilaç bitkisi olarak kullanılan ve yemeği yapılan yaban otlarının 

çoğu yer almaktadır. 

1985 yılından sonra Amerika’da beklenmedik bir pazar hareketi 

gerçekleşti. 

Bundan 200 yıl önce yasaklanan ve tamamen resmi kuruluşların 

gündeminden düşen ilaç bitkilerinin kanuni olarak kullanılmasına yeniden 

izin verildi. Bu ilaç bitkilerinden yapılan haplar ilaç bitkileri satan 

mağazaların raflarını doldurmaya başladı. Sonra bu ilaç bitkilerine bir kanuni 

standart getirildi. İçinde barındırdıkları bitki özleri her yaştan insanın 

vücudunun kabul edebileceği bir seviyeye çekildi. O zamanlar 

Amerika’daydım ve gelişmeleri yakinen takip ediyordum. Amerika’dan bir 

yıllığına Özbekistan’a gittim ve orada sadece bir yaban otu üzerinde 

yaptığım araştırma sonunda o yaban bitkisi, Capparis spinosa, (Kaperi) 

Avrupa’ya ihraç edilmeye başladı. Aldığım son haberlere göre, her yıl bu 

yaban bitkisinin Avrupa’ya ihracından, Özbekistan’a 12 milyon USD döviz 

girmektedir. Bu proje başarıyla tamamlandıktan sonra ben geri döndüm.  

Amerika ile İngiltere ilaç bitkileri konusunda beraber çalışmaya 

başladılar. Amerika Britanya’nın bu konudaki tarihi deneyiminden 

yararlanmaya başladı. İngilizlerin bu konuda büyük bilgi birikimine sahip 

olan Andrew Chevallier Amerikalılarla işbirliği yaparak ciddi bir esere imza 

attı. Andrew Chevallier, geçmişte ancak hayallerini süsleyen rüya projesinin 

gerçekleşmesinden oldukça memnundu. Başta Amerikan ve İngilizlerin 

10Hutchens, Indian Herbology of North America, p. XIII. 
11 Hutchens, Indian Herbology of North America, p. 204-206. 
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yüzyıllar sonra tekrar tarihi günlere geri dönmesini şu sözlerle dile 

getirmekten mutluydu:  

İlaç bitkilerinin hastalıkları iyileştirmek için kullanılmasına 

kesintisiz olarak 200 yıl ara verilmesinden sonra beklenmedik 

bir anda yaban bitkileri yeniden ilaç olarak kullanılmaya 

başlandı. Üçüncü dünya ülkelerinde bu süre içerisinde hiç ara 

verilmeyen ilaç bitkileri gelişmiş ülkelerde yaşayan ve müzmin 

stresten, hava kirliliğinin, ilerleyen sanayi kollarının yarattığı 

rahatsız ortamdan vücutlarını ve sağlıklarını korumak isteyen 

insanlar, yeniden yabanda biten otları ve ilaç bitkilerini 

kullanmaya başladılar. Mevcut istatistikler Avrupa, Amerika ve 

Avustralya’da hasta olan insanlar bu konuda eğitim almış 

uzmanlara danışarak büyük-anneleri ve hatta büyük-büyük-

annelerinin zamanında kullanmış oldukları ilaç bitkilerini 

kullanmağa başlamışlardır. İlaç bitkilerinin kullanılması 

Avrupa Birliğinde de serbest bırakılınca, sadece Almanya’da 

1993 yılı içerisinde dükkân ve eczanelerde serbest veya 

reçeteyle satılan ilaç bitkileri ve ürünlerinin pazar payı 3 milyar 

dolara ulaşmıştır.12 

Amerika Kıtasında ve Avrupa’da bütün insanların inanılmaz bir 

süratle ilaç bitkilerine yönelmesi, üretici firmaları ve fabrikaları doğada 

serbest olarak yetişen otantik ve doğal yaban bitkilerine yöneltti. Özellikle 

kökleri için toplanan yaban bitkilerinin soyu hızla tükenerek tehlike altına 

girmiştir. Andrew Chevallier bu konuda şunları kaydetmektedir: 

Amerikan ginsengi, (Panax quinquefolium) Amerika Kıtasının 

Doğu ve Kuzey eyaletlerinin ormanlık arazilerinde doğal olarak 

yetişmektedir. Amerikan ginsenginin kökünün bir kilosu 1100 

USD’na çıkınca, şimdi bu yaban bitkisinin soyu Amerika 

Kıtasında yok olma noktasına gelmiştir. 13  

Amerika kıtasına Avrupa’dan göç ederek, kıtanın asıl sahipleri olarak 

bilinen ve kabul edilen Yerli Kızılderili kabilelerini yok edip, Kızılderililere 

ait ne varsa hepsini kıtadan silen “beyaz”lar, on binlerce yıldır doğal olarak 

                                                        
12 Andrew Chevallier, The Encyclopedia of Medicinal Plants, Boston, 1993, p. 6. 
13 Hutchens, Indian Herbology of North America, p. 6. 
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beslenen ve hayatlarını devam ettiren “hayat veren” kaynaklarını kuruttular. 

Amerika Kızılderililerinden Chippewa (Çippava) Kızılderililerinin 

hayatlarını devam ettirmeleri için yabandan derledikleri çiğ olarak yenilen 

ve yemeği yapılan yaban otları, yaban meyveleri, ağaç kabuklarını nasıl 

toplayıp, nasıl kurutup kışa sakladıklarını anlatan, Amerika’nın resmi 

kuruluşlarının hazırladığı ve Washington D. C. Federal hükümetine sunduğu 

ve 1928 yılında yayınlanan “Fourty-Fourt Annual Report of the Bureau of 

American Ethnology” raporda şunlar kaydedilmektedir:  “Kızılderililerin 

yabandan toplayıp kurutarak kış aylarında kullanılmak üzere sakladıkları 

gıda maddelerinin başında ‘yaban pirinci’ ağaçlardan süzüp sonra öz suyunu 

kaynatarak elde ettikleri ‘pekmez’ ve yabandan avlayıp tütsüleyerek kurutup 

sakladıkları ‘yaban ördeği’ eti ve onun yağı gelmektedir. Bu gıda 

maddelerinin bütün gıda maddelerinin başında olduğunu müşahede ettik”14 

Amerika yerli Kızılderilileri, Kristof Kolomb kıtaya ayak basmadan 

önce, yani 1492 ye kadar, kendi hayatlarını yabandan topladıkları otlar, 

meyveler, ağaç kabukları,  çiçeklerle ve bitkilerle devam ettiriyorlardı.  

Dikkatimizi çeken ve bizleri meraklandıran konu, Kristof Kolomb’un 

Amerika’ya ayak basmadan önce,  adına sonradan “Amerika” denen 

toprakların asıl sahibi olan Yerlilerin ilaç olarak kullanıp, yemek olarak 

çocukları, torunları ve ailesiyle birlikte sofralarında tükettikleri ısırgan 

otunun, bu tarihi olaydan 400 yıl önce İbn-i Sina tarafından yazılan ve 

Avrupa’da Latinceye tercüme edilen El- Kânûn Fi’t-Tıbb kitabında yer almış 

olmasıdır.  

Bu kitapta yer alan ısırgan otu, dünyanın sayılı kuruluşları tarafından 

da akademik çalışmalara konu edinilmiş ve sağlık konusunda dünyanın en 

ciddi ve otorite sahibi ve merkezi Cenevre’de olan, Dünya Sağlık Teşkilatı 

WHO (World Health Organization, Monographs on Selected Medicinal 

Plants başlıklı 3 ciltten oluşan Uluslararası bir bilim kurulu tarafından 

hazırlanıp yayınlanan raporunun 2. Cildinde, 1100 yılında Avrupa’da 

Latinceye tercüme edilerek Tıp Okullarında ders kitabı olarak okutulan İbn-

14 Frances Densmore, How Indian Use Plants for Food, Medicine and Crafts, NY, 1974, p. 306. 
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i Sina’nın kitabında yer alan “Isırgan Otu”na yer vermiş ve onu akademik 

araştırmaya tabi tutarak sonuçlarını da yine aynı ciltte yayınlamıştır.15  

Amerika’nın, ilaç bitkileri ve yabanda yaşayan ve insan sağlığı için 

önemli olan yaban otları üzerine ciddi araştırmalar yapan üniversite ve 

kuruluşları da Isırgan otu üzerinde derin araştırmalara yer vermişler ve bu 

otu kitaplarına almışlardır. Isırgan üzerine akademik araştırmalarını yürütüp 

değerli sonuçlara ulaşan bilim adamlarının başında Melvin R. Gilmore ve 

eseri gelmektedir.16 Samuel Thayer, saha araştırmaları arasında geniş yer 

verdiği Isırgan’ı önde gelen ilaç ve yemeği yapılan yaban otları arasında 

göstermektedir.17Lee Alllen Peterson da Isırgan Otu’na büyük önem vererek 

araştırmalarını başarıyla sonuçlandıran Amerikalı bilim adamları arasında 

yerini almıştır. Isırgan onun hayatını kurtarmıştır.18Thomas S. Elias ve Peter 

A. Dykeman’ın ortaklaşa hazırladıkları eser bu sahanın el kitabı olarak 

bilinmektedir ve bu araştırmacılar da Isırgan Otu’na büyük yer 

ayırmışlardır.19 Bradford Angier aralarında Isırgan Otunun da bulunduğu 

Yenilebilen Yaban Bitkileri üzerine yaptığı araştırmasını 1974 yılında 

yayınladı, bu kitap 1996 yılına kadar 15 baskı yaptı.20 

Günümüzde insanlar ilaç bitkilerini kullanarak sağlıklı yaşamanın 

mümkün olacağına inanıyorlar ve bunu yaşayarak birebir hayata 

uyguluyorlar. Doğadan zamanında ve mevsiminde kurallarına göre 

toplanarak kurutulan ilaç bitkilerinin, doğal ve katıksız, olması büyük değer 

kazanmış durumda. Bu doğal ilaç bitkilerinin,  suni yollarla üretilen sentetik 

ilaçlara kıyasla daha saf ve daha az tehlikeli olduğuna inananlar giderek 

çoğalmaktadır. İnsanlar, doğal yolla tabiattan toplanarak kullanılan ilaç 

bitkilerini kullandıklarında bunların kendi vücutlarında birikmiş zehirli 

maddeleri dışarı attığını ve bunu hissettiklerini kaydediyorlar. Bunu deneyen 

insanların, bu gerçeği kabullenmiş oldukları ve bundan vazgeçmek 

istemediklerini ısrarla belirtiyorlar. Belki bu ilaç bitkileri, kimyasal 

                                                        
15 World Health Organization, WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Geneva, II. Vol. 

1999, p. 329-341. 
16 Melvin R. Gilmore, Uses of Plants by Indians of the Missouri River Region, University of  

Nebraska, Lincoln and London, 1991, p. 25. 
17 Samuel Thayer, The Forager’s Harvest, Edible Wild Plants, Wisconsen, 2006, p. 170-176. 
18 Lee Allen peterson, Edible Wild Plants, NY, 1977, p.150. 
19 Thomas S. Elias and Peter A. Dykeman, Edible Wild Plants. A  North American Field Guide, 

NY, 1982, p. 79. 
20 Bradford Angier, Field Guide to Edible Wild Plants, Pennsylvania, 1996, p.152-153. 
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bileşenlerle hazırlanmış ilaçlar kadar kısa sürede tesirini göstermiyor ama 

vücut kendisini doğa ile uyumlu bir zemine oturtturuyor. Bunların yanı sıra, 

insanlar, kimyasal ilaçların doğal yolla hazırlanmış insan sağlığı için yararlı 

gıdalara destek preparatlarından daha çok yan tesir yarattıklarını 

yaşadıklarını anlatarak dile getiriyorlar. Çoğu kimyasal ilaçların her hastalığı 

kesin olarak iyileştirmediğini, yarattıkları yan tesirlerle insanların çoğunu 

sakat bıraktıklarına inanıyorlar. Kimyasal yolla ilaç üreten şirketlerin ve 

fabrikaların bütün çabalarına rağmen, bitkisel ilaçlar, “ilaçlara destek gıda 

maddeleri” adı altında kanuni olarak eczanelerde serbestçe satılmaktadır. 

İlaç bitkileri bu yolla bile olsa, 200 yıl sonra tekrar dünyanın dört bir yanında 

ve ülkemizde halkın desteğini kazanmış görülüyor.  

Samuel Thayer yaşadıklarını kitabında naklederken, “Doğa bilimiyle 

uzaktan yakından ilgisi ve bu konuda derin bilgisi olmayan aileler bile, kendi 

bahçelerinde yetişen ve ilgili bilimsel kitaplarda hakkında yeterli bilgi olan 

yaban bitkilerini koparıyor, yıkıyor ve ağzına basıp yiyor,”21şeklinde 

açıklamasıyla, insanların bu ilaç bitkilerinin 200 yıl önce yasaklanmasından 

ve bu yasağın kırılıp, kaldırılmasından sonra, sanki yasaklanan serbestlik 

yaban bitkilerinin değil de, kendi hürriyet ve bağımsızlıklarıymış gibi 

davrandıklarına dikkat çekiyor. 

Kars ve Ardahan yöresinde olduğu kadar Kars’ın diğer kaza ve 

köylerinde de doğal olarak özellikle baharda tarlalardan toplanan ve 

“pencer”22 olarak adlanan yaban otlarından çok lezzetli ve hoş kokulu 

yemekler yapılır. Özellikle Arpaçay, Koçköyü, Akyaka ve Sosgert’te 

yemeklerin tadını bozduğu söylenerek “salça” koyulmadan yapılan yaban 

otlu yemeklere renginden dolayı “Bozaş” denilmektedir. Bu yemeklerden 

birkaçına tebliğimizde yer vermeyi maksada uygun bulduk. 

21 Samuel Thayer, The Forager’s Harvest, Edible Wild Plants, Wisconsen, 2006, p. 2 
22 Kars, Ardahan, Arpaçay, Çıldır, Sarıkamış ve Iğdır’da bahar gelince toprak “nefeslenmeye” 

başlar ve yenilen yaban otları tarlalarda görülmeğe başlar. Kuşeppeği, Yemlik, Gımı, Türpek, 

,Kelemenkeşir, Gazayağı, Evelik, Gızılpencer kadınlar tarafından toplanan yaban otlarının başında 

gelir. Bunların hepsine birden “pencer” denir. A. A. Aslan / Ardahan Üniversitesi. 
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KARS VE ARDAHAN YÖRESİNDE YEMEĞİ YAPILAN 

YABAN BİTKİLERİ 

ISIRGAN 

Urtica dioica, L 

(Isırgan otu, Gicişken, Dalagan, Dala diken, Cızlagan, Cincar, Yıgınç) 

Yumurtalı Isırgan Yemeği: 

Malzemeler: 1000 gr ısırgan otu, 1 baş kuru soğan, 1 yemek kaşığı 

tereyağı, 3 adet yumurta, yarım çorba kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul 

biber. 

Hazırlanışı: Toplanan ısırgan otu tuzlu suda 5 dakika 

dinlendirildikten sonra süzülür ve durulanır, ısırgan otu ince ince doğranır. 

1000gr. Isırgan otu için 4 litre su önceden kaynatılır ve kıyılmış ısırgan otu 

su kaynayınca içine atılır ve 7 dakika kaynatılır. Isırgan otu sonra ateşten 

alınarak suyu süzülür, soğuması için biraz beklenir ıspanakta olduğu gibi 

ısırgan otunun suyu sıkılır. Bir baş kuru soğan doğranır ve tereyağı ile 

tencerede pembeleşinceye kadar kavrulur, içine 3 yumurta kırılır. Tuz, 

kırmızı pul biber ilave edilir. Yumurtalar içinde pişinceye kadar tekrar 

kaynamaya bırakılır. Sıkılmış ısırgan otu ilave edilir, iyice karıştırıldıktan 

sonra sıcak olarak servis yapılır. 

Sütlü Isırgan Aşı: 

Malzemeler: 1000gr. Isırgan otu, 2 su bardağı süt, 2 orta boy kuru 

soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı pirinç, 2 çay bardağı mısır unu, 

yeteri kadar tuz, karabiber, 1 çay kaşığı kekik. 

Hazırlanışı: Tuzlu suda 5 dakika bekletilen ısırgan otu durulanıp ince 

ince kıyıldıktan sonra bir derin tencereye konur ve üzerine çıkıncaya kadar 

su konur, 5 dakika kaynadıktan sonra süzülür. Isırgan otu soğuduktan sonra 

ıspanak gibi sıkılarak bir kapta bekletilir. Soğanlar tereyağında 

pembeleşinceye kadar kavrulduktan sonra pirinç ilave edilir, bir dakika 

karıştırıldıktan sonra sıkılmış ısırgan otu ilave edilir. Biraz daha ateşte 

tutulduktan sonra üzerine süt ilave edilir. Isırgan otu süt ilave edildikten 

sonra kısık ateşte kaynayana kadar ocakta tutulur. Sonra üzerine un, 

karabiber, tuz ve kekik ilave edilerek bir müddet daha karıştırmaya devam 

edilir. İki dakika daha ateşte karıştırıldıktan sonra sıcak olarak servis yapılır. 
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Etli Isırgan Otu Yemeği: 

Malzemeler: 1000gr. Isırgan otu, 5oogr. Kuşbaşı kuzu eti, 50 gr. 

Tereyağı, 2 adet yetişkin domates, 1 baş orta boy kuru soğan, yeteri kadar 

tuz, kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kekik. 

Hazırlanışı: Isırgan otu 5 dakika tuzlu suda dinlendirilip 

durulandıktan ve ince ince kıyılır. Başka bir tencerede soğan tereyağı ile 

pembeleşinceye kadar kavrulur, domates, kırmızı pul biber ve kekik ilave 

edilir. Bunun üzerine kuşbaşı et ve yeteri kadar su ilave edilerek 20 dakika 

pişirilir. Daha sonra kıyılmış ısırgan otu ve tuz ilave edilir ve 10 dakika daha 

kaynamaya bırakılır. Ateşten indirilir ve sıcak olarak servis yapılır.  

Isırgan Otu Çorbası: 

Malzemeler: 1000gr. Isırgan otu, 500gr. Dana kıyması, 2 baş soğan, 

yeteri kadar tuz, karabiber ve 1 çay kaşığı kekik, 1 çay bardağı pirinç, 50gr. 

Tereyağı, 1 çay kaşığı kekik. 

Hazırlanışı: Soğan yağda pembeleşinceye kadar kavrulur, sonra 

kıyma ilave edilir. Sonra 3 su bardağı su ve pirinç ilave edilir. Pirinç 

kıymayla birlikte pişmeye bırakılır. Isırgan otu tuzly suda 5 dakika bekletilip 

süzüldükten ve durulandıktan sonra ince ince doğranır. Başka bir tencere 

içine 4 su bardağı su konur. Kaynadığında içine doğranmış ısırgan ilave 

edilir ve kaynamaya bırakılır. Sonra tuz, karabiber ve kekik ilave edilir. Bu 

karışım daha önce hazırlanan kıyma ve pirincin üzerine ilave edilir. 15 

dakika daha kaynaması beklenir. Çorba sıcak olarak servis yapılır.  

HOROZİBİĞİ: 

Amaranthus retroflexsus, L 

(Horozibiği, Tüylü Horozibiği, Kırmızı Köklü Horozibiği, Kızıl 

Bacaklı Ot) 

Horozibiği Gözlemesi: 

Malzemeler: 1000gr. Taze horozibiği yaprağı ve yenilebilecek kadar 

genç sürgünleri, 100gr. Tereyağı, bir yemek kaşığı domates salçası, 2 adet 

yumurta, bir baş orta boy kuru soğan, yeteri kadar tuz, karabiber, 1 çay kaşığı 

kekik, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. 
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Hamurun malzemeleri: 1000gr. Un, yeteri kadar hamur mayası ve 

tuz. 

İçin Hazırlanışı: 1000gr. Taze horozibiği otu bir yemek kaşığı tuz 

atılarak derin bir kapta hazırlanan tuzlu suda 5 dakika dinlendirilir, süzülür, 

durulanır ve ince ince kıyılarak kaynar suda 6 dakika haşlanır. Ayrı bir 

tencerede kıyılmış soğan 100gr tereyağı ile pembeleşinceye kadar kavrulur, 

üzerine salça ve baharat katılır ve iyice karışması sağlanır. Daha sonra 

haşlanmış ve sıkılmış horozibiği de bu tencereye atılarak 6 dakika kadar kısık 

ateşte kavrulur. Bunun üzerine 2 yumurta kırılır ve yumurtalar pişinceye 

kadar kavurmaya devam edilir. Yeterince kavrulan horozibiği ateşten 

indirilir ve soğumaya bırakılır. 

Hamurun hazırlanışı: 1000gr. Un içerisine yeteri kadar maya 

koyulduktan sonra, tuz ilave edilir ve yeterince suyla yoğrulur. Hazırlanan 

hamur birer yumruk büyüklüğünde kündelere ayrılır. Hamur kündeleri 

oklava ile açılarak yufka haline getirilir. Bu yufkanın yarısına hazırlanmış ve 

soğumaya bırakılmış iç malzemeden konur ve diğer yarısının üzerine 

katlanır. Yarım ay şeklini alan gözlemeler daha önceden ısıtılmış sacın 

üzerinde iki tarafı da tamamen kızarıncaya kadar pişirilir. Sıcak olarak servis 

yapılır. 

Horozibiği Boranası: 

Malzemeler: 1000gr. Taze ve genç horozibiği otu yaprağı, dört diş 

sarımsak, 1000gr. Yoğurt, yarım yemek kaşığı tuz. 

Hazırlanışı: Tuzlu suda 5 dakika bekletildikten sonra süzülüp 

durulanan horozibiği yaprakları ince bir şekilde kıyılır. Tencereye koyulur, 

tuz atılarak hafif ateşte karıştırılır. Piştikten sonra ocaktan indirilip soğumaya 

bırakılır. Dört diş sarımsak soyularak dövülür ve 1000gr yoğurtla karıştırılır. 

Sarımsaklı yoğurt, tenceredeki pişmiş horozibiğinin üzerine dökülür, 

karıştırılarak servis yapılır.  

Tamamı olmasa da, Kars ve Ardahan yöresinde ilaç olarak kullanılan 

ve yemeği yapılan yaban otları ve bitkilerinden bazılarının Türkçe-Latince 

ve İngilizce adlarını aşağıda takdim ediyoruz. Bu konuda hazırladığımız 

projelerimiz sırasıyla yerine getirilecektir. 
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KARS VE ARDAHAN YÖRESİNDE YEMEĞİ YAPILAN VE İLAÇ 

BİTKİSİ OLARAK KULLANILAN YABAN OTLARI 

Türkçesi Latincesi İngilizcesi            

Ebegümeci Malva sylvestris  

Horoz İbiği Amarantus hypochondriacus Amaranthus 

Kadın Tuzluğu Berberis vulgaris Barberry 

Çoban Çantası Capsella bursa pastoris Shepherd's purse 

Akça Kayın Betula alba Birch 

Dulavrat Otu Arctium lappa Burdock 

Kuşdili Stellaria media Chickweed 

Hindiba Chicorium intybus Chicory 

Yapışkan Ot Galium aparine Cleavers 

Deve Tabanı Tussilago farfara Coltsfoot 

Kara Hindiba Taraxacum officinale Dandelion 

Boğa Dikeni Eryngium aquaticum Seaholy 

At Kuyruğu Equisetum arvense Horse tail 

Ardıç Junniperus communis Juniper 

Meyan Kökü Glycyrrhiza glabra Licorice 

Sığır Kuyruğu Verbascum thapsus Mullein 

Isırgan Urtica dioica Nettle 

Yulaf Avena sativa Oats 

Bağa Yaprağı Plantago major Plantain 

Kırmızı Yonca Trifolium pratense Red clover 

Kuzu Kulağı Rumex acetosella Sorrel 

Evelik Rumex crispus Yellow dock 

Kekotu Thymus vulgaris Thyme 

Su Teresi Nasturtium officinalis Water cress 

Söğüt Salix alba White willow 

Ak Yavşan Achillea millefolium Yarrow 

Nergis Calendula officinalis Pot marigold 

Deve Dikeni Sliybum marianum Milk thistle 

Papatya Chamomilla recutita German chamomile 

Kırmızı Alıç Cratagus oxyacantha Hawthorn 

Çomakotu Gentiana lutea Gentian 

Kılıç Otu Hypericum perforatum St. John's wort 

Andız Kökü Inula helenium Elecampane 

Merze Ocimum sanctum Holy basil 

Kara Ağaç Ulmus rubra Slipery elm 

Kedi Otu Valeriana officinalis Valerian 

Hatıt Vitex agnus-castus Chaste tree 

Mısır Püskülü Zea mays Corn silk 

Kan Teper Althaea officinalis Marsh malloww 

Tarhun Artemisia dracunculus Tarragon 

Meleçöğüt Asparagus officinalis Asparagus 

Pirpirim Portulaca oleracea Purslane 
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Lahana Brassica oleracea Cabbage 

Kaperi Capparis spinosa Caper 

Eşek Marulu Carduus benedictus Holy thistle 

Bal Kabağı Cucurbita pepo Poumpkin 

Selvi Kozalağı Cupressus sempervirens Cypress 

Verem Otu Cuscuta epithymum Dodder 

Yabani Çilek Fragaria vesca Wild strawberry 

Zeyrek Linum usitatissimum Flax seed 

Dut Morus alba White mulberry 

Reyhan Ocimum basilicum Sweet basil 

Zeytin Yaprağı Olea europaea Olive leaves 

Üzerlik Peganum harmala Harmala 

Çeşmi Bülbül Phaseolus vulgaris French bean 

Boyacı Otu Phytolacce decandra Pokeweed 

Keçi Memesi Polygonum albinum Alpine knotweed 

Kuş Eppeği Polygonum cognatum Knotgrass 

Çoban Çiçeği Primula veris Cowslip 

İt Burnu Rosa canina Dogrose 

Ahududu yaprağı Rubus idaeus Raspberry leaves 

Hatın tırnağı Sempervivum teetorum Hen-and-chicks 

Teke Sakalı Tragopogon pratensis Goat's beard 

Hercai Menekşe Viola tricolor Heartsease 

Ökse Otu Viscum album Mistletoe 

Su Kekiresi Angelica sylvestris Wild angelica 

Medik Cirsium acaule Dwarf thistle 

Işkın Rheum ribes Syrian rubarb 

Çaşır Ferula meifolia  

Çiriş Allium tricoccum Wild leek 

Hasır Otu Typha latifolia Cattail 

Kara Diken Carduus nutans Bull thistle 

Kuzu Yatağı Chenopodium album Lamb's quarters 

Hardal Barbarea vulgaris Winter cress 

Lilipar Caltha polypetala Marsh marigold 

Hatın Parmağı Polygonum persicaria Lady's thumb 

Camış Kulağı Sedum telephium Live forever 

Karabaş Otu- Kondar Thymbra spicata Black thyme 

Hasta olan insanlar birebir denedikleri ilaç bitkileri konusunda tecrübe 

sahibi oldukları için onları bu kanaat ve inançlarından vazgeçirmek ve 

caydırmak kolay görünmüyor. Amerika, Avrupa, Japonya, Hindistan ve 

Çin’de durum aynen böyledir. İnsan vücudu, kimyasal maddeleri kullanarak 

doğal olmayan yollarla üretilmiş ilaçlar yerine, doğal bitki ve çiçeklerden 

elde edilmiş insanın yaratılıştan doğasıyla uyumlu vitamin ve destek 
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ürünlerinden kullanarak kendisini daha çabuk toparlayıp, hastalığından 

kurtulmaktadır.  

On binlerce yıldır, etrafımızdaki ağaçlar, bitkiler ve doğal çiçekler, 

otlar, yaban hayatıyla yan yana uyum içinde yaşadık ve hala bu ilişkiyi 

devam ettiriyoruz. Hem fiziki ve hem de psikolojik olarak sözü edilen bu 

canlı organizmalarla, meyve ağaçları, sebze tarlaları ile yan yana yaşadık. 

Dünyanın en değerli ağrı kesici ilacı olan aspirin, zaman zaman altına sırt 

üstü uzanıp, gölgesinde dinlendiğimiz söğüt ağacı (Salix alba, L), 

içerisindeki “Salisik asit”ten elde edildiğini aklımıza bile getirmemişiz. 

Vücudumuz, fiziki olduğu kadar, ruhen de, psikolojik bir rahatlık içerisinde 

söğüt ağacıyla uyum sağlamış olduğu için onun altına, gölgesine 

girdiğimizde huzur buluruz. Ondan korkmayız ve o söğütten bize bir zarar 

gelmeyeceğini biliriz. Psikolojik rahatlıktan kastımız budur.  

İster istemez aklımıza bir soru geliyor; acaba yediklerimiz bir gıda mı, 

yoksa bir ilaç mı? Yediğimiz gıdaların arasına bir hat çekip, onları bir-

birinden ayırmak oldukça zor bir iştir. Şimdi kendi kendimize soralım; 

çorbalarımızda, yemeklerimizde, günlük hayatımızda en çok tükettiğimiz 

limon, soğan ve yulaf ilaç mıdır, yoksa birer ilaç mıdır? Bunun cevabı basit 

olarak; “Her ikisidir”. Gıda olarak tükettiğimiz limon (Citrus limon, L) 

aslında bir ilaçtır. İnsan vücudunun mikrop saldırılarına karşı ve 

enfeksiyonlara karşı dinamizmini ve direnmesini sağlayan bir ilaçtır. Oysa 

biz limonu hep gıda olarak biliyoruz ve onu bir gıda olarak tüketiyoruz.  

Kuru soğan (Allium cepa, L)… Onsuz yemek yapmamız, salatamızdan 

tat ve lezzet almamız neredeyse imkânsızdır. Oysa soğan bir ilaçtır. 

Ciğerlerimizdeki, bronşlarımızdaki iltihabı soğan temizler. Özellikle 

İngilizlerin sabah kahvaltısında vazgeçemedikleri ve ailecek sıcak sütle 

karıştırıp yedikleri Yulaf (Avena sativa, L) da aslına bakarsanız bir ilaçtır. 

Hasta olduğumuzda bizi içten yiyip bitiren mikroplara ve bakterilere karşı 

vücudumuzun direncini ve mücadele azmini artırır. Hasta olan 

organlarımızın bir an önce kendisini toparlayıp, vücudumuzun güçlenip 

tekrar ayağa kalkmasını, değersiz bilip, atlarımıza yem olarak verdiğimiz 

Yulaf sağlar. 

Etrafında dolandığımız yaban bitkilerinin ve dağ çiçeklerinin hepsinin 

bir tarihi görevi, tarihin süreci içinde çizilmiş bir yolu ve kaderi vardır. Bazen 
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biz onların bilerek veya bilmeyerek başına basıp yatırırız, bazen onlar 

başımızdan basıp bizi, yatak-yorgan yere seren mikrop ve bakterilerden, o 

minicik elleriyle, minicik güçleriyle tutup kurtarırlar. 
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ARDAHAN GELENEKSEL 

ÇOCUK OYUNLARI* 

Leyla YILMAZ POLAT
**

 

“Eylemlerimizin içeriği derinlemesine bir çözümlemeye tabi 

tutulacak olursa, insanların bütün yapıp-etmelerinin 

yalnızca oyundan ibaret olduğu sonucuna varılabilir”1 

Giriş 

Oyun, en genel haliyle yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, 

iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence olarak tanımlanabilir.2 Ancak bu 

tanımlama oyun için çok yüzeysel bir tanımlama olacaktır. Hollandalı tarihçi 

Johan Huizinga oyunun bu kısa tanımını daha geniş çerçevede 

değerlendirmekte ve oyunu; “özgürce razı olunan ama tamamen emredici 

kurallara uygun olarak belirli zaman ve mekân sınırları içinde 

gerçekleştirilen, bizatihi bir amaca sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu 

ile ‘alışılmış hayat’tan ‘başka türlü olmak’ bilincinin eşlik ettiği, iradi bir 

eylem veya faaliyet” olarak tanımlamaktadır.3 Huizinga’ ya göre, oyun, 

kültürden öncedir, çeşitli kültürlerden çıkma ya da bir rastlantı sonucu değil, 

tersine çeşitli kültür biçimlerinin doğuşunda başlıca etkendir.4 Türkçede 

oyun kelimesinin pek çok anlamının olması da bu görüşü destekler 

niteliktedir. Öyle ki çocukların oyunu, dans, dramatik gösterim, kâğıt, zar 

* Bu çalışma 2017 yılında Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunmuş olduğum

Yüksek Lisans Tezinden çıkarılmıştır. 

 Leyla Yılmaz Polat, Ardahan’da Oyun ve Oyuncak, Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ardahan 2017. 
** Ardahan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Halk 

Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. leyla.yilmazpolat@hotmail.com 
1 Johan Huizinga, Homo Ludens-Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, Çev. Mehmet 

Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2015, s. 14-16. 
2 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s.1830. 
3 Huizinga, Homo Ludens-Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme,  s.50. 
4 Huizinga, Homo Ludens-Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme,  s.17. 
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gibi baht oyunları, sporla ilgili eylemler, hep oyun sözcüğüyle belirtilir. 

Tanzimat’ta Batı Tiyatrosu’nun Türkiye’ye girmesiyle, Namık Kemal gibi 

yazarlar yazılı tiyatro metni için “oyun” sözcüğünü kullanmışlardır. “Oyun 

almak, birine oyun etmek, oyun havası, oyun kâğıdı, oyun vermek, oyuna 

çıkmak, oyuna gelmek gibi. Farsça “baz” eki ile yapılan “oyunbaz”, hem 

güzel oyunlar oynayan, hem düzenci, hilekar anlamınadır. Fiil olarak da, 

kurcalamak, tehlikeye koymak, değişiklik göstermek anlamlarını yüklenir. 

“Oynaya oynaya” derken sevine sevine, hoşnutlukla anlamını amaçlarız. 

Oynaşmak, hem birbiriyle oynamak, hem de sevişmek anlamlarına gelir. 

Oyunbozan, oyunbozanlık etmek, oyuncak gibi kelimeleri de 

unutmayalım”.5 Bunların yanında Orta Asya şamanının türlü adları arasında 

“oyun” sözcüğü de bulunmaktadır ve Türkistan’da şaman ayininin tümü 

“oyun” olarak adlandırılmaktadır. Oyun sözcüğünün Türkçe’de ve Türk 

kültüründe böylesi çok anlamının olması Huizinga’nın “homo ludens” 

(oynayan insan)6  kavramını ve oyunun kökeni hakkındaki görüşlerini de 

desteklemektedir. 

Oyun, kültürün temel yapı taşlarındandır ve toplumların 

kültürlerindeki birçok ögenin şekillenmesinde de büyük etkisi 

bulunmaktadır. İçgüdüsel ve kalıtımsal olmayıp sonradan öğrenilen kültür, 

nesilden nesle aktarılarak bir tarihsellik ve süreklilik oluşturmaktadır. 

Öğrenilen unsurlara bakıldığında bu unsurların ortak hayat tarzını yansıttığı 

görülür ve bu da kültürün bireysel değil toplumsal ortak kabullerle 

oluştuğunu ortaya koymaktadır. Toplumun kabulleri göz önünde 

bulundurulduğunda, bunların bireyden beklenen ideal davranışlar olduğu da 

göze çarpar. Yine toplum tarafından kabul gören ideal davranışlara 

bakıldığında da bunların toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ve başarısı 

denenmiş çözüm yolları olduğu görülür.7 Toplum bireyin her çağında veya 

yaşında ondan belli davranışları kazanmasını ister ve birey farkında olarak 

ya da olmayarak hayatının her döneminde belli değerleri toplum içerisinde 

öğrenmeye yönlendirilir. Bu bağlamda tarihin her döneminde topluluklar, 

topluluğun beklentisine ve değer yargılarına göre oyunlar icat etmişlerdir. 

Bu oyunlar, aynılığını koruyarak veya değişime uğrayarak gelecek nesillere 

                                                        
5 Metin And, Oyun ve Bügü: Türk Kültüründe Oyun Kavramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 

2012, s. 36.  
6 Huizinga, Homo Ludens-Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme,  s. 4- 16. 
7 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitapevi, İstanbul 1979, s. 94- 105. 
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aktarılmış ve oynanmaya devam etmiştir. Bu durumun sebebi ise toplumların 

kendilerini ifade biçimlerinin sosyal hayat üzerinde somutlaşmış hali olan 

kültürün, dönemin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda oyunlar üzerinden bireye 

kazandırılmak istenmesidir. And, oyunun amacının, genç yaratıkları (insan 

ya da hayvan) ilerde yaşamın gerektirdiği ciddi iş ve uğraşlara hazırlamak, 

yetiştirmek olduğunu savunmasının yanı sıra oyunda doğuştan gelen bir 

yeteneği geliştirme, yitik enerjiyi tek yönlü canlandırma ve eylemle onarma 

gibi itkiler bulunduğunu söylemektedir.8 Oyun içerisinde çocuk, gelecekteki 

hayatında kendisine gerekli olabilecek yetenekleri kazanmanın yanı sıra 

çoğu zaman gündelik hayatın da bir provasını yapar.  

Oyun, insanın doğasında vardır ve insanlık tarihi kadar eski bir 

olgudur ancak oyunu insanoğlunun tekeline vermek de doğru olmayacaktır. 

Doğaya baktığımızda pek çok hayvanın içgüdüsel olarak oyunlar oynadığını 

görmekteyiz. Bu oyunlar eğlenmenin veya hoşça vakit geçirmenin ötesinde 

hayvanlara belli pratikleri kazandırmaya yönelik ve içgüdüseldir. 

Hayvanların bu oyunları oynamak veya öğrenmek için insana ihtiyaç 

duymaması insanoğlunun oyun kavramına kendisinden çok bir şey 

katmadığını ve oyunun hayatın doğal akışında var olan bir olgu olduğunu da 

göstermektedir. 

Eski geleneksel topluluklarda oyunun, belli bir amaca yönelik 

oynandığı bilinmektedir. Öyle ki bu topluluklarda bir oyunu icra eden insan, 

bolluk ve bereketi arttırmayı, kötülükleri savuşturup hastayı sağaltmayı ve 

avı başarılı kılmayı hedef edinirdi ancak zamanla içeriği değişime uğrayan 

oyun,  ciddi bir faaliyet olmaktan çıkmış ve dini, törensel bağlamını 

yitirmiştir. Oyuna ait bu dini, törensel izler, Anadolu’da oynanan köy seyirlik 

oyunlarının9 ve geleneksel oyunların kaynağını oluşturmaktadır.  “En eski 

yazılı kaynaklarımızdan olan Divanü Lügati’t Türk’ten başlayarak Türk 

kültürünün temel eserlerinde çocuğun yetişerek kimlik kazanmasında 

günümüzde de oynanan bazı çocuk oyunlarına yer verildiği 

görülmektedir”.10 Bu bağlamda oyunlar, yüzyıllar öncesinin yaşayış 

biçimindeki unsurları yeni nesillere hatırlatmaya devam ederek; geçmiş, 

8 And, Oyun ve Bügü: Türk Kültüründe Oyun Kavramı, s.28. 
9 Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri, İnkılap 

Kitapevi, İstanbul 1985, s. 43. 
10 Muhammed Eyyüp Sallabaş, Halk Biliminin İşlevleri Bağlamında Geleneksel Çocuk Oyunları: 

Rtük Çocuk Oyunları, Milli Folklor, S. 126 (Yaz 2020), s. 101. 
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gelecek ve bugün arasında da bir köprü vazifesi görmektedir. Dede Korkut 

Kitabı’nda “Meğer sultanım, Dirse Han’ın oğlanı üç de kabile çocuğu 

meydanda aşık oynuyorlardı”11 ifadesi yer almaktadır. Burada yer alan aşık 

oyunu, Anadolu’dan Sibirya’ya kadar Türk dünyasının tamamında yaygın 

olarak yetişkinler ve çocuklar tarafından oynanan bir oyundur. “Aşık oyunu 

günlük hayatta oynanmasının yanında kahramanlık konulu bazı anlatılarda 

da yer almakta ve geleceğin kahramanının çocukluk çağında oynadığı bir 

oyun olarak görülmektedir”.12 Bu tarz oyunlar, kaynağını kültürden ve halkın 

yaşayış tarzından alarak gelenekleşmektedir. Bu bağlamda geleneksel oyun, 

“kurallarını ve kıyafetlerini dahi inanç ve törelerden alan, Türk Milletinin 

gelenek, görenek ve hasletlerini ortaya koyan canlı ve uygulamalı 

örneklerden olup, kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılan; sportif, folklorik 

değerler”13olarak ifade edilebilir. 

Oyun, gelecek nesillere kültür aktarımında büyük önem arz 

etmektedir. Öyle ki oyun, çocuğun dünyasındaki kültürün somutlamış hali 

olarak nitelendirilebilir. Çocuk, doğumdan itibaren bilinçsiz ve amaçsız 

olarak oyunlar oynar; kendisini, çevresini ve dünyasını da bu oyunlar 

sayesinde tanır. Oyun, çocuk için çok ciddi bir uğraş olmanın yanında 

çocuğun dünyasında nefes alma, beslenme kadar önemli bir ihtiyaçtır.  

Çocuğun ileriki yaşlarında da fiziksel ve ruhsal olarak gelişimini 

tamamlayabilmesi için bu oyunlar büyük önem arz etmektedir. Huzinga’ya 

göre oyun, dayanıklılığı, beceriyi, cesareti; tahammül gücünü ve manevi 

gücü arttırır. Kısacası oyun, güzelliğin ve kutsallığın zirvelerine kadar 

çıkarak ciddi olanı arkada bırakıp unutturabilir14 ve bir süre sonra çocuk için 

mutluluk kaynağı halini alır. Oyun, çocuğu fiziksel, zihinsel, dil, motor, 

sosyal- duyusal gelişim alanlarında desteklemektedir. Oyun, çocuğun 

kendini ve duygularını özgürce ifade edebilmeyi, yeteneklerini geliştirmeyi 

ve yaratıcılığını arttırmayı öğrendiği bir etkinliktir. Oyun, çocuk için en etkin 

ve en kalıcı öğrenmenin gerçekleştiği ortamdır ve oyun içerisinde çocuk; 

araştırma, gözlem yapma, keşfetme ve sürekli tekrarlayarak öğrenme fırsatı 

                                                        
11 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2008, s.25.  
12 Sallabaş, Halk Biliminin İşlevleri Bağlamında Geleneksel Çocuk Oyunları: Rtük Çocuk 

Oyunları, s. 101. 
13 Haydar İşler, Tarihsel Kökenleri, Yayılma, Organizasyon Biçimleri ve Fonksiyonları 

Bakımından Geleneksel Aba ve Şalvar Güreşlerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1997, s. 37. 
14 Huizinga, Homo Ludens-Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme,  s. 24-29. 
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bulur. Bunların yanında oyun, çocuğa paylaşmayı, yardımlaşmayı, 

sorumluluk almayı, kurallara uymayı, sıra beklemeyi ve başkalarının 

hakkına saygı göstererek kendi hakkını aramayı da öğretmektedir. Oyun 

sırasında bazen lider olan çocuk bazen de dışlanan çocuk olabilir; bu durum 

problem durumuyla başa çıkmayı öğrenmesini sağlar. Çocuk oyunda 

öğrenmenin yanı sıra enerjisini boşaltır ve rahatlar. 

Ardahan Yöresi Geleneksel Çocuk Oyunları 

1. Pelüg Oyunu: Oyunun iki farklı oynanış şekli vardır. Birincisi;

büyük bir taşın üzerine “dana” adı verilen yuvarlak, avuç içi kadar bir taş 

konur ve bu taşı bekleyecek olan oyuncuya da “danacı” adı verilir. Konulan 

taştan beş metre ileriye bir çizgi çizilir ve oyuncular yan yana dizilerek, 

ellerindeki “pelüg” adı verilen düz sal taşlarını danaya doğru fırlatarak, 

danayı bulunduğu yerden düşürmeye çalışırlar. Danacı,  dana yere düşerse, 

danayı vuran oyuncu sahasına girmeden danayı yerine koymaya çalışır. 

Oyuncu ise pelügünü düştüğü yerden almak için danacının bölgesine girer. 

Danacı, alanına giren oyuncuya dokunabilirse onu ebe yapar ancak oyuncu 

pelügünün üzerine ayağıyla basarak “gur” diyebilirse, danacı oyuncuya 

dokunamaz. Oyuncu, pelügünü ayağının ucu ile havaya atıp, eli ile pelügü 

tutabilirse yakalanma ihtimali olmadan tekrar pelügünü fırlatmak için yerine 

döner ve oyuncular ellerindeki sal taşlarını sırasıyla çizginin diğer tarafına 

atarlar. Diğer pelüglerden ileri düşen pelügün sahibi oyunu kazanır. 

Kaybeden oyuncular, sırasıyla kazanan oyuncuyu sırtlarında taşırlar veya 

kaybeden oyuncular dizlerinin üzerine eğilirler ve kazanan oyuncu da onların 

üzerlerinden atlar (KK4, KK17). 

2. Lepük Oyunu: Oyun iki kişi ile oynanır. İki oyuncunun da elinde

“eneke” olarak adlandırılan yassı taşlar olur. “Fora” olarak adlandırılan 

küçük bir taş ise yüksek bir taşın üzerine konur. Oyuncular, oyuna 

başlamadan önce bir sayı belirler. Daha sonra belirlenen bir mesafeden 

oyuncular enekelerini atarak forayı vurmaya çalışır. Foranın üzerinden 

düştüğü taş ile düştüğü yer arası adımlanarak sayılır. Belirlenen sayıyı geçen 

oyuncu, oyunu kazanmış olur ve rakibinin sırtına binerek alanı turlar 

(KK16). 

3. Çümdür Oyunu: Oyun altı kişi ile oynanır. Üçer taş sekiz metre

ara ile üst üste dizilir. Oyuncular üçerli grup oluşturur; sayışmaca ile hangi 
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grubun oyuna başlayacağı belirlenir. Daha sonra sağ taraftaki grup soldaki 

dikili taşlara, sol taraftaki grupta sağdaki dikili taşları sırasıyla ellerindeki 

taşlarla vurarak devirmeye çalışır. Dikili taşları ilk deviren grup, diğer grup 

oyuncularının sırtına binerek alanı turlarlar (KK15). 

4. Gojo / Gıjı/ Çelik Çomak: Oyun günümüzde oynanan hokey, polo 

ve golf gibi oyunların atası sayılabilir. Oyunda oyuncu sınırlaması yoktur. 

Oyunun iki farklı oynanış şekli vardır. Birincisi; uzunlukları 30 cm, 

incelikleri 5-6 cm olan ve “gojo” olarak adlandırılan tahta parçaları 5 cm ara 

ile toprağa dikilir. Oyuncular sırası ile ellerindeki 1 m uzunluğundaki sopalar 

ile ellerindeki tahta parçalarını fırlatarak yerdeki gojoları devirmeye 

çalışırlar. Yerdeki gojolardan birini devirmeye başaran oyuncuya, 

gojolardan biri fırlatılarak hava vurması istenir. Eğer oyuncu gojoyu havada 

vurabilirse; gojoyu fırlatan oyuncu, gojoyu gittiği yerden getirmekle 

cezalandırılır ancak oyuncu gojoyu havada vuramaz ve diğer oyuncu yere 

düşen gojoya ayağı ile basarsa, gojo tekrar yere gömülür; sıradaki oyuncu 

oyuna devam eder. Oyunun diğer bir oynanış şekli ise şöyledir, yere bir daire 

çizilir ve gojolar dairenin içerisine dikilir. Oyuncular, ellerindeki sopalar ile 

yerdeki gojoları vurarak, gojoları havaya fırlatmaya çalışırlar. Gojosunu en 

uzağa fırlatan oyuncu oyunu kazanmış olur (KK4, KK13). 

5. Mille Oyunu: Oyun, baklava dilimi şeklinde, 20 cm civarında 

yontulan ve “mille” olarak adlandırılan tahta parçaları ile oynanmaktadır. 

Yere bir daire çizilir ve adımlama ile ebe belirlenir. Millesini sopasının 

üzerinde en fazla sektiren oyuncu, dairenin içerisine geçer. Yere iki taş 

konulur ve üzerine mille yatay olarak yerleştirilir. Oyuncu sopasını millenin 

altına yerleştirir ve milleyi havaya atarak vurur. Millenin düştüğü yerden 

milleyi tekrar fırlatarak vurur. İlk vuruşta; “ucudum mat”, ikinci vuruşta; 

“ucudum tat”, üçüncü vuruşta; “üçten bir elek”, dördüncü vuruşta; “dörtten 

bir çelenk”, beşinci vuruşta; “kor dede”, altıncı vuruşta; “sünnet”, yedinci 

vuruşta; “farz”, der. Bu şekilde yedi vuruş gerçekleştirilir. Yedi vuruştan 

sonra ebe, milleyi düştüğü yerden, diğer oyuncuya tekrar fırlatır. Oyuncu, 

milleyi havada vurmayı başarırsa oyuna kendisi devam eder. Eğer üç 

hakkında da milleyi vuramaz veya vurduğu milleyi daire dışına çıkaramaz 

ise oyun hakkı diğer oyuncuya geçer (KK4, KK7, KK13). 

6. Lobiye (Fasülye) Oyunu: Oyun, toprak evlerin çatılarında; bir 

avuç lobiye (fasülye) ile oynanmaktadır. Toprak evin çatısında küçük bir 
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kuyu açılır. Oyuncular ile kuyu arasında iki metre mesafe bırakılır. 

Oyuncuların bulunduğu yer atış noktası olarak belirlenir ve oraya bir çizgi 

çekilir. Her oyuncu lobiyelerden bir tanesini “eneke” olarak seçer. 

Oyuncular, belirlenen sayıda lobiyeyi kuyuya koyar ve ellerindeki enekeleri 

sırasıyla kuyuya doğru fırlatarak enekelerini kuyuya sokmaya çalışırlar. 

Enekesini kuyuya sokan oyuncu, kuyudaki tüm lobiyeleri alarak oyunu 

kazanır (KK19). 

7. Zıp- Zıpır Oyunu: Oyun genellikle okulda oynanmaktadır.

Öğrenciler, sıralarında hazır halde bulunurlar. Öğretmenin, “zıp” komutu ile 

öğrenciler, başını sağ kolunun üzerinde masaya koyar. “Zıpır” komutu ile de 

başlarını kaldırırlar. Verilen komutun aksini yapan öğrenci, oyundan çıkarılır 

ve tahtanın önünde oyun bitimine kadar beklemeye başlar. Oyunun sonuna 

kadar hata yapmayan öğrenci oyunu kazanır (KK7, KK16). 

8. Çatala- Batala Oyunu: Oyun, toprak bir zeminde oynanır ve

oyuncu sınırlaması yoktur. Oyuncuların ellerinde birer sopa olur ve her 

oyuncu sopasını önündeki zemine diker. Sayışmaca ile ebe belirlenir. Ebe, 

elindeki sopa ile dikili olan tüm sopalara vurur. Daha sonra yere dağılmış 

olan sopaları nefes almadan ve hiç durmadan “çatala batala” diyerek toplar. 

Eğer başarırsa oyunu kazanmış olur. Başaramaz da nefes alırsa sopasını yere 

dikerek oyuna girer ve yerine yeni bir ebe seçilir (KK12). 

9. Cız Topu: Beşerli iki grup oluşturulur ve yere bir daire çizilir.

Adımlama ile gruplardan biri ebe olarak belirlenir. Ebe grup, dairenin 

içerisine girer. Diğer grup, daire dışında kalır. Dışarıdaki gruptan bir kişi 

topu alır ancak diğer grup topun kimde olduğunu bilmez. Topu alan oyuncu, 

daire içerisinden birinin herhangi bir yerine (yüz hariç) topu atar. Top, 

oyunculardan birine değdikten sonra daire dışına çıkarsa; daire dışındaki 

grubun tekrar topu atma şansı olur ancak topun atıldığı oyuncu top yere 

düşmeden topu yakalarsa gruplar yer değiştirir (KK3). 

10. Ninenin Taşı: Yassı ve büyük bir taş, çakıl taşlarına sürülerek

boyanır. Sayışmaca ile oyun içerisinde “nine” olarak adlandırılan ebe 

belirlenir. Tüm oyuncular gözlerini yumar ve belirlenen alanda, nine taşı 

saklar. Diğer oyuncular taşı ararken, nine onları taşa yaklaştıklarında 

“sıcak”, taştan uzaklaştıklarında ise “soğuk” diyerek yönlendirir. Taşı bulan 
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oyuncu, diğer oyunculara göstermeden, taşı nineye verebilirse oyunu 

kazanmış olur (KK18). 

11. Fanti Oyunu: Oyun, iki kişi ile oynanır. Ortaya en fazla fanti 

kâğıdı koyan oyuncu, oyuna başlama hakkına sahiptir. Oyunun üç farklı 

oynanma şekli vardır.  Birincisi; oyuncular düz bir zemin üzerine fantilerini 

(kibrit kutularının iyi yüzü kesilerek elde edilen kartlar), kâğıtların dış yüzeyi 

yukarı gelecek şekilde üst üste dizerler. Ellerinde tuttukları yassı taş, at nalı 

veya ezilmiş teneke kutusunu, 50-60 cm uzaklıktan fantilerin üzerine doğru 

fırlatırlar. Teneke kutu çarptığında, dış yüzeyi iç yüzeye çevrilen fantiler atış 

yapan oyuncunun olur. Oyun sırası karşı tarafa geçer. İkincisi; Oyuncular 

kartlarını dış yüzeyleri görünmeyecek şekilde düz bir zemin üzerine üst üste 

dizerler. İki oyuncunun da ellerinde ortaya dizdikleri kartların dışında birer 

tane kart olur ve bu kartı diğer kartların üzerine vurur. Dış yüzeyini iç yüzeye 

çevirdiği kartlar oyuncunun olur. Oyun sırası karşı tarafa geçer. Üçüncüsü; 

oyuncular avuç içlerine birer fanti kâğıdını dış yüzeyi içeri gelecek şekilde 

yerleştirirler. Daha sonra ellerini hızlı bir şekilde birbirlerine çarparlar. Bu 

çarpma sonucu yere düşen fanti kâğıtlarından dış yüzeyi çevrili olanlar oyun 

sırası kimde ise onun olur. Oyun sırası karşı tarafa geçer (KK1, KK10). 

12. Hızlı Kayış Oyunu: Oyun açık mekânlarda oynanır ve ebe 

tekerleme ile belirlenir. Daha sonra tüm oyuncular gözlerini kapar ve ebe 

kemeri saklar. Ebe, tamam, dediğinde tüm oyuncular kemeri bulmaya çalışır. 

Ebe, oyuncuları yönlendirmek için, kemerin bulunduğu yere yaklaşanları 

“sıcak”, uzaklaşanları ise “soğuk” diyerek yönlendirir. Kemerin bulunduğu 

yere çok fazla yaklaşan olur ise “kızdı” der. Kayışı saklandığı yerden bulan 

oyuncu, yakınında bulunan oyunculara kayış ile vurmaya başlar ve diğer 

oyuncular kaçışırlar. Daha sonra kayışı bulan oyuncu kayışı saklar ve oyun 

bu şekilde devam eder (KK5, KK8). 

13. Don Kayış Oyunu: Oyunda oyuncu sınırlaması yoktur. Yere bir 

daire çizilir ve çizilen dairenin içerisine toplam oyuncu sayısının yarısı kadar 

kemer konur. Daire içerisindeki kemerleri koruması için kemer sayısı kadar 

da oyuncu konur. Daire dışında kalan oyuncular, dairenin içerisindeki 

kemerleri ayakları ile daire dışına çıkarmaya çalışırlar. Onlar kemeri 

çıkarmak için daireye yaklaştıkça daire içerisindeki oyuncular da ayakları ile 

onların ayaklarına vurmaya çalışırlar. Eğer daire içerisindeki oyuncu daire 

dışından birinin ayağına vurmayı başarabilirse yer değiştirilir ancak daire 
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dışındaki oyuncu kemeri daireden çıkarırsa daire içerisindekilerin ayaklarına 

ve bacaklarına kemer ile vurulur. Vurulduğu sırada daire içerisindeki oyuncu 

dairenin dışına çıkıp kaçmaya çalışır ise diğerleri de kemerler ile onun peşine 

düşerler. Daha sonra oyuncular yer değiştirir ve oyun devam eder (KK12, 

KK4). 

14. Holle Oyunu: Oyun açık bir mekânda ve oyuncu sınırlaması

olmadan oynanır. Oyun, çim hokeyine benzer ancak imkânsızlıklardan 

dolayı farklı materyaller ile oynanmaktadır. Oyunda kullanılacak olan top, 

hayvan kıllarından ve yününden yapılmaktadır. İki takım oluşturulur ve iki 

kale kurulur. Her takım kendi kalesini savunur ve aynı zamanda ellerindeki 

odun parçaları ile topu karşı tarafın kalesine sokmaya çalışır. Oyunda en çok 

skoru elde eden takım oyunu kazanır. Kaybeden takım ise ceza olarak, 

kazanan takım oyuncularını bir kaleden diğer kaleye sırtlarında taşırlar 

(KK9, KK11). 

15. Kıyı Kıyı Oyunu: Oyunun iki farklı oynanma şekli vardır.

Birincisi, oyuncular iki gruba ayrılırlar ve gruplar kendilerine birer lider 

seçerler. Liderler adımlama ile ebe grubunu belirler. Karşılıklı iki kale çizilir 

ve bu kalelere “kıyı” adı verilir. Ebe grubun oyuncuları, kıyılardan birinin 

içerisine bir ayakları çizgide diğer ayakları ise kıyı içinde olacak şekilde 

yerleşirler. Diğer grup ise kendilerine başka bir kıyı bulmak için kaçışan ebe 

grubu yakalamak için boşlukta toplanırlar. Ebe grubu, diğer oyunculara 

yakalanmadan kıyı olarak adlandırılan bir taş parçası ve bir duvar kenarı 

bulmalıdırlar. Ebe grubundan bir oyuncu karşı grubun oyuncularından 

birinin ayağına vurmayı başarabilirse o oyuncuyu oyun dışı bırakmış olur. 

Ebe grubun tüm oyuncuları karşı tarafın oyuncularına yakalanmadan 

kendilerine bir kıyı bulabilirlerse oyunu kazanmış olurlar. İkincisi; 

sayışmaca ile ebe belirlenir ve yere bir daire çizilir. Ebe, daire içerisinde iki 

ayağını yere basabilir ancak daire dışında tek ayağı üzerinde, diğer 

oyuncuları yakalamaya çalışır. Daire dışında sadece bir taşın üzerinde 

ayağını yere indirebilir. Eğer ebe, daire dışındayken diğer oyuncular ebeyi 

düşürmeyi başarabilirlerse, ebeyi döverler ancak ebe birini yakalar ise ebe o 

olur ve oyun bu şekilde devam eder (KK7, KK14). 

16. Korg (Kapak) Oyunu: Oyun, üç kişi arasında ve açık mekânda

oynanır. Her oyuncu ortaya birer kapak koyar ve kapaklar üçgen şekilde 

dizilir. Kapaklarla oluşturulan üçgene belli bir uzaklıkta bir çizgi çizilir. 
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Oyuncular, üçgenin yanından çizgiye doğru kapaklarını fırlatırlar. Yere 

düşen kapakların çizgiye yakınlığına göre kapak sahipleri oyun sıralarını 

alırlar. Oyuncular, çizgi üzerinde yere oturarak üçgene doğru ellerindeki 

kapakları fırlatırlar. Amaç, üçgendeki kapaklardan birini vurarak üçgen 

içerisinden çıkarmaktır. Kapağı üçgen içerisinden çıkaran oyuncu çıkardığı 

kapağı alır. Fırlattığı kapağı üçgen içerisine girip orada kalan oyuncu 

oyundan çıkar. Oyun üçgendeki kapakların hepsinin dışarı çıkması ile son 

bulur. Üçgen içeresinden dışarı çıkan kapak eğer bir ele ya da ayağa takılıp 

durursa, kapağın değdiği oyuncu “durdu” der ve kapak olduğu yerde kalır, 

oyun devam eder ancak kapağın değdiği oyuncu “gitti” der ise kapak sahibi 

ayağı ile kapağa tekrar vurur ve yeni bir kapak ile oyuna devam eder (KK1). 

17. Ayakkabı Hırsızı: Oyun, dört kişi ile oynanır ve oyuncular ikişerli 

gruplara ayrılır. Grup oyuncuları adımlama yaparlar ve adımlamada ayağı 

altta kalan oyuncu diğer oyuncuyu sırtına alır. Sırtta taşınan oyuncular, bir 

ayakkabıyı sırasıyla birbirlerine atarlar. Kendisine atılan ayakkabıyı yere 

düşmeden yakalayan grup oyuncusu, diğer grup oyuncusuyla yer değiştirir. 

Eğer üstteki oyuncu kendisine atılan ayakkabıyı havada yakalayamaz ve yere 

düşürür ise kendisini sırtında taşıyan oyuncu ile yer değiştirir. Oyun bu 

şekilde devam eder (KK2). 

18. Aşık Oyunu: Oyun, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların arka diz 

kapaklarından çıkarılan “aşık kemiği” ile oynanmaktadır. Büyükbaş 

hayvanların aşık kemiğinin boyutları, oyun içerisinde dezavantaj sağladığı 

için daha çok küçükbaş hayvanların aşık kemiği tercih edilmektedir. 

Oyuncuların oyun sırasında ellerinde bulunan aşıklar “eneke” olarak 

adlandırılır. Eneke olarak koyun ve kuzu aşığına göre daha büyük olması 

sebebiyle genellikle koç aşığı tercih edilmektedir. Enekelerin oyun sırasında 

tek vuruşta daha çok aşığı daire dışına çıkarması için ise aşıkların kurşunla 

kaplanmaktadır. Enekelerin daha çok dikkat çekmesi için bazı oyuncular, 

enekelerini soğan kabuğu veya toprakla boyarlar. Kına ile boyanan aşıkların 

ise uğur getireceğine inanılır.  

Aşığın delik olan tarafı “cik/ cuk”, derin olan ve S biçimindeki tarafı 

“alçı/ kor”, cikin tam tersi yüzü “börk/ tap/ yumru”, alçının ters tarafı “tokan/ 

tohan/ meş” olarak adlandırılmaktadır.  

Oyunda oyuncu sınırlaması olmamakla birlikte aşık oyunu daha çok 

erkekler tarafından çobanlığa gidildiğinde oynanmaktadır. Toprak zemine 
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büyük bir daire çizilir ve daire içerisine küçük bir daire daha çizilir. İç 

taraftaki daireye oyuncuların eşit sayıda verdikleri aşıklar dizilir. Oyuncular 

ise büyük dairenin içerisine dizilir ve ortadaki aşıkları vurarak daire 

dışarısına çıkarmak için sırasıyla enekeleri ile atış yaparlar.  Daire dışına 

çıkan aşık, atışı yapan oyuncunun olur. Eğer oyuncu, bir vuruşta daire 

dışarısına aşık çıkarabilirse ikinci atış hakkı da onun olmuş olur (KK4, 

KK10). 

19. Çız/ Sultan Aşık Oyunu: Toprak zemine küçük bir daire çizilir

ve daire içerisine belirlenen sayıda aşık dizilir. Dizilen aşıkların ortasına ise 

diğerlerinden daha büyük olan ve “sultan/ ölü aşık” olarak adlandırılan bir 

aşık konur. Oyuncular, belirlenen atış noktasından sırasıyla enekleri ile atış 

yaparlar (KK4, KK19). 

20. Kule Aşık Oyunu: Oyunda oyuncu sınırlaması yoktur. Aşıklar

kule şeklinde üst üste dizilir ve bir atış noktası belirlenir. Oyun sırasının 

belirlenmesi için oyuncular belli bir mesafeden atış noktasına doğru 

enekelerini atarlar. Düşen enekelerin atış noktasına olan mesafesine göre 

oyun sırası belirlenmiş olur. Oyuncular sırasıyla atış noktasından enekelerini 

atarak kuleyi devirmeye çalışırlar. Kuleden devrilen aşıklar, atışı yapan 

oyuncunun olur. Atış sonrasında kulede iki aşık kalırsa oyuncunun bir atış 

daha yapma hakkı olur (KK4, KK6, KK10). 

21. Sütlü Aşık Oyunu: Oyun iki oyuncu ile oynanmaktadır. Oyun,

başlamadan belirlenen sayıda aşık kenara konur ve kazanan oyuncunun 

aldığı bu aşıklar “gıda” olarak adlandırılır. Oyuncular, enekelerini zar 

yaparak gıda aşıklarının üzerine atar ve oyuncular yere düşen enekelerinin 

hangi yüzlerinin üste geleceği hakkında tahminde bulunur. Aşıklar yere 

düştüğünde birden fazla tohan, alçı veya börk yüzü gelirse atış tekrarlanır.  

Aşık duruşlarının güçlüden zayıfa sıralaması; tokan- börk- alçı- cik 

şeklindedir. En zayıf duruş cik olduğu için enekesi cik gelen oyuncu oyunu 

kaybeder. Aşığı tohan gelen oyuncu ise gıda aşıklarının sahibi olur (KK7, 

KK13). 

22. Eşler Oyunu: Oyunda oyuncu sınırlaması yoktur. Oyuncular iki

gruba ayrılır ve sayışmaca ile ebe olan grup belirlenir. Ebe olan grup üyeleri 

gözlerini yumar ve diğer grup üyeleri saklanırlar. Ebe olan grup diğer grup 

üyelerini sobelemeye çalışırlar ve aynı zamanda diğer grup üyeleri tarafından 
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yakalanmamaları gerekir. Eğer saklanan grubun üyelerinden biri ebe gruptan 

birini yakalarsa bir can elde etmiş olurlar. Ebe grubun oyuncuları diğer grup 

üyelerine yakalanmadan sobelemeyi başarabilirlerse oyunu kazanmış olurlar 

(KK5, KK8). 

23. Dede- Nine Oyunu: Oyunda oyuncu sınırlaması yoktur. 

Oyunculardan biri “nine” ve biri de “dede” olarak belirlenir.  Nine ve dede 

karşılıklı çömelerek otururlar ve diğer oyuncular ninenin arkasına 

sıralanırlar. Nine arkasındaki oyuncuları sırasıyla çağırarak, dedeye bir 

şeyler almaya gönderir. Gönderilen tüm oyuncuları dede esir alır ve geri 

göndermez. Oyunculardan hiçbiri geri dönmeyince nine, dedeye giderek 

gönderdiği oyuncularını sorar ve dede oyuncularını geri alabilmesi için 

nineye, saat 10.00’da gelmesini söyler. Nine, ondan geriye doğru saymaya 

başlar ve o sırada tüm oyuncular kaçışmaya başlarlar. Nine, kaçışan 

oyuncuları yakalamaya çalışır ancak oyuncular dedeye sarıldıklarında nine 

onlara dokunamaz. Oyuncular, nineye yakalanmamaya çalışır eğer 

yakalanan olursa nine o olur (KK2, KK18).      

Sonuç 

Oyun, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Oyun, kültüre eşlik 

etmenin yanında onu nesiller arasında taşıma vazifesini de üstlenmektedir. 

Toplumların oluşmasında temel unsurlardan olan oyun, sadece 

eğlendirmekten ziyade biyolojik ihtiyaçlara da cevap vermektedir. Oyun, 

içinde doğup büyüdüğü toplumla sıkı sıkıya bağlı durumdadır. Zira 

topluluklar ortaya koydukları oyunlarla hayatı ve evreni yorumlama 

biçimlerini gözler önüne serdikleri gibi gelecek nesilleri de bu oyunlarla 

yaşam içerisinde var olan her türlü mücadeleye karşı hem bedenen hem de 

ruhen hazırlarlar. Çalışmamız içerisinde yer verdiğimiz ve kadim Türk 

tarihinden bugüne ulaşan “aşık oyunları” içerisinde yer alan “çız- sultan” ve 

“kule” oyunlarının davranış şekilleri, savaş talimlerine benzemekle birlikte 

oyuncuya, savaşçı bir ruh katmakta ve iyi bir nişancı olmasını sağlamaktadır. 

Öyle ki hedef aldığı aşığı isabetli bir şekilde vuran oyuncu, iyi bir nişancı 

sayılmakta ve toplumdaki saygınlığı artmaktadır (KK4). “Pelüg”, “lepüg”, 

“gojo” ve “mille” gibi oyunlarla da yine oyuncunun hedefi havada vurması 

istenmekte ve nefesi kesilmeden belli bir mesafeyi koşması beklenmektedir. 

Bu kazanımları sebebiyle bölgede bu oyunları, çocukların yanı sıra 

yetişkinlerinde savaş talimi olarak oynadığı bilinmektedir ancak günümüzde 
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bu oyunların bölgede oynanmadığı ve unutulmaya yüz tuttuğu 

gözlemlenmiştir. 

Oyun, çocuğu fiziksel, sosyal, kültürel, psikolojik, dil, zihinsel ve 

psiko-motor açılardan geliştirir; sağlıklı bir birey olarak toplum içerisinde 

var eder. Çalışmamız içerisinde yer alan oyunların da çocukların fiziksel 

gelişimlerine; tutma, kavrama, çekme, taşıma, vücut koordinasyonu gibi 

etkinliklerle olumlu etkide bulunduğu görülmektedir. Çocukların doğal 

ortamlarda oynamış olduğu oyunlar, onların sosyal ve psikolojik olarak 

gelişimlerine; kurallara uyma, gruba ait olma, grup ile birlikte karar alma, 

ödül ve ceza kavramlarını öğrenme ve başarısızlık kaygısı yaşamadan başarı 

elde etme gibi kavramların kazanılmasında olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Çocuklar, oyun içerisinde tüm bedenleri ve zihinleri ile aktif haldedir.  

Çocukların oyundan uzak büyümesi, sosyalleşmeden ve problem 

anında çözüm üretmekten uzak, ait olduğu toplumla bütünleşememiş ve 

kendini gerçekleştirememiş bireyler anlamına gelmektedir. Yaşamımızın 

vazgeçilmezi haline gelen teknoloji, yaşam koşullarımızı etkilemesinin yanı 

sıra toplumsal değerleri, kültür ve gelenekleri de etkiler hale gelmiştir. Öyle 

ki kültürün taşıyıcı olarak nitelendirdiğimiz ve geçmiş ile gelecek arasında 

köprü vazifesi gören geleneksel çocuk oyunlarımız da bu durumdan nasibini 

alır hale gelmiştir. Teknolojik gelişmenin yanında değişen yaşam koşulları 

ve kentlerde mahalle kültürünün yok oluşu ile birlikte oyunlar da işlevlerini 

kaybetmişlerdir. Günümüzde ne yazık ki çocuklar, zamanlarının ciddi bir 

bölümünü dijital oyunlar ile geçirmektedir. Teknoloji çağının bir getirisi 

olarak hayatımıza giren dijital oyunlar, çocuk gelişimini desteklemesinin 

tersine küçük beyinleri uyuşturarak robotlaşır hale getirmektedir. 

Günümüzde internet kullanımının artması ile birlikte kentlerin yanı sıra 

köylerde dahi fiziksel oyunların yerini dijital oyunların aldığı 

gözlemlenmektedir. Günümüzde ailelerin korumacı tutumları ve çocukların 

sokakta çok fazla vakit geçirmemesi sebebiyle özellikle Z kuşağı ile oyunlar 

unutulmaya yüz tutmuştur.  



İstiklâlinin 100. Yılında ARDAHAN 

238 

Kaynakça 

 

Yazılı Kaynaklar 

And, Metin,  Oyun ve Bügü: Türk Kültüründe Oyun 

Kavramı, Yapı Kredi Yayınları,                            

İstanbul 2012. 

…….........,,  Geleneksel Türk Tiyatrosu Köylü ve Halk 

Tiyatrosu Gelenekleri, İnkılap 

Kitapevi,İstanbul1985.  

Ergin, Metin,  Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 

2008.  
Güvenç, Bozkurt,  İnsan ve Kültür, Remzi Kitapevi, İstanbul 1979.  

Huizinga, Johan,  Homo Ludens-Oyunun Toplumsal İşlevi 

Üzerine Bir Deneme, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2015.  

İşler, Haydar,  Tarihsel Kökenleri, Yayılma, Organizasyon 

Biçimleri ve Fonksiyonları Bakımından 

Geleneksel Aba ve Şalvar Güreşlerinin 
İncelenmesi, Ankara Üniversitesi 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1997. 

Sallabaş, Muhammed Eyyüp, “Halk Biliminin İşlevleri Bağlamında 
Geleneksel Çocuk Oyunları: Rtük Çocuk 

Oyunları”, Milli Folklor, 126 (Yaz 2020), s. 99-

109. 
Türkçe Sözlük,  Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011.  

 Yılmaz Polat, Leyla,  Ardahan’da Oyun ve Oyuncak, Ardahan 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ardahan 
2017. 

 

Kaynak Kişiler 

 

(KK1) Bora KAYA, 2006, Öğrenci, Tunçoluk/ Ardahan. (Görüşme 

Tarihi: 02.01.2017). 
(KK2) Can YILDIZ, 2003, Öğrenci, Meşedibi/ Ardahan. (Görüşme 

Tarihi: 18.03.2017). 

(KK3) Cihanşah BALCI, 1962, Ortaokul, Muhtar, Sevimli/ Ardahan. 

(Görüşme Tarihi: 23.04.2016). 
(KK4) Coşkun YILMAZ, 1963, Esnaf, İlkokul, Yalnızçam Hasköy/ 

Ardahan. (Görüşme Tarihi: 29.05.2016). 

(KK5) Fatih BİLGİN, 1990, İşçi, İlkokul, Bağdaşen Ardahan. 
(Görüşme Tarihi: 04.01.2016). 



Leyla YILMAZ POLAT 

239 

(KK6) Fatma ŞENTÜRK, 1927, Okuma yazması var, Yalnızçam 

Hasköy/ Ardahan. (Görüşme Tarihi: 29.05.2016). 
(KK7) Fazim YILMAZ, 1960, Esnaf, Ortaokul, Yalnızçam Hasköy/ 

Ardahan. (Görüşme Tarihi: 29.05.2016). 

(KK8) Kazım ŞENEL, 2006, Öğrenci, Bağdaşen/ Ardahan. (Görüşme 
Tarihi: 03.01.2016). 

(KK9) Kerim ÖZTÜRK, 1978, İşçi, İlkokul, Döşeli/ Ardahan. 

(Görüşme Tarihi: 22.06.2016). 

(KK10) Metin SOYMA, 1980, Çiftçi, İlkokul, Bağdaşen/ Ardahan. 
(Görüşme Tarihi: 03.01.2016). 

(KK11) Nazim ÖZTÜRK, 195 7, Emekli, İlkokul, Döşeli/ Ardahan. 

(Görüşme Tarihi: 22.06.2016). 
(KK12) Orhan ÜNLÜ, 1976, İşçi, İlkokul, Meşedibi/ Ardahan. 

(Görüşme Tarihi: 18.03.2017). 

(KK13) Rasim YILMAZ, 1933, Emekli, İlkokul, Yalnızçam Hasköy/ 
Ardahan. (Görüşme Tarihi: 29.05.2016). 

(KK14) Yaşar BİLGİN, 1983, İlkokul, Esnaf, Bağdaşen/ Ardahan. 

(Görüşme Tarihi: 14.03.2016). 

(KK15) Yaşar UZUN, 1963, İşçi, İlkokul, Bağdaşen Ardahan. 
(Görüşme Tarihi: 04.01.2016). 

(KK16) Yılmaz BAHADIR, 1972, İlkokul, Muhtar, Damal/ Ardahan. 

(Görüşme Tarihi: 10.03.2017). 
(KK17) Zekeriya ŞENTÜRK, 1960, Çiftçi, İlkokul, Yalnızçam 

Hasköy/ Ardahan. (Görüşme Tarihi: 29.05.2016). 

(KK18) Zerda AKTÜRK, 2003, Öğrenci, Tunçoluk/Ardahan. 

(Görüşme Tarihi: 02.01.2017). 
(KK19) Zeynep YILMAZ, 1973, Ev hanımı, İlkokul, Yalnızçam 

Hasköy/ Ardahan. (Görüşme Tarihi: 29.05.2016). 





241 

Tarih- Sanat Tarihi 





Özlem ALKAN 

243 

ARDAHAN’IN ESKİÇAĞ TARİHİNE GENEL 

BİR BAKIŞ; TUNÇ ÇAĞI MERKEZLERİ 

Özlem ALKAN* 

Giriş 

Ardahan ili1 Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu 

Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde yer almaktadır. İlin komşuları 

kuzeydoğuda Gürcistan, Ermenistan, güney ve güneydoğuda Kars, 

güneybatıda Erzurum ve batıda Artvin’dir. Ardahan’ın Merkez, Göle, 

Hanak, Damal, Çıldır ve Posof olmak üzere altı ilçesi bulunmaktadır2. 

Ardahan, yüksek dağların böldüğü dağlık bir yayla görünümüne 

sahiptir. Yaklaşık olarak 1800 m yükseklikte kurulmuş olan Ardahan’ın 

önemli yükseltileri arasında, kuzeyinde Yalnızçam Dağları (2715 m), 

güneybatısında Allahuekber Dağları-Kabak Tepe (3055 m), 

kuzeydoğusunda Keldağı (3033 m), doğusunda Akbaba Dağı (3026 m) ve 

güneyinde Ardahan’ın en yüksek noktası olan Kısır Dağı (3197 m) yer 

almaktadır3. 

Ardahan ve çevresi bol miktarda yaz yağışı almasından dolayı tarım 

ve hayvancılık için önemli olan meralara sahiptir4. Kür Nehri tarafından 

ikiye bölünen Ardahan Ovası (1850 m) 180 km²’lik büyüklüğüyle ilin en 

büyük ovasıdır. İlin diğer ovaları olan Göle Ovası (2000 m) 150 km²’lik bir 

* Arş. Gör. Dr., Ardahan Üniversitesi, İBEF., Tarih Bölümü ozlemalkan@ardahan.edu.tr -ORCID-

0000-0002-8090-8160 
1 41˚ 36' 13" kuzey, 40˚ 45' 24" güney enlemleri ve 42˚ 25' 43" batı, 43˚ 29' 17" doğu boylamları 

arasında yer almaktadır. 
2 Murat Ateşoğulları-Y. Yıldırım, Ardahan İl Çevre Durum Raporu, Ardahan 2003, s. 2; 

Ardahan il Çevre Durum Raporu, 2009, s. 6; Ardahan İl Çevre Durum Raporu, 2013, s. 10. 
3 Asaf Koçman, Yukarı Kura Nehri Havzası’nın Fiziksel Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 1979, s. 31 vd.  
4 İbrahim Atalay-K. Mortan, Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İstanbul 2011, s. 518-523. 

mailto:ozlemalkan@ardahan.edu.tr
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alanda yer alırken, Hanak Ovası 20 km2 ve Hoçuvan Ovası 14 km2’lik bir 

alanı kaplamaktadırlar5. 

Ardahan ve çevresinin eskiçağlardan itibaren iskân edilmesinin en 

önemli sebepleri arasında yer altı ve yerüstü kaynakları gösterilebilir. Zengin 

su kaynakları ve geniş düzlükler, eskiçağlardan itibaren bölgede tarım ve 

hayvancılığa olan ilgiyi arttırmıştır. Çıldır ve Aktaş gibi önemli göllerin 

yanında bölgede, Arile (Balık) Gölü, Ayaz Göl, Ayı Gölü, Balık Gölü, Çıldır 

Gölü, Davar Gölü, Karagöl (Vakla Gölü), Kanlı Göl ve Sagre’nin Gölleri 

diğer önemli göllerdir6.  

 Bölgenin en önemli akarsuyu şüphesiz ki Kür Nehri’dir. Kür Nehri, 

kaynağını Göle ilçesindeki Merdiniz Düzlüğü’ndeki dağlardan almaktadır. 

Sami Boğazı’nı geçerek Ardahan Ovası’ndan şehir merkezine girmektedir. 

Yalnızçam Dağları’ndan gelen küçük akarsularla birleşen nehir, şehir 

merkezinden çıkarak Hanak ve Damal sularını toplayarak “Har Osman” 

adını almaktadır. Ardından Hivelen Boğazı ve Şeytankale Boğazını takip 

ederek Gürcistan’a ulaşır7. 

Ardahan, Kafkaslar ve Anadolu arasında geçiş noktalarından biri 

olmasından dolayı stratejik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda Erzurum, 

Artvin, Ardahan ve Kars illerini birbirine bağlayan Gürcü Boğazı, 

Kuzeydoğu Anadolu’yu Küçük Kafkaslara bağlamaktadır. Bölgede A. 

Ceylan başkanlığında yaptığımız yüzey araştırmalarında “Puruttepe Kalesi” 

nin bu boğazı kontrol altında tutmak amacıyla inşa edildiği görülmüştür8. 

Kafkaslardan gelen yollar, Çıldır-Ardahan-Erzurum üzerinden 

Anadolu’ya ulaşmaktadır. Posof üzerinden Ahıska’ya ulaşan yol, bir başka 

                                                        
5 Koçman, Yukarı Kura Nehri Havzası’nın Fiziksel Coğrafyası, s. 31 vd.; Ardahan İl Çevre 

Durum Raporu,  2009, s. 9 vd. 
6 Hüseyin Saraçoğlu, Bitki Örtüsü Akarsular ve Göller, İstanbul 1990, s. 285 vd. 
7 Saraçoğlu, Bitki Örtüsü Akarsular ve Göller, s. 285 vd.; Metin Tuncel, “Aras”, Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi, C. 3, 1991, s. 333 vd.; Murat Zengin, Ardahan Kura Nehri ve Yakın 

Çevresi Alan Kullanımlarının Belirlenmesi ve Optimal Alan Kullanım Önerileri,  Atatürk 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2007, s. 58; 

Ardahan İl Çevre Durum Raporu, 2009, s. 83 vd. 
8 Alpaslan Ceylan, vd., “2006 Yılı Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları”, 25. 

Araştırma Sonuçları Toplantısı, Kocaeli Cilt. III, 2008, s. 135; Alpaslan Ceylan, Doğu Anadolu 

Araştırmaları I (Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır) Erzurum, 2008, s. 272; Oktay Özgül-N. 

Ceylan, “Eskiçağda Kafkasya Geçitleri (Daryal ve Derbent)”, Akademik Tarih ve Düşünce 

Dergisi 4 (13),  2017, s. 32. 
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güzergâhı oluşturmaktadır9. Son dönem bilimsel çalışmalarında Erzurum-

Ardahan arasında iki tarihî yol tespit edilmiştir. M.Ö. I. binde Urartulular 

zamanında kullanılan bu yollardan ilki, Erzurum-Pasinler-Bardız-Şenkaya-

Göle-Ardahan güzergâhını oluştururken, ikinci yol ise Erzurum-Pasinler-

Horasan-Şenkaya-Göle-Ardahan yoludur. Bir başka önemli yol Çıldır-

Susuz-Kars güzergâhıdır. Bu yol güzergâhında yer alan Urartu Kralı Sarduri 

II (MÖ. 764-734)’ye ait olan Taşköprü Yazıtı, bölgenin eskiçağlardaki 

önemini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir10. 

1. ARDAHAN’IN TARİH ÖNCESİ VE TARİHİ ÇAĞLARI

Ardahan’ın dâhil olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihî süreci 

incelendiğinde ilk yerleşim izlerinin Paleolitik döneme kadar ulaştığı 

görülmektedir. Çıldır’a 80 km uzaklıkta, Kars sınırları içerisinde bulunan 

Cilavuz/Susuz yerleşmesinde Alt Paleolitik Çağ’a ait kalıntılara 

rastlanılmıştır. K. Kökten tarafından Cilavuz Deresi’nde yapılan 

çalışmalarda Alt Paleolitik ve Orta Paleolitik Çağ’a ait olduğunu belirtilen 

buluntular tespit edilmiştir11. 

Ardahan’da Neolitik Çağ ile ilgili veri sunan merkez Akçakale’dir. K. 

Kökten’in 1943-1944 yılları arasında yaptığı çalışmalarda, Çıldır’da bulunan 

Akçakale’nin, Neolitik Çağ merkezi olduğu ifade edilmiştir. K. Kökten, 

Akçakale’de bulunan dolmenlerin (Taşlıdam) Neolitik Çağ teknolojisinin bir 

ürünü olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında, bölgede bulunan siyah 

mat renkli, çok kaba, içten ve dıştan düzlekle, yatık ağaçlarla yukarıya doğru 

sıyırarak şekillendirilmiş olan kapların da Neolitik Çağ’a ait olduğunu ifade 

eden Kökten, Akçakale Adası yakınlarındaki düzlüklerde bulunan, çapları 

10-20 m olan kromleklerin (dik dönek taşlar) de bu görüşünü desteklediğini 

ileri sürmüştür12. 

9 Alpaslan Ceylan, “Çıldır Başköy Kaya Resimleri”, Belgü, S. II, 2015, s. 9. 
10 Selahattin Tozlu, Trabzon-Erzurum-Bayezid Yolu (1850-1900), Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 1997, s. 1 vd.; Nezahat Ceylan, “Pasin 

Ovasının Kuzeye Açılan İki Tarihi Yolu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 43, 

2016, s. 656 vd.; Oktay Özgül, “Erzurum’da Stratejik Bir Urartu Kalesi: Tepeköy (Pir Ali Baba)”, 

TÜBA-AR, S. 19, 2016, s. 140 vd.; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı 

Akçakale, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2018, s. 30 vd.  
11 Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 6. 
12 İ. Kılıç Kökten, “Kars’ın Tarih Öncesi Hakkında İlk Kısa Rapor”, Belleten, C. 7, S. 27, Ankara 

1943, s. 602-608; İ. Kılıç Kökten, “Orta, Doğu ve Kuzey Anadolu’da Yapılan Tarih Öncesi 

Araştırmaları”, Belleten, C. 8, S. 32, Ankara 1944, s. 672; İ. Kılıç Kökten, “1952 Yılında Yaptığım 

Tarih Öncesi Araştırmaları Hakkında”, DTCFD, C. 11, S. 2-4, Ankara 1953, s. 196; İ. Kılıç Kökten, 
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Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı boyunca, Ardahan’ın dâhil olduğu 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyük bir hareketlilik görülmektedir. Bu 

hareketliliğin sebebi Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru ilerleyen yoğun bir 

göç dalgasıdır. Bu göçte pek çok kültür Anadolu’ya taşınmıştır. Bu 

kültürlerden en belirgin olanı Karaz Kültürü’dür. Karaz Kültürü’nün yayılım 

alanı Transkafkasya’dan, Kars-Ardahan-Erzurum-Erzincan-Malatya-Elazığ-

Fırat-Kuzey Suriye ve Filistin’e kadar uzanmaktadır13. Kültürün 

terminolojisi ve kökeni hususunda bilim dünyasında fikir ayrılıkları 

bulunmaktadır. Kültüre ait ilk verilerin tespit edildiği yer İsrail’deki Khirbet 

Kerak/Bet Yerah olmasından dolayı ilk zamanlar bu kültüre “Khirbet 

Kerak/Bet Yerah” ismi verilmiştir14. Fakat kültür için bilim adamları 

tarafından farklı adlandırmalar da yapılmıştır. Bu tanımlamalardan 

                                                        
“Yazılıkaya’da ve Kurbanağa Mağarasında (Kars-Çamuşlu) Yeni Bulunan Dip Tarih Resimleri”, 

Karseli, C. 6, S. 69, Kars 1970, s. 2-16; İ. Kılıç Kökten, “Kars ve Çevresinde Dip Tarih 

Araştırmaları Yazılıkaya Resimleri”, Atatürk Konferansları 5, Ankara 1975, s. 100-102. 
13 Karaz Kültürü hakkında detaylı bilgi için bk. G. Ernest Wright, The Pottery of Balestin from 

the Earliest Timer to the End of the Early Bronze Age, New Haven 1937, s. 72 vd.; Ruth B. K. 

Amiran, “Connections Between Anatolia and Paletsine in the EBA”, Israel Exploration Journal, 

S. 2, Israel 1952; Benjamin Maisler-Moshe Stekelis-Michael Avi-Yonah, “The Excavations at 

BethYerah (Khirbet el-Kerak) 1944–1946”, Israel Exploration Journal,  S. 2, Jerusalem 1952, s. 

165 vdd.; F. I. Krupnov, “The Most Archaic Culture of the Caucasus and the Caucasian 

Community”, Soviet Anthropology and Archaeology, S. III, 1964, s. 31-42; David Marshall 

Lang, Armenia, London 1970, s. 70; Mustafa Karageçi, “Arpaçay Havzası’nda Tunç Çağı 

Yerleşmeleri”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 14, 2014, s. 81 vd.; 

Alpaslan Ceylan, Doğu Anadolu Araştırmaları II Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır (2008-2014), 

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2015, s. 477 vd.; Yavuz Günaşdı, “Geçitler Ülkesinde 

Önemli Bir Urartu Kalesi: Avnik”, TÜBA-AR, S. 19, 2016, s. 117; Oktay Özgül, “Erzurum’da 

Stratejik Bir Urartu Kalesi: Tepeköy (Pir Ali Baba)”, TÜBA-AR, S. 19, 2016, s. 142; Oktay Özgül-

İ. Üngör, “Erikua’da Stratejik Bir Urartu Merkezi: Kasımıntığı Kalesi”, Kafkas Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,S. 17, 2016, s. 229 vd.; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun 

Sönmeyen Yıldızı Akçakale,  s. 47 vd.; Alpaslan Ceylan-G. Kalmış, “Sürmeli Çukuru’nda Önemli 

Bir Merkez; Suveren Kalesi ve Yerleşmeleri”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, S. 24, 2019, s. 621 vd.; Alpaslan Ceylan-O. Özgül-G. Kalmış, “Karaz Kültürü’nün 

Kahramanmaraş ve Çevresindeki Yansımaları”, Uluslararası Antik Çağ Döneminde Maraş 

Sempozyumu, 2019, s. 27 vdd.; Nezahat Ceylan, “Çayırlı Tarihine Işık Tutan Yerleşme: Saygılı 

Höyük”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 24, 2019, s. 637; Gökhan 

Kalmış, “Erzurum’da Önemli Bir Tunç Çağı Merkezi: Aşkale Höyük”, Akademik Tarih ve 

Düşünce Dergisi, C. 6, S. 4, 2019, s. 2033 vd.; İbrahim Üngör, “Kuzeydoğu Anadolu’da Önemli 

Bir Demir Çağı Merkezi: Polat Kalesi (Kars/Arpaçay)”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, S. 24, 2019, s. 757 vd.; Ayşe Nur Morkoç, “Erzurum İli Palandöken İlçesi 

Höyük ve Yerleşmeleri”, Kafdağı, C. 5, S. 1, Erzurum 2020, s. 98-120. 
14 G. Ernest Wright, The Pottery of Balestin from the Earliest Timer to the End of the Early 

Bronze Age, New Haven 1937, s. 72 vd.; Ruth B. K. Amiran, “Connections Between Anatolia and 

Paletsine in the EBA”; Israel Exploration Journal, S. 2, Israel 1952, Benjamin Maisler-Moshe 

Stekelis-Michael Avi-Yonah, “The Excavations at BethYerah (Khirbet el-Kerak) 1944–1946”, 

Israel Exploration Journal,  S. 2, Jerusalem 1952, s. 165 vdd.   
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başlıcaları “Kura-Aras Kültürü”15, “Trans-Kafkasya’nın Eneolitik 

Kültürü”16, “Trans-Kafkasya Bakır Çağı” veya “Doğu Anadolu’nun Bakır 

Çağı Keramiği”17, “Doğu Anadolu’nun Erken Tunç Çağı” veya “Doğu 

Anadolu’nun Erken Bronz Çağı”18, “Eski Trans-Kafkasya Kültürü”19 

“Yanıktepe Kültürü”20, “Erken Hurri Kültürü”21 ve “Karaz Kültürü”22 

olarak sayılabilir. Bu isimlerden “Karaz Kültürü” tanımını kullanma 

sebebimiz kültürün ana merkezlerinden biri olan ve kültür özelliklerini 

belirgin bir şekilde gösteren Karaz Höyük’tür. 

Karaz Kültürü’nün en karakteristik özelliklerinden biri keramik 

verileridir. Karaz keramikleri, genel olarak paralel, spiral ve kesişen 

çizgilerle bezeli, el yapımı ve kalitelidir. Genel olarak tek renkli (monokrom) 

olan keramikler, astarlı ve açkılıdır. Kültürün diğer bir belirgin özelliği 

mimari yapılardır. Karaz Kültürü’nde yoğun olarak yuvarlak planlı, tek girişi 

olan evler görülse de kare ve dikdörtgen planlı yapıların da varlığı 

bilinmektedir. Dini ritüellerde kullanıldığını düşündüğümüz portatif, insan 

yüzlü ocaklar evlerin ısıtılmasında da kullanılmıştır. Evlerin boyutları 4-13 

15 Otar Mikhailovich Dzhaparidze, “The Culture of Early Agrucultural Tribes in the Territory of 

Georgia”, VII. International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Moskova 

1964, s. 2-9.   
16 Boris B. Piotrovskii, “The Aeneolithic Culture of Trans-Caucasian in the Third Millennium 

B.C.”, VI. International Concress of Prehistori cand Proto historic Sciences, Moscow, 7, 1962, 

s. 7; F. I. Krupnov, “The Most Archaic Culture of the Caucasus and the Caucasian Community”,

Israel Exploration Journal, S. III, 1964, s. 31-42; karşılaştırmalar için bk. David Marshall, Lang, 

Armenia,  London 1970, s. 70. 
17 A. Kuhrt Bittel, Önasya Tarih Öncesi Çağlar: Mısır, Filistin, Suriye, İstanbul 1945, s. 94-104; 

Ruth B. K. Amiran, “Connections Between Anatolia and Paletsine in the EBA”, Israel Exploration 

Journal, S. 2, Israel 1952; s. 96 vdd.; Seton Lloyd, Early Anatolia, London 1956, s. 49-66. 

Ayrıntılı bilgi için bk. Seton Lloyd, Early Highlands Peoples of Anatolia, London 1967, s. 41 vd. 
18 Charles A. Burney, “Eastern Anatolia in the Chalcolithic and Early Bronze Age”, AS, S. VIII, 

1958, s. 165 vdd.; James Mellaart, “The End of the Early Bronze Age in Anatolia and Aegean”, 

AJA, S. 62, New Jersey 1958, s. 9 vd.   
19 David Marshall Lang, Armenia, London 1970, s. 71; Charles A. Burney- David Marshall Lang, 

The Peoples of the Hills, London 1971, s. 43 vdd.; Charles A. Burney, From Village to Empire: 

An Introduction Near Eastern Archaeology, London 1977, s. 118 vd.   
20 Robert, H. Dyson, “The Archaeological Evidence of the Second Millenium B.C. on the Persian 

Plateu”, CAH, S. 2, 1968, s. 14-16.   
21 Charles A. Burney-David Marshall Lang, The Peoples of the Hills, London 1971, s. 44.   
22 Charles A. Burney-David Marshall Lang, The Peoples of the Hills, London 1971, s. 43 vdd.; 

Güven Arsebük, Altınova’da Koyu Yüzlü Açkılı ve Karaz Türü Çanak Çömlek Arasındaki 

İlişkiler Sorunu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul 1974, s. 11 vd.; Mahmut Pehlivan, “Karaz ve Hurriler”, 100. Yıl Üniversitesi Sosyal 

Bilgiler Dergisi, S. 1, 1990, s. 168-176. 
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m çapındadır23. 3500-3000 (m.ö) yılları arasında bölgeye hâkim olan Karaz 

Kültürü’nün yayılım güzergâhında yer alan Ardahan’da, kültürün izlerini 

taşıyan ve keramik verilerinin görüldüğü merkezler arasında Akçakale24, 

Sengertepe Kalesi25,Beşiktepe Kalesi26, Sınırortası Kalesi27, Adalar Höyük28, 

                                                        
23 A. Kuhrt Bittel, Önasya Tarih Öncesi Çağlar: Mısır, Filistin, Suriye, İstanbul 1945, s. 94; 

Yigael Sukenik, “On the Technique of Khirbet Kerak Ware”, Bulletin of the American Schools 

of Oriental Research, S. 106, 1947, s. 9-17; Hamit Zübeyir Koşay-K. Turfan, “Erzurum-Karaz 

Kazısı Raporu”, Belleten, C. 23, S. 91, 1959, s. 359; Charles, A. Burney, “Circular Buildings Found 

and Yanık Tepe in North-West Iran”, Antiquity, S. 35, 1961, s. 237 vdd.; Hamit Zübeyir Koşay-

H. Vary, Pulur Kazısı, Ankara 1964, s. 15; Ruth B. K. Amiran, “Yanıktepe, Shengavit and Khirbet-

Kerak Ware”, AS, S. 15, Ankara, 1965, s. 167; Hamit Zübeyir Koşay-H. Vary, Güzelova (Tufanç) 

Erzurum Kazısı 1961, Ankara 1967, s. 9; Güven Arsebük, “Altınova’da (Elazığ) Koyu Yüzlü, 

Açkılı ve Karaz Türü Çanak Çömlek Arasındaki ilişkiler Sorunu”, Türk Tarih Kongresi, S. 8, C. 

1, Ankara 1979, s. 83 vd.; Hamit Zübeyir Koşay, Erzurum ve Çevresinin Dip Tarihi, Ankara 

1984, s. 29-31; Mahmut Pehlivan, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Erzurum 

ve Çevresi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Erzurum 1984, s. 50; Mahmut Pehlivan, “Karaz ve Hurriler”, 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler 

Dergisi, S. 1, 1990, s. 170 vd.; Firuzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1991, s. 28 vd.; Afif 

Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 17 vd.; 

Antonio Sagona, “Settlement and Society in late Prehistoric Trans-Caucasus”, (Ed. M. Frangipane, 

H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae, M. Mellink), Between the Rivers and Over the 

Mountains: Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmie-ri Dedicata, Roma 1993, 

s. 453; Antonio Sagona-P. Zimansky, Arkeolojik Veriler Işığında Türkiyenin En Eski 

Kültürleri (M.Ö. 1.000.000-550), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2015, s. 167; Gökhan 

Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2017, s. 31 vd.; Alpaslan Ceylan-

N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2018, 

s. 48; Alpaslan Ceylan-O. Özgül-G. Kalmış, “Karaz Kültürü’nün Kahramanmaraş ve Çevresindeki 

Yansımaları”, Uluslararası Antik Çağ Döneminde Maraş Sempozyumu, 2019, s. 30 vd.  
24 Necmettin Alp-A. Ceylan vd. “Ardahan/Çıldır Akçakale Adası Kazısı Ön Çalışma Raporu”, Kazı 

Sonuçları Toplantısı, C. 1, S. 28, 2007, s. 375 vd.; Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler 

Işığında Ardahan, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Erzurum 2017, s. 92 vd.; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı 

Akçakale, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2018, s. 81 vd.   
25 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2003, s. 169; 

Gülriz Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri- 6a-b Demir Çağları, İstanbul 

2008, Sengertepe Kalesi; Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi,  Erzurum 

2017, s. 103 vd.; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 116.   
26 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 167; Gülriz 

Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-6a-b Demir Çağları, İstanbul 2008, 

Beşiktepe; G. Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 97; Alpaslan Ceylan-

N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 97. 
27 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 171; 

Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, 2017, s. 104 vd.; Alpaslan 

Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 110.   
28 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, 167 vd.; 

Gülriz Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-6a-b Demir Çağları, İstanbul 

2008: Adalar; G. Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 92; Alpaslan Ceylan-

N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 127.   
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Şeytan Kalesi29 ve Karasal Höyük30 sayılabilir. Akçakale’de A. Ceylan’ın 

bilimsel başkanlığında yaptığımız yüzey araştırmalarında elde edilen 

keramik verilerinin Erzurum Sos Höyük, Güzelova Höyük ve Pulur Höyük 

buluntularıyla benzer olduğu görülmüştür31. 

Ardahan’ın da içerisinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde MÖ 

II. bin yılın sonları ile MÖ I. bin yılın ilk çeyreğinde Diauehi Krallığı, MÖ

I. bin yılda ise Urartu Devleti’nin hâkimiyeti görülmektedir. Urartular, 

genişleme politikaları dâhilinde Menua, Argişti I ve Sarduri II dönemlerinde 

kuzeye ve kuzeybatıya seferler düzenlemiştir. Bölgedeki varlığını uzun süre 

devam ettirebilmek amacıyla stratejik noktalarda kaleler, garnizonlar ve 

gözetleme kuleleri inşa etmiş, var olan kaleleri de yenileyerek 

güçlendirmişlerdir. Urartular’ın Ardahan ve çevresindeki varlığını 

29 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 168; 

Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 105; Alpaslan Ceylan-N. 

Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 122. 
30 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2003, s. 170; 

Gülriz Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-6a-b Demir Çağları, İstanbul 

2008: Karasal; G. Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 100; Alpaslan 

Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 125. 
31 Karaz Kültürü ile ilgili detaylı bilgi için bk. G. Ernest Wright, The Pottery of Balestin from the 

Earliest Timer to the End of the Early Bronze Age, New Haven 1937, s. 72 vd.; Ruth B. K. 

Amiran, “Connections Between Anatolia and Paletsine in the EBA”, Israel Exploration Journal,  

S. 2, Israel 1952; Benjamin Maisler-M. Stekelis-M. Avi-Yonah, “The Excavations at Beth Yerah 

(Khirbet el-Kerak) 1944–1946”, Israel Exploration Journal, S. 2, Jerusalem 1952, s. 165 vdd.; F. 

I. Krupnov, “The Most Archaic Culture of the Caucasus and the Caucasian Community”, Soviet 

Anthropology and Archaeology, S. III, 1964, s. 31-42; David Marshall Lang, Armenia, London 

1970, s. 70; Mustafa Karageçi, “Arpaçay Havzası’nda Tunç Çağı Yerleşmeleri”, Kafkas 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 14, 2014, s. 81 vd.; Alpaslan Ceylan, Doğu 

Anadolu Araştırmaları II Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır (2008-2014), Atatürk Üniversitesi 

Yayınları, Erzurum 2015, s. 477 vd.; Yavuz Günaşdı, “Geçitler Ülkesinde Önemli Bir Urartu 

Kalesi: Avnik”, TÜBA-AR, S. 19, 2016, s. 117; Oktay Özgül, “Erzurum’da Stratejik Bir Urartu 

Kalesi: Tepeköy (Pir Ali Baba)”, TÜBA-AR, S. 19, 2016, s. 142; Oktay Özgül-İ. Üngör, “Erikua’da  

Stratejik Bir Urartu Merkezi: Kasımıntığı Kalesi”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, S. 17, 2016, s. 229 vd.; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı 

Akçakale, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2018, s. 47 vd.; Alpaslan Ceylan -G. Kalmış, 

“Sürmeli Çukuru’nda Önemli Bir Merkez; Suveren Kalesi ve Yerleşmeleri”, Kafkas Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 24, 2019, s. 621 vd.; Alpaslan Ceylan-O. Özgül-G. Kalmış, 

“Karaz Kültürü’nün Kahramanmaraş ve Çevresindeki Yansımaları”, Uluslararası Antik Çağ 

Döneminde Maraş Sempozyumu, 2019, s. 27 vdd.; Nezahat Ceylan, “Çayırlı Tarihine Işık Tutan 

Yerleşme: Saygılı Höyük”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 24, 2019, 

s. 637; Gökhan Kalmış, “Erzurum’da Önemli Bir Tunç Çağı Merkezi: Aşkale Höyük”, Akademik

Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 6, S. 4, 2019, s. 2033 vd.; İbrahim Üngör, “Kuzeydoğu Anadolu’da 

Önemli Bir Demir Çağı Merkezi: Polat Kalesi (Kars/Arpaçay)”, Kafkas Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 24, 2019, s. 757 vd.; Ayşe Nur Morkoç, “Erzurum’da Önemli 

Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II”, 2. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metinler Kitabı, Ankara 2020, s. 240-270. 
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kanıtlayan en önemli eserler, sefer kayıtları da diyebileceğimiz, Kral Menua 

döneminde (M.Ö. 810-786/80) Yazılıtaş Yazıtı32 kral Argişti I (M.Ö. 786-

764) döneminde yazdırılan Hanak/Ortakent Yazıtı ve kral Sarduri II (M.Ö. 

764-735) dönemine ait olan Taşköprü Yazıtı’dır33. 

2. ARDAHAN’DA TESPİT EDİLEN TUNÇ ÇAĞI 

MERKEZLERİ 

Ardahan ve çevresi Tunç Çağı’nda yoğun iskân görmüştür. Kafkasya 

kökenli kültürlerin Tunç Çağı boyunca göç yoluyla yer değiştirmesi bu 

bölgelerde de hareketliliğe sebep olmuştur. Özellikle Kür Nehri’nin 

belirlediği doğal yolu takip eden göç hareketi, bu güzergâhta inşa edilen 

kaleler, yerleşmeler, gözetleme kuleleri ve höyükler gibi arkeolojik 

merkezler ile izlenmektedir. Araştırma sahamızda tespit edilen merkezlerin 

coğrafi dağılımına bakıldığında Ardahan Merkez ilçe,  Çıldır ve Hanak’ın 

öne çıktığı görülmektedir. Özellikle Kafkaslardan Anadolu’ya geçen yol 

güzergâhında bulunan Çıldır’ın Tunç Çağı’nda yoğun olarak yerleşime 

sahne olduğu anlaşılmaktadır. 

  

                                                        
32 Lehmann-Haupt, C. F., Friedrich Corpus ınscriptionum Chaldicarum I-II, Leipzig 1928-35, 

no. 27; Tseretheli, G. B. The Urartean Monuments in the Georgian Museum, Tbilissi 1939, no 

10-11, lev. 18-19, res. 32-35; König, Friedrich Wilhelm, Handbuch Der Chaldäischen 

Inschriften, Archiv Für Orientforschung Herausgegeben Von Ernst Weidner , Beiheft 8, Graz 

1955-1957, no. 23; Georgi, A. Melikişvili, Urartskie Klinoobraznye Nadpisi, Moskova 1960, no. 

36; Alpaslan Ceylan, “Yazılıtaş-Horasan”, Çağlayan Aras, 1 (1), 2002, s. 14 vd.; Margeret R. 

Payne, Urartu Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2006, s. 68 

vd.; Akın Bingöl, “Kars ve Çevresinde Demir Çağı Yerleşmeleri”, Kafkas Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 8, 2011, s. 20-40; Alpaslan Ceylan, Doğu Anadolu Araştırmaları 

II Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır (2008-2014), Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2015, s. 

489 vd.; Alpaslan Ceylan-Y. Günaşdı, “Erzurum ve Çevresindeki Urartu Yazıtlarının Tarihi Açıdan 

Değerlendirilmesi”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 4, S. 13, 2017, s. 322; Ayşe Nur 

Morkoç, “Urartu Devleti’nde Kralların Propaganda Araçlarından Biri: Yazıtlar”, Türk Kültürüne 

Hizmet: Öğr. Gör. Sadiddin Öztürk’e Armağan, Ankara 2020, s. 111-139. 
33 Ali, M. Dinçol-Belkıs Dinçol, “Die Urartäische Inschrift aus Hanak (Kars)”, (Ed. H. Otten, E. 

Akurgal, H. Ertem, A. Süel), Sedat Alp’e Armağan, Hittite and other Anatolian and Near 

Eastern Studies, Ankara 1992, s. 109-117; Margeret R. Payne, Urartu Çivi Yazılı Belgeler 

Kataloğu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2006, s. 185 vd.; Gökhan Kalmış, “Ardahan ve 

Çevresindeki Urartu yazıtları Işığında Bölgenin MÖ. I. Bindeki Siyasal Durumu”, Kafdağı, S. 2, 

2016, s. 47; Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 115 vd.; Alpaslan 

Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 65.   
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2.1. MERKEZ İLÇE 

2.1.1. Akyaka Kalesi 

Akyaka Kalesi, Ardahan ili, Merkez ilçesinin güneybatısında, Akyaka 

Köyü’nün batısında, Ardahan-Ardanuç karayolunun güneyinde yer 

almaktadır. Kale, Ardahan Ovası’na hâkim bir noktada, su kaynakları 

bakımından oldukça zengin bir alanda konumlanmıştır. Akyaka Kalesi’nin 2 

km batısında Tepeler (Konk) Köyü Kalesi I, 1 km kuzeydoğusunda Tepeler 

(Konk) Köyü Kalesi II ve 2 km kuzeyinde ise Tepeler (Konk) Köyü Kalesi 

III yer almaktadır. Oldukça stratejik bir konumda yer alan kalenin boyutları 

34 x 26 m’dir34. 

Akyaka Kalesi’nin sur duvar yapımında yaklaşık olarak 1.50 x 1 m 

boyutlarında sal taşları ve irili ufaklı taşlar kullanılmıştır. Kiklopik teknikte 

inşa edilen sur duvarlarının yapımında kullanılan taşlar arasında herhangi bir 

birleştirici malzemenin kullanılmadığı görülmektedir. Günümüzde ayakta 

kalan sur duvarlarının en yüksek kesimi 1.20 m iken en geniş yeri ise 1.60 

m’dir. Kalenin girişi güney yönlü olup, kalenin güneybatı eteğinde, 

hayvancılık için bölgeye gelen insanların inşa etmiş olduğu, küçük ve büyük 

boyutlu yapılar yer almaktadır. 

Akyaka Kalesi’nde çok sayıda kaçak kazı izine rastlanılmaktadır. 

Kalede yapılan araştırmalarda elde edilen keramik verisi incelendiğinde kale, 

Erken Tunç Çağı, Erken Demir Çağ ve Ortaçağ’a tarihlendirilmiştir35. 

2.1.2. Altaş (Ur) Kalesi I 

Altaş (Ur) Kalesi I, Ardahan ili, Merkez ilçeye bağlı Altaş (Ur) 

Köyü’nün doğusunda yer almaktadır36. Kalenin güneyinden Kür Nehri 

geçmektedir. Oval planlı olarak inşa edilen kale, 35 x 31.20 m 

boyutlarındadır.  

Kale etrafında yuvarlak planlı, mimari yapılar mevcuttur. Kale sur 

duvarlarında 120 x 140 cm ölçülerinde üç adet delik bulunmaktadır. Kale, 

34 Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 121; Gökhan Kalmış, 

“Yeni Veriler Işığında Ardahan İlinin Eskiçağ Tarihi”, Türk Kültürüne Hizmet: Öğr. Gör. 

Sadiddin Öztürk’e Armağan, Ankara 2020, s. 91. 
35 Kalmış, “Yeni Veriler Işığında Ardahan İlinin Eskiçağ Tarihi”, Türk Kültürüne Hizmet: Öğr. 

Gör. Sadiddin Öztürk’e Armağan, s. 91. 
36 Hamza Gündoğdu,  Kaleler ve Kuleler Kenti Ardahan, Ankara: Ardahan Valiliği Yayınları, 

Ankara 2000, s. 48. 
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bugünkü haliyle yüksek bir tepe üzerinde, bir kule ve bunu çevreleyen sur 

duvarından meydana gelmektedir. Kalenin güneyinde büyük bölümü 

yıkılmış olan silindirik gövdeli bir burç yer almaktadır. Burcun çapı 11.5 m 

iken duvar kalınlığı ise 3 m’dir. Burcu kuzey, doğu ve batıdan kuşatan sur 

duvarının çapı 40 m, duvar kalınlığı ise 2 m’dir. Yuvarlak planlı çevre suru 

üzerinde ise üç adet yarım silindirik kuleler bulunmaktadır. Ana burcun alt 

kısmı, büyük taşlarla inşa edilirken, üst taraflarda ve çevre sur duvarlarında 

ise küçük boyutlu taşlar kullanılmıştır. Sur duvarı yapımında kullanılan 

taşlar arasında birleştirici malzeme olarak harç kullanıldığı görülmektedir37. 

Kalede kaçak kazı izlerine rastlanılmaktadır. 

Kalede yapılan incelemelerde obsidyen ve çok sayıda keramik verisi 

tespit edilmiştir. Elde edilen keramikler Tunç Çağı’na ve Ortaçağ’a 

tarihlendirilmiştir. 

2.1.3. Kalecik (Ölçek Köyü) Kalesi 

Kalecik (Ölçek Köyü) Kalesi, Ardahan ili, Merkez ilçenin 19 km 

kuzeydoğusunda, Ölçek Köyü’nün 6 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. 

Kale, Çıldır ilçesinin batısında bulunan Eskibeyrehatun Köyü’nün 5 km 

kuzeybatısında, 2030 m rakımda bulunmaktadır38. Kalecik (Ölçek Köyü) 

Kalesi’nin inşa edilmiş olduğu bölge, su kaynakları bakımından oldukça 

zengindir. Kalenin kuzey ve kuzeydoğusundan Kür Nehri ve Kür Nehri’ne 

bağlanan dereler geçmektedir. Kür Nehri’nin oluşturmuş olduğu vadi, geniş 

tarım arazilerini kontrol eden stratejik bir konumda inşa edilmiştir.  

Eskiçağ kalelerinin yapılış amaçlarından biri derin vadileri ve bu 

vadiden geçen yolları kontrol altında tutmaktır. Bu amaçla birden çok kale 

inşa edildiği görülmektedir. Bu duruma örnek olarak Kalecik Kalesi 

gösterilebilir. Kalenin 3.5 km kuzeybatısında Ur Kalesi, 5.5 km 

güneybatısında Ölçek Kalesi, 11 km doğusunda Kazankale, 5.5 km 

kuzeydoğusunda ise Sevimli Kalesi yer almaktadır. 

Kalecik (Ölçek Köyü) Kalesi’nin giriş kapısı 2 m genişliğinde olup, 

kalenin kuzeybatı yönünde yer almaktadır. Kale sur duvarları, kiklopik 

teknikte inşa edilmiştir. Kalenin günümüze ulaşan batı sur duvarı 34 m, doğu 

                                                        
37 Gündoğdu,  Kaleler ve Kuleler Kenti Ardahan, , s. 49 vd. 
38 Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 123; Gökhan Kalmış, 

“Yeni Veriler Işığında Ardahan İlinin Eskiçağ Tarihi”, s. 93. 
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sur duvarı 57 m, kuzey sur duvarı 39 m ve güney sur duvarı ise 45 m 

uzunluğundadır. Kare planlı olarak inşa edilen kalenin sur duvarlarının 

toplam uzunluğu 175 m’dir. Sur duvarlarının en yüksek noktası, 1.90 m iken 

en geniş yeri 2.10 m’dir. 

Kalenin güney, doğu ve batı yönlerinde, yaklaşık 2.5 km’lik bir alana 

yayılan geniş yerleşim alanı mevcuttur. Kale üzerinde ve yerleşim alanında, 

kalenin tahrip olmasına neden olan derin kaçak kazı izleri mevcuttur. 

Kale üzerinde yapılan çalışmalarda tespit edilen keramik verileri, 

Tunç Çağı’na ve Ortaçağ’a tarihlendirilmiştir39. 

2.1.4. Ölçek Köyü Kalesi 

Ölçek Köyü Kalesi, Ardahan ili, Merkez ilçesinin 15 km doğusunda 

bulunan Ölçek Köyü’nün güneybatısında, sarp bir tepe üzerinde yer 

almaktadır. Kalenin doğu, güneydoğu ve kuzeydoğusunu Ölçek (Taşlıdere) 

suyu çevrelemektedir40. 

Kalenin ayakta kalan sur duvarlarında, birleştirici malzeme 

kullanılmamış olması, kalenin bir Eskiçağ kalesi olduğunu göstermektedir. 

Büyük oranda tahribata uğramış olan kaleden günümüzde, 2 m 

yüksekliğinde duvarlara olan, kule olabileceği düşünülen bir yapı ayakta 

kalmıştır. Yöre halkı, kalenin çevresinde tahrip olmuş sur duvarları ve bu 

duvarların kuzeybatısında kale kapısının varlığından bahsediyorsa da 

günümüzde burada duvar ve kapıdan eser kalmamıştır41. 

Kalede yapılan çalışmalarda obsidyen ve keramik verileri tespit 

edilmiştir. Tespit edilen keramik verileri; Erken Tunç, Erken Demir ve 

Ortaçağ’a tarihlendirilmiştir. 

2.1.5. Tepeler (Konk) Köyü Kalesi I 

Tepeler (Konk) Köyü Kalesi I, Ardahan ili, Merkez ilçesinin 12 km 

güneybatısında, Tepeler (Konk) Köyü’nün 300 m batısında, Akyaka 

Köyü’nün 2,5 km güneyinde yer almaktadır. Ardahan-Ardanuç karayolunun 

39 Kalmış, “Yeni Veriler Işığında Ardahan İlinin Eskiçağ Tarihi”, Türk Kültürüne Hizmet: Öğr. 

Gör. Sadiddin Öztürk’e Armağan, s. 93. 

 40 Hamza Gündoğdu,  Kaleler ve Kuleler Kenti Ardahan, Ankara: Ardahan Valiliği Yayınları, 

Ankara 2000, s. 52. 
41 Gündoğdu,  Kaleler ve Kuleler Kenti Ardahan, s. 53 vd. 
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kuzeyinde yer alan kalenin 2 km doğusunda, Akyaka Kalesi bulunmaktadır. 

Tepeler (Konk) Köyü Kalesi I, 1938 m yükseklikte yer almaktadır. 

Kalenin batı, kuzey ve kuzeybatısından Kür Nehri’ne karışan küçük 

bir çay geçmektedir. Kalenin kuzeyi ve doğusu verimli tarım arazileriyle 

çevrilidir. Stratejik bir konumda yer alan kale; Ardahan Ovası’nı, çevresinde 

bulunan verimli tarım arazilerini, Tepeler Köyü’nü, Akyaka Köyü’nü ve 

Ardahan-Ardanuç karayolunu kontrol altında tutmaktadır. Tepeler (Konk) 

Köyü Kalesi I,  46 x 100 m boyutlarındadır. Kalenin sur duvarlarında yer yer 

Horasan harcının kullanıldığı, bazı yerlerde ise sur duvarlarının inşasında 

birleştirici malzeme kullanılmadığı gözlemlenmektedir. Kale üzerinde kaçak 

kazı izleri görülmektedir. Bu kaçak kazılar sonucunda kale tahrip olmuştur42. 

Kalenin batısında 3 x 3,50 m ölçülerinde, günümüzdeki derinliği 2,80 

m ve sur kalınlığı 90 cm olan gözetleme kulesi bulunmaktadır. Gözetleme 

kulesinin sur duvarlarında birleştirici malzeme olarak Horasan harcı 

kullanılmıştır43. Kale üzerinde tespit edilen keramik verileri 

değerlendirildiğinde keramikler; İlk Tunç Çağı, Orta Demir Çağı ve Orta 

Çağ’a tarihlendirilmektedir44. 

2.1.6. Tepeler (Konk) Köyü Kalesi II 

Tepeler (Konk) Köyü Kalesi II, Ardahan şehir merkezinin 10 km 

güneybatısında, Merkez ilçeye bağlı Tepeler (Konk) Köyü’nün 1,5 km 

batısında, Ardahan-Ardanuç karayolunun 350 m kuzeyinde ve 1990 m 

rakımda yer almaktadır. Tepeler (Konk) Köyü Kalesi II’nin 1,5 km 

doğusunda Tepeler (Konk) Köyü Kalesi I, 1 km güneybatısında Akyaka 

Kalesi ve 1,7 km kuzeybatısında ise Tepeler (Konk) Köyü Kalesi III 

bulunmaktadır. Kalenin 4,5 km güneyinden Kür Nehri geçmektedir. Kale, 

                                                        
42 Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 91; Ayşe Nur Morkoç-Ö. 

Alkan, “Yeni Bulgular Işiğinda Ardahan Ovasi’nda Önemli Merkezler: Tepeler (Konk) Köyü 

Kaleleri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayında). 
43 Kale üzerinde daha önce Köroğlu ve Gündoğdu tarafından bilimsel çalışmalar yapılmıştır. 

Köroğlu, kaleyi höyük olarak değerlendirmiş. Kemalettin Köroğlu, “1996 Yılı Artvin-Ardahan 

İlleri Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, C. 1, S. 15, Ankara 1998, s. 133. 

Gündoğdu ise kalenin yalnızca kule kısmını ele almıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Hamza Gündoğdu,  

Kaleler ve Kuleler Kenti Ardahan, Ankara: Ardahan Valiliği Yayınları, Ankara 2000, s. 119. 
44 Ayşe Nur Morkoç-Ö. Alkan, “Yeni Bulgular Işığında Ardahan Ovası’nda Önemli Merkezler: 

Tepeler (Konk) Köyü Kaleleri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayında). 
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çevresinde bulunan su kaynakları, verimli tarım arazileri ve meraları kontrol 

altında tutan, stratejik bir konumda yer almaktadır45. 

Tepeler (Konk) Köyü Kalesi II’nin inşa edildiği konum ve boyutları 

dikkate alındığında diğer iki kaleden ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu 

görülmektedir. İlk Tunç Çağı’nda inşa edilen kale, Orta Demir Çağı’nda 

Urartular tarafından yeniden imar edilerek kullanılmıştır. Urartuların kuzey 

bölgelerine yapmış oldukları seferlerde, Tepeler (Konk) Köyü Kalesi II’nin, 

yeniden inşa edilerek ya da güçlendirilerek kullanıldığını söyleyebiliriz. 

Kale, Kafkasya, İran ve Karadeniz’i birbirine bağlayan yolların üzerinde 

bulunmaktadır. Bu yollar dönemin önemli ticaret yolarıdır46. Ancak kalede 

ve özellikle Ardahan bölgesinde, Akçakale Adası kazısı dışında kapsamlı 

çalışmaların yetersizliği nedeniyle yapılan ticaretle ilgili ayrıntılı bilgiye 

sahip değiliz47. 

Uzunluğu 217 m, genişliği ise 181 m olan kalenin doğu-batı 

doğrultulu olarak inşa edildiği görülmektedir. Kale üzerinde, çok sayıda 

kaçak kazı izi tespit edilmiştir. Bu kaçak kazı alanlarından biri 2,60 x 2 m 

boyutlarında ve 1 m derinliğinde, diğeri ise, 2,60 x 2,50 m boyutlarında ve 1 

m derinliğindedir. Kalenin sur duvarının yapımında kullanılan taşlar 

arasında, herhangi bir birleştirici malzeme bulunmamaktadır. Kalenin sur 

duvarlarının yer yer yıkılmış olduğu görülse de genel itibariyle sur 

duvarlarının temeli izlenebilmektedir48. 

Tepeler (Konk) Köyü Kalesi II’nin güneyinde ve kuzeyinde mimari 

yapılar bulunmaktadır. Kalenin kuzeyinde bulunan mimari yapı 30 x 18 m 

boyutlarındadır. Sur duvar kalınlığı 2 m olan yapının girişi kuzeydoğuda yer 

almaktadır. Kalenin güneyinde yer alan mimari yapı ise 23 x 18 m 

boyutlarındadır. Kalenin batısında gözetleme kulesi olarak kullanıldığı 

düşünülen bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. Kalede tespit edilen keramik 

45 Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 124; Gökhan Kalmış, 

“Yeni Veriler Işığında Ardahan İlinin Eskiçağ Tarihi”, Türk Kültürüne Hizmet: Öğr. Gör. 

Sadiddin Öztürk’e Armağan, s. 95. 
46 Özlem Alkan, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Artvin, AÜ TAE, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Erzurum 2019, s. 15. 
47 Ayşe Nur Morkoç-Ö. Alkan, “Yeni Bulgular Işiğinda Ardahan Ovasi’nda Önemli Merkezler: 

Tepeler (Konk) Köyü Kaleleri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayında). 
48 Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 92; Gökhan Kalmış, “Yeni 

Veriler Işığında Ardahan İlinin Eskiçağ Tarihi”, Türk Kültürüne Hizmet: Öğr. Gör. Sadiddin 

Öztürk’e Armağan, s. 95. 
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verileri; İlk Tunç Çağı, Orta Demir Çağı (Urartu) ve Orta Çağ’a 

tarihlendirilmiştir49. 

2.1.7. Yokuşdibi Kalesi 

Yokuşdibi Kalesi, Ardahan ili, Merkez ilçesinin 13 km 

kuzeybatısındaki Yokuşdibi Köyü’nün 2 km kuzeybatısında, Değirmen 

Köyü’nün batısında, Ballıkaya Kalesi’nin güneybatısında, 2105 m rakımda 

yer almaktadır50. 

Yokuşdibi Kalesi’nin inşa edilmiş olduğu bölge, su kaynakları 

açısından oldukça zengindir. Kalenin kuzeyinden Cinli Dere geçmektedir. 

Kalede, 12 x 13.50 m ölçülerinde dikdörtgen plan gösteren bir kule 

bulunmaktadır. Kule, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu olarak inşa 

edilmiştir. Kuleye ait taş parçaları yıkılarak, alanı hemen hemen tamamen 

kapatmış durumdadır. Kulenin sur duvar kalınlığı 1.70 m ile 2.20 m arasında 

değişiklik göstermektedir. Kulenin giriş kapısı kuzey yönünde olup, 1.40 m 

genişliğinde ve 1.10 m yüksekliğindedir. Kalede tespit edilen keramik 

verileri, Erken Tunç ve Ortaçağ’a tarihlendirilmiştir51. 

2.2. ÇILDIR 

2.2.1.Adalar Höyük 

Adalar Höyük, Ardahan ili, Çıldır ilçesinin güneybatısında, Sazlısu 

Köyü’nün 2.5 km güneybatısında yer almaktadır. Ayrıca Adalar Mevkisi’nin 

güneybatısında “Kurunlu Bulak” isimli tatlı su kaynağı bulunmaktadır52. Üst 

bölümlerinde kayalık alanların bulunduğu höyüğün çapı 130 m’dir. Adalar 

Höyük’ün doğu eteklerinde, kuzey-güney doğrultulu 1 m genişliğinde kaba 

taşlardan inşa edilmiş olan duvar kalıntısı görülmektedir. 

Ekili alanların içerisinde yer alan höyük, kaçak kazılar ve tarlaların 

ekimi sırasında oldukça tahrip edilmiştir. Höyükte; Erken Tunç Çağı, Demir 

                                                        
49 Ayşe Nur Morkoç-Ö. Alkan, “Yeni Bulgular Işiğinda Ardahan Ovasi’nda Önemli Merkezler: 

Tepeler (Konk) Köyü Kaleleri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayında). 
50 Gökhan Kalmış, “Yeni Veriler Işığında Ardahan İlinin Eskiçağ Tarihi” , Türk Kültürüne 

Hizmet: Öğr. Gör. Sadiddin Öztürk’e Armağan, s. 97. 
51 Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 126. 
52 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 167 vd.; 

Gülriz Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri- 6a-b Demir Çağları, İstanbul 

2008, Adalar; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, Erzurum 

2018, s. 111.  
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Çağı ve Ortaçağ’a tarihlendirilen keramik verilerinin yanında, işlenmiş 

obsidyen parçaları da tespit edilmiştir53. 

2.2.2. Akçakale 

Akçakale, Ardahan ili, Çıldır ilçesinin 27 km güneydoğusunda 

bulunan Akçakale Köyü’nün hemen batısında bulunan Akçakale Adası’nda 

yer almaktadır. Adanın kuzey ucuna inşa edilen kalenin girişi kuzeybatı 

yönündedir. Adada alçak bir tepe üzerine inşa edilen kalenin ebatları 

52x72x44 m’dir. Büyük bölümü yıkılmış olan, kiklopik teknikle inşa edilmiş 

olan kalenin sur duvarı kalınlığı yaklaşık olarak 2 m’dir. Ada ile köyün 

bağlantısı gölün doldurulması ile sağlanmıştır. Günümüzde de bu yol 

genişletilerek motorlu araçların da geçişleri sağlanmaktadır54. 

Akçakale, Kitab-ı Dede Korkud’da “Agca-Kala” biçiminde geçer, 

bazı metinlerde ise “Erovant-a Gert” olarak, Alpaslan’ın 1064’te fethi ile 

“Sepidh-Şehir” ismiyle belirtilmiş, daha sonra Marmet, Merin, Akal-Kalak 

(Akal Şehri), Alpaslan Adası, Ağca/Akça-Kala ve günümüzde ise Akçakale 

Adası ismiyle ifade edilmektedir55. 

Akçakale’de yapılan ilk araştırmalar İ. K. Kökten tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Kökten, yaptığı ilk değerlendirmelerde, Tümülüs 

eteklerinde kurulmuş olan dolmenlerin (taşlı damlar) Neolitik devir tekniği 

ile yapılmış bir işçilik gösterdiğini belirtmişler. Ayrıca bu dolmenlerin 

birisinin içerisinde çok kaba ve siyah renkli çanak parçaları da tespit etmiştir. 

Adada ayrıca menhirler (dik taş, koca taş), kromlekler (dik dönüktaşlar) ve 

harçlı duvar yıkıntıları belirlemiştir56. 

A. Ceylan 2001 yılında bir yüzey araştırması yapmış ve adada çok 

sayıda mimari kalıntının varlığını belirten bir rapor hazırlanmıştır. Adanın 

kuzeyinde Eskiçağ yerleşmeleri olmasına karşın güneyinde Ortaçağ 

yerleşmesi olduğunu, çok sayıdaki mezarın kaçak kazılar sonucu büyük 

oranda tahribata uğradığını ve kalenin kuzeydoğusunda kısmî çökmeler 

53 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 168; Gülriz 

Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri- 6a-b Demir Çağları, İstanbul 2008, 

Adalar; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, Atatürk Üniversitesi 

Yayınları, Erzurum 2018, s. 111. 
54 Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 83.  
55 Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 82.  
56 İ. Kılıç Kökten, “Kuzey-Doğu Anadolu Prehistoryasında Bayburt Çevresinin Yeri”, DTCFD, III 

(5), Ankara 1944, s. 474. 
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bulunduğunu ifade etmiştir. Adanın ilk yerleşmelerinin Neolitik Çağ’dan 

itibaren başladığı ve Orta Tunç Çağı’nda da yerleşim gördüğü belirtilmişse 

de her iki görüşün de şimdilik bir öneriden ileri gidemediğini belirtmektedir. 

Dolmen veya Kurgan olarak isimlendirilen mezar kalıntılarının büyük ve 

kabaca işlenmiş diktaşlar (menhirler) ile dikdönüş taşların (cromlech), kale, 

şapel ve kulenin halen belirgin olarak tespit edilebildiğini ifade etmiştir57. 

A. Ceylan tarafından hazırlanan kısa rapor ardından belirtilen 

yapıların, dönem olarak belirlenme ve temizlik çalışmaları amacıyla Kars 

Müze Müdürü N. Alp başkanlığında ve A. Ceylan’ın bilimsel başkanlığında 

bir ekiple, 2004 ve 2005 yılında kazı ve temizlik çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir58. 

2.2.3. Beşiktepe Kalesi 

Beşiktepe Kalesi, Ardahan ili, Çıldır ilçesinin 2 km kuzeyinde, Çıldır 

Ovası’nın kuzeybatısında yer almaktadır. Karaçay’ın güneyinde, 

Yıldırımtepe (Rabat) Köyü’nün 750 m güneybatısında yer alan kalenin, 

yerden yüksekliği 150 m’dir. Kale, ovadan 2000 m yükseklikte 

konumlanmıştır.  

Beşiktepe Kalesi’nde iri andezit taşların kabaca yontulmasıyla 

oluşturulan, yaklaşık olarak 1.50-1.70 m genişlikte duvarlara sahip olan pek 

çok mimari kalıntı bulunmaktadır59. 

Beşiktepe Kalesi günümüze büyük ölçüde tahribatla ulaşmıştır. 

Tahribatın başta gelen sebepleri arasında, üzerine inşa edilen su depoları, 

haberleşme direkleri ve eteğinden geçirilen Çıldır-Ardahan karayolu 

sayılabilir. 

Kalede yapılan araştırmalarda tespit edilen keramik verileri; 

Kalkolitik Çağ, Erken Tunç Çağı, Demir Çağı ve Ortaçağ’a 

                                                        
57 A. Ceylan tarafından yapılan çalışma bir kısa rapor şeklinde hazırlanıp ilgili kurumlara 

gönderilmiş olup yerel basın yoluyla bir kısmı yayınlanmış ise de rapor bilimsel bir dergide 

yayımlanmamıştır.  
58 Necmettin Alp-A. Ceylan vd. “Ardahan/Çıldır Akçakale Adası Kazısı Ön Çalışma Raporu”, Kazı 

Sonuçları Toplantısı, C. 1, S. 28, 2007, s. 375 vd.; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun 

Sönmeyen Yıldızı Akçakale,  s. 123. 
59 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 167; Gülriz 

Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri- 6a-b Demir Çağları, İstanbul 2008, 

Beşiktepe; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 83. 
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tarihlendirilmektedir. Ayrıca kale üzerinde elde edilen buluntular arasında 

obsidyen parçaları da yer almaktadır60. 

2.2.4. Karasal Höyük 

Karasal Höyük, Ardahan ili, Çıldır ilçesi, Sazlısu Köyü’nün 800 m 

güneybatısında, 2000 m yükseklikte, geniş bir kayalık üzerinde yer 

almaktadır. Karasal Höyük’ün güneyinden akarsu, güneydoğusundan ise 

yayla yolu geçmektedir Günümüzde tarla olarak kullanmak amacıyla sürülen 

höyük, büyük bir tahribata uğramıştır. Höyükte yapılan incelemelerde tespit 

edilen keramik verileri; Geç Kalkolitik Çağ, Erken Tunç Çağı, Demir Çağı 

ve Ortaçağ’a tarihlendirilmiştir61. 

2.2.5. Peyhler Mevkii Yerleşmesi 

Peyhler Mevkii Yerleşmesi, Ardahan ili, Çıldır ilçesi, Kayabeyi 

Köyü’nün 3 km güneyinde, Kenarbel Köyü’nün 3.5 km güneybatısında yer 

almaktadır. Yerleşme, Karaçay vadisinin 300 m doğusunda ve Şeytan 

Kalesi’nin 2.5 km kuzeyinde, 1840 m rakımda bulunmaktadır. 450 m2’lik 

alana sahip olan yerleşmede herhangi bir mimari kalıntı bulunmamaktadır. 

Yerleşme günümüzde yoğun bir tahribata uğramaktadır. Yerleşmede yapılan 

çalışmalarda Erken Tunç Çağı, Demir Çağ ve Ortaçağ’a tarihlendirilen 

keramik verileri tespit edilmiştir62. 

2.2.6. Sengertepe Kalesi 

Sengertepe Kalesi, Ardahan ili, Çıldır ilçesine bağlı Akçakale 

Köyü’nün 1.5 km kuzeyinde yer almaktadır. Çıldır Gölü’ne hâkim bir 

noktada konumlanan Sengertepe, 2126 m yüksekliktedir. Çıldır Gölü’nün 

kuzeyinde, oldukça stratejik bir konumda inşa edilen Sengertepe Kalesi, 250 

x 125 m ölçülerinde, dikdörtgen planlıdır. Kalenin, göle bakan güney ve 

güneybatı yönlerinin sarp ve ulaşımının zor olması, kaleye doğal bir 

savunma kazandırmaktadır. Sengertepe Kalesi, doğusunda bulunan tepeden, 

60 Gülriz Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri- 6a-b Demir Çağları, İstanbul 

2008, Beşiktepe; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 83. 
61 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 170; Gülriz 

Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri- 6a-b Demir Çağları, İstanbul 2008, 

Karasal; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 109. 
62 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 168; Gülriz 

Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-6a-b Demir Çağları, İstanbul 2008, 

Peyhler; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 116. 
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kuzey-güney doğrultulu yapay bir uçurum görüntüsünde olan bir hendek ile 

ayrılmıştır. Hendek, güvenliği artırmak amacıyla, ulaşımın zorlaşması için 

oldukça derin kazılmıştır. Kalenin doğusuna ise kayaların oyulması ile ikinci 

bir hendek yapılmıştır63. 

Yüzölçümü açısından oldukça geniş bir alanı kaplayan Sengertepe 

Kalesi, mimari özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Kalenin göle bakan 

güney kesiminde sur duvar yapısının teraslama yöntemiyle inşa edildiği 

görülmektedir. Sengertepe Kalesi’nin günümüze ulaşan sur duvarları, 

kiklopik teknikte, yukarıya doğru çıktıkça küçülen andezit taşlarla 

yapılmıştır64. 

Sengertepe Kalesi’nin yapılış amacı, güneyinden geçen Kars-Çıldır-

Ardahan güzergâhındaki tarihi yolu kontrol altında tutmaktır. Konumu 

itibariyle büyük öneme sahip olan bu kalenin, Geç Kalkolitik dönemden 

itibaren kullanıldığı, Ortaçağ ve Osmanlı dönemlerinde de sur duvarlarının 

tamir edilerek işlevini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Yaptığımız yüzey 

araştırmalarında tespit edilen son döneme ait harçlı sur duvarları da bu 

durumu desteklemektedir65. 

Sengertepe Kalesi’nin Urartu dönemi üzerine çeşitli öneriler 

bulunmaktadır. Kırzıoğlu, Urartu döneminde bölgeye lokalizasyonu yapılan 

İga(ne) ülkesinin krali kenti olarak kaynaklarda belirtilen Maqaltu’nun66 

Sengertepe olabileceğini ileri sürmektedir. Adontz, Ukhimeani ülkesinin 

Çıldır Gölü’nün kuzeyi olabileceğini iddia ederken, Grousset ve Kırzıoğlu 

Ukhimeani ülkesinin merkezinin Akçakale, krali kenti Magaltu’nun ise 

Taşköprü olduğunu söylemektedirler. Magaltu şehrinin Sengertepe 

olabileceği önerilmektedir. Bir başka iddia da Belli tarafından ortaya 

                                                        
63 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 169; 

Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 101. 
64 Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 101. 
65 Alpaslan Ceylan, “İlkçağda Türkiye-Gürcistan Coğrafyasında Görülen Kültürler”, Türk-Gürcü 

İlişkileri, Tarih ve Çağdaşlık, 2017, s. 249; Gökhan Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler 

Işığında Ardahan, s. 105; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, 

s. 101. 
66 Wolfram Kleiss-Harald, Hauptmann, Topographische Karte von Urartu, Berlin 1976, s. 13; I. 

M., Diakonoff, S. M., Kashkai, Geographical Names According to Urartian Texte, Wiesbaden 

1981, s. 43. 
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atılmaktadır. Belli’ye göre Sengertepe Kalesi, Urartu Kralı Sarduri II (M.Ö. 

764-735) dönemine tarihlendirilmelidir67. 

Sengertepe Kalesi’nin yaklaşık olarak 500 m doğusunda Darboğaz 

Barajı yer almaktadır. Dar bir vadide inşa edilmesinden dolayı “Darboğaz” 

adını alan barajın duvarları 186 m uzunluğunda, 2.5 m genişliğinde ve 

yaklaşık olarak 3 m yüksekliğindedir. Baraj duvarlarını güçlendirmek 

amacıyla doğu ve batı bölümlerine iç ve dış kısımlarına ortalama 6-8 m 

genişliğinde taş ve topraktan oluşan bir destek duvarı yapılmıştır68. 

Sengertepe Kalesi’nde tespit edilen keramikler Orta ve Geç Kalkolitik 

Çağ, Erken Tunç Çağı ve Erken ve Orta Demir Çağ’ına tarihlendirilmiştir69. 

2.2.7. Sınırortası Kalesi 

Sınırortası Kalesi, Ardahan ili, Çıldır ilçesine bağlı Gölbelen 

Köyü’nün 1.5 km doğusunda, Çıldır Gölü’nün batısında yer almaktadır. 

Yaklaşık olarak 2000 m yükseklikte yer alan kale, kuzey-güney doğrultulu 

inşa edilmiş olup, 375 x 125 m ölçülerine sahiptir.  

Kale, Çıldır Gölü’ne hâkim bir noktada yer almaktadır. Kalenin kuzey 

ve güney ucunda iki adet mimari yapı tespit edilmiştir. Güney ucundaki yapı 

55 x 35 m ölçülerine sahip olup, yaklaşık olarak 3 m genişliğinde büyük kaba 

taşlar üzerine küçük taşların yığılmasıyla inşa edilmiştir. Yapının girişinin 

güneybatı ucunda olmasının sebebi iç kaleye olan girişin güvenliğini sağla-

maktır. Kalede kullanılan andezit taşların, kalenin batısında yer alan 

Gölbelen Köyü’nün bitişiğindeki taş ocağından getirildiği düşünülmektedir. 

Kalenin çevresi iki sıra sur ile çevrilidir. 

67 Nicolas Adontz, Histoire d’Arménie: Les origines, du Xe Siede au VIe av. J.C. Paris 1946; 

Rene Grousset, Histoire de L’Armenie, Paris 1947; M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, İstanbul 

1953, s. 54 vd.; I. M., Diakonoff, S. M., Kashkai, Geographical Names According to Urartian 

Texte, Wiesbaden 1981, s. 93; Belli, Oktay, “1997 Yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde Urartu Baraj 

ve Sulama Sisteminin Araştırılması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, C. 2, S. 16, Ankara 1999, 

s. 267 vd.; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 116. 
68 Belli, Oktay, “1997 Yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin 

Araştırılması”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, C. 2, S. 16, Ankara 1999, s. 268. 
69 Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s.101; Özlem Alkan, 

“Ardahan Çıldır İlçesinde Önemli Bir Urartu Kalesi: Sengertepe”, Kafkas Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Yayında). 
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Kalede yapılan incelemelerde çizgi bezemeli, boyalı keramikler ve bol 

miktarda obsidyen tespit edilmiştir. Elde edilen keramikler; Geç Kalkolitik 

Çağ, Erken Tunç Çağı, Demir Çağ ve Ortaçağ’a tarihlendirilmektedir70. 

2.2.8. Şeytan Kalesi 

Şeytan Kalesi, Ardahan ili, Çıldır ilçesinin 1 km kuzeyinde, 

Yıldırımtepe Köyü’nün yaklaşık olarak 3 km kuzeydoğusunda yer 

almaktadır. Kale, Karaçay’ın doğusunda, Beşiktepe ve Ardahan-Çıldır 

karayolunun kuzeyinde, Kür Vadisi’nin ortasında konumlanmıştır. Kale, 

batısından geçen Karaçay ile bir yarımada konumundayken, daha sonra 

güvenliği artırabilmek için birleştiği noktanın bir yar ile ada şekline 

dönüştürülmüştür71. Şeytan Kalesi, adını köylülerin halen kullanmış 

oldukları “Albız” veya “Alvız” isminden almıştır. Eski Türkçe’de “Albız” 

veya “Alvız” adı, “Şeytan” manasına gelmektedir72. Selçuklu Sultanı 

Alparslan’ın 1064’te yöreyi fethettiği dönemde, Albız Kalesi halkı da 

bulundukları yeri terk ederek bugünkü Şeytan Kalesi’ni yeniden inşa 

etmişlerdir. Eski kalelerinin adını da bu yeni kaleye vermişlerdir73. Selçuklu-

lardan itibaren Şeytan Kalesi olarak adlandırılan kale, halen günümüzde aynı 

isimle anılmaktadır. 

Kalede yoğun bir şekilde görülen kaçak kazı izleri ve boyayla 

oluşturulan tahribat açıkça görülebilmektedir.  

Savunma açısından son derece elverişli bir yapıda olan kale, Kür 

Vadisi’nin Çıldır Ovası’na açıldığı noktada önemli bir sınır noktası olarak 

kendisini göstermektedir. Kalenin bu stratejik konumu nedeni ile uzun bir 

süre boyunca kullanıldığı görülmektedir. Kalenin günümüzdeki yapısı ve 

bulunan keramik verilerinin yoğunluğu nedeni ile Ortaçağ özellikleri taşısa 

da, kale üzerinde tespit edilen Erken Tunç Çağı ve Demir Çağı keramikleri, 

kalenin daha önceden kullanıldığını kanıtlar niteliktedir. Bu nedenle kaledeki 

                                                        
70 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 171. 
71 Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 96. 
72 Servet Ertekinoğlu, “Yılbız” Sözcüğü Üzerine”, Karadeniz, S. 34, 2017, s.103. 
73 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, 1953, s. 23; Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun 

Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 106. 
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Ortaçağ yapılarının, daha önceki kalıntıların üzerine yapıldığı düşünülebilir. 

Kale surlarının kaba taşlı ve harçlı olduğu görülmektedir74. 

2.3. HANAK 

2.3.1. Çayağzı (Kırnav) Kalesi 

Çayağzı (Kırnav) Kalesi, Ardahan’ın kuzeydoğusunda, Hanak 

ilçesinin 8 km güneyinde, Hanak-Ardahan karayolunun 4. km’sinde yer 

almaktadır. Kalenin kuzeyinden Kür Nehri’nin kollarından olan Çat Suyu 

geçmektedir
75

. Eski adı “Orağaz” olan kale, Ardahan-Hanak-Posof-

Gürcistan karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla inşa edilmiştir.  

Alçak bir tepe üzerine inşa edilmiş olan kale, 50 x 70 m boyutlarına 

sahiptir. Çayağzı (Kırnav) Kalesi oldukça yüksek beden duvarlarına sahiptir. 

Kale sur duvarlarının genişliği 2 m, günümüze ulaşan mevcut yüksekliği ise 

6 m’ye kadar ulaşmaktadır. Kalenin güneybatısındaki sur duvarlarının 

ortasında, giriş kapısı yer almaktadır. Kalenin kuzeydoğu duvarları, 

tamamen yıkılmıştır. Kalenin kuzeybatısında bulunan sur duvarları yarım 

yuvarlak burçlarla takviye edilmiştir. Kalenin sur duvarlarının yapımında 

kullanılan taşlar arasında birleştirici malzeme olarak horasan harcının 

kullanılmış olduğu görülmektedir76.  

Kalede yapılan çalışmalarda tespit edilen keramik verileri, Tunç 

Çağı’na ve Ortaçağ’a tarihlendirilmiştir. 

2.3.2. Kışlahanak (Avcılar) Kalesi 

Kışlahanak (Avcılar) Kalesi, Ardahan ili, Hanak ilçesinin 3.2 km 

kuzeybatısında ve Damal ilçe merkezinin 8.5 km güneyinde yer almaktadır. 

Kale, 1926 m yükseklikte konumlanmış olup, kalenin batısından Hanak Çayı 

geçmektedir. Kışlahanak (Avcılar) Kalesi, çevresinde bulunan geniş tarım 

arazilerine hâkim, stratejik bir konumda inşa edilmiştir. 

Kale, 27 x 15 m boyutlarındadır. Kışlahanak Kalesi’nin 100 m 

güneyinde, Kışlahanak Yerleşmesi bulunmaktadır. Kale, bu yerleşim 

74 Akın Bingöl, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Kars ve Çevresi, s. 168 vd.; 

Alpaslan Ceylan-N. Ceylan, Doğu’nun Sönmeyen Yıldızı Akçakale, s. 106. 
75 Kemalettin Köroğlu, “1996 Yılı Artvin-Ardahan İlleri Yüzey Araştırması”, Araştırma 

Sonuçları Toplantısı, C. 1, S. 15, Ankara 1998, s. 136. 
76 Gündoğdu,  Kaleler ve Kuleler Kenti Ardahan, s. 113. 
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alanının güvenliğini sağlayacak bir konumda inşa edilmiştir. Kale, 67 x 55 

m’lik bir alana sahiptir77. 

Kışlahanak Kalesi’nin 30 m kadar doğusunda işlevi tam olarak 

bilinmeyen bir mimari yapı bulunmaktadır. Mimari yapı, dıştan dışa 6 x 5.50 

m, içten içe ise 3 x 2.60 m boyutlarında olup, 2 m derinliğe sahiptir. Yapının 

sur duvarı genişliği 1.50 m kadardır. Mimari yapının sur duvarının en yüksek 

noktası 4.10 m’dir. Kalenin ve mimari yapının sur duvarları, sal taşlar 

üzerine küçük taşların örülmesiyle inşa edilmiştir. Sur duvarındaki taşlar 

arasında birleştirici malzeme olarak harç kullanıldığı görülmektedir. Kalenin 

ve mimari yapının sur duvarları, büyük oranda sağlam bir şekilde günümüze 

ulaşmışken, kalenin kuzeybatısı tamamen yıkılmış durumdadır.  

Kışlahanak Kalesi’nin üzerinde, çok sayıda kaçak kazı izi 

bulunmaktadır. Kale, kaçak kazılar neticesinde oldukça tahribata uğramıştır. 

Kalede yapılan çalışmalarda tespit edilen keramik verileri, Tunç Çağı ve 

Ortaçağ dönemlerine tarihlendirilmiştir. 

2.3.3. Kışlahanak (Avcılar) Yerleşmesi 

Kışlahanak (Avcılar) Yerleşmesi, Hanak ilçesinin 3.2 km 

kuzeybatısında, Damal ilçe merkezinin 8.5 km güneyinde yer almaktadır. 

Avcılar Mahallesi’nin 1.3 km kuzeyinde bulunan yerleşme, 1985 m rakımda 

bulunmaktadır. Kışlahanak Yerleşmesi’nin 100 m kuzeyinde, yerleşmenin 

güvenliğini sağlayabilecek bir konumda inşa edilen Kışlahanak Kalesi 

bulunmaktadır. Kışlahanak Kalesi ile Kışlahanak Yerleşmesi arasında suyu 

kurumuş olan dere yatağı izi bulunmaktadır78. 

Kışlahanak Yerleşmesi, kuzey-güney doğrultulu olarak inşa edilmiş 

olup, yerleşmenin kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 130 m iken, doğu-

batı doğrultusundaki genişliği ise 35 m’dir. Yerleşmenin doğu tarafından 

Hanak Çayı geçmektedir. Su kaynakları açısından zengin bir bölgede yer 

alan yerleşmenin etrafında, tarım ve hayvancılık açısından elverişli araziler 

bulunmaktadır.  

                                                        
77 Kale, Gündoğdu tarafından, 2000 yılında ziyaret edilmiştir. Geniş bilgi için bk. Hamza 

Gündoğdu,  Kaleler ve Kuleler Kenti Ardahan, s. 91. 
78 Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 122; Gökhan Kalmış, “Yeni Veriler 

Işığında Ardahan İlinin Eskiçağ Tarihi”, Türk Kültürüne Hizmet: Öğr. Gör. Sadiddin Öztürk’e 

Armağan, s. 92. 
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Yerleşme üzerinde çok sayıda kaçak kazı yapılmıştır. Yerleşme, kaçak 

kazılar neticesinde oldukça tahribata uğramıştır. Yerleşme üzerinde yapılan 

kaçak kazı izlerinden biri 4x6 m boyutlarında olup 1.80 m derinliğindedir. 

Diğer bir kaçak kazı alanı 6x3 m boyutlarında ve 1.50 m derinliğindedir. 

Yerleşme üzerinde yapılan incelemelerde tespit edilen keramik verileri Geç 

Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilmiştir79. 

2.3.4. Ziyaret Kale 

Ziyaret Kale, Ardahan ili, Hanak ilçesine bağlı Çayağzı Köyü’nün 1.5 

km batısında yer almaktadır. Kalede, kısmen sağlam durumda olan bir yapı 

ve etrafı surlarla çevrelenmiş bir yerleşim alanı tespit edilmiştir. Dikdörtgen 

planlı olan kule, 8.50 x 12 m boyutlarındadır. Kule sur duvarının kalınlığı 

2.80 m. ile 3.40 m. arasında değişmektedir80. 

Ziyaret Kale’de yapılan çalışmalarda tespit edilen keramik verileri, 

Erken Tunç Çağı ve Demir Çağı’na tarihlendirilmektedir81. 

Sonuç 

Geç Kalkolitik Çağ’dan itibaren başlayıp Tunç Çağı’nda belirginleşen 

yoğun bir göç hareketinin varlığını bildiğimiz Ardahan, pek çok kültüre ev 

sahipliği yapmıştır. Bu kültürlerden biri olan Karaz Kültürü, bölgede belirgin 

olarak görülmektedir. Özellikle kendine has keramik verisiyle tanınabilen 

Karaz Kültürü, Ardahan’da pek çok merkezde tespit edilmiştir. 

Tunç Çağı’nda Ardahan ve çevresinin -özellikle Çıldır bölgesinin- 

yoğun iskânı, Kafkaslar ve Anadolu güzergâhında bulunan yollar üzerinde 

olmasıyla açıklanmaktadır. Kafkasya kökenli bir kültür olan Karaz 

Kültürü’nün Çıldır güzergâhıyla Anadolu’ya ve sonrasında da Filistin’e 

kadar ulaştığı bilinmektedir. Kür Nehri’nin oluşturduğu doğal yolda 

sıralanan Tunç Çağı’na tarihlendirdiğimiz merkezler yoğun olarak 

kalelerden oluşmaktadır. Eskiçağ kaleleri genellikle birbirlerini ve yol 

79 Kalmış, Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Ardahan, s. 122; Gökhan Kalmış, “Yeni Veriler 

Işığında Ardahan İlinin Eskiçağ Tarihi”, Türk Kültürüne Hizmet: Öğr. Gör. Sadiddin Öztürk’e 

Armağan, s. 92. 
80 Kemalettin Köroğlu, “1996 Yılı Artvin-Ardahan İlleri Yüzey Araştırması”, Araştırma 

Sonuçları Toplantısı, C. 1, S. 15, Ankara 1998, s. 136 vd.; Gülriz Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye 

Arkeolojik Yerleşmeleri- 6a-b Demir Çağları, İstanbul 2008, Ziyaret Kale. 
81 Kemalettin Köroğlu, “1996 Yılı Artvin-Ardahan İlleri Yüzey Araştırması”, Araştırma 

Sonuçları Toplantısı, C. 1, S. 15, Ankara 1998, s. Gülriz Kozbe-A. Ceylan vd. Türkiye 

Arkeolojik Yerleşmeleri- 6a-b Demir Çağları, İstanbul 2008, Ziyaret Kale. 
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güzergâhlarını, su kaynaklarını, verimli arazileri kontrol edecek şekilde 

yüksek rakımlı tepelere inşa edilmiştir. Geç Kalkolitik ve Tunç Çağı’nda inşa 

edilen bu kalelerin Demir Çağ ve Ortaçağ’da da onarılarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Özellikle Sengertepe Kalesi ve Akçakale birbirini gören 

konumda, Çıldır Gölü ve Kafkasya-Anadolu arasındaki karayolunu kontrol 

edecek şekilde inşa edilmiştir. Şeytan Kalesi ise Kür Vadisi ve çevresindeki 

verimli araziye hâkim bir noktada yer almaktadır. 

Yaptığımız yüzey araştırmaları esnasında tespit ettiğimiz merkezlerde 

pek çok kaçak kazı izi görülmüştür. Bölge Eskiçağ tarihinin 

aydınlatılmasında önemli veriler barındıran bu kalelerin, koruma altına 

alınması ve kalelerde sistemli kazılar yapılması gerekmektedir.  Yapılacak 

ilmî çalışmaların, Ardahan özelinde bölge Eskiçağının aydınlatılmasına 

katkıda bulunacağı kanaatindeyiz. 
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Fotoğraf 1. Ardahan ili Merkez ilçede tespit edilen merkezlerin 

fotoğrafları ve keramik örnekleri. 
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Fotoğraf 2. Ardahan ili Çıldır ilçesinde tespit edilen merkezlerin 

fotoğrafları ve keramik örnekleri. 
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Fotoğraf 3. Ardahan ili Hanak ilçesinde tespit edilen merkezlerin fotoğrafları ve 

keramik örnekleri. 
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KARS ARDAHAN HATTININ İLERİ 

KARAKOLU REVAN HANLIĞININ KURULUŞU 

VE HANLARI 

Hasan OKTAY* 

Keisuke WAKİZAKA** 

Giriş 

Rusya-İran-Osmanlı mücadelesinin Güney Kafkasya'daki kesişme 

noktası bu günkü Ermenistan'da kurulan Revan Hanlığı arazisinde olmuştur. 

Timur devrinde kurulan Revan şehri, Tiflis-Tebriz ticaret yolunun üzerinde 

çok önemli bir geçiş noktasıdır. Osmanlı-İran çekişmesinde zaman zaman el 

değiştirmesine rağmen İran Türklerinin kontrolünde daha çok kalmıştır. 

Osmanlı devleti Tiflis-Revan-Van- Tebriz-Bağdat hattını doğu sınırlarının 

korunması için planladığı bir hat olarak sürekli kontrol altında tutmaya 

çalışmıştır. Rusya'nın Kafkasları aşarak güneye inmeden önce Osmanlı İran 

çekişmesi Revan merkezli olmuştur. Ruslar bölgeye inerken yeni bir 

mücadele alanı ortaya çıkmış ve bu alan Revan olmuştur. 

Azerbaycan'ın Hanlıklar dönemi Azerbaycan tarihi açısından en 

karanlık dönemi oluştururken, aynı zamanda bir milli yapılanma döneminin 

başlandığının da habercisidir. Bölgedeki Osmanlı İran çekişmesi ortadan 

kalkmış, yerini birbiriyle çekişen Hanlıklara bırakmıştı. Bu Hanlıkların 

ahalisini genelde Timurlular, Akkoyunlular ve Safeviler tarafından 

Anadolu'dan bölgeye göçürülen aşiretler meydana getirmişti.1 Safeviler bu

* Prof.  Dr., Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı.

** Dr, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi, kafkassam  araştırmacısı, ORCİD: 0000-0002-

0438-5687 
1 Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 

1999. 
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aşiretleri kendi topraklarına yerleştirdikten sonra ıkta2 sistemini uygulayarak 

rahatlıkla buraların idaresini onlara teslim edip güvenlerini kazandıktan 

sonra Osmanlı devletine karşı bir güç olarak kullanmışlardır. Böylece 

aşiretler kendi varlıklarını sürdürme imkânı bulurken Safevi Devleti de her 

an hazır kuvvetlere sahip oluyordu. 

 Safevilerin3 Azerbaycan’da gerçekleştirdikleri sistem aynı zamanda 

aşiretlerin kendi iç işlerinde adeta bağımsız gibi davranmalarına sebebiyet 

vermiştir. Zira Safevilerin dağılmasından hemen sonra ıkta-tiyul toprakları 

beyleri Azerbaycan hanlıklarının kurulmasında birinci derecede etkili 

olmuşlar, hatta birçok hanlığın başına geçmişlerdir. Bu hanlık ve 

sultanlıkların birçoğu Nadir Şah'ın katlinden sonra meydana gelen buhranda 

Osmanlı Devletine iltica etmek istemişler, bunun gerçekleşememesi üzerine 

Osmanlı Devletine tâbiiyet bildirmişlerdir.4  

Anadolu’dan Azerbaycan topraklarına geçen bu aşiretler Selçuklu 

sonrası Anadolu’da meydana gelen siyasi ve sosyal buhranı yaşamışlardı. 

Onun için tatminsiz kitleler olarak suiistimal edilip,  yerleştikleri toprakları 

bırakmaları telkinine kapılarak yeni umutlarla yeni topraklara göçmüşlerdi. 

Geldikleri topraklardaki sosyal ve siyasi krizi adeta dondurarak canla başla 

Şahları için çalışmayı kendilerine şiar edindiler. Fakat onları daima sevk ve 

idare ederek yönlendiren mekanizma dağılınca ortaya çıkan durum 

karşısında güçlü bir birlik oluşturulamayarak aynı Anadolu’daki gibi küçük 

beyliklere bölündüler.5 Aynı zamanda her soyun siyasi kut6 gereği hâkim 

olma arzusu yine Azerbaycan topraklarında topyekûn bir devlet oluşumunu 

engellemiştir. Bunun yanında yıllardır hep bir Şah’a hizmet etmeyi 

kendilerine şiar edinen aşiretler kendi başlarına kaldıkları bir dönemde ruhi 

inkıraz yaşamamak, varlıklarını devam ettirebilmek için iç dünyalarına 

çekilerek hayatlarını sürdürme yolunu seçtiler.    

                                                        
2 Ikta sistemi için bakınız, :MUSTAFA DEMİRCİ; İKTÂ   إلقطاعKamu otoritesinin, tasarrufundaki 

arazi ve taşınmaz malların mülkiyet, işletme veya faydalanma hakkını kişilere tahsis etmesi. 

https://islamansiklopedisi. org.tr/ikta#1 
3 Oktay Efendiyev, Azerbaycan Safevi Devleti, İstanbul 2018. 
4 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Hattı Hümayun, BOAHH. nr. 156;153; 224; 225/b. 
5 Anadolu Beylikleri için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara, 1994. 
6 B. Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Ankara1979, s. 211; İ.Kafesoğlu, Türk Milli 

Kültürü, İstanbul 1984, s. 236-245. 
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Anadolu-Azerbaycan etkileşimi coğrafi konum itibariyle daima 

varoluş, esasen Anadolu, Azerbaycan üzerinden iskâna açılmıştır.   Bu 

etkileşim ve rekabet bölgede güçlü bir devletin hâkim olmasını engelleyerek 

büyük bir boşluğun doğmasına sebep olmuştur. Esasında Anadolu ile 

Azerbaycan coğrafi konum itibariyle bir bütün arz ettiğinden stratejik 

bakımdan bu topraklarda bir devletin hâkim olması daha uygundur. Aksi 

takdirde kurulacak devletlerin ve ya hanlıkların tabii savunma sınırlarını tesis 

etmeleri hayli zor olacaktır. 

Nadir Şah'ın7 bir suikast sonucu öldürülmesini müteakip 1747 den

sonra Azerbaycan topraklarında meydana gelen hâkimiyet boşluğu yeni 

siyasi kuruluşlara zemin hazırladı. Azerbaycan topraklarında bulunan 

İran/Kaçar/Türk kuvvetleri başkentteki iktidar mücadeleleri yüzünden 

buralardan çekilirlerken8 daha önce istiklallerini kazanmış olan Kuba ve

Talış Hanlıkları, yeni kurulacak Azerbaycan Hanlıklarına model teşkil etti.9

 Azerbaycan topraklarında bu arada Revan bölgesinde hemen hemen 

her önemli merkezde bir hanlık ortaya çıkmıştır. Bunlar:  Karabağ, Şeki, 

Şirvan, Gence, Bakü, Nahcıvan, Derbend, Tebriz,   Urmiye, Erdebil, Maku, 

Maraga, Hoy ve Karadağ Hanlığı ile Revan Hanlığıdır. Bu hanlıkların 

yanında hanlıkların bünyesinde olmak üzere küçük sultanlıklardan teşekkül 

etmişlerdir ki bunlar da Azerbaycan Hanlıklarından sayılırlar.10

Revan Hanlığının Kuruluşu 

Nadir Şah'ın katlinden sonra İran'ın içişleri tekrar karışmış ise de bu 

sefer Osmanlı devleti herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Bundan 

7Azmi Özcan, NÂDİR ŞAH  نادر شاه (ö. 1160/1747) İran’da Avşarlılar hanedanının kurucusu ve ilk 

hükümdarı (1736-1747). https://islamansiklopedisi.org.tr/nadir-sah--iran 
8 Abbasgulu Ağa Bakihanov, Gülistan-i İrem , s. 159. 
9Abdullayev, Azerbaidzhan v XVIII veke i Vzaimootnosheniiakh Rossici, Bakü 1965, s. 86, 
10Azerbaycan Hanlıkları için bak, Z. Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, Bakü 1994, s.522-568; 

Reşitbey İsmailov, Azerbaycanm Tarihi, Bakü 1993, s.77- 89; Azerbaycan Tarihi, En eski 

devirlerden XX. asrın evveline dek, Bakü 1993. s. 195; A. Caferoğlu, Azerbaycan, İstanbul 1940, 

s. 18-22; Ayn .Müel, "Azerbaycan Türkleri", Türk Kültürü, Ankara 1966, yıl V, sayı 54;

Abdullayev, age, s. 85-119;R. Şabanoğlu, Azerbaycan Hanlıkları, Bakü 1926, s. 35-75;H. delili, 

XVIII. asrın ikinci yarısında cenubi Azerbaycan Hanlıkları, Bakü 1979, s. 45-112; Butkov,

Materyalı Alya Novoy İstoryKafkaza, Petersburg1869;Bournoutson, Eastern Armenia in the 

Last Desades of Persia Rule 1807-1828a Politıcıaland socıaeconomic Study of the Khanete  

Malibu 1982;Osmanlı Devletiyle Azerbaycan Türk Hanlıklarını Arasındaki Münasebetlere 

Dair Arşiv Belgeleri, I-II, Ankara 1992. 
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istifade ile Saadlu, Kaçar, Rumlu aşiretlerinin önderliğinde istiklalini ilan 

eden diğer Azerbaycan hanlıklarıyla birlikte Revan da müstakil bir Türk 

beyliğinin merkezini teşkil etmiştir. Revan Osmanlı-İran Türkleri 

çekişmelerinde sık sık el değiştirdiğinden XVIII. yüzyıla kadar istikrarlı bir 

yönetime kavuşamamıştı.11 Bu yüzyılda ortaya çıkan Hanlık yönetimi bu 

istikrarı tesis etme gayreti içerisine girdi.  

Nadir Şah öldürülmesiyle başlayan kargaşadan istifade eden Revan 

bölgesindeki Kaçar oymakları şehrin hâkimiyetini ele geçirerek Hanlığı tesis 

ettiler. Fakat İran'da hâkimiyeti elinde bulunduran Afşar hanedanına karşı 

durabilmek, bağımsızlıklarını devam ettirebilmek için başlarına güçlü bir 

idareci arayışları başladı. Tebriz'deki taht kavgalarında Sam Mirza’ya karşı 

galip gelen Emiraslan han Tebriz’de iktidarını kuvvetlendirebilmek için 

bağımsız bir devlet oluşturma niyetinde idi.12 Bunun için aceleyle 

bağımsızlıklarını ilan eden Azerbaycan bölgesindeki hanlarını kendine 

bağlayabilmek için faaliyete başlar. Emiraslan han Erdebil ve Karadağ 

hanlıklarını kendine bağlasa da Şeki hanı Hacı Çelebi ile giriştiği 

mücadelede yenilgiye uğrar ve Revan’a çekilir. Bu devirde Revan ahalisi 

bağımsızlıklarını yeni ilan etmişti. Başkent Tebriz’e göre bu hareket bir isyan 

şeklinde algılandığından Emiraslan han Revan’daki bu isyanı bastırma kararı 

aldı. O, Afşar beylerinden olan Mir Mеhdi hanı askerle Revan’a gönderdi.  

Lakin Emiraslan hanın siyasetinden memnun olmayan Mir Mеhdi han 

Revanlılarla anlaşarak onlarla birleşir ve isyanın başına geçer.  Böylece 

Revanlılar yеni kurulmuş hanlığı yıkılmaktan korumuş oldular, Mir Mеhdi 

han Afşar (1747-1752)  Han olarak kabul edilerek bağımsız Revan 

Hanlığının ilk Hanı olur.13 

Muhtelif kaynakların tasvirlerinde Revan Hanlığının Araz çayının 

esasen sol sahilinde, kısmen ise sağ sahilinde yerleştiğini görmek 

mümkündür.14  61°- 64° doğu uzunluk dairesi ve 41°-39° kuzey en dairesi 

arasında yerleşen Revan Hanlığı mümbit Ağrı vadisini sınırları içine almakla 

                                                        
11 R. A. Süheyl Ünver, “ Dördüncü Sultan Muradın Revan seferi kronolojisi”,  TTK Belleten.  
12 Алиев Ф.М. Антииранские выступления и боръба против турецкой  оккупации  в  

Азербайджане  в  первой  половине  KВЫЫЫ века. Баку, 1975, s .221. 
13 Tadhkirat-al-muluk, A manuel of Safavid administration (circa 1137) 1725. Translated and 

expained by V.Minorsky. London,  1943. S.93.Hasan Oktay, Revan Hanlığı, Malatya 1997.  
14 Revan Hanlığının Rusya tarafından işgalinden sonra tertip olunmuş haritalarda Hanlığın 

arazisinin Araz çayının her iki sahilinde yerleştiğini görmek mümkündür     
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kuzeyden Şöregel, Pembek, Şemşeddil, Gazah sultanlıkları, kuzey-doğudan 

Gence, doğudan Garabağ ve Nahçıvan Hanlıkları, güneyden Hoy Hanlığı, 

Maku Hanlığı ve Bayazid Paşalığı, batıdan Kağızman ve Kars Paşalıkları ile 

sınırdaş idi. Revan hanlığının arazisi 11,000 km kare civarında bir toprak 

üzerinde kurulmuştur.15

Mir Mehdi Han Kasımlı Afşar 

Revanı bağımsız bir hanlık olarak kuran Mir Mеhdi han (1747-1752) 

ilk iş olarak hanlığın arazisini genişletmek için komşu hanlıklara seferler yaptı. 

Zira Nadir Şah sonrası kargaşa yaşayan bölge hanlıkları yağma ve talan ile 

sağa sola saldırmaktalar, birbirlerinin topraklarına göz dikmekteydiler.  O, 

1748 yılı başlarında Urmiye hanlığına hücum etti.   Urmiye hanı Fethali han 

Afşar’ı yenilgiye uğratan Mehdi Han Fethali han ile bir anlaşma yaparak 

Revan Hanlığının ilk başarısını ortaya koymuştur.16 Bu çarpışmadan sonra

Mehdi han süratle başında bulunduğu Hanlığı kurumsallaştırma çalışmalarına 

başlamıştır. Safevi devlet teşkilatı ve vergi sitemini uyulamaya koymak ilk 

etapta en akılcı ve pratik bir çözüm olarak görmüştür.  

Bu uygulamaların sağlıklı bir biçimde devam etmesi için bölgede 

huzur ve sükûnun hâkim olması gerekmektedir. Fakat yeni kurulmuş olan 

Revan hanlığı komşu devletler arasında kavga alanına çevrildi.   1747-50 

yılların sonlarında taç-taht uğrunda kavgalar ayyuka çıktığından Güney 

Kafkasya’da da asayiş bozulmuştu. Bölgedeki bu kargaşadan yararlanmak 

isteyenlerin olması normaldir. Tiflis merkezli faaliyet gösteren Kartli-

Kahetiya çarları II. Tеymuraz ve oğlu II. İrakli, diğer taraftan ise Karabağ hanı 

Penahali han arasında bölgede nüfuz mücadelesi kavgalarına başlamakta 

gecikmediler.  Özellikle,  Revan,  Gence, Nahçıvan hanlıkları sık sık Kartli-

Kahetiya çarlığının hücumlarına maruz kalıyordu.17

Revanı kendine tabi kılma niyetinde olan çar Tеymuraz ve oğlu 

İrakli bunun için her tür vasıtadan istifade ediyorlardı. Hanlığın 

sakinlerinden bazı Ermeniler Kartli-Kahetiya sarayı ile gizli bir temas 

kurarak Gürcülerin dikkatini Revan’a çekmeye çalışıyorlardı.  Devrin önemli 

kaynakları "Revan ve Gence'den olan Ermeniler Ağustos 1749 yılı 

15 S. Esedov, s. 125. 
16 Hasan Ali Delili,Cenubi Azerbaycan Hanlıkları Bakü, 1984, s,111. 
17 Mirza Cevanşir Karabaği, Karabağ Tarihi,Bakü, 1989, s,161. 
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başlarında çarın yanına gelerek çar Tеymuraz’a tabi olacaklarını ve beş bin 

ruble meblağında vergi vereceklerini vaat ettiler».18 Şeklinde bir malumat 

vermektedir.  

Ermenilerin bu hareketi Revan hanının dikkatinden kaçmıyordu.  Mir 

Mеhdi han Kartli-Kahetiya sarayı ile gizli ilişki kuran Ermenileri 

cezalandırmaya karar vermişti. Onun bu niyeti Kartli-Kahetiya sarayının 

dikkatini çekmiş,  Revanın iç işlerine karışmak için bahane arayan çar 

Tеymuraz Ermenilerin müracaatından yararlanarak Eylül 1749’da 25 bin 

kişilik bir ordu ile Revana hareket etti.   29 Eylül’de Gürcü askeri bir köyü 

işgal ederek buraya karargâh kurdular. Mukavemet göstermek iktidarında 

olmayan Mir Mеhdi han Ermenilere karşı harekâttan vazgeçer ve çar 

Tеymuraz ile barış yapar.   22 Kasım'da Gürcü askerleri Revan Hanlığı 

arazisini terk ederek geri dönerler.19   

Kartli-Kahetiya çarlarının her fırsatta komşu Azerbaycan hanlarının 

dâhili işine karışması hanlıkların huzursuzluğuna sebep oluyordu. Bu 

durumdan istifade etmek isteyen hanlıklar da yok değildi.  Komşu 

Azerbaycan hanlarını kendine tabi kılmak isteyen Karabağ hanı idi. Karabağ 

Hanı Penahali han Azerbaycan bölgesinde iktidar mücadelesinde Kartli- 

Kahetiya çarlığını etkisizleştirmek istiyordu. Bu maksadı ile Aralık 1749’da 

Genceli Şahvеrdi han, Şekili Hacı Çelebi han, Gebeleli Ağamali han, Muğanlı  

Seferali  ve  Şamahılı  Hacı   Muhammed Ali  hanla  ittifak yaparak Kartli-

Kahetiyaya hücum etmeğe karara verdiler.20 Bu harekâtın Revan için iyi bir 

şekilde sonuçlanmayacağına karar veren Revan hanı tarafından haberdar 

edilen İrakli müttefiklerin hücumunu savuşturmak için zamanında tedbir aldı. 

Neticede Martkubi ve Didopisiali köylerinde meydana gelen çarpışmada 

müttefik askerleri yenilgiye uğradılar.21 

Bu hadisede Revan hanının Kartli-Kahetiya çarlığına yardım 

etmesinin diğer bir sebebi de Penahali han Kartli-Kahetiya arazisine hücum 

                                                        
18Armyano-russkie otnoşeniya vo vtorom tridçatileii Veka, Sbornik Dokumentov,İzdatelstvo 

Arm.SSR, Erivan, 1978, s,241 
19 Армяно-русские   отношения   во   втором   тридцатилетии  KВЫЫЫ  века.  

Сборник  документов.  т.  ЫЫЫ.,  Изда-во  АН; Арм.ССР, Ериван, 1978, s.241. 
20 Армяно-русские   отношения   во   втором   тридцатилетии  KВЫЫЫ  века.  

Сборник  документов.  т.  ЫЫЫ.,  Изда-во  АН; Арм.ССР, Ериван, 1978,  s.239.   
21 Zеynaloğlu C. Muhtasar Azerbaycan Tarihi, Bakı, 1992, s,75; Бутков П.Г. Материалы для 

новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г. в 3-k т. СПб., 1869,  c.1,236-237. 
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etmeden önce oğlu ve kardeşinin kumandanlığı altında 4.000 kişilik askeri 

yağma maksadıyla ittifaklarına katılmayan Revan hanlığına göndermişti. 

Revan şehrine ve Ecmiadzin kilisesine kadar ilerleyen Karabağ askeri bu 

harekâtta çok sayıda esir ve mal elde etmişti. Bu hücumun karşısında ne 

yapacaklarını şaşıran Revanlılar II.  İrakli'ye elçi göndererek yardım istedi. 

Zamanında yardıma yetişen Kahetiya çarı geri dönen Karabağ askerine 

hücum ederek yenilgiye uğrattı.  Neticede Penahali hanın oğlu ve kardeşi 

başta olmak üzere birçok Karabağlı öldürüldü,  onlardan pek az bir kısmı geri 

dönebildiler.22

Karabağlıların çapul maksadıyla Revan arazisine saldırmaları ilk 

değildi.  Nadir şah öldürüldükten sonra Karabağ’da hanlığını ilan eden 

Penahali han oluşturduğu ordusuyla Şirvan, Şeki, Gence, Revan vilayetlerini 

sık sık yağma ve talan ediyordu.23

Bu hadise Revan hanlığı ile Kartli-Kahetiya çarlığı arasında olan 

münasebetleri başlatmıştı. Revan hanlığında kuruluş aşamasında bir rahatlık 

huzur zemini oluşamadı. Sürekli mücadele hanlığın müesseseleşmesine engel 

oluyordu.   

İran Türkleri arasında taht kavgaları devam ederken Tebriz hâkimi 

Muhammed han Afşar bağımsız siyaset yürütmeye başladı. O,  Kartli- 

Kahetiya çarlığı da dâhil olmakla komşu hanlıkları ve Revan Hanlığını 

kendine tabi kılmak için harekete geçti. Öncece Kartli-Kahetiya sarayına elçi 

gönderen Muhammed han, çar Tеymuraz’a kendisine tabi olmasını talep 

eder.  Lakin çar Tеymuraz onun gönderdiği elçileri kabul etmemişti.  Red 

cevabı alan Tebriz hâkimi Kartli-Kahetiyaya karşı bir cezalandırma seferine 

çıkmaya hazırlandı. Bunun için öncelikle Revan’a hücum etmesi gerekiyordu. 

1750 yazında Muhammed han 30 bin kişilik askeri ilk önce Revan hanlığı 

arazisine dâhil olur. Revan arazisine hücuma geçen asker burada yağma ile 

meşgul olmağa başladı. Bu yağma ve çapul hücumu karşısında aciz kalan 

22 Армяно-русские   отношения   во   втором   тридцатилетии  KВЫЫЫ  века.  

Сборник  документов.  т.  ЫЫЫ.,  Изда-во  АН ; Арм.ССР, Ериван, 1978,  s,239; Бутков П.Г. 

Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г. в 3 -k т. СПб., 1869.,  c.1,387-

388. 
23 Karabaği Mirza Camal Cavanşir, Karabağ Tarihi, Karabağnameler I , kitap, Bakı, 1989, s,111. 
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Revanlılar yine yardım için Kartli-Kahetiya sarayına müracaat etmek zorunda 

kaldılar.24   

Revan üzerinde nüfuz kurmak için en küçük fırsattan yararlanmak için 

can atan çar Tеymuraz ve oğlu İrakli askerle Revan’a gelir.  Tebriz 

askerleriyle Gürcü askerleri arasında meydana gelen çarpışmada mağlûp olan 

Tebriz hâkimi Muhammed han Gernibasar mahallindeki Kvirob  (Korvirab) 

kalesine sığınır.  İrakli askeri ile Muhammed hanı takip ederek kaleyi ele 

geçirir ve hanın ailesi esir alınır, hanın hazinesi müsadere edilir.25 Fakat 

Tebriz hâkimi bu hadiseden sağ salim kurtulmasına rağmen Tebriz ahalisinin 

çıkardıkları isyan neticesinde öldürülür.26 İrakli'nin Revan hanlığına bu 

yardımı mukabilinde Revanlılar Kartli-Kahetiya çarlığına her yıl kırk bin 

ruble verecek ve aynı zamanda Revan şehrinde çarın elçisi sürekli 

oturacaktı.27 Bu anlaşma ile bir anlamda Revan hanlığının Gürcülerin 

kontrolüne girdiği de söylenebilir.  

Revan hanlığı bu tehlikeden kurtulsa da çok geçmeden yеni bir tehlike ile 

karşı karşıya kalır. Azerbaycan'da ve İran’da meydana gelen hadiselerde 

taht iddiasında bulunanlardan biri olan Urmiyelı Fethali han Afşar askeri 

yönden güçlenerek aceleyle komşu Azerbaycan hanlarını bir merkez 

etrafında birleştirme siyasetine başladı. O, önce Tebriz'i ele geçirdi. 28 

Bundan sonra Fethali han Revan Hanı Mir Mеhdi handan intikam alma 

hırsına kapılmıştı. Fethali han Afşar niyetini hayata geçirmek için Nadir şahın 

eski beylerinden Azad hanı yanına çağırdı.29 

Urmiyeli Fethali Han Afşar Azerbaycan hanlarına fermanlar  

göndererek kendisine tabi olmalarını talep etti.  Lakin onun bu daveti hanlar 

                                                        
24 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т.1, Тифлис,1907, s,13; 

Кикодзе Г. Ираклий второй. Тблиси, Изд-во, «Заря Восток»,  1945,s ,33. 
25  Шопен И. Исторический памятник состаяния Армянской об  ластии в эпоkу ее 

присоединения к Российской империи. СПБ,  1852, s ,162; Кишмишев С.О. Поkоды Надир 

шаkа в Герат, Кандагар, Индию и событя в Персии после его смерти. Тифлис, Из-во  

Военно-историческим отд., 1889, s,47. 
26 Hasanali Delili Azerbaycan'ın Güney Hanlıkları (XVIII. asrın ikinci yarısında). Bakı,  1979,  

s,109. 
27 Шопен И. Исторический памятник состаяния Армянской областии в эпоkу ее 

присоединения к Российской империи. СПБ,  1852, s,162; Эсадзе С. Историческая записка 

об управлении Кавказом. Т.1,  Тифлис,1907, s ,13. 
28 Hasanali Delili, Azerbaycan'ın Güney Hanlıkları (XVIII. asrın ikinciyarısında). s ,117.   
29 Hasanali Delili, Azerbaycan'ın Güney Hanlıkları (XVIII. asrın ikinciyarısında). s,109. 
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tarafından reddedildi. Onun gönderdiği elçiler Revan hanlığından da eli boş 

dönmüştü. Bir taraftan bu gelişme, diğer taraftan ise Revan hanlığının 

kurulmasıyla Urmiye'ye yaptıkları seferi Fethali hanın intikam için Revana 

asker göndermesine sebep oldu. Onun emriyle Azad han 1751 yılı sonlarında 

komutanlarından Musa hanın komutasında askerini Revana gönderdi. Revan 

kalesi muhasaraya alınır.30 Revanlılar Mir Mеhdi hanın idaresinde kaleye

sığınarak güçlü müdafaaya başlamakta gecikmediler. 

Şehirde yaşayan bazı Ermeniler ise gelişmelerden korkarak yeniden 

Kartli -Kahetiya çarı Tеymuraz’a bu durumu anlatmak ve yardım talep etmek 

için müracaat ettiler.31 Revan üzerinde tesis ettiği etkiyi kaybetmek

istemeyen çar Tеymuraz bu müracaattan istifade ederek oğlu İrakli’nin 

komutasında Revan'a beş bin kişilik asker gönderdi.32  Gürcü askerlerinin

terkibinde Kazak ve Borçalı bölgesinden olan Azerbaycan Türklerinin 

süvari birlikleri de bulunmaktaydı.33

Ahalinin güçlü mukavemeti ve diğer taraftan İrakli’nin kumandası 

altında zamanında yetişen yardım Musa hanı Revan kalesinin muhasarasından 

vazgeçmeye mecbur eder. Musa hanın geri çekildiğini duyan Azad han on 

sekiz bin kişiden oluşan askeriyle Araz çayını geçerek Garni çayının 

kenarında ordugâhını kurdu.  Azad hanın 12 büyük topu, 200 küçük topu olan 

40.000 askere sahip olduğu bildirilmektedir.34 Diğerlerinde ise 30 binlik

askere sahip olduğu kaydedilmektedir.35 Bu haberi duyan İrakli, Azad handan

çekinerek askeri ile Kırkbulak dağlarına çekildi. Çok geçmeden taraflar 

arasında savaş başladı.  Beklenmedik bir şekilde bu vuruşmada Azad hanın 

askeri yenilgiye uğrayarak gеri çekilir.  II. İrakli ise Kartli- Kahetiyaya geri 

döndü. Bu haberi duyan Urmiyeli Fethali han ihtiyat kuvvetlerini Azad hanın 

30Шопен И. Исторический памятник состаяния Армянской областии в эпоkу ее 

присоединения к Российской империи. СПБ,  1852,s,163. 
31 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г. в 3 -k т. СПб., 

1869. c.1,  s.238.   
32Кишмишев С.О. Поkоды Надир шаkа в Герат, Кандагар, Индию и событя в Персии 

после его смерти. Тифлис, Из-во Военно-историческим отд., 1889, s,48. 
33  Musevi M. Orta esr Azerbaycan tarihine dair Fars dilli belgeler, Bakı, 1977, s, 237. 
34 Шопен И. Исторический памятник состаяния Армянской областии в эпоkу ее 

присоединения к Российской империи. СПБ, 1852,s ,163. 
35 Давид. Краткая история Грузии, с предисл. К.Н.Бегичева. Тифлис, 1893.  s,47. Бутков 

П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г. в 3 -k т. СПб., 1869, 

c.1,s,238.
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yardımına gönderdi. İlave yardım alan Azad han Kartli-Kahetiyaya hücum 

etti. Tekrar başlayan savaş neticesinde II.  İrakli'nin askeri yenilgiye 

uğradı.36 Mağlûp olan II.  İrakli teslim olmak mecburiyetinde kaldı.  İtaat 

alameti olarak çar,  Fethali hana girovlar37  vermişti. Girovların terkibine II.  

İrakli'nin kız kardeşi, Zalbey ve Aslan bey adlı iki Gürcü prensi olmakla 200 

iyi yetişmiş asker de dahil idi. Galip gelen Azad han bu hadiseden sonra 

Revanda Mir Mеhdi hanı iktidardan uzaklaştırarak elçisi Halil hanı buraya 

hakim tayin etmişti.  

Halil Han 

Revan'da meydana gelen bu taht değişikliğini Ermeni kaynakları da 

tasdik ediyordu.   «İbrahim şahın ölümünden sonra İran şahlığı sükût etti ve 

bir kaç yıl ülkeyi Azad han idare eder. O,  Gatalikoslar Minas ve Alеksandrın 

ricası ile "Mukaddes taht-tac»ı onların mülkiyeti ilan etmişti.  Azad han 

tarafından bizim ülkemize tayin olunmuş Halil han da mektupla «Mukaddes 

taht -tac»ın vakıf mülkiyetine geçmesini iki defa tasdik еtmişti".38 Revan 

üzerine giden Azad han bir müddet burada kaldıktan sonra Özbek Halil 

hanı burada Han tayin etti. Halil han 1752-1755 yılları arasında Revanda 

iktidarda kaldı.39 

Burada bir ayrıntıya dikkat etmek gerekmektedir. Halil Han Hanlık 

tahtına otururken ikili bir yönetim olduğu anlaşılmaktadır. Nadir Şah Revan 

beylerbeyliğini lağvedip direk Tebriz’e bağladığı dönemlerde Revan 

yöneticisi olan Hasan Ali Han Kaçar'ın adı sık sık belgelerde Revan Hanı 

olarak geçmektedir. Hatta aşağıda da görüleceği gibi İrakli ile görüşmeye 

giden Hasan Ali Handır.  Revan’da hâkimiyetini kuvvetlendiren Halil han 

bağımsız siyaset yürüterek Azerbaycan'ın bazı hanları ile birlikte Kartli-

Kahetiya çarlığına karşı ciddi sayılabilecek akınlar yapmaya başladı.  II. İrakli 

Azerbaycan hanlarının aralarındaki ihtilaflardan istifade ederek onları 

kendine tabi kılmak istiyordu.   

                                                        
36  Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г. в 3 -k т. СПб., 

1869.   c.1,  s,.238.   
37 Rehin; savaşta veya yapılan barışta güvenlik için verilen kişi veya kişilere girov verme denir. 

Azerbaycan coğrafyasında bu tür ilişkiler sık sık kullanılmaktadır 
38 Ериванци С.Джанбр, Москва,"Из-во Восточной литерату-ры", 1958, s ,207 
39 Сборник  материалов  для  описания  местнотей  и  племен Кавказа, выпуск 1. Тифлис, 

1881.s,5. 
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Özellikle O, Şeki hanı Hacı Çelebi’nin günden güne artan 

şöhretinden rahatsız oluyordu. Azerbaycan'ın bazı hanları da Hacı Çelebinin 

güçlenmesini istemiyorlardı. Bu durumu görüp değerlendirmek isteyen II. 

İrakli gelişmelerden rahatsız olan hanları meşveret için Gence yakınlarında 

görüşmeğe davet eder. "Bu zaman Kartli-Kahetiya çarı II. İrakli Hacı 

Çelebiye karşı ittifak bahanesiyle Genceli Şahvеrdi hanı, Karabağlı Penahali 

hanı, Karadağlı Kazım hanı, Revanlı Hasan Ali hanı, Nahçıvanlı 

Haydarkulu hanı Gence yakınlığında görüşmeye davet eder".40 Burada

toplanan Azerbaycan hanlarını ani bir hamle ile yakalayan II.  İrakli hepsini 

hapsetti. 21 Mart 1752’de meydana gelen bu hareketle İrakli bölgede 

hâkimiyetini oldukça kuvvetleneceğini hesap ediyordu.41

II. İrakli'nin bu hareketinden haber alan Hacı Çelebi onu takip еderek

Kızılkaya mevkiinde sıkıştırarak Gürcü askerlerini mağlûp еtmiş,  ve 

tutuklanan hanları serbest bıraktırmıştı.42

Halil hanın hâkimiyeti yıllarında Revan hanlığı Dağıstanlıların güçlü 

hücumuna maruz kalmıştı. 1754-1755 yıllarında Avar hanı Mürsel hanın 

kumandası altında Dağıstan askerleri Kartli-Kahetiya arazisine saldırarak 

oradan Revan hanlığı arazisine hücum ettiler.43 Dağıstan askeri bu

harekâtında hanlığın kuzey köyleri yağmalandı. Özellikle, Göyçe,  Dereçiçek, 

Kırkbulak ve Abaran’a büyük darbe indirmişlerdi.44

Dağıstan askerlerinin bu talan ve yağma harekâtı Halil hanın nüfuzunu 

halk arasında tartışılmaya başlamasına sebep oldu. Diğer taraftan Halil hanın 

40 Бакиkанов А. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991, s.156; Mirza Adıgüzel bey, Karabağname 

Karabağnameler, I kitab, Bakı, 1989,  s ,42;  İsmailov R. Azerbaycan  Tarihi. Bakı,1993, s,78; 

Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в KВЫЫЫ веке. Из-во АН Азерб. ССР, 

Баку, 1948,s ,123. 
41 Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в KВЫЫЫ веке. Из-во АН Азерб. ССР, 

Баку, 1948, s,124. 
42 Reşitbey İsmailov,   Azerbaycan Tarihi, Bakı, 1993,  s,15; Musevi M. Orta esr Azerbaycan tarihine 

dair Fars dilli belgeler, Bakı, 1977, s ,43; Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в 

KВЫЫЫ  веке. Из-во АН Азерб. ССР, Баку, 1948, s ,123; Revan Eyaletinin İcmal Defteri. 

Araştırma, Tercüme, Kayıt ve  İlavelerin Müellifleri akadеmik Z.Bünyadov ve t.е.n. Memmedov H 

(Karamanlı). Bakı, 1996, s,57-58 . 
43 Араратский  Артемий.  Жизнъ  Артемия  Араратского,  (две части в одном томе). Москва, 

Изда-во «Наука», 1981,s,10 Очерки истории СССР, KВЫЫЫ в. вторая половина. Москва, 

ИЗД-во АН СССР, 1956, s,720; Кикодзе Г. Ираклий второй. Тблиси, Изд-во,«Заря Восток», 

1945,s ,37-38. 
44 Шопен И. Исторический памятник состаяния Армянской областии в эпоkу ее 

присоединения к Российской империи. СПБ,  1852, s ,161. 
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himayedarı Azad hanın taht-tac uğrunda Kerim han Zend ile giriştiği 

mücadeleden istifade еden Revanlılar 1755 yılında ona karşı isyan başlattı. 

İsyana halk arasında büyük nüfuza sahip Hasan Ali han Kaçar öncülük 

ediyordu. İsyan neticesinde Halil han iktidardan uzaklaştırılır, onun yerine 

Hasan Ali han Kaçar (1755-1759)  hâkimiyeti ele geçirdi.45  Hasan Ali Han 

hakkında kaynaklardan kayda değer bir bilgiye rastlanmamakla beraber onun 

Revan’da çok sevilen bir kişiliğe sahip olduğu ve iktidara geldiğinde ise 

gözlerine mil çekilmiş olduğundan görme engelli olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaçar aşiretine mensup olan Hasan Ali Hanın Revan’da Kaçar hanedanının 

iktidara gelmesini sağlamış oluyordu. 1759 yılının başlarında öldüğü sanılan 

Hasan Ali'nin yerine Hüseyin Ali Han geçmiştir. 

Hüseyin Ali Han Kaçar (1759-24 Kasım 1783) 

Hüseyin Ali Han devri Gürcülerle mücadele içinde geçmiştir. 9 Kasım 

1783 de ölünce 15 yaşındaki oğlu Gulam Ali, babasının cenaze işleriyle 

uğraşırken Revan’ın ileri gelenleri kaleyi ele geçirerek İsmi Han adında 

zengin ve hatırı sayılır birisini han olarak seçmişlerdi.46 Halkın bu tercihinin 

sebebi Hüseyin Ali Han’ın Tiflis Han’ı İrakli ile bir anlaşma yapmış 

olmasıdır.47  

Revan Hanlığında bir yanda ırsen tevarüs yoluyla Gulam Ali öbür 

yandan halkın seçtiği İsmi Han'ın iktidar sahibi olarak ortaya çıkması bir 

karışıklığı da beraberinde getirecektir. Ancak iktidar mücadelesinin 

başlayacağı sırada beliren dış tehdit buna fırsat tanımadı. Zira baştan beri 

Revan'da gözü olan Gürcistan'ın bir kısmını kontrol eden Tiflis Han'ı İrakli 

Han harekete geçmiş, daha Hasan Ali Han zamanında bir kez kuşattığı ama 

Osmanlı'nın araya girmesiyle çekilmek zorunda kaldığı48 Revan üzerindeki 

emellerini tatbik safhasına sokmuştur. İrakli Han'ı tahrik eden diğer bir 

unsurda Rusların verdiği destektir.49 Nitekim Ruslar daha XVI. yy’dan 

itibaren Gürcülerle temasa geçmişler ve din birliğinin sağladığı imkânları en 

iyi bir şekilde kullanarak ileride bölgede girişecekleri hareketlerde 

                                                        
45 Ериванци С.Джанбр. Москва, «Из-во Восточной литературы», 1958, s ,207-208. 
46 BOAHH, nr.  324-G. 
47 BOAHH, nr. 860. 13 ZA 1198/28 eylül 1784de Çıldır Valisi vezir Süleyman Paşa tarafından 

varid olan tahriratın hülasasıdır. 
48 BOAHH, nr.  324-G. 
49 BOAHH, nr. 324-J. 
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Gürcistan'ı bir ileri karakol haline getirmeye başlamışlardı.50 Osmanlının

bunu önlemek yolundaki çabaları netice vermemesi, 51 Rusların işini

kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla İrakli Han Revan topraklarına saldırırken üç 

bin kadar Rus askeri de Tiflis'e gelmiş bulunuyordu.52

Gulam Ali Han  (1783 10 Ocak 1784) 

Hüseyin Ali Han’ın oğlu olup, Revan Hanlığının da tabi varisi olan 

Gulam Ali Han babasının cenaze işlerini bitirmesini müteakip duruma hâkim 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu arada halkın seçtiği İsmi Han hakkında herhangi 

bir malumata rastlanılmamaktadır. Ancak Gulam Ali Han'ında İrakli ile iyi 

ilişkiler tesis etmek istediği anlaşılmaktadır. Bunun ve Hasan Ali Han'ın 

Tiflis Han'ı İrakli ile iyi geçinmek istemelerinin aynı sebepten kaynaklandığı 

söylenebilir. Bu da İrakli'nin Ruslardan aldığı destekle ortaya koyduğu güç 

olmalıdır. 

Gerek Hasan Ali Han ve gerek oğlunun İrakli ile olan 

münasebetlerinden Revan Hanlığının Gürcistan'ın bir nevi vassalı durumuna 

geldiğini söylemek mümkündür. Ancak bu hususu tam olarak teyit belgelere 

sahip değiliz. Daha sonraki gelişmelere bakıldığında bu duruma tepki 

gösteren halkı Osmanlı kışkırttığı görülmektedir. 53

Halkın Osmanlıya meyletmesine rağmen hanedan mensuplarının 

halkın iradesi dışında hareket etmek isteyişleri bu dönemde İran'da meydana 

gelen gelişmelerle irtibatlandırmak daha doğru olur. Zira İran'ın başına geçen 

idarecilerle Revan Hanlığı aynı Türk aşireti, Kaçarlara dayanmaktaydı. 

Ancak İran'daki iktidarın daha istikrara kavuşmamış olması Gürcülere karşı 

Revan hanlığını önemli bir destekten mahrum bırakmış olmalıdır.  

 Revan'da duruma hâkim olan Gulam Ali'nin de İrakli ile uyum 

içerisinde varlığını sürdürme çabaları halkın ayaklanmasına ve hanın da 

ölümüyle bitecek bir isyana sebep olacaktır. Gulam Ali Revan meydanında 

7 Haziran 1784 tarihinde öldürülmüştür. Daha sonra Ahmet han zamanında 

50 N. Gvosdev, "The Russian Empire and the Georgian Orthodokx Church in the FırstDecades of 

Imperial Rule,1801-30", Central Asian Survey, XIV, 1995, s. 409.  
51 H. İnalcık, "Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanal Teşebbüsü", Belleten XII/46, 

Ankara 1948, s. 319 
52 BOAHH, nr., 324-B. 
53 BOAHH, nr. 860. 
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da görüleceği üzere bu isyanda da Osmanlı devletinin Bayazıd mutasarrıfı 

İshak Paşa'nın kışkırtmaları etkili olmuştur. 54  

Ahmet Han, 1784 

Gulam Ali Han katledildikten sonra yerine yine aynı aileden kardeşi 

Ahmed Han geçirildi.  Ancak Gulam Ali Han'ın kardeşi olan bu kişinin de 

babası ve ağabeyinin yolundan giderek İrakli ile irtibatını sürdürmesi tekrar 

dış tahriklere sebep oldu.55 Neticede Osmanlı devletinin Bayezıd mutasarrıfı 

İshak Paşa ile Hoy Hanı Ahmed Han’ın halkı kışkırtmaya başladılar. Revan 

hanı halkı teskinde gerekli dirayeti gösteremediğinden çok kısa bir süre sonra 

ortaya çıkan bir ayaklanma sonunda oda ağabeyi gibi öldürülmekten 

kurtulamadı.56 

Muhammet Han  

(Gulamali Hanın kardeşi 28 Eylül 1784-1805) 

Yaklaşık sekiz aylık iktidarı süresince bekleneni veremeyen Ahmed 

hanın öldürülmesini müteakip 28 Eylül 1784'te Revan hanlığının başına 12 

yaşındaki Muhammed Han getirildi. Gulam Ali ve Ahmed Hanların üvey 

kardeşi olan Muhammed Hanın başa geçirilmesi tamamen İshak Paşa ve Hoy 

hanı Ahmed Hanın ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir atama şeklinde 

gelişmiştir.57 Bu sonuç Revan bölgesinin tekrar Osmanlı devletinin 

kontrolüne geçtiğini gösterir. Nitekim Muhammed Han seleflerinin aksine 

Osmanlı Devletine yaklaşarak İstanbul'a gönderdiği bir mektupla kendinden 

öncekiler ve babası zamanında Tiflis Hanı İrakli ile yapılan anlaşmaya 

uymayacağını, bu anlaşmayı tanımadığını belirtmekte ve Osmanlıya 

bağlılığını arz etmekte gecikmedi.58 Aynı mektupta Gürcüleri destekleyen 

Rusların Revan taraflarına asker gönderdiklerine dair haberlerinde asılsız 

olduğunu işaret edilmekteyse de İrakli Hanın Revan arazisine tecavüz 

etmeye başlaması Ruslarında boş durmadığını gösterir. Böylece dönemin iki 

büyük devleti Osmanlıyla Ruslar Revan üzerinde düğümlenen bir çatışmanın 

                                                        
54 BOAHH, nr. 860. 
55 BOA, Ali Emiri Tasnifi, , I. Abdulhamid, nr. 552 
56 BOAHH, nr. 860. 
57 BOA, Ali Emiri Tasnifi, , I. Abdulhamid, nr. 552.  
58 BOAHH, nr. 860. 
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da içerisine sürüklenmekteydiler. 59 İrakli Hanın Revan arazisine tecavüz

etmesi üzerine harekete geçen Muhammed han İstanbul'a gönderdiği elçileri 

vasıtasıyla Osmanlı devletinden istediği yardımı almakta gecikmedi. 60

Osmanlı Sultanı I. Abdulhamid (1773-1789)in fermanı gereği serhat valileri 

harekete geçtiler.61 Bölgedeki bu gelişmelere İran Türkleri de kayıtsız

kalamazdı. Nitekim İran şahı Ağa Muhammed Han Kaçar Azerbaycan 

hanlıklarıyla birlikte Revan Hanlığı üzerindeki baskısını da artırdı.  

 Bu gelişmelere karşı eşik ağası Hacı Zeynel Ağa'yı Osmanlı devletine 

elçi olarak göndererek "bendesi olduğu" Osmanlı Devletinden yardım 

isteyen Revan hanı Muhammed hana gerekli destek verilecektir.62 Revan

hanlığı artık Rusya-İran -Osmanlı çekişmesinde tam manasıyla bir düğüm 

noktası haline gelmiş bulunuyordu. 

İran’ın Revan Hanlığını Tâbiiyeti Altına Alması 

Nadir Şah'ın ölümünden sonra meydana gelen karışıklıklarda İran'da 

idareyi ele geçiren Kerim Han Zend'in 63 in hükümdarlığı döneminde

zindanda esir olarak yaşayan Ağa Muhammed Han   Anadolu'dan Yozgat 

(Bozok) bölgesinden Gence civarlarına yerleşmiş Aşagıbaş Koyunlu64

obasına mensuptur. 1742’de doğan65 Muhammed Han, İran'da bazı olaylara

karışmış,66 Kerim Han'ın vefatından sonra Hanlığını ilan ederek 21 Mart

1796 İran’ da uzun yıllar hâkim olacak Kaçar hanedanını tesis etmiştir. 

Kaçarların kuruluş dönemlerinde Azerbaycan ve İran’ da meydana gelen iç 

çekişmelerden faydalanan Rus hâkimi II. Katerina 1776 da Kuzey 

Kafkasya’da askeri istihkâm ve kaleler inşasına başlamış bulunuyordu. 

Buraları birer müstahkem askeri mevki sahası haline getirmekte 67

gecikmeyen Rusların korkusundan Revan hanlığı da aynı aşiretten olmasına 

59 BOAHH, nr. 860. 
60 BOAHH, nr.12634 
61 BOA, Name-i Hümayun Defteri, nr, 9, s.215-216. 
62 BOAHH, nr.12634 
63 Cl. Huarrt, " Kerim Han Zend", İ.A., VI, 588. 
64 F. Sümer, " Ağa Muhammed Han", T.D.V.İ.A, I,  455. 
65 Cl. Huart, "Ağa Muhammed Han", İ.A., I, 148. 
66 Bu olaylar için bkz. F. Sümer, " Ağa Muhammed Han", T.D.V.İ.A, I,  455. 
67 Mahdevi Huşşang, Tarih-i Revabıt-ı Harici İran, s. 106; F. Ghaziha, Muahedat-ı 

Türkmençey, Tahran, 1995, s. 5; A. N.Kurat, Rusya Tarihi, Ankara1987, s. 291; Ayn. Müel., 

Türkiye ve Rusya, Ankara1990, s. 34. 
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rağmen İran ile temasa geçme konusunda çekingen davranmaktadır. Aynı 

zamanda gelecekteki Rus tehdidi karşısında Gürcülerle iyi geçinmek 

istiyorlardı.   

Osmanlı Devletinin buna müsaade etmemesi Revan hanlığını yukarıda 

işaret edildiği şekilde Rusya, İran ve Osmanlı arasında önemli bir çekişme 

noktası haline getirmiştir. Bu çekişmede inisiyatifi ele geçiren Osmanlının 

aleyhine İran bütün Azerbaycan hanlıklarıyla Gürcistan'ı tekrara zapt ederek 

aynı zamanda bölgeye yönelmiş Rus tehdidini de bertaraf etmiş olacaktı.  

İran müdahalesine karşı müdafaa hazırlıklarına girişen Revan hanı 

Muhammed Hanın isteği üzerine harekete geçen İstanbul Çıldır valisi vezir 

Süleyman Paşa vasıtasıyla tehdit altındaki Azerbaycan hanlıklarına bu arada 

Revan Hanlığına da gönderdiği name-i hümayunlarla aralarındaki ihtilafları 

kısa sürede çözerek bir birlik meydana getirmelerinin şart olduğunu 

hatırlatmaktaydı.68  

Osmanlının bu tavrını yani bölgedeki gelişen İran tehdidine doğrudan 

müdahale etmek istemeyişi bu devlet ile bir problem çıkarmamak kaygısına 

bağlamak pek akılcı görülmemektedir. 69 

 Doğrudan müdahaleden kaçınmakla birlikte Osmanlı Devleti Revan 

Hanlığının isteklerini büyük ölçüde karşılamıştır. Nitekim Muhammed 

Hanın ordusu top, zemberek ve daha başka yönlerden takviye edilerek 

ihtiyaçları karşılanmış ve önemli bir güç haline gelmiş oldu. 70 Onun 

yanında Revan arazisinden kaçacak mültecilerin kabul edilebileceği ve 

bunların ancak kendileri istedikleri takdirde geri dönüşlerine müsaade 

edileceği de Revan hanlığına bildirilmiştir. 71 

Ordusunu üç kola ayırarak harekete geçen İran hâkimi Ağa 

Muhammed Han, başında bulunduğu kuvvetle Karabağ Hanlığının merkezi 

                                                        
68 BOA, Name-i Hümayun Defteri, nr, 9, s. 148. 
69 Osmanlı Devleti bu sıralarda Küçükkaynarca anlaşmasının uygulanmasından kaynaklanan bazı 

sıkıntılarla uğraşıyordu. Ruslarla karadenizin kuzeyinde devam eden bir savaş hali vardı. bkz. M.C. 

Baysun, "Abdülhamit I",İ.A., I,s. 73-76. 
70 BOAHH, nr. 9932. 
71 Ahmet Cevdet Paşa,Tarih-i Cevdet, neşr. Mümin Cevik) İstanbul 1993, III, s. 1577; Y. 

Kalantari, Feth-Ali Şah Zamanında Osmanlı İran Münasebetleri, İstanbul 1976, s. 16 ( İ.Ü. Ed. 

Fak  basılmamış Doktora Tezi); C. Gökce, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya 

Siyaseti, İstanbul 1979, s.180; F. Sümer,TDVİA,I,456; M. Budak, " Osmanlı -Rus İlişkilerinde 

Kafkasya", Avrasya Etütleri, Ankara 1995,cilt I, sayı IV, s.110. 
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Şuşa'yı muhasara ederken ikinci kol Revan'ı kuşatmış, diğer İran kuvvetleri 

de Dağıstan üzerine yürümüştü.72 Ancak Revan'ı kuşatan birliklerin etkisiz

kalması üzerine Şuşa muhasarasını kaldırıp Revan'a gelen Ağa Muhammed 

Han,  burada aradığını bulamayarak Tiflis üzerine gitti. Bu arada Revan'ın 

muhasarası devam ettiği muhtemeldir. Asıl kuvvetleriyle Gürcistan'a 

yönelen Ağa Muhammed Han, Tiflis hanı İrakli'yi mağlup ederek bölgede 

büyük ganimetler topladı. Gürcistan’daki bu gelişmeleri haber alan Revan 

hanı Muhammed han direnmenin gereksiz olduğunu kabul ederek İran'ın 

hâkimiyetini kabul etti. 73

Revan Hanlığının bağımsızlığını kaybetmesi fazla uzun 

sürmeyecektir. Zira İran kuvvetleri bölgeden çekilir çekilmez Osmanlı 

devletinin desteğiyle Revan hanı yeniden müstakil hale geldi.74

Kaçar Kuvvetlerinin Revan'ı İkinci Defa Muhasarası 

Revan hanlığının Osmanlı kontrolüne tekrar geçmesine tahammül 

edemeyen İran, şehzade Feth Ali Şah'ın komutasında önemli miktarda bir 

kuvveti ikinci defa Revan üzerine gönderdi. İran Kaçar Türklerini açıkça 

cesaretlendiren sebep Osmanlı devletinin bu sıralarda Kırım dolaylarında 

Ruslarla savaş halinde olmasıdır.75

Kaçar kuvvetleri karşısında tutunamayacağını anlayan Muhammed 

Han, Revan’ı terk ederek Osmanlı topraklarına sığındı. Ancak kısa bir süre 

sonra Muhammed hanın Revan’a geri döndüğü ve duruma hâkim olduğu 

görülür. Muhtemelen Osmanlı devletiyle bir çatışmayı göze alamayan 

Kaçarlar Revan hanlığına yeteri kadar gözdağı verdini hissine kapılarak geri 

çekilmiş olabilir.  

XVIII. yy. sonlarında İran'da iç istikrarı sağlayarak iyice güçlenen

Ağa Muhammed Han Kaçar, Rusların Kafkasya’daki tehdidini ortadan 

72 Yılmaz Karadeniz, İranda Sömürgecilik Mücadelesi ve Kaçar Hanedanı (1795-1925) İstanbul 

2006, s. 71-73; C. Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti, s. 89; S. 

Işıktan, 1783-1828 Osmanlı Dağıstan Münasebetleri, İstanbul 1987, s. 93. 
73 W.E.D. Allen, Paul Muradof, 1828-1921 Türk Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, Ankara 1966, 

s. 18. 
74 Hasan Oktay, Revan Hanlığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya 1997, s. 46. 
75 M.C. Baysun, "Abdülhamit I",İ.A., I,s. 73-76. 
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kaldırmak üzere bu devletin bölgedeki ileri karakolu haline gelmiş olan 

Gürcistan'ı ele geçirmek için harekete geçti. 76 

Muhammed Han Revan'a döndüğü sırada Rusların saldırısına 

uğradığına dair Kirkor adlı bir Ermeni tarafından İstanbul’a ulaştırılan 

haber77 pek doğrulanmasa da bölgede Rusların boş durmadığını göstermesi 

bakımından önemlidir. Osmanlı Devleti desteğiyle hanlığını yeniden 

düzenleyen Muhammed Han çok geçmeden tekrar İran ile başı derde 

girecektir. İran, Ağa Muhammed Han'ın kısmen başarıyla bitirdiği 

Azerbaycan ve Gürcistan seferinden beklediğini bulamadı.78 Şuşa ele 

geçirilemediği gibi Revan tekrar istiklalini kazanmıştı. Bu gelişmeler İran'da 

bir taht değişikliğine sebep olacaktır. Zira Karabağ hanlığını ortadan 

kaldırmak üzere ikinci defa harekete geçen Ağa Muhammed Han, Şuşa 

yakınlarına geldiği bir sırada iki hizmetçisi tarafından öldürülmüş ve İran 

tahtına Feth Ali Şah geçmişti.79  

Kaçar Türklerinin giriştiği bu harekâtının yarıda kalması esasen bu 

devletin hâkimiyetinden bıkmış olan bölge ahalisini Rus ifsadına açık hale 

getirdi. Özellikle Gürcüler Ruslara dayanmaktan başka kurtuluş yolu 

olmadığına kanaat getirdiler.80 Bu neticede Osmanlı devletinin uğraştığı 

bazı meseleler81 yüzünden bölgedeki etkisinin azalmış olmasının da payı 

vardır. Ayrıca Osmanlının serhat valileri arasındaki çekişmelerde82 bölge 

                                                        
76 C. Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti, s. 88. 
77 BOAHH, nr., 6677-A 
78 BOAHH,nr. 6748-A, B, C, D, E, F; HH,nr. 9932; Ömer Halis, "Rus İran Münasebetleri", 

Mecmuayı Askeriye, İstanbul 1341,sayı 58, s. 188; T.M. Musevi, Ortaasır Azerbaycan Tarihine 

Dair Farsdilli Senedleri, Bakü 1985, s.61; İzzet Metçiko, Kafkasya Tarihi, İstanbul 1330, s. 79. 
79 Y. Kalantari, Feth-Ali Şah Zamanında Osmanlı İran Münasebetleri, İstanbul 1976, s. 16 ( 

İ.Ü. Ed. Fak  Basılmamış Doktora Tezi); C. Gökce, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun 

Kafkasya Siyaseti, İstanbul 1979, s.180; F. Sümer, TDVİA,I,456; M. Budak, "Osmanlı -Rus 

İlişkilerinde Kafkasya", Avrasya Etütleri, Ankara 1995,cilt I,sayı IV, s.110. 
80 K. Saferzadeh, XVIII. Yüzyılın Sonlarında Kaçar Hanedanı ve İran Rusya Münasebetleri, 

İstanbul 1976 s.12 ( İ.Ü. Ed. Fak. Tarih Blm. Basılmamış Mezuniyet Tezi); J. F. Baddeley, Rusların 

Kafkasyayı İstilası ve Şeyh Şamil, İstanbul 1989, s. 79; İzzet Metçiko, Kafkasya Tarihi, İstanbul 

1330, s. 87; M. İsmailov, Azerbaycan Tarihi, Bakü 1992, S. 191; T. M. Musevi, Ortaasır 

Azerbaycan Tarihine Dair Farsdilli Senetler, Bakü 1978, s. 61;N. Gvosdev, agm, s. 409. 
81Osmanlı Devleti Küçükkaynarca Anlaşmasının maddelerini uygulama konusundaki hassasiyeti 

bölge ile ilgilenmesini engellemiştir.  
82 Mesela Ruslar Ananur yolunu açıp Gürcistan’a girdiklerini bildirip acilen tedbirler alınmasını 

bildiren Çıldır valisi Süleyman Paşa ile Erzurum valisi hakkında Bayazıd Mutasarrıfı İshak paşa 

Ananur yolunun kesinlikle açılamayacağını bildirip adı geçen Paşaların Devletten para 

sızdıracağını bildirmesi bu raporların sıhhat derecesini  
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ahalisini Ruslara yöneltmiş olmalıdır. Buna rağmen İran Türkleri şahı Feth 

Ali Şah bütün Azerbaycan bölgesinin askeri harekât yönetimini oğlu Abbas 

Mirza'ya tevdi etti. 83

 Abbas Mirza'nın bölgede hâkim olması Revan Hanlığı için büyük bir 

tehlike teşkil ediyordu. Revan hanlığı her şeye rağmen Osmanlı devletinden 

güç alırken Rusların bu kargaşa içerisinde bölgeden uzak kalmalarının sebebi 

Fransız inkılabının Avrupa’da sebep olduğu olaylarda aramak gerekir. 84

Dolayısıyla Kaçarların tehdidi altındaki Revan Hanlığının dayanabileceği 

tek kuvvet Osmanlı Devletiydi. Revan -Kaçar çatışması çok geçmeden 

kendini hissettirmeye başladı. Abbas Mirza'nın komuta ettiği İran 

orduları1804 yazında Revan topraklarına taarruz etti. 9 Temmuz 1804'te 

Revan Hanı Muhammed han tarafından müthiş bir bozguna uğratılmıştır. 

Böylelikle Kaçarların bölgedeki varlığı şiddetli bir darbe yemiş oluyordu. 

Revan hanı Muhammed han Kaçarlara karşı kazandığı zaferin 85 neticesinin

tadını pek çıkaramadı. 

Mehdigulu Han 

1805 yılı Haziran'ın başlarında Abbas Mirza 15.000 asker, 400 yaralı 

ve çok sayıda asker ölüsüyle Gence'den Revana gelmişti. O beraberinde 

Gence ahalisini getirmişti, lakin Abbas Mirza sonradan fikrini değiştirerek 

onları gеri göndermeğe mecbur olmuştu. Haziranın 13 de Mehdigulu han 

Kaçar 3.000 askerle Revana dâhil olarak Muhammed hanı ve ailesini 

hapsederek Abbas Mirza'ya teslim  etmişti. Böylelikle, Mehdigulu han Kaçar 

(1805- Haziran-1806 Ağustos) arasında şahın fermanı ile Revan tahtına 

çıkmış oldu. Onun yanında şahın itimat ettiği Nahçıvanlı kör Kelbali han ve 

Gürcü şehzadesi Alеksandr Mirza da vardı. 86

zayıflatmaktadır. bkz.( BOAHH, nr. 437.) 
83 Emine Pakrevan, Abbas Mirza ve Azerbaycan, Bakü, 2008, s. 18;Cl. Huart, "Abbas Mirza", İ.A, 

I,16; " Abbas Mirza", TDVİA, I, 27; A. Audrey, age, s. 17. 
84 Fransız inkılabının Fransada ve Avrupada meydana getirdiği olaylar için bkz. A. Aulard,Fransa 

İnkılabının Siyasi Tarihi,I-III,Ankara 1987.  
85 BOAHH, nr6702-B. 
86 Рапортъ ген.м. Портнягина кн. Цицианову, от 25 -го июня 1805 года, №592, А.К.А.К., 

т.ЫЫ, д.1252, стр. ,625; Отношение кн. Цицианова к гр. Мусину-Пушкину, от 13-го июня 

1804 года, №510, А.К.А.К., т. ЫЫ, д.1228, стр.614-615.,625; Доносение юзбаши Габриела 

Эриванского кн. Цицианова, 

от 15-го августа 1805. А.К.А.К, т. ЫЫ, д.1256,  ,626. 
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Böylelikle, Revan Hanı Muhammed hanın hapsedilmesiyle Revanda 

iktidarda olan,  halk tarafından seçilmiş yerli Kaçarlar sülalesine son 

veriliyordu. Muhammed han bu sülalenin en çok iktidarda olan mensuplarından 

biri idi. Kaynaklarda onun şahsiyeti hakkında çelişkili haberlere rast 

gelmek mümkündür. Muhammed hana iradece zayıf, cesaretsiz,  hilekâr, 

ikiyüzlü,  adaletli,  sadık,  mülayim özelliklere sahip gibi değişik şekilde 

tasvir edilmişti. O, çok küçük yaşlarında- 12 yaşında iktidara gelmişti.   

Hâkimiyetinin ilk yıllarında nüfuzlu insanların kontrolünde olmuş ve hatta 

Kartli-Kahetiya çarına tabi olarak vеrgi vermişti. Lakin sonradan bu süreçten 

kurtularak Hanlığı bağımsız idare etmişti.  O,  kendini becerikli devlet hadimi, 

hilekâr siyasetçi gibi gösterebilmiştir. Onun hâkimiyeti devrinde Revan 

hanlığının arazisi genişlemiş,  zamanla elden çıkmış topraklar gеri 

alınabilmişti. Komşu Azerbaycan hanları ve Osmanlı paşaları ile gerçekleşen 

muharebelerde Muhammed han oldukça başarılar göstermiştir.   Muhammed 

han hanlığın bağımsızlığını korumak için 3 devlet arasında manevra yaparak 

hanlığın varlığını sürdürmüştür. Olayların akışından anlaşılmaktadır ki tehlike 

ortaya çıkınca hem Rusya'ya, hem de Osmanlı devletine yardım için müracaat 

еden Muhammed han yalnız hanlığın güvenliğini sağlamak ve hanlığın 

bağımsızlığını devam ettirebilmeyi düşünüyordu. “Bu zaman Abbas Mirzaya 

haber verdiler ki, Revan hâkimi Muhammed han ihanet ederek Sisianov'un 

hemlesinden bir kaç gün önce Rus askerlerini bu şehri ve başka Kafkas 

şehirlerini alması için kışkırtmıştır.87 Müellif bu muharebede Muhammed 

hanın faaliyetini abartsa da, lakin hakikaten de O, Rus kumandanlığına 

yardım için müracaat etmişti. Muhammed hanı buna mecbur eden şah 

askerlerinin Revana hücumu idi. Hadiselerin gelişmesi gösterdi ki, hanın bu 

müracaatı iki büyük devlet arasında süregelen çekişmeden yararlanmak idi.  

Rus askerlerinin komutanı P.D.Sisianov merkeze yazdığı mektuplarında 

Muhammed hanı hilekâr olarak tasvir etmektedir.  Hatta Rusya-İran 

muharebesinde Revan hanı Kaçar İran’ı ile yakınlaşsa da,  bu hükümete çok 

da bеl bağlamıyordu. Onun bağımsız siyaset sürdürme niyetinde olduğunu 

anlayan Abbas Mirza Revanda hâkimiyet değişikliğine giderek elçisini  

buraya hâkim tayin etmişti. Lakin Muhammed hanın sonraki hayatı hakkında 

pek malumat elde edilememiştir.  Y. Kubov eserinde Muhammed hanın ve 

                                                        
87 Nasir Necmi, Abbas Mirza. Bakı,  1993, s,29.   
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maiyetinin Kazvin kalesinde ömür boyu hapiste kaldığını yazıyor.88 Diğer

bir malûmata göre ise  «Fethali han huzuruna talep ettiği Revanlı koca 

Muhammed hanı bırakmış ve Mehdigulu han onunla Revana gelmişti”89. Bu

ifadeden anlaşılmaktadır ki Muhammed han gеri dönse de bir daha iktidara 

gelememiştir.  Böylelikle,  Revan hanlığı İran Kaçar hanedanının kontrolüne 

girmiş oluyordu. 

Birinci Revan harekâtından sonra bu istikamette askeri faaliyetler bir 

süre durmuş olmasına rağmen Hanlıkta gergin hava hâkim oldu. İran Kaçar 

Şahı tarafından Revanda han tayin еdilen Mehdigulu hanın yürüttüğü siyaset 

yеrli halkın itirazlarına sebep olmuştu. Mehdigulu hanın askeri erzaksız 

bıraktığı konusunda şikâyetleri vardı. Han erzaksız olan askerinin bu ihtiyacını 

karşılayabilmek için ahaliden yеni vergiler talep ediyordu.  Muharebeler 

neticesinde hanlığın daha çok dayandığı köylülerin ekonomik hayatı perişan 

olduğundan yеrli ahali hanın taleplerini yеrine gеtirebilme konusunda çok 

sıkıntı çekiyordu.  

 Durum böyle iken han memnuniyetsizlik gösteren ahalinin birçoğunu, 

Ruslara rağbet eden Ermenileri ve Rus askerinden korkarak Revana sığınmış 

400 aileden ibaret Pembek ahalisini İran içlerine göçürmek istiyordu. 

Mehdigulu hanın zulmüne boyun eğmeyen Revanlılar ona karşı isyan ettiler. 

Nahçıvanlı Kelbali han yеrli halkın bu isyanını el altından destekliyordu, 

fakat isyan çok büyümeden bastırıldı. Revanlıları destekleyen Kelbali han 

kaleden kovulur ve o,  Nahçıvan’a gitmek zorunda kalır. Hanın siyasetinden 

memnun olmayan Pembek ahalisi ve Melik Avramın,  Yüzbaşı Kabriеlin 

itaati altındaki 200 Ermeni ailesi ve mallarıyla birlikte Pembek’e kaçarak Rus 

askerlerinin himayesine sığındılar.90

Mehdigulu hanın Revanda yürüttüğü siyasetten sadece Revan halkı 

değil Kaçar şahı da memnun değildi.  Özellikle, Rus askerine karşı başarısız 

olması onu gözden düşürmüştü. 23 Temmuz 1806'da Şuragöl’de Rus 

88 Kубов Е. Описание достопамятныkъ проишествий в Армении. СПб, 1811,  s,113. 
89 Писъмо к.р.Аршакова к ген.м. Несветаеву, от 21-го октября 1806 года. А.К.А.К, т.ЫЫЫ, 

д.792, стр. 421.   
90Доносение юзбаши Габриела Эриванского кн. Цицианова,от 15-го августа 1805. А.К.А.К, 

т. ЫЫ, д.1256, стр.626-627; Всеподданнейший рапортъ ген.л Кнорринга,от26-го марта 1802 

года, за №9,  АКАК, т. Ы, д.1019, стр, s,628; Доносение ген.м Несветаева кн. Цицианову, от 7-

го сентяб-ря 1805 года, АКАК, т. ЫЫ, д.1261, стр. s,628-629. 
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askerine karşı verilen mücadelede Mehdi gulu hanın askerinin yenilgiye 

uğraması İran Şahını Revan konusunda kesin karar vermeye itti.  

Marağalı Ahmed Han 

Mehdigulu han Revanda iktidardan indirilerek Şahın akrabası 

Marağalı  Ahmed  han  Mehdigulu Hanın yerine Revan Hanı olarak atandı.  

Yеni atanan han ilk olarak oğlunu 1000 kişilik bir askerle Revana gönderdi.  

Çünkü Mehdi gulu han onu Revana sokmak istemiyordu. Bu haberi duyan 

Ahmet han şahın izniyle ile Ağustos ayı başlarında öncelerinde 500 süvari ve 4 

topla Tebriz’den Revana doğru hareket etti.  Çaresiz kalan Mehdigulu han şahın 

emrine tabi olmak mecburiyetinde kaldı.  Böylelikle, Revanda 1yıl 1 ay 

iktidarda kalan Mehdi Gulu han,1806 yılı Ağustosta ayında Marağalı Ahmet 

hanla (1806 Ağustos-Ekim) yer değiştirmiş oldu.91  

Ahmed han Marağalı Revan’da toplam üç aya yakın iktidarda kaldı.  

Lakin o, kısa hâkimiyeti müddetinde Mehdigulu hanın zulmettiği yеrli 

ahalinin gönlünü kazanmış ve ahalinin Mеhdigulu han tarafından el konmuş 

emlakini gеri verdi. Sınırlarda yеrleşen köylerin ahalisine korkmadan gеri 

dönmesine izin vеrdi. O, halka,   Şuragöl ve Pembek’de konuşlanan Rus 

askerlerinin komutanlarıyla iyi komşuluk münasebetleri geliştirmek için 

görüşmeler yapacağına söz verdi. 92  

Yеni han Revan kalesini tahkim etmekle de meşgul oldu.  Kalenin 

etrafındaki hendek daha da derinleştirildi,  şehir ayanlarının mülklerinin 

olduğu hendeğin diğer tarafında onun duvarlarından da büyük ve dayanıklı bir 

duvar ördürdü. Kaleye iki ağır top yerleştirdi. Erzak depolarını çoğaltmak ve 

içini doldurmak amacıyla çeşitli hanlıklardan ve Kars paşalığından erzak 

aldırdı.93 Hatta Ahmed han Kars paşası ile dostluk münasebeti kurmak için 

hediyelerle onun yanına elçi göndermişti.94 Kısa hâkimiyeti devrinde aldığı 

tedbirlerle halkın itimadını kazanan Ahmed han salgın hastalığı neticesinde 

                                                        
91 Azerbaycan Milli Еlmler Akadеmiyası A.Bakıhanov Adına Tarih İnstitutunun Еlmi Arşivi 

(AMЕA Tİ ЕA): İş 7747 (3)  ,289; Писъмо кн. Цицианова к Мамед kану, от 2-го сентября 

1804  года, №364. А.К.А.К., т. ЫЫ, д. 1242, стр.618-619.  ,369. 
92 Присоединение восточной Армении к России, сборник до-кументов, т.1, (1801-813). 

Из-во Академии наук Армянской  ССР. Ереван 1972,  369-370. 

 93 Присоединение восточной Армении к России, сборник до- кументов, т.1, (1801-

813). Из-во Академии наук Армянской ССР. Ереван 1972,s ,380. 
94 Присоединение восточной Армении к России, сборник до- кументов, т.1, (1801-

813). Из-во Академии наук Армянской ССР. Ереван 1972, s,376. 
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vefat etti. Bu salgın hastalığı neticesinde yüzlerce insan öldü ve kale 

garnizonundan 500 kişi bu hastalığa yakalandığı için tedavi amacıyla civar 

şehirlere ve İran’a gönderilmişti. 17 Ekim 1806’da vefat eden Ahmed Hanın 

cenazesi Tebriz'e götürülerek defnedildi.95

Güney Kafkasya’da Osmanlı Rus İran Türklerinin giriştiği büyük 

mücadelede ilk etapta kazanan Çarlık Rusyası oldu. Fakat neticede üç 

İmparatorluk kaybetti. Çarlık SSCB’ye dönüştü. İran’da Türkler stratejik 

hatalar yaparak bin yıldır yönettikleri İran’ı kaybettiler ve 1925 yılında 

Farslar iktidara geldiler. Osmanlı devleti yerini Türkiye Cumhuriyeti 

yönetimine bıraktı. Osmanlı Devleti ile İran Kaçar Türk devleti Rusları 

Güney Kafkasya’da durdurabilseydi bugün dünya tarihi çok daha farklı 

olabilirdi. Revan bölgesi güç mücadelesinin merkezi olarak her zamankinden 

daha çok önem kazandı. Bunu ilk gören Osmanlı Türkleri oldu ve Revan 

bölgesini koruyabilmek elde tutabilmek için Kars Ardahan Beyazıt 

bölgesinden sürekli ikmal ve kontrol etmeye çalıştı. Revan’da kurulan Türk 

beyliği Revan hanlığının kuruluş devri iç karışıklık ve düzensizlik Osmanlı 

devletinin Kafkasya politikasındaki zorluklar olarak ortaya çıktı.   

Revan hanlığı projesi müthiş bir proje olup sağlıklı bir zeminde 

varlığını sürdürebilseydi bu gün Ermenistan devleti yerine Revan hanlığı 

devleti varlığını sürdürecekti. İran ve Osmanlı Türkleri Rus yayılmasının ne 

anlama gelebileceğini kavrayamadılar. Aralarındaki anlamsız çekişmeyi 

artırarak devam ettirdikleri için çok değil Revan elden çıktıktan sonra yüz yıl 

geçmeden iki Türk boyu imparatorluklarını kaybettiler.  
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CEPHEDEN HABER VAR: THE TİMES 

GAZETESİNDE 93 HARBİ VE ARDAHAN 

Fasih DİNÇ 

Giriş 

Tahta çıkan II. Abdülhamid (1842-1918), arkasında suikast şüphesi 

taşıyan padişah bir amcanın ölümünü ve tahttan indirilen bir kardeşi 

bırakırken tahta çıktıktan kısa bir süre sonra ise iktidarının ilk uluslararası 

kriziyle karşı karşıya kaldı. Kırım Harbi sonrası 1856 yılında imzalanan Paris 

Antlaşması, Ruslar için Osmanlı ve konjonktürel Avrupalı müttefiklerine 

karşı siyasal bir kayıptı.1 Panslavizm politikası ve Osmanlı topraklarında 

yaşayan Ortodoksların hamiliği iddiası gibi Rusya’nın geleneksel siyaseti, 

özellikle Balkan coğrafyasında Osmanlı egemenliğine tehdit 

oluşturmaktaydı. Böylelikle, Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiği 

için 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, Balkanlar ve 

Doğu Anadolu olmak üzere iki cephede meydana geldi.2 Mayıs 1876 Bulgar 

İsyanı ve isyan sırasında Türklerin Bulgarları katlettiği iddiaları, Rusya için 

Paris Anlaşmasında elde edemediği kazanımlara dair yeni bir fırsatı ifade 

etmekteydi. Savaşa giden süreçte birçok kez İngiltere, Fransa, İtalya, 

Almanya ve Avusturya gibi Avrupalı güçlerin devreye girdiği diplomatik 

girişimler sonuç vermedi. Aralık 1876’da İstanbul Konferansında Avrupa ve 

Rusya, Osmanlı’ya şu tekliflerde bulundular: Sırbistan ve Karadağ’a toprak 

verilecek, Bulgaristan doğu ve batı olmak üzere iki eyalet haline getirilip 

Hristiyan vali atanacak, aşar vergisi kaldırılıp yerine arazi vergisi konulacak, 

yerel milis güçler oluşturulup Osmanlı askerleri sadece büyük merkezlerde 

 Arş. Gör. Dr., Ardahan Üniversitesi, Tarih Bölümü, fasihdnc@gmail.com.  
1 Antlaşma ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kemal Beydilli, “Paris Antlaşması”, TDV. İslam 

Ansiklopedisi, C. 34, s. 169-172. https://islamansiklopedisi.org.tr/paris-antlasmasi.  Erişim Tarihi: 

28.06.2021. 
2 Mahir Aydın, “Doksan Üç Harbi – 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı”, TDV. İslam Ansiklopedisi, 

C. 9, s. 498. https://islamansiklopedisi.org.tr/doksanuc-harbi.  Erişim Tarihi: 28.06.2021. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/paris-antlasmasi
https://islamansiklopedisi.org.tr/doksanuc-harbi
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bulundurulacak, Bulgarlara genel af ilan edilecek, Müslümanların elindeki 

silahlar toplatılacak ve bunun için uluslararası bir komisyon 

yetkilendirilecek. Bâb-ı Âli, toprak bütünlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle 

meclis kararıyla bu teklifi reddetti.3 Osmanlı’da kamuoyu ise, Meşrutiyetin 

ilanının yarattığı olumlu atmosferle konferans kararlarının reddedilmesini 

destekliyordu. Hatta halk, Rusya ile savaşa kesin gözüyle bakıyordu.4 

Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne ıslahat önerilerini kapsayan Londra 

Protokolü (31 Mart 1877) de, Bâb-ı Âli tarafından “Devlet-i Aliyye’nin 

tamâmiyet-i mülkiyye ve istiklâliyetine mugayir hiçbir şeyi kabul etmesi 

ihtimali olmadığı” yani egemenlik haklarına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle 

reddedildi.5  Sultan II. Abdülhamid, esasen savaşa karşıydı, ancak tahta yeni 

çıkmış olması ve mevcut durum karşısında kararsız olup kesin bir tavır 

almaması dolayısıyla savaşı önleyemedi. Buna karşın Osmanlı kamuoyu ve 

Mithat Paşa başta olmak üzere modernci-milliyetçi bazı Osmanlı 

bürokratları, kazanacakları inancıyla savaşa karşı değillerdi.6 Böylece, 

Rusya savaş meşruiyetini Avrupa nezdinde kazanmış oldu. Bu aşamada, 

Avrupa’yı yanına almasa da Avrupa’nın tarafsızlığını sağlayarak Kırım 

Harbi’ndeki gibi muhtemel bir Osmanlı-Avrupa iş birliğinin önüne geçmeyi 

başardı.  

24 Nisan 1877’de başlayan savaş, 13 Temmuz 1878’de imzalanan 

Berlin Antlaşmasıyla sonuçlandı. Rus orduları savaş sırasında çeşitli 

yenilgiler yaşasalar da Yeşilköy yakınlarına kadar gelmiş olup ancak Süveyş 

güvenliğiyle ilgilenen İngiltere’nin müdahalesiyle durduruldu.7  Hatta Rusya 

ile Osmanlı arasında 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşmasına 

başta İngiltere olmak üzere Avrupa, Osmanlı üzerinde Rus nüfuzunu aşırı 

bulması sebebiyle karşı çıktılar.8 Osmanlı lehine “iyileştirme”yi hedefleyen 

                                                        
3 Aydın, “Doksan Üç Harbi”, s. 499; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi – Birinci Meşrutiyet ve 

İstibdat Devirleri (1876-1907), C. VIII., TTK. Yayınları, Ankara, 2007, s.31-32, 34. 
4 Karal, Osmanlı Tarihi, s.35. 
5 Ahmet Midhat Efendi, Zübdetü’l-Hakayık – 93 Harbi’nin Arka Planı, Harbin Zuhûru 

Safahâtı ve Neticeleri Üzerine Diplomatik Yazışmalar, Yay. Haz. Ömer Faruk Can, TTK 

Yayınları, Ankara, 2015, s. 118. 
6 Kemal H. Karpat, İslam’ın Siyasallaşması – Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, 

Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013, s. 235-

236. 
7 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 336. 
8 Ayastefanos (Yeşilköy) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ali İhsan Gencer, “Ayastefanos 

Antlaşması”,TDV. İslam Ansiklopedisi, C. 4, s. 225. https://islamansiklopedisi.org.tr/ayastefanos-

antlasmasi. Erişim Tarihi: 01. 07. 2021. 
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Berlin Kongresinden beklenenin aksine Osmanlı egemenliğine aykırı 

maddeler içeren Berlin Anlaşması çıktı. Buna göre, Karadağ ve Sırbistan’ın 

bağımsızlığı tanınacak, Bosna ve Hersek Avusturya tarafından işgal 

edilecek, Tuna Nehri savaş gemilerine kapalı olacak ve Kars, Ardahan ve 

Batum Rusya’ya bırakılacaktı.9 Savaş, yapılan antlaşma göz önüne 

alındığında Osmanlı Devleti için beklenenin aksine bir yenilgi ifadesiydi. 93 

Harbi hem Osmanlı Devleti’nin siyasi atmosferini hem uluslararası 

ilişkilerini doğrudan etkiledi. Savaş, ayrıca Osmanlı orta sınıfın modernist 

ve meşrutiyetçi kesiminin bilhassa sözcüsünün Mithat Paşa olduğu 

bürokratik, liberal şehir entelijensiyasının da yenilgisiydi. Tutucular, 

yenilgiyi “modern” liderin basiret ve akıl eksikliği sonucu olarak okurken 

Sultan II. Abdülhamid’i ise savaşa karşı çıkan ancak yenilikçilere söz 

geçirememiş olan akıllı bir lider olarak gördüler.10 Dolayısıyla 93 Harbi’nin 

yarattığı siyasal atmosfer, özellikle Osmanlı siyasal dönüşümü açısından 

1876 yılında ilan edilen meşruti yönetimin sonlandırılıp II. Abdülhamid’in 

iktidarı merkezileştirmesinde etkili oldu. Sultan II. Abdülhamid, adeta 

yenilginin faturasını meclise ve meşrutiyetçi bürokratlara kesti. İngiltere 

başta olmak üzere Batı kamuoyu her ne kadar “tarafsız” pozisyonda olsa 

da özellikle doğudaki sömürgelerinin güvenliğine dönük Rusların Osmanlı 

karşısındaki ilerleyişini yakından takip etmekteydi. Bu bağlamda 

Osmanlı-Rus Harbi, Batı basınının ana gündem konuları arasında yer 

aldı. Bunlar arasında İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times 

da vardı.  Kendi siyasal ve ekonomik kazanımları bağlamında İngiliz 

hükümetinin savaşı yakın takibe almasına paralel bir şekilde The Times 

gazetesi hem savaşın her iki cephesinde bulunan muhabirleri ve her iki 

devlet yetkililerden aldıkları haberlerle gelişmeleri dünya kamuoyuna 

sunuyor hem de İngiltere hükümeti ve kamuoyunun savaşa dair yorum ve 

analizlerini içeren makalelere yer veriyordu. 

Her ne kadar siyasal ve ekonomik parametrelerle savaşa yönelik kendi 

pozisyonu açısından taraf olsa da savaşa doğrudan katılmaması bağlamında 

üçüncü bir göz olarak İngiltere basınından The Times gazetesinin verileri 

değerlidir. Hem muhabirler aracılığıyla doğrudan cepheden gelen haberler 

9 Ali İhsan Gencer, “Berlin Antlaşması”, TDV. İslam Ansiklopedisi, C. 5, s. 516-517, https:// 

islamansiklopedisi. org.tr/berlin-antlasmasi. Erişim Tarihi: 1. 07. 2021; Karal, Osmanlı Tarihi, s. 

76-77. 
10 Karpat, İslam’ın Siyasallaşması, s. 245. 
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hem de savaşan taraflardan elde ettiği bilgiler, savaşın taraf devletlerde ve 

uluslararası alanda yarattığı etkileri ve cephe gerisindeki sosyo-ekonomik 

durumu analiz etme fırsatı sunmaktadır. Dolayısıyla bu makale, İngiltere’nin 

önde gelen günlük gazetelerinden biri olan The Times gazetesinin 93 Harbi 

süresince doğu cephesi ve Ardahan şehrine dair yer verdiği haberlere 

odaklanmakta olup üç sorunsal üzerine inşa olmaktadır. İlki, gazete Osmanlı-

Rus Harbine dair haberleri verirken savaş coğrafyası ve Osmanlı Devleti’ni 

nasıl tanımladığına odaklanılacaktır. Bu aşamada amaç, gazetenin nasıl bir 

Osmanlı algısına sahip olduğunu ortaya çıkarmaktır. İkincisi, gazetenin 

savaş süresince cephe ve gerisine dair verdiği bilgilerin niteliği ve içerikleri 

değerlendirilecektir. Böylece, bir İngiliz gazetesinde savaşın politik yönü 

dışında savaş bölgesinde nelerin yaşandığı ve nasıl sunulduğuna açıklık 

getirilecektir. Üçüncüsü ise, gazetede yer alan İngiliz yetkili ve kamuoyunun 

savaş ve barış süreçlerine yönelik söylem, eleştiri ve tutumlarına dair 

olacaktır. Bu bölümde, bir yönüyle Berlin Kongresinin yarattığı siyasi 

atmosfere ve İngilizlerin burada nasıl bir pozisyon aldığına dair analizler 

yapılacaktır. 

1-The Times Gazetesindeki Osmanlı: Kimlik ve Coğrafya 

Savaşın başlamasıyla beraber The Times gazetesinin savaşı 

gündemine aldığı görülüyor. Haberlerde söylem bütünü göz önüne 

alındığında Osmanlı’ya dair algı ve tanımlamalarda “Doğu” kavramının bir 

üst kimlik olarak kullanıldığı söylenebilir. Örneğin gazete bir bütün olarak 

savaşa dair haberleri “Savaş” ve “Doğu’da Savaş” gibi başlıklar altında 

vermekteydi.11 Böylece gerek siyasal paradigma gerekse egemenlik sahası 

itibariyle Osmanlı Devleti, Batı dünyasına entegre olmasına rağmen basında 

hala Doğu ile özdeşleştiriyordu. Zaten, Batı’ya göre “Doğu Sorunu”nun 

merkezinde bir yönüyle Osmanlı Devleti vardı.12 Ancak ilerleyen aşamalarda 

savaşa dair lokal bilgilere yer vermek amacıyla cephe cephe haberler, ayrı 

başlıklar altında verildi. Savaşın iki cephesinden biri olan Balkanlardaki 

11 "News in Brief.", Times, 30 Apr. 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS85506206/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=9e4d5d6d. Acce-

ssed 4 Dec. 2020; “The War in The East.”, Times, 19 Feb. 1878, p. 10. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS167950931/TTDA?u= nkara&sid=TTDA&xid=8bf77b37. Ac-

cessed 9 Dec. 2020. 
12 Buna dair ayrıntılı bilgi için bakınız. Kemal Beydilli, “Şark Meselesi”, TDV. İslam 

Ansiklopedisi, C. 38, s. 352-358. https://islamansiklopedisi.org.tr/sark-meselesi. Erşim Tarihi: 

05.07.2021. 

https://link.gale.com/apps/
https://link.gale.com/apps/doc/CS167950931/TTDA?u=
https://islamansiklopedisi.org.tr/sark-meselesi
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gelişmeleri genellikle “Balkanlar”, “Bosna ve Arnavutluk’ta Savaş” 

“Romanya’da Savaş” ve “Tuna’da Savaş” gibi daha çok savaşın geliştiği 

coğrafyayı ön plana çıkaran başlıklar altında duyuruyordu.13 Doğu cephesine 

dair haberlerin başlıkları daha çeşitliydi. Özellikle coğrafyaya dair 

tanımlamalarda benzer yerlere farklı isimler kullanılıyordu. Haberler 

çoğunlukla “Asya’da Savaş”, “Küçük Asya’da Savaş” ve “Doğu’da Savaş” 

başlıkları altında verilmekteydi. Bölgeye dair gazetede yer alan haritada ise 

başlık olarak “Asya’da Savaşın Merkezi” kullanılmakla beraber haritanın 

içeriğinde Osmanlı coğrafyasını gösteren kısım ise “Türkiye” olarak 

adlandırılıyordu.14 Haberlerde, Osmanlı Devleti’ni tanımlarken Türkiye ve 

Türk nitelemeleri daha çok tercih edilmekteydi. Örneğin bir haberde “Türk 

ve Rus Orduları” alt başlığını kullanırken bilgi kaynağını da “Türk 

Ordusundaki Muhabirden” olarak vermekteydi.15 Bu durum, haber 

içeriklerine de yansımaktaydı. 7 Mayıs 1877 Tiflis’ten gelen bir telgrafa göre 

Rus güçlerinin Kars’a doğru ilerlediği bilgisini verirken gazete cümleyi şöyle 

kurmaktaydı: “Telgraflardan gelen bilgilere göre Ruslar her yeri Türklerden 

kurtarıyor…”16  Ardahan’ın düşüşünü verdiği bir haberde ise Osmanlı 

merkezi yönetiminin mevcut durum karşısındaki tutumu şu şekilde 

aktarılıyordu: “Bu olay Türk yönetiminin tehlikeli bir tehdidin farkına 

13 “The War-The Balkans”, Times, 16 Aug. 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/ apps/doc/CS84588816 /TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=b40c92dc. 

Accessed 7 Dec. 2020; “The War in Roumania.”, Times, 11 May 1877, p. 5. The Times Digital 

Archive,https://link.gale.com/apps/doc/CS84195499/TTDA?u =ankara&sid=TTDA&xid=eb-

58539f. Accessed 4 Dec. 2020; “The War on The Danube”, Times, 23 May 1877, p. 5. The Times 

Digital Archive, https://link.gale.com/apps/doc/CS84195511/TTDA?u =ankara&sid= 

TTDA&xid=eaa1b545. Accessed 4 Dec. 2020; “The War”, Times, 28 May 1877, p. 5. The Times 

Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS84719804/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=331f8573. 

Accessed 4 Dec. 2020. 
14 “The War in Asia Minor.”, Times, 7 May 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/ apps/ doc /CS84588711/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=127b92c5. 

Accessed 4 Dec. 2020; “The War in Asia.”, Times, 8 May 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS84064424/TTDA?u= ankara 

&sid=TTDA&xid=99e859a5.Accessed 4 Dec. 2020; “The War in The East.”, Times, 19 Feb. 1878, 

p. 10.  
15 “The War – The Turkish and Russian Armies.”, Times, 30 Apr. 1877, p. 5. The Times Digital 

Archive,https://link.gale.com/apps/doc/CS85506206/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=9e4d5d

6d. Accessed 4 Dec. 2020. 
16 “The War in Asia.”, Times, 11 May 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/ CS84195499/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=eb58539f. 

Accessed 4 Dec. 2020. 

https://link.gale.com/%20apps/doc/CS84588816
https://link.gale.com/apps/doc/CS84195511/TTDA?u%20=ankara&sid=%20TTDA&xid=
https://link.gale.com/apps/doc/CS84195511/TTDA?u%20=ankara&sid=%20TTDA&xid=
https://link.gale.com/apps/doc/CS84719804/TTDA?u=ankara&sid=
https://link.gale.com/%20apps/%20doc%20/CS84588711/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=127b92c5
https://link.gale.com/apps/
https://link.gale.com/apps/doc/CS85506206/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=9e4d5d6d.%20Accessed
https://link.gale.com/apps/doc/CS85506206/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=9e4d5d6d.%20Accessed
https://link.gale.com/apps/doc/%20CS84195499/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=eb58539f
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varmalarına neden oldu.”17  Savaşa dair antlaşmaları analiz eden 18 Haziran 

1878 tarihli bir makalenin başlığı “Rusya ve Türkiye-Avrupa ve 

Türkiye”ydi. Haberin içeriğinde ise Osmanlı tarafını sık sık “Türkiye” veya 

“Porte” yani Bâb-ı Âli olarak nitelerken coğrafyayı ise “Avrupa Türkiyesi” 

ve “Asya Türkiyesi” olarak iki kıtaya ayırarak isimlendiriyordu.18  “Türkler”, 

“Türk yaralılar”, “Türk direnişi” ve “Türk ordusu” gibi Osmanlı’ya dair 

Türklük tanımlaması gazetenin savaş haberlerindeki egemen söylemdi.19 

Aslında Batı’nın Osmanlı Devleti’ne dair Türk tanımlamasını kullanması 

yeni bir durum değildi. Batılıların yer yer Küçük Asya olarak nitelediği 

Anadolu için Türkiye isminin kullanılması, 12. yüzyıla kadar gitmekteydi.20 

Ancak Batılıların Türk kelimesine yükledikleri anlamda etnik bir referanstan 

ziyade Müslüman kimliği daha ön plandaydı.  Diğer bir ifadeyle “Türk” 

kelimesi, Fransızca ve İngilizce gibi yaygın Avrupa dillerinde “Müslüman” 

anlamına gelmekteydi.21  Gazete, savaş gündeminin yanı sıra Osmanlı 

Devleti’ne dair dönemin güncel haberlerini ise Bâb-ı Âli’ye karşılık gelen 

“The Porte” başlığıyla veriyordu.22  

 

                                                        
17 “The Capture of Ardahan.”, Times, 23 May 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/ doc / CS84195511/ TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=eaa1b545. 

Accessed 4 Dec. 2020. 
18 “Russia and Turkey-Europe and Turkey.”, Times, 18 June 1878, p. 4. The Times Digital Archive, 

https://link. gale.com/apps/doc/CS67287762/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=6cbf82f5. 

Accessed 9 Dec. 2020.  
19 “Parliamentary Summary-Leading Articles”, Times, 22 June 1877, p. 9. The Times Digital 

Archive, https://link.gale.com/apps/doc/CS151566550/TTDA? u= ankara&sid=T 

TDA&xid=2f9b94a1. Accessed 7 Dec. 2020. 
20 Ahmet Taşağıl, “Türk”, TDV. İslam Ansiklopedisi, C. 41, s. 467. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/turk.  Erişim Tarih: 02. 06. 2021. 
21 Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 284. 
22 “The Porte.”, Times, 11 July 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS84 457707/ TTDA?u=ankara&sid= TTDA&xid=b8b97cf3. 

Accessed 7 Dec. 2020. 

https://link.gale.com/apps/
https://link.gale.com/apps/doc/CS151566550/TTDA?%20u=
https://islamansiklopedisi.org.tr/turk.%20%20Erişim%20Tarih:%2002
https://link.gale.com/apps/doc/CS84%20457707/
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Harita 1- Doğu Cephesindeki Savaş Bölgesi
23

 

Türk kimliğinin yanı sıra çok nadir de olsa gazetede, “Osmanlı” 

kelimesinin kullanıldığı görülüyor. 25 Mayıs 1877 tarihli Viyana kaynaklı 

Osmanlı meclisine dair haber, “Osmanlı Parlamentosu” başlığıyla 

veriliyordu. 15 Haziran 1877 tarihli Erzurum’daki muhabirden gelen bir 

haberde ise “Ermenistan’da Osmanlı Ordusu” başlığı kullanılmaktaydı. 

Ancak her iki haberin içeriğinde yine Osmanlı, “Türk” olarak 

nitelendiriliyordu.24 Osmanlı Devleti’ne dair Türklük tanımlamasının 

ağırlıkta olduğu The Times gazetesinde savaşın doğu cephesini tanımlamada 

Asya, Küçük Asya ve Türkiye’nin yanı sıra Ermenistan tabirini kullandığı 

görülüyor. Örneğin, doğu cephesine dair bilgilerin yer aldığı bazı haberler, 

“Ermenistan’da Türk Ordusu”, “Ermenistan” ve “Ermenistan’da Savaş” gibi 

başlıklarla verilmekteydi.25 Bunun yanı sıra gazetede savaş alanlarını 

23 “The War in Asia.”, Times, 8 May 1877, p. 5.  
24 “The Ottoman Parliament.”, Times, 26 May 1877, p. 7. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/ doc/ CS118274234/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=fd40cdd3. 

Accessed 4 Dec. 2020; “The Ottoman Army in Armenia.”, Times,15 June1877,p.8. The Times 

Digital Archive, https://link.gale.com/apps/doc/CS134396111/ TTDA?u=ankara&sid=TTDA&-

xid=77428ffe. Accessed 7 Dec. 2020. 
25 “The Turkish Army in Armenia.”, Times, 29 June 1877,p.10. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com /apps/doc /CS168212701/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=2dda84ea. 

Accessed 7 Dec. 2020; “Armenia.”, Times, 26 July 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS84 588794/TTDA?u=a nkara&sid=TTDA&xid=20726897-

.Accessed 7 Dec. 2020; “The War in Armenia.”, Times, 9 Aug.1877, p. 10. The Times Digital 

https://link.gale.com/apps/
https://link.gale.com/
https://link.gale.com/apps/doc
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gösteren bazı haritalar “Ermenistan’da Savaş” olarak başlıklandırılıyordu.26 

Aslında Ermenistan’ın coğrafi isim olarak kullanımı, yeni bir durum değildi. 

Özellikle Batılı seyyah ve misyonerler, bugünkü Doğu Anadolu’yu da 

kapsayan bölgeyi eserlerinde Ermenistan olarak nitelemekteydiler.27 Ancak 

isim, Ermeni milliyetçiliğinin yükselmesiyle siyasal bir hüviyet kazanmaya 

başladı. Keza, Berlin Kongresinin gündem maddeleri arasında Ermenilerin 

yoğunlukta bulunduğu yerlerde ıslahat yapılması vardı.28 Bu durum, sonraki 

aşamalarda Ermeni sorunun siyasal bağlamda uluslararası alanda zemin 

bulmasında önemli bir eşikti. Sonuç olarak The Times gazetesi, 93 Harbi’nde 

Osmanlı Devleti’ni tanımlarken Türk ve Türkiye kavramlarına daha çok 

öncelik verirken bilhassa savaşın doğu merkezini coğrafya olarak 

tanımlarken farklı adlandırmaları tercih ettiği görülmektedir. Bu tercihlerin 

her biri, Batı dünyasının Osmanlı’yı nerede konumlandırdığı ve nasıl 

gördüğüne dair birer ipucuydu. 

2-Savaş ve Ardahan’ın İşgali: Hayal Kırıklığı, Zulüm ve 

Hastalıklar 

24 Nisan 1877’de savaşın başlamasıyla doğu cephesinde, Rusya’nın 

planı saldırıyken Osmanlı ordusunun savunmaydı. Hatta Enver Ziya Karal, 

Osmanlı ordusunun Rus saldırısına karşı önceden hazırlanmış bir planının 

olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla Osmanlı kuvvetleri, Rus saldırısını Kars, 

Ardahan, Erzurum ve Batum tahkimli mevkilerinden yararlanarak 

durdurmaya çalışacaktı.29 Buna karşılık Rusya Genelkurmayı, savaştan üç 

yıl önce sınırı geçip altı hafta içinde Erzurum’u ele geçirerek Anadolu’nun 

hızlı bir şekilde istilasını sağlayacak planlar hazırlamıştı.30 Tarafların 

durumunu Allen ve Muratoff, şu şekilde veriyordu:  

                                                        
Archive, https://link.gale.com/apps/doc/CS167950601/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=8 

f81195a. Accessed 7 Dec. 2020. 
26 “The War in Armenia.”, Times, 17 Aug.1877, p. 8. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS134396177/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=71f0be4b. Ac-

cessed 7 Dec. 2020. 

 27 Örnek için bkz. John M. Kinneir, Journey Through Asia Minor, Armenia, and Koordistan 

in the Years 1813 and 1814, London: John Murray, Albemarle Street, 1818; William F. Ainsworth, 

Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia Vol. 1-2, 

London: John W. Parker, 1842; Robert Curzon, Armenia: A Year at Erzeroom, and on The 

Frontiers of Russia, Turkey And Persia, London: John Murray, Albemarle Street, 1854.  
28 Karal, Osmanlı Tarihi, s. 79, 132. 
29 Karal, Osmanlı Tarihi, s. 52. 
30 W. E. D. Allen – Paul Muratoff, Kafkas Harekâtı – 1828-1921 Türk – Kafkas Sınırındaki 

Harplerin Tarihi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1966, s. 109. 

https://link.gale.com/apps/doc/CS167950601/TTDA?u=ankara&sid=
https://link.gale.com/apps/doc/CS134396177/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=71f0be4b
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“Türk ordusu iyi teçhiz edilmişti. Piyadelerde modern Martini-

Peabody tüfekleri vardı ve bunlar Rusların berdanlarından 

(berdyanki) yüksek vasıfta idiler. Türkler aynı zamanda Krupps 

tarafından imal edilmiş yeni çelik namlulu toplara sahiptiler. 

Ruslar ise hala, eski model pirinç namlulu topları kullanıyordu. 

Türk ordusunun en mühim eksikliği ehil ve mektepten yetişmiş 

subaylara sahip olmayışıydı. Rus ordusu ise bu bakımdan 

sonsuz bir üstünlüğü sahipti…”31 

Sayısal verilerde Rusların belirgin bir üstünlüğü vardı. Rusların doğu 

cephesindeki kuvvetleri 55.000 piyade, 10.000 süvari ve her türden 210 sahra 

topundan oluşmaktaydı. Osmanlı’nın ise 70.250 piyade ve 1.000 kişiden az 

düzenli süvari birliği vardı.32  Doğu cephesinde güç ve stratejik üstünlüğün 

Rusların lehine oluşu, The Times gazetesinin savaşın ilk başlarında verdiği 

haberlere de yansımaktaydı. Erzurum kaynaklı 30 Nisan 1877 tarihli haberde 

“Ruslar İlerliyor” başlığıyla güçlü süvarilere sahip olan Rus ordusunun 

Ardahan’a doğru ilerlediği bilgisi veriliyordu.33 İlerleyen günlerde “Rus 

güçleri Kars’a doğru ilerliyor”, “Rusların odağında Batum ve Ahılkelek’ten 

Ardahan’a ilerlemek var” gibi haber detaylarıyla gazete, savaşın Ruslar 

lehine geliştiğini okuyucularıyla paylaşmaktaydı.34 Mevcut durum, haberleri 

doğruluyordu. Rus kuvvetleri 16-17 Mayıs 1877’de yoğun saldırılar sonucu 

Ardahan’ı ele geçirmişti. Şehir savunmasında Ruslar 550 kayıp verirken 

Osmanlı’nın 3000 olduğu tahmin ediliyordu. Ayrıca şehirdeki çok sayıda 

mühimmat ve erzak deposu Rusların eline geçmişti.35 Şehrin ele geçirildiği 

haberi, 23 Mayıs 1877 tarihinde “Ardahan’ın Ele Geçirilmesi” başlığıyla 

verildi. Rus General Loris Melikoff’tan doğrudan alınan bilgilere dayanan 

haberin detayları şöyleydi: 

31 Allen – Muratoff, Kafkas Harekâtı, s. 108. Ayrıca Doğu/Kafkas cephesinde bulunan Osmanlı 

ve Rus ordularına dair veriler için bkz. Hakkı Yapıcı, “1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde 

Kafkas Cephesi” Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Erzurum, 2011. 
32 F. Vinton Greene, 93 Harbi: Tüm Cepheleriyle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Çev. 

Muhammet Şeviker - Sebahattin Şenol, İz Yayıncılık, İstanbul, 2018, s. 517-518. 
33 " News in Brief.”, Times, 30 Apr. 1877, p. 5.  
34 “Miscellaneous Continental News.”, Times,2May1877, p. 7. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/ apps/doc/CS118798498/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=d92d267a. 

Accessed 4 Dec. 2020; “The War in Asia.”, Times, 11 May 1877, p. 5.  
35  Greene, 93 Harbi: Tüm Cepheleriyle, s. 520. 

https://link.gale.com/
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“Ardahan’da tahkimatlar, 60 silah, muazzam miktarda erzak, 

Türklerin 14 taburunun ordugahı ve kale majestemizin 

emirindedir. 17 Mayıs’ta sabah 8 ile akşam 6 saatleri arası top 

ateşleriyle duvarlarda bir gedik açtık. Saat 6’da Tiflis, Erivan, 

Bakü alayları ve istikam erleriyle saldırıya geçildi. Düşman, 

saldırıya direnemedi ve arkalarında çok sayıda ölü bırakarak 

kaçtı. Gecenin karanlığına rağmen düşman, süvariler tarafından 

takip edildi. Akşam 9’da askerler Milli Marş müziği eşliğinde 

şehre ve tahkimatlara girildi ve bu başarı büyük bir coşkuyla 

kutlandı. Rus bayrağı her yerde dalgalandırıldı…”36 

Tiflis’ten gelen telgraflar benzer şekilde Ardahan’ın 17 Mayıs’ta 

Rusların eline geçtiği ve hastanede aralarında bir Osmanlı paşasının da 

bulunduğu 35 yaralının olduğu ifade ediliyordu.37 Osmanlı ordusunun 

savunma planı erken çökmüştü. Yaşanılanlar, İstanbul’da bir infiale neden 

oldu.  26 Mayıs 1877 tarihli Paris kaynaklı bir haberde Paris’teki Osmanlı 

Sefareti’ne ulaşan resmi telgrafa göre, Ardahan’ın ele geçirilmesi İstanbul’da 

ikamet eden Ardahan ve çevre illerin halkı arasında telaşa neden olmuştu. 

Bununla birlikte, halk her türlü fedakarlığa hazır olduklarını bildirmek ve 

meclisin dikkatini Anadolu’daki ordunun durumuna çekmek için meclis 

önüne gitmişler. Bu durum karşısında yetkililerin, halka “şu anda 

anavatanlarına verebilecekleri en iyi hizmet, hükümete ve millete karşı 

sorumlu resmi temsilcilerinin bağlılığına ve özverisine güven duymaktır…” 

cevabını verdiği ve buna karşılık vekillerin ve meclis kapısının önünde 

bekleyen birçok insanın “padişahım çok yaşa” diye bağırdığı belirtiliyordu.38 

Meclis önünde toplanan halkın Ardahan’ın işgaliyle dikkat çektiği doğu 

cephesindeki ordunun durumu, Osmanlı yetkililerinin ve basınının da 

gündemindeydi.  Vakit gazetesine göre, yenilginin en büyük nedeni asker 

firarileriydi.  Bu bağlamda, Ardahan’ın Rusların eline geçmesini bir hezimet 

olarak niteleyen gazete “Ardahan’ı ele geçiren Rusya’nın Osmanlı askerinin 

yaptığı gibi 5–10 gün zevk-ü sefa eylemediğini, çünkü Rusların Osmanlı 

Devleti’nin durumuna düşmek istemediğini” yazarak ordunun disiplinine 

                                                        
36 “The Capture of Ardahan.”, Times, 23 May 1877, p. 5.  
37 “The Capture of Ardahan.”, Times, 23 May 1877, p. 5. 
38 “The Ottoman Parliament.”, Times, 26 May 1877, p. 7.  
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eleştiri getiriyordu. 39 Ardahan savunmasındaki yenilgi üzerine Anadolu 

Harp Ordusu kumandanı Ahmet Muhtar Paşa, sorumluları yargılamak üzere 

mahkeme kurdurdu ve yargılattı.40 Ancak Paşa, daha ziyade iletişim gibi 

teknik konulardaki aksaklığa dikkat çekiyordu. Düşmanın ne durumda 

olduğunu ve hareketlerinin tespitinde zorluklar yaşandığını, birkaç saat 

içinde veya günün sonunda başkumandanlık tarafından mutlaka bilinmesi 

gereken bir olayın üç gün sonra öğrenilebildiğini söylemekteydi. Hatta 

iletişim sıkıntısından dolayı, Ardahan’ın işgal bilgisi kendisine çok sonradan 

ulaşmıştı.41  

Dönemin tanıklarından Ahmet Muhtar Paşa’nın başkâtibi olan 

Mehmet Arif Bey de Ardahan düşüşünü, ordudaki sorunlara 

dayandırmaktaydı. Kendisi, düşman saldırısı esnasında Çıldır, Posof ve 

Şavşat’tan toplatılan piyade ve süvarilerin bulundukları yeri terk ettiğini ve 

bunun nedenin ise askerlerin telaştan “çoluk çocuklarının başı ucunda 

bulunmaları lüzumu, kendilerince ordunun hizmetinde bulunmaktan daha 

mühim sayılmıştır” olarak ifade ediyordu.42 Mehmet Arif Bey, sorunun 

sadece asker firarilere indirgeyemeyeceğini orduda subayların eğitimi, 

strateji ve asker yönetimine dair sorunlara değinip şu örneği verir: 

“Mesela bir zabite kumandanı tarafından: “Şu kadar askerle 

filan yere git. Düşman gelir de karşı duramıyacağın kadar çok 

olduğunu anlarsan, filan yere çekilerek orada müdâfaada bulun. 

Şayet orada da barınamazsan, arazinin durumuna göre başka bir 

yer seç. Pek çaresiz kalırsan, son safha olarak gel bize iltihak et. 

Veya filan yerdeki kuvvetle birleş!” İşte bu şekilde son 

yapacağı iş kendilerine bildirilen zabitlerden bazıları, bin türlü 

yalan dolanla, orta yerdeki vazifelerin hiç birisinin semtine 

uğramıyarak, tehlikesiz olan ta son vazifesinin icrasına koşuyor 

39 Sedat Bağırgan, “Osmanlı Basınında 1877–1878 Osmanlı-Rus Harb (93 Harbi)”, Celal Bayar 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa, 2008, s. 69. 
40 Başta Ardahan savunmasından sorumlu olan Hüseyin Sabri Paşa ve diğer yetkililerin 

yargılanması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.  Handan Gökçe, “Divan-ı Harp Mazbata 

Suretlerinde Ardahan ve Alacadağ Muharebeleri (1877- 1878) (Transkripsiyon ve 

Değerlendirme)”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 2020.  
41 Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Anılar 2 – Sergüzeşt-i Hayatım’ın Cild-i Sanisi, Yay. Haz. Nuri 

Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996, s. 97. 
42 Mehmet Arif Bey, Başımıza Gelenler C. 1, Yay. Haz. M. Ertuğrul Düzdağ, Tercüman 1001 

Temel Eser, İstanbul, s. 185. 
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ve: “Hepsini yaptım da çaresiz kalıp son safhaya geçtim” 

diyor.”43 

Osmanlı yönetimi, özellikle asker firarileri başta olmak üzere orduda 

disiplini sağlamak adına firar eden askerlerin kurşuna dizilmeleri ve onlara 

yardım eden ahalinin suç ortağı olarak aynı cezaya çaptırılacağı kararını, 

ordu merkezlerine iletiyordu.44 Benzer bir şekilde doğu cephesindeki 

kumandanlık da savaş zorunluluklarından dolayı Anadolu harp sahasında 

idare-i örfi yani sıkıyönetim ilan edilmesi gerektiğini, İstanbul’a 

iletmişlerdi.45 

Harita 2 – Doğu Cephesinde Osmanlı-Rus Ordularının 

Pozisyonu46 

43 Mehmet Arif Bey, Başımıza Gelenler, s. 186-187. 
44 Ahmet Mithat Efendi, Zübdetü’l Hakâyık, s. 239. 
45 Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Anılar 2, s. 49. 
46 “The Ottoman Army in Armenia.” Times, 15 June 1877, p. 8. 
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Osmanlı, Ardahan’ın kaybını bir “hezimet” olarak niteliyordu.47 

Dolayısıyla yenilgi psikolojisini dağıtmaya dönük bir yaklaşıma gidildi. 

Özellikle uluslararası kamuoyunda Rusya ile Osmanlı arasındaki psikolojik 

savaş ön plana çıkmaktaydı. Rus ilerleyişi gündemine karşılık Ardahan’ın 

Türkler tarafından geri alındığına dair Osmanlı kaynaklı haberler, gazetede 

görülüyordu. 31 Mayıs 1877 İstanbul’dan alınan telgrafta, resmi olarak 

Ardahan’ın geri alındığı bilgisi veriliyordu. Ancak bundan birkaç gün sonra 

Ardahan’ın geri alındığı haberinin resmi olarak duyurulmasına rağmen 

gazete “haberin güvenirliğinin tartışmalı” olduğunu belirtiyordu.48 Rusya 

resmi kaynaklarından gazeteye gönderilen bir telgrafta, Türklerin Ardahan’ı 

geri aldığına dair haberlerin doğru olmadığını ve kuvvetlerinin Kura 

Nehrinin her iki yakası ve Kars yönünü kontrol ettiği ifade ediliyordu.49 

Ardahan haberinden sonra gazetenin cephedeki muhabirleri, savaşın bölgede 

yarattığı etkiyi, her iki ordunun içinde bulundukları durum ve sosyo-

ekonomik koşullara dair detayları haberleştiriyorlardı. Erzurum’da Osmanlı 

ordusunda bulunan bir muhabir, bölgenin atmosferini haberinde detaylı bir 

şekilde veriyordu. Osmanlı kuvvetlerinin koşullarının kötü olduğunu belirten 

muhabir, askerler arasındaki moral çöküntüsünü vurguluyordu: 

“Subaylar arasında hiçbir coşku görünmüyor. Kamptaki bir 

birliğin koruma çadırının hemen karşısında yıkılan küçük bir 

köprü gördüm, bu da yolu silahlar için oldukça geçilmez hale 

getiriyor. Alayı komuta eden subay, büyük bir araba ve silah 

konvoyunun onu takip ettiğini biliyordu ve yine de 500 veya 

600 adam kampın etrafında sallanmasına rağmen, köprüyü 

onarmak için hiçbir girişimde bulunulmadı. Arabalar, 

Trabzon’dan Erzurum'a kadar tüm yollarda çadır, mısır ve 

cephane yüklü yollarda idi, ancak onların ilerlemesi o kadar 

47 Ahmet Mithat Efendi, Zübdetü’l Hakâyık, s. 163. 
48 “News in Brief.”, Times, 31 May 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS85637311/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=4aaa5e8b. Acce-

ssed 4 Dec. 2020; “The War in Asia.” Times, 2 June 1877, p. 7. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS117749954/TTDA?u=ankara &sid=TTDA&xid=ae27c391. 

Accessed 7 Dec. 2020. 
49 “The War in Asia.”, Times, 1 June 1877, p. 5. The Times Digital Archive, https://link.gale.com/ 

apps/ doc /CS84064449/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=5a84a417. Accessed 7 Dec. 2020. 

https://link.gale.com/apps/doc/CS85637311/
https://link.gale.com/apps/doc/CS117749954/TTDA?u=
https://link.gale.com/%20apps/%20doc%20/CS84064449/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=5a84a417
https://link.gale.com/%20apps/%20doc%20/CS84064449/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=5a84a417
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yavaştı ki, bunların herhangi birinin Muhtar Paşa'ya ulaşması için 

iki haftadan fazla sürmesi gerekiyordu…”50 

Osmanlı ordusundaki moral bozukluğu, bölge halkına da yansımıştı. 

Keza, muhabir Rusların ilerleyişi karşısında Erzurum halkının tedirgin, 

durumdan da memnuniyetsiz olduğunu ve bundan dolayı dini liderlerden 

oluşan bir heyetin, İngiltere Konsolosluğuna gelip durum ve beklentilerini 

ifade eden şu içerikte bir dilekçe verdiklerini bildiriyordu: 

“Ardahan savunmasız düştü, Kars düşmek üzere, Ruslar 

yaklaştığı zaman Muhtar Paşa kaçıyor, İsmail Paşa sarayına 

kapanmış hiç ortalıkta görünmüyor. Bizim birliklerimiz 28 

aydır maaş alamıyor, giysileri kötü durumda, hastaneleri yok, 

yüzlercesi hastalık yüzünden ölüyorlar ve her gün sadece 

ekmek alıyorlar. Bu şekilde nasıl savaşabilirler? Rusların 

ilerlemesini yavaşlatmaya çalışmanın ne yararı var? Neden acı 

çekelim? Şehir, Ruslara karşı direnmeyi umabilir mi? ...”51 

Rusların ilerleyişi karşısında halkta meydana gelen tedirginlik ve 

umutsuzluk halinden, İstanbul haberdar olmuştu. Dolayısıyla halkı yeniden 

hareketlendirmek adına bizzat Sultan II. Abdülhamid, Erzurum halkına 

hitaben yazdığı telgrafta ahaliden düşmana karşı memleketlerini muhafaza 

etmelerini istemekteydi.52 

Haberlerde, Rus ordusunun durumuna ve onların işgal ettiği yerlerdeki 

kötü muamelesine de ver verilmekteydi. Savaş boyunca tarafların birbirlerini 

karşılıklı suçladığı ve Avrupa kamuoyunun da gündeminde olan “katliam” 

yapıldığına yönelik iddialara dair muhabir, Rus tarafı için şu bilgileri 

veriyordu: “Rus ordusu, sakinlerin kaçtığı herhangi bir köyü hemen yakar ve 

erzak verilmesi reddedilir veya saklanırsa, önde gelen kişileri asar ve daha 

sonra köyü yakardı. Ancak General Melikoff, talan yapan askerlerin asılması 

ve Rus koruması altına giren köylülere iyi bakılması emrini verdi…”53 

Özellikle sivil halka yönelik yapılan zulümlere dair haberler, Avrupa 

kamuoyunun hassaslaştığı ve siyasal tercihler üzerinde belirleyici olan bir 

konuydu. Örneğin, savaş başlamadan Rusya’nın Osmanlı karşısında 

50 “The Ottoman Army in Armenia.”, Times, 15 June 1877, p. 8. 
51 “The Ottoman Army in Armenia.”, Times, 15 June 1877, p. 8. 
52  Ahmet Mithat Efendi, Zübdetü’l Hakâyık, s. 248. 
53 “The Ottoman Army in Armenia.”, Times, 15 June 1877, p. 8. 
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psikolojik üstünlük kurmasını sağlayan konu, Osmanlı Devleti’nin Bulgar 

halkına zulmettiğine dair haberlerin Batı basınına servis edilmesiydi. 

Gazetelerde Osmanlı aleyhine çıkan “mezalim” haberleri, İngiliz siyasetini 

dahi etkiliyordu. Nisan 1877 yılında büyükelçi olarak atanan Sir Henry 

Layard, Sadrazam Ethem Paşa’yla yaptığı görüşmede İngiliz kamuoyunun 

Osmanlı’ya karşı tutumunun Bulgaristan olaylarından dolayı değiştiğini 

ifade etmişti.54 Osmanlı Devleti, 93 Harbi sırasında basının İngiliz 

hükümetinin dış politikası üzerindeki gücünün farkına varmıştı. Böylece Rus 

ve Bulgarlar tarafından Osmanlı halkına yapılan zulmü fotoğraflarla 

belgeleyerek yabancı gazete ve elçiliklere veriyordu.55 Örneğin 20 

Haziran’da İstanbul’dan yurt dışındaki temsilciliklere gönderilen ve Rusların 

zulmüne dair bilgiler içeren telgraf 2 Temmuz 1877 tarihli gazetede 

yayınlanmıştı. Telgrafta, Ardahan’a girdikten sonra Rusların hastanenin 

üzerindeki bayrağa bakmaksızın ateş ederek tüm hemşireleri ve hastaları 

öldürdüğü, kadın ve kızlarının namusuna leke düşürdüğü, bazı köyleri 

casusluk yaptıkları gerekçesiyle yağmaladığı ve hatta yaş veya cinsiyet 

ayrımı yapılmaksızın köylülerin tamamen çıplak bir halde Kars'a 

gönderildiği yazıyordu.56 Böylece, Ruslara yöneltilen katliam suçlamaları, 

İngiliz parlamentosunda gündem oldu. The Times’ın Lordlar Kamarasından 

verdiği habere göre Lord Stanley, Dışişleri Bakanlığı'na, Rusya ordusu 

tarafından işlenen aşırılıkları bildirmek için Albay Wellesley’e veya benzer 

atamalara sahip diğer İngiliz subaylara talimat verilip verilmediğini soruyor 

ve Rus askerlerinin Ardahan’daki hastanelerde yaptıkları katliamdan sonra 

“Rus ordusunun, başka bir ulusun ordusundan daha fazla kınamayı hak 

ettiğini” ifade ediyordu.57 

Rus ordusunun işgal ettikleri yerlerde sivil halka zulüm yaptığına dair 

iddiaların artmasına rağmen The Times gazetesinin mevzuya temkinli 

yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede 2 Ağustos 1877 tarihli gazetede, 

54 Ebru Boyar, ““Türk Mezalimi” Ve/Veya “Rus Barbarlıkları”: 93 Harbi Sırasında İngiliz Basını 

ve Siyasi Tercihler”, Balkanlar ve Göç, (Edit. Ali Fuat Örenç – İsmail Mangaltepe), Bursa 

Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 2013, s. 178. 
55 Boyar, ““Türk Mezalimi” Ve/Veya “Rus Barbarlıkları””, s. 180. 
56 “The War.”, Times, 2 July 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS85637346/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=b0769d91. Acce-

ssed 7 Dec. 2020. 
57 “House of Lords,”,Times, 30 June 1877, p. 8. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS134396126/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=f054ef55. Ac-

cessed 7 Dec. 2020. 

https://link.gale.com/apps/doc/CS85637346
https://link.gale.com/apps/doc/
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haber özetleri arasında parlamento gazetelerinde verilen “sahte mezalim 

haberleri” ifadesini kullanarak bir yandan Ruslara yöneltilen suçlamaları yok 

sayarken diğer yandan haberin devamında durumu yok saymayan ama 

dengeleyen içeriklere yer veriyordu: 

“Ardahan'daki savaş sırasında Rusların rezil davranışları, çokça 

duyuldu. Hastanenin pencerelerinden hasta ve yaralı üzerine 

kasıtlı olarak silahlı ateş tuttukları söylendi. Rapor, Erzurum 

hastanesinde baş cerrah olan bir Avusturyalı, meslektaşlarıyla 

tüfekten kaçmak için hastaların yataklarının altına sığınmak 

zorunda kaldığını söyleyen bir Yunan doktor tarafından 

söylendiği için görünüşe göre sağlam bir temele dayanıyordu. 

Yine de hikâye ya bir hata ya da uydurma gibi görünüyor, çünkü 

Asya'daki Türk ordusuna refakat eden askeri ataşemiz olan Sir 

Arnold Kemball, Sayın Layard’a şu kısa mesajı telgrafla 

bildirdi: Rusların Ardahan’daki zulmü hiç doğru değil. Hayır, 

General Loris Melikoff’un ordusuyla muhabirimize 

söylediklerine güvenebilirsek, Ruslar o kasabada kalan Türk 

yaralılara yardım etmek için Ardahan’da yollara çıktılar. 

Hastanede tıbbi cihazlardan yoksun 800 Türk bulan Rus 

General, bandaj ve ilaç deposunun kendi ordusunun ihtiyaçları 

için yetersiz olmasına rağmen iki millet arasında tarafsız bir 

şekilde paylaştırılması emrini verdi. Asya’daki Türk 

ordusundaki askeri muhabirimiz de aynı türden tanıklık yaptı. 

Yakın tarihli bir mektupta, İngiltere'den ayrıldığında güçlü bir 

Türk partizanı olduğunu açıkça itiraf etti; ancak onları daha 

yakından tanımanın görüşlerini değiştirdiğini de sözlerine 

ekledi…Ruslar, Türklere karşı pervasız suçlamalar yaymakta 

yavaş değillerdi. Başıbozuk ya da muvazzaf askerler tarafından 

gerçekleştirilen “ölümcül katliamlardan” belli belirsiz söz 

ediyorlar, ancak zaman, yer ve şartlar gibi detaylardan 

kaçınıyorlar. Raporların pek çoğu uydurma veya abartıdır. Son 

zamanlarda Türk kuvvetlerinin davranışları çok iyi. Ve biz Bâb-

ı Âli’nin bütün gücünü Müslümanların Hristiyanları 
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katledilmesini önlemek için harcayacağı garantisine tamamen 

güveniyoruz…”58 

Bu tutuma rağmen Osmanlı Devleti, Avrupa’daki elçilikleri üzerinden 

savaş boyunca Rusların hem Balkanlarda hem doğu cephesinde sivil halka 

yaptıkları zulmü, Avrupa basını ve yetkililerine iletmeye devam etti. 

Bu arada gazetede, cephelerden gelen ölüm ve cephe gerisindeki kötü 

koşullara dair haberler rutin hal almıştı. Her iki orduda bulunan muhabirlerin 

haberleri adeta birbirinin kopyasıydı. Rus ordusunda bulanan bir muhabir, 

Rus kampının oldukça kötü durumda olduğunu belirttiği haberini şu şekilde 

detaylandırıyordu: “Dizanteri ve tifo ateşi, Türk bombardımanından daha 

çok zarar verdi… Biz, Zaim’e geri çekilirken durum daha da kötüleşti. 

Burada at ve sığır leşleri çürüme aşamasına gelmişti. Nehre atılmış at 

leşlerinin uzuvları karaya vurmuş ve çok kötü koku çıkarıyordu.”59 Osmanlı 

ordusunda bulunan muhabir de benzer şekilde alt yapısal eksiklikler ve 

hastalıklara vurgu yapıyordu: “Bu bölgede 25.000 adam var ama ne doktor 

ne hastane var…Son yer tıbbi yardımdan neredeyse yoksun. Bütün doktorlar 

çok çalışıyor. Fakat dördü tifodan hasta ve yüksek ateşleri var. Az sayıda 

yatağa sahip hastaneler aşırı dolu. Ordu için yeterli sayıda sedye, ambulans 

yok ve yaralanmadan kaynaklı güçlükler çok artıyor…”60  Kars’ta görev 

yapmış olan Kurmay Yarbay Atıf Bey sunduğu raporda benzer bir fotoğraf 

ortaya çıkıyordu: 

“Havaların soğuk olması, çamaşırların yeterli olmaması, iki 

bine yakın erin yağmurluklarının olmaması ve hastanelerde 

gereken ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunmaması, hastane 

şartlarının iyi olmaması nedeniyle günlük iki yüze yakın 

hastalanma olayının vuku bulması ve elli-altmış kadar ölüm 

olayının meydana gelmesi mevcutlu tabiî olarak azaltmaktadır. 

Düşmanın hücum eylediği geceden bir gün evvel genelkurmaya 

58 “Parliamentary Summary -Leading Articles”,Times,2 Aug. 1877, p. 9. The Times Digital 

Archive,https://link.gale.com/apps/doc/CS151697666/TT DA?u=ankara&sid=TTDA&xid=6b-

cfb4db. Accessed 7 Dec. 2020. 
59 “From Kars to The Black Sea.”, Times, 13 Aug. 1877, p. 6. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/ apps/doc/CS101103885/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=74e1c708. 

Accessed 7 Dec. 2020. 
60 “Armenia.”, Times, 8 Sept. 1877, p. 5. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps/doc/CS84 850984/ TTDA?u=ankara&sid= TTDA&xid=0b354a5a. 

Accessed 9 Dec. 2020. 
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verilen rapora göre dört bin kadar hasta ve yaralı, üç bin kadar 

zayıf erat ve bin kadar hastane ve fırın ve saire de müstahdem 

ve on yedi bin kadar piyade ve süvari ve topçu mevcut olduğunu 

arz eylerim.”61 

Bâb-ı Âli’deki Rus harbine yönelik özgüvenli tutum, Rumeli 

cephesinde de işlerin pek yolunda gitmemesiyle birlikte ilk olarak 

Ardahan’ın işgaliyle sarsıldı. Her ne kadar savunma pozisyonunda da olsa 

böylesine erken bir kaybı beklemiyordu. Gerek The Times gazetesi gerek 

Osmanlı basını ve bölge komutanları, bu durumu Rus kuvvetlerinin niteliksel 

üstünlüğünden ziyade Osmanlı ordusundaki yetersizliklere ve 

ihmalkârlıklara bağlıyordu. Meydana gelen hayal kırıklığıyla Osmanlı 

Devleti, Rusların savaş sırasında özellikle sivil halka yönelik yaptığı 

zulümler üzerinden Avrupa “sağduyusu”na seslenip, mevcut “tarafsızlığı” 

kendi lehine çevirmeyi denedi. Gerçekten de cephelerden gelen haberler iç 

açıcı değildi. Asker kayıpları, sivil halkın yaşadığı sıkıntılar, yayılan salgın 

hastalıklar ve ölümler cephenin ana gündemiydi. Ancak yaşanılanlar, The 

Times gazetesi özelinde ne İngiliz basını ne de İngiltere Hükümeti tarafından 

savaşa son verdirecek veya savaşın dengesini değiştirecek kadar somut bir 

adım attırmadı. Ne zaman ki, Rusların Ardahan’ın işgaliyle durmayıp Kars 

ve Erzurum’u ve dolayısıyla bütün güneye inme ihtimali doğdu, İngiltere 

basını ve hükümeti mevcut duruma karşı söylem ve siyaset üretmeye başladı. 

Çünkü Rusların ilerleyişi, salt Osmanlı Devleti’nin varlığını değil 

İngiltere’nin özellikle doğu sömürgelerindeki kazanımlarına yönelik bir 

saldırı olarak görülmeye başlandı. Böylece, gazetenin savaşa dair öncelikli 

gündemi, İngiltere’nin ne yapması gerektiğiydi. 

3-Savaş Biterken: Rus İlerleyişi, Osmanlılar ve İngiliz 

Emperyalizmi 

Takvimler 1877 sonbaharını gösterirken Ruslar, stratejik noktaları ele 

geçirerek ilerleyişine devam edip hem cephede hem de cephe gerisinde 

Osmanlı karşısında üstünlük sağlamıştı. Doğu cephesinde Kars’ın Rusların 

eline geçişi, onlar adına büyük bir başarı olarak okunurken Osmanlı ve 

İngiltere’yi kaygılandırdı. The Times, Kars’ın ele geçirilmesinin St. 

61 Manastırlı Mehmet Rıfat Bey, 93 Harbi Faciası, Yay. Haz. Tahsin Yıldırım, DBY. Yayınları, 

İstanbul, 2010, s. 213-214. 
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Petersburg’da büyük bir coşkuyla karşılandığını belirtiyor ve Rus 

gazetesinden şu alıntıya yer vererek durumun vahameti konusunda 

okuyucularını ve yetkilileri adeta uyarıyordu: 

“Şimdiye kadar Kars, Ermenistan'daki gücümüzün büyük bir 

bölümünü sürekli olarak felç etti ve böylelikle kesin sonuçların 

elde edilmesini erteledi. Bu nedenle, bu yerin alınması, Küçük 

Asya'da şehri ablukaya alan birlikleri serbest bırakarak 

güçlerimizi ikiye katladı. Kalede bir garnizon bırakan abluka, 

kuşatma silahlarının bir kısmıyla Erzurum'a ilerleyebilir. Bunun 

yanı sıra Kars'ın alınmasıyla Alexandropol'den Erzurum'a kadar 

olan operasyon hattımız tamamen özgür ve güvenli hale 

geliyor…”62 

Özellikle Rus ordularının savaşın her iki cephesinde ilerleyişi, 

İngiltere’yi kaygılandırmaktaydı. Çünkü, boğazları kontrol edip Akdeniz’e 

inen ve Anadolu’ya hâkim bir Rusya, İngiltere ve diğer Avrupa güçlerinin 

emperyal rekabette büyük kayıplar yaşamasına neden olurdu. Dolayısıyla 

İngiltere basını ve kamuoyu, artık hükümetin Osmanlı-Rus Harbinde izleyici 

pozisyondan çıkıp doğrudan müdahil olması gerektiği konusunda 

hemfikirlerdi. Henüz Ayastefanos yeni imzalanmışken 7 Mart 1878 tarihli 

John Trevor Barkley imzalı The Times editörüne hitaben “Barış Şartları: 

Çanakkale ve İstanbul Boğazları” başlıklı bir makale yayınlanıyordu. Yazar, 

yazısında bir yandan hem Rusya hem Osmanlı’yı “tehlike” olarak nitelerken 

diğer yandan “Rusların Türkiye’yi işgalini gereksiz “olarak görüp özellikle 

Doğu Avrupa’da oluşacak bir kamusal düzen boşluğunun açlık, hastalık ve 

ölümlerle sonuçlanabileceğini belirtiyordu. Dolayısıyla İngiltere’yi bu 

konuda rol alması gerektiğini düşünen Barkley, İngiliz hükümetinin hangi 

konularda hassas olması gerektiğini ifade ediyordu. Bunlardan ilki, 

askerlerin ve ticaret gemilerinin savaş ve barış zamanlarında geçişi, ikincisi 

ise Osmanlı denetiminde olan Süveyş ve Mısır’ın durumu ve Ermeni 

bölgelerinin Rusya’ya bırakılması konularıydı.63 Yazar, emperyal 

62 “St. Petersburg on The Fall of Kars.”, Times, 28 Nov. 1877, p.8. The Times Digital Archive, 

https://link.gale. com/apps/doc/CS134396284/TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=6549cc13. 

Accessed 9 Dec. 2020. 
63 John Trevor Barkley, “The Peace Conditions: the Straits of the Dardanelles and the Bosphorus.”, 

Times,7 Mar.1878,p.4.TheTimesDigitalArchive, https://link.gale.com/apps/doc/CS67943015-

/TTDA?u=ankara&sid=TTD A&xid=5a1014ac. Accessed 9 Dec. 2020. 
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parametrelerle adeta İngiltere hükümetine yol haritası çizmekteydi. Keza, 

yazının devamında İngiltere’nin diğer Avrupa devletleriyle iş birliği etmesi 

gereken konuları yedi madde de sıralamaktaydı. Bunların altısı Rumeli’deki 

gelişmelere dairken bir maddesi Kars, Ardahan, Batum ve Bayezid’in 

Ruslara bırakılması konularıydı.64 Berlin Antlaşmasına doğru süreç 

evrilirken gazetede yayınlanan 9 Temmuz 1878 tarihli “İngiltere’nin Doğu 

Siyaseti” başlıklı haber, adeta İngiltere’nin barış sürecinde uyguladığı 

siyasetin satır aralarını veriyordu.  Habere göre, Lord Salisbory, Mr. 

Layard’a İngiltere’nin Rusya ile yürüttüğü gizli görüşmelerin hedefinin “San 

Stefano Antlaşmasının Avrupa Türkiye'sini ilgilendiren maddeleri çıkarlarla 

uyumlu hale getirmek için yeterince değiştirileceğini olası kılmak” olduğunu 

belirtiyordu.65 Ancak “Asya Türkiye’si” olarak tanımlandığı Anadolu 

bölgesi için Rusların daha ısrarcı olacağını ama buna rağmen İngiltere’nin 

bu durum karşısında tepkisiz kalamayacağını aşağıdaki nedenlere dayanarak 

açıklıyordu: 

“Majesteleri hükümetinin bu değişikliklere kayıtsızlıkla 

bakması imkânsızdı. Asya Türkiye’si, kendi kendini yönetme 

kapasitesine sahip olmayan ve bağımsızlık arzusu taşımayan, 

ancak sükûnetleri ve sahip oldukları siyasi refah olasılıkları 

tümüyle padişahın egemenliğine bağlı olarak pek çok farklı ırk 

ve inançtan oluşan nüfusu barındırmaktadır. Ancak eski ama 

hala yabancı bir fatih olan Osmanlı hanedanının hükümeti, 

ortak milliyet anlayışından daha fazla fiili güce dayanıyor. Türk 

kuvvetlerinin uğradığı yenilgi, hükümetin bilinen sıkıntıları ve 

Doğu'da bir hükümetin istikrarı için fiili hoşnutsuzluktan daha 

tehlikeli olan onun çöküşü ve hızlı bir siyasi değişimin olacağı 

inancıdır. Suriye, Küçük Asya ve Mezopotamya nüfusu, son 

olayların bu güvenin kırılganlığıyla ortaya çıkardığı kanıtlardan 

sonra Bâb-ı Âli’nin kendi gücünden başka bir garantisi 

olmadığını görürlerse, Osmanlı egemenliğinin hızlı düşüşü 

64 Barkley, “The Peace Conditions”, Times,7 Mar. 1878, p. 4. 
65 “England's Policy in The East.”, Times, 9 July 1878, p. 8. The Times Digital Archive, 

https://link.gale.com/apps /doc/ CS1343 96649/ TTDA?u=ankara&sid=TTDA&xid=895679b5. 

Accessed 10 Dec. 2020. 
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hesaplamaya başlayacak ve gözlerini sonraki iktidara 

çevireceklerdir…”66 

İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbory, doğu bölgesinin etno-mezhepsel 

nüfusu dolayısıyla Osmanlı sonrasında doğacak iktidar boşluğunun kaotik 

bir siyasi atmosfere neden olabileceğinden kaygılanmaktaydı. Bu söylemler 

bağlamında Salisbory, bölgede tehlikeli ve belirsiz bir geleceği ifade eden 

Rusya yönetimi yerine daha çok kestirilebilen bir Osmanlı yönetimini tercih 

ediyordu. İngiltere çıkarları doğrusunda müdahil olması gerektiği düşüncesi 

belirginleşirken askeri müdahale seçenek dışı bırakılıyordu. Çünkü “Böyle 

bir girişim zahmetli ve maliyetli olur ve büyük felaketler doğurur” 

düşüncesindelerdi.67  Anlaşıldığı üzere İngiltere, cephede değil diplomasi 

masasında Osmanlı Devleti’nin yanında yer alacaktı. Tabii bunun Bâb-ı 

Âli’ye bir faturası vardı.  İngiltere’nin, doğuda Osmanlı egemenliği için iki 

şartı vardı. Birincisi, Anadolu’da bulunan Hristiyan ve diğer tebaanın 

durumunun iyileştirilmesi için Osmanlı hükümeti teminat verecekti. İkincisi 

ise, verdiği sözü yerine getirebilmesi için Anadolu veya Suriye sahillerine 

yakın bir yerin İngiltere’ye verilmesiydi. Bu yer de, Kıbrıs adasıydı.68 Ancak 

İngiltere’nin aynı zamanda Rusya’yla Avusturya’nın da oluruyla 

Balkanlarda yeni düzenlemelere gidildiği, Kars, Ardahan ve Batum’un 

Ruslara verilmesi ve Bayezid’in Osmanlı’ya bırakılması konularında anlaştı. 

Bu durum bile başta İngiltere olmak üzere Avrupa güçlerinin savaş sonrasına 

dair beklentileri ile Osmanlı yönetiminin arzu ettikleri arasında ciddi bir 

farkın olduğunu gösteriyordu. Öyle ki, Berlin Kongresinin kararlarını 

şekillendiren Almanya Şansölyesi Bismarck, toplanış amaçlarını Osmanlı 

yetkililerine şöyle açıklıyordu: “… Kongrenin Osmanlı Devleti için 

toplandığı zannına kapılarak kendinizi aldatmayınız. Osmanlı Devleti ile 

Rusya arasında yapılan Ayastefanos antlaşması, Avrupa devletlerinin 

menfaatlerine dokunur bazı maddeler ihtiva etmeseydi olduğu gibi 

bırakılırdı. İşte bu menfaatleri uzlaştırılması için bu kongre toplanmıştır.”69 

Berlin Antlaşmasının içeriği tam da Bismarck’ın ifadeleriyle paraleldi. 

Berlin Kongresinin yarattığı siyasal iklim, özellikle Osmanlı gibi geleneksel 

imparatorlukların yerine ulus-devlet sisteminin geçişine zemin 

hazırlamaktaydı. Bu bağlamda Hakan Yavuz, “yeni bir sistemin yapımı” 

66 “England's Policy in The East.”, Times, 9 July 1878, p. 8. 
67 “England's Policy in The East.”, Times, 9 July 1878, p. 8. 
68 Karal, Osmanlı Tarihi, s. 72. 
69 Karal, Osmanlı Tarihi, s. 75. 
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olarak tanımladığı Berlin Kongresinin, egemenliği ulusal homojenlik 

açısından yeniden tarif ettiğini vurguluyor.70 Bu durum, Osmanlı için sonun 

başlangıcı demekti. Çünkü Berlin sistemi, bir yandan etnik ve inanç esaslı 

bir devlet-toplum inşa ediyorken diğer yandan Avrupa’nın koruyucu 

kimliğini meşrulaştırıyordu. Böyle bir siyasal atmosfer, etnik ve inanç olarak 

heterojen bir sosyal yapıya sahip Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanına 

doğrudan müdahaleye kapı açmış oluyordu. Sonuç olarak, 93 Harbi ve 

sonrasındaki gelişmeler hem Osmanlı Devleti özelinde hem uluslararası 

ölçekte sonraki dönemin sosyo-ekonomik ve siyasal gelişmelerine doğrudan 

etki etti. 

Sonuç 

Batı basının önde gelen gazetelerinden olan The Times’ın 93 Harbi 

süresince yaptığı haberlerin başlık ve satır aralarından, öncelikle Batı’daki 

Osmanlı Devleti algısına dair ipuçları elde edildi. Osmanlı Devleti, meşruti 

rejimle her ne kadar “Osmanlı” üst kimliğiyle birçok etnik ve inanç 

unsurlarını içinde barındıran bir imparatorluk iddiası taşıyor olsa da gazete, 

Müslüman kimliğine referans vererek onu Türk olarak tanımlamaktaydı. 

Bununla birlikte, Avrupa merkezci anlayışla Osmanlı’yı “Doğu” dünyasıyla 

sınırlandırıyordu. Keza, savaşa dair haberlerin bazıları “Doğu’da Savaş” 

başlığıyla veriliyordu. Doğu dünyasında konumlandırdığı ve Türk olarak 

nitelediği Osmanlı Devleti’nin sıra coğrafyasına gelince, farklı 

adlandırmalara gittiği görülüyordu. Doğu cephesini kapsayan coğrafya için 

Türkiye, Asya ve Küçük Asya adlandırmalarını sıklıkla kullanırken yer yer 

Ermenistan’ı kullanmaktaydı. Ancak, Ermenistan adı bilhassa Berlin 

Kongresi sonrası yükselişe geçen milliyetçilikle birlikte 20. yüzyıla doğru 

bir coğrafya isminden öte siyasal anlam yüklü bir kavrama dönüşecekti. 

The Times’ın Ardahan özelinde doğu cephesi ve gerisine dair verdiği 

bilgiler ise genel olarak savaşın Osmanlı aleyhine gelişmesinin nedenleri 

konusunda aydınlatıcıdır. Bilhassa, Ardahan’ın beklenmedik şekilde erken 

düşüşü, iç ve dış kamuoyunun dikkatini çekmişti. Osmanlı yetkilileri, basını 

ve yerel halkı gibi The Times muhabirleri de bu yenilgiyi, Osmanlı 

ordusunun nitel ve nicel olarak Rus ordusunun gerisinde kalmasına 

70 M. Hakan Yavuz, “The Transformation of “Empire” through Wars and Reforms: Integration vs. 

Oppression”, War and Diplomacy The Russo-Turkish War of 1877–1878 and the Treaty of 

Berlin, (Edit. M. Hakan Yavuz- Peter Sluglett) University of Utah Press, Salt Lake City, 2011, s. 

19, 27. 



Fasih DİNÇ 

325 

bağlamaktaydı. Ancak, söz konusu cephe gerisi olduğunda her iki ordu için 

de işler pek yolunda gitmiyordu. Salgın hastalıklar, sert iklim koşulları, 

altyapı eksiklikleri ve ölümler, savaşın en çarpıcı yüzüydü. Özellikle, Rus 

ordularının ilerleyişi sırasında sivil halka yönelik kötü muamele ve katliam 

iddiaları, yabancı basın ve İngiliz siyasetinin gündem maddelerinden biri 

oldu. Kötü muamele ve katliam konularının basın ve siyasilerin gündemine 

girmesinde Osmanlı diplomasisi etkiliydi. Ancak, İngiltere’yi harekete 

geçiren savaş boyunca meydana gelen insani dramlar değil ülke 

kazanımlarıydı. Bu çerçevede, Rusya’nın ilerleyişi ve Ayastefanos 

Antlaşması’nın İngiltere gibi Batılı ülkelerin emperyal kaygılarını nasıl 

harekete geçirdiğini The Times’da yayımlanan haber ve makalelerde net bir 

şekilde görüldü. Savaş başında gelişmelere karşı mesafeli olan gazete ve 

İngiliz yönetimi, Rusların Avrupa nüfuzunu tehlikeye düşürecek derecede 

savaştan kazançlı çıkışıyla söylem ve tutum değişikliğine gitti. Bu aşamada, 

artık gazetenin savaşa dair manşeti İngiltere’nin doğu siyasetine dairdi. 

Dolayısıyla, Berlin Kongresi sürecinde gazetenin oluşturduğu söylem ve 

verdiği haberler, dönemin Avrupa ve İngiliz siyasetiyle paralellik 

göstermekteydi. 
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OBZOR KARSSKOY OBLASTİ’YE GÖRE 1894-

1912: ÇARLIK RUSYA DÖNEMİ ARDAHAN’DA 

VETERİNERLİK FAALİYETLERİ 

Harun ARSLANTÜRK 

Giriş 

1877-1878 Türk-Rus savaşı sonrası imzalan Berlin Antlaşması’yla, 

Çarlık Rusya yönetimi altına giren Ardahan, yaklaşık kırk yıl Rus işgali 

altında kaldı1. İşgal yılları döneminde Ruslar, bölgede yapmış olduğu 

faaliyetleri Kars Oblastı Askerî Valiliği bünyesinde kayıt altına aldı. İdarî, 

iktisadî, imar, eğitim, kültür ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda 

detaylı istatistiklerin tutulduğu bu kayıtlar Obzor Karsskoy Oblasti2 adıyla 

yayımlandı. 

Kars Oblastı tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan Obzor 

Karsskoy Oblasti bölge geneli ve Ardahan özelinde hayvan sayısı, hayvan 

hastalıkları ve veteriner hekimlik faaliyetleri gibi konularda zengin 

muhteviyata sahiptir. Askerî valiliğin bu yıllık raporları ve raporların 

istatistikî ekleri dikkate alındığında Çarlık dönemi bölgede birçok hayvan 

hastalığının görüldüğü anlaşılmaktadır. Çarlık yönetimi altında yer alan Kars 

 Arş. Gör., Ardahan Üniversitesi, Ardahan İBEF., Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, 

harunarslanturk@ardahan.edu.tr https://orcid.org/0000-0003-4010-1511. 
1 Akdes Nimet Kurat, XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 90. 
2 Obzor Karsskoy Oblasti za 1894 god- 1912 god, (Prilojenie k vsepoddanneyşumu otçetu 

voennago gubernatora Kars. Obl.), Tipografiya Kantselyarii Voennago Gubernatora Karsskoy 

Oblasti, Kars 1895-1914. 
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Oblastı’na bağlı Ardahan’da da şarbon3, uyuz4 ve sığır vebası5 gibi salgın 

hayvan hastalıkları görülmüştür.  Şarbon ve uyuz hastalığı çok nadir görülse 

de bu yıllarda özellikle sığır vebasının bölgeyi etkisi altına aldığını 

görmekteyiz. 1894 yılında ilk defa Ardahan merkezli görülen bu hastalık, 

takip eden senelerde Posof, Çıldır ve Göle kazalarında da tespit edilmiştir. 

Yıllara göre farklı seyirler izleyen sığır vebası, o dönem alınan sıkı tedbir ve 

uygulanan tedavi yöntemleriyle en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda bölgede ilk yıllar etkisiz olan veterinerlik faaliyetleri zaman 

içerisinde gelişme göstermiş, yerleşim birimlerinde kurulan klinikler 

hastalıkla mücadelede önemli rol oynamıştır. Bununla birlikte veteriner 

hekimlerin öncülüğünde kurulan karantina birlikleri, hayvan sürülerini takip 

altında tutmuş, salgının görüldüğü yerleşim birimi sınırları güvenlik 

amacıyla karantina altına almıştır. Hayvanların yaylak ve kışlak 

güzergâhında bulunan göç yolları sıkı denetimlere tabi tutulmuştur. Hastalık 

teşhisi konulan hayvanlar veteriner hekimler tarafından itlaf edilmiş ve bu 

hayvanlar üzerinde salgının kaynağıyla ilgili bilimsel tetkikler yapılmıştır. 

Yine itlaf edilen hayvanların malî değerleri bölge yönetimi tarafından hak 

sahiplerine ödenmiştir. Salgının seyrinin azalma göstermesiyle birlikte, 

bölgede görev yapan veteriner hekimler açılan kliniklerde hayvan 

hastalıkları konusunda yöre halkını bilgilendirmeyi ihmal etmemiştir. 

Bu çalışmada, Obzor Karsskoy Oblasti 1894-1912 adlı eserin bütün 

yılları ekleriyle birlikte taranmış, o dönem Ardahan ve bağlı kazaları olan 

Posof, Çıldır ve Göle’de bulunan hayvan sayıları grafikler halinde 

gösterilmiştir. Bununla birlikte bölgede meydana gelen hayvan hastalıkları 

ele alınmış özellikle de sığır vebasının istatistiki bilgileri tutulmuştur. 

Ardahan’da hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında icra edilen 

veteriner hekim faaliyetleri değerlendirilmiş ve o dönem yapılan 

                                                        
3 Şarbon, Tüm hayvan türlerinde görülen, insanlara da bulaşabilen, Bacillus anthracis veya bu 

bakterilerin sporları tarafından oluşturulan, septisemi ve ani ölümlerle, vücut deliklerinden koyu 

katran görünümünde kan sızması, kanın pıhtılaşma yetersizliği ve dalağın aşırı derecede 

büyümesiyle meydana gelen ölümcül hastalıktır. Halk arasında kara bohça, kara çıban, çabuk 

öldüren ağu ve çoban çıbanı gibi isimlerle de bilinmektedir. Bkz. Veteriner Hekimliği Terimleri 

Sözlüğü, haz. Veteriner Hekimliği Terimleri Çalışma Grubu, TDK. Yayınları, İstanbul 2009, s. 

1651. 
4 Uyuz hastalığı, sığır ve atlarda meydana gelen paraziter enfestasyon, halk arasında  kaşıntı olarak 

bilinir. Bkz. Veteriner Hekimliği…, s. 1771. 
5 Akut veya subakut seyirli, oldukça bulaşıcı, yüksek ateş ve ishal gibi belirtileri olan özellikle de 

sığır ve bizonlarda görülen, yüksek ölüm oranıyla seyreden viral bir hastalıktır. Malkıran olarak da 

adlandırılan bu hastalık halk arasında çor olarak bilinir. Bkz. Veteriner Hekimliği…, s. 1537. 
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harcamaların yıllara göre dağılımı tespit edilmiştir. Kars Oblastı Askerî 

Valiliğinin değerlendirilen bu raporları, bölgenin hayvancılık tarihine ışık 

tutması ve hayvancılığın o dönem bölge endüstrisine katkısını anlamamız 

açısından kıymete haizdir.  

1. Ardahan, Posof, Çıldır ve Göle’de Hayvan Sayısı İstatistikleri

Çarlık Rusya dönemi (1878-1918) Ardahan’ının en önemli iktisadî 

faaliyetlerinin başında hayvancılık gelmektedir. Bölgenin rakım olarak 2000 

metrenin üzerinde olması ve buna bağlı olarak geniş ve verimli meraların 

bulunması, hayvancılığın tabii olarak gelişmesine katkı sağlamıştır6. Çarlık 

Rusya’nın bölgeyi ele geçirmesiyle beraber burada mevcut olan hayvanlar 

vergiye tabi tutulmak üzere kayıt altına alınmıştır. Kars Askerî Valiliği 

tarafından çıkarılan Obzor Karsskoy Oblasti adlı raporların eklerinde yer 

alan tablolar halindeki hayvan sayılarını, daha derli toplu ve anlaşılabilir 

olması açısından bu tabloların grafiklerle gösterilmesi uygun bulunmuştur. 

1884-1902 yıllarında Ardahan genelinde verilen istatistikler, 1903-1912 

yıllarında ise Posof, Çıldır ve Göle ilçelerini de kapsar nitelikte olmuştur.  

Grafik 1. 1894-1902 Yılları Ardahan Genelinde Hayvan Sayıları7 

6 Rus yarbay ve askerî tarihçi olan Esadze de Kars Oblastı’na bağlı Ardahan, Çıldır ve Göle’nin 

verimli meralara sahip olması nedeniyle hayvancılığın iktisadî olarak bölgenin en önemli geçim 

kaynağı olduğuna dikkat çekmiştir. Bununla birlikte endüstriyel olarak beklenen seviyeye 

ulaşmadığını, yönetimin bu hususta gerekli adımları attığı takdirde birkaç yıl içerisinde bölge 

ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini vurgulamıştır. Bkz. Boris Spiridonoviç Esadze, Oçerki 

Karsskoy Oblasti, Kars 1912, s. 20. 
7 Obzor Karsskoy Oblasti za 1894 god- 1912 god, prilojennıya k obzoru vedomosti, No 2. o çisle 

loşadey i skota u jiteley Karsskoy Oblasti k 1-my yanvarya 1895 god; Lit. E. o skodovodstve v 
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1884-1902 yıllarına baktığımızda hayvan sayıları Ardahan genelinde 

sayılmış olup, ilçelerle ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Büyükbaş 

hayvan sayılarına baktığımızda yıllara oranlara artış olduğu görülmekle 

beraber küçükbaş hayvan sayıları ise inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Yine 

grafikten anlaşılacağı üzere Ardahan’da 1895 yılından itibaren az sayıda da 

olsa domuz beslendiği görülmektedir8. 1894-1902 yılları arasında en fazla 

hayvan sayısı 279.230 olarak 18979 yılında kaydedilirken, bu yıllarda 

206.590 adet hayvan sayısıyla 189510 yılı en az hayvanın görüldüğü sene 

olmuştur.  

Yukarıda belirtilen 1894-1902 Yılları Ardahan Geneli Hayvan 

Sayıları istatistikî tablosuna baktığımızda 1897 yılında Ardahan genelinde 

kişi başına ortalama 4,8 hayvan düşerken, 2020 yılı TÜİK11 verilerine göre 

bu rakam 4,4’tür. 

Grafik 2. 1903-1912 Yılları Ardahan’da Hayvan Sayıları12 

                                                        
Karsskoy Oblasti za 1895 god; Lit. D. o skodovodstve v Karsskoy Oblasti za 1896 god; Lit. D. o 

skodovodstve v Karsskoy Oblasti za 1897 god; Lit. G. o skodovodstve v Karsskoy Oblasti za 1898 

god; Lit. G. o skodovodstve v Karsskoy Oblasti za 1899 god; No 2. o koliçestve skota i 

perevezoçnıh sredstvah v Karsskoy Oblasti k 1 yanvarya 1903. 
8 1895 yılından itibaren Ardahan merkezde domuz beslenilmesi, o dönem mevcut olan Rus askerî 

varlığı ve ahalisinin bölgeye iskân edilmesiyle açıklanabilir. Obzor Karsskoy Oblasti za 1895 

god, Lit. E. o skodovodstve…, za 1895 god. 
9 Obzor Karsskoy Oblasti za 1897 god, Lit. D. o skodovodstve…, za 1897 god. 
10 Obzor Karsskoy Oblasti za 1895 god, Lit. E. o skodovodstve…, za 1895 god. 
11 https://www.tuik.gov.tr/  
12 Obzor Karsskoy Oblasti za 1903-1912 godı; prilojennıya k obzoru vedomosti No 3. o koliçestve 

skota i perevezoçnıh sredst v Karsskoy Oblasti na 1-e yanvarya 1904 goda; No 5. o koliçestve skota 
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1903 yılından itibaren Ardahan’da var olan hayvan sayıları diğer 

ilçeler Posof, Çıldır ve Göle’den ayrı olarak sayılmaya başlanmıştır. 1903-

1912 yılları arasında Ardahan’da mevcut hayvan sayıları yıllara göre inişli 

çıkışlı bir seyir izlerken en fazla hayvan 104.902 olarak 190413 yılında 

kaydedilmiştir 

Grafik 3. 1903-1912 Yılları Posof’ta Hayvan Sayıları14 

Posof ilçesine baktığımızda 1903-1912 yılları arasında burada ağırlıklı 

olarak büyükbaş hayvan beslendiğini görmekteyiz. Ardahan ve diğer 

i perevezoçnıh sredst v Karsskoy Oblasti na 1-e yanvarya 1905 goda; No 5. o koliçestve skota i 

perevezoçnıh sredst v Karsskoy Oblasti na 1-e yanvarya 1906 goda; No 5. o koliçestve skota i 

perevezoçnıh sredstvah v Karsskoy Oblasti na 1-e yanvarya 1907 goda; No 5. o koliçestve skota i 

perevezoçnıh sredstvah v Karsskoy Oblasti na 1-e yanvarya 1908 goda; No 5. o koliçestve skota i 

perevezoçnıh sredstvah v Karsskoy Oblasti na 1-e yanvarya 1909 goda; No 5. o koliçestve skota i 

perevezoçnıh sredstvah v Karsskoy Oblasti na 1909 g., s. 38-39; No 13. o koliçestve skota i 

perevezoçnıh sredstvah v Karsskoy Oblasti za 1910 g., s. 39-40; No 13. o koliçestve skota i 

perevezoçnıh sredstvah v Karsskoy Oblasti za 1912 g. 
13 Obzor Karsskoy Oblasti za 1904 god. prilojennıya k obzoru vedomosti No 5. Vedemost o 

koliçestve…, na 1-e yanvarya 1905 goda. 
14 Obzor Karsskoy Oblasti za 1903-1912 godı; prilojennıya k obzoru vedomosti No 3. o 

koliçestve…, na 1-e yanvarya 1904 goda; No 5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1905 goda; No 5. 

o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1906 goda; No 5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1907 goda; No

5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1908 goda; No 5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1909 goda; 

No 5. o koliçestve…, na 1909 g., s. 38-39; No 13. o koliçestve…, za 1910 g., s. 39-40; No 13. o 

koliçestve…, za 1912 g. 
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ilçelerle karşılaştırıldığında Posof’un en az hayvan sayısı bulunan yerleşim 

birimi olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Grafik 4. 1903-1912 Yılları Çıldır’da Hayvan Sayıları15 

Çıldır ilçesinde diğer yerleşim birimlerine nazaran yoğunluklu olarak 

küçükbaş hayvan beslendiği dikkat çekmektedir16. Bu yönüyle Ardahan 

genelinde ilk defa 1904 yılında 6350 adet ince yünlü koyunun Çıldır’da 

yetiştirildiği kayıt altına alınmıştır17. Çıldır ilçesi en fazla eşek yetiştirilen 

yer olması bakımından, bu özelliğiyle diğer yerleşim yerlerinden ayrılır. 

Çıldır’a bağlı Kür Nehri kırağında yer alan köylerin coğrafi olarak daha 

engebeli olması, yük taşımada eşeğe duyulan ihtiyacın artması, bu duruma 

neden olarak gösterilebilir. 

 

                                                        
15 Obzor Karsskoy Oblasti za 1903-1912 godı; prilojennıya k obzoru vedomosti No 3. o 

koliçestve…, na 1-e yanvarya 1904 goda; No 5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1905 goda; No 5. 

o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1906 goda; No 5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1907 goda; No 

5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1908 goda; No 5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1909 goda; 

No 5. o koliçestve…, na 1909 g., s. 38-39; No 13. o koliçestve…, za 1910 g., s. 39-40; No 13. o 

koliçestve…, za 1912 g. 
16 Çıldır’da küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapılması, demografik olarak bölgede Karapapak 

Türkleri’nin yaşamasından kaynaklanmaktadır. Küçükbaş hayvancılığı bölgede ekseriyetle 

Karapapaklar ve bunların yanı sıra Kürtlerin yaptığını Esadze de doğrulamaktadır. Bkz. Esadze, 

Oçerki Karsskoy Oblasti, s. 24. 
17 Obzor Karsskoy Oblasti za 1904 god, prilojennıya k obzoru vedomosti No 5. o koliçestve…, 

na 1-e yanvarya 1905 goda. 
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Grafik 5. 1903-1912 Yılları Göle’de Hayvan Sayıları18 

Göle bu yıllarda hayvan sayısı olarak en fazla hayvan beslenen ilçe 

konumundadır. 1907 yılına kadar ekseriyetle küçükbaş hayvan beslenen 

ilçede bu yıldan itibaren büyükbaş hayvan sayısında hatırı sayılır bir artış 

görülmüştür. Ardahan dışında sadece Göle’de 1906 yılında olmak kaydıyla 

20 adet domuz beslendiği de ilçeyle alakalı dikkat çeken bir veri olarak 

karşımıza çıkmaktadır19. 

2. Sığır Vebası Salgını ve İstatistikleri

Kars Oblastı Askerî Valiliği verilerine göre; 1894 yılında Ardahan’da 

baş gösteren sığır vebası, ilk olarak Ardahan Okrugu’na bağlı Oragaz20 

köyünde ortaya çıkmıştır. Burada 9 Mayıs’ta bölge veteriner hekimi 

tarafından tespit edilen sığır vebası, 11 Mayıs’ta komşu köy olan 

18 Obzor Karsskoy Oblasti za 1903-1912 godı; prilojennıya k obzoru vedomosti No 3. o 

koliçestve…, na 1-e yanvarya 1904 goda; No 5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1905 goda; No 5. 

o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1906 goda; No 5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1907 goda; No

5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1908 goda; No 5. o koliçestve…, na 1-e yanvarya 1909 goda; 

No 5. o koliçestve…, na 1909 g., s. 38-39; No 13. o koliçestve…, za 1910 g., s. 39-40; No 13. o 

koliçestve…, za 1912 g. 
19 Obzor Karsskoy Oblasti za 1906 god, prilojennıya k obzoru vedomosti No 5. o koliçestve…, 

na 1-e yanvarya 1907 goda. 
20 Metin içerinde Oragaz olarak geçen yer, günümüzde Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Çayağzı 

köyüdür. 
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Nakalakev21’de görülürken, 15 Mayıs’ta ise Oragaz’a 100 verst22 mesafeden 

daha uzak olan Kars’a bağlı Kannı-key23 Köyü’nde saptanmıştır. Bu tarihten 

itibaren bölgede hemen hemen her gün sığır vebası bulgularına rastlanmış ve 

Mayıs ayının sonuna doğru Kars Oblastı genelinde 29 noktada görülmüştür. 

Mayıs ayından itibaren sığır vebası salgınının gün geçtikçe birçok yerleşim 

yerine yayıldığı anlaşılmaktadır. Salgının, Haziran’da 47, Temmuz’da 59, 

Ağustos’ta 51 ve Eylül’de ise tam olarak 40 yerleşim biriminde başladığını 

söyleyebiliriz. 1894 yılının sonuna doğru salgının seyrinin azaldığı, Ekim 

ayında 14, Aralık ayında ise sadece 3 noktada görüldüğü bilinmektedir24.  

 

Grafik 6. 1894 Yılı Ardahan’da Sığır Vebası İstatistikleri25 

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, 1894 yılında Ardahan’da 

meydana gelen sığır vebası hastalığından Ardahan merkez, merkeze bağlı 42 

köy, Posof ile Posof’a bağlı 2 köy, Göle ve Göle’ye bağlı 1 köy bu salgından 

etkilenmiştir. Ardahan Okrugu’nda 1787 hayvan hastalanmış ve bunların 

922’si telef olmuştur. 1894 senesinde yaşanan bu salgın, Ardahan’da 

Temmuz ayında, Ardahan’a bağlı 42 köy ve Posof’ta Eylül ayında, Göle’de 

                                                        
21 Nakalakev olarak geçen yerleşim birimi, günümüzde Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Ortakent 

köyüdür. 
22 Verst: 1,066 metreye denk gelen eski Rus uzunluk ölçü birimi.  
23 Eski adı Kaniköy olarak da bilinen Kannı-key, günümüzde Kars’a bağlı Gelirli köyüdür. 
24 Obzor Karsskoy Oblasti za 1894 god., s. 43-44. 
25 Obzor Karsskoy Oblasti za 1894 god., s. 43. 
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ise Ağustos ayında son bulmuştur. O sene Kars Oblastı’nın tamamında 7783 

hayvan salgına yakalanırken bunların 4127’si ölmüştür26. 

1896 yılında Ardahan’da ilk defa şarbon hastalığı görülmüştür. 12 

Haziran’da baş gösteren hastalıkta yalnızca bir tane atın öldüğü tespit 

edilmiştir27. 1897 yılına gelindiğinde Ardahan’da meydana gelen sığır vebası 

Posof’un Kvel ve Vahla28 köylerinde rastlanmıştır. Kvel köyünde Ekim 

ayının ortalarında görülen hastalık, Vahla köyünde ise Kasım ayının 

ortalarında vuku bulmuştur. Kvel’de mevcut olan 401 büyükbaş hayvanın 

40’ı bu hastalığa yakalanmış, bunların 30’u iyileşirken 10 tanesi ölmüştür. 

Bununla birlikte Vahla’da bulunan 748 büyükbaştan 15’i hastalanmış, 11’i 

iyileşmiş ve 4’ü ölmüştür29. 

Ardahan’da sığır vebası, 1898 yılında birçok yerleşim yerinde tespit 

edilmiştir. O dönem salgının görüldüğü yerler arasında, Ardahan’a bağlı 

Revas (yayla), Çikolar30, Aşağı Toroshev, Gölebert, Beberek, Maniyok, 

Lori, Alabala, Dedegül31, Çayıs32 ve Sors33; Göle’ye bağlı Tahtakıran34; 

Posof’a bağlı Vahla ve Suskap35 köyleri vardır.   

26 Obzor Karsskoy Oblasti za 1894 god., s. 43. 
27 Obzor Karsskoy Oblasti za 1896 god, s. 61. Tablo için bkz. prilojennıya k obzoru vedomosti  

Lit. S. o povalnıh boleznyah na skote v Karsskoy Oblasti za 1896 god.  
28 Günümüzde Posof ilçesine bağlı Kol ve Baykent köyleridir.  
29 Obzor Karsskoy Oblasti za 1897 god, s. 56. Tablo için bkz. prilojennıya k obzoru vedomosti 

Lit. S. o povalnıh boleznyah na skote v Karsskoy Oblasti za 1897 god.  
30 Grafikte Çikolar olarak geçen köy, 1896 yılında Ruslar tarafından yapılan genel nüfus sayımına 

göre; 11 haneli köyün 43’ü erkek 47’si kadın olmak üzere tamamı 90 kişidir. Yine bu köyde 

yaşayanların tamamı milliyet olarak da Türk’tür. Bkz. Obzor Karsskoy Oblasti za 1896 god, 

prilojennıya k obzoru vedomosti Lit. B. Naselennım punktam Karsskoy Oblasti, s pokazaniem çisla 

dımov, duş i natsionalnosti korennago naseleniya. K 1-mu yanvarya 1897 goda; Çikolar’ın geçmişte 

Çimenkaya ve Uzunova köyleri arasında bulunan mevkide kurulduğu, günümüzde ise sadece 

yerleşim yeri kalıntılarının kaldığı bilinmektedir. 
31 Günümüzde Ardahan merkeze bağlı olan köylerin yeni adları sırasıyla şöyledir; Çeğilli (Revas), 

Çimenkaya (Aşağı Torashev), Çamlıçatak (Gölebert), Çetinsu (Beberek), Uzunova (Maniyok), 

Yokuşdibi (Lori) ve Açıkyazı (Alabala). Dedegül köyü, aynı isimle mevcudiyetini korumaktadır.  
32 Bahsi geçen köy, o dönem Ardahan’a bağlı Terekeme Çayıs olmakla beraber günümüzde Çıldır 

ilçesine bağlı Semihaşakir köyüdür.  
33 Sors olarak bilinen köy ise günümüzde Damal ilçesine bağlı Burmadere köyüdür.    
34 Günümüzde de Göle’ye bağlı olan Tahtakıran köyü halen daha aynı isimle bilinmektedir.  
35 Suskap, Posof ilçesine bağlı Âşık Zülali köyüdür. 
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Grafik 7. 1898 Yılı Ardahan’da Sığır Vebası İstatistikleri36 

Sığır vebası 10 Haziran 1898 yılında ilk olarak Ardahan’a bağlı Revas 

köyü yaylasında ortaya çıkmıştır37. Diğer yerleşim yerlerinde salgının 

başlangıç tarihleri şu şekildedir: Ardahan 29 Eylül, Çikolar 7 Temmuz, 

Aşağı Torashev 11 Temmuz, Gölebert 15 Temmuz, Beberek 1 Ağustos, 

Maniyok 12 Ağustos, Lori 7 Eylül, Dedegül 20 Eylül, Terekeme Çayıs 12 

Ekim, Alabala 1 Ekim, Sors Aralık ayının ilk yarısı; Göle/Tahtakıran 1 

Temmuz; Posof/Suskap Aralık ayı38.  

1898 yılı grafiğine baktığımızda Gölebert köyü 133 hasta hayvanla ilk 

sırada yer almasına rağmen köylerin o dönemki toplam hayvan sayılarını 

esas aldığımızda hastalanma oranı en fazla olan köy yaklaşık % 12,7 ile Lori 

köyü olmuştur. Lori köyünü takiben % 11,95 ile Çikolar ve % 9,60 ile de 

Aşağı Torashev köyleri hastalığın en yaygın oranda görüldüğü köylerdir39. 

Bununla birlikte iyileşme değerlerini incelediğimizde Çikolar ve Tahtakıran 

köylerinde % 100 oranında hasta hayvanların tamamı iyileşme göstermiştir. 

Bu iki köyü en yakın iyileşme oranı olan % 91,3’le Ardahan izlemiştir. 

                                                        
36 Obzor Karsskoy Oblasti za 1898 god, prilojennıya k obzoru vedomosti Lit. R. o povalnıh 

boleznyah na skote v Karsskoy Oblasti za 1898 god. 
37 Obzor Karsskoy Oblasti za 1898 god, Lit. R. o povalnıh…, za 1898 god. 
38 Ayrıntılı bilgi için bkz. Obzor Karsskoy Oblasti za 1898 god, Lit. R. o povalnıh…, za 1898 

god. 
39 Bahsi geçen köylerde 1898 yılında toplam hayvan sayıları şu şekildedir: Lori 440, Çikolar 187 

ve Aşağı Torashev 800. Bkz. Obzor Karsskoy Oblasti za 1898 god, Lit. R. o povalnıh…, za 1898 

god. 
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Bölgede meydana gelen sığır vebasında en yüksek ölüm oranının görüldüğü 

yerleşim birimleri, % 100’le Tereme Çayıs ve Sors olmuştur. Bu iki köye en 

yakın ölüm oranın görüldüğü yer yaklaşık % 87,3 ile Suskap köyüdür.  

Ardahan’da sığır vebası hastalığı, 1899 yılında da birden fazla 

yerleşim yerinde görülmeye devam etmiştir. Ardahan’a bağlı Sors ve 

Vardosan40, Posof’a bağlı Suskap ve Badele41, Çıldır’a bağlı Yukarı 

Cambaz42 hastalığın tespit edildiği yerler arasındadır. Sığır vebası Sors’ta 

Aralık ayının ilk yarısı, Vardosan’da 25 Aralık, Suskap’ta Aralık ayı, 

Badele’de 20 Ocak ve son olarak Yukarı Cambaz’da 19 Şubat tarihlerinde 

başlamıştır. Salgının sonucunda Sors’ta 777 hayvandan 7’si, Vardosan’da 

700 hayvandan 85’i, Badele’de 604 hayvan 15’i ve Yukarı Cambaz’da 835 

hayvandan 45’i sığır vebasına yakalanmış, hasta hayvanların tamamı telef 

olmuştur. Suskap köyünde ise hasta ve ölen hayvan sayılarına dair herhangi 

bir veri bulunmamakla beraber bu köy, karantinaya alınmış ve 14 Ocak’ta 

karantina son bulmuştur43. 

1903 yılına gelindiğinde Kars Oblastı genelinde toplam 17.678 

hayvan sığır vebasından dolayı telef olmuştur. Telef olan bir adet hayvanın 

mali değeri yaklaşık 16,38 ruble olarak hesaplanmıştır. Tüm bu verilere göre; 

Ardahan’da o dönem 58 noktada görülen hastalıkta, 5522 hayvan 

hastalanmış ve bunların 115 ölürken 5407’si itlaf edilmiştir44. Bu durumda 

ölen 5522 hayvanın toplam maliyetini yaklaşık 90,450 rubleye denk 

gelmektedir. Aynı durum 1904 yılında da yaşanmış, Ardahan’da 39 yerleşim 

biriminde 2355 büyükbaş hayvan ölmüştür45. Bu hayvanların toplam 

maliyeti ise yaklaşık 66,646 rubleye denk gelmektedir.  

Ardahan’da hayvan hastalıkları 1905 yılında hemen hemen bitme 

noktasına gelmiş ve sadece bir hayvan ölmüştür46. 1906 yılında ise bölgede 

salgın hastalıktan herhangi bir hayvanın yaşamını yitirmediğini 

40 Vardosan, günümüzde Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Yamaçyolu köyünün eski 

adlandırmasıdır. 
41 Badele, günümüzde yine Posof ilçesine bağlı Türkgözü köyüdür. 
42 Aşağı Cambaz köyü, halen daha Çıldır ilçesine bağlı olup günümüzde de aynı adlandırmayla 

bilinmektedir. 
43 Obzor Karsskoy Oblasti za 1898 god, Lit. R. o povalnıh…, za 1898 god. 
44 Obzor Karsskoy Oblasti za 1903 god, s. 48. 
45 Obzor Karsskoy Oblasti za 1904 god, s. 48. 
46 Obzor Karsskoy Oblasti za 1905 god, s. 55. 
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görmekteyiz47. 1907 yılında Ardahan’da 110 hayvan uyuz hastalığına 

yakalanmış bunlardan 102 tanesi iyileşme göstermiş ve 8 tanesi ölmüştür48. 

1912 yılına geldiğimizde ise Ardahan’da 1031 büyükbaş, 2749 küçükbaş, 21 

domuz olmak üzere toplamda 3801 hayvanın hastalık nedeniyle itlaf edildiği 

belirlenmiştir49. 

3. Veteriner Hekim Faaliyetleri 

Çarlık Rusya dönemi Kars Oblastı’nda veteriner hekimlik faaliyetleri 

başlangıç evresinde tam manasıyla icra edilememiştir. 1896 yılı itibariyle 

bölgenin tamamında sadece Kars ve Ardahan’da olmak üzere iki veteriner 

hekimin görev yaptığı tespit edilmiştir50. Bölgede bulunan veteriner 

hekimler, hem meydana gelen hayvan hastalıklarıyla mücadelede hem de 

hayvan sürülerinin düzenini sağlamada yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. 

Buna karşın 1897 yılının ikinci yarısından sonra, özellikle sığır vebası 

salgınına karşı önlem amaçlı veteriner hekimler görevlendirilmiştir. Bu 

hekimler bölgede salgına yakalanan veya salgın şüphesi olan hayvanları, 

sahibinin de rızasını alarak itlaf etmiştir. İtlaf edilen hayvanların ücretleri de 

derhal hak sahiplerine ödenmiş, böylece salgınla mücadelede belirli bir 

seviyeye ulaşılmıştır51.  

Bölgede veteriner faaliyetlerin 1899 yılında farklı bir boyuta ulaştığını 

gözlemlemekteyiz. Bu maksatla meydana gelen salgın hastalıkları kontrol 

altına almak ve daha fazla yayılmasının önüne geçmek amacıyla bir dizi 

tedbirler alındığı bilinmektedir. Kars ve Ardahan’da endüstriyel maksatla 

yetiştirilen büyükbaş hayvanların yanı sıra, yine bu hayvanlardan elde edilen 

sütle üretimi yapılan hayvansal hammadde ürünlerinin tedarik süreçlerinin 

gerçekleştirildiği iki farklı nakliye güzergâhı tesis edilmiştir. Katı bir 

denetim usul ve mevzuatına tabi olan bu nakliye yollarında, sadece büyük 

çaplı sığır sürülerinin planlı hareketine izin verilmiştir. Bu durum üzerine 

başta Ardahan olmak üzere, Çıldır, Damavliya52, Digur53 ve Okam54 gibi 

yerleşim yerlerine veteriner hekim görevlendirilmiştir. Veteriner hekimler 

                                                        
47 Obzor Karsskoy Oblasti za 1906 god, s. 50. 
48 Obzor Karsskoy Oblasti za 1907 god, s. 56. 
49 Obzor Karsskoy Oblasti za 1912 god, s. 43. 
50 Obzor Karsskoy Oblasti za 1896 god, s. 60. 
51 Obzor Karsskoy Oblasti za 1898 god, s. 41-42. 
52 Damavliya olarak geçen yer, Posof ilçesine bağlı Caksuyu köyü olup yeni adı Yurtbekler’dir. 
53 Digur veya Duğur olarak bilinen, günümüzde Posof ilçe merkezinin eski adlandırmasıdır.  
54 Okam/Hokam olarak geçen köy, hâlihazırda Göle ilçesine bağlı Çayırbaşı köyüdür. 
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burada, hem baş gösteren salgınların önüne geçmeye çalışmışlar hem de sığır 

vebasını veteriner-tıp bilimi açısından araştırmayı ihmal etmemişlerdir. Bu 

maksatla bölgedeki hayvanları kayıt altına alan veteriner hekimler, kış ve 

bahar aylarında hastalığın artış-azalış eğilimlerine dikkat çekmiştir. Bunun 

yanı sıra sığır sürüleri, köy-yayla arasında bulunan göç güzergâhlarında 

veterinerler tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur55. 

Ahılkelek’e bağlı Sulda köyünde 1899 yılında sığır vebasının 

yayıldığı tespit edilmiş, salgının Çıldır’a doğru genişlemesinin önüne 

geçmek maksadıyla veteriner hekim zaman kaybetmeden Çıldır-Ahılkelek 

arazi sınırında karantina uygulamıştır. Ardahan ve Göle’de ise geniş 

meralarda bulunan büyük sığır sürülerini gözetim altında tutmak için, 

veteriner hekimlerin koordinesinde yaya ve atlı karantina ekipleri 

oluşturulmuştur56. 

1906 yılından itibaren salgın hastalıkların seyrinin azalma göstermesi, 

bölgede veteriner hekimlerin daha verimli çalışmalarına imkân sağlamıştır. 

Hekimlerin, ekseriyetle hasta hayvanların tedavi işlemleri ve ilaçlarından 

herhangi bir ücret talep etmediklerini belirtmek gerekmektedir57. Aynı sene 

Ardahan, Zurzuna58 ve Damavliya’da hasta hayvanların tedavi edilmesi 

amacıyla veteriner klinikleri açılmıştır. Bu kliniklerin yaz başından yıl 

sonuna kadar hizmet vermesi, salgınla mücadelede olumlu neticeleri de 

beraberinde getirmiştir59. 

1912 yılında Kars Oblastı genelinde 5 merkezde mezbaha hizmete 

girmiştir. Bunlardan biri de Ardahan’da açılmış ve salgın hastalıklara 

yakalanan hayvanlar burada itlaf edilerek karkasları patolojik açıdan 

incelenmeye alınmıştır. Yapılan patolojik değerlendirmelerin ardından 

hayvanlarda echinococcus granulosus60, strongylus61, cysticercus62 ve 

55 Obzor Karsskoy Oblasti za 1899 god, s. 65. 
56 Obzor Karsskoy Oblasti za 1899 god, s. 65. 
57 Obzor Karsskoy Oblasti za 1906 god, s. 51; Obzor Karsskoy Oblasti za 1907 god, s. 56; 

Obzor Karsskoy Oblasti za 1908 god, s. 56-57; Obzor Karsskoy Oblasti za 1909 god, s. 103; 

Obzor Karsskoy Oblasti za 1910 god, s. 104. 
58 Zurzuna, Çıldır ilçe merkezinin eski tesmiyesidir.  
59 Obzor Karsskoy Oblasti za 1906 god, s. 51. 
60 Köpek tenyası. Veteriner Hekimliği…, s. 458. 
61 Strongulidae ailesinde bulunan birkaç türü tek tırnaklılarda enfeksiyona neden olan paraziter 

nemetod cinsi. Veteriner Hekimliği…, s. 1624. Genellikle kan kurdu olarak bilinir.  
62 Tenya larvasına verilen adlandırmadır. Veteriner Hekimliği…, s. 328. 
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fasciola hepatica63 gibi parazit hastalıklarının bulgularına rastlanmıştır. 

Kesilen hayvanların karkaslarında sığır vebası, proplazmoz ve tüberküloz 

gibi salgın hastalıklar tespit edilmiştir. Bu durum üzerine hastalık 

belirtilerinin olduğu karkasların tamamı veya bir kısmı yok edilmiştir64. 

Veteriner faaliyetler kısmında dikkat çeken bir diğer ayrıntı da o 

dönem Rusların bölge genelinde yapmış oldukları harcamalardır. 1897 

yılından itibaren, yaklaşık beş farklı kalemde yapılan harcamalar yıl bazlı 

grafik halinde sunulmuştur. 

 

Grafik 8. Kars Oblastı Genelinde Yapılan veterinerlik Harcamaları65 

 

                                                        
63 Koyun, keçi, at, diğer otçullar ve insanlarda parazitlenen en yaygın kelebek türüdür. Veteriner 

Hekimliği…, s. 544. 
64 Obzor Karsskoy Oblasti za 1906 god, s. 42-43. 
65 Obzor Karsskoy Oblasti za 1897 god, s. 55; Obzor Karsskoy Oblasti za 1898 god, s. 41; 

Obzor Karsskoy Oblasti za 1899 god, s. 63; Obzor Karsskoy Oblasti za 1902 god, s. 45; Obzor 

Karsskoy Oblasti za 1903 god, s. 47; Obzor Karsskoy Oblasti za 1904 god, s. 48; Obzor 

Karsskoy Oblasti za 1905 god, s. 54-55; Obzor Karsskoy Oblasti za 1906 god, s. 50; Obzor 

Karsskoy Oblasti za 1907 god, s. 55-56; Obzor Karsskoy Oblasti za 1908 god, s. 55-56; Obzor 

Karsskoy Oblasti za 1909 god, s. 102-103; Obzor Karsskoy Oblasti za 1910 god, s. 103; Obzor 

Karsskoy Oblasti za 1912 god, prilojeniya-vedomosti No 40. o prihode i rashode summ po 

veterinarnoy çasti.  
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Kars Oblastı genelinde yukarıda da belirtilen veterinerlik faaliyetleri 

için yapılan harcamaların bir kısmı İçişleri Bakanlığı bütçesinden, bir kısmı 

ise bölgede toplanan vergilerden karşılanmıştır. Misal verecek olursak; 1897 

yılında harcanan toplam 3720 rublenin 1160’ı bakanlık bütçesinden, 2560’ı 

ise toplanan vergilerden oluşmaktaydı. Yapılan harcamalar ekseriyetle 

veteriner hekimlerin personel giderlerini içermekteydi66. Hal böyleyken 

1902 yılından itibaren veterinerlik giderlerinin bir önceki yıllara göre artış 

sağladığını görmekteyiz. 1897-1899 yıllarında sadece veteriner hekimlerin 

ücretleri bu giderlere tabi iken 1902 yılı itibariyle itlaf edilen sığırlara ücret 

ödenmesi ve dezenfeksiyon gibi masraf çeşitliliği veterinerlik biriminin 

bütçesinin artmasına neden olmuştur67.   

Sonuç 

Günümüzde özellikle büyükbaş hayvancılığın merkezi konumunda 

olan Ardahan, halk arasında 93 harbi olarak da bilinen Türk-Rus savaşında 

Çarlık Rusya’nın işgaline uğramış, o dönemde yine hayvancılık yöre 

halkının temel geçim kaynağı olmuştur. Ruslar bölgede bulunan hayvan 

sahiplerinden vergi almak maksadıyla kayıtlar tutmuş, başta Ardahan olmak 

üzere Posof, Çıldır ve Göle kazalarında mevcut hayvan sayılarının ayrıntılı 

istatistiklerini vermiştir. Hayvancılığın yaygın olduğu bölgede buna paralel 

olarak hayvancılık endüstrisi de gelişme göstermiş ve süt ürünlerinin elde 

edildiği imalathaneler kurulmuştur. 

Çarlık Rusya dönemi Ardahan’da yörenin tamamında hayvancılık 

faaliyetlerinin yoğun olması pek tabi hayvan hastalıklarının meydana 

gelmesine neden olmuştur. Kars Oblastı genelinde pek çok salgın hayvan 

hastalıklarına rastlanırken, Ardahan’da yoğun olarak sığır vebası salgını 

görülmüştür. Başlangıçta Ardahan’a bağlı Oragaz köyünde meydana gelen 

salgın, zamanla Posof, Çıldır ve Göle kazalarını da içine alan geniş bir sahaya 

yayılmıştır. Salgının görüldüğü yerleşim birimlerinde mevcut hayvan 

sayılarına, bunların kaçının hastalandığına, iyileştiğine ve öldüğüne dair 

ayrıntılı veriler tutulmuştur. Bu tutulan veriler, köy köy ele alınmış ve 

salgının seyrine göre adeta her bir köyün karnesi çıkarılmıştır. Salgının 

zamanla yayılım göstermesi bölge idaresinin de dikkatini çekmiş olacak ki 

66 Obzor Karsskoy Oblasti za 1897 god, s. 55. 
67 Obzor Karsskoy Oblasti za 1902 god, s. 45. 



İstiklâlinin 100. Yılında ARDAHAN 

346 

yıllara oranla baktığımızda hayvan hastalıklarıyla mücadele her geçen yıl 

belirli bir ivme kazanmıştır. Salgınla mücadelenin en kritik evresi, Ardahan 

genelinde salgının yoğun olarak görüldüğü noktalara veteriner hekim 

görevlendirilmesi ve buralarda hayvan hastalıkları kliniklerinin açılması 

olmuştur.  

Sonuç olarak 143 yıl önce Rus işgaline uğrayan Ardahan’da 

hayvancılık, Çarlık Rusya idaresi altında geçen yaklaşık 40 yıllık süre 

içerisinde en önemli iktisadî faaliyetlerden biriydi. Ruslar bölgenin 

hayvancılık potansiyelini bildiklerinden hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi 

dönemin şartlarında en üst seviyede sürdürmüştür. Zira Rusların o dönem 

hayvancılık, hayvan hastalıkları ve veteriner hekimlik faaliyetleri 

bağlamında bölgeye göstermiş olduğu önemi göz önünde bulundurursak, 

Ardahan’da endüstriyel hayvancılığın geliştirilmesi için gelecekte yapılacak 

olan çalışma ve yatırımları bu veriler ışığında ele almamız gerekecektir.   
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ÇARLIK RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

BELGELERİNDE RUSYA’NIN ERMENİ 

POLİTİKASI VE MARK SYKES’IN 

ERMENİSTAN PROJESİ 

Eray BAYRAMOL

Giriş 

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra iki devlet arasında 

gerçekleştirilen Ayastefanos Antlaşması’nda Ermenilerin Anadolu’da yoğun 

olarak yaşadıkları bölgelerde Osmanlı Devleti tarafından ıslahatlar 

gerçekleştirileceğine dair bir madde bulunmaktaydı. Ayastefanos 

Antlaşması’nın 16. maddesinde söz edilen ıslahatlar 1878 yılında 

gerçekleştirilen Berlin Antlaşması’nın 61. maddesinde yer buldu. Böylelikle 

Rusya, Ermeni meselesine resmen müdahil olarak Ermeniler üzerinden 

Osmanlı Devleti’ne baskı kurma imkânı elde etti.1 Bu imkân çerçevesinde, 

Birinci Dünya Savaşı’nın ayak seslerinin duyulduğu günlerde 1912 yılında 

Rusya tarafından Ermenilerin yaşadıkları vilayetlerde reformlar yapılması 

hususunda Osmanlı Devleti ile müzakereler başlatıldı. Her ne kadar Rusya, 

reform adı altında bir girişim başlatmış olsa da esas maksadı Doğu 

Anadolu’da Ermenilere ait fakat kendi nüfuzu altında özerk bir bölge 

yaratmaktı. Ermenilerin yaşadıkları vilayetlerde reform yapılmasına dair 

antlaşma Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında 8 Şubat 1914 tarihinde 

imzalandı fakat Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte bu 

antlaşma geçerliliğini yitirdi.2 

 Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

eray.bayramol@alanya.edu.tr 
1 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, cilt 8, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s. 57-76. 
2 Eray Bayramol, Rus Kaynaklarında Ermeni Sorunu 1914-1915, Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, 

İstanbul 2013, s. 62-90. 
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Ermeni reformu hakkındaki gelişmeler ve yapılan görüşmeler 

Rusya’nın İstanbul Büyükelçiliği tarafından Rusya Dışişleri Bakanı 

Sazonov’a rapor edilmekteydi. Bu raporlar Rusya’nın Ermeniler üzerinde ne 

tür hedefler amaçladığını ortaya koymaktaydı. Ruslar tarafından Ermenilerle 

ilgili politikalar hayata geçirilmeye çalışıldığı sırada Mark Sykes tarafından, 

Ermeni meselesi ile ilgili Rusya’ya sunulacak bazı öneriler gündeme geldi. 

Bu çalışmada Ermeni meselesi hakkında Rusya’nın üzerinde durduğu 

politikalar ve Mark Sykes’ın Rusya’ya sunduğu öneriler, Çarlık Rusya 

Dışişleri Bakanlığı’na ait diplomatik yazışmaları içeren belgeler ışığında 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

1. Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Rusya 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı son bulduktan ve Ermenilerle ilgili 

ıslahata dair düzenlemeler Berlin Antlaşması’nın 61. maddesine eklendikten 

sonra Ermenilere ait bir ülke oluşturma girişimlerine hız verildi. Bu sebeple 

Ermenilerle Ruslar arasında görüşmelere başlandı. Patrik Nerses ve 

İzmirliyan tarafından Rus Çarına bir mektup gönderildi. Mektupta, Rus 

Çarından bazı isteklerde bulunuluyordu. Bu isteklerin öne çıkan özelliği, 

Rusya’nın, Osmanlı Ermenilerini himayesi altına almasına yönelik 

taleplerdi.3 

Berlin Antlaşması’nın kendilerine tanıdığı hakla hareket eden 

Avrupalı devletler ve Rusya, Ermenileri bahane ederek Osmanlı Devleti’nin 

iç işlerine müdahalede bulunarak Türk Devleti’ni baskı altına almaya çalıştı. 

Çünkü Berlin Antlaşması’nın 61. maddesine göre Osmanlı Devleti, 

Ermenilerin yaşadıkları vilayetlerde reform yapmayı taahhüt etmişti. 

Taahhüt ettiği bu reformların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belli 

aralıklarla rapor edecekti. Avrupalı devletler bu maddeye istinaden Ermeni 

meselesini Osmanlı Devleti’ne karşı sürekli bir tehdit unsuru olarak kullandı. 

Kaldı ki Rusya, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı da Osmanlı Devleti’nin 

Hıristiyan nüfusunun haklarını koruma bahanesiyle başlatmıştı. Bu durumda 

Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi, Ermeniler konusunda Rusya için 

oldukça kullanışlıydı.4 

                                                        
3 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul, 1976, s. 200. 
4 Justin McCarthy, Türkler ve Ermeniler, Çev: Fatma Sarıkaya, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2019, s. 87. 
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Rusya, Osmanlı Devleti’nin topraklarını parçalamak maksadıyla 

Ermenilerle iş birliğine girişti. İstanbul’u ve Boğazları işgal konusunda 

Ermeniler, Osmanlı Devleti’ne karşı bir tehdit unsuru olarak Ruslar 

tarafından sürekli kullanıldılar. Ayrıca Anadolu’nun doğusunda Rusya 

güdümünde kurulacak bir Ermeni devleti, Rusya’nın sıcak denizlere inme ve 

sömürgeler elde ederek emperyalist bir ülke kurma hedefini 

gerçekleştirmede faydalı olabilirdi. Bu sebeple Ermeni terör örgütleri 

Osmanlı Devleti’ni barış zamanlarında zayıf duruma düşürebilir ve savaş 

zamanında cephe gerisinden Osmanlı birliklerini vurarak Rusya’ya avantaj 

sağlayabilirlerdi. Dolayısıyla Rusya, Ermenileri destekleme ve himaye etme 

politikasını hayata geçirdi. Bu sebeple Ermeni terör örgütleri Rusya 

tarafından desteklenmeye başlandı. Ermeni örgütlerine silahlar Rus 

sınırlarından Anadolu’ya sokuldu. Taşnak mensupları Anadolu’daki 

Müslüman köylerine saldırarak katliamlar gerçekleştirdi.5 

Bir taraftan Ermeni ihtilalcileri örgütlenirken diğer taraftan Rusya, 

Ermeni reformu bahanesiyle Osmanlı Devleti’nden Rusya’nın da 

menfaatlerine uygun bazı tavizler elde etmeye çalışmaktaydı. Bu hususta 

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda yoğun bir mesai devam etmekteydi. 

Reformların Rusya açısından ne tür bir önem arz ettiği Rusya Dışişleri 

Bakanlığı’nın yazışmalarında açıkça görülmekteydi. Fransa’da Ermenilere 

yönelik faaliyetler yürüten ve Rusya ile sürekli iletişim halinde olan Doktor 

Zavriyev tarafından 30 Ocak 1914 tarihinde Rusya’nın Yakındoğu Masası 

Şefi Trubetskoy’a gönderilen mektupta Ermeni reformunun ve Ermenilere 

yönelik yürütülen politikaların Rusya açısından nasıl bir anlam içerdiği 

anlaşılmaktaydı. Trubetskoy ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde 

Zavriyev’in, Rusya’nın Ermenilere vereceği destek konusundaki tüm 

şüpheleri ortadan kalkmıştı çünkü Ermenilerin geleceğiyle ilgili kesin bir yol 

haritası oluşturulmuştu. Zavriyev’e göre Ermeni meselesi, Rus hükümeti 

tarafından ve Rus Devleti açısından önemli ve devletin çıkarına olan bir 

mesele olarak görülüyordu. Dahası, Rusya ile Türkiye arasında var olan tüm 

sorunlar arasında en önemlilerinden biri olarak kabul ediliyordu. 

Reformların uygulanması hususunda Rus hükümeti çok kesin ve net bir 

hedefle, oldukça bilinçli hareket etmekteydi.  Başta önemli olan, reformların 

temelini atmaktı. Bu sayede baskı kurularak reformlar ileride kademeli 

5 Justin McCarthy, Türkler ve Ermeniler, s. 94-96. 
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olarak genişletebilirdi. Çünkü Ruslara göre Rusya'nın ekonomik nüfuzunu 

sadece Ermenistan içinde değil, dışında da gerçekleştirebilmesi için bir 

Ermeni unsuruna ihtiyacı vardı. Zavriyev, Trubetskoy ile gerçekleştirdiği 

görüşmede Trubetskoy’un sarf ettiği sözlerden bu çıkarımları yapmıştı. 

Dolayısıyla, Ermenilerin gelecekteki durumları ve konumları ile ilgili 

Zavriyev’in Rusya hususunda hiçbir şüphesi kalmamıştı. Hatta Zavriyev, 

raporunun sonunda Trubetskoy’a hitaben “Sözleriniz beni artık Ermeni 

meselesinin unutulmaya karşı güvence altına aldığına ve Ermeni halkına, 

geleceğe inanma fırsatı verildiğine ikna etti.” ifadelerini kullanmaktaydı.6 

19. yüzyıl ortalarından itibaren Ermeni meselesinde baş aktörlerden 

biri olan Rusya özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın ayak seslerinin duyulduğu 

günlerde Ermeniler hakkındaki politikalarını yoğunlaştırdılar. Kimi zaman 

reform adı altında Ermenileri savunurken kimi zaman askeri konularda 

desteklediler. Çarlık Rusya’ya ait birçok istihbarat raporunda Ermenilere 

verilen Rus desteği açıkça görülmekteydi. Örneğin 11 Temmuz 1912 tarihli 

raporda Erzincan’daki Ermenilerin ileride çıkabilecek bir Türk-Rus 

savaşında Rusya’yı destekleyecekleri belirtilmekteydi. Raporu kaleme alan 

Tümgeneral Yudeniç, Erzincan Garnizonu’nda görev yapan Ermeni 

askerlerin, Rusya’ya karşı savaşılmayacağı konusunda karar aldıklarını 

bildiriyordu. Benzer bir rapor 26 Şubat 1913 tarihinde tutulmuştu. Rus 

istihbarat dairesinin raporunda Rus orduları Beyazıt Sancağından girdiği 

takdirde direnişle karşılaşmayacağı aktarılmaktaydı. Ermeniler Rusların 

gelişini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Rus ordusuna Ermeniler tarafından her 

türlü yardım verilecekti. Raporda belirtildiğine göre Türkiyeli tüm Ermeniler 

“Türk boyunduruğundan kurtulmak” hayallerinde fikir birliği içindeydiler.7 

Rusya Dışişleri Bakanı Sazonov tarafından 30 Ağustos 1914 tarihinde 

Başbakan Goremıkin'e gönderilen mektup ise Rusya’nın Ermeni 

meselesinde güttüğü amacı ortaya koyuyor ve Ermeni politikasının adeta bir 

özetini veriyordu. Sazonov, Osmanlı-Devleti ile Rusya arasında meydana 

gelecek bir savaşta, savaşı başlatan tarafın Türk Devleti olmasının Rusya 

                                                        
6 Mejdunarodnıe Otnoşeniya v Epohu İmperializma, Dokumentı İz Arhivov Tsarskogo i 

Vremennogo Pravitelstv 1878-1917 gg., Seriya: 3, Tom: 1, 14 Yanvarya- 13 Marta 1914 g., (pod 

predsedatelstvom: M.N. Pokrovskiy), Gosudarstvennoe Sotsialno- Ekonomiçeskoe İzdatelstvo, 

Moskva/Leningrad, 1931, Mektup, Belge No: 147, s. 171-172. 

 
7 Mehmet Perinçek, Ermeni Milliyetçiliğinin Serüveni, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015, s. 98-

99.  
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açısından büyük önem arz ettiğini düşünüyordu. Bu nedenle, siyasi durum 

tam olarak netleşmeden Ermeniler arasında herhangi bir ayaklanmaya neden 

olmak Sazonov’a göre son derece istenmeyen ve hatta tehlikeli bir durumdu. 

Dahası, Sazonov’un planı, Türkiye ile Rusya arasında barış korunurken 

Ermenileri gizlice silahlandırmaktı. Ayrıca, Ermeni meselesinde Osmanlı 

Devleti ile Rusya arasında bir anlaşma sağlanması durumunda, bu 

anlaşmanın kesinlikle Rusya tarafından tavizler verilerek 

gerçekleştirilmeyeceğine dair Ermenilere somut güvenceler verilmeliydi. 

Türkiye ile Rusya arasında savaş başladığı takdirde her an kullanabilmek için 

hem Ermenilerle hem de Kürtlerle yakın ilişkilerin sürdürülmesi 

istenmekteydi. Savaş kaçınılmaz hale geldiğinde, silah ve erzaklar sınırdan 

hızla geçirilecek ve Ermenilere dağıtılacaktı.8 Rapordan anlaşıldığı üzere 

Rusya’nın Ermeni politikasındaki esas amacı, Osmanlı Devleti ile Rusya 

arasında çıkacak bir savaşta Ermenileri kullanmaktı. Anadolu’da yaşıyor 

olmaları, Ermenilerin bir iç ayaklanma başlatarak Osmanlı Devleti’ni 

zayıflatması hususunda Ruslar açısından büyük bir avantajdı. 

2. Çarlık Rusya’nın Ermeni Politikası ve Mark Sykes’ın Mektubu

Osmanlı Devleti topraklarının paylaşımı konusunda Birinci Dünya 

Savaşı’ndan önce birbirleriyle ihtilafa düşen Avrupalı devletler, İtilaf 

Bloğunu kurmuş olsalar da aralarındaki rekabet ve güvensizlik ortadan 

kalkmamıştı. İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale’de yeni bir cephe açmak 

istemesi, Boğazlara sahip olmak isteyen Rusya tarafından şüpheyle 

karşılandı. Boğazların kendisine teslimi hususunda müttefiklerine 

güvenmeyen Rusya, İngiltere ve Fransa’dan Boğazların Rusya’ya 

verilmesini istedi. İngiltere Boğazlar karşılığında Rusya’dan, Osmanlı 

topraklarından istediği payın verilmesini talep etti. Fransa ise Osmanlı 

topraklarının geri kalan kısmının da İtilaf Devletleri arasında pay edilmesi 

taraftarıydı. İngiltere, zengin petrol yataklarına sahip Osmanlı topraklarını 

ele geçirmek için Araplarla gizli görüşmeler gerçekleştirmekteydi. Bu 

sebeple Fransa’nın teklifine olumlu yaklaştı. Rusya çok önceden beri 

Ermenilerle diyalog halindeydi ve Osmanlı Ermenilerini, bağımsızlık 

8 Mejdunarodnıe Otnoşeniya v Epohu İmperializma, Dokumentı İz Arhivov Tsarskogo i 

Vremennogo Pravitelstv 1878-1917 gg., Seriya: 3, Tom: 6, Çast 1, 5 Avgusta 1914- 13 Yanvarya 

1915 g., (pod predsedatelstvom: M.N. Pokrovskiy), Gosudarstvennoe Sotsialno- Ekonomiçeskoe 

İzdatelstvo, Moskva/Leningrad, 1935, Mektup No: 587, Belge No: 191, s. 183-184. 
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vaadiyle kışkırtıyor ve destekliyordu. Bu sebeple Doğu Anadolu ve 

Çukurova’yı da talep etmekteydi. Ancak, İngiltere ve Fransa arasında, 

Ortadoğu topraklarının paylaşımı hususunda tam anlamıyla bir mutabakat 

sağlanamıyordu. Bu sebeple İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mark 

Sykes ve Fransa’nın eski Beyrut Konsolosu François Georges Picot 

öncülüğünde çeşitli müzakereler başlatıldı. Müzakereler neticesinde 3 Ocak 

1916 tarihinde bir antlaşma taslağı hazırlandı. Taslağa göre Suriye’de 

kurulacak Arap Devleti’nin sınırlarına Beyrut’un dahil edilmesi talebi 

İngiltere tarafından geri çekildi. Buna karşılık olarak Fransa, Filistin’in 

Suriye’ye dahil edilmesi talebinden vazgeçti. Taslağa göre Filistin’de 

uluslararası bir rejim kurulacak ve Basra’dan Filistin’e kadar olan bölge 

İngiltere egemenliğinde olacaktı. İngiltere’ye verdiği tavizler karşılığında 

Fransa, Suriye’nin sahil tarafı ile Kilikya’yı alacaktı. Söz konusu taslak 11 

Mart 1916 tarihinde Rusya’ya gösterildi ancak Rusya, Ermenilerin yoğun 

olarak yaşadıkları Doğu Anadolu’dan vazgeçmeyeceklerini bildirdiler. 

Ayrıca taslağa göre Fransa, İran sınırına kadar uzanacağı için Rusların 

güneye inmesi mümkün olmayacaktı. Bu sebeple Ruslar, Doğu Anadolu’da 

Ermenilerin yardımıyla işgal ettikleri bölgelerin haricinde Trabzon, 

Erzurum, Bitlis, Muş, Siirt ve Sinop Limanı’nı da istediler. Sinop’un 

Rusya’ya verilecek olmasına itiraz eden Fransa, Kerkük’teki taleplerinden 

vazgeçmesi karşılığında Sivas ve Kayseri’den toprak elde etti. Böylelikle 

Rusya, Suriye ve Bereketli Hilal’in İngiltere ve Fransa arasında 

paylaşılmasını kabul etmiş oldu. Netice itibariyle İngiltere ve Fransa 

arasında gerçekleşen müzakereler sonucunda 16 Mayıs 1916 tarihinde 

Sykes-Picot Antlaşması imzalandı. Sykes-Picot Antlaşması Rusya 

tarafından 23 Mayıs 1916 tarihinde onaylandı.9 

Sykes-Picot Antlaşması öncesinde Rusya’nın Ermeni meselesi 

hususunda Ermenilerle ilgili çalışmaları devam etmekteydi. Fransa’da 

bulunan Ermeni temsilcisi Zavriyev Rus Devleti ile irtibat halindeydi. 

Ermenilerin istekleri hakkında Rus devleti ile görüşmelerini devam 

ettirmekteydi. Doktor Zavriyev 1915 yılının Mayıs ayında Rusya’nın 

İngiltere Büyükelçisi Benkendorf’a ve Fransa Büyükelçisi İzvolskiy’e bir 

mektup gönderdi. Mektup, Ermenilerin Rusya’dan taleplerini içeren bir 

                                                        
9 Cevdet Küçük, “Sykes-Picot Antlaşması”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 38, 

s. 204-206. 
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rapor niteliğindeydi. Mektup, Rusya’nın Osmanlı Devleti ile yaptığı savaşta 

Rusya’daki Ermenilerin verdiği desteklerden bahsederek başlıyordu. 

Ermeniler, imparatorluk vatandaşı olarak Rusya'ya birçok düzenli birlikler 

sağlamıştı.  Bu birlikler, çok sayıda asker ve subayının yanı sıra; masrafları 

kendilerine ait olmak üzere ve hükümetten bir miktar sübvansiyonla gönüllü 

müfrezeleri de örgütlediler. Bu müfrezeler Rus generallerinden, savaşta 

gösterdikleri başarılar nedeniyle övgüler aldı. Beş bin kişiye ulaşan 

gönüllülerin sayısı önemli ölçüde arttırılabilirdi fakat Rus ordusunda yeterli 

silah bulunmaması sebebiyle artış sağlanamadı. 5000 kişilik gönüllü 

müfrezeleri Kafkasya’da Rus ordusuna destek verdi. Gönüllü Ermeniler, 

şahsi çabaları ve maddi bağışlarla yaralı ve hasta askerlerin bakımında da 

görev yaptılar. Sadece son yaptıkları bağış miktarı iki milyon rubleye 

yaklaşmıştı. Buradaki verilere bakıldığında Rusya'da yaşayan Ermenilerin, 

Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı gerçekleştirdiği savaşta verdiği destek 

açıktı. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Anadolu’da yaşayan Ermenilerle 

birlikte Rusya Ermenileri; Rus hükümetinin Türkiye’de yaşayan Ermenilere 

özerklik sağlaması hususunda Kafkasya Valisi ile birlikte hareket ettiler. 

1914 yılının Ağustos ayı başlarında Rus Çarı, Rusya’nın Kafkasya Genel 

Valisi’ne yazdığı mektupta Tüm Ermenilerin Katogigosunun; savaş sona 

erdiğinde, Rusya'nın himayesi altında Türkiye’de yaşayan Ermenilere 

özerklik verilmesine dair talebini iletmişti. Kafkasya Genel Valisi, 

Katogigos’a verdiği yanıtta; Ermenilerin taleplerini içeren reform taslağının 

Rus hükümeti tarafından 1913 yılında Osmanlı Devleti’ne önerildiğini ve 

desteklendiğini bildirmişti. Bu politikaya uygun olarak Rus Çarı II. Nikolay 

1914 yılının Kasım ayında Tiflis’i ziyaret ettiği sırada10 Ermenileri parlak bir 

geleceğin beklediğini ifade ederek özerklik sözü verdi ve Ermeni 

meselesinin savaş bittikten sonra Ermenilerin talepleri doğrultusunda barış 

görüşmelerinde çözüleceğini söyledi. Kafkasya'daki Ermenilerin çalışmaları 

ile eş zamanlı olarak Ermeni temsilciler Petrograd'da Dışişleri Bakanlığı ile 

sürekli temas halindeydi. Bir dizi görüşme neticesinde, Bakanlığın Ermeni 

meselesiyle ilgili henüz nihai bir program oluşturmamış olmasına rağmen, 

Rusya'nın Ermeni meselesinde diğer devletlere önereceği çözümün 

Ermenileri memnun edeceği bildirildi. Bu öneriler içinde Osmanlı Devleti 

10 II. Nikolay’ın Tiflis ziyareti için bkz. Hacali Necefoğlu, “Birinci Dünya Savaşı sırasında II. 

Nikolay’ın Kafkas Seferi”, XVII. Türk Tarih Kongresi, cilt 2, kısım 2, 15-17 Eylül 2014, Ankara, 

s. 447-460.
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yönetimi altında kurulacak bir Ermeni özerkliği oluşturulması vardı. Genel 

Vali’nin yönetimi altında özerk Ermenistan, iç işlerinde bağımsız ve kendi 

ordusuna sahip olacaktı. Bu özerklik Rusya, İngiltere ve Fransa himayesi 

altında olacaktı. Yumurtalık ile İskenderun Körfezi'nin tamamı hariç, 

Mersin'de Akdeniz'de bir limana sahip 6 Ermeni vilayeti oluşturulacak ve 

Ermenistan toprakları Kilikya’yı da içerecekti. Bu plan, 1913 yılında Rusya 

tarafından Osmanlı Devleti’ne teklif edilen reform taslağında yer 

almaktaydı.  Daha sonra bu projenin özellikle Kilikya'nın altı vilayete ilhakı 

ile ilgili hususun İngiltere ve Fransa hükümetleri önünde Ermeniler 

tarafından savunulması gerektiği ortaya çıktı. Her iki ülkenin kamuoyunu 

etkilemek de gerekliydi. Bunun için Ermenilerden İngiltere ve Fransa'ya 

delege gönderilmesi gerekiyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenilerin bu 

talebini olumlu karşılayarak Londra ve Paris'teki büyükelçileri aracılığıyla 

yardım sözü verdi. Ancak, Rus büyükelçilerinin Kilikya meselesinde 

Ermenilere vereceği böylesi bir desteğin, Kilikya konusunda İngiltere ve 

Fransa tarafından Rusya’ya karşı şüphe uyandırabileceği öne sürüldü. Bu 

sebeple delegeler Rus büyükelçilerinin desteğini hissettirmeden hareket 

edeceklerine dair Rusya Dışişleri Bakanlığı ile ortak bir karar aldılar. 

Büyükelçiler sadece çok elzem olan durumlarda müdahale edeceklerdi.11  

Ermeniler Rusya’nın desteğini alabilmek için 1915 yılının ilk 

aylarında Kafkasya’daki faaliyetlerine hız verdi. Rus ordusuna verecekleri 

desteğin, Rusya ve Osmanlı Devleti arasındaki savaşta Rusya lehine ne kadar 

fayda sağlayacağını göstermeye çalıştılar. Bu sebeple Kafkasya’da büyük 

çapta Türk katliamlarına giriştiler. Enver Paşa’nın Sarıkamış Harekatı’nın 

boyutu bölgede yaşayan Ermenileri harekete geçirdi. Bu hadise Ermeniler 

için büyük bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendiren Ermeniler, Rusya’nın da 

faydasına olacak bir biçimde, Ardahan ve Kars’ta en az 30.000 Müslümanı 

katlettiler. Sadece Çoruh Vadisi’nde 45.000 Müslüman katledildi. 

Azerbaycan Milletvekili Yusuf Caferov’un bildirdiğine göre 1915 yılının 

Ocak ayında Ardahan-Merdenek arasında silahsız Müslümanların olduğu 

                                                        
11 Mejdunarodnıe Otnoşeniya v Epohu İmperializma, Dokumentı İz Arhivov Tsarskogo i 

Vremennogo Pravitelstv 1878-1917 gg., Seriya: 3, Tom: 7, Çast 2 14 Yanvarya- 23 Maya 1915 

g., (pod predsedatelstvom: M.N. Pokrovskiy), Gosudarstvennoe Sotsialno- Ekonomiçeskoe 

İzdatelstvo, Moskva/Leningrad, 1935, Mektup, Belge No: 765, s. 455-458. 
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çok sayıda toplu mezar bulunmaktaydı. Böylelikle Ermeniler Kafkasya’daki 

Rus ordusunun bir parçası haline geldiler.12     

Zavriyev’in yukarıdaki mektubundan anlaşılacağı üzere Ermenilere 

verilecek topraklarla ilgili vaatler arasında Kilikya da bulunmaktaydı. Ancak 

Sykes-Picot Antlaşması öncesi müzakerelerde ve antlaşma metninde Kilikya 

Fransa’ya bırakılıyordu. Kilikya ve Mersin’in Ermenilere verilmeyeceği 

hususu esasında Rus diplomatlar arasında gerçekleşen yazışmalarda dile 

getirilmekteydi ancak Rusya, Ermenilere verdiği vaatler içinde bu iki bölgeyi 

de dahil etmekteydi. Dolayısıyla Rusya’nın Ermenilere karşı samimi 

olmadığı bu yazışmalarla birlikte ortaya çıkmaktaydı. Osmanlı sınırlarındaki 

ekonomik nüfuzunun devamlılığını sağlayabilmek için Osmanlı Devleti’nin 

toprak bütünlüğünün korunması politikasını yürüten Fransa, Birinci Dünya 

Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Rusya’nın Boğazlar ve İstanbul 

konusundaki taleplerinden dolayı, Doğu politikasında değişiklik yapmaya 

karar verdi. Bu politika değişikliğinde ana unsur Suriye ve Kilikya 

bölgesinin Fransa hakimiyetine bırakılması meselesiydi. Fransa’nın Asya 

Komitesi’nin henüz 1915 tarihinde aldığı karar, Filistin’i de içeren Suriye ve 

Kilikya’nın Fransa’ya bırakılması yönündeydi. Hatta Fransa, Çanakkale 

Savaşı’na katılma koşulu olarak İngiltere’nin İskenderun’dan vazgeçmesini 

göstermişti.13   

Mark Sykes’ın gerçekleştirmek istediği planda da aslında Ermeniler, 

amaca uluşmak için gerekli bir aparattan ibaretti. İngilizlerin gerçek gayesi 

Osmanlı Devleti topraklarında İngiliz hakimiyetini tesis etmekti. Bunu 

gerçekleştirirken Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklardan azami 

derecede istifade edilmeliydi. Bu husus Mark Sykes’ın, İngiliz parlamentosu 

üyesi Aubrey Herbert’e yazdığı aşağıdaki mektupta görülmekteydi: 

“Mektubundan hala Türk yanlısı olduğunu anladım. 

Politikan tümüyle yanlış. Türkiye diye bir şey artık var 

olmamalı. İzmir Yunanlıların olacaktır. Adana İtalyan, 

Güney Toroslar ve Kuzey Suriye Fransız, Filistin ve 

12 Sean McMeeikin, I. Dünya Savaşı’nda Rusya’nın Rolü, çev: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi 

yayınları, İstanbul, 2013, s. 195. 
13 İsmail Şahin, Cemile Şahin, İsmail Şükür, “ Ortadoğu’da Emperyalist Güçlerin Gizli Oyunu: 

Sykes-Picot Antlaşması, The Journal of Academic Social Science Studies, No: 38, 2015, s. 247-

248. 
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Mezopotamya İngiliz ve geri kalan, İstanbul dâhil Rus (...) 

Ayasofya’da Te Deum ve Ömer Camii’nde bir Nunch 

Dimittis okuyacağım. Bunu bütün kahraman küçük ulusların 

şerefine Galce, Lehçe, Keltçe ve Ermenice okuyacağız” 

ifadelerini kullanmaktaydı.”14 

Sykes’ın söz konusu planlarına rağmen, özerk Ermenistan’ın 

sınırlarının nereleri kapsayacağı konusu Rus devlet adamları tarafından 

sürekli tartışılmaktaydı. Siyasi Departman İkinci Danışmanı Gulkeviç’ten, 

Rusya’nın Kafkasya Genel Valiliği Sınır İşleri yetkilisi Sergey Nikolaeviç’e 

gönderilen 15 Aralık 1914 tarihli gizli mektupta Kafkasya Genel Valisi 

Vorontsov Daşkov’a Ermeni meselesiyle ilgili bazı görüşler aktarılmaktaydı. 

Gulkeviç, Kafkasya Genel Valiliği’nin, Kilikya’nın, gelecekte kurulması 

planlanan özerk Ermenistan'ın sınırları içine dahil etmenin imkansızlığı 

hakkındaki görüşlerine katılmıyordu. Ayrıca Gulkeviç, özerk Ermenistan'ın 

Türkiye'nin hükmüne mi, yoksa Rusya'nın himayesine mi bırakılacağına 

karar vermek için henüz erken olduğunu düşünüyordu. Ancak her iki 

durumda da Ermenistan, Rusya’nın doğrudan etki edebileceği nüfuz alanında 

olmalıydı. Gulkeviç bu hususta alınacak kararların Rusya’nın müttefiklerinin 

isteklerinden bağımsız olması gerektiğini düşünüyordu. Aynı şekilde, 

gelecekteki özerk bölgenin sınırları, Rusya tarafından ve yalnızca Rus 

Devleti’nin çıkarlarına uygun olarak belirlenmeliydi. Çünkü 8 Şubat 1914 

tarihinde Ermeni reformları konusunda imzalanan antlaşmadan önce ortaya 

konulan taslak, Almanya'nın Kilikya'da baskın bir konuma sahip olduğu 

iddiaları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştı. Bu konuda Rusya 

tamamen kendi çıkarlarına uygun bir şekilde hareket etmeliydi. Gulkeviç’e 

göre, Ermenistan'ın geleceği ve dolayısıyla Rusya’nın Akdeniz'e erişimini 

sağlamak için mümkün olan her yol denenmeliydi. Rusya’nın çıkarları 

açısından bakıldığında, Büyük ve Küçük Ermenistan'ın bölünmesi ve 

Kilikya'da herhangi bir Avrupa kontrolü kurma olasılığı böyle bir 

bölünmeyle birlikte kabul edilemezdi.15 

                                                        
14 David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, çev: Mehmet Harmancı, Epsilon Yayınları, İstanbul, 

2020, s. 128.  
15 Mejdunarodnıe Otnoşeniya v Epohu İmperializma, Dokumentı İz Arhivov Tsarskogo i 

Vremennogo Pravitelstv 1878-1917 gg., Seriya: 3, Tom: 6, Çast 2, 5 Avgusta 1914- 13 Yanvarya 

1914 g., (pod predsedatelstvom: M.N. Pokrovskiy), Gosudarstvennoe Sotsialno- Ekonomiçeskoe 

İzdatelstvo, Moskva/Leningrad, 1935, Mektup, Belge No: 647, s. 215-217. 
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Ancak Boğazlar meselesi Rusya için bütün meselelerin üzerindeydi. 

Rusya Boğazlara sahip olabilmek için müttefiklerine Ermeni meselesinde 

her türlü tavizi vermeye hazırdı. Esasında Ermenileri oyalamasının altında 

yatan neden de bu idi. Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Benkendorf’un 3 

Mart 1915 tarihinde İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey ile 

gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları Rusya’nın Ermeni meselesindeki 

samimiyetsizliğini ortaya koymaktaydı.  Grey ile yapılan görüşmede 

Boğazlar meselesinin Rus menfaatlerine uygun bir biçimde çözüleceği kararı 

alınmıştı. Ancak bu karar, Fransa tarafından pek de hoş karşılanmadı. 

Fransa’nın Boğazlar meselesindeki tepkisi, Fransız Cumhurbaşkanı 

Paunkare’nin Fransa’nın Petrograd Büyükelçisi Paleolog’a gönderdiği 

mektupta yer almaktaydı. Grey ve Benkondorf’un, İstanbul ve Boğazların 

Rusya’ya bırakılması hususundaki ortak görüşleri Fransa açısından Osmanlı 

topraklarının paylaşılması anlamına geliyordu. Bu durumda Fransa; 

Anadolu’daki ekonomik menfaatlerinin yanı sıra Suriye, İskenderun ve 

Adana vilayetleri üzerindeki haklarının kendisine iadesini talep etmekteydi. 

İstanbul ve Boğazların Rusya’ya verilecek olması Rusya’yı Akdeniz’e 

ulaştırır ve güçlü bir emperyalist devlet olarak ortaya çıkmasını sağlardı. Bu 

sebeple Fransa, Rusya’nın elde edeceği büyük menfaatlere denk kazanımlar 

elde etmek istiyordu. Mark Sykes’ın Anadolu’nun paylaşılmasına yönelik 

planında Ermeni isteklerini İngiltere, Fransa ve Rusya’nın çıkarlarına uygun 

bir biçimde şekillendirmesinin esas nedeni bu idi.16 

15 Mart 1915 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı müdür yardımcısı 

Bazili tarafından Rusya Genel Kurmay Başkanlığı diplomatik ofis müdürü 

Kudaşev’e gönderilen telgrafta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı A.A 

Neratov’un özerk Ermenistan’ın sınırları hususundaki görüşleri yer 

almaktaydı. Neratov’a göre Ermenilerin Mersin’i de özerk Ermenistan 

topraklarına dahil edilmesi taleplerinin Fransa’ya bildirilmesi gerekiyordu. 

Ayrıca, bu bölgelerin Fransız bölgesine dahil edilmesi iddiaları, Ermeniler 

arasında Fransa'ya karşı hayal kırıklığı yaratabilirdi. Bununla birlikte 

Ermenilerin Mersin taleplerinin Fransızlara zamanında bildirilmediği 

takdirde, Rusya’nın Fransa ile ilişkileri zarar görebilir hatta Fransa’nın 

Rusya’yı kınamasına neden olabilirdi. Sonuç olarak A.A. Neratov, Mersin'in 

16 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt III, Kısım II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 1991, s. 107-111. 
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Fransa tarafından ilhakı durumunda Rusya’nın buna karşı çıkmayacağının 

Fransızlara iletilmesi gerektiğini düşünüyordu.17 

Fransa’nın Ermenilere desteği uzun süreden beri devam etmekteydi. 

Fakat Fransızlar Ermenilere destek vermekle birlikte Ermenilerin taleplerini 

kendi çıkarları açısından değerlendiriyor ve yeri geldiğinde Ermenilerin 

taleplerinin aksi yönünde hareket edebiliyordu. Hatta müttefikleri İngiltere 

ve Rusya’nın da bu konuda onayını alabiliyordu. Örneğin Rıfat Paşa 

tarafından 23 Haziran 1913 tarihinde Said Halim Paşa’ya gönderilen 

telgrafta Fransız hükümetinin büyük devletlerden altı vilayette 

gerçekleştirilecek reformlar için bir yüksek komiser atanmasını istediği 

bilgisi iletilmekteydi. Fransa’nın bu isteğine diğer devletler de destek 

vermişti.18 İlerleyen süreçte Fransa ve Rusya’nın bölgedeki ortak çıkarları, 

Ermenilere verilen sözlerin önüne geçti ya da aslında bu çıkarlar her zaman 

Ermenilerden daha öncelikliydi. Çünkü Rusya Dışişleri Bakanı Sazonov 

tarafından 18 Mayıs 1915 tarihinde Rusya’nın Paris Büyükelçisi İzvolskiy’e 

gönderilen telgrafta Ermenilerle yapılan görüşmelerin tamamen akademik 

nitelikte olduğu belirtiliyordu. Bu sebeple söz konusu görüşmelerde Sazonov 

tarafından Ermenilere kesin vaatler iletilmemiş olmakla birlikte Zavriev'e 

özel bir program verilmemişti.  Ermenilerin Kilikya'yı gelecekteki Ermeni 

bölgesine dahil etme isteklerinin geçerliliğinin korunmasına dair taleplerine 

Sazonov tarafından, Kilikya’daki Fransız çıkarları nedeni ile 

desteklenemeyeceği yanıtı verildi.19 

Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’na giriş nedeni olan İstanbul ve 

Boğazlar Rusya’nın diğer konulardaki tüm stratejisini belirleyen bir özelliğe 

sahipti. Bu sebeple diğer konular tali meselelerdi. Ermeni meselesi de bu tali 

meselelerden biri idi. Çünkü Boğazlar ve İstanbul konusunun Rusya’nın 

beklentilerini karşılamayacak bir biçimde neticelenmesi Rusya’nın savaşa 

giriş nedeni olan, Akdeniz’e inerek deniz devleti olma ve büyük bir 

                                                        
17 Mejdunarodnıe Otnoşeniya v Epohu İmperializma, Dokumentı İz Arhivov Tsarskogo i 

Vremennogo Pravitelstv 1878-1917 gg., Seriya: 3, Tom: 7, Çast 1, 14 Yanvarya 1915- 23 Maya 

1915 g., (pod predsedatelstvom: M.N. Pokrovskiy), Gosudarstvennoe Sotsialno- Ekonomiçeskoe 

İzdatelstvo, Moskva/Leningrad, 1935, Telgraf, Belge No: 375, s. 488-489. 
18 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (1879-1918), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 

Proje Yöneticisi Yusuf Sarınay, Cilt 1, Belge 68, Ankara, 2002, s. 194-195.  
19 Mejdunarodnıe Otnoşeniya v Epohu İmperializma, Dokumentı İz Arhivov Tsarskogo i 

Vremennogo Pravitelstv 1878-1917 gg., Seriya: 3, Tom: 7, Çast 2, 14 Yanvarya 1915- 23 Maya 

1915 g., (pod predsedatelstvom: M.N. Pokrovskiy), Gosudarstvennoe Sotsialno- Ekonomiçeskoe 

İzdatelstvo, Moskva/Leningrad, 1935, Telegramma No: 2307, Belge No: 778, s. 471-472. 
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emperyalist devlet haline gelme hayallerini hezimetle sonuçlandıracaktı. 

Rusya’nın büyük hedefinin önündeki en önemli engel Fransa idi. Bu engeli 

aşabilmek için Rusya, Fransa’ya her konuda taviz vermeye hazırdı. Çünkü 

Boğazlar meselesi Fransa’nın önerdiği şekilde çözülmemeliydi. Şayet 

Boğazlar tarafsızlaştırılır ise Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’na girişinin 

tüm anlamı ve gereği ortadan kalkmış olacaktı. Hatta Sazonov, Boğazların 

Türk hakimiyetinde kalmaya devam etmesini, Boğazların 

tarafsızlaştırılmasına tercih etmekteydi.20 İngilizlerin Boğazlar konusunda 

Rus görüşünü hararetle desteklemesinin nedeni, Fransa ile sömürgecilik 

hususunda geçmişten beri süregelen rekabetti. İngiliz- Fransız rekabeti 19. 

yüzyıla damgasını vuran nitelikteydi. 19. yüzyılın sonlarında Fransa’nın elde 

ettiği büyük topraklar ve geniş ekonomik yatırımlar, İngiltere ile Fransa’yı 

zaman zaman karşı karşıya getirdi. Birinci Dünya Savaşı’na her ne kadar 

müttefik olarak girmiş olsalar da ne İngiltere Fransa’nın daha fazla kazanım 

elde etmesini istiyordu ne de Fransa İngiltere’nin. Bu sebeple İngiltere 

Fransa’yı dengede tutabilmek için Rusya’ya Boğazlar ve İstanbul’un teslim 

edilmesini kabul ediyordu. Fakat yine de Rusya İngiltere ve Fransa’ya 

duyduğu güvensizlikten dolayı Ermeni kartını daima diri tutmaktaydı.21   

Bununla birlikte Ermenilerin Rusya’ya cephe gerisinden destek verme 

kararları hala geçerliliğini koruyordu. Rusya’ya sadakatlerini ispat etmek 

için bu husustaki girişimlerine hız verdiler. Kilikya’nın ele geçirilebileceğine 

dair askeri manada yeterli oldukları hususunda Rusları ikna etmek için çeşitli 

görüşmeler gerçekleştirdiler. Rusya’nın Dışişleri Bakan Yardımcısı 

Neratov’un Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Benkendorf’a 10 Nisan 1915 

tarihinde gönderdiği telgraf; her ne kadar Rusya Kilikya bölgesini 

Fransızlara vermeyi düşünüyor olsa da Rusların hala Kilikya bölgesinde 

Ermenilerden istifade etmenin yollarını aradığını göstermekteydi.  Kafkas 

ordusunun karargâhı, Zeytun’da ikamet eden ve Rusya’ya istihbarat 

sağladığı anlaşılan, Mavi Nohudyan, Mikael Avordyan ve Gasnaryan 

adındaki Ermenilerin verdiği bilgilere dayanarak, Hınçak örgütünün 

Zeytun'da 3000'e yakın taraftarı olduğu bilgisini veriyordu. Adana, Dörtyol, 

Saimbeyli, Sis, Furnuz, Maraş ve Halep'te komitelerin hazır bulunduğunu 

20 Kader Yılları S. Sazonov’un Anıları, Çev: Betil Önuçak, Haz: Prof. Dr. Sabahattin Özel, Derin 

Yayınları, İstanbul, 2002, s. 302.  
21 James Joll, Gordon Martel, Birinci Dünya Savaşı Neden Çıktı, Çev: Orhan Dinç Tayanç, 

Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2018, s. 246-247. 
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bildiriyordu. Gerçekleştirilecek operasyona, 1895 yılındaki ayaklanmada yer 

alan Zeytun Ermenisi Tohadjyan, Enidyunyan, Surenyan, Çakiryan, 

Yagubyan ve Gasnaryan. Komuta edebilirdi. Bu ayaklanmaya 15.000 kadar 

muharip konuşlandırabileceklerini ve İskenderun ve çevresine herhangi bir 

çıkarma yapmadan gerçekleştirebileceklerini iddia ediyorlardı.22 

Ermenilerin ayaklanma girişimleri hakkındaki diğer bir telgraf, Rusya’nın 

Kafkasya Genel Valisi Vorontsov Daşkov’dan Dışişleri Bakanı Sazonov’a 

20 Şubat 1915 tarihinde gönderildi. Telgraf, Zeytun Ermenilerinin Kafkasya 

Genel Valiliği’ne yaptığı müracaat hakkındaydı. Zeytun Ermenilerinin bir 

temsilcisi Kafkas ordusunun karargahına giderek yaklaşık 15 bin Ermeni'nin 

Türklere saldırmaya hazır olduğu bilgisini vermişti. Bu sebeple Ruslardan 

silah ve mermi desteği verilmesini istemişti. Daşkov söz konusu telgrafında, 

Zeytun'un, Türk Devleti’nin Erzurum ordusu hususundaki öneminden dolayı 

gerekli sayıda tüfek ve fişeklerin Ermeniler tarafından götürülecekleri 

İskenderun’a teslim edilmesinin son derece önemli ve uygun olduğunu 

bildiriyordu. Ayrıca Vorontsov Daşkov, Zeytun Ermenilerinin eylemlerinin 

Fransızlar ve İngilizler için yararlı olacağı ve bu konunun aciliyeti ve 

silahların Rusya’dan direk transfer edilememesi göz önünde bulundurularak 

Fransız veya İngiliz silahlarının İskenderun’a veya İngiliz gemilerine teslim 

edilmesi konusunda Fransız veya İngiliz hükümeti ile görüşülmesi 

gerektiğini tavsiye etmekteydi.23 

Ermeniler bağımsız ya da özerk bir devlet kurmak için İtilaf Devletleri 

ile görüşüp onların desteklerini beklerken esasında İtilaf Devletleri Ermeni 

meselesindeki kararlarını çoktan vermişlerdi. Osmanlı Devleti’nin İtilaf 

Devletleri arasındaki paylaşımının nasıl olacağı Mark Sykes ve Georges 

Picot tarafından; Ermenilere pek de fazla danışılmadan planlanmıştı. Bu 

planı içeren mektup, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mark Sykes 

tarafından 12 Mart 1916 tarihinde İngiltere’nin Petrograd Büyükelçisi 

Bukenen’e gönderildi. Ermeni meselesi hakkında İngiliz görüşünü yansıtan 

                                                        
22 Mejdunarodnıe Otnoşeniya v Epohu İmperializma, Dokumentı İz Arhivov Tsarskogo i 

Vremennogo Pravitelstv 1878-1917 gg., Seriya: 3, Tom: 7, Çast 2, 14 Yanvarya 1915- 23 Maya 

1915 g., (pod predsedatelstvom: M.N. Pokrovskiy), Gosudarstvennoe Sotsialno- Ekonomiçeskoe 

İzdatelstvo, Moskva/Leningrad, 1935, Telegramma No: 1613, Belge No: 507, s. 121. 
23 Mejdunarodnıe Otnoşeniya v Epohu İmperializma, Dokumentı İz Arhivov Tsarskogo i 

Vremennogo Pravitelstv 1878-1917 gg., Seriya: 3, Tom: 7, Çast 1, 14 Yanvarya 1915- 23 Maya 

1915 g., (pod predsedatelstvom: M.N. Pokrovskiy), Gosudarstvennoe Sotsialno- Ekonomiçeskoe 

İzdatelstvo, Moskva/Leningrad, 1935, Telegramma No: 1185, Belge No: 231, s. 304-305. 
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ve Rus yetkililere gösterilmek üzere içinde bazı önerilerin olduğu bu mektup, 

Ermenilerin taleplerinden çok, Rusya’nın taleplerine bir cevap 

niteliğindeydi. Sykes söz konusu mektubunda gelecekte kurulması planlanan 

Ermenistan’ın Osmanlı yönetimi altında tutulmasının zor olacağını 

düşünüyordu. Osmanlı Devleti vaat ettiği reformları gerçekleştirse dahi 

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan barış karşıtı grupların 

şiddetli eleştirisine maruz kalınabilirdi. Böylesi bir muhalefet İtilaf 

Devletleri’ni hem kendi hem de dünya kamuoyu önünde zor duruma 

sokabilirdi. Bu sebeple Mark Sykes, Ermeni sorununun çözümü için 

önerilerini sıralamaktaydı. Sykes’a göre Türk egemenliğinde bir Ermeni 

devletinin kurulması olanaksızdı. Türk egemenliği altındaki Ermenistan, 

ikinci bir Bulgaristan örneğini doğurabilirdi. Ayrıca Ermenilerin Kürtlerle 

başa çıkamaması riski nedeniyle bu plan işlevsizdi. Diğer bir seçenek ise 

tarafsız yöneticilerle uluslararası denetim altındaki Ermenistan’ın 

kurulmasıydı. Ancak bu durumda Almanya er ya da geç kendi çıkarlarından 

dolayı buraya müdahale edebilir ve nüfuz oluşturabilirdi. Üçüncü yol ise 

kontrolünün Rusya’da olacağı bir Ermeni devleti kurmaktı. Bu durumda 

Kilikya Fransa’ya bırakılacaktı.24 

Aslında Rusya, İngiltere tarafından önerilecek her teklifi kabul etmek 

mecburiyetindeydi. Askeri ve mali açıdan zor durumda olmakla birlikte 

donanmasını hala istediği seviyeye ulaştıramamıştı. Bununla birlikte Rusya, 

Osmanlı Devleti ile 18. yüzyıldan Birinci Dünya Savaşı’na kadar 30 yıldan 

fazla süren 11 savaşta Boğazlara ve İstanbul’a sahip olma isteğini devamlı 

diri tuttu. Bu uğurda önündeki en güçlü engel, sömürgelerinin güvenliğini 

önceleyen ve İstanbul ile Boğazların Rus hakimiyetine girmesini bu sebeple 

istemeyen İngiltere olmuştu. Hindistan üzerinden Atlas Okyanusu’na kadar 

uzanan İmparatorluk Yolu’nun güvenliği İngiltere için hayati bir öneme 

sahipti. Bu sebeple Rusya ile savaşmayı dahi göze alabilirdi. 1877-1878 

Osmanlı-Rus Harbi’nde Rusya’yı İstanbul önlerinde durdurmasının nedeni 

bu idi. Kadim hedefine çok yaklaşmış olan Rusya, İngiltere ile savaşmayı 

göze alamayarak İstanbul’a yürüyüşünü sonlandırmak zorunda kalmıştı. 

24 Mejdunarodnıe Otnoşeniya v Epohu İmperializma, Dokumentı İz Arhivov Tsarskogo i 

Vremennogo Pravitelstv 1878-1917 gg., Seriya: 3, Tom: 10, 14 Yanvarya 1916- 13 Aprelya 1916 

g., (pod predsedatelstvom: M.N. Pokrovskiy), Gosudarstvennoe Sotsialno- Ekonomiçeskoe 

İzdatelstvo, Moskva/Leningrad, 1938, Mektup, Belge No: 351, s. 383-387. 
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Aynı sebepten dolayı Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere ile ittifakı 

kabul etmişti.25 

İngiltere Dışişleri Bakanı Grey’in, Petrograd’daki İngiliz 

Büyükelçisi’ne 14 Kasım 1914 tarihinde gönderdiği telgraf, İstanbul ve 

Boğazlar meselesinin Rusların taleplerini karşılayacak bir şekilde 

çözümleneceğini ortaya koymaktaydı. İngiltere’nin teklifi Rusya Dışişleri 

Bakanı’na iletildi. Sazonov’un Birinci Dünya Savaşı’na Rusya’yı dahil 

etmesinin ana nedeni olan Boğazlar ve İstanbul hakkındaki İngiliz teklifi, 

Rus Dışişleri Bakanı tarafından Rusya Genel Kurmay Başkanı General 

Yanuşkeviç’e iletildi. Sazonov’a göre İstanbul ve Boğazların Rusya ait 

olması mutlaka gerçekleştirilmeliydi. Ancak Yanuşkeviç, İstanbul ve 

Boğazlar meselesinin çözümünün ancak Almanya ve Avusturya’yı mağlup 

ettikten sonra gerçekleştirilmesi taraftarıydı. Fakat Sazonov, İngiltere ve 

Fransa’nın Çanakkale’de yeni bir cephe açma planından dolayı, İngiltere’nin 

Boğazlar ve İstanbul hususundaki teklifinin samimiyetinden şüphe 

duymaktaydı. Şayet İngiltere ve Fransa Çanakkale Cephesi’nde başarılı 

olursa İstanbul’u ve Boğazları Rusya’ya teslim edeceklerine dair verdikleri 

sözü yerine getirmeyeceklerini düşünüyordu. Ancak Rus Çarı Nikolay da 

tıpkı Yanuşkeviç gibi, İstanbul ve Boğazlar meselesinin Almanya ve 

Avusturya mağlup edildikten sonra çözümlenmesine dair görüş belirtmişti. 

Ancak Mart 1915 tarihine gelindiğinde Çar Nikolay kararını değiştirerek, 

İstanbul ve Boğazların Rus egemenliğine bırakılmasına dair bir muhtırayı 

Fransa’nın Petrograd Büyükelçisi Paleolog ve İngiltere’nin Petrograd 

Büyükelçisi Bukenen’e 4 Mart 1915 tarihinde verdi. Çar Nikolay’ın bu 

muhtırasına karşılık olarak İngiliz hükümeti 12 Mart 1915 tarihinde Grey 

tarafından Bukenen’e gönderilen talimatta, Çar Nikolay’ın tüm isteklerinin 

kabul edildiğini bildirdi. Hemen ardından Fransa’nın Petrograd Büyükelçisi 

Paleolog da Fransa hükümetinin Rus taleplerini onaylayacağına dair bilgiyi 

Sazonov’a iletti.26 

                                                        
25 İsmail Köse, “I. Dünya Savaşı’nın İlk Gizli Antlaşması: İstanbul ve Boğazların Rus Çarlığı’na 

Bırakılması (Mart-Nisan 1915)”, Bilig, İlkbahar 2019, Sayı 89, s. 2-3. 
26 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar 

Türk-Rus İlişkileri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s. 302-312. 
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Sonuç 

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce başlayan Rus-Ermeni ilişkilerinin 

ana teması Ermenilerin Anadolu’da yoğun olarak yaşadıkları bölgede Rusya 

güdümünde özerk ya da bağımsız bir Ermeni devleti yaratmaktı. Rusya’nın 

vaatlerine güvenen Ermeniler, çatısı altında yüzyıllarca huzur içinde 

yaşadıkları Türk Devleti’ne karşı Rusya ile iş birliği yaptılar. 

1912-1913 yılında Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde 

reform yapılması talebiyle Osmanlı Devleti’ne müracaat eden Rusya’nın 

esas gayesi; İstanbul ve Boğazları ele geçiremediği takdirde, Anadolu’da 

kendi himayesinde kurduğu Ermeni devleti vasıtasıyla Karadeniz’den 

Akdeniz’e inebileceği bir koridor oluşturmaktı. 

Rusya bu hedefleri doğrultusunda Ermenilerle sıkı ilişkiler kurdu. 

Ermenilere verdiği vaatler arasında Doğu Anadolu’da Ermeni devleti 

kurmanın yanı sıra, Kilikya bölgesinin de bu Ermeni devletine dahil 

edileceği idi. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti’nin 

topraklarının İtilaf Devletleri tarafından paylaşılması gündeme geldiğinde 

Rusya, İstanbul ve Boğazlara sahip olma karşılığında Ermenilere verdiği 

birçok vaatten vazgeçti. İstanbul ve Boğazların Rusya’ya verileceği 

yönündeki İngiliz planına onay veren Fransa, bu onay karşılığında 

Suriye’nin yası sıra, Rusya’nın Ermenilere vaat ettiği Kilikya’yı da alma 

hakkına kavuştu. Böylelikle Rusya, kendi çıkarlarına uygun olarak, Mark 

Sykes’ın planını onaylamış oldu. Netice itibariyle Ermeniler; Rusya’nın 

İstanbul ve Boğazlara yönelik hedefleri doğrultusunda, Ermenisiz 

Ermenistan yaratma projesinin bir parçası ve aparatı haline geldiler. 
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1914-15 ARDAHAN KIRGINI DESTANI’NA 

GÖRE ARDAHAN’DA RUS-ERMENİ 

MEZALİMİ 

Volkan ÖZKAN

Tarih araştırmalarında takip edilecek usûl ve esaslar çerçevesinde 

başvurulacak kaynakların türü ve niteliği büyük önem arz etmektedir. İnsana 

bağlı bulunan, insana hizmet eden, insanı anlatan, mevcudiyetini, faaliyetini, 

zevklerini ve oluş biçimini ifade eden her şey tarihin yazılmasında 

kullanılabilir. Her ne kadar modern teknolojinin günlük hayata girmesi ile 

birlikte özellikle yakın geçmişe kaynaklık edecek verilerin türleri çeşitlilik 

gösterse de yazılı kaynakların ehemmiyeti daima ön plandadır. Yazılı 

kaynakların bulunmadığı veya eksik kaldığı durumlarda ise muhteviyatında 

başta tarihi şiirler, hikâyeler, efsâneler, mitler, destanlar, menkıbeler ve 

benzeri türleri barındıran sözlü kaynaklardan istifade edilebilir.1 

XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başları, tarihin diğer devirlerine

nazaran yazılı kaynakların, arşiv vesikalarının, tarihi kalıntıların ve görsel 

malzemelerin çokça bulunabildiği bir dönemdir. Bu cihetle I. Cihan Harbi, 

yakın tarihin içerisinde en çok araştırma yapılan konuların başında 

gelmektedir. 1914-1918 yılları arasında Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında 

cereyan eden savaş, sonuçları itibariyle yalnızca adı geçen coğrafyadaki 

milletleri değil bütün dünyayı derinden etkilemiştir. Savaşın kurgulandığı 

coğrafyanın mihenk noktası olan Osmanlı Devleti topraklarında açılan 

cepheler şüphesiz ki muharebenin seyrini ve sonuçlarını da belirlemiştir. 

Özellikle Kafkas Cephesi’ndeki mücadeleler etkileri itibariyle Rus 

Çarlığı’nın yıkılışını hızlandırmış, devam eden süreçte Azerbaycan, 

 Arş. Gör., Ardahan Üniversitesi, İBEF, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, 

volkanozkan@ardahan.edu.tr, Orcid ID: 0000-0002-7087-4139. 
1 Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, TTK Yay., Ankara 2011, s.18vd. 
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Gürcistan ve Ermenistan Devletlerinin kuruluşuna zemin hazırlamış ve göç-

kırgın gibi nedenlerle bölgedeki demografik yapının değişmesine sebep 

olmuştur. Rusların gerek savaş öncesinde gerekse de savaş sonrasında 

teşkilatlandırıp silahlandırdığı Ermeni çeteleri Doğu Anadolu’da ve 

Kafkaslar’da büyük katliamlar yaparak bölgede yaşayan Müslüman ahaliyi 

göçe zorlamıştır. Yerli ve yabancı arşiv kayıtlarında da sabit olan bu 

kıyımlar2, özellikle Ermeni diasporasınca birtakım siyasî çıkar hesapları 

yüzünden göz ardı edilse de hem coğrafyanın birçok noktasında ortaya çıkan 

toplu mezarlarda hem de bölge insanının hafızasında canlılığını 

korumaktadır.  

Âşıklık sanatı ve halk şairliği yönünden oldukça zengin olan 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, başta Âşık Şenlik olmak üzere Sümmanî, 

Zülâlî, Mazlûmi, Nihanî, Ceyhunî, Mahzûnî, Noksanî, Sefilî, Sezayî ve 

ismini sayamadığımız daha nice halk âşığını yetiştirerek bir âşıklık mektebi 

meydana getirmiştir. Eserlerinde yalnızca aşk, tasavvuf ve tabiat konularını 

işlemeyen yöre âşıkları, yaşadıkları dönemin savaşlarını, kırgınlarını, 

göçlerini ve toplumsal olaylarını da ele alarak adeta bir yerel tarihçilik 

vazifesi de üstlenmişlerdir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan 

Rus tehdidi ve nihayetinde 1877-78 (93 Harbi) ile birlikte işgale uğrayan 

coğrafya büyük toplumsal travmaların yaşanacağı bir sahaya dönüşmüştür. 

Yöre halkını işgale ve zorunlu göçe karşı motive eden, zinde tutan halk 

âşıkları kanaat önderliği yapmalarının yanısıra köy köy gezerek milletle iç 

içe bulunmuş, yazılı tarihin kaydetmediği hadiseleri edebi bir ustalıkla 

mısralara dökerek günümüze kadar aktarmışlardır. 

1914 yılının sonlarında yaklaşık otuz yedi yıldır Rus işgalinde bulunan 

Elviye-i Selâse topraklarının geri alınması amacıyla Osmanlı Devleti 

tarafından Sarıkamış Harekâtı düzenlenmiştir. 22 Aralık 1914'te başlayan 

operasyonun bir parçası olarak III. Orduya bağlı X. Kolordunun sol (kuzey) 

kanadını oluşturan Stange, Bahaeddin Şakir ve Yakup Cemil Beylerin 

komuta ettiği nizami birlikler ve Teşkilât-ı Mahsusa Alayı, Ardanuç ve 

Şavşat üzerinden katılan gönüllü birlikler ile beraber Yalnızçam-Sahara 

Dağları üzerinden Ardahan üzerine yürümüştür. Hopa- Borçka ve Artvin 

                                                        
2 Ayrıntılı bilgi için bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezâlimi (1918-

1920) – Erzincan – Erzurum – Kars – Revan – Nahçıvan – Ahılkelek ile Borçalı’daki Ermeni 

Vahşetleri ve Mezâlimi üzerine 1918-1921 arasında basılmış Türkçe ve Fransızca 7 risalenin 

asılları -, Kars Turizm ve Tanıtma Derneği Yay., Ankara 1970. 
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üzerinden Ardanuç'a ulaşan Teşkilât-ı Mahsusa Alayının ve ona katılan yerel 

güçlerin görevi, Sarıkamış'a girmek üzere Oltu'ya harekât düzenleyen Hafız 

Hakkı Paşa komutasındaki X. Kolordu ile birleşmekti. Stange Bey Ardanuç'a 

vardığında X. Kolordudan görev emri değişmiş ve Oltu'dan Ardahan'a ricat 

edecek Rus ordusunun önünü kesmek üzere Ardahan üzerine gidilmesi 

emredilmişti.3 

Stange Bey’in III. Ordu ve X. Kolordu kumandanlıklarına gönderdiği 

raporlar ile 8. Alay’ın Harp Ceridesi’nde4 tüm detayları ile kaydedilen 

harekât, bölge halkının içinde büyük bir kurtuluş ümidi doğurmuş ancak 

karşı Rus taarruzu ile birlikte Rus Kozakları/Kazakları5 ve Ermeni 

birliklerinin yaptığı kıyımlar sonucunda köyler yakılmış, sayısı belli 

olmayan nice silahsız ve savunmasız Müslüman Türk şehit edilmiştir. Resmi 

kayıtlara girmeyen bu katliamlar, dönemin canlı tanıkları vasıtasıyla ve Kul 

Ahmed mahlaslı bir söz ehli tarafından Ardahan Kırgını/Ardahan Döğüşmesi 

adıyla destanlaştırılarak tarihe not düşülmüştür. Adı geçen destan ilk olarak 

Ahmet Caferoğlu’nun 1942 yılında yayımladığı Doğu İllerimiz Ağızlarından 

Toplamalar kitabında şairi belirtilmeden Ardahan Döğüşmesi başlığıyla 

neşredilmiştir.6 Fahrettin Kırzıoğlu’nun, 1958 tarihli Edebiyatımızda Kars 

adlı eserinde ise Çıldır Karapapak Türklerinden olduğu anlaşılan Kul-

Ahmed adlı bir ehl-i dil olarak tanımladığı7 şairin, dil ve üslûp özellikleri 

3 Ardahan Harekâtı hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. Mehmet Bilgin, Teşkilât-ı Mahsusa’nın 

Kafkasya Misyonu ve Operasyonları, Ötüken Yay., 2. Baskı, İstanbul 2018. 
4 8. Alay (Stange Bey Müfrezesi) ve III. Ordu ile X. Kolordu kumandanlıklarına gönderilen raporlar 

için bkz. Hatice Yalçın, Harp Ceridesi (I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi), Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat 2008. 
5 Rus toplumuyla birlikte yaşayan, Rus köylerinde işçi olarak çalışan ve yarı göçebe yaşam 

tarzlarıyla XVI. yüzyıldan itibaren Çarlık Rusyası’nda askeri bir güç olarak ön  plana çıkan 

Kozaklar, I. Cihan Harbinden daha evvel 1855 ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşlarında Kars ve 

çevresinde görülmüşlerdir. Kalabalık mızraklı piyade ve süvari gruplarıyla özellikle gayrinizami 

harp konusunda kabiliyetli olan Sibir Kozaklarının 1914-1915 yıllarında Ardahan’daki faaliyetleri 

için bkz. Harun Arslantürk, “Rus Kozakları ve Ardahan’daki Faaliyetleri” 100. Yılında Ardahan 

Kongreleri Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (20-22 Şubat 2019), Editör M. Sarıkaya, 

Berikan Yay., Ardahan 2019, s.505-519. 
6 Caferoğlu bu destanı aslen Gürcistan’ın Aspindza bölgesindeki Koyundere Köyü’nden olan Kiraz 

Maçavel’den derleyerek Terekeme Uruğu Ağzı örneği olarak 19 kıta halinde neşretmiştir. Ahmet 

Caferoğlu, Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar Kars, Erzurum, Çoruh İlbaylıkları 

Ağızları, TDK Yay., 2. Baskı, Ankara 1995, s.50. 
7 Kırzıoğlu bu destanı 26 kıta halinde Karslı Atbaşoğlu Hurizâ (Altıntaş) Hanım’ın 1919’da 

Ahıska’da yazdığı defterden aldığını belirtmiştir. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars II. 

Kitap, Işıl Matbaası, İstanbul 1958, s.14vd. Yine Ramazan Korkmaz’ın 1985 yılında lisans tezi 

olarak hazırladığı ve 2015 yılında tekrar gözden geçirilerek kitaplaştırılan “Çıldır Folklor ve 

Etnografyası” adlı eserde yer alan destan “Çıldırlı Kul Ahmet” başlığı altında verilmiştir. Bkz. 

Ramazan Korkmaz, Çıldır Folklor ve Etnografyası, Karadeniz Dergi Yay., Ankara 2015, s.105.  
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incelendiğinde aslında Hanaklı Mazlûmî olduğu anlaşılmaktadır. Zira 1855 

yılında Ortahanak’ta doğan Mazlûmî’nin gerçek adı Ahmet’tir. 11’li hece 

ölçüsünde ve zincirleme biçiminde yazılan destan, Mazlûmî’nin diğer 

destanları ile karşılaştırıldığında büyük benzerliklerin olduğu görülmüştür. 

Diğer yandan Yunus Zeyrek, Kırzıoğlu’nun 1937 yılında kaleme aldığı 

derleme defterinde bu destanın Mazlûmî’nin şiirleri arasında yer aldığını 

tespit etmiştir.8 Biz ise bu destanı 20 Haziran 2012 tarihinde Çıldır’ın 

Kenarbel Köyü’nde Durmuş Parabaş’tan9 derledik. Elimizde bulunan beş 

varyant içerisinden daha derli toplu olması nedeniyle Kırzıoğlu ve Zeyrek’in 

aktardığı şekli esas aldık. 

Destan, 8. Alay’ın (Stange Müfrezesi) Harp Ceridesi ve Sibir Kozak 

Tugayı’nın bölgedeki faaliyet raporları ile karşılaştırıldığında taarruz ve geri 

çekilme operasyonları hakkındaki bilgilerin birebir örtüştüğü tespit 

edilmiştir. Ancak destanda dikkat çeken ve resmi kayıtlarda yer almayan en 

önemli husus, Kozak ve Ermeni alaylarının Ardahan’dan Çıldır istikametine 

geri çekilirken yaptığı katliamlardır. Bu açıdan destan, bölgenin birçok 

noktasında yer alan toplu mezar kalıntıları ve dönemin görgü tanıklarının 

anlattıkları ile birlikte incelendiğinde 1915 yılının başlarında Ardahan ve 

çevresinde “aslında” neler yaşandığının cevabı da ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmanın bu kısmında aşağıda 26 kıta halinde verdiğimiz destandaki 

ifadeleri tarihi kayıtlar ışığında açıklamaya çalışacağız. 

   
Hey ağalar dinlen kavga işini Sel sel oldu yaşım âh-u zâr indi 

Gör ki Şadevan’da10 kal-makal oldu İmdâda yerişen Mevlâ’dır indi 

Dağlar seda verdi, toplar atıldı Yalağuzçam Gediği’nden göründü 

Nâs ağlaştı, dîdem yaşı sel oldu Nizâm kadem bastı gel ha gel oldu 

 

22 Aralık 1914’te Sarıkamış Harekâtı ile eşzamanlı olarak Stange Bey 

Müfrezesi, Artvin-Ardanuç yolunu takip ederek Ardahan üzerine yürümeye 

başladı. 500 kişilik Yakup Cemil Bey’in kuvvetleri ve Melo Hudut Taburu, 

                                                        
8 Zeyrek, o devirde Rus idaresinde yaşayan şairin farklı bir mahlas kullanmasının ihtimal dâhilinde 

olduğunu belirtmiştir. Yunus Zeyrek, Hanaklı Mazlûmî Hayatı Sanatı ve Eserleri, Üçüncü Baskı, 

Aykut Basım, İstanbul 2013, s.132.  
9 1936 doğumlu ve ilkokul mezunu olan Durmuş Parabaş 23 Ocak 2016 tarihinde vefat etmiştir. 

Destanın 26 kıtasını da ezbere okuyan Parabaş, kuvvetle muhtemel Kırzıoğlu’nun kitabındaki 

varyantını görmüştür. 
10 Ardahan Merkez’e bağlı şimdiki Çatalköprü Köyü 
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Şavşat-Yavuzköy-Kocabey (Kucen) hattını takip ederek Sahara Geçidi 

üzerinde, Dr. Bahattin Şakir’e bağlı Ardanuç Taburunu teşkil eden 200 

kişilik kuvvet ise Şavşat’ın Hanlı Köyü ile Bülbülan bölgesine 

konuşlanmıştı. Türk askerinin ilerleyişine özellikle yol güzergâhındaki 

Şavşat ve Ardanuç köylüleri kılavuzluk ediyor, barınma ve ulaşım 

konularında gönüllülük gösteriyorlardı.11 Bu ilerleyiş karşısında Ardahan’ın 

batı yakasındaki köylerden Türk toplarının sesi işitiliyor, Türkler arasında 

otuz sekiz yıllık esaretin biteceği umudu kuvvetleniyordu.  

Gel ha gel olanda yürüdü asker Müşkül hâl olanda çekti koşunu 

Dört bin koşun idi tamam hulûskâr Dizi üste indi dağın döşünü 

İbrahim Paşa’ydı onlara serdar Herkes koltuğuna aldı başını 

Kazak gördü işi müşkül hâl oldu O gün akşamaçan çal-ha-çal oldu 

Harp ceridesine göre Ardahan üzerine yürüyen 58 subay ve 2896 

askerden oluşan nizami birliğe, Dr. Bahattin Şakir ve Yakup Cemil’in 

komuta ettiği 1000-1500 civarındaki Teşkilât-ı Mahsusa kuvvetleri ile 

gönüllülerin eklenmesiyle birlikte toplam mevcut yaklaşık dört bin kişiye 

ulaşmıştı.12 8. Alayın başında bulunan Kaymakam (yarbay) rütbeli Christian 

August Stange’nin adı halka İbrahim Paşa adıyla tanıtılmıştı.13 Harekât 

başladığı sırada kar kalınlığı 1,5-2 metreyi buluyor, üzerlerinde kışlık kıyafet 

bulunmayan askerin soğuktan saçı ve sakalı, hayvanların yeleleri donuyordu. 

Köylülerin önden giderek açtıkları patika yolu kullanan asker, elde bulunan 

3 adet dağ topunu ve cephaneyi 2581 metredeki Bülbülan Geçidi’nden 

aşırarak Ardahan düzüne inmeye çalışıyordu.14 27 Aralık'ta Yakup Cemil'in 

kuvvetleri Sahara'yı aşarak Yokuşdibi (Lori) Köyü'ne, Stange Bey'in 

birlikleri de Yalnızçam Hasköy'e varmıştı.  

11 Bilgin, Teşkilât-ı Mahsusa, s.258 vd. 
12 Yalçın, Harp Ceridesi, s.59.; Bilgin, Teşkilât-ı Mahsusa, s.260. 
13 Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, s.97.; Zeyrek, Hanaklı Mazlûmî, s.126. 
14 Bilgin, Teşkilât-ı Mahsusa, s.261. 

Çal-ha-çal olanda Urus bozuldu Kızıl gülde dürlü sohbet açıldı 

Saldat kaçtı, şoş yoluna düzüldü Yaralı sağ birbirinden seçildi 

O gün her tarafa gazet yazıldı Câhil olan çiçek gibi biçildi 
Alındı Ardahan kızıl gül oldu Koçyiğidin gülgez kanı göl oldu 
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Koçyiğidin gülgez kana bakması 

Analar ağlayup, şivan çıkması 

El talanı, Ardahan’ın yağması 

Yiğirmi dört saat al-ha-al oldu 

 

 
Fotoğrafta Rus Kozakları’nın “1914-1915 kışında Yalnızçam geçidi yakınlarında 

gece-gündüz bekledikleri” ifade edilmektedir.  

(Fotoğraf: Volkan Özkan Arşivi) 

Türk taarruzu başladığı sırada Yalnızçam'ı tutan Rus-Kozak birlikleri 

Ardahan merkezine doğru geri çekildiler.15 Şehre girmeye muvaffak olan ilk 

birlikler kuzey istikametinden gelen Yakup Cemil’in müfrezesiydi. General 

Genik komutasındaki 3. Kuban Plastun Tugayı kuvvetli Türk hücumu 

karşısında, şehirdeki cephanelikleri ve erzak depolarını ateşe vererek 

Ahılkelek yoluna16 doğru kaçtılar. Ardahan’a giren Türk kuvvetleri, şehrin 

Kozaklar tarafından yağmalandığı, Müslüman ahalinin süngülenmek 

suretiyle zulme uğradığı hatta bazılarının gözleri oyulduktan sonra 

öldürüldüğü bir vaziyetle karşılaşmıştır.17 Kanlı çarpışmalar neticesinde 

nizamî birliklerden 146 şehit ve 404 yaralı, Teşkilât-ı Mahsusa 

kuvvetlerinden ise 30’dan fazla şehit ve 100’den fazla yaralı zayiatı 

                                                        
15 Bilgin, Teşkilât-ı Mahsusa, s.263. 
16 E. P. Berezovski, Sibirskiy Kozak Voyskoboy Yubileynıy Sbornik Sibirskogo Kazaçyago 

Voyska II, Harbin 1941, s.86vd. 
17 Yalçın, Harp Ceridesi, s.86vd. 
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verilmiştir. Şehitler arasında Binbaşı Asım Bey18 gibi kıymetli subaylar da 

vardı. Dr. Bahattin Şakir, Ardahan’ın alınması ile ilgili olarak Osmanlı 

Meclis-i Mebusanı’na gönderdiği telgrafta “Ardahan’ı aldık. Fakat Asım’ı 

kaybettik.” ifadesiyle üzüntüsünü dile getirmiştir.19 Diğer yandan 

Ardahan’ın alınması Osmanlı basınında büyük yankı uyandırmış, gerek 

Ardahan’da gerekse de tüm yurtta büyük sevinçle karşılanmıştır.20  

Al-ha-al olanda gelmedi imdat Çok çöller karardı topun nârından 

Derakap yanını sardı hep saldat Urum korktu nâsın târümârından 

Yâ Rabbi mümine sen eyle medet Kalktı Hanaklar’dan göçtü yerinden 

Çok kimsenin mezâr yeri çöl oldu Ürkü aldı, öz özüne del’oldu 

18 Ardahan zaferinin sembol ismi olan Asım Bey’in adı, Ardahan’a girildikten sonra açılan ilk 

hastaneye, Samsun’da bir caddeye, Merzifon’daki yetimhane ile birlikte Trabzon, Rize ve 

Ankara’da açılan okullara verilmiştir. Elbiseleri de şehit düşen arkadaşlarınınkilerle beraber askerî 

müzeye konulmak üzere İstanbul’a gönderilmiştir. Tuncay Öğün, “Turan Yolunda Bir Serap: Çoruh 

Vadisi Harekâtının ve Ardahan Baskınının Osmanlı Basınındaki Yeri”, Yeni Türkiye Kafkaslar 

Özel Sayısı III, S.73, Temmuz-Aralık 2015, s.816. Ayrıca Asım Bey’in adı, şehadetinden 105 yıl 

sonra Ardahan’ın Halilefendi Mahallesi’ndeki bir ilkokul ve ortaokula verilmiştir.  
19 Bilgin, Teşkilât-ı Mahsusa, s.266. 
20 Öğün, Turan Yolunda Bir Serap, s.813vd. 
21 Hanak ilçesine bağlı bugünkü Çayağzı Köyü  

O ürküde Orağaz’ı21 kırdılar 

Ne dindürüp ne de mühlet verdiler 

O ki bu kırgını hep de gördüler 
Duyan kaçtı, her tarafa yol oldu 
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“Ardahan’ın zaptı hatırası, 23 Kanun-ı evvel 1330” ibaresi bulunan fotoğrafta 
Kaymakam (Yarbay) Stange (oturanlardan solda), Dr. Bahattin Şakir 

(ayaktakilerden soldan dördüncü), Yüzbaşı Halit Bey (oturanlardan sağda) ve 

Yakup Cemil (ayaktakilerden soldan beşinci) ile diğer subaylar yer almaktadır.  

(Fotoğraf: Ş. Kaan Gündoğdu Arşivi)22  

 

Stange Bey, Başkumandan Vekili Enver Paşa’ya Ardahan’dan 

gönderdiği 19 Kanun-ı evvel 1330 (1 Ocak 1915) tarihli telgrafta vaziyet-i 

umumîyi şöyle izah ediyordu; “Ardahan’ı aldık. Fakat hasta, mecruh, şehid 

zâyi’atımız vardır. Düşman bizi Kars ve Ahılkelek yolları istikâmetinden 

muhâsara vaziyeti alıyor. Ric’ât iden düşman Ahılkelek’ten çekilmiş olduğu 

halde Kars yolundan gelmesi Kars’tan kuvvâ-yı imdâdiye geldiğini 

gösteriyor, gerimiz de boştur. Müte’addid yollara hâkim olan Ardahan’ı elde 

tutmak pek mühimdir. 10. Kolordu’dan dört gün evvel bir zâbit gelmiş ise de 

bizi layıkıyla tenvir idememiş ve irtibât te’sis itmemiştir. Te’sis-i irtibât içün 

süvâri gönderilmiştir. Eldeki kuvvet ve esliha ile Ardahan’ı müdâfa’a 

mümkün değildir. İki tabur piyâde, bir batarya sahrâ topu, iki mitralyöz 

sür’at-ı mümküne ile 10. Kolordu’dan bize iltihâkı elzemdir. Aynı zamanda 

bir kuvvet Kars ile Ardahan arasından bizim önümüzde bulunan düşmanı 

ihataya çalışırsa pek muvafıktır, zan eyleriz.”23 Muhaberedeki 

aksaklıklardan ötürü III. Ordu karargâhından yardım isteyen Stange’nin aynı 

günlerde Sarıkamış’ta yaşananlardan, Enver Paşa’nın da Ardahan’da 

olanlardan haberleri çok sonra olacaktır. 

Ardahan’ı ele geçiren Türk birliklerinin içinde bulunduğu durumun 

istihbaratını alan ve Tiflis-Borjomi-Ahıska-Ahılkelek hattını takip ederek 

emrindeki Sibir Kozak Tugayı ile birlikte Çıldır’a ulaşan General Kalitin, 

General Genik’in Ardahan’dan çekilen dağınık kuvvetlerinin Çıldır’a 

gelmesini emretmiş ve karşı taarruz hazırlıklarına başlamıştır. Oltu 

üzerinden Göle’ye ulaşan İstomin’in birlikleri de Ardahan’ı güneybatıdan 

kuşatma emrini almıştır.24 General Genik emrindeki Kozak-Ermeni birlikleri 

ile Ardahan’dan Ahılkelek istikametine çekilirken yol üzerinde ve civarında 

bulunan Türk köylerinin büyük kısmı mezalime uğramış, Hanak bölgesi de 

bundan nasibini almıştı. Kırgına uğramayan köylerde yaşayan Türk ahali de 

                                                        
22 Şevket Kaan Gündoğdu, Turgay Kural, Bir Zamanlar Ardahan, Zafer Form Ofset Yay., 

Erzurum 2019, s.35. 
23 Yalçın, Harp Ceridesi, s.95vd. 
24 Arslantürk, Rus Kozakları, s.511. 
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daha güvenli olabileceğini düşündüğü bölgelere, vadilere ve mağaralara 

saklanmışlardır. Âşık Mazlûmî’nin de bu olaylar sırasında ailesiyle birlikte 

Posof’un Suskap (Âşık Zülâlî) Köyü’ne göç etmek zorunda kaldığı ve Bakü 

İslâm Cemiyet-i Hayriyyesi’nin yardım ve güvencesiyle altı ay sonra 

Hanak’a dönebildiği bilinmektedir.25 

Yol gitti Meyram’a,26 görün bu işi Sini-sal oldular dünya yüzünden 

Yan yana düzdüler yüz elli kişi Kan töküldü Ölçekli’nin gözünden 
Birden eylediler tabur ateşi Kazak geldi Beğrehatun Düzü’nden 

Onlar da orada sini-sal oldu27 Şoş etrafı tırpan değmiş cel oldu 

Ardahan’da uğradıkları baskın neticesinde geri çekilen Rus-Kozak 

birliklerinin ve Tiflis’ten desteğe gelen tugayın içerisinde gönüllü Ermeni 

alay ve tabuları bulunmaktaydı.28 Bunun haricinde bölgedeki köylerde 

yaşayan ve Türkçeyi çok iyi konuşan bazı Ermeni, Rum ve Gürcüler de Rus 

kuvvetlerine kılavuzluk etmekteydiler. Bozguna uğrayan ve panik halinde 

geri istikamete kaçan “birleşik Rus birlikleri” yol üzerindeki Türk köylerine 

gözdağı vermek için bir dizi katliama girişmişlerdir. Bu katliamlardan en 

büyüğü Çıldır’a 10 kilometre uzaklıktaki Meryem Köyü’nde yaşanmıştır. 

Olayın canlı tanıklarından 1902 doğumlu İbrahim Öztürk yaşananları şöyle 

ifade etmektedir; “Bizim köy Ermeni’ye karşı geldiğinden, köyde kırgın 

olacağını haber aldık. Komşu Sikerep (Kotanlı) köyüne kaçtık. Fakat oraya 

da geldiler. Bizim köyün halkını seçip “Ardahan’a götüreceğiz” diye köyden 

dışarı çıkardılar. Tepede kurşuna dizdiler. 77 adam. Sonra da sağ 

kalmasınlar diye süngülemişler. Ama Nuri diye birisi kurtuldu. Boynundan 

süngü yemiş ama öldürürler diye sesini çıkarmamış. Sonra Ermeni kadınlar 

gelip orada ağlamışlar, “Vay balam! Vay balam!” diye ki eğer sağ kalan 

varsa çıksın onu da öldürelim diye. Sonra biz onları üç yere toplu gömdük. 

Kefin mefin yok, üst başlarıyla gömdük.” Yine katliamın tanıklarından aynı 

köyden 1889 doğumlu Fatma Aslan da “… Goca gız iydim. Kendim 

25 Zeyrek, Hanaklı Mazlûmî, s.16. 
26 Ardahan-Çıldır yolu üzerinde bulunan bugünkü Meryem Köyü  
27 Bu köyde katledilenler yaklaşık 5 kilometre kuzeydeki Kotanlı Köyü’nde katledilenlerle birlikte 

toplu mezara gömülmüşlerdir. Kotanlı Köyü’nde yer alan bu mezarlığın önüne 2002 yılının Nisan 

ayında Ardahan Valiliği’nce bir abide yaptırılmıştır. 
28 Stange Bey’in 1 Şubat 1915 tarihinde III. Ordu Kumandanlığı’na gönderdiği telgrafta geçen 

ifadelere göre, Ardahan’ı geri aldıktan sonra Artvin üzerine gelen Rus birliklerinden Teneski Alayı 

ve Kuban Plastun Tugayı’nın birkaç tabur ile bir alayı Ermenilerden oluşuyordu. Yalçın, Harp 

Ceridesi, s.184. 
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kaçabilerdim. Onlar bizi öldürende biz kaçtıh. Bizim öyden atamı, anamı… 

Atamın atası çoh goceydi. 80 yaşlarında olardı. Sakallıydı. Gezebilmerdi. 

Onu da onnarınan öldürdüler. Söye söye.. Oğlunu, torununu öldüreller. 

Onnarı görüf acısınnan söyür. Onu da cıdeyinen vurdular. Ele eylemişlerdi 

ki deliyh deşiyh.. Sonra eve geldiyh. Ev ne gezer, eşiyh ne gezer. Talan oluf. 

Heç bir şey yohtu…” Aynı katliamda bütün aile efradını kaybeden 1911 

doğumlu Muhammet Aslan da “Dedemi ve amcalarımı vurunca dedem 

yalvarmaya başlıyor: Beni de vurun! diye. Onlar da vurmuyor. Bu sefer 

onlara “Sizin dininiz, imanınız..” diye sövmeye başlıyor. O zaman onu da 

vuruyorlar. Babamın ölüsünü görende çocuktum. Baktım ama hiç 

ağlayamadım. Ermeniler dedemi, babamı, amcalarımı ve dayılarımı hep 

kırdılar. Bizim köyden 77 kişi kırdılar. Bunların hepsini pıltırlı, paltarlı 

basırdık. Yerlerini size gösterebilirim. Yaşlı bir ninem, anam ve bir ben 

kaldık. Ninem 120 yaşındaydı. Ağlaya ağlaya gözleri kör olmuştu. Anamın 

da üzüntüden başına su çıktı (delirdi).” ifadeleriyle Meryem Köyü’nde 

yaşanan trajediyi anlatmaktadır.29 General Genik komutasındaki Kozak-

Ermeni taburları Meryem Köyü’nün haricinde Ölçek ve Semiha Şakir 

(Terekeme Çayıs) köylerinde de katliam yapmışlardır.30 

  

                                                        
29 Günümüzde dahi hafızalarda canlılığını koruyan Meryem Köyü’ndeki katliama dair bu ifadeler 

1990 yılında Ramazan Korkmaz tarafından bizzat olayların görgü tanıklarından derlenerek 

kitaplaştırılmıştır. Bkz. Ramazan Korkmaz, Genel Olarak Ermeni Sorunu ve Canlı 

Kaynaklardan Çıldır’da Yapılan Ermeni Mezalimi, Kök Yay., Ankara 1990, s.13vd. 
30 İbrahim Öztürk’ün ifadesine göre Ardahan’a bağlı Ölçek Köyü’nde 80 kadar insan samanlığa 

doldurularak yakılmıştır. Korkmaz, Çıldır’da Ermeni Mezalimi, s.13. 1880 doğumlu Bahar 

Karakaya’nın ve 1895 doğumlu Elbeyi Kızıltepe’nin anlattıklarına göre Semiha Şakir (Terekeme 

Çayıs) Köyü’nde de 40-50 kadar Türk, vahşice katledilmiş ve köylüler tarafından toplu mezarlara 

defnedilmişlerdir. Korkmaz, Çıldır’da Ermeni Mezalimi, s.18vd. 
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Cel kimi töküldü insanın leşi Yandı fâni dünya kül oldu bütün 

Kalmadı Rabat’ta dahi er kişi Hak yardım eylesin, bu işler çetin 
Zennelerin âhı titretir arşı Hiç kimsede kalmadı ağız lezzetin 

Çok güzelin kirşanları kül oldu Çok kimsenin yerişmişi kel oldu 

Yol üzerindeki köylerde yaşayan Türkleri katledip evlerini ve 

mallarını yağmalayan Kozak-Ermeni taburları Çıldır’a yaklaşık 2 kilometre 

mesafede bulunan Yıldırımtepe (Rabat) Köyü’nde de 19 kişiyi 

öldürmüşlerdir. 1908 doğumlu Hacı Aktemur, “Ermeniler bizim köyü 

bastığında ben 10-11 yaşlarında idim. Bizimkiler Ardahan’ı alanda onlar 

Çıldır’a gelmeye başladılar. Meyram’ı hep kırdılar. Biz de oğul uşağı 

köyden çıkardık. Mağaralara gittik. Bazımız gizlice Albız Kalesi’ne çıktı. Bir 

ay kadar derelerde aç-susuz yaşadık. Ermeniler bizim köyde 19 kişiyi 

öldürdüler. Urus kaçtığı için Ermeniler iyice azdı. Eğer kaçmasaydık bizi de 

hep keseceklerdi. Benim üç amcamı vurup kayadan salmışlardı. Babam deli 

olmuştu bu yüzden. Ondan başka bizim köyün imamının kafasını ezip bizim 

kapıya bırakmışlardı. Babam gece içeri aldı ama kurtulamadı, öldü. Köyün 

bütün malını talan edip götürdüler. Camiyi de yaktılar. Bizi hep Ermeniler 

kırdı. Biz de savaştık ama top yok, tüfek yok, talim yok… Ermeni kumandanı 

Meryem Köyü’nde yapılan katliamda 
şehit edilen Türkler için Kotanlı 

(Sikerep) Köyü’nde 2002 Nisan 

ayında Ardahan Valiliği’nce 

yaptırılan şehitlik abidesinde Ali, 

Nebi, Nuri, Kerim, Semet, Garip, 

Şamil, Hüseyin, Ömer, Hasan, İsmail, 

Muhtar, Süleyman, Atakişi, Mustafa, 

Abbas, Ahmet Ali, Bayram Ali, 

Molla Paşa, Pir Mehmet, Kara 

Hüseyin, Mürit Mahmut, Kerimoğlu 

Refik, Eyüp Kurbanoğlu, Kerim oğlu 

İsrafil, Mustafa oğlu Hüseyin ve 
Yusuf oğlu Ellez isimli şehitlerin 

adları yazılmıştır. 

(Fotoğraf: Volkan Özkan) 
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Mazmanof31 vardı. Bizim köyden 19 kişiyi vurup kayadan salan odur..” 

ifadeleriyle Yıldırımtepe Köyü’de yaşanan kırgının boyutunu anlatmıştır. 

1880 doğumlu Ali Murat Gündoğdu da kurşunlandıktan sonra kayalıklardan 

aşağı atılan bu 19 kişiden çoğunun kendi akrabası olduğunu ve onları Âşık 

Şenlik (Suhara) Köyü’nde defnettiklerini ifade etmiştir.32 

 
Lezzeti ne olur keli yiyende Kenarbel’in ağayanı gezeni 

Sâdık kullar gam donunu giyende Molla müderrisi, okur-yazanı 

Emeği puc, dizi sıyrık diyende Bütün gitti saltanatı, düzeni 

Eyce kanın, bilin Kenarbel oldu Kurtulanı koyun ile mal oldu 

 

Adıgüzel’in33 şen idi konağı 

Kâmekân bezekli kaldı otağı 

Saklamıştı doksan beş kat yatağı 

Yüzü kumaş, çarşafınan şal oldu 

 

General Genik’in dağılan kuvvetlerini toparlayıp Ardahan’ı geri 

almak üzere hareket eden General Kalitin öncülüğündeki Sibir Kozakları 

Tugayı 29 Aralık 1914 tarihinde bugünkü Çıldır (Zurzuna Köyü) ilçe 

merkezine ulaştı. Genik’le olan irtibat eksikliği ve güvenlik gerekçesiyle 

Kenarbel’de konuşlanan Sibir Kozak Tugayı34, köyü yağmalamış ve burada 

katliamlar yapmıştır. Ahılkelek-Çıldır yolu üzerinde ve bugünkü Gürcistan-

Türkiye sınırında yer alan Kenarbel Köyü, oldukça korunaksız ve 

savunmasız bir konumda bulunduğundan Kozak-Ermeni birliklerinin 

saldırılarından kurtulamamıştır. Destanın bu kısmında Kenarbel’de 

yaşananlarla ilgili ayrıntılı bir panorama çizildiği görülmekle beraber, 

                                                        
31 Hacı Aktemur’un ismini zikrettiği Ermeni Kumandanı Mazmanof’un Kars ve Ardahan 

çevresindeki yaptığı katliamların tarihi 1918-1920 arasındaki yıllara denk gelmektedir. 1914’ün 

sonu ile 1915’in başlarındaki katliamları yapan işgal kuvvetlerinin başında General Genik ve 

General Kalitin bulunmaktaydı. Bkz. Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri I, Yay. 

Haz. U. Demirbaş, A. Özkılınç vd., BDAGM Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay., Ankara 2001, 

s.191. 
32 Korkmaz, Çıldır’da Ermeni Mezalimi, s.21vd. 
33 Kenarbel Köyü’nden dönemin ileri gelen ve varlıklı bir kişisi olan Mehmed Ağa oğlu Adıgüzel’in 

ismine XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarına ait Suhara Köyü  Camii masraf defterindeki 

bağış kaydında da tesadüf edilmiştir. Bkz. Özlem Oral Patacı, “Ardahan’ın Çıldır İlçesindeki 

Suhara Köyü Camii’ne Ait Arşiv Belgeleri”, DTCF Dergisi, S. 58.1, 2018, s.802. 
34 W. E. David Allen, Paul Muratoff, Caucasian Battlefields A History of the Wars on the Turco-

Caucasian Border 1828-1921, Cambridge University Press, Cambridge 1953, s.275.; Arslantürk, 

Rus Kozakları, s.510. 
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isimleri zikredilen şahısların üçü şehit olmak üzere gerçek kişiler oldukları 

mezar yerleri ile birlikte tespit edilmiştir.  

Kenarbel Köyü’nün güneybatısındaki Mozret Geçidi’nde, Ahılkelek 

istikametinden Ardahan’a ilerleyen Sibir Kozak Tugayı’nın askerleri (Fotoğraf: 

Volkan Özkan Arşivi) 

Şalı Derviş Ağa yaz kabağında Yandı Derviş Ağa kâtip elinden 

Süngülü Kazaklar solu sağında Beni de vur dedi kendi dilinden 

Oğlunu vurdular öz kabağında Kazağın güllesi söktü dalından 

Ne talihi kara gelmiş kul oldu Ne ecele karşı gelen pul oldu 

Kalitin’in birlikleri Kenarbel’de bulunduğu sırada köyün ileri 

gelenlerinden varlıklı bir kişi olan Derviş Ağa, köy ahalisinin ve ailesinin 

canını kurtarmak maksadıyla Ermeni-Kozak askerlerine istedikleri her şeyi 

vermiş ancak önce gözlerinin önünde oğlu Balabey sonra da kendisi şehit 

edilmiştir. 1930 doğumlu Şehriban Yılmaz, dedesinin ve amcasının şehit 

edilişini şu ifadelerle anlatmaktadır; “(Kayabeyi Köyü’ndeki eski mezarlığın 

güneydoğu ucunu işaret ederek) Benim dedemle emimin mezarı burada. 

İsmeyil emimin babası Balabey.. Talan olufya.. Hepsi, babamgil bütün 

kaçıflar. Malı, danayı gendileri kaçırıflar. Derviş dedem kalıf. Balabey emim 

deyif ki Derviş baba haydi gedek, seni öldürerler. Deyif yoh. Derviş dedem 

deyif ki sen get Balabey, men gelmem. Deyir mana bir şey etmez Ermeniler. 

Güğümnen altını da fırın ocağına basırıf bahdavarlı Derviş dedem. Get 

deyir, mana bir şey etmezler. (Balabey emim) deyif etme eyleme Derviş baba. 
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Derviş dedem koyun eyledif, kesif onlara haram olsun. Onlara yedirif, içirif. 

(Ermeniler) Güğümnen altını alıflar. Derviş dedem bunları yola vurmaya 

çıhıf. Yola vuranda, o ki (şu an) okul ve ebe evi yaptırdılarya Kenarbel’de, 

Tikmetaş’ta.. Oraya gelende Balabey emimi vuruflar. Derviş dedem deyif ki 

(Ermenilere) haçını ….. dinini, imanını …. Meni de vur. O zaman Derviş 

dedemi de vuruflar. İşte bu Kenarbel talandaymış ta Çayıslılar getirif 

dedemle emimin ordan ölüsünü. Getirif buraya basırıflar. İkisini de yan 

yana, babalı oğullu.”35 Sarıkamış’ta yaşayan 1918 doğumlu Rüstem 

Akbulak ta o yıllarda Kenarbel’de yaşananları şöyle ifade etmektedir; “O 

zaman Çıldır’ın Kenarbel Köyü’nde idik. Ve Ermenilerle bir arada 

komşuyduk. Ama gel gör ki Rusya çekilince Ermeniler grup grup Türk 

köylerine baskın yapıyorlardı. Bizim köy de bundan nasibini aldı. Yol 

kenarındaki evleri basıp, yakaladıkları erkeklerimizin kafalarını 

kesiyorlardı. O beladan kurtulmak için geri kalan erkekler kalakların içine 

veya tandırların içine saklanıyorlardı. Kadın ve çocuklar ise korumasız 

kalmıştı. Bu durumda Türk gençler kaça-göçe başlamışlardı. Bu kaçış 

sırasında baba oğul iki kişiyi yakalayan Ermeniler, ismi Balabey olan oğlunu 

önce öldürüp sonra da babası Derviş Ağa’yı öldürmüşlerdi.”36 

 

                                                        
35 Kenarbel Köyü’ndeki katliama dair bu bilgiler 1 Kasım 2015 tarihinde, aslen Kenarbel 

Köyü’nden olup Kayabeyi (Yerli Çayıs) Köyü’nde yaşayan Şehriban Yılmaz’dan derlenmiştir.  
36 Gürsoy Solmaz, Yaşayanların Dilinden Erzurum-Sarıkamış-Kars’ta Ermeni Zulmü (1918-

1920), YYÜ Yay., Van 1995, s.78. Rüstem Akbulak’ın “Rusya çekilince” ifadesinden, Rus 

birliklerinin 1914 Aralık ayının sonlarında Ardahan’dan geri çekilişini anlamak daha yerinde 

olacaktır. Zira olayların kronolojisine bakıldığında Ardahan ve çevresinde gerçekleşen bu 

katliamların 1918-1920 arasında değil, 1914 sonu ve 1915 başlarında gerçekleştirildiği 

görülmektedir.  
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Fotoğrafta 1940 doğumlu Tahsin Yılmaz, Derviş Ağa ve oğlu Balabey’in 

mezar yerini gösterirken 

(Fotoğraf: Volkan Özkan)  

Pul dedi saldatın gör nice biri 

Meramı, İsa’yı koymamak diri 

Korkmadı ölümden, dönmedi geri 

Öz şehit dilinde: “Hak, resûl” oldu 

İki farklı istikametten eş zamanlı olarak Çıldır üzerine yürüyen 

Kozak-Ermeni birliklerinin Ahılkelek-Ardahan yolu üzerindeki köyleri 

kırgına uğratarak ilerledikleri civar köylerce duyulduğundan, bu yerlerde 

yaşayan Türkler daha güvenli gördükleri köylere göç etmişler ve Kür 

Vadisi’ndeki mağaralara saklanmışlardır. Yöre halkı arasında “kaça-kaç” 

denilen bu dönemde silahsız ve savunmasız köylerde istihbarat faaliyeti ve 

gözcülük yapan birkaç gönüllü erkek dışında kimse kalmamıştır. Bu 

yerlerden biri olan Kayabeyi (Yerli Çayıs) Köyü’nden Mollagiller’den 

İsa/Esi (Özkan) ile Tatargil’den Tataroğlu Mehmet Ağa (Demirkan), Derviş 

Ağa ve oğlunun cenazelerini gizlice Kayabeyi Köyü’ne getirerek 

defnetmişlerdir. Ancak bir müddet sonra, Kenarbel’deki Rus birliklerini 

tekrar gözetlemeye gittikleri sırada iki köy arasındaki Saberevler denilen 

mevkide farkedilerek onlar da şehit edilmişlerdir. Cenazeleri bir müddet 
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burada kalan şehitler, karlar altından çıkarılarak Derviş Ağa ve Balabey’in 

Kayabeyi Köyü’ndeki mezarlarının hemen yanına defnedilmişlerdir.37  

Şehit düşenleri böyle gördüler 

Günahı yok, nahak yere kırdılar 

Ne dindirdiler ne hâli sordular 

Dil bilenler var ise de lâl oldu 

 

 
1915 yılının ilkbaharında karların erimesiyle birlikte Ardahan’ın muhtelif 

yerlerinde ortaya çıkan şehitlerin tanınmaz haldeki naaşlarını bulup  

defneden yöre halkı  
(Fotoğraf: Ş. Kaan Gündoğdu Arşivi)38 

 
Lâl oldu köylerin tutuldu dili 

Kazaklar taladı serveti, malı 

Yollarda şehitler tuttu sağ, solu 

Bîgünah İslâm’a böyle hâl oldu 

                                                        
37 Molla İsa/Esi ve Tataroğlu Mehmet Ağa’nın şehit edilişine dair bu bilgiler 22 Temmuz 2008 

tarihinde, Kayabeyi (Yerli Çayıs) Köyü’nde yaşayan 1933 doğumlu Reis Özkan’dan derlenmiştir. 

Adı geçen bu dört şehidin mezar yerleri tarafımızca tespit edilmiş olup, mezar şâhidelerinin zaman 

içerisinde kırıldığı ve üzerlerinde herhangi bir yazı-ibare olmadığı görülmüştür. Ayrıca eski 

mezarlık olarak bilinen ve birçok Müslüman Türk’ün yattığı türbeliğin çevresinde bir koruma 

duvarının bulunmadığı da göze çarpmaktadır. Burada yapılacak bir şehitlik abidesi ve önüne 

konulacak bir bilgilendirme tabelası, ilerleyen yıllarda mezarların kaybolmaması ve şehitlerin 

unutulmaması açısından yerinde olacaktır.  
38 Gündoğdu, Bir Zamanlar Ardahan, s.37. 
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Öldürdükleri bir Türk’ün naaşının önünde poz veren Rus Kozakları 

(Fotoğraf: Ş. Kaan Gündoğdu Arşivi)39 

Hâl yaman, şehide böyle baktılar Müzevirlerden çok çektik belâyı 

Çok canları mızraklara taktılar İslâm’ı kırdılar edna, a’lâyı 

İlerde olanı hep te yıktılar Ardahan, Hoçuvan, Büyük Göle’yi 

Ara yerin müzeviri bol oldu Sağ kalan çöllerde sersefil oldu 

Kozak-Ermeni tugayının bölgede gerçekleştirdiği seri kırgınların bir 

yardımcı etkeni de Ardahan ve Çıldır’ın bazı köylerinde yaşayan Ermeni, 

Rum, Gürcü ve yerel halktan bazı işbirlikçilerin varlığı idi. Terekeme Çayıs 

(Semiha Şakir) Köyü’nden 1895 doğumlu Elbeyi Kızıltepe, bu köyde 

yapılan katliam hakkında bilgi verirken Tezeköy (Yeni Beyrehatun) 

Köyü’nden “Gürcü Yusuf” adlı kişinin Ermenilerin önünde giderek onlara 

kılavuzluk ettiğini ve Terekeme Çayıs’ta yaşayan Müslüman Türklerin 

katline sebep olduğunu ifade etmiştir.40 

Ana yol güzergâhında ve yakınında yer alan yerleşim yerlerinde 

yapılan kıyımlardan Sazlısu (Goravel)41, Taşlıdere (Pangis), Altaş (Ur), 

Alaçam (Aşağı Dikan), Kartalpınar (Fahrel), Kazlıköy (Pişhazgom), Çetinsu 

39 Gündoğdu, Bir Zamanlar Ardahan, s.38. 
40 Korkmaz, Çıldır’da Ermeni Mezalimi, s.19. 
41 Korkmaz, Çıldır’da Ermeni Mezalimi, s.10vd. 
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(Beberek), Sulakyurt (Sarzep-Nikolayevka), Kirman (Güzçimeni), Sugöze 

(Küçük Cincorop), Dedegül, Senemoğlu, Okçu, Esenboğaz (Kelpikor) ve 

Yeni Demirkapı köyleri, dönemin canlı tanıklarının ve yakınlarının 

ifadelerinde de sabit olduğu üzere nasibini almıştır.  

 
Fotoğrafta “21 Aralık 1914’teki savaştan sonra Ardahan yakınlarındaki Türk 

birliği askerlerinin ceset yığınları” ibaresi yer almaktadır.  

(Fotoğraf: Volkan Özkan Arşivi) 

 

29 Aralık’ta bozguna uğrayan General Genik’in birlikleri geri 

çekildikten sonra Ahılkelek üzerinden gelen General Kalitin komutasında 

toparlanıp 3 Ocak sabahı saat 07.00’de yoğun sisten de faydalanarak 

Ardahan şehir merkezine baskın düzenlediler. Bu taarruz Oltu üzerinden 

gelen General İstomin’in kuvvetleri ile eş zamanlı olarak gerçekleşti. 

Saldırıya mukabele edilse de sayı ve silah üstünlüğü karşısında daha fazla 

direnemeyeceğini anlayan Stange komutasındaki Türk kuvvetleri geride çok 

sayıda şehit ve 500 kadar yaralı birlikte alay sancağını da bırakarak 3 Ocak 

akşamı saat 17.00’da Şavşat istikametine çekilmeye başladı. Rus 

Kozaklarının katliamından korkan civar köylüler de Şavşat’a doğru kaçmak 

zorunda kaldılar.42 Dönemin görgü tanıklarının ve şehit edilenlerin 

yakınlarının ifadelerine göre Türk askeri şehri terk ettikten hemen sonraki 

                                                        
42 Yalçın, Harp Ceridesi, s.107. 



Volkan ÖZKAN 

389 

gün (4-5 Ocak 1915) Halilefendi Mahallesi’nde yer alan bir camiye43 

toplatılan 300-37044 civarında Müslüman Türk yakılmak suretiyle şehit 

edilmiştir.45 

Sersefili şimdi atak oyanı Tevârih bin üç yüz otuz senede 

Enver Beğ’in adı aldı cihanı Anda kulağıma değdi bir sedâ 
Alman, Avusturya hem Âl-Osman’ı Şimdi itibarsız fâni dünyada 

Bir Hamza bir Rüstem biri Al’oldu Kul Ahmed’in bu destanı böyl’oldu 

Destanın son kıtasında “Kul Ahmed” mahlasını kullanan Âşık 

Mazlûmî, yaşanan onca katliama rağmen Müslüman Türk ahalinin esaretten 

kurtulacağı ümidini yitirmediğini ifade etmektedir. Zira Kars’ın Bayrampaşa 

Mahallesi’nden Taştan (Özdemirli) Efendi’nin ''Âxir bu Kars ėli Moskof’a 

kalmaz/ Ermeni bin dėse, “Hayasdân” olmaz/ İncelir Âl-Osman, kırılmak 

bilmez/ Kurtarır bizleri, pâyidâr olsun.'' dizeleri ve “Âşıh der amanım var/ 

Ahdım var, peymanım var/ Bu âh Urus’a galmaz/ Gurtuluş gümanım var” 

bayatısı da bu inançla söylenmiştir. Gerçekten de Başkumandan Vekili ve 

III. Ordu Kumandanı Enver Paşa komutasında Kafkas Cephesinin açılması

bölge halkı arasında büyük coşku ile karşılanmıştır. Ancak ne yazık ki 

Ardahanlılar, Türk askerinin gelişine sevinmenin bedelini kırgına ve zulme 

uğramakla ödemiştir. 1915 ilkbaharında karların erimesiyle birlikte 

yaşanılan felâketin boyutu ortaya çıkmış, bölgeye gelen Bakü İslâm 

Cemiyet-i Hayriyyesi yetkilileri de “görebildiklerini” kayıtlara 

geçirmişlerdir.  

43 Günümüzde “Yanık Cami” adıyla bilinen ve anıtlaştırılan yerde 1998 ve 2010 yıllarında iki ayrı 

kazı çalışması yapılmıştır. İlk kazıda bulunan ve sayısı tespit edilemeyen insan kemikleri toplanarak 

Halilefendi Mahallesi mezarlığında yer alan şehitliğe defnedilmiştir. 19 Ekim 2010 tarihinde Kars 

Müze Müdürlüğü’nce yapılan kazıda da çok sayıda insan kemiği ile birlikte yaklaşık on kafatası 

bulunarak incelemeye alınmıştır.  
44 Böyle bir toplu kıyımın yapıldığına ihtimal vermeyen Candan Badem’e göre “Böyle küçük bir 

mahalle camisine 370 kişinin sığması mümkün değildi ve Ardahan’ı alan Rus kuvvetlerinin yanında 

herhangi bir Ermeni çetesi veya gönüllü taburu bulunmuyordu. Ve böyle bir toplu kıyım olsaydı 

Mehmet Doğru ve Fahrettin Kırzıoğlu gibi daha eski kuşaktan birçok insanla konuşmuş olan ve 

Rus-Ermeni karşıtı olduklarından kimsenin kuşku duymadığı iki yerel tarihçi bunu mutlaka 

yazardı.” Badem’e göre “Ardahan’da hastanede bulunan yaralı Türk savaş esirlerinin tedavisini 

yapan Rusların böylesi bir kıyım yapması olası değildi.” Yine Badem’in teyit edemediği ve Kenan 

Karabağ’ın “Kura Çözüldü” isimli “roman serisi”ne atıf yaptığı diğer bir ihtimal de “1919’da 

Gürcü idaresi sırasında köylerde yağmacılık yapan bir çetenin yakalanan kırk kadar üyesinin 

burada yakıldığıydı.” Bkz. Candan Badem, Çarlık Rusya Yönetiminde Kars, Ardahan, Artvin 

(1878-1918), Aras Yayıncılık, İstanbul 2018, s.459vd.  
45 Bkz. Levent Küçük, “Tarihi Belgeler ve Tanıkların Beyanatları Işığında Ardahan’da Ermeni 

Mezalimi: Yanık Cami Örneği”, Yeni Türkiye, S.62, Ermeni Meselesi Özel Sayısı III, Eylül-Aralık 

2014, s.2285-2298. 
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Sonuç olarak çalışmamıza konu olan destan, kimi kesimlerce 

“Teşkilât-ı Mahsusa haydutlarınca(!) yapılmış adi bir talan harekâtı” gibi 

gösterilmeye çalışan 1914 Ardahan Harekâtı’nın esaret altında yaşayan 

halkın nazarındaki ehemmiyetini göstermesi açısından değerlidir. 8. Alayın 

zabıt ceridesi ve Rus askeri raporları elimizdeki destan ile birlikte 

incelendiğinde dikkati celbeden başkaca bir husus, Ardahan ve çevresinde 

1914-15 yıllarında kıyım harekâtını gerçekleştiren Rus askeri birliklerinin 

asli unsurunun Kozaklar’dan müteşekkil olduğu ve bu birlikler içerisinde 

gönüllü Ermeni alay ve taburlarının bulunduğudur. Bölgedeki katliamlarda 

en büyük payın sahibi Çarlık Rusya’nın sadık tetikçileri olan Kozaklar 

olmasına rağmen hafızalarda Ermenilerin daha büyük yer tutması, Ermeni 

çetelerinin kıyımlarının özellikle 1918-20 yılları arasında sistematik bir hâl 

alması ile izah edilebilir. Zira takip eden yıllarda Andranik ve Mazmanof 

gibi Ermeni komutanların icraatları, Kozakların cinayetlerini unutturacak ve 

daha büyük bir vahşete dönüşecektir. 1914 ile 1920 yılları arasındaki 

katliamlarda şehit edilen Türklerin sayısının tespitinin imkânsız olduğu 

gerçeği göz ardı edilmemekle birlikte, canlı tanıklar veya onların yakınları 

ile gerçekleştirilecek mülâkatlar ve döneme ait sözlü kaynaklar üzerine 

yapılacak ciddi ilmi çalışmalar, konu üzerinde çalışacak araştırıcılara 

kıymetli veriler sağlayacaktır. 
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EKLER 

Elviye-i Selâse’de 1914-18 yılları arasında gerçekleşen operasyonları gösteren 

“Sarıkamış ve Erzurum Harekâtı” başlıklı Rusça harita 

(http://www.gwar.mil.ru/events/38 , 09.09.2021, 14:54) 

http://www.gwar.mil.ru/events/38
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TAHSİN (UZER) BEY’İN ARDAHAN 

MİLLETVEKİLLİĞİ VE TAHSİN BEY İLE 

İLGİLİ LİTERATÜRDE YER ALAN BİR 

YANLIŞLIK 

Ufuk ERDEM 

 Giriş 

İdare tarihi literatüründe Evliye-i Selâse olarak bilinen bölge Kars, 

Ardahan ve Batum’dan oluşmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını 

Osmanlı Devleti’nin kaybetmesiyle bahse konu olan bölgeler de savaş 

tazminatı olarak Rusya’ya bırakılmıştır. Ruslar 1878-1918 yılları arasında bu 

bölgeyi oblast (eyalet, bölge) adı verilen Tiflis’e bağlı iki askeri valilik 

tarafından yönetmiştir.1  

Rusya’da 1917 yılında gerçekleşen devrimle iktidara gelen 

Bolşevikler, Birinci Dünya Savaşı’ndan çekildiklerini ilan etmişler ve 3 Mart 

1918 tarihinde Rusya ile Almanya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında Brest Litvosk Antlaşması 

imzalanmıştır.2 Bu anlaşma ile Kars, Ardahan ve Batum yeniden Osmanlı 

Devleti’ne katılmıştır. Ancak 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros 

Mütarekesi’yle Birinci Dünya Savaşındaki mağlubiyetini kabul eden 

Osmanlı Devleti savaş öncesi sınırlarına çekilmek durumunda kalmıştır. 

Böylelikle Evliye-i Selâse yeniden Osmanlı toprakları dışında kalmıştır ve 

Ermeni ile Gürcülerin kontrolüne girmiştir. Bölgede bulunan Türk ve 

Müslümanlar ise Ermeni ve Gürcülere karşı kimliklerini korumak, bağımsız 

 Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

ufuk.erdem@hbv.edu.tr. 
1 Rıdvan Akın, TBMM Devleti (1920-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s.256. 
2 Brest-Litovsk Anlaşması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Selami Kılıç, Türk-Sovyet 

İlişkilerinin Doğuşu, Dergâh Yayınları, İstanbul 1998. 
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bir Türk Devleti kurmak için çalışma başlatmıştır. Kars Milli İslam Şurası, 

Oltu İslam Şurası, I. Ardahan ve II. Ardahan Kongreleri gerçekleştirilerek 18 

Ocak 1919’da Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Milliyesi’ni kurmuşlardır. 

Ancak İngilizler müdahale ederek bu hükümete son vermiş ve bu işte 

öncülük edenleri Malta’ya sürgüne göndermiştir. Bölgedeki mücadeleler son 

bulmamış nihayetinde Gürcü ve Ermeni çeteler ile yapılan mücadelelerden 

sonra Artvin ve Ardahan 23 Şubat 1921’de işgalden kurtarılmıştır. Bu 

kurtuluştan sonra Ardahan’a 7 Temmuz 1921 tarihinde vilayet statüsü 

verilmiştir. Ardahan’ın nüfusuna oranla tespit yapılarak3 Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde ilk dönem iki milletvekili (Filibeli Ahmet Hilmi Bey ile 

Osman Server Bey) ile temsil edilmesi kararlaştırılmıştır.4 Ardahan’ın ikinci 

dönem vekilliklerini ise Halit Paşa (Deli Halit) ile Talat (Sönmez) Bey 

seçilmiştir.  Ardahan Milletvekili Halit Paşa’nın 14 Şubat 1925’te Meclis 

koridorunda vurularak hayatını kaybetmesi sonucu Ardahan’ın vekil sayısı 

bire düşmüştür. Ardahan’ın vekil sayısını yeniden ikiye çıkartmak için ara 

seçim kararı alınmış5 ve Tahsin Bey de milletvekili adayı olmuştur. Adaylığı 

kabul edilen Tahsin Bey yapılan seçimde Ardahan milletvekili seçilmiş6 ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi de gerekli incelemelerden sonra 13 Kasım 

1925’te Tahsin Bey’in Ardahan milletvekilliğini onaylamıştır.7 

29 Mayıs 1926’da TBMM mülki idarede yeni yapılanmaya giderek 

Ardahan’ı vilayet halinden çıkarıp Kars’a bağlı bir ilçeye dönüştürmüştür.8 

Ardahan’ın ilçeye dönüştürülmesiyle mevcut milletvekillerinin ne olacağı 

sorunu ortaya çıkmıştır. Nitekim Tahsin Bey bu durumu Meclise sormuş, 

Meclis Başkanı Kazım (Özalp) Paşa da bir mebus burada bütün Türkiye’nin 

mebusudur. Birer vilâyetin mebusu değildir, şeklinde cevap vermiştir.9 

Böylelikle Tahsin Bey’in Ardahan milletvekilliği de sona ermiştir. Bahse 

konu durumun bir kavram karmaşasına neden olduğu anlaşılmaktadır. Öyle 

                                                        
3 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 

2-39-15, 20 Mart 1921. 
4 Levent Küçük, “Türk Fetihlerinden Cumhuriyet’e Kadar Ardahan Tarihçesi”, Ardahan Kale ve 

Kuleleri, Editör: Sami Patacı, Duru Ofset, Ardahan 2016, s. 25-27. 
5 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi 

(BCA), 74-483-3, 26 Şubat 1925. 
6 BCA, 74-484-1, 18 Kasım 1925. 
7 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMM ZC), Devre (Dev): II, Cilt (C):19, 7. 

Birleşim, s.96-97, (13 Kasım 1925). 
8 TBMM ZC, Devre (Dev.): II, Cilt (C.): 25, 109. Birleşim, s.612, (29 Mayıs 1926). 
9 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 109. Birleşim, s.615, (29 Mayıs 1926). 



Ufuk ERDEM 

397 

ki 1927 yılı genel seçimlerde Tahsin Bey Erzurum milletvekili seçilse de bu 

tarihten sonra da litaretürde yanlış bir şekilde Ardahan Mebusu olarak ifade 

edilmiştir.  

Bu araştırmada Tahsin Bey’in Ardahan milletvekili olarak yaptığı 

faaliyetler incelenmiş ve bu milletvekilliği görevinden sonraki dönemlerde 

kendisiyle ilgili yanlışlıkla Ardahan Mebusu ibaresinin kullanıldığı 

çalışmalar ele alınmıştır. 

1. Tahsin (Uzer) Bey’in Hayatı

1877 yılında Selanik’te doğan Tahsin Bey, Hacı İbrahim Efendi ve 

Hatice Hanım’ın oğludur. 19 yaşında, Pürsiçan Nahiye Müdürlüğüne tayin 

edilmiştir. Sırasıyla, Pürsiçan, Çiç, İkinci defa Pürsiçan, Ağustos nahiyeleri 

müdürlüklerinde bulunduktan sonra Yenicevardar kaymakam vekilliği, 

Razlık, Gevgili, Florina, Kesendire ve Selanik Merkez kaymakamlıkları 

yapmıştır. 1910’da atandığı Drama Mutasarrıflığı görevinden 1912’de 

alınarak Beyoğlu Mutasarrıflığına tayin edilmiştir. Daha sonra Bursa Vali 

Vekilliğine atanan Tahsin Bey, 1913’de Van Valiliğine tayin edilmiştir. 

Ardından tayin edildiği Erzurum Valiliğinde, 3’üncü Ordu’nun iaşe 

hizmetini yürütmüştür. Bu görevinin ardından merkezi Şam’da olan Suriye 

Valiliğine tayin edilen Tahsin Bey, 1918 yılında Aydın Valiliğine atanmışsa 

da bu görevi uzun sürmemiştir. 1919’da Osmanlı Meclisi Mebusanına İzmir 

Milletvekili olarak seçilmiştir. 1920’de Malta’ya sürgüne gönderilen Tahsin 

Bey, Malta dönüşünde Türkiye Büyük Millet Meclisine Birinci Dönem İzmir 

Milletvekili olarak girmiştir. İkinci dönemde Ardahan, üçüncü dönemde 

Erzurum, dördüncü dönem Konya, beşinci dönem Erzurum Milletvekili 

olarak Mecliste bulunmuştur. Cumhuriyet dönemi çok partili hayata geçiş 

denemelerinden olan Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşunda fırka azası 

olarak aktif görev almıştır. 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu’ndan sonra 

bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından Tahsin Bey’e Uzer soyadı 

verilmiştir. 1935 yılında Üçüncü Umumi Müfettişlik görevine atanan Tahsin 

Bey, 1939 yılında ölünceye kadar bu görevde bulunmuştur. Görevleri 

sırasında başarılarından dolayı altın liyakat madalyası da dahil olmak üzere 

birçok madalya, nişan ve rütbe ile ödüllendirilen Tahsin Bey, Fransızca ve 
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Bulgarca bilmekteydi. Hatice Mediha Hanım’la evlenmiş, iki oğlu ve iki kızı 

olmuştur. 5 Aralık 1939’da hayatını kaybetmiştir.10 

2. Tahsin (Uzer) Bey’in Ardahan Milletvekili Seçilmesi 

Ardahan Milletvekili Halit Paşa’nın 14 Şubat 1925’te Meclis 

koridorunda vurularak hayatını kaybetmesi sonucu Ardahan’ın vekil sayısı 

bire düşmüştür. Ardahan’ın vekil sayısını yeniden ikiye çıkartmak için ara 

seçim kararı alınmış11 ve adaylığı kabul edilen Tahsin Bey de Ardahan 

milletvekili seçilmiştir.12 Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli 

incelemelerden sonra 13 Kasım 1925’te Tahsin Bey’in Ardahan 

milletvekilliğini onaylamıştır.13 Tahsin Bey’in Ardahan milletvekilliği on bir 

ay gibi kısa bir süre devam etmekle beraber Mecliste aktif bir siyaset takip 

ettiği görülmektedir. Tahsin Bey’in Ardahan milletvekilliği sırasında 

Mecliste öne çıkan bazı çalışmaları ise şöyledir: 

2.1. Takrirleri (Önergeleri) ve Teklifleri 

Tahsin Bey’in ilk takriri Ermeni komiteleri tarafından şehit edilen 

ricalin ailelerine emlâk ve arazi veya nakden tazminat itası için bir layiha 

vermiş ve bu layihanın da acilen müzakeresini teklif etmiştir. Meclis Reisi 

Kazım Paşa da verilen takriri sırası geldiği zaman aciliyetle görüşülmesine 

yönelik olarak meclis onayına sunmuştur. Böylelikle Meclis tarafından 

onaylanan takrir kabul edilmiştir.14 

Tahsin Bey’in verdiği ikinci takrir ise şeker, benzin ve petrol 

ürünlerine ilişkindir. Bu takrirde şeker, benzin ve petrol gibi ithal edilecek 

ürünlere ait konşimentoların ilgili idare adına gelmesi ve orada vergisi 

alındıktan sonra ithal eden kişiye ciro edilmesinin Maliye Vekâletince tasvip 

edilip uygulanmasını istemiştir.15 Bu talebin ardından Maliye Vekili Hasan 

                                                        
10 Hasan Tahsin Uzer’in hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tahsin Uzer, Makedonya 

Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s. 1-9; Mustafa 

Şahin, Hasan Tahsin Uzer’in Hayatı, İdari ve Siyasi Faaliyetleri, Atatürk Araştırma Merkezi 

Yayınları, Ankara 2015; Ender Korkmaz, Tahsin Uzer’in Yaşamı ve Faaliyetleri, Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011; Hayri Orhun-Kazım Atakul, 

50 Ünlü Vali, Meşhur Valiler, İçişleri Bakanlığı Merkez Valileri Bürosu Yayınları, Ankara 1969, 

s. 513-525; TBMM Albümü 1920-2010, 1. Cilt, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Yayınları, Ankara 2010, s.36, 84, 148, 212, 258. 
11 BCA, 74-483-3, 26 Şubat 1925. 
12 BCA, 74-484-1, 18 Kasım 1925. 
13 TBMM ZC, Dev. II, C.19, 7. Birleşim, s.96-97, (13 Kasım 1925). 
14 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 103. Birleşim, s.276, (19 Mayıs 1926). 
15 BCA, 8-45-22, 29 Mayıs 1926. 
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Bey takririn kendilerine havale edilmesini istemiştir. Meclis reisi de takririn 

temenni mahiyetinde olduğundan hükümete tevdi edildiğini belirtmiştir.16 

Ayrıca aynı konu hakkında Tahsin Bey tarafından Maliye Vekâletine sözlü 

bir sual takriri de yöneltmiştir.17 

Tahsin Bey’in meclisteki ilk teklifi dış ticaret ile ilgilidir. Bu teklifte 

ihraç ürünlerinin iktisat siyasetinin ruhu olduğundan bahisle istihlak 

(tüketim) kanununda ihracata ve ticarete dair bazı açıklıklar olmadığı 

belirtilmişti. Bu nedenle milli servetin korunması ihraç mallarından tüketim 

vergisi alınmaması teklif edilmiştir. 18 Devam eden görüşmelerde konu 

hakkında pek çok takrir ve tartışma cereyan etmiş olup bu teklifin nasıl 

sonuçlandığı tutanak kayıtlarından anlaşılamamaktadır 

Tahsin Bey’in diğer teklifi mübadeleye tabi olan ahaliye verilecek 

emvali gayrimenkulenin ikinci ve yedinci maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında olmuştur. Bu teklif kapsamı itibariyle Maarif, Dâhiliye ve Adliye 

Encümenlerine havale edilmiştir. 19 

Tahsin Bey, 1927 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Türk Tayyare 

Cemiyetinin piyango ikramiyeleri veraset vergisinden muaf olması şeklinde 

teklif veren vekiller arasında yer almıştır. Bu teklif küçük değişikliklerle 

kabul edilmiştir.20  

2.2. Konuşmaları 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dâhili Nizamnamesi teklifinde bir 

mebusun meclise nasıl takdim olacağı 24. Maddede yer alacaktı. Burada 

bahse konu kişi takdim edilirken meclis reisi ….. efendinin takdimi 

şeklindeki ifadeye itiraz eden Tahsin Bey’in efendinin ibaresine gerek 

olmadığını oraya ilgi eki (-nın, -nin, -ın, -ın vb.) getirilerek metnin 

düzeltilmesinin yeterli olacağını söylemiştir. Bu istek kabul edilmiştir.21 

Yine aynı nizamnamede Tahsin Bey mebuslara bir hüviyet ve rozet 

verilmesiyle ilgili madde görüşülürken teklif de bulunmuştur. Bu konuyla 

ilgili başka teklifler yanı sıra rozetin nasıl olacağı, parasını kimin ödeyeceği 

16 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 105. Birleşim, s.398, (22 Mayıs 1926). 
17 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 110. Birleşim, s.628, (30 Mayıs 1926). 
18 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, s.309, (19 Mayıs 1926). 
19 BCA, 3-16-1, 19 Mayıs 1927; TBMM ZC, Dev. II, C. 32, İ.S. IV, s. 156, (16 Mayıs 1927). 
20 TBMM ZC, Dev. II, C. 32, İ.S. IV, s.139-140, (15 Mayıs 1927). 
21 TBMM ZC, Dev. II, C.20, İ.S.3, 25. Birleşim, s.167, (16 Aralık 1925). 
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gibi tartışmalar da yaşanmış nihayetinde ilgili madde bir takım düzeltmelerle 

kabul edilmiştir.22 

Büyük Millet Meclisi 1927 yılı bütçesinin 13. Faslı dolayısıyla Tahsin 

Bey Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Mustafa Abdülhalik Bey (Çorum) 

ile bir tartışmaya girmiştir. Şark İstiklal Mahkemesi Savcı muavinliğiyle 

ilgili bir kavram karışıklığından kaynaklı tartışmada Adliye Encümeni adına 

söz alan Ahmet Saki Bey’in açıklamaları ile konu açıklığa kavuşmuştur.23 

Askerlere ve askeri memurlara nakliye vesaiti tedarikine yönelik 

kanuna yapılan bazı eklemeler dolayısıyla konuşan Tahsin Bey okuma-

yazma bilmeyen muhtarları şöyle eleştirmiştir: “Malumu âliniz muhtarların 

yüzde altmışı okuma-yazma bilmez. Bir fakir bulunur ki haber verir, muhtar 

ona ilmühaber vermez. Çünkü yazı yazmasını da, defter tutmasını da bilmez, 

sonra bu adam malumat verdiğini ilmühaber almadığını ne suretle ispat 

edecektir? Bunlar vaki şeylerdir.” 

Bu sözlere karşılık Dâhiliye Encümeni Namına Atâ Bey – Muhtarlar, 

kendilerine vesaiti nakliye ashabı tarafından verildikçe, muamele-i lazımeyi 

tespit edecek ve aynı ay nihayetinde merciine bir cetvel verecektir. Bu 

vazifeyi ifa eden muhtar olur ve böyle adamları muhtar seçmek gerekir. 

Cahil adamları muhtar seçmekte mana yoktur, demiştir. 

Bu konuşmalardan sonra ilgili kanunun 3. maddesinde vazifesini vakti 

zamanında yerine getirmeyen muhtarlar hakkında ihmal ve gecikme gösteren 

memurlar gibi yasal takibatın başlatılacağı ifade edilmiştir.24 

Tahsin Bey, Tapu Encümenine ait bir mazbatanın okunmasından 

sonra meclisin yavaş işlemesi dolayısıyla eleştirel söylemlerde bulunmuştur. 

Kendilerine incelemeleri için gönderilen layihaların bir an önce meclise 

havale edilmesi gerektiğini belirtmiştir.25 Bu konuşmalarının dışında Tahsin 

Bey, Nafıa Vekili merhum Süleyman Sırrı Bey’in valide, refika ve dört 

evladına maaş ve ikramiye itası hakkındaki kanun,26 mandıra ve ağıl 

kanunu,27  idarei hususiye ve şehremanetleri sıhhiye memurlarının nasıp ve 

                                                        
22 TBMM ZC, Dev. II, C.20, İ.S.3, 29. Birleşim, s.243-247, (23 Aralık 1925). 
23 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 103. Birleşim, s.277, (19 Mayıs 1926). 
24 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 110. Birleşim, s.662-663, (30 Mayıs 1926). 
25 TBMM ZC, Dev. II, C. 21, İ.S. 3, 44. Birleşim, s.235, (23 Ocak 1926). 
26 TBMM ZC, Dev. II, C. 22, İ.S. 3, 51. Birleşim, s.77, (6 Şubat 1926). 
27 TBMM ZC, Dev. II, C. 22, İ.S. 3, 52. Birleşim, s.106, 115-166, (8 Şubat 1926). 
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azil, tebdil ve terfilerinin ciheti aidiyetleri hakkındaki kanun,28 1926 yılı 

muvazenei maliye encümen kanunu,29 evkaf müdüriyeti umumiyesinin 1926 

yılı bütçesi,30 ıslahı hayvanata ve ıslahı teksiri hayvanatı ehliye ve koşu 

cemiyetleri, koşu müsabakası ve sergileri ve halissüddem arap hayvanatına 

mahsus silsilename hakkındaki kanun teklifi,31 binaların numaralanması ve 

sokaklara isim verilmesi hakkında kanun lâyihası32 konularında söz alarak 

fikirlerini ifade etmiştir. 

2.3. Katıldığı Oylamalar 

Tahsin Bey Mecliste görev yaptığı pek çok oylamaya katılmakla 

beraber birkaç örnek şöyledir; Ticaret Vekâletinin 1341 senesi bütçesine 

(130.914 lira) tahsisat ilavesi hakkındaki kanuna kabul, muvazene-i 

umumiye dâhilindeki dairelerin kırtasiye ihtiyaçlarının temini konusundaki 

kanuna kabul, 1341 senesi muvazene-i umumiye kanunun beşinci maddesine 

eklenen kanuna kabul, 1337 senesi muvazene-i umumiye kanunun sekizinci 

ve 13 Kânunusani 1339 tarihli avans kanununun üçüncü maddelerine 

eklenen kanuna kabul,33 12 Şubat 1340 tarih ve 40 numaralı sayım 

kanununun altıncı maddesinin değiştirilmesi kanununa kabul,34 emlâk ve 

eytam bankası kanununun35 ikinci defa oylamaya konulmasına kabul,36 

muhassasatı zatiye müdüriyeti 1341 senesi bütçesinin tahsisat aktarımına 

kabul,37 hudut ve sevahil sıhhiye müdüriyeti 1341 senesi bütçesinde aktarım 

olmasına dair kanuna kabul, Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti arasında 

23 Nisan 1926 tarihinde Tahran’da tanzim ve imza olunan Emniyet ve 

Muhadenet anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanuna kabul,38 Türkiye 

Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu’nu arasında 19 Eylül 1925 tarihinde 

28 TBMM ZC, Dev. II, C. 23, İ.S. 3, 80. Birleşim, s.434, (31 Mart 1926). 
29 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 105. Birleşim, s.383, (22 Mayıs 1926). 
30 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 105. Birleşim, s.494, (24 Mayıs 1926). 
31 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 112. Birleşim, s.10, (1 Haziran 1926)  
32 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 45. Birleşim, s.189, (21 Mart 1927). 
33 TBMM ZC, Dev. II, C. 21, İ.S. 3, 40. Birleşim, s. 144, 146,148, 150 (13.01.1926). 
34 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 47. Birleşim, s. 320, (30.01.1926). 
35 Emlâk ve Eytam Bankasını Kanunu için bkz. Resmi Ceride (Resmi Gazete), 3 Haziran 1926, 

Numro: 389. 
36 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 105. Birleşim, s. 408, (22.05.1926). 
37 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 47. Birleşim, s. 324, (30.01.1926). 
38 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 105. Birleşim s. 411, (22.05.1926); Türkiye ve İran arasında 

yapılan 1926 tarihli Dostluk ve Güvenlik (Saldırmazlık) Antlaşması için bkz. İsmail Soysal, 

Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları (1920-1945), C.I,  Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000, s. 282-

288. 
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tanzim ve tasdik kılınan anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanuna kabul,39 

müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan doğum, ölüm, evlenme veya 

mektum kimselerin cezadan aflar hakkındaki kanunun neticei ârâsına kabul, 

Ankara otomatik telefon kanun lâyihasının neticei ârâsına kabul, teşkilâtı 

mülkiye kanun layilıasının neticei ârâsına kabul,40 Türkiye ile Bulgaristan 

arasında imzalanan anlaşmaya kabul,41 Muhassasatı Zatiye 1341 senesi 

bütçesine tahsisatı munzama ilavesine dair kanuna kabul, Ankara şehri 

otomatik telefon kanuna dair ikinci defa yapılan oylamaya kabul, teşkilât-ı 

mülkiye kanunun ikinci defa yapılan oylamasına kabul, gümrük tarife-i 

umumiyesinde bazı tadilata ilişkin kanuna kabul,  yönünde oy kullanmıştır. 

Tahsin Bey, hareket-i askeri halinde zabitan ve memurini askeriyeye bir 

nefer tayını verilmesi hakkındaki kanun, Ermeni suikast komiteleri 

tarafından şehit edilen veya bu uğurda düçar olan ricalin ailelerine verilecek 

emlâk ve arazi hakkındaki kanun, iskan kanunu, kazanç vergisi munzam 

vilayet idaresi hususiyeleri ve belediye hisseleri hakkındaki kanun 

oylamalarına ise katılmamıştır.42 

2.4. Diğer Faaliyetleri 

Tahsin Bey’in Dâhiliye Encümeni’nin etkin bir üyesi olduğu hatta 

bazen encümen reisi olmadığında mecliste onun yerine vekâlet ettiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim bu anlamdaki birkaç örnek şöyledir; 

Riyaseti Celileye 

İstiklâl madalyası ile usulü taltif hakkında tanzim olunan nizamname 

ile iki adet numune varakasının gönderildiği hakkında İcra Vekilleri Heyeti 

Riyasetinden 18.03.133943 ve 6/886 numaralı ile mevrut tezkere 

encümenimize havale buyrulmakla tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Esasen heyeti umumiyenin 21.04.1341 tarih ve 140 numaralı kararı ile 

İstiklâl Madalyası ile taltif hakkındaki inhaların bu sene-i içtimaiye 

                                                        
39 TBMM ZC, Dev. II, C. 25, İ.S. 3, 105. Birleşim, s. 414 (22.05.1926); anlaşmanın tam metni için 

bkz. Resmi Ceride, 3 Haziran 1926, Numro: 389. 
40 TBMM ZC, Dev : II, C : 25, İ.S: 3, 109. Birleşim, s.616, 619, 622, (29 Mayıs 1926). 
41 TBMM ZC, Dev. II, C.25, İ.S. 3, (30.05.1926), s. 645; antlaşmanın tam metni için bkz. Sosyal, 

Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, s. 261-271; Resmi Ceride, 20 Haziran 1926, Numro: 403, s. 

1560-1563. 
42 TBMM ZC, Dev. II, C.25, İ.S. 3, 110. Birleşim s. 668, 671, 674, 677, 681, 683, 687, 690, (30 

Mayıs 1926). 
43 Metinde tarih 1939 olarak yanlış yazılmıştır. 
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nihayetinde kadar kabul edilmesi ve ondan sonraki inhaların muteber 

olamaması takarrür ettiği gibi Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun 52. maddesi 

mucibince nizamname tanzimi salâhiyeti şurayı devlete bahsedilmiş 

olmasına ve Meclis Âlinin yalnız kanunlarını tedvin ile mükellef 

bulunmasına binaen tayini muameleye mahal olmadığının Heyeti 

Umumiye’ye arzı kararlaştırılmıştır. 

Dâhiliye Encümeni Reisi Namına  Mazbata Muharriri  Aza 

 Ardahan      İzmir           Yozgat 

   Tahsin       Ahmet Münir      Süleyman Sırrı 

 Aza  Aza 

 Çorum  Tekirdağ  Kâtip 

 İsmail Kemal  Faik  Kâmil Bey 

Dahiliye Encümeni’nin bu mazbatası hakkında kimse söz almamış ve 

yapılan oylamada mazbata aynen kabul edilmiştir.44 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Cemiyetler Kanunu’nun on ikinci maddesinin tefsirine dair 

Başvekaletten gelen 26.02.1341 tarih ve 6/994 numaralı tezkere ve merbutatı 

encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve tezekkür edildi. 

Mesele, Cemiyetler Kanunu’nun bir maddesinin tefisiri talebini ihtiva 

etmekte ise de bunun da esasını tabip miralaylıktan emekli Doktor Hasan 

Rıza Bey ve rüfekası tarafından verilen dilekçe teşkil etmektedir. Alelumum 

dilekçenin tetkiki ve bunların kanuni mevzuata uygun şekilde heyet-i 

umumiyeye sevki, konu İstida Encümeni’ni ilgilendirdiğinden keyfiyet 

heyeti celilenin nazarına arz olunur.  

Dâhiliye Encümeni Reisi Namına 

Ardahan 

   Tahsin 

Bu mazbata üzerine mecliste Encümen izahat versin şeklinde ifadeler 

olmuştur. Encümen adına söz alan Dâhiliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Münir Bey (İzmir) konunun İstida Encümenini ilgilendirdiğine dair 

açıklamalar yapmıştır. Ancak yaptığı açıklamalardan meclis tatmin olmamış 

ve konunun Dâhiliye Vekâletini ilgilendirdiği için dilekçenin İstida 

44 TBMM ZC, Dev. II, C. 21, İ.S. 3, 44. Birleşim, s. 228-229, (23.01.1926). 
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Encümeni gitmesini kabul etmemiş ve dilekçe Dahiliye Encümeni’ne iade 

edilmiştir.45 

Dâhiliye Encümeni Mazbatası 

Antalya’da Koca Mustafazade Mustafa Efendi’ye ait orman 

mukavelenamesi ile ilgili evrak, vazife ve yetkimiz haricinde bulunduğu için 

İstida Encümeni’nin konu ile ilgilenmesi heyeti celileye arz olunur. 

20.01.1926 

Dâhiliye Encümeni Reisi Namına  

                                                                          Ardahan 

   Tahsin 

Bu mazbata üzerine Konya Mebusu Feyzi Bey, daha fazla izahat 

istemiştir. Dâhiliye Encümeni adına Münir Bey de Mustafa Efendi’nin 

hükümetten kesilebilen bir orman arazisi aldığını, ancak bazı nedenlerden 

dolayı hükümetin mukaveleyi feshettiğini belirtmiştir. Mustafa Efendi’nin 

de mukavele feshinin kanuni olmadığı için dilekçe verdiği mazbatanın bu 

içerikte olduğu ifade edilmiştir. Tartışmalarda dilekçenin İstida Encümenine 

gitmesini ya da Şurayı Devlete gitmesi gerektiği isteyen mebuslar olmuştur. 

Bununla birlikte meclis Dâhiliye Encümeninin mazbatasını kabul ederek 

dilekçeyi İstida Encümenine havale etmiştir.46 

Dâhiliye Encümeni Mazbatası 

Antalya Mebusu Ahmet Şaki ve Giresun Mebusu Hakkı Tarık 

Beylerin, açıkta kalan öğretmenlere tam maaş itası hakkında (2/196) 

numaralı kanun teklifleri tetkik edildi. 

Öğretmenlerin de memurin kanunlarına dahil bulundukları için bu 

kanunun encümende yapılacak olan müzakeresi sırasında encümene 

gönderilmesi tensip kılınmış olduğundan heyeti celileye arz olunur. 

Dâhiliye Encümeni Reisi Namına 

Ardahan 

Tahsin 

                                                        
45 TBMM ZC, Dev. II, C. 21, İ.S. 3, 44. Birleşim, s. 229-230, (23.01.1926). 
46 TBMM ZC, Dev. II, C. 21, İ.S. 3, 44. Birleşim, s. 230-231, (23.01.1926). 
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Dâhiliye Encümeninin bu mazbatası üzerine tartışmalar başlamıştır. 

Ancak tahsisat üzerindeki tartışmalardan farklı bir sonuç çıkmamış ve 

Dâhiliye Encümeni mazbatası kabul edilmiştir.47 

Dâhiliye Encümeni Mazbatası 

Hakimler ve devlet memurlarının vilayetlere tayinlerine ve haiz 

oldukları hukuk ile maaşlarına dair Beyazıt Mebusu Şefik Bey’in (2/364 

numaralı) teklifi kanunisi Encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve 

icabı tezekkür edildi. 

Encümeni mahsusca müzakere edilmekte bulunan memurin kanun 

layihası alelumum memurların eşkâli tayin ve terfihini ihtiva etmekte 

olduğundan bu teklifin de o meyanda tetkik edilmek üzere encümeni 

mahsusa tevdii encümenimizce tensip kılınmış olmakla heyeti celilenin 

nazarı tasvibine arz olunur. 21.01.1926 

Dahiliye Encümeni Reisi Namına 

Ardahan 
  Tahsin 

Dâhiliye Encümeni bu mazbatası meclis tarafından herhangi bir 

tartışma olmaksızın kabul edilmiştir.48 

3. Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kuruluşunda Tahsin (Uzer)

Bey ve Literatürdeki Yanlışlık 

Büyük Buhran olarak da anılan 1929 Dünya Ekonomik Krizi ortaya 

çıktığı zaman Türkiye’deki siyasi iktidarın önünde iki yol belirmişti. Ya 

demokratik hak ve hürriyetlerin genişletilmesi ile rejimi yumuşatmak ya da 

büsbütün sertleşmek. Bunlarda ilki tercih edilerek Serbest Cumhuriyet 

Fırkası kuruldu.49 Kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra bir kısım Halk 

Fırkası mebusu Mustafa Kemal’in isteğiyle diğer bir kısım ise kendi 

arzularıyla fırkaya katılmışlardı.  Bu aşamada Fırkaya katılan isimler 

şöyleydi: Genel Başkanı Ali Fethi (Okyar), Genel Sekreter Nuri (Conker), 

Kars Mebusu Ağaoğlu Ahmet, Ankara Mebusu Talât (Sönmez), Elazığ 

Mebusu Nakiyeddin (Yücekök), Erzurum Mebusu Tahsin (Uzer), İstanbul 

Mebusu Ali Haydar (Yuluğ), İstanbul Mebusu Süreyya (İlmen), Kocaeli 

47 TBMM ZC, Dev. II, C. 21, İ.S. 3, 44. Birleşim, s. 232-233, (23.01.1926). 
48 TBMM ZC, Dev. II, C. 21, İ.S. 3, 44. Birleşim, s. 233-234, (23.01.1926). 
49 Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi, Ankara 2008, s.175. 
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Mebusu İbrahim Süreyya, Niğde Mebusu Reşit Galib, Sinop Mebusu Refik 

İsmail (Kakmacı), Şebihkarahisar Mebusu Mehmet Emin (Yurdakul).50  

Fethi (Okyar) Bey, Tahsin (Uzer) Bey’in Serbest Fırkaya katılmasını 

ise şöyle anlatmaktadır: “Akşam olunca Gazi’nin yanına gittim; Gazi ile 

beraber sofraya inmiştik, sofrada huzuru mütad olan arkadaşlar birer birer 

yemek salonuna girdikleri esnada, Kütahya mebusu Nuri ve Erzurum 

mebusu Tahsin Beylere Gazi, benim fırkama geçmeleri için emir verdi. Onlar 

da, ‘Emredersiniz Paşam’ diyerek kabul ettiler. Binaenaleyh fırkamız o 

günden itibaren, Ağaoğlu Ahmet Bey, Kütahya mebusu Nuri Bey, Erzurum 

mebusu Tahsin ve Aydın mebusu Reşit Galip Beylerden teşekkül ediyordu.”51 

Serbest Cumhuriyet Fırkasına ilişkin bilgi verilirken –Tahsin Uzer 

Erzurum milletvekili olmasına rağmen– dönemin gazetelerinde ve onlardan 

alıntı yapan araştırma eserlerinde Tahsin Bey’den yanlış bir şekilde Ardahan 

Mebusu Tahsin olarak bahsedilmektedir. Literatürde yer alan bu yanlış 

kullanım örneklerinin bir kısmını şöyle sıralamak mümkündür: 

Son Posta 11 Ağustos 1930 tarihli Yeni Fırkanın Programı Henüz 

Resmen Tebliğ Edilmedi Fakat Hakkında Yeni Malûmat Vardır başlıklı 

haberinde partiye katılacak isimleri sayarken Tahsin (Ardahan) şeklinde bir 

kullanım görülmektedir.52 

Hakimiyeti Milliye gazetesi 13 Ağustos 1930 tarihli Serbest 

Cumhuriyet Fırkası Teşekkül Etti başlıklı haberinde Serbest Cumhuriyet 

Fırkasının kurulduğuna ve on bir maddelik fırka programına yer verilmiştir. 

İçerikte yer alan bilgilere göre; Fırkanın Reisi Fethi, Kâtibi Umumisi 

Kütahya Mebusu Nuri (Conker), İdare Azası Ardahan Mebusu Tahsin, 

Ankara Mebusu Talat ve Aydın Mebusu Reşit Galip Beylerdir. Gazetede 

Tahsin Bey’in bir de fotoğrafı yer almaktadır.53 

Hakimiyeti Milliye gazetesi 22 Ağustos 1930 tarihli Yeni Fırka 

Belediye İntihabı ile Meşgul başlıklı haberinde Fırkaya mensup olan 

Ardahan Mebusu Tahsin, Ankara Mebusu Talat, İstanbul Mebusu Haydar 

                                                        
50 Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye, Fethi 

Okyar’ın Anıları, Türkiye İşbankası Yayınları, İstanbul 2006, s.72 
51 Okyar-Seyitdanlıoğlu, Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye, Fethi Okyar’ın Anıları, s.123. 
52 Son Posta, 11 Ağustos 1930. 
53 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hakimiyeti Milliye, 13 Ağustos 1930. 
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Beyler ile diğer bazı mebusların belediye seçimlerinde aday gösterilecek 

kişilerin belirlenmesi için toplantı yaptıkları ifade edilmektedir.54 

Cumhuriyet gazetesi 4 Eylül 1930 tarihli Fethi Bey ve Rüfekası 

İzmir’e Gittiler başlıklı haberinde Fırkanın Reisi Fethi Bey’in İzmir’e yaptığı 

seyahat sırasında yanında Kars Mebusu Ağaoğlu Ahmet Bey’in, İstanbul 

Mebusu Haydar Bey’in ve Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in yer aldığı bilgisi 

verilmektedir.55 

Hakimiyeti Milliye 6 Eylül 1930 tarihli Fethi Bey İzmir’e Gittiği Gün 

Neler Oldu? Başlıklı haberinde Fethi Bey’in yanında Ağaoğlu Ahmet, 

Ardahan Mebusu Tahsin ve Esbak Şehremini Haydar Beylerle İzmir Palas’a 

gittiğini ve İzmir Palas’ın balkonundan bir nutuk irat ettiğini yazmaktadır.56 

Hakimiyeti Milliye 9 Eylül 1930 tarihli Fethi Bey Manisa’da başlıklı 

haberinde Fethi Bey’e Katibi Umumi Nuri, Ardahan Mebusu Tahsin, 

Ağaoğlu Ahmet, Yeniasırcı İsmail Hakkı, hizmetçi Cemal Beylerin refakat 

ettiğini yazmaktadır.57 

Cumhuriyet gazetesi 11 Eylül 1930 tarihli Fethi Bey İzmir’de – 

Serbest Fırka Lideri Bugün Balıkesir’e Gidecek başlıklı haberinde yanında 

Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in de yer aldığı bildirilmekteydi.58 

Vakit gazetesi 11 Eylül 1930 tarihli Nuri ve Tahsin Beyler Bugün 

Geldiler başlıklı haberinde Kütahya Mebusu Nuri (Conker) Bey ve Ardahan 

Mebusu Tahsin Bey’in İstanbul’a geldiklerine yer verilmiştir.59 

Cumhuriyet gazetesi 13 Eylül 1930 tarihli Fethi Bey’in Balıkesir 

Nutku – Serbest Fırka Lideri İcra ve İflâs Kanunun Şiddetle Aleyhinde 

Bulundu başlıklı haberde Ardahan Mebusu Tahsin Bey Fethi Bey’in 

Balıkesir’de yalnız Fırka erkânı tarafından sükûnet ve samimiyetle 

karşılanacağını ve herhangi bir nümayiş yapılmayacağını söylemiştir.60 Daha 

54 Belediye seçimleri konusunda benzer bir hatayı 23 Ağustos 1930 tarihli Akşam gazetesi de 

yapmaktadır. Fethi Bey Yalova’dan Geldi, Yarın Büyük Bir İçtima Var-Yeni Fırkaya Dün Dört 

Mebus Daha Girdi. 12 Mebusun da Girmek Üzere Olduğu Haber Veriliyor başlıklı yazıda o 

tarihlerde Ankara Mebusu olan Talat Bey’den, Ardahan Mebusu Talat şeklinde bahsedilmektedir.  
55 Cumhuriyet, 4 Eylül 1930. 
56 Hakimiyeti Milliye, 6 Eylül 1930. 
57 Hakimiyeti Milliye, 9 Eylül 1930. 
58 Cumhuriyet, 11 Eylül 1930. 
59 Vakit, 11 Eylül 1930. 
60 Cumhuriyet, 13 Eylül 1930. 
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önce Fethi, Bey’in İzmir’de karşılanması sırasında yaşanan tatsız olaylar 

dolayısıyla böyle bir tedbir alındığı anlaşılmaktadır.  

Son Posta gazetesi 13 Eylül 1930 tarihli haberinde Fethi Bey’in İzmir 

ziyareti sırasında yaşanan tatsızlıklarla ilgili olarak İzmir Hadiseleri Bazı 

Kimselerin İrtikâp Ettikleri Yalanı Örtmek İstemelerinden Doğmuş Bir 

Şeydir Ardahan Mebusu Tahsin İşte Böyle Söylüyor.. şeklinde ifadelere yer 

vermiştir.61 

Cumhuriyet gazetesi 14 Eylül 1930 tarihli Fethi Bey Dün Geldi 

başlıklı haberinde Fethi Bey’in yaptığı seyahate dair izlenimlerini aktardığını 

ve yanında Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in de yer aldığı bilgisine yer 

vermekteydi.62 

Milliyet gazetesi 15 Eylül 1930 tarihli Serbest Fırka Toplandı başlık 

haberinde Tahsin Bey’in adayları son güne kadar gizli tutacaklarını 

yazmakta ve ana sayfada Tahsin Bey’e ait bir fotoğrafın altında Ardahan 

Mebusu Tahsin Bey açıklamasını yapmaktaydı.63 

Cumhuriyet gazetesi 17 Eylül 1930 tarihli Halk Fırkası Grubu 

Cumartesi Toplanıyor başlıklı haberinde Serbest Fırka Azası Ardahan 

Mebusu Tahsin Bey’den alınan bilgiye göre Fethi Bey Konya ve Adana 

ziyaretlerini tehir etmiştir. Tahsin Bey konuşmasının devamında Fethi 

Bey’in Gümüşhane mebusluğuna seçilerek meclisteki toplantılara iştirak 

edebileceğini, kısa bir süre sonra da Fethi Bey’in Paris’e giderek Fransa 

hükümet ricaline veda edeceğini, Sarayburnu’nda nutuk irat edilmeyeceğini, 

Fethi Bey’in belediye seçimleri sırasında nutuk vereceğini bildirmiştir.64 

Cumhuriyet gazetesi 19 Eylül 1930 tarihli Serbest Fırka Erkanı Ne 

Diyor başlıklı haberinde Ardahan Mebusu Tahsin Bey şu beyanatı vermiştir: 

“S.C. Fırkası meb’usları için mecliste yer ayrılmıştır. Mecliste kambiyo 

müzakeratı olacak, İsmet Pş. izahatta bulunacak ve Fethi Bey de cevap 

verecektir.”65 

                                                        
61 Son Posta, 13 Eylül 1930. 
62 Cumhuriyet, 14 Eylül 1930. 
63 Milliyet, 15 Eylül 1930. 
64 Cumhuriyet, 17 Eylül 1930. 
65 Cumhuriyet, 19 Eylül 1930. 
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Akşam gazetesi 19 Eylül 1930 tarihli66 Yeni Fırka başlıklı yazısında 

Serbest Fırka Azasından Ardahan Mebusu olarak ifade ettiği Tahsin Bey’in 

bir demecine yer vermiştir. Bu demeçte Tahsin Bey Düzce’de Fırka için 

kiraladıkları binanın önüne mahalli jandarma komutanı tarafından iki 

süngülü jandarma neferi konularak içeri girişlere müsaade edilmediğini, 

Düzce kaymakamlığına yapılan başvurudan ise bir sonuç alınamadığını ifade 

etmiştir. Esasen de bu şekilde pek çok durumla karşılaştıklarını dile 

getirmiştir. 

Cumhuriyet gazetesi 21 Eylül 1930 tarihli Fethi Bey Yarın Ankara’ya 

gidiyor başlıklı haberde Tahsin Bey’den doğru bir şekilde Erzurum mebusu 

olarak söz etmektedir.67 Bu doğru kullanımla birlikte gazete sonraki 

kullanımlarında çoğunlukla aynı yanlışını tekrar etmiştir. 

Son Posta gazetesi 21 Eylül 1930 tarihli Mecliste Müzakere Başlamak 

Üzere ana başlıklı haberin alt başlığında Fethi Bey Nerede Oturacak? 

Sorusuna Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in Yenişehir’de yaptırmış olduğu evi 

Serbest Cumhuriyet Fırkasına sattığını ve bu binanın hem Fethi Bey’in evi 

hem de fırkanın genel merkezi olacağını yönünde duyumlar alındığını 

yönünde cevap yazmıştır.68 

Cumhuriyet gazetesi 24 Eylül 1930 tarihli Fethi Bey Dün Sabah 

Ankara’ya Vasıl Oldu başlıklı haberinde Fethi Bey’in Nuri Bey ile birlikte 

bir otomobille Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in evine gittiğini ve burada 

akşama kadar istirahat ettiğini yazıyordu.69 

Serbes Cumhuriyet gazetesi 28 Ekim 1930 tarihli fırka genel merkezi 

içerikli haberinde Serbest Fırka Lideri Fethi Bey’in fırka genel merkezi için 

Yenişehir’de bir binanın tahsisi edildiğini ve bu sürede de Ankara’da 

Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in evine misafir olduğu kaydedilmiştir.70 

Son Posta gazetesi 12 Kasım 1930 tarihli İki Fırka Birleşti Mi? başlıklı 

haberinde Ardahan Mebusu Tahsin Bey ibarelerinin tamamını büyük harfle 

66 Akşam, 19 Eylül 1930, Sayı: 4289. Gazetenin sağ üst köşesinde tarih hatalı olarak 19 Eylül 1903 

şeklinde yazılmıştır. 
67 Cumhuriyet, 21 Eylül 1930. 
68 Son Posta, 21 Eylül 1930. 
69 Cumhuriyet, 24 Eylül 1930. 
70 Serbes Cumhuriyet, 28 Ekim 1930. 
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yazarak Halk Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının birleşeceğine dair 

Tahsin Bey’in açıklamalarına yer vermiştir.71 

Son Posta gazetesi 19 Kasım 1930 tarihli Fethi Bey’in Fesih Kararı 

Vermeye Hakkı Var Mıdır, Yok Mudur? başlıklı haberinde Ardahan Mebusu 

Tahsin Bey’in konu hakkındaki görüşlerini aktarmıştır.72 

Akşam gazetesi 2 Aralık 1930 tarihli Reisicumhur Hz. Bu Sabah 

Dokuz Buçukta Vasıl Oldular başlıklı haberinde İstanbul’a deniz yoluyla 

gelen Gazi Mustafa Kemal’i karşılayanlar arasında Ardahan Mebusu Tahsin 

Bey’in de yer aldığı yazmıştır.73 

Cumhuriyet gazetesi 4 Aralık 1930 tarihli Fethi Bey Meyus (Üzgün) ! 

başlıklı haberinde Serbest Fırkanın feshinden sonra bağımsız olarak kalan 10 

muhalif mebus arasındaki temasların azalması ve bunlardan Ardahan 

Mebusu Tahsin Bey’in Halk Fırkasına iltihak edeceğinin söylenmesi eski 

lider Fethi Bey’i üzmüştür, denilmekteydi.74 

Yarın gazetesi 15 Nisan 1931 tarihli Serbes Fırka Tarihçesi başlığıyla 

Burhanettin Ali tarafından hazırlanan yazı dizisinde fırkanın azaları 

sayılırken Tahsin (Ardahan) ibaresine yer verilmiştir.75 

Cumhuriyet gazetesi 16 Nisan 1931 tarihli İntihabat 25 Nisanda! 

Fethi, Nuri Tahsin Beyler Müstakilen Namzetliklerini Koyuyorlar başlıklı 

haberde Ardahan Mebusu Tahsin Kütahya Mebusu Nuri Beylerin Serbest 

Fırka Lideri Fethi Bey’in evinde bir toplantı yaptıklarını ve bu isimlerin 

bağımsız milletvekili adayı olacaklarına kesin gözüyle bakıldığını 

yazmıştır.76 

Cumhuriyet gazetesi 26 Eylül 1931 tarihli Reisicumhur Hz. Dün 

Akşam Ankara’ya Hareket Buyurdular başlıklı haberinde kalabalık bir 

heyetle hareket eden Gazi Mustafa Kemal’in yanında – doğru bir şekilde –  

Sabık (Eski) Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in de yer aldığını yazmaktaydı.77 

                                                        
71 Son Posta, 12 Teşrinisani/Kasım 1930. 
72 Son Posta, 19 Teşrinisani/Kasım 1930. 
73 Akşam, 2 Kanunuevvel/Aralık 1930. Aynı gazete 1931 tarihli başka bir haberde sabık Ardahan 

Mebusu ifadesini kullanmıştır. Bkz. Akşam, 21 Teşrinievvel/Ekim 1931. 
74 Cumhuriyet, 4 Kanunuevvel/Aralık 1930. 
75 Yarın, 15 Nisan 1931. 
76 Cumhuriyet, 16 Nisan 1931. 
77 Cumhuriyet, 26 Eylül 1931. 
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Cumhuriyet gazetesi 21 Ekim 1931 tarihli İsmet Paşa Dün Gitti 

başlıklı haberinde İstanbul’da Paşa’yı karşılayanlar arasında Ardahan 

Mebusu Tahsin Bey’in de yer aldığı bilgisine yer vermekteydi.78 

Cumhuriyet gazetesi 20 Mart 1932 tarihli Fethi Bey Ne Diyor? başlıklı 

haberde Fethi Bey’in bağımsız mı yoksa Halk Fırkasından mı milletvekili 

olacağının merak edildiğini yazmıştır. Fethi Bey’in böyle bir girişimi 

olmadığı konusunda gazete telefonla Ardahan Mebusu Tahsin Bey ile 

görüştüğünü ve Tahsin Bey’in şunları söylediğini yazıyor: “Dün gece geç 

vakte kadar beraberdim. Böyle bir şeyden haberi yoktu. Ben de ihtimal 

vermiyorum”79 

Cumhuriyet gazetesi 24 Kasım 1932 tarihli Yeni Mebus Namzetleri 

başlıklı haberinde aday olacaklar arasında – doğru bir şekilde – Sabık 

Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in de isminin geçtiğini bildirmiştir. Benzer 

şekilde bu tarihten sonraki kullanımlarda gazete artık Sabık Ardahan Mebusu 

Tahsin Bey ifadesini tercih etmiştir.80 Örneğin; Cumhuriyet gazetesi 17 Ocak 

1933 tarihli Gazi Hz. nin Seyahatleri – Büyük Reis Eskişehir’de Tetkikatta 

Bulundu ve Bursa’ya Hareket Buyurdu başlıklı haberde Sabık Ardahan 

Mebusu Tahsin Bey’in de içinde yer aldığı kalabalık bir heyetin Gazi Mustafa 

Kemal’i karşılamak için Derince’ye gittiklerini yazmaktaydı.81 13 Şubat 

1933 tarihli Cumhuriyet gazetesi Sabık Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in Halk 

Fırkasından milletvekili adayı gösterildiği ifade edilmiştir.82 27 Şubat 1933 

tarihli gazetedeki habere göre Sabık Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in Alpullu 

Şirketindeki idare heyeti üyeliği yenilenmiştir.83 27 Nisan 1933 tarihli gazete 

Sabık Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in Konya milletvekili seçildiği ve 

Ankara’ya hareket ettiği yazıyordu.84 Bu haberlerde dikkati çeken nokta ise 

Tahsin Bey’in Ardahan’dan sonra Erzurum milletvekilliği yapmış olmasına 

rağmen Sabık Ardahan Mebusu olarak anılmasıdır.  

78 Aynı haberde Tahsin Bey’in hemen arkasından Nuri (Conker) Bey’den sabık Kütahya Mebusu 

olarak bahsedilmektedir. Bkz. Cumhuriyet, 21 Teşrinievvel/Ekim 1931. 
79 Cumhuriyet, 20 Mart 1932. 
80 Cumhuriyet, 24 Teşrinisani/Kasım 1932. 
81 Cumhuriyet, 17 Kanunisani/Ocak 1933. 
82 Cumhuriyet, 13 Şubat 1933. 
83 Cumhuriyet, 27 Şubat 1933. 
84 Cumhuriyet, 27 Nisan 1933. 
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Bahattin Demirtaş, “Türk Basınındaki Yansımalarına Göre Serbest 

Cumhuriyet Fırkası ve 1930 Yerel Seçimleri”, s. 308-309’da Tahsin Bey’i 

Ardahan Mebusu olarak ifade etmektedir.85 

İlknur Koç, Serbest Cumhuriyet Fırkası İstanbul Teşkilatı ve 

Azınlıklar, isimli kitabında Tahsin Bey için s. 22, 26 ve s. 45’te Erzurum 

milletvekili, s. 69’da Ardahan milletvekili demektedir.86  

Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, Derleyen: Hulusi Turgut, s. 

265-266’da Serbest Fırkanın üyelerinin kimlerden oluştuğu anlatılırken 

Ardahan Milletvekili Tahsin Bey denilmektedir.87  

Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, Cilt: 2, s. 425’te Serbest 

Fırkaya dahil olan Tahsin Bey’den Ardahan milletvekili olarak 

bahsetmektedir.88 

Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi, TBMM-III. Dönem, 1927-

1931, 2. Cilt, sayfa 363’te Ardahan Mebusu Tahsin Bey’in Serbest Fırkanın 

İdare Azası olduğu yazmaktadır.89 Diğer taraftan TBMM tarafından 

hazırlanan başka bir çalışmada Serbest Cumhuriyet Fırkası Üyeleri (18 

Ağustos 1930-17 Kasım 1930) sayılırken Tahsin Bey doğru bir şekilde 

Erzurum milletvekili olarak ifade edilmiştir.90 Benzer şekilde Abdülhamit 

Avşar, Bir Partinin Kapatılmasında Basının Rolü Serbest Cumhuriyet 

Fırkası isimli kitabında bahse konu yanlışlığa dikkat çekerek alıntı yaptığı 

yerde Tahsin Bey’in Ardahan yazan mebusluk bölgesine Erzurum olmalı 

şeklinde düzeltme notu düşmüştür.91 

Sonuç 

Tahsin Bey’in Ardahan Milletvekilliği Ardahan’ın vilayet statüsünden 

çıkartılarak Kars’a bağlı bir ilçeye dönüştürülmesi neticesinde 11 ay (Kasım 

                                                        
85 Bahattin Demirtaş, “Türk Basınındaki Yansımalarına Göre Serbest Cumhuriyet Fırkası ve 1930 

Yerel Seçimleri”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 73 (Kış 2018). 
86 İlknur Koç, Serbest Cumhuriyet Fırkası İstanbul Teşkilatı ve Azınlıklar, Hiperyayın, İstanbul 

2020. 
87 Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, Derleyen: Hulusi Turgut, Türkiye İşbankası 

Yayınları, İstanbul 2008. 
88 Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, Cilt: 2, İstanbul 2004. 
89 Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi, TBMM-III. Dönem, 1927-1931, Cilt: II, TBMM 

Basımevi, Ankara 1995. 
90 TBMM Albümü 1920-2010, 1. Cilt, s.129. 
91 Abdülhamit Avşar, Bir Partinin Kapatılmasında Basının Rolü Serbest Cumhuriyet Fırkası, 

Kitabevi Yayınları, İstanbul 1998, s.71. 
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1925-Ekim 1926) gibi kısa bir zaman sürmüştür. Bununla birlikte bahse konu 

zaman diliminde Tahsin Bey’in Mecliste aktif bir siyaset yürüttüğünü 

söylemek mümkündür.  

Tahsin Bey’in Ardahan milletvekilliği kısa sürmesine rağmen sonraki 

yıllarda hala yanlış bir şekilde aynı sıfatla anılıyor olması hayli ilginçtir. 

Üstelik Tahsin Bey’in özgeçmişi ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde pek çok 

bölgede yönetici (vali/kaymakam/ nahiye müdürü) olarak kamu hizmetinde 

bulunduğu görülmektedir. Tahsin Bey’in, Ardahan doğumlu olmadığı, 

Ardahan’da görev yapmadığı ve en önemlisi Ardahan’ın vilayet statüsü 

ortadan kalkmış olmasına rağmen halen daha dönemin yayın organlarında 

neden ısrarla Ardahan Mebusu olarak nitelendirildiğini anlamak güçtür.  

Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluş sürecinde yer alan Tahsin Bey 

özellikle konuyla ilgili haberlerde Ardahan Mebusu olarak kayıtlara 

geçmiştir. Anlaşılan bu durum yapılan bir yanlışın dikkat edilmeden sürekli 

tekrar edilmesinden kaynaklıdır. Bu duruma gazetecilik açısından bakılırsa 

haberin nitelikleri bağlamında doğruluk sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

Habere konu olan olay, durum ya da kişiye ait bilgilerin en az iki kaynaktan 

doğrulatılmasını gerektirmektedir. Ancak anlaşılan gazeteciler böyle bir 

doğrulatmaya ihtiyaç duymamıştır. Üstelik Tahsin Bey’in 

durumunu/konumunu doğrulatmak için –dönemin şartları göz önünde 

bulundurulsa bile– çok fazla bir çabaya da ihtiyaç yoktur. Okuyucuyu bilerek 

veya bilmeyerek (herhangi bir kasıt olmadığından bilmeyerek yapılan bir 

hata durumu akla daha yatkındır) yanlış bir yönlendirme söz konusudur. 

Olaya Tahsin Bey cephesinden bakılırsa anlaşılan isminin önündeki yanlış 

kullanımın sürekli tekrar edilmesine itiraz etmemiş, gazetelere bir düzeltme 

yazısı (tekzip) göndermemiş ve bu durumdan bir rahatsızlık duymamıştır.  

Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili kitap ya da makale çalışması 

yapan bir kısım yazarların da yapılan bu hataya ortak olup, bahse konu hatayı 

aynen alıntılama yoluna gittikleri görülmüştür. Gazetecilik konusundaki 

dikkatsiz/özensiz kullanım bu araştırmacılar için de geçerlidir. Üstelik 

günümüz şartlarında, Tahsin Bey’in bahse konu haberler yapıldığı zaman 

dilimindeki görevine ulaşmak o dönemde olduğu gibi bu dönemde de çok 

zor olmasa gerek. 
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ARDAHAN HALKEVİ (1937-1951) 

Nebahat ARSLAN
* 

Giriş 

Yeni Türk devletinin idari ve siyasi anlamda teşkilatlarının kurulması 

çalışmaları,  vatan toprağının işgalden kurtuluşunu takiben başlamıştır. Bu 

şekilde Anavatan’a yeni katılmış olan Elviye-i Selase’de 1920 sonrasında 

idari teşkilatlanmanın yanı sıra, topluma yol gösterecek ve ilerlemesi için 

yardımda bulunacak birçok cemiyetin kurulduğunu görmekteyiz.   

Bu vesileyle tüm ülkede olduğu gibi Ardahan’da da bu cemiyetlerin 

kısa süre içerisinde kurulduğunu görmek mümkün olmuştur. Ardahan’da 

kurulan cemiyetler arasında Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, 

Kızılay Cemiyeti ve Yardım Sevenler Cemiyeti vardır. Ardahan’da Hava 

Kurumu Şubesi 1925’te kurulmuş ve 1000 üyeye sahip olmuştur. Kızılay 

Cemiyeti ise 1926 yılında kurulmuş 750 üyesi vardır. Çocuk Esirgeme 

Kurumu 1938’de kurulmuş ve 65 üyesi vardır. Yardım Sevenler Cemiyet ise 

1942 yılında kurulmuş ve 8 üyeye sahiptir.1 

Bunların dışında Milli Mücadele sonrası neredeyse her vilayet ve 

kazada açılan cemiyetlerin başında Türk Ocakları Cemiyeti gelmektedir. İlk 

önce Sarıkamış’ta, sonra Artvin’de ve Kars’ta 1923 yılı içerisinde şubeleri 

açılmıştır. Türk Ocakları daha sonra merkez şubesiyle birlikte, Sarıkamış, 

Kağızman, Çıldır, Iğdır, Posof, Ardahan ve Arpaçay’da da birer şube 

* Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 

nebahatarslan@hotmail.com  
1 “CHF İl İdare Heyeti Reisi Abdurrahman Sürmen’in CHF Katib-i Umumiliğine gönderdiği 

Kars’ta ve kazalarda kurulan Cemiyetlerin listesinin içinde bulunduğu 27 Ağustos 1946 tarihli 

yazı.” Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (Yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet  Arşivi), 490. 

01/596.61.8. 

mailto:nebahatarslan@hotmail.com
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açmıştır.2 Türk Ocaklarının Ardahan Şubesi 1927 yılında kurularak 

çalışmalarını 1931 yılına kadar sürdürmüştür.3  

Türk Ocakları 24 Mart 1931’de kapatıldı ve 10 Nisan 1931 günü 

yapılan son kurultayında alınan kararla feshedildi. Böylece Türk Ocaklarının 

264 şubesi kapatılırken, 141 parça mülkünün, bütün nakdî varlıklarının, 

Cumhuriyet halk fırkası teşkilatlarına devredilmesi kararı alındı.4 Türk 

Ocaklarının kapatılmasının ardından Halkevlerinin açılmasına karar 

verildi.1932 yılı itibariyle ülke genelinde açılan halkevleri, 1933’te Kars’ta 

ve 1934’te Iğdır’da, 1937’de Ardahan’da açılmıştır. Kısa süre içerisinde 

kazaların hemen hepsinde halkevi, köylerde ise halkodaları şeklinde 

teşkilatlanmıştır.  Bölgede Halkevi örgütlenmesinin bu kadar hızlı olmasının 

temel sebeplerden birisi ve en önemlisi Rusya egemenliğinde kalan bölge 

halkının, emperyalist politikalara maruz kalarak yaşamış olduğu acıları 

silmektir.5 Diğer sebepler arasında ise toplumda egemen olan inkılap 

coşkusu, inanç ve güvendir.  Bunların yanı sıra Muallim Birliklerinin ve Türk 

Ocaklarının geniş deneyim ve uygulama birikimlerinin de etkisi büyüktür.6     

1. Ardahan Halkevinin Kurulması  

Halkevleri şubeleri, Kars’ta 24 Şubat 19337 tarihinde merkez 

halkevinin açılmasından itibaren farklı tarihlerde kazalarda halkevleri, 

köylerde halkodaları şeklinde örgütlenmişlerdir. Bunlar; Iğdır, Ardahan, 

Kağızman, Sarıkamış, Tuzluca ve Arpaçay halkevleridir. Iğdır Halkevinin 

24 Şubat 1934,8’te açılmasından sonra Sarıkamış, Ardahan, Kağızman’da da 

halkevi açılması için talepler değerlendirilmiş, 24 Kasım 1936 tarihinde CHF 

Vilayet İdare Heyeti, buralarda da şube açılması için izin vermişti. Bu üç 

kazada açılacak olan halkevlerine İdare-i Hususiye’den ve Belediyelerden 

maddi yardım temin edilmesi için de ayrıca karar alınmıştır. Açılacak 

halkevleri “Kitapsaray ve Yayın, Spor, Köycülük, Sosyal Yardım ve Ar”  

                                                        
2 Nebahat Arslan, Kars Türk Ocağı, Ankara 2020, Sonçağ Akademi Yayınevi, s.11. 
3 Nebahat Arslan, Kars Türk Ocağı, s. 43. 
4 Nebahat Arslan, Kars Türk Ocağı, s. 37. 
5 Erdal Aydoğan, Doğuda Bir Kültür Ocağı; Kars Halkevi, Atatürk Üniversitesi, A.İ.İ.T, 

Enstitüsü Atatürk Dergisi, cilt. V, sayı:1, Ocak 2006,  s.106. 
6 Hasan Kaş, Isparta Halkevi Çalışmaları ve Ün Dergisi 1934-1950, Hacettepe Üniversitesi, 

A.İ.İ.T Enstitüsü, Ankara 2007, s.35. 
7 Erdal Aydoğan, Doğuda Bir Kültür Ocağı; Kars Halkevi, s.102. 
8 Bilal Tunç, Iğdır Halkevi ve Faaliyetleri, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 2018, 5(16), 

s.41; Asuman Demircioğlu, Iğdır Halkevinin Açılması ve Faaliyetleri, Kültür ve Tarih Bağlamında 

Iğdır Uluslararası Sempozyumu, 5-7 Kasım 2015, Bildiri Kitabı, Ankara 2018, s.140. 
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şubeleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştireceklerdi. Bu kazaları 

müteakip Posof’ta, Tuzluca’da Halkevi, Arpaçay’da halkodası açılmıştır.9 

Ardahan Halkevi 25 Şubat 1937 tarihinde açılmıştır.10 Toplam halkevi 

sayısının167’ye ulaştığı 1937’de Halkevli kazalar arasına Ardahan da 

katılmıştır. Cumhuriyet Gazetesi 11 Şubat 1937’de Ardahan’ın da içinde 

bulunduğu “Bu sene 36 Kazada Halkevleri Açılacak” başlıklı haberde bunu 

kamuoyuna duyurmuştur.11 Halkevine bağlı olarak köylerde ve nahiyelerde 

halkodaları kurulmuştur. Ardahan’a yakın bir kaza olan Çıldır Halkodası, 

geniş bir dükkânın halkodası salonu haline getirilmesinden sonra, 1940 

yılında faaliyetlerine başlamıştır. 7 Nisan 1940’ta Posof Halkodası, Cilvano, 

Yukarıdamla, Al, Arıla, Budela, Çapurga, Kol, Sars, Sushap, Vahla, Verzina, 

Yukarı Gürdeç halkodaları açıldı.12 1941 yılında Posof kazası ve Posof 

kazasına bağlı Damal nahiyesindeki halkodalarının faaliyetlerinin durduğu 

ve Posof’ta yeniden bir halkevi, Damal’da ise halkodası açılması için 

şartların müsait olmadığı buraya gelen CHF müfettişi tarafından raporda 

belirtilmiştir. Dolayısıyla 1940 yılında açılmış olan bu halkodalarının fiziki 

şartlardan doğan eksiklikler nedeniyle uzun ömürlü olmadığı 

görülmektedir.131946 yılından sonra Ardahan Halkevine bağlı olarak; 

Sirdikzan, Boğdat, Beberak, Büyük Mizol, Dedegöl, Sügübe, Hasköy, 

Kadıskera, Pehreşen, Serzap, ve Soskale halkodaları kurulmuştur.14   

2. Ardahan Halkevi Bütçe ve Geliri

Halkevlerinin genel olarak bütçeleri, CHF Katib-i Umumiliğinden 

gönderilen Halkevi ödenekleri, vilayetin yıllık bütçesinden halkevlerine ve 

halkodalarına ayrılan ödenek, belediye bütçelerinden ayrılan pay ve 

halkevlerinin üye aidatlarıyla yapılan temsil, gösteri gibi faaliyetlerin 

biletlerinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.  Ne yazık ki Halkevleri 

her zaman gelirleri ölçüsünde bir bütçe oluşturarak, faaliyetlerini düzenli bir 

biçimde yapamamışlardır. Bu konuda şikâyetlerini sık sık CHF merkezine 

ve halkevlerini teftişe gelen müfettişlere iletmişlerdir. Özellikle vilayet 

9 Erdal Aydoğan, Doğuda Bir Kültür Ocağı; Kars Halkevi, s.105. 
10 Cengiz Atlı, Kars Halkevi ve Faaliyetleri, Konya 2013, s.140. 
11Ali Haydar Soysüren-Ahmet Uyanıker, Ardahan Halkevi Deneyimi (Misyon ile Gerçeklik 

Arasındaki Mesafe), Ardahan Değerlemeleri I, Ed: İhsan Kurtbaş, Ankara 2019,  s.81. 
12 Cengiz Atlı, Kars Halkevi ve Faaliyetleri, s.140 
13 BCA, 490.01.999.860.1, (10.06.1941 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.59.) “Kullandığımız 

belgelerde bazen CHF Katib-i Umumiliği, bazen CHP Genel Sekreterliği tabiri kullanılmıştır.”) 
14 Cengiz Atlı, Kars Halkevi ve Faaliyetleri, s. 141.  
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merkezinde bulunan halkevinden kaza halkevlerine ve köylerde bulunan 

halkodalarına gerekli paranın gönderilmediğini, kazalarda bulunan parti 

teşkilatlarından ve belediyelerden düzenli yardım alamadıklarını sürekli dile 

getirmişlerdir. 

Ardahan Halkevi’nin de tıpkı Kars’ta bulunan diğer halkevleri gibi 

ödeneklerin düzenli bir şekilde verilmemesi nedeniyle maddi sıkıntıları 

olmuştur.1940 yılı İtibariyle Kars’ta Kars, Kağızman, Sarıkamış,  Ardahan 

ve Iğdır’da olmak üzere 5 halkevi bulunmaktadır.  Ne yazık ki bu 

halkevlerine vilayet ve kazalarda bulunan idarecilerden maddi anlamda 

beklenen ilgi ve alaka görülmemektedir. Halkevlerinin gelir kaynağı 

yalnızca hususi idareler ve belediyenin yaptığı yardımlardır. Bu bütçelerden 

alınan yardımlarda halkevlerinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. 

Bunlardan bir kısmı da beklenen zamanda verilmemekte ve hususi idareden 

alınan yardımlar önce merkezdeki Halkevinin ihtiyaçlarına harcanmaktadır. 

Böylece halkevlerinin yaptığı bütçe hesaplamaları harcamalarını 

karşılamaktan çok uzak kalmıştır..15  

1940 yılında iki kez teftiş edilen Ardahan Halkevinin, geliri ve bu 

konuda tutulan bütçe ve demirbaş defterleri muntazam bulunmuştur.1940 

yılının ilk teftişi sırasında, Ardahan Halkevinin bütçesi CHF’den 800 lira,  

Belediye’den184 lira ve 400 lira çeşitli gelirlerden olmak üzere 1384 liradır. 

Ancak bu miktarın sadece yarısı temin edilebilmiştir.16 1940 yılı itibariyle 

halkevlerinin en büyük derdi parasızlıktır ve her yıl alınan yardımlar azaldığı 

için bütün istekleri yardımların devamlı olmasıdır.17 Ardahan Halkevinin 

hesap işleri bütçe esasına göre ve usulü muhasebeye uygun görülmektedir.18 

Demirbaş eşya ve kütüphane defterleri usulüne göre tutulmuştur.19  

Ardahan Halkevinin aynı yılın ikinci teftişi sırasında, çalışma, yaşama 

ve gelişmesi için lazım olan tek gelir CHF Kaza İdare Heyetinin senelik 

temin ettiği 800 liradan ibarettir.  Az da olsa mahalli hususi idare ve Ardahan 

belediyesinden yardım ve himaye gören halkevine merkezden temin edilen 

gelirlerden hiç pay ayrılmamıştır.20 Halkevinin hesap, demirbaş eşya ve 

                                                        
15 BCA, 490.01.999.860.1, ( 11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.64.)  
16 BCA, 490.01.999.860.1, ( 11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.65.)  
17 BCA, 490.01.999.860.1, ( 11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.66.)  
18 BCA, 490.01.999.860.1, ( 11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu s. 65.)  
19 BCA, 490.01.999.860.1, ( 11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu s.66.)  
20 BCA, 490.01.999.860.1, ( 30.11.940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.103.)  
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kütüphane defterleri usulune uygun bulunduğu halde, demirbaş eşya 

kayıtlarının alelade bir defterde olduğu görülmüştür. Ayrıca halkevi aza 

defterleri de düzgün değildir.21  

16 Ocak 1941’de CHF Genel Sekreteri Erzurum Mebusu Dr. A.F. 

Tuzer, Kars CHF Vilayet İdare Heyeti Reisliğine gönderdiği yazıda, Kars, 

Ardahan, Iğdır ve Kağızman Halkevlerine dair problemlerden bahsederken 

“Vilayet Hususi İdaresince Halkevlerine tahsis edilen paradan yalnız Iğdır 

Halkevine bir miktar verildiğini, Kağızman ve Ardahan Halkevlerinin 

bundan mahrum bırakıldığı” konusu üzerinde durmuş ve şu uyarıda 

bulunulmuştur: 

“Milli kültür ve ülkümüzün inkişaf ve kökleşmesine bağlıdır. 

Başta Vilayet Heyetlerimiz olduğu halde mahalli parti 

teşkilatımız bu işe ne kadar sarılır ve emek sarf ederse o kadar 

yol alacağımıza şüphe yoktur... Parti faaliyetini, halkevlerinden 

aldığım neticelerle ölçüyorum. Halkevlerinin benimsenmediği 

yerlerde milli davanın anlaşıldığına, yürüdüğüne 

hükmedilemez.”22  

Kars CHF Vilayet İdare Heyeti Reisliği ise11 Şubat 1941’de bu yazıya 

verdiği cevapta, daha önce alınan bir kararın aksine kaza halkevlerinin 

hâsılatlarından merkeze göndermeleri gereken miktarın, mahallindeki 

halkevleri zaruri ihtiyaçlarına sarf etmeleri ve merkezden de hiçbir surette 

yardım talep etmedikleri açıklaması yapılmıştır. Buna rağmen yinede, 

Sarıkamış Halkevi binası olarak alınan kilise binasına 1500 lira ve bununla 

beraber icap ettikçe Iğdır, Kağızman, Ardahan ve hatta Posof’a dahi bütçe 

nispetinde ufak yardımlardan çekinilmediği ve kaza halkevlerinin 

faaliyetlerinin yetersiz olmasına bunları bahane ettiklerini belirtmiştir.23 

Ardahan Halkevinin 1942 senesinde ki teftişleri sırasında da yine 

bütçe harcamaları, nerelere ve ne şekilde harcama yapıldığı, evraklarının 

düzgün olup olmadığı incelenmiştir. Buna göre “Karar defterinin tetkikinden 

ve yine Haziran 1941 mali yılı bidayetinden 31 Mayıs 1942 akşamına kadar 

1094 lira varidat temin olunduğu ve bu müddet içinde 1094 lira sarfiyat 

21 BCA, 490.01.999.860.1,  ( 30.11.940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.103.) 
22 BCA, 490.01.999.860.1,  s.76. 
23 BCA, 490.01.999.860.1,  s.73-74. 
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yapıldığı kasa tetkikinden anlaşılmıştır. 10. 06 1942 tarihinde kasa mevcudu 

sıfır olarak tespit edilmiştir. Sarf evrakı muntazamdır.”24  

Ardahan Halkevi 24 Ağustos 1945 tarihli CHF teftiş raporuna göre 

2200 liralık bütçeye sahiptir. Bunun 1500 lira kadarı yakacak temin 

edilmesinde kullanılmıştır. Bu halkevinin para ve malzemeye ihtiyacı olduğu 

bir kez daha dile getirilmiştir.25Ardahan Halkevi’nin Ocak 1950’de 

durumunu bildiren çizelgede CHF Genel merkezinden 2000 lira, 

Belediyeden 600 lira yardım aldığı görülmektedir.26  

3. Ardahan Halkevi Binası 

Ardahan Halkevi binası olarak kullanılan bina aslında Ardahan Türk 

Ocağının kapatılmasından sonra CHF Kaza İdare Heyetine ve Ardahan 

Halkevine tahsis edilen binadır. Bu bina iki kısımdan ibaret olduğu için, iki 

farklı bina olarak değerlendirilmiştir. CHP Katib-i Umumiliğinden 20 Mart 

1931 tarihinde Kars CHP İdare heyetine gelen yazıda; “Ardahan Kazasında 

biri 2500, diğeri 3000 lira kıymetinde iki bina vardır. Tasfiye 

talimatnamesinin gösterdiği usul dahilinde binalardan birisi fırka veya 

halkevine tahsis edilmeyecekse her ikisinin, edilecekse mutlaka birisinin 

satılması icap eder.”şeklinde bir karar verilmiştir.27 Ardahan Türk Ocağı’nın 

15 Ağustos 1931 tarihinde yapılan yazışmalardan anlaşıldığı üzere, borcunun 

olmadığı, hatta 360 lira alacağının olduğu, Ocağa ait gayr-i menkul listesinin 

yapıldığı, spor teşkilatına yarar eşya olmadığı ve Ardahan Türk Ocağından 

kalan bütün mallara CHF kaza teşkilatının ihtiyacının olduğu 

vurgulamıştır.28 

22 Mart 1932 tarihinde, CHF kaza İdare Reisi Cemal Bey tarafından 

“Mefsuh Türk Ocağından Fırkamıza intikal eden biri 2500 diğeri 300 lira 

kıymetinde iki bina, hakikatte bir binadır. İki bina gibi görülse de temelleri 

ve dahili tertibatı birdir. Bu binanın bir kısmını ayırt ederek satmanın imkanı 

yoktur. Ardahan’da Fırkamızın taht-ı tasarrufunda bir başka binada 

olmadığından binanın fırkaya tahsis edilmesinin Umumi Merkeze arz ve 

                                                        
24 BCA, 490.01.999.860.1. (16.09. 1942 Tarihli CHP Teftiş Raporu. “Bu raporda sayfa numarası 

verilmediği için sayfa numarası kullanılmamıştur”.) 
25 BCA, 490.01.999.860.1, (24.08.1945 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.11.) 
26 Nebahat Arslan, Türk Ocağından Halkevine Geçişte Bir Örnek: Kars Halkevi, Kafkas 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008 Bahar, sayı:1,s.45. 
27 BCA, 490.01.68 / 259. 2. 
28 Nebahat Arslan, Kars Türk Ocağı, s. 43. 
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iblağına tavassut buyrulmasını rica ederim”29  şeklinde bir öneri 

sunulmasına karşılık 8 Eylül 1932 tarihinde CHF Katibi Ummumiliği 

Ardahan Türk Ocağı Binasının satılması yönünde ki kararını Kars CHF İdare 

heyetine bildirmiştir.30   

Ardından Ağustos 1933’te Kars Vilayet İdare Heyeti; 

“Ardahan Türk Ocağı binasını devr aldıklarını, binanın 

satılamadığını, satılsa bile değerinin 1000 lira edeceğini, bunun yerine 

binanın Ardahan CHF veya Halkevinde kalmasını,  Ardahan’da binayı satın 

alacak kişilerin bulunmadığını, çünkü halkta bunu satın alacak paranın 

olmadığı, ticaretin bile mübadele ile yapıldığı, Rusların herkesin nakit 

sermayesini çula çaputa çevirdiğini” bildirecektir.31 Bu çalışmalar 

neticesinde Ardahan Türk Ocağı Şubesinin binası dahil mal varlıkları, önce 

CHF Kaza Teşkilatına arkasından kurulan Ardahan Halkevine bırakılmıştır.  

Ardahan Halkevi ve CHF kaza teşkilatına tahsis edilen bu binanın 

sadece bir salonu Ardahan Halkevinin kullanımına açılmıştır. Zaman zaman 

binaya bir ilave yapmak zarureti hasıl olsa da, mali sıkıntılar yüzünden 

oldukça geciktirilmiştir.32 Önce 1938’de yeni halkevi binası yapılması, 

ardından 1939’da bina inşaatı için 20 bin liralık tahsisat istenmesi, halkevinin 

mevcut binasının ihtiyacı karşılamadığını göstermektedir.33  

 Bu konu ile ilgili daha sonra 1940 yılı ilk teftiş raporunda; 

“Bu binanın iki tarafının da ilavelere çok müsait olduğu ve umumi 

merkezden en az 3-4 bin liralık bir yardım yapılması veyahut bu kazada 

mevcut olup icara verilmekte olan fazla binalardan bir ikisinin satılarak 

tutarının bu işe sarfına müsaade edilmesi” gibi tavsiyelerde 

bulunulmuştur.34  Ancak 1940 yılı Temmuz ayı itibariyle, Ardahan’da yeni 

bina yapımı yerine, mevcut halkevi salonu tamir edilerek eski halinden daha 

iyi bir hale getirilmiştir. Bu tamiratın yapılmasının ardından 1947 ve 1948 

yıllarında CHF müfettişlerinin ve Ardahan Halkevi Reisi Münip Bilgili’nin 

29 BCA, 490.01.68 / 259. 2. 
30 BCA, 490.01.68 / 259. 2. 
31 BCA, 490.01.68 / 259. 2. 
32 BCA, 490.01.999.860.1, (11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.65.)  
33 Ali Haydar Soysüren-Ahmet Uyanıker, Ardahan Halkevi Deneyimi ( Misyon ile Gerçeklik 

Arasındaki Mesafe),  s.97.  
34 BCA, 490.01.999.860.1, (11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.68.)  
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teşebbüsleriyle35 ancak 1949 yılında Ardahan Halkevine bazı ilaveler 

yapılabilmiştir. 1949 yılında Ardahan Halkevi başkanı olan Abdurrahman 

Okyay imzalı 5 Aralık 1949 tarihli yazıda binaya ilişkin gayet olumlu bir 

tablo çizilmiştir.  Bu yazıya göre; “yalnız bir salondan ibaret olan ilçemiz 

halkevine üç oda bir aralık ilave edilmekle halkımızın istirahat ve 

çalışmalarımızı sağlayacak mükemmel bir duruma gelmiştir” şeklinde, 

halkevi binası genişletilmiştir.36  

Böylece Ardahan Halkevi binası ile ilgili asıl sıkıntı giderilmiştir. 

Halkevine tahsis edilen bina, bir sahnesi olan büyük bir salondan oluştuğu 

için, Halkevi şubelerinin yıllarca ayrı ayrı çalışma odaları olmamış ve zaman 

zaman belediyedeki iki odadan yararlanılmıştır. İhtiyaca cevap verecek 

durumda olmayan bu binanın yanına ilaveler yapılmak sureti ile halkevinin 

genişletilmesi hususunda sonuç alınmasına rağmen, imkân olursa yeni 

halkevi yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.37 

4. Ardahan Halkevinin İdaresi ve Şubelerinin Faaliyetleri 

Halkevleri bir reis, halkevi idare heyeti ve açılan şubelerin reis ve 

üyeleri tarafından oluşturulmuş bir teşkilatlanma ile yönetilmektedir. 

Halkevleri, Dil Tarih ve Edebiyat, Görsel Sanatlar, Temsil, Spor, Köycülük, 

Müze ve Sergi şubeleri olmak üzere çeşitli alanlarda şubeler açarak 

teşkilatlanmışlardır. Bu şubelerin çalışmaları halkevlerinin süreç içerisinde 

faaliyetlerini oluşturmaktadır. Ardahan Halkevi 1937-1951 yılları içerisinde 

oluşturulan çeşitli şubeler doğrultusunda faaliyetlerini yapmaya çalışmıştır. 

Ancak ilk açıldığı yıl içerisinde, şubelerinin de oluşturulmasına rağmen fazla 

bir etkinlik yapamamıştır. CHF Katib-i Umumiliği 17 Mayıs 1938’de Kars 

Valiliğine ve CHF İl İdare Heyetine gönderdiği yazıda;  Kars vilayeti 

halkevlerinin teftişi sırasında, Ardahan Halkevi’nin 1937 yılında Maraş 

Saylavı A.Tiritoğlu tarafından teftiş edildiğini belirtmiştir. Bu teftiş sonunda 

hazırlanan raporda Ardahan Halkevi’nin çalışmalarının istenilen düzeyde 

olmadığından bahisle CHF İl İdare Heyetinden halkevinin canlandırılması 

için gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye etmektedir.38  

                                                        
35 Ali Haydar Soysüren-Ahmet Uyanıker, Ardahan Halkevi Deneyimi ( Misyon ile Gerçeklik 

Arasındaki Mesafe),  s.101. 
36 Ali Haydar Soysüren-Ahmet Uyanıker, Ardahan Halkevi Deneyimi ( Misyon ile Gerçeklik 

Arasındaki Mesafe),  s.102. 
37 BCA, 490.01.999.860.1, (30.11. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.103.) 
38 BCA, 490.01.999.860.1, s.144. 
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1937 yılında Ardahan Halkevi Reisi Hüseyin Arıklı’dır. Fakat 

Ardahan Kaymakamı’na istifasını vermiş, halkevinin eşyalarını da bir odaya 

doldurmak suretiyle bir nevi halkevini kapatmıştır.39 1939 yılında Ardahan 

Halkevi reisliğini yürüten kişi ise aynı zamanda CHF ilçe teşkilatı reisliğini 

de yürüten Cemal Yıldırım’dır. Cemal Bey halkevi reisi sıfatıyla 9 Kasım 

1939 tarihinde kendisine ait bilgileri CHF Katib-i Ummumiliğine 

göndermiştir. Burada ki bilgilere göre az derecede tahsile sahip olan Cemal 

Bey, mesleğini fırıncı olarak belirtmiştir. Yine kendi ifadesine göre; 1937 

yılı başından itibaren Halkevi reisliği yaptığını açıklamıştır. Bu açıklamalara 

ışığında Cemal Bey’in 1940 yılına kadar Ardahan Halkevi reisliğini 

söylememiz mümkündür.1939 yılında da Ardahan Halkevinde hiçbir 

faaliyetin olmadığı anlaşılmaktadır.40 

Daha sonraki yıllarda halkevinin faaliyetlerinin yeterli seviyede 

olmaması dikkate alınarak Ardahan halkevi reisinin ve idare heyetinin 

değiştirildiğini, yeni halkevi idare heyetinin daha iyi çalışacağı yönünde bir 

tutumun sergilendiği açıkltır. 11 Temmuz 1940 tarihinden itibaren Ardahan 

Halkevinin Reisliğine Yusuf Güngör atanmıştır.  Ardahan Halkevi İdare 

Heyeti bir doktor, bir baytar, iki memur ve bir tüccardan teşkil edilmiştir.41 

Ardahan halkevinde beş şube faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar 

Kitapsaray, Sosyal Yardım, Gösterit, Köycülük ve Kitap şubeleridir. 

Ardahan Halkevinin durumuna ve yaptığı faaliyetlere karşı Ardahan halkının 

yakın ilgisi olduğu görülmektedir.42Ardahan halkevinin reisliğine Yusuf 

Güngör’ün getirilmesiyle beraber, idare heyetine genç ve çalışkan bazı 

elemanlar alınmış ve halkevi eski vaziyetinden kurtulmuş canlığını Ardahan 

halkına göstermeye başlamıştır.43  

CHF Erzurum Bölgesi Müfettişi Ordu Mebusu Dr. Vehbi Demir 30 

Kasım 1940 tarihinde Ardahan Halkevini teftiş etmiştir. Bu sırada Halkevi 

Reisi ve Parti İdare heyetinden Yusuf Güngör’ün kazada bulunmadığını ve 

39 Ali Haydar Soysüren-Ahmet Uyanıker, Ardahan Halkevi Deneyimi ( Misyon ile Gerçeklik 

Arasındaki Mesafe),  s.84. 
40 Ali Haydar Soysüren-Ahmet Uyanıker, Ardahan Halkevi Deneyimi ( Misyon ile Gerçeklik 

Arasındaki Mesafe),  s.85-88. 
41 BCA, 490.01.999.860.1,  (11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu,  s.65;  BCA, 490.01.999.860.1, 

s.144. 
41 BCA, 490.01.999.860.1,  (11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.65.)  
42 BCA, 490.01.999.860.1, (11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.65.)  
43 BCA, 490.01.999.860.1, ( 11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.65.)  
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halkevi reisliğine vekâleten Parti Reisi Cemal Yıldırım’ın baktığını 

belirtmiştir. Vehbi Bey hazırlamış olduğu raporda;  “Parti heyeti ile hükümet 

amir ve memurlarının Ardahan halkevi ile alakaları oldukça mevcut ise de 

halkevinde esaslı bir faaliyet yoktur” şeklinde açıklama yapmıştır.44  

1940 yılının sonlarında Ardahan Halkevinde Sosyal Yardım, Temsil, 

Kütüphane ve Yayım, Spor ve Köycülük şubeleri açıktır. Ancak bu şubelerde 

görevli olan üyelerin faaliyet göstermedikleri anlaşılmaktadır. Halkevi 

şubelerinin Ardahan’ın mevcut şartlarından doğan  işleri yapabileceği ve 

ihtiyacına uygun olduğunu halde çalışmadıkları belirtilmiştir.45  

CHF Katib-i Umumisi ve Erzurum Mebusu Dr. A.F. Tuzer, 5 Nisan 

1941 tarihinde CHF Erzurum Bölgesi Müfettişi ve Ordu Mebusu Dr. Vehbi 

Demir’e gönderdiği yazıda gerek eski bölge müfettişinin gerekse Vehbi 

Bey’in son altı aylık raporlarına göre Ardahan ve Kağızman Halkevlerinin 

durumunu değerlendirerek şu hususlara dikkat çekmektedir:   

“Ardahan ve Kağızman Halkevlerinin iyi çalışmadığını ve bu 

günkü vaziyetleri itibari ile muhite hiçbir faydası olmayan bom 

boş birer teşekkül halinde kaldıklarını müşahede ettik. Bunları 

faal bir hale getirmeyi ve sık sık ikazlarla yol göstermelerle 

çalışmalarını tanzim ve muhtelif şubelerini harekete sevk 

etmeye çalışmanız lazımdır. İhtiyaçlarının tespit edilmesi ve 

merkezden bunların karşılanacağı, işin başındaki kişilerin 

marifetli olmadığı ve onların değiştirilmesi gerektiğini ve 

mühim bir hududumuza yakın olan bu yerlerde canlı bir Halkevi 

faaliyetinin ehemmiyeti üzerinde durulması.”46 

Bölgeye gelen müfettişlerin altı aylık periyotlarla yaptıkları teftişler 

sırasında Kars Vilayeti dâhilinde bulunan halkevlerinin durumu yakından 

incelenmiş ve hazırlanan raporlar sayesinde eksiklikler giderilmeye 

çalışılmıştır. Ne yazık ki tespitler doğrultusunda CHF Katb-i Ummumiliği 

tarafından defalarca yapılan uyarılara karşı bu sorunlar aşılamamıştır. 1941 

yılının ilk altı ayında yine Ardahan Halkevi şubelerinin hiçbir faaliyette 

bulunmadığı üzerinde durulurken, yapılan tek faaliyetin halkevi binasında 

                                                        
44 BCA, 490.01.999.860.1, ( 30.11.1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.103.) 
45 BCA, 490.01.999.860.1, ( 30.11.1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.103.) 
46 BCA, 490.01.999.860.1, s.60. 
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büyük salonun bir köşesinin “Atatürk Köşesi” olarak düzenlenmesi olduğu 

belirtilmiştir. Bu rapora göre; Ardahan Halkevi açıldığından beri halkın 

buraya olan yakın ilgisinin tek nedeni radyo dinlemek ve gazete okumadan 

öteye gitmemektedir.47  

1941 Haziran ayı itibariyle Ardahan Halkevi reisliğine getirilen Dr. 

Mithat Kemal İnanç’ın çalışkan bir kişi olması ve halkevini muhakkak 

surette faaliyete geçireceği vaadinde bulunması, bu halkevinin faaliyetlerini 

arttıracağı yönündeki izlenimleri kuvvetlendirmiş ve açık bulunan şubelerin 

başındaki kişilerden daha fazla çalışmaları istenmiştir. Bu dönemde açık 

bulunan şubeler ve şube reisleri olan kişiler şöyledir: Sosyal Yardım Şubesi; 

Sırrı Şenol, Spor Şubesi; Yakup Ataç, Kütüphane ve Yayın Şubesi; Mustafa 

Erkin (Öğretmen), Köycülük Şubesi; Medet Akçora (Nüfus Memuru).48 

Ardahan Halkevi Reisi Mithat Kemal İnanç ve yeni idare heyeti bu süreçte 

daha çok faaliyet göstereceklerini ve halkevini bugünkü vaziyetten 

kurtaracaklarını ve Ardahan Halkevinde bu dönemde faydalı konferanslara 

başlayacaklarını da belirtmişlerdi.49 

Ardahan Halkevinin 1941 yılı içerisinde en dikkat çeken çalışması 

spor sahası olarak ayrılan arazinin tamamen temizlenerek, sahanın sporun 

bütün dallarını karşılayacak surette tanzim edilmesidir. Spor sahasının 

hazırlanması hususunda Şark Hudut Komutanı General Neşet Akman’ın 

büyük yardımları olmuştur.50  

Ardahan Halkevi çalışmalarının bir düzene girmemesi ve yeterli 

düzeyde çalışma yapamamasının asıl nedeni Halkevi reislerinin sık sık 

değiştirilmesidir. 1942 yılı içerisinde daha önce Köycülük şubesi reisliği 

yapan nüfus memuru Medet Akçora bu göreve atanmış, ancak bu kişi kısa 

sürede bu görevinden alınarak yerine hükümet tabibi Dr. Hüseyin Atabey 

getirilmiştir. Hüseyin Bey’de bir süre sonra müsait olmadığından bahisle 

reislikten çekilmiş ve reisliğe tekrar Medet Akçora getirilmek zorunda 

kalınmıştır. Hüseyin Bey’in müsait olmamasının sebebi hükümet 

tabipliğinin yanı sıra yeni açılan ortaokulda51 öğretmenlik ve Ardahan 

47 BCA, 490.01.999.860.1, ( 10.06.1941Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.56.) 
48 BCA, 490.01.999.860.1, (10.06.1941 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.56.) 
49 BCA, 490.01.999.860.1, ( 10.06. 1941Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.56.)  
50 BCA, 490.01.999.860.1, ( 10.06.1941Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.56.) 
51 “Ardahan Ortaokulu 20.10. 1941 tarihinde açılmıştır.” BCA, 030.10/144.29.10. 
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Belediyesi’nin de tabipliğini yapmasıdır. Bu nedenle gönüllü olarak 

çalışması gereken Halkevi reisliğine vakit bulamamıştır.52 Medet Bey’in 

reisliği sırasında yeni açılmış olan Ortaokul müdür ve öğretmenlerinin 

halkevinde çalışmaları için çaba gösterilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde de 

Ortaokul müdür ve müdür muavini halkevinde görev almış ve diğer şubelerin 

reislikleri de değiştirilmiştir. Bu değişiklikler neticesinde Halkevindeki 

durgunluğun yerine halka faydalı olacak çalışmalara başlanacağı ve bu 

dönemin daha verimli olacağı ümit edilmektedir.”53  

 Ardahan Halkevi reisi Medet Akçora’dan sonra Ortaokul Müdür 

Muavini Zekeriya Ünlü olmuştur.  Zekeriya Bey,  Dil ve Edebiyat Şubesi 

Reisi olan Orta Okul Müdürü ile el ele vererek son altı ay içinde halkevi 

çalışmalarını istenildiği şekilde olmamakla beraber oldukça yoluna koymuş 

ve komitelerin toplantılarını temin etmiştir. Her hafta muntazam 

konferanslar vermeye başlamış ve Köycülük Şubesi Köy gezileri yaparak 

köylüyle temasa geçmiş, diğer komitelerde bu süre zarfında daha iyi 

çalışmaktadır.  Halkevi İdare Heyeti son altı ay içerisinde ancak 6 toplantı 

yapmış ve karar defterine geçirmiştir. Bütün defterleri temiz ve 

muntazamdır. Üye adedinde bir değişiklik yoktur.54 

Ardahan Halkevi 1942 yılının ikinci altı ayında, bütün defterlerini 

temiz ve numunesine uygun olarak tutmuş ve Halkevi İdare Heyeti bir sene 

içinde ancak 14 toplantı yapmıştır.55 Ancak bu yıl içerisinde de Ardahan 

Halkevinin çalışmaları yalnız defterlerin numunesine uygun bir şekilde 

intizama sokulmasından ibaret kalmış ve hiçbir komitenin faaliyet 

göstermediği teftiş neticesi anlaşılmıştır.56 

Ardahan Halkevi ve çalışmalarıyla ilgili 24 Ağustos 1945 tarihli 

Hüseyin Ulusoy’un hazırlamış olduğu teftiş rapora bakıldığında halkevinin 

durumunun çok iyi olmadığı görülmektedir. Raporda Ardahan Halkevi ile 

ilgili şu bilgiler yer almaktadır: 

“Ardahan Halkevinin binası yoktur. Bürolar belediye 

binasında, Temsil ve Kütüphane ayrı bir salonda 

                                                        
52 BCA, 490.01.999.860.1, ( 16.09. 1942 Tarihli CHP Teftiş Raporu.)  
53 BCA, 490.01.999.860.1, ( 16.09. 1942 Tarihli CHP Teftiş Raporu.)  
54 BCA, 490.01.999.860.1, ( 15.05. 1943, Tarihli CHP Teftiş Raporu, “Ardahan Halkevi 05.03. 

1942 tarihinde Vehbi Demir tarafından teftiş edilmiş rapor 1943 Mayıs ayında hazırlamıştır.”) 
55 BCA, 490.01.999.860.1,( 16.09. 1942 Tarihli Teftiş Raporu.) 
56 BCA, 490.01.999.860.1, ( 16.09. 1942 Tarihli CHP Teftiş Raporu.) 
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bulunmaktadır. Kütüphane vardır. Salonu temiz, kütüphaneyi 

düzenlenmiş buldum. Salonda çalışma dışı saatlerde memurlar 

toplanmaktadır. Bu sene üç temsil vermişlerdir. Toprak 

bayramını, Şark Hudut Komutanı Şükrü Kanatlı’nın alakası ile 

çok hararetli bir şekilde kutlamışlardır. Askeri bando bütün gün 

çalmış, köylerden delegeler gelmiş, çadırlarda yedirmiş 

içirmişler, mahalli oyunlar ve şarkılarla eğlenmişler. 

Ardahan’da bulunan Şükrü Kanatlı’yı Halkevi ile çok alakalı 

buldum. Halkevi başkanı Ortaokul müdürüdür. Arkadaşları 

tarafından sevilmekte, diğer memurlarla samimi münasebetler 

kurmaktadır. Bu avantajlarla Ardahan Halkevi’nden müspet 

çalışmalar bekleyebiliriz. Halkevinin Dil Edebiyat, Halk 

Dershaneleri, Temsil, Sosyal Yardım ve Kütüphane kolları 

vardır. İdare Heyetinden Ardahan’da bulunanlarla bir toplantı 

yaptık. Çalışma programı tanzim ettik. Halkevlerinin bilhassa 

halka mal edilmesini, düşünce ve amaçlarımızın halkevi 

tarafından halk yığınlarına mal edilebilmesi için alınabilecek 

tedbirleri münakaşa ettik.”57 

Böylece Ardahan Halkevi ve şubelerinin 1940- 1945 yılları arasındaki 

çalışmaları pek parlak gözükmemektedir. Özellikle halkevi reislerinin, idare 

heyeti ve şubelerinin başında bulunan kişilerin sık sık değiştirilmesi bu 

faaliyetleri aksatmıştır. Kişilerin gönüllülük esasına göre çalıştığı 

halkevinde, çoğu kişi bu özveriyi gösterememiştir.  CHF merkezinden ve 

CHF Vilayet İdare Heyetinden yapılan uyarılarda bir netice vermemiştir. 

Bunun en büyük sebebi maddi açıdan gerekli bütçenin olmayışı ve İkinci 

Dünya Harbinin getirdiği olumsuzluklardır. 

 Ardahan Ortaokul Müdür Muavini ve ardından Ortaokul Müdürü’nün 

halkevi reisliklerinden sonra Ardahan Halkevi Reisi Münip Bilgili 

olmuştur.58  Münip Bey’in halkevi reisliği sırasında yapmış olduğu 

teşebbüslerle halkevinin fiziki şartları oldukça değişmiştir. Daha sonra 1949 

yılında Ardahan Halkevi reisi olan Abdurrahman Okyay, Halkevine yapılan 

ilavelerle Ardahan halkına daha iyi hizmet verileceğini ve çalışmaların 

57 BCA, 490.01.999.860.1, (24.08.1945 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.11.) 
58 Ali Haydar Soysüren-Ahmet Uyanıker, Ardahan Halkevi Deneyimi ( Misyon ile Gerçeklik 

Arasındaki Mesafe),  s.101. 
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mükemmel olacağını belirtmiştir.59 Ardahan Halkevi, bu kapsamda 

faaliyetlerine hız vererek, Dedegül köyünde 23 Mart 1950’de okuma yazma 

kursu açmıştır.60  

4.1. Kitapsaray Şubesinin Çalışmaları 

Halkevlerinin en fazla faaliyet gösteren şubelerinin başında 

Kitapsaray Şubesi gelmektedir.  Kars’ta Türk Ocağı’nın kapatılmasının 

ardından açılan Kars Halkevi sekiz aylık icraatları içerisinde, Türk 

Ocağından kalan ve yeni alınan kitaplarla, 400 ciltlik bir kütüphane açıldığı 

ve kütüphanenin okuma salonunda gece gündüz halka açık bir şekilde hizmet 

verildiği sayılmaktadır.61  Buna rağmen 1935 yılında Kars Halkevine kitap 

mevcudiyeti yeterli bulunmadığı için CHF parti merkezi tarafından çeşitli 

kitaplar gönderildi. Kars Halkevi kütüphanesinin oluşturulmasından sonra, 

kazalarda okuma salonları açılması için yeni kitaplara ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu kapsamda Ardahan halkevinin açılmasını müteakip buraya okuma salonu 

ve kütüphane kurulabilmesi için CHF merkezinden gelen ve farklı konuları 

içeren kitaplar gönderilmiştir.621940 yılına gelindiğinde Ardahan Halkevi 

kütüphanesinin kitap sayısı ve Ardahan halkının okuma hevesinin arttığı 

gözlenmiştir.63 

1943-1944 yılları arasında Kars, Ardahan, Sarıkamış, Kağızman ve 

Iğdır’da Halkevi kütüphaneleri tamamen kurulmuştu.64 Ardahan Halkevinin 

kendisine ait bir binası bulunmadığı için bir kısım büroları Ardahan 

Belediyesinde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalmıştır. Temsil Salonu ve 

Kütüphanesi ayrı yerlerde bulunan, Ardahan Halkevi’nin teftişleri sırasında 

kütüphane salonu temiz, kütüphanesi düzenli bir halde bulunmuştur.  

Kütüphane olarak kullanılan bu salonda çalışma dışı saatlerde memurlar 

toplanmaktadır.65 

Ardahan kazası halkevine ve ona bağlı halkodalarına gönderilen 

kitapların her zaman okuyucuya ulaşmadığı ve bu konuda çeşitli zamanlarda 

                                                        
59 Ali Haydar Soysüren-Ahmet Uyanıker, Ardahan Halkevi Deneyimi ( Misyon ile Gerçeklik 

Arasındaki Mesafe),  s.102. 
60 Cengiz Atlı, Kars Halkevi ve Faaliyetleri,  s.125. 
61 Nebahat Arslan, Kars Türk Ocağı, s.31. 
62 Cengiz Atlı,  Kars Halkevi ve Faaliyetleri, s.104. 
63 BCA, 490.01.999.860.1,  ( 11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.65.) 
64 Cengiz Atlı,  Kars Halkevi ve Faaliyetleri, s.104. 
65 BCA, 490.01.999.860.1, (24.08.1945 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.11.) 
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CHP Genel Sekreterliğine şikayetlerde bulunulduğu, şikayetlerinde çok 

yerinde ve üzücü olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Ardahan Damal 

Bucağına bağlı Çıkora Köyü Başöğretmeni Harun Öztürk 28 Eylül 1949 

tarihinde CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği yazıda yaşanan aksaklıkları 

şöyle anlatmıştır: 

“ Partimizin büyük gayretler sarf etmesiyle vücuda getirilen ve 

birçok masrafların mahsulü olan büyük ölçüde gazete, kitap 

mecmua gibi daha bazı güzel eserler yurdumuzun en ücra 

köylerine kadar ulaşmaktadır. Normal bir surette devam ederek 

halkodalarına gelen bu kıymetli eserler bazı cahil ocak 

başkanları tarafından kıymetlendirilmeyerek hiçbir vatandaşa 

bir fayda sağlamadan ve hatta sahifelerine el sürülmeden paket 

ve sargı kağıdı yapılmakta, diğer bir kısmı da rutubetli yerlerde 

üzerlerini toz ve örümcek ağları örtmekle çürüyüp gitmektedir. 

Köylümüzün kültür seviyesini yükseltmek için mühim bir rol 

oynayacak bu kıymetli kağıt parçaları aksine olarak tahrip 

edilmektedir. Bu yüzden okumak hevesinde olan birçok 

vatandaşlarımızda bu vaziyet karşısında arzularından 

vazgeçmek mecburiyetinde kalarak zaman zaman emellerinden 

feragat ediyorlar. Yukarıda arz ettiğim gibi yurdun en uzak 

köşelerine yayılan ve halkın okuma yazmada ileri bir adım 

atmasında mühim bir yer alan bu eserler hiçbir kıymet ifade 

etmiyor. Bu gibi aksaklıkların düzeltilmesi için icap eden 

tedbirlerin alınmasını ve gereken yerlere yüksek emirlerinizi 

derin saygılarımla arz ederim.”66 

4.2.  Temsil Şubesinin Çalışmaları 

Halkevlerinin asıl gayelerinden birisi ülkenin mevcut durumunu, 

gelişmeleri ve dünyada var olan olayları halka bir şekilde aktarmak ve onları 

bilinçlendirmekti. Bu amacınıda konferanslar düzenleyerek yapabilirdi. Kars 

Halkevinde açıldığı günden itibaren çeşitli konularda konferanslar tertip 

edilmişti. Mesela Ardahan CHF Kaza Reisi Hamit Onat 7 Ocak 1939’da 

Kars halkevi salonunda üç saat süren, “Köy Birliği” üzerine bir konferans 

66 BCA, 490.01/837.307.1. 
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vermiş büyük ilgi görmüştü.67 Halkevlerinin diğer bir faaliyeti de sanatsal 

çalışmaları halka ulaştırarak, kültür alanında bir altyapı oluşturmaktı.  Bu iki 

amacı yerine getiren Ardahan Halkevi’nde 1940 yılı içerisinde beş müsamere 

ve temsil, yedi konferans verilmiştir.68 

Halkevlerinin her gün sayılarının artmasına paralel olarak temsil 

şubelerinin sayısı da artmıştır. 1946 yılında CHF’nın faaliyet gösteren temsil 

şubelerinin çalışmalarını değerlendirdiği raporda, ülke genelinde 179 temsil 

şubesinin olduğunu görüyoruz. Bu raporda temsil şubelerinin çalışmaları 

dört grupta sınıflandırılmıştır. Ardahan Halkevi dördüncü grupta yer alan “ 

zayıf derecede”  temsil çalışmaları yapılan halkevleri arasındadır.69 

Kars Gazetesinin 24 Ocak 1947 tarihinde verdiği habere göre, 

Ardahan Halkevinde Türklerin Orta Asya’dan göçünü anlatan “Akın” isimli 

piyes oynatılmıştır.70  Faruk Nafiz Çamlıbelİn 1932 yılında yazmış olduğu 

bu eser hemen hemen bütün halkevlerinde sahnelenmiştir.71 

 Kars halkevinde Ardahan’ın kurtuluşu ile ilgili 1948 ve 1950 

yıllarında geceler düzenlenmiştir. 1948 yılında Kars Halkevi tarih kolu 

tarafından düzenlenen “Ardahan- Çoruh” gecesinde açılış konuşmasını Lise 

Müdürü Adnan Çakmakçıoğlu ve ardından, Fahrettin Kırzıoğlu “Tarihte 

Ardahan ve Çoruh” adlı konuşmasını yapmıştır. 1950 yılında  yine Kars 

Halkevinde Ardahan, Çıldır, Posof kazalarıyla; Şavşat, Ardanuç ve Artvin’in 

düşman işgalinden kurtuluşunun 28. yıldönümü kutlanmış, gecede Selahattin 

Ertürk ve Fahrettin Kırzıoğlu bir konuşma yapmıştır.72 

Sonuç  

Kars Vilayeti merkez halkevine bağlı olarak açılmış olan Ardahan 

Halkevi, bünyesinde oluşturduğu şubeler vasıtasıyla halkın her konuda 

bilinçlenmesi ve eğitimi için imkânları ölçüsünde çalışmalar yapmıştır. 

Ardahan’ın sosyal ve kültürel yaşamının değişmesinde ve gelişmesinde 

katkısı olan Halkevine birçok meslek grubundan kişiler üye olmuşlardır. 

                                                        
67 Erdal Aydoğan, Doğu’da Bir Kültür Ocağı; Kars Halkevi, s.109. 
68 BCA, 490.01.999.860.1, (  11.07. 1940 Tarihli CHP Teftiş Raporu, s.65.) 
69 Hamdiye Alkan, Halkevlerinde İnkılap Temsilleri 1932-1951, ( Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Ankara Üniversitesi, T.İ.T.E, Ankara 2011, s. 42-43. 
70 Kars Gazetesi, 29 Ocak 1947, sayı: 1495. 
71 Hamdiye Alkan, Halkevlerinde İnkılap Temsilleri 1932-1951, s. 81. 
72  Cengiz Atlı, Kars Halkevi ve Faaliyetleri,  s.68. 
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Ardahan Halkevi bünyesinde Spor, Sosyal Yardım, Temsil, Kütüphane ve 

Yayım, Köycülük Şubeleri oluşturulmuştur. Bu şubeler kendi alanlarında 

çalışmalar yürütmüş, fakat bunların içinde en fazla Spor, Temsil ve 

Kütüphane ve Yayım Şubesi çalışmalarını istikrarlı bir şekilde yürütmüştür.  

Ülke genelinde İkinci Dünya Harbi’nin yaratmış olduğu ekonomik 

sıkıntılar, halkevlerinin gerektiği kadar merkezden ve mahalli parti ve 

belediye teşkilatlarından yardım alamamalarına sebep olmuştur. Ardahan 

Halkevi yıllarca kendisine tahsis edilen Türk Ocağı binasının bir kısmını ve 

Ardahan Belediyesi içerisinde verilen bir okuma salonu ve iki odada 

faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalmış mevcut binaya ek bina yapma 

girişimleri, önce 1940 yılında temsil salonunun tamir edilmesi ardından 1949 

yılında bu salona ilaveler yapılması ile sonuçlanmıştır. CHP Bölge 

Müfettişleri tarafından teftiş edilen halkevinin yeterli bütçeye sahip olmadığı 

ve bu nedenle faaliyetlerini istenilen düzeyde yapamadığı aşikârdır.  

Parasızlığın yanında Vilayet İdare Heyetlerinin, Parti Teşkilatlarının, 

Halkevi Reisi ve İdare Heyetinin kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda halkevi 

çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Halkevinde gönüllülük esasına 

göre çalışıldığı göz önüne alındığında da bu fedakârlığı herkesin yapamadığı 

da ortaya çıkmaktadır.  Ardahan Halkevinin gerektiği gibi çalışamamasının 

nedeni maddi gelirlerinin yeterli düzeyde olmamasının yanı sıra, halkevi 

reislerinin sık sık değiştirilmesidir. Ayrıca Halkevlerinin faaliyetlerini 

yeterince icra edememelerinin sebeplerinden biriside bu yıllarda cereyan 

eden İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılarıdır. 

Savaş nedeniyle halkevlerinde çalışacak birçok insanında askere alınmasıyla 

birlikte, halkevlerinde faaliyetler durmuştur. Dolayısıyla başta Ardahan 

Halkevi olmak üzere ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bulundukları 

bölgenin kendine has bina ve diğer fiziki yetersizlikleri ve bu faaliyetleri 

yürütecek kimselerin azlığı Halkevi çalışmalarını olumsuz yönde 

etkilemiştir. 
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CUMHURİYETTEN BUGÜNE ARDAHAN 

YÖRESİNDE HALICILIK 

Bekir DENİZ 

 Giriş 

Ardahan Anadolu’nun kuzey doğu ucunda bir ilimizdir. Erzurum, 

Artvin, Kars illeri ile Acara Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Ermenistan ile 

çevrilidir. 1992 yılına kadar Kars’a bağlı bir ilçe iken anılan yılda il haline 

getirilmiştir. Yaklaşık 22.000 nüfusa sahiptir.  Şehrin ortasından Kür (Kura) 

Nehri geçer. Şehrin merkezindeki kalenin eteğinden akan Kür Nehri Kars 

sınırlarında Aras Nehri ile birleşerek Gürcistan sınırlarını aştıktan sonra 

Azerbaycan topraklarına girer ve Bakü’de Hazar Denizi’ne (Caspi) dökülür. 

Ardahan’ın merkez ilçe ile birlikte Göle, Çıldır, Damal, Hanak ve Posof’ 

isimli beş ilçesi vardır. 

Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. Yakın zamanlara 

kadar halı ve düz dokuma açısından çok zengin iken günümüzde bu 

geleneğini kaybetmiştir: Cumhuriyet yıllarının ortalarına kadar Terekeme 

halı ve kilimlerinin çok dokunduğu Ardahan’da 1980 yıllarından itibaren 

ORKÖY (Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi) tarafından, ormanlık 

alanlarda yaşayan halkın geçim kaynağını yükseltmek ve ormanlık 

alanlardan uzak tutmak maksadıyla, ormanlık alanlara yakın köylerde halı ve 

düz dokuma yaygı dokutturulmuştur. Bugün dokumacılık terk edilmiş 

durumda ise de her yerleşim yerinde Terekem halıcılık geleneğinin izlerini 

bulmak mümkündür.  

Prof. Dr. Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 

Öğretim Üyesi, Ardahan-Türkiye/Prof. Dr. Of Ardahan University, Faculty of Humanities and 

Literature, Department of Art  History, Ardahan-Turkey, bekrdenz@gmail.com. 

mailto:bekrdenz@gmail.com
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Ardahan halılarını Terekeme Halıları ve Günümüz Ardahan Halıları 

şeklinde iki grupta ele almak mümkündür: Günümüz Ardahan Halıları 

Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır yöresi halıları ile geçmişten gelen ortak 

kültüründen dolayı yakın benzerlikler taşır. Ancak, Ardahan yöresi halıları 

malzeme, teknik, renk ve desen açısından kendine has özelliklere sahiptir. 

Ardahan’ın kaynaklara göre, Milattan Önce VI-VII. yüzyıllarda 

Hunların Batıya doğru hareketleri sonrasında buralara yerleşen “Ural-Altay 

dil ailesine mensup Kıpçaklara bağlı Arda Boyu mensupları tarafından 

kurulduğu sanılmaktadır1. Bugün de Ardahan’ın içinden geçen Kür (Kura) 

Nehrinin bu iskân hareketinde payının bulunduğu kabul edilmektedir2. 

Büyük Selçukluların İran’ı ele geçirmesinden sonra Tuğrul Bey 

zamanında İbrahim Yinal komutasındaki Türkler bölgeye yerleşmeye 

başlamış, önce Azerbaycan, sonra da Gürcistan ve Çıldır’ı ele geçiren 

Selçuklular, 1067 yılında yani Türklerin Anadolu topraklarına sahip olduğu 

Malazgirt Zaferi’nden bir süre önce bu yörede hâkim güç haline gelmiştir3. 

Nitekim Anı (Ani) ören yerindeki Manucehr Camii, Sultan Alparslan 

döneminde, Anadolu’nun fetih tarihi kabul edilen 1071 yılından çok daha 

önce, 1064 yıllarında inşa edilmiştir. 

Tarihçilerin ifadesine göre, “Çıldır’la birlikte Ardahan halkı içerisinde 

çoğunluğu meydana getiren Oğuzların Karapapak Boyundan gelen 

Terekemelerin, zaman zaman başka adlarla da olsa bu yöreleri hâkimiyeti 

altında bulunduran devletlerin şemsiyesi altında kalmasına rağmen, yörenin 

bu etnik yapısı, hemen hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir”4. 

Ardahan, yakın tarihlere kadar Kars’a bağlı bir ilçe merkezi iken, 1992 

yılında il haline getirilmiştir5. 

Ardahan yöresinde halkın büyük bir bölümü kendisini “Terekeme” 

veya “Karapapak” diye tanımlar ve Kıpçak soyuna bağlar: Kafkaslardaki 

Şeyh Şamil isyanı ve eskilerin “93 Harbi dediği” 1867-68 Osmanlı-Rus 

Savaşı’ndan sonra Kafkaslardan çok sayıda Türk Anadolu’ya göç etmek 

                                                        
1 Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, C. I, İstanbul, 1953, s. 17-29; Mehmet Önder, Şehirden Şehire 

Anadolu, Ankara, 1995, s. 54 
2 Hamza Gündoğdu, Kaleler ve Kuleler Kenti Ardahan, Ardahan Valiliği Yayınları, Ardahan, 

2000, s. 6-7.  
3 Enver  Konukçu, Ardahan Tarihi, Ankara, 1999, s. 47. 
4 Konukçu, Ardahan Tarihi, s. 47. 
5 Gündoğdu, Kaleler ve Kuleler Kenti Ardahan s. 6.  



Bekir DENİZ 

439 

zorunda kalmıştır.  Anadolu’nun birçok yerindeki gibi bu göçmenlerin bir 

bölümü de Ardahan ve çevresine de yerleşmiştir. Bugün kendisini “muhacır” 

diye tanımlayan bu insanların torunları Kars merkez ile Kars’a bağlı Selim, 

Kağızman, Ardahan, Şavşat, Ardanuç, Borçka (Artvin) çevresinde 

yerleşiktir. Terekemelerin (Ahalteke yörükleri) çoğunluğu bugünkü 

Gürcistan sınırlarına yakın bölgelerde ve Türkiye’nin Gürcistan sınırındaki 

Vale ve Ahılkelek Kasabası, Artvin sınırındaki Acara (Karisat) Bölgesi’nde 

ve Azerbaycan sınırındaki Karapapak-Borçalı Vilayeti çevresinde 

yaşamaktadır. Asıl ana vatanları Gürcistan’dır.  

Türkiye de veya dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Karapapak-

Terekemeler 1917 yılındaki Bolşevik İhtilalinden sonra Ruslar tarafından 

parçalanıp, yurtları ellerinden alınarak ahalisi yersiz-yurtsuz bırakılmış ve 

sürgün edilmiştir. 1940 yıllarında ikinci kez sürgüne maruz kalmışlar ve 

kaçabilenleri “anılan bölgelerde sözlü tarih derlemeleri usulüyle” yerinde 

yaptığımız araştırmalara göre, Türkiye sınırındaki Kars, Ardahan, Ağrı, 

Iğdır, Artvin gibi Gürcistan sınırı yakınındaki illere yerleşmişlerdir. 

Özellikle Aktaş (Çıldır-Ardahan) Bölgesinden Anadolu’ya girenler Çıldır, 

Ardahan ve Göle yöresine, Gürcistan kapısı diye de bilinen Türkgözü 

Kapısından Posof’a (Ardahan), buradan dağ yolundan geçerek bugün Artvin 

ve Artvin’e bağlı Şavşat, Ardanuç, Borçka, Batum, Hopa ve Arhavi 

çevresine; bu yörelerden de kara veya deniz yoluyla ulaşabildikleri, o 

dönemki Gürcistan sınırını aşarak Artvin çevresindeki diğer köylere 

yerleşmişlerdir. Özellikle Acara (Karisat) ve Batum üzerinden gelenler Posof 

(Ardahan) ile Şavşat (Artvin) arasındaki yüksek rakımlı dağlık bölgelerde 

yerleşik bulunan Şavşat, Ardanuç, Borçka ve çevresine erişmişlerdir. Bugün 

de bu bölgedeki dağlık alanlarda yaşamaktadırlar. Gürcistan sınırındaki 

Arsiyan, Demirkapı, Macarul Yaylaları bu bölgede yerleşik Karapapakların 

bahar ve yaz aylarında bir araya geldikleri Rus ve Gürcülerin elinden 

kurtuluşlarını kutladıkları yerlerdir. Günümüzde halk arasında, “Gürcistan 

ile Türkiye sınırındaki “Demirkapı” isimli yayladan o dönemlerde kaçak 

yollarla Türkiye’ye sığınışları” halen yaşlılar arasında bir efsane halinde 

anlatılmaktadır6. Bugün anılan yerleşim yerlerine bağlı köylerin yarıdan 

6 Şavşat’a bağlı Çoraklı- Köyü’nden (Kuntula) Yusuf Ağır (65 yaşında, Köy Muhtarı), Ahmet ilgin 

60 yaşında (İlkokul mezunu), Serhat İlgin (25 yaşında, Üniversite mezunu), Şalcı Köyü’nden Ali 

Sarıoğlu’nun (70 yaşlarında emekli Lise Öğretmeni) 20.05.2019 tarihinde şifahen verdikleri 

bilgilere göre. 



İstiklâlinin 100. Yılında ARDAHAN 

440 

fazlası Ahıska Türküdür. Kendisini Terekeme veya Karapapak ismiyle 

tanımlayan bu insanlar halen yörede halı ve düz dokuma yaygı dokumaya 

devam etmektedir. 

Ardahan’da halkın bir kısmı da kendisini “yerli” diye niteler: Yerliler 

kendilerinin Türklerinin “Oğuz Boyundan geldiğini ve Sultan Alpaslan ile 

birlikte Anadolu’ya göçtüklerini ve o dönemde Kuzey Doğu Anadolu 

Bölgesi’ne yerleştirildiklerini kabul ederler. Bir kısmı da kendisini Oğuz 

Boyuna mensup saymakla birlikte “Türkmen” diye isimlendirir. Özellikle 

Hanak ve çevresi yörede “Türkmen” diye anılır. Ayrıca yörede, sözlü tarih 

araştırmalarında elde ettiğimiz verilere göre Selçuklu döneminden bugüne 

gelebilen Hoçvan (Koçvan) ve Mamalu Aşiretlerine mensup insanlar da 

yaşamaktadır7. 

Yörenin halı dokuma geleneği “Kafkas ve Terekeme Halıcılığına” 

dayanır. Ancak, 1970 yıllarında dönemin Ticaret Bakanlığınca organize 

edilen “Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi” (ORKÖY) tarafından 

yapılan çalışmalarda, gelenekli dokuma usullerinden vazgeçirilerek, halka 

pamuk ip kullanma ve sentetik ip boyama tekniği öğretilmiş; yurdun başka 

yerlerinden getirilen usta öğreticiler aracılığıyla, Ardahan halı ve düz 

dokumaları yerine, usta öğreticilerin bildiği ve yurdun değişik yörelerine ait 

desenler ve boyama yöntemleriyle halı ve düz dokuma yaygılar 

dokutturularak gelenekli halı ve düz dokuma yaygılar yerine yeni dokumalar 

yaptırtılmıştır: Sonuçta halk arasında “eski ve yeni halıcılık” tabiri ortaya 

çıkmıştır. Bu arada halk elindeki Kafkasya yöresinden göçler yoluyla 

getirilen ya da göçebelik döneminden kalan eski halı ve düz dokumalarının 

büyük bir bölümünü, eskiyi elinden çıkartmak, yeni, modern bir halıya 

kavuşmak ümidiyle halı toplayıcılarına satmıştır. 

Her ne kadar ORKÖY aracılığıyla halı dokuyuculuğu devlet eliyle 

yaptırıldıysa da gelenekli Türk halıcılığı unutturulmuş; halkın büyük bir 

bölümü geleneklerinden vazgeçmemiş, kooperatife halı dokuyanlar ve 

dokumayanlar şeklinde ikiye ayrılarak geleneği devam ettirmek isteyenler 

eski usul halıcılık anlayışlarını sürdürmüşlerdir. Devlet eliyle yapılan bu 

faaliyet sonrasında bugün yörede halıcılık yok denilecek kadar azalmıştır. 

                                                        
7Her iki yörük grubu da Ardahan’dan Yozgat yöresine kadar uzanan geniş bir alanda yerleşim 

yerlerine sahiptir. Bkz. Bekir Deniz, “Yöre Özellikleriyle Yozgat Kilimleri”, E.Ü. Arkeoloji-Sanat 

Tarihi Dergisi, C.V, İzmir, 1990, s.48-49. 
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Yine de hâlâ evlerde ve camilerde gelenekli halı ve düz dokuma yaygı 

örneklerini bulmak mümkündür.  

Bu makalemizde, Yöre düz dokuma yaygılarla ilgili bir tez ve bu 

tezden üretilen bir makale mevcutsa da8, Anadolu-Türk Halıcılık tarihinde 

ilk kez 2020 yılında Ardahan yöresi halılarını bir makale kapsamında ele alıp 

tanıttık ise de, yayım sırasında halk bilimi derleme yöntemiyle yaptığımız 

bazı ifadeler ve Sanat Tarihi yöntemleriyle anlattığımız bilimsel yöntemlerin 

editör tarafından değiştirilmesi sebebiyle, yeniden bir makale halinde 

yayımlamayı gerekli gördük9. 

Biz bu makalemizde düz dokuma yaygıları değil, yöre halıcılığını ele 

alıp örnekleriyle anlatmayı planlıyoruz. Yöre dokumaları hakkındaki bu 

araştırmamamızda, bir kitap boyutunda hazırlık aşamasında bulunduğumuz 

Terekeme halılarını değil de Cumhuriyet döneminden bugüne kadarki 

Ardahan halılarını örnekler ve onlara ait fotoğraflar eşliğinde tanıtmaya 

gayret edeceğiz10.  

 Cumhuriyet Dönemi Ardahan Halıları 

Ardahan ve yöresinde halı hem bir yer sergisi hem de çeyiz amacıyla 

dokunur. Bu bir gelenektir: Çıldır yöresinde gördüğümüz gelin evlerinde 

genellikle halı çeyiz amacıyla dokunmakta ve düğün öncesinde yeni evlilerin 

oğlan tarafının odasına ya da yeni evlilerin evliler için hazırlanan eve 

serilmektedir11.  

Yörede, Cumhuriyet döneminden evvel giyim eşyaları “kuyu” ya da 

“kıyı” denilen ve ayak yardımıyla çalışan yer tezgâhında (pedallı tezgâh) 

8 Mevlüt Kaplanoğlu, Ardahan Yöresi Düz Dokumaları, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2010; Mevlüt 

Kaplanoğlu, “Ardahan Yöresi Düz Dokumaları”, Arış, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma 

Sempozyumu Özel Sayısı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2012, S.7, s. 36-41.  
9 Bekir Deniz, “Ardahan Yöresi Halıları”, Ardahan Değerlemeleri-2, Değerler, Potansiyeller ve 

Yaklaşımlar, Ed. İhsan Kurtbaş, Nobel Yayınevi, Ankara, 2020, s. 121-139. 
10Ardahan, Kars ve Artvin yöresindeki Terekeme halı ve düz dokuma yaygılarıyla ilgili 

araştırmalarımız altı yıldan bu yana halen devam etmektedir.  
11 Halkın edindiğimiz bilgilere göre, Çıldır yöresinde eskiden düğünlere en az 500-1000 atlı misafir 

davet edilirdi. Düğünde önce âşıklar saz çalıp şiirler söyler, ardından da atışırlardı. Âşıklar arasında 

düğünden bir gün öce ve düğünden sonra üç gün boyunca saz çalıp şiir söyleme geleneği vardı. 

Günümüzde de düğünlerde âşık çağrılıyor ve “âşıklı düğün” geleneği yaşatılmaya çalışılıyorsa da 

bu gelenek giderek azalmaktadır (Aslen Çıldır’a bağlı (Ardahan) Eşmepınar Köyü’nden olan ve 

Ardahan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Sayın Suat Vural’ın Ekim 

2019 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre). 
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dokunuyordu.  Günümüzde bir tek örneğini dahi bulamadığımız, insanların 

yakın zamana kadar sakladıkları bu aletleri zamanla kırıp odun haline getirip 

yakmaları sonrasında örnekleri de tükenmiştir. Söz konusu bu tezgâhlarda 

bez ayağı teknikli düz dokumalar (kumaş) yapılıyordu ve dokunan ürüne 

“yapınca” adı veriliyordu. Yapınca da geçme ipleri (atkı) “kılıç ağacı” diye 

tabir edilen, bir yüzü bıçak şekilli ağaç aletle sıkıştırılıyordu (Foto.1- 4).  

Yapınca genellikle yün veya ketenden dokunurdu. Bu dokumadan iç 

çamaşırı (don, gömlek), ceket ve pantolon dikilirdi. O dönemlerde don 

gömlek gibi iç çamaşırına “İngiliz pantolonu” denirdi. Halk arasında 

bacakların dizden aşağısı dar ve topuk hizasında düğmelenen pantolona da 

köylere göre değişik isimler alsa da “pantur, pontur, zılga şalvar (pantolon), 

Atatürk pantolonu, İngiliz Pantolonu” adı verilmekteydi. Günümüzde sadece 

Şavşat’a bağlı (Artvin) Tepeköy Müzesi’nde örneğini bulabildiğimiz bu 

pantolonlar artık yapılmıyor ve giyilmiyor (Foto.1-2). 

Ceket, yukarıda adını zikrettiğimiz yer tezgâhlarında, ince iplikten çift 

büküm tekniğiyle eğrilmiş, “şal” adı verilen ince bir kumaştan yapılırdı: 

Yapınca dar uzun parçalar halinde dokunur, sonra bu parçalar birbirine 

eklenerek dikilir ve isteğe göre kesilerek ceket haline getirilirdi. Ayrıca 

yapıncadan pantolon ve yelek de dokunurdu12 (Foto. 3-4).  

Şal dokuma çobanların karda ve yağmurda ıslanıp üşümemesi ve sıcak 

tutması için yapılırdı. Şal kumaşından ayrıca kadın ve erkek elbisesi de 

dikilirdi. Dokumada özellikle, kar ve yağmur sularını sızdırması ve kumaşın 

üzerinden kayıp aşağı akması için, keçi kılı gibi sert ve yüzeyi pürüzlü ve 

kaygan duran, siyah veya kahverengi doğal koyunyünü tercih edilirdi13 

(Foto.1- 4). 

Halı ve diğer düz dokumalar ağaçtan yapılmış sarma tezgâhlarda imal 

edilirdi. Halı tezgâhına, hemen her köyde halen “dezgâh” denmektedir. Halı 

                                                        
12 Sulakyurt Köyü’nden (Ardahan) Recep Aktaş, -85 yaşlarında, okuma yazması var- 05.05.2016 

günü şifahen verdiği bilgilere göre (Kendisi görüşmemizden sekiz ay sonrasında vefat etmiştir), 

Tepe Köy’den Birgül Güllüdağ’ın, (48 yaşında, okuma yazması yok), Nisan 2017 tarihinde, 

Hasköy’den Fatma Şentürk (90 yaşında, okuma yazması yok), Lütfi Yılmaz (71 yaşında, okuma 

yazması var) ve Ülfi Yılmaz’ın (75 yaşında, okuma yazması var) 13.10.201 tarihinde şifahen 

verdiği bilgilere göre.   
13 (Hasköy’den-Bağdeşen (Ardahan), Fatma Şentürk’ün (90 yaşında okuma yazması yok), Lütfi 

Yılmaz (71 yaşında okuma yazması var) ve Ülfi Yılmaz’ın (75 yaşında okuma yazması yok) 

13.10.2018 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.  
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ve düz dokuma yaygılar Tepeköy’deki gibi komşular arasında özellikle kış 

aylarında imece usulü ile dokunurdu14.  

Eskiden ve günümüzde Ardahan yöresinde dokunan halılarının 

malzemesi yündür. Yün halkın kendi beslediği koyunlarından elde edilir. 

Yörede genellikle kara koyun beslendiğinden haliyle dokumaların çözgü ve 

atkıları da doğal kara koyunyünündendir. Desen ise beyaz ve boyalı ipten 

yapılır.  İyi halılar kara koyunyününden boyanmadan, kendi renginde 

dokunurdu. Çözgü kendi renginde (beyaz veya siyah) bırakılır. Beyaz 

renkliler genellikle kırmızı ile boyanırdı. 

Cumhuriyet döneminin başlangıcından beri Ardahan halıları tamamen 

önceki dönemlerin geleneğine bağlı kalınarak üretilmektedir: Dokuyucuların 

verdiği bilgilere göre, “eskiden her köyde halı, kilim dokunur ve keçe 

yapılırdı. Ama özellikle Çıldır’a bağlı Kayabeyi Köyü keçeciliği ile ünlüydü. 

En iyi keçe ustaları bu köyden çıkardı. Ustalar Ardahan ve Artvin merkez ile 

Artvin’e bağlı Şavşat ve Ardanuç (Artvin) ilçeleri ve bunlara bağlı köylerde, 

köy köy dolaşmak suretiyle yapılırdı15. 

Ardahan halıları eskiden daha çok “Kinzot” diye bilinen bugünkü 

Damal ilçesi ile o tarihlere kadar “Hurtula”, bu tarihlerden sonra “Bağdaşen” 

diye anılan bugünkü Hasköy (Yalnızçam-Has Köy) ve Sulakyurt (Sarzap) 

Köyünde dokunuyordu. Bu yerleşim yerleri 1970-1980 yıllarında birer halı 

atölyesi gibiydi: Yaşlı dokuyucuların verdiği bilgilere göre, “1970 yıllarında 

ilk kez Hasköy-Bağdeşen Köyü’nde Orman Bakanlığınca ORKÖY (Orman 

Köylerini Kalkındırma Kooperatifi) kurulmuş ve Hasköy merkez yapılmıştı. 

Aslında “ormancılığı yaygınlaştırmak ve orman ürünlerini değerlendirmek” 

maksadıyla kurulan bu kooperatif, aynı yıllarda başta Almanya olmak üzere 

Avrupa ülkelerine işçi gönderilmeye başlandığında yurt dışına işçi 

göndermek için de faaliyet göstermiş, ardından da yeniden Orman ürünlerini 

değerlendirmek için kullanılır hale getirilmiştir. Bugün ise hiçbir faaliyeti 

bulunmamaktadır. Halı dokumaya özendirilen köylüler de, camilere halı 

serme geleneğinin de bitmesi ve ardından dokudukları halı ve düz dokuma 

yaygıları satacak yer bulamayınca, halı dokumayı bırakmış, böylece halı ve 

14 Tepeler’den Birgül Güllüdağ’ın, (48 yaşında, okuma yazması yok) ve oğlu Kadir Güllüdağ’ın 

(20-25 yaşlarında üniversite mezunu), Nisan 2017 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.    
15 Tepeler’den (Ardahan) Birgül Güllüdağ’ın (48 yaşında, okuma yazması yok), Nisan 2017 

tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre. 
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düz dokuma yaygı dokuma ve dokutturma geleneği de terk edilmiştir16 (Foto. 

5-7). 

Ardahan ve çevresinde eskiden halı ve düz dokuma yaygı dokumak 

bir gelenekti: Her genç kız dokumasını bilirdi. Halılar sadece evde veya 

komşuda bulunan eski halılarla bakılarak dokunurdu. “Halı dokumak” 

kelimesi “halı örmek” şeklinde ifade edilirdi. 1970 senelerinden itibaren 

köylerde kooperatifleşme başlandığında eski gelenekler unutulmuş, 

kooperatif aracılığıyla yeni halı ve halıcılık terimleri ortaya çıkartılmıştır. 

Bugünkü 50 yaşlarına gelmiş nesil de yalnızca 1970 yıllarında adı geçen 

kooperatifçe kendilerine öğretilen halıcılığı ve halıcılık terimlerini 

hatırlamaktadır.  

Yörede yün halıya “ana yün halı” (her yanı yün) denir. Yün tarağında 

tarama ve temizleme işlemine “yün atma” ismi verilir. Yün temizleme işlemi 

yün tarağı ile yapılır. Yün tarakları piramit şeklinde çakılan ahşaptan 

yapılmış, çivilerin sivri uçları yukarı gelecek şekilde ahşap üzerine çakılmış 

bir alettir (Foto.8). Bugün sadece eski dokuyucular veya şehirdeki eski hayatı 

nostaljide yaşatmaya veya hatırlatmaya çalışan lokanta vb. dükkânlarda 

mevcuttur.  

Yünün eğrilmesinde “teşi” (iğ) kullanılır. Teşi’nin dönmesini 

sağlayan ağırlığa “ağırşak”, ağırşağın üst tarafındaki ipin takıldığı çengel 

şekilli demir başlığa da “teşi başlığı” denir. Dokuma sırasında kirkit ve 

bıçaktan faydalanılır. Ancak, Gürcistan sınırındaki Aktaş Kapısı yanında 

bulunan Kayabeyi Köyü ve Çıldır’daki gibi eskiden kirkite “höve” de 

denilmekteydi (Foto. 9). 

Eskiden bez ayağı dokumaya “yapınca” denirdi (Foto.1-4). Kilim 

dokuma “kilim döşürme” (kilim düşürme), cicim dokumaya “cecim”, zili’ye 

“zılo”, sumak dokumaya da “hiskeçin” denirdi. Kırçıllı ipe “kırçıl”, abrajlı 

(aynı rengin değişik tontaki iplerle dokunması) dokumaya da “alaca” adı 

verilirdi. 

Yörede bugün de daha çok kahverengi ve kara koyun 

yetiştirilmektedir. Bu nedenle atkı ve çözgü yünleri kara koyunyünündendir. 

Hasköy’de-Bağdeşen (Hurtula) tezgâha dik gerilen iplere bugün de “tel” 

                                                        
16 Bağdaşen Köyü’nden Aslan Alkan’ın (60 yaşlarında, okuma yazması var) ve eşi Nuran Alkan’ın 

(55 yaşında, okuma yazması var) 13.06.2018 günü şifahen verdiği bilgilere göre.  
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denilmektedir. Halıların kalitesi tezgâha gerilen tel sayısına göre artar veya 

eksilir. Dokumada “çift düğüm veya ilme-ilmek” denilen “Türk düğüm 

tekniği” kullanılır. Dokuma sırasında halkın “kerkit” dediği kirkitten, düğüm 

iplerini kesmek için de makastan yararlanılır. Kirkit ve makas demirden 

yapılır (Foto. 9).  

Halk arasında dik iplere “arış”, yan atılan iplere de “uzatma” denir. 

Ancak zaman içinde, muhtemelen usta öğreticiler vasıtasıyla bu isimler 

unutturulmuş, “atkı ve argaç” tabirleri yaygınlaşmıştır. Uzatmalar 

1970’lerden önce sadece yünden yapılırken. Kooperatifin dokutturduğu halı 

ve düz dokumalarla pamuk kullanmak yaygınlaşmış; o yıllarda zorunlu 

olarak kullanıldığı için daha sonrasında da moda haline gelmiş ve 

yaygınlaşmıştır. 

1970 tarihlerine kadar yörede desenler ezbere dokunuyordu. Halkın 

verdiği bilgilere göre, anılan yıllarda sadece Hasköy’de 20-25 tane dokuma 

tezgâhı vardı. Halk 1970 yıllarına kadar desen kağıdına çizilmiş desenleri 

bilmediğinden Kooperatif tarafından 1970’lerde desen kağıdına çizilmiş 

motiflere bakılarak dokuma tekniği öğretilmiştir. O dönemlerde kooperatife 

halı dokuyan eski dokuyucuların verdiği bilgilere göre, “boyanmış ip ve 

desenler kooperatif başkanınca getirilmekte ve dokuyuculara 

dağıtılmaktaydı. Dokunan halılar vakti geldiğinde kooperatif tarafından 

toplanıp götürülüyor, dokuyuculara da kâr payı veriliyordu”17.  

Yörede yakın zamanlara kadar halı ve düz dokuma yaygılar “dezgâh” 

denilen ahşaptan yapılmış sarma tezgâhta dokunurdu. Halı tezgâhına halı ve 

düz dokuma yaygılar köyde komşular arasında özellikle kış aylarında imece 

usulü ile dokunurdu18. Günümüzde halk arasında mengeli demir tezgâhlar 

kullanılmaktadır. Bir dokuma tezgâhında halk arasındaki söylenişiyle, “alt 

ve üst tevni (bazı), mengene, eğri demir (kol demiri), hüce (kücü)-kücü ağacı 

ve ardı ağacı (varan-gelen)” bulunmaktadır. Çözgülerin arasını açmak için 

de “kılıç” tan yararlanılır. Ayrıca, geçme (atkı) pedallı tezgâhlarda ise kılıç 

adı verilen ahşap aletle sıkıştırılmaktaydı.  

17 Bağdaşen Köyü’nden Aslan Alkan’ın (60 yaşlarında, okuma yazması var) ve eşi Nuran Alkan’ın 

(55 yaşında, okuma yazması var) 13.06.2018 günü şifahen verdiği bilgilere göre.  
18 Tepeler’den Kadir Güllüdağ’ın (20-25 yaşında, üniversite mezunu), Nisan 207 tarihinde şifahen 

verdiği bilgilere göre. 
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Yörede halının zeminine ve zemin rengine “toprak” denir. Zemin 

desenine, muhtemelen kiliseye benzetildiği için “kilise”, köşelere “koltuk”, 

geniş kenar suyuna (bordür) “geniş kenar”, dar kenar suyuna da muhtemeldir 

ki halının başlangıç ve bitiş yerindeki dokumanın teknik güçlüğünden dolayı, 

“gelin boğan” adı verilmektedir.  

Eskiden gerek yer tezgâhında (kuyu), gerekse halı veya kilim 

tezgâhında kullanılan çözgü ve uzatma (argaç) ipleri genellikle siyah veya 

kahverengi koyunyününden, yünün kendi renginde, boyanmadan (saf) 

kullanılırdı. Sadece kırmızı renk kök boya ile renklendirilirdi. Diğer renkler 

hazır boyanmış halde satın alınan iplerden yapılırdı:Akı ve çözgü dışındaki 

ipler “kök boya” denilen doğal malzeme ve bitkilerden elde edilen boyalarla 

renklendiriliyordu. Mesela kırmızı renk kök boyadan, kahverengi soğan 

kabuğundan yapılırdı. Daha sonra şehirden alınan boyalar kullanılmaya 

başlamıştır. Pantur (pantolon) bile paket boyalarla boyanmaktaydı19. Daha 

sonraları şehirden alınan boyalar kullanılmaya başlanmıştır20. İplerin tamamı 

evde boyanırsa tüm ipler “şehirden satın alınan paket boya” ile boyanırdı: 

Kırmızı rengin elde edilmesinden sonra geriye kalan su içine paket boya 

katılarak tekrar kaynatılır. Kaynatmadan evvel suyun içine “şep” (şap) ilave 

edilir ve rengin yeni katılan boyanın rengine dönüşmesi ve sabitleşmesi 

sağlanırdı. Böylece halının, hangi renkte boyanırsa boyansın, sonradan 

“açılama” ya (kelleşme) uğramayacağı kabul edilirdi.  

Kooperatife halı dokuyanlarda kooperatif başkanı veya kooperatif 

boyanmış hazır ip getiriyorlardı ya da paket boya kullanılıyordu. Doğal boya 

kullanmıyorlardı. Halkın ifadesine göre, “Kooperatif yöneticileri kendilerine 

halı dokutuyorlarsa ya da iyi halı dokutturmak isterlerse halıyı çok renkli 

dokutturuyorlardı. Bazen siyah veya kahverengi koyunyünü saf halde, 

boyanmadan değerlendiriliyordu.  

Köylerde kooperatif kuruluncaya kadar “duvar halısı, sedir halısı, 

namazlık halısı, yastık halısı ve minder halısı”, kilim, hırsek (tülü-geve-

hopan) tipleri dokunurken 1970’lerden sonra “döşeme halısı, yer halısı, 

                                                        
19 Tepeler’den Birgül Güllüdağ (48 yaşında okuma yazması yok, Nisan 2017 tarihinde verdiği 

bilgilere göre) ve Sulakyurt Köyü Camii imamı Sayın Erdoğan, Yılmaz’ın (1970 doğumlu. Sosyal 

Bilimler Fakültesi mezunu), 08.10.2018. tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre. 
20 Sulakyurt Köyü’nden, Recep Aktaş ‘ın-75 yaşlarında, okuma yazması var- 05.05.2016, Erdoğan 

Yılmaz’ın- Köy imamı, 1970 doğumlu. Sosyal Bilimler Fak. Mezunu- 08.10.2018 tarihinde şifahen 

verdiği bilgilere göre. 
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duvar halısı, yastık halısı, minder halısı, torba halısı” gibi yeni halı tipleri 

ortaya çıkmıştır (Foto. 10-22). 

Yörede hırsek dokuma daha çok duvarı süslemek ve soğuktan 

korunmak için duvara asılırdı21. Yakın zamanlara kadar Ardahan-Ardanuç 

yolu üzerinde bulunan ve Ardahan’a 25 km. uzaklıktaki Has Köy 

(Yalınızçam) ve merkeze bağlı Sulakyurt Köyü halı dokuma merkeziydi. 

Köyde Hırsek (tülü), halı ve düz dokuma yaygılar imal edilmekteydi. 

Abdülhamit Şentürk evinde bulunan hırsek yaklaşık 150 yıllıktır. Keçi, 

kılından (tiftik) dokunmuş olan hırsek halı ve kilim karışımı bir dokumadır. 

325 x 100 cm boyutlarındadır. Kendisine dedesinden kalmıştır. O’na da 

köyün ağası tarafından hediye edildiği sahibince ifade edilmektedir. 

Döneminde duvar halısı (duvar süsü) şeklinde kullanılmaktaydı.  

Halı ya da kilimden dokunmuş küçük yastıklara “meneh” denir. 

Meneh’in içine yumuşaklık sağlaması için ot veya saman basılırdı 

(doldurulur) (Foto. 10-11). Yer halıları (taban halısı) 1970 yıllarında moda 

haline gelmiştir. Anılan yıllarda ve günümüzde döşeme halıları (taban halısı) 

400-500 çift, duvar halısı 300-500 çift, yastık halısı da 120-150 çift telden 

(çözgü) dokunmaktadır (Foto.12-18).   

Ahıska’dan gelen Tepeler Köyü halkı yakın zamanlara kadar keçe, 

halı ve düz dokuma yaygı sergi için kullanmaktaydı. Yine yakın zamanlara 

kadar Çıldır’a bağlı Kayabeyi Köyü’nden gelen keçeciler köyde keçe 

yaparlardı. Kayabeyi Köyü’nden gelen bu gezici keçeciler kendi köylerinde 

ve çevre köylerde desenli tepme keçe yapmakta çok maharetli idiler.  

Yörede dokumak kelimesi “örmek” kelimesi ile ifade edilir. Halı ve 

kilim hem yere serilir hem de soğuktan koruması için duvara asılırdı. Yazın 

kaldırılan halı ve kilim zenginlik alametinin yanı sıra başlıca çeyiz 

malzemesiydi.  

Yörede halı düz dokumanın motifine “desen” veya “nakış” denir. 

Nakış eskiden ezbere dokunurdu. 1970’lerden sonrasında ORKÖY 

kooperatifince kağıtlara çizilmiş desenlere bakılarak doluma yapmak 

21 Hasköy’den Zekeriya Şentürk’ün (45 yaşlarında, İlkokul mezunu) 13.06.2018 günü şifahen 

verdiği bilgilere göre. 
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zorunlu hale getirilmiştir. Halk arasında çözgü ipine “uzatma”, atkı ipine 

“geçme”, düğüm ipine de “ilmek” denir. 

Anadolu’da ve Ardahan’da taban halısına “döşeme halısı”, sedir 

halısına da “seki halısı” denir. Her iki halı grubu da kare veya geometrik 

şekilli küçük göbeklerle süslenir. Halk arasında, muhtemelen göbeğin şekli 

kiliseye benzetildiği için bazen “kilise” adıyla da anılır. Duvar halısına “süs 

halısı”, hayır yapmak maksadıyla cami için dokunan halılara da “hayrat 

halısı” veya “cami halısı” denir22.  

Halı tek göbekli ise göbeğe kilise denirdi. Kenar sularında kullanılan 

kare şekilli küçük süslemelere “ala boncuk” adı verilir. Motiflerin 

kenarlarında kuş gagası şekilli motiflere “çengel”, bu motiflerle süslü 

halılara da “çengel desenli halı” adı verilir. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Ardahan ve yöresinde eskiden giyim eşyası ve iç çamaşırı yapmak için 

“kuyu” adı verilen pedallı tezgâhlar kullanılırken sonradan terkedilmiştir. 

Bugün hiçbir örneğine tesadüf etmediğimiz bu tezgâhlar çukur içine açılan 

bir veya iki pedal yardımıyla kullanılmaktaydı. Anadolu’da her yörede 

kullanılan bu tezgâhlarda tıpkı Ardahan’daki gibi kumaş ve düz dokuma 

yaygı dokunmakta bunlardan da Aydın, İzmir, Çanakkale civarındaki gibi 

pantolon, ceket vb. don, gömlek vb. dış ve içi giyim eşyaları yapılmaktaydı. 

Bu dokuma tezgâhlarına da tıpkı Ardahan’daki gibi “dezgâh, dızgâh, ayaklı 

tezgâh, pedallı tezgâh” vb. isimler verilmektedir.  

Aynı tezgâh şekli ve kumaş yapımı Ardahan yöresinde Kars, Ağrı ve 

Iğdır yöresinde de vardır. Kars’ta şaldan dokunan cekete, yine Ardahan’daki 

gibi “şal ceket”, dizden aşağısı dar ve topuktan itibaren düğmeli yapılan 

pantolona da “pantur, Atatürk pantolonu, İngiliz Pantolonu” gibi isimler 

verilmekteydi. Nitekim kaynaklarda Kars adının “şal kuşak ve dokuma bel 

bağı, futa (ipek peştamal)” anlamına geldiği ifade edilmektedir23. 

                                                        
22 Deniz, Bekir., “Anadolu-Türk Kültüründe “Hayrat Halı” Dokuma Geleneği”, Tarihin İzinde Bir 

Ömür: Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan, Ed. N. Hayta, B. Demirtaş, M. Can, Berikan Yayınevi, 

Ankara, 2019, s. 398-430.  
23“Tarihte tanındığı günden bu yana hep aynı şekilde anılan Kars adı, M.Ö. 130-127 yıllarında 

Kafkasların kuzeyindeki Dağıstan bölgesinden gelerek buralara yerleşen Bulgar Türklerinin 

Velentur (Valand-ur/ Vanand= Balang) boyunun Karsak oymağından kalmadır. Şehrin adına dair, 

Kaşkarlı Mahmud, “Kars; deve ve koyun yününden yapılan elbise veya derisinden güzel kürk 
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Ardahan ve çevresi eskiden bir halı ve düz dokuma yaygı merkezi iken 

bugün bu önemini kaybetmiştir: Yörede sergi ve çeyiz malzemesi olarak 

dokunan bu örnekler aynı zamanda duvar süslemesinde de 

değerlendirilmekteydi.  Özellikle Orta Anadolu Bölgesi’nde Konya ve 

civarında çeyizlik halı ve düz dokumalar gelinin odasının duvarlarına çakılır; 

bu odaya da “çakı odası” denir. Hatta çeyizi görmeye gidenler “çakı odasını” 

görmeden gelmezlerdi. Batı Anadolu Bölgesi’nde de Manisa, İzmir, 

Çanakkale yöresindeki gibi gelin odasının saçakları torba ve heybelerle 

süslenir, rengârenk bir görünüm meydana getirirlerdi.  

Anadolu’da halı ve düz doluma yaygıların malzemesi yündür: Doğu 

Anadolu Bölgesinde kahverengi ve kara koyun çok yetiştirildiğinden 

özellikle çözgüde iki koyu renk de kullanılabilir. Bazen aynı halıda kara 

koyunyünü, kahverengi koyunyünü ve beyaz koyunyününden elde edilen 

ipler değerlendirilir. Kırçıllı denilen bu yünden imal edilen halı ve düz 

dokuma yaygılara da kırçıllı halı veya kilim adı verilir. Çözgü ipi hangi 

renkte olursa olsun desenler mutlaka renkli iplerden yapılır. Ardahan’daki 

gibi kara koyun veya kahverengi renkli iplerin boyanmadan, doğal haliyle 

değerlendirildiği halılar her dokuma merkezinde diğer halılara göre daha 

değerli kabul edilir.  

Yakın zamanlara kadar Anadolu’da hemen her dokuma merkezinde 

halı ve düz dokumalar doğal malzeme ve bitkilerden elde edilen renklerle 

boyanırken bugün tıpkı Ardahan’daki gibi boyanmış hazır ipler 

kullanılmakta ya da sentetik boyalarla renklendirilmektedir: Özellikle Batı 

ve Orta Anadolu Bölgelerinde yetiştirilen kök boya dan kırmızı, ceviz veya 

bağ yaprağından yeşil renk elde edilirken bugün neredeyse bilen ve 

uygulayan kalmamıştır.  

Ardahan yöresinde, tüm Anadolu’daki gibi ahşaptan yapılmış sarma 

tezgâhlar kullanılmaktadır. 1970’lerden sonra da demir tezgâhlar 

kullanılmıştır. Tezgâh ve parçalarına verilen isimler Anadolu’nun diğer 

yerlerinde görülen tezgâhlarla benzerlik göstermektedir. Kirkit (höve) vb. 

yapılan bozkır tilkisi anlamına gelmektedir” der. Buharalı Şeyh Süleyman’a göre ise Kars; şal 

kuşak, dokuma bel bağı, futa (ipek peştamal) anlamında kullanılmıştır . M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars 

Tarihi, Işıl Matbaası, I. Cilt, İstanbul, 1953 s.15-16.  
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bazı isimler ise yöresel özellikler taşır. Yörede daha çok kara koyun 

beslendiğinden çözgü ve atkı iplikleri saf siyah veya kahverengi renklidir.  

Anadolu’da halı ve düz dokuma yaygıların (kilim, cicim, zili, sumak) 

deseni ezbere ya da önceden dokunmuş halılara ya da “örneklik halı” denilen 

önceden dokunmuş halılara bakılarak dokunur. Ardahan’da da halılar ezbere 

ya da önceden dokunmuş halılara bakılarak dokunmaktadır. Bugün eski 

halılardaki desen isimlerini hatırlayan yoksa da 1970 yıllarında ORKÖY 

tarafından dokutturulan halılarda kullanılan desenler genellikle Anadolu’nun 

başka yörelerine aittir. Kafkas kökenli göbek motifi vb. desenler dışında 

özgün bezeme yok gibidir. Ancak, halının genel şeması Kafkas halılarının 

genel özelliklerini taşır (Foto.10-22). 

Ardahan yöresinde eski halı çeşitleri arasında yastık, namazla, duvar 

halısı, sedir halısı vb. halı tipleri yaygınken, 1970’lerden sonra taban halısı, 

seccâde, minder, yastık halısı gibi yeni halı tipleri ortaya çıkmıştır. Özellikle 

1970 yıllarında başlayan eski halı ile yeni halıyı değiştirme modası ortaya 

çıktıktan sonra, 1990 yıllarından itibaren yaklaşık 20 yıl içerisinde halkın 

elinde eski halı kalmamış, halı tüccarları tarafından toplanıp büyük şehirlere 

götürülüp satılmış ve yok edilmiştir. Bugün birkaç cami de ya da köklü 

aileler dışında eskiden kalma halı ve düz dokuma yaygıları bulmak 

neredeyse imkânsız gibidir (Foto. 10-22).  

Ardahan ve çevresinde Cumhuriyet yıllarına kadar daha çok “duvar 

halısı, sedir halısı, namazlık halısı, yastık halısı ve minder halısı”, kilim, 

hırsek (tülü-geve-hopan) tipleri dokunurken 1970’lerden sonra “döşeme 

halısı, yer halısı, duvar halısı, yastık halısı, minder halısı, torba halısı” gibi 

yeni halı tipleri ortaya çıkmıştır.  

Duvar halıları soğuk kış günlerinde ısının ev içinde kalmasını 

sağlamak amacıyla duvarlara asılan halılardı. Eskiden odalar büyük ve az 

pencereli olduğundan halılar da uzun boylu ve kalın havlı idi. Her duvar 

altında kerpiç-çamur karışımı bir malzemeyle yapılmış sedir yer almaktaydı. 

Bunların da üzeri yine duvar boyunca uzanan birer halı ile örtülürdü.  

Genellikle yan yana yerleştirilmiş göbeklerle (kilise) süslenen duvar halıları 

dışında duvara   asmak ve duvarı süslemek maksadıyla halk arasında 

günümüzde hâlâ “hırsek” diye bilinen ama dokunmayan, halı-düz dokuma 

yaygı tekniği karışımı bir teknikle dokunan, tüylü süs halıları dokunmaktaydı 

(Foto10-22).  
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Hırsek Anadolu’nun pek çok yöresinde ama özellikle Doğu ve Orta 

Anadolu Bölgesi’nde Kars, Ardahan, Erzurum, Van, Ağrı, Konya, Kayseri 

çevresinde dokunan bir duvar süsü malzemesidir. Uzun tüylü yapılışı 

bakımından yere serilmez. Üzerindeki tüylerle yapılan bezemeleri açısından 

düz dokuma yaygıların desenlerine benzeyen bir süslemeye sahiptir. Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde, “Hopan, Geve, Tülü, Tülüce” gibi isimlerle de 

bilinir24. Konya, Karaman, Karapınar, Kayseri, Sivas gibi Orta Anadolu 

Bölgesi şehirlerinde de görülür. Özellikle Konya, Karapınar, Karaman 

civarında “tülü” veya “tülüce” diye isimlendirilse de “çekki, yamçı” vb. 

isimlerle adlandırılan ve farklı teknik ve desenlerle süslü örnekleri 

mevcuttur25. 

1970-1980 yılları arasında, Anadolu’da halıcılığın ekonomik ve 

gelenekli dokumalar arasında ön plâna çıktığı dönemlerde, halıcılığın bir 

gelir kaynağı haline gelmesi orman kenarlarında veya yakınlarında bulunan 

köylerdeki gelir seviyesini yükseltmek maksadıyla önceleri Orman ve Köy 

İşleri Bakanlıkları, ormanları korumak ve köylülere gelir kaynağı sağlamak 

maksadıyla,  “Orman köyleri” dedikleri bu tür köylerde halıcılık kursu 

açarak halı dokutturmaya başlamış, bir süre sonrasında, bu çalışmalar olumlu 

sonuçlar vermeye başladığında Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Kültür Bakanlığı vb. diğer bakanlıklar da benzer kurslar açmaya 

başlamışlardır. Özellikle 1980 yıllarında neredeyse her bakanlığın bu tür 

faaliyetlere başlaması bir kargaşaya ve gereksiz çalışmalara doğru 

yönlenmeye başlaması üzerine bu iş Türkiye’de Ticaret Bakanlığına 

devredilmiş ve o dönemki Ticaret Bakanlığının idaresine bırakılmıştır. İşler 

tam yoluna girdi derken 1980’lerden itibaren Türkiye de halı ve düz dokuma 

yaygıların giderek yok olmaya başlaması üzerine, Ticaret Bakanlığı 

bünyesinde istihdam ettiği ve köylere gönderdiği kadrolu usta öğretmenlerini 

merkeze çekmiş ve Bakanlıkta çay ocaklarında veya buna benzer gereksiz 

işlerde çalıştırmaya başlamışlardır. 1990 senelerinde Ege Üniversitesi’nde 

görevli olduğum yıllarda Türkiye’de halıcılığın yeniden canlandırılması ve 

ellerinde bulunan bu tür eğitmenlerin asli işlerine döndürülmesi konusunda 

bilgi alışverişinde bulunmak üzere şahsımı Ticaret Bakanlığına davet eden 

24 Neriman Görgünay, Düğümlü Halının Öncüsü Geve/Tülü vb. Dokumalar, İzmir, 2005.  
25 H. Melek Hidayetoğlu, “Karapınar (Koya) Yöresinde Dokunan Yamçı Tülüler”, Akdeniz Sanat 

Dergisi, Yıl: 2, Sayı: IV, ISSN:1307-9700, Antalya, 2009, s. 31-36. 
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yetkililer, yaptığımız görüşmeler sırasında Bakanlık bünyesine çekilen halı 

eğitmenlerinin Bakanlıkta ne işlerde çalıştırıldıklarına bizzat şahit oldum. 

Ama görüşme sonrasında Türk halı ve düz dokuma yaygı dokumacılığının 

geliştirilmesi ve Türk ekonomisine katkısı konusunda hiçbir adım atılmadığı 

gibi, muhtemelen memur veya işçi kadrolarında çalıştırılan usta 

eğitici/öğreticiler o yıllarda bakanlıktan emekli edildi veya başka işlere tayin 

edilmek suretiyle asli işlerinden uzaklaştırıldılar ve bir dönemin emekleri 

heba edildi.  

1970 senelerinde ORKÖY tarafından eskiden “Hurtula” diye bilinen 

merkez Hasköy’de de (Bağdeşen) bir halıcılık kursu açılmış ama bu kurs 

aracılığıyla yöredeki halıcılık geleneği bitirilmiştir: Kursta Ardahan 

halıcılığına ait olmayan, yurdun değişik yörelerine ait her tür halı 

dokutturulmuş, Ardahan halıcılığının sonu hazırlanmış, bir süre sonrasında 

da dokumacılık tamamen terkedilmiştir.  Son yıllarda Ardahan Belediyesi 

tarafından halıcılık kursu açılmışsa da yeterli seviyede değildir ve gelenekli 

halı dokuyuculuğuna geri dönülememiş, hatta bu faaliyetler halıcılığın 

bitmesine sebep olmuştur (Foto.10-22).  

Ardahan da halıcılığının yeniden canlandırılması ve ekonomiye katkı 

sağlayabilmesi için devlet kurumları ve Üniversitelerin iş birliği içinde 

çalışmasına ihtiyaç vardır: Ardahan Üniversitesi’nde Sanat Tarihi Bölümü 

mevcuttur ve bu bölümünde halı uzmanı öğretim üyeleri görev yapmakta 

mimarlık tarihi eğitiminin yanı sıra halı ve düz dokuma yaygı dersleri 

verilmektedir. Gerektiğinde Valilik, Belediye veya diğer devlet kurumlarına 

rehberlik ya da iş birliği yapabilecek bilgi ve kapasiteye sahiptir. Bu konuda 

yapılması gereken ne varsa yerine getirebilir.  

Sonuç olarak: Ardahan yöresi eskiden beri bir dokuma merkezidir. 

“Kuyucak” denilen pedallı tezgâhlarda kumaş, halı-kilim tezgâhlarında da 

halı ve düz dokuma yaygılar dokunmaktaydı. Eskiden beri devam edegelen 

gelenekli halı dokumacılığı 1970 senelerinde devam ederken, aynı 

dönemlerde halıcılığı daha da geliştirmek maksadıyla OR-KÖY tarafından 

halı kursları açılmış ancak yanlış politikalar ve uygulamalar sonrasında 

halıcılık tamamen tükenmiştir. Bugün eski halıcılığı bilen neredeyse 

kalmamış, halı ve düz dokuma yaygı dokuma geleneği bitme noktasına 

gelmiştir. Devletin bir an önce bu konuda Ardahan Üniversitesi ile ortak 

çalışmalar yapıp merkezde ve köylerde halıcılığı yeniden canlandırmak 



Bekir DENİZ 

453 

maksadıyla çalışma yapması hem gelenekli bir dokumacılığın yeniden 

canlandırılmasını sağlayacak hem de ekonomik açıdan halka bir gelir 

sağlayacaktır. Öte yandan, Avrupa Birliğine girmeye çalıştığımız bu 

günlerde Birlik içinde kültürümüzü yaşatacak ve yansıtacak en önemli maddi 

ve manevi ürünümüz varlığımızı temsil edecektir.   
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Kadir Güllüdağ, (25 yaşında, üniversite mezunu), Nisan 2017 

tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre). 
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Abdülhamit Şentürk, Hasköy (Yalnızçam), 35 yaşlarında, 2016 

yılında verdiği şifahi bilgilere göre).  
Suat Vural, Eşmepınar Köyü (Çıldır-Ardahan), 50 yaşlarında, 2019 

tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre.  

Erdoğan Yılmaz, (Sulakyurt Köyü imamı, 1970 doğumlu. Sosyal 
Bilimler Fak. Mezunu- 08.10.2018 tarihinde şifahen verdiği bilgilere göre. 

Lütfi Yılmaz, (71 yaşında, okuma yazması var) 13.10.2019 tarihinde 

şifahen verdiği bilgilere göre 

Ülfi Yılmaz, (75 yaşında, okuma yazması vara) 13.10.2019 tarihinde 
şifahen verdiği bilgilere göre).  
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FOTOĞRAFLAR 

Foto.1- Şal dokumadan yapılmış 

“pantur” ve “ceket”, Tepeler Köyü 
Müzesi (Şavşat-Artvin), 16.06.2021. 

Foto.2- Şal dokumadan yapılmış “pantur” 

, Tepeler Köyü Müzesi (Şavşat-Artvin), 

detay. 16.06.2021. 

Foto.3- Şal dokumadan yapılmış 

“ceket”, önden görünüşü, Tepeler 

Köyü Müzesi (Şavşat-Artvin), detay. 

16.06.2021. 

Foto.4- Şal dokumadan yapılmış “ceket”, 

arkadan görünüşü, detay. Tepeler Köyü 
Müzesi (Şavşat-Artvin), 16.06.2021. 
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Foto.5- Recep Aktaş, Sulakyurt Köyü-85 

yaşlarında, okuma yazması var- 05.05.2016 

günü şifahen verdiği bilgilere göre 

(Görüşmemizden sekiz ay sonrasında vefat 
etmiştir). 

 

 
Foto. 6-  Lütfi Yılmaz, Yalnızçam 

(Bağdeşen) Köyü, B. Deniz, 2018. 
 

 

 
 

Foto.7- Fatma Şentürk, Yalnızçam -Hasköy 
(90 yaşında, okuma yazması yok). B. Deniz, 

13.10.2018 

 

 

 
 

Foto. 8- Yün tarağı, Yalnızçam 

(Bağdeşen) Köyü, Aslan Alkan evi, 

yün tarağı, 100 yıllık, B. Deniz, 

13.10.2018. 
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Foto. 9- Kirkit (kerkit-höve), Bağdaşen 

Köyü, Aslan Alkan evi, yün tarağı, 100 

yıllık, B. Deniz, 13.10. 2018. 
Foto. 10- Yastık halısı, Yalnız Çam-

Hasköy 

Köyü, yün, yaklaşık 50 yıllık, Ülfi 

Yılmaz 

dokuması, B. Deniz, 13.10.2018. 

Foto. 11- Yastık halısı, 56 x 90 cm. yün, 

Yalnız Çam-Hasköy Köyü, Fatma 

Şentürk dokuması, yaklaşık 50 yıllık, B. 

Deniz, 13.10. 2018. 

Foto.12- Namazlık halısı, Sulakyurt 

Köyü Camii, 1.26 x 1.95 cm. yün, 
üzerinde “M. Şükriye-Asiye Arayan 

dokuması, 14.01.1970” yazısı 

mevcuttur, B. Deniz, 2016. 
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Foto. 13- Namazlık halısı, 65 x 115 

cm. yün, Yalnızçam (Hasköy) 

Fatma Şentürk dokuması, yaklaşık 

50-60 yıllık, B. Deniz, Ağustos 

2018. 

 

 
 

Foto. 14- Namazlık halısı, 

Yalnızçam -Hasköy, Aslan 

Alkan evi, 1970 yıllarına ait, 

13.10.2018. 
 

 

 

 
Foto.15- Somya halısı, Yalnızçam -

Hasköy, Aslan Alkan evi, 1970 

yıllarına ait, 13.10.2018 

 

 

 

 
Foto. 16- Seccâde halısı, 

Yalnızçam Köyü Camii, 165 x 

383 cm. yün, Üzerinde “Cemal, 

1912” yazısı var, Ağustos, 2018. 
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Foto. 17- Seccâde  halısı, 167 x 305 

cm. çözgü ve atkı pamuk, düğüm 

yün, 1970 yıllarına ait, Lütfi Yılmaz 

evi, Yalnızçam (Bağdeşen) Köyü, 

B. Deniz, 2018. 

Foto.18- yer halısı (taban halısı), 

164 x 200 cm. çözgü: kırçıllı 

yün, Akyaka Köyü camii, B. 

Deniz, 2017. 

Foto.19- yer halısı (Taban halısı), 

196 x 218 cm. çözgü ve atkı siyah 

koyun yünü, Akyaka Köyü, Muhtar 

evi, B. Deniz. Mayıs 2017. 

Foto. 20- Yer halısı (taban 

halısı), Göle- Eski Demirkapı 

Köyü Camii, 290 x 170 cm. 

23.4.1986 yılı dokuması, atkı, 

çözgü: karakoyun yünü, B. 
Deniz, 2016. 

Foto. 21- Yer halısı (taban halısı), 

detay, Göle- Eski Demirkapı Köyü 
Camii, 290 x 170 cm. 23.4.1986 yılı 

dokuması, çözgü ve atkı karakoyun 

yünü, B. Deniz, 2016. 

Foto. 22- Yer halısı (taban 

halısı), detay, Çıldır-Kayabeyi 

Köyü, Mehmet Said Demir evi, 

294 x 183 cm. çözgü ve atkı kara 

koyun yünü, B. Deniz, 
05.05.2019. 
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KARS VE ARDAHAN YÖRESİ 

BAKIR MUTFAK KAPLARI 

Ebru SUBAŞI
 

Giriş 

Orta Asya’dan itibaren zengin bir yeme-içme alışkanlığı ve mutfak 

kültürüne sahip olan Türkler, Anadolu topraklarına yerleştiklerinde 

edindikleri farklı tecrübeleri bir araya getirerek, günümüz Türk Mutfağının 

oluşumuna katkı sağlamışlardır. Gelişmiş bir damak zevkine hitap eden 

yiyeceklerin üretilebileceği mekânlar mutfaklar olduğu için Türk konut 

mimarisinde mutfağın konumu, büyüklüğü ve işlevselliği önemlidir. Diğer 

taraftan bir yemeği pişirmek kadar onu sunuma hazırlamanın da önemini fark 

eden Anadolu insanı ürettiği kap çeşitliliği ile de dünya mutfaklarından 

farkını ortaya koymuştur.  

Henüz sanayileşmenin olmadığı ve Türk gelenekli yaşam tarzının 

korunduğu dönemlerde, her türlü mutfak kabının üretiminde tunç, pirinç gibi 

metallerin yanında bakır tercih edilmiştir. Bu sebeple geçmişten günümüze 

Anadolu’nun birçok yöresinde, bakır eşya üretim atölyeleri kurulmuştur. 

Kars ve Ardahan çevresinde, son birkaç yılda yaptığımız araştırmalarda 

bakırdan imal edilmiş kapların tespit edilmiş olması bu illerde de bakırcılığın 

olduğunu göstermektedir. Her iki yörede yaşayan bakırcı ustaları ve halktan 

kişilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde yerli atölyelerde üretildiği 

kesinlik kazanan bakır kaplar, yöredeki madencilik sanatının gelişim süreci 

de dikkate alınarak detaylarıyla anlatılmaya çalışılmıştır.  

 Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,  

Ardahan-Türkiye/ Dr. Faculty Member, Ardahan University Faculty of Humanities and Letters, 

Department of Art History, Ardahan-Turkey ebrusubasi@ardahan.edu.tr, Orcid: 0000 0002 2254 

0871 
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Anadolu’nun Kuzeydoğusunda, M.Ö. III. binlerden itibaren (M.Ö. 

3250-2000/1750) yerleşim başlamıştır. Bu bölgede tarih öncesi kültürlerin 

ilk aşaması sayılan Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik çağa ait yerleşim 

yerlerinin varlığını ortaya koyan arkeolojik kalıntılar tespit edilmiştir. 

Veriler Erzurum, Kars ve Bayburt illeri çevresinde yoğunluk kazanmaktadır. 

Mevcut bilgilere göre, Kars ve çevresinde yerleşim tarihi Alt Paleolitik 

Çağ’da başlamış ve günümüze kadar kesintisiz şekilde sürmüştür. M.Ö. 

1750’li yıllarda Aras vadisi ve Kars çevresinde yaşamış olan Hurriler’in, 

yörenin ilk yerleşik toplulukları olduğu düşünülmektedir. M.Ö. 900-700 

döneminde Urartular’ın egemen olduğu sahada tarihi süreç içinde 

Kimmerler, İskitler, Persler, İskender İmparatorluğu, Arsaklar, Araplar, 

Selçuklular, Bagratlılar, Gürcüler, Harzemşahlar, İlhanlılar, Karakoyunlular, 

Akkoyunlular ve Osmanlılar hakimiyet kurmuştur1. 

Tarihte tanındığı günden bu yana hep aynı şekilde anılan Kars adı, 

M.Ö. 130-127 yıllarında Kafkasların kuzeyindeki Dağıstan bölgesinden 

gelerek buralara yerleşen Bulgar Türklerinin Velentur (Valand-ur/ Vanand= 

Balang) boyunun Karsak oymağından kalmadır. Şehrin adına dair, Kaşkarlı 

Mahmud, “Kars; deve ve koyun yününden yapılan elbise veya derisinden 

güzel kürk yapılan bozkır tilkisi anlamına gelmektedir” der. Buharalı Şeyh 

Süleyman’a göre ise Kars; şal kuşak, dokuma bel bağı, futa (ipek peştamal) 

anlamında kullanılmıştır2.  

1064’te Alparslan liderliğindeki Selçukluların hakimiyetine giren 

Kars, daha sonraları Saltukluların ve Kıpçakların idaresine geçmiştir. 

1202’den 1239’a değin Anadolu Selçuklular ve Gürcüler arasında sürekli el 

değiştiren, Moğol istilası sırasında Cengiz Devleti’ne bağlanan, 

Moğollardan sonra ise İlhanlılar, Altın Ordu Devleti, Celayirliler, 

Karakoyunlular, Timur Devleti, Akkoyunlular ve Safeviler tarafından 

kontrol edilen Kars, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından 

Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır3. 

                                                        
1 Cemal Sevindi, Tarihi Anı Şehri’nin (Kars) Kuruluş ve Gelişim Süreciyle İlgili Coğrafi Bir 

Analiz, Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür: Prof.Dr. Hayati Doğanay, Ankara 2015, s. 571-572. 
2 M.Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, Işıl Matbaası, I. Cilt, İstanbul 1953 s. 15-16. 
3 Bürkan Serbest, N.Savaş Demirci, “Kars ve Çevresinde Rus Yönetimi (Karskaya Oblast 1878-

1917)”, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara 2007, 

s. 2717. 
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1807, 1828-1829 ve 1855 yıllarında üç defa büyük ordularla saldırarak 

Kars’ı Anadolu’dan koparmaya çalışan ancak ele geçiremeyen Rus Çarlığı, 

70 yıl sonraki Doksan Üç Harbi sırasında buna muvaffak olmuşsa da 

kahraman ordumuzun verdiği mücadeleler sonucunda Kars şehrinin üzerine 

kurtuluş güneşi doğmuş ve halkın ifadesiyle “Kırk-yıllık kara günler” in 

ardından yeniden anavatana dahil olmuştur4. 

10.127 km2’lik yüzölçümüne sahip ilin, doğusunda Ermenistan, 

güneyinde Ağrı ve Iğdır, batısında Erzurum, kuzeyinde ise öncesinde Kars’ın 

ilçesi iken 1992 yılı Bakanlar Kurulu kararı ile il statüsüne kavuşan Ardahan 

bulunmaktadır.  

Güney ve güneydoğudan Kars ile sınırı bulunan Ardahan ise kuzey ve 

kuzeydoğudan Gürcistan, doğuda Ermenistan, güneybatıdan Erzurum, 

batıdan Artvin’le çevrilidir. İlin, yüzölçümü yaklaşık 5.035,51 km2' dir.   

Kars’ın alanı; kuzeyde Akbaba, Kısır Dağı ile Çıldır Gölü, 

kuzeybatıda Allahuekber Dağları, güneyde ise Iğdır Ovası, Aras Nehri ve 

sıra halindeki Aras Güneyi Dağları arasında yer alan, kabaca kuzeydoğu-

güneybatı yönünde uzanan plato sahasında yer almaktadır5. Kars’ı 

çevreleyen dağların yükseltisi yer yer 3000 metrenin üzerindedir. Yaklaşık 

80 km. mesafede bulunan Kars ve Ardahan illeri ortak coğrafi özelliklere 

sahiptir.   

Tamamı Aras ana havzasında bulanan bölgede yeryüzüne çıkan sular 

Aras nehri aracılığıyla Hazar Denizine dökülür. En önemli akarsular Aras 

Nehri, Arpaçay ve Kars Çayı’dır. Bingöl Dağlarının kuzeybatı eteklerinden 

çıkan Aras Nehri kuzeye doğru akar. Kar rejimi içinde kalan nehir suları kış 

aylarında donar, yaz aylarında ise alana düşen bol yağmur debiyi yükseltir. 

İldeki diğer akarsular, Arpaçay’ın en önemli kolları olan Karahan ve Kars 

Çayı ile Çıldır Gölü’nden çıkan ve Arpaçay’a katılan Telek Suyu’dur6. Kura 

(Kür) nehri ile Posof çayı ise Ardahan coğrafyasının önemli akarsulardır.  

4 Kırzıoğlu, Kars Tarihi, s. 551. 
5 Mucip Demir, “Kars İlinin Nüfus Gelişimi ve Başlıca Demografik Özellikleri”, Doğu Coğrafya 

Dergisi-34, Eylül 2015, s. 129. 
6 Orkun Levent Boya, M. Ali Kafalı, “Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü”, Kars 

Stratejik Gelişme Raporu, Ankara, Haziran 2008, s.11. 
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Bir kısmı Kars il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü ile Aygır Gölü, 

Deniz Gölü (Çengilli), Kuyucak Gölü ve Turna Gölü çok sayıdaki doğal 

göllerin en önemlileridir.   

Sert karasal iklimin hâkim olduğu Kars ve Ardahan’da, kışları sıcaklık 

-40 C0’ye kadar düşerken, yoğun kar yağışı sebebiyle bölge yaklaşık 150 

günün üzerinde karla kaplı kalır.  Ilıman ve nemli geçen yaz ayları ise kısa 

sürer. Benzer iklim özellikleri sayesinde her iki yörenin doğal bitki örtüsü 

aynıdır. İlkbahar sonlarında, dağlık kesimleri de içine alan yüksek platolar, 

tek ve çok yıllık çiçekli bitkilerle örtülür. Doğu Anadolu Bölgesinin diğer 

bölümlerine göre nemlilik oranının daha yüksek olduğu Kars ve Ardahan 

çevresi doğal orman sınırları içinde kalmasına rağmen, orman yoğunluğu 

açısından her geçen yıl biraz daha fakirleşmektedir. 

Sanayinin gelişmediği, temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılığa 

dayalı olduğu bu bölgelerde, tarıma elverişli arazinin tamamına yakın 

kısmında büyük oranda tahıl üretimi yapılmaktadır. Yaz sezonunun kısa 

olması sebebiyle sebze ve meyve üretiminin tarım faaliyetleri içindeki payı 

çok azdır. Ancak fiğ, fasulye, yeşil mercimek gibi birkaç baklagil türü ile 

şekerpancarı, patates ve soğan üretimi yapılabilmektedir.  

Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars ve Ardahan’ı da içine alan Kuzeydoğu 

Anadolu bölgesi, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da belli başlı hayvancılık 

alanlarından biridir.  Gelenekli yöntemlerle, büyük ölçüde mera hayvancılığı 

şeklinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü 

bölgede, aynı zamanda kaz yetiştiriciliği ile arıcılık da yapılmaktadır. 

1. Anadolu’da Madenciliğin Tarihçesi 

Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce yerleşik hayata geçen 

insanoğlu, doğada bulduğu saf bakırı yerleşim yerlerine getirerek dövmek 

suretiyle şekillendirmeye çalışmış, zamanla geliştirdiği dövme ve döküm 

teknikleriyle de istediği şekli verebildiği madeni hayatının hemen her 

alanında kullanmaya başlamıştır. Madenin asıl gelişimi ise ısıtıldığında 

kolay işlenebildiği, ateşte uzun süre bekletildiğinde eridiği, soğuduğunda da 

tekrar katılaşarak verilen şeklin muhafaza olduğunun görülmesiyle olmuştur.  
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Arkeolojik kazılar, dünyada madenciliğin M.Ö. 9500-8700'lü yıllarda 

Anadolu'da Diyarbakır-Hallan Çemi7 ile Çayönü'nde başladığını kanıtlar 

niteliktedir8. 

Takip eden dönemlerde, Aksaray-Aşıklı Höyük (M.Ö. 7800-7600), 

Urfa-Nevali Çori (M.Ö. 7500), Çayönü ve Konya Çatalhöyük'te (M.Ö. 7000-

6000) bulunan küçük bakır objeler ile cüruf parçaları da yurdumuzda tespit 

edilen buluntulardan sadece bazılarıdır9. 

M.Ö. 5000 yıllarında arıtma ile tavlama işlemlerinin bulunması dövme 

ve döküm tekniklerinin de gelişmesinde etkili olmuş, bakır üstü açık 

kalıplara dökülerek küçük boyutta farklı aletler üretilebilmiştir. Mersin-

Yumuktepe (M.Ö. 5000-4900), Burdur-Hacılar (M.Ö. 4600-4300), 

Karaman-Can Hasan'da (M.Ö. 4600-4400) yapılan kazılarda bulunan iğne, 

keski, balta, boncuk, topuz başı vb. bakır objeler de bu özelliktedir10. 

M.Ö. 4000 yıllarından itibaren Anadolu'da artan madencilik 

faaliyetleri sonucunda, eritilerek işlenebilen madenden ihtiyaç duyulan her 

türlü eşya imal edilebilmiştir. Bu dönemin devamında demir, kurşun ve 

gümüş, daha sonra ise altın işlenerek ürüne dönüşmeye başlamıştır. M.Ö. 

4000’li yılların sonu ile 3000’li yılların başlarında bakır ve kalayın 

birleşiminden tunç elde edilmiştir. Bu yolla dayanıklılığı artırılan metalden 

ise güçlü silahlar, farklı türde kap ve süs eşyaları üretilmeye başlanmıştır.  

M.Ö. II. binlerden başlayarak I. binde demir cevherleri arıtılarak, 

demir-karbon karışımı çelik üretilmiştir. Tarihçilere göre, demir 

cevherlerinin arıtılması ve dövme demirin elde edilmesi, ilk kez Anadolu'da 

Eski Hitit Krallığı döneminde (M.Ö. 1800-1400) gerçekleşmiştir. Çelik ise 

Hitit İmparatorluğu döneminde (M.Ö. 1400-1200) keşfedilmiştir.     

M.Ö. 1200-330 yılları arasında Anadolu’da yaşanan Demir Çağı’nda, 

Frigler’in yanı sıra, Orta Asya’dan gelerek Azerbaycan ile Doğu Anadolu’ya 

yerleşen Hurrilerin, ilerleyen dönemlerde farklı yerlerden bölgeye yapılan 

7 Ahmet Kartalkanat, "Anadolu'da Madenciliğin Tarihçesi; Kütahya-Gümüşköy'de 3500 Yıldır 

Süren Madencilik Çalışmaları", MTA Dergisi, S. 137, 2008, s.91. 
8 İ.Gündağ Kayaoğlu, "Maden İşçiliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını", Türkiye'de Sanatın Bugünü 

ve Yarını, I. Ulusal Sempozyumu Tebliğleri, 1985, s.439. 
9 Ebru Subaşı, “Sivas Yöresine Ait Madeni Eserler”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Van 2015, s.14. 
10 Subaşı, Sivas Yöresine Ait Madeni Eserler, s.15. 
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göçlerin etkisiyle küçük beyliklere bölündüğü ve Van Gölü çevresine 

yerleştikleri bilinmektedir. Daha sonra bu beylikler birleşerek Asurlara karşı 

Urartu Devleti’ni kurmuştur. Kars ve Ardahan çevresi de Hurrilerden sonra, 

Urartuların Kralı Menua tarafından yaklaşık 200 yıl hakimiyet altına 

alınmıştır11. Demir Çağının en büyük madenci toplumu olan Urartular demir, 

altın, bakır, gümüş, tunç gibi madenleri farklı tekniklerde işleyerek eserler 

üretmişlerdir. Kars ve çevresinde bakır, demir, altın, krom gibi maden 

yataklarının bulunması Urartu krallığının bu bölgeye yerleşmesinde ve 

buranın maden işleme-üretme merkezi haline gelmesinde etkili olduğunu 

göstermektedir12.         

Maden sanatına, pişmiş topraktan yaptıkları kap formlarını 

uyarlayarak farklı bir yorum getiren Urartular, ürettikleri kazma, balta, 

hançer, ok, kalkan gibi silahlar, büyük boyutlu kazanlar ve çeşitli kaplar ile 

fibula, kemer, yüzük, bilezik gibi süs eşyalarının yanı sıra, at koşum 

takımları ve üzengileri İran, Kafkasya, Asur, Frigya, Lidya ve Yunanistan'a 

kadar ticari ürün olarak göndermişlerdir13. 

I. bin yılda Anadolu'nun önemli halklarından olan Lidyalılar, Manisa-

Sardes merkezli bir medeniyet kurmuşlar, batı Anadolu Bölgesindeki ünlü 

altın ve gümüş yataklarından önemli miktarda maden çıkararak, burada 

kurdukları atölyelerde yoğun şekilde altın, gümüş veya altın-gümüş karışımı 

olan elektrum eserler üretmişlerdir. Ayrıca bakır-çinko karışımından pirinç 

alaşımını elde eden Lidyalılar, maden sanatına bir yenilik daha 

getirmişlerdir.    

M.Ö. I. binde, Roma döneminde yaygınlık kazanan pirinç ve demir-

çelik, Anadolu’nun madencileri tarafından keşfedilmiştir. Bizans dönemine 

bakıldığında ise gümüş işlemeciliğinin önemli seviyeye geldiği, bu döneme 

ait dinsel ya da mitolojik betimlemelerle bezeli mühür, tabak, tepsi, kupa, 

vazo vb. farklı özellikte kullanım eşyasının üretildiği görülmektedir14. 

                                                        
11 Mesut Özaydın, “Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kars ve Çevresindeki Faaliyetleri ve Kars 

Müzesi’nde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemi Sikkeleri”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ağrı 2019, s.5. 
12 Muzaffer Göer, “Türklerde Sanayi”, Belleten, II, 78, Ankara 1983, s.437. 
13 Osman Emre Köse, “Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Urartu Dönemi'ne Ait Madeni 

Bilezikler ve Pazıbentler”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim 

Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana 2008, s.22. 
14 Yıldız Ötüken, "Bizans Mimarlığı ve Sanatı", Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi I, İstanbul 1997, 

s.261. 
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Bu dönemlerin ardından Anadolu madenciliğine büyük katkı 

sağlayacak Türklerin de henüz Orta Asya coğrafyasındayken, Hun devrinin 

öncesinde ve sonrasında kurulan medeniyetlerin tamamında zaten ileri 

düzeyde madencilik faaliyetlerini yürüttükleri bilinmektedir.     

Özellikle, Hun dönemine ait olduğunu bildiğimiz çok sayıdaki 

kurganda, altın, bronz, demir ve bakırdan yoğun işçilikle üretilmiş bıçak, 

balta, kama ve yaylar, disk, düğme, toka, çeşitli hayvan heykelcik ve 

figürleri, kemer toka ve süsleri, at koşum takımlarına ait parçalar, elbise 

süsleri, iğneler, bilezik, kolye, yüzük vb. takılar ile farklı kaplar 

bulunmuştur15.  

Bir kültürden diğerine usta-çırak ilişkisi içinde devredilen maden 

sanatında, XI. yüzyıl ortalarından itibaren Türklerin özellikle de 

Selçukluların İran, daha sonra Anadolu ve Mezopotamya'ya ilerlemeleriyle 

yeni ve parlak bir devir başlamıştır. 

Selçuklu Çağı'nda Anadolu maden sanatını teknik, işçilik, bezeme 

özellikleri ve içeriği ile temel biçim bağlamında Orta Asya, İran, 

Mezopotamya ve Suriye'de kullanılan lüks ya da günlük eşyadan ayrı bir yere 

koymak mümkün değildir. Ancak bu dönemde madeni eserlerin geometrik 

biçimleri, sadelikleri, keskin profilleri ve plastik biçimlerini bozmayan 

ağırbaşlı bezemeleriyle büyük bir üslup yaratılmıştır16. Altın, gümüş ve tunç 

eserlerin yapımına devam edilirken, XII. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 

daha çok kullanılmaya başlanan pirinç alaşımından ise havan, ibrik, ayna, 

takı, buhurdanlık, şamdan gibi çok çeşitli eserler üretilmiştir.  

Beylikler dönemi maden sanatı, her ne kadar Anadolu'ya özgü yeni bir 

dönem açmamış olsa da Osmanlı maden işçiliğine geçişi hazırlaması 

bakımından önem taşımaktadır. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının ardından 

Anadolu ve Balkanlarda egemenliğini ilan eden Osmanlı Devleti buralardaki 

bakır yataklarını işleterek, maden sanatına çok güzel eserlerle katkıda 

bulunmuştur. 

Sürekli şekilde savaş ortamında yaşayan Selçuklu ve Osmanlı 

devletlerinde, bakır ve pirinçten, zırh, miğfer, kalkan gibi savunma silahları 

15 Fulya Bodur, Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları, İstanbul 1987, 

s.13. 
16 Doğan Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002, s.391. 
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yapılırken, kabza, kın ve bazı silahların gövdeleri de değerli madenlerle ve 

kıymetli taşlarla zarifçe süslenmiştir.  

Osmanlı döneminde bronz işçiliği ile gümüş savatlama ve kakma 

yavaş yavaş kaybolmuş ancak gümüş ile altından üretilen eserler maden 

işçiliğini zirveye taşımıştır. Gümüşten sonra altınla kaplanmış bakır tercih 

edilerek "tombak" adı ile tanınan cami kandilleri, ibrikler, ev ve mihrap 

şamdanları, barutluk, maşrapa, kâse, gülabdan, silah, at alın zırhları, miğfer, 

kalkan, sahan, sini, fincan zarfı gibi farklı eserler imal edilmiştir17.  

Günlük kullanım eşyalarının yapımında bakır, pirinç ve diğer 

alaşımlar kullanılarak ibrik, tepsi, sini, kahve takımı, sahan, tencere, güğüm, 

şerbetlik, kâse, havan, fincan zarfı, nargile gibi Türk mutfağı ve sofrasını 

süsleyen çeşitler, Osmanlı maden sanatında dikkat çeken örneklerdir. 

Osmanlı devrinde kemale eren maden sanatı ince bir işçilik ve zevk anlayışı 

içinde gelişimini sürekli devam ettirerek, som altından yapılan kuyumculuk 

işleri zümrüt, elmas, yakut, inci gibi değerli taşlarla bezenmiştir.  

XVI. yüzyılda gümüşün yanı sıra bakır eserler de farklı tekniklerde 

süslenmeye başlamıştır. Bakır eşyaların yüzeyine kademeli şekilde kıvrık dal 

ve yaprakların üstüne lotus ve palmetler işlenmiştir. Ayrıca Osmanlı maden 

ustalarının çok sevdiği balık motifi de sıklıkla kullanılmıştır. XVII. yüzyıla 

gelindiğinde özellikle gümüş eserler üzerine tezhip sanatında görmeye 

alıştığımız kıvrık dal, hatai rozet ve yapraklarıyla dolgulandırılmış dilimli 

madalyonlar, şemseler, dizi çiçek ve yapraklardan meydana gelen şerit 

süslemeler uygulanmıştır18. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında gelişerek maden sanatında da etkisini 

gösteren natüralist süsleme XVIII. yüzyılda daha da gelişmiştir. Özellikle 

servi, lale, nar, yaprak gibi motifler bakırdan üretilen eserler üzerine 

işlenmiştir. Bu yüzyılın devamında ise Osmanlı devletinde batıya yöneliş 

başlamış, bu dönemde sanatın her dalında, kendi gelişiminin devamı 

olmayan, özüne tamamen yabancı bir kültürün etkileri hâkim olmuştur. 

Ancak, Orta Asya'dan başlayarak uzun bir gelişim süreci izleyen Türk maden 

                                                        
17 Fulya Eruz, Konuşan Maden, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1993, s.23-25. 
18 Yılmaz Tarcan, “Maden Sanatı”, Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı, (Ed. Oktay Aslanapa), 

İstanbul 1977, s.72-80. 



Ebru SUBAŞI 

469 

sanatı, Anadolu'da her dönem önemini korumuş ve sürekliliğini devam 

ettirerek günümüze ulaşmıştır.  

1.1.  Kars ve Ardahan Çevresinde Bakırcılık 

Kars ve çevresinde, Anadolu’nun diğer bölgeleriyle eş zamanlı 

madencilik faaliyetlerinin geliştiğini ve madenden eşya üretildiğini gösteren 

farklı dönemlere ait arkeolojik alanlar mevcuttur. Ancak Türk maden 

sanatının gerçek gelişim serüveni Orta Asya’dan başlayıp Anadolu’ya 

gelinceye kadarki dönemlerin de katkısıyla 1071 Malazgirt Zaferi’nin 

ardından Anadolu’nun kapıları Selçuklulara açılınca başlamıştır.  

Selçuklular, o dönem işletilen maden ocaklarına ek olarak yeni ocak 

arayışlarını devam ettirerek, çok sayıdaki maden ocağından çıkarılan farklı 

madenlerin yanı sıra bulunan bakır ile teknik ve çeşit bakımından üst 

seviyede eserler üretmişlerdir.  

Doğada saf olarak bulunan bakır, Anadolu’nun mahir maden ustaları 

tarafından türlü mutfak eşyası yapımında sıklıkla tercih edilmiştir. Diğer 

metallere nazaran yumuşak yapılı olduğu için hiçbir işleme tabi tutulmadan 

kullanılabilir. Elektrik ve ısı iletkenliği gümüşten sonra ikinci sırada gelir. 

Aynı zamanda mıknatıslanmayan, kolayca lehim tutan, sıcak veya soğuk 

haldeyken işlenmeye imkân tanıyan, kaynaklanabilen, döküme elverişli, 

çekilebilen, sıvanabilen, dövülerek şekillendirilebilen bir metaldir. 

Selçuklu döneminden itibaren Anadolu’nun Konya, Mardin, 

Hasankeyf, Diyarbakır, Cizre, Siirt, Harput, Erzincan, Erzurum, Tokat, 

Trabzon, Malatya, Sivas, Safranbolu, Kayseri, Çankırı, Çorum, Amasya, 

Kastamonu, Burdur, Denizli, Afyon, Kütahya, Balıkesir, Bursa, İstanbul, 

Edirne, Gaziantep, Kahramanmaraş ve daha birçok ilinde bakır işleme 

atölyeleri kurulmuş, buralar kendi üsluplarını koruyarak eserler 

üretmişlerdir19. 

Her ne kadar bu iller arasında adı geçmese de Kars ve Ardahan 

civarında Selçuklu dönemiyle birlikte bakırcılık sanatının geliştiği 

anlaşılmaktadır. Öyle ki, Millî Eğitim Bakanlığı ile Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğünün ortak girişimleriyle 1959 yılından itibaren Kars’ın 

19 Tuncer Gülensoy, “Anadolu’da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi”, Milli Folklor, S. 23, C. 3, 

Ankara 1994, s.6. 
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merkez ve köylerinden toplanan ya da satın alınan eserlerin envanterleri 

tutularak, 1964 yılında onarılarak müzeye dönüştürülen “Kümbet Cami”nde, 

ilk aşamada kurulan beş vitrin içerisinde sergilenmeye başlanmıştır20. 

Müzeye kazandırılan giyim-kuşam, dokuma ve türlü madeni eşyalar 

arasında bakır kaplar önemli bir yer tutmaktadır. Selçuklu Dönemine 

tarihlendirilen, dövme tekniği ile imal edilmiş, yüzeyleri yoğun süslemeli iki 

farklı bakır sininin21 haricinde, herhangi bir lehim veya perçin kullanılmadan 

tek parça levha bakırdan yapılmış, yüzeyi tamamıyla işlemeli ve kufi yazıyla 

donatılmış güğüm ile ağız kenarlarına doğru ayet yazılmış, iç ve dış 

yüzeyleri tamamıyla işlenmiş şifa ve bade tasları22 eserlerden sadece 

birkaçıdır. 

Müze envanterine kaydedilen, Osmanlı döneminden kalma eserler 

arasında ise dövme bakırdan imal edilmiş ibrik-leğen takımı önemlidir. 

Kenarları dilimli süslü çiçek motifli, alt tarafı yuvarlakça, ızgaralı leğeni ve 

sabunluk vazifesi gören kapağı ile orijinal özelliktedir23. Yine Osmanlı 

döneminin kültürünü yansıtan, dövme tekniğinde üretilmiş bakır tasın 

yüzeyindeki kontur çizgilerinin aralarına işlenmiş çiçek, nokta ve dal 

motiflerine ek olarak gövde üzerine yazılmış kitabesi ile Doğu Anadolu’ya 

özgü karakter göstermektedir24. 

1914 yılında başlayarak tüm dünyayı etkileyen I. Dünya Savaşı, 

Anadolu’nun tamamında olduğu gibi yöre halkının da yokluğa maruz 

kalmasına, sosyal ve ekonomik hayatın ağır darbeler almasına yol açmıştır. 

Neticede, yaşananlar el sanatlarının üretimini de duraklatmıştır25. Ancak 

2018-2021 yılları arasında Kars ve çevresinde yaptığımız araştırmalar, tüm 

zorluklara rağmen yörede bakırcılığın 1980’li yılların sonuna kadar 

sürdürüldüğünü göstermektedir.  

Kars şehir merkezinde bugün bile hâlâ “Bakırcılar Çarşısı” adını 

taşıyan sokakta, o yıllarda sayısı 25’i bulan bakırcı dükkânında, Trabzon, 

                                                        
20 Hacı Zengeroğlu, “Kars Müzesi ve Tarihi Eserler”, Kars Eli, Y. 4, S. 43, Şubat 1968, s.4. 
21 Hacı Zengeroğlu, “Kars Halkevi İl Müzesindeki Eserlerin Tanıtımı”, Kars Eli, Y. 1, S. 9, Nisan 

1965, s.6-11. 
22 Hacı Zengeroğlu, Kars Eli, s.11. 
23 Hacı Zengeroğlu, “Kars Halkevi İl Müzesindeki Eserlerin Tanıtımı”, Kars Eli, Y. 2, S. 20, Mart 

1966, s.7. 
24 Hacı Zengeroğlu, “Kars Halkevi İl Müzesindeki Eserlerin Tanıtımı”, Kars Eli, Y. 2, S. 24, 

Temmuz 1966, s.3. 
25 Zergeroğlu, Kars Eli, Y. 4, S. 43, Şubat 1968, s.4. 
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Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan getirtilen levha bakırdan, dövme 

tekniğinde kazan, bakraç, tencere, leğen, ibrik, sahan, çorba tası, maşrapa, 

saplı, sini, güğüm gibi kap türleri imal ediliyordu.   

Kafkas ülkeleri ile Trabzon’dan gelerek yöreye yerleşen Türklerin 

oluşturduğu bakırcı ustaları, yörenin ihtiyacını karşılayacak ölçüde üretim 

yapmışlardır. Ahıska’dan gelen Türk ustalar iyi bakır dövmelerine rağmen, 

yeterli araç-gereç ve bakır işleme kalemlerine sahip olmadıklarından 

Trabzonlu ustalar kadar, imal ettikleri bakır eşyaların yüzeyine “nakış 

vuramıyorlardı”. Yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz, yöre halkına ait 

kap örneklerinin büyük çoğunluğunun yüzeyinin sade bırakılmış olması bu 

bilgiyi doğrulamaktadır. Ancak o yıllarda Bakırcılar arasında Mustafa 

Devran isimli Trabzonlu bir usta, yaptığı kapların yüzeyini kazıma ve çalma 

tekniği ile süslediği için rağbet görüyordu (Fahrettin Topbaştekin’den 

26.01.2021 tarihinde edindiğimiz şifahi bilgilerden derlenmiştir).   

Bu bilgileri edindiğimiz bakırcılık ve kalaycılık mesleğinin Kars’taki 

son temsilcisi Fahrettin Topbaştekin’in anlattıkları yöredeki bakırcılığın son 

yüz yıllık seyrini aydınlatacak niteliktedir. 1948 Kars doğumlu usta, ilkokul 

eğitiminin ardından, bakırcı ustası olan dayısı Mehmet Ali Bayramlı’nın 

yanında çıraklık yaparak işe başlamıştır. O dönem 65-70 yaşlarındaki ustası 

da yöredeki diğer bakırcıların yanında yetişmiştir. Bu demek oluyor ki Kars 

ve çevresinde bakırcılık mesleğinin tanık olunan geçmişi en az 1800’lü 

yıllara dayanmaktadır.   

1800’lü yılların başında soyadlarını öğrenemesek de yörede Esat, 

Yaşar, Ali, Adil, Muharrem, Veli, Kadir, Sabri ve daha birçok usta 

kendilerine ait bakırcı dükkânlarında üretim yapmışlar, bu ustalar aynı 

zamanda Alpay, Oktay, Cemil, Tahsin, Sürmeli, Kazım, Ahmet, Tolga 

adında çıraklar yetiştirerek mesleği öğretmişlerdir.   

Bakır kapların rağbet gördüğü o yıllarda kalaycılık mesleği de 

gelişmiştir. Bakırcı ustalarının bazıları, dönem dönem at veya eşek sırtına 

araç-gereçlerini yükleyerek köy-kasaba dolaşıp halkın şehre getiremediği 

bakır kapları kalaylamışlardır. Yaklaşık 30-35 yıl öncesine kadar yoğun 

üretim yaparak yörenin ihtiyacını karşılayan bakırcı dükkânları, iş yapamaz 

hale gelince birer birer kapanmıştır.  
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Öncesinde Kars’ın ilçesi konumundaki Ardahan’da ise bakırcılık 

mesleği, belli ki Kars’a paralel bir gelişme göstermiştir. Günümüzde şehir 

merkezinde Atatürk caddesi ile Kaptanpaşa mahallesinin kesişme 

noktasında, Denizbank şubesinin bulunduğu sokakta, sayısı yirmiyi bulan, 

küçük bakırcı dükkânında üretim yapılmıştır. Bu dükkanlarda, Kars ile aynı 

özelliklere sahip, dövme tekniğinde kazan, tencere, tava, sini, maşrapa, 

sürahi, tas, sahan benzeri kaplar imal edilmiştir. Kars’ta olduğu gibi burada 

da ustaların birçoğu Trabzon’dan gelmedir. Kalaycılık mesleğini ise o 

yıllarda Kalaycı Ali ve Kalaycı Mehmet adında İran’dan gelme iki Türk usta 

yürütmüştür.  

Ardahan doğumlu olup, tüm yaşamını burada geçiren ve günümüzde 

esnaflık yapan kişilerden öğrendiğimize göre, yörede bakırcılık 1965’li 

yıllarda sona ermiştir. Kars’tan daha evvel bakırcılığın sona ermesinde, yöre 

nüfusunun az olması, zaman içinde bakır kaplara rağbetin azalması 

neticesinde iş yapamaz hale gelen ustaların tekrar memleketlerine dönmeleri 

ile bu ustaların yanında işi devralacak çırakların yetişmemiş olması sebep 

gösterilebilir (Fahrettin Çelik’ten 08.06.2021 tarihinde edindiğimiz şifahi 

bilgilerden derlenmiştir).   

1.2. Bakır Kapların Üretiminde Kullanılmış Olan Yapım ve 

Süsleme Teknikleri 

Makale kapsamına aldığımız bakır malzemeli kapların tamamı dövme 

tekniği ile yapılmıştır, ancak madenler işlenerek bir esere dönüştürülmek 

istendiğinde dövme tekniğinin dışında döküm, tornada çekme ve preste 

basma gibi farklı teknikler de kullanılabilir. 

Dövme tekniğinde, kalhanelerde eritilen ham bakır tahta veya kil 

kalıplara dökülerek külçeler elde edilir. Daha sonra ağır ve uzun çekiçlerle, 

örs üstünde dövülerek istenilen incelikte levhalara dönüştürülür. Tarihin ilk 

çağlarında, madenlerin keşfiyle uygulanmaya başlanan bu teknik, zamanla 

gelişmiştir. 

Dövme tekniği iki farklı usulde uygulanabilir.  

Çökertme (Çukurlama) tekniğinde, küçük ve kalın bir bakır levha ile 

işe başlanır. Tokmak ve çekiç yardımıyla kenarından kademe kademe 

dövülerek, çukurlama işlemine kabın dibine ulaşıncaya kadar devam edilir. 
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Bu teknikte, sığ ve ağız kısmı geniş tabak, sini, sahan, tas vb. kaplar içten 

çekiçlenerek şekillendirilir.     

Yükseltme (Toplama) tekniğinde ise ince ve büyük bir levha ile işe 

başlanır. Çukurlama tekniğinin tersine, kaplar dıştan ve dipten çekiçlenerek 

ağız kısmına doğru çıkılır. Bu teknik özellikle dar, derin ve yüksek boyunlu 

kaplara uygulanır. 

Madeni eserler sadece yapım teknikleriyle değil, süsleme teknik ve 

konuları ile de dikkat çekerler. Makale kapsamına aldığımız eserlerin 

süslenmesinde kazıma, çalma ve kabartma (repousse) teknikleri 

kullanılmıştır. Ancak bu tekniklerin dışında kakma, telkâri (fligre), 

damlatma (granül-güherse), mine (emaye), yaldız, savat (niello), delik işi 

(ajur) gibi uygulamalar da vardır.   

Kazıma tekniğinde; ucu keskin çelik kalemler veya keski (burin) 

yardımı ile eser üzerine istenilen biçimde yivler açılarak içlerindeki maden 

yongaları dışarı çıkarılır. Yivlerin derinliği burin üzerine uygulanan baskıya 

göre değişir.  

Çoğu zaman kazıma tekniği ile bir arada kullanıldığını gördüğümüz 

çalma tekniğinde ise madeni eser üzerindeki çizgiler, madeni delmemesi için 

ucu kütleştirilmiş ve yuvarlatılmış çelik kalemlerle işlenir. İstenilen yönde 

meyilli tutulan kalemin ucu, vurulan çekiç darbesiyle madenin içine girer ve 

her darbede maden yanlara doğru itilir. Böylece aslında kazıma tekniğinden 

farklı olarak, yivler açılırken maden yerinden kesilerek çıkartılmamış sadece 

yivin iki tarafına itilmiş olur. 

Kabartma (repousse) tekniğinde, madeni eserlerin üzerine kabartma 

aletleri ve çekiç kullanılarak süsleme yapılır. Kabartmalar maden tabakasını 

dıştan veya içten, bazen de hem dıştan hem de içten çekiçlemek suretiyle 

yapılır. 

Desenlerin alçak kabartmalı olması isteniyorsa, eserler dıştan 

çekiçlenir ve zemin çökertilerek desenlerin rölyef görüntüsü daha belirgin 

hale getirilir. Eğer desenlerin yüksek kabartmalı olması isteniyorsa, zemine 

el sürülmeden desenler istenilen yüksekliğe gelene kadar içten çekiçlenir. 

Başlangıcından bugüne biçim, teknik ve konu çeşitliliğiyle 

zenginleşen Türk süsleme sanatları, vücut bulduğu her eseri estetik yönden 
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bir üst düzeye taşımıştır. Sanatkâr çoğu zaman hayal gücünü de işe dâhil 

ederek doğada gördüğü hemen her şeyi üsluplaştırarak, somut dünyanın 

ötesine geçmiştir.  Mimariden küçük el sanatlarına kadar örneklerini 

gördüğümüz motif ve desenler olağanüstü zenginlikte bir içeriğe sahiptir. 

Maden sanatında sıkça karşımıza çıkan süsleme türleri; 

Bitki bezemeli süslemede penç, hatai, rumi gibi üsluplaştırılmış 

biçimlerin dışında lale, karanfil, haşhaş, sümbül, haseki küpesi, nergis, nar, 

üzüm, hurma, selvi, hayat ağacı, çiçek motifleri ve kıvrım dallar ile yaprak 

motifleri kimi zaman natüralist kimi zaman ise stilize biçimlerde kullanılır.  

Makale kapsamına aldığımız 8 numaralı bakraç ve kapağının üzerine 

kabartma tekniği ile lale, altı yapraklı çiçek, yaprak ve dal motifleri 

işlenmiştir. İşlemeler bakracın imalinden yıllar sonra Trabzon’a gönderilerek 

yaptırılmıştır.  

18 numaralı fotoğrafta görülen maşrapanın yüzeyi kabartma 

tekniğinde, dilimli yaprak motifleriyle bezenmiştir. Aynı şekilde bakraç gibi 

sonradan Trabzon’a gönderilerek işletilmiştir. 

24 numaralı fotoğrafta görülen hamam tasını çevreleyen kıvrımlı dal 

üzerine dilimli yaprak motifleri, kazıma tekniğinde yapılmıştır. 

26 numaralı fotoğraftaki kevgir kaşığın sap kısmına, çalma tekniğinde, 

üç yapraklı çiçek motifleri işlenmiştir. 

29 numaralı fotoğrafta yer alan sininin yüzeyine kazıma tekniğinde, 

iki minareli, kubbeli bir camii motifi işlenmiştir. Caminin sütunları ile 

yanlardaki minarelerin gövdelerine aşağıdan yukarı doğru bir sıra halinde 

dört yapraklı çiçek motifleri, sininin kenara yakın bölümünde yer alan 

dikdörtgen ve daire şekilli kartuşlar içine ise çiçek ve yaprak motifleri 

işlenmiştir.  

31 numaralı fotoğrafta görülen sininin merkezine yerleştirilmiş altı 

yapraklı çiçek motifi kazıma tekniğinde yapılmıştır. 

Geometrik süsleme kare, üçgen, dikdörtgen, daire, poligon, çokgen, 

yıldız (Mühr-ü Süleyman), çizgi (zig-zag) ve zencerek, paralel veya kırık 

çizgilerin birleşmesiyle oluşan motiflerdir. Sonsuzluğu simgeleyen bu 

motifler, bitkisel veya rumi motiflerle bir arada kullanılabilirler. 
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Su yolu ve geçme şeklinde nitelenen motifler daha çok “şerit bezeme” 

lerdir. Kenar suyu (bordür) da diyebileceğimiz bu motifler süsleme maksatlı 

kullanılsa bile çoğu zaman bezenmiş bölümleri birbirinden ayırmak için 

yapılan sınır belirleyici düzenlemelerdir.  

3 numaralı fotoğrafta görülen kazanın ağız kenarına çalma tekniğinde 

iki sıra verev çizgilerden oluşan basit bir süsleme yapılmıştır. 

8 numaralı bakracın ağız kenarı ile kapağının üzerine daire şeklinde 

kabartma motifler işlenmiştir. 

12 numaralı fotoğrafta görülen güğümün tabana yakın bölümü ile 

gövdenin üst kısmına, kazıma tekniğinde içi içe geçmiş gibi görünen oval 

şekilli desenler yapılmıştır. 

24 numaralı fotoğrafta yer alan hamam tasının kenar ağzı, kazıma 

tekniğinde, birbirine paralel iki sıra zencerek motifi ile çevrelenmiştir. 

29 numaralı fotoğrafta yer alan bakır sininin yüzeyine, kazıma 

tekniğinde bir merkezden çıkıyormuş gibi görünen ışınsal çizgiler 

yapılmıştır. Siniyi dıştan içe doğru farklı genişlikte çevreleyen kuşaklar içine 

de kıvrımlı, kırık ve düz çizgilerle dolgu yapılmıştır. 

31 numaralı fotoğrafta görülen sininin yüzeyi, kenardan merkeze doğu 

birkaç sıra, çalma tekniğinde yarım daire şekilli motiflerle çevrelenmiştir. 

Figürlü süsleme balık, at, ceylan, tavşan, boğa, kuş, kurt, aslan vb. hayvanlar 

ile ejder, simurg, harpi, Zümrüd-ü Anka gibi mitolojik motiflerden oluşur. 

Kimi zaman üsluplaşan motifler bitkisel kıvrımlarla bir arada verilebilir. 

Figürlü bezemeler dışında kalan vazo, ibrik, kandil, şamdan, buhurdan gibi 

eşyaların dışında cami, köşk benzeri mimari görseller de madeni eserlerin 

yüzeyini süsleyebilir.    

29 numaralı sininin merkezinde yer alan çift minareli cami motifinin, 

kubbesinin iki yanına birer adet kuş motifi kazıma tekniğinde işlenmiştir. 

Kaligrafi sanatının karşılığı olarak eski harfler ya da hat sanatının 

türleri de süslemede kullanılabilir. Yazı, süsleme amacı ile kullanıldığında 

harfler arasında veya dışında kalan bölümler kıvrımlı dallar ve Rumilerle 

bezenir. Madeni eserlerde kimi zaman kitabe şeklinde karşımıza çıkan 

yazıların içeriklerine bakıldığında, yapım tarihi, eseri ısmarlayan kişinin adı 
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ile sahibine bereket, sağlık ve uzun ömür dilekleri ile dualara yer verildiği 

görülür.  

29 numaralı sininin merkezine yakın bölümünde 1312 tarihi, kısa 

kitabede ise “Sahibi Burhem 13013” yazmaktadır. Yazı okunaklı olmadığı 

için bu şekilde okuyabildiğimiz tarihin, aslında 1313 olması gerektiği 

düşünülebilir. 

1.3. Kars ve Ardahan Mutfağında Kullanılan Bakır Kaplar 

Anadolu mutfak kültüründe kullanılan bakır kaplar, biçim ve 

üstlendiği görev yönünden yöresel özellikler gösterirler. Bazı kapların ise 

kullanım alanları benzer olmakla birlikte isimlendirmeleri farklı olabilir. 

Kars ve Ardahan mutfağında kullanılan kaplar; 

Kazan: Tabanı dairesel ve geniş, yukarı doğru daralan, karşılıklı iki 

yandan kulplu, içi kalaylı dışı kalaysız, büyük boyutlu bakır kaplardır. 

Kazanlar kullanıldıkları yere göre bulgur kazanı, süt veya peynir kazanı, 

hamam kazanı, hayrat kazanı, soba kazanı gibi isimler alabilirler. Kars ve 

Ardahan çevresinde bulgur kaynatmakta kullanılan büyük boyutlu kazanlar 

yaklaşık 60 lt. su alır. Bu kazanlar her evde bulunmadığı için ihtiyaç 

durumlarında köy halkı birbirinden tedarik eder. Yine eskiden köyde 

yaşanan ölümlerde, cenaze sahibinin evinin avlusuna hazırlanan ocaklar 

üstüne kurulan bu kazanlarla ısıtılan su mevtanın yıkanmasında 

kullanılırmış. Yörede yoğurt kazanı veya peynir kazanı adı verilen, bulgur 

kazanına göre daha küçük boyutlu kazanlar da mevcuttur. Bu kazanlarda süt 

mayalanarak yoğurt veya peynir yapılır. Ayrıca düğün ve sünnet 

törenlerinde, bayramlarda kalabalık misafir grupları için yemekler de 

pişirilir. 

Depme (Tepme): Taban ve ağız kısmı dar, karın kısmı oldukça şişkin, 

kimi zaman kulplu ve kapaklı, toprak küp benzeri bakır kaplardır. Depme 

ismi aslında kabın içine yiyeceğin el ile basılarak doldurulmasından, yani 

tepilmesinden gelmektedir. Boyutları, içinde muhafaza edilecek yiyeceğin 

türüne göre değişebilir. Yörede farklı boyutlarda örneklerini bulduğumuz 

depme (Tepme) lerden küçük boyutlu ve yandan kulplu olanlarına yağ 

basıldığı, biraz daha büyük boyutlu ve kulpsuz olanlarında ise peynir ya da 

süzme yoğurt saklandığını öğrendik. Büyük boyutlu depmelere kimi zaman 

“peynir kazanı veya yoğurt kazanı” da denilmektedir. 
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Bakraç: Süt, yoğurt, çorba, bal, pekmez gibi yiyeceklerin taşındığı, 

düz veya yuvarlak tabanlı, üstten hareketli kulplu, derinliği olan, kapaklı 

veya kapaksız kaplardır. Kars ve Ardahan’da “stil ya da cingil” de denilen 

bakraçlar boyutlarına, içlerine konulan yiyeceğe göre yoğurt bakracı, azık 

bakracı gibi isimler alabilir. Köylerde hâlâ bakraçlarla tarlada çalışanlara 

azık, katık gönderilir.  

Güğüm-Gügüm: Su taşımak, ocak üzerinde su ısıtmak için 

kullanılan, çoğu zaman geniş taban kısmından ağız kısmına doğru kademeli 

şekilde daralan, kapaklı, yandan tek veya çift kuplu, derin kaplardır. Kars ve 

Ardahan çevresinde güğüm için “aktafa” ismi de kullanılır.  

Tencere: Yemek pişirmekte kullanılan, düz tabanlı, kimi zaman 

karşılıklı kenarlardan kulplu, derinliği olan, kapaklı kaplardır. Tencereler 

boyut veya şekline göre isimler alabilir. Yörede silindirik gövdeli, düz 

tabanlı tencerelerin yanı sıra, “kuşhane-guşgana” adı verilen yuvarlak 

tabanlı, kulpsuz, derinliği çok olmayan tencereler de mevcuttur. 

Sürahi: Su, ayran, şerbet gibi sıvı içecekleri servis etmekte kullanılan, 

çoğu zaman kaideli, şişkin karınlı, yandan kulplu kaplardır. Farklı tip ve 

boyutlarda olabilir. 

Maşrapa: Su, ayran, şerbet gibi sıvıları içmek için kullanılan, tabanı 

düz, şişkin karınlı ya da tabandan ağıza doğru konik şekilli, yandan kulplu 

bardaklardır. 

İbrik (Ibrık): El-yüz yıkamak için kullanılacak suyu taşımaya ve 

dökmeye yarayan, genellikle kaideli, şişkin karınlı, uzun boyunlu, emzikli 

ve yandan kulplu kaplardır. İbrikler kimi zaman, ajur tekniği ile işlenmiş 

delikli kapağa sahip leğeni ile takımdır. Kullanılmadığı zamanlarda ibrik bu 

kapağın üzerine yerleştirilir, kapak sayesinde leğende biriken kirli su da 

görünmez.   

Lenger: Derinliği az, yayvan ve kenarları geniş büyük boyutlu 

tabaklardır. Sunum amaçlı kullanılan bu kaplarda susuz yemekler ikram 

edilir. Farklı boyutlarda ve kubbemsi şekilli yüksek kapaklı olanları da 

mevcuttur. 

Sahan: Sulu yemek veya pilav, erişte gibi yiyeceklerin sunumunu 

yapmakta kullanılan, tabanı düz, çukur ve genellikle kenarları işlemeli 

tabaklardır. Anadolu’da boyutları farklı, kapaklı veya oval şekilli olanları da 
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mevcuttur. Kars ve Ardahan çevresinde, kenarları dilimli şekilde işlenmiş 

sahanlara “cıngır” adı verilir.  

Tas: İçine çorba, hoşaf, ayran benzeri sulu yiyeceklerin konarak servis 

edildiği, farklı form ve derinlikte olabilen, çoğu zaman kaideli ve kapaklı 

kaplardır. 

Hamam Tası: Banyoda yıkanırken su taşımak ve su dökmek için 

kullanılan, yuvarlak tabanlı ve yüksek kenarlı bakır tastır. 

Cezve: Kahve pişirmekte kullanılan, uzun saplı, düz tabanlı, silindirik 

gövdeli, derince yapılmış bakır kaptır. Kulpu ikiye ya da üçe katlanabilen, 

kapaklı çeşitleri de mevcuttur.   

Kevgir Kaşık: Mantı, erişte gibi hamur işleri haşlanırken, kızartma 

yaparken kullanılan yassı ve delikli, uzun saplı kaşıklardır. 

Kepçe: Tencereden hoşaf, çorba veya sulu yemek almakta kullanılan 

derin, büyük boyutlu, uzun saplı kaşıktır.  

Sini: Üzerinde kaşık-çatal, yemek tabağı, çorba tası, sahan, su bardağı 

vb. kaplarla yiyecek-içecek servisi yapılarak sofra işini gören, derinliği 

olmayan, daire formlu, büyük boyutlu tepsilerdir. Siniler bakır, gümüş, 

pirinç gibi madenlerden imal edilebilir. Bakır sinilerin yüzeyi çoğu zaman 

yoğun süslemelidir. Kars ve Ardahan’da on iki-on beş kişinin rahatlıkla 

oturabileceği büyüklükteki sinilere “Divanhane” denir. Nişan, düğün, sünnet 

gibi özel gün ve bayramlarda, kalabalık misafir gruplarına bu sinilerde 

yemek servisi yapılır. Köylerde, özel misafirler için bütün halde pişirilerek 

hazırlanan kuzu çevirme, siniye dökülen bulgur pilavının üzerine 

yerleştirilerek ikram edilir. Siniler börek, kete veya baklava pişirmekte de 

kullanılır. Ayrıca nişan, düğün, sünnet gibi özel günlerde sinilerin üzerine 

türlü kuruyemiş doldurularak gelen misafirlere ikram edilir. Bu gelenekler 

Kars ve Ardahan’ın kimi köylerinde hâlâ devam etmektedir. 

Leğen: Çamaşır yıkamak, kimi zaman da yörede devam ettiği gibi 

içine oturarak yıkanmak amacıyla kullanılan, yuvarlak, geniş tabanlı, yüksek 

kenarlı, büyük boyutlu bakır kaplardır. Büyük leğene Kars’ın köylerinde 

“teşt”, küçük boyutlu olanlarına da “leğence” adı verilir. Leğen veya teşt, 

Anadolu’nun farklı yörelerinde olduğu gibi Kars ve Ardahan mutfağında da 

ekmeklik hamur yoğurmak, içinde tuluma veya küpe basılacak peyniri 

karıştırmak gibi amaçlar için de kullanılırken, leğençelerde çoğunlukla 

yemek pişirilir.  
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1.4 Kars ve Ardahan Mutfağında Kullanılan Kaplardan Örnekler 

Fotoğraf 1: Bulgur kazanı, A.çap:46, T.çap:54 
Y.:53 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

Fotoğraf 2: Süt kazanı, A.çap:38, T.çap:24, 
Y.:37 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

Fotoğraf 3: Yoğurt ve Yağ Kazanı, A.çap: 30, 
T.çap: 20, Y.: 24 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür 
Evi)   

Fotoğraf 4: Depme, A.çap: 19, T.çap: 16, 
Y.: 23 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

Fotoğraf 5: Depme, A.çap: 24, T.çap: 16 

Y.: 28 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 
 Fotoğraf 6: Süt Kazanı-Bakracı, A.çap: 
33, 
T.çap: 38, Y.: 23 cm. (Kars-Sarıkamış 
Kültür Evi) 

Fotoğraf 7: Bakraç, A.çap: 17, T.çap: 20, 
Y.: 15 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

Fotoğraf 8: Bakraç, A.çap: 15, T.çap: 17, 
Y.: 16 cm. (Kars, Yıldız Halı ve El 
Sanatları, Bülent Yıldız) 
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Fotoğraf 9:Güğüm, A.çap: 7, T.çap: 20, Y.: 

28 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

 

 
Fotoğraf 10: Güğüm, A.çap: 6, T.çap: 24, 

Y.: 43 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

 

 
Fotoğraf 11: Güğüm, A.çap: 8, T.çap: 3, 

Y.: 42 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

 

 
Fotoğraf 12: Güğüm, A.çap: 8, T.çap: 30, 

Y.: 48 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

 

 
Fotoğraf 13: Tencere, A.çap: 33, T.çap: 32, 

Y.: 18, K.yük: 16 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür 

Evi) 

 

 
Fotoğraf 14: Kuşhane, A.çap: 35, T.çap: 22, 

Y.: 13, K.yük: 5 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür 

Evi) 
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Fotoğraf 21: Sahan, A.çap: 20, T.çap: 12,Y.: 5, 

K.yük.: 8 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

Fotoğraf 22: Sahan, Sulu yemek tabağı, A.çap: 

31, T.çap: 24, Y.: 7 cm (Ardahan-Hasköy, 

Zekeriya Şentürk evi) 

Fotoğraf 23: Çorba tası, A.çap: 25, T.çap: 12, 

Y.: 15 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

Fotoğraf 24: Hamam tası, A.çap: 20, T.çap: 22 

Y.: 6 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

Fotoğraf 25: Cezve, A.çap: 8, T.çap: 10, Y.:18, 

K.Yük.: 3 cm. (Kars, Yıldız Halı ve El 

Sanatları,Bülent Yıldız) 

Fotoğraf 26: Kevgir kaşık, 1.K.çap: 10, sap: 30 

2.K.çap: 14, sap: 36 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür 

Evi) 

Fotoğraf 27: Kepçe, A.çap: 10, Derinlik: 5, 

Sap: 30 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

Fotoğraf 28: Sini, Çap: 46 cm, Y.: 3 cm.(Kars, 

Yıldız Halı ve El Sanatları, Bülent Yıldız) 
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Fotoğraf 29: Sini, Çap: 66, Y.: 3 cm.  

(Ardahan-Kayadibi Köyü, Taner Özkan evi) 

 
Fotoğraf 30: 29 numaralı fotoğraftaki 

siniden detay 

 
Fotoğraf 31: Sini, Çap: 70, Y.: 4 cm.  

(Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

 
Fotoğraf 32:31 numaralı fotoğraftaki 

siniden detay 

 
Fotoğraf 33: Leğen, A.çap: 60, Y.: 14 cm. 

(Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

 
Fotoğraf 34: Leğençe, A.çap: 35, T.çap: 30, 

Y.: 10, K.Yük.: 13 cm. (Ardahan-

Hasköy,Zekeriya Şentürk evi) 

 
Fotoğraf 35: Kars-Bakırcılar Çarşısı 

 
Fotoğraf 36: Kars-Bakırcı ustası Fahrettin 

Topbaştekin 
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Fotoğraf 15: Kuşhane, A.çap: 31, T.çap: 

21, Y.: 12, K.yük: 9 cm. (Ardahan-

Hasköy,Zekeriya  Şentürk evi) 

Fotoğraf 16: Sürahi, A.çap: 15, 

T.çap: 9, 

Y.: 20 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür 

Evi) 

Fotoğraf 17: Maşrapa, A.çap: 10, T.çap: 

9, Y.: 16 cm. Y.: 20 cm. (Kars-Sarıkamış 
Kültür Evi) 

Fotoğraf 18 : Maşrapa, A.çap: 10, 

T.çap: 7, Y.: 13 cm. (Kars, Yıldız 

Halı ve El Sanatları, Bülent Yıldız) 

Fotoğraf 19: İbrik, A.çap: 7, T.çap 23, 

Y.: 31 cm. (Kars-Sarıkamış Kültür Evi) 

Fotoğraf 20: Lenger, A.çap: 31, 

T.çap: 20, Y.: 2 cm. (Kars-Sarıkamış 

Kültür Evi) 
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Değerlendirme ve Sonuç 

Maden sanatının teknik ve estetik değeri yüksek örneklerini, Orta 

Asya’dan itibaren sunan Türkler, Anadolu topraklarına geldiklerinde 

bulduklarıyla kendi birikimlerini sentezleyince çok daha ileri bir düzeye 

ulaşmışlardır. Anadolu Selçuklu döneminden itibaren mutfak kaplarının 

üretiminde bakır sıklıkla tercih edilince, bakırcılık da önemli bir zanaat kolu 

haline gelmiştir. Bu dönemden itibaren gelenekli bakır kap üretimindeki 

teknikler çok değişmese de farklı biçim ve süsleme içeriklerinin 

zenginliğiyle, bakırcılık günümüze kadar varlığını devam ettirebilmiştir.   

Selçuklu döneminde Trabzon, Erzurum ve Erzincan’da üretim yapan 

çok sayıda bakırcı atölyesinin bulunmasına rağmen, bu illere yakın 

mesafedeki Kars ve çevresinde ancak yörenin ihtiyaçlarına yetecek miktarda 

imalat yapıldığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda İpek yolu gibi büyük bir 

ticaret yolu üzerinde bulunan Kars ve Ardahan, yazılı kaynaklarda ifade 

edildiğine göre iklim şartlarının zorluğu, şehirlerarası yolların ulaşımı 

zorlaştıracak ölçüde yetersiz oluşu, sermaye kıtlığından ötürü hammadde 

temininde yaşanan zorluklar gibi nedenlerle ticari ve ekonomik yönden 

zamanla geri kalmıştır26. 

Kars ve Ardahan, aynı coğrafi bölgede bulunduğu Doğu Anadolu’nun 

diğer illeriyle benzerlik gösterir, ancak 1920 yıllarına kadar yakın komşuluk 

münasebetlerinin yaşandığı Kafkas Ülkeleriyle kültür ve sanat bakımından 

birbirine daha yakındır. Aslında bugün Kars ve çevresinde yaşayan halkın 

bir kısmı, zaman zaman Kafkas ülkelerinden göç ederek bu bölgeye yerleşen 

Türklerden oluşmaktadır. Kafkas Türkleri sahip oldukları kültür ve el 

sanatlarını burada da devam ettirmişlerdir27. Kars ve Ardahan çevresinde 

2018-2021 yılları arasında yaptığımız araştırmalarda ulaşabildiğimiz bakır 

kaplar, Doğu Anadolu Bölgesi bakır atölyelerinin ürettiği eserlerle biçim, 

kullanım alanı, isimlendirme gibi konularda aynıdır. Ancak kaplar üzerinde 

süslemeye oldukça az yer verilmiş olması ve süslemelerdeki içerik farklılığı, 

Kafkas etkisinin yanı sıra yöreye has karakterin olduğunu da ortaya koyar.   

Her iki yörenin yerli bakırcı atölyelerinde yapıldığını kesinleştirdikten 

sonra makale kapsamına aldığımız bakır kapların tamamı dövme tekniğinde 

                                                        
26 Kanber Güzelderen, “Kars’ın Ekonomik Durumu”, Kars Eli, Y. 1, S. 11, Haziran 1965, s.12. 
27 Hasan Kartarı, “Kars’ta Halıcılık”, Kars Eli, Y. 1966, S. 27, Ekim 1966, s.4.  
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yapılmıştır. XVIII ila XX. yüzyıllar arasına tarihlendirilebilen eserlerin 

sadece birkaçında kazıma, çalma ve kabartma tekniğinde bitkisel, nesneli, 

geometrik ve figürlü süslemeye yer verilmiştir.  

İncelediğimiz kap örnekleri, Kars ve Ardahan mutfağında kullanılan 

türlerin tamamını vermeyebilir. Çünkü köylerde tarihin son 60-70 yılına 

tanıklık etmiş insanlarla yaptığımız söyleşilerden öğrendiğimize göre, 

bakırın kilosu o dönemlerde de pahalıdır ve ancak varlıklı insanların evinde 

bakır kaplar bulunmaktadır. Ayrıca 1980’li yıllardan itibaren “alyoncu” 

denilen çerçiler, alüminyum, çinko veya plastik kaplar karşılığında her tür 

madeni eşyayı toplamaya başlayınca halkın elinde pek de bir şey 

kalmamıştır. Diğer taraftan günümüze ulaşabilen örneklerin bir kısmı da 

miras yoluyla aile fertleri arasında paylaşılmış veya yöreden göç edenlerle il 

sınırlarının dışına çıkmıştır.  

Kars ve Ardahan’da, geçmişten günümüze gelenekli usullerde 

bakırcılığın yapıldığı kesindir, ancak 1980’li yılların devamında 

sanayileşmenin de etkisiyle, fabrikasyon ürünlerin ucuz ve kolay ulaşılabilir 

hale gelmesi, ham bakırın fiyatındaki artış, bakır kapların belli aralıklarla 

kalaylanma zorunluğunun emek ve para yönünden külfetli oluşu gibi 

nedenler, bakıra olan ilgiyi azaltmıştır. Bu olumsuz gidişata daha fazla 

dayanamayan bakırcı esnafı ise ya iş değişikliğine gitmiş ya da emekliye 

ayrılmıştır. O dönem bakırcı ustalarının yanında çıraklık yapan gençlerin, bir 

süre sonra bu işin zor ve meşakkatli olduğunu, kazancının ise yeterli 

olmadığını dile getirerek işi bırakmaları da yörede yeni sanatkârların 

yetişmesine engel olmuştur.  Bu sebeplerle bakırcılığa paralel gelişen 

kalaycılık zanaatı da zamanla önemini yitirmiştir.   

Kars’ta yaşayan son usta ise artık bakır kapların ilgi görmemesi ve 

ilerleyen yaşı dolayısıyla üretimi bırakmıştır. Zücaciyeye dönüştürdüğü 

dükkânının bir köşesinde, ihtiyaç olması durumunda sadece kalay veya 

tamirat yapabilmektedir. Ardahan’da ise bakırcılık mesleği Kars’tan daha 

önceki yıllarda yok olmuştur. Günümüzde, ilde yaşayan bakırcı ustası 

olmadığı için bakırcılık mesleğinin geçmişine dair birkaç kişi dışında 

kimsenin bilgisi yoktur. 

Anadolu’nun tamamında eski önemini yitirdiğini gördüğümüz 

bakırcılık sanatı, günümüzde Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, 
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Kahramanmaraş, Beypazarı, Tokat gibi birkaç ilde turistik eşya üretimi 

yaparak varlığını sürdürebilmektedir. Hatırlatmak, korumak ve yaşatmak 

için önlemler alınmaz ise ne yazık ki yakın gelecekte bakırcılık yok olan 

gelenekli el sanatları arasına girecektir. 

 
Kaynakça 

 
Bodur, Fulya,   Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet 

Vakfı Sanat Yayınları, İstanbul 1987, s.13. 

Boya, Orkun Levent- Kafalı, M. Ali, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 

Müdürlüğü, Kars Stratejik Gelişme Raporu, 
Ankara, Haziran 2008, s.11. 

Demir, Mucip,   “Kars İlinin Nüfus Gelişimi ve Başlıca 

Demografik Özellikleri”, Doğu Coğrafya 

Dergisi-34, Eylül 2015, s.129. 

Eruz, Fulya,   Konuşan Maden, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 

1993. 
Göer, Muzaffer,   “Türklerde Sanayi”, Belleten, II, 78, Ankara 1983, 

s.437. 

Gülensoy, Tuncer,  “Anadolu’da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi”, 

Milli Folklor, S. 23, C. 3, Ankara 1994, s.6. 
Güzelderen, Kanber,  “Kars’ın Ekonomik Durumu”, Kars Eli, Haziran 

1965, S. 11, Y. 1, s.12. 

Kartalkanat, Ahmet,  "Anadolu'da Madenciliğin Tarihçesi; Kütahya-
Gümüşköy'de 3500 Yıldır Süren Madencilik 

Çalışmaları", MTA Dergisi, S. 137, 2008, s.91. 

Kartarı, Hasan,  “Kars’ta Halıcılık”, Kars Eli, Ekim 1966, S. 27, 

Y. 1966, s.4.  
Kayaoğlu, İ.Gündağ,  "Maden İşçiliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını", 

Türkiye'de Sanatın Bugünü ve Yarını, I. Ulusal 

Sempozyumu Tebliğleri, 1985, s.439. 
Kırzıoğlu, M.Fahrettin,  Kars Tarihi, Işıl Matbaası, I. Cilt, İstanbul 1953.  

Köse, Osman Emre,  Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan 

Urartu Dönemi'ne Ait Madeni Bilezikler ve 
Pazıbentler, Çukurova Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana 2008.  

Kuban, Doğan,   Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul 2002. 

Ötüken, Yıldız,   "Bizans Mimarlığı ve Sanatı", Eczacıbaşı Sanat 

Ansiklopedisi I, İstanbul 1997. 



Ebru SUBAŞI 

487 

Özaydın, Mesut,   Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kars ve 

Çevresindeki Faaliyetleri ve Kars Müzesi’nde 
Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemi Sikkeleri, 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 
Tezi, Ağrı 2019. 

Serbest, Bürkan- Demirci, N.Savaş,, “Kars ve Çevresinde Rus Yönetimi 

(Karskaya Oblast 1878-1917)”, 38. ICANAS 

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 
Kongresi, Ankara 2007, s.2717. 

Sevindi, Cemal,   Tarihi Anı Şehri’nin (Kars) Kuruluş ve Gelişim 

Süreciyle İlgili Coğrafi Bir Analiz, Coğrafyaya 
Adanmış Bir Ömür: Prof.Dr. Hayati Doğanay, 

Ankara 2015. 

Subaşı, Ebru,   Sivas Yöresine Ait Madeni Eserler, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Van 2015.  

Tarcan, Yılmaz,   “Maden Sanatı”, Yüzyıllar Boyunca Türk 

Sanatı, (Ed. Oktay Aslanapa), İstanbul 1977.  

Zengeroğlu, Hacı,  “Kars Halkevi İl Müzesindeki Eserlerin Tanıtımı”, 

Kars Eli, Mart 1966, S. 20, Y. 2, s..7. 
………………………. “Kars Halkevi İl Müzesindeki Eserlerin Tanıtımı”, 

Kars Eli, Y. 2, S. 24, Temmuz 1966, s.3. 

………………………. “Kars Müzesi ve Tarihi Eserler”, Kars Eli, Y. 4, S. 

43, Şubat 1968, s.4. 
………………………..“Kars Halkevi İl Müzesindeki Eserlerin Tanıtımı”, 

Kars Eli, Y. 1, S. 9, Nisan 1965, s.6-11. 

Kaynak Kişiler 
Fahrettin Topbaştekin (1948 doğumlu), Bakırcı ve Kalaycı esnafı, Kars. 

Fahrettin Çelik (1945 doğumlu), Esnaf, Ardahan. 





489 

Ekonomi





Özlem EŞTÜRK 

491 

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERLE 

ARDAHAN EKONOMİSİ 

Özlem EŞTÜRK* 

Giriş 

İller arasında farklılıkların ortadan kaldırılması ve bu doğrultuda 

bölgesel kalkınma hedeflerinin sağlanmasının temel şartı, mevcut olan 

sosyoekonomik yapının ortaya konulmasına bağlıdır. Ancak bu şekilde 

sistemin eksik ve aksayan yönleri tespit edilerek ulaşılması düşünülen 

hedefler doğrultusunda politikalar üretilebilir. İller ve bölgesel baz mutlak 

bir eşitliği sağlanması olası değildir. Ancak bu farlılıkları optimal düzeyde 

sağlamak için bazı değerlendirilmelerin yapılması gereklidir  

Sosyoekonomik göstergeler ülkelerin, bölgelerin ve illerin 

karşılaştırılmalarında oldukça önemli değerlendirme fırsatı sağlamaktadır. 

Bu göstergeler illeri, bölgeleri karşılaştırma fırsatı sağlarken diğer taraftan 

da bölgeler arasında dengelerin sağlanmasına araç olmaktadır.  

Dünyada 1970’li yıllardan itibaren küreselleşme hareketleri ile birlikte 

ekonomik büyüme, kalkınma kavramlarında bölgesel, yerel dinamiklerin 

önemi artmaya başlamıştır. Bu noktada yeni politika arayışlarına girilmiştir. 

Dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye’de yerel kalkınma politikalarının 

gündeme gelmesi ile özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde bölgesel 

eşitsizliklerin giderilmesi, yerel kalkınma konuları gündemden düşmemiştir. 

Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik 

politikaların geliştirilmesi, bu farklılıkların ortaya konulmasına ve 

ölçülmesine bağlı olmaktadır. Buna göre bölgeler arası farklılıkları ölçmeye 

* Dr. Öğretim Üyesi, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

ozlemesturk@ardahan.edu.tr 
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dönük çeşitli çalışmalar yapılmaktadır Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi 

uluslararası kuruluşlar farklı değişkenler kullanarak gelişmişlik farklarını 

incelemişler. Türkiye’de ise Kalkınma Bakanlığı önceki adıyla Devlet 

Planlama Teşkilatı sosyoekonomik gelişme ile ilgili çeşitli çalışmalar 

yapmışlardır. Kalkınma Bakanlığı tarafından 1996, 2003, 2004 ve 2011 

yıllarında sosyoekonomik gelişmeye ilişkin çeşitli çalışmalar hazırlanmıştır. 

Bu çalışmalarda genel olarak iller ve bölgeler sosyoekonomik değişkenlere 

göre analiz edilip kıyaslanmıştır. Çünkü bölgeler ve iller arasındaki farklılığa 

neden olan sosyoekonomik değişkenler sosyoekonomik sorunları 

getirmektedir. Bu sorunların ortadan kalkması için bölgelerin ve illerin 

sosyal ekonomik yapılarının ortaya konulması, ilin potansiyelinin ortaya 

çıkarılması söz konusu bölgeler için girişimleri harekete geçirilebilir.  

Bir bölgenin veya ilin diğer illere kıyasla sahip olduğu istihdam yapısı, 

eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel imkanları yatırımcılar ve göç konusundaki 

kararları doğrudan etkileyebilmektedir. İllerin sosyoekonomik yapısına etki 

eden ve onu belirleyen faktörle çeşitli olmakla birlikte sosyal, ekonomik ve 

coğrafi faktörler olarak üç ana grupta toplanmıştır. Sosyal göstergeler olarak 

demografik, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenlikle ilgili göstergeler 

yer almaktadır. Ekonomik göstergeler olarak mali, finansal, imalat sanayi, 

tarım, dış ticaret, enerji, konut gibi göstergeler yer almaktadır. Coğrafi 

faktörler olarak yükselti, iklim gibi koşullar etkilemektedir. Sosyoekonomik 

göstergeler bölgelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde oldukça 

önemlidir. Sosyoekonomik göstergelerle ilgili son yıllarda yeni kavramlar 

eklenmiştir. Mutluluk endeksi, yaşam kalitesi, yaşam beklentisi, sosyal 

sermaye, politik güven, ekolojik ayak izleri gibi çeşitli kavramlar 

eklenmiştir. 

Sosyoekonomik gelişmişlik sadece bir bölgenin ekonomik 

gelişmesiyle ilgili olmayıp bireyin refahı, tüketim ve gelir, beslenme, sağlık, 

emek (İşgücü ve istihdam), eğitim, barınma, eğlence, fiziksel güvenlik, arazi 

ve eko sistemler, su ve hava kalitesi gibi kavramlarla ilgili olmaktadır1. Bu 

kavramlardan bazıları ekonomik değişkenlere vurgu yaparken bazıları sosyal 

ve ekonomik değişkenleri ön plana çıkarmaktadır. Buradan hareketle 

                                                        
1https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.42/2017/Seminar/Chapter_6_draft_

2017.06.15_-_for_the_seminar.pdf, Erişim: 21 Haziran 2021. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.42/2017/Seminar/Chapter_6_draft_2017.06.15_-_for_the_seminar.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.42/2017/Seminar/Chapter_6_draft_2017.06.15_-_for_the_seminar.pdf
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OECD’nin maddi yaşam koşulları ve yaşam kalitesi alanlarında gerekli 

olarak tanımladığı ve ülkeler arasında refahı karşılaştırmaya imkan veren 

aynı zaman Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın illerin gelişmişlik düzeyinin 

belirlemesinde kullandığı gelir seviyesi, istihdam, eğitim becerileri, sağlık 

yaşam beklenti, GSYİH, gibi göstergelerden hareketle Ardahan ilinin 

sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi analiz edilecektir. 

1. Ardahan İlinin Coğrafi Göstergeleri

Ardahan ilini coğrafi göstergeleri, ilin coğrafi yapısı ve iklim yapısı 

başlıkları altında incelenmektedir.  

1.1. Ardahan İlinin Coğrafi Yapısı 

Türkiye’nin kuzeydoğu bölgesinde bulunan Ardahan ili batıda Artvin 

olmak üzere güneyinde Kars, güneybatısında Erzurum olmak üzere 

doğusunda ve kuzeyinde Gürcistan (Acaristan Özerk Cumhuriyeti ve 

Ermenistan ile komşudur. Kura Nehri çevresinde kurulan Ardahan 5.576 km2 

yüzölçümüne sahiptir ve 3000 metreyi aşan yüksek kütleler ile çevrili 

durumdadır2.  

Şekil 1: Ardahan Siyasi Haritası 

2 Muhammed Zeynel Öztürk v.dğr., Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına Göre Türkiye’nin 

İklim Tipleri, Coğrafya Dergisi, 35, 2017, S.17-27. 
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Kura Nehri, ilin topraklarından sonra Gürcistan ve Azerbaycan’ı 

geçerek Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Akarsu rejimleri düzensizdir. Bu 

durum, yağışların düzensizliği ve kış yağışlarının kar olmasından 

kaynaklanmaktadır. 1800-2100m yükseltilerinde ovaların yer aldığı dalgalı 

bir yapıya sahip plato görünümündedir3. 

1.2. Ardahan İlinin İklim Yapısı 

Ardahan ilinin yüksek olması ve yüzey şekillerini genel olarak 

değişkenlik göstermesinden dolayı ilde genel olarak karasal iklim hakimdir 

ve kışlar uzun ve sert geçerken kar yağışlıdır. Deniz yüksekliği 1829 

metredir ve denize uzaklığı 211 km olan ilde; yaz mevsiminde sıcaklıklar en 

yüksek 35℃’ye kadar çıkarken, kışın ise -36,3℃’ye kadar düşebilmektedir. 

Ardahan’da genel olarak yüksek yayla iklimi hakim sürmektedir. Sibirya 

yüksek basınç merkezinin tesiri altında olduğundan 7 ay boyunca devam 

eder. Kar yağışı uzun süre etkisini gösterdiğinden toprak uzun süre karla 

kaplı olur4.  

Bitki örtüsünde, çayır ve meralar hakimdir. Dağ eteklerinde çam 

ağaçları yer alır ancak orman yönünden zengin sayılmaz.  

2. Ardahan İli Sosyal Yapı ve Göstergeler 

Sosyal göstergeler genel olarak nüfus, demografik yapı, eğitim, sağlık, 

kültür ve turizm ile ulaştırma göstergeleri kullanılmaktadır.  

2.1.Ardahan İlinin Nüfus ve Demografik Yapısı 

Sosyoekonomik araştırmalarda kullanılan demografik değişkenler 

genel olarak nüfusun sayısal büyüklüğü, nüfus artış hızı ve mekânsal dağılım 

gibi unsurları içermektedir. Demografik göstergeler, illerin gelişmişlik 

düzeyinin anlaşılmasında önemli değişkenlerdir. Çünkü nüfusun yoğun 

olduğu bölgeler incelendiğinde genel olarak cazibe merkezlerinin olduğu ve 

bu illerin yoğun göç aldığı için gelişmişlik düzeyi artmaktadır5. 

                                                        
3 Hüseyin Tutar v.dğr., Ardahan’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları, 

Şubat T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Ardahan Yatırım Destek Ofisi, 2013.   
4 Muhammed Zeynel Öztürk - Hediye Kılıç, Ardahan’da İklim Parametrelerindeki Değişimin 

Zamansal Analizi, Türk Coğrafya Dergisi, 70, 2018, S.37-43. 
5 Taner Kavasoğlu, "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Araştırması”, Bölgesel Kalkınma Ve Yönetişim 

Sempozyumu İzmir  2007. 
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Demografi doğum, ölüm, göç gibi temel süreçlerin ve olguların 

aralarındaki etkileşimi nüfusun dağılımı ve dinamikleri üzerindeki değimi 

biyolojik, çevresel ve sosyoekonomik etkilerini inceler6. 

İş gücü piyasalarının temel girdisi olan insana yönelik bu değişimlerin 

analiz edilmesi istihdam kaybı, nitelikli iş gücü açığı gibi olumsuzlukların 

önlenmesi için önem teşkil etmektedir 7. Bir ilin sahip olduğu demografik 

yapı ilin sosyal ve ekonomik yaşamını etkileyen en önemli faktörlerden 

biridir. Demografik yapı aynı zamanda, kente sunulan hizmet ve politikaların 

temel belirleyicisidir. Demografik analizle göç, istihdam, sanayileşme ve 

yerel kalkınma açısından kentin profilini ortaya koyabilmek açısından 

önemlidir8. 

2.2.Nüfus 

Nüfus, Türkiye’de sürekli artış eğiliminde olmuştur. Cumhuriyetin 

kurulmasıyla birlikte yapılan ilk nüfus sayımında Türkiye nüfusu 1927 

yılında 13.6 milyon iken bu rakam, 2001 yılında 65.5 milyon, 2010 yılında 

73.7 milyon, 2019 ‘da ise 83.2 milyona ulaşmıştır. Nüfusta yaşanan bu 

dinamik değişim nüfus yoğunluğunda da görülmüş kırdan kente, doğudan 

batıya doğru sürekli göç hareketi yaşanmıştır.  

Ardahan’da nüfus hareketi, Türkiye gibi istikrarlı olarak artmamış, il 

nüfusunda sürekli düşüş göstermiştir. Ardahan nüfusu, 2000 yılına göre 2020 

yılında yaklaşık %27 oranında azalmıştır. 

6 Uğur Tunç, Demografik Yapıdaki Değişikliklerin İşgücü Piyasasına Etkileri ve Aktif 

İstihdam Tedbirleri: Avrupa Ülkeleri Politika ve Uygulamalarının Türkiye Açısından 

Değerlendirilmesi, 2014, erişim: Haziran 24 2021 https://media.iskur.gov.tr/15654/ugurtunc.pdf.  
7 H. Bay, Vergi Gelirleri ve Sosyo -Ekonomik Yapı: Kocaeli İli Değerlendirmesi, Vergi ve 

Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Ekin Yayınevi,  2020. 
8 Hüseyin Lehimler, Erzurum Kentsel Gelişim Dinamiklerinin ve Yapısının Değerlendirilmesi, 

Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, ed. Ersan Öz v.dğr. Ekin Basın Yayın 

Dağıtım,  2020.  
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Şekil 2: Ardahan iline ilişkin yıllar itibariyle toplam nüfus9 

Nüfus artış hızı da iki sayım arasında her 1000 nüfus için yıllık artan 

nüfusu ifade etmektedir. Genel olarak Türkiye’nin nüfus artış hızı %1 ile 

%1.5 arasında değişiklik göstermektedir. 

 
Şekil 3a: Ardahan iline ait nüfus artış hızı (‰) 

 

Nüfus artış hızı Ardahan için genel olarak azalma hızı olarak 

gerçekleşmiştir. En yüksek azalma, 2009 yılında %39,96 ve 2013 

yılında ise %36,88 oranında düşüş gerçekleşmiştir.  

                                                        
9 TÜİK, Konularına Göre İstatistikler, İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri, 2020, 

erişim: 02.06. 2021, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2421;  TÜİK 2020 

Yıllara Göre İl Nüfusları: 2000-2020 verileri ile tarafımızca hazırlanmıştır. 
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Şekil 3b: Ardahan iline ait nüfus artış hızı (‰) 

Ancak 2011 ve 2018 yıllarında nüfusta artış gözlenmiştir. 2020 yılında 

ise azalma oranı önceki yıllara göre nisbeten daha düşük seviyede %11,97 

düzeyine düşmüştür. 

Nüfusla ilgili bir başka gösterge ise nüfus yoğunluğudur. İllerin 

sınırlarında bir değişiklik olmadığı durumlarda nüfus artışı, nüfus yoğunluğu 

ile paralellik göstermektedir. Ancak bir ilin GSYİH’sında bir değişiklik yok 

iken nüfus artış hızı ve buna bağlı olarak artan nüfus yoğunluğu, kişi başı 

gelirin azalmasına yol açmaktadır. Nüfus artış hızı, ilin kalkınma hızından 

yüksek ise ilin gelişiminde yavaşlamalar olabilir10. 

Şekil 3c: Ardahan İline Ait Nüfus Yoğunluğu11 

10 Sinem Yapar Saçık - Muhlis Temel, Karaman ve Aksaray illerinin sosyo-ekonomik 

göstergelerinin karşılaştırılmalı analizi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve 

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S. 21/ 37, Karaman 2019, s.115-141. 
11 TÜİK, Konularına Göre İstatistikler, İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri. 
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Nüfus yoğunluğu kişi/km2 şeklinde ifade edilen bir kavramdır ve bir 

ilin nüfus yoğunluğunun yüksek olması, o ilin ekonomik potansiyelinin 

yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Ancak Ardahan ilinin nüfus 

yoğunluğu Türkiye ortalamasının oldukça altında görülmektedir. 2020 yılı 

TÜİK verilerine göre, Ardahan’da nüfus yoğunluğu 20 kişi iken Türkiye’nin 

nüfus yoğunluğu 2020 yılı için 109’dur. Ardahan ilinin nüfus yoğunluğunun 

düşük olmasında göç, istihdam olanaklarının yetersizliği, sosyal kültürel 

faaliyetlerin yetersizliği ve karasal, sert iklim şartları gelmektedir.  

Nüfus yoğunluğu, illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine ilişkin 

bilgi vermektedir. İller sağladıkları sosyal ve ekonomik imkanlar aracılığı ile 

coğrafi çekim merkezi olmaktadırlar. Bu durum illerin nüfusunda artış 

meydana getirerek nüfus yoğunluklarını artırmaktadır12. Nüfus yoğunluğu 

verilerinden hareketle Ardahan için sosyoekonomik yönden gelişmemiş bir 

il olduğu görülmektedir.  

2.3.Göç 

TÜİK tarafından yayınlanan göç verileri değerlendirildiğinde, 

Ardahan ilinin sürekli göç veren bir il olduğu görülmektedir. Ancak süreç 

içinde ilin verdiği göç oranında giderek bir düşüş gözlenmiştir. Ardahan’ın 

verdiği göç, aldığı göçten yüksek olduğu için nüfus değerleri gibi göçe ilişkin 

değerler negatif olmaktadır. Net göç hızı 2020 dönemi için binde -11.68 

oranında gerçekleşmiştir Göç durumuna ilişkin detaylar şekil 4a ve 4b’de 

gösterilmiştir. 

 

                                                        
12 B. Dincer v.dğr., İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 

Yayın No DPT 2671,2003,  
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Şekil 4a: Ardahan İline Ait Net Göç Hızı (‰)13 

Bir ilin göç vermesinde ilin yetersiz istihdam koşulları, sağlık, eğitim 

ve sosyal imkânların yetersizliği itici faktör olarak göçü artırmaktadır. 

Ardahan’ın göç verdiği illerin başında İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara ve 

İzmir gelmektedir.  

Şekil 4b: Ardahan İline Ait Net Göç Hızı ((‰) 

Net göç hızının oransal olarak verildiği grafik incelendiğinde, 

Ardahan’ın sürekli göç verdiği ancak net göç hızının dalgalanmalar olsa da 

giderek azaldığı gözlenmektedir. Ancak 2018 yılında net göç hızı pozitif 

13 TÜİK, Konularına Göre İstatistikler, İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri; TÜİK 

2020, İllerin Aldığı, Verdiği Göç, Net göç ve Net Göç Hızı, Genel Nüfus Sayımları verileri 

kullanılarak tarafımızca hazırlanmıştır.  
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değer alarak binde 9.81 oranında artmıştır. 2008 yılında net göç hızı binde -

24.7 iken bu değer 2020 yılında binde-11.68’e gerilemiştir. 

2.4.İstihdam  

İstihdam, üretim faktörlerinden (emek, sermaye, girişim ve doğal 

kaynak) gelir elde edilmesi amacıyla bu faktörlerin optimal bir şekilde 

çalıştırılması anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle istihdam, iş gücünün 

üretime yönelik kullanılmasıdır. İş gücünün hem nitelik hem de nicelik 

açısından geliştirilmesi, ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücünün 

karşılanması, beşeri sermaye birikimlerini artırmalarını sağlamaktadır14. 

Sosyoekonomik yapılarını analizinde işgücü göstergeleri önemli 

hususlardan biridir. İş gücü piyasalarına ilişkin istihdam ve işsizlik ile ilgili 

göstergeler, ekonomik sistemin işlerliğini göstermesi bakımından gerekli 

bilgileri vermektedir15. Makro düzeyde önemli gösterge olan istihdam ve 

istihdama ilişkin veriler aynı zamanda illerin ekonomik gelişme ve kalkınma 

düzeylerinin belirlenmesinde stratejik düzeyde önem taşımaktadır16.  

Ardahan iline ilişkin istihdam göstergeleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

TÜİK 2003 yılında itibaren iş gücü göstergelerini il bazında değil de ulusal, 

bölgesel düzeyde yayınladığından iş gücüne ilişkin göstergeler Ardahan il 

düzeyinde değil de TRA2 bölgesi olarak Türkiye ile karşılaştırılmalı 

verilmiştir.  

 

                                                        
14 Deniz Koçak Ertürk, Network Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü, Ankara Hacı 

Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yayımlanmamaış Doktora Tezi, Ankara 

2020. 
15 Aslı Beyhan Acar, İşgücü Piyasası Temel Göstergeleri Bakımından Çok Boyutlu Ölçekleme 

Analizi İle Türkiye İle Diğer OECD Ülkelerinin Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi S.24/75, İstanbul 2013, s.121-144. 
16 K. Taşçı - M.C. Meydan, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

Araştırması (SEGE-2011) 2013. 
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Yıllar TRA2 
İşgücüne 
katılma 

oranı 

Türkiye 
İşgücüne 
katılma 

oranı 

TRA2 
İşsizlik 
oranı 

Türkiye 
İşsizlik 
oranı 

TRA2 
İstihdam 

oranı 

Türkiye 
İstihdam 

oranı 

2004 44,2 46,3 1,8 10,8 43,4 41,3 

2005 48,1 46,4 3,3 10,6 46,6 41,5 
2006 51,1 46,3 5,1 10,2 48,5 41,5 
2007 50,3 46,2 6 10,3 47,3 41,5 
2008 51,6 46,9 5,6 11 48,8 41,7 
2009 51,1 47,9 9,4 14 46,3 41,2 
2010 50,9 48,8 10,3 11,9 45,7 43 
2011 54,4 49,9 10,2 9,8 48,8 45 
2012 55 50 7,4 9,2 50,9 45,4 
2013 58,3 50,8 6,7 9,7 54,4 45,9 
2014 54,8 50,5 3,4 9,9 53 45,5 
2015 54,2 51,3 3,9 10,3 52 46 
2016 51,2 52 4,9 10,9 48,7 46,3 
2017 50,7 52,8 5,5 10,9 47,9 47,1 
2018 50,3 53,2 5,3 11 47,6 47,4 
2019 47,5 53 9,8 13,7 42,8 45,7 
2020 44,2 49,3 11,4 13,2 39,1 42,8 

Tablo 1:Türkiye ve TRA2 Bölgesi Yıllara Göre İş Gücüne Oranı (%) 

TRA2 bölgesinin iş gücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranları 

Türkiye ile kıyaslandığında yakın değerler aldığı görülmektedir. İşsizlik 

oranlarında genel olarak Türkiye ortalamasının altında işsizlik oranlarına 

sahipken 2010 ve 2011 yıllarında 2008 krizinin de yansımasıyla artmış, 

bölgede işsizlik oranı Türkiye ile yakın oranlarda gerçekleşmiştir. Son olarak 

2020 yılında salgın hastalığın etkisiyle bölgede işsizlik oranında artışlar 

yaşanmıştır.  

İşsizlik oranında meydana gelen azalmalar diğer istihdam göstergeleri 

olan istihdam oranı ve iş gücüne katılma oranı ile yakın ilişki içindedir. İşe 

katılma oranında bir artış veya istihdam artış oranı yaşandığında işsizlik 

oranında bir düşüş beklenir. İş gücüne katılım oranının yükselmesi bir ilde 

veya bölgede üretim sürecinin ve iktisadi kalkınmanın olumlu seyrettiğini 

göstermektedir (Alcan, 2018). TRA2 Bölgesi işgücüne katılım oranlarında 

Türkiye ortalamasına yakın değerler alırken, birçok yılda Türkiye 

ortalamasının üzerinde seyretmiştir. Bölgede istihdam olanaklarının sınırlı 

olması göz önünde bulundurulduğunda iş gücüne katılım düzeyi olumlu 
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görülebilir. TRA2 bölgesinde işsizlik oranlarının Türkiye ortalamasının 

altında olduğu ancak 2020 yılında %11,4 oranına yükseldiği görülmüştür. 

2020 yılı için pandeminin olumsuz etkileri işsizlik rakamlarına yansımıştır. 

Bölgede işsizlik oranlarının düşük olmasında genç çalışabilir iş gücünün 

göçü ve ilde yaşayan nüfusun yoğunluk olarak 65 yaş üstü yaşlı nüfustan 

oluşması bölgedeki işsizlik rakamlarının düşük seyretmesinde etkilidir. 

Diğer taraftan bölge ekonomisinin emek yoğun tarım sektörüne dayanması 

işsizliği azaltan unsurlar arasında yer almaktadır. 

2.5.Gelir Dağılımı Göstergeleri 

Bireylerin yaşam kalitesinin belirleyicilerinden biride gelir 

dağılımıdır. Gelirin eşitsiz bir biçimde dağılımı, düşük eğitim düzeyi, 

yetersiz beslenme, sağlık standartlarının düşük olması gibi sorunlar 

yaratabilir. Gelir düzeyi düşün bireyler yoksulluk çekerler.  

TÜİK verilerine göre, 2020 yılında medyan gelirin %60’ına göre 

yoksulluk oranı Türkiye genelinde %21.9 iken, TRA2 bölgesinde bu oran 

2020 yılında %21.3’dir. Bölge, Türkiye ile aynı seviyede olmuştur. 

Türkiye’de yoksulluk oranları 2015 yılından 2020 yılına kadar hemen hemen 

yakın değerler alırken, TRA2 bölgesinde yoksulluk oranı dalgalı bir seyir 

izlemiştir. 2015 yılı için bu oran % 23.7 iken 2017 yılında %17.5, 2019 

yılında %16.8 ve 2020 yılında 4.5 puanlık bir artış göstermiştir. Bölgede 

salgın süreci, diğer ekonomik değişkenlerde olduğu gibi yoksulluk 

oranlarında da olumsuz etkisini göstermiştir.  

 

Şekil 5: Türkiye ve TRA2 Bölgesinde Yoksulluk Oranları (%) 

Gelir dağılımında eşitsizliği ortaya koymanın bir yolu da Gini 

katsayısıdır. Gini katsayısı, mutlak eşitlik doğrusu üzerinde her bir noktayı 
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ifade etmek üzere gelirin tüm nüfus grupları ve kişiler arasında eşit olarak 

dağıldığı durumda Gini katsayısı 0 değerini alırken, diğer yandan yatay 

eksen üzerinde mutlak eşitsizlik durumunda Gini katsayısı 1 değerini 

almaktadır17. 

Gini katayısı, 0’a yaklaştıkça gelir dağılımının adil olduğu, değer 1’e 

yaklaştıkça gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığı söylenebilir. Ardahan’ın 

içinde bulunduğu TRA2 bölgesinde Gini Katsayısı 2020 yılı için 0.383 iken 

Türkiye geneli için bu değerin 0.41 olduğu görülmektedir.  

Şekil 6: Türkiye ve TRA2 Bölgesi’nde Gini Katsayıları 

Şekil 6’da görüleceği üzere TRA2 Bölgesi’nin Gini katsayısı değerleri 

Türkiye’ye göre daha düşük değer almaktadır. Nispeten Bölgede gelir 

dağılımı Türkiye ortalamasına göre daha adil dağılmıştır.  

TÜİK’in 2015 yılında hazırladığı İllerde Yaşam endeksi bireylerin ve 

hane halklarınıın yaşamını objektif ve sübjektif ölçütler kullanarak yaşam 

boyutları ayrımında yerel düzeyde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde 

izlemeye yönelik bir endeks çalışmasıdır. Bu çalışmada konut, çalışma 

hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, alt yapı 

hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere 11 

boyutlu sosyal bileşenleri içermektedir. Bu endekse göre yaşam 

memnuniyeti Ardahan’da endekse konu olan göstergeler içinde genel endeks 

değerinde 74. sıraya sahiptir. Genel değerlerde son sıralarda yer almasına 

rağmen yaşam memnuniyet sıralamasında 39. sırada yer almıştır. Tüm 

17 D. Colander, Microeconomics, Fourth Edition Baskı, McGraw-Hill, Irwin 2001. 
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iktisadi ve sosyoekonomik sorunlara rağmen Ardahan’da yaşayanların 

Türkiye ortalamasına göre mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Ardahan, 

güvenlik boyutunda 47. sırada yer alırken, sivil katılımda 65. Sırada ve 

çalışma hayatı açısından 40. sırada yer almıştır.  

2.6.Ardahan İlinde Eğitim ve Sağlık 

Beşeri sermaye, ülkelerin ve bölgelerin ekonomik gücünü gösteren 

temel belirleyicilerdendir. Eğitim ve sağlık alanındaki ilin sunduğu hizmetler 

beşeri sermayenin oluşumunda etkili faktörlerdir. Söz konusu faaliyetlerin 

etkin olarak sağlanması o ildeki nitelikli iş gücünün oluşumuna olanak 

sağlamaktadır. İldeki nitelikli iş gücü ile eğitim ve sağlık olanakları arasında 

güçlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Eğitim göstergeleri ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi açısından 

özellikle teknolojinin gelişmesi için nitelikli iş gücünün olasını gerekli 

kılmaktadır. Eğitim bu yönüyle bakıldığında ekonomik kalkınma için 

zorunluk ve sosyal açıdan kültürel zenginlik ve refahı artmaktadır. Diğer 

taraftan illerde okur yazarlık oranı, eğitime katılma oranı, kadın nüfusun 

eğitim düzeyi illerin gelişmişliğinin temel göstergeleri arasında yer 

almaktadır. 

 

Şekil 7: Ardahan İli 2008-2020 Yılları Eğitim Göstergeleri 

Ardahan 2008 yılına göre 2020 yılı içinde okuma yazma oranında, 

ortaokul, lise ve yüksek eğitimde gelişmeler olumlu yönde gerçekleşmiştir. 
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Ancak bu oranlar Türkiye ile kıyaslandığında Türkiye ortalamasının altında 

kaldığı görülmektedir (Tablo 2).  

Göstergeler Ardahan Türkiye 

Okuryazarlık Oranı(%) 

Lise Mezunu Oranı(%) 

Yüksekokul ve Fakülte Mezunu(%) 

94,67 

21,68 

12,65 

97,42 

25,09 

17,51 

Tablo 2: Eğitim Göstergeleri(%) 

Üniversiteler, bulundukları illerin sosyoekonomik yaşamına katkı 

sağlayan kurumlardır. Bir ilde üniversitenin bulunması ulaşım, haberleşme, 

gıda ve konut olmak üzere ildeki pek çok sektörel faaliyetlerin gelişmesine 

imkan sağlar. Bu durum bir yandan gelir ve istihdam artışı sağlarken diğer 

taraftan ilin yatırımcılar açısından çekim cazibesini arttırmaktadır18.  

Ardahan Üniversitesi, ilin sosyoekonomik olarak gelişmesinde önemli 

katkılar sağlamaktadır. Ardahan Üniversitesi bünyesinde 6 Fakülte, 2 

Yüksekokul, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve 2 Yüksekokul, 6 Meslek 

Yüksekokul ve Araştırma merkezlerini ile Ardahan iline ekonomik, sosyal 

ve kültürel yönden katkı sağlamaktadır. 2020-2021 yılı itibariyle toplam 

öğrenci sayısı 5495’dır. Bu öğrencilerin 378’i yüksek lisans ve doktora 

öğrencileridir. Ardahan üniversitesinde 376 akademik personel ve 338 kişi 

idari personeli ile toplamda 714 kişi istihdam edilmektedir.  

Eğitim göstergelerinin yanı sıra, sağlık göstergeleri de bireylerin 

yaşam kalitesinin ölçülmesi, bir ilde yerleşme, yaşama ve iş yapma isteğini 

doğrudan etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Buradan hareketle 

kaliteli sağlık hizmetleri ve bu hizmetlere talebin düzeyi sosyal kalkınmayı 

göstermektedir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,2019). Kalkınma ile 

sağlık hizmetleri arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Hastane sayısı, 

hasta yatak sayısı, bin kişi başına düşen hekim sayısı, yüz bin kişiye düşen 

yatak sayısı il için sağlık alanında ulaştığı noktayı görmek bakımından 

önemlidir.  

18 Salih Öztürk v.dğr., Üniversitenin Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Etkisi: Kafkas Üniversitesi 

Örneği, İktisat Dergisi 491, 2009, s.71-84. 
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Göstergeler Ardahan Türkiye 

Hastane Yatak Sayısı 
Toplam Hekim Sayısı 

Toplam Diş Hekimi Sayısı 

Yüz Bin Kişiye Düşen Hastane Yatak Sayısı 

Bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı 

210 
150 

27 

216 

1 

237.504 
160.810 

32.925 

286 

2 

Tablo 3: Sağlık Göstergeleri 

Sağlık göstergeleri açısından Ardahan, Türkiye ortalamasının altında 

kalmaktadır. Ancak 2008 yılı ile kıyaslandığında nüfusta bir azalma 

olmasına rağmen hekim sayısı artmış.  

 

Şekil 8: Sağlık Göstergeleri 

2.7.Ardahan İlinde Kültür ve Turizm  

Bir ilin sosyoekonomik gelişmişliğinin göstergelerinden biri de turizm 

sektörüne ait göstergelerdir. Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve turizme 

yönelik yatırımların artırılması o bölge veya ilin ekonomik gelişmişliğini ve 

sosyal yaşamı olumlu yönde etkilemektedir. Turizm faaliyetleri ile birlikte 

turizm işletmelerinin artması istihdam ve gelir etkisi yaratarak ilin refah 

artışına olumlu yansımaktadır. Ardahan turizm potansiyeli yüksek bir ildir.  
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Ardahan ili tarihi, doğal ve turistik değerler açısından keşfedilmemiş 

zengin bir birikime sahiptir. Urartu, Med, Roma, Sasani, Selçuklu, İlhanlı, 

Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi ve Osmanlılara ev sahipliği yapmıştır. 

Anadolu’nun kuzeydoğusunda bir sınır şehri konumunda olan Ardahan çok 

sayıda tarihi kale, kule, cami, köprü, şapel ve kilise, çeşme ve hamamlar 

olmak üzere ilin zengin bir kültürel bir mirası vardır. Ardahan turizm değeri 

olarak gittikçe önemli bir destinasyon haline gelmektedir. Önemli tarihi 

mekanlar olarak Ardahan Kalesi, Savaşır(Cancak) Kalesi, Kinzi Kalesi, 

Sevimli Kalesi, Kalecik Kalesi, Şeytan Kalesi, Kurtkale, Kazan Kale, Kırnav 

Kale yer alır. Önemli tarihi camiler olarak Ardahan Merkez Mevlit Efendi 

Camii, Posof Merkez Camii, Derviş Bey Camii, yer almaktadır. Çıldır 

Gölü’nün içerisinde yer alan Akçakale Adası birinci derecede arkeolojik sit 

alanıdır.  

Ardahan’ın Damal içerisinin Karadağ yamaçlarına yansıya Atatürk 

silueti her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında görülmektedir. Diğer 

yandan, doğa turizmine elverişli yaylaları mevcuttur. Bülbülan Yaylası, Göle 

Okçuoğlu Yaylası, Yalnızçam Yaylaları vardır. Yalnızçam aynı zamanda kış 

sporları açısından elverişlidir.  

Çıldır Gölü yaz ve kış aylarında doğası ve kışın gölün donması ile 

birlikte turizm potansiyeli yüksektir. Aktaş Gölü ve Kura Nehri şehrin 

önemli coğrafi değerleridir.  

Tablo 4: Ardahan İli  Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş, Kalış Süresi 

ve Doluluk Oranları 

Ardahan’a ulaşım kara ve hava yolu ile ulaşım mümkündür. En yakın 

havalimanı 89 kilometre uzaklıktaki Kars Harakani Havalimanı’dır. Ardahan 

sahip olduğu tarihi ve kültürel değeri ile, coğrafyası ile turizm alanında 

önemli bir destinasyon haline gelmektedir.  
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3.Ardahan İlinin Ekonomik Yapısı 

Bir ilin ekonomik yapısının genel çerçevesini çizerken başta sektörel 

yapı olmak üzere, GSYH ve dış ticaret konusundaki mevcut durumu ortaya 

koymak gerekmektedir. 

3.1.GSYH ve Sektörel Yapı 

Genel olarak bölgelerin ekonomik, sosyal ve siyasal kültürlerinin 

gelişmişliği bölgenin kendine özgü gelişme dinamiklerini ve karakteristiğini 

oluşturmaktadır. Tarım, sanayi, turizm, kamu yatırımları gibi unsurla bir 

bölgenin gelişmesinde veya geri kalmasındaki belirleyiciler arasında yer 

alarak bölge halkının gelir kaynakları hakkında bilgi vermektedir19. 

GSYİH ekonomik gelişmenin ya da sosyoekonomik gelişmişliği 

belirlenmesinde kullanılan en önemli göstergelerden biridir. Kişi başın düşen 

GSYİH bir ülke veya bir bölgede belirli bir zaman diliminde bu genellikle 

bir yıl süre için hesaplanan bir değerdir. Buna göre bir yıl içinde üretilen 

nihai mal ve hizmetlerin parasal değerinin ülkenin ya da bölgenin nüfusuna 

bölünmesiyle elde edilir. Dolayısıyla kişilerin elde edeceği gelirleri 

yükseldikçe yaşam standardı refahı artacaktır. Kişinin elde edeceği gelir 

bireyin hayatının şekillendirilmesinde önemli bir gösterge olmaktadır20. 

 

Şekil 9: Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2009 bazlı, TL) 

 

                                                        
19 Ali Yavuz - Serdar Çiçek, Isparta İlinin Vergi Gelirlerinin Analizi Yoluyla Sosyo-Ekonomik 

Yapısı Üzerine Bir İnceleme, Maliye Dergisi 157, 2009, s.166-182. 
20 Saçık - Temel, Karaman Ve Aksaray İllerinin Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin 

Karşılaştırılmalı Analizi. 
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Türkiye’de kişi başı GSYH 2019 cari fiyatları ile 52 bin 316 TL iken, 

Ardahan’da kişi başı gelir 2010 yılında 10 bin 468 TL’den (6.978 dolar), 

2019 yılında 34 bin 645 TL (6.186 dolar) olarak gerçekleşmiştir. Reel olarak 

kişi başı gelirde dolar kuruna göre yaklaşık 792 dolar değerinde düşüş 

yaşanmıştır.  

Ardahan ili, ekonomik olarak değerlendirildiğinde öncü sektörün 

hizmet sektörü olduğunu söylemek mümkündür. Tarım sektörü hizmet 

sektöründen sonra ikinci büyük sektör olmasına rağmen sanayi sektörünün 

çok geride kaldığı görülmektedir. 

Grafikte yer alan veriler incelendiğinde 5 yıllık dönemde hizmet 

sektörünün Ardahan ekonomisine % 49 olarak en yüksek oranda katkıda 

bulunduğu söylemek mümkündür  

Şekil 10 :Sektörlerin GSYH İçindeki Payları (2015-2019) 

Hizmet sektöründen sonra ikinci büyük sektör tarım sektörü 

gelmektedir. Ardahan ekonomisinde tarım sektörünün payı %34 iken sanayi 

sektörü %16 düzeyinde kalmaktadır. Tarım sektörünü istihdamdan aldığı 

pay% 51,6 iken GSYH’ya kattığı değer %34 olmuştur. Tarım sektörü 

bölgedeki istihdamın büyük bir kısmını karşılamasına rağmen katma değer 

açısından aynı değeri yaratmadığı görülmektedir.  
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Şekil 11: İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Cari Fiyatlarla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 

(2009 Bazlı/1000TL) 

Hizmet sektörü 2010 yılından itibaren tarım sektörünün üzerinde 

seyretmiştir. Tarım sektöründe ise artışlar sektörün özelliklerinden kaynaklı 

dalgalı olarak artmıştır. 

3.2.Ardahan’da Tarım Sektörü 

Dünya nüfusundaki artışlara paralel olarak gıda talebinin karşılanması 

giderek sorun haline gelmektedir. Dolayısıyla tarım sektörü içinde 

yaşadığımız yüzyılın en stratejik konularından biri haline gelmektedir. 

Halkın gıda ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra tarım sektörü istihdam 

yaratması, milli gelir ve ihracat içerisindeki önemli payı, diğer sektörlere 

girdi sağlaması yönleriyle de sosyoekonomik açıdan Türkiye ve özellikle 

Ardahan ekonomisi stratejik düzeyde önem taşımaktadır.  

Tarım sektörü, gıda güvenliğini sağlamsı yönüyle stratejik varlığını 

sürdürmektedir. Teknolojik alanda ne kadar ilerlemeler kaydedilirse 

kaydedilsin gıdaya olan ihtiyaç her zaman devam edecektir. Onun ikamesi 

yoktur. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülke ve bölge ekonomileri için 

önemi artarak devam etmektedir. Özellikle gıda sanayini gelişmesi, tarımsal 

ürün ihracatı fırsatları geniş büyüme olanakları yaratmaktadır.  

Ardahan tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle, 

Ardahan’ın sahip olduğu geniş meralar ve otlaklar, coğrafi yapısı ve iklimi 

gibi nedenlerle bitkisel üretimden ziyade büyükbaş hayvancılık faaliyetleri 

için elverişlidir.  
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Ardahan yüzölçümü olarak 4 milyon 934 bin dekara sahip ve bu alanın 

2 milyon 458 bin 230 dekarı mera alanıdır. Dolayısıyla Ardahan’da arazi 

kullanımında çayır ve meraların payı yüksektir. Çayır ve mera alanları 

yaklaşık %59 ile Türkiye ortalamasının (%18) ile üç katı kadardır. Bu durum 

mera hayvancılığının yapılmasını olanaklı kılmaktadır21.  

Şekil 12:Bitkisel Üretim Ekim Alanları22 

Bitkisel üretimde alan olarak en yüksek payı tahıl üretim alanı 

almaktadır. 1995 yılında göre tahıl üretim alanlarında düşüş gözlenmektedir. 

Bölgede yem bitkileri üretimi sektör için önem taşımakla beraber yem bitkisi 

üretiminde Ardahan potansiyeli yeterli düzeyde kullanılmamaktadır.  

Ardahan bitkisel üretimde bölge ve ülke bazında değerlendirildiğinde 

çok düşük düzeyde kalmaktadır. 

21 Tutar v.dğr., Ardahan’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları.  
22 TÜİK, Konularına Göre İstatistikler, İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri. 
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Şekil 13: Ardahan’da Üretilen Başlıca Tarımsal Ürünler (Ton) 

Ardahan’da bitkisel üretimde ağırlıklı olarak buğday, arpa, yulaf gibi 

tahıl ürünlerinden sonra ikinci büyük payı yem bitkileri almaktadır. Tahıl 

üretimi, tahıl üretim alanlarındaki azalmalara bağlı olarak düşmüştür. Yem 

bitkileri üretiminde 2010 yılından itibaren üretim alanlarındaki artışa bağlı 

olarak üretimde artışlar görülmüştür. Ancak son yıllarda üretim alanlarındaki 

düşüşe başlı olarak yem bitkileri üretim azalmıştır. 

Ürün Adı Türkiye Üretimi 

(Ton) 

İl Üretimi (Ton) Türkiye İçindeki 

Payı (%) 

Çavdar 295.681 12.990 4,39 

Arpa 8.300.000 11.367 0,14 

Buğday 20.500.000 7.499 0,04 

Patates 5.200.248 450 0,01 

Dane 276.212 11 0,00 

Genel Toplam 71.362.848 32.327 0.05 

Tablo 5: 2020 Yılı Tarla Ürünleri Verileri23 

 

                                                        
23 TÜİK, Konularına Göre İstatistikler, İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri. 
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Bitkisel üretimde, tahıl grubunda en fazla üretim çavdarda 

gerçekleşmiştir. Çavdar üretimi 2020 yılı için 11.367 ton olarak Türkiye’nin 

çavdar üretiminin %4.39’unu oluşturmuştur. 2020 yılı için toplam tahıl 

üretimi 32.327 ton olarak Türkiye tahıl üretiminin %5’ini oluşturmaktadır.  

Bölge coğrafi yapı ve geniş mera ve otlaklarıyla bitkisel üretimden 

ziyade hayvancılık için daha elverişlidir.  

Şekil 14: Ardahan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı 

2010 yılına kadar gerileyen inek sayısında ve koyun sayısında 2010 

yılından itibaren artışlar gözlenmektedir. İlin büyükbaş hayvan varlığında 

yerli ırkta önemli oranda düşüş gözlenmiş ancak melez ırkta artışlar 

yaşanmıştır (Tablo 6).  
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Cins Tür Hayvan  2002 2019 2020 

Büyük Baş 

 
 

Sığır Kültür 

Melez 
Yerli (sığır) 

Sığır Toplam 

11.5154 

131.265 
106.441 

249.220 

16.250 

317.889 
14.739 

348.878 

15.736 

299.809 
14.606 

330.151 

Küçükbaş Keçi 

Koyun 

 

Küçükbaş 

Toplam 

922 

36.581 

37.503 

3.772 

95.468 

99.240 

4.041 

90.766 

94.807 

Kanatlı Hindi 

Kaz 

Ördek 

Tavuk 

 

 

Kanatlı  

Toplam 

16.715 

180.997 

2.842 

128.480 

329.034 

14.216 

100.429 

6.309 

142.282 

263.236 

12.824 

76.947 

2.603 

135.870 

228.244 

Arı Kovanı Arı kovanı Toplam 18.789 36.958 33.156 

Tablo 6: Hayvan Varlığı (Baş)24 

Ardahan sahip olduğu büyükbaş hayvan sayısına bağlı olarak süt 

üretimi ilin ekonomisinde önemli yeri vardır. Süt verimi bakımından TRA2 

bölgesinde üst sırada yer alırken Türkiye ortalamasının biraz altında yer 

almaktadır. Irk ıslahı, hayvan bakımı ve beslemesi, hayvan hastalıkları, 

modern hayvan barınaklarının yetersizliği, örgütlenme eksikliği ve modern 

ölçekli kurumsal işletmelerin eksikliği bölgede süt ve et veriminin düşük 

olmasının başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. 

 
Şekil 15: Süt Üretimi 

                                                        
24 TÜİK, Konularına Göre İstatistikler, İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri. 
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Küçük baş hayvanda koyun sayısında artış yaşanırken, kanatlı hayvan 

sayısı 2002 yılında 329.034 iken 2020 yılında 228.244’e gerilemiştir.  

Bölge genelinde kanatlı hayvan üretimi yaygın bir faaliyet olmasına 

rağmen geçimlik yapılmakta ve ekonomik bir gelir elde edilememektedir. 

Tüyü, karaciğeri, eti, yağı ve yumurtası gibi kazdan elde edilen ürünlerin 

ekonomik değeri yüksek ve ihracat potansiyeli bir üründür. Kaz, Ardahan 

için marka değeri taşıyabilecek potansiyele sahip bir ürün olmasına rağmen 

Tablo 6’dan dan görüleceği üzere 2002 yılında kaz varlığı 180.997’den 

2020’de 76.947’ye düşmüştür.  

Ardahan zengin florası ile arıcılık konusunda önemli bir potansiyeli 

vardır. “Kafkas Arı” cinsini barındıran gen merkezi olmasıyla özel bir 

bölgedir. Ardahan çiçek Balı olarak coğrafi işaret tescili alınmıştır. Kovan 

sayılarına bakıldığında 2002 yılında 18.789 olan kovan sayısı 2019 yılında 

36.958 ve 2020 yılında ise 33.156’ya düşmüştür (Tablo 6). Ancak bal 

üretimine bakıldığında 2002 yılında 366 ton, 2019 yılında 298 ton ve 2020 

yılında ise 121 tona gerilemiştir25. İklim değişikliğine bağlı olarak bal 

veriminde ciddi oranlarda düşüş gözlenmektedir. Tedbirler alınmadığı 

takdirde arıcılığın geleceği risk altındadır.  

Şekil 16: Kişi Başı Tarımsal Ürün Değeri (TL) 

25 TÜİK, İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri Konularına Göre İstatistikler , 2020, 

erişim: 2 Haziran 2021, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2421. 
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Ardahan bitkisel üretim ve kişi başı bitkisel üretim değerin Türkiye 

ortalamasının gerisinde kalmaktadır. Ancak büyük baş canlı hayvan değeri 

ve hayvansal ürünler değerinde Türkiye ortalamasının üstünde kalmaktadır.  

3.3.Ardahan Sanayi 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refah artışının sağlanabilmesi 

ancak sanayileşme ile mümkün olmaktadır. Günümüzde sanayileşmeyi 

sağlayamamış, yenilikçi sanayileşme politikalarını uygulayamamış ülkeler 

ve bölgeler gelişmede geri kalmıştır. Bir bölgenin veya bir ilin ekonomik 

gelişmişliği imalat sanayine yapılan yatırımlar ve üretim kapasitesiyle 

ilgilidir. Yerel kaynakların katma değere dönüşmesinde ve kaynakların etkin 

ve verimli kullanılmasında imalat sanayi yatırımları önem taşımaktadır. 

Ardahan ve Ardahan içinde yer aldığı TRA2 bölgesi imalat sanayinde 

gelişmemiş ve bölge ekonomisi ağırlıklı olarak bitkisel üretim ve 

hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım istihdamında 2009 yılında TRA2 

Bölgesi, %64,1 oranında pay alırken aynı sanayi istihdam oranı %6,3 olarak 

gerçekleşmiştir. 2020 yılı bölgenin tarım istihdamı %51,6 iken sanayi 

istihdamı %11,7’ye çıkmıştır. 2020 yılı için Türkiye sanayi istihdamının 

oranı %26.2’dir26. Bölge sanayi istihdam oranı 2009 yılına göre artsa da 

Türkiye’nin yarısı kadardır.  

Bir ilin ve bölgenin sanayisinin gelişmesinde hammadde, ulaşım, 

nitelikli işgücü, finansal sermaye ve erişim olanakları, girişimci gibi 

faktörlerin yanı sıra ilin sanayi alt yapısı da önemli rol oynamaktadır. 

Ardahan merkezde Organize Sanayi Bölgesi 2012 yıl içinde faaliyete 

geçmiştir. 30 sanayi parselinden oluşmakta ancak bir işletme faaliyetine 

devam etmektedir. OSB’de alt yapıya ilişkin eksiklikler bulunmaktadır. 

Ardahan merkezde 30 yıldır faaliyette bulunan bir Küçük Sanayi Sitesi 

bulunmaktadır. 132 adet işyeri mevcuttur. Faaliyet olarak oto bakım ve 

onarım, kereste, mobilya, PVC, mermer ve metal işleri yapılmaktadır27).  

İlde başlıca sanayi yapısını süt işletmeleri oluşturmaktadır. Ancak yıl 

içerisinde süt arzının düzensiz ve yetersizliği nedeniyle ilde mevcut süt 

işletmeleri eksik kapasite ile çalışmaktadır. İlde süt işletmeleri için 

                                                        
26 TÜİK, Konularına Göre İstatistikler, İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri. 
27 SERKA, Ardahan İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri, Aralık 2016 ,2016, 

https://www.serka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/ardahan-il-yatirim-destek-ve-tanitim-

stratejisi.pdf. 



Özlem EŞTÜRK 

517 

hammadde tedarikinin sağlanabileceği büyük hayvan çiftlikleri mevcut 

değildir.  

3.4.Ardahan Dış Ticaret 

Ardahan, dış ticaret fazlası veren iller arasında yer almaktadır. Dış 

ticaret hacmi olarak 80. sırada yer almaktadır. Ardahan ihracatının yaklaşık 

olarak %80’ini Gürcistan’a yapmaktadır.  Ardahan ihracatına konu olan 

ürünler; çimento, kireç, alçı, tarım ve orman makineleri, sabun, deterjan, 

temizlik, kozmetik malzemeleri, madencilik ve taş ocakçılığı ve tuz 

gelmektedir. Ancak ihraç edilen bu ürünler Ardahan dışında üretilmektedir28. 

Şekil 17: Ardahan İthalat ve İhracat Değerleri 

2020 yıllı için Ardahan ilinin yaptığı ithalat 157,737 bin ABD doları, 

ihracat ise 3 milyon 583 bin ABD doları olmuştur. İlin en önemli dış ticaret 

ortağı Gürcistan’dır. Gürcistan’ın dışında Azerbaycan, Libya, İran gibi 

ülkelere küçük miktarlarda olsa ihracat yapılmaktadır. İhraç edilen ürünler 

genellikle düşük teknolojili ve ikamesi kolay ürünlerdir.  

28 SERKA, Ardahan İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri, Aralık 2016 ,  
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3.5.Ardahan İli Bankacılık ve Finans Yapısı 

Bir ilin bankacılık ve finans yapısına ilişkin veriler, ilin finansal 

kapasitesini mevcut veya yapılması planlana yatırımlar için finansal 

kaynaklara erişim imkanını göstermesi bakımından önem taşımaktadır.  

Bankacılık işlemlerinden kişi başına düşen tasarruf hacmi, kredi 

düzeyi ve takipteki alacak miktarının bilinmesi ve bu hizmetlerin yaygınlığı 

ilin finansal ve ekonomik gelişmişliği açından önem taşımaktadır. Kişi 

başına düzen kredi miktarı ile o ildeki yatırım potansiyeli ve tasarrufların 

yatırıma dönme eğilimi hakkından bilgi vermektedir. Kişi başı tasarruf 

mevduatı ise bireylerin gelir düzeyi, tasarruf eğilimi ve sermaye birikimi 

hakkında fikir vermektedir. Diğer taraftan takipteki alçak miktarları ise, 

bireylerin borçlarını zamanında ödeyebilme güçlerini belirlemektedir29.  

 

Yıl 
Kişi Başı 

Nakdi Kredi 

Kişi Başı 

Takipteki 

Alacak 

Kişi Başı 

Tasarruf 

Mevduatı 

Yurtiçi 

Şube 

Sayısı 

Şubeye 

Düşen Nüfus 

2007 996,89 72,90 828,62 10 11.272 

2008 1032,12 78,43 874,30 10 11.272 

2009 1142,32 108,56 953,93 10 11.224 

2010 1311,06 100,42 1108,13 10 10.816 

2011 2232,11 82,21 1300,24 10 10.545 

2012 3007,18 77,25 1276,31 11 9.768 

2013 3772,68 87,58 1381,58 11 9.694 

2014 4791,39 103,17 1709,56 13 7.906 

2015 6144,35 112,16 2108,05 13 7.754 

2016 7355,30 134,92 2489,15 13 7.635 

2017 9270,54 226,16 2836,16 14 7.023 

2018 12031,56 291,95 3218,79 14 6.935 

2019 12558,66 500,70 4354,52 15 6.593 

2020 14673,75 869,05 5664,93 16 6.082 

2021 17917,18 849,44 7404,19 16 6.010 

Tablo 7: Ardahan Bankacılık İstatistikleri30 

Ardahan’da 2021 itibariyle kişi başına düşen tasarruf eğilimim 7.404 

TL’dir. Bu miktar geçmişi yıllara kıyasla önemli ölçüde artmıştır. Ancak 

                                                        
29 Dincer v.dğr., İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 

Yayın No DPT 2671. 
30 BDDK, Bankacılık İstatistikleri, 2020, erişim: 02.05. 2021, https://www.bddk.org.tr/.  
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Türkiye’de diğer illere göre kişi başı tasarruf mevduatı sıralamasında 65. 

Sırada yer almaktadır. Bu bağlamda Ardahan için kişi başı tasarruf 

eğiliminin düşük olduğu söylenebilir. Kişi başına mevduat ilin tasarruf 

performansını yansıtmaktadır. Tasarruf mevduatının artması ilin sermaye 

birikimi ve tasarruf gücünün yüksek olduğu izlenimini verir. Ancak Ardahan 

ilinin tasarruf mevduatının düşük olması ilin sermaye birikim yetersizliğini 

ifade etmekte ve yetersiz sermaye birikimi ilin katma değer yaratacak 

yatırımlar ve iş fırsatları yönünden zayıf kaldığını göstermektedir.  

Kişi başı kredi kullanımı finansal kaynaklara erişim bakımından fikir 

vermektedir. Tabloya göre kişi başı nakdi kredi sağlamada giderek bir artış 

gözlenmiş hatta ildeki banka şube sayılarında bir artış yaşanmıştır. Kişi başı 

kredi sağlamada Türkiye’de 9 sırada yer alarak, finansal kaynaklara erişim 

noktasında olumlu bir seyir izlenmektedir. Ancak kredilerin takibe düşme 

sayıları giderek artmıştır. Bu durumda Türkiye’de 26. sırada yer almıştır ve 

kredi borçlarının geri ödenmesi yönünde son yıllarda güçlükler yaşandığı 

söylenebilir. 

Kredi Tutarı 

(bin TL) 

TakiptekiKredi 

tutarı(bin TL) 

Takibe 

Dönüşüm 

Oranı (%) 

Gıda Meşrubat ve Tütün 68.196 194 0.28 

İnşaat 16.709 2.689 16.09 

Metal ve İşlenmiş Maden 1.972 1.372 69.57 

Finansal Kuruluşlar 470 0 0 

Tekstil ve Tekstil Ürünleri 1.430 9 0.62 

Toptan Ticaret ve 

Komisyonculuk 

52.389 4.243 8.09 

Turizm 17.236 224 1.29 

Ziraat ve Balıkçılık 583.962 37.859 6.48 

Enerji 1.453 1.008 69.37 

Tablo 8: Ardahan’da Sektörel Kredi Dağılımı, 202031 

Ardahan’da 2020 yılı içinde sektörel krediler içerisinde en yüksek 

payı tarım sektörü almıştır. Tarım sektöründe kredilerin geri ödeme oranının 

yüksek olduğu takibe düşme oranının diğer sektörlere göre daha düşük 

31 BDDK, Bankacılık İstatistikleri; Takibe dönüşüm oranı: Takipteki alacakların toplam nakdi 

krediler içerisindeki payını göstermektedir. 
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olduğu görülmektedir. Borç ödeme gününün tarım sektöründe iyi olduğu 

söylenebilir.  

Sonuç 

Bir ilin sosyo-ekonomik yapısını belirleyen çok farklı unsur vardır. 

Coğrafi konum, nüfus, istihdam alanları, eğitim, sağlık, kişi başı gelir, 

iktisadi sektörlerin yapısı gibi faktörler ilin ekonomik ve sosyal yapısı 

hakkında fikir vermektedir. Ardahan için incelediğimiz bu unsurlar ışığında, 

hem coğrafi büyüklük, hem nüfus değerleri ve ekonomik büyüklük 

yönünden Türkiye’nin diğer illerine kıyasla sosyal ve ekonomik açıdan 

gelişmeye ihtiyacı olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak Ardahan sahip 

olduğu meraların yoğunluğu nedeniyle tarım ve hayvancılık yönünden diğer 

illere kıyasla avantajlı durumdadır. Ardahan ayrıca arıcılık ve kaz 

yetiştiriciliği konusunda öne çıkan bir ildir.  

Ardahan büyük baş hayvancılık, arıcılık, kaz yetiştiriciliği alanlarında 

hem bölge hem de ülke genelinde önemli potansiyeli olmasına rağmen bu 

potansiyelin yeterince değerlendirilmediği ve bu faaliyetlerin Ardahan’da 

yarattığı katma değerin istenilen sevide olmadığı söylenebilir  

Ekonomik ve sosyal göstergeler açısından Türkiye ortalamasında 

oldukça gerisinde kalan Ardahan ilinin diğer illere kıyasla çok daha fazla 

yeni fikirlere, yatırımlara ve bölgesel kalkınma teşviklerine en fazla ihtiyaç 

duyulan illerin başında gelmektedir. İş olanaklarının yetersizliği, sosyal 

yaşamın kısıtlılığı göç olayını tetiklerken, ilde yaşamayan genç nüfusun 

yetersizliği talebi daraltmakta ve yatırımcılar açısından karlı yatırıma uygun 

bulunmamaktadır. Ancak ilin tarım ve hayvancılık potansiyeli, turizm 

potansiyeli, sınır kapılarına sahip olması gelişmeye elverişli olduğunu 

göstermektedir.  

Ardahan’da kalkınma hamlelerinin sağlanabilmesi için, stratejik 

düzeyde orta ve uzun vadeli planlamalara ihtiyaç vardır. Doğru adımlar 

atılabilirse Ardahan’ın sahip olduğu doğal ortamı tahrip olmadan gelecek 

için yaşanabilir bir kent haline gelebilir.  

Öncelikle, Ardahan’da bireylerin bankada tuttukları mevduatların 

menkul sermaye iradında değerlendirmek yerine yatırıma yönlendirilmeleri 

konusunda teşvikler ve politikalar üretilmelidir. Teşvik politikaları 

belirlenirken Ardahan gibi illere ayrıcalık verilmelidir. İlde iki sınır kapısı 
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olmasına rağmen dış ticaret potansiyelinden yararlanılamadığı 

görülmektedir. İlin öne çıkan avantajlı sektörü olan tarım ve hayvancılık 

ürünlerinin geliştirilebilmesi, katma değer yaratılabilmesi ve ürünlere ihracat 

olanakları sağlanması yönünde gıda sanayi alanında alt yapının 

iyileştirilmesine yönelik politikalara ihtiyaç vardır. Diğer taraftan üreticilere 

ve yatırımcılara teşvikler verilerek yönlendirilmeli, üretilen ürünlerin ihracat 

olanaklarının sağlanması konusunda gerekli destekler verilmelidir. Dışarıya 

göç ile ilin girişimci açığının bölgesel yatırım teşviklerini artırılarak 

sağlanması, dışarıya göç edenlere de ilin ekonomik farkındalığının 

artırılmasına dönük üniversite sanayi iş birliği içerisinde sağlanması 

konusunda etkinliklerin artırılmasına ihtiyacı vardır. Bu kapsamda 2008 

yılında kurulan ve hızlı büyüme eğilimi olan Ardahan Üniversitesi ildeki 

varlığı ile beraber ilde büyük bir değişim yaşanmıştır. Öğrenci ve 

akademisyen sayısı ilde önemli ekonomik, sosyal ve kültürel bir potansiyel 

oluşturmuştur.  

Sınır kent olması sınır ticaretinin gelişmesi açısından önemlidir. Tarım 

ve hayvancılık potansiyeli yüksek ancak eksik istihdam ile devam 

etmektedir. Biyo çeşitlilik açısından elverişlidir. Kültür turizmi ve doğa 

turizmin, kış turizmine ve yayla turizmine ve sporlarına elverişli bir bölgedir. 

Ekonomik ve kültürel, doğal değerleri ile Ardahan gelecek vadeden 

şehirlerarasında yer almaktadır.  
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ARDAHAN’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK 

KALKINMA ALANI OLARAK TURİZM 

Tülin GÜMÜŞ 

Giriş 

Çok yönlü bir kalkınma alanı olan kültür, sürdürülebilir yöresel ve 

kentsel ekonomik faaliyetlerde ön plana çıkmaktadır. Bu faaliyet 

alanlarından biri de turizmdir. Sürdürülebilir turizmin başarılı olabilmesi için 

ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutların birbiri ile entegrasyonu 

önemlidir. Turizmin desteklenmesinin ve yaygınlaştırılmasının ekonomik, 

çevresel, sosyal işlevlerinin yanı sıra kültürel miras oluşturma ve aktarma 

işlevi de bulunmaktadır. 

Tabiî ve tarihî zenginlikleri görme, dinlenme, eğlenme vb. amaçlarla 

yapılan gezi1 anlamına gelen turizm yapısı itibariyle çok yönlü bir içeriğe 

sahiptir. Sağlık ve termal, kış, yayla, mağara, av, kongre, golf, yat, hava 

sporları, dağcılık, inanç, rafting gibi birçok çeşide sahip olan turizmde daha 

fazla turist çekmek için bölgenin doğal, tarihi, folklorik birçok özelliği 

kullanılmaktadır. Bu turizm alanlarından bazıları kültür ve gastronomi 

festivallerinde kullanılmakla birlikte genel olarak doğal, tarihi, folklorik 

öğeleri de dâhil ederek şehrin tanıtımında yer almaktadır.  

Bu çalışmada öncelikle Ardahan’ın tarihi ve coğrafi konumu hakkında 

bilgi verilecektir. Kuramsal çerçeve açıklandıktan sonra Ardahan’da 

sürdürülebilir kalkınma alanı olarak turizmde kullanılan doğal, tarihi ve 

folklorik unsurlar örneklendirilecektir.  

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Doktora Öğrencisi. 

gumus24tulin@gmail.com  
1 “Kubbealtı Akademisi” http://lugatim.com/s/turizm  11.06.2021 16.54 
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Ardahan’ın Tarihi ve Coğrafi Konumu 

Doğu Anadolu bölgesinin sınır şehirlerinden biri olan Ardahan tarihi 

ve doğal birçok zenginliğe sahiptir. 27 Mayıs 1992 tarihinde Kars’tan ayrılıp 

il olan Ardahan’ın kuzey ve kuzeydoğusunda Gürcistan ve Ermenistan, 

güney ve güneydoğusunda Kars, güneybatısında Erzurum, batıda ise Artvin 

bulunmaktadır. Karasal iklime sahip olan Ardahan’da yazlar sıcak, kışlar ise 

oldukça sert geçer. Yüksek dağlarla ve plotalarla çevrili olan şehrin temel 

geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Ardahan’ın diğer ekonomik 

faaliyetleri ise süt ürünleri, peynircilik, arıcılık, geleneksel yollarla üretilen 

halı, bebek gibi ürünlerdir. Posof, Damal, Hanak, Göle olmak üzere 

toplamda dört ilçesi bulunan Ardahan’ın her ilçesi kendine özgü kültürel ve 

doğal farklılığa sahiptir.2 

Sürdürülebilir Kalkınma Alanı Olarak Turizm 

Özgünlük ve farklılık kaynağı olarak kabul edilen kültür yerel ve 

bölgesel ekonomik kalkınma için önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu 

kalkınma alanlarından biri olan turizm, kitle turizmi yerine özellikle her türlü 

gelişme için temel olan kültürü, kültür turizmini kullanmaktadır. Köy 

hayatı/geleneksel yaşam alanları, mekânlar ve sözlü kültür 

ürünleri/belleğinin yeniden moda olmasıyla birlikte 3 iç ve dış kültür turizmi 

hareketlenmiştir.   

Turizm ile kültür arasındaki ilişki genellikle olumsuz etkileri ve 

sonuçları kapsamında incelenmiştir. Kültürel değerlerin içinin boşaltması, 

kültürü tek tipleştirmesi ve yozlaştırması dile getirilen olumsuz etkilerden 

birkaçıdır. “Yine de turizmin de kültürel belleğin, özgünlüklerin, içeriklerin, 

geleneklerin ürün ve uygulamaların temel değerlendirilme/değerinin 

değerine değer katılma, yaşanarak yaşatılma-geleceğe/küresele aktarılma 

alanı olarak kabul edilmesi bu dönüşünüm etkisini arttırmaktadır.”4 Turizm 

ile kültür arasındaki ilişki işbirliğine, çok yönlü bir alana dönüşmesiyle 

birlikte sürdürülebilir ekonomik kalkınmada ön plana çıkmıştır.  

                                                        
2 Ayrıntılı bilgi için bk.: “T.C. Ardahan Valiliği” “http://www.ardahan.gov.tr/ardahan-tarihcesi-1” 

09.05.2021. 03.05 “Serka Kalkınma Ajansı” “https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/” 

10.06.2021 15:39   
3 Nebi Özdemir, Kültür Ekonomisi ve Yönetimi, Hacettepe Yayıncılık, Ankara, 2013, s.25. 
4 Nebi Özdemir, Kültür Ekonomisi ve Yönetimi, Hacettepe Yayıncılık, Ankara, 2013, s.222 

http://www.ardahan.gov.tr/ardahan-tarihcesi-1
https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/
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Günümüzde turizm ile çevre ilişkileri üzerinde en fazla durulan 

konulardan biri sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilir turizmin klasik turizm 

anlayışından farkı, yerel halk ile onların yaşam ortamlarında beraber olmak, 

kültürünü kabul etmek ve doğa içinde konfor yerine doğanın verdikleri ile 

yetinmektir.5 Bu taleplerin yerine getirilmesi için bölgenin doğal ve kültürel 

varlıkların korunmasının teşvik edilmesi fiziki altyapısın geliştirilmesi 

gerekmektedir.  

Dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye de sürdürülebilir 

turizmi geliştirmek amacıyla çalışmaktadır. Bu bağlamda düzenlenen 

toplantılardan biri olan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı (2007) 

ülke turizmine ve kamu yönetimine yeni bir bakış açısı getirmektedir. Bu 

bakış, turizmin tüm yıla yayılması ve çeşitlenmesini amaçlayan eylem planı 

ile somutlaşmaktadır.  

Yerel ve uluslararası turizmi geliştirmek tarihi, doğal ve kültürel 

özellikleri tanıtmak için yapılan etkinliklerden ilki olan festivaller birkaç gün 

süren şenlik veya sanat gösterisi olarak tanımlanmaktadır. Festivaller 

topluluk için değerini koruduğu ölçüde varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle, 

festivallerden bazıları az çok değişerek günümüze kadar ulaşırken bazıları 

zamanla önemini yitirerek terk edilmiştir. Bununla birlikte, gelenekle 

ilişkilendirilerek yeniden canlandırılan şenlikler olduğu gibi, somut anlamda 

geleneğe ve tarihe yaslanmayan, dolayısıyla baştan yaratılan festival ve 

kutlamalar da vardır.6 Kültür endüstrisinin önemli bir parçası haline gelen 

festivaller yerli ve yabancı birçok turisti çekmek, farklılık yaratmak için 

kullanmaktadır.  

Turizm sektörünün önemli bir parçası haline gelen festivallerin yerel 

halk için olumlu olduğu kadar olumsuz da birçok etkisi bulunmaktadır. 

Yılmaz’a göre7 kültürel bakış açılarının genişletilmesi, paylaşılan ortak 

deneyimin artması, çevre bilincinin arttırılması, ulaşım ve iletişim sisteminin 

geliştirilmesi, kentsel dönüşüm ve yenilenmenin sağlanması, turistik 

5 Cengiz Akbulak, “Ardahan İlinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Sayısallaştırılmış Swot Analizi 

ile Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 4(7), 2015, s.6. 
6  Onur Yılmaz, Festival Konulu İngilizce Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme,  Hacettepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Bölümü, Yayınlanmamış Türk Halkbilimi 

Seminer Dersi, Ankara, 2019, s.4. 
7 Onur Yılmaz, Festival Konulu İngilizce Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme,  Hacettepe 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Bölümü, Yayınlanmamış Türk Halkbilimi 

Seminer Dersi, Ankara, 2019. 
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bölgenin tanıtımı ve turist artışı, istihdam oluşturma olumlu etkileri 

arasındadır. Toplumsal yabancılaşma, malzemelerin suiistimal edilmesi, 

sosyal yapının değişmesi, çevresel ve kültürel mirasın hasarı, fonların yanlış 

dağılması, ideolojilerin yasallaştırılması, orijinalliğin kaybolması ise 

olumsuz etkileridir. Ayrıca Yerel halk festivallerin sosyal faydalarının sosyal 

maliyetinden daha fazla olduğuna inandığında festivalleri desteklemektedir.8 

Yerel halk tarafından olumsuz algılanan festivaller gelişmezken olumlu 

algılananlar ise devam ettirilmektedir. Bu doğrultuda yerel halkın olumsuz 

algıladığı festivaller iyileştirilmeli, olumlu etkileri arttırılmalıdır. 

Turizm faaliyetlerinde öne çıkan bir diğer unsur gastronomidir. Yeme 

eylemi sadece bir ihtiyaçken etkileşimin artmasıyla birlikte son yıllarda bir 

etkinliğe, organizasyona dönüşmüştür.  Gastronomi festivallerinde yemek, 

şarap, tarım ürünleri ve birçok kültürel varlık veya bir kültürü tanıma aracı 

olan mutfak ana çekim unsuru olarak ele alınmaktadır.9 Gastronomi festivali 

belirli bir bölgeye ya da yöreye ait yemek ve içeceklerin, yetişme- 

olgunlaşma zamanı, toplanma zamanı, tüketilme zamanı gibi ürünlere ait 

özel zaman dilimlerinde düzenlenmektedir. Düzenleme zamanı, ürünlerin 

özelliklerine göre farklılık göstermektedir.10 Yiyecek bu festivallerde ana 

öğedir. Böylece turistler için yiyecek, içecek vd. deneyimi yaşatmasının yanı 

sıra hafızalarda özgün bir unsur olarak yer etmesi bakımından önemlidir. 

Kültürel miras varlıklarının bir çekicilik unsuru olarak kullanılması ve 

toplumumuza ait bu potansiyelden fayda sağlanması, gerçekleştirilmesi 

gereken en önemli amaçlardandır. Bu sebeple kültürel miras varlıklarına 

yönelik düzenlenecek festival gibi etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır.11 

Düzenlenecek bu festivallere konaklama ve ulaşım imkânının iyileştirilmesi 

katılımı da arttıracaktır. Bu bağlamda konu ile ilgili örneklemler Ardahan ili 

üzerinden verilecektir.  

 

                                                        
8Ayşe Nevin Sert, “Festivallerin yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Beypazarı Örneği”, 

Selçuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38). 2017, s.195. 
9 Menekşe Cömert, ve Kadir Çetin, “Gastronomi Temalı Yerel Festivaller Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi. Cilt:10, Sayı:54. 2017, s.1093. 
10 Fatih Ekerim, ve Canan Tanrısever, “Türkiye Gastronomi Festivalleri ve Haritalandırılması”, 

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 2020, s.2278. 
11 Onur Atak,  S. Tatar, vd. “Kültürel Mirasın Oluşumunda Festivallerin Yeri ve Önemi: Fethiye 

Müzik Köyü Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, Cilt:10, 

Sayı:52, 2017, s.1407. 
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Sürdürülebilir Turizm ve Ardahan 

Asya’dan Anadolu’ya geçiş güzergâhlarından biri olan Ardahan aynı 

zamanda Karadeniz bölgesine komşudur. Coğrafi konumunun da etkisiyle 

iklimsel ve kültürel çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Doğal, tarihi ve kültürel 

özellikleri ile son yıllarda sürdürülebilir turizm faaliyetlerinde ön plana 

çıkmıştır. Ardahan Belediyesi’nin, Ardahan Valiliği’nin işbirliği ile 

düzenlenen turizm etkinliklerinin yanı sıra Serhat Kalkınma Ajansı da şehrin 

tanıtımı için düzenlediği toplantılarla ve sanal ortamdaki tanıtımlarıyla katkı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan 

TRA2 Düzey II Bölgesi’nde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı, 

kaynak ve olanakları tespit ederek bölgesel gelişme hedefleri doğrultusunda 

insanların sosyo-kültürel ve ekonomik refahının arttırılmasının yanı sıra, 

bölgenin sahip olduğu güzelliklerin ülke ve dünya insanlarıyla 

paylaşılmasını da hedeflemektedir. Ajans, Ardahan il sınırları içerisindeki 

hemen hemen tüm doğal ve tarihi mekânları araçla gezebilecek şekilde bir 

haftalık keşif rotası hazırlamıştır. Ardahan Yürüyüş Parkurları ismiyle 

hazırlanan bu çalışma yürüyüş parkurlarını, bisiklet rotalarını, jip safari-

manzaralı araç yolunu göstermesinin yanında kültür turları hakkında da bilgi 

vermektedir. Kültür turları içerisinde kalelerin, kiliselerin rotası 

bulunmaktadır. Ayrıca Ardahan yaban hayatı, Ardahan florası ve botanik 

turları, festival ve şenlikler, kamp alanları hakkında bilgi vermesi şehrin 

tanıtımı açısından önemlidir.  

Akbulak’a göre12 Ardahan; dağ turizmi, kış turizmi, rafting, doğa 

yürüyüşü, atlı doğa yürüyüşü, sportif olta balıkçılığı, yayla turizmi, endemik 

bitki gözlemciliği, kuş gözlemciliği, tarım turizmi, tarih ve kültür turizmi, 

festival ve şenlikler, yöresel el sanatları bakımından önemli bir potansiyele 

sahiptir. Yalnızçam, Allahuekber sıradağları Kısır dağı ve Keldağ gibi 

volkan konileri dağ turizmi Çıldır Gölü ve Yalnızçam sıradağları kış turizmi 

potansiyeli bakımından yüksektir. Kura Nehri’nde 2005 yılında Gelişmekte 

Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından raftinge uygun olduğu rapor 

edilmiş ve aynı yıl çok sayıda katılımcıyla bu etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

Ardahan’ın doğal ve kültürel zenginliklerinin varlığının sunduğu bir diğer 

etkinlik doğa yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Kura Nehri Kalyonu, Ilgar Dağı, 

12 Cengiz Akbulak, “Ardahan İlinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Sayısallaştırılmış Swot Analizi 

ile Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 4(7), 2015. 
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Çıldır Gölü, Posof, Göle ve Çamlıçatak ormanlarında yapılabilmektedir. Atlı 

doğa yürüyüşü de Ardahan’da yapılacak olan bir diğer turizm etkinliğidir. 

Okçuoğlu Yaylası ve Göle ormanlarında atlı doğa yürüyüşleri yapılması için 

uygundur. Çıldır ve Aygır gölleri ile Kura Nehri, Posof Çayı, Alabalık 

Deresi, Ardıç Dere, Cot Suyu’nda balık popülasyonunun arttırılması ile 

sportif olta balıkçılığı yapılması mümkündür. Temel geçim kaynağı 

hayvancılık olan Ardahan’da yayla turizmi de önemli bir yer tutmaktadır. 

Yaz ortasında hemen hemen her yaylada şenlik düzenlemektedir. Sarı Çiçek, 

Kafkas zambağı, Çıldır zambağı, Filbahri ve Ardahan’da bulunan ve yöreye 

özgü birçok bitki endemik bitki gözlemciliğinde değerlendirilmesi 

mümkündür. Ayrıca kuş gözlemciliği yapılması için de elverişlidir.  

Sürdürülebilir turizm etkinlik alanlardan biri olarak Ardahan’da 

düzenlenen festivaller birbirinden farklı içeriklere sahiptir. Bu festivallerden 

ilki Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü’nde düzenlenmektedir. Yaz ve kış 

mevsiminde turizmin aktif olduğu yerlerden biri de Doğu Anadolu 

bölgesinin Van Gölü’nden sonra en büyük gölü olan Çıldır Gölü’dür. Etrafı 

yüksek dağlarla çevrili olan gölün rakımı 1.950 metredir. Bu doğal yapısının 

da etkisiyle kış mevsiminde yüzeyi yaklaşık bir metreyi bulan buzla 

kaplanmaktadır. Göl, bu bağlamda yaz ve kış turizminde bölge halkı için 

önemli bir kaynak durumundadır. Kış mevsiminde gölün buz tutması ile 

birlikte son yıllarda Çıldır Gölü Altın At Buz Festivali düzenlenmektedir. 

Buz tutan göl üzerinde Kafkas oyunu gibi yerel halk oyunları cirit, güreş, at 

yarışı, atlı okçuluk yarışı gibi geleneksel oyunlar oynanmaktadır. Ardahan’a 

ait birçok folklorik özellik festivalde katılımcılarına sunulmaktadır. 

Ardahan’dan ve çevre illerden birçok insanın katılımıyla düzenlenen bu 

festivalde gölün üzerinde atlı kızak gezintisi, turistler tarafından rağbet gören 

önemli etkinliklerden biridir. Azerbaycan, Kazakistan, Gagavuzya, 

Türkmenistan, Kızgızistan ve Gürcistan gibi ülkelerden gelenlerin 

katılımıyla festival büyük ve bölgesel bir şenlik haline gelmiştir. TRT Haber 

gibi birçok haber kanalının festivale yer vermesi, şehrin ulusal basında 

tanınması bakımından önemlidir. Çıldır Gölü’nde düzenlenen bir diğer 

festival ise temmuz ayında düzenlenmektedir. Yaz mevsiminde gölün 

etrafındaki tabiatın canlanması ile katılımcılarına görsel bir şölen sunan 

festivale yine yerel ve çevre illerden birçok kişi katılmaktadır.  
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Çıldır Gölü13 

Yaz mevsiminde düzenlenen bir diğer festival ise Atatürk’ün İzinde ve 

Gölgesinde Damal Şenlikleri’dir. Damal ilçesinin Karadağ yamaçlarına her 

yıl 15 Haziran ile 15 Temmuz arasında saat 18:00’den itibaren Atatürk’ün 

silueti yansımaktadır. İlk defa 1952 yılında fark edilen silüet 1996 yılından 

itibaren her sene organize edilen şenliklerle katılımcılarına sunulmaktadır. 

Yerel ve çevre illerden birçok katılımcının ziyaret ettiği Damal, bu tarihler 

arasında önemli turistik mekânlar arasındadır.  

Damal, Karadağ14 

13 “T.C. Ardahan Valiliği” http://www.ardahan.gov.tr/cildir-golu1  16.06.2021 21:10 
14“Serka Kalkınma Ajansı” https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-da-yapmadan-

donme   16.06.2021 21:12 

http://www.ardahan.gov.tr/cildir-golu1
https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-da-yapmadan-donme
https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-da-yapmadan-donme
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Son yıllarda artan gastronomi çalışmalarının yöresel lezzetler üzerinde 

yoğunlaşmasıyla birlikte turizm faaliyetlerinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu doğrultuda yerel yönetimlerin turizm pazarlama stratejilerinde kullandığı 

gastronomik öğeler artış göstermiştir. Böylece mutfak kültürü kaydedilerek 

korunmakla birlikte turizm faaliyetlerinde önemli bir tanıtım unsuru haline 

gelmektedir. Toplumların yaşam tarzlarını, kültürünü etkileyen coğrafya 

yemek kültürünün oluşmasında önemli bir yer tutmaktadır. Ardahan mutfağı 

iklimine uygun olarak hayvansal ve tarımsal ürünlerden oluşmaktadır. Posof 

ilçesi diğer ilçelere göre daha fazla meyve ve sebze çeşitliliğine sahiptir. Et, 

sür, peynir, tereyağı, buğday, arpa, patates, yabani bitkiler ile birbirinden 

farklı yemekler yapılmaktadır. Ardahan yemeklerinin başlıca özelliği temel 

maddesinin tereyağı olmasıdır. Her yemeğe katılmasının yanında 

kızartmalarda bile tereyağı kullanılmaktadır. Bu da yemekleri doğal, 

besleyici ve lezzetli kılmaktadır.15   

Ardahan’ın da hem festival imgesi olarak hem de şehrin tanıtımında 

kullandığı gastronomi öğeleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ardahan 

balının tanıtımı için düzenlenen festivaldir. Ardahan balı, anavatanı 

Kafkasya olan Kafkas Arısı’dır. “Kafkas Arı Irkı 12.12.2004  tarih ve 25668 

sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili 

Hakkında  yayınlanan 2004/39 sayılı tebliğ  hükmü gereğince tescillenerek, 

Ardahan ve Artvin illeri genetik materyal olan Kafkas arı ırkının gen merkezi 

olarak ilan edilmiş ve bu amaçla ırkın saf olarak korunabilmesi için her iki il 

izole bölge  olarak diğer illerden gelecek  arılara kapatılmıştır. Ardahan’da 

Posof ilçesi, Artvin’de Camili  köyü kapalı alan olup tam izole bölge 

durumundadır. Bu bölgelerde ana arı yetiştiriciliği yapılmaktadır ve 

Türkiye’nin tüm bölgelerindeki ana arı talepleri karşılanmaktadır.”16 

Dünyadaki en verimli dört arı ırkından biri olan Kafkas Arısı’nın en önemli 

özelliği soğuk iklim arısı olmasıdır. Böylece soğuk iklime rağmen güçlü 

nektar ve polen toplama yeteneğine sahiptir. Propolisi en çok kullanan bal 

arısıdır. Ayrıca Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından bu bal 6769 

                                                        
15 Hürriyet Çimen, “Gastronomi Turizmi Açısından Ardahan Mutfağının Önemi”, Karadeniz, 

Sayı:32, 2016, s.311. 
16 “T.C. Ardahan Valiliği” http://www.ardahan.gov.tr/kafkas-arisi  09.05.2021. 03.05. 

http://www.ardahan.gov.tr/kafkas-arisi


Tülin GÜMÜŞ 

533 

sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 01.06.2017 tarihinde coğrafi işaret 

olarak menşe adı türünde tescil edilmiştir.17 

Ardahan Bal Festivali, her yıl ağustos ayının ilk haftasında 

Çamlıçatak ormanında gerçekleştirilir. Yerel ve ulusal sanatçıların verdiği 

konserler, yerel ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile renklenen 

festivalde amaç geleneksel yollarla üretilen Ardahan balını tanıtmaktır. 

Düzenlenen yarışmalarda en iyi Ardahan balı seçilir. Cuma öğleden sonra 

başlayıp pazar günü biten festivale yerel halkın yanı sıra şehir dışından 

birçok insan katılmaktadır. Festival boyunca orada ikamet edenlerin 

ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çoğunluğu yerel esnaftan oluşan birçok 

insan tezgâh kurup satış yapmaktadır. Market ihtiyacı başta olmak üzere 

birçok yöresel hediyelik eşya, yiyecek ve giyeceklerin satılması şehir esnafı 

için önemli bir kalkınma unsurudur.     

Festival imgesi olarak kullanılan bir diğer öğe de kaşar peyniridir. 

Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali adıyla 1996 yılından itibaren 

düzenli olarak gerçekleştirilen festivalde kaşar peyniri tanıtılır. Göle 

ormanlık alanında yerel ve ulusal halk oyunları ekibinin sunduğu dans 

gösterileri yerel sanatçıların verdiği konserlerden başka geleneksel yolla 

üretilen en iyi kaşar peynirini seçmek için yarışma düzenlenir.  

Ardahan’ın temel geçim kaynağının hayvancılık olması birbirinden 

farklı birçok peynirin yapılmasına imkân sağlamıştır. Seyahat, festival gibi 

çeşitli vesilelerle şehre gelen insanlara bu peynirlerin tanıtımı dolayısıyla 

satışı şehrin ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır ve sağlamaktadır. Bu 

bağlamda kaşar peynirinin yanında çeçil peyniri de ön plana çıkan peynir 

türlerinden biridir. Çeçil peyniri genellikle yağlı süt kullanılarak yapılır. 

Besin değeri oldukça yüksek ve lezzetli olan bu geleneksel ürünün 

depolanması ve pazarlanması sırasında gerekli uygun koşullara uyulduğu 

takdirde18 yöre halkı için sürdürülebilir kalkınma unsuru olacaktır. 

Ardahan’ın turizmde tanıtım unsuru olarak kullanabileceği bir diğer öğe 

Posof’ta yetişen içi ve dışı kendiliğinden kırmızı olan elmadır.  

Ardahan mutfağının önemli unsurlarından biri olan kaz, aynı zamanda 

önemli bir geçim kaynağıdır. İlkbahar aylarından sonbahara kadar bakımı 

17 “Türk Patent ve Marka Kurumu” https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38103 09.05. 

2021 03.52. 
18 Filiz Yangınlar, ve P. Çelik Kızılkaya, “Ardahan’ın Aromatik Çeçil Peynirlerinin Mikrobiyolojik 

ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi”, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(2). 2015, s.122. 

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38103
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gerçekleştirilen kazın kesimi için ilk kar yağışı beklenir. İlk karı yiyen kazın 

çok daha lezzetli olacağı yaygın bir inanıştır.19 Kaz eti tuz ile ovularak 

saklanır. Kaz eti genellikle bulgur pilavı ya da patates yemeği ile 

sunulmaktadır. Bölge için önemli bir gastronomik lezzet olmasının yanı sıra 

insan sağlığı için oldukça faydalı vitaminlere sahiptir.  Ayrıca Ardahan 

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kaz eti için mahreç işareti türünde 

İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri grubunda olmak üzere 19.12.2018 tarihinde 

başvuru yapılmıştır.20 Son yıllarda Ardahan’dan farklı şehirlere göç eden 

Ardahanlıların özellikle kış aylarında bulundukları şehirlerde “kaz gecesi” 

etkinliği düzenlemektedir. Böylece Ardahan mutfağının önemli bir unsuru 

olan kaz farklı şehirlerde de tanıtım imkânı bulmaktadır. 

Ardahan kırsal turizm potansiyeli bakımından oldukça yüksektir. 

Doğa ve kış turizminde etkinliklerin fazla olması yöre için birçok avantaja 

sahiptir. Şehrin önemli doğa güzelliklerini barındıran ilçelerinden biri de 

Posof’tur. Mikroklima ilkim özelliğiyle dikkat çeken Posof’ta Bakanlık 

Kurulu kararı ile 2006 yılında yaklaşık altmış bin hektarlık alan Yaban 

Hayatı Geliştirme Sahası olarak kabul edilmiştir. Alanda birçok farklı orman 

topluluğunun bulunmasının yanı sıra yirmi bir tanesi nesli tükenmekte olan 

toplamda otuz beş hayvan türü beş adet de yine nesli tükenmekte olan bitki 

türü bulunmaktadır. Ayrıca bu bitki türlerinden biri olan Chaerophyllum 

posoflanum dünyada sadece burada bulunmaktadır.  

 

          Yaban Hayatı Geliştirme Sahası21 

 

                                                        
19 Bu bilgi yazarın deneyimidir.  
20 “Türk Patent ve Marka Kurumu” https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38675  09.05. 

2021 04.18. 
21 “Serka Kalkınma Ajansı” https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler   

16.06.2021 21:16 

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38675
https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler
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Ardahan için önemli tarihi değerlerden biri de Akçakale Adası’dır. 

Ada, Çıldır Gölü üzerinde bulunmaktadır. Adanın geçmişi yaklaşık olarak 

on bin yıl öncesine dayanmaktadır. Ada içerinse Neolitik dönemden kalma 

birçok mimari yapının kalıntılarını bulmak mümkündür. Ardahan’a 70 

kilometre uzaklığında bulunan Ada, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” 

olarak tescil edilip “arkeolojik ve doğal sit alanı” olarak kabul edilmiştir.  

Akçakale Adası22 

Tektonik bir göl olan Aktaş Gölü, Türkiye-Gürcistan sınırında yer 

almaktadır. Gölün bir yarısı Çıldır Ovası’nın kuzeybatı kesiminde diğer 

yarısı Gürcistan sınırları içerisindedir. Kapalı havza halinde olan Aktaş 

Gölü’nün yüksekliği 1.794 metredir. Bugün ise sahip olduğu alan gitgide 

daralmaktadır. Suyu sodalı olan Göl’de devamlı hareket halinde olan on iki 

adacık bulunmaktadır. Aktaş Gölü içerisinde barındırdığı hayvan 

popülasyonu bakımından önemlidir. Kadife Ördek, ak pelikan ve tepeli 

pelikan bu hayvanlardan birkaçıdır.   

22 “Serka Kalkınma Ajansı” https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler   

16.06.2021 21:17 

https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler
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Aktaş (Karsak-Hozapin) Gölü23 

 

Ardahan’da tarihi turizmin gelişmesini destekleyecek bir diğer unsur 

kaleleri ve kuleleridir. Yapılan incelemeler sonucunda Ardahan’da elli dört 

kale ve kule yapısı tespit edilmiştir. Savunma yapılarının özellikle ilin 

merkez ve Çıldır ilçelerinde yoğunlaştığını tespit eden Patacı’ya göre 

Ardahan Ovası’nda arkeolojik devirler içerisinde Tunç Çağı’na ait izlerin 

Demir Çağı’na göre daha çok yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda Ardahan 

arkeolojisini Transkafkasya arkeolojisiyle birlikte ele alınması gerektiği 

vurgulanmıştır. Bu kısımda Ardahan ve Şeytan kalesi olmak üzere iki kale 

hakkına bilgi verilecektir.24 

Ardahan Merkez’de yer alan Ardahan kalesinin ilk inşa evresi 

bilinmemekle birlikte Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kullanıldığı 

bilinmektedir. Kalenin 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından 

tamir edildiği batı yönündeki büyük kapısı üzerinde bulunan Arapça bir 

kitabeden anlaşılmaktadır. Kitabede "Arap, Rum ve Acem ülkelerinin deniz 

ve karalarının sahibi padişahlar padişahı Selim Han'ın oğlu Sultan 

Süleyman-ı Azam namına yapılmıştır. Mülkü kıyame kadar baki kalsın." 

Yapıldığı tarih: Şevval 963 (Miladi 1544) (Rumi 956-960) yazmaktadır.25 

                                                        
23  “Serka Kalkınma Ajansı” https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler   

16.06.2021 21:17 
24 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Sami Patacı, “Şeytan Kalesi’nin Antik Dönem Buluntuları”, 

Belgü, 5. 2020, s.89-105.   
25 “T.C. Ardahan Valiliği” www.ardahan.gov.tr/ardahan-kalesi  09.05. 2021 15.15. 

https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler
http://www.ardahan.gov.tr/ardahan-kalesi
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Ardahan Kalesi26 

Ardahan’ın tarihi öğelerinden biri de Yıldırımtepe köyü yakınlarında 

bulunan Şeytan Kalesi’dir. Kale üç tarafı uçurum olan bir tepeye inşa 

edilmiştir. Kaleye konumundan dolayı bu isim verildiği düşünülmektedir. 

“Şeytan Kalesi’nin Urartular zamanında inşa edildiğine dair ileri sürülen 

görüşler vardır. Ancak bu görüşler herhangi bir tarihsel kaynağa 

dayanmamaktadır. Daha geç tarihli kaynakların verdiği bilgiye göre kalenin 

erken orta çağ kalesi olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 

konumu itibarıyla böyle bir yerin daha eski tarihlerde de kale olması ihtimali 

çok yüksektir. Ne var ki bunu kanıtlayacak kaynaklar henüz mevcut değildir. 

Gürcü prensliği Samtshe-Saatabago ile komşu devletlerin 1561-1587 

arasındaki tarihini anlatan Meshuri Matiane adlı vakayinameye göre Şeytan 

Kalesi Samtshe-Saatabago hükümdarı II. Manuçar’ın yönetimindeyken, 

Manuçar Lala Mustafa Paşa’yla anlaşmış ve içinde Şeytan Kalesi’nin de yer 

aldığı altı kaleyi Osmanlılara vermiştir. Şeytan Kalesi Gürcistan Krallığı ve 

Samtshe-Saatabago dönemlerinde olduğu gibi, 16. yüzyıldan itibaren 

Osmanlılar zamanında da kullanılmıştır. Kalenin yakınında bir ticaret alanı 

olduğu bilinmektedir. Rabat olarak bilinen bu yer daha sonra sıradan 

yerleşmeye dönüşmüştür. Şeytan Kalesi’nde 14. yüzyılda inşa edilmiş tek 

nefli bir kilise vardır. Kalenin alt kısmında kalan ve Aziz Stefan’a adanmış 

olan bu kiliseden geriye sadece dört duvar kalmıştır. Kalede ayrıca sarnıç ve 

dereye inen merdiven basamakları kalıntıları günümüze ulaşmıştır.”27 

26 “Serka Kalkınma Ajansı” https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler 

16.06.2021 21:18 
27 “T.C. Ardahan Valiliği” http://www.ardahan.gov.tr/seytan-kalesi1   09.05. 2021 15.15. 

https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler
http://www.ardahan.gov.tr/seytan-kalesi1
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Şeytan Kalesi28 

 

Ardahan, doğal ve tarihi turizminin yanı sıra kültür turizminde de 

önemli bir yer tutmaktadır. Doğu Anadolu Âşıklık geleneğinde önemli bir 

kol olan Şenlik kolu asıl adı Hasan olan Âşık Şenlik tarafından 

oluşturulmuştur. Çıldır’dan ve diğer şehirlerden gelen âşıkların yanında 

Gürcistan, Azerbaycan ve İran’dan da âşıklar gelip geleneğe uygun şekilde 

hikâyeler okumakta, atışmalar yapmaktadır. Son yıllarda her ne kadar 

geleneğe olan ilgi azalsa da Çıldır’da usta âşıklar çırak yetiştirmekte, 

geleneği aktarmaya devam etmektedir. Belirli günlerde âşıklar tarafından 

düzenlenen etkinlikler bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlamaktadır.  

 

                                                        
28 “Serka Kalkınma Ajansı” https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler   

16.06.2021 21:18 

https://www.serka.gov.tr/bolgemiz/ardahan/ardahan-gezilecek-yerler
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Çıldır /Aşık Şenlik29 

Şehrin simgelerinden biri haline gelmiş olan “Damal Bebekleri” 

önemli kültürel öğelerden birisidir. Türkmen kültürünün kıyafetlere 

yansıdığı Damal Bebekleri, 1986 yılında Japonya’da düzenlenen yarışmada 

yöresel bebekler kategorisinde birinci seçilmiştir. Gülfidan Atmaca 

tarafından başlangıçta hobi olarak yapılan bebekler bu yarışmadan sonra 

yörede birçok kadın için iş imkânı haline gelmiştir. Kaymakamlık ve Halk 

Eğitim Merkezleri’nde açılan kurslar ile üretimi yapılmaktadır. Damal 

Bebekleri, Damal Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 

tarafından 03.08.2002 tarihinde Mahreç İşareti alarak coğrafi işaret olarak 

tescil edilmiştir.30 

Ardahan Damal Bebekleri31 

29 “T.C. Ardahan Valiliği” http://www.ardahan.gov.tr/asik-ve-ozanlarimiz  16.06.2021 21:20 
30 “Türk Patent ve Marka Kurumu” https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp-

/5453559B-D754-40E0-ABD2-F858C27A2E91.pdf;jsessionid=FF702A30E12E9F386A16A6C-

D9C223ABB   13.5.2021 23:58 
31 “T.C. Ardahan Valiliği” http://www.ardahan.gov.tr/damal-bebegi  16.06.2021 21:21 

http://www.ardahan.gov.tr/asik-ve-ozanlarimiz
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp-/5453559B-D754-40E0-ABD2-F858C27A2E91.pdf;jsessionid=FF702A30E12E9F386A16A6C-D9C223ABB
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp-/5453559B-D754-40E0-ABD2-F858C27A2E91.pdf;jsessionid=FF702A30E12E9F386A16A6C-D9C223ABB
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp-/5453559B-D754-40E0-ABD2-F858C27A2E91.pdf;jsessionid=FF702A30E12E9F386A16A6C-D9C223ABB
http://www.ardahan.gov.tr/damal-bebegi
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Sonuç  

Son yıllarda sürdürülebilir kalkınma alanı olarak kitle turizmi yerine 

kültür turizmi tercih edilmektedir. Yerel kültürle, doğayla iç içe yapılan 

kırsal turizmin tercih edilmesinde turistlerin yöredeki faaliyetlere izleyici 

olarak veya aktif bir şekilde katılması etkili olmaktadır. Tarım ve 

hayvancılığa ek olarak kültürü ve doğayı kullanan kırsal turizmin 

yaygınlaştırılması bölgeye ek istihdam alanı sağlamasının yanı sıra kırsal 

göçü azaltıp bu alanların yeniden canlanmasını sağlamaktadır. Posof, Damal, 

Hanak, Göle olmak üzere dört ilçesi bulunan Ardahan iklimsel ve kültürel 

birçok çeşitliğe sahiptir.  

Ardahan; dağ turizmi, kış turizmi, rafting, doğa yürüyüşü, atlı doğa 

yürüyüşü, sportif olta balıkçılığı, yayla turizmi, endemik bitki gözlemciliği, 

kuş gözlemciliği, tarım turizmi, tarih ve kültür turizmi, festival ve şenlikler, 

yöresel el sanatları bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu 

potansiyelini düzenlediği festivaller ve yaptığı tanıtımlarla göstermektedir. 

Çıldır Gölü Altın At Buz Festivali, Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal 

Şenlikleri kültürel bağlamda düzenlenen festivallerdir. Ardahan Bal 

Festivali, Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali düzenlenen 

gastronomi festivalleridir. Ayrıca diğer önemli peynirlerinden biri olan Çeçil 

peyniri, Posof elması, kaz şehrin tanıtımında kullanılan diğer gastronomi 

öğeleridir. Aktaş Gölü, Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi şehrin tanıtımında 

kullanılan diğer doğal ve tarihi unsurlardır.  

Kültür turizmi aynı zamanda bir telif, tescil ve marka alanı haline 

gelmiştir. Kültürel mirasın kayıt altına alıp korunmasının, gelecek kuşaklara 

aktarılmasının yanı sıra yörenin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda Ardahan; Ardahan Balı, Damal Bebekleri’ni tescil ettirmiş kaz için 

de başvurusunu yapmıştır. Ayrıca Posof’ta yaklaşık 60 bin hektarlık alan 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Akçakale Adası’nı “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiştir. Böylece tescil edilen ürünün 

niteliklerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra şehrin 

tanıtımında kullanılmaktadır.  

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma alanı olarak Ardahan’da 

kullanılacak festivallerin ulaşım ve konaklama imkânının iyileştirilmesi, 

doğal, tarihi ve folklorik özelliklerin tanıtımımda kullanılması ziyaretçi 

sayısını olumlu yönde etkileyecektir.  
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ARDAHAN İLİNİN SAHİP OLDUĞU COĞRAFİ 

İŞARETLİ ÜRÜNLERİN POTANSİYEL 

EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Mustafa Caner TİMUR 

Şevket Kaan GÜNDOĞDU 

Giriş 

Günümüz dünyasında artan üretim miktarları, çevresel kirlilik 

seviyesi, refah düzeyi, ulaştırma faaliyetleri ve farklılaşan kalite algısı gibi 

nedenler tüketicilerin tercihlerini büyük oranda etkilemektedir. Bu doğrultu 

da özellikle gelir seviyesi belirli bir düzeyin üzerinde olan tüketiciler artık 

standardize edilmiş, kitlesel üretimin gerçekleştirildiği ve üretiminde çoğu 

zaman farklı koruyucu kimyasalların eklendiği fabrikasyon ürünleri tercih 

etmek yerine; kendilerine doğallığı ve aynı zamanda kaliteyi garanti eden 

ürünlere yönelmektedir. Bu noktada günümüzde her geçen gün şöhretini 

arttıran “coğrafi işaret” kavramı ön plana çıkmaktadır. İlgili ürünün 

karakteristik özellikleri ve coğrafi alanı arasında bağ kuran bu coğrafi 

işaretler, ürünün kalitesi ve üretildiği yer ile ilgili olarak tüketiciye bir garanti 

sunmaktadır.  

Diğer taraftan coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının 

tescillenmesinin bir diğer temel hedefi üretimin niteliği ve kaynağı gibi bazı 

yerel özellikleri ile ünlenmiş ürünlerin ve üreticilerin genel anlamda 

korunmasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda alınan tesciller ürünün 
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doğallığına, gelenekselliğine, bölgesel kalkınmaya etkisine ve dünya 

pazarlarında rekabet edebilme gücüne katkı sağlamaktadır.1 

Coğrafi işaretler konusuna artan ilgi nedeniyle son yıllarda yapılan 

çalışmalarda sayısal bir artış gözlemlenmiştir. Bu çalışmalardan bazılarının 

ürünün özellikleri ve biyolojik yapısı hakkında değerlendirmelerde 

bulunduğu, bazılarının ise genel olarak coğrafi işaretlerin kültürel ve 

ekonomik etkilerine odaklandığı görülmektedir. Bu başlıkta coğrafi işaretli 

ürünlere yönelik yapılan çalışmalardan bazılarına yer verilmesi 

amaçlanmıştır. 

Fen bilimleri alanında çalışan araştırmacılar coğrafi işaretli ürünlerin 

kimyasal ve biyolojik etkilerini araştırmıştır. Aygün vd. çalışmalarında 

geleneksel Civil Peynirinde akar varlığını tespit etmeye yönelik bir çalışma 

hazırlamışlardır.2 Sarıcaoğlu vd. Akçaabat Köftesinin kimyasal bileşimi, 

renk ve tekstürel özelliklerini araştırmıştır.3 Serencam vd. ise Civil 

Peynirinde ağır metal kontaminasyon kaynağı ve düzeyinin belirlenmesi 

üzerine bir araştırma gerçekleştirmişlerdir.4 

Sosyal bilimlerde araştırma yapan araştırmacıların önemli bir kısmı 

coğrafi işaretli ürünlerin özellikle turizm üzerindeki etkilerine odaklanmıştır.  

Kan vd. coğrafi işaretli ürünlerin kırsal turizm üzerindeki kullanımını,5 

Özkaya vd. coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi açısından önemini,6 

Mercan ve Üzülmez ise coğrafi işaretli ürünlerin turizmi geliştirmedeki 

katkısını,7 Polat ise Balıkesir ili örneğinde coğrafi işaretli ürünlerin turizm 

açısından değerini vurgulamıştır.8 Oğuz, Siirt ili örnekleminde yaptığı 

                                                        
1https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30-

F50C51DE0A23.pdf (Erişim tarihi: 05.05.2021) 
2 Osman Aygün ve diğ. “Erzurum'da Tüketimi Sunulan Geleneksel Civil Peynirinde Akar 

Varlığından Araştırılması”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 21 (1), 2007, 

s. 41-43.  
3 F. Türker Sarıcaoğlu-Sadettin Turhan “Geleneksel Bir Türk Et Ürünü Olan Akçaabat Köftesinin 

Kimyasal Bileşimi, Renk ve Tekstürel Özellikleri”, Gıda, 38 (4), 2013, s. 191-198. 
4 Hüseyin Serencam ve diğ. “Civil Peynirde Ağır Metal Kontaminasyon Kaynağı ve Düzeyinin 

Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Engineering Sciences, 13 (1), s. 21-26. 
5 Mustafa Kan ve diğ. “Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları”, KMÜ Sosyal 

ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 2012, s. 93-101. 
6 Fügen Durlu Özkaya ve diğ. “Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi 

İşaretlemenin Rolü”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2013, s. 13-20. 
7 Ş. Okan Mercan-Meral Üzülmez, “Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Gelişimindeki Önemi: 

Çanakkale İli Örneği”, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (2), 2014, s. 67-94. 
8 Eray Polat, “Turizm ve Coğrafi İşaretleme: Balıkesir Örneği”, Meriç Uluslararası Sosyal ve 

Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2017, 1 (1), s. 17-31. 



Mustafa Caner TİMUR – Şevket Kaan GÜNDOĞDU 

547 

deneysel çalışmada turizme ilişkin etkilerini değerlendirmiştir.9 

Çalışmalardan bir kısmı ise coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınma 

üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir. Kan, yerel kalkınmada Akşehir 

Kirazı’nın etkilerini,10 Bulut,  Çanakkale’nin coğrafi işaretli ürünlerinden 

birisi olan Ezine Peyniri’nin kırsal kalkınma üzerindeki etkilerini,11 Timur 

ve Gündoğdu, Ardahan ilinin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerin kırsal 

kalkınmada etkilerini değerlendirmiştir.12 

1. Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin Gelişimi ve Güncel Durumu

Coğrafi işaret almaya hak kazanan ürünler; Fikri Mülkiyet Hakları 

kapsamına alınmış olması sayesinde birçok ulusal ve/veya uluslararası 

sözleşme ile korunma altına alınmaktadır. Tarihsel bağlamda bu düzenleme 

ve korumaların ilk sistematik yapılanmasının 19. yüzyılda Fransa’da ortaya 

çıktığı kabul edilmektedir. 1883 yılında imzalanan ve günümüzde başka 

antlaşmalarla da desteklenen “Endüstriyel Hakların Korunmasına İlişkin 

Paris Sözleşmesi” bu bağlamda önemli gelişmelerden birisi olarak kabul 

edilmektedir.13 Daha sonra kabul edilen “Malların Kaynağı ile İlgili Sahte 

veya Aldatıcı Mahreç İşaretlerinin Önlenmesi Hakkında 1891 Madrid 

Sözleşmesi”, “Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tesciline İlişkin 

1958 Lizbon Sözleşmesi” ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından 

gerçekleştirilen “1995 Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları 

Anlaşması” coğrafi işaretler ile ilgili ulusal ve uluslararası hükümler 

içermektedir.14  

9 Zozan Oğuz, Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde Coğrafi İşaretlerin 

Kullanımı: Siirt İli Örneği, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mardin, 2016.  
10 Mustafa Kan, Yerel Düzeyde Ekonomik Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve 

Etkisi: Akşehir Kirazı Araştırması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Ankara, 2011. 
11 Ali Bulut, Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma: Ezine Peyniri Örneği, Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 

2013.  
12 M. Caner Timur-Ş. Kaan Gündoğdu, Coğrafi İşaretli Ürünlerin Yerel Kalkınma Üzerine 

Etkileri: Ardahan İli Örneğinde Bir Değerlendirme, Ardahan Değerlemeleri-II, Nobel 

Yayınları, Ankara, 2020, s. 265-285. 
13 Yaşar Özbek, “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 

XXIII, 2006. 
14 Bilge Doğan, “Coğrafi İşaret Korumasının Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Önemi”, Social 

Sciences, 2015, 10 (2), s. 61. 



İstiklâlinin 100. Yılında ARDAHAN 

548 

Türkiye’de coğrafi işaretlerle ilgili tescil haklarıyla ilgili resmi kurum 

olarak 1995 yılında çıkarılan 555 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 

Türk Patent Enstitüsü görevlendirilmiştir. Kavram 22.12.2016 tarihinde ve 

29944 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet 

kanununda yer alan Madde 34’ün 1. fıkrasına göre “Belirgin bir niteliği, ünü 

veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya 

ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretler.” şeklinde ifade edilmiştir. 

Türk Patent ve Marka Kurumuna göre geleneksel ürünlerin patent 

haklarına ilişkin tescilinin amblem ile gösterimi temelde üç şekilde 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalara ilişkin amblemler Şekil 1’de 

gösterilmektedir.   

 

Şekil 1: Geleneksel Ürünlerin Tescil Amblemleri 

Kaynak: Coğrafi İşaret  (2021b) 

Şekil 1’de gösterilen amblemlerin temel hedefi ürünün coğrafi işarete 

veya geleneksel ürün adına sahip olduğu konusunda tüketiciye bilgi vermek 

ve denetim faaliyetlerini kolaylaştırmaktır. Tescilli coğrafi işaret ile birlikte 

amblemin kullanımı şart koşulmuştur. Bu bağlamda örneğin; “Antep 

baklavası” veya “Aydın İnciri” gibi isimler, ürünler üzerinde kullanıldığında 

amblemin kullanımı zorunlu tutulmuştur. Tescilli geleneksel bir ürün adının, 

amblemsiz kullanımı durumunda 6769 sayılı kanun hükümlerine tabi 

olmamaktadır. Başka bir deyişle herhangi bir ürün üzerinde geleneksel ürün 

amblemi kullanılmadığında, ilgili tescil kapsamına uyulmak zorunluluğu 

bulunmamaktadır.15 

                                                        
15https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30-

F50C51DE0A23.pdf (Erişim tarihi: 05.05.2021) 
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Şekil 1’de gösterilen geleneksel ürünlerin tescillerinin 

sınıflandırılmasına ilişkin ilk kavram Menşe Adıdır. Bu kavram Türk Patent 

ve Marka Kurumuma göre “Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir 

coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki 

coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer 

işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede menşe adı olarak tescil edilen coğrafi 

işaretlerin kaynaklandıkları yöre ile bağları çok kuvvetlidir.” şeklinde 

tanımlanmıştır. Diğer bir kavram olan Mahreç İşareti ise “belirgin bir 

niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile 

özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin 

belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu 

coğrafi işaretlerine denir. Hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından 

bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde 

diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da 

gerçekleştirilebilir.” şeklinde tanımlanmıştır. Son kavram olan tescilli 

geleneksel ürün adı ise “Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen 

ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl 

süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar olarak tanımlanır. Geleneksel üretim 

veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması veya 

geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması şartlardan en az 

birisini taşımalıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.16  

Bahsedilen coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının diğer sınai 

mülkiyet haklarından bazı farklılıkları bulunmaktadır. Sınai mülkiyet hakları 

sadece patent sahibi üreticiyi korurken, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün 

adları belirli koşullar altında üretim ve pazarlama yapan bütün kişileri 

korumaktadır. Çünkü bu haklar sadece bireylerin değil; yöresel, bölgesel, 

ülkesel bir bütünlüğe sahip olup; bu bağlamda bir nevi anonim özelliğe 

sahiptir ve halka mal olmuştur.17 

Günümüzde coğrafi işaretlere ilişkin ilgi her geçen gün hem ulusal 

hem de uluslararası düzeyde artmaktadır.  Grafik 1’de geleneksel ürün adı, 

mahreç işareti ve menşe adı tescil ve başvuru sayılarının yıllara göre değişimi 

16 https://ci.turkpatent.gov.tr/sayfa/co%C4%9Frafi-i%C5%9Faret-nedir (Erişim tarihi: 05.05.2021) 
17https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/8946322C-E661-4FE0-9286-

ABFBC5B899B2.pdf;jsessionid=A8248816854E2F4ED4C7DB3E3DF6D1B1 (Erişim tarihi: 

05.05.2021) 
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gösterilmektedir. Grafik 1’e göre 1996 yılından 2017 yılına kadar geçen 

sürede başvuru ve tescil işlemlerine ilişkin ilginin oldukça düşük seyrettiği 

görülmektedir.   

 

Grafik 1: Tescil ve Başvuru Sayıları18 

2017 yılından itibaren geleneksel ürün adı, mahreç işareti ve menşe 

adı tescil ve başvurularına artan ilginin devam ettiği görülmektedir. Türk 

Patent Enstitüsü verilerine göre günümüz itibariyle toplam tescil sayısı 

728’e, işlemi devam eden toplam başvuru sayısı ise 744’e ulaşmıştır. 

Tescillenen ürünlerden 268 tanesi menşe adı, 457 tanesi mahreç adı ve 3 

tanesi ise geleneksel ürün adı sınıflandırılmasındadır.  Bunun yanında tescil 

süreci devam eden 225 tane menşe adı, 503 tane mahreç adı ve 16 tane 

geleneksel ürün adı başvurusu bulunmaktadır. 

Ulusal düzeydeki tescilli coğrafi işaretlerin, ürün gruplarına göre 

dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir. Buna göre 192 adet tescil sayısıyla en 

çok tescillenen ürün grubu “işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile 

mantarlar” olurken onu sırasıyla 147 tescille “yemekler ve çorbalar” ile 110 

tecille “fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar” takip etmiştir.  

                                                        
18 Coğrafi İşaret, 2021(a). 
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Grafik 2: Tescilli Coğrafi İşaretlerin Ürün Gruplarına Göre Dağılımı19 

En az tescillenen ürünler içinde ise sonra 4 tescille “dondurmalar ve 

yenilenebilir buzlar” ve 6 tecille “yiyecekler için çeşni/lezzet verici soslar ve 

tuz” ile 7 tescille “peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri” yer 

almıştır. 

Günümüzde coğrafi işaret ve geleneksel isim başvurusu ilgili ürünün 

üreticisi, meslek grupları, bölgede yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu 

yararına çalışan dernekler ile kooperatifler tarafından 

gerçekleştirilebilmektedir.20 

Grafik 3’te coğrafi işaretlerin tescil sahiplerine göre dağılımı 

gösterilmektedir. Grafik 3’e göre yapılan tescil başvuruları neticesinde 

edinilen hak sahipliğine göre 234 adet tescille Ticaret ve Sanayi Odaları en 

çok tescile sahip kuruluştur. Onu sırasıyla 196 tescille Belediyeler, 55 

tescille Valilikler ve 63 tescille Ticaret Borsaları izlemektedir.  En az tescil 

19 Coğrafi İşaret (2021c). 
20https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/8946322C-E661-4FE0-9286-

ABFBC5B899B2.pdf;jsessionid=A8248816854E2F4ED4C7DB3E3DF6D1B1 (Erişim tarihi: 

05.05.2021) 
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ise sırasıyla 1 tescille muhtarlar ve 3’er tescille Halk Eğitim Merkezleri, 

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Askeri Okullarda bulunmaktadır. 

 

Grafik 3: Coğrafi İşaretlerin Tescil Sahiplerine Göre Dağılımı21 

Başvuru yapanların temel görevi, tescil işlemlerinin takibini sağlamak 

ve denetim faaliyetlerinde görev almaktır. Bu bağlamda ilk başvuru işlemini 

gerçekleştiren kişi, kurum veya kuruluşlar coğrafi işaret tescilinin ürüne 

katma değer sağlamasında büyük rol oynamakla birlikte, ürün üzerinde 

herhangi bir tekel hakkına sahip olmazlar.22 

                                                        
21 Coğrafi İşaret (2021d). 
22https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30-

F50C51DE0A23.pdf;jsessionid=DF1669E7825A9BEA079A364759670EE1 (Erişim tarihi: 

06.05.2021)  
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Coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişiler ile tescil edilmiş 

coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler, 24.06.1995 tarihinde 

yayınlanan ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca üçüncü 

kişiler tarafından bazı hareketleri önleme hakkına sahiptir. Bunlar kanunda 

“a) Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar 

veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle 

ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı, 

b) Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız

biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya 

korunan adın tercümesinin kullanımı veya "stilinde", "tarzında", "tipinde", 

"türünde", "yöntemiyle", "orada üretildiği biçimde" veya benzeri diğer 

açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı, c) Ürünün iç veya dış 

ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı 

belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış 

veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi, d) Ürünün 

menşei konusunda haklı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı 

yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması.” şeklinde ifade 

edilmiştir. 

2. Ardahan İlinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Gelişim Süreci

2019 yılının Kasım ayı itibariyle Ardahan ilinden başvurusu yapılan 

toplamda 8 adet coğrafi işarete konu olan ürün bulunmaktadır. Bahse konu 

olan bu ürünlerden Damal Bebeği, Ardahan Çiçek Balı ve Posof 

Elması/Badele Elması, Posof Fasulyesi günümüz itibariyle coğrafi işaret 

süreçlerini tamamlayarak tescile hak kazanmıştır. Süreci devam eden 

Kavılca Buğdayı, Hanak Tel Peyniri ve Ardahan Kaz Eti ise tescil için 

beklemektedir. Bu ürünlerin dışında üretim alanı olarak Kars il ve ilçe 

sınırları ile Ardahan il ve ilçe sınırlarını da kapsayan ancak başvurusu 2014 

yılında Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen bir diğer 

ürün ise Kars Kaşarı’dır.  

Ardahan ilinde coğrafi işaretlemeye yönelik yapılan ilk girişim Damal 

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, henüz coğrafi işaretlemelere 

ilişkin ilginin düşük olduğu 2002 yılında gerçekleştirilmiş ve 2003 yılında 

Damal Bebeğinin mahreç işareti tescillenmiştir. 2002 yılında gerçekleştirilen 

bu sağgörülü girişimin ardından Ardahan ilinde uzun yıllar boyunca bu 

alanda herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmektedir.  
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Bu alandaki duraklama 2013 yılında Ardahan İli Arı Yetiştiricileri 

Birliği tarafından Ardahan Çiçek Balı’nın tescil başvurusu yapılana kadar 

sürmüştür. 2017 yılında Ardahan Çiçek Balı’nın tescillenme sürecinin 

tamamlanması ve menşe adının alınmasından sonra ise bu alana yönelik 

farkındalığın arttığı görülmektedir.  

Ardahan Çiçek Balı’nda yakalanan başarı ve devamında gelen süreç, 

ülkemizdeki tescil ve başvurulara artan ilgi paralelinde Ardahan ilinde de 

üretilen ürünlerin tescil alınmasına ilişkin çabalarda artış olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda 2017 yılında Ardahan Ticaret Odası tarafından 

Posof Elması/ Badele Elması için gerekli başvurular yapılmış ve 2019 

yılında tescillenme süreci tamamlanmış ve menşe adı alınmıştır. Bunun 

yanında yine Ardahan Ticaret Odası (ATSO) tarafından Posof Fasulyesi için 

2020 yılında gerekli mercilere tescil için başvuruları yapılarak süreç 

başlatılmış ve aynı yıl içerisinde bu ürünün de tescili gerçekleşmiştir. Diğer 

taraftan yine ATSO tarafından Ardahan Kaz Eti için 2018 yılında, Kavılca 

Buğdayı ve Hanak Tel Peyniri için 2020 yılında gerekli mercilere tescil için 

başvuruları yapılarak süreç başlatılmıştır. 

3. Coğrafi İşaretlerin Ürüne ve Bölgeye Sağlayacağı Faydalar  

Tescillenen coğrafi işaretli ürünlerden elde edilebilecek faydaları 

ürün, üreticiler, tüketiciler; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlar 

ölçeklerinde değerlendirebilmek mümkündür. 

Coğrafi işaret alınan ürünlere yönelik ilk ve en önemli etkisi ürünün 

farklılaşması yoluyla bir marka değerinin yaratılması olarak ifade edilebilir. 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; yaratılan marka etkisi ve 

tanınırlığının artması sayesinde ürünlere yönelik talep, önceki duruma göre 

daha fazla artmaktadır. Örneğin elmanın farklı türleri ülkemizin farklı 

bölgelerinde yetiştiriliyor ve tüketici tarafından rahatça ulaşılabiliyorken; 

yetiştirici sayısı az ve arzı sınırlı olan Posof Elması/Badele Elması’nın sahip 

olduğu özellikler ve sadece Posof bölgesinde yetiştiriliyor olması bu ürünü 

diğer rakiplerinden ayırarak bir ürüne karakter kazandırmaktadır. Ürünün 

marka değerinin oluşması ve talebin belirli bu ürüne yönelmesi vesilesiyle 

ürünün etiket değerinin de standart rakiplerinden üretici lehine olumlu 

anlamda ayrışması beklenilmektedir.   
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Ürünlerin tanınırlığını artırarak pazarlama aşamasında yaşanabilecek 

muhtemel sorunların ve reklam tanıtımında yapılması gereken fazladan 

harcamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bahsi geçen avantajlar 

özellikle Ardahan ilinde olduğu gibi küçük veya butik üreticiler açısından 

rekabet edebilmek ve/veya maliyetleri düşürebilmek açısından hayati bir 

önem arz etmektedir.  Uzun vadede rekabet etme fırsatına ulaşan, ürünlerini 

hak ettiği değere satabilen ve fazladan bazı maliyetlerden kurtulan üreticiler 

ise işlerini sürdürebilme ve büyütebilme imkânına kavuşmuş olacaklardır. 

Bu durumun bir diğer avantajı ise günümüzde yaşanan ulusal ve küresel 

ölçekteki büyük firmaların pazarları ele geçirme ve kârın-sermayenin belli 

gruplarda toparlanarak gelir dağılım adaletsizliği yaratma sürecinin bir 

miktar önüne geçilebilecektir. 

Coğrafi işaret kapsamında desteklenen üreticilerin işlerini koruması, 

büyütmesi veya sonraki nesillere devredilebilmesinin etkilerini ise kırsal 

göçün durdurulması veya azaltılması üzerinde olumlu etkilerinin olması 

beklenilmektedir. Özellikle göçün önemli nedenlerinden olan yeni iş 

sahalarının ve katma değerli ürün yaratılmamasına bağlı olarak yaşanan 

göçlerin doğrudan azaltılması öngörülmektedir.  Ardahan ilinin yıllardır 

yaşadığı göç verme sorunu göz önünde bulundurulduğunda, ürünlerin 

tescillenmesine yönelik yapılan çalışmaların önemi daha fazla ortaya 

çıkmaktadır. 

Coğrafi işaretlemeye konu olan işlenmiş ürünlerin neredeyse 

tamamının üretim tekniklerinin atadan toruna bir miras yoluyla devredildiği 

görülmektedir. Bu bağlamda üretimi desteklenen ve piyasada alıcı bulan bu 

ürünlerin sağladığı fayda sadece ekonomiyle sınırlı kalmamaktadır. Bu 

ürünlerin sağladığı diğer bir fayda ise yerel kültürün korunması ve üretim 

tekniklerinin sonraki nesillere aktarımının garanti altına alınmasıdır. 

Küreselleşme ve kitle iletişim araçlarının kültüre olan tehditlinin yanında 

göçe bağlı olarak da kültürü tehdit altında olan Ardahan gibi yerleşim yerleri 

açısından kültürel mirasının korunması ve aktarımı büyük önem arz 

etmektedir. 

Coğrafi işaretli ürünlerin Ardahan ilinde beklenen bir diğer olumlu 

etkisinin ise turizm potansiyeli üzerine katkılarıdır. Yöresel yemeklere ve 

ürünlere ilgi duyan gezginler, mekân seçimi gerçekleştirmeleri aşamalarında 

gidilmesi planlanan yerdeki yöresel ve gastronomik ürünleri de göz önünde 
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bulundurmaktadır. Bu anlamda Antep Baklavası/ Gaziantep Baklavası veya 

Adana Kebabı örneklerinde olduğu gibi coğrafi işaretler, turizm yoluyla 

gerçekleşecek yerel kalkınma hamlelerini de desteklemektedir. Bunun 

yanında bölgelerde coğrafi işaretli ürünlere yönelik gerçekleştirilebilecek 

festivallerde, bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı yollarla canlılık 

katabilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda incelenen birçok çalışmada turizm 

gelirleri ve coğrafi işaretler arasında doğru yönlü bir ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir.23  

Sonuç ve Öneriler 

Günümüze kadar birçok konuda dezavantajlı durumda olan Ardahan 

ili son yıllarda yapılan girişimler sayesinde bazı avantajlar elde etmiştir. 

Coğrafi işaretler konusunda mevcutta yapılan ve yapılması planlanan 

girişimlerde bunlardan birisidir. Kirlenmemiş doğaya ve temiz havaya sahip 

Ardahan ilinde kadim tekniklerle üretilen ürünlerin marka ve patentleri 

alınarak pazarlanması yaklaşımı oldukça yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmamız neticesinde elde ettiğimiz 

sonuçlara ve gözlemlere göre yapılan bu girişimlerin orta ve uzun vadede 

Ardahan ilinde göçü azaltıcı bunun yanında turizmi, istihdamı ve yerel 

kalkınmayı ise arttırıcı bir etkisinin olacağına şeklindedir. 

Coğrafi işaretlerin ilde daha etkin olabilmesi için potansiyele sahip 

diğer ürünlerinde ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek 

makamlar ise başta belediyeler ve kaymakamlıklar gibi kamusal tüzel kişiler 

olabileceği gibi ticaret odası ve esnaf ve sanatkârlar odası gibi tüzel 

kuruluşlarda gerçekleştirebilir. Zira diğer birçok ülkede olduğu gibi 

Türkiye’de de coğrafi işaretlerin tespit edilmesi süreci başvuru esasına 

dayanmaktadır. Bu sebeple ildeki ilgili kurum ve kuruluşların bu alanda 

farkındalığının arttırılması yoluyla ilin sahip olduğu tescilli ürün sayısı da 

arttırılabilir.  

Ardahan ilinin sahip olduğu tescilli ürünlerin hem tanıtılması ve hem 

de pazarlanmasına yönelik gerçekleştirilebilecek, başka illerin düzenlediği 

                                                        
23 https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/tourism/tourism_ip.pdf (Erişim tarihi: 

06.05.2021); Sertaç Gönenç, “Coğrafi İşaretlerin Koruyucu Mekanizmasını Engelleyen Faktörler”, 

Gıda Mühendisliği Dergisi, 10 (25), 2007, s. 45-54.; Štefan Bojnec,  “Tourism development in 

rural areas”, ÖGA Tagungsband, 2006, s. 79-80.; Firdevs Yönet Eren, Coğrafi İşaret ile Tescilli 

Ürünlerin Gastronomik Destinasyonlara Etkisi: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma , Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/tourism/tourism_ip.pdf
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“Bağ Bozumu” veya “Mesir Macunu” benzeri festivallerin ve diğer 

organizasyonların da ekonomik etkisi büyük olacaktır. Geçmişte Ardahan 

ilinde de gerçekleşen “Bal Festivali” gibi organizasyonların tekrar organize 

edilmesi hem ürünlerin satışının gerçekleşmesi yoluyla hem de ile gelecek 

ziyaretçilerin diğer sektörleri canlandırmasına bağlı olarak turizm yoluyla il 

ve ilçelerde hareketlilik sağlayacaktır. 

Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan coğrafi işaret tescillemeleri 

sadece Türkiye sınırlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Ardahan ili 

tarafından başvurusu yapılan ve tescillenen ürünlerin koruna bilirliği ve 

tanınırlığı sadece ülke sınırları içerisinde kalmakta ve ihracat açısından çok 

etkili olmamaktadır. Bu nedenle uluslararası mercilere yapılacak 

başvurularla alınan coğrafi işaret tescillerinin başka ülkeler nezdinde de 

tanınması ürünlere rakipleri karşısında büyük avantaj sağlayacaktır. 

Çalışmada bahsedilen olumlu etkilerin ortaya çıkabilmesi için 

öncelikle yerel düzeyde bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına ve bölge 

halkının bu sürece ortak edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bölge halkının 

benimsediği bu süreç Ardahan ilinin uzun zamandır yaşadığı göç ve düşük 

kişi başına gelir sorununa bir çözüm önerisi olarak gösterilebilir.  
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ARDAHAN YÖRESİ MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TRT 

REPERTUVARINA KAYITLI ARDAHAN 

TÜRKÜLERİNİN MÜZİKAL AÇIDAN 

İNCELENMESİ 

Yusuf ALTUN

Giriş 

Türküler, yüzyıllardır halkın yaşadığı acı ve tatlı olayların şiirsel 

ifadesidir. Ezgi ile söylenen anonim halk edebiyatının nazım türlerinden olan 

türküler, canlılığını her daim muhafaza eden, zamanla değişime de 

uğrayabilen edebî mahsullerdir. M. Fuad Köprülü, türküyü, “Türklere 

mahsus bir besteyle söylenen ve diğer halk şiiri türlerinden ezgisi ile ayrılan 

anonim halk şarkıları” olarak tanımlamaktadır.1 Nihad Sami Banarlı ise 

türkü için “koşma şeklindeki bir manzumenin her dörtlüğüne bir (beşinci) 

veya iki (beşinci, altıncı) mısra ilavesiyle söylenen bir halk şiiri” demiştir.2 

Anadolu’nun her yanında devam eden türkü söyleme geleneği, 

Ardahan’da da canlılığını korumuştur. Söylendiği yörenin kültürel 

derinliğini gösteren türküler, her yörede şekilsel bölge karakterini 

yansıtmaktadır. Ardahan türküleri de halkın yaşadığı olaylar karşısında 

gösterdiği ortak duygu, düşünce ve hayal gücünü ortaya koymaktadır.    

Ardahan türkülerinin oluşumunda Kafkaslar’ın, Karadeniz’in ve Doğu 

Anadolu Bölgesi’nin izleri vardır. Ardahan, konumu itibarıyla bu üç bölge 

arasında geçiş yöresidir. Yöresel özellikleri açısından oldukça zenginlik ve 

 Öğr. Gör., Ardahan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk Müziği Bölümü, 

yusufaltun@ardahan.edu.tr  
1 M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ankara 1976, s. 246. 
2 Nihat Sami Banarlı, Metinlerle Edebî Bilgiler, Remzi Kitabevi, İstanbul 1950. 

mailto:yusufaltun@ardahan.edu.tr
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çeşitlilik göstermesindeki bu etkenler dışında, en önemli unsurlardan bir 

diğeri de canlı bir âşık edebiyatı kültürünün olmasıdır. Türkü geleneğini 

etkin biçimde sürdüren âşıklar, Ardahan türkülerinin en önemli ustalarıdır. 

Âşıklar, türkülere duygu derinliği ve anlam zenginliği katarlar. Ardahan 

yöresinde söylenen anonim türküleri okuyan âşıkların, saz eşliğinde 

doğaçlama türkü söyleme yetenekleri de vardır. Âşıkların seslendirdiği bu 

türküler, Ardahan’ın türkü külliyatının zengin çeşitlilik göstermesini ve 

türkülerin yaygın bir çevrede bilinmesini sağlamıştır.  

Ardahan türkülerinde işlenen ana temalar, şehrin tarihî ve kültürel 

dokusuyla doğrudan ilişkilidir. Savaş, göç ve gurbet hikâyeleri, kültürün 

sözlü unsurlarından biri olan türkülere de hayat vermiştir. Ardahan 

toplumunun kaderini belirleyen bu gelişmeler, halk arasında kültür taşıyıcısı 

olarak görülen türkü yakıcıları tarafından yorumlanmış, nesiller boyunca 

sözlü geleneğe dayalı olarak aktarılarak söyleyeni belli olmayan anonim dil 

ürünleri hâline getirmiştir. Ardahan yöresi türkülerinde; sevda, aşk, ayrılık, 

ölüm, hüzün, hayvan sevgisi gibi konular da önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkü yakıcılarının olaylar karşısında gösterdiği içsel duyguların dışa 

vurumu olan bu türküler, söylenildikten sonra sözlü geleneğe dayalı olarak 

dilden dile aktarılmasından dolayı, bazen nitelik ve karakterleri bakımından 

değişime de uğramıştır.  

TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında, Ardahan ve ilçelerinden 

derlenen 29 türkü bulunmaktadır. Bu türküler âşık havaları, kırık havalar ve 

uzun havalar türünde çeşitlenmektedir. TRT repertuvarında yer alan türküler, 

sözlü olarak ortaya çıkmış ve zamanla yayılarak farklı özellikler kazanmış, 

çok yakın zamanlarda da ancak kayıt altına alınabilmiştir. Ardahan ve 

ilçelerinde ilk türkü derlemeleri; Ahmet Adnan Saygun ve Mehmet Fahrettin 

Kırzıoğlu tarafından yapılmışsa da TRT kayıtlarına ilk Ardahan türküsü, 

ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı ve derleyicisi Muzaffer Sarısözen 

tarafından kazandırılmıştır. Sarısözen’in, 21 Şubat 1952 tarihinde Paşa 

Duman’dan derlediği Uşşak makamında okunan Bir Çift Gavlak Koşarım 

türküsü, TRT kayıtlarına geçmiş ilk Ardahan türküsüdür.  

Ardahan müzik kültürünü, çevre yörelerin müzik kültürüyle birlikte 

mütâlaa etmek doğru olacaktır. Ardahan türkülerinin icrasında tar, balaban 

gibi sazların da çalınıyor olması, özellikle Kars, Borçalı, Gümrü, Ahılkelek 

gibi çevre yerleşim birimleriyle olan kültürel bağlardan kaynaklanmaktadır. 
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Yine Ardahan türkülerinin icrasında kullanılan havaların, Erzurum başta 

olmak üzere Anadolu’nun farklı yöreleriyle de ortaklık taşıdığı 

görülmektedir. Nitekim Ahmet Adnan Saygun da 1937 yılında Ardahan ve 

Posof’ta yaptığı türkü derlemelerinden yola çıkarak o dönem Ardahan ve 

Posof’un, Kars’ın ilçeleri olması dolayısıyla Kars mıntıkası diye andığı 

yörenin müzik kültürüyle ilgili şunları söylemektedir:  

“Kars mıntıkası mûsıkîsinin, Erzurum ve Anadolu’nun diğer 

kısımları ile müşterek karakterde olduğunu söylemiştim. Bu 

havalide ‘uzun hava’ artık Rize’deki ile hiç bir münasebet arz 

etmez. Bu tabir burada İç Anadolu’daki manasıyla 

müsta’meldir. Şu kayıt ile ki Kars mıntıkasında uzun havaların 

icrasında, Anadolu’nun gezdiğim yerlerinde hiç rastlamadığım 

bir hususiyet vardır. Uzun havalar bu mıntıkada davul ve 

zurnanın refakatiyle teganni olunur. Türküye başlamadan evvel 

zurna, davulun refakatiyle bir melodi çalar. Bu melodi uzun 

hava melodisinin hemen aynı gibidir. Melodi nihayete gelince 

teganni uzun havaya başlar. Teganni esnasında zurna çalmaz. 

Teganni bitince zurna tekrar melodiyi alır. Fakat ekseriya uzun 

havayı zurna tekrara başlamadan evvel muayyen ritimli bir 

motif aranağme gibi işitilir. Zurna ve bilhassa mey’in teganni 

esnasında çalması da vakidir. Davul resitatif şeklinde okunan 

kısımlarda hafif bir sesle tremolo yapar. Davulcu iki eliyle alete 

vurmak suretiyle bu tremoloyu elde eder. Uzayan seslere 

gelindiği vakit davul ekseriya üç zamanlı bir ritmi kuvvetle 

vurur ve bu minval üzere devam olunur. Davul hem zurnaya 

hem teganniye yukarıda izah etiğim şekilde refakat eder. Büyük 

davulda tremolo çomaklarla yapılır. Anadolu’da uzun havaların 

her hangi bir aletle, bilfarz bağlama refakatiyle icra edildiği 

malûmdur. Fakat bu daha ziyade melodiyi sazın -ki alelekser 

çalan ve söyleyen bir kişidir- aynen takip etmesinden ibaret 

kalır; teganniye saz ile refakat edilebilir. Fakat davulun refakate 

iştirakini ilk defa burada tespit etmiş bulunuyoruz. Kars 

mıntıkasının bu hususiyeti hakikaten alâkayı çekmektedir. Kars 

mıntıkasında uzun hava kalıplarından birçokları bilinir. Garip, 
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Garip Güzellemesi, Çukurova, Türkistan veya Türkmenî Divanî 

bu cümledendir.”3 

Ardahan yöresi oyun havaları ve türkülerinin icrasında kullanılan 

çalgılar; telli, nefesli ve ritimli çalgılar olmak üzere üç başlıkta 

toplanmaktadır. Yörede halk müziğinin icrasında kullanılan geleneksel 

yegâne çalgılar davul, zurna ve bağlamadır. Ayrıca Ardahan türkülerinin 

icrasında tar (deri kapaklı), âşık sazı (tahta kapaklı), kamança (deri kapaklı), 

mey, balaban, tulum ve koltuk davulu (nağara) da kullanılmaktadır. 

Etnomüzikolog ve organolog Etem Ruhi Üngör, Türk çalgılarının 

tespiti için yaptığı seyahatler kapsamında, 27 Haziran 1967 tarihinde 

Ardahan’a da gelmiştir. Ardahan’da kullanılan müzik aletleri konusundaki 

tespitleri dikkat çekicidir:  

“Davul-zurna, mey, tulum, kemençe bulunmaktadır. Zurnaların 

özelliği çok kısa (31 cm) oluşlarında. 72 yaşındaki Gaffar 

(Yıldız) Usta’nın söyleyişine göre buradaki zurnalara ‘Ahıska 

Curası’ derlermiş. Gaffar Usta yaşlı olmasına rağmen dinç 

görünüşlü. Aynı zamanda mey de çalıyor. 2 bin civarında ve 

kimsenin bilmediği türkü ve oyun havaları bilirmiş. Hem 

zurnasını hem de meyini dinledim. Gayet güzel çalıyor. Mey ile 

değişmeli bir gazel söyledi, hayran kaldım. Çalarken meyi 

bazen öyle bir dik perdede bırakıyor, nasıl perde bulacak diye 

hayret ve endişe ile onu dinlerken birden çıkartılması en tiz bir 

sesten perdeyi yakalayıveriyor. Gaffar Usta’yı radyo 

folklorcularımız mikrofona getirmelidirler. Ayrıca repertuarı da 

gün geçmeden gerek Folklor Enstitümüzce ve gerekse 

radyolarımızca banda alınmalıdır. Biraz vakit geçirirsek yarım 

asırlık birikmiş doküman kaybolup gidebilir. Gaffar Usta sanatı 

yanında saygılı, ciddî ve efendi bir insan. Zurnasını ve meyini 

inceledim. Fotoğrafını da aldım. Gaffar Usta’nın talebesi 

Yadigâr Çoban mey çalıyor. Tesviye-tornacı olduğu için meyini 

sarı pirinçten imal etmiş. Dinledim, sesi tatlı çıkıyor. 

Ardahan’da duvarcılık yapan Şavşatlı Resul Dede de davul-

                                                        
3 Ş. Kaan Gündoğdu, “Ahmet Adnan Saygun Tarafından Derlenen Posof Türküleri”, Bizim Ahıska, 

Yıl 13, Sayı 47, Yaz 2017, s. 46. 
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zurna ve tulum çalıyor. Davulu 31x38 ölçüsünde. Davulundaki 

tokmak tarafına ‘erkek keçi’ derisi, çubuk tarafına ‘dişi keçi’ 

derisi kullanıyor. Fakat en iyi derinin ‘yayın balığı derisi’ 

olduğunu söyledi. Rençperlik yapan 39 yaşındaki Halim 

Güngör de zurna çalmaktadır. Onun zurnası da Gaffar Usta’nın 

zurnası gibi 31cm’lik. Bu havali zurnalarındaki bir özellik de 

şeytan perdelerinin 7 yerine 1 tane oluşu. Berberlik yapan 

Artvinli İdris Dursun da kemençe çalmaktadır.”4 

Üngör’ün Ardahan’da tespit ettiği çalgılardan biri olan kemençe, bir 

zamanlar Ardahan’da kabalık bir nüfus hâlinde yaşayan Doğu 

Karadenizlilerin getirdiği enstrümanlardandır. Ardahan’da, Doğu 

Karadenizlilerin yaşadığı dönemlerde açık hava çalgısı olarak davul ile 

birlikte yaygın bir şekilde kullanılan kemençenin, günümüzde icracısı 

kalmamıştır.  

Ardahan yöresi türkülerine dair hazırlanmaya gayret edilen bu 

çalışmada türkülerin edebî yönlerinin incelenmesinde bir kitap bölümü 

çalışmasının sınırlarını aşacağı düşünüldüğünden eserlerin söz varlığı, nazım 

şekilleri ve ahenk unsurlarına bakılmamış; bu unsurların tetkiki daha sonra 

yöre türküleri üzerine yapılması planlanan ayrıntılı çalışmaya bırakılmış ve 

bu vesile ile şimdilik yalnızca muhteva bakımından inceleme yapılmıştır. 

1. TRT Repertuarına Kayıtlı Ardahan Türküleri

Ardahan’ın 1992 yılında il olarak Kars’tan ayrılması sonucunda, bu 

yıldan önce gerçekleştirilen derleme çalışmalarında Ardahan yöresine ait 

bazı âşık havalarının, kırık hava ve uzun hava türündeki anonim türkülerin, 

yapılan arşiv incelemelerinde Erzurum ve Kars gibi yakın çevre illerin 

repertuvarına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun sonucu olarak da 

TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında Ardahan yöresine ait kayıtlı olarak 

kırık hava türünde sadece 22 türkü olduğunu görmekteyiz.  

Bu çalışmada en güncel hali ile TRT Türk Halk Müziği 

Repertuvarında bulunan Ardahan ve ilçelerini kapsayan türkülere yer 

verilmiştir. 24/02/2021 tarihinde TRT Türk Halk Müziği Repertuvarına 

kabul edilen derlenmiş türkülerle birlikte toplamda 29 türkü incelenmektedir. 

4 Ş. Kaan Gündoğdu, “Etnomüzikolog Etem Ruhi Üngör ve Ardahan Notları”, Ardahan 

Araştırmaları, Yıl 1, Sayı 1, Ekim 2018, s. 131.  
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Türkü adı, nereden ve kimden alındığı, derleyen ve tarihi ile notaya 

aktaranları tablo halinde aktarılmıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda TRT Türk Halk Müziği 

Repertuvarında mevcut 29 adet Ardahan yöresi türküleri Tablo 1’de yer 

almaktadır. 

Tablo- 1. TRT Türk Halk Müziği Repertuvarına Kayıtlı Ardahan 
Türküleri 

Türkü Adı 
İlçesi / 

Köyü 

Kimden 

Alındığı 
Derleyen Notaya Alan 

Derleme 

Tarihi 

Al Kayadan 

At Beni 
Hanak 

Enver 

BÜYÜKKAYA 

Tekin 

BÜYÜKKAYA 

Tekin 

BÜYÜKKAYA 
15/01/1990 

Arpa Ektim 

Leğene 
Çıldır 

Süleyman 

KARABAĞ 

Mehmet 

ÖZBEK 

Mehmet 

ÖZBEK 
03/05/1980 

Aşayım Karlı 

Dağlar 

Aşayım 

Hanak 
Âşık Veli 

YAYCI 
Nida TÜFEKÇİ Nida TÜFEKÇİ - 

Aya Baktım 

Ay Hani 

Hanak / 

Çayağzı 

Köyü 

Faruk DEMİR Faruk DEMİR Faruk DEMİR - 

Ayvanın 

Altından 

Geçtim 

Çıldır / 

Yakınsu 

Köyü 

Oruç TOPAL Nida TÜFEKÇİ Nida TÜFEKÇİ - 

Bir Çift 

Gavlak 

Koşarım 

Ardahan Paşa DUMAN 
Muzaffer 

SARISÖZEN 

Muzaffer 

SARISÖZEN 
21/02/1952 

Bu Dağın 

Önünde Kuş 

Yuvası Var 

Çıldır / 

Kakaç 

Köyü 

Süleyman 

KARABAĞ 

Mehmet 

ÖZBEK 

Mehmet 

ÖZBEK 
03/05/1980 

Bu Dağlar 

Kömürdendir 
Hanak 

Tekin 

BÜYÜKKAYA 

Yücel 

PAŞMAKÇI 

Yücel 

PAŞMAKÇI 
12/02/1991 

Bu Gelen 

Nahır mıdır? 
Ardahan Yöre Ekibi 

Muzaffer 

SARISÖZEN 

Muzaffer 

SARISÖZEN 
- 

Çayda Çınar 

Ağacı 
Ardahan Şeref CANKU 

Muzaffer 

SARISÖZEN 

Muzaffer 

SARISÖZEN 
- 

Çıktım 

Yaylalara 

(Deme 

Çevirme) 

Ardahan 

/ Dağevi 

Mine TEMUR, 

Asiye TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 
- 

Çıldır’ın 

Çiçekleri 
Çıldır 

Süleyman 

KARABAĞ 

Mehmet 

ÖZBEK 

Mehmet 

ÖZBEK 
03/05/1980 

Erzurum 

Ovaları 

Çıldır / 

Yakınsu 

Köyü 

Oruç TOPAL Nida TÜFEKÇİ Nida TÜFEKÇİ - 
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Geyik Uçti 

Bağa Düşti 

Ardahan 

/ 

Kazlıköy 

Enver 

AKBULAK 

Gökhan 

TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 
- 

Gezdim 

Gurbet Eli 
Çıldır 

Âşık Nuri 

ŞENLİK 

Muzaffer 

SARISÖZEN 

Muzaffer 

SARISÖZEN 
- 

Giderem 

Yolum Budur 

Çıldır / 

Kakaç 

Köyü 

Süleyman 

KARABAĞ 

Mehmet 

ÖZBEK 

Mehmet 

ÖZBEK 
03/05/1980 

Hey Ağalar 

Nasıl Deyim 
Çıldır 

Naim 

YILDIRIM 

Ahmet 

YAMACI 

Ahmet 

YAMACI 
- 

Karanfil 

Olanacah 

Hanak / 

Dereköy 

Âşık Veli 

YAYCI 
Nida TÜFEKÇİ Nida TÜFEKÇİ 03/01/1972 

Karşıda Kuş 

Oturur 

Hanak / 

Saskara 

Köyü 

Ümit 

KAFTANCIOĞ

LU, Grip 

TATAROĞLU 

Ümit 

KAFTANCIOĞ

LU 

Ahmet 

YAMACI 
- 

Kemer Ağır 

Kalkmıyor 

Ardahan 

/ Dedegül 

Köyü 

Mine TEMUR, 

Asiye TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 
08/10/1993 

Koy 

Mendilim 

Sende Kalsın 

Ardahan 

/ Dağevi 

Miyese 

YILMAZ 

Gökhan 

TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 
- 

Koyun 

Keşer’de 

Meler 

Ardahan 

/ Dedegül 

Köyü 

Mine TEMUR, 

Asiye TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 
08/10/1993 

Menim 

Toyuğum 
Çıldır 

Süleyman 

KARABAĞ 

Mehmet 

ÖZBEK 

Mehmet 

ÖZBEK 
03/05/1980 

Sallandım 

Girdim Bağa 

Ardahan 

/ 

Ovapınar 

Naile TEMUR 
Gökhan 

TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 
- 

Şak Şak Öter 

Kemerim 
Hanak 

Yurdagül 

ULGAR 

Tekin 

BÜYÜKKAYA 

Tekin 

BÜYÜKKAYA 
- 

Yenge Yerin 

Dar midür 

Ardahan 

/ Dağevi 

Mine TEMUR, 

Asiye TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 

Gökhan 

TEMUR 
- 

Yeşil İpek 

Bükerim 
Hanak 

Yurdagül 

ULGAR 

Tekin 

BÜYÜKKAYA 

Tekin 

BÜYÜKKAYA 
- 

Yılan İnceden 

Öter 

Çıldır / 

Kakaç 

Köyü 

Süleyman 

KARABAĞ 

Mehmet 

ÖZBEK 

Mehmet 

ÖZBEK 
03/05/1980 

Yüksek 

Minarede 

Kandiller 

Yanar 

Hanak / 

Çayağzı 
Faruk DEMİR Faruk DEMİR Faruk DEMİR - 
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2. Müzik Unsurları Bakımından Ardahan Yöresi Türk Halk 

Müziği Ezgileri 

Bu bölümde Ardahan yöresinde kullanılan çalgılar, türkülerdeki dizi 

yapısı, usûl ve ses genişlikleri incelenmektedir. 

2.1. Çalgılarına Göre  

Ardahan yöresinde kullanılan çalgılar; telli, nefesli ve ritimli çalgılar 

olarak üç başlık altında şöyle sıralanabilir: 

1. Telli Çalgılar: 

Tezeneli-Mızraplı Çalgılar; Bağlama (tahta kapaklı), Tar (deri 

kapaklı) ve Âşık Sazı (tahta kapaklı) 

Yaylı Çalgılar; Kamança (deri kapaklı) 

2.Nefesli Çalgılar; 

Direkt Üflemeli Çalgılar; Zurna, Mey, Balaban  

Hava Depolu Çalgılar; Tulum 

3.Ritimli Çalgılar; 

  Vurmalı Çalgılar; Davul, Koltuk Davulu (nağara) 

Yılmaz’ın (2010) yapmış olduğu Ardahan Türkmenlerinin müzik 

geleneğine ilişkin çalışmasında,  yörede en sık karşılaştığı çalgıların davul, 

zurna ve bağlama olduğunu, ayrıca yöre halkı tarafından “Dıbılga Düdüğü” 

adı verilen bir çalgının mevcut olduğundan bahsetmiştir.  

2.2. Makamsal Dizi Yapılarına Göre  

TRT Repertuvarında kayıtlı 29 adet Ardahan yöresi Türk halk müziği 

ezgilerinin makamsal dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo- 2. Ardahan Yöresi Türk Halk Müziği Ezgilerinde Karşılaşılan 

Makamlar 

Türkü Adı 
Uşşak 

Dizisi 

Hüseyni 

Dizisi 

Segâh 

Dizisi 

Çargâh 

Dizisi 

Buselik 

Dizisi 

Bayatı-

Şiraz 

Al Kayadan At Beni √ 

Arpa Ektim Leğene √ 

Aşayım Karlı Dağlar 
Aşayım 

√ 

Aya Baktım Ay Hani √ 

Ayvanın Altından Geçtim √ 

Bir Çift Gavlak Koşarım √ 

Bu Dağın Önünde Kuş 
Yuvası Var 

√ 

Bu Dağlar Kömürdendir √ 

Bu Gelen Nahır mıdır √ 

Çayda Çınar Ağacı √ 

Çıktım Yaylalara (Deme 
Çevirme) 

√ 

Çıldır’ın Çiçekleri √ 

Erzurum Ovaları √ 

Geyik Uçti Bağa Düşti √ 

Gezdim Gurbet Eli √ 

Giderem Yolum Budur √ 

Hey Ağalar Nasıl Deyim √ 

Karanfil Olanacah √ 

Karşıda Kuş Oturur √ 

Kemer Ağır Kalkmıyor √ 

Koy Mendilim Sende 
Kalsın 

√ 

Koyun Keşer’de Meler √ 

Menim Toyuğum √ 

Sallandım Girdim Bağa √ 

Şak Şak Öter Kemerim √ 

Yenge Yerin Dar midür √ 

Yeşil İpek Bükerim √
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Yılan İnceden Öter √      

Yüksek Minarede 
Kandiller Yanar 

√      

Toplam 16 1 4 3 4 1 

% 55,1 3,4 13,7 10,3 13,7 3,4 

 

Tablo 2’de yer alan 29 adet Ardahan yöresi Türk halk müziği 

ezgilerinin 6 adet makam dizisi ile örtüştüğü görülmektedir. Bunlar; uşşak, 

hüseyni, çargâh, segâh, buselik ve bayatı-şiraz makamları olarak sıralamak 

mümkündür. Bazı türküler söz konusu makamlar ile bire bir örtüşmemekte 

ve makamın içerisinde birkaç ses ile seyretmektedir.  

 “Giderem Yolum Budur” adlı türküde ise makamlarla tam anlamıyla 

örtüşmediğini ve benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Türkünün 

dizisi ve duyumuna bakıldığında, Arel-Ezgi-Uzdilek nazari yaklaşımına göre 

nihâvend makamı olarak ifade edilebilir. Ancak eser nihâvend makam 

özelliklerini tam anlamı ile karşılamadığı için, çargâhta buselik edası ile 

karar verdiği görülmektedir. Bölgenin Kafkas bölgesindeki ülkelere 

yakınlığı ve Azerbaycan makamlarından olan bayatı-şiraz dizisine 

örtüştüğünü görmekteyiz. Bölge ile olan müzik etkileşiminden yola çıkarak 

tabloda bayatı-şiraz dizi olarak adlandırmanın uygun olabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca Dursun (2018) çalışmasında bu türküyü Neva’da 

Hicaz olarak ifade ettiği bilgisine ulaşılmıştır. 

Makamlara ilişkin tablo 2 incelendiğinde; %55,1’lik oranla uşşak 

makamı, %13,7’lik oranla segâh ve buselik makamı, %10,3’lük oranla 

çargâh makamı, %3,4’lük oranla da hüseyni ve bayatı-şiraz makamları ile 

dağılımın gerçekleştiği görülmektedir. Bu makamlardan ise TRT 

Repertuvarına kayıtlı Ardahan yöresi türkülerinde en çok uşşak makam 

karakterinde türküler olduğunu görmekteyiz.   

2.2.1. TRT Repertuvarına Kayıtlı Ardahan Yöresi Türkülerinde 

Kullanılan Makam Dizi Örnekleri 

Türküler içerisinde kullanılmış olan dizi örneklerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür; 
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1. Uşşak Makam Dizisi

2. Hüseyni Makam Dizisi

3. Segâh Makam Dizisi

4. Çargâh Makam Dizisi

5. Bûselik Makam Dizisi

6. Bayatı-Şiraz Dizisi

2.3. Usûllerine Göre 

Türkülerin usûl yönünden incelenmesine Muzaffer Sarısözen’in 

(1962) yapmış olduğu çalışmalara başvurulmuştur. Sarısözen Türk Halk 

Müziği usullerini üç ana başlıkta ifade etmiştir. 

1. Ana usuller ve üçerli şekilleri

1.1. İki, üç ve dört zamanlılar 

2. Birleşik usuller
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 2.1. beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz zamanlılar 

3. Karma usuller  

 3.1. on ve üzeri olan zamanlar (Sarısözen, 1962:8). 

TRT Repertuvarında kayıtlı 29 adet Ardahan yöresi Türk halk müziği 

ezgilerinin usûl dağılımı Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo- 3. Ardahan Yöresi Türk Halk Müziği Ezgilerinde Kullanılan 
Usûller 

Türkü Adı 

2
 Z

a
m

a
n

lı
 

U
sû

ll
er

 

4
 Z

a
m

a
n

lı
 

U
sû

ll
er

 

3
 Z

a
m

a
n

lı
 

U
sû

ll
er

 

5
 Z

a
m

a
n

lı
 

U
sû

ll
er

 

6
 Z

a
m

a
n

lı
 

U
sû

ll
er

 

6
 Z

a
m

a
n

lı
 

U
sû

ll
er

 (
6
/4

) 

1
0
 Z

a
m

a
n

lı
 

U
sû

ll
er

 

1
5
 Z

a
m

a
n

lı
 

U
sû

ll
er

 

1
8
 Z

a
m

a
n

lı
 

U
sû

ll
er

 

Al Kayadan At 
Beni 

   2+3      

Arpa Ektim 
Leğene 

    3+3     

Aşayım Karlı 

Dağlar Aşayım 
 4/4        

Aya Baktım Ay 

Hani 
     6/4    

Ayvanın Altından 
Geçtim 

      
2+3
+3+

2 
  

Bir Çift Gavlak 
Koşarım 

  3/4       

Bu Dağın Önünde 
Kuş Yuvası Var 

     6/4    

Bu Dağlar 
Kömürdendir 

 4/4        

Bu Gelen Nahır 

mıdır 
 4/4        

Çayda Çınar 
Ağacı 

        

3+3
+3+
3+3
+3 

Çıktım Yaylalara 
(Deme Çevirme) 

2/4         
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Çıldır’ın Çiçekleri 
2+3
+3+

2 

Erzurum Ovaları 

3+2

+2+
3 

Geyik Uçti Bağa 
Düşti 

2/4 

Gezdim Gurbet 
Eli 

2+3 

Giderem Yolum 
Budur 

4/4 

Hey Ağalar Nasıl 

Deyim 
3+3 

Karanfil Olanacah 3+3 

Karşıda Kuş 
Oturur 

3+3 

Kemer Ağır 
Kalkmıyor 

4/4 

Koy Mendilim 
Sende Kalsın 

2/4 

Koyun Keşer’de 
Meler 

6/4 

Menim Toyuğum 3+3 

*Sallandım 
Girdim Bağa 

2+3
+2+

3 

Şak Şak Öter 
Kemerim 

4/4 6/4 

*Yenge Yerin
Dar midür

3+3 

Yeşil İpek 

Bükerim 

2+3
+2+

3 

3+2
+2+

3+2
+3 

Yılan İnceden 

Öter 

2+3
+2+

3 
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Yüksek Minarede 
Kandiller Yanar 

        

3+3
+3+
3+3
+3 

Toplam 3 6 1 2 6 4 6 1 2 

% 10,3 20,6 3,4 6,8 20,6 13,7 20,6 3,4 6,8 

 

Tablo 3’te yer alan 29 adet Ardahan yöresi türkülerinin 2/4, 4/4, 5/8, 

6/8, 6/4, 10/8, 15/8 ve 18/8’lik usuller olmak üzere dokuz farklı usûl 

olduğunu görmekteyiz. Usûllere ilişkin tablo 3 incelendiğinde; %20,6’lık 

oranla 4/4, 6/8 ve 10/8’lik usûller, %13,7’lik oranla 6/4’lük usûl, %10,3’lük 

oranla 2/4’lük usûl, %6,8’lik oranla 5/8 ve 18/8’lik usûller, %3,4’lük oranla 

ise 3/4’lük ve 15/8’lik usûl dağılımı gerçekleşmiştir. Elde edilen verilere 

göre ise Ardahan yöresine ait türkülerin usûl yapısının neler olduğunu 

hakkında bilgilere ulaşabilir. En sık kullanılan usûllerin ise 4 zamanlı, 6 

zamanlı ve 10 zamanlı usûller olduğunu görmekteyiz. 

2.4. Ses Genişliği, Karar Sesi ve Güçlüsüne Göre 

Yapılan araştırmalar sonucunda 29 adet Ardahan yöresi Türk halk 

müziği ezgilerinin ses genişlikleri, karar sesi ve güçlü seslerine göre 

dağılımı Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo- 4. Ardahan Yöresi Türk Halk Müziği Ezgilerinin Ses Genişliğine, 
Karar Sesi ve Güçlüsüne Göre Dağılımı 

Türkü Adı Karar Sesi Güçlüsü 
Ses 

Genişliği 

Al Kayadan At Beni La Re 4 ses 

Arpa Ektim Leğene Si Re 5 ses 

Aşayım Karlı Dağlar Aşayım La Mi 8 ses 

Aya Baktım Ay Hani La Re 5 ses 

Ayvanın Altından Geçtim Do Mi 5 ses 

Bir Çift Gavlak Koşarım La Re 5 ses 

Bu Dağın Önünde Kuş Yuvası Var La Re 4 ses 
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Bu Dağlar Kömürdendir La Re 7 ses 

Bu Gelen Nahır mıdır La Re 5 ses 

Çayda Çınar Ağacı La Re 6 ses 

Çıktım Yaylalara (Deme Çevirme) La Re 5 ses 

Çıldır’ın Çiçekleri Do Mi 5 ses 

Erzurum Ovaları La Do 4 ses 

Geyik Uçti Bağa Düşti La Re 6 ses 

Gezdim Gurbet Eli La Mi 5 ses 

Giderem Yolum Budur Do Mi 5 ses 

Hey Ağalar Nasıl Deyim Si Re 8 ses 

Karanfil Olanacah La Do 6 ses 

Karşıda Kuş Oturur Si Re 4 ses 

Kemer Ağır Kalkmıyor La Re 4 ses 

Koy Mendilim Sende Kalsın Re Re 4 ses 

Koyun Keşer’de Meler La Re 6 ses 

Menim Toyuğum Si Re 5 ses 

Sallandım Girdim Bağa Re Re 4 ses 

Şak Şak Öter Kemerim Do Mi 3 ses 

Yenge Yerin Dar midür Re Re 3 ses 

Yeşil İpek Bükerim La Re 4 ses 

Yılan İnceden Öter La Re 4 ses 

Yüksek Minarede Kandiller Yanar La Re 5 ses 

Ardahan türkülerindeki ezgilerin ses genişliklerine bakıldığında on bir 

türkü 5 ses, dokuz türkü 4 ses, dört türkü 6 ses, iki türkü 3 ses, iki türkü 8 ses 
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ve bir türkünün ise 7 ses genişliğinde olduğu görülmektedir. Yöreye ait 

türkülerdeki ses genişliğinin ise en fazla 8 ses ve en az 3 ses aralığında 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu aralıklardan en fazla 5 ses genişliğinde 

türkülerin mevcut olduğunu görmekteyiz. 

3. Konularına Göre Ardahan Yöresi Türk Halk Müziği Eserleri 

Ardahan yöresi Türk halk müziği ezgilerinin konularına göre 

dağılımı Tablo 5’te gösterildiği şekildedir. 

Tablo- 5. Ardahan Yöresi Türk Halk Müziği Ezgilerinin Konularına Göre 

Dağılımı 

Türkü Adı Konu 

Al Kayadan At Beni  Sevda, aşk, sevdanın zorluğu, hüzün 

Arpa Ektim Leğene Sevda, aşk 

Aşayım Karlı Dağlar 

Aşayım 
Aşkın yakıcılığı, hüzün, sevdaya tutulma 

Aya Baktım Ay Hani Sevda, aşk 

Ayvanın Altından 

Geçtim 
Ayrılık acısı, hüzün, sevgiliye duyulan özlem 

Bir Çift Gavlak 

Koşarım 
Aşk, sevgiliye kavuşma isteği 

Bu Dağın Önünde 

Kuş Yuvası Var 

Hüzün, aşk acısı, sevda, sevgiliye kavuşma isteği, 

kavuşamama 

Bu Dağlar 
Kömürdendir 

Ölüm, hüzün, sitem 

Bu Gelen Nahır mıdır Sevda, aşk, sevinç 

Çayda Çınar Ağacı Sevda, aşk arzusu, kavuşma isteği 

Çıktım Yaylalara 

(Deme Çevirme) 
Sevda, aşk isteği,  

Çıldır’ın Çiçekleri Sevda, aşk isteği 

Erzurum Ovaları Sevda, aşk 

Geyik Uçti Bağa 
Düşti 

Aşk, sevda, sevgiliye övgü, aşk isteği 

Gezdim Gurbet Eli Sevda, ayrılık acısı, hüzün, özlem, gurbet 

Giderem Yolum 

Budur 
Gurbet, hüzün, hasret, sevda 

Hey Ağalar Nasıl 

Deyim 
Maşuka övgü 
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Karanfil Olanacah Sevinç, aşk, sevda, yâre duyulan özlem 

Karşıda Kuş Oturur Aşk, sevda, sevgiliye övgü 

Kemer Ağır 
Kalkmıyor 

Sevda, ayrılık, sevgiliye duyulan özlem 

Koy Mendilim Sende 

Kalsın 
Aşk acısı, hüzün, ayrılık, sevgiliye duyulan özlem 

Koyun Keşer’de 

Meler 
Ayrılık, hüzün, çaresizlik 

Menim Toyuğum Hayvan sevgisi 

Sallandım Girdim 

Bağa 
Ölüm, hüzün, hasret, aşk acısı 

Şak Şak Öter 

Kemerim 
Gurbet, sevgiliye duyulan özlem aşk 

Yenge Yerin Dar 

midür 
Sevinç, mutluluk, düğün yengesinden istekler 

Yeşil İpek Bükerim Sevda, ayrılık, sevgiliye kavuşma isteği 

Yılan İnceden Öter Sevgiliye kavuşma isteği, özlem, aşk, sevda 

Yüksek Minarede 

Kandiller Yanar 
Hüzün, yalnızlık 

Ardahan yöresi Türk halk müziği ezgileri, konusuna göre genel olarak 

aşk ve sevda konuludur. Bu muhtevanın dışında ise farklı konular türkülerde 

işlenmiştir. Gurbet, hüzün, hasret, ölüm, ayrılık acısı, sevgiliye duyulan 

özlem, sevgiliye kavuşma isteği, yalnızlık, ölüm, kavuşamama, sevdanın 

zorluğu, aşkın yakıcılığı, çaresizlik, sevinç gibi farklı konular da türkülerde 

ifade edilmiştir. 

Sonuç 

TRT Türk Halk Müziği Repertuvarına güncel kayıtlı olan Ardahan 

yöresine ait 29 adet türkü tespit edilmiştir. Bu çalışmada öncelikle türkülerin 

makamsal dizi yapıları, usûlleri, ses genişlikleri, karar perdeleri ve güçlü 

sesleri incelenerek kullanılan makam dizileri belirlenerek yazılmıştır. 

Makam ve usûl yönünden türkülerin analizi ise çalışmanın sınırlarını 

aşacağından yapılmamış, sadece türküler hakkında genel bilgi aktarılmıştır. 

Ayrıca türküler, muhteva açısından incelenmiş ve böylece eserler içerisinde 

işlenen konular saptanmıştır. Ardahan yöresinin müzik kültürü hakkında 

bilgi aktarılarak ve kullanılan çalgılar hakkında, bölge müzik kültürü 

hakkında bilgi verilmiş 
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Ardahan yöresinde müzik icrasında kullanılan çalgılar tasnif edilmiş, 

bu yörede icra edilen eserlerde genel olarak günümüzde davul, zurna ve 

bağlama eşliğinde icra edildiğini görmekteyiz. Fakat yörede bunların dışında 

Ardahan’ın merkezinde ve Posof ilçesinde ulum çalgısının birçok düğün ve 

şenliklerde icra edildiği görülmüştür. Ayrıca Ardahan’ın ilçesi olan Çıldır’da 

âşık sazı (kara saz) ve tar çalgısının bölge müzik kültüründe icra edildiği, 

icrasının buradaki müzik kültürüne uygun olduğu ve yöre halkının 

benimsediği sonucuna ulaşılmıştır. Günümüzde ise bölgenin müzik 

kültürüne uygun olan çalgıların, davul, zurna ve bağlama dışında mahalli 

olarak icracılarının bulunmadığı görülmektedir. Bunun sebebi ise nüfus 

azınlığı, göç, iş olanakları, icracıların kendilerini ifade edecekleri ve gelir 

sağlayacakları bir platform bulamaması gibi nedenler gösterilebilir. 

Bu çalışma ile TRT Türk Halk Müziği Repertuvarına kayıtlı Ardahan 

yöresi türkülerine yönelik şu tespitlere ulaşılmıştır: 

1. TRT Kurumu tarafından yapılan derleme çalışmalarında, Ardahan 

yöresi türkülerine ait elde edilen derlenmiş toplamda 29 türkü mevcut olduğu 

sonucuna varılmıştır. TRT derleme çalışmaları dışındaki, çalışmalara 

bakıldığında Orhan BAHÇIVAN, Gökhan TEMUR ve Selçuk Murat 

KIZILATEŞ’in “Ardahan Türküleri” adlı kitapta 688 türkü ve 18 tane oyun 

havası derlendiğini görmekteyiz. TRT repertuvarında Ardahan yöresine ait 

oyun havası bulunmaması ve sadece 29 türkü ile sınırlı kalması, kurumun 

bölgede kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmediğini göstermekte ve daha 

kapsamlı bir çalışma ile Ardahan yöresine ait türkü repertuvarının 

zenginleştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 

2. TRT Türk Halk Müziği repertuvarına kayıtlı olan Ardahan yöresi 

türkülerinde 6 ayrı makam dizisine ulaşılmıştır. Bu diziler; uşşak, hüseyni, 

segâh, çargâh, buselik ve neva ’da hicaz olan bir dizi ile karşılaşılmıştır. 

Yapılan çalışmada 29 türkü içeresinde en sık kullanılan makam ise uşşak 

makam dizisi olduğunu görmekteyiz. 

3. Ardahan yöresine ait türkülerinin usûl yapısına bakıldığında ana 

usûller, birleşik usûller ve karma usûllerin mevcut olduğunu görmekteyiz. 2, 

3, 4, 5, 6, 10, 15 ve 18 zamanlı usullerin kullanıldığı, en sık kullanılan 4, 6 

ve 10 zamanlı usûllerin olduğu sonucu elde edilmiştir. 
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4. Ardahan yöresine ait türkülerin karar sesleri, güçlü sesleri ve ses

genişlikleri ele alınmıştır. Sonucunda en çok karar perdesi olarak “la” 

sesinde, güçlü olarak “re” sesinde ve ses genişliği olarak da türkülerin en çok 

5 ses genişliğinde olduğunu görmekteyiz. 

5. TRT Türk Halk Müziği repertuvarına kayıtlı olan Ardahan yöresi

türkülerinde konusu bakımında genel olarak bakıldığında en sık aşk ve sevda 

konularının işlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Ardahan yöresine ait türkülerin 

söz varlığını ve kültürel motiflerine ilişin kapsamlı bilgiye ise Öztürk’ün 

(2019) yapmış olduğu çalışmasından istifade etmek mümkündür. 

Bu çalış Ardahan yöresi türkülerine dair yapılması planlanan ayrıntılı 

çalışmaya dair bir ön hazırlık niteliğindedir. 
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AHMET BİCAN ERCİLASUN İLE 

ARDAHAN ÜZERİNE... 

Emine GÜVEN* 

     Türkoloji'nin en büyük âlimlerinden, Türk kimdir? Sorusuna en güzel 
tanımı yapmış Türkoloji'nin yaşayan devi Ahmet Bican Ercilasun, 1943 

İzmir doğumludur. Türkoloji'ye 1963′te İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü'ne girmesi ile adım atar. 1967′de Atatürk Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi'ne asistan olarak girmesiyle de akademik hayatı 
başlar.  

     Kars'tan derlediği metinlerle hazırladığı “Kars İli Ağızları-Ses Bilgisi” 

adlı teziyle 1971′de “doktor”, 1979'da “Kutadgu Bilig'de Fiil” adlı teziyle 
doçent unvanını alır. 1986′da Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne 

profesör olarak atanır, fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk 

Lehçeleri bölümlerini kurar. 1993-2000 yılları arasında Türk Dil Kurumu 
başkanlığı yapar.  

     Türk diline büyük katkıları olan, yaptığı çalışmalarla Türk dili alanında 

bir otorite olan Ercilasun'un, Türk dili, edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve 

şiveleri alanında pek çok eseri ve makalesine şiir, deneme, hikâye ve 
romanları da eklenir. Bilge Ercilasun'la evli ve iki çocuk sahibidir.  

Ardahan’la bağlantınız çok eskiye dayanıyor. 1969 yılında 

Ardahan’ın Damal, Hanak ve Posof bölgelerinden metinler derlediniz. 

Bu dönemdeki Ardahan izlenimlerinizi anlatır mısınız? 

Yalnız Damal, Hanak ve Posof bölgelerinden değil. Ardahan’ın 

içinden ve bazı köylerinden de metin derledim. Bölge insanlarının tamamı 

son derece sıcakkanlı, misafirperver ve yardımsever insanlardı. Mesela 

Ardahan’daki devlet dairelerinden birinde çalışan ve Ardahan kültürü 

* Arş. Gör., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü,

Ankara/TÜRKİYE, emine.guven@hbv.edu.tr ORCİD: 0000 0002 78892489. 
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hakkında çok bilgili olan Haydar Çetinkaya bana yardımcı olmak için 

çırpınıp durmuştu. Damal’ın ileri gelenlerinden Kerimoğlu Hıdır Çubuk beni 

evinde misafir etmiş ve civar köylere giderken adamlarını beraberimde 

yollamıştı.  

Metin derlediğim insanlar açık ve rahat insanlardı. Nazlanmadan ve 

çekinmeden istediğim şeyleri teybime anlattılar.   

Ardahan, Kars’a bağlı iken 1992 yılında il olmuştur. Ardahan’ı 

yeniden ziyaret ettiğinizde Ardahan’da neleri farklı gördünüz?  

Ardahan o zaman küçük ve bakımsız bir kasaba idi. Son gittiğimde 

gördüğüm en önemli değişiklik üniversitenin yeni yerleşkesidir. Öyle 

sanıyorum ki üniversite Ardahan’ın çehresini daha da değiştirecektir.  

Ardahan'daki derlemeyi nasıl gerçekleştirdiniz, bu süreçte 

karşılaştığınız zorluklar nelerdi?  

Hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Meslektaşlarım, Anadolu’nun başka 

yerlerinde insanları kolay kolay konuşturamadıklarını bana hep söylerler. 

Ben Ardahan’da da, Kars ve Iğdır’da da hiç sıkıntı çekmedim. Hem çok iyi 

rehberler buldum, hem de insanlar çekinmeden, “Allah devletimize 

milletimize zeval vermesin.” diyerek istediklerimi anlattılar, sorularıma 

cevap verdiler.  

Bir çalışmanızda "Türk kültürü de, Türk felsefesi de Türk 

folklorunda, Türk ağızlarında saklıdır.", demiştiniz. Ardahan ağzını, 

ağız çalışmalarında nasıl konumlandırırsınız? 

Ardahan’da üç ağız var: 1) Ardahan-Posof yerli ağzı, 2) Hanak 

Türkmenleri ağzı, 3) Terekeme ağzı. Yalnız Ardahan değil Türk 

Dünyası’ndaki ağızların tamamı dil ve kültür hazineleriyle doludur. 

Derlemelerim sırasında bir Terekeme kadını “boy uzun Burma Hatun” 

demişti. Ne Dede Korkut’tan ne de bu sözün bağlamından haberi vardı. Ama 

Dede Korkut Kitabı’ndaki “Boyu uzun Burla Hatun” kalıbı onun dilinde 

kalmıştı.  

Masal döşemeleri birer edebiyat harikasıdır. Hem ahenk bakımından 

hem de postmodern içerikleri bakımından. Masallar, Türklüğün tarih 

öncesinden, efsanelerinden izler taşır. Yine o civardaki bir masal anlatıcısı 

“az getdik, çoḫ getdik” demişti söz arasında. Bu ifade, “az gittik uz gittik” 
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tekerlemesindeki uz kelimesinin anlamını ortaya koyuyordu. Demek ki uz, 

az’ın zıddı idi, “çok” veya “uzun zaman” demekti. Böylece “uzun” ve 

“uzamak” kelimelerinin kökenine de ulaşmış oluyorduk.  

Masal kahramanının düşmanı olan ejderha, sanki en eski düşman Çin’i 

temsil etmektedir. Bilindiği gibi ejderha Çinlilere ait millî bir motiftir. 

Yüzyıllarca önce Çin’den uzaklaşıp buralara geldik ama onların yaptıklarını 

masallardaki ejder motifiyle yaşattık.  

Bir masalda Türk kadınının çilesi ve çalışkanlığı vardı. Hamur 

yoğuran bir kadın. Sırtında bebeği var. Hamuru yoğurdukça salıncak gibi 

sallanıyor. Bir de koluna bağlanmış uzun bir çubuk var. Çubuğun diğer ucu 

dünlükten1 çıkmış. Uca bağlı bez parçası da sallanıp duruyor ve damda 

serilmiş bulunan tahılı kuşlardan koruyor. Buna “pratik zekâ” gibi daha 

başka yorumlar da getirebilirsiniz.   

Ardahan ağzının karakteristik özellikleri nelerdir? 

Ardahan-Posof yerli ağzının en önemli fonolojik özelliği, a, o gibi 

kalın ünlülerden önce gelen g ve k’nin ince söylenmesidir: ḱasdi (kesti), 

ḱotan, gelirḱan, galdi (geldi), goŋul örneklerinde olduğu gibi. (g’de de aynı 

işaret olacak ama bulup koyamadım.) Yani k ve g, kalın ünlüye rağmen 

kâfir’deki k gibi, gâvur’daki g gibi ince telaffuz ediliyor. Bu özellik sadece 

Ardahan-Posof yerli ağzında var. Tabii Artvin’de ve Ahıska Türklerinde de. 

Çünkü hepsi aynı Türk grubu. Morfolojik olarak da şimdiki zamanın -iyėr 

ekiyle yapılması: geliyėr, gidiyėr.   

Çıldır’da bulunan Karapapak/Terekeme Türklerinin ağız 

araştırmaları açısından önemi nedir? 

Yuvarlak ünlülü fiillerde Karapapaklar şimdiki zamanı -ėr ekiyle, 

Terekemeler -ōr/-ȫr ekiyle yapıyorlar: durėr, görėr; durōr, görȫr. Bunun 

dışında ikisi arasında fark yok. Karapapak / Terekemeler bence Oğuz / 

Kıpçak karışımı. Ama Oğuzlar baskın. İki ünlü arasındaki b ve c’lerin 

sızıcılaşması (çuvuḫ”çubuk”, gelejem) Kıpçak özelliğidir. Buna karşılık 

damak n’sinin (ŋ) korunması, ses düşmeleri sonunda meydana gelen ünlü 

1 Pencere, baca  “Dünlük" Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Cem 

Dilçin, 1983. s.75. 
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uzamaları bu ağzı Oğuzlara bağlar. Ağzın önemi, Oğuz – Kıpçak arasında 

yer almasıdır.   

Ardahan-Posof ağzı ile Hanak Türkmenlerinin ağzını ayıran 

temel özellikler nelerdir? 

Hanak Türkmenleri ağzı birçok özelliği ile Orta Anadolu ağızlarına 

bağlıdır. Orta Anadolu’da olduğu gibi ö ve ü’den önceki g’ler kalınlaşır; ö 

ve ü de ya tam, ya yarım kalınlaşır. Gordü, guzel… Ardahan-Posof yerli 

ağzında ise tam tersine kalın ünlülerden önceki g ve k’ler incelmektedir. 5. 

maddede gördüğümüz gibi.  

Şimdiki zaman da tamamen farklıdır. Ardahan-Posof aliyėr, geliyėr… 

Hanak Türkmenleri alōr, gelōr…  

Türk dilinin tarihi süreçleri ve Çağdaş Türk lehçelerinin Türkiye 

Türkçesi ağızlarıyla karşılaştırılması hususunu Ardahan ağzı 

noktasında nasıl değerlendirirsiniz? 

Türk dilinin tarihî süreçlerinde g > v Kıpçaklar için karakteristiktir. 

Bunu hem Memlük döneminde yazılan gramerlerde hem de Codex 

Cumanicus’ta görüyoruz. Tabii bugünkü Kıpçak lehçelerinin çoğunda da. 

Kazakçada bir sızıcılaşma daha var: c > j. Bunlardan birincisi b > v olarak, 

ikincisi -c- > -j- olarak Terekemelerde görülüyor. Ardahan’ın üç ağzı da 

çeşitli bakımlardan bugünkü lehçelerle karşılaştırılabilir ve karşılaştırmalar 

sonucu tarihî süreç daha net tespit edilebilir.   

Ardahan ağzındaki belirgin Oğuz dışı dil unsurları/dil özellikleri 

nelerdir? 

Belirgin özellik kalın ünlülerden önceki ince k ve g’dir. Bu özellik bir 

de Karay ağızlarında var. Karaylar da bilindiği gibi Kıpçak asıllıdırlar.  

Ardahan tarihî süreçte Müslüman, Hristiyan; Türk ve Türk 

olmayan unsurların yerleştiği bir yer olmuştur. Bölgedeki dilsel ve 

kültürel kaynaşma nasıldır? Çok varyantlılığın ya da çeşitliliğin yöre 

halkı üzerindeki etkisi nasıldır?  

Derleme yaptığım dönemlerde farklı ağızları konuşan gruplar arasında 

hiçbir çatışma görmedim. Ne grup çatışması ne de mezhep çatışması. 

Bunların hiçbirini görmedim. Benim tespitlerime göre Ardahan-Posof 

yerlilerinin Kıpçak tabakası daha geç Müslüman olmuştur. Aşağı yukarı 17. 
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yüzyılın başlarında. Ancak Müslüman olduktan sonra Oğuzlarla 

kaynaşmışlardır. Ağızlarında hem Oğuz hem Kıpçak özelliklerinin 

bulunması bunu gösteriyor.  

Bilindiği gibi Ardahan-Posof yerlileriyle Terekemeler Sünni 

Müslüman, Hanak Türkmenleri Alevi Müslüman’dırlar. Bölgede 

Kurmançça konuşanlar da Sünni Müslüman’dır. Farklı dil ve ağızlarda 

konuşanlar arasında da farklı dinî anlayış ve yaşayışa sahip olanlar arasında 

da bir çatışma hissetmedim. Bütün grupları uyum içinde gördüm.  

1969’da dilsel kaynaşma yoktu. Üç grubun ağızları da birbirlerinden 

kesin olarak ayrılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Ardahan merkezine yakın 

olan Türkmen köylerinde Ardahan-Posof ağzına doğru bir kayış vardı. 

Bugün bu artmış olabilir. Televizyonun yaygınlaşması dolayısıyla bütün 

ağızlarda ölçünlü (standart) dile doğru bir kayış vardır; Ardahan’da da böyle 

olduğunu düşünüyorum.     

Kaynakça 

GÜVEN, Emine,  Ahmet Bican ERCİLASUN ile Ardahan Üzerine..., 

Ahmet Bican Ercilasun'la Söyleşi, Ankara 2021. 

DİLÇİN, Cem, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 

1983. 
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DEDEMİN İSTİKLAL SAVAŞI HATIRASI 

Öztürk EMİROĞLU
*
 

Nüfus kağıdımdaki tevellüdüm; 1321. Eskiden, şimdiki gibi nüfus 

memurluğu yoktu. Bir gün köye bir memur geldi. Kaydı olmayanları nüfusa 

kaydediyordu.  

Babama dedi ki: ”Bu çocuk kaç yaşındadır?” 

Babam dedi ki: “Üç yaşında”. O zaman, memur da 1321 diye yazdı. 

Aslında ana yaşım bu tarihten 5 yaş daha büyüktür. Yani doğum tarihim 

1316/1900 olmalıdır. O zaman herkes çocuklarını biraz geç yazdırıyordu. 

Çünkü askere gidenler 4-5 yıl geri gelemiyordu. Çocuk yaşta askere gitmesin 

biraz daha gurbete ve askerliğe dayanabilsin diye çocukları birkaç yaş küçük 

yazdırmak adetti.   

İstiklal Savaşı’nda 19 yaşında delikanlı idim. Ben de Jandarma 

Teğmeni Niyazi Bey ve Altun Hoca’nın kuvvetleriyle Türkgözü ve 

Ahıska’daki Navanep’te on gün süren çatışmalara katıldım. Rus, Ermeni ve 

Gürcülere karşı savaştım. Osmanlı Devleti, Mondros Anlaşmasını 

imzalayınca, buralara Tiflis ve Ahıska taraflarından Rus, Gürcü ve Ermeni 

kuvvetleri İngilizlerden aldıkları toplarla, silahlarla saldırdılar. Gürcüler 

aşağılarda Tiflis ve civarında kalırken, Rus ve Ermeniler Erzurum’a kadar 

işgal edip, halka çok zulümler ettiler.  

Posof’un en alt sınırındaki köylerden, Türkgözü, Kumlukoz, 

Armutveren, İncedere, Binbaşı Emin Bey köylerinin tamamını Gümüşkavak 

köyünün yarısını yaktılar. Bizim o zaman ilçe merkezi şimdiki Yurtbekler 

köyü idi. Ermenilerin zulümlerinden dolayı Posof’tan insanlar Ardahan’a 

kaçtılar. Bir kısmı da Posof’un batısında bulunan Aşık Zülali, Akballı, 

* Prof. Dr. Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türkoloji ve Orta Asya Halkları Bölümü

Öğretim Üyesi 
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Günbatan köylerine giderken az bir kısmı da Şavşat ve Artvin’e kaçtı. 

İnsanlar arazilerinden, mallarından vazgeçtiler. Çünkü Rus ve Ermeniler 

yakaladığını yaşlı, kadın, çocuk demeden işkence ederek öldürüyordu. Biz 

de Akballı köyüne sığındık. Üç ay orada kışı geçirmek için kaldık. Sonra 

bahar olunca herkes geri köylerine dönmeye başladı, biz de döndük. Köye 

geri döndüğümüzde Rusların ve Ermenilerin her şeyi yakıp yıktıklarını 

gördük. İnekleri, koyunları kesip yemişler, evleri samanlıkları ve hayvan 

barınaklarını yakmışlardı. Sadece kıra bayıra kaçan tavuklar kalmıştı. 

Geldiğimizde yanık yıkık evlerin enkazında bol tavuk yumurtası bulduk. 

Millet başka yiyecek bulamadığı için günlerce yumurta yedi.        

Doğu cephesi kumandanı Halit Paşa buraya şimdiki Yurtbekler 

köyüne gelmişti. Onu, orada gördüm. Babam ve Posof’un ileri gelenleri 

onunla orada konuştular. Sonra onun birlikleri düşmanı Batum’a kadar 

sürdü. Halit Paşa’nın birliklerine küçük amcam Mirza da katıldı. Çok güçlü 

kuvvetli ve cesur biriydi. Batum’daki çatışmalarda şehit düştüğü haberini 

aldık. Bekâr olduğu için çoluk çocuğu yoktu. Vatan uğruna şehit vermenin 

gururunu ve acısını küçük kardeşini şehit veren babam daha çok yaşadı.           

Çocukluğum Rusya’nın işgali yıllarında geçti. O zaman şimdiki gibi 

okullar yoktu. Bu yüzden okuyamadık. Zaten bizim burada ecnebi dillerini 

okumuş pek kimse yoktu. Eski yazı okumuş bazı imamlar vardı. O imamlar 

sayesinde insanlar dinini diyanetini öğreniyordu. Ayrıca kendi gayretleri ve 

halkın desteğiyle birkaç genç çocuğa Kur’an ve dini ilimleri öğretiyorlardı.   

Mollaoğulları sülalesi olarak ailem çiftçilikle uğraştığı ve arazimiz 

çok olduğu için, biz de çiftçi olduk. Benden 4 yaş küçük bir erkek kardeşim 

Emirhan ve 5 kız kardeşim (Şehzede, Selvi, Sultan, Bilor, Mavuş) Rıza 

amcamın da üç kızı (Sona, Mine, Maral) vardı. Amcamla babam ayrılmadığı 

için hepimiz bir evde yetiştik. Hane halkı kalabalıktı. Ailenin en büyük 

çocuğuydum ve sorumluluğum büyüktü.   

Allah o günleri milletimize bir daha yaşatmasın. Anlattıklarımı biz 

yaşadık. Savaş, yokluk, hastalık gördük. Allah sizlere göstermesin. 

Anlattıklarım dedelerimizden, babalarımızdan ve bizden sizlere köprü olsun. 

İbret alınsın diye anlatıyoruz ki, bir daha başımıza böyle acılar gelmesin. 

Benim, sizlerden büyük ricam, çok çalışın, tarihi iyi araştırın ve öğrenin. 

Tarihten ders alın ki, tekerrür etmesin. Düşmanı, dostu iyi bilin ki milletimiz 

hiç kimseye muhtaç olmadan başı dik yaşasın. Allah devlete ve millete zeval 

vermesin. Eyvallah. 
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SERHAT YURDUM 

Alper KARADAĞ
*
 

2009 yılının şubat ayında doğası beyaz örtü ile kaplı, ülkemizin Serhat 

ili Ardahan’a geldim. Fırat Üniversitesinde çalışıyorken Ardahan 

Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ’ın bir 

vesile ile davetine icabet edip görmediğimiz, bilmediğimiz, bir coğrafyaya 

kutlu bir sürece, yeni bir üniversitenin kuruluşuna katkı sağlamak düşüncesi 

ile yola koyulduk.  

Doğup büyüdüğümüz, derin ve köklü kültüründen nasiplendiğimiz ve 

yaşamla ilgili önemli hatıraları yaşatan El-Aziz topraklarından çıkmak çok 

da kolay değildi elbet… Kaldı ki çevremizdeki birçok arkadaş-dost 

tarafından da bu karar makul karşılanmamıştı. Ama yolun ucunda “Can sağ 

iken yurt vermeniz düşmana” diyen Âşık Şenlik Baba’nın toprağı, Serhat 

Şehri Ardahan ve o toprakların çilesi, kutsallığı ile yoğrulmuş; devletini ve 

milletini özünden çok seven, vizyonlu, cesur, “Yunus” gönüllü, akademik 

camiada ve sosyal yaşamda saygın bir yeri olan Anadolu insanı, bizden biri 

vardı. Bizleri vatanımızın bu özel, serhat topraklarında gerek mesai 

içerisinde gerekse mesai dışında güzel, seçkin insanlarla kutlu bir süreç için, 

ortak bir paydada buluşturan kaderime şükrediyor, tüm pak yürekli dostlara, 

arkadaşlara muhabbetlerimi bildiriyorum. 

Ardahan Üniversitesi’nde dokuz yıl boyunca hizmet ettikten sonra, 

2018 yılında Anadolu’nun kapılarını açan atamız Sultan Alpaslan’dan adını 

alan  Muş Alpaslan Üniversitesi’nde göreve başladık. Her ne kadar 

Ardahan’dan ayrılmış olsak da bu şehirle olan gönül bağımız hiçbir zaman 

kopmadı. Öyle ki serhat şehrine duyduğumuz sevgi zaman zaman gönülden 

akıp gelen kelimelere döküldü. “Serhat Yurdum” şiiri de bu duygu 

* Prof. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Bölümü. 
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yoğunlunun bir yansıması oldu. Ardahan’a özlemimizi ifade eden bu 

şiirimiz, Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çok kıymetli 

hocaları Kemal ÖZAVCI ve Turgay AKDAĞOĞLU tarafından notaya 

alındı. Söz ve müziği şahsımıza ait olan “Serhat Yurdum” türküsünün 

Ardahanımızın İstiklalinin 100. yılı vesilesiyle bir çok kıymetli eserin 

yer aldığı armağan kitabında ölümsüzleşmesi bizleri ziyadesiyle 

mutlu edecektir. 
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