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“Kafkas Yollarında” hakkında birkaç söz: 
 
 
 1919 baskısı olan bu eser Ahmet Refik’in bir grup 

Avrupalı gazeteci ile çıktığı Doğu Anadolu gezisinin 

notlarıdır. Gezinin amacı 1915 Ermeni meselesindeki 

iddiaları yerinde incelemek ve bununla ilgili bir rapor 

hazırlamaktır. Kitap “Kafkas Yollarında” adıyla 

yayınlanmıştır. İç kapağındaki künyesinde “Hatıralar 

ve Tahassüsler” notu düşülmüştür. “İstanbul”, 

“Kütüphane-i İslam ve Askeri İbrahim Hilmi” 

ibaresinden, baskı yerini ve matbaanın adını, “Babıâli 

Caddesi”, “1919”, “Matbaa-i Orhaniye” baskı yılını ve 

adresini öğreniyoruz.  

 

 Kitabın bu baskısı Toronto Üniversitesi Arşivi’nde, 

dijital olarak, pdf dosyası şeklinde bulunmaktadır. 

Mevcut çalışma bu dosya üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada mevcut metin sadece 

Latin harflerine çevrilmiş, herhangi bir sadeleştirme 

veya benzeri değişiklik yapılmamıştır. Okunma 

zorluğu çekilen birkaç kelimenin okuyucuların da 

zorlanacağı düşünülerek yanlarında parantez içinde 

bugünkü kullanılan şekilleri yazılmıştır.  
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 Kayıtlardan eserin, müteaddit defalarda yeniden 

yayınlandığını öğreniyoruz. Karşılaştırma açısından 

sadece yukarda bahsi geçen, Milli Eğitim Bakanlığı 

yayınlarından 2001 yılında yayınlanan Yunus ZEYREK’ 

in çalışmasına müracaat edilmiştir. Ayrıca bu 

çalışmanın sadeleştirme içermekle beraber 

olabildiğince başarılı bir eser olduğunu, bazı özel yer 

isimlerinin okunmasında kaynak olarak alındığını 

beyan ederiz. Bu sebepten eser sahibine 

teşekkürlerimizi arz ederiz.  

 

 

 Kitap 17 Nisan-20 Mayıs 1918 tarihleri arasında 

Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars, 

Ardahan, Batum illerini kapsayan gezi notlarıdır. 

Gezilen yerler kadar gezinin gerçekleştiği tarih çok 

önemlidir. Bu iller 1828 – 1921 tarihleri arasında 

süren Türk - Rus muharebelerinin doğu cephesidir.  

 

Batı cephesi Balkanlar’da cereyan etmiştir. Neredeyse 

yüz yıla yakın süren bu savaşta Ruslar ve Türkler 

karşılıklı olarak birbirlerine büyük kayıplar 

verdirmelerine rağmen taraflardan biri kesin zaferini 

ilan edememiştir. Çünkü Avrupa devletleri Türklerin 

galip gelmesini istemiyor aynı zamanda Rusların tek 

başına geniş toprakları ele geçirmesine de razı 

gelmiyordu.  
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Cephedeki savaşı kazanmalarına yardım edecek en 

önemli faktör iç karışıklıklardı. Bu kozu milyonlarca 

insanın kanı canı sefaleti pahasına oynayıp durdular.  

 

Doğuda Ermenileri, Batıda, Sırpları, Bulgarları, 

Yunanlıları, Macarları, Hırvatları hatta Müslüman olan 

Arnavutları bile toprak ve bağımsızlık vaadiyle 

kışkırttılar. Ellerine silah verip yüzlerce yılda beri 

huzur içinde yaşadıkları komşularının üzerine 

kışkırttılar. Bu kışkırtmanın sonucunda her iki tarafın 

uğradığı zarara karşı umursamaz tavırlarını 

sürdürdüler.  

 

Ermeniler doğuda ayaklandığında kaçınılmaz olarak 

gayri nizami çete harbinin sivil insanlara, kadınlara, 

çocuklara yönelik şiddetine başvurmuşlardı. Şiddet 

şiddeti besledi, kan kanı çoğalttı. Ermenilerin 

kalkıştıkları işten gördükleri zarar onları kışkırtan ne 

Rusların ne Avrupalı devletlerin umuruna gelmedi. 

İşte bu kitap o şiddet ve kan dolu günlerin hemen 

akabinde yörede yapılan gezinin gözlemleridir. Bu 

yönüyle insanın içini parçalayan o facianın yazıyla 

ifade edilen belgeselidir. 
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 Bir diğer yönüyle bu kitap, bugünün görsel 

imkânlarının olmadığı bir dönemde kalem kudretiyle 

nasıl resim yapılabildiğini göstermektedir. Yazarın 

lisana ve edebiyata hâkimiyeti açısından insanı okuma 

tadının en üst derecesine çıkaran bir metin okumuş 

oluyorsunuz.  

 

 

 Kitap ayrıca, yukarda bahsi geçen Trabzon, 

Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin 

ve Batum’un bundan yüz yıl önceki durumlarının 

tarihi bir vesikası hükmündedir. Bu illerle ilgili 

yapılacak her türlü çalışmaya kaynaklık etme 

durumundadır.  
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Kafkas Yollarında 

Trabzon 17 Nisan 1334 

Polathane’nin (Akçaabat) yeşillikleri içinde beyaz ve zarif 

binalarını gördüğümüz zaman artık günlerce karlı dağlar 

seyretmekten kurtulduk. Trabzon uzaktan görünüyor. 

Karadeniz’in mavi suları sakin bir nisan güneşinin pembelikleri 

altında uyanıyor gibi. Şehrin beyaz evleri ziyalar içinde. 

Sahilde muntazam ve zarif binalar, yeşil çayırlar üzerinde 

küme küme sürüler narin ve zarif minareler tepelere doğru 

henüz çiçeklenmiş erik ve şeftali ağaçları görülüyor. Trabzon 

bir görüşte kalbi teshir edecek binaları ağaçları çayırları 

yüksek tepeleri, yeşil sırtlar ortasında kırmızı kışlalarıyla 

kendini derhal sevdirecek bir güzelliği camii. Evliya çelebinin 

hakkı varmış. Burası gül ve reyhan ve erguvan açar bir belde. 

Daha doğrusu Karadeniz’in sakin suları kenarında yeşil bir 

dağın eteğinde çimenler arasında uzanmış başında baharın en 

rengin çiçeklerinden yapılmış bir iklil (taç) güzel ve zarif bir kızı 

andırıyor.  

Bahar şehrin simasını da şenlendirmiş. Aylarca Moskof istilası 

altında kalan aylarca anavatandan uzakta yaşayan bu belde 

şimdi bahar çiçekleriyle süslenmiş pür-şevk ve sürur toplarıyla 

beşaşetiyle kendisini mutahassirane bir hürmetle ziyarete 

gelenleri selamlıyor.  
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Fakat bu beşaşette mecruh ve perişan bir kalbin acı 

tebessümleri duyulur. Trabzon perişan, Trabzon yaralanmış, 

manen bir harebezar.  Başında zarif çiçeklerle korunan bu kız 

güzel ve cazip [4] simasını ancak ikliller içinde mütebessim 

gösteriyor. Fakat bilseniz içini bilseniz, vücudunu görseniz, 

mermilerden katil ellerden hunriz parmaklardan ne cerihalar 

almış ne darbeler yemiş ne felaketler görmüş. 

Perişan kıyafetli halk büyük ve feci bir yangından sonra sönen 

ocaklarını yanan evlerini görmenin çocukluk hatıralarını 

muhafaza eden köşelerin mahvolduğunu acı bir tebessümle 

seyreden insanlar vaziyetindedir. Ötede önünde bir çuval 

fındık fakir bir ihtiyar duvar diplerinde düşünüyor. Beride ufak 

sarışın yalın ayak çocuklar kirli yüzleriyle sokağın çamurları 

arasında koşuşuyor. Pejmürde kıyafetli yüzlerini sımsıkı 

örtmüş kadınlar mini mini çarşaflı kızlarının ellerinden 

tutmuşlar yokuşlardan bitabane çıkıyorlar. Kurtulan pek az 

bina var. Şehirde en muntazam en el değmemiş binaları 

kayaların dibinde Rum kilisesi, Rum mektebi, Rum mezarlığı 

ve ekseri Rum evleri. Eski Trabzon kahraman Yavuz’un gençlik 

zamanlarına şahit olan mahalleler Bizans ve Osmanlı surlarının 

içi kâmilen tahrip edilmiş. Bu harabeler içinde denize muvazi 

iki uzun yolun açılmış ve genişletilmiş olduğu görülüyor. Deniz 

kenarındaki mendirekle harabeler ortasında açılan yoldan 

başka yeni yapılmış bir şey yok. Her şey her köşe her ev her 

sokak türbe tahrip edilmiş. Bir feci yangın enkazı ortasında 

camiler çıplak minareleri mezarlıklar kâmilen kırılmış taşları 

arabalıklara tahvil edilmiş meydanlarıyla kalbe elem veriyor. 

Sokaklar teneke eşya, aba, çizme, Rus kalpakları, araba 
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tekerlekleri,  hayvan ölüleri, kiremit yığınları ile dolu. Bir 

zamanlar mesut ailelerin pür-şevk- i tarab yaşadıkları bahçeler 

şimdi yıkılmış enkaz ortasında çıplak kalmış duvarlarında 

yabani otlar çıkıyor bahar bu harabenin ortasında çiçeklerini 

sermiş.  

Kâh tabakhane deresinin sarmaşıklara sarı [5] çiçekler yüksek 

kayalar arasından uğuldaya, uğuldaya gelen sedası, kâh 

harabeler ortasında beyaz çiçekleriyle gülen bir erik ağacının 

yeşil tomurcuklu dalları üzerinde bir kuşun hazin avazı 

işitiliyor. Hiç bir evde ahşap kısım bırakılmamış. Bazen çatının 

tahtaları yarı sökülmüş bazen bir evin çinkoları kâmilen 

sökülmek istenirken bırakılmış. Sokaklarda iri iri fareler aç ve 

mütereddit dolaşıyor. Koyu nefti dingilleri havaya dikilmiş 

cephane arabaları yolları kapıyor.  

Camiler elim bir halde. Hemen kâffesi ahıra tahvil edilmiş. 

İçlerine dört beş parmak kalınlığında gübre serilmiş. 

Mihrapları minberleri ahşap kısımları kâmilen yıkılmış. Kelime-

i tevhitleri parçalanmış. Duvarlara yazılan Rusça yazılarla 

beraber yapılan resimler pek şeni’. Bu resimlerde Türk 

kadınlığı tahkir ediliyor. Minarelerden bazıları kırılmış, 

bazılarının kıymettar oymalı şerefeleri parçalanmış. İç Kale 

Camii, ahırdan başka bir şey değil. Yanındaki susuz ve kırık 

çeşme üzerinde şu satırlar okunuyor:  

“E’s-Sultanü’l-azim E’s-Sultan ibnü’l-Sultan 
Süleyman ibn Selim Han ibn Bayazıd Han 

Halledehullahi mülkehu sene 935” 
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İskele yanındaki mezarlık dümdüz, içine büyük bir tiyatro 

yapılmış. Belediye Bahçesi cesim bir araba merkezi. Çarşı ıssız 

ve karanlık. Mağazaları bom boş. Bazılarının kilitleri kırılmış. 

Kasaları süngülerle parçalanmış. Her köşede elem ve şekâvet 

eseri var. Deniz kenarındaki kalede üç dört Osmanlı topu kalın 

tunç namlularıyla uzanmış duruyor. Ruslar burada üç dört 

sahil topu bırakmışlar, onların da kamalarını almışlar. Bu 

tahribat, mezarlıklar ortasındaki mühim türbelere kadar 

teşmil edilmiş. Bu türbelerden biri de Gülbahar Sultan 

Türbesi. Gülbahar Sultan, Yavuz Sultan Selim’in validesidir. 

Şehzade Selim, babası vüzera elinde baziçe (oyuncak) olduğu 

sıralarda burada valilik ediyordu.  Komninosların çiçekli 

beldesi, latif siması, yeşil tepeleri, soğuk su [6] mesiresi, mavi 

deniziyle Yavuz’un şair ruhunda incizab (cazibe) hâsıl etmişti. 

Oğul sultan Süleyman da Osmanlı tahtına calis olduktan sonra 

validesini Trabzon’a göndermiş, nüfusunu tahrir etmiş, Batum 

sancağını Trabzon’a ilhak eylemişti. Yavuzun zevcesi bu güzel 

beldeyi pek sevdiği için oğlunun padişahlık zamanında bile 

Trabzon’da ömür sürmeyi tercih eylemişti. Validesi Gülbahar 

Sultan, Selim-i evvelin cülusundan yedi sene evvel Trabzon’da 

vefat etmiş, imaret caminin koyu servileri altına gömülmüştü.  

Üzerine yapılan türbe sekiz zula (bölme) zarif bir bina. 

Kapısının üzerine Farisi bir kitabenin yazılıdır. 

Türbenin duvarları zarif resimlerle işlenmiş. Üst kısmına bir 

baştan bir başa kadar, {Allahu Lailahe İlla Hu} yazılmış. Türbe 

tamir olundukça badanalanmış, nakış çiçeklerin üzeri bu 

suretle kapatılmış. Son tahribattan bu türbe de müteessir 
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olmuş. Türbenin pencereleri mihrap mahalli kâmilen 

parçalanmış duvarları kurşunlarla delinmiş, pencerelerinin tel 

kafesleri kaldırılmış, avizelerin ve kandillerin çıplak zincirleri 

hazin bir halde sarkıyor. Hatta mezarda bir define saklı 

zannetmişler. Yavuz’un muhterem validesinin mezarını bile alt 

üst etmekten geri durmamışlar.  

Her yer harap. Bu harabeler ortasında yetişen çimenler 

arasında, bazen duvar diplerinde üstü başı temiz kadınlar 

çocuklarıyla beraber yiyecek arıyorlar. Ellerinde bıçaklar, ot 

topluyorlar. Gıdalarını süprüntüler içinde bulmaya çalışıyorlar.  

Uzaktan ihtiyar bir kadın, arkasında bir bohça dolusu ot, 

yüzünü çarşafıyla örtmüş, ağır ağır iniyor. Kadına otu ne 

yapacağını sordum. Yanında ufak bir çocuk vardı 

müteessirane yüzüme baktı: [7] 

-“Yiyeceğiz, ne edeceğiz?” 

dedi. Gözleri yaşardı. Pek müteessirdi.  

Rus istilası esnasında Rum ve Ermeni vatandaşlarının 

mezaliminden adeta dilhun idi. Onların tecavüzleri hakaretleri 

yanında Moskof istilası bir nimetti. Latif bir Laz şivesiyle 

müteessirane anlattı. Rumlar ve Ermeniler tarafından kapıları 

mı tekmelenmemiş, çocukları mı öldürülmemişti? Hiçbir İslam 

sokağa çıkamaz olmuştu. Bir sene evvelki vatandaşlar, 

Ruslardan ziyade Moskof olmuşlardı. 

Biraz öteden ayağında şalvar, aksakallı bir imam da yanımıza 

sokuldu. Kadının şikâyetlerini o da ikmale başladı. Hoca Rus 
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istilası esnasında Trabzon’da kalmış, “sivabuda” yani 

hürriyetin ilanını görmüş. Hocaya: 

-“Trabzon’da veba varmış, sahih mi?” diye sordum. Ciddiyetle 

cevap verdi: 

-“Onu doktorlar bilir. Bizim alametimiz serçe kuşudur. Serçe 

kuşu olursa hastalık yoktur. Şimdi çok şükür serçe var, 

hastalıkta yok!” 

Hocayı en çok müteessir eden, Ermeniler. Filhakika, bütün 

tahribat Kafkas Ermenileriyle, Erzurum, Erzincan ve Van 

taraflarından Rusya’ya kaçan bilahare Osmanlılardan intikam 

almak için Rus ordusuna gönüllü giren Ermeniler tarafından 

yapılmış.  

Rus idaresi hemen umumun rivayetine göre, muntazam imiş. 

Halk yiyecek ve içecek tedarikinde hiç güçlük çekmemiş. 

Müskirat külliyen memnu imiş. Ruslar ahaliyi yol inşasında 

çalıştırıyor. Bol bol para, ekmek, şeker ve çay veriyorlarmış. 

Hatta Ermeniler tarafından tasallut vaki oldukça şiddetle mani 

oluyorlarmış. Halk Rus idaresinden hiçbir fenalık görmemiş. 

Fakat Bolşeviklik zuhur edince iş değişmiş. Rus neferleri [8] 

zabitlerini dinlememeye başlamışlar. İşte o zaman Ermeniler 

serbest kalmışlar. Bolşevikliğe sülûk eden Rus neferleriyle 

birlikte yağma-gerliğe bilhassa Türklere zulüm etmeye, ortalığı 

tahrip eyleye koyulmuşlar. Osmanlı ordusu yetişinceye kadar 

her tarafı yakmışlar, yıkmışlar. Ordunun yaklaştığını hisseder 

etmez ellerine geçen İslamları feci bir surette öldürmüşler. En 

güzel beldeleri harabezare çevirmişler. Trabzon, bu tahribatın 
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Karadeniz sahilinde feci bir numunesi. Sokaklarda görülen 

Rusça yazılar elim bir istilanın acıklı kitabeleri gibi duruyor. 

Trabzon’da sönen bir hayat var. Belediye bahçesinin çıplaklığı 

karşısında yalnız bir kahvehane var. Burası, halkın ve zabitlerin 

merkezi. Bir tarafta halk kendi kendilerine hasbihal ediyor, 

diğer tarafta esaretten kurtulmuş, bir Macar ve Avusturya 

neferi Kafkasya ahvaline dair malumat veriyor. Kars ordumuz 

tarafından muhasara edilmiş. Bunlar Gürcülerle Ermenilerin 

Kars’ı ne suretle müdafaa ettiklerini Gence ve Karabağ 

ahalisinin Osmanlı ordusunun vürudunu ne türlü bir 

sabırsızlıkla beklediklerini hararetli bir lisanla anlatıyorlar. 

Trabzon muhtelif lisanlara merkez olmuş. Orada Türkçe, 

Rusça, Almanca, Macarca mebzulen söyleniyor. Bazen 

sokaklarda başında koca bir papak, yanında beyaz ve sarışın 

bir Rus kadını, iri bir kazak zabitinin dolaştığı görülüyor. Bu 

kazak zabiti cesaretine mükâfeten alıkonulmuş. Bir gün iki 

Ermeni Türklerden üç dört kişiyi yakalamışlar. Deniz kenarına 

doğru götürmüşler. Hepsini de öldürmeye teşebbüs etmişler. 

Kazak bu hale dayanamamış. Türkleri bırakmalarını söylemiş.  

Dinlememişler. Onun da atının dizginlerine sarılmışlar. Kazak 

bir darbede Ermenilerden birini öldürmüş. Atından fırlamış. İri 

vücudu metin kollarıyla öbürünün de hakkından gelmiş. Bu 

suretle Türkleri kurtarmaya muvaffak olmuş. [9] 

 

Şimdi Bolşeviklik meselesi yatışıncaya kadar Osmanlı 

toprağından çıkmak istemiyormuş. 
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Trabzon’da sefaletten ve harabeden başka bir şey 

görülmüyor. Caddelerde hatta kapı önlerinde at avluları var. 

Ufak çocuklar, başlarında, sokaklarda bulunmuş Rus papakları, 

ayaklarında Rusların yarı bellerine kadar çıkan aba çizmeleri, 

çayırlarda oynuyorlar. Sefaletten bihaber harabeler ortasında 

uçurtma uçuruyorlar. 

Batum 14 Nisan 

Sabaha karşı Batum’a doğru yola çıktık. Yağmur hafif hafif 

çiseliyor. Hava mağmum.  Denizin sakin semasında uçuşan 

bulutlar Anadolu sahillerinin yüksek ve yeşil tepelerine 

yayılıyor. Sahilin manzarasında birdenbire büyük bir tebeddül 

hâsıl oldu. Her taraf mezru’ (ekilmiş). Dağlar yüksek 

ormanlarla mestur. Yeşil ağaçlar arasında tek tük beyaz 

binalar görünüyor. Vapur ilerledikçe mamur dilnişin ve çiçekli 

bir beldeye yaklaşıldığı hissediliyor.  

Uzaktan nazara ilk isabet eden bina, Voyenyaya Sabor’un, 

Batum Rus kilisesinin siyah ve dolgun kubbeleri. Kilisenin 

önünde yeşil sık ağaçlarıyla bulvar. Yan tarafında Rus tarz 

mimarisinde binalar var. Muntazam ve mükemmel zarif bir 

beldeye geliyoruz. Son harbin bu rengin hediyesi kalplerde 

zevk ve sürur uyandırmaması kabil değil.  

 

Osmanlı ordusunun eski toprağını istirdat etmesi, oralarda 

Rus hâkimiyetinin silindiğini, zeval bulduğunu muzmahil ve 

perişan, medeniyetiyle harsı ile abidatıyla harici kuvvetlere 
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mukavemet edemeyecek bir buhran içinde çırpındığını 

görmek umulmaz bir saadet. Biraz ötede yeşil çayırlarda 

hayvanların otladıkları görülüyor. Batum’un dağları 

yeşillenmiş. Bağları ve bahçeleri kendini gösteriyor. Sık 

ormanlıklarda beyaz muaattar demetler [10]  hâlinde elma 

ağaçları, tepelerin tirşe meyilleri üzerinde sarıçiçek kümeleri, 

donuk bir sema altında namütenahi bir yeşillik, nazarı 

dinlendiriyor.  

Şehre yaklaşıldıkça bulvarın solundaki istihkâmın yeşil siperleri 

gerisinde toplar, arkasında muntazam binalar, sahilde eski bir 

geminin harap enkazı görülüyor. Uzakta Çürüksu yolu 

üzerinde siyah bir tren etrafına beyaz dumanlar saçıyor. Zarif 

sayfiyeleri peşinde bırakarak ağaçlar arasından koşuyor. 

Batum limanına girer girmez Osmanlı bayrağının binalar 

üzerinde dalgalandığını gördük. Sahilde iskelelerin üzeri, kadın 

erkek Rus kıyafetinde papaklı, Laz kıyafetinde ahali ile dolu. 

Biraz ötede Osmanlı askeri muntazam saflar halinde 

dizilmişler. Mızıka tatlı tatlı terennüm ediyor.  

Bu manzara cidden mehib.  

Sahilden toplar atılıyor. Osmanlıların muvasalatı parlak bir 

surette alkışlanıyor. Bu toplar Batum’da Osmanlı 

hâkimiyetinin ilk nişaneleri. Şehir zabt olunalı bir gün olmuş. 

Halk Osmanlı erkânını görmek için sokaklara dökülmüş. İskele, 

gümrük dairesi, caddeler ahali ile dolu. Muntazam geniş 

sokaklarda, Rus şapkalı, uzun sakallı, sivri gözlü Slav simaları 

arasında, başlarını ipekli mendilleriyle bağlamış sarışın beyaz, 
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zarif kadınlar da görülüyor. İslam ahalinin heyecanı bilhassa 

şayan-ı temaşa. Rusların lakaydane bakışları karşısında, 

İslamların heyecanlı, mesrur, bahtiyar, şen ve şatır bir 

koşuşları ve bağırışları var. Ki bu bedbaht halkı, senelerden 

beri Rus idaresi altında bırakmış olmak, onları yabancı ellerde 

milli hislerini izhardan mahrum, Rus irfanın yüksekliğİ 

karşısında zebun yaşatmak töhmetinden dolayı ruhen bir 

azap, vicdanen bir ızdırap duymamak kabil değil. Sokaklar 

alkış sedalarıyla çınlıyor. Ellerini açıp dua edenler, 

müftehirane bakışlarla nazarlarını zabitlerimizden 

ayıramayanlar, [11]  otomobillere koşup sarılanlar, titrek, 

mehic, Gürcü şivesiyle karışık bir Türkçe ile hislerini bağıra 

bağıra söyleyenler pek çok. 

Batum’da bir gün içinde hayat ve faaliyet iade edilmiş. 

Kadınlar yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlamışlar. Sinemalar 

ve tiyatrolar derhal açılmış. Şehir güya harp görmemiş, top 

sesi işitmemiş, barut kokusu duymamış gibi. Marinsky 

Prospekt de Apollo sinemasının önünde, başında gelincik gibi 

kırmızı örtü, sarışın bir kız, güller, manolyalar, kamelyalar, 

fulyalar, mimozalar, karanfiller satıyor. Rus zabitleri artık 

apoletlerini takmışlar. Ayaklarında dar bir pantolon, parlak bir 

çizme, arkalarında ince ve kısa bir gömlek, bellerinde bir kayış, 

omuzlarında iri geniş ve parlak apoletler, başlarında yeşil la’l 

ve beyaz şapkalar köşe başlarında toplanıyorlar. Bazen 

aralarında beyaz ve siyah papaklar giymiş arkalarında yerlerde 

sürünecek derece uzun kürkler giymiş boylu boslu yakışıklı iri 

bıyıklı uzun sakallı gürcülerin dolaştıkları görülüyor. Kadınlar 

henüz kâmilen sokağa çıkmamışlar. Bazen zarif nefti boyalı 
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kargir bir evin tül perdeleri, demir kapakları arkasında sarışın 

baş, mavi iki göz görülüyor.   

Sokaklar kalabalık değil. Mağazaların birçoğu kapalı. Ermeniler 

ve Gürcüler Osmanlılara mukavemet için vatandaşlarını 

soymuşlar, mağazaları boşaltmışlar, birçoğu firar etmişler. 

Açılan dükkânlar Marinsky Prospekt da Türesky Pazar  da ki 

Rum Türk ve İranlıların mağazaları. Şehrin kalabalık yeri 

İslamların bulunduğu mahal.  Sabahleyin siyah papaklı İraniler, 

Azarbeycaniler sundurmaları altına oturmuşlar. Önlerinde 

tahta masalar, Kemal-i iştaha ile çay içiyorlar. Şehrin en zarif 

en medeni en güzel en müstesna mevkii, Rus irfanının 

yüksekliğini, Rus sanatının nefis eserlerini gösteren caddeler 

ve mahalleler hep ıssız. Çakıl döşeli geniş [12] caddelerin 

muntazam yaya kaldırımlarında, yeşil palmiyelerin ince dalları 

önünde başında kırmızı ipekli bir mendil, arkasında beyaz bir 

bluz, kısa etekli, narin bacaklı bir Rus kadını müteellimane 

düşünüyor.  

Kilisenin önünde bir Rus papa ikiye bölünmüş sarışın saçları, 

Slav siması, boynunda bir salip, müteessir bir sima ile Osmanlı 

askerlerini seyrediyor. Mamafih gayri Müslim ahalinin ve 

zabitlerin, Osmanlı istilasından kalben değilse bile, hayatlarını 

kurtarmak nokta-i nazarından memnun olduklarına şüphe 

yok. Bu zavallılar neler görmemişler, neler çekmemişler!  

Bolşevikler ahaliyi soyarlar, zabitlere hakaret ederlermiş. En 

büyük rütbeli bir zabitin bile araba ile sokaktan geçmesi gayr-i 

kabilmiş. Derhal bir nefer arabasını durdurur, hakaretle 

indirir, temiz bir tahkir ettikten sonra, arabaya kendi kurulur, 
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müsavat düsturlarını bu suretle tatbike kalkışırmış. Silsile-i 

meratip, itaat, kanun, nizam, merhamet, insaf, hiçbir şey 

kalmamış. Bir nefer, kendisinden ceza gördüğü bir amirden 

intikam almak için, başına arkadaşlarını toplar, zabitinin 

oturduğu apartmana gidermiş. Zabiti aşağı çağırırlar, istintak 

sorguya çekmek ederler, sonra bir de hâkim heyeti teşkil 

ederlermiş. Neferlerden mürekkep bu heyetten biri kemal-i 

ciddiyetle karar verir. 

- “Öldürelim!” 

Öbürü biraz münsif davranır: 

-“Hayır, öldürmeyelim, kollarını keselim” 

Öbürü: 

-“Hayır. Böyle yapmayalım, dövelim” der.   

Hüküm katiyet kesp edinceye kadar zabit, cahil neferler 

önünde sararmış benzi, gayz ve hiddet içinde bir heyecan-ı 

kalp ile bekler. En son verilen hükme bedbahtane inkıyat 

edermiş. Şimdi halk bu felaketlerden kurtulmuş.  

Osmanlı işgali emin, sulhperver, muntazam, [13] mütevazı ve 

sessiz. Hiç bir dükkân yağma edilmemiş. Hiç bir cam 

kırılmamış. Hiç kimse tecavüze uğramamış. Rus zabitleri ferih 

ve sakin, sokaklarda dolaşıyorlar. Alış veriş çarçabuk başlamış. 

İraniler gali fiyatlarıyla Osmanlı dindaşlarına çay vesaire 

satıyorlar. Müslim kardeşlerinin Batum piyasasına 

vukufsuzluklarından istifadeye şitab ediyorlar. 
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Batum, emsalsiz, zarif, temiz, sevimli ve cazip bir belde. Rus 

irfanı beldeyi bütün kuvvet ve nüfuzuyla başka bir şekle 

koymuş. Gogollerin, Lermatofların, Puşkinlerin, Tolstoyların, 

Dostoyevskilerin, Rus ruhunda yaşattıkları tesirler Batum’da 

da kendini gösteriyor. Binalar, kiliseler, caddeler, evler, 

kıyafetler, metalar, mağazalar hep Rus. İslamlardan bile Rus 

irfanına yaklaşanlar fikren, hissen yükselmişler, hayatı daha 

hakiki bir surette anlamışlar, kıyafetlerini düzeltmişler, hatta 

milliyet muhabbetini bu irfan ve bu nüfuz sayesinde daha 

güzel anlamışlar. Mahinur hanım, bu hakikatin kadınlık 

âleminde görülen bir misali.  

Mahinur hanım, uzun boylu, kara gözlü, ciddi bir Türk hanımı. 

Batum Hilal-i Ahmer hastanesinde zevci Doktor Mahmut 

beyle beraber çalışıyor. Kızı Leyla, başında vişneçürüğü bir 

örtü, sürmeli gözleri, ince ve narin simasıyla şark hüsnünün 

cazip bir minyatürü. Mahinur hanıma şehrin, askerlerimiz 

tarafından nasıl topa tutulduğunu sorduğum zaman şu cevabı 

verdi: 

-“Hepimiz korktuk. Ahir zamanda Osmanlının şehri alacağını 

anlayınca artık hiç korkumuz kalmadı. Osmanlının güllesi hep 

diğer nirengine düşüyordu.” 

Sonra, etrafında beyaz esvapları, oynak tavırları, mütebessim 

bakışlarıyla duran, Osmanlı zabitlerini hayretle temaşa eden 

sarışın [14] ve mavi gözlü Rus kızlarını, yeşil ağaçlar, muntazam 

defneler arasında dolaşan kazak zabitlerini eliyle işaret 

ederek: 
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-“Bunların topu ise bir şey yapamıyordu, vay bunların başına.” 

Batum’un en güzel yeri, Rus sanatının, müzehher, muattar, 

rengin, bediası bulvar. Park da bulvardan aşağı değil. 

Karadeniz’in tirşe renginde açık mavilikleri karşısında, sahile 

muvazi yapılan bulvar, Batum aşk ve zevkinin telakkigahı. En 

samimi itiraflar burada olur, yorulan dimağlar burada dinlenir, 

çarpan kalpler burada sükûn bulur. Bulvar üç dört sıra ağaçlar, 

defne ve mazıdan çitler, mimozalar, Afrika kafurileri yüksek 

çınarları, akasyalar ve palmiyelerle müzeyyen. Defne ve mazı 

çitlerin uzun ve yeşil galerisi çiçekli dallarıyla yekdiğerini der-

aguş eden ağaçlarıyla örtülü. Burası ağaçlardan vücuda 

getirilmiş bir aşk mabedi, ruha huzur ve sükûn veren bir 

gülistan. Muzların geniş ve acık yaprakları yağmurların 

şebnemleri altında parlar. Kafurilerin parlak dalları etrafa latif 

kokular saçar. Mimozaların sarıçiçekleri gözleri şenlendirir. 

Burası, gülkurusu renginde manolyalar, güller ve karanfillerle 

müzeyyen bir yer. Bazen palmiyelerin geniş yaprakları 

arkasında gurup eden güneş, denizin maviliklerinde pembe 

akisler bırakır. O zaman ruh adeta bir Nis veya bir Afrika 

manzarası karşısında sermest olur. 

Yağmurlu bir gün.  

Bulvar ıssız. Yeşillikler arasında dolaşıyorum. Deniz, sakin 

dalgalarıyla dinleniyor. Dallardan damla damla yağmurlar, 

kumlar üzerine dökülüyor. Uzaktan ağaçlar arasından 

birdenbire genç, narin, sarışın, başı açık, dekolte bir kadın 

meydana çıktı. Koşa koşa kumsallara doğru gitti. Arkasında iki 

kişi, ellerinde bir kürek kadını takip [15] ediyorlar. Feci bir 
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manzara kadın denize doğru koşuyor, intihar etmek istiyor. 

Bereket versin, muvaffak olamadı. İki kişinin kolları arasında 

bitabane kıvranmaya başladı. Belli ki ciddi surette hayatına 

kast edecekti. Yalnız dikkat ettim, iki gencin kollarına 

yaslanmış, saçları perişan gözleri kızarmış, güya gitmek 

istemiyormuş gibi ağır ağır ilerliyor, saçlarının altından hafif 

hafif tebessüm ediyor. 

Ruslar aşklarıyla, işleriyle, ibadetleriyle meşguller. Voyenniya 

Sabor ağır ve medid çan sedalarıyla Batum ufuklarında eski 

Rus hayatının matemini ilan ediyor. Kiliseden ince, rakik, 

ahenkdar sesler geliyor. Dar bir kapıdan yukarıya çıktım. 

Havvariyyun’un sanatkârane resimleri altında uzun sakallı 

pejmürde kıyafet bir Rus, üç dört genç, beyaz körpe kızı 

etrafına almış elinde keman, aheste aheste çalıyor. Kızlar, 

önlerinde bir nota, ağızlarını yavru kuşlar gibi açıyorlar, ayakta 

durmuşlar tatlı ve billuri bir seda ile dua okuyorlar. Dışarıda 

otomobil sesleri işitiliyor. Bir Türk neferi elinde silah, Rus-

Kafkas bankasının muhteşem binası önünde nöbet bekliyor. 
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Batum’dan ayrılmak, kalpte elem bırakmamak kabil değil. Bu 

müfarakat sevilen bir vücuttan ayrılmak kadar elim. Fakat 

Batum’a tekrar kavuşmak ümidimiz büsbütün mahvolmadı. 

Batum’dan Trabzon’a oradan Erzincan’a, Erzurum’a, Kars, 

Ardahan, Artvin yoluyla Osmanlı vatanının harap ve perişan 

beldelerinin, eski toprakların sarıçiçekli yeşil ovalarından, 

Osmanlı hamasetinin tarihi merkezlerinden, Özdemir 

oğullarının, Lala Mustafa Paşaların, Ferhat paşaların, Osmanlı 

saltanatını asırlarca idame ettikleri kaleler önünden geçecek, 

tekrar Batum’a döneceğiz.[16]  

Şu halde Batum’da içtimai hayat, Rus irfanının ne tesirler icra 

ettiğini tetkik etmek için, geniş bir zaman mevcut demek. 

Trabzon’a döndüğümüz zaman görülüyor ki bir gün evvel 

gördüğümüz refah ve saadet beldesiyle şimdi gördüğümüz 

fakr-u sefalet şehri arasında büyük bir fark var. Trabzon’un 

mazisini Batum’un haliyle mukayese, kalpte acı bir tesir 

husule getiriyor. Trabzon, bir zamanlar medeni bir 

imparatorluğun merkeziydi. Anadolu’nun bir ucunda İstanbul, 

öbür ucunda Trabzon, kahraman Fatih’in yollarına rekz ettiği 

(diktiği) çiçekler ve güllerle müzeyyen iki zarif abideydi.  

Hekim Sinanlar Trabzon’da, Yavuz Sultan Süleyman’ın Bizans 

surları içindeki muhteşem ve mutantan sarayında edebi 

meclisler akdederken, Rusya’da müthiş bir Çar, Rus kavmini 

vahşetten kurtarmaya çalışıyordu. Karadeniz’de ticaret için 

Yavuz’un huzuruna sefirler gönderen, Niyazmendane 

(yalvaran) nameler takdim eden, çarların tebaaları, şimdi 

Osmanlılığın dört asırlık fütuhat sahalarını çiğnemişler, 
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muazzam bir beldeyi harabeye çevirmişler. Yavuz’un 

annesinin bile mezarını hak ile yeksan etmişler! Bu 

dayanılmaz, unutulmaz, onulmaz bir yara.  

Trabzon’dan çıktığımız halde elan müthiş bir istilanın enkazı 

görülüyor. Yol kenarlarında kamıştan çadırlar, araba parçaları, 

boş fişek kovanları, at kafaları, müthiş bir fil gibi yolun üzerine 

devrilmiş yol makineleri kalbe elem veriyor.  

Bu melali bir dereceye kadar teskin eden bir şey varsa, 

tabiatın güzelliği. Değirmendere vadisi cidden latif. Yeşil otlar 

sarıçiçekler arasında kurbağaların keskin avazı işitiliyor. İki 

taraf kayalarla muhat. Bahar her tarafı yeşillendirmiş. 

Dikilmemiş ekilmemiş hiçbir yer yok. Fındık ağaçlarının körpe 

yeşillikleri, henüz tomurcuklanan çalılar arasında derenin 

çağıltısı kalbin melalini olsun siliyor. Yol kenarındaki köyler 

kâmilen yakılmış. Uzaklarda karaçamların beyaz [17] ve levent 

gövdeleri altında çıplak ve siyah pencereleriyle evler 

görülüyor. Ruslar bu evlerin camlarına varıncaya kadar 

götürmüşler. 

 

Bütün vadi Trabzonluların sa’yine ve faaliyetine parlak bir 

nişane. Kayalara çarpan çağlayan akan köpüren derenin 

üstünde insan duramayacak derecede dik meyillerde, kadın 

çoluk çocuk üryan ve perişan, ellerinde beller mevzun 

hareketlerle tarlalarını belliyorlar. Bu çalışan, ekmeğini 

topraktan çıkaran, evlatlarını muazzez vatanın müdafaası için 

hudutlara gönderen halk, görseniz ne perişan! Ayakları çıplak, 



 
24 

 

esvaplar lime lime, yüzler yanmış, elleri insan eli olmaktan 

çıkmış. Göğüs bağır açık, karınları aç, muttasıl, muttasıl 

çalışıyorlar. Tarlalarda genç ve dinç hiçbir erkek yok. Bu 

müthiş istiladan sonra harap kulübelerine dönen bedbaht 

köylüler bile, ağarmış sakalları, bükülmüş vücutlarıyla 

hafidlerinin cansız ve kansız vücutlarını omuzlarına almışlar, 

güya yaşamak, mesut olmak için yurtlarına dönüyorlar. Bazen 

yol kenarlarında ki yangın yerlerinde felaketten kurtulan 

duvarlar üzerine yeni kerestelerden çatılar kuran köylüler 

görülüyor. 

Ruslar, bu harabeler ortasında Cevizlik’e kadar muntazam bir 

dekovil yapmışlar. Hattın geçtiği köprüler gayet muntazam. 

Dere köprüler altında köpükler saçıyor, çağlaya çağlaya akıyor. 

Yol gittikçe yükseliyor, çağıltı gittikçe uzaklaşıyor. Yolun kenarı 

beyaz ve eflatun menekşeler, karabaşlar, sarı kır çiçekleriyle 

dolu. Hava daima bulutlu. Güneşin feyyaz ziyası bir türlü 

kendini göstermek istemiyor. Aşağıda, köpükler saçan, daima 

çağlayan ve uğuldayan bir dere. Karşıda, yamaçlarına 

karaçamlar tırmanan yüksek dağlar. Sonra medid bir sükût. Bu 

sükûtu ancak çalılara gizlenmiş bir kuşun ara sıra gönülleri 

şenlendiren tiz ve tatlı sedası ihlal ediyor.  

Cevizlik harap. Bütün köy yangın yerinden başka bir şey değil. 

[18]Cevizlik’ten Hamsi köyüne kadar pek çok Rum köyleri var. 

Kısmı azamı harap edilmemiş. Köylüler tarlalarında 

çalışıyorlar. Kiliselerinin kapıları sımsıkı kilitlenmiş. Ekserisi 

taştan, ufak bir kapı ile bir iki pencereyi ihtiva eden kiliseler 
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eski Bizans hayatını hatırlatıyor. Bu güzel ve feyyaz 

topraklarda halk aç ve sefil. 

*** 

Hava bir türlü düzelemiyor. Kim bilir güneş olsa, bu dereler, 

bu vadiler, bu körpe fındık ağaçları güneşin parlak ziyaları 

altında ne güzel görünecek! Fakat yağmur hatta dolu, bir türlü 

eksik olmuyor. Yol yükseldikçe soğuk artıyor. Hamsiköyü’ne 

geldiğimiz zaman müthiş bir yağmur başladı. Sabahlara kadar 

sürdü. Buluttan ve dumandan hiçbir taraf görülmüyor. Arada 

sırada duman sıyrılıyor, siyah çamların yüksek endamları 

görünüyor. Zigana’ya kesif bir duman çökmüş. Bulutlar içinde 

ilerliyoruz. Uzakta, uzun bir mesafe bile görmek kabil değil. 

Muttasıl yağmurlar, sular, çamurlar içinde yükseliyoruz. Bazen 

bulut, bir duman gibi sıyrılıyor, o zaman yolun sol tarafında, 

kesilmiş, yarılmış, hemen yıkılacakmış gibi kalbe korku veren 

kayalar üzerinde, şebnemler içinde dağ menekşeleri. Solda 

çamlarla dolu yeşil ve karanlık bir uçurum görünüyor. Bu 

uçurumun biraz ilerisine bakıldığı zaman, yeşil çamlar 

arkasında güya sisten mürekkep masmavi bir deniz var. Biraz 

sonra şiddetli bir kar başlıyor, eller üşüyor, dimağ bu latif 

manzaradan üşüye üşüye müstefit olmaya çalışıyor. Zigana bir 

şiir.  

Yeşillikten, çamlıktan, çağıltıdan mürekkep bir levha. Sislerin 

içinden, çamların yeşil derinliklerinden tatlı bir uğultu geliyor. 

İspinozların bülbül gibi ötüşleri sisler arsından işitiliyor. Nazar 

hiçbir güzelliğe nüfuz edemiyor.  
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Güya geçtiğimiz saat, Zigana aşk perilerinin zevk [19] ve tarab 

zamanıydı. Ormanların teranedar yeşillikleri üstüne sislerden, 

bulutlardan bir perde çekmiş. Bu cennet bahçesinde yeşil 

çağlayanları, kuşlarının terennümleri, çiçeklerinin rebii 

(ilkbahar) renkleri karşısında zevk ve sefa ediyorlar. İçeride bir 

ahenk var. Biz bu ahengi dışarıdan bir yabancı gibi dinliyoruz. 

Bazen güneş bir projektör gibi, sol taraftaki sarı yayla 

çiçeklerinin ıslak yaprakları üzerinden uçurumun sislerine 

doğru ziyalar saçıyor. O zaman, kısa bir an içinde, yeşil, 

zümrüt gibi yeşil bir derinlik, koyu yeşil çamlar, açık yeşil 

filizler, tirşe renginde beyaz köpüklü dereler, sarı, eflatun ve 

beyaz çiçekler görülüyor.  

Nazar bu cazip güzelliğe doyamadan, ruh bu tabii hüsünler 

karşısında pür-şiir ve hayal dinlenmeden, güneşin ziyası 

birdenbire kesiliyor. Yağmur başlıyor, kar yağıyor, çamlar, 

ağaçlar, her şey kayboluyor.  

Mütemadiyen yükseliyoruz. Hiçbir karlı tepe görülmüyor. Bir 

zaman oldu ki bu zevk ve şadi sahnesinin üstünde cazip ve 

tatlı iki mavi göz göründü. Bu aşkın lezaizini görmüş, sarı, altın 

gibi sarı saçlarını omuzlarına dökmüş. Başında beyaz bir tül, 

hüsnün bütün cazibelerine malik bir kadın gibiydi. Aşağıda 

kuşların terennümlerini, derelerin çağıltısını zevk ve şadi 

ahengini bırakmış, sislerin fevkinden bizi gözetliyor. Dikkat 

ettim: karlı bir dağın kenarında mavi bir sema parçası 

meydana çıkmış. Üzerine beyaz bir bulut çökmüş. Artık 

Zigana’nın tepesine doğru yaklaşıyoruz. Bir zamanlar soğuk 

suyu, kalbin hararetlerini söndüren çeşmesiyle meşhur olan 
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bu tepe, şimdi harap ordugâh malzemesinden, geriye 

çamurlardan, enkazdan ve gübrelerden başka bir şeyi ihtiva 

etmiyor.  

Zigana’da yol genişletilmiş. Çamlardan birçoğu telgraf direği, 

dekovil traversi için kesilmiş. Gece çıkamayacak derecede, [20] 

yüksek tepelerden yontulup bırakılmış çamlar sırtlarda küme, 

küme yatıyor. Yollarda Rusların yaptıkları kereste 

fabrikalarına, yol makinelerine tesadüf olunuyor. Bu imar 

arzusuna mukabil, harap edilmemiş de hiçbir Müslüman köyü 

yok. Yollarda ve köylerde hiçbir adam görülmüyor. Zigana’dan 

inildikçe, karlı dağlar tepeler arasında kafile, kafile kadınlara 

tesadüf olunuyor. Zigana hanları bomboş. Fakir birkaç genç 

evlerden birine sığınmışlar, yolculara Ruslardan kalma çayları 

pişiriyorlar, beş on para kazanıyorlar. Biraz ötede, Rus 

zeminlikleri (yer altı barınakları) görülüyor. İçlerinden birine 

Rus idaresi hükmünde nasıl yaşadıklarını sordum. Şu cevabı 

verdi: 

-“Efendi, urus bize bakıyordu fakat yüreğimiz korkuda idi. 

Şimdi korku yok. Ama açlık kötü” 

Yol döne, döne iniyor. Bütün köyler harap. Halk vatanlarını, 

evlerini, ana ocaklarını bırakmışlar, kim bilir nerelere 

gitmişler, nerelerde ölmüşler! Bu güzel Anadolu böyle miydi? 

Bir zamanlar bu ocaklardan da dumanlar tüter, bu ovalarda da 

sürüler otlar, bu evlerde de aileler kanaatle, fakat saadetle 

yaşarlardı. Şimdi her köşe bir mezar, her yer bir harabezar. 
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Ardasa’ya geldiğimiz zaman, harabeden başka bir şey 

görülmüyordu. Ortalık karardı. Güneşsiz gurupsuz donuk ve 

soğuk bir akşam.  

Rusların tahribatından, Ermenilerin mezaliminden kalbe 

dehşet geliyor. İnsan bir fener direği görse darağacı 

zannediyor. Ardasa harap. Caminin içi mezarlık, kâmilen 

perişan. Camiyle medrese ahıra tahvil edilmiş. Mezarlığın bir 

kısmına kahvehane yapılmış. Sokaklar fişek kovanlarıyla dolu. 

Burada Rus idaresi hükmünde yaşayan Hasan Baba şehrin 

bütün menakıbına vakıf.  

Hasan Baba’nın rivayetine göre [21] Ardasu eskiden cümbüşlü 

bir yermiş. Düğünler yapılır, zevkler edilir, türküler 

söylenirmiş. Köyün delikanlıları bazen coşarlar: 

 
Ağa beni vurursun  
Kız kolların kurusun 
Ben nereye gidersem 
Yine beni bulursun 
 
Ey dereler, dereler 
Neler bilirim neler 
Senin değildir benim 
Koynundaki memeler 

 

Türküsünün şen ve şakrak nağmeleriyle oynarlarmış. Şimdi, bu 

nağmelerin hazin bir hatırası bile kalmamış. Ruslar burada pek 

çok insan öldürmüşler. Ordumuzun Kabaktepe muzafferiyeti 
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Ardasu’da Rusları çıldırtmış. Birçok Ahali-i İslam, Rumların 

teşviki yüzünden casuslukla itham edilerek nahak yere 

öldürülmüş. Rumlardan bazıları Ruslara hasbi casusluk 

etmişler, kendilerini Moskof idaresi altında ebediyen 

yaşayacak sanmışlar. Rus Bolşevikliği İslamların felaketini bir 

kat daha arttırmış. Hasan Baba diyor ki: 

-“Rusların Hürriyet Bayramları tuhaftır. Sokaklar urus 

karılarıyla doluydu. Boyunlarındaki çantalara kurdeleler 

doldurmuşlar, her kese takıyorlar, para topluyorlardı. Bir karı 

bana da geldi. Türkçe biliyordu. Kurdeleyi takmak istedi. 

Almadım. 

-“Devletimiz bize hürriyeti çoktan verdi, madam. Eyvallah. 

Bize artık lüzumu yok” dedim.  

Karının yanındaki asker “ne diyor?” diye sordu.  O da 

Moskofça anlattı. İkisi de gülüşe, gülüşe yanımızdan ayrıldılar. 

Burada zabitler hep karılarla gezerlerdi. Bilmem, bu 

yanlarındaki karılar kendi avratları mı, yoksa emanet mi? Ama 

harpten [22] sonra zabitlerin de neşesi kaçtı. Neferler, 

generallerin bile nişanlarını söktüler. Efendi; bir görseydiniz, 

her akşam Kazaklar şu derenin kenarına toplanırlar, biteviye 

türkü çağırırlar, oynarlardı.”  

 

Baktım. Dere, muntazam bir köprü altından, çağıl çağıl akıyor. 

Ardasa’da iki sıra dükkânların önü arabalarla dolu. 

Arabalardan biri, kim bilir hangi tabur doktorunun eşyasını 
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taşıyor. İçinde bir insan kellesi sırıtmış dişleriyle, arabada 

gitmekten mahsus adeta gülüyor. Ortalık kararıyor. Ardasa’nın 

arkasından yüksek bir kaya, tepesinde taştan işlenmiş gibi, 

zarif ince bir duvar, Romalılardan kalma bir kalenin kıymettar 

harabesi var. Köylüler, bu kalede kral kızının oturduğunu 

söylüyorlar. Sağda, yüksek bir dağın yukarısında, sarı kayalar 

arasında, ince bir yol kordon gibi çeviriyor. Dikenler arasındaki 

yol muhacir arabalarıyla dolu. Akşam karanlık gittikçe artıyor, 

uzak bayırlardan araba sesleri geliyor. 

*** 
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Ardasa’dan Erzincan’a kadar yol gayet müziç (bunaltıcı). 

Kayalık boğazlar, çorak dağlar, çıplak ovalar, çamur, kar, 

soğuk, bir yolcu için en can sıkıcı müşkülat güya hep bu 

mıntıkaya toplanmış. Dağlar geçilmekle bitmiyor, yollar 

gittikçe uzuyor, ruha melal veriyor. Kalbimizde Erzincan’a bir 

an evvel kavuşmak arzusu var. Fakat ne mümkün! Şimdi yol 

dönecek, şimdi güzel bir manzara çıkacak, şimdi bütün bu 

meşakkat nihayete erecek zannediliyor. Fakat yeni bir dağ, 

yeni bir ova bütün ümitleri kırıyor. 

Bu dağlar sıra dağlar 
Sılada yârim ağlar 
 
diyen sevdazede, bilseniz ne kadar haklı imiş. [23] 

Ardasu’dan Erzincan’a giden yol üzerinde en güzel, ruha 

teselli veren yer, Gümüşhane. Gümüşhane’nin bağları, 

bahçeleri elma, zerdali ve ceviz ağaçlarıyla dolu. Bahçeler dar 

bir vadide. Yol, vadinin kenarından geçiyor. Yolun etrafı tek 

tük evlerle muhat. Çiçekli ağaçlar, mebzul çayırlar, gümüş 

yapraklı söğütler altından, dere medid bir çağıltı ile akıyor. 

Ruslar en güzel meyve bahçelerini harap etmişler. Söğütlerin, 

cevizlerin, kıymettar meyve ağaçlarının kesilmiş kökleri, geniş 

ve beyaz maktaları öldürülmüş bir insan gibi yerlerde duruyor. 

Bahçe setlerinin taşları yıkılmış, yola dökülmek için küme 

küme kırdırılmış.  

Gümüşhane’nin çarşısı, camii, meydanı bu harabeden nasılsa 

kurtulmuş. Tekke köyü kâmilen harap, çevredeki maden suyu, 
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toprakları turuncu renklere boyayarak mütemadiyen 

kaynıyor. Fakat kükürdü çok olduğu için içimi leziz değil. 

Pirahmet’ten hareket ettiğimiz gün şiddetli bir kar ortalığı 

bembeyaz etti. Yollarda çamurlardan geçilmiyor. Köse dağının 

çamları bembeyaz, yürümek gayri kabil, her taraf yeknesak, 

hiçbir köy görülmüyor. Hiçbir dere çağıltısıyla, hiçbir ağaç 

çiçekleriyle, nazara muttasıl edemiyor.  

Köseler harap, çıplak, soğuk, kasvetli, geniş bir ova ortasında, 

sevimsiz bir köy. Civarındaki leziz suyundan başka latif hiçbir 

şeyi yok. Sokaklarında kümelerle serçeler oynaşıyor, 

uçuşuyor. Köpekler diplerinde uyuyor. Ruslar burada bir erzak 

ambarı tesis etmişler.  

Köyün en zarf binası Mehmet Ağa’nın evi, burası hatta bir 

köşk. Rusların hemen her köyde bıraktıkları cesim saç sobalar 

burada yok. Odanın sobaları Rus tarzında yerli şömineler gibi. 

Tavanı ve duvarları gayet müzeyyen. Duvarlarda Kelime-İ 

Tevhit, zırhlı saat, keşkül ve çiçek resimleri görülüyor. [24] Hava 

gayet soğuk. Her tarafta açlık hüküm sürüyor.  

Bu zengin Anadolu hiç bahtiyar olamayacak mı? 

 

*** 

Köseler’den Günbatır’a kadar kar ve yağmur altında ilerledik. 

Soğuktan ziyade yollar ve çamurlar asaba dokunuyor. 

Günbatır’a geldiğimiz zaman, kendimizi adeta çamurlarla 
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muhat gördük. Fakat Erzincan’a kadar daha uzun bir mesafe 

var. Karşımızdaki dağlar bembeyaz. Bu dağların beyaz tepeleri 

arasında, ufak ve sivri bir dağ görünüyor ki, işte Sipikör burası. 

Köylüler karın azlığında bahsediyorlar. Fakat beygirler pek 

yorgun. Çamurlar fazla ise, gece dağ başlarında kalmak, 

kurtlarla pençeleşmek ihtimali var. Bir gün oldu yolda, birkaç 

kişi parçalanmış diyorlar. 

Sipikör’e doğru yola çıktığımız zaman, öğleydi. Dağın eteğine 

kadar, çamurlu yollardan, soğuk ovalardan gelmiştik. Bu 

ovalarda arabaların yürümesi de imkânsız. Tekerlekler çamura 

saplanıyor, hayvanlar birkaç adımda durmaya mecbur oluyor. 

Yürümeyi tercih ettik. Fakat bu dağ, yürüyerek nasıl aşılabilir. 

Zaten akşam oluyor.  

Sipikör’de yatacak ve barınacak hiçbir yer yok. Yüksekliği iki 

bin metreye yakın. O kadar sarp ve dik ki, arabaların geçmesi 

için rampalar yapılmış. Karlar içinde, semanın maviliklerine 

karışan zirvesine baktığımız zaman, kuvve-i maneviyemizin 

kırıldığını hissediyoruz. Bacaklarımızda zaten derman kalmadı. 

Arabalar geride. Onların dağı çıkması, o akşam kabil değil. 

Erzincan’a yürüye yürüye gitmeye mecburuz. Fakat bir 

rampaya bile güç çıkıyoruz. Ayaklarımız su içinde. Her rampayı 

çıktığımız zaman, uçuruma düşmemek için duvarlarına 

tutunuyor, bitap ve bimecal, karlar üzerine çöküyoruz. Sonra, 

diğer rampayı çıkmak için düşünüyor [25] medid kalp 

çarpıntıları içinde bitabane kalkıyor, ayaklarımız kayarak, 

nefes nefese çıkıyoruz. Güneş karlar üzerine yıldız serperek 

batıyor. Her taraf sessiz, ne derelerin çağıltısı, ne kuşların 
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cıvıltısı, hiçbir ses işitilmiyor. Ortalık kararıyor. Daha tepenin 

yarısına gelmedik. Büyük felaket. Her taraf kar, uçurum ölüm 

ve ıssızlık. Birkaç adım ileride, bir geyik karlar üzerinden geçip 

gitmiş. İki sıra iz, gurup eden güneşe doğru uzanıp kayboluyor.  

Ağır ağır karlar içinde tırmanıyoruz. Tepeye geldiğimiz zaman, 

ortalık karardı. Sıra dağların beyazlıklarından başka bir şey 

görünmüyor. Vücudumuz bitap. Fakat yine yürümeye, yine 

Erzincan’a kadar gitmeye mecburuz. Soğuk gittikçe artıyor. 

Gece sert bir rüzgâr esiyor. Sipikör’e inmek, çıkmak kadar güç 

değil. Fakat bu sefer, karanlıkta uçurumlara yuvarlanmak 

tehlikesi var. 

Bereket versin ayın tatlı ziyaları bizi bu felaketten kurtardı. 

Marmara’da simin parıltılar, adanın karanlık çamlarında pür 

nur iltimalar, güzel İstanbul’un latif semasında nurlar peyda 

eden kamer, buradaki karlı dağlar, sarp kayalar, mahuf 

uçurumlarda da bedbaht yolculara halaskar bir meşale 

vazifesi görüyor. İmdadımıza ondan başka gelen olmadı. 

Erzincan’a doğru iniyoruz. Gece yarısını geçiyor. İnildikçe, ufak 

ufak dağlar dolaşılıyor, yarlar atlanıyor, köprüler geçiliyor. Bu 

Erzincan ne kavuşulmaz, ne görünmez, ne erişilmez bir 

yermiş! Saatlerce indiğimiz, titreye titreye yürüdüğümüz 

halde elan Erzincan’ı göremiyoruz. Nihayet uzakta karanlıklar 

içinde bir ışık göründü.  

Vadinin manzarası cidden latif, her taraf mavi bir sis içinde, 

birdenbire, uzun ve parlak bir su safhası mavilikler arasında 

[26] parladı. Bütün zahmetleri ve meşakkatleri derhal unuttuk. 
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Birkaç saat oldu felaket manzarası ansızın değişti. Fırat, 

sevimli ve fakir simasıyla tebessüm ediyor, güya bizi 

karşılıyordu. 

Artık Erzincan’a gelmiştik. Sağımızda, çukur bir vadi içinde, 

kışlalar görünüyor. Sonra yol, bir ovaya iniyor, muntazam, düz 

bir zeminde, kesilmiş kavaklar arasından geçiyor. Mehtap, bu 

güzel ovalarda füsunkâr bir tesir hâsıl ediyor. Erzincan’ın 

binalarına yaklaştığımız zaman, güzel ve mamur bir şehre 

geldiğimizi anladık. Bahçeleri, ağaçlarla dolu. Evler boş ve 

ıssız. Tarlalar, gözlerimizin önünden bir sinema manzarası gibi 

geçiyor. Gece yarısını üç saat geçmiş. Dokuz saatten beri, karlı 

tepelerden geçerek, uçurumlardan sakınarak, çamurlara ve 

karlara batarak yürümüştük. Şehre girdiğimiz zaman, hiçbir 

ışık görünmüyordu. Her kes uykuda. Nihayet bir yer bulduk. 

Fakat orada da yatmak ve uyumak imkânsız. Ortalık ağarıyor. 

Birden bire, bir ses, kalbimde hazin bir akis bıraktı. Dağların 

tepeleri göller gibi kızarıyor, minarelerde ezanlar okunuyor. 

Fakat bu ezanlar bildiğimiz makamlardan değil.  

İstanbul minarelerinin payitahtın mesut köşelerine yayılan, 

ruhta sükûn ve huşu hâsıl eden saba makamı buralarda 

meçhul. Buraların makamı da halk gibi yanık, halk gibi 

mahzun. Tatlı, müessir, ağlar gibi, inler gibi, kürdi bir ses, 

kuyularda yanan bedbahtların cesetleri üzerinden dağılıyor, 

Erzincan’ın felaket görmüş halkını ibadete davet ediyor. 

Erzincan 2 Mayıs 
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Güneş ortalığı aydınlattığı zaman, bir harabe içinde 

bulunduğumuzu anladık. Meğer gece mavi sisler içinde 

füsunkâr bir tesir icra eden yerler, yıkılmış, yakılmış, kırılmış 

ve parçalanmış kasabadan başka bir şey [27] değil.  

Erzincan, uzun ve geniş bir ova ortasında. Etrafı karlı dağlarla 

çevrilmiş. Kemah boğazı, Sipikör geçidi, her taraf karla örtülü. 

Fakat bahçelerinde erikler, kayısılar, armutlar hep çiçek açmış. 

Uzakta, bataklıklar içinde, Fırat gizli gizli akıyor. Kasabadan 

bakıldığı zaman, güzel Fırat’ın feyyaz sularını görmek kabil 

değil. Geçtiği yerler, ancak sahillerindeki çıplak söğütlerden 

belli oluyor. Her tarafta melal, harabi, sefalet, açlık 

manzarasından başka bir şey görülmüyor. Bir zamanlar, 

Yıldırımların, Fatihlerin, Yavuzların ordularına mekân olan bu 

güzel belde, şimdi şerefli mazisinden mahrum, acz ve bitabi 

içinde tahrip edilmiş.  

Dört yüz seneyi mütecaviz bir zamandan beri Osmanlı 

idaresinde yaşayan, kahraman beylerbeyiler ve yeniçeri 

serdarları idaresinde bir şan ve şeref mevcudiyetini gösteren 

Erzincan’ın şimdi metruk ve perişan sokaklarında kimseler 

görünmüyor. Harabeden en ziyade kurtulan noktası, hükümet 

konağının, askeri dairelerin, belediye dairesinin ve çarşının 

bulunduğu yerler.  

Oralarda dolaşanlarda sefil ve perişan, yalın ayak, yüzler 

yanmış, esvapları lime lime, fakir ve zaruretten, açlıktan 

insanlığını kaybetmiş bir kısım halk. Bir zamanlar meyveler ve 

sebzelerle, dut pekmezleri ve nefis armutlarla dolan 

pazarlarda, şimdi halkın iaşesini temin için ot satılıyor. 
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Dükkânların kısmı azamı kapalı. Pejmürde kılıklı halk, çarşı 

önündeki harap meydana toplanmışlar, kadın erkek alış veriş 

ediyorlar. Kirli üzümleri avuç, avuç yiyorlar. Beyaz külahlar 

içinde satılan tütünleri iştahla içiyorlar.  Her şey pahalı. 

Soğanın bile okkası yüz kuruşa, isteyen gümüş parayla, isteyen 

kâğıt parayla alış veriş ediyor. Altının kıymeti altı banknot. 

Rusların avdetini müteakip  

Ermenilerin zulmettikleri beldelerden biri de Erzincan. 

Vaktiyle yirmi bin nüfusu ihtiva eden kasabada [28] şimdi üç 

dört bin kişi bile yok.  

Rusların istilası hengâmında kasabada kalanlar fakir ve aciz 

halk. Bunların da yedi yüze yakın kısmı Ermeniler tarafından 

kesilmiş, öldürülmüş, yakılmış ve kuyulara atılmış. Kasaba 

Osmanlı ordusu tarafından şubatta işgal olunmuş. Ölülerin 

toplanması hala bitmiyor. Bu feci kan ve sefalet manzarası 

karşısında karlı dağlar, bahara hazırlanan ovalar, henüz 

çiçeklenen ağaçlar samit ve sakin.  

Fırat, yine sessiz, mütevazı ve pür-vakar yoluna devam ediyor, 

kuşlar yine harabeler ortasında melül ve mahzun düşünüyor. 

Bedbaht Erzincanlıların, yanık, müessir, kürdi makamlarla 

söyledikleri türküler şimdi hakikaten yerini bulmuş. Bugün o 

türküler söylendiği, o hazin nağmeler yurtlarına dönen 

felaketzedeler lisanından işitildiği zaman müteessir olmamak 

kabil değil. 
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Vardım ki ne yurdumdan ayak göçürmüş 
Leyla gitmiş, ıssız kalmış otağı 
Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş 
Sakiler meclisten kesmiş ayağı 

 

Filhakika Erzincan’da bütün otağlar ıssız kalmış. Bütün camlar 

şikest olmuş. Bütün bahçeler perişan. Bütün gönüller dilhun. 

 
Vardım ki bağlarda bağban ağlar 
Sakiler perişan güller kan ağlar 
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı 
Hangi dağda bulsam ben ol hazalı  
Hangi çölde sorsam çeşm-i gazalı 
Yavrusun yitirmiş ceylan misali 
Gezer çölden çöle yoktur durağı 

 

Halk, aç ve sefil. Yollarda, ömrünü muharebelerde ve 

gurbetlerde geçiren bu halk zaten ne zaman saadet yüzü 

görmüş! Türküleri, [29] tegannileri, muharrik ve ateşli 

nağmeleri, asırlardan beri geçirdikleri hayatın acı feryadından 

başka bir şey değil.  

Kadın lisanından söylenen türkülerde bile harpten ve 

ayrılıktan başka bir şey işitilmiyor. 

 

 

Dersimin bayır başı 



 
39 

 

Yıkılmış dağı taşı 
Ağamdan ayrılalı 
Akıyor gözüm yaşı 
Durmuyor gözüm yaşı 
 
Ağama bilmem noldu 
Sarardı benzi soldu 
Dersime asker doldu  
Beyime bir hal oldu 
 
Dersim dört dağ içinde 
Gülü bardak içinde 
Dersimden yar sevenin 
Yüreği yağ içinde 
 
Bu türkünün en latif ve en müessir parçası da şu: 
 
Dersimin altı kelek 
Harput’a gidek gelek 
Ağam yanımda olsun 
Torba tahah dilenek 
 
Ağama bilmem ne oldu 
Sarardı benzi soldu 
Beyime bir hal oldu 
Dersime asker doldu 
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Erzincan’da söylenen türküler cidden hazin. Nağmeler 

müessir, 

Makam kürdi. Besteler o kadar yanık ki, işitip de müteessir 

olmamak gayri kabil. Mesela Egin ağzı söylenen şu türkü, 

halkın hissiyatına hakiki bir tercüman. [30] 

 

Eğinin ardından akan Fırat’tır 
Ağamın bindiği demir kırattır 
Salıya gelmesi hayli murattır 
 
Ya ben ağlamayım da kimler ağlasın 
Bu garip gönlümü kimler eylesin 
 
Eğin viran olmuş baykuşlar öter 
Gül olan yerlerde dikenler biter 
Cevrini ben çektim el almış yatar 
 
Ya ben ağlamayım da kimler ağlasın 
Bu garip gönlümü kimler eylesin 

 

Erzincan’da en ziyade muteber olan, Salih’in güfteleri, bu 

güfteler gayet düzgün, kısmen de hakimanedir. Mesela; 

Bilmem neden terk eylemiş canan elini 

Mısraı ile başlayan beste gayet hazin. Hususiyle şu parça, 

güfte itibariyle pek latif; 
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Tabipler yarama sunman merhemi 
İlaç kabul etmez bu bir yaradır 
Sürdükçe merhemi artıyor gamı 
Anladım ki bir sağ olmaz yaradır 
 
Kendi görür kendi sorar halimi 
Gün be gün arttırır ah ü zarımı 
Kimden kime sunam arz halimi 
Yine benim arzuhalim yâredir. 

 

Erzincan’da Osmanlılardan kalma asar hemen yok gibi. 

Kasabanın Osmanlı olarak yegâne tarihi binası, Kanuni Sultan 

Süleyman devri ümerasından Ali Paşa’nın yaptırdığı han. Bu 

han da çarşı civarında. Kapısının üzerinde şu kitabe yazıyor:  

“BİNA HAZA HAN  
Fİ EYYAMİ’D-DEVLETÜ-S-SULTAN’ÜL-ARAB VE’L-ACEM 

SÜLEYMAN HAN [31] BİN SELİM HAN 
HALLEDE MÜLKEHU EMİRELUMERA HAZRETİ ALİ PAŞA  

YESSERALLAHU MA YEŞA 
SENE ERBAA HAMSİNE VE TİS’A MİE 954” 

 
Osmanlılardan evvelki devirlere mensup bir iki türbe mevcut 

fakat kâmilen harap, sandukaları, hatta kabirleri bile 

yerlerinde yok. Taşlarından bazıları, üzerindeki yazılarla, 

mahalle aralarında ya bir evin duvarına ziynet makamında 

yapıştırılmış veya türbenin kapısına kazılmış, bir dua gibi 

uydurulmuş.  
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Şehrin göze görünen en muntazam camii, çifte minareli cami. 

O da Osmanlı mimarisinden pek uzak. Son devirde yapılmış bir 

cami olduğu halde tarzının adeta Bizans kilisesine benzemesi 

pek garip.  

Kasabanın mükemmeliyetini gösteren binalar, hükümet 

konağı ile askeri daireler ve birde, çifte minareli caminin 

yüksek ve kararmış kubbesi ve minareleri. 

Her tarafta müthiş bir istilanın tesirleri görülüyor. Geçirilen 

facialar her kesin kalbinde unutulmaz bir tesir hâsıl etmiş. 

Belediye dairesinin önü, yüzlerini sımsıkı kapamış, kemersiz 

çarşaflı, yalın ayak kadınlarla dolu. Bunlar açlıktan şikâyet 

ediyor, belediyenin merhametine sığınıyorlar. Ötede iki üç 

sarıklı, kuyularda bulunmuş bir naşı yüksek bir taş üzerine 

koymuşlar, ellerinde kazmalar mezar kazmakla meşguller. Ne 

hazin manzara! Karlı dağlar menekşe sisler altında siliniyor, 

akşamın karanlıkları ovalara yayılıyor. 

*** 
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Erzurum 6 Mayıs 

Erzincan, ıssızlığıyla kalbe kasvet veriyor. Bu yangın 

yerlerinden bir an evvel kurtulmak adeta bir saadet. Yola 

çıktığımız zaman, açlık manzaraları, sefaletler, Ermeniler 

tarafından kesilmiş başlar, parçalanmış vücutlar bir türlü 

gözümüzün önünden gitmiyor. Erzincan ovası, karlı dağlar 

arasında, kurumuş otları, sararmış dikenleri, çıplak [32] 

söğütleriyle nihayetsiz ve vasi’ yollardan kalkan tozlar 

göğüsleri tıkıyor. Hiçbir güzellik, hiçbir çiçek kalbe ferah 

vermiyor. Ovanın iki tarafına doğru yükselen, karlı dağlarla 

nihayetlenen meyiller üzerinde büyük büyük köyler var. Fakat 

bunlar çıplak ve siyah ağaçlarıyla cesim lekeler teşkil eden 

yangın yerlerinden başka bir şey değil. Yanmamış, yıkılmamış, 

kırılmamış hiçbir şey yok. Her taraf ıssız.  

Bu bağların sahipleri, bu köylerin sakinleri nerede!  

Sükut.  

Rüzgâr uzun yollar üzerinde tozlar kaldırıyor, kargalar iri siyah 

vücutlarıyla çıplak ağaçlar üzerinde düşünüyor. Sağda Fırat 

sesiz ve sakin akıyor. 

Halil Ağa hanları önünde bir kıta çadırlarını kurmuş, geceyi 

orada geçirmeye hazırlanıyor. Hava soğuk. Fırat kayalık 

geçitler sokuluyor, dar ve yüksek boğazlardan titretici bir 

rüzgâr esiyor. Artık güzel Fırat’ın sesini işitiyoruz. Uzun ve tatlı 

bir çağıltı, kayalara çarparak, taşları sürükleyerek, tepelere aks 
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ediyor. Tenha yollarda bizlerden başka kimse yok. Bu tatsız 

yolculuktan bitabız. Arabadan indik. Kayalardan atladık. 

Kumlar arasında koşan, köpüren, insanı kopup götürecekmiş 

gibi kalpte korkular peyda eden suyun kenarına geldik. Fırat’ta 

yüzlerimizi yıkadık. Hava kararıyor. Biraz ötede, Fırat’ın 

coşkun zamanlarda geçtiği, şimdi çakıllardan mürekkep geniş 

izler bıraktığı yerlerde, iki köpek, bir adam ölüsü bulmuşlar, 

yemekle meşguller. Zavallı adam, çorapları bir tarafta, 

gömleği parçalanmış, başı kopmuş, vücudu hurdahaş olmuş. 

Morarmış, çürümüş bir vücut, deşilmiş bir karın çakıllar 

üzerinde yatıyor. Feci manzara! Bu cinayet kalbe dehşet 

veriyor. Her taraf mahvolmuş. Şiddetli bir gök gürültüsü 

yüksek kayalar üzerinde korkunç akisler peyda ediyor. [33] 

Geceyi Bican’da geçireceğiz. Bican’a geldiğimiz zaman,  ortalık 

iyice karardı. Köyün harabeleri arasında, yanmış evlere sığınan 

yolcuların ateşleri görülüyor. Yatacak, barınacak hiçbir yer 

yok. Köyün yangın yerlerine girdiğimiz zaman etrafıma 

baktım. Ufak bir kız başı yolun kenarına yuvarlanmış, oyuk 

gözleri, sırıtmış dişleriyle karanlıklar içinde ağlıyor gibiydi. 

Bican ufak ve harap bir köy. Sabah güneş bayırların 

çimenlerini yaldızlıyor. Parlak ve siyah tüylü sığırcıklar, yanmış 

direkler, yıkılmış duvarlar üzerinde ötüyor. Bu tatlı ve rakik 

nağmelerden başka harabeleri şenlendiren hiçbir seda, hiçbir 

hareket yok. Yollar, evlerin içi, hep atılmış fişek kovanlarıyla 

dolu. Karlar henüz erimiş. Çayırlarda sarıçiğdemler, ince ve 

yeşil yapraklar arasında gülüyor. Bican ile Mamahatun 

arasındaki yol, yeşil bir ova ortasında.  
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Yolun sağında dereler bize refakat ediyor gibi. Yüksek 

tepelerin soğuk rüzgârları buralarda yok. Mavi ve berrak bir 

semada beyaz bulut yığınları yaldızlı kenarlarıyla yayılıyor. 

Köroğlu tepesi sivri ve mahruti kayalarıyla maviliklere doğru 

yükseliyor. Yollar tenha. Bazen köylerine dönen yolcuların, 

öküzlerini çayırlara salmış, kağnılar üzerinde çocuklarıyla 

beraber ot yedikleri görülüyor. Bu beldelerin en büyük 

düşmanı açlık, köpekler bile mezarlar yeni gömülmüş ölülerle 

karınlarını doyuruyorlar. 

Kötür köprüsü geçildikten sonra Mamahatun sırtın kenarında 

görülmeye başladı. Ruslar derenin kenarına istihkâm parkı 

yapmışlar. Park, aleti ve malzemesiyle kâmilen duruyor. 

Akkoyunlu padişahlarının bu latif beldesi, camii, türbesi, 

hamamı, hanı, muntazam ve yüksek binalarıyla tahrip edilmiş. 

Cephaneler camiye doldurulmuş. [34] 

Ermeniler Camii de berhava etmişler. Bu tarihi binanın cesim 

köşeleri birer taş parçası gibi bir tarafa atılmış. Cami tamamen 

yıkılmış, mahvolmuş. Patlamamış topçu cephanesi, bağlarla 

fişekler, arabalarıyla cephaneler, yığınlarla duruyor. Hamam 

ve türbe esasen harap, bütün Mamahatun’da kâgir han ile 

türbeden başka nispeten tahrip edilmemiş bir bina yok.  

Türbe geniş ve alçak bir kule şeklinde, kapısının Selçuki 

tarzındaki tezyinatı, kufi yazıları gayet zarif, asıl türbe içeride 

mahruti kubbeli ufak bir dairede. Ruslar burayı telgraf merkezi 

yapmışlar, sonra alet ve malzemesiyle birlikte yakmışlar. 

Yanında büyükçe bir İslam Mezarlığı görülüyor. Burası 

Mamahatun’un yüksek bir noktası, aşağıda, evler arasında, 
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kavaklar altından ufak bir dere akıyor, istihkâm parkı önünden 

geçen sulara karışıyor. Ermeniler Mamahatun’da yüzlerce 

insan telef etmişler. Parkın yanındaki çukur Türk naaşlarıyla 

dolu. 

Mamahatun’dan Karabıyık’a kadar olan mesafe can sıkıcı. 

Çorak ve ıssız tepeler çıkılmakla bitmiyor. Burada, bize refakat 

eden, sularının zemzemesi, akışlarının güzelliğiyle ruhumuzu 

ferahlandıran dereler de yok. Taşlık ve çıplak yollar yürümekle 

bitmiyor. Hayvanlar duruyor, kalp imkânsızlık içinde mahzun 

oluyor. Bazen, kayalar arsında iki keklik seke seke kaçıyor, 

bazen ovalardan yolumuzu gösteren, kan ter içinde alil bir 

kadının bir lokma ekmek için yüzünü kapatarak bitap ve bi-

mecal yalvardığı görülüyor. Bu ıssız tepeleri şenlendiren, 

sesler, tarla kuşlarının nağmeleri. Ruslar buralarda hayli 

çalışmışlar, dekovil hattı için kâgir köprüler hazırlamışlar, 

dekovilin geçeceği yolu bile tanzim etmişler. 

Yeniköy’e yaklaştığımız zaman, daha ziyade 

ilerleyemeyeceğimizi akıl ettik. Geceyi Karabıyık’ta geçirmek, 

ertesi gün Erzurum’a [35] karanlık basmadan girmek, 

Yenigün’den at tedarik etmek lazım. Köye bir iki muhacir 

gelmiş, onlarda aylardan beri ekmek yüzü görmemiş. 

Beygirlerimiz bir adım bile ileri gidemiyor. Nihayet faytona 

öküz koşmaya mecbur olduk. Ortalık iyice karardı. Derelerden 

kurbağa sesleri işitiliyor. Gecenin bu korkunç saatlerinde 

nereye gidiyoruz?  
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Öküzlerin sahibi Kadir Ağa, ihtiyar, aksakallı, kısa boylu bir 

adam. Zavallı adam hiçbir menfaat, hiçbir hayır mukabili 

olmayarak uykusunu ve rahatını feda etmiş, çoluğunu 

çocuğunu bırakmış, bizi gece yarısı Karabıyık’a kadar 

götürmeye kalkmış. Hava gayet soğuk, dağlar, bayırlar, hatta 

yolun beş on adım ilerisi görülmüyor. Kadir Ağa’nın 

rehberliğine itimat ediyoruz. Gece yarısını bir saat geçti. 

Birdenbire, geniş bir binanın önünde durduk. Karabıyık 

burasıydı. Köpekler havlıyor. Bir hanın harap adasında geceyi 

geçirdik. Sabahleyin uyandığımız zaman sığırcıklar tatlı tatlı 

ötüyor, güneşin ziyası camsız pencerelere kapatılan pöstekiler 

arasından yattığımız odayı aydınlatıyor. 

*** 

Karabıyık’tan Ilıca’ya kadar yol gayet muntazam. Ruslar yolu 

mükemmel bir hale koymuşlar. Zaten Erzurum’a kadar yollar 

kâmilen tamir edilmiş. İcabında kullanmak üzere yolun iki 

tarafında kırılmış taşlar bile muntazam kümelerle hazırlanmış. 

Ilıca’ya yaklaşıldığı zaman, Erzurum müdafaası için yapılan tel 

örgüler görülüyor. Yollar ıssız. Bazen, kenarlardaki 

hendeklerde kesilmiş başlara, koparılmış ellere ve ayaklara 

tesadüf ediliyor. Yarabbi! Buralarda ne cinayetler irtikâp 

edilmiş! Şimdi insandan eser görülmüyor. 

Ilıca, muntazam ve büyükçe bir köy, Erzurum ovası buradan 

başlıyor. Ovanın solunda kalan köyler kâmilen harap. Ilıca’nın 

[36] hamamları muntazam ve latif. Suyu o derece sıcak değil. 

Ermeniler en ziyade burada mezalim yapmışlar. Çoluk çocuk, 
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kadın erkek, köyün sakinesinden birçoğunu öldürmüşler. 

Köyde tek bir nüfus bile kalmamış. Ilıca’dan sonra, Erzurum 

muazzam camileri, müteaddit minareleri ve yüksek binalarıyla 

görünüyor. Erzurum ovası geçilmekle bitmiyor. Şehre giden 

düz ve muntazam yol ovanın ortasından geçiyor. Yolun 

kenarındaki köyler tahrip edilmiş. Ovanın etrafı yüksek, siyah 

ve karlı dağlarla muhat, bir tarafta güneş parlak ziyalarıyla, 

ovadan geçen suları yıldızlıyor, öbür taraftan hava şiddetle 

kararıyor. Siyah bulutlar, korkunç devler gibi, dağ başlarına 

koşuyor. Erzurum’un sağında, karanlık bir boğaz var. Kara bir 

bulut boğazı kâmilen kapatmış. Dante’nin cehennem sahnesi 

de ancak bu kadar korkunç olabilir. Bazen bu simsiyah bulutlar 

arasında beyaz buluttan damarlar peyda oluyor, gök gürlüyor, 

seller gibi yağmur yağıyor. Ovanın bir tarafı bahar, bir tarafı 

kış, Erzurum’a kadar olan mesafe kat kat tel örgüleriyle 

çevrilmiş, siperlerle tahkim edilmiş. Ilıca’dan Erzurum’a 

varabilmek için saatlerce mesafe kat etmek lazım. Şehre 

İstanbul kapısından girdiğimiz zaman ortalık birdenbire 

karardı, müthiş bir dolu şiddetle yağmaya başladı. Birkaç 

dakika içinde sokaklar ve damlar bembeyazdı. Arabadan 

inerken paltolarımıza toplanan nohut büyüklüğünde doluları 

silkiyorduk. Karşıda Palandöken dağının beyaz tepeleri, 

semanın donuk mahiyetine yükseliyor, kümelerle kargalar 

kavaklar etrafında uçuşuyordu. 

*** 
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Erzurum 9 Mayıs 

Sabahleyin uyandığımız zaman, akşam yağan dolular kâmilen 

erimişti. Hava o kadar güzel güneş o derece yakıcı ki, 

arkalarımızdaki [37] paltolar bile ağır gelmeye başladı. Fakat bu 

da muvakkat, Erzurum’da kaldığımız dört beş gün zarfında, 

havanın bir gün olsun akşama kadar soğuk veya sıcak olduğu 

görülmedi. Sabahleyin güneş acıyor, akşam şiddetli bir yağmur 

başlıyor, gece ortalık bembeyaz görünüyor. Bu tebdiller 

ortasında, hiç değişmeyen, bekâretini ve beyazlığını daima 

muhafaza eden bir yer var: Palandöken Dağı.  Erzurum, bu 

beyaz dağın eteğinde, muazzam camileri, latif minareleri, 

yüksek binaları, karga yuvalarıyla dolu yüksek kavaklarıyla 

cesim bir harabe, zihne durgunluk verecek bir yangın yeri. 

Şehrin mamuriyeti, enkaz ve duvarlarla, kalan binalardan 

anlaşılıyor. İki katlı kâgir evleri sırf Erzurum’a has bir tarz 

mimaride. Üst kat alelekser şahnişin tarzında çıkıntılı yapılmış, 

alt kısımları zarif doğramalarla tezyin edilmiş. Binaların bir 

kısmı gayet metin kâgir, bir kısmı adi kerpiç. Bazı evlerin 

kapıları açılmış, içeridekiler görünmemek için kafesler 

koymuşlar. Erzurum kadınları, hatta mini mini kızları, 

tesettüre son derece riayet ediyorlar. Ekseriya caddelerde, 

mahalle aralarında, kırmızıçizgili, bazen ipekli, ince hilali 

çarşaflar içinde alaca esvaplar, yeşil ve kırmızı güllü şalvarlar 

giymiş hanımların misafirliğe gittikleri görülüyor. Esnaf bile 

irfan sahibi. Onların size iltifat için bir;  

-“Beyim, gözün üstüne gele” 
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deyişleri var ki, bu basit cümlelerdeki teslimiyetkarane ve 

samimane edalarına karşı Anadolu’nun bu serhat halkına 

kalben bir hürmet beslememek gayri kabil. Rus istilası 

karşısında silahsız yaşayan, Ermeni mezalimine, çocuklarını, 

erlerini,  hatta kadınlarını kurban veren, işte bu halk. [38] 

Erzurum, bir harabe gibi. Camiler, ambar vazifesi görmekle 

kurtulabilmiş. Mamafih bunların da müstesnası var. Lala 

Mustafa Paşa Camii, Mimar Sinan’ın bu güzide eseri, bütün 

tezyinatından mahrum. Pencerelerinin etrafını süsleyen 

rengin çiniler bile sökülmüş. Erzurum’un bu kısmı kâmilen 

harap. Hükümet dairesi, miri emakin (resmi binalar) 

dumandan simsiyah kesilmiş, korkunç birer iskelet halinde, 

dört duvardan başka bir şey değil. Kilise meydanı civarı, İslam 

mahalleleri yıkılmış ve yakılmış. İdadi mektebi tiyatroya tahvil 

edilmiş. Çarşı içlerinde Ruslardan kalma, üzerlerinde Rusça 

yazılar, sinema mahalleri var. Çeşmelerin hemen kâffesine 

numaralar konmuş. İçilecek ve içilmeyecek sular ayrılmış. 

Erzurum’un memba suları o kadar latif ki, bu çeşmelerden su 

içmeye bile lüzum yok. 

Çarşıların bir kısmı açık, bir kısmı kapalı, kahveleri ve 

dükkânları oldukça kalabalık, satılan şeyler hemen kâmilen 

Rus emtiası, çay, biber, hardal, kola mebzul ve ucuz. Ahali 

henüz yerlerine avdet etmemiş. Mevcut nüfus ancak on bin 

kişiyi tecavüz edebiliyor. Erzurum, Ruslar tarafından mühim 

bir üssül-harekât ittihaz edilmiş. Şehre pek çok emtia 

getirilmiş. Rus zabitleri aileleriyle birlikte Erzurum’a 

yerleşmişler. Eğlenceler, tiyatrolar, sinemalar hiçbir şey eksik 
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değil. Rusların çekilmesi üzerine şehir kâmilen Ermenilerin 

elinde kalmış. İşte bütün zulümler, yangınlar ve facialar o 

zaman başlamış. Yalnız Erzurum sokaklarında toplanan İslam 

naşı dört bini mütecaviz. Evlere doldurulup yakılanlar, yol 

yaptırılmak bahanesiyle uzaklara götürülüp öldürülenler bu 

hesaba dâhil değil. Erzurum’da yakılan binalar hesapsız. 

Mart’ın dokuzunda çekilen Ermeniler hemen her tarafı 

yakmışlar, yıkmışlar, icap ettiği zamanda müdafaa etmişler. 

Taş hanların üzerindeki mermi yaraları bu müdafaanın son [39] 

eserleri. Daha ziyade müdafaada bulunamayacaklarını 

anladıkları zaman peşlerinde ölüm ve ateşten mürekkep bir 

harabe bırakarak kaçmışlar. Feci intikam. 

Erzurum, geniş ve yeşil ovaya nazır, cazibeli bir şehir. Uzun 

kavakları karga yuvalarıyla dolu. Bazen bir kavakta on ikiyi 

mütecaviz yuva var. Yuvalar adeta minare şerefelerini 

andırıyor.  

Şehirde Ruslardan biraz esir kalmış. Bunlar Erzurum kalesinin 

müdafaasına memur Rus zabitleriyle genç zevceleri. Esaret 

hayatını hoş geçirmek için her türlü eğlencelerden istifade 

ediyorlar. Parlak semaverleri, çayları, kitapları gazeteleri, Rus 

malı mecmuaları, musiki notaları, hiçbir şeyleri eksik değil. Bu 

ufak zümre, harap yangın yerinde medeni bir hayatın cüzi ve 

nakıs vasıtalarıyla vakit geçirmeye çalışıyor. Geceleri 

toplanıyorlar, ellerinde keman, mandolin, balalayka, latif Rus 

havaları çalıyorlar. Çaykovski’nin güzide parçaları Erzurum’un 

matemler görmüş, yanık kalbinde birer mersiye tesiri hâsıl 

ediyor. 
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Erzurum, yaralanmış bir kahraman gibi. Asırlardan beri 

Osmanlı serhatlarını bekleyen, tarihimize şan ve mefharet 

sayfaları ilave eden güzel belde, şimdi büyük bir felaketten 

kurtulmuş, yaralarını tedavi ile meşgul bir insan vaziyetinde.  

Osmanlıların asırlardan beri yaptıkları abideler ve camiler 

yanmakla bitmemiş. Bu binalar ne muhasaralar görmüş, ne 

kahramanlıklara şahit olmuş!  Selçuki tarzında yapılan 

camilerden Ulu Cami ile Eski medrese Camii Erzurum’da 

Osmanlılardan evvel yaşayan Türklerin son yadigârları. Eski 

Medrese Camiinin kırmızı tuğla üzerine mavi çinileriyle 

müzeyyen minaresi nefis bir eser. Evliya Çelebi’nin:  

-“Bu minareler kaşi-i çini ve hurşid gibi bin-i Âdem hıyrelenir” 

(İran’ın Kâş şehrinde yapılan çini, güneş gibi insanın gözünü 

kamaştırır)  

demesi pek doğruymuş.  

Kapısı mihrap şeklinde, iki tarafında gayet zarif çifte [40] kartal 

resimleri var. Bunlardan sol taraftaki resim harap olmuş, 

kaidenin üst çerçevesi kırılmış. Osmanlı devrine ait camiler ve 

çeşmeler Erzurum’da pek mebzul. Camilerin harap 

şadırvanlarından gümüş gibi sular akıyor. Selim-i Sani devri 

ümerasından Murat Paşa Camii ile Lala Mustafa Paşa Camii 

Osmanlı mimarisine birer numune. Murat Paşa camiinin kapısı 

üzerinde şu kitabe var. 

 

 



 
53 

 

“SELAMÜNALEYKÜM TIBTÜM FEDHULUHA HALİDİN. 

AMMERA HAZEL-MESCİDEL-ŞERİF-VEL-CAMİİL-MÜNİF. Fİ-

ZAMANİL-KUDÜM 

HAKAN-UL-ARAB VEL-ACEM VER-RUM 

SULTAN-I SELİM İBNİ SULTAN SÜLEYMAN HAN 

MEDDE-L- HİLAFETİ İLA AHİRİ-D-DEVRAN 

EL-EMİRİL-KEBİR-MURAD PAŞA YESSERALLAHU MA YEŞAHU 

Fİ TARİHİ YUKBALULAHİ ANHU BİKABULİ HURRİRE Fİ SENE 

981” 

 

Lala Mustafa Paşa Camii, harap çinileriyle yine letafetini 

muhafaza ediyor. Osmanlı padişahları Erzurum halkının 

cesaretini, serhat muhafazasındaki gayretini daima takdir 

ederlerdi. Bu sebepten Erzurum ahalisini tekâliften af ederler, 

bu güzel beldeyi kuvvetlendirmek Osmanlılığın şarkta mühim 

bir üssül-harekesi makamına koymak isterlerdi. Hatta Sultan 

Mehmet Rabi’ Erzurum ahalisini birçok tekâliften af etmiş, bu 

bapta verilen hükmü şerif, Lala Mustafa Paşa Camii kapısının 

sağ tarafına güzel bir nesih hatla kazdırılmış. Hükmün sureti 

şu: 
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FERMÂN-I CİHAN-MUTA’-İ ŞEHRİYARÎ VE YARLIĞ-I BELÎĞ-I TÂCDARÎ 

VE EMR-İ ŞERÎF-İ HAZRETİ HUDAVENDİGÂRÎ, FÂTİH-İ GİRİD, EL-

GAZÎ EBU’L-FETH VE’N-NASR SULTAN MUHAMMED HAN 

EÂNEHU’LLÂHU’L-MELİKÜ’L-MÜSTE’ÂN HÜKMİYLE YAZILMIŞTIR. 

İBTİĞAEN Lİ-MERDÂTİ’LLÂHİ TA’ÂLÂ VE İHYAEN Lİ-SÜNNET-İ 

RESÛLİ TA’ZÎMEN, LİEMRİ’LLÂHİ TA’ÂLÂ VE ŞEFKATEN. ‘ALÂ 

HALKIHİ HÜKM-İ CİHAN-MUTA’ VE FERMÂN-I HÜMAYÛNUM 

OLMUŞTUR Kİ: EYÂLET-İ ERZURUM’DA VÂKI’ OLAN BİD’ATLERDEN: 

BULGUR VE GENDÜME TEKLİFİ VE HİLAF-I ŞER-İ VE KANUN 

İSBENÇELERİNDEN ZİYADE ALINAN AKÇA VE ÖŞR VE BEHREYİ EDÂ 

EDÜP VEYA ASLA ZİRAAT ETMEYEN EKRÂD TÂYİFESİNDEN 

PERAKENDE NÂMINA ALINAN AKÇA VE RE’ÂYÂ’DAN ODUN TEKLİFİ 

VE RESM-İ KIŞLAK VE OTLAK TEKLİFİ VE MESARİF AKÇASI VE 

ATLARI KIŞLAYA [41] VERMEK TEKLİFİ VE SALYÂNE-İ ŞA’ÎR VE 

DEVELER BESLEMEK TEKLİFİ. VE PAŞA TEVÂBİ’İNE KARYELERİ KIŞLA 

TA’YÎN ETMEK RESMİ VE KONAK AKÇASI. VE ‘ÂDET-İ AĞNÂM-İ 

MİN-GAYRİ ĞANEM VE SALYÂNE-İ SAMAN VE YAĞ TEKLİFİ. VE 

POST TEFTİŞİ VE KİLİSE VE BEYNAMAZ TEFTİŞİ. VE BEZ VE İPLİK 

AKÇASI VE BEDEL-İ ĞILMAN MENZİLE BAĞLANDIKTAN SONRA 

TEKRAR BEDEL-İ ĞILMAN AKÇASI. VE KIL VE TIRPAN AKÇASI VE KAR 

VE DEVE AKÇASI İŞBU ZİKR OLUNAN YİĞİRMİ ÜÇ ‘ADED RESİM 

TEKLİFİ MEN’ VE REF’ETTİM. MİN BA’D EYÂLET-İ MEZBÛREYE VÂLİ 

OLANLARDAN VE SÂİR HÜKKÂMDAN, HER KİM BU MEZBÛRATIN 

BİRİN AHZ U TALEB EDERSE ALLAH’IN VE RESÛLÜN LÂ’NETİ, 

ÜZERLERİNE OLSUN. EVLÂD-İ EMCÂDIMIZDAN, VÜZERÂ-İ ‘İZÂM VE 

VÜKELÂ-İ KİRÂMDAN HER KİM DEVLET-İ ‘OSMANİYE’DE BU ZULÜM 

VE BİD’ATLERE RIZA VERİRSE, FE’ALEYHİM LA’NETU’LLÂHİ VE’L-

MELÂİKETİ VE’N-NÂSİ ECMA’ÎN. FÎ GURRE-İ MUHARREMÜ’L-

HARAM Lİ-SENE İHDÂ VE SEMANÎN VE ELF (1MUHARREM 1081), 

KETEBEHU ÖMER.” 
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Erzurum, ecdadımız tarafından layıkıyla tahkim edilmiş. Kalesi, 

balyemez topları, kuleleri, kale içinde eski paşaların 

beylerbeyinin sarayları, Tekeli Paşa kasrı, Tayyar Mehmet 

Paşa kasrı, Küçük Abaza Paşa sarayı, gayet meşhurdu. 

Medreselerinden ilim ve marifet erbabı yetişirdi. 

Erzurum’un mesireleri latif kavaklar ve söğütleriyle 

müzeyyendir. Suları tatlı zemzemelerle akar, ovada Fırat’ın 

feyyaz membaları güneşin ziyaları altında parlar. Erzurum 

feyyaz ve bereket yeri, hakiki bir Osmanlı şehriydi. Harabesi 

bile tatlı hatıralar uyandıran kalesi, bir zamanlar kahramanlık, 

şecaat ve besalet makarrıydı.  

Revan’ı fetheden toplar orada dururdu. Tebriz kapılarında, 

Eğrili Dağı önlerinde, tımar defterdarlarının, alay beylerinin, 

çeri başlarının, yeniçeri ve tımar erbabının dolaştıkları 

görülüyordu. Erzurum’da yaşayan topçular, cebeciler, dergâhı 

Âlî yeniçerileri hep seçilmiş efrattandı. Kalesinde iki bin beş 

yüz kul, dizdar ve ağaları bulunurdu. Sultan Murat Rabi’ 

balyemez topları Tebriz kalesi önünde şehrin müdafaasına 

tahsis edilmişti. Abaza Paşa [42] Burada isyan etmişti. Çerkez 

Mehmet Paşalar, Dişlenk Hüseyin Paşalar, Demirkazık Halil 

Paşalar, hep bu kale önünde çarpışmışlar, Abaza’yı alt etmek 

için gayret göstermişlerdi.  

Burası Osmanlı ordularının durağı, mertler ve dilâverler 

yatağıydı. Erzurum paşası, Kafkas hudutlarının fedakâr bir 

muhafızıydı. Uzun, göz erişemeyecek derecede geniş ovalar 

çayırlarla bezendiği, Fırat membaları sarı ve kırmızı 

çiçekleriyle kışın soğuk günlerini unutturduğu zaman, bu 
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ovalarda binlerce kahramanlar hazırlanır, atlar yayılır, dualar 

dalgalanır, başlar yüksek serpuşları, al ve yeşil bayraklarıyla 

kaleler önünden at oynatarak giderlerdi. 

Erzurum, Erzurum! Sen ne şanlı, ne azametli günler 

geçirmiştin. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
57 

 

 

 

Kars 10 Mayıs 

Sabahleyin, koyunlar evlerin tamlarında otlarken, keskin bir 

şimendifer sedası Palandöken dağlarına aks etti. İstasyon 

kalabalık. Askerler, toplar, cephaneler, telsiz telgraf 

makineleri, Kars’a, Gümrü’ye yeni ilhak olunan memleketlere 

gitmek için bekliyorlar.  Güneşten ve soğuktan kararmış 

yüzler, parlak üniformalar, kalpaklar, sakallı ve şalvarlı 

adamlar istasyon önünü, lokomotifin yanlarını dolduruyor. 

Tren, şiddetli bir çığlık kopararak yürüdü. Bu seda Erzurum’un 

karlı efkârına asırlardan beri aks etmemişti! 

Bayırlar çıkıyor, dağlar aşıyor, Pasin ovasına doğru ilerliyoruz. 

Buralarda bahardan, yeşillikten, ağaçtan, çiçeklerden eser 

yok. Soğuk bir hava, çıplak tepeler, karlı dağlar, muntazam 

yollar, kırılmış taş yığınları. Başka bir şey görülmüyor. Pasin 

ovası, geniş, vâsi, ıssız bir çöl gibi. Ovanın etrafındaki köyler, 

çıplak kavaklarıyla harap ve metruk, insandan mahrum, 

renksiz bir toprak [43] yığını halinde.  

Bu uzun mesafeler üzerinde Hasankale’den başka muntazam, 

nazarı dikkati calip nokta yok. Nefi’nin bu güzel vatanı, yüksek 

bir kalenin solunda büyük bir kışla, üç dört minare ile kâgir 

binalar ortasında nazar dikkati celp ediyor. Uzun Hasan’ın 

hatırasını saklayan bu güzel kale Fatih Sultan Mehmet’in 

Osmanlılara şan ve mefharet yadigârıdır.  
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Hasankale, o zamanlar şark seferlerinde büyük bir 

ehemmiyete haizdi. Osmanlı paşaları, tuğları ve âlemleriyle 

kalenin eteğinden geçerlerken kale donanır, kırk dört karış 

Sultan Süleyman topları atılırdı. Paşaları karşılamaya gelen 

serdarlar, kethüda pirleri, çeribaşılar, alay beyleri muhip bir 

kafile teşkil ederlerdi. Kale, cesim bir kayanın etrafına 

muntazam bir surette çekilmiş yüksek bir duvarı andırıyor. 

Evliya Çelebi’nin tarifi veçhiyle:  

-“sahraya göğüs vermiş mehtaplı Kehkeşan’a benzer bir kale-İ 

hüsn-dar sengin-bünyad”  

Revan fatihi Sultan Murat Rabi’ burada yüksek bir kasır 

yaptırmıştı. Kalenin muhiti altı bin adımdı. Camilerinin en 

nefisi Süleyman Han camiiydi. Civarında yedi kadar ılıca vardı. 

Şimdi üstü kapalı iki büyük ılıca görünüyor. Ilıcalarının suyu cilt 

hastalıklarına faydalıymış. Ilıcaların yanındaki köprü üstünde, 

her nereye bakılsa suların kaynadığı görülüyor. Ilıcanın 

etrafında, köprü direklerinde kümelerle sığırcıklar sesleriyle 

ovaların sükûnunu şenlendiriyorlar. 

Hasankale civarı sevimli bir manzaraya haiz. Biraz ötede 

Bingöl dağlarının sümbüllerinden, gül ve reyhanlarından 

kökler getiren Aras suyu akıyor, çayırlar ortasında gümüş 

parıltılarla dağların sisli eteklerine karışıyor. Suyun üzerinde, 

Çoban köprüsü muntazam bir surette bina edilmiş. Ruslar bu 

havalide yollara bilhassa ihtimam vermişler. Erzurum’dan 

Sarıkamış’a muntazam bir sahra hattı yapan Ruslar, yolu da 

mükemmel surette tamir ettirmişler.  
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Hasankale [44] önlerinde, yol tamirine sarf edilmek üzere 

kümelerle taşlar kırdırılmış. Bu kümeler bazı yerlerde yedi 

sıraya baliğ oluyor. Hat boyunca gayet zarif, Rus tarzında, 

balkonlu, kâgir, damları saçtan, kırmızı boyalı, zarif istasyonlar 

var. Önlerinde, çivit mavi renkte iri lüks lambaları, kırılmış, 

parçalanmış bir halde yerlerde yatıyor, telleri uzun bir direk 

ucunda sallanıyor. İstasyonların kimi bitmiş, kimi yarı kalmış. 

Bazıları Rusların ricatı esnasında yakılmış. Horasan 

istasyonunda, kaliteli vagon, lokomotif ve demir malzeme 

mevcut, istasyon, genişliği ve intizamı cihetiyle en 

mükemmellerden madud. Solunda bir göl, civarında Rus 

zeminlikleri. Uzakta, karları erimeye başlayan Akçıl dağlar, düz 

bir ova, manzaraya başka bir halâvet veriyor. Parlak bir güneş 

altında tarla kuşları, pür şevk ve şetaret ötüyor, birkaç dakika 

sonra müthiş bir dolu, şiddetli bir yağmur bu ahengi ihlal 

ediyor. 

Horasan’dan sonra Karauğan istasyonu mühim bir nokta teşkil 

ediyor. Karauğan’dan Sarıkamış’a kadar yol gayet latif. 

Köpüklü derelerin çağıltısı, yüksek ve yeşil dağlar, muntazam 

köprüler var. Arazinin bir kesimi Ruslar tarafından ekilmiş, 

bazı noktalarda geniş ve cesim kafesler, sıravari dikilmiş 

kazıklar görülüyor. Bunlar şimendifer hattını tipilerden, kar 

yığınlarından muhafaza için konulmuş. Fakat hat yarmalara 

pek yakın geçtiği için, kaymalarla, tahriplerle yolun kapanması 

tehlikesi daima mevcut. Bu gibi tehlikeli yerlerde odunlardan 

nöbetçi kulübeleri yapılmış. Hattın münhanileri gayet sivri. 

Buralarda hızlı geçildiği nokta yerde vagonların yoldan çıkması 

ihtimali var. Bu felaketi iki defa nefsimizde tecrübe ettik. 
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Hususuyla yolun çamurlarla, kayalarla kapanması büyük bir 

musibet. Hatta üç metrelik bir yar bu suretle kapanmıştı, yüz 

kişi çalıştırmak sayesinde tam altı saat, bu ufak mesafe 

üzerindeki çamurları attırmaya muvaffak olamadık. [45] 

Sarıkamış’a yaklaşıldıkça, Soğanlı silsilesinin güzelliği kendini 

gösteriyor. Bu arazi kâmilen çamlık. Fakat çamları, renk, boy, 

zarafet cihetiyle Zigana dağlarındaki kadar mükemmel değil. 

Renkleri bile solgun. Şimendifer çamlar arasına girdikçe, 

ormanın güzelliği artıyor. Bazen düz, yeşil, sarıçiçeklerle 

müzeyyen bir ova ortasında sular saf ve berrak akıyor, batan 

güneşin pembelikleri su birikintileri üzerinde cazip ve seyyal 

akisler bırakıyor. Bazen cesim köyler, etraflarında binlerce, 

yüz binlerce kereste yığınları görülüyor. Şimendifer bu yığınlar 

arasından üç saat gidiyor, insan bu say’ ve sürat ortasında 

şaşırıyor. Bu kadar yığın kereste arasında Ruslar ancak bir iki 

küme yakabilmişler. Onların da siyah izleri, muntazam istifler 

arasında görülüyor. 

Akşam oluyor. Orman, karlı tepeleri, eteklerine doğru inen 

siyah çamlarıyla adeta bir İsviçre manzarası irae ediyor. Sol 

tarafta, karlı dağların tepelerine koyu mavi bulutlar yığılmış. 

Üzerinde, tozpembesi zemin üzerinde, kamer solgun bir hilal 

şeklinde, hava gittikçe soğuyor. Sarıkamış’a geldiğimiz zaman, 

soğuk tahammül edilemeyecek derecedeydi. 

Sarıkamış geniş bir ova ortasında, vasi’, kulübeler, barakalar, 

muntazam binalar, şimendifer yollarıyla dolu bir yer. Etrafı 

çamlı dağlarla muhat, ortasından geçen yolun etrafında 

ahırlar ve fukara evleri var. Çarşısı muntazam ve kâgir 



 
61 

 

binalardan mürekkep, fakat kâmilen yakılmış. Çarşısının 

yanında adi barakalar var. Üzerlerindeki çividi renginde mavi 

yazılardan buraların fotoğrafhane olduğu anlaşılıyor. Çarşıdaki 

tiyatro ve sinema da yanmış. En güzel binaları, zarif ve parlak 

kilisesi, saç damları kiremit renginde bu yalı evleri, dağların 

çamlı etekleri altında ve yükseklerde Rus zabitlerinin ailelerine 

[46] mahsus balkonlu, hep bir modelde, zarif ve yüksek kâgir 

binalar. Salip-ahmer (Kızılhaç) hastaneleri de bu binaların 

yanında. 

Sarıkamış’tan itibaren Kars’a kadar geniş bir ova imtidat 

ediyor. Ovada muntazam bir şimendifer hattı ile geniş ve 

güzel bir yol var. Sarıkamış civarındaki ova göz alabildiğine 

yeşil ve cazibeli. Ovanın uzak ufuklarında çamlı dağlar, geniş 

yeşilliklerinde, elinde kırbaç, başında papak, atını levendane 

oynatarak koşan Çerkezler ve Azerbaycanlılar görülüyor. Bu 

güzel yaylaların Osmanlı ellerine geçmesi onların adeta şevk 

ve sürurunu arttırmış. Simalarında bir sevinç, bir beşaşet 

hissediliyor. Yanımızdan geçerken, ellerini göğüslerine 

götürerek, bıyıkları rüzgârlar altında uçuşarak, Çerkez 

esvapları, gümüşlü kırbaçları, göğüslerindeki savatlı 

fişeklikleriyle size yürekten bir selam verişleri var ki, 

gözlerinde adeta şu hisler okunuyor: 

"Artık kavuştuk. Bu yerler yine bizim oldu, yine eski muazzez 

hatıralarımızla yaşayacağız. Rus idaresini, asırlardan beri 

Osmanlılığa musallat olmuş, fakat bu gün ortadan kalkmış bir 

felaket gibi sayacağız"  
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Kalbimiz bu tatlı hislerin tesiriyle mesut olurken, o atını 

mahmuzluyor, yeşil ovanın düz yollarında levendane turlarla 

uçup gidiyor. 

Sarıkamış ovası at ölüleriyle dolu. Aç köpekler, ölüleri yemek 

için başına üşüşmüşler. Taaffün etmiş etlerini yiyenler 

oldukları yere düşüp devrilmişler. Bütün ova ıssız ve tenha. 

Uzakta, yeşil ufuklarda, istasyonların müzeyyen kubbeleri 

görülüyor. Arabacımız, iri papaklı, kısa mintanlı, mavi gözlü, 

sakallı bir Malakan. Güzel Türkçe biliyor. Bütün Rus arabacıları 

gibi, sanatında cidden mahir, yolların haline, köyler arasındaki 

varestelere tamamen vakıf. Fakat saat mefhumu [47] onun için 

meçhul. Vaktini güneşin yüksekliğine bakarak anlıyor. Harp 

umumi felaketi onu da şaşırtmış. Köyü müteaddit defalar 

Ermenilerin ve Kürtlerin hücumlarına maruz olmuş. Bu 

sebepten Türklere karşı memnuniyet gösteriyor: 

"Türk yahşi. Ama Gürcü, Kürt, Ermeni yaman" diyor. 

Civarda yirmi sekiz kadar Malakan köyü varmış. Ahalinin 

kâffesi de kaçmış. Malakanlar, Rusların Protestanları 

mesabesinde. Kiliselerinde haç yok. Köyleri gayet muntazam, 

evleri yolun iki kenarında, damları İsviçre binaları tarzında, 

önleri balkonlu, evlerinin önündeki bahçelerde söğütten 

başka ağaç yok. Bu muntazam köylerin yanında Türk ve Kürt 

köyleri şekilleriyle, sefaletleriyle, büyük bir tezat teşkil ediyor. 

Zavallı Müslümanlar! Bir türlü topraktan çıkamamış, toprağın 

da üstü olduğunu hala anlamak istemiyorlar. 
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Yolun etrafındaki tarlalar kâmilen sürülmüş, hatta ekinler bile 

çıkmaya başlamış. Bazı tarlalarda, başlarında fes, Çerkez 

çocuklarının tarla sürdükleri görülüyor. Her köyde Rusların bir 

hükümet binası var. Binalar kiremit renginde boyalı damları, 

muntazam kâgir duvarlarıyla derhal göze çarpıyor. Yol 

kenarlarında, yolun muhafazasına memur olanlar için yapılan 

beyaz kâgir binalara muayyen mesafelerde tesadüf ediliyor. 

Bu binaların cephelerinde birer kürek ve kazma resmi, 

duvarlarında kurşun yaraları var. 

Sarıkamış’tan Kars’a kadar yol üzerindeki köylerden bir kısmı 

Müslüman, bir kısmı Malakan. Yedikilise Hırsitiyan köyü. 

Burada Çerkezler de sakin. Köy bomboş. Evlerinin kapıları açık, 

pencereleri kırılmış. Sundurmaları samanlarla dolu, ötelerinde 

sepetler, elbise parçaları, ambarlarında arpa, buğday artıkları, 

ahırlarında destelerle hayvan nalları, yemliklerinde samanlar 

ve otlar, samanlıklarında [48] düğenler var. İneklerini, 

buzağılarını bağladıkları ipler alelacele koparılmış. Ufak, kâgir 

ev odalarına bir melal, bir matem, bir acı sinmiş. Aç kediler, 

bitap ve bimecal bahçelerde uyuyorlar. Bizi görür görmez 

ayaklarımıza sürtündüler. Ağlar gibi hazin, acıklı, öksüz bir 

sesle miyavlamaya başladılar.  

Her tarafta, müthiş bir istilanın, korkunç ve acı bir fizarın 

eserleri var. Ermeniler köyleri tahrip etmişler, peşlerinden 

koşan Osmanlılara karşı da yeni bir müdafaa hattı hazırlamak 

için buralarda yaşayan zavallıların ağzından lokmalarını, 

sırtlarından esvaplarını, ambarlarını, erzaklarını almışlar. 

Yollar, buzağı ölüleriyle dolu. Osmanlı takibinden kaçan 
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Ermenilerin sol cenahı bu havaliyi talan etmişler. Talan bu 

güzel köylerin en büyük düşmanı, gözleri açık, boyunları 

uzanmış, masum ve biçare yavrular gibi buzağı ölülerinin yol 

kenarlarında, dere boylarında bi-ruh ve bi-mecal bir yatışları 

var ki, bu masum ölüler karşısında insanın boynu gayri ihtiyari 

bükülmemek, kalbin derinliklerinde acı bir sızı duymamak 

kabil değil. 

Yedikilise’den sonra Karahamza, Selimköy, Benliahmet, 

Viladikars en mühim köylerden ma’dud. Selimköy Malakan 

köyü. Evleri, yol kenarında, yüksek ve sivri damlarıyla gayet 

muntazam. Damlarının uçlarında birer leylek yuvası var. Her 

yuvada bir leylek sükûn ve huzur içinde oturduğu veya tek 

bacağıyla ufukları seyrettiği görülüyor. Rusların kuşlara pek 

merakları var. Hemen nereye gittiyseler yüksek bir direk 

dikmişler, üzerine kuşun biçiminde gayet zarif yuvalar 

yapmışlar. Trabzon’dan Sarıkamış’a kadar bu yuvalara her 

köyde tesadüf olunur.  

Kars’a yaklaştığımız zaman gece olmaya başladı. Şehrin bütün 

muhitine nöbetçiler dikilmiş. Sormadan anlamadan kimseyi 

salıvermiyorlar. Kars havalisinde geniş bir dere, muntazam 

evler [49] zarif bahçeler var, ağaçlar henüz yeşillenmemiş. 

Şehre yaklaştıkça harabe artıyor. Geçtiğimiz sokaklar adeta bir 

yangın yeri. Buraları Ermeniler tarafından tahrip edilen İslam 

mahalleleri, biraz ötede, muntazam bir bahçenin ağaçlıkları, 

demir bir köprü, daha sonra elektriklerle münevver bir şehre 

girdik. Artık Kars’ın içindeyiz. Geniş, etrafı kâgir evlerle 

müzeyyen bir cadde elektrik ziyaları içinde yükseliyor. Her 



 
65 

 

taraf ziya tufanına boğulmuş. Sokaklarda ahaliden kimse yok. 

Bir iki Osmanlı askeri muntazam daireler önünde nöbet 

bekliyor. Ziyadar pencerelerde zabit üniformaları, asker 

başları görülüyor. 

*** 
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Kars 15 Mayıs 

Sabahleyin Kars’ın muntazam damları parlak bir güneş altında 

gözleri kamaştırıyordu. Gece yattığımız yer, Vayedniniya 

Sobraniya askeri kulüp. Kulübün bir dairesi askerle dolu, uzun 

bir seferin yorgunluklarını, harbin bütün sefaletlerini gören 

kahraman askerlerimiz, kulübün tiyatro sahnesine 

toplanmışlar, altlarına halılar sermişler, ellerinde Rus 

mecmuaları, resimleri seyirle meşguller. Yan tarafta, acemi 

parmaklar piyanonun fildişleri üzerinde geziniyor. Gayri 

muntazam, tatlı sesler şatonun köy manzaraları, ağaçlıklar 

gösteren boyalı perdeleri arasında akisler hâsıl ediyor.  

Kars’ın elektrik ziyaları altında görünen gece manzarasıyla 

gündüz manzarası beyninde büyük bir fark var. İki yüksek 

kayalığın arasında akan Kars suyu şehri ikiye ayırıyor. Bu 

kayaların soldakinde Kars kalesi, sağdakinde harap ve perişan 

İslam mahallesi var. Yeni Kars, nehrin sol sahilinde. İki kısım, 

bir eski kâgir, birde yeni demir köprü merbut. Ruslar eski 

İslam mahallelerine dokunmamışlar. Onları oldukları yerde 

çürümeye,[50] ölmeye, zeval bulmaya mahkûm bırakmışlar. 

Yeni mahalleleri, mehîb ve muntazam binalar (ve) kiliselerle, 

(buranın) karşısına yapmışlar. Yeni Kars’ta muntazam büyük 

bir çarşı var. Cadde şehirden itibaren yükseliyor, sonra kiliseye 

ve Kars heykeline doğru alçalıyor. Kilisenin civarı gayet 

muntazam ve yüksek binalarla dolu. Binalar askeri ambarlar. 

Kilise, açık nefti, beyaz ve tirşe renkleri, yaldızlı haçlarıyla 

nadide bir sanat eseri şeklinde parlıyor. Yanında, 1293 

seferinde muvaffakiyetler gösteren Rus askerleri namına rekz 
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edilmiş, iri taş yığınlarından bir abide. Üzerinde koca bir salip. 

Havalide tarihlerle ve yazılarla müzeyyen asker mezarları var. 

Bu kilise değil, adeta dini ve askeri bir abide.  

Kars heykeli, kilisenin önünde ve geniş bir meydanda, heykel, 

kahraman ordumuzun son sadmesiyle parçalanmış. Rusların 

kahramanlık timsali cesim bir heyula, kolu kopmuş, ayağı 

kırılmış, bayrağı parçalanmış, taşlar üzerinde yatıyor. 

Abidenin yalnız kaidesi, sivri bir kaya, etrafında da Sultan 

Abdülmecit devrinin topları kalmış. Kayanın altındaki dört 

köşe kâgir duvarın her köşesine bir top konmuş. Bu topların 

üçü 1271, biri 1274 tarihli. Her biri 9 çapında, 23 kantar 

ağırlığında. Numaraları 37, 372, 526, 379. Üzerlerinde Sultan 

Abdülmecit Han’ın tuğraları var. Heykelin kaidesi etrafında 

kanatları kırılmış tunç kartallar, sarı tozlar, birçok Rusça 

harfler, üzerlerinde Rusça yazılı tunç levhalar, madalya 

şeklinde tunçtan general resimleri parça parça yerlerde 

yatıyor.  

Bu heykel 1293 muvaffakiyeti namına Ruslar tarafından 

dikilmiş bir zafer abidesi. Heykelin eski şekli sanatkârane. 

Ruslar birçok müsabakalar açmışlar, nihayet onu intihap 

etmişler. Muntazam şekli şöyle: bir Rus neferi, elinde Rus 

bayrağı, bir kaya üzerinde duruyor, ayaklarının altında 

Osmanlı sancağı. Bir kartal havadan gelmiş, pençesiyle 

Osmanlı sancağını [51]parçalıyor. Heykelin kaidesi dört köşeli, 

her köşesine Osmanlılardan alınma birer tunç top, yazıları 

tuğraları dışarı gelmek üzere yapıştırılmış. Kaidenin dört 

köşesine, Rusların en meşhur generallerinin resimleri madalya 
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halinde konulmuş. 93 seferinde kahramanlık gösteren Kars’ta 

hizmetleri görülen kıtaların isimleri ve numaraları birer tunç 

levhaya yazılarak bu resimlerin altına çakılmış. Heykelin dört 

tarafına Osmanlılardan alınan toplar dizilmiş. Araları ağır 

zincirlerle rabt edilmiş. Her köşeye ikişer top, üzerlerine iri çift 

kartallar konmuş. Bu abide şimdi parça parça, kilise ile heykel 

tamamen gösteriyor ki, Ruslar din ile askerliği mezc ediyorlar. 

Her kilise ayin zamanında askeri bir mahiyeti haiz, 

duvarlarının parmaklıklarını bile Osmanlılardan alınan toplar 

teşkil ediyor. Kars kalesi eteğinde, Ermenilere tahsis olunan 

bir kilisenin parmaklıkları da Osmanlı toplarıyla vücuda 

getirilmiş. 

Kumandanlık dairesinin etrafına da aynı toplardan parmaklık 

yapılmış. Açık nefti boyalı, nefti damlı, hükümet konağı, askeri 

kulüp, çarşı hep yeni Kars’ta, caddeleri Batum caddeleri gibi 

zarif ve müzeyyen değil. Matbaa, tiyatro, sinema, çarşı bu 

yanda, bu güzel metin binalar Ermeniler tarafından yakılmış. 

Yangından kurtulan mağazaların önünde Osmanlı neferleri 

nöbet bekliyor. Ermeniler erzak ambarlarını ateşlemişler, 

yandı zannederek savuşmuşlar. Benzin yalnız parlamış, 

pencerelerden damlara doğru siyah bir is bıraktıktan sonra 

sönmüş. Çarşı civarında, Kars kalesinin eteğinde, harap 

minaresinin külahı kopmuş bir camiyle tek ve yüksek bir 

minare görülüyor. Bu manzara, yerine kilise yapılan camiin 

minaresi. Asıl eski Osmanlı Kars’ı burası. Şehrin millet bahçesi, 

demir körünün yanında. Kâgir köprüyle etrafındaki kapalı 

Osmanlı hamamları, iki tarafta kayalara tırmanan eski evler, 

ufak ve ince çan kuleleri, adeta bir [52] Floransa manzarası irae 
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ediyor. Kars şehrinin kâgir köprüsü üzerinde nazar bila-ihtiyar, 

Dante ile Beatris’i arıyor. Kars suyu, kavaklar ve söğütlerle 

dolu boğazdan tatlı bir şırıltıyla akıyor, çarptığı ufak ve sık 

kayalar etrafında beyaz köpükler yaparak yayılıyor, demir 

köprünün yanındaki bahçenin söğütleri arasında kayboluyor. 

Nehrin kenarında başlarında papak, bir iki Çerkez atlarını 

suvarıyorlar. İki kadın ellerinde kovaları, perişan kıyafetleriyle 

su taşıyorlar. Kars’ta iyi su yok. İçilen su dereden alınıyor. 

Askeri kulüp yüksek bir bina, kamelyeler ve palmiyelerle 

müzeyyen. Salonları, askeri kütüphanesi, odaları gayet zarif ve 

muntazam, kütüphanesi tarih-i harbe ait eserlerle dolu. 

Kulübün yanında ufak bir mektep var. Mektebin kütüphanesi 

Rus irfanının yüksekliğini gösterecek bir mahiyette. 

Duvarlarında Gogol’un Lemarentof’un, Puşkin’in, Büyük 

Petro’nun resimleri asılı. Kütüphanedeki eserler kâmilen 

Rusça. Her şey milli. Ruslar garbın hemen bütün eserlerini 

lisanlarına çevirmişler. Rus milleti, lisanıyla, edebiyatıyla 

cidden iftihar edebilir. Ruslar çalışmak ve öğrenmek için 

ecnebi lisanlarla dimağlarını yormak zahmetinden kurtulmuş. 

Lisanı ona her şeyi, garbın bütün ilim hazinelerini temin 

ediyor. Kars’ta, Rusya’nın uzak hudutlarında, idadi 

derecesinde bir mektebin kütüphanesinde bile, Rus 

tarihlerinin en mükemmelleri, garp edebiyatının güzide 

tercümeleri, yüzlerce resimli mecmualar, Rus edebiyatının 

nefis eserleri mevcut. Öyle tarihler var ki, nefaset cihetiyle 

Alman tabaatına yaklaşıyor. Almanların resimli tarih-i 

umumileri, Mayer’in coğrafyaları, Laipzig’in en muazzam 

resimli neşriyatı Rusçaya tercüme edilmiş. Her eserde milliyet 
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endişesi, milliyet hissi, milliyet muhabbeti görülüyor. Rus 

şairlerinin eserleri muhtelif nefasette bastırılmış. Kafkas şairi 

Lermantof’un Kafkas Bedialarına, [53] Kafkas aşklarına, Kafkas 

kahramanlıklarına dair yazdığı tiyatrolar ve şiirler kâmilen 

resimli olarak basılmış.  

Ruslar pek makul düşünmüşler. Bir milletin en mühim 

kuvvetini, hatta istila ve temsil kuvvetini, lisanı, edebiyatı ve 

irfanı teşkil eder. Ruslar bu tesiri, idarelerine aldıkları halkın 

kıyafetlerine kadar teşmil etmişler. Sarıkamış’ta Kars’a kadar 

birçok Rum köyleri var ki, lisanları Rusça, kıyafetleri Rus 

kıyafetleri. Rumcaları gayet kaba, yalnız bu tesir Türkler 

üzerinde hiçbir eser bırakmamış. Türklerin oturdukları yerlere 

civar Ruslar bile Türkçeyi öğrenmeye mecbur olmuşlar. 

Türkler ananelerini, milli türkülerini, irfanlarını tamamıyla 

muhafaza etmişler. Binaenaleyh bizim için yapacak şey, Türk 

irfanını yükseltmek, lisanımızı cidden sadeleştirmek, buralarda 

yaşayan Türk kardeşlerimizle hakiki bir lisan birliği vücuda 

getirmek, milyonlarca Türk’ü aynı irfan, aynı his, aynı fikirle 

yekdiğerine merbut kılmaktır. 

Kars’ta hiçbir dükkân açık değil. Alışveriş yok. Bütün şehir, 

yanmış sokakları, harap mahalleleriyle askeri işgal altında. 

Uzaklarda kahraman askerlerimiz Gümrü’yü almaya 

çalışıyorlar. Gümrü’den gelen zabitler Kars’ı nasıl aldıklarını 

hararetli bir lisanla anlatıyorlar. Askerin geceleyin Kars işgali 

pek müthiş olmuş. Ermeniler ne yapacaklarını, nereye 

kaçacaklarını şaşırmışlar. Şehri ve İslam esirleri muhafaza için 

Rumlardan bir kıta teşkil etmişler. Fakat bütün bu teşkilat 
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askerlerimizin muntazam hareketi sayesinde hiçbir 

muvaffakiyet temin edememiş. Gece, şehir alevler içinde 

yanıyormuş. Bir taraftan ta askerimiz Kars’a giriyormuş. 

Sokaklarda bağıranlar, kaçanlar, feryat edenler binihaye imiş. 

Kars’ta bulunduğumuz sırada Gümrü’de aynı vaziyetteydi. [54] 

Gelen raporlarda, Ermenilerin köylerdeki İslamları 

katlettikleri, Gümrü’de kadınların, çoluk çocuğun acı 

feryatları, çığlıkları, işitildiği haber veriliyordu. Gümrü, 

mukavemetinin son saatlerini geçiriyordu.  

Kars’ın istasyonu kilisenin arkasında, istasyon eşya ile dolu. 

Ermenilerin kaçıramadıkları iki üç vagon, cesim şekilleriyle 

istasyon önünde, demiryollarının makasları, istasyonun önü, 

içi ve etrafı eşya yığınlarıyla muhat, masa, ayakkabı, şilte, 

kitap, sandık, yatak, dolap, buğday dolu torbalar, kuş tüyleri, 

patates, fasulye, pamuk, yün, yığınlarıyla istasyonu 

dolduruyor. Sandıkların kapakları kırılmış, içleri araştırılmış, 

perişan bir yığın halinde bırakılmış. Aralarında birçok köpek, 

açlıktan bimecal, uyuyorlar. Sepetlerin, teknelerin, lambaların, 

Ermenice ve Rusça kitapların etrafı şiltelerinden boşanan kuş 

tüyleriyle örtülmüş, birçok eşya çamurlar içinde. 

Kars kalesi bütün bu sefalete hâkim. Kalenin üzerinde Osmanlı 

bayrağı dalgalanıyor. Mevki-i müstahkem, kaleden başlıyor. 

Kars’ın müstahkem mevkii de, eski ve yeni Kars’ın fevkinde, 

yüksek bir kayanın geniş meydanı üzerinde, başlı başına bir 

şehir teşkil ediyor. Kırmızı damlı, muntazam binaları 

uzaklardan görünüyor. Hastane kilisesinin yaldızlı haçları, nefti 
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çan kuleleri parıl parıl yanıyor. Kale kayanın üstüne bina 

olunmuş. Kalenin eski Kars deresine kadar serapa kaya. 

Kumandanlık dairesi bu kayanın eteğinde ve Kars suyu 

kenarında, dairenin önünde söğüt ve kavak ağaçları var. 

Bahçesi zarif çiçekler ve ağaçlarla müzeyyen. Dairenin 

önünden köprü ile karşıya geçiliyor. Muntazam bir yol 

zikzaklar teşkil ederek mevki-i müstahkemin bulunduğu 

tepeye çıkıyor. Yokuşun altında, derenin [55] sahilinde gayet 

cesim ambarlar var. Bu ambarlar, erzak, un, esvap ve 

malzeme ile dolu. Muntazam binaları dere kenarlarının şiirini 

ihlal etmiyor. Mehtap bu güzel vadilerde sihirli bir tesir hâsıl 

ediyor. Kavaklar ve söğütler arasından tatlı çağıltılarla akan 

Kars suyu mehtabın solgun ziyaları altında gümüş harelerle 

parlıyor. Güya bir zamanlar, kıyılarında gaza türküleri okuyan 

Osmanlı kahramanlarının zafer neşidelerini tekrarlıyor. 

*** 
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Kars, hakiki bir İslam ve Türk şehri, Hazreti Ömer’in bu bülend 

yadigârı Osmanlılar elinde tarihi ve askeri bir kıymet 

kazanmış. Kars havalisine ilk gelen Osmanlı, hatta şehzadelik 

zamanlarında Gürcülerin Darü’l-Mülk’ü Kutaş (Kutayis) 

memleketine kadar ilerleyen ilk hakan, Yavuz Sultan Selim 

Handır. (PEÇEVİ cilt 2 sayfa 45) Anadolu beylerbeyi Cafer Paşa, 

Sokullu Mehmet Paşanın oğlu Şam Beylerbeyi Hasan Paşa ile 

beraber Kars’a geldikleri zaman, ilk işleri kalenin tamiri 

olmuştur. O sırada Rumeli beylerbeyi Mahmut Paşa kolunda 

bir taş bulunmuş. Elfaz-I Arabiye ile yazılmış ve tarih için bir 

senk-i mermere kazılmış.  

{548 tarihinde Melik İzzettin nam bir padişah-ı Güzinin veziri 

Firuz nam bir Nik-Enduz bu kaleyi tamir etmiş. Ve ona dahi 

bende-i kerimüddin demekle marife bir hatun ismet-karin 

muavenet ve müzaharet eylemiş idi. (PEÇEVİ cilt 2 sayfa 52- 

Evliya Çelebi cilt 3 sayfa 330)}  

Kars’ı tamir eden Osmanlılar tarihi abidelerini de muhafazaya 

itina etmişler. O zamanlar Kars kalesi beş katlı surdan 

mürekkepmiş. Aşağı hisar kalenin eteğindeymiş. Kapısı 

şarktaymış. Varoşunun [56] üç kapısı vardı: biri Erzurum’a 

açılan Çeri Kapısı, diğeri Kağızman’a açılan Orta Kapı, diğeri de 

Revan’a giden Behram Paşa Kapısı. Kale duvarlarında tolgalı, 

ser-penahlı (miğferli) tüfekli didebanlar, bevvaplar beklerdi. 

Kars arpalık tarikiyle doğulu başlara verilirdi. Eyaletinin on 

kazası, her kazanın sekiz nahiyesi vardı. Osmanlılar devrinde 

mamur ve müzeyyen bir şehirdi. Camileri, imaretleri, 

hamamları muntazamdı. Ahalisi gayet dindardı. Bir zamanlar, 
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Kars’ta Şeyh Hasan Harakani, Hüseyin Kethüda, Kaltakcızade 

camilerinde ezanlar okunur, Kars ovaları şark seferlerine giden 

Lala Mustafa Paşaların Özdemir oğlu Osman Paşaların 

çadırları, atları, tuğları ve eyalet askerleriyle dolardı. Kars, en 

ufak kayasına varıncaya kadar Osmanlıdır. Çaldır seferleri, 

Kars etrafında hazırlanıyordu. Bugün Kars suyu kenarında 

harabeleri görülen, en muntazam ve mükemmel kısmı 

kayaların tepesinde mağrur ve müftehir bütün şehre hâkim 

olan Kars kalesi, şimdi esaretten kurtulmuş kahraman asker 

gibi, şanlı bayrağın tatlı dalgalanışları altında, şanlı mazisinin 

yâdıyla sermest, geniş ufuklar karşısında dikleniyor gibiydi. 

*** 
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Ardahan 18 Mayıs 

Kars’tan güneşli bir havada çıktık. Artık soğuktan, kardan, 

süreksiz yağmurlardan kurtulduk sanıyorduk. Zaten bir aydan 

beri mevsimleri de şaşırmıştık. Dağlar kış, ovalar bahar, 

tepeler kar, vadiler çiçeklerle dolu. 

Kars civarı pek latif. Kars suyunun söğütlü sahillerinde geniş ve 

yeşil ovaya girildiği zaman, zarif ve muntazam köyler 

görülüyor. Henüz tomurcuklanmaya başlayan ağaçların 

altında sarışın tüyleri, kırmızı ibikleriyle horozlar ve tavuklar 

çimenler üzerinde otluyor,[57] koyunlar meliyor, kovanlar 

etrafında arılar pür şevk ve ahenk uçuşuyor. Ufak, yalınayak 

bir çocuk, samanlığın üzerinde oturmuş, türkü söylüyor. 

Aşağıda, başında mendil, bir Rus kadını inek sağmakla meşgul, 

uzakta, ağaçlar arasında derenin çağıltısı geliyor. Hava sıcak. 

Uzun ve muntazam bir köprünün serinlikler içinde akan 

durgun ve parlak suları kenarında, boylu poslu üç dört Türk 

kızı bacaklarını sıvamışlar, siyah kâküllerini alınlarına 

dökmüşler, çamaşır yıkıyorlar. Burası bir Malakan köyü. Köyü 

Türkler işgal etmişler. Yol boyunca dizilen Malakan evleri 

adeta birer köşk. Önlerinde ağaçlar ve bahçeler, yan tarafında 

Kars’tan Ardahan’a giden dekovilin muntazam rayları, biraz 

ötede ovanın çiçekli yeşillikleri üzerinde davar sürüleri. 

Koyunlar sakin sakin otluyor. Harbin ölüm saçan fırtınası bu 

yerlerden geçmemiş. Buralar, ruha şevk ve inşirah veren 

güneşli bir sema altında, yeşil ovaları, çiçekli tepeleri, berrak 

dereleri, şirin köyleriyle yaşayan bir mıntıka.  
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Kars civarındaki yüksek tepe çıkılmakla bitmiyor. Göz, renkten 

başka bir şey görmüyor. Kulak teraneden başka bir şey 

işitmiyor. Güya Kars ovalarındaki kuşların sabahı tebcil 

zamanı, kırlar, dereler, ağaçlar tatlı cıvıltılar, baygın nağmeler, 

tiz sesler, mütevali teranelerle çınlıyor. Bazen yol kenarındaki 

taş kümeleri üzerinde zarif bir kuş, turuncu göğsü, ela gözlü, 

sevimli gagasıyla, başını semanın maviliklerine dikmiş, ötüyor, 

ötüyor vecd içinde, huzuz İçinde, feryat ediyor. Sonra 

birdenbire rengin kanatlarını çırparak uçuyor, ovanın 

yeşilliklerine karışıyor. Bütün bu ahenk içinde, nağmelerinin 

şetaretiyle ruhta tatlı neşeler uyandıran bir bestekâr var. Tarla 

kuşu. Bazen çalılar arasından, birdenbire kumral bir kanat ani 

ve seri bir uçuşla mavilikler içine yükseliyor, yükseldikçe 

ötüyor, öttükçe şevke geliyor. [58] Bu seda, güya semaların 

ruhu. Aşağıda, sarızambaklar, mor karabaşlar, eflatun çiçekler 

arasında ufak bir yuva var. İçinde, güzel bir kadın yüzündeki 

lekeleri andıran beneklerle müzeyyen iki üç yumurta, 

havalarda öten ananın nüzulüne muntazır, duruyor. Çalılarda 

cıvıldayan kuşlar hep susmuşlar, bu lahuti teraneyi dinliyorlar. 

Tepeler yükseldikçe nağmeler azalıyor, hava gittikçe soğuyor. 

Yamaçlarda kıştan kalma kar parçaları var. Eriyen kar suları 

mecralar teşkil ederek akıyor, çayırlarda mavi sümbül 

kümelerini canlandırıyor. Yolda birçok köyler, kısmı azamı boş. 

Aygır gölünün kenarına Rus garnizonları yapılmış. Garnizonlar, 

sıravari, zeminlikler şeklinde fevkalade muntazam. Kapılarının 

yanında, pencerelerinin kenarını çimler kaplamış, baharın 

taravetiyle yeşil bir renk almış.  
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Garnizonlar bittikten sonra Kula ovası başlıyor. Ufak bir Çerkez 

çocuğu, başında papak, elinde kırbaç, sert bir ata binmiş, 

önündeki atları koşturuyor, rüzgâr gibi uçup gidiyor. 

Kars’tan Ardahan’a yapılan dekovil hattı buradan geçiyor. Ne 

güzel akşam! Geniş ufukları çamlı dağlarla nihayetlenen 

kırların muhtelif yerlerinde köyler kuruluyor. Bunlar Şarani ve 

Salut köyleri. Ocaklarında duman tüten köyleri ilk defa 

görüyoruz. Güneş batmış, yüksek ufuklarda hafif bir kızıllık 

var. Uzak köylerin bacalarından çıkan mavi bir duman yeşil bir 

zemin üzerine sakin sakin yayılıyor ve uzanıyor. Her taraf 

sükûn içinde, ovada sürü sürü inekler. Koyun sürüleri 

ağıllarına dönüyor. Bataklıklara ufukların tatlı renkleri aks 

etmiş. Bütün sular çayırlar ortasında turuncu bir renk almış. 

Arada sırada, gecikmiş birkaç kuş ovanın esmerlikleri içinde 

uçuşuyor. Son teraneleri, uzaklardan gelen derelerin 

zemzemlerine karışıyor. Çayırın ortasında, dekovilin geçtiği 

yerlerde, uzun [59] ve muntazam ahşap köprülerin sarı renkleri 

ovanın yeşillikleri arasında fark ediliyor.  

O geceyi Merdinik’te geçireceğiz. Merdinik civarındaki Okçu 

köyü kâmilen harap. Bu bedbaht köy çoktan gömülmüş bir 

insan mezarını andırıyor. Duvarlarında otlar bitmiş, çiçekler 

açmış. O gece köylüler ordumuzun ilk Sarıkamış muharebesi 

üzerine bize yardımla, Ruslara ihanetle itham edilen, köyleri 

ve evleri kazaklar tarafından yıkılan, talan edilen zavallılar. 

Şimdi Merdinik’e yerleştirilmişler. Merdinik vaktiyle Türkler ve 

Ermenilerle meskûnmuş. Siyaset hırsı senelerden beri birlikte 

yaşayan iki milleti birbirinden ayırmış.  
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Kiliseler boş, camiler harap, evler ıssız. Birkaç eve yerleşen 

Okçu köylüler orada yabancı gibi. 

Ardahan’a kadar imtidat eden bu mıntıkada Rus köyleriyle 

beraber birçok Türk köyleri de var. Türklüğün en ziyade hâkim 

olduğu yerler buraları. Lisan selis ve latif Türkçe, arasına pek 

az Rusça kelime karışmış. Türküler kâmilen aşka ve mertliğe 

dair. Bir türküde şöyle deniyor: 

Vağavar’dan göç ettim  
Fındık kırdım iç ettim 
El oğlandan ötürü 
Genç ömrümü piç ettim 
 
Vağavar’dan kalk da gel 
Sular ile ak da gel 
Ben Allah’tan korhmirem  
Sen Allah’tan kork da gel 
 
Arpa çayını geçtim 
Eğildim sudan içtim 
Gidin deyin anama 
Urus’a esir düştüm 

 

[60] Türkülerde ekseri makamlar Kürdiye yakın. Birçokları 

hüseyniyi andırıyor. Erzincan ve Erzurum’da sırf Kürdi 

makamda okunan türküler buralarda biraz daha İranileşiyor, 

daha tiz, daha hazin nağmelerle söyleniyor. En meşhur 

türküleri Azerbaycanlı Nebi’nin kahramanlığı için yapılan 

türkü. Nebi Rusları kırmış geçirmiş. Karısı Hacer tevkif edilmiş. 

Bütün türkü, Nebi’nin ayrılığına, Hacer’in tesirlerine ait.  Türkü 
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“apuzar” zabit, “estakan” bardak, “saltat” asker, “kazarma” 

kışla gibi Rusça kelimeler dolu. Bir yerinde şöyle deniyor: 

 

Ben gelende bizim yerler kış idi 
Göller dolu ördek ile kuş idi 
Bir arzuhal yazdım elim üşüdü 
Ağla Nebim, ayrı düştük ilinden 

 

Nebi türküsünden sonra, bir gelin için de türkü yapmışlar. 

Güveyi gelinin aşkıyla vecde geliyor. Sevgilisini götüren 

faytona hitaben şu türküyü söylüyor: 

 
İşitmişim taze fayton almışsan  
Tekerin kırılıp yolda kalmışsan 
Yavaş sür, yavaş sür faytonu süren  
Derdimin dermanı faytona binen 
 
Bakü’nün yolları sıra tatlıcan 
Faytona binen kızdır, telli can 
Yavaş sür yavaş sür faytonu süren 
Derdimin dermanı faytona binen 
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Diğer türküler: 

 
Bu dünyada üç nesneden korkarım 
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm 
Hiçbirinden asla gönlüm hoş değil 
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm [61] 
 
Beyim Huş’tan bu yerlere göç olmaz 
Avuç ile kirli sular içilmez 
Üç derdim var birbirinden geçilmez 
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm 
… 
Pınar senin ne belalı başın var 
Başucunda elvan elvan taşın var 
On üçünde kızlar ile işin var 
Yandım kızlar bir su verin pınardan 

 

Ardahan ve civarında daha bu tarzda pek hazin türküler 

söylüyorlar. Bunların birçoğu, kendi tabirleri veçhiyle, meraklı 

türküler. Bunları söyleyebilmek için “ insanın yüreği kaynaya ki 

söyleye” diyorlar. Merdinik’de yüreği kaynayarak söyleyen bir 

genç var: Okçu köylü Ali. 

Ali çamlı dağların, Köroğlu tepelerinin sabah güneşine karşı 

öyle hazin türküler söylüyor ki, güya ruhu aşktan yanan, bu 

türküleri yapan, kalbinin elemlerini hazin bir feryat şeklinde 

ruhumuza ihsas etmek isteyen aşk, kendisidir.  

En güzel söylediği, Diyarbakır’da, Erzincan’da, Erzurum’da 

kürdi nağmelerle okunan malum bir türkü, fakat nağmeleri 
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burada daha ziyade hazin, daha ziyade melal kesp etmiş. 

Türkünün mevzuu gayet şairane, bir Türk delikanlısı köyünde 

yaşayan bir Hıristiyan kızını seviyor. Sabahları tarlaya giderken 

peşinden ayrılmıyor. Akşamları sürüler ağıllarına dönerken 

sevgilisinin hüsnünü seyir ederken ruhunun ateşini teskine 

çalışıyor. Fikren hissen o derece meşgul oluyor ki, nihayet 

taptığı haçı, sevdiği salibi görmek istiyor. Kalbi heyecan içinde 

çarparak bir Pazar sabahı kalkıyor. Güneş yamaçlara altınlar 

serper, kuşlar tatlı teranelerle ortalığı şenlendirirken kiliseye 

gidiyor. Bir köşeye çekiliyor. Sevgilisinin [62] taptığı haçı, 

kilisede yapılan ayini seyrediyor. Türkü şöyle başlıyor: 

Vardım kilisene baktım haçına 
Mail oldum bölük bölük saçına 
Kız seni götürem İslam içine 
Vay sinan ölsün sarı gelin 
Ah seni vermem dünya malına 

 

Şarkının nakaratı o kadar hazin, o derece müessir ki Ali, elini 

şakağına koymuş, gözleri pür nem, ruhundan kopan tesirlerle 

feryat ediyor. “Vay Sinan ölsün sarı gelin, vay Sinan ölsün sarı 

gelin, seni vermem dünya malına” dedikçe güya ağlamak 

istiyor.  

Sarı gelinler orda da mı bedbaht âşıkları bu derece teshir 

eylemişler? 

*** 
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Merdinik civarında ki İslam köyleri harap. Zavallı köylüler: 

Bu virane yer bahar mıdır arandır 
Kadir Mevlâ’m çok muratlar verendir 

 

demekte ne kadar haklılar. 

Merindik’ten Ardahan’a kadar yollar gayet güzel. Yol 

kenarında meskûn Rum köyleri var. Köylerin önündeki ovada 

inekler ve davarlar yayılıyor. Kadınlar boş arabaların yanına, 

düvenlerin kenarına buğday sermişler, kurutuyorlar. Sarışın 

çocuklar damlarda arabaların içinde oynuyorlar. 

Ardahan’a yaklaştıkça, zarif çam ormanlarından geçiliyor. 

Ormanlar tepe üzerinde. Tepenin solunda Ardahan ovası, 

ovanın yeşil zemini ortasında Ardahan suyu, Bağdat ve 

Mihaylovofska köyleri var. Ardahan, düz ve muntazam bir yol 

nihayetinde, beyaz binalarıyla uzaktan görülüyor. [63] 

Ardahan’a giden yolun iki tarafı, kâgir ve zarif bir katlı evlerle 

muhat. Sağda bir İslam evi, intizamı, cephesine kazılan yaldızlı 

yazılarıyla parlıyor. Rusların askeri ambarları yolun kenarında. 

Daha sonra Ardahan çarşısına tesadüf ediliyor. Bir katlı, 

sıravari dükkânları yağ ve peynirle dolu. Çarşının bir kısmını 

Ermeniler yakmışlar. Fakat harap edilen kısımlar 

ehemmiyetsiz. Hükümet konağı altındaki mağazalar, 

karşısında millet bahçesinin etrafındaki muntazam dükkânlar, 

oldukları gibi kapalı. Burası Ruslar tarafından yapılan yeni 

Ardahan. Ardahan bu koskoca tepe üzerinde. Önünden 

Ardahan suyu geçiyor. Karşıda demir ve zarif bir köprü 
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geçildiği zaman, eski Ardahan’a geliniyor. Eski Ardahan’ın 

sağında, derenin kenarında, Osmanlı kalesi, yanında cesim bir 

kayalık, daha solda harap camileriyle İslam mahallesi var. 

Kalenin karşısındaki sahile Ruslar cesim kışlalar yapmışlar. İki 

kesim büyük bir tezat teşkil ediyor. Bir tarafta medeniyet, 

diğer tarafta zaruret, yekdiğerine adeta yan gözle bakıyor. 

Ardahan halkı Türk ve Müslüman, ahalinin Osmanlılığa ve 

Türklüğe o derece muhabbetleri var ki, çarşı boyunda, 

üzerinde “muhabbet kıraathanesi” yazılı yerlerde muttasıl 

gramofon çalıyorlar, milli türküleri zevk ve ahenkle dinliyorlar. 

Arada sırada hazin ve müessir bir türkü gramofonun boğuk 

taninleri arasında işitiliyor. Son nağmeleri biterken: “Yaşasın 

milliyet!” sedası amak-ı ruhtan kopan bir feryat gibi 

yükseliyor. 

Milliyet hissi, Türklük muhabbeti buralarda pek ulvi, Rus irfanı 

Türklere milliyet muhabbetinin kıymetini anlatmış. Milli 

irfandan mahrumiyet kalplerde acı bir iştiyak hâsıl etmiş. 

Şimdi bütün halk Rus izmihlalinden istifade etmek istiyor. Eski 

milli hayata kavuşmak, eski şerefli mazinin parlak günlerini 

yaşamak arzu ediyor. [64] 

Ardahan Osmanlı devrinde hakikaten şerefli bir maziye 

maliktir. Yavuz Sultan Selim’in muzaffer ordusuyla Osmanlı 

vatanına ilhak edilen bu belde, bir zamanlar üç yüz bin hassalı 

bir sancak beyliğiydi. Sancağında sekiz tımarı, seksen yedi 

zeameti vardı. Kalesi yalçın kaya üzerinde, mustatil şekilde idi.  

İçinde alay beyler için sarayları, hamamı, yetmiş iki kulesi 

vardı. Özdemir oğlu Osman Paşa şark seferine geldiği zaman, 
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Osmanlı ordusu Ardahan’a konmuştu. Ardahan’a ilk tayin 

olunan mirliva Abdurrahman beydi. 986.  

Civarındaki kaleler Lala Mustafa Paşa tarafından fethedilmişti.  

Ardahan halkı gayet nazik ve mütevazı, hürmetlerini izhar 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. 

Ardahan suyu, geniş sahiller arasında akıyor. Kalenin eski 

duvarları, yıkık mazgalları durgun sular üzerinde tatlı akisler 

bırakıyor. Köprünün solunda geniş ve yeşil adalar zümrüt 

renkli ovalara doğru yayılıyor. Sisli bir ova üzerinde otlayan 

sığırlar ve beygirler ufak siyah lekeler gibi görünüyor. Ne güzel 

manzara! Bir zamanlar Lala Mustafa Paşa’da bu güzellikler 

karşısında ömür sürmüş, çadırlarını bu ovalara kurmuşlar, 

atlarını bu derelerde suvarmışlar, davarları bu yerlerde 

yayılmışlardı. O zamanlar Ardahan, Türklüğün ve Osmanlı 

fütuhatının merkeziydi. Mazgalları üzerinde Osmanlı sancağı 

dalgalanıyor, dereleri kenarında yeniçeriler dolaşıyordu. 

Yollarında parlak, dalgalı, altın tirkeşli sipahilerin levendane at 

oynatarak Çıldır semtine, Osman Paşa meştasına (kışlık) 

gittikleri görülürdü. 

Gece tatlı bir mehtap ovaları aydınlatıyor. Ardahan suyu 

nurani iltimalarla sakin sakin akıyor. Ardahan kalesi köhne ve 

metruk [65] duvarları, İslam Mahallesi harap ve renksiz 

minareleriyle ıssız ve samit. Millet Bahçesi, gündüz yağan 

yağmurun tesiriyle sulanmış, ıslak dalları, kamerin ziyasıyla 
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parlıyor. Hazin bir ses, ağlar gibi, inler gibi, bir seda, körpe, 

billuri bir çocuk sesi söğütler arasında bitap nağmelerle 

yükseldi. Dikkat ettim: Merdinik’de işittiğim türküydü. Tatlı bir 

nakarat gecenin ıssızlıkları içinde ağlıyordu:  

“Vay Sinan ölsün sarı gelin, seni vermem dünya malına” 

*** 
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Batum 20 Mayıs 

Sabah yağmur tekrar başladı. Ardahan ovası çamurlar içinde. 

Ardahan’dan Karanlık Meşe’ye kadar hemen hiç yol yok. 

Araba yeşil ovanın batakları ortasında ilerliyor. Arabacımız 

yakışıklı, genç bir Rus. Fikren Bolşevik. Rus zadegânının 

külliyen aleyhinde, kendisine Bolşevik meselesinden 

bahsettiğim zaman, Türkçe şu cevabı verdi: 

-“Biz köylü haklı, benim baba, var dört çocuk, hepsi asker. 

Ama zenginler var çocuk, hiç değil asker. Bizde para yok, 

toprak yok. Biz muharebe yaptı, çok toprak aldı. Ama yine 

verdi. Artık muharebe niçin yapah?” 

Toprak meselesi onu en ziyadesiyle düşündürüyor. Esasen 

zeki bir adam, Tolstoy’ları Gorki’leri Puşkin’leri okumuş. Bir 

taraftan arabasını sürüyor, diğer taraftan melül ve müteessir 

bir sesle Çaykovski’nin hazin nağmelerini terennüm ediyor. 

Kapanık bir havada, yağmurlu, sisli, yeşil bir ovada, ağır ağır 

ilerliyoruz. Bazen araba dereler önünde duruyor, o zaman 

kamçısını şakırdatıyor, gür ve heyecanlı bir sesle: 

-“Hürriyet!” 

diye bağırıyor. Turyaka’nın ağır tekerlek sedalarına şarkısını 

[66] uyduruyor.  

Nihayet düşündü, o gün köyünden, Mihayilovska’dan 

geçecektik. Bizi köyüne götürmek, bir çay ikram etmek istedi. 

Muvafakat ettik. Mihayilovska, Ardahan ovasında muntazam 

bir köy. Ahalisi Rus. Köyün en güzel evi, arabacının ki, geniş 
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avlusunda arabalar duruyor, ahırında inek bağırmaları 

işitiliyor. Karısı uzun boylu, sarışın bir kadın, avlunun ortasında 

ateş yakıyor. Avluda ot yığınları, samanlar, çift makineleri var. 

İçeri girdik. Muntazam ve mefruş bir oda, masanın üstünde 

Rusça resimli mecmualar, pencerenin içinde ecza şişeleri. 

Odada apoletsiz genç bir Rus zabiti, çiçek bozuğu iri yarı bir 

Rus kadını var. Bunlar Ardahan’dan köylere çıkan zabitlerin 

bakiyesi. Batum’a gitmek istiyorlar. Arabacının evinde temiz 

bir çay içtikten sonra yola çıktık. Yağmur muttasıl yağıyor. 

Önümüzde bulanık bir yeşillikten başka bir şey görülmüyor. 

Ardahan Suyu birçok kollara ayrılmış. Çayırları adeta su 

basmış. Araba bazen coşkun ve seri derelerden geçiyor. Atlar 

yarı bellerine kadar suya batıyor. Derenin çamurları içine 

saplandığımız zaman, civar köylerden getirilen öküzlerin 

yardımına ihtiyaç hâsıl oluyor. Bu yol pek çan sıkıcı. Yağmur ve 

soğuk birbirini takip ediyor. Etrafında sarıçiçekli yeşillikler 

içinde, dereler beyaz köpükler saçarak akıyor. Akşama doğru 

Kinzodamal önündeki çamlıklara geldiğimiz zaman ortalık 

kararmıştı. 

İlerlemek gayri kabil, atlar bir türlü çekemiyor. Nihayet geceyi, 

arabada, yağmur altında geçirmeye mecbur olduk. Mamafih 

müşkülat bununla da bitmedi: Ertesi sabah en zor yerden 

geçecektik. Yanlızçam köylülerin tabiri veçhiyle Yalağuzçam bu 

yolun en müthiş, en felaketli bir geçidi. Bu tepeyi çıkabilmek 

için, geceden, [67] Kizodamal’da tertibat almak lazım. Bu 

tertibat, her arabaya üçer çift öküz koşmaktan ibaret, 

Kizodamal ahalisi Kürt. Tepeyi çıkacaklara öküzleri onlar 

veriyor, onlar rehberlik ediyorlar, bu yüksek dağın angaryasını 



 
88 

 

onlar çekiyorlar. Arabamızın önünde bir dizi öküz, taşlara 

çarparak, iki tarafa sarsılarak, nihayetsiz bir tepeye doğru 

yağmurlar altında tırmanıyoruz. Tepeye çıkıldıkça, seyrek 

çamlıklar görünüyor. Arkamızda sisler içinde, cesim bir çam 

ormanı var. Hemen bütün ufuk çamlarla kapanmış. 

Önümüzde ise hava gittikçe kararıyor. Karlı bir sahaya 

giriyoruz. Her taraf çamur, karlar arttıkça, altlarında sarmış 

otlar, pembe çiğdemler, meydana çıkıyor. Öküzler, dizlerine 

kadar ermiş kar suları içinden geçiyor. Nihayet kar başladı. 

Ufuk bembeyaz. Kardan hiçbir yer görülmüyor. Karlar 

tebahhur ettikçe, ufuklarda ihtizaz hâsıl oluyor. Beyaz köpüklü 

bir dere nihayetsiz bir süratle akıyor zannediliyor. Soğuk 

şiddetli. Üç bin metre yüksekteyiz. Tepenin boyun noktasında 

iki adam boyu kar var. Açılan yol arabalarla bozulmuş. Peyda 

olan çukurlara karlı sular dolmuş. Buradan geçildiği zaman 

arabalar saplanıyor, hayvanlar yarı bellerine kadar sulara 

gömülüyor. Kar yağıyor. Tipiden, buradan etrafı görmek kabil 

değil. Havayı kara bulutlar kaplamış. Ufuk simsiyah. Rüzgâr 

soğuk soğuk esiyor, gök gürlüyor. Bu geniş ovada bizden 

başka can yok. Geçidi bitirdiğimiz zaman, bizde kendimizden 

geçmiştik. Artık selamet bundan sonra, yollar muntazam. Her 

taraf kurak, mütemadiyen ineceğiz. Bu feci çıkıştan her halde 

rahat bir iniş var. Akşama doğru güzel ve cazip bir çam 

ormanına geldik. Buraya Karanlık Meşe diyorlar. 

*** 
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Karanlık Meşe orman değil. Endamlı çamları, çiçeklenmiş [68] 

ağaçları, yeşil meşeleri, koyu sarmaşıkları, muntazam yolları, 

beyaz köprüleriyle tabii ve vâsi’ bir park. Çamların eteklerinde, 

çimenler arasına karışan mine çiçekleri mavi gözler gibi 

gülüyor. Derelerden eser yok. Yalnız, tepelerde eriyen sular 

çağlayanlar teşkil ederek meşeler arasından meçhul 

derinliklere dökülüyor. Altımızdaki karanlık çamları örten 

bulutları delip gidiyor. Ufuk siyah, yüksek, muazzam bir 

çamlık, bu karanlık çam deryasının nihayeti görünmeyen 

derinliklerini beyaz adalar gibi bulutlar kaplamış. Çamlığın 

dolambaçlı yollarından indikçe bulutlara giriyoruz. Bir müddet 

su buharı içinde geçtikten sonra, güneşli bir zemine, çiçekli bir 

bahçeye çıktık. Ortalık kararıyor. Nereye gittiğimizin farkında 

değiliz. Geceyi Ardanuş’ta geçireceğiz. Muttasıl iniyoruz. 

Bazen ağaçlıklar arasına giriyor, yapraklara sürünerek 

geçiyoruz. Mehtap başladı. Çamlıklar gümüş ziyalar içinde 

parlıyor. Birdenbire, meşelerin arkasından tatlı, tiz, vecdli bir 

seda yükseldi: Bülbüller ötmeye başlamıştı. Ahenk gittikçe 

çoğaldı, nağmeler gittikçe tevali etti, ağaçlıklar gittikçe billuri 

seslerle doldu. Bazen bu ahenk birdenbire fasılaya uğruyordu. 

Yanı başımızda, mehtabın nurları arasında dalgalanan 

yeşillikler içinde, bir bülbül tek başına ötüyor, tatlı nağmelerle 

etrafı çınlatıyor. Sonra uzakta, kayalık bir tepenin çamlıkları 

arasından başka bir bülbülün sedası gecenin nurları içinde 

medid akisler bırakıyor. Yaprak hışırtıları altında bülbül 

nağmeleriyle ilerliyoruz. Gündüz çektiğimiz felaketleri kâmilen 

unuttuk. Ardanuş’ta kendimizi de kaybettik. O gece bülbül 

teraneleriyle uyuduk. 
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Sabahleyin kendimizi yeşil bir meşelik içinde bulduk. Artık hiç 

müşkülat kalmamıştı. Muntazam yollardan Çoruh vadisine 

iniyoruz. Hemen her adımda, kınalı bir keklik meşeliklerden 

atlıyor yolun sarı [69] toprakları üzerinde hızlı adımlarla 

sekiyor, gül renginde, zarif tüylü güvercinler havalarda 

uçuşuyor. Yolun kenarında, turuncu, mavi ve lal çiçekler, 

Çoruh suyunun sahilinde parlak yapraklı narlar, henüz açılmış 

yabani güller, kavaklara tırmanan asmalar, yüksek sazlar var. 

Bazen, yeşil ağaçlar arasında yüksek bir kayanın tepesinde 

eski bir kalenin boş duvarları, ince mazgalları görülüyor. Dere 

kenarında ufak ufak Gürcü köyleri var. Bağlar, bahçeler 

yemyeşil. Ruha ferah veriyor. Ekseriya yüksek dağlara 

tırmanıyoruz. O zaman Çoruh, korkunç derinlikler içinde 

bulanık sularını yuvarlıyor, dar ve yüksek dağlar arasında 

aheste aheste akıyor. Çoruh’un iki tarafındaki dağlar o kadar 

yüksek ki, karşıkine bakıldığı zaman, meşe ağaçları çalı gibi 

görünüyor. 

Yolun kenarı ceviz, kızılcık, dut, Trabzon hurması, yabani 

asmalarla dolu. Dağların tepesinden çağlayanlar dökülüyor. 

Ağaçların dallarına bedbaht yolcular niyet bağlamışlar, 

esvaplarından bir bez parçası takarak yollarına revan 

olmuşlar. Burada, hemen birçok ağaçlar türbe pencereleri, 

evliya mezarları gibi. 

Artvin’e gelinceye kadar, iki büyük dağ geçtik. Uzaktan, yüksek 

bir tepe üzerinde Artvin camiinin beyaz minaresini 

gördüğümüz zaman geniş bir nefes aldık. 

*** 
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Artvin bulutlara karışan yeşil bir dağın yanında, yüksek bir 

tepenin üzerinde, Artvin yaklaşır yaklaşmaz mamuriyet 

başlıyor. Her tarafta bağlar, bahçeler, yemiş ağaçları, asmalar, 

yeşillikler içinde narin ve siyah evler görülüyor. Asıl Artvin, 

beyaz ve zarif binalardan mürekkep. Çoruh nehri Artvin’in 

bulunduğu tepenin eteğinde, kayalar [70] arasında geçiyor. 

Artvin bahçeleri kademe kadem Çoruh sahillerine kadar 

iniyor. Köprüden geçildiği zaman sağda eski bir kalenin bakır 

renginde duvarları, biraz ötede Rus hâkimiyetinin Artvin’de 

yegâne eseri, parlak ve müzeyyen bir kilise, göze çarpıyor. 

Artvin’ çıkan yol, bahçeler içinde zikzaklar teşkil ediyor. 

Kasabanın solundaki dağın etekleri arasından dökülen 

çağlayanın yeşillikleri içinde beyaz köpükleri görülüyor. Artvin 

adeta bir meyve bahçesi, yol erik, şeftali, kayısı, kiraz, ayva ve 

asmalardan mürekkep yeşil ve çiçekli bir tak altından geçiyor. 

Yan tarafta dizlere kadar çıkan mavi ve sarıçiçekli, papatyalar 

kokan çayırlarda buzağılar otluyor.  

Kavaklara sarılan açık yeşil yapraklarıyla nazlı nazlı sarkan 

asmalar yola başka bir ziynet veriyor. Araba dallara 

çarpmadan geçemiyor. O zaman filizler kırılıyor, ham erikler 

ve ayvalar körpe dallarından koparak arabaya dökülüyor. Her 

evin bahçesi güller, çiçekler, dut, erik ve armut ağaçlarıyla 

dolu.  

Sabah ki kar fırtınasından sonra Artvin’de kiraz yemek pek 

hoş. Burada meyveli ağaçlar, müzehher bir bahar var. Güller 

açılmış, kırlar papatyalarla dolmuş. Her ağaçtan bir kuşun 

terennümü işitiliyor. Göz yeşillikten başka bir renk göremiyor. 
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Uzun selvilerin koyu yeşil renkleri kavakların ve zeytinlerin 

gümüş renkli yapraklarına, eriklerin açık yeşil dallarına 

karışıyor. Bu rengârenk yeşillikler içinde beyaz evlerin narin 

bacaları, muntazam kırmızı damları, camları sökülmüş siyah 

pencereleri, kiliselerin çan kuleleri görülüyor.  

Artvin ufak bir kasaba, aşağıda Çoruh kenarındaki kâgir ve 

yüksek binalar var. Sokakları dar ve dik. Şehirde Türkler ve 

Ermeniler sakin, herkes işiyle gücüyle meşgul, kâgir hükümet 

konağı ve belediye dairesi gayet muntazam [71] Artvin’den 

Batum’a kadar yol, Dünyanın en güzel, en müstesna ve en 

zarif bir parçası.  

Burası Karadeniz sahillerine kadar iki tarafı sıravari yüksek ve 

yeşil tepelerle müzeyyen, çağlayanlar ve bülbüller dolu. 

Erguvani ve turuncu çiçekler, körpe asmalar, çiçekli elma 

ağaçlarıyla rayihadar, hayalin yaratamayacağı, fikrin tasavvur 

edemeyeceği güzellik şah-rahı. Çoruh’un sağ sahili takip 

edildiği zaman, nazar yeşil rengin muhtelif dereceleri 

karşısında sermest olur. Meçhul derinliklerden gelen 

çağlayanlar siyah kayalardan, mor çiçekler arasından elmas 

parçaları gibi dökülüyor. Aşağıda, Çoruh yeşil tepelerin 

eteklerinden, bağların, bahçelerin kenarından nazlı nazlı 

akıyor. Güya tabiat, bütün bu güzellileri Çoruh için hazırlamış, 

süslemiş, yerleştirmiş zan olunur. Çoruh, başında gurup eden 

güneşin altınları, elmasları, lalleri, yakutlarıyla müzeyyen bir 

taç, sarışın bir kız gibi, bu çiçekler ve yeşillikler içinde süzülür.  
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Bazen umulmadık bir köşeden ufak bir nehir, yeşil gözlü bir kız 

gibi Çoruh’un koltuğuna girer. Bir müddet sularını birbirine 

karıştırmadan yan yana yürürler. Muntazam köprülerden 

geçerler. Temiz kayaları, elma dallarını öperek akıp giderler. 

Buraları, güzel Gürcü kızlarının yaşadıkları, Gürcü 

dilâverlerinin, müdafaası uğrunda, kanlarını döktükleri eski 

Osmanlı topraklarıdır.  

*** 

Bir aydan beri deniz görmüyorduk. Akşama doğru, Batum 

ufukları, altın ve lâl renkleriyle gözlerimizi şenlendiriyor. Artık 

sahile yaklaşıyoruz. Çoruh vadisinden ayrıldıktan sonra, çıplak 

bir ova, sarı kavaklar, evler, askeri binalar başlıyor. Gece 

olmuştu. Yüksek kavaklar, karanlık ağaçlar arasında ateş 

böcekleri uçuşuyor. Uzaktan Batum’un aydınlıkları görülüyor. 

Araba sesleri, otomobil [72] gürültüleri işitiliyor. Batum elektrik 

ziyaları içinde. Gece, kadın, çoluk çocuk, herkes sokakta, 

kalpaklı, kamalı, fesli, tuvaletli birçok halk gazinolara 

oturmuşlar, eğleniyorlar. Bir ay evvel tatsız bir hayat geçiren 

Batum şimdi bir dereceye kadar eski şetaretini bulmuş. Evlerin 

pencereleri açılmış, sokaklar kadınlarla dolu. Yüksek bir 

binanın ipek tüllü geniş pencerelerinden sokaklara elektrik 

ziyaları dökülüyor. Yaldızlı tablolar altında, avizelerin mebzul 

ziyaları içinde, kesik saçlı, sarışın bir kadın aheste aheste 

piyano çalıyor, rakseden nağmeleri otomobil gürültülerine 

karışıyor. 

*** 
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Büyükada 2 Haziran  

Bir buçuk ay zarfında Batum’un hayatında hayli değişiklikler 

olmuş. Sokaklar kalabalıklaşmış, oteller Osmanlı memurları, 

Kafkas murahhaslarıyla dolu. Sokaklarda, bulvarda, parkta, 

tiyatrolarda, Kafkasya’nın en uzak noktalarından gelen, 

Osmanlılarla birleşmek isteyen murahhaslara tesadüf ediliyor. 

Caddelerde hayli kalabalık var. Dunduğu Garsokovski Uliça’da, 

Marinski Prospeket’te elân Rus subayları görülüyor. Batum’un 

en kalabalık, en kibar caddeleri buraları. Oteller, tiyatrolar, 

manifatura mağazaları, lavantacılar, kitapçılar, matbaalar, 

bankalar hep bu caddelere yakın. Batum caddeleri alel-umum 

birbirine muvazi. En büyük caddeler denize ve limana âmûden 

imtidat ediyor. Her taraf elektrikle tenvir edilmiş. 

Caddelerdeki evler muntazam ve kâgir. Fukaraya mahsus 

mahalleler arka sokaklarda. Ekseriya ahır kapısına benzer 

geniş bir kapıdan girildiği zaman, tenekelere dikilmiş çiçeklerle 

süslü, camekânlı evlerden mürekkep bir teneke mahallesine 

tesadüf olunur. Bu mahalleler ekseri sokaklarda mevcut. [73] 

Buralarda fakirler apartman tarzında oturuyorlar. İstasyon, 

şehrin şimalinde, fakat hat, caddelerden geçerek gümrük 

dairesinin arkasına, limana kadar geliyor. Batum’da iki cami 

var. Biri, Marinski Prospekt civarında, diğeri çarşıda. Çarşı 

camii muntazam, diğeri ise geniş bir parmaklık içinde, 

badanadan mahrum, harap bir halde, Askeri kilisenin, 

Vayenniye Sabor’un yanında, cami pek sönük kalıyor. Kilisenin 

ufak bir mumuna bile halel gelmemiş. Akşamları, pembelikler 

içinde kızaran ufuklar karşısında, medid ve tannan çan 
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seslerinden başka bir şey işitilmiyor. Halk fevç fevç kiliseye 

doluyor. Yağlı boyalar ve sırmalar, müzeyyen ve rengin 

resimler altında ibadet ediyor, Rus musikisinin vakur 

nağmeleriyle ruhunu dinlendiriyor. Batum’da Rus tesiri 

tamamıyla mevcut. Kars ve Ardahan ovalarında bütün 

ananesiyle hüküm süren Türklük ve İslamlık burada sönük bir 

halde, Batum adeta Rusya’nın Karadeniz sahilinde Rus 

üniformasını giymiş, Rus irfanıyla mücehhez bir nöbetçisi. 

Beklediği topraklar, eski Osmanlı toprakları. Buralarda yine 

Türklük lisanı söyletiyor, Türklük nağmeleri duyuluyor, Türkün 

kolu çalışıyor, Türklük ruhu yaşıyor. 

Batum civarı zarif sayfiyelerle müzeyyen. Bahçelerinde güller, 

manolyalar, karanfiller, hanımelleri havayı mest edici 

kokularla dolduruyor. Burası renk ve rayihadan, hüsn ve 

intizamdan mürekkep bir belde. Sayfiyelerinde mütekait Rus 

generalleri, Rus erkân ve zabitanı oturuyor. Esasen bütün 

Kafkasya Ruslar için bir şiir ve hülya memleketi. Bu güzel 

beldeler, yeşil ovaları gölgeli ağaçları, meyveli bahçeleri, 

çağlayan sularıyla, karlı ovaların tatsız hayatından bezen malul 

ruhlar için yegâne iltica-gâh. Çarların zalimane idaresinden 

uzak yaşamak isteyenler burada güzel dağlar, feyyaz bir 

güneş, hadisesiz bir hürriyet bulabiliyorlar. Buralarda karlı 

dağların etekleri [74] bahar. Yeşil çınarlarını muattar 

gölgelerinde Kabartay kızları oynarlar, aşk ve hülya 

türkülerinin teranelerini derin yeşilliklerden dökülen 

çağlayanların zemzemelerine karıştırırlar. Kafkasya, Rusların 

en yüksek şairlerini musahhar etmiş.  
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Lermantov bir şiirinde şöyle diyor: 

“Sevgilim, önümde benim hazin Gürcistan’ın 
şarkılarını söyleme 
Onlar bana eski hayatı, uzak sahilleri hatırlatıyor 
 Vahşi nakaratların aklıma bozkırları, geceleri, ayın 
ziyaları altında 
Uzaklarda yaşayan fakir bir kızın hayalini getiriyor 
 Seni gördükçe, o latif ve meşum hayali unutuyorum 
 Fakat şarkı söylediğin zaman, kuvve-i hayaliyem onu 
derhal gözlerimin önüne getiriyor 
 Sevgilim, önümde benim hazin Gürcistan’ın şarkılarını 
söyleme 
 Onlar bana eski hayatı, uzak sahilleri hatırlatıyor” 

 

Lermantov’un ruhunda ebedi hatıralar bırakan kızlardan 

birçoğu da bu sayfiyelerden. Petersburg’da, Moskova’da 

Tiflis’te yetişen genç ve faal dimağlar ekseriya Karadeniz’in 

yeşil sularını güller ve yaseminler arasından seyrediyorlar. Eski 

Osmanlı topraklarının kıymeti bilinmeyen, cehalet ve taassuba 

kurban giden, nefis köşelerinde, Türklerin göremedikleri 

mesut bir hayatın zevkiyle sermest oluyorlar.  

Batum kitapçı dükkânı onlara Rus irfanının bütün mahsullerini 

tedarik ediyor. Ruslar büyüklerini biliyorlar, vatanlarının fikri 

faaliyetine hizmet edenleri tebcil ediyorlar. Fakir bir kunduracı 

bile camekânının önüne Tolstoy’un resmini asıyor. Oldukça 

tahsil görmüş bir kız Gorki’nin mesleğinden, Andreyef’in yeni 

romanlarından, Dostoyevski’nin üstadane tasviratından, 

anlayışlı bir lisan ile bahsediyor 
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Batum’da muhtelif cinsten ahali var. Limana yakın yerler 

ticaret, Laz kıyafetli, Japonyalı, İrani, Rum, Çinli ahaliyle dolu. 

Ahalinin ekseri Rusça biliyor. Rusça, Batum’da tamamıyla 

hâkim. En büyük [75] Profesörler bile Rusçadan başka lisan 

bilmiyorlar. Musevilerden bir kısmı Almanca, Rumların kısmı 

azamı Türkçe söylüyor. 

Batum’da hayat geç vakit başlıyor. Saat dokuzdan on ikiye 

kadar mağazalar açılıyor. Ellerinde sepetler, kadın çoluk 

çocuk, hallerde sebze, domuz eti, turşu, meyve, et satın 

alıyorlar. Batum’un hallerinden biri kâgir, diğeri ahşap. 

Harpten dolayı mağazalar boşalmış. Bazen, ellerinde şişe, 

bakkal dükkânları önünde dizilen kadınlar görülüyor. Edep ve 

terbiye dâhilinde ekmeklerini, vesika ile verilen erzaklarını 

alıyorlar. Saat on ikiden dörde kadar tatil. Dörtten sonra 

sokaklar tekrar kalabalıklaşıyor. Dunduğu Garsokovski 

Uliça’dan bulvara kadar bütün cadde, ellerinde çiçekler, 

sevgililerini gözleyen zabitler, bulvarda kendilerini bekleyen 

barişinalara kâğıtlar dolusu kavrulmuş fındık taşıyan 

delikanlılar görülüyor. Ekseriya, genç ve zarif kadınlar, 

ellerinde kâğıt dolusu fındık, erkekleriyle beraber, sokakta 

yiye yiye gidiyorlar. Bütün bu kalabalık içinde en mebzul 

işitilen kelime:  

-“Haraşo”, “pazalusti”,  kelimeleri. 

Akşama doğru bulvar gittikçe kalabalıklaşıyor. Denizin çakılları 

üzerinde iskemlelere uzanan kadınlar akşamın serinlikleri 

içinde mavi ufukları seyre dalıyorlar.  
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Birde, çocuklar kumlar ve çimenler üzerinde oynuyorlar. 

Ötede, sarışın kesik saçlarını geniş bir şapka ile örten genç bir 

kız yakışıklı bir Gürcü delikanlısının koluna dayanmış, 

hıyabanın uzun kumlukları üzerinde şiir ve aşktan bahsederek, 

sermest huzuz, dolaşıyor. Bütün bu hayatı lakaydane 

seyreden, bulvarın ahşap gazinosunda ellerini masalara 

dayayarak sert ve âteşîn sözlerle birbirine hitap eden, bazen 

melül ve müteessir düşünen bir zümre var. Bunlar 

Osmanlılarla müzakerede bulunmak üzere Batum’a gelen, 

Genceli, Bakülü, Tiflisli, Karabağlı, Müslümanlar.[76] 

Hepsinin simasında faaliyet ve endişe eserleri görülüyor. 

Hepsinde de senelerden beri kendilerini pençesi altında ezen 

devin baygınlık devrinden muvakkat buhranından istifade 

etmek onun yırtıcı dişlerine karşı en metin zırhlarla teçhiz 

olunmak iştiyakı var. Maksatları “Kafkasya’nın İstihlali” değil. 

Osmanlılarla suret-i kat’iyyede bitişmek, ilhah. Fikren hür, 

dinen serbest yaşayan bu halk Şiilik Sünnilik gibi adi mezhep 

farklarına tenezzül etmiyor. Şapka giymekle dini hislerin zeval 

bulmayacağına kanaat eden bu zümre milliyet muhabbetini 

her türlü her türlü rabıtanın her türlü kuvvetin fevkinde 

görüyor.  

Batum Kafkas Sulh Müzakerelerinin merkezi. Kâh Gence’den 

şeyhülislam geliyor. Kâh ahali murahhasları Tiflis’e 

gönderiliyor. Müzakereler, nutuklar, telgraflar birbirini vila 

ediyor. Kafkasya Rus idaresinden kurtulmak azmini büyün 

faaliyetiyle gösteriyor. Onların nazarında Ruslar, anavatana 

istila eden gasıplar vaziyetinde. Şimdi bütün nazarları Türklere 
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in’itaf etmiş. Zavallıların yegâne kusurları İstanbul’daki Türk 

idaresinin cinayetlerine ve soygunlarına vukufsuzluk, şairleri 

bile Kafkasya’ya eski tarihi topraklara Türkü davet ediyor. 

Semalardan seçilmez Türkün mavi bayrağı 
Yine eski şanıyla Türk yurduna dikilsin 
 
İşte Turan, işte yurt, işte Türkün otağı 
Yabancıya düşmez duruyorken sen özün 
 
Tarihlerde hep senin reşadatın hünerin 
Yıldırımın fırtınan okunurken sen niçin 
 
   Avrupa’ya karşı bir 
Yersiz yurtsuz esir tek boyun büküp durasın 
 
Yüz binlerce ezildin ayaklandın yetişir 
   Yüz yıllarca ağlarsan 
Yüz yıllarca hıçkırdın duyulmadı hiç sesin 
 
Şimdi haykır ve bağır bitmemişken nefesin 

 

[77] Türklerin bu faaliyetlerine Ruslar tamamen lakayt. Hemen 

bütün Ruslar Bolşevik felaketi kalktıktan sonra yine kendilerini 

toplayacaklarına kanaat ediyorlar. Bu kanaat Rusya’dan 

ayrılanlarda Ukraynalılar da bile mevcut.  

Erzurum’da kendisine Rusya’nın artık mahvolduğunu bir 

Alman gazete muhabiri tarafından söylendiği zaman Ukraynalı 

bir kız, beyaz salip-ahmer başörtüsünün altında parlayan siyah 

gözlerini dikmiş, cesurane bir tavırla şu cevabı vermişti. 
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-“Af edersiniz, mösyö, Rusya mahvolmadı ve olmayacak. Esaslı 

irfanı yüksek medeniyeti olan bir millet hiçbir zaman 

mahvolmaz.  

*** 

Batum’da hiç müskirat yok. Ruslar müskiratı men etmişler. 

Fakat Batum’un şekerini çayını taşıyan ittihat erkânı halkını da 

sarhoş etmeyi unutmamışlar.  Bir ay zarfında her şey 

pahalılaşmıştı. Şeker hemen yok gibi dükkânlardan basmalar, 

patiskalar, sabunlar hatta ucuz lavantalar kâmilen toplanmış. 

Gazlar kayık kayık doluyor İstanbul’a taşınıyor. Halk bir ay 

içinde Türk idaresinden adeta nefret etmiş. Sokaklar berbat, 

Voyenny Sabor ‘un kamelyalar kokan zarif bahçesine bile 

gübreler yığılmış. Türkler şehre girdikleri zaman onları 

hararetli bir surette karşılayan İslamlar şimdi başlarını bile 

çevirmek istemiyorlar.  

İstanbul’dan Batum’a gelen en kıymetli emtia, müskirat. 

Ruslar müskirata son derece düşkündürler. Hatta pek meşhur; 

köylünün biri civar kasabalardan birine gider. Bir çift yeni 

çizme satın alır. Çizmelerine o kadar sevinir ki şerefine birkaç 

kadeh atıştırır. Kafasını iyice tütsüler. Keyif haliyle uykuya 

dalar. O sırada hayırsızın biri yeni çizmeleri görür. Herifin 

haberi olmadan ayağından çıkarır. Sıvışır, gider. Biraz sonra bir 

arabacı geçer. Görür ki arabasının [78] geçeceği yere biri 

uzanmış. Ayakları da tam yolun üzerinde, derhal adamı 

uyandırır. 
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-“Kalk ezileceksin” 

Der. Köylü gözlerini ovuşturur. Dirseklerine dayanarak başını 

kaldırır, ayaklarına doğru bir bakar: 

-“Ben uyurken ayaklarımda yepyeni çizmeler vardı, şimdi 

uyandım, görüyorum ki çırçıplak. Bunlar benim ayaklarım 

değil, istersen çiğne bana ne” der.  

Batum’da artık bu mujiklerden eser kalmamış. Herkes 

Bolşevik felaketinden kurtulmuş. Şimdi karnını doyurmak 

endişesine düşmüş.  

Batum’dan ayrıldığımız zaman cidden müteessirdik. Acaba 

İstanbul ne halde?  

Bir buçuk aydan beri telgraftan, mektuptan, gazeteden, her 

şeyden mahrumuz. Karadeniz’in müthiş dalgaları üzerinde 

çalkanırken aylardan beri özlediğimiz güzel İstanbul’u 

düşünüyoruz. Boğazdan girdiğimiz zaman yeşil sahiller, sakin 

sular ruhumuzda ebedi saadetler uyandırdı. Artık İstanbul’a 

kavuşmuştuk. Fakat o gün İstanbul’un elemli günleriydi. Fatih 

semtleri dumanlar içinde. Talihsiz şehir. Açlıktan öldüğü 

yetmiyormuş gibi şimdi de hanümanı sönmüş evleri yanmış 

bedbaht sekinesi sokaklarda sürünmek felaketine uğruyor. 

*** 
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Hayatı: 

1880 yılında İstanbul Beşiktaş’ta dünyaya geldi. Vişnezade 

Sıbyan Mektebi, Beşiktaş Askeri Rüştiyesi, Kuleli Askeri İdadisi 

ve Harp Okulunda eğitim gördü. 1898 yılında Harp Okulundan 

Teğmen Rütbesiyle mezun oldu. Henüz on sekiz yaşında 

olduğu için askeri kıtaya gönderilmedi. Muallim sınıfında 

bırakıldı.  

Coğrafya, Fransızca, Tarih öğretmenliği yaptı.  

Yazarlığı öğrencilik yıllarında başlamıştı. Hatta harp okulu 

öğrencisinin gazetelerde yazı yayınlamasının doğru 

bulunmadığı konusunda uyarılınca müstear isimle yazmaya 

devam etti. İrtika, Malumat, Hazine-i Fünun, Mecmua-i 

Ebuzziya gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. Daha sonra 

Tercüman-ı Hakikat ve Millet gazetelerinde başyazarlık yaptı. 

Özellikle, İkdam, Peyam ve Millet gazetelerinde yayınlanan 

tarih yazılarından dolayı “müverrih” olarak anılmaya başlandı.  

1909 yılında tarihi araştırmalar yapmak üzere oluşturulan bir 

komisyonda üye olarak Paris’ gitti. Bazı Fransız tarihçilerle 

tanışma fırsatı buldu. Bu gezi tarih anlayışını geliştirmesinde 

etkili oldu. Aynı yıl Erkânı Harbin yayın organı olan Askeri 

Mecmua’nın başına getirildi. Yine aynı yılda Osmanlı Tarihi 

Encümeni’ne üye seçildi.   
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1912 yılı Balkan Savaşının başladığı yıldı. Balkan Savaşı 

yıllarında askeri müfettiş olarak görev yaptı. 1913 yılında 

gözleri bozuk olduğu için askeriyeden yüzbaşı rütbesiyle 

emekliye ayrıldı. Birinci Dünya savaşının başlangıcına kadar 

serbest yazarlıkla geçindi. Savaşın başlaması üzerine orduya 

geri çağrıldı. Bulgar, Rus, Ermeni meselelerinde ve benzeri 

tarihi konularda bilirkişi olarak yazılarına ve görüşlerine 

başvuruluyordu. İsveç Bulgar ve Rus Tarihiyle ilgili 

araştırmaları bu ülkeler tarafından takdir gördü.  

1915 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ihanetiyle ilgili bir 

yazısı yayınlandı. Paşanın yakınları devlet içindeki nüfuzunu 

kullanarak Anadolu’da “arpa saman memuriyeti” gibi uyduruk 

bir vazifeye tayin edildi. O bu sürgünü, Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa ile ilgili araştırmalar yaparak kendi lehine 

çevirmeyi bildi. Buradan Eskişehir’e Askeri Sevk Komisyonu 

Başkanlığı görevine atandı. Burada da Osmanlı’nın kuruluşuyla 

ilgili araştırmalar yaptı.  İstanbul’a döndüğünde Hazine-i 

Evrak’ta çalışmaya başladı. Buradan derlediği belgelerle “Asrı 

Hicriler” başlığı altında kitaplar yayınladı.  

Savaşın sonlarına doğru gerek 1915 Ermeni meselesi gerekse 

Osmanlı Rus Savaşının sonuçları raporu için gelen bir grup 

Avrupalı gazeteci ile birlikte Doğu Anadolu Gezisine katıldı. 

Trabzon, Kars, Erzurum, Erzincan, Batum, Artvin, Ardahan’ı 

kapsayan bu gezinin notlarını “Kafkasya Yollarında” adlı 

kitabında topladı. Bu notlar aynı zamanda Avrupa’ya 

duyurulmuştu.  



 
105 

 

Köprülüzade Fuat, Ziya Gökalp, Necmettin Sadık beylerle 

birlikte Yeni Mecmua’da çalıştı. Bu gazete İttihat ve 

Terakki’nin yayın organıydı.   

Savaş sonrası mütareke döneminde bir ara siyasete bulaştı. 

Hürriyet ve İtilaf Fırkasına dâhil oldu. O yıllarda Darülfünun 

modern bir üniversiteye dönüşme sancısı içindeydi. Yeni 

yapılanmayı sağlayacak yönetmeliğin hazırlanmasında katkı 

sağladı. Tarih profesörü olarak orada ders verdi.  

Fakat 1925 yılından sonra gelişen olaylar onun için tam bir 

muhalif rüzgâr gibi esti. Hatta zaman geçtikçe fırtınaya 

dönüştü.  

Yeni devlet, yeni tarih anlayışı, yeni değer yargıları, yeni 

oluşum demekti. Ahmet Refik bunların hiçbirine ayak 

uyduramadı. İktidarlar ise gerçekten değerli olanlardan 

korkuyor yandaşlarını değerli hâle getirmek için uğraşıyordu. 

Ahmet Refik’in sahip olduğu üstün özelliklerin hiç biri değer 

olarak görülmedi.  

Ne İsveç hükümeti tarafından “Demirbaş Şarl” ile ilgili 

araştırmasına ödül verilmiş olması kayda değer bulundu. Ne 

Bulgar Hükümetince Türk Bulgar İlişkileri araştırmasına ödül 

verilmiş olması, ne tarihi vesikalara ihtiyaç duyulan 

mahkemelerde bilirkişi olması, ne yüz elli civarında eser telif 

etmiş olması, ne Tarih biliminin o devir içinde en önde gelen 

ismi olması bir anlam ifade etmemişti. 
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Önce 1925 yılında bir gizli örgüt üyesi olmakla suçlanıp 

mahkemeye çıkarılmıştı. Çıkarıldığı mahkeme meşhur istiklal 

mahkemesi idi. Önce idam edin sonra yargılarız Türk 

atasözüne kaynaklık ettiği söylenen meşhur mahkeme. Gizli 

örgüt ise “Tarikat-ı Salahiye” adında olduğu söylenen ve 

istiklal savaşında Kuvayı Milliye güçlerine karşı faaliyet 

sürdürdüğü iddia edilen bir örgüt idi. Hakkında pek fazla kayıt 

bulunmamasının en başta gelen sebebi o dönemdeki “gizli 

örgüt” bolluğu olsa gerektir. Ender kayıtlardan bir tanesinde 

Tarık Zafer Tunaya’nın küçük hacimli çalışmasında, bu örgütün 

Müdafaa-i Hukuk cemiyetine, İttihat Terakki’ye ve hususen 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine karşı kurulmuş bir 

teşkilat olduğundan bahseder ve fakat hakkında çok az şey 

bilindiğini, asıl bilgilerin İstiklal Mahkemesi kayıtlarında 

olabileceğini söyler.  

Bu teşkilatın, Kiraz Hamdi Paşa, başkanıdır. Ahmet Refik’in de 

yargılandığı davada Ahmet Hamdi Aksekil’li ve meşhur baro 

başkanı Lütfi Fikri Bey de sanıktır. Lütfi Fikri Beyin İstiklal 

Mahkemesinde ikinci defa yargılanışıdır. Bu ünlü sanıkların 

üçü de bahsi geçen gizli teşkilat üyesi olmakla suçlandıkları 

davadan beraat etmişlerdir. Ahmet Hamdi Akseki’li iddiaları 

reddetmiş, böyle bir teşkilattan haberi olmadığını söylemiş, 

beraat etmiştir. Ahmet Refik, “böyle bir teşkilata üye olduğum 

sabit ise beni derhal asın” şeklinde bir savunma yapmış ve 

beraat etmiştir. Lütfi Fikri Bey ise Gazi Mustafa Kemal’in 

mahkemeye gönderdiği bir pusula ile mahkûmiyet kararı 

olmaksızın davası düşürülmüştür.  
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Ahmet Refik’in hayatında aşağı doğru gidiş bu mahkemeden 

sonra da durmamış devam etmiştir. Yeni dönem yeni bir tarih 

yazılmasını istemektedir. Mesela Osmanlı kelimesi tarihin 

bütün sayfalarından çıkarılacak yerine Türk kelimesi 

kullanılacaktır.  

Ahmet Refik için bu mesele değildir. Hemen eski eserlerinin 

yeni baskılarında Osmanlı kelimeleri Türk olarak değiştirilir. 

Zaten fikren kendisi de o günlerin milliyetçilik akımına 

mensuptur. Hatta verdiği tarih derslerinde kaleme aldığı 

yazılarda bu durumu açıklıkla vurgular.  

Ahmet Refik, “Efendiler! Türk milleti yaşayabilmek için 

mazisinden kuvvet almaya mecburdur. Bunun en mühim 

çaresi tarih terbiyesidir” demekteydi.  

Fakat bu yeterli görülmüyordu. Aynı zamanda Güneş dil 

teorisi gibi bilimsel mesnedi olmayan tarihi iddialara destek 

vermesi bekleniyordu. Bu konuda Mustafa Kemal’in bir 

sohbet esnasında Ahmet Refik’i bizzat ikaz ettiği söylenir. 

“Mademki bizim görüşlerimizi desteklemiyorsunuz, hiç değilse 

karşı yazılar da yazmayın” demiştir.  

Ahmet Refik için yeni dönemin en keskin vuruşu 1933 yılında 

geldi. Yeni ve modern bir Üniversiteye dönüşmesi için büyük 

mesai harcadığı eski adıyla Darülfünun yeni adıyla İstanbul 

Üniversitesinin kapısının önüne bırakılı verilmiştir.  
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İhtimal ki bu olaydan sonra devam eden sefalet yıllarından 

daha çok hadisenin bizzat kendisinin onur kırıcı tarafından 

yaralanmıştır. Ve yine ihtimal ki ölüm sebebi bu hayal kırıklığı 

olmuştur. Büyükada’da ki evine çekilir. Müthiş bir geçim 

sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Çok değerli kütüphanesini, değerli 

tablolarını satmaya başlar. Bektaşi meşrepliğinden gelen içki 

müptelalığı işini daha da zorlaştırmaktadır.  

Bu hayata ancak dört yıl dayanabildi. Kışın soğuğundan 

korunamayacak derecede sefalet içinde olduğundan zatürree 

oldu ve bu hastalıktan 1937 yılında Haydarpaşa Numune 

hastanesinde öldü. 

Elli altı yaşındaydı. 

Mezarı, Büyükada Tepeköy mezarlığındadır.  

*** 
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Yaşadığı dönem, üzerindeki etkileri ve görüşleri: 

Ahmet Refik’in hayat hikâyesinden tarihçi, velut bir yazar, 

edebiyatçı, muallim, bilim adamı, araştırmacı olduğu ama 

belirgin bir siyasi görüşe bağlı olmadığı anlaşılıyor. Bu durum 

iki temel sebepten makuldür. Birincisi, bütün mesaisini ilgi 

duyduğu tarih bilimine ve onunla ilgili eser telif etmeye 

adayan bir insanın siyasetle uğraşması, siyaseten belirli 

hedefler için ayrıca mesai harcaması zaten mümkün değildir. 

İkinci sebebi ise yaygın basmakalıp söyleyişle yanlış zamanda 

yanlış yerde bulunuyor olmasındandır, denilebilir. 

Doğumu ve ölümü (1880 – 1937) gerek dünya gerekse Türk 

tarihinin kırılma noktalarından birine tesadüf etmiştir. Bu 

dönem, Sanayi devrimi, uzak kıtaların keşfiyle yaygınlaşan 

sömürgeciliğin sistematikleşmesi, ulus devlet modelinin öne 

çıkışı, gibi etkisi bugüne taşan önemli gelişmelerin yaşandığı 

bir dönemdir. Bu dönem, güçlü devletlerin birleşerek, 

hasımlarını yok ettiği sonra aralarında paylaştığı bir dönemdir. 

Türk devletinin -bütün devletçi geleneğine, altı yüz süre giden 

cihan imparatorluğunun sağlam temellerinin yıkılmayacağının 

zannedilmesine rağmen- çöküşünün ve tarih sahnesinden 

silinişinin yaşandığı dönemdir. Bu dönem, insanların, 

kararsızlığı, şaşkınlığı, kafa karışıklığı, tek çare olarak görülen 

her görüşün kısa bir denemeden sonra işe yaramazlığının fark 

edildiği bir dönemdir. Bu yüzden olağanüstü hayal 

kırıklıklarının yaşamışlardır. Olan bitenin üzerinden yüz yıldan 

fazla zaman geçmesine rağmen bu hayal kırıklığının yeterli ve 

doğru olarak tahlil edilemediği kanaatini taşımaktayız.  
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Bu tahlil, sakin bir kafa, bilimsel bir yaklaşım, fikir namus ve 

haysiyeti sahibi aydın, baskı ve korkudan azade tarafsızlık 

gerektirmektedir.  

Ahmet Refik, tıpkı, Mehmet Akif, Rıza Tevfik, Tevfik Fikret, 

Abdullah Cevdet, Prens Sabahattin ve benzerleri aydın, şair, 

muharrir, bilim adamları gibi yeniden gözden geçirilmesi, 

yeniden incelenmesi gerekli bir şahıstır. O dönemle ilgili işaret 

taşları doğru incelenebilirse kayıp medeniyetimizin izleri 

sürülebilir. Şanlı mazi hamaseti kadar geçmişin her şeyinden 

iğrenen hastalıklı önyargılardan kurtulmadıkça ne 

modernleşme mümkün olacak, ne kendi küllerinden doğma 

çabasıyla didinen Türk Milletine bir ışık görülebilecektir.  

Ahmet Refik’in ne yenilikçilerin ne de onlara muhalefet ediyor 

gibi görünenlerin görüş açılarının içine girememesi bu 

sebeptendir.  

İttihat Terakki’nin yayın organında yazması onu İttihatçı gibi 

göstermiş hatta düzmece 31 Mart vakasındaki ihtilalcıların 

hedefi bile olmuştu. Ancak o meşrutiyetin ilanından hemen 

sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkasına girmiştir. Hürriyet ve İtilaf’ın 

Anadolu hareketine karşı olması adeta şartların getirdiği bir 

mecburiyetti. Ahmet Refik’in hangi saikla bu fırkaya girdiğini 

bugün bilmemiz mümkün değil ama kuvayı milliye hareketine 

karşı olmak için girmediğinden eminiz. Çünkü tarihi bilmenin 

bilinciyle tehlikeyi kendince görüyor, tek çarenin milliyet 

davasında olduğunu söylüyordu. Yine ihtimal ki kifayetsiz 

muhterislerin en çok sevdikleri zaman olan iktidar 
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değişikliğinde kendilerine yer açmaya çalışan bazı ahlaksızların 

çelmesine maruz kalmıştı.  

Hızla yaygınlaşan bilgi kirliliğinin insan zihnini felç ettiği şu 

günlerde hızla unutulan/unutturulan geçmişimizin ne ve nice 

olduğunu öğrenebilmek için Ahmet Refik gibilere çok 

ihtiyacımız var. Onların üzerini kaplayan bu nisyan tozunu 

süpürmeye ihtiyacımız var. Üç yüz kelimeyle onun da yarısı 

Frenkçe kelimelerle konuşan gençliğimizin geleceği 

üstlenemeyecek zayıf omuzlarına biraz direnç katabilmek için 

bu eserleri okumaya çok ama çok ihtiyacımız var. 

*** 
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Hakkında yazılan eserler ve makalelerden bazıları: 

 Oğuz AYDOĞAN, “Ahmet Refik Altınay”, 2006, 

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans,  

 Yunus ZEYREK, “Kafkas Yollarında Önsöz” 2001, Milli 

Eğitim Bakanlığı 

 Muzaffer GÖKMAN, “Tarihi Sevdiren Adam A. R. 

Altınay”, 1978 

 M. Halil YINANÇ, “Müverrih Ahmet Refik Bey”,1925 

 M. Halit BAYRI, “Müverrih Ahmet Refik”,1937 

 Yılmaz ÖZTUNA, Ahmet Refik Lale Devri”, 1970 

 A.ÖZCAN, “Ahmet Refik Altınay”, Türk Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi, 1989 

 M.S. ÇAPANOGLU “Ölümünün 16.Yıl Dönümünde 

Ahmet Refik”, 1953 

 F. KANDEMİR, “Ahmet Refik, Muharririmize Neler 

Anlatıyor” 1936 

 Reşat Ekrem KOÇU,”Ahmet Refik: Hayatı, Seçme Şiir 

ve Yazıları”, 1938 

 F. Rıfkı ATAY, “Ahmet Refik”, 1937,  

 Fatih M. DERVİŞOGLU, “Atatürk Devri Tarihçiliğine Bir 

Bakış ve Dönemin Günah Keçisi ‘Müverrih’ 

 Peyami SAFA, “Hadiseler Arasında. Ahmet Refik”, 

1937 

*** 
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Eserleri: 

Önce bahsi geçtiği üzere Ahmet Refik son derecede velut bir 

yazar. Kayıtlarda yüz elliden fazla eserinin yayınlandığı bilgisini 

görüyoruz. Bu eserler ciddi bir kritik edisyon çalışması 

yapılmadan kategorize edilmeden yeni harflerle müteaddit 

defalar ve muhtelif yayın evlerince tekrar basılmış durumda. 

Bu tekrar ve yeniden basılma işleminde –başta Tarih Vakfı 

olmak üzere- öncülük edenlere, vazife addedenlere 

şükranlarımızı burada belirtmek durumundayız. Ayrıca 

okumakta olduğunuz metne kaynaklık eden iki çalışma özel 

olarak zikredilmeyi fazlasıyla hak etmiş durumda.  

Birincisi, “Oğuz AYDOĞAN, “Ahmet Refik Altınay”, 2006, 

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi” ve ikincisi “Yunus 

ZEYREK, “Kafkas Yollarında Önsöz” 2001, Milli Eğitim 

Bakanlığı” Bu iki iyi niyetli çalışmanın dışında kayıtlardan 

derleyebildiğimiz hakkında yazılanların bazılarını şöyle 

sıralayabiliriz. 

Eserlerinde görülen ortak özellikler: 

Eserleri hakkında kronolojik bir çalışma olarak öne çıkan eser 

“Oğuz AYDOĞAN, “Ahmet Refik Altınay”, 2006, Marmara 

Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi”dir. Bu çalışma Ahmet Refik’in 

eserlerindeki sanat tarihi ile ilgili bölümlerin derlenmesine 

yöneliktir.  
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Onun eserlerinin, tıpkı sanat tarihi açısından bir kronoloji 

çalışmasına muhtaç olduğu gibi, tarih genel başlığının altında 

detaylara inilmesini gerekli kılan başka özellikler saklıdır. 

Öncelik onun üslubunda ki olağanüstü akıcılıktır. Bunda temel 

etken tarihçiliğinin yanı sıra edebiyatla da yakından ilgilenmiş 

olması gelmektedir. Edebiyata şiir yazacak kadar yakındır. 

Nefes tarzında şiirler yazdığını bu şiirlerini “Gönül” isimli 

kitapta topladığını, birçok şiirine Bektaşi geleneğine uyarak 

imza atmadığını ve birçok şiirinin bestelendiğini kayıtlardan 

öğreniyoruz. Dile akıl almaz hâkimiyeti dönemsel bir özelliktir. 

Yaşadığı dönem adeta yüzlerce yıl bir potada eriyen dilin 

imparatorluk lisanı düzeyine çıkışını, son döneminde en olgun 

en mükemmel hâliyle zirveye ulaştığını müşahede etmekteyiz. 

O dönemin bütün ediplerinde, şairlerinde, hatta 

siyasetçilerinde, hatta askerilerinde aynı lisan hâkimiyeti aynı 

üslup berraklığı ve işlekliği, aynı ifade kudreti görülmektedir.  

Modern tarihçiliğin ilk adımlarını atmıştır. Vesikaya dayanan 

tarihçiliği vakanüvislikten ayıran tarz onunla başlamıştır. 

Eserlerinde arşiv belgelerinden günlük hayata dair bilgi ve 

malumat derleyebilmesi, tarihin çok okunması çok sevilmesi 

gibi sonuçlara yol açmıştır. Bu yüzden günün moda deyimiyle 

popüler tarihçilik onunla başlamıştır diyenler olmuştur. “Tarihi 

Sevdiren Adam” tanımlaması da bu yüzden yapılmıştır. Sanki 

ondan önce tarih sevilmiyormuş veya halkın tarihi başka bilim 

adamlarının tarihi başka gibi anlamlar çağrıştıran bu tanımlar 

çok da iltifata değer görülmemelidir.  
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Kitapları müteaddit defalar basıldığı için mükerrer olanlar, 

isimleri değişik gibi görünse de aynı eserin farklı bir şekilde 

yayınlanmış hâli gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. 

Kitaplarına konularına göre bir göz atılacak olursa: 

Kentlerle ilgili kitaplar yazmıştır. Bunlardan bazıları 

şunlardır:  

 

 Kars’ta Türk Hayatı, 1920,  

 İnegöl, 1921,  

 Karacahisar, 1921,  

 Söğüt,1921 

 Eskişehir – Alaşehir,1922 

 Dördüncü Murad Zamanında Musul,1923 

 Fatih Zamanında Sultan-Önü,1923 

 Fatih Zamanında Tekeli,1923 

 Kocaeli, 1923 

 Köprülüler Devrinde İstanbul,1923 

 İkinci Murad Zamanında Edirne,1923 

 Yeşil Bursa Payitaht İken, 1923 

 Fatih Zamanında Kocaeli, 1924 

 Fatih Zamanında Sultan Höyüğü, 1924 

 Damat İbrahim Paşa Zamanında Ürgüp ve Nevşehir, 

1924 
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Sanat tarihi incelemelerine kaynaklık edebileceklerden 

bazıları şunlardır: 

 Sultan Mehmed-i Sâni ve Ressam Bellini (1479–1480),  

1907 

 Köprülüler Devrinde İstanbul ve Edirne’de Bir Sene, 

1913) 

 Lâle Devri Ressamları, 1914 

 Enderun-u Hümayun’da Baş-Lala Kulesi, Baş Lalalık, 

1916 

 Osmanlı Miğferleri, 1917 

 Bağdat Köşkü,1917 

 Bizde Şehnamecilik, Seyyid Lokman ve Halefleri, 1917 

 Mimar Sinan: Hayatı ve Asâr”ı, 1917 

 Yeni Cami, Valide Camileri, 1917 

 Kariye Camii ve Mozaikleri, 1917 

 İstanbul’da Ecnebi Ressamlar: Van Mour, Hilliers, 

1918 

 On Sekizinci Asırda Paris’te Türkkâri Sanat,1918 

 Sultan Ahmed-i Sâlis Çeşmeleri,1918 

 Koca Ragıp Pasa Devrinde İstanbul,1918 

 Koca Mimar Kasım Ağa, 1919 

 Yemekler, Melbüsat ve Mefrusat, 1920 

 Revân Kasrında, 1920 

 Türkler ve Bizans Kiliseleri, 1920 

 Sultan Ahmed-i Salis Devrinde Melbusat, 1920 

 Bayezıt Camii’ne Dair,1922 
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 Fatih’in Sarayı,1923 

 Mahyalar, 1924 

 On ikinci Asırda İstanbul’da Kürkçüler ve 

Müzehhepler, 1925 

 On ikinci Asırda Medreseler, 1925 

 İncili Köşk,1926 

 Bayezıt Köşkü, 1927 

 Yalı Köşkü, 1927 

 Çinicilik Nasıl Doğdu,1932 

 İznik Çinileri, 1932 

 Edirne’de Sultan Selim Camii, 1920 

Eserlerinden biyografi çalışmalarına kaynaklık edecek olanları 

da oldukça fazladır. Örnek olarak şunlar gösterilebilir: 

 Tarihi Simalar Tesavir-i Rical 

 Kabakçı Mustafa 

 Samur Devri  

 Kadınlar Saltanatı  

 Köprülüle 

 Sokollu 

 Sultan Cem 
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Eserlerinden bazıları, yayın yerleri, tarihleri, içerikleri: 

 Türk Mimarları 

Marifet Matbaası – Hilmi Kütüphanesi, İstanbul 1932, 

Sayfa Sayısı: 144 / Mimar Sinan, Mimar Davut Aga, 

Mimar Kasım, Mimar Mustafa 

 

 Hicri 12. Asır’da İstanbul Hayatı (1100-1200)3 

İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul 1930, Sayfa 

Sayısı:240 

 

 10. Asrı Hicri’de İstanbul Hayatı  

Matbaa-i Orhaniye, İstanbul 1333 *1917+, Sayfa Sayısı, 

XVI+235 

 

 Eski İstanbul 6 

Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1931, Sayfa Sayısı: 136 

(Resimli) Mukaddime Fihriste Kitaptaki Vesikalar 

I.Saray İdaresi  II. Evkaf Muamelatı, Camii, Çeşmeler 

III. Fikri Hayat, Sanat, Medreseler, Kütüphaneler IV. 

Kadın Hayatı, Kadınlar Hakkında Tekayyüdat V.Gayr-i 

Müslimler, Kiliseler VI. Belediye İşleri, Ahval-i Sıhhiye, 

Evler Hakkında Vesikalar VII. Meskukat ve Ücretler 

Hakkında Vesikalar VIII. İaşe, Erzak Hakkında 

Vesikalar. IX. Ticaret, Sanayi, Gümrük Muameleleri 

Hakkında Vesikalar X.Umumi Hayat ve Zabıta Vukuatı 

Hakkındaki Vesikalar I.Yeni Saray II. Şehir Hayatı, 

Mesireler, Kahveler, Meyhaneler III. İstanbul’da 

Asayiş Meselesi IV. Meskûkât ve Belediye İşleri V. Su, 
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Ekmek, Et, Odun, Kömür VI. Sanayi, Ticaret, 

Gümrükler VII. Gayrimüslim ve Ecnebiler 

 

 Âlimler ve Sanatkârlar (900 – 1200) 

Kütüphane-i Hilmi (Orhaniye Matbaası), İstanbul. 

1924, Sayfa Sayısı: 408 Mimar Sinan, Selaniki Mustafa 

Efendi, Mimar Davut Aga, Seyyid Lokman, Hoca 

Saadettin, Peçevi İbrahim Efendi, Karaçelebizade 

Abdülaziz Efendi, Seyhülislam Yahya Efendi, Koca 

Mimar Kasım Aga, Silahtar Fındıklı Mehmet Aga, 

Naima,  Nedim, Rasid, İbrahim Müteferrika, Koca 

Ragıp Pasa 

 

 Lale Devri (1130–1143) 

Teshil-i Tabaat Matbaası Muhtar Halid Kitaphanesi 

İstanbul1331(1915) Lale Devri’nin sanat olayları 

Devlet adamları ve yaptırdıkları çesitli mimari eserler 

Yeni Saray III. Ahmet’in hem de Sadrazamının insaat 

merakları III. Ahmet Çesmesi, Hünkâr Sofası, Yeni 

Saray’ın Bogaz’da, Sadabad’da yapılan çesitli saraylar, 

kasırlar ve bunların muhtelif sanat özellikleri  

[Oğuz AYDOĞAN, “Ahmet Refik Altınay”, 2006, Marmara Üniversitesi 

Yüksek Lisans çalışmasından yararlanılmıştır.] 
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Ahmet Refik’in PDF formatında dijital ortamda bulunabilecek 

kitapları: 

Kitabın Adı PDF Dosya Adı 

Tarihi Simalar trhsmlar00ahme 

Kabakçı Mustafa bcmuafaahme00ahme 

İnkılabı Azim inilbiazim00ahme 

Baltacı Mehmet Paşa blacimemedpveb00ahme 

Büyük Tarihi Umumi 1 byktrhimm01ahmeuoft 

Büyük Tarihi Umumi 2 byktrhimm02ahmeuoft 

Büyük Tarihi Umumi 3 byktrhimm03ahmeuoft 

Büyük Tarihi Umumi 4 byktrhimm04ahmeuoft 

Büyük Tarihi Umumi 5 byktrhimm05ahmeuoft 

Büyük Tarihi Umumi 6 byktrhimm06ahmeuoft 

Felaket Seneleri felketseneler00ahmeuoft 

Lale Devri lledevri00ahmeuoft 

Köprülüler kprililerkpr00ahmeuoft 

Tesavir-i Rical tevriricl00ahme 

Tarih-i Medeniyet trhimedeniyet01seiguoft 

Tarih-i Medeniyet Asr-ı Hazır trhimedeniyet02seiguoft 

Tarih-i Medeniyet Şark Yunanistan Roma trhimedeniyet03seiguoft 

Fatıma Sultan fmasulnahme00ahme 

Kadınlar Saltanatı dnlarsalanat02ahmeuoft 

Kafkas Yollarında  fsyllarinda00ahmeuoft 

Sahaif-i Muzafferiyet-i Osmaniye sahyifimuzfferyt00ahme 

Tarih Sahifeleri trhafeleri00ahme 
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