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‘’Eğitim-Öğretime susamış, yeniliklere açık, okumadan başka çaresi 

bulunmayan Şenkaya halkına önayak olan,1929 yılında hazırladığı Sarı Karton 

Projesi ile eğitimin tohumlarını eken, Örtülü Köyü’nden Şenkaya’ya uzanan 

aydınlık yolun mimarı olan, olağanüstü çabalarını sonucu olarak, Şenkaya’yı 

Doğu Anadolu’da okuma-yazma oranı bakımından üst sıralara taşıyan Hüseyin 

Köycü’yü rahmet ve minnetle anıyoruz. Oğlu, Prof.  Dr. Coşkun Köycü’nün 

ifadesiyle; ’’Şenkaya bir sınıf, Köycü o sınıfın öğretmenidir. Köycü katıksız bir 

Atatürkçüydü. Atatürk’ün fikir ve eylemlerinde biraz da kendini bulan Köycü, 

onu en iyi anlayan ve yorumlayan kişilerdendir.’’ Başka bir ifadeyle Şenkaya 

bir sınıf ,Köycü o sınıfın öğretmeni,Şenkaya Gazetesi ise o sınıfın ana ders 

kitabıdır. 

Selahattin ALTAŞ 

Emekli Eğitim Müfettişi 
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l.BÖLÜM: HÜSEYİN KÖYCÜ,HAYATI VE HİZMETLERİ 

HÜSEYİN KÖYCÜ (1895-1958) KISA BİYOGFAFİSİ  

 • 20 Şubat 1895’de Örtülü Köyü’nde doğdu. Babası Örtülü imamı Hıfzı Efendi, 

annesi Hafize Hanımdır.   

• Devrin ünlü hak aşıkları olan Sümmani Baba ve Aşık Şenlik ile aynı meclislerde 
bulundu.  

• 12 yaşında Kuran’ı hıfzetti, Arapça ve Farsça öğrendi.  

• Tarih, coğrafya, edebi, sosyal ve 

ekonomik konularda kendini 

geliştirmesi için kitaplar getirilirdi. 

Adeta özel bir öğrenim gördü.  

• 17 yaşına gelince Örtülü Köyü’ne 

muhtar seçildi. Köy odasında halkı 

eğitmek için öğrendiği bilgileri onlara 

aktardı. Ülkemizin işgal altında 

bulunduğu yıllarda halkın ulusal 

bilincini geliştirmek için şiirler yazdı.  

• 1916 yılında yazdığı İslam Destanı’nı, 

köyün gençleri yardımıyla çoğaltarak 

etrafa yaymaya çalıştı. Oltu ve 

yöresinde düşmana karşı örgütlenme çalışmalarının tamamında Örtülü 

Köyü’nden Hüseyin Efendi başta gelirdi. 

• 1917’de Oltu Gizli İslam Cemiyeti’nin kuruluşunda yer aldı. Bu cemiyetin 

Kosor (Akşar Nahiyesi) ve Örtülü teşkilatlarını kurdu. 

• 1918’de Oltu’nun kurtuluşunda önemli rol oynadı ve Kosor Nahiye Müdürlüğü 

görevine atandı. Aynı yıl Kars’ta kurulan Milli İslam Şurası kurucu üyesi oldu.  

• 1919’da Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti kurucu üyesi, Oltu Milletvekili ve 

Meclis İdare Amiri seçildi. Aynı yıl Allahuekber Cephesi komutanlığı da Hüseyin 

Sırrı Efendi’ye verildi. Bu hükümetin İngilizler tarafından dağıtılmasından sonra 
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Oltu Serbest Gençler Teşkilatı’nı kurdu ve başkanı oldu. İkinci Oltu Şurası 

üyeliğine seçildi.  

• 1920’de Oltu İslam Terakkiperver Cemiyeti’nin kurucusu ve umumi katibi 

oldu. Kâzım Karabekir Paşa’nın Kars’ta çıkardığı haftalık Varlık Dergisi’nde 

makaleler yazmaya başladı.  

• 1920’de TBMM’nin kurulmasından sonra Hüseyin Efendi kendisini eserlerini 

vermeye başladı. 

• Önce köylünün eğitiminden başladı ve bu yıllarda köye öğretmen getirip, 

gençleri eğitmek için özel okul açtı.  

• 1925’te Oltu İlçesi İdare Heyeti Üyesi oldu ve 17 yıl boyunca Erzurum İl Genel 

Meclisi üyeliği yaptı.  

• 1928’de köyde halka açık şirket ve kooperatif kurdu. Çevre ilçeler halkının da 

şirketten hisse almalarını sağladı.  

• 1929 yılında ‘’Akıl Atlası -Sarı Karton Projesi’’ adında kalkınma planını kaleme 

aldı.  

• 1930’lu yıllarda eğitici ve öğretici tiyatro eserleri yazıp sahneye koyarak çevre 

ilçelerde turne düzenledi. Evinin ortaokul açılması yönünde çalışmalara başladı. 

• 1932 yılında Erzurum Halk Evi Köycülük Şubesi Başkanı oldu. Kalkınmanın 

köyden başlamasının savunucusu olduğundan, 1934’te soyadı kanunu çıkınca 

kendisine “Köycü“ soyadı verildi.  

• 1946’da Örtülü Köyü ilçe oldu. Şenkaya adını aldı. Köycü uzun yıllar bu ilçenin 

belediye başkanlığını yaptı.  

• 1950-55 yılları arasında Şenkaya Gazetesi’ni çıkardı.  

• 1954’te bağımsız milletvekili adayı oldu. 12 oyla seçimi kaybetti. “Benim asil 

görevim milletimin mecanni avukatlığıdır...” diyerek çalışmalarını sürdürdü.  

• 1957 yılında ‘’Türkiye Ufak Partisi’ni’’ kurdu. Genel merkezi il dışında olan ilk 

partidir ve amblemi kurşun kalemdir.  

• 1958 yılında şeker hastalığı nedeniyle kesilen bacağına protez yaptırmak için 

geldiği İstanbul’da öldü. Allah rahmet etsin. 



7 
 

ŞENKAYA’NIN KONUMU 

Erzurum’un kuzeydoğusunda bulunan 

Şenkaya; Çoruh’un küçük bir kolu, 

güney- kuzey yönünde, Şenkaya’nın da 

üzerinde bulunduğu küçük platoyu 

yararak (leksor deresi) önce doğuya, 

sonra tekrar kuzeye yönelip, Akşar’da 

Penek Çayı’na karışır. Oluşan bu derin 

yarığın doğusunda, Allahuekber 

Dağı’nın (3120m) kuzeybatı 

yamaçlarında Şenkaya yer almaktadır. Yarığın batısında kalan düzlüğün 

güneyinde Soğanlı Dağı (2850m), batısında Kırdağ (2823), kuzeyinde Kerkilik 

yükseltisi, daha ilerisinde uzaklarda Erdavut Dağının (2438m) zirvesi görülür. 

Rakımı 1675 m. yüzölçümü 1466 km2 dir. İlçenin doğusunda Kars’a bağlı Selim 

ilçesi, batısında Oltu, Olur ilçeleri ile kuzeydoğusunda Ardahan’a bağlı Göle, 

güneyinde Kars’a bağlı Sarıkamış, güneybatısında Narman yer almaktadır. 

İlçenin hemen doğusunda başlayan Sarıçam orman kuşağı Allahüekber Dağının 

kuzey yamaçları boyunca; Doğanköy (Eğitkom), Ormanlı (Ersinek), Issızdere 

Vadisi ve Değirmendere’den Karınca ormanları ile birleşir. Karınca 

ormanlarından önce kuzeye, sonra batıya kıvrılarak Gülveren vadisine, oradan 

da yaylalar boyunca Bülbülen Dağlarına  kadar ulaşarak büyük bir orman 
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okyanusu oluşturur. Allahüekber’in yüksekleri çıplaktır. İlkbaharda rengarenk 

çiçeklerle bezenir. 
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ÖRTÜLÜ KÖYÜ'NDEN ŞENKAYA İLÇESİNE UZANAN AYDINLIK YOL  

1940’lı yıllarda, Allahüekber dağının kuzeybatı eteğinde, Çoruh'un önce kuzeye 

sonra kıvrılarak doğuya ve tekrar kuzeye akarak Penek Çayına karışan kolunun 

oluşturduğu kanyonun üzerindeki küçük bir düzlükte yer alan bir köy vardı. 

Örtülü Köyü. Görenler bilir; Oltu, Olur ve Şenkaya havzası, tabiri caizse salkım 

saçak, Çoruh’un (Ermeni’ce Çorok) kolları ile örülmüştür. Çoruh’un, dağlardan 

ve yaylalardan doğan kolları aşağılarda birleşir, derin kanyonlar oluşturur. 

Kanyonlar bazı yerlerde oldukça derin, dar tabanlı ve ulaşım açısından oldukça 

çetindir. Narman ve Ardos’tan ,iki koldan gelen ve Oltu’da birleşen ‘‘Oltu Çayı’’ 

vadisi diğerlerine göre biraz daha geniş tabanlıdır. Çoruh’un, Şenkaya 

coğrafyasındaki kollarının orta kısımlardaki kanyonlar ise oldukça derin ve dar 

tabanlıdır. Gülveren Köyü ile Karınca Ormanları ve Allahüekber Dağı’ndan gelen 

kollar (Kosor) Beldesinin ilerisinde birleşir ve derin bir kanyon oluşturur. 

Penek’ten itibaren Akşar’ın da (Kosor) bulunduğu kanyon Göle düzlüğüne 

çıkıncaya kadar dardır. Göle-Ardahan karayolu kanyon boyunca akan suyun 

uygun kenarlarından geçirilmiş, baharda berflerin (karların) erimesiyle coşan, 

azgınlaşan, önüne gelen her şeyi silip süpüren sulardan korumak için setler ve 

duvarlarla beslenmiştir. 

 Bilindiği gibi, 1877-1878 Osmanlı Rus harbinden sonra 3 mart 1878 yılında 

imzalanan "Ayastefonos Antlaşması " ile Örtülü (Şenkaya), Kars vilayetine 

bağlanarak Rus yönetimine girdi. 1917 yılında Rusya'da Bolşevik ihtilalı üzerine 

işgalci Rus birlikleri bölgeyi Ermenilere bırakarak terk ettiler. Kazım Karabekir 

Paşa komutasındaki Birinci Kafkas Türk Kolordusuna bağlı birliklerin katılımı 

ile Ermeni çeteleri temizlenerek, 7 Nisan 1918 tarihinde Şenkaya kurtarıldı. 

Şenkaya bölgesi Rus yönetiminde iken Oltu-Ardahan Karayolunun, Penek-

Gülveren Yaylası üzerinden yapılması planlanmış, Yoğurtçular (Zuvart) 

Köyünden Gülveren sınırındaki Penek Gediği denilen mevkie kadar yapılmıştır. 

Pelit çalılıkları nedeniyle erozyon ve toprak kaymasına karşı korunan yol halen 

yöre halkı tarafından ‘‘Kral Yolları’’ diye anılır. Daha sonraki yıllar kestirme bir 

yol, Oltu-Göle-Ardahan karayolu Akşar (Kosor) üzerinden kanyon boyunca 

götürülmek suretiyle yapılmıştır. 

 Örtülü, Çoruh’un bu salkım saçak Güney doğu kolları üzerinde, Oltu-Kosor-Göle 

karayolunun güneyinde, Allahüekber Dağ silsilesinin kuzeybatı yamacındaki 

düzlükte yer alır. Yukarıda da bahsedildiği gibi ‘‘Örtülü’’ köydü, 1929 yılında kısa 
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bir süre nahiye olmasına rağmen tekrar köy olmuştur. Mevcut anayoldan 

Şenkaya’ya kadar olan coğrafya oldukça çetindir. Dolayısıyla 1946’nın şartlarına 

göre böyle bir  coğrafyadan yol açılması olanaksız gibi görülüyordu. Diğer bir 

çok Anadolu köyünde olduğu gibi, Örtülü’de de yol yok, elektrik yoktu. Diğer 

köylerde olduğu gibi burada da askerlik veya başka nedenlerle çıkanlar dış 

dünya ile tanışıyorlardı. Yörenin makus talihini yenecek bir kurtarıcıya ihtiyacı 

vardı. En büyük kurtarıcı Ulu Önder Atatürk Cumhuriyeti kurmuş, sıra 

Anadolu’nun makus talihini yenmeye gelmişti. 1.Dünya Savaşı sonrası 

Osmanlı’nın yıkıntıları üzerine kurulan Genç Cumhuriyet yeşeriyor, her alanda 

büyük atılımlar yapıyordu. İşte 1940’lı yıllarda Örtülü ve çevresinin yöresel bir 

kurtarıcıya ihtiyacı vardı. O da Örtülü Köyünü İlçe yapan Hüseyin Köycü 

olacaktır. Zira çocukluğumuzda ,Şenkaya yöresinde Hüseyin Köycü ,adı 

2.Atatürk olarak anılırdı. Boşuna dememişler iz bırakanlar. İşte Hüseyin 

Köycü’de yörede böyle bir iz bırakmıştı. 

ÖRTÜLÜ (ŞENKAYA) YÖRESİNDE PARLAYAN IŞIK (l) 

1929 yılında kısa süreyle Oltu’ya bağlı Bucak olan Örtülü Köyü, bucak 

merkezinin Kosor’a (Akşar’a) alınmasından sonra yine köy  oldu. Örtülü Köyü 

1946 yılında ilçe oldu, 1948 de ise 

adı değişerek Şenkaya oldu. 

1946 yılında  Belediyesi kurulan 

Şenkaya’nın biraz tarihine göz 

atalım. 

Bugün ismi Şenkaya olarak bilinen 

(Kâmhis Sancağı, Bardız Nahiyesi 

ve Örtülü Köyü)  yöresi; Selçuklu 

Sultanı Alp Arslan’ın 26 Ağustos 

1071’de Malazgirt meydan 

muharebesinden sonra  Selçuklu 

hakimiyetine, 1072-1202 

döneminde Saltuklular, 1202 -

1308 döneminde Anadolu 

Selçukluları, 1308 –1335 

döneminde İlhanlılar, 1380–1468 
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döneminde Karakoyunlular, 1468-1502 döneminde Akkoyunlular hüküm 

sürmüştür. 1514 yılına kadar Şah İsmail’e (Safeviler) tabi olmuştur. 1514 yılında 

Osmanlılara geçmiş ise de, Osmanlı Ordusunun bölgeden çekilmesini fırsat bilen 

Gürcü Atabeg Kralları bölgeye hakim oldu. 

Erzurum Beylerbeyi Tekeli Mehmed Paşa, 1549 tarihinde Penek ve Pernek 

kalelerini Gürcülerden aldı. Sonra vezir Ahmed Paşa’nın aynı yılda yaptığı 

Gürcistan seferi sırasında, Uzunoğlu diye meşhur Gürcü beyi elinde bulunan 

Kâmhis kalesi 1549 yılında alındı. Bulunduğu yörenin en müstahkem kalesi olan 

Kâmhis’ın alınması ile bölge yeniden Osmanlı idaresine geçti. Kamhis bölgesi 

sancak ilan edilerek 1549 günü, Erzurum Gönüllüler Ağası Haydar Bey’e 

verilmiştir. Bu sancak 1557 tarihinde Ardahan Sancağına bağlanmıştır.  

Bu günkü Şenkaya bölgesinin Bardız ve çevresi, Oltu, diğer yerleri Ardahan 

Sancağına bağlı kalmıştır. 

1877-1878 Osmanlı Rus savaşı (93 harbi diye bilinen) sonrasında imzalanan  

Ayastefanos Anlaşması ile bölge Rus yönetimine  verildi. Kırk yıl süreyle Rus 

yönetiminde kaldı. 25 Mart 1918’de 5. Kafkas Tümeni Yarbay Mürsel Bey 

komutasında   Oltu’ya girdi. Oltu ile çevresi, Bardız ve Şenkaya dahil yöre  kırk 

yıllık Rus yönetiminden kurtarıldı. Ancak Şenkaya’ya bağlı nahiyeler 30 Ekim 

1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile Türk sınırları dışında kaldı. 

İngiltere ve diğer itilaf devletleri Güneybatı Kafkasya ile birlikte Oltu ve 

dolaylarını da Ermenilere bırakmak niyetindeydiler. 5 Kasım 1918 tarihinde 

kurulan Kars İslam Şurası, Elviye-i Selâse’deki (Batum, Ardahan ve Kars 

sancakları) Türk halkının hukukunu korumak amacıyla kurulmuş, daha sonra 18 

Ocak 1919’da Kars’ta kurulan Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti’nin çekirdeğini 

teşkil etmiştir. Bu hükümetin Şura şubeleri arasına Oltu da katılmıştır. Ancak bu 

hükümet İngilizlerin Kars’ı işgali üzerine, İngilizler tarafından 13 Nisan 1919 

tarihinde dağıtıldı. İngiliz işgalinden sonra Kars ile ilişkiler kesilince Oltu İslâm 

Komitesi derhal çalışmalara başlayarak Karınca Düzü’nden Kaleboğazı’na, 

Artvin’den Bardız ve Narman yaylalarına kadar olan bölgeleri savunma sınırları 

içerisinde kabul eden “OLTU ŞURA HÜKÜMETİ”ni kurdular. Bu hükümetin 

kuruluşu İngilizleri kuşkulandırdı. Kars’tan görevlendirilen iki İngiliz subayı ve bir 

manga İngiliz askeri Oltu’ya gönderildi. Amaçları bu hükümeti dağıtmaktı. Zorla 

dağıtamayacaklarını anlayan İngilizler yeni bir meclisin kurulmasını ve bu 
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meclise Rumlardan da bir üye alınmasını sağladılar. Mehmet Ramiz Beyin 

başkanlığında kurulan ve Şura yönetiminin yerini alan meclise “Oltu Meclis-i 

İdaresi” denildi. Yusuf Ziya Bey, Şakiroğlu Ahmet Bey, İzzet Bey, Sefer 

Efendizade Ahmet ve Rumlardan Papadapulo meclis üyesi oldular. Meclis 

kararlarını kendisini “Oltu Mutasarrıfı” olarak tanıtan İngiliz yüzbaşı Farel vize 

ediyordu. İngilizlerin Kars’a dönüşünden sonra 25 Mayıs 1919’da İngilizlerin 

kurduğu Meclis-i İdare toplanarak kendi kendini feshedip Yusuf Ziya Bey’in 

Başkanlığında “Oltu Şura Hükümeti”ni yeniden kurdular. 17 Mayıs 1920’de 

TBMM ile birleşince Oltu Şura Hükümeti sona ermiş oldu. 

Kaynakça 

E.Konukcu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum 

İ.Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi 

H.Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar 

D.Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı (1535-1566) 

A. Demir, İslâmın Anadolu’ya Gelişi 

S.Eğilmez, Erzurum Kuruluşundan Osmanlı Fethine Kadar 

R. Murat Geçikli, Erzurum’da Siyasi Hayat 

Ç. Ünal, Şenkaya İlçesinin Coğrafik Etüdü 

1967 ve 1973 Erzurum İl Yıllığı  

ÖRTÜLÜ KÖYÜ’NÜN BAĞRINDA PARLAYAN IŞIK (ll) 

Şenkaya yöresi coğrafi açıdan değerlendirildiğinde; Daha önce de değindiğimiz 

gibi coğrafya Çoruh’un irili-ufaklı kolları ile örülmüş, adeta dilim-dilim olmuş, 

kırık bir arazi yapısı ortaya çıkmıştır. Dik yamaçlı vadiler, kanyonlar, engebeli, 

yaklaşık üçte biri ormanlık alan ve gerisi çalılıklarla kaplı olan arazi yapısı tarım 

yapılmasına uygun değildir. Allahuekber ve Erdavut Dağ’larından beslenen irili- 

ufaklı kollar (leksor, Doğanköy, Gülveren deresi suları ve diğerleri, Kosor (Akşar) 

Kasabası boyunca uzanan vadide birleşerek Penek Çayı’nı oluşturur, Penek 

Boğazı’ndan düzlüğe açılır. Bu düzlük Penek’ten Kömürlü ve İsrail’in Düzü 

Mevkii’ne kadar olan alanı kapsar. Kendi kendisine yeterli olan tek arazi 
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burasıdır. İlkbaharın dağlarda aniden eriyen karların suları dereleri coşturur, 

yatağına sığmayan sular, seller oluşturup çevresine büyük zararlar verir. Bazı 

derelerin tabanları düzdür ve tarıma uygundur. Ancak bu alanlarda yapılan 

tarımdan elde edilen ürün bir ailenin yıllık geçimini karşılayacak durumda 

değildir. Yüksek kesimlerde, dağ eteklerinin düzlük alanlarında yaylalar bulunur. 

Yaylalarda, ormanlık alan içinde, açık arazilerde ve dağ yamaçlarında çayırlar, 

meralar vardır. Yaylalar elektrik yokken buzdolabı görevi görürlerdi. Haziran 

ayında çıkılan yaylalarda Eylül ayına kadar kalınırdı. Bu süre içinde 

hayvancılıktan elde edilen ürünler (süt ve süt ürünleri) yaylaların serin ikliminde 

korunurdu. 

‘’Avrupa’dan mektup zarfı içinde pancar tohumu getirtip toprağına ekerek 

Pancar yetiştiren Uşak’ın Kafta Köyü’nden Nuri Efendi (Şeker), ‘’Pancarları 

kaynattım, önce pekmez yaptım, sonra da şeker elde ettim’’ deyince, Atatürk 

Nuri Efendi’nin anlattıklarını çok ciddiye alır ve ülkemizde ilk şeker fabrikası bu 

fikre dayanılarak kurulur. 

 Örtülü Köyü’nden Hüseyin Sırrı Efendi, Nuri Efendi’den habersizdi. Zaten 

Allahuekber’in eteğinde yörenin en büyük köyü Örtülü’de arazi de, bire üç 

veriyordu ancak. Hüseyin Efendi’nin Nuri Efendi’den haberi olsaydı da zaten o 

toprakta pancar yetişmezdi. Ama Hüseyin Sırrı Efendi’de köyü için birçok şey 

yapmayı hayal ediyordu. O da tohum ekmek istiyordu ama pancar tohumu 

değil. Eğitim tohumu ekersek bu verimsiz arazide işsiz, sefil ve fukara halk 

hem aydınlanır, hem de ekonomisini geliştirir‘’ diye düşünüyordu. ( Alıntı: 

Hüseyin Köycü, Sarı Karton, Prof.Dr Koptegel İlgün, Prof.Dr.Durkaya Ören, 

Mak.Müh. Hüseyin Köycü). 

İşte 1929 yılında bu durumu değerlendiren Hüseyin Sırrı Efendi, yörenin ayakta 

durması, gelişmesi ve kalkınmasının tarım ve hayvancılıkla olamayacağını 

anlamış, ’’Akıl Atlası- Sarı Karton Projesini’’ hazırlamıştır. Yaklaşık beş bin yıl 

önce Sümerler ne demiş; “Madem biliyorsun, neden öğretmiyorsun. Boşa vakit 

geçirdin, neye yaradı?’’ İşte Hüseyin Köycü de bildiklerini sadece proje haline 

getirmemiş, aynı zamanda gerçekleştirmek için olağanüstü gayretler 

göstermiştir.  
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ÖRTÜLÜ KÖYÜNÜN BAĞRINDA PARLAYAN IŞIK (lll) 

Kırk yıllık Rus yönetimi sırasında bölgede her ne kadar bazı köylere okullar açıldı 

ise de halkın çok az bir kısmı bu okullarda okudu. Diğerlerinden çok az bir kısmı, 

Medrese denen yerlerde, dinlerini öğrenmek için Arapça harflerle okuma-

yazma öğrenmeye çalıştılar. Cumhuriyet’in kurulduğu  yıllara gelirsek, okuma-

yazma oranı yok denecek kadar az olduğunu anlıyoruz. Büyüklerin anlattığına 

göre; Çocukluğumu yaşadığım, yaklaşık 250-300 nüfuslu  Gülveren Köyü’nde 

eski adıyla İznos’ta üç kişi eski harflerle okuma- yazma bilirmiş. Bunu oranlarsak 

%1’e isabet ediyor. Sondaj usulü ile kabul eder, yörenin geneline uygularsak 

okuma-yazma oranının %1 olduğu sonucuna varabiliriz. 

Cumhuriyetle birlikte kabul edilen yeni harflerle yurt genelinde başlatılan 

okuma-yazma seferberliğinde Şenkaya daima başı çekmiştir. Hüseyin Köycü 

1930’lı yıllarda Şenkaya daha bir köy iken, devletin bir desteği olmadan, imece 

usulü ile okul ve kütüphane yaptırmış, kendi ifadesiyle eğitimin tohumlarını 

atmış, köy halkının ve çocukların okumasını teşvik etmiştir. Aynı zamanda diğer 

köylerinde okul ve öğretmene kavuşması için olağanüstü çaba göstermiştir. 

Coğrafyanın kırık, ekip-dikilecek alanların az ve verimsiz, halkının fakir fakat zeki 

olması gibi nedenler de etkili oldu. İyi hatırlıyorum 1960’lı yıllara gelindiğinde 

çok küçük köyler ve mezralar hariç okulsuz köy kalmamıştı. Zeki köy çocukları 

Öğretmen okullarına gitmekte, bitirdiklerinde köylerine dönüp hizmet 

yapmaktaydılar. Öğretmelerini örnek alan çocuklar, büyük bir azimle okuyor, 

onlarda öğretmenleri gibi olmak istiyorlardı. O tarihlerde öğretmen yetiştiren 

kurumlara büyük önem veriliyor, en zeki köy çocukları alınıyordu. Bu okulları 

kazanamayan öğrenciler pes etmiyor, liseye devam ediyorlardı.  

Şenkaya yöresinde daima, okuyanlar, okumakta olan çocuklar tarafından 

örnek alınmıştır. İyi anlaşılması bakımından bahse konu bir yazıdan bir bölüm 

paylaşmanın yararlı olacağını düşünüyorum. ’’Selahattin Altaş ismi, aklımda her 

zaman bir fenomen olarak kaldı. Sanırım benden yedi-sekiz yaş daha büyüktü. 

Halamın oğluydu ve üstelik komşu köylerdendik. Öğretmen okulunda 

okuduğunu öğrendiğimde daha küçücük bir çocuktum. Fısıltı halinde yayılan bir 

söylence, onun büyük adam olacağını söylüyordu. Bilmem kaç pare köyün, 

oldukça az sayıdaki harika çocuklarından birisi olarak, daha o günlerde 

gönlümüzdeki müstesna yerini almıştı. Okumak fikrine karşı duyduğumuz 

saygının sebebi neydi bilmiyorum, ama okumak dendi mi, aydınlığa yürümek 
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gelirdi aklımıza. Tanrısal bir ayrıcalık bilirdik okumayı, dertlere derman olmayı 

öğrenebilmek, üst değerlere koşmak, ya da, insanın içini her dem huzurla 

dolduran kutlu bir sevdaya tutulmaktı. İşte Selahattin Abi benim gözümde böyle 

mübarek bir yolun yolcusuydu..Üstelik bugünden bakınca, okumuş lakin adam 

da olmuş ender insanlardan birisi olarak çıkar karşımıza. Galiba bunun sebebini 

şimdi daha iyi anlıyorum. Eznos’a her gidişimde, içi kitaplarla dolu 

kütüphanesini hayranlıkla izlediğimi hatırlarım. Narman’ın Todan köyünde 

görev yaparken ara sıra Oltu’ya gelip bize misafir olurdu. Her seferinde 

kitapçıdan romanlar alır ve daha köye gitmeden onları okumaya başlardı. Onu 

farklı kılan da galiba buydu. Kitaba para veren kaç kişi vardı ki bu 

toplumda....’’(Mehmet Vural-Eğitimci). 

Şu soruya verilen cevap her zaman çok hoşuma gider. Şenkaya nesi ile 

meşhurdur? Cevap ‘’Okumuş insanı, öğretmeni ile…’’ 

Sebep sonuç ilişkisi olarak, Hüseyin Köycü’nün, pancar tohumu yerine ektiği 

‘’Eğitim tohumları’’ filizleniyor, meyvelerini veriyordu. Atılan Eğitim tohumları 

sayesinde, Şenkaya'nın yetiştirdiği eğitim gücünün bir devletin kurulmasına 

yetecek nicelik, nitelik ve güçte olduğuna inanıyorum. Hüseyin Köycü 

olamasaydı, Cumhuriyetle başlayan okuma-yazma seferberliği devam etmesine 

edecekti ama, belki de okuma-yazma oranı bakımından bugünkü en üst 

seviyelere gelemeyecekti. 

HÜSEYİN KÖYCÜ’NÜN ‘’AKIL ATLASI SARI KARTON’’ PROJESİ (1929) 

HÜSEYİN KÖYCÜ SARI KARTON PROJESİNİ NASIL TASARLADI? 

Yeğeni Prof.Dr.Koptegel İlgün ‘’Hüseyin Köycü ,Akıl Atlası -ve Sarı Karton 
Projesi ‘’ adlı kitabında konu ile ilgili olarak aynen şöyle  anlatıyor: 

‘’Örtülü Köyü’nden Hüseyin Sırrı, kitabımıza konu olan “Örtülü Köyü 
Kalkınma Planını nasıl tasarladı; kafasında yapmayı düşündüğü birçok işi bir 
kâğıda döker ve halkın bu kalkınma hamlesine inanması gerektiğini 
düşünmeye başlar. Yapacağı planı yazacağı kalınca bir kâğıt ararken, küçücük 
bakkal dükkânında bir ambalaj kartonu gözüne ilişir. Bu kartonu önce düzeltir 
sonra üzerine ağırlıklar koyup yazı yazmaya uygun hale getirir. Karton 
üzerinde tam orta yere önce bir yuvarlak daire şekli çizer. O sırada yakın 
arkadaş ve akranları onu ziyarete gelirler. Başta Hasan Yetimoğlu; “ Hüseyin 
Efendi yine bir şeyler yazıp çiziyorsun…’’ dediklerinde O, masanın üzerinde 
ortasında yaptığı küçük yuvarlağın yanlarına beş adet ana kök dediği kalın 
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çizgileri paralel şekilde çizmiş onlara ad arıyordu. Akranları laflamaya 
gelmişlerdi ama konuşmaların ana konusu; köyün sorunları, savaş sonrası 
özlemi çokça duyulan refah, şehirden alınan havadislerdi. Hasan Efendi 
buruşukluğu tam düzelmemiş kartona göz atınca, Köycü ile göz göze gelir bu da 
nedir dercesine.  Hüseyin Efendi: “Bak Hasan biz bir tohum ekelim ki bu 
tohumlar her işin kökü olsun, dallarını, filizlerini ileride gençler yapsın.’’ 
diyerek, bir taraftan da ana köklere ayırdığı kartonun üzerine; Yaşayış, İmar, 
Kültür (Öğreniş), Kazanç ve Sağlık yazıyordu. Çaylar içildi, dükkândan çıkan 
arkadaşları, “Hele hayırlısı, Hüseyin Efendi yine bir şeyler icat ediyor da bakalım 

ne çıkar?“ demekten 
kendilerini alamıyorlardı. 
Aynı gün akşamüstü köy 
meydanında Hüseyin Efendi 
ile karşılaşan Hasan Efendi; 
“Bugün bir şeyler 
karalıyordun, maksadın 
neydi?” dediğinde Hüseyin 
Sırrı Efendi; “Bak Hasan, biz 
bu köyde doğduk, burada 
büyüdük, babalarımızdan 
çok şeyler öğrendik, 
savaşlar gördük, Oltu’da 
seninle birlikte düşmanla 
savaşırken çok da tehlike 
atlattık. Hatta devletin 
malını çalan bir kişiyi bölge 
komutanına şikâyet ettik 
diye seninle Kars 

Tevkifhanesine sorgusuz, sualsiz tıkılmadık mı? Başımızdan geçenler, 
kahramanlıklar hepsi tarih sayfalarında kaldı. Atamız da dediği gibi bir taraftan; 
yurdumuzu imar edelim, halkımızı cehaletten kurtaralım.  

Düşman yenildi, ülkemizden çekildi ama içimizdeki cehalet düşmanı 
bizimle beraber yaşıyor. Onun için, bu köy için yapacaklarımız konusunda 
hayalimiz geniş olmalıdır.’’ diyor. Köycü köyün ileride ilçe olması için uğraşalım 
dediğinde 1929 senesi idi. Ve işte her şeye ilhamını veren o proje;        

Orijinal Sarı Karton Prof. Dr. Koptagel İlgün himayesinde Köycü’nün diğer 
önemli yapıtlarıyla beraber arşivde muhafaza edilmektedir. 

Sarı Karton projesi yapıldığında, Köycü’nün 1933’de yazdığı “Yarın Bu 
Köy…” makalesine 4 sene, ilçe olduğu 1946 senesine ise 17 sene vardı. Köycü, 
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Hasan Efendi ve köy meydanında toplanmış köy halkına bu konuşmaları şöyle 
devam ettiriyor; ‘’Arkadaşlar arazimiz verimli değil, rençperliğimiz zayıf, o halde 
kalkınma için önce eğitime sarılalım. Gençlerimiz okusun, aydın olsun, cehaleti 
yenelim. Kızlarımızı okutalım, onlar da aydın, uygar evlatlar yetiştirsin. Yani 
eğitim… eğitim… eğitim! Bu tohumları ekelim, yeşersin, dallar filizler versin o 
zaman ne cahillik, ne fukaralık ne de yoksulluk kalır.’’ 

Hüseyin Köycü 1933 yılında yazdığı "Yarın Bu Köy" isimli makalesinin son 
bölümü ile çağdaşlaşma yolundaki arzuları ve uğraşısındaki azmi şu sözlerle 
ifade ediyordu: 

" ...Arkadaş: Senin ellerin mi, gözlerin mi, kolların mı Avrupalınınkinden 
gevşek? Ruhun mu onların ruhundan aşağı? Neslin ise onlardan daha yüksek, 
toprağın daha kıymetli ve bakir. Sen daha sağlam, o halde yükseliş yolunda 
gitmek senin için devletine ödemen gereken borç olmalıdır.  

İlk işin gayret, ikinci işin öğrenme ve öğretmek olsun. İş bu kısa program 
seni uzun gördüğün yola götürür ve uzak gördüğün refaha kavuşturur. Buna 
iman et, dururken de, yürürken de; 

‘’Türk’e durmak yaraşmaz.’’, vecizesini tekrar tekrar terennüm et. "  

Havacılıkla ilgili önerilerini Atamıza nakleden Bolu milletvekili Cevat 
Abbas Bey’e Atatürk; ‘’Havacılık çok önemli, Amerikalı, Avrupalı bu konuya çok 
önem veriyorlar. Hatta havacılığın sporunu bile yapıyorlar. Biz de geç 
kalmayalım ama lütfen hayalini geniş tut, uçak yapmayı bile düşün.’’ demiştir.  
Bir bölümünü aşağıda neşrettiğim “Yarın Bu Köy” adlı makalede Hüseyin 
Efendi’nin hayalini 1933 yılında nasıl geniş tuttuğunun örneklerine 
rastlamaktayız. 

HÜSEYİN KÖYCÜ’NÜN ‘’AKIL ATLASI-SARI KARTON’’ PROJESİ  İNGİLİZ TONY 

BUZAN’IN ‘’MIND MAPPING (ZİHİN HARITALAMA)’’ METODU ARASINDAKİ 

BENZERLİK 

  Prof.Dr.Koptagül İlgün kitabında konu ile ilgili şunları anlatoyor: 

‘’Bir gün oğlumun eşi, gelinim Mine İlgün (Şişe Cam Holding İnsan Kaynakları 

Müdürü), bana “Babacığım bizim verdiğimiz eğitimlerde kullandığımız İngiliz 

bilim adamı Tony Buzan’ın 1965 yılında keşfedip Tüm Dünyadaki kurumsal 

özelliği olan kuruluşların eğitimlerinde kullandıkları: 

‘Mind Mapping’ (Zihin Haritalama) metodu tıpkı sizin yazdığınız “Toplum 

Kalkınmasında Örnek Lider Hüseyin Köycü” kitabındaki Sarı Karton projesine 
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benziyor deyince, bu konu üzerinde 2 seneden beri araştırma yaptım. Acaba bu 

metodu Tony Buzan’dan önce geliştiren başka bir kimse var mı diye. Aslında biri 

var; gördüm ki 1930’ların başında Hüseyin Sırrı Efendi (Hüseyin Köycü) Örtülü 

Köyü’nün kalkınma planını Osmanlıca, yer yer Latin harfleri ile dip notlar 

koyduğu ve adına “Akıl Atlası” da dediği bu planı eline geçirebildiği sarımsı 

renkte bir ambalaj kartonunun üzerine not ettiği için Sarı Karton Örtülü Köyü 

kalkınma planı adını vermiş. 

Bu kitabı yazmaya başladığım bir gün hastanedeki odama giren bir hastam, 

masa üzerinde Köycü’nün planının orijinalini ve Türkçeye çevirttiğimiz şeklini 

görünce,  “Hocam, ben Sabancı, Koç vs. önemli şirketlere eğitim veriyorum. 

Bizde tahtaya tebeşirle bu tip şekiller çizerek anlatmak istediklerimiz 

dinleyenlerin aklında daha kolay kalıyor. Buna zihin haritası metodu deniyor. 

Ayrıca 2010 Ocak ayı içerisinde Ankara’da Hüseyin Köycü’yü anma programında 

bu metodu anlattığımda; dinleyicilerden Agah Oktay Güner “Ben planlamacıyım 

ama o tarihlerde böyle bir planın yapıldığını, şimdi duymaktan dolayı hayretler 

içindeyim” demişti. 

 Köycü, Sarı Karton planını 1929 sonunda yapıyor ama diyor ki; zaman içinde ve 

ihtiyaca göre, halkın fikrini de alarak bu köklere dallar ilave edilebilir. 

Çorak sanılan bir toprağa, yeşerme gücü aşılanırsa, filizleri ve meyveleri o kişi 

tarafından görülmese de, insanlar yıllar sonra bile o meyveleri tadarlar. 

Düşünce ve fikirleri bir metoda, program ve disiplin dahilinde uygulama alanına 

geçirip, arzu ve heyecan dolu eseri ahenk içinde yaratmak, o eserlere halkın 

uzun süreli sahip çıkmasını sağlayacaktır. 

Köycü; ‘’Önemli olan bir ateş yakmaktı, daha ileri yaşam ve davranış 

biçimlerinin bulunabileceğine ve onlarında çalışarak elde edileceğine her 

yurttaşı inandırabilmekti. ‘’ demekte idi. Şenkaya da başarılan da budur. Ama 

başarının mutfağında “Sarı Karton” projesi bulunmaktadır. 

Tony Buzan’ın Zihin Haritalama metodundan Köycü’nün haberi yoktu ve olamaz 

da, çünkü Buzan Köycü’nün bu planı yapmasından 36 sene sonra (1965) zihin 

haritalama metodunu geliştirmiştir. Ancak Tony Buzan’ın bu Sarı Karton – Akıl 

Atlası’ndan haberi olabilirdi, eğer yazmış olabilseydik. 
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Bende bu düşünceyle ve fedakâr Şenkayalı gençlere bilgi vermek ayrıca da 

ihtisasları dahilinde bu plandan tezler üretebilirler ümidiyle konuyu irdeledim. 

Ve de yazmak istedim çünkü bir köyün kalkınma planını yapan, bu hususta özel 

bir tahsili olmayan kişi o tarihte nasıl böyle bir planı yapabilirin cevabını aramak 

istedim. Planlama ihtisası olan, iktisat fakültesinde hoca olan Prof. Dr. Gülten 

Kazgan ve ona yakın kişilere bu planın Türkçesi’ni gösterdiğim zaman 

yüzlerindeki heyecan ifadesine katkı olabilir diye yazmak istedim. Eğer Şenkaya 

gazetelerinde kendi yazdıkları ve bu plan dahilinde yaptıkları olmasaydı, 

insanları inandırmak bile zor alabilirdi endişesini taşımama rağmen tarihsel bir 

gerçek olduğu için yazmak istedim. Yine Tony Buzan’a Atatürk’ü sorduklarında o 

verdiği cevapta; ‘’Atatürk büyük bir düşünce adamı, büyük resmi görebilmek 

konusunda usta olduğu bir gerçektir.’’ demiştir. 

Tony Buzan’a ait bir harita örneği: 

Zeka yaşı (IQ) dalında Dünya çapında üne sahip olan İngiliz bilim adamı TONY 

BUZAN, insan beyninin sınırsız şekilde çalışabilecek kapasitesi olduğunu söyler. 

Günlük hayatta beynimizin yaklaşık %1’lik kısmını kullanırız. Tony Buzan, Zihin 

Haritası (Mind Maps) yöntemiyle beynin kullanım kapasitesinin arttırabileceğini 
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iddia eder. Tony Buzan’a göre beynin kullanım kapasitesinin gelişmesiyle 

birlikte kişisel yaratıcılık da artar. 

Tony Buzan’ın, altmışlı (1967) yılların sonunda geliştirdiği bu metot, bugün 

birçok kurumsal şirketin insan kaynakları departmanlarında başarıyla 

kullanılmaktadır. Buzan, soldan sağa not tutma yöntemiyle yazı yazma şeklinin 

insan yapısına çok uygun olmadığını iddia eder. Da Vinci ve Darwin’in el 

yazılarındaki not tutma biçimlerinden yararlanarak, zihin haritası tekniğini 

geliştirir. Resimlerde görüldüğü gibi bu teknikte ana tema veya düşünce kâğıdın 

ortasında gelecek şekilde konumlandırılır. Merkezden dallar çıkarılarak ana 

konu gruplara ayrılır. Alt gruplar da kurularak bağlantılar bize, daha önce 

göremediğimiz pek çok fikri ve bakışı kazandırır. Buzan’a göre yaratıcı zeka, 

farklı düşünce ve fikirler arasında ilişki kurma yeteneğini oluşturur. 

Bu yöntem bugün Dünyada milyonlarca kişiye ilham kaynağı olan; düşünceleri 

oluşturma, sınıflandırmaya, problem çözme ve karar alma aşamalarında sayısız 

kolaylığı sağlayan bir yöntemdir. 

Buzan, “Aklını Kullan” adlı kitabında, insan beynini bir bilgisayar donanımına 

benzetiyor ama onu kullanmak ve daha işlevsel hale getirmeyi beynimize 

öğretmeliyiz. Zihin Haritaları Tekniğinin patenti T. Buzan’a aittir. Bu konuda 

yazdığı 70’den fazla kitabıyla Dünya çapında bir üne sahiptir. Bu yöntem; beynin 

bilgileri daha kolay hafızada tutmasının yanında kolay bir şekilde yaratıcı 

düşünceyi ortaya çıkartma yöntemidir. Tutulan notlar yıllar sonra da bütün 

halinde hatırlanır. Sıradan not tutma yöntemiyle bütünlük sağlanamaz ve 

hatırlama oranı, üzerinden zaman geçtikçe azalır. Hedef belirlenirken, konular 

arasında daha önce hiç fark edilmeyen ilişkiler ortaya çıkar. 

Köycü, 1958 yılında öldüğü için T. Buzan’dan doğal olarak habersiz, T. Buzan’ın 

da elinde daha önce yazılmış bir kaynakça olmadığı için elbette Köycü’den 

haberi yok. 35 sene evvel yaptığı planın orijinal şekli incelendiğinde benzerlik 

derecesi iyice anlaşılacaktır. Köycü böyle bir plan hazırladığı dönemde ülkemiz 

yoksulluk, fakirlik ve cehaletle, Atamızın önderliğinde savaşmakta. Fert başına 

milli gelir 4-5 TL civarına, okuryazar düzeyi sıfıra yakın. %7 erkeklerde, %4 ise 

kadınlarda. Ama Örtülü köyü (Bugünkü Şenkaya İlçesi) Erzurum’un 180 km 

kuzey doğusunda yol güzergâhında olmayan bir köy. Bu plan işte bu köyde 

yapılıp uygulanmak isteniyor. O yıllarda ülkede planlı kalkınmanın düşünceleri 
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ve hatta uygulamaları var ama bunlar iktisat ilmini tahsil etmiş kişilerce dile 

getirilmiş. 

Zeka yaşı (IQ) dalında Dünya çapında üne sahip olan İngiliz bilim adamı TONY 

BUZAN, insan beyninin sınırsız şekilde çalışabilecek kapasitesi olduğunu söyler. 

Günlük hayatta beynimizin yaklaşık %1’lik kısmını kullanırız. Tony Buzan, Zihin 

Haritası (Mind Maps) yöntemiyle beynin kullanım kapasitesinin arttırabileceğini 

iddia eder. Tony Buzan’a göre beynin kullanım kapasitesinin gelişmesiyle 

birlikte kişisel yaratıcılık da artar. 

Tony Buzan’ın, altmışlı (1967) yılların sonunda geliştirdiği bu metot, bugün 

birçok kurumsal şirketin insan kaynakları departmanlarında başarıyla 

kullanılmaktadır. Buzan, soldan sağa not tutma yöntemiyle yazı yazma şeklinin 

insan yapısına çok uygun olmadığını iddia eder. Da Vinci ve Darwin’in el 

yazılarındaki not tutma biçimlerinden yararlanarak, zihin haritası tekniğini 

geliştirir. Resimlerde görüldüğü gibi bu teknikte ana tema veya düşünce kâğıdın 

ortasında gelecek şekilde konumlandırılır. Merkezden dallar çıkarılarak ana 

konu gruplara ayrılır. Alt gruplar da kurularak bağlantılar bize, daha önce 

göremediğimiz pek çok fikri ve bakışı kazandırır. Buzan’a göre yaratıcı zeka, 

farklı düşünce ve fikirler arasında ilişki kurma yeteneğini oluşturur. 

Bu yöntem bugün Dünyada milyonlarca kişiye ilham kaynağı olan; düşünceleri 

oluşturma, sınıflandırmaya, problem çözme ve karar alma aşamalarında sayısız 

kolaylığı sağlayan bir yöntemdir. 

Buzan, “Aklını Kullan” adlı kitabında, insan beynini bir bilgisayar donanımına 

benzetiyor ama onu kullanmak ve daha işlevsel hale getirmeyi beynimize 

öğretmeliyiz. Zihin Haritaları Tekniğinin patenti T. Buzan’a aittir. Bu konuda 

yazdığı 70’den fazla kitabıyla Dünya çapında bir üne sahiptir. Bu yöntem; beynin 

bilgileri daha kolay hafızada tutmasının yanında kolay bir şekilde yaratıcı 

düşünceyi ortaya çıkartma yöntemidir. Tutulan notlar yıllar sonra da bütün 

halinde hatırlanır. Sıradan not tutma yöntemiyle bütünlük sağlanamaz ve 

hatırlama oranı, üzerinden zaman geçtikçe azalır. Hedef belirlenirken, konular 

arasında daha önce hiç fark edilmeyen ilişkiler ortaya çıkar. 

Köycü, 1958 yılında öldüğü için T. Buzan’dan doğal olarak habersiz, T. Buzan’ın 

da elinde daha önce yazılmış bir kaynakça olmadığı için elbette Köycü’den 

haberi yok. 35 sene evvel yaptığı planın orijinal şekli incelendiğinde benzerlik 
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derecesi iyice anlaşılacaktır. Köycü böyle bir plan hazırladığı dönemde ülkemiz 

yoksulluk, fakirlik ve cehaletle, Atamızın önderliğinde savaşmakta. Fert başına 

milli gelir 4-5 TL civarına, okuryazar düzeyi sıfıra yakın. %7 erkeklerde, %4 ise 

kadınlarda. Ama Örtülü köyü (Bugünkü Şenkaya İlçesi) Erzurum’un 180 km 

kuzey doğusunda yol güzergâhında olmayan bir köy. Bu plan işte bu köyde 

yapılıp uygulanmak isteniyor. O yıllarda ülkede planlı kalkınmanın düşünceleri 

ve hatta uygulamaları var ama bunlar iktisat ilmini tahsil etmiş kişilerce dile 

getirilmiş. 

 TONY BUZAN KİMDİR? 

Tony Buzan zihin haritalarının mucidi ,beyin derneğinin başkanı, beyin 

vakfı ve Kulübünün kurucusu ve zihinsel eğitim kavramının 

yaratıcısıdır. 1942 de Londra’da doğan Buzan 

psikoloji,İngilizce,matematik ve genel bilimlerde çifte takdir alma 

başarısına ulaşarak 1964 yılında British Columbia Üniversitesinden 

mezun oldu.1966 da Daily Telegraphta çalışmaya başlayarak aynı yıl 

İnternational Journal of Mensa dergisini çıkardı. 

Dünyanın önde gelen yazarlarından biri olarak 44 kitabı yayınlan Zihin 

Haritası,Parlak Zeka ,Aklını Kullan,Hafızanı Kullan ,Zihnini 

Geliştir,Dahiler Kitabı ve gelecek kuşak gibi kitapları 50 ülkede 

yayınlanmış ve 22 dile çevrilmesinin yanında satış rekorları kırmıştır. 

Tony Buzan aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok 

uydu yayını ,radyo ,televizyon ve video programının oyuncusu 

,sunucusu ve yapımcısı olarak uluslararası medya yıldızlarından 

biridir. 

https://eksisozluk.com/?q=zihin
https://eksisozluk.com/?q=beyin
https://eksisozluk.com/?q=londra
https://eksisozluk.com/?q=psikoloji
https://eksisozluk.com/?q=ingilizce
https://eksisozluk.com/?q=matematik
https://eksisozluk.com/?q=zihin
https://eksisozluk.com/?q=parlak
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AKIL ATLASI-SARI KARTON PROJESİNİN AYRINTILARI 

Hüseyin Köycü; Şenkaya henüz bir köy iken, 1929 yılında ''Akıl Atlası-Sarı Karton 

projesi'' sini tasarlamıştı. Köycü, tezgahı üzerinde bulundurduğu sarı bir karton 

üzerine projesini çizerdi. Proje adını işte bu sarı kartondan almıştır. Sokakta 

dolaşırken, insanlarla hasbıhal yaparken, ya da aniden aklına gelen veya ihtiyaç 

duyduğu konuyu gelir projesine eklerdi. Projesini beş köklü bir ağaç olarak 

tasarladı. İşte o beş köklü ağacın dalları şöyle: 

KÖKLER 

 1.KÖK:Kültür –Öğreniş (Eğitim). 

 Dalları: 

• Uğraş-Okuma ve Boş Zamanları Değerlendirme. 

• Okul geceleri. 

• Münazaralar. 
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• Hoşgörülü olmak. 

• Hasbıhaller (Konferanslar). 

• Din ve Hurafeyi Birbirinden Ayırmak. 

• Kütüphane. 

• Radyoevi. 

• Kültür odaları. 

• Sahne Sanatları ve Film İşleri. 

• Matbuat (İlerde Gazete Çıkarılacaktır). 

• Mektepler: Hususi Mektepler, Kız Çocuklarını Okumaya Teşvik, Ana Mektep, 

İlk Mektepler, Orta Mektepler, Sanat Mektebi, Üst Mektepler, Halk Odası ve 

Halkevleri. 

•Zanaat: Şekercilik, Pastırmacılık, Sabunculuk, Eyercilik (Saraç), Kunduracılık, 

Marangozluk (Dülger),İşlemeli Taşçılık, Duvarcılık-Sıvacılık, Demircilik, Terzilik, 

Fenni Arıcılık, İpekçilik, Hızarcılık-Kerestecilik, Biçki-Dikiş-El Sanatları (Bayanlar 

için), Keçecilik. 

 2.KÖK: Yaşayış 

Dalları: 

• Cenaze İşleri. 

• Bilgi Yarışmaları. 

• Spor Müsabakaları ve Spor Kulübü Tesis Etmek. 

• Kimsesiz Çocuklara Sahip Çıkmak. 

• Yüzme Havuzu. 

• Lokanta vs-Birahane. 

• Parklar. 

• Sinema. 
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• Barlar. 

• Eğlence Geceleri (Balo). 

• Pastahane. 

• Tenezzuh (Gezinti Mahalleri): Sirenkes Piknik Alanı, Alahankışla Mesire Yeri, 

Mitinderkışla En Yakın Köy, Değirmendere Bahçe ve Dere Kenarı, Merşeker 

(Bağ, Bahçe, Gezinti), Lensor (Arıcılık, İpekçilik, İşportacılık), Cinavut (Orman 

Alanı-Temiz Hava), Zazik (Kaynak) Yayla Gezisi, Çatalkom Çiftlik Yapımı. 

• Musiki: Folklor, Mahalli Türküler. 

• Müzeler: Kalenin Islahı, Tarihi Kalıntılar, Heykelcilik, Resim-Tablo İşleri, Antika 

Tespiti, Asar_ı Musika, Sağlık Müzesi. 

 3.KÖK:İmar 

 Dalları: 

• Ormanların Korunması. 

• Planlı Şehirciliği Geliştirme. 

• Cadde Kenarları, Ağaçlandırma ve Park. 

• Yürüyüş Alanları. 

• Kaldırımlar. 

• Asri Hamam. 

• Evlere Çatı ve Görünüş Güzelliği. 

• Konukevi (Küçük Oteller, Misafirhane). 

• Depreme Dayanaklı Evler. 

• Arazi Sulamak İçin Baraj. 

• Yollar. 

• Caddeler. 

• İmece İle Okul Yapımı. 
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• Dinlenme Köşkü. 

 4.KÖK: Sağlık 

 Dalları: 

• Doktor Temini İçin Sağlık Şirketi Kurmak. 

• Beslenme ve Gıda. 

• Beden Terbiyesi (Spor). 

• Hijyen (Çevre Sağlığı). 

• Çocuk Bakımı ve Aşı. 

• Eczane. 

• Hastane. 

• Fenni Döküm İşleri. 

• Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma. 

• Modern Tuvaletler. 

• Tıbbı Şüpheliler. 

• Sağlık Hastalıklarını Takip Edecek Gezici Hemşireler ve Sağlık Bakıcıları. 

5.Kök: KAZANÇ 

 Her Aileye Kazanç Sağlayacak Bir İş 

Dalları: 

• İcarlar. 

• Fukaraya İş. 

• Tarla Tanımı. 

• İmaretler. 

• Elektrik Üretimi. 
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• Turizm-Seyyah Yerleri (Tarihi Kalıntılar, Doğal Güzellikler, Orman Alanları, 

Kayak Spor Yeri), 

• Hafta Pazarlar. 

• Ticaret Birliği (Celepçilik, Ortaklıklar, Halka Açık Şirketler, Sermayeler 

Birleştirme) 

 • İthalat ve İhracat (Yerli Malı Kullanımı, Ticarette İyi Mal Üretmede Rekabet). 

• Civar Köylerde Ziraat (Besicilik, Tohumculuk, Damızlık, Ziraat Makineleri, 

Çiftlikler). 

• Pazar-Panayır-Fuar, Balık Üretimi. 

HÜSEYİN KÖYCÜ’NÜN 1933 YILINDA KALEME ALDIĞI BİR YAZI 

YARIN BU KÖY 

Bugün hâlâ toz topraktan belirsiz olan bu köy yarın hatta numune kasabası 
olacaktır. 

O zaman bu yurdun bütün yuvaları şen olacak bütün insanlar sevinçler 
içinde yaşayacaklardır. Diyarcıkta sabahleyin evinden çıkan her fert kendisine iş 
bulacak, kâr eden zengin herkes, zevk için hazırlanmış her nev’i yer, her türlü 
eşyaları olacaktır. Burada yeni doğanlar sağlık kaidelerinin gölgesi altında 
hayata doğru götürülecektir. 

Ölenler, mutantan, alaylar, dini ayinlerle istirahatı ebedisine kavuşacaklar, 
hayattaki kıymeti nispetinde mezar taşına kazılacaktır. Köyün bütün 
sokaklarında yeşil yaprak al çiçek hatıralar arasında beyaz, pembe ve mavi sıvalı 
binaların balkonunda şık ve fakat sade giyinmiş sıhhati tam kızların makinelerle 
dokuma işleri ile meşgul oldukları görülecektir. Allahuekber dağının bütün suları 
her sokağın ortasında kargil pınarlarından şırıltı ile akacaktır. Fıskiyeler, göller, 
havuzlar, diyarcığı olarak anılacaktır. Yanı başımızdaki derelerdeki şelalelerden 
alınacak kuvvet sayesinde, diyarcığın her tarafı geceler sabaha kadar ışık 
bulacaktır. Aynı kuvvetle bir çok çarklar döndürülerek, bir çok hayırlı işler 
yapılacaktır. Dünyanın bütün vaka iyini, sinema filmleri, canlı artistler, radyolar, 
konferanslar, burada da gösterilecek, burada da bağıracaklardır. Hafta tatili ve 
bayramlardan başka burada boş gün olmayacaktır. 

Günler: iş, eğlence, istirahata taktim edilecek artan saatlerde öğrenme ve 
öğretme ile geçecektir. Burada mektep öğretecek sinema, yapma bahçe, her 
şey, her vak’a öğretecek diyarcık bütün manasıyla bir mektep olacaktır. Burada 
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yetişenlere dünyanın herhangi bir köşesinde hangi mektepten mezunsun diye 
soracaklara (Örtülü) Şenkayalısı diye cevap verecektir. 

İş o kadar yolunda olacak ki, arılardaki iş bölümü ile kıyas etmeliyiz. 
Ekonomi cihetinde burada malumat, mahsulatı geçecek, ihtiyacın yüzde yetmişi 
burada imal edilmiş olacaktır. Yüzde otuz kadar imkânsız işler alemi ticaretten 
beklenecektir. 

Yurdun çimenli, çayırlı, kırlarında havadar ormanlarında, çiçekli bağlarında 
yapılacak köşkler cenneti andıran parçalar, çok uzaklardan seyyahları cezp ve 
celp edecektir. Değirmen deresindeki ufacık bağların ortasında son moda, hatta 
yeni icat yani emsali görülmemiş plajlar hayranlara şayanı halde bulunacaktır. 
Bu dağlar hali ile bir parka tahvil edilerek, taş başından o parka gayet kolaylıkla 
gidip gelebilmek için en emin, en çabuk vasıtaların birisi tahsis edilecektir. 
Çatalkom denilen kışlada öyle bir yer yapılacak ki şark vilayetlerinin her 
neresinde çiftlik denildiği zaman bu çiftlik hatıra gelecektir. Lehsor denilen 
bağlıklı dere, petekçilik (Arıcılık), ipekçilik, işportacılık müesseseleriyle dolu 
olacak ayni zamanda hayat mahalli dahi olacaktır. 

O dereye yakın olan kışlalar bunun mütemmimi olacaktır. Bu kasabada 
mertler, hamiyettirler, fedakâr feragatçiler himaye görecek ve yükseleceklerdir. 

Hodgamlar, hasisler, ön almayacak ve baş olamayacaklardır. Burada yollar, 
telefonlar bütün medeni vasıtalar bir Avrupa parçasını andıran hale 
geleceklerdir. 

Arkadaş: senin ellerin mi, gözlerin mi, kolların mı Avrupalınınkinden 
gevşek; Ruhun onun ruhundan aşağı mı? Neslin ondan daha yüksek, toprağın 
daha kıymetli ve bakir, sen daha sağlam, o halde yükseliş yolunda gitmek senin 
için borçtur. 

İlk işin gayret ikinci işin öğrenme ve öğretmek olsun. Vatanın için hasise 
garez fedakârı sevmek olsun. 

Bu kısa program seni o uzun gördüğün yola götürür ve uzak gördüğün 
refaha kavuşturur. Buna iman et, dururken de, yürürken de Türk’e durmak 
yaraşmaz vecizini tekrar-tekrar terennüm et. 

 KÖYCÜ YA ANKARA’YA GİTMEMİŞ OLSAYDI!  

Hüseyin Köycü Erzurum’da kara trenemi  biner,yoksa Karadnezi yoluylamı  

Ankara’nın yolunu tutar bilmiyoruz. Heyecanlıdır. Niyeti Örtülü Köyü’nü ilçe 

yapmak. Ankara’ya varır. Meclis binasına gider. Meclis binasının önünde yatar. 

Niyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü görmek, onunla konuşmak. Meclise 
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Cumhurbaşkanı İnönü’nün geleceğini öğrenir. Onun geliş saatinde ve gireceği 

kapının önünde uzanıp ,yatar. Genel Sekreter Cevat Dursunoğlu’nu; ‘’ Kalk 

Hüseyin ne yapıyorsun? Şimdi Reis-i Cumhur gelecek. ‘’demesine rağmen 

kalkmaz. Tam o sırada İnönü gelir. Köycü’yü tanıdığı için Cevat Dursunoğlu’na 

seslenerek, ‘’Hüseyin ne yapmak istiyor?’’ diye sorar. O da ‘’Efendim, dağın 

başındaki köyünü ilçe yaptırmak istiyor, onu size duyurmak için bu yolu 

seçmiş.’’ diye kulağına fısıldar. 

İnönü; ‘’Demek dağ başındaki köyü ilçe yaptırmak niyetindesin.’’ diye seslenir. 

Köycü cevap verir: 

-Sn. Cumhurbaşkanım, marifet dağ başındaki köyü ilçe yapabilmek. Yoksa 

diğerlerini yapmak zor değil. Bu cevabı çok beğenen İnönü Örtülü ilçe olsun 

diye karar verir. Sonunda dediği olur. 1946 yılında Örtülü köyü Şenkaya İlçesi 

olur. 

 Bu tarihten dört yıl sonra dünyaya gelmişim. Dünyaya geldikten sekiz yıl sonra 

da doğduğum Gülveren Köyü’nde okul açıldı. 1946 yılından önce Örtülü dahil 

diğer civar köyler Oltu İlçesine bağlıydı. Bu 

tarihten önce doğanların nüfus kayıtları 

Oltu’dadır. Şenkaya İlçe olmadan ve köyde 

okul açılmadan önce okumak isteyenler 

Göle’de veya yakın köylerde okurlardı. 

Oltu çok uzaktı. Okuyanların sayısı çok azdı 

ve okul bulunan köylerin en yakını sekiz–

on kilometre uzaktaydı. Ancak o yerlerde 

akrabası olanların çocukları okuyabiliyorlardı. Bizden önceki devre, bu şekilde 

okuyanların sayısı üç-dört kişiydi. 1958 yılında köye okul açıldığında sekiz 

yaşındaydım. Tam okul çağı. Okulun açılış öyküsü ve yaşanan heyecanlar ilgili 

bölümde etraflıca değinilmiştir. Hani bir söz var ya tam bıçak sırtı. Ya Hüseyin 

Köycü Ankara’ya gitmeseydi? Köye okul açılmasına açılırdı ama kim bilir ne 

zaman?  

 1946 yılında Şenkaya İlçe olduktan sonra Hüseyin Köycü’nün büyük çabası 

sayesinde okullaşma hızla yaygınlaştı. Yirmi yıl sonra, küçük köyler ve mezralar 

hariç, aşağı yukarı okulsuz köy kalmamıştı. 
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Dedik ya, Köycü Ankara’ya gitmemiş olsaydı ne olurdu? Şenkaya İlçe 

olmayacaktı. Okul açılmasına açılırdı ama kim bilir ne zaman? Bilemiyorum. 

Belki üç, belki beş yıl sonra. O zaman da okul çağımız geçer, yaş nedeniyle okula 

alınmazdık. Bu durumda köyde kalır, ilkokula ve diğer okullara gidemez, 

okuyamayıp köyde kalanların kaderini paylaşırdık. Ağır orman işleri ve çiftçilikle 

tükenir giderdik. Yöremize bu imkanları sağlayan Köycü’ye vefa borcumuz var. 

Ruhu şad olsun. 

ŞENKAYA, GENÇ CUMHURİYETLE BİRLİKTE EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA 

BÜYÜK ATILIMLAR GÖSTERDİ 

1946 Yılında Örtülü Köyü Hüseyin Köycü’nün büyük çabaları sonucunda 

Şenkaya İlçesi olduktan sonra, eğitim- öğretim alanında büyük seferberlik 

başladı. Kırık coğrafyası, arazilerinin büyük bölümün ormanlık alan, ekilip –

dikilecek yerlerin kıt olması gibi nedenlerin de mutlaka büyük etkisi olmuştur. 

Ama orada eğitime duyulan bambaşka bir ruh ve istek vardı. Bu da Köycü 

sayesinde ortam bulmuştu. 

 Önceleri zeki köy çocukları, öğretmen yetiştirmek, toplumu aydınlatmak ve ileri 

taşımak amacıyla kurulan okullara, yani Köy Enstitülerine, Köy Enstitüleri 

kapandıktan (1954) sonra Öğretmen Okullarına gidiyor, eğitmen-öğretmen 

olduktan sonra Şenkaya’ya dönerek hizmet ediyorlardı. Yakın illerden Kars’ta 

Cılavuz (1940), Erzurum’da Pulur (1942) Köy Enstitüleri, Erzurum,Gümüşhane 

ve Artvin’de Öğretmen okulları vardı. Öğretmen olduktan sonra çevresine 

dönenler okuttukları çocukların da öğretmen olmasına örnek oluyorlardı. Bu 

öyle bir gelişti ki Erzurum’un neresine giderseniz gidin mutlaka Şenkayalı bir 

öğretmen, ebe-hemşire ve orman memuruna rastlardınız. Hatta bu çevre illere 

kadar yaygınlaşmıştı. O tarihlerde birine sorsaydınız ‘’Şenkaya nesi ile 

ünlüdür?’’ öğretmen, ebe ve bakım memuru (orman muhafaza memuru) 

cevabını alırdınız. 1970’li yıllara gelindiğinde aşağı yukarı Şenkaya’nın okulsuz 

köyü kalmamıştı. Açılan yolda ilerleyen Şenkaya, Kuzeydoğu Anadolu’da 

okuma-yazma oranı bakımından Ardanuç’tan sonra ikinci sırayı almayı 

başarmıştır. 

 Burada şimdilik Şenkaya İlçesine bağlı Gülveren (İznos) köyüne açılan ilkokulun 

öyküsünden bahsedeceğim. Yörenin diğer köylerinin de buna benzer 

öykülerinin olduğun biliyorum. İlerde bu konuda diğer köylerle ilgili bilgi, belge 
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ve resim alındığında onlar da paylaşılacaktır. Yıl 1957. Yedi yaşlarında okul çağı 

gelmiş bir çocuktum. Küçücük bir dünyam vardı. Yaşadığım yer etrafı yüksek 

dağlarla çevrili küçük bir vadide bulunan bir köydü. Bütün gün Vadiyi ve 

etrafındaki dağları ve kaplı ormanları görürdük. Mavi atmosfer, bir tencere 

kapağı gibi yüksek dağların sırtlarına oturmuştu. Çevre köylerle ulaşım nerede 

ise imkânsızdı. Köyü, civar köylere bağlayan düzgün yollar bulunmamaktaydı. 

Dünyanın sadece buradan ibaret olduğunu sanıyordum. Çevre köylere giden 

patika yollar vardı. Ancak bu yollar yalçın kayalıklardan geçerdi. Sadece yayalar, 

atlı yolcular ve kağnı arabaları bu yollardan gidebilirdi. Böyle bir coğrafya dünya 

ve düşünce ufkumuzu daracık olarak şekillendirmişti. Hayatımı değiştiren, 

aydınlık gelecek vadeden ve dünyayı 

tanımamızı, ufkumuzun gelişmesini 

sağlayacak bir olay oldu.  

 Köyde okul açılacağı söylentileri duyuldu. 

Okulun ne işe yaradığını da doğrusu 

bilmiyordum. Okul açılmasına açılacaktı ama 

binası yoktu. Bir gün kravatlı birisi geldi. 

Öğretmen dediler. Birkaç gün sonra bizi 

cami avlusuna topladı. Kendisinin öğretmen 

olduğunu ve burada ders yapacağımızı 

belitti. Önlüğümüz, çantamız, defter-

kalemimiz sözün kısası  hiçbir şey yoktu. Bir 

süre avluyu defter, ince ağaç çubuklarını 

kalem olarak kullanarak toprak üzerinde 

okuma-yazma öğrenmeye başladık. Bir gün 

öğretmenimiz, büyük harflerle isimlerimizi toprak üzerine yazdırdı. Yazılanları 

kontrol ederken sırtımı okşayarak: “Oğlum sen ilerde büyük adam olacaksın” 

dedi. Nereden, ne anlamıştı bilmiyorum. Bu söz ömrüm boyunca rehberim oldu, 

kulağımdan gitmedi. Belki bazılarını anladığı anlamda büyük adam olamadım 

ama öğretmen olabildim. Bana göre öğretmenimizin büyük dediği adam 

öğretmendir. Mevsim sonbahardı. Havalar serin ve Güneşli gidiyordu. 

Öğretmenimiz havalar soğuyuncaya ve kar yağmaya başlayıncaya kadar cami 

avlausunu okul olarak kullandı. Havalar iyice soğuyunca kapalı bir yere ihtiyaç 

duyulmuştu. O zamanlar köydeki evler genellikle tek odalıydı. Bir kaç evde çift 

oda vardı. Bizim ev, iki tarafı taş duvar, diğer iki tarafı kalın ağaç direkler üzerine 
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kurulmuş iki katli ahşap bir binaydı. Alt kat kiler, üst katta bulunan iki odan biri 

misafir odası olarak kullanılmaktaydı. İhtiyar heyeti biraz rica, birazda zor 

kullanarak misafir odasını sınıf yaptılar. Bina bulundu bulunmasına ama 

içerisinde bize yarayacak hiç bir araç-gereç yoktu. Saygıdeğer Fikret YALAŞ 

öğretmenimiz bütün bu zorluklara rağmen bir yıl boyunca bizi burada okuttu. 

Ahşaptan yapılı daracık “L “ biçiminde bir balkonu vardı. Balkonun ağaç 

merdivenli tek çıkış bulunmaktaydı. Diğer taraftan bir merdiven daha açılarak 

öğrencilerin buradan odaya girmeleri sağlandı. Annem temizliğe, tertip ve 

düzene düşkün sert yapılı, tabir caizse “Osmanlı” bir kadındı. Okuma-yazma 

bilmemesine rağmen çok güzel “ DESENLİ CİCİM”ler dokurdu.   

Bir tezgâhı vardı. Köyün bütün genç kızlarını cicim dokuma konusunda yetiştirdi. 

Çocuklar balkondaki özel eşyaları karıştırır, çevreyi kirletir ve gürültü yaparlardı. 

Annem buna dayanamaz ve haklı olarak çocuklara kızar, onları kovardı. İhtiyar 

heyeti ve öğretmen, odayı okul olarak kullanılması konusunda ısrar edince, 

onları da kovduğunu hatırlıyorum. Bir öğretim yılı boyunca okulumuz bu oda 

oldu. Ertesi yıl ilkbahar mevsiminde okul yapımına başlandı. İnşaat için gerekli 

taş, kum, çimento, ağaç doğrama vs uzak yerlerden nasıl getirilecekti? Köye 

motorlu taşıtın gelebileceği yol yoktu. Yapılması da o anda imkânsızdı. 

Malzemeler 17 kilometre uzakta bulunan Akşar (Kosor) Nahiyesinden kağnı 

arabaları ile getirildi. Birçoğumuz belki de kağnı arabasını bilmiyor, ya da doğal 

olarak görmemiş olabiliriz. Ağaçtan iki tekerleği olan ve bir çift öküzün çektiği 

bir çeşit yük taşıma aracı. Tekrar okullar açılıncaya kadar bin bir zorluklar içinde 

okul inşaatı tamamlandı. Yeni öğretim yılında okula taşındık. Okulda doğal 

olarak sıra- masa, tahta, tebeşir ve diğer araçlar yoktu. Bütün bunlara rağmen 

öğretmenimiz ümitsizliğe kapılmadan, her şeyin bir çaresini bularak, eğitim-

öğretimini sürdürmeyi başardı. Defter kalem, kitap ve diğer okul araçları ile 

tanımış olduk. Çoğu zaman silgi bulamadığımızda kara lastiklerin tabanlarını 

keserek silgi olarak kullanıyorduk. Elektrik olmadığından geceleri aydınlanma 

gaz lambası ile olurdu. Bir evde en önemli “lüks” gaz yağı lambasının 

bulunmasıydı. Gaz lambasının olmadığı veya gaz yağı bulunmadığı zamanlar 

evlerde aydınlanma “ocak”larla olurdu. Ocak, evin bir köşesine taş malzemeden 

yapılan, içinde çıralı ve kalın ağaçların yakıldığı yerdir.Şimdilerde bunz benzer 

yerlere şömine denilmektedir. 
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 Bütün bu olumsuzluklara rağmen öğretmenimiz öğrencilerini çok iyi yetiştirdi. 

Öğretimin yanı sıra eğitime de çok önem verdi. Beşinci sınıftan mezun olurken 

bizleri bazı testlerden geçirdiğini hatırlıyorum. Birimize yalnız başına on 

kilometre uzaktaki bir köye gidip gelmesini söyledi. Arkadaşımız hiç tereddüt 

etmeden yola koyuldu. Bir süre gittikten sonra diğer bir öğrenciyi gönderip geri 

getirtti. Başka birisine bayrak direğini kırmasını söyledi. Tam kıracağı zaman 

engel oldu. Şimdi anlıyorum ki bu testlerle bizlere davranış kazandırmayı 

hedeflemiş. O zamanlarda bile belki farkında olmadan Japon eğitim modelini 

uygulamış. Hatırı sayılır bir özel öğretim kurumu müdürü Japon eğitim sistemini 

incelemek için Japonya’ya gider. Anlattığına göre; bir ilkokula her sabah bir 

kamyon kumun geldiği, ders başlamadan önce öğrencilerin elleriyle kumu okul 

bahçesine saçtıkları ve tekrar elleriyle geri toplayarak derse başladıklarını 

anlatmıştı. Köyümüzün ilk öğretmeni Fikret YALAŞ beş yıl süreyle bizleri okuttu. 

Mezun ettiği ilk öğrencilerin %95 ‘ni ortaokula yazdırmayı başardı. 34 km uzakta 

bulunan Şenkaya İlçesinde ortaokul vardı. Hepimiz Şenkaya Ortaokuluna 

kaydolduk. Fikret YALAŞ ve diğer ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimi 

saygıyla anıyorum. 

BİR DOKTOR LÂZIM 

Örtülü köyüne bir doktor lâzım, bunun için mezkür köyde sağlık namile bir 

şirket teşekkül etmiş olup doktor maaşı Eczane ile Hastaneciğin masarifi 

umumiyesi tahtı temine alınmıştır. 

928 senesi Şubat birinden itibaren iki sene müddetle olup bu tarihten sonra 

doktorla mukavele ne zaman yapılırsa yapılsın hitamı müddet 1 Şubat 930 

senesidir. 

Doktora iki odalı bir ev; miktarı kâfi mahrukat ve  bir hizmetçi verilecek ecza 

furuth ve hasta tedavisinden alınacak safi ticaretin yüzde yirmisi verilecek 

bunlardan başka doktorun ihtisasına göre yüz liradan yüz elli liraya kadar 

mahiye maktuan maaş verilecektir. Ve alacağı ücret şirkete aid kalacaktır. Yalnız 

ticaretin yüzde yirmisi doktora verilecektir. Doktor diğer köylere gidince vesaiti 

nakliyesi şirket tarafından verilecektir. 

Doktor diplomalı vaziyette ve lekesiz olacak ve Cumhuriyet devrinde hiçbir 

suretle mesul olmuş bulunmayacaktır. 
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Ücreti olan ailesinden bir kimsesi sair bir fen erbabı olan 45; 30 yaş arasında 

olan; Türk olan, bedenen kuvvetli olan; dâhiliye mütehassıs veya operatör olan 

tercih edilecektir. Müracaat edenler tercemei hallerini; tekliflerini tercemei 

haline zeyl olarak 5 inci maddemiz muhteviyatından olan hallerini ve iki kıta 

fotoğrafını ailesinden diğer bir fen erbabı varsa keza tercemei hal ve iki kıta 

fotoğrafını (Oltu) da Örtülü de sağlık şirketine göndermeleri rica ve ilân olunur. 

Harcırah pazarlığa tâbidir. 

İZAHAT: Örtülü 160 haneli ve bin nüfuslu Erzurum Vilâyetinin Kosor nahiyesinin 

bir köyüdür. Allahuekber dağının garbinde, havası gayet güzel bir köydür. 

Örtülünün havası yazın serin kışın civarına nazaran sıcaktır. Örtülü’nün üst tarafı 

yaylalık alt tarafı bağlık ve bostanlıktır. Örtülü’de yağın kıyyesi 100; etin kıyyesi 

25; ekmeğin kıyyesi 8 kuruştur. Yumurtanın on adedi beş kuruştur. Örtülü’nün 

arazisi nüfusuna kâfi değildir. Binaenaleyh Örtülü’de yalnız kırk hane fenni 

usulde ziraat yapmalı, mütebakisi ticaret erbabı olmalıdır. Örtülü, Bardız ve 

Kosor nahiyelerinin arasında olup bu nahiyelerden ve harmanlardan; 

Akçakale’den, Tavusker'den, Oltu’dan takriben iki yüz köyün Pazar mahalli 

olmuştur. Örtülü gençlerinin maksadı Örtülü’yü Maarif ve ticaret ve sanat 

mahalli yapmaktır ve bunlar da kabil imkân olduğu takdir edilmiştir. Örtülü’ye 

gelecek her fen erbabı teceddüt perver olmakla beraber Örtülü ve civar köyler 

halkı ile imtizaç etmeğe son derece gayret edecek halim olacak hiçbir hususta 

asabiyet göstermeyecektir. Kendi istirahat ve menfaatini temin etmekle 

beraber Örtülü’nün yükselmesi için icabına fedakârına mesaide bulunacaktır. 

Örtülü ziraatta köylerimize sanat ve ticarette kasabalarımıza numune imtisal 

olanağı azmetmiş ve bu maksadını muvaffak olmak üzere Örtülü’ye gelecek 

memur Örtülü’nün teceddüde âşık olan geçler ile teşriki mesaj eden ve ufak 

tefek gücendirici şeyleri ehemmiyete almaz ve bu gençlerle imtizaç eder ise 

hem kendi istirahatını temin ve hem de vatana millete hizmet etmiş olur. Daima 

lüks hayata alışmış ve bu alışkanlığından icabında fedakârlık etmez, mesai 

sırasında çıt kırıldım olur; ufacık bir komşu hatasına gücenir ve efradı ailesi de 

dedikodulu olursa Örtülü’de imtizaç edemezler. Ve bu suretle maksada 

muvaffak olamaz. 

İstanbul’dan Örtülü’ye gelmek için Trabzon tarik ile Sarıkamış’a Sarıkamış’tan 

Örtülü’ye şosa olmayıp, atlı yolu ile yaz yolu altı saat ve kış yolu on saattir.  
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KÖYCÜ’NÜN EMEĞE  SAYGISI 

Yine bir güz Panayırı günlerinde, panayır kurulan yerde gezmekte ve panayır 

düzenini denetlemektedir. O zaman 8-9 yaşlarında torunu ile panayırda 

gezerken, köylerin birinden yaşlı bir köylü, kağnı arabası ile bir miktar süs kabağı 

getirmiş ve panayırda bunları satmaya çalışmaktadır. Kağnı arabasını çeken 

öküzler ise biraz ötede hoş bir Harman yerine bırakılmıştır. 

Yaşlı köylü akşam saatlerine kadar, getirdiği süs kabaklarından hiç satamamıştı. 

Hüseyin Köycü zaman-zaman bu adamın yanına gelerek, satış olup olmadığını 

sormaktadır. Nihayet akşamüstü yaşlı köylünün yanına gelerek, süs kabaklarının 

tanesini kaç kuruştan vereceğini sorar ve yapılan pazarlık sonucu arabada 

bulunan 60 tane süs kabağını 10 kuruştan satın aldığını söyler ve parasını 

hemen öder. Yaşlı adam hem şaşırır hem sevinir. 

Hüseyin Köycü aldığı malları evine götürmesini ister ve ana cadde üzerinde 

bulunan evinin bahçesine torunun yardımıyla getirirler. Evinin bahçesinin 

içinden geçen bir su arkı vardır. Yaşlı adama hepsini suya dökmesini ister. Adam 

şaşırmıştır ama isteğine uyarak arabada buluna tüm süs kabaklarını suya döker. 

Torunu da bu duruma şaşırmasa da suda yüzen kabakları seyretmekle 

meşguldür. Daha sonar torunu, “Dede, kabakları neden suya döktürdün” diye 

sorar. “Bak evladım”, der Hüseyin Köycü. Bu yaşlı adam köyünde bu kabakları 

yetiştirmek için ne emekler verdi. Sonra topladı, ertesi gün kağnı arabasına 

yükleyerek kilometrelerce yolu yaya yürüdü ve ilçe merkezine geldi. Bunları 

satıp evine çocuklarına yiyecek, giyecek alma amacında idi. Fakat olmadı. Bu 

kadar zahmeti ve emeği boşa gidecek ve Şenkaya panayırında aradığını 

bulamayacaktı ve belki bir daha gelemeyecekti. Hem bizim panayırımız kazandı, 

hem yaşlı köylü kazandı. “Benim bir miktar paramın gitmesi ilçem için hiç 

önemli değil, ”diye torununu ikna etti. *Sarı Karton,Prof.Dr Koptegel İlgün, 

Prof.Dr. Durkaya Ören, Mak.Müh.Hüseyin Köycü. 

KİREÇLİ GÖL 

*Köycü, halkın kıt ve verimsiz arazisi nasıl verimli ve sulak hale getirilir 
fikrine çok kafa yormuştu. Bu nedenle köyün 10-15 km kadar uzağında yayla 
dediğimiz mevkide bulunan ve adına da ‘Kireçli Göl’ denen bu eski gölden acaba 
nasıl yararlanırız diye düşünür ve köy halkı ile imece usulü göl ıslah edilerek, 
suyun Örtülü’ye doğru akması sağlanır. Adeta bir baraj gibi yapılmıştır. Hatta 
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köye gelen su öyle gür akar ki, bu su ile tarlalar sulanmaya başlar. 1936’da 
Köycü’nün küçük oğlu Prof. Dr. Coşkun Köycü dünyaya gelince adı da bu gür 
akan suyun sevinci ile “Coşkun’’ konur. Yıllar sonra bu göl yine bakım ve onarım 
geçirdi ama bizce konunun enteresan yönü Köycü’nün Sarı Karton projesinin 
imar köküne arazi sulamak için “Baraj Yapımı” adlı dalın ilavesidir. 

Köye gelen bu su ile aynı zamanda iki ayrı yerdeki değirmen çalıştırılıyor 
ve halkın un ihtiyacı sağlanıyordu. 

Eski bir atasözü vardır; ‘İnsanların himmeti dağları kaldırır.’ 

Bu göl kasabanın doğusunda Allahuekber Dağına 10.km mesafede, 1,5 
km boy ve 1 km genişlikte bir ovayı doldurur. Takriben 4 milyon m3 su alır. Bu 
ovanın ucu dar bir boğaza bağlanır. Bu kısma 200 metre uzunluğunda ortalama 
3 metre yüksekliğinde ve 8 metre kalınlığında kabartma bir duvar çekilmiştir.  

Bu görülemeye değer eserden istifade edelim diye köy odasında 
hemşerileri ile konuyu müzakere ederdi. *Sarı Karton,Prof.Dr Koptegel 
İlgün,Prof.Dr.Durkaya Ören,Mak.Müh.Hüseyin Köycü. 

HÜSEYİN KÖYCÜ’NÜN ŞENKAYA’DA PANAYIR ÇALIŞMALARI 

Panayır; Yunanca ‘panegyris’ sözünden türemiştir. Kutsal gün, bayram vs. 
anlamı taşır. Günümüzde fuar anlamına da gelen panayırlar, eğlence, ekonomi, 
yöre halkına moral vermek gibi gayeleri içerir. Pazar, panayır gibi ticaret 
faaliyetlerinin içeriğinde sadece tüccarlar değil, şair, müzisyen ve 
sanatkârlarında yeteneklerini sergiledikleri yerler gözüyle bakılmıştır. 
Panayırlar, ayrıca halkın toplu eğlenmesine imkân veren ortamlardır. Tarihi 
seyir içinde, Türk kültürünün, Asya, Türkistan, Anadolu ve Rumeli’de Pazar, 
panayır gibi ekonomik faaliyetlerin olduğu kaydedilmiştir.  

 Şenkaya daha ilçe olmadan önce, yani Örtülü Köyü iken 1942-43 
yıllarında yaz ve güz panayırları olarak başlatıldı. Şenkaya’nın Yedigözeler diye 
bir mevkii vardır. Burada adından da anlaşıldığı gibi buzdolabından çıkmış gibi 
soğuk olan suların kaynaktan fışkırdığı yedi adet kaynak suyu vardır. Her sene 
Temmuz ayında bu mevkide yaz panayırı kurulur (15-19 Temmuz). Köyde 
bakkalı, manifatura dükkanı olanlar ve çeşitli sanat icra eden sanatkarları 4 gün 
süre ile bu yöreye kağnı arabalarına malzemelerini yükleyerek çıkarlar.  
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Örtülü de her faaliyette olduğu gibi panayıra da ailece gidilir. Bir tarafta 
ailenin ikamet edeceği çadır (kilim, keçe,  vs kullanılarak), diğer tarafta ise 
dükkan olarak kullanılacak çadırlar kurulurdu. Dükkan olan çadırların bulunduğu 
bölüm adeta yamaçta teşkil edilmiş bir cadde gibiydi. Ailelerin çadırları ise 
çeşmelere daha yakın olmak üzere 200-300 metre daha uzağa kurulurdu. Çevre 
ilçeler, köyler bu panayıra öyle önem verirlerdi ki onlar da aileleriyle 
eğlenmeye, alışveriş yapmaya, çeşitli yarışmalara katılmaya gelirlerdi. Köy 
halkının çok misafirperver olduğunu bilenler, tanıdıkları bir aileye misafir 
olurlardı. 

 Bir taraftan döner ocaklarından ateşler yükselir her taraftan kır 
çiçeklerinin kokularına lezzet kokuları karışırdı. Semaverler kurulur, birçok aile 
adeta bir atölyeye dönmüş olan köyden bu yöreye gelerek 4 günlük bir tatil ile 
yorgunluklarını atarlardı. At yarışları, ciritler, pehlivan güreşleri tertip edilirdi. 

Panayır yerinin 
yakınındaki bu 
meydanda yapılan bu 
aktiviteleri kadın 
erkek ayrımı olmadan 
herkes seyrederdi. 

 Davul zurna 
eşliğinde kadın erkek 
herkes bar oynardı. 
Bu manzara 60 sene 
evvel yörede birçok 
yerde hoş bile 
karşılanmazdı. Ama 

bizim Örtülü Köyümüzde (Şenkaya İlçesi) ne kadın, ne erkek ayrımı, ne de 
herhangi bir etnik ayrım görülmemiştir. Dinsel yönden ayrılıkçı bir olay da asla 
vaki değildir. Alevi-Sünni diye bir sorun şöyle dursun karşılıklı kız alıp vermeler 
de devam eder. 

Panayır da gece eğlenceleri, köyün ileri gelenlerinin sohbetleri, 
misafirlerin ağırlanması hepsi bir disiplin içinde yapılırdı. Dört gün sonra köye 
(ilçeye) dönen halk orada geçen 4 günlük süreyi günlerce biz panayırdayken 
diye anlatırlardı. Derken Örtülü (Şenkaya) halkı birde önlerindeki güz panayırını 
beklemeye başlardı. 

Panayır gelsin şu malımı satar size şunları alırım diye evde konuşan aile reisleri, 
hele şu panayır gelsin dokuduğum çorapları satar çocuklara ayakkabı alırım 
diyen hanımlardan tutun da, Şenkaya güz panayırında önemli karakucak 
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güreşleri olacak oradan galip gelirsem alacağım ödülle şunu yaparım hayalini 
kuran insanlara çok rastlanırdı. 

 Her sene Ekim ayında da güz panayırı Şenkaya merkezinde yapılırdı. 
Köycü Erzurum’daki mahalli birkaç gazeteye panayır ilanlarını verirken 
özendirici hediyelerden de bahsederdi. 

 Cumartesi ve Çarşamba günleri de hafta pazarları kurulurdu. 

 Kişilerin belirli ihtiyaçlarını karşılamak ve köylünün üretimini 
değerlendirmek için ihdas edilen bu pazarlar, arz ve talebin karşı karşıya geldiği 
ticaret sahalarıydı. Köylü bu tip pazarların kent ekonomisinin vazgeçilmez 
kaynaklarından biri olduğunu devamlı vurgulardı. Bugün için çok olağan bir olay 
gibi görünen pazar ve panayır organizasyonları 60-70 sene evvel ve yapıldığı 
yöre dikkate alınırsa oldukça vurgulanması gereken bir aktivite olduğu açıktır. 

 Tarih incelendiğinde, bir bölgenin ekonomik faaliyetlerini bir araya 
toplayarak yalnız o bölge tüketicisine sunmayı hedef alan “Hafta Pazarları” bile 
görüldüğü rapor edilmiştir. 

 Hafta pazarlarının olduğu günü köylü tüm sergileri dolaşır, özellikle çevre 
köylerden gelen satıcılarla çok ilgilenir ve onları teşvik ederdi. Bir hafta sonraki 
pazara gelmeleri için de onlara moral verirdi. Bu konudaki anekdotunu 
nakleden, Köycü’nün diğer torunu Tokay Köycü, özetle şöyle bitiriyor sözünü; 
“Sonradan anladım ki, köyünden ürününü zahmetle toplayıp ilçeye kadar 
yürüyerek getiren ve bunları satarak evinin ihtiyaçlarını alıp götürmeyi düşünüp 
de bunu yapamayan insanın emeğini değerlendirmek ve onu eziklikten 
kurtarmak için köylünün satamadıkları ürünleri kendisi satın alır, ihtiyacı 
olanlara da verirdi.” 

 Alp Ölmez Yalçın da pazara tavuk satmaya gittiğini ancak akşamüstüne 
kadar tavukları satamayınca Köycü’nün kendisinin aldığını, bu vesileyle girgin 
olması için de daha sonradan Köycü’nün konuştuğu babası kanalıyla kendisine 
bir ders verdiğini anlatıyor. ‘’Bugün avukatım girginlik şöyle dursun avukat olan 
oğlumla beraber mahkemelerde müvekkillerimi çatır-çatır savunuyorum. Ama o 
günkü girginlik dersi de işime yaramadı değil.’’ diye ifade etmektedir. *Sarı 
Karton, Prof.Dr Koptegel İlgün, Prof.Dr.Durkaya Ören, Mak.Müh.Hüseyin Köycü. 

KÖYCÜ’NÜN ALDIĞI İLK RADYONUN ÖYKÜSÜ 

   Yüksek rakımlı Allahuekber Dağı’nın kuzey batı eteğinde Örtülü Köyü, 
Güney doğu eteğinin bittiği düzlükte Selim ve ilerisinde Kars bulunur. Köycü 
Kars’tan bir radyo alır. Yusuf İlgün adında birini gönderir. Yusuf İlgün radyoyu ve 
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pillerini sırtına bağlayarak yola koyulur. Patika dağ yollarından (Allahuekber) 
yaya olarak Örtülü’ye getirir. 

Radyo halkevine konulur. Köy halkı ülke ile ilgili haberleri bu radyodan 
dinler. Anlaşılmayan ve açıklanması gereken konu olursa, köy öğretmeni Abidin 
ERGENEKON açıklardı. 

İlk defa radyo gören ve dinleyen halktan bazıları, ’’Ankara’dan 
konuşulacak, Örtülü’den dinlenecek; yok kardeşim bu bir cambazlıktır. Belki de, 
kutunun arkasından Köycü gizli konuşuyordur.” Derler. Köycü bunu olağan 
karşılar. Evinde eşine veya kızına; “Çantamı hazırlayın” der ve Ankara’nın 
yolunu tutar. Asla kırgınlık duymaz. “Köy halkının gelişme ve medeniyete 
ulaşmada gayret eden aydın fikirli gençlerinin birkaç dedikodu için rahatsız 
olmamalarını öğütler. ‘’ Bu kişileri de ikna etmek gerekir” diye düşünür.  

Radyo evine gider. Radyoevinde bir konuşma yapar. Konuşması sırasında 
köy halkını inandırmak için, özellikle; “Bu bir cambazlıktır” diyen kişileri tek-tek, 
lakaplarıyla birlikte sayıp; “Size şu anda merkez-i hükümet, yani Ankara’dan 
hitap ediyorum ve işte radyo budur.” der.  Bütün bunları kendi parası ile yapar. 

*Sarı 
Karton,Prof.Dr.Koptegel 

İlgün,Prof.Dr.Durkaya 
Ören,Mak.Müh.Hüseyin 

Köycü. 

1940’LI YILLARDA ŞENKAYA’YA YOL YAPIMI (YOL 
YAPIMI İŞTE BUNA DERİM)  

           Görenler bilir. Oltu, Olur ve Şenkaya havzası, tabir caizse salkım saçak 
Çoruh’un kolları ile örülmüştür. Çoruh’un, dağlardan ve yaylalardan doğan kolları 
aşağılarda birleşir, derin kanyonlar oluşturur. Kanyonlar bazı yerlerde oldukça 
derin, dar tabanlı ve ulaşım açısından çok çetindir.  

Narman ve Ardos’tan, iki koldan gelen ve Oltu’da 
birleşen ‘Oltu Çayı’ vadisi diğerlerine göre biraz 
daha geniş tabanlıdır. Çoruh’un Şenkaya 
coğrafyasındaki kollarının orta kısımlardaki 
kanyonlar ise oldukça derin ve dar tabanlıdır. 
Gülveren Köyü, Karınca Ormanları ve Allahüekber 
Dağından gelen kollar Akşar Beldesinin ilerisinde 
birleşir ve derin bir kanyon oluşturur. Penek’ten 
itibaren Akşar’ın da bulunduğu kanyon Göle 
düzlüğüne çıkıncaya kadar dardır. Göle-Ardahan 
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karayolu kanyon boyunca akan suyun uygun kenarlarından geçirilmiş, baharda 
berflerin (karların) erimesiyle coşan, azgınlaşan, önüne gelen her şeyi silip 
süpüren sulardan korumak için setler ve duvarlarla beslenmiştir. 

Bildiğim kadarıyla 1946’li yıllara kadar Şenkaya’yı dış dünyaya bağlayan bir anayol 
yol yoktu. 1946 yılına kadar Örtülü adında bir köy olan Şenkaya, Hüseyin 
Köyc’nün olağanüstü çabaları ile ilçe yapılır. Şenkaya adını alır. Zira Hüseyin 
Köycü, o dönemleri gören, yaşayan çoğu Şenkayalı tarafından Şenkaya’nın 
2.Atatürk’ü olarak da anılır. 

 

Oltu-Ardahan karayolundan sapan, Allahüekber Dağ silsilesinin kuzeybatı 
yamacındaki düzlükte yer alan Şenkaya, yukarıda da bahsedildiği gibi ‘Örtülü’ 
adında  köy olduğundan dış dünya ile bağlantısı olmamıştı. Mevcut anayoldan 
Şenkaya’ya kadar olan coğrafya oldukça çetindir. Dolayısıyla 1946’nın şartlarına 
göre bu coğrafyadan yol açılması imkânsız gibi görülüyordu. Rahmetli Hüseyin 
Köycü’nün diğer olağanüstü çalışmaları gibi, yol yapımında da kendini gösteriyor. 
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Tabii bugünün imkanları, iş makineleri olmadığından iş beden gücüyle kazma-
kürek’e düşüyordu. Bugünün iş makineleri ile kıyaslandığında, kazma kürekle yol 
yapmak, iğne ile kuyu kazmaya benzer. Hüseyin KÖYCÜ’nün Şenkaya’ya hizmet 
sevdasını, Ferhat’ın Şirin’e kavuşmak için Dağları delmesine benzetebiliriz. Akşar-
Şenkaya karayolu, dinamitle patlatılan, külünk ve balyozlarla parçalanan kayalar, 
küreklerle temizlenerek açılır. Hele Ekrek’in boynu ile Galkos arasında yalçın 
kayalar yok mu, onların parçalanması yol yapımını oldukça zorlaştırır. Genç 
Cumhuriyetle 1.Dünya ve Kurtuluş Savaşının yaraları sarılıyordu. Doğal olarak 
Ülkemizin imkânları sınırlıydı. Öncelikli yapılması gereken işler olmalıydı. Bu 
durumda yol yapımı Şenkaya köylülerine düşüyordu. Yolun yapımı; yaz demeden 
kış demeden, bazen istekli ve bazen de zorunlu olarak köylerden toplanan 
işçilerle ‘imece usulü’ ile yapılıyordu. ’İşte yol yapımı buna derim’. Rahmetli 
Nazım Amca da yol yapımında çalışmış. Arpaların biçileceği zaman götürülmüş. 
Köye döndüğünde arpa tarlası çoktan kuruduğundan, Arpa kelleri (başakları) 
dökülür, biçilemez. Nazım amca bunu hayatı boyunca anlatır, dururdu. Diğerleri 
gibi Nazım amcanın arpaları kurumasaydı yol açılabilir miydi? Yol açılmasaydı 
Şenkaya eğitimdeki büyük atılımı gösteremeyecek, bugünkü beyin gücü 
yetişmeyecekti. Nitekim onların olağanüstü çabaları, Şenkaya’yı Doğu Anadolu da 
okuma-yazma oranı bakımından Ardanuç’tan sonra ikinci duruma getirmiştir. 
Daha batı illerinin birçoğunda okuma- yazma oranı çok düşükken Erzurum ve 
çevresinde hangi köye gitseniz mutlaka bir Şenkayalı öğretmen ya da bir hemşire 
veya orman memuru görürdünüz.   

DOĞACI YÖNÜYLE HÜSEYİN KÖYCÜ   
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Yıllar önce hazırladığım ve bir türlü hayata geçiremediğimiz Gülveren Şelale 

Projesini hazırlarken,  ışığını nereden aldığımı şimdilerde daha iyi anlıyorum. 

Hüseyin Köycü’nün 1929 yılında hazırladığı Sarı Karton Projesindeki ağacın 

5.Kazanç kökünün ‘’Turizm ve Seyyah’’ dalından anlaşıldığına göre, iyi bir 

seyyah, doğa sevgisi ile dolu bir insan. Öncelikle projesini bir ağaç üzerine 

çiziyor, yani bir ağaca benzetiyor. Sonra Şenkaya Gazetesine yazdığı bir 

makalede bakın ne diyor;’ Allahuekber dağının bütün suları her sokağın 

ortasında kargil pınarlarından şırıltı ile akacaktır. Fıskiyeler, göller, havuzlar, 

diyarcığı olarak anılacaktır. Yanı başımızdaki derelerdeki şelalelerden alınacak 

kuvvet sayesinde, diyarcığın her tarafı geceler sabaha kadar ışık bulacaktır.’’  

Buradan anladığımıza göre  hayalinde hep ya Allahuekber dağından gelen 

suların Leksor Deresine akıtılarak, ya da dereye, tabir caizse  gem vurularak 

oluşturulan baraj suları akıtılarak  bir şelale 

oluşturma düşüncesi var. Oluşan Şelalenin 

yanına dinlenme, eğlenme yerleri yapmak, 

suyundan elektrik üreterek karanlık geceleri 

aydınlatmak. Yine Proje ağacın Tenezzuh 

(Gezinti Mahalleri) dalına  göre: ’’Sirenkes 

Piknik Alanı, Alahankışla Mesire Yeri, 

Mitinderkışla En Yakın Köy, Değirmendere 

Bahçe ve Dere Kenarı, Merşeker(Bağ, Bahçe, Gezinti), Lensor (Arıcılık, İpekçilik, 

İşportacılık), Cinavut (Orman Alanı-Temiz Hava),Zazik (Kaynak) Yayla 

Gezisi,Çatalkom Çiftlik Yapımı’’ tasarlanmıştır. Hüseyin Köycü’nün ömrü  bu 

hayallerinin bazılarını gerçekleştirmeye vefa etmedi ama O’nun bu özelliğini 

geçte olsa öğrenmiş biri olarak bundan böyle tasarlamış olduğum Gülveren 

Şelale Projesinin adını  Köycü’ye ithafen, ‘’ Hüseyin Köycü Gülveren Şelale 

Projesi ’’diye değiştiriyorum. Hüseyin Köycü hayatta olsaydı ha Leksor Deresi, 

ha Gülveren   Vadisi, ha Allahuekber Dağının suları, ha Yayla suları, fark etmezdi  

diye düşünüyorum. İkisi de Şenkaya toprağı, ikisi de vatan toprağı. Bir gün bu 

proje hayata geçerse mutlaka Hüseyin Köycü’nün ruhu şad olur diye 

düşünüyorum.  

Şelale söz konusu olunca Hüseyin Köycü Gülveren Şelale Projesinden 

Bahsedelim:  
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‘’Resimde görülen kaya, Gülveren köyünün altında Kilise Deresi denilen 

mevkidedir. Kayanın sağından ve önünden gelen dere kayanın hemen önünde 

birleşir. Güzel bir görüntü oluşturur. Kayanın üstünden geçen ve Dokuzelma 

köyüne giden yol ileride sağdaki dere ile birleşir. Dereden bir miktar su 

akmaktadır. Su yolun şarampolüne akıtıldığında ilerde kayanın tepesine gelir. 

Kayadan aktığında eşsiz bir şelale olur. Hiç bir masraf gerektirmeyen bir iştir. 

Kayanın yüksekliği tahminen otuz metredir.Otuz metreden düşen suyun 

oluşturduğu manzarayı bir düşünelim. Doğal bir şelale. Antalya da görenler bilir, 

Düden Şelalesinde su 20 metreden düşer. 1970 – 1972 yılları arasında Devlet Su 

İşleri tarafından piknik ve mesire yeri haline getirilmiştir. Antalya’ya girişte 

Kırkgöz denilen Mevkiinden kanalla getirilen su 20 metre yükseklikteki kayadan 

akıtılarak şelale oluşturulmuştur. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist 

tarafından gezilmektedir. Kırk metre yükseklikten akacak bir şelale ile bunu bir 

mukayese edelim. Dereden gelen su yetersiz olabilir.Ancak köyden gelen 

kayanın önünden akan çay da buna katıldığında su oldukça çoğalır. 

 Kayanın önü düz bir arazidir. Burada Kilise kalıntısından ve Akkoyun 

heykelinden, Hıristiyanlar ve Akkoyunlu Devletinin hüküm sürdüğü anlaşılıyor. 

Derenin kenarında bir koyun heykeli vardı. Kimsenin pek ilgisini çekmezdi. 

Herhalde herhangi bir nedenle dereye yuvarlandı ve sel tarafından sürüklendi. 

Derenin, aynı zamanda kayanın karşısı Erdavut Dağı, zirvesine kadar uzanan sık 

sarıçam ormanları ile kaplıdır. Manzara çok muhteşemdir. Dalar gidersiniz. 

Derenin karşısında ve az ilerisinde doğal kaynak suyu, gözeler bulunur. Ağustos 

ayında içseniz bile dikkat etmeniz gerekir. Suyu çok soğuktur ve buzdolabı suyu 

soğukluğundadır. Elinizi başınıza koymanız gerekir. Böyle bir doğayı, havayı ve 

suyu bir arada dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Kayanın biraz ilerisinde 

dere daralmaktadır. Derenin dar 

kısmından ilerlediğinizde geniş tabanlı 

bir vadi ve vadinin ortalarına doğru 

Gülveren kurulmuştur. Dar kısım 

kapatılıp yapay bir göl 

oluşturulabilir.Oluşturulan gölün 

savağından akan su bir kanalla 

kayadan akıtıldığında Düden Şelalesini aratmayacak nitelikte bir Şelale oluşur. 
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 Oluşturulan şelale çok güzel piknik ve mesire yeri haline gelebilir. Bu güzellikler 

doğanın yöre insanına verdiği bir nimettir. Bu nimetin kıymetini bilmeli ondan 

en iyi şekilde yararlanmalı diye düşünüyorum. Böyle bir proje için birkaç yıl 

önce ilgili yerlere baş vurulmuştu. Kaymakamlık ve orman idaresince keşifler 

yapıldı. Şartlar oluşmuştu. Kaymakam tarafından söz de verilmişti. Sanıyorum 

Köy heyeti tarafından ciddiye alınmadığı ve etkili girişimler yapılmadığından 

sonuçsuz kaldı. Böyle bir projenin Gülveren ve hatta yörenin çehresini, 

değiştireceği makus talihini yeneceği inancını hiç yitirmedim. Böyle bir ortamda, 

havada ve suda cağ kebabı yemenin, dinlenmenin ve stres atmanın ve hatta 

para kazanmanın keyfini bir düşünün. Umarım yeni köy heyeti tekrar konuyu 

ciddiye alır irdeler, depreştirir ve yetkililerin dikkatini çekerek projenin 

uygulanmasını sağlarlar. 

Şenkaya’nın etkili ve ileri gelenlerinin moral vermelerini ve desteklerini 

esirgememelerini bekliyor, başarılar diliyorum.’’ 

*Düşündüklerinden yaptığı, yapamadığı veya ömrünün vefa etmediği ve 
göremediği birçok dal ve filizin, bugünün şirin ilçesi olan Şenkaya’da nasıl 
sürgün verip çiçekler açacağını, Köycü ta o tarihte bilebilmiştir. Çünkü Şenkaya 
halkında o ışığın var olduğunu sezmiştir. 

*Sarı Karton,Prof.Dr Koptegel İlgün,Prof.Dr.Durkaya Ören,Mak.Müh.Hüseyin 
Köycü. 

* Merhum’un Proje ağacının  Tenezzuh (Gezinti Mahalleri) dalına göre: 

’’Sirenkes Piknik Alanı, Alahankışla Mesire Yeri, Mitinderkışla En Yakın Köy, 

Değirmendere Bahçe ve Dere Kenarı, Merşeker (Bağ, Bahçe, Gezinti), Lensor 

(Arıcılık, İpekçilik, İşportacılık), Cinavut (Orman Alanı-Temiz Hava), Zazik 

(Kaynak) Yayla Gezisi, Çatalkom Çiftlik Yapımı.’’ Hayalleri vardı. Görülüyor ki 

çevreyi geliştirmek, güzelleştirmek, arazileri en verimli şekilde kullanmak, 

piknik alanları, mesire yerleri O’nun hayalleri arasındaydı. 

MERALARIN ISLAHI VE HÜSEYİN KÖYCÜ 

Şimdilerde bakıyorum hayvancılıkla geçinen yöre halkı, bozulmuş, özelliğini 

kaybetmiş  meralar ve çayırlarda hayvanlarını otlatıyor, çayırlardan arzu edilen 

otu biçemiyorlar. Hüseyin Köycü hayatta olsaydı bu konuda da köy-köy gezip 

halkı aydınlatıp, bilinçlendirirdi diye düşüyorum.  
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Yöre halkının  Meraları islah etme çalışmalarına önem vermeleri gerekir. 

Meralar ve köy ortak çayırları yıllarca işlenmemiş, gübresiz kalmış, ot kökleri 

sıkışmış ve otlar cüceleşmiştir. Halbuki, artık her köyde bir çok traktör var. Bu 

tür yerler güzün imece usulü ile sürülüp düzeltildikten sonra 

gübrelenebilir.Gördüğüm bazı köylerde hayvan gübreleri dere kenarına 

atılmakta,suların götürmesi beklenmektedir.Bu tür gübreler traktörlerle 

meralara çekilirse hem meralar verimli hale gelir ve hem de çevre temizliği 

olmuş olur. Bir taşla iki kus vurulmuş olur. Kendimi bildim bileli, Gülveren’deki 

köy ortak malı olan ve imece usulü ile biçilen çayırlar ne işlendi, ne de tepeler 

halinde çürümeye terk edilen hayvan gübresi ile gübrelendi. Bu konuda küçük 

bir anekdot anlatacağım. Yöreden misafir olarak gelen birisi ile  sohbet 

sırasında, ’’Tarlanın yarısını ekemiyorum, komşu gübresini tarlaya döküyor, 

yarısını kapladı. Dökme diyorum yine de döküyor’’dedi. Ben de ‘’Şikayet 

edeceğine onu ödüllendirmen lazım. Çünkü bedava  gübre sahibi oluyorsun’’ 

dedim.Hazır gübreyi tarlaya yayıp değerlendireceğine şikayet ediyor. *Sarı 

Karton,Prof.Dr Koptegel İlgün,Prof.Dr.Durkaya Ören,Mak.Müh.Hüseyin Köycü. 

KÖYCÜ’NÜN SAHNE SANATLARI ÇALIŞMALARI  

Tezgahı üzerinde bulundurduğu sarı bir karton üzerine çizdiği projenin 
Kültür (Öğreniş-Eğitim) bölümünde sahne sanatlarını da tasarlamıştır. Bu 
nedenle piyes çalışmalarına önem verdi. Köycü, mesajların tamamını Atatürk’ün 
yurtta değişim ve yenilikçi girişimlerini örnek alarak yapıyordu. 

*Köycü, Sarı Karton ’una 1930’ların başında ve öncesinde not ettiği piyes ve 
sahne sanatı konusunda bu mantıkla sarılıyordu. ‘’Halkın eğitimi, aydınlanması 
çevrenin güzelleşmesi ve ağaçlandırılması konusunda halka piyeslerle mesaj 
verilirse daha kalıcı olur ve zihinlerde daha iyi iz bırakır .’’ diyordu. 

Köycü ve Sarı Kartondan bahsederken, köydeki öğretici mahiyette, 
özellikle kendisi tarafından yazılan ve sahneye konan, onun tabiriyle 
‘’İbretülname Eserleri’’ iyice tetkik edip, halkın ve yörenin gelişmesine faydalı 
olabilecekleri tercih eder ve onları sahneye koymak isterdi. 

Orta Asya’da ve köylerinde dramatik özellikler sergileyen gösteriler 
yapılırdı. 

 Camla oynayana: Cambaz (Farsça baz: oynayan) 

 Sişle oynayana:  Şişbaz  
ve bunlara benzer; Sihirbaz, hokkabaz gibi… 

 Köy orta oyunları 
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 Meddah ( Arapça; ören-örgü yapan) 

 Kukla 

 Karagöz Oyunları zikredilebilir. 

Örtülü Köyü’nde piyeslerin sahneye konulması, turnelere çıkılması gibi 
faaliyetlerin 1930’lu yıllarda yapıldığının önemini vurgulamak istiyorum.  

Köycü bizzat yazıp sahneye koyduğu piyeslerde özellikle bayanlara rol 
vererek, çalışkan, kitap okuyan, yerli malına önem veren, çocuklarının ahlak 
gelişmelerine ve okumalarına yardımcı olan bir anne portresi çizmiştir; 

‘’Anneyim ben anneyim 

Çok çalışkan anneyim 

Kitap alır okurum 

Yün eğirir dokurum 

Millet için fedakâr 

Vatan için hizmetkâr 

Birkaç yavru büyütsem 

Terbiyeli okutsam 

Çok şanlı bir ad olur 

Ölsem ruhum şad olur’’ 

Yazdığı Fedakârlar piyesi müzikal vasıfta olduğunu söyleyebiliriz. Öğretici 
şiirlerinin, köyün okur-yazar kızları tarafından sahnede okunması ile halkı 
aydınlatmaya çalışırdı. Aynı zamanda şair olan Köycü, sahneye koyduğu 
piyeslerini, şiir, müzik (davul-zurna), marş ve çeşitli vecizelerle süsleyerek 
seyircinin sıkılmamasını sağlamaya çalışırdı. 

Köycü’nün piyeslerinde söylenen şarkı ve şiirlerde, vatan, hizmet, 
fedakârlık, gönüllülük halkı aydınlatmak ve yöreyi kalkındırma kanunları esas 
alınmıştır. 

‘’Arka verip yaslandığın 

Sinesinde saklandığın 

Üstünde nefes aldığın 

Vatan senden hizmet ister 

Yükselmekti hep meramı 

Sizlere verdi selamı 
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Dünyanın büyük adamı 

Atam senden hizmet ister.’’ Diyerek, hem Atatürk’ün isteklerini halka 
iletiyor hem de onu tanımayan kişilere veciz bir şekilde tanıtıyordu. 

Tiyatro konusunda kayda değer en önemli husus, aslında Köycü’nün bu 
piyesleri hangi eğitimle ve hangi yıllarda yazdığıdır. Tiyatro yok, edebiyat eğitimi 
yok. Şiir yazmak, ozan olmak belki doğal kabiliyetle izah edilebilir, ama tiyatro 
için oldukça geniş inceleme ve çok okumak gerekir. 

Köycü, bir makalesinde piyes konusunda şöyle demektedir; ‘’Ne edibim 
ne şairlik iddiasındayım. Yalnız köylerde ve ufak kasabalarda oynamaya elverişli 
piyesler yazmak isterim. 

Düşündüklerinden yaptığı, yapamadığı veya ömrünün vefa etmediği ve 
göremediği birçok dal ve filizin, bugünün şirin ilçesi olan Şenkaya’da nasıl 
sürgün verip çiçekler açacağını, Köycü ta o tarihte bilebilmiştir. Çünkü Şenkaya 
halkında o ışığın var olduğunu sezmiştir. *Sarı Karton,Prof.Dr Koptegel 
İlgün,Prof.Dr.Durkaya Ören,Mak.Müh.Hüseyin Köycü. 

 HÜSEYİN KÖYCÜ’NÜN YAZDIĞI MAKALELARDEN BAZILARI 

Şenkaya Gazetesi’nin neşir hayatında kaldığı zaman içerisindeki 34 
sayısının 33’ünde Hüseyin Köycü’nün başmakalesi bulunmaktadır. Bu 
makalelerde, toplumu yakından ilgilendiren güncel konuları ele aldığı gibi, 
yetkilileri, idarecileri, vazifesinde aksaklık yapanları uyaran görüşlerine yer 
vermiştir. Şenkaya Gazetesi’nde Köycü’nün yazdığı tüm makaleleri kitaba 
alamayacağımıza göre, makalelere verilen isimlerden az da olsa maksadını 
anlamak mümkün olabilir: 

 Döneklik 

 Bizde Teftiş 

 Vazife Hakkında Şahsi Görüşler 

 Vicdan Borcu 

 Şaşarım 

 İktidar Partisinden İstekler 

 Zavallı Yasaklık 

 Esirler 

 Kardeş Davası 

 Atamızın Ruhu Nida Ediyor 

 Halkevleri 

 Yolsuz Kimdir? 

 Yine O Dert 
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 İktidar Partisinin Yanlış Prensibi 

 Moda Hevesi 

 Nankör mü, Sağır mı, Kör mü Diyelim? 

 Doksan Dokuz Lazım ki Yüz Olalım 

 Var Olsun Gençlik 

 Seçmesini Bilelim 

 Büyük Millet Meclisinde Kimler Vardır, Kimler Yoktur 

 Halkevleri Dirilmelidir 

 Erzurum Milletvekillerine Açık Mektup  

 Partilerin Gafletleri 

 Yine Sızıntılarımız 

 Madenciliğimiz ve Yabancı Sermaye 

 Yobazlar ve Yobazımsılar 

 50-60 Değil 3 Daha Fazla 

 Yeni Bir İlçe Gazetesi ŞENKAYA 

 Terbiye ve Te’dip 

 Doğu Vilayetleri Bileşmelidir 

 Sahipsiz Mıntıka İdaresi 

 Şenkaya Gazetesi’nin Sayın Halkına Açık Mektup. 

  

KÖYCÜ HAKKINDA SÖYLENENLER 

• Şenkaya denince akla hiç kuşkusuz Hüseyin Köycü gelir. Doğrusu şu ki, 

Erzurum ve çevresinde onun çapına ulaşmış adam sayısı bir elin parmaklarını 

geçmez. Özellikle kurtuluş sonrası verilen mücadelede 

bütün bir doğunun en aydınlık yüzüdür belki de. Tıpkı ışığa 

koşan kelebekler gibidir. Yorgun ve bitkin kalabalıkları da 

arkasına alarak, hiç durup dinlenmeden aydınlığı koşmuş 

Mustafa Kemal kuşağının, yerli ve aynı zamanda öncü bir 

aydınıydı.  

Kurtuluş mücadelesinin verildiği günlerde doğuda ortaya 

çıkan devlet zaafına karşı kurulmuş Kars ve Oltu Şura hükümetlerindeki 

görevlerini, gönüllü milis olarak düşmana karşı verdiği mücadeleyi, savaş 

sonrası  yaptığı aydınlık hareketi ve Örtülü’nün üzerinden kaldırdığı o karanlık 

örtüyü keşke genç nesillere daha iyi anlatmanın bir yolunu bulabilseydik.. 

Yaşadığı coğrafyanın sert koşullarını o günün şartlarında bahara çevirecek gücü 

nereden ve nasıl bulduğunu bilemem, ancak bildiğim bir şey var ki, her geçen 

gün biraz daha hız kesmiş o ilk dinamizmi yeniden yaratacak Hüseyin 
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Köycü’lere, şimdi eskisinden daha da çok ihtiyaç duyduğumuz.. Mehmet VURAL  

-Eğitimci.  

• …Şenkaya bir sınıf, Hüseyin KÖYCÜ o sınıfın öğretmenidir. Bu 

öğretmenin sınıfı Türkiye’nin her tarafında iyi yetişen, 

öğretmenlerinin topluma hizmet ruhunu taşıyan, her birisinin 

üstlendiği kabiliyet ve performans gösteren Şenkayalılarla 

doludur…….Prof.Dr. Coşkun KÖYCÜ (oğlu).  

• …Hüseyin KÖYCÜ’NÜN ömrü Şenkaya’ya hizmet ile geçti. 

Onun hedefleri ve hayalleri yüksekti. Şenkaya’nın kültürüyle, 

kazancıyla, imarıyla, yaşayışıyla, bütün haliyle bir ’’Örnek 

Kasaba’’olmasını, bütün Türkiye’de hatta orta doğuda örnek 

olmasını istiyordu …. Dr.Recai AKYEL, E.Vali, Sayıştay Başkanı.  

• ''Yaşadığı dönem, bu gün dahi çoğu kimsenin sahip olamadığı bilgi, düşünce 

yaşam kültürüne sahip, Hüseyin Köycü'nün yaşadığı toplumu aydınlatma 

hareketinin yeni kuşaklara öğretilmesi ancak onları kitaplaştırmakla olur. Bunu 

yeni toplum liderleri yaratma noktasında ışık olacağını düşünüyorum'' E.Sağlık 

Bakanı Dr.Mete Tan. 

 Onların olağanüstü çabaları, Şenkaya’yı Doğu Anadolu’da 
okuma-yazma oranı bakımından üst sıralara getirmiştir. Daha 
batı illerinin birçoğunda okuma-yazma oranı çok düşükken 
Erzurum ve çevresinde  hangi köye gitseniz mutlaka bir 
Şenkayalı öğretmen ya da hemşire ve orman memuru 
görürdünüz. Selahattin ALTAŞ,Emekli Eğitim Müfettişi.  
 

 ... Büyük Atatürk’ün ideal ve düşüncelerini gerçekleştirmesinde O’nun 
Şenkaya’daki dava ve yol arkadaşı olmuştur. Hüseyin Köycü’nün açtığı yoldan 
yürüyen hemşerileri de bugün ülkemizin her yöresinde aynı inanç ve duyarlılıkla 
görev yapıyorlar. Onların ‘’yöresel’’ gururunu bizler de Sarı Kartonu okuyarak, 
öğrenerek, anlayarak, Hüseyin Köycü’ye saygı ve şükran duyarak paylaşıyoruz. 
Önay ALPAGO, e.Devlet Bakanı. 

 

 …İnsan doğasında, öldükten sonra güzel bir ad bırakmak, belki de hiç 
ölmemekten daha hayırlıdır. Köycü öldükten sonra güzel bir ad bırakan ve 
ülkemizin birçok yöresine yayılmış hemşerilerimizin her zaman andığı bir kişi 
olmuştur. Böyle bir şahsın eserlerini de onlara aktarmak aile bağıyla bağlanmış 
bizlere düşen önemli bir görevdir. Ben de bu görevi başarabilmişsem ne mutlu 

https://www.facebook.com/recaiakyel?ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=1133233072&ref=br_rs
https://www.facebook.com/recaiakyel?ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=1133233072&ref=br_rs
https://www.facebook.com/recaiakyel?ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=1133233072&ref=br_rs


50 
 

bana.     Bu kitabı Hüseyin Köycü Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği’ne; gerçek 
ihtiyaç sahibi, başarılı, Şenkayalı üniversite öğrencilerine belli ölçüler içerisinde 
burs verebilmeleri amacıyla bağışlıyorum. Prof. Dr. Koptagel İLGÜN. 

 

 ‘’1970 yılında Erzurum Valisi olduğum daha ilk günlerde Erzurum’un uzak 

bir beldesinde (Şenkaya) sıra dışı bir kişiden bahsedildi. Ve o kişinin o günkü 

koşullara göre akla, hayale sığmayacak işler başardığı anlatıldı. Bu, idealist insan 

Hüseyin Köycü idi.’’ TBMM Eski Başkanı  Necmettin Karaduman 

 ‘’Sizin ve hepimizin Örtülü isimli bir köyü, Şenkaya isimli bir ilçe haline 

getirme yolundaki Hüseyin Köycü’nün çalışmalarını Prof. Dr. Koptagel 

İlgün’ün kitabından okudum. Kendisini keşke tanıyabilseydim. O kendisini 

tanıyan herkesin takdirini kazanmış, idealist, Cumhuriyet’in temel 

ilkelerini adeta hatmetmiş bir insan. O olgunluğu ve önder kişiliğiyle 

Doğu’nun bir kazasından, Türkiye’nin geneline örnek olacak hizmetlere 

imza atmış değerli bir insan. Bu değerli insanı bize tanıtan torununa 

teşekkür ederiz.’’ Merhum Şakir Süter (Akşam Gazetesindeki köşesi) - 24 

Kasım 2005- İstanbul 

 

  ‘’Köycü’nün o tarihlerde yaptıkları bizim bugün TEMA vakfı içinde 

yaptıklarımızdan katbekat daha fazladır. Koptagel İlgün’ün kitabını okurken 

ülkemizin nereden nereye hangi önderlerle geldiğini, Doğudaki Örtülü ve 

Hüseyin Köycü örneğinden iyice anlamaktayız.’’ Prof. Dr. Lütfü Baş. 

 

  ‘’Keşke o insanı tüm Türkiye tanısaydı.’’ Çevre İmar ve İskan E. Bakanı 

Selahattin Babüroğlu. 

 

 ‘’Toplumun kanaat önderlerinin ne kadar önemli olduğunu, kitabınızda 

bir kez daha hayranlıkla okudum. Toplumun onu okuması gerekir, ışık 

saçan insanların değerinin iyi bilmemiz, gençlerin vefa duygusuyla olur 

diye düşündüm. ‘’ ATO Başkanı Sinan Aygün. 

 

 ‘’Sizin yazdığınız kitap bir vefa örneği olma yanında, Anadolu’da yetişen 

böylesine halk kahramanlarını tanıtma ve yaşatma öncülüğünü de 

göstermeniz her türlü takdirin üzerindedir.’’ E. Bakan ve Unutulmaz E. 

İstanbul Valisi Sn. Nevzat Ayaz. 
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 ‘’Toplum Kalkınmasında Örnek Lider Hüseyin Köycü kitabı bize bir 

anahtar ve bir ansiklopedi olacaktır. Emeğine teşekkürler.’’ Şenkaya ve 

Köyleri Kültür Derneği Başkanı Tokay Köycü. 

 

  ‘’Rahmetli Köycü’yü, yaptıklarını, eserlerini okudukça ve Kaymakam 

olduğum dönemde dinledikçe hayran oldum ve kendime örnek aldım…..’’ 

Eski Şenkaya Kaymakamı, Emekli Vali Müsteşarı Metin İlyaz Aksoy . 

 ‘’ Rahmetli Hüseyin Köycü hakkında yazdıklarınız zevkle okudum. Şimdi 

Cumhuriyet dönemini yazıyorum. Vakti geldi: Sevgili Hüseyin Köycü’ye de 

rahmet olsun. Cumhuriyet Kitabı içinde O’nu örnek bir aydın olarak 

yazmak istiyorum.’’ Turgut Özakman . 

 

 ‘’Hüseyin Köycü’nün kuşaktan kuşağa örnek bir lider olarak anlatılmasını 

istiyorum. Köycü çağdaşlık yarışında payına düşeni çok fazlasıyla yaptığı 

için onu anıyoruz, daha çok anılacağına da inanmaktayım.’’ Dr. Zeki 

Ergül. 

 

  ‘’Köycü katıksız bir Atatürkçüydü. Atatürk’ün fikir ve eylemlerinde biraz 

da kendini bulan Köycü, onu en iyi anlayan ve yorumlayan 

kişilerdendir….’’  Coşkun IŞIK  

HASBİHALLER-HÜSEYİN KÖYCÜ’NÜN SÖYLEDİKLERİ 

Hüseyin köycü, hazırladığı ‘’Sarı Karton Projesini ‘’hayata geçirebilmek için halkı 

inandırması, uyandırması, bilinçlendirmesi  gerekiyordu. Bu sebeple  bir 

öğretmen gibi her durumda, her yerde onlarla konuşuyor, nasihatler veriyordu. 

Kendi deyimi ile hasbıhaller ediyordu. İşte o hasbıhallerden  bazıları.  

 *Arkadaş  Senin ellerin mi, gözlerin mi, kolların mı Avrupalınınkinden 

gevşek? Ruhun mu onların ruhundan aşağı? Neslin ise onlardan daha 

yüksek, toprağın daha kıymetli ve bakir. Sen daha sağlam, o halde 

yükseliş yolunda gitmek senin için devletine ödemen gereken borç 

olmalıdır.  
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 *İlk işin gayret, ikinci işin öğrenme ve öğretmek olsun. İş bu kısa program 

seni uzun gördüğün *yola götürür ve uzak gördüğün refaha kavuşturur. 

Buna iman et, dururken de, yürürken de. 

 *”Türk’e durmak yaraşmaz” vecizesini tekrar-tekrar terennüm et.. 

 *Bakın yarın bu köy numune bir köy olacak, siz ve biz yeter ki hepimiz 

birbirimize güvenelim, birlik olalım.” demesine der, ama gece yatınca 

birlik kelimesi kafasını kurcalamaya devam eder. Ertesi gün erkenden 

kalkıp, dükkândaki sarı kartonun kazanç köküne bir dal ilave eder. Şirket 

kuracağız, kooperatif olacağız, sermayemizi birleştireceğiz. Böylece 

eğitimimizle beraber iktisadiyatımız da gelişecek. 

 *Arkadaşlar içimizde en azından askerlikte çeşitli sanatlar öğrenenlerimiz 

vardır. Hatta babadan öğrendiğiniz sanatlar da vardır. Sizin bu şekildeki 

kişisel bilgileriniz ve ustalıklarınız ancak sizi ve ailenizi kurtarır. Ama 

gençlerimizin okuma imkânı olmayanları sanata yönlendirilmeli ve sizler 

de onlara öğretmelisiniz. Onun için bir plan dahilinde kurslar açalım, daha 

sistemli çalışalım.’  

 *Hatırlanabilecek hizmetlerin sahipleri, ya milletin kalbinde yada tarihin 

şahitliğinde yaşarlar. 

 *Köklerden çıkan ana dallar canlandırılırsa bunlar nasıl olsa dalcıklar ve 

filizler verecektir. Filizleri bizler göremeyebiliriz. Ancak şunu peşinen 

ifade edeyim ki, bu projeyi gerçekleştirmek için fedakârlık ve feragatçilik 

esastır. Hatta bunların halk ahlakına da yerleştirilmesi gerekir. 

 *Köyde tüm halk bu gelişmeleri kolay takip edemez.  

 *Köycü’nün Örtülü Köyünde ve çevresinde gerçeğe dönüştürmek istediği 

düşünce ve gayretleri karşısında olan ‘’Bu adam ne yapıyor, kendi 

kazancından vazgeçip köye bir şeyler kazandırmak için uğraşıyor. Bu 

adam deli olmalı.’’ diye konuşanlar bile çıkıyordu. Atatürk bakın ne diyor; 

“Birçok önemli başarıların elde edildiği dönemlerdeki gayretler deli 

kelimesiyle ifade edilirse de, ileride bu kelime dâhiye dönüşebilir.” 

 *Hizmetler, program ve disiplin içinde yapılmaz ise başarılı olamayız.  

 *Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz, önce kendi çevreni kalkındırmaktan 

başla ki örnek olasın. Yurdun her parçası böyle yöntemlerle 

kalkındırılabilirse o zaman topyekûn kalkınma başarılmış olur. Bu güzel 

yurdumuzu bize kazandıran Atamıza karşı fert olarak küçükte olsa bir 

vefa göstermiş olmaz mıyız? 
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 *Arkadaş senin ellerin, kolların, gözlerin yok mu? Avrupalınınkinden 

neyin eksik, ruhun onların ruhundan aşağı mı? Neslin onlardan daha 

yüksek, toprağın daha kıymetli, daha sağlam o halde yükselme yolunda 

hızla yürümek sizin için vatan borcudur.’’ diyerek kendi yürüdüğü yolda 

tüm hemşerilerini sevk etmeye gayret ediyordu. Yine konuşmalarında 

‘’İlk işin gayret, ikinci işin öğrenme ve öğretme olsun. Hasis insanlara 

kızdığın kadar, fedakâr olanlardan da yardımı esirgeme. 

 *Bu program seni uzun bir yola götürür, uzak gördüğün refaha 

kavuşturur. Buna inan ve iman et. Durmadan hatta yürürken bile 

Atatürk'ün “Türk’e durmak yaraşmaz” vecizesini tekrar et.’’ diyerek planlı 

kalkınmanın önemine değiniyordu. Mükemmelliğe sadece yetenekli 

olmakla ulaşılmaz o yeteneğin gelişmesi, olgunlaşması için onu harekete 

geçirmek gerekir. 

 *Fakir fukara halka iş bulunmalıdır. 

 *Hizmetin büyüğü küçüğü olmaz önce kendi çevreni kalkındırmaktan 

başla ve örnek ol. 

  *Şahsi gayret değil halkın katkısı önemsenmelidir.  

 *Memlekete ve inkılâplara içerden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere 

karşı tek bir yerde toplanmak ve müşterek gaye yönünde birleşmemiz 

gerekir. 

  *Rençperlik yapan tarla-çayırına gitsin, evinin geçimini sağlasın ama her 

gün kütüphaneye bir süre için bile olsun uğrasın.  

 *Köyde; kahvede, sokaklarda boş oturan kimi görürse; "Niye boş 

oturuyorsun! Bir ağaç dik, evinin önü yeşillensin, okuyup da yeni bir şey 

öğrenmeye gayret edin. Sormaktan çekinmeyin, utangaç değil girgin 

olun.” 

  *Şivenizi düzeltin, kelimeler Türkçe ve anlaşılır olmalıdır.  

  *Günler; iş, eğlence ve istirahata taksim edilecek, artan saatler ise 

öğrenme ve öğretme ile geçirilmelidir. İş bölümü yapılarak bilgili kişiler 

bildiklerini diğer kişilerle paylaşmalıdırlar. İş bölümü arılardaki iş 

bölümüne göre kıyas ettiğimiz zaman arı ile insan arasındaki cesamet 

nispetinde farklı bulunacaktır.  

 *İslam dininde yalan ve riya günahtır.’’ cümlesini sık-sık kullanırdı.  
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 *Sen hakiki bir din adamısın, yalakalık ve riyakârlık etmedin, etrafından 

çekinmeden cevap verdin. Bildiğinden emin davrandın. Hoca Efendi ben 

senin bilginden çok kişiliğini imtihan etmek istemiştim.  

 *Köy halkının gelişme ve medeniyete ulaşmada gayret eden aydın fikirli 

gençlerinin birkaç dedikodu için rahatsız olmamalarını öğütler.‘’ Bu 

kişileri de ikna etmek gerekir.”  

 *Konuşması sırasında köy halkını bu medeni (radyo) vasıtaya inandırmak 

için, özellikle “Bu bir cambazlıktır” diyen kişileri tek-tek, lakaplarıyla 

birlikte sayıp, “Size şu anda merkez-i hükümet, yani Ankara’dan hitap 

ediyorum ve işte radyo budur.” 

 

*ERZURUM MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK MEKTUP 

Çok sayın ve değerli milletvekillerimiz. 

Evvelâ arz edeyim ki: seçildiğiniz günden beri size vaki müracaatlarımızda her 

birinizden lütufkâr yardımlar gördüm.  

Ve yine eminim ki Millet için çalışıyorsunuz. Ve daha fazla çalışmak için hayırlı 

çareler arıyorsunuz. Fakat 12. sayımızda Kardeş Davası (bu başlık matbaa hatası 

olarak kardaş kavgası olarak yazılmıştır) başlıklı naçiz yazımızda dediğimiz gibi, 

büyük kardeşin yani Orta Anadolu ve Garp Vilayetlerinin tahâkkümüne karşı 

tedbir alamıyorsunuz. Derhal ilâve edeyim ki: Bu tedbir pek de kolay bir iş 

değildir. Çünkü büyük kardeşin küçük kardeşe tahâkkümü beşeriyetin 

hastalıklarındandır.  

Sizler ve daima tahâkküm cihetine kayarak küçük kardeşi ihmâl eden büyük 

kardeşlerimiz de kabul etmeniz lazımdır ki seçim bölgeniz olan Erzurum ve 

civarındaki Karaköse, Kars illerimiz diğer hiçbir illerimizle kabili kıyas değildir. 

Doğu’da da bunlara benzer mahrum illerimiz yine varsa da tabiî durum ve diğer 

bazı istisna edilen cihetler birer-birer göz önüne alınırsa her bakımdan ihmâl 

edilen yalnız sözü geçen o üç vilâyet başta gelir kanaatindeyiz. 

Bu havali dün, evvelki gün, daha evvelki gün felâketlere uğramıştır. Birinci Cihan 

Harbi, 1293, 1277 vesair zamanlarda hücumlara uğramış, muhaceretler, 

hercümerçlere maruz kalmıştır. 
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Bugünde, yarında, öbür günde daima bu felâketlere maruz kalmak 

istidadındadır. Bu cihetin gözden uzak tutulması yarın millet, vatan çapında bir 

pişmanlık doğurabilir.  

Bu talihsiz yurt parçasının sakinleri geçmişte iç, dış cenderelere sıkışırken dahi 

kahramanlığını yapmıştır. Gelecekte de yapacaktır. Yeter ki: kendisi için reva 

görülen merhametsiz ihmale kısmen olsun nihayet verelim. 

Halk Partisi övünüyordu. Demokrat Parti de övünüyor. Ege Bölgesi’nde, Orta 

Anadolu’da, Akdeniz ve Karadeniz civarlarında yapılanlara ve yapılmakta 

olanları sayıyorlar. Filân yerde Fabrika, filân yerde Hidroelektrik, filân yerde 

Sulama, filân yerde Liman, filân yerde Asfalt, Yol ve saire yaptık diyorlar. Ve 

yapıyorlar, sağ olsunlar. Seviniriz, gönülden temenni ederiz vatanın her 

köşesine bir taş koyulurken göğsümüz kabarır, gönlümüze ferahlık gelir. Zararı 

yok. Kars, Erzurum, Karaköse, ihmal edilsin, diğer altmış vilayetimize önem 

verilsin, bunlar yükselsin bizler seviniriz. Ancak bugün bu altmış üç vilâyetin yani 

topyekûn ülkenin mukadderatına hâkim olan büyüklerimiz kabul etmelidir ki; 

altmış üç vilayeti bir ev kabûl ettiğimiz zaman O üç vilayeti de ihmal edilmez bir 

kapı olarak kabul etmek zorundayız.  

Bu satırları yazarken asla hodgâmlığa kaymadım. Yapılanı, yapılmakta olanı, 

yapılacağı, en yakın ihtimalleri göz önüne aldım. 

Sözü geçen evvelki 12 inci sayıdaki yazımızda kıyas ettiğimiz büyük kardeşimiz 

tabir caizse onun tezgâhtarlığını yapanlara müracaat ettiğimiz zaman bin 

dereden su getirip yersiz cevaplar ile bizi susturuyorlar. Ancak; 

tezgahtarlıklarına kendileri de gülümsemekten kurtulamıyorlar. 

Bizler ise, çekingen müşteriler gibi elimizi koynumuza götürmekten başka bir 

şey yapamıyoruz. Yalnız o kadar cesaretimiz olsa ki: hıçkıra-hıçkıra, efendim, 

efendim önemi herkesçe belli olan ve ihmali katiyen caiz olmayan Tortum 

Şelâlemizi hiç olmazsa çürütmeyiniz ve bir de buyurunuz, zahmet olmazsa tren 

yolundan Balkaya kömür madenine gidecek olan elli kilometrelik yolun 

yapılmasını lütfediniz. Devlet ölçüsü ile mesafesi çok kısa olan bu yolun bu 

ucunda üç vilayetin mahrukatı, diğer bir ucunda ve her şeyden mahrum kalmış 

olan iki elli bin nüfusun yola kavuşması ve diğer bir ucunda da Oltu, Şenkaya, 

Göle’nin o derya gibi ormanlardan geniş ölçüde istifade çareleri temin 

edilecektir.  
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Sayın Millet Vekillerimiz. 

Bu dediklerimizi sizler daha evvel düşünüyor ve çaresine bakıyorsunuz. Yalnız, O 

büyük kardeşimizin tezgâhtarlarına lütfen söyleyin: Bütün zulüm ve 

tahakkümlerine yine onlardanız. Onlar ile beraberiz. Onların refahını kendi 

refahımız sayıyoruz. Bununla beraber hatırlamak istiyoruz. Onlar da bize aynı 

gözle baksınlar, ilimize acısın merhamet etsinler. Derin saygılar.  

   21 Ocak 1952 

 Devletimizin her köyde okul açması zor olacağından, Maarif Vekâleti 

bünyesinde kurulacak bir umumi müdürlük kapsamında, köylerde 

yaşayan vatandaşların eğitimi, çıkarılacak öğretici-eğitici gazetelerle 

sağlanmalıdır. Bu gazeteler köy yetkililerine ulaştırılmalı, müfettişler 

marifetiyle özel usullerle imtihan yapılıp en az okuryazar olan ve bu 

eğitimi alan kişilere belge verilmelidir. 

 *Eğitimde kütüphanelerin yeri tartışılmaz. Toplumun sosyal, ekonomik ve 

kültürel gelişime, gözlem ve deneye yer veren bir eğitim sisteminin 

olması o toplum için birinci kural olmalıdır. 

 *Niye fiyatları ucuzlatıyor?’’ diye kızanlara “Siz de bir araya gelin bu 

örnekte olduğu gibi sermayelerinizi birleştirin, daha çok iş yapın ama az 

kazanıp halkı düşünün. 

 *Özendirici tedbirler düşünmez isem köye doktoru bulamam! 

 *Evinizin önüne ağaç dikmek için bir çukur, böylece spor da yapmış 

olursunuz. 

 *Bir baba evladına bağ bahçe bırakırsa hem ağaçlandırmaya hizmet etmiş 

olur hem de evladına emanet bırakmış olur. 

 *Yaş ağaç kesmek affedilmeyecek bir suçtur. 

 *Örtülü’de senenin her ayında ağaç dikmek mümkündür. Mesela 
ilkbaharda ufak köklü fidanlar, köksüz tutan dallar dikilir. Yazın ve 
sonbaharda her nevi köklü ağaç toprak ile beraber çıkarılır, iplere ot 
kemerlere bağlanarak köye getirilir. Kolayca dikilir. En büyük avantaj da 
Örtülü‘nün ağaçlık bölgelere yakın olmasıdır. 

 *Toprak buz tutmuş olsa bile, bir insan evinin önünde ya da harmanının 

kenarında bir saat çalışırsa eğer, bir ağaç yeri açar. Ormanda hazırlanmış 

olan ağacı donmuş olan toprağıyla beraber arabasına yükler ve getirip bu 

çukura diker ise ağaç mutlaka tutar. 
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 *Yeri olanların diktiği ağaç kendi malı olur, umumi yerlere dikilen ağaçlar 

ise köy malıdır. Her iki suretle köy ağaçlandırılmış olur ki işte bu önemli 

bir yükseliştir. 

 İhtiyar amcalar verin gençlere öğüt, herkes yer bulsun, diksin iki kavak 
beş söğüt. 

 *Orman hepsinden üsttür, vatanın her varının, Bugünün fidanlığı, 
ormanıdır yarının. Yetiştirdiğin ağaç, yükselip boy verince, Hayırla 
anılırsın, yaprağın sayısınca. 

 *Yeşil yapraklı dallar üstünüzde sallansın, bu yolda çalışanın ağzı dili 
ballansın. 

 *İşte evinizi depreme metin (uygun ve dayanıklı) demekle neyi 
kastettiğimi anlıyorsunuz, önce her şeyde olduğu gibi sağlam temel 
gereklidir. Altı gevşek olan yerlere ev kurmayın.” gibi konuşmalar 
yapıyordu. Köyde Köycü’ye gülenler de çıkıyordu elbet; ‘’Allah’tan gelen 
yer sarsıntısı, ne yapsak boş’’ diye. İşte Köycü derin din bilgisini katarak 
onlara; “Allah tedbirinizi alın, size akıl fikir verdim kullanın demiştir. 
Sabilerin ne günahı var!” 

 *Siz hayalinizi geniş tutun… 

 *Köyümüzü ilelebet köy kalacak diye düşünmeyelim. Planımızı ileriye 

göre yapalım ki bu köy önce ilçe olsun. Artacak nüfusu da düşünerek 

planlar yapmalıyız, ona göre işlerimizi geniş çaplı tutmalıyız. Resmi bir 

işimiz için yaya veya atla saatlerce yol gidip Oltu’ya varıyoruz. Eğer o gün 

işimiz bitse bile karanlık çöktüğü için geri köye dönemiyorsunuz.  Belki de 

iki dakikada bitecek bir nüfus kayıt işi için bile 2 gününüz ve maişetimiz 

gidiyor. Onun için arkadaşlar bu köyde öyle şeyler meydana getireceğiz ki 

Devlet yetkilileri, Örtülü’yü ilçe yapma konusunda artık söyleyecek söz 

bulamasınlar. 

 *’’Niye fiyatları ucuzlatıyor?’’ diye kızanlara “Siz de bir araya gelin bu 
örnekte olduğu gibi sermayelerinizi birleştirin, daha çok iş yapın ama az 
kazanıp halkı düşünün.” derdi. 

 *Halkın hem çalışıp hem de dinlenmesi başarı için elzemdir. 

 *Çatalkom mevkiinde çiftlik kurun, büyük olması şart değil, 3-5 inek, 10-
15 koyun, 40-50 tavuk bile yeter, böylece çevre bilsin ki Örtülü’de 
(Şenkaya) yiyecek adına ne alırsan doğaldır ve temizdir. 

 *Okuma yazma bilirsen çok kitap okumaya mecbursun. Okuma yazma 
bilmezsen bile bilgin adamları dinlemek zorundasın. O kitapları yazanlar, 
seninle konuşacak olan bilginler başka dillere de zamanında bağlanmış 
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olacaklarından bazı sözlerin karşılığını yazık ki dilimizde 
bulunmamaktadır. 

 *Özü gören körlere, gafletle yüzenlere, yediği ekmeğin nereden geldiğini 

bilmeyenlere acırım” derken kalp gözü açık olanlara, vicdanlı insanlara, 

herkesle barışıklara, bilgiyi paylaşanlara mutlulukla bakarım.” diyen 

Köycü, bizlere yani evlatlarına da nasihatleri vardır: “Derin bir soylulukla 

hayatta kesinlikle doğru ol, erdem, iyilik, ahlak bir insanın temelidir, 

Müslümanlığın şartlarını öğren ve elinden geleni yap” gibi daha çok kutsal 

nasihatleri vardır. 

 *Büyüklerimizi devrim düşmanı mikroplara mikroskopla bakmaya 
çağırıyoruz. *Sarı Karton,Prof.Dr Koptegel İlgün,Prof.Dr.Durkaya Ören, 
Mak.Müh.Hüseyin Köycü. 

 

KÖYCÜ’NÜN VECİZELERİ 

• Halk evinde şiiri, hikayeyi, doğan dilleri öğren, faydalı sohbet burada. 

• Sinesinde saklanıp, üstünde nefes aldığın vatan senden hizmet ister. 

• Ormanlar, vatanın en kıymetli değerlerinden biridir. Bugünün fidanı olur, 
yarın orman. 

• Bugünkü ince çubuk zaman gelir yüz dal olur. 

• İhtiyar amcalar gençlere versin öğüt, herkes yer bulsun diksin, iki kavak, 
beş söğüt. 

• Öpme elini öptürmek isteyenin. 

• Büyük Ata’nın izi bizim ehliyetimizdir. 

• Gideceğin doğru yolu bilmelisin. Bizde yol ararken Ata’nın yolunu bulduk. 

• Bir babanın yavrusuna en kıymetli yadigârı yeşil yapraktır. 

• Çocuklarını terbiyeli büyütüp okutan kişinin, ölünce de ruhu şad olur. 

• Kitap alıp okuyan, yün eğirip dokuyan anne çalışkan annedir. 

• Çelik kollu Türk kızı, çevik soylu Türk kızı, millet için fedakâr, vatan için 
hizmetkâr yavrular yetiştirir. 

• Her dadaş bir yiğittir. 
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• Dini siyasete alet edenler, halka sahte keramet gösterirler. 

• Paraya taparsan imansız olursun. 

• Rüşvet alıp - veren Müslüman olamaz. 

• Toprak örtmüş madenlerin üstünü. Göremedim bu dünyanın dostunu 

• Ümit bir havada bir de pınarda… 

• Bugün toz topraktan belirsiz olan bu köy yarının numune kasabası 
olacaktır. (1933) 

• Kardeşi aç ölenin, incisi, yakutu ve elması şeref işareti olamaz. 

• Yığılsın hep felaketler bütün bana hücum etsin, yılarsam alçağım bu 
gayretten.  

• Ben bir Türk kızıyım, yüzümü örtemem, bu yüzümde kir mi var. 

• Kanun, kaideyi bilmezseniz, gündüz önünüzü göremezsiniz. 

• Atamız olmasaydı kafamız açılmazdı. 

• Arkanla öğünme, kafanla öğün. 

• Yükselmek için yokuşa yürümek lazım. 

• Bilginden öğren, cahile öğret. 

• Kadın annedir. Onu yüksek tut. 

• Dünya için çalış, ahreti unutma. 

• Şehitlerine, gazilerine hürmet et. 

• İlçeni yükselt, memleket içinde numune-i misal yap. 

• Kesin ve mutlak olmayan yasakları koyarsan, bundan namuslu adamlar 
zarar görür. 

• Din ile hurafe birbirinden ayrılıp, hakiki dini bütün vatandaşlara 
öğretmenin çareleri araştırılmalıdır. 

• Yerli malını himaye et. 

• Türk ahlak kitabı çıkarmalı ve buna ananelerin iyisini almalı, kötüsünün 
alınmaması gerek. 
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ŞENKAYA BİR SINIF ,HÜSEYİN KÖYCÜ İSE O SINIFIN ÖĞRETMENİDİR 

Köycü, oğlu Prof.Dr. Çoşkun Köycü’nün ifadesiyle bir ‘’madendir.’’ Önemli 

olan bu madenin cevheridir. Şenkayalılara düşen görev bu cevheri keşfetmek, 

irdelemek, anlamak ve yeni nesillere aktarmaktır. Yine oğlu Coşkun Köycü’nün 

diğer bir ifadesi şöyle: ‘’Şenkaya bir sınıf, Hüseyin Köycü o sınıfın öğretmenidir.’’ 

Bu açıdan ele alınıp değerlendiğinde; Sarı Karton Projesinde planlanan 

hedeflerin 1940 tarihinde kurulan Köy Enstitüleri ile örtüştüğünü görebiliyorum. 

Köy Enstitülerinin  anlayışı , Ulu Önder’in şu sözüne dayanıyordu: ‘Bilgi, söz 

olmaktan çıkmalı, işe yaramalıdır. ’Savaştan çıkan bir halk, köylerde okul 

sayısının azlığı, köye hizmet götürmenin zorluğu gibi etmenler bu girişime ön 

ayak olmuştur. Köylünün dilinden anlayacak bir aydın kesime ihtiyaç vardı, bu 

da ancak köylünün kendi içinden aydın bir kesim oluşturmakla mümkün 

olacaktır. Köylünün dilinden köylüler anlar. Sistem köylülerin yine köylüler 

tarafından eğitildiği bir yapıyı öngörerek yola çıktı. Eğitmenler köylüye hem 

okuma yazma öğretiyor, hem de yurttaşlık bilgisi öğretiyordu.  

*Bu şekilde 7 yılda tam 8 bin eğitmen yetişti. Köy Enstitülerinden mezun 

olanlar pozitif bilimlerden, sağlık hizmetlerine, tarımcılıktan, inşaat işçiliğine 

kadar pek çok konuda eğitim alıyordu. İlk kez okuma yazma ile tanışan köylerde 

büyük yazarlar, ressamlar, müzisyenler çıkmaya başladı. Böylece eğitim 

verenlerle öğrenciler, kendi binalarını inşa etti. Kendi arazilerini ekti.  15 bin 

dönüm tarla tarıma elverişli hale getirildi. 750 bin fidan dikildi. 1200 dönüm 

arazi üzüm bağına çevrildi. Köy Enstitüleri el birliği ile 150 büyük inşaat işi yaptı, 

60 atölye, 210 öğretmen evi, 20 uygulama okulu, 12 elektrik santrali, ambarlar, 

depolar, balıkhaneler inşa edildi, 100 km yol yapıldı.. 

Köy Enstitülerinde okutulan derslere göz atalım: Kültür Dersleri; Türkçe, 

Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Tabiat ve Okul Sağlık 

Bilgisi, Yabancı Dil, El Yazısı, Resim-İş, Beden Eğitimi ve Ulusal Oyunlar, Müzik, 

Askerlik, Ev İdaresi ve Çocuk Bakımı. Ziraat Ders ve Çalışmaları; Tarla Ziraatı, 

Bahçe Ziraatı, Fidancılık, Meyvecilik ve Sebzecilik Bilgisi, Sanayi Bitkileri Ziraatı, 

Kümes Hayvanları Bilgisi, Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Bilgisi, Köy Demirciliği (nalbantlık, motorculuk), Köy Dülgerliği (marangozluk), 

Köy Yapıcılığı: (a) Tuğlacılık ve Kiremitçilik, (b) Taşçılık, (c) Kireççilik, (d) 
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Duvarcılık ve Sıvacılık, (e) Betonculuk, Kızlar için Köy Ev ve El Sanatları: (a) Dikiş-

Biçki, Nakış (b) Örücülük ve Dokumacılık, (c) Ziraat Sanatları. 

Bir de, 1929 Yılında, yani Köy Enstitüleri kurulmadan on bir yıl önce Köycü 

tarafından tasarlanan ‘’Sarı Karton Projesine’’ göz atalım; Beş köklü bir ağacın 

dalları olarak çizilen projenin ayrıntıları: 1.KÖK: Kültür –Öğreniş (Eğitim)- Dalları: 

Uğraş-Okuma ve Boş Zamanları Değerlendirme, Okul geceleri, 

Münazaralar, Hoşgörülü olmak, Hasbıhaller (Konferanslar), Din ve Hurafeyi 

Birbirinden Ayırmak, Kütüphane, Radyoevi,Kültür odaları, Sahne Sanatları ve 

Film İşleri, Matbuat (İlerde Gazete Çıkarılacaktır), Mektepler: Hususi Mektepler, 

Kız Çocuklarını Okumaya Teşvik, Ana Mektep, İlk Mektepler, Orta Mektepler, 

Sanat Mektebi, Üst Mektepler, Halk Odası ve Halkevleri. 

Zanaat: Şekercilik, Pastırmacılık, Sabunculuk, Eyercilik, (Saraç), 

Kunduracılık, Marangozluk (Dülger), İşlemeli Taşçılık,Duvarcılık-Sıvacılık, 

Demircilik, Terzilik, Fenni Arıcılık, İpekçilik, Hızarcılık-Kerestecilik, Biçki-Dikiş-El 

Sanatları (Bayanlar için), Keçecilik.  

2.KÖK: Yaşayış-Dalları:, Cenaze İşleri, Bilgi Yarışmaları, Spor Müsabakaları 

ve Spor Kulübü Tesis Etmek, Kimsesiz Çocuklara Sahip Çıkmak, Yüzme Havuzu, 

Lokanta vs-Birahane, Parklar, Sinema, Barlar, Eğlence Geceleri (Balo), 

Pastahane, Tenezzuh (Gezinti Mahalleri): Sirenkes Piknik Alanı, Alahankışla 

Mesire Yeri, Mitinderkışla En Yakın Köy, Değirmendere Bahçe ve Dere Kenarı, 

Merşeker (Bağ, Bahçe, Gezinti), Lensor (Arıcılık, İpekçilik, İşportacılık), Cinavut 

(Orman Alanı-Temiz Hava), Zazik (Kaynak) Yayla Gezisi, Çatalkom Çiftlik Yapımı, 

Musiki: Folklor, Mahalli Türküler, Müzeler: Kalenin Islahı, Tarihi Kalıntılar, 

Heykelcilik, Resim-Tablo İşleri, Antika Tespiti, Asar_ı Musika, Sağlık Müzesi.  

3.KÖK: İmar- Dalları: Ormanların Korunması, Planlı Şehirciliği Geliştirme, 

Cadde Kenarları, Ağaçlandırma ve Park, Yürüyüş Alanları, Kaldırımlar, Asri 

Hamam, Evlere Çatı ve Görünüş Güzelliği, Konukevi (Küçük Oteller, 

Misafirhane), Depreme Dayanaklı Evler, Arazi Sulamak İçin Baraj, Yollar, 

Caddeler, İmece İle Okul Yapımı, Dinlenme Köşkü.  

4.KÖK: Sağlık- Dalları: Doktor Temini İçin Sağlık Şirketi Kurmak, Beslenme 

ve Gıda, Beden Terbiyesi (Spor), Hijyen (Çevre Sağlığı), Çocuk Bakımı ve Aşı, 

Eczane, Hastane, Fenni Döküm İşleri, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma, Modern 
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Tuvaletler, Tıbbı Şüpheliler, Sağlık Hastalıklarını Takip Edecek Gezici Hemşireler 

ve Sağlık Bakıcıları. 

5.Kök:KAZANÇ- Her Aileye Kazanç Sağlayacak Bir 

İş.Dalları: İcarlar, Fukaraya İş, Tarla Tanımı, İmaretler, 

Elektrik Üretimi, Turizm-Seyyah Yerleri (Tarihi 

Kalıntılar, Doğal Güzellikler, Orman Alanları, Kayak 

Spor Yeri), Hafta Pazarlar, Ticaret Birliği ((Celepçilik, 

Ortaklıklar, Halka Açık Şirketler, Sermayeler 

Birleştirme), İthalat ve İhracat (Yerli Malı Kullanımı, 

Ticarette İyi Mal Üretmede Rekabet), Civar Köylerde 

Ziraat (Besicilik, Tohumculuk, Damızlık, Ziraat 

Makineleri, Çiftlikler), Pazar-Panayır-Fuar, Balık Üretimi. 

Kıyaslandığında; Köy enstitülerinde okutulan derslerin hedefleri ile 

Köycü’nün projesindeki (ağacın dallarındaki konuların)  hedefleri incelenip bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde , temel felsefe olarak ikisinin de aynı 

hedefleri içerdiği anlaşılacaktır. Her ikisi de ışığını Ulu Önder Atatürk’ten alan, 

Cumhuriyetle başlayan aydınlanma hareketinin ürünüdür. He ikisi de  ilk olarak 

işe köyden, köylüden başlar. Biri bütün ülke çocuklarının, köylünün, diğer ise 

Örtülü Köyü’nün çocukları ve halkının eğitilmesini öngörür. Enstitülerde yetişen 

eğitmenler gittikleri köylerde çocuklar ve köylülere  okuma yazma öğretmeleri 

yanı sıra tarım, hayvancılık, inşaat vs konularında da eğitirlerdi. Köycü ise 

hasbihaller, konferanslar ve yaptığı uygulamalarla vs halkı eğitip  

bilinçlendirerek projesini uygulamaya çalışıyordu. 

Aradaki fark ise Köy Enstitülerinin devletin örgün eğitim kurumu olması, 

Mali kaynaklarının devlet tarafından karşılanması. Köycü ‘nün  ise Projesini 

hayata geçirmesi için mali kaynaklardan yoksun olması ve giderlerin kendisi  

tarafından karşılaması olarak değerlendirebiliriz.c*NTV Sadık Gültekin. 

HÜSEYİN KÖYCÜ BİR PARTI KURAR 

UFAK PARTİ 

 1954 genel seçimlerine bağımsız milletvekili adayı olarak girer. 12 oyla seçimi 

kaybeder. “Benim asli görevim milletimin avukatlığıdır” diyen Hüseyin Köycü, 

1957 yılında Şenkaya’da ‘‘Türkiye Ufak Partisi’’ni kurar. Genel merkezi Ankara 
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dışında olan ilk parti olarak siyasi tarihe geçen Türkiye Ufak Partisi’nin amblemi  

kurşun kalemdir.  

ŞENKAYA GAZETESİ 

ŞENKAYA GAZETESİ NE İÇİN? 

(Şenkaya Gazetesi Yıl 1951 ,Sayı 1,sayfa 4) 

Evvelce bir köy olan Örtülü 1946’da ilçe olup adını değiştirerek Şenkaya 

olmuştu.İşte Şenkaya Gazetesi bu yurt parçasının yükselmesi yolunda:Sanatla 

sermeyenin,ihtisasla  el emeğinin eski cevherle yeni ruhların  bir arada 

toplanmasına yardımcı olacaktır. 

Yine bu gazete:Tarım,ziraat,imalat,alım satım işlerinde bilginlerin nasihatlerini 

toplayarak   vatandaşları aydınlatmaya çalışacaktır.Yanı uzakları olmasa bile 

Şenkaya gençliğini tarla,bağ,bostan,dükkan ve tezgahları başında yetiştirmeye 

çalışacaktır.Bu gazete ‘’Şenkaya Yükseliş Cemiyetinin ‘’ fikirlerini yayacaktır. 

* Hüseyin Köycü, 1950-1955 yılları arasında kendi gayreti ve imkânları ile ilçede 

‘’Şenkaya Gazetesi’’ adlı bir gazete çıkardı. Bu gazetede başyazıyı, makaleleri, 

haberleri, tefrikaları hep kendi yazdı. Öz Türkçe kelimeler kullanmaya özen 

gösterdi. Gazetenin yayın ilkesini şöyle tanımlıyordu; ” Şenkaya Gazetesi, bu 

yurt parçasının yükselmesi yolunda 

sanatla sermayenin, ihtisasla el 

emeğinin, eski cevherlerle yeni 

ruhların bir arada toplanmasına 

çalışacaktır.’’ Tarım, ziraat, imalât, 

alım satım işlerinde bilginlerin 

nasihatlerini toplayarak vatandaşları 

aydınlatmaya çaba gösterecektir. Yani 

uzaktakileri olmasa bile Şenkaya 

gençliğini tarla, bağ, bostan, dükkân 

ve tezgâhları başında yetiştirmeye 

çalışacaktır. Bu gazete Şenkaya 

Yükseliş Cemiyeti’nin fikirlerini 

yaşatacaktır.” Gazetesinde; Köy 

muhtarı sen bunları bilir misin? 
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Gıdalar ve vitaminler hakkında bilgin var mı? Mikrop nedir, ne yapar, nasıl 

temizlenir? Köyünüzde bulaşıcı hastalık var mı, korunma yollarını arıyor musun? 

Köyünüzün içme suyu sağlığa zararlı mı? Muaşeret usulleri ne demektir? Kadın 

meclisinde nasıl oturulur? Kooperatif ne demektir ve faydaları nelerdir? Dil 

öğren aziz köylüm, Radyo dinliyor musun? gibi toplumsal konulara ağırlık verdi. 

*Yakup Girgin 

Şenkaya Gazetesi incelendiğinde görülecektir ki  sadece  bir gazete değil ,aynı 

zamanda  bir ana  ders kitabını andırır.Öyle bir ders kitabı ki içeriğinde bütün 

dersler var;Tarih,Edebiyat,Coğrafya,Türkçe,Sağlık Bilgisi,Tarım 

Dersi,Sanat,Tiyatro  vs. Prof.Dr. Sayın Coşkun Köycü, Hüseyin Köycü hakkında 

ne demişti? ‘’ Şenkaya bir sınıf,Köycü ise o sınıfın öğretmenidir.’’ İzinleri olursa  

buna bir ilave yapmak istiyorum.Şenkaya bir sınıf,Köycü o sınıfın 

öğretmeni,Şenkaya Gazetesi ise o sınıfın ders kitabidir.’’Sarı Karton Projesi’’ de 

o kitabın amaç ve ilkelerini teşkil etmektedir.Günümüz gazetelerinin bir çoğuna 

bakıldığında ;Yalan –yanlış 

haberler,bilimsellikten  uzak ,eğitici değeri 

olmayan,yanlı köşe yazıları,kültürümüze 

uymayan magazin haberleri vs. İçleri bomboş 

yazılar. 

Şenkaya Gazetesine gelince;Her sütünü 

toplumu aydınlatan,bilinçlendiren ve 

bilgilendiren,toplumun sorunlarını ve çözüm 

yollarını içeren,özetle eğitsel değeri olan yazılar.Şöyle ki;Köşesinde kaleme 

aldığı her makalesinde yenileşmekte olan toplumun bir ihtiyacını,derdini   ele 

almış ,yaralara merhem olmaya çalışmıştır.’’Köy Muhtarı Sen Bunları Biliyor 

musun ?’’sütununda sorularla her sayısında yine  ayrı bir konu ele alınarak  köy 

muhtarlarının ilgisini uyandırmış,dikkatlerini çekmiş,belki de hiç akıllarında 

olmayan konuların farkına vardırmış,onların bu konuları 

inceleyip,araştırmalarına öğrenmelerine ve hayata geçirmelerine önayak 

olmuştur.Bu arada ‘’Bilmiyorsan Öğretmenden Öğren ‘’diyerek hem okurlarına 

yol göstermiş ve hem de öğretmeni ön plana çıkarmıştır.Çünkü toplumun 

aydınlanmasının,ilerlemesinin eğitimden,okuldan ve öğretmenden geçtiğine 

inanıyordu.Ve de öğretmenlerin kendilerinin geliştirmelerine de yardımcı olmuş 

oluyordu. 
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Cumhuriyetle başlayan yenileşme ve aydınlanma hareketinin Şenkaya yöresi 

lokomotifi durumunda olan Köycü, her zaman,her yerde ve her durumda 

olduğu gibi çıkardığı Şenkaya gazetesi ile de bu görevi yerine getirir. Gazetede 

yazdığı yazılarla tıpkı bir okul gibi yörenin ışığı olur.Tahıl ekersiniz ,ektiğiniz yıl 

ürün verir.Ancak eğitimin ürünleri yıllar sonra kendisini gösterir.Nitekim öyle 

olacaktır.Ekilen tohumlar yıllar sonra meyvesini verecek,okuma yönüyle 

Şenkaya yörede hak ettiği yeri alacaktır ve almıştır.Daha önce de belirtildiği gibi 

okuma-yazma oranı bakımından doğuda Ardanuç’tan sonra ikinci sırayı almayı 

başarmıştır. 

Şenkaya Gazetesinin 1.Sayısı 1 

Haziran 1950 yılı Perşembe günü 

çıkar.Yani benim doğum tarihim 5 

Mayıs 1950’den 25 beş gün 

sonra.Nüshası 10 kuruştur. 

1.Sayının başlıklarına şöyle bir 

göz atalım: Köycü’nün ‘’Döneklik 

‘’ adında makalesi,bazı 

haberler;Hükümet Konağının 

ihale edildiği,Şenkaya Hidro 

Elektrik Tesisatı Projesinin ihale 

edildiği,Ortaokul binası ilgili 

haber,Tekel Memurluğu ile ilgili 

temenni yazısı,Şenkaya Yaz 

Panayırı ilgili ilan,Şenkaya Hafta 

Pazarı ile ilgili yazıları 

vs.İkinci,üçüncü vedördüncü 

sayfasında: Köycü’nün ‘’Doğru 

Söz ve 14 Mayısı 

Beklerken’’adındaki şiirleri,Hasbihal,Köy Muhtarlarına yönelik ‘’Köy Muhtarı Sen 

Bunları Bilir misin? ‘’ soruları ,’’Şenkaya Gazetesi Ne İçin’’başlıklı yazı ve ilanlar 

vs yer almaktadır. 

Yukarıda değinildiği gibi diğer sayılarında da Köycü’nün kendi yazdığı 

makaleleri,Köy muhtarlarına yönelik sorular,Hasbuhal yazıları,Piyes yazıları,Has 

(Özlü) sözler,Dil Öğren Aziz Köylüm başlıklı yazılar,Tefrika başlıklı 
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yazılar,Allahuekber Dağı ve Şeyf Sanani başlıklı yazı,haberler,ilanlar vs yer 

almaktadır.1.Sayısından 34.Sayısına kadar yazdığı makaleler şunlardır: 

Döneklik,Bizde Teftiş,Vazife Hakkında Şahsi Görüşler,Vicdan 

Borcu,Şaşarım,İktidar Partisinden İstekler,Zavallı Yasaklık,Esirler,Kardeş 

Davası,Atamızın Ruhu Nida Ediyor,Halkevleri,Yolsuz Kimdir?,Yine O Dert,İktidar 

Partisinin Yanlış Prensibi,Moda Hevesi,Nankör mü, Sağır mı, Kör mü 

Diyelim?,Doksan Dokuz Lazım ki Yüz Olalım,Var Olsun Gençlik,Seçmesini 

Bilelim,Büyük Millet Meclisinde Kimler Vardır, Kimler Yoktur,Halkevleri 

Dirilmelidir,Erzurum Milletvekillerine Açık Mektup ,Partilerin Gafletleri,Yine 

Sızıntılarımız,Madenciliğimiz ve Yabancı Sermaye,Yobazlar ve Yobazımsılar,50-

60 Değil 3 Daha Fazla,Yeni Bir İlçe Gazetesi ŞENKAYA,Terbiye ve Te’dip,Doğu 

Vilayetleri Bileşmelidir,Sahipsiz Mıntıka İdaresi,Şenkaya Gazetesi’nin Sayın 

Halkına Açık Mektup. 

Makalelere ayrı ayrı göz atarsak:  

‘Döneklik adlı makalesinde;Bu gün de önemini koruyan döneklik hakkındadır.O 

günlerde gündem de olan döneklik konusuna açıklık getirmiştir.  

Bizde Teftiş, Vazife Hakkında Şahsi Görüşler makalesinde; Gazetenin 

1.Sayfasında kısa bir yazıda aynen şöyle denilmek: ‘’Sayın Müfettiş Hükümet 

Mekanizmasının en önemli parçası sensin.Tek Müfettişin teftişi dört yüz 

milletvekilinin çıkaracağı yüz kanuna bedeldir.’’Görevini kötüye kullanan 

Müfettişleri eleştiren bu yazısında daha önce verdiği mücadelede 

anlatılmaktadır.  

Vazife Hakkında Şahsi Görüşler adlı makalesinde; Özet olarak şu cümledeki  

görüşü ‘’Bize ancak vazifesini yarım yamalak yerine getiren, kendi kendine 

büyüklenen yüksek mevki sahibi memurlardan ziyade Mahmut Makallar lazım’’ 

görüşü paylaşılmaktadır. Yani laf üreten değil, iş üreten insanlar lazım demek 

istediğini düşünüyorum.İş ahlakına vurgu yapılmaktadır.Ne yazık ki aradan uzun 

yıllar geçmesine rağmen makalede eleştirilen iş ahlakı ile ilgili konular 

çözülememiş,günümüze kadar gelmiştir. 

Vicdan Borcu yazısında;Hak borcu (alacaklı) ile vicdan borcuna vurgu 

yapılmaktadır.Hak borcunu alacaklıya ödettirmekle Adliyenin görevli olduğunu 

işaret eder.Vicdan borcunun nasıl ödeneceğine,ödettirileceğine dair görüşlerini 

dile getirir.Vicdan borcunu ödemeyenleri halkın tenkit edeceğini ancak bunun 
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da yeterli olamadığını,bu tür kişileri ’’boykot’’ etmek gerektiğini ifade eder.Yani 

bugünkü ifadesiyle gösteri yürüyüşü.Bir ülkede,bir diyarda,bir mahallede 

boykot olursa vicdan borçları yüzde yüz olmasa bile yüzde şeksen ödenmiş 

olacağını anlatır. 

Şaşarım adlı yazısında; Örtülü Köyü İlçe olunca bazı yerlerde sızlanmalar 

olur.Bardız’la Şenkaya arasında Soğanlı Dağları ile Allahuekber Dağlarının 

bulunduğu,bu nedenle ulaşımın zor olduğu yönündeki bir görüşe Soğanlı 

Dağlarının Bardız’la Sarıkamış arasında ,Allahuekber Dağının ise Şenkaya’nın 

Doğusunda olduğunu söyleyerek bunun doğru olmadığını açıklar.Diğer bir 

sızlanma konusu Kotik Köyü’nün uzak olduğunu ,Şenkaya’ya sekiz saat çektiği 

konusunudur.Buna da yazsında kendi açısından açıklık getirir.                                                 

İktidar Partisinden İstekler yazısında;’’Devletin halk okumasına önem vererek 

Halkevlerinde,Türk Ocaklarında,köylerin okuma odalarında yepyeni bir tarzda 

okuma öğreniş saatleri peyda etmesi (düzenlenmesi),her sınıf halkın bu öğreniş 

saatlerine velev mecburi olsa bile bunu temin etmesidir ‘’diye dilekte bulunarak 

bunun faydalarına değinmiştir. 

Zavallı Yasaklık yazısında;Çok önemli bir konuya parmak basmaktadır.Yasaklara 

kesin olarak uyulması,yasakların delinmemesi konusuna işaret 

etmekte,örnekler vermektedir.Bir söz var ya işlerin ’’halka verir talkını,kendi 

yutar salkımı sözünü doğrular yönde olduğunu belirtmiştir.’’Evlenmelerde 

başlık alma,çeyiz teşhir etme,uzun boylu düğün masrafı yapma konusunu 

menle görevli memurların bu tür düğünlerde bulunduğunu ,engel olmadıkları 

gibi ziyafet çektiklerine işaret etmiş,örf ,adet ve geleneklerden yanlış olanların 

değişiminden yana olduğu anlaşılmaktadır.Köycü demek değişim 

demektir,gelişim demektir. Başka bir örnekte;Sinema salonlarında sigara 

içilmez,bir tiyatroda şarkı ısmarlanmaz,kahvede yerlere tükürülmez,bir caddede 

at koşturulmaz diye allı,pullu yeşili cazip levhalar varken neden uyulmaz diyerek 

yasaklara mutlaka uyulması gerektiğini vurguladığı gibi görgü kurallarına verdiği 

önem ortaya çıkmaktadır. Verdiği başka bir örnekte;’’Ormandan ağaç 

kesme,tarla açma yasaktır.Orman memurları amirleri ormanda kırılan binlerce 

fidanı görmemelikten gelir.Tarla açılarak sökülen belki yüz binlerce fidanın 

zayiatına görmemezlikten gelir.Ormanı beklemez,izine bakmaz,yolda 

yakalayamaz .Suç alabildiğine yürü.Ormancılar ise ormanda beklemenin,yolda 

takip etmenin külfetine katlanmaktansa ilçe merkezinde lüks hayatta  İller 
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Kanununun verdiği salahiyeti (yetkiyi) haiz amirlerin yanı başında ayaklarını 

uzatarak oturur ‘’ diyerek orman memurlarını görevleri ihmal ettiklerini 

vurguladığı gibi orman sevgisini ,doğa sevgisini ortaya koyduğunu anlıyoruz.Ne 

demiştik;Köycü demek doğacı demektir. 

’’Halk yasak olanlara işler,memur mani olmaz ,amir görmez veya göremezse 

bizlerde gayri ihtiyarı olarak zavallı yasaklık deriz’’ diyerek düşüncelerini dile 

getirmiştir. Toplumumuzun büyük çoğunluğu  halen kurallara uymamakta 

ısrarcı davranmaktadır.Köycü bundan yaklaşık yetmiş yıl önce işaret ettiği bu 

konulara gelişmiş ülkelerde harfiyen uyulduğunu öğreniyoruz.                                                                    

Esirler;Dokuzuncu sayıdaki esirler adlı yazısında ve esirler başlıklı  diğer 

yazılarda;Özet olarak bulunduğu görevin,konumun esiri olanlardan 

bahseder.İşte bazı örnekler:’’İllerden uzak,yollardan uzak kenar  beldelerin 

belediyeleri,belde halkı,belediyeleri henüz yirmi beş yaşını doldurmayan 

kaymakamların esiridirler.Okuldan aldıkları nazari bilgilerin ilersine gidemeyen 

şahsi zevk ve menfaat hududunu aşamaya lüzum hissetmeyen ve İller İdaresi 

Kanununun sırf kendisi için yapıldığına kani olan sayın kaymakamların 

esidirler’’diyerek kaymakamların tecrübesizliklerinden,yetersizliklerinden,mevki 

sevdasından sızlanır.Esirler hakkında diğer yazılar (sütunlar): 

Şenkayalılar belediye encümeninin esiri.Oltulular sıcak havanın esiri.Göleliler 

rutubetin ve sineklerin esiri.Şenkaya gazetesi Cinisli Matbaasının esiri.Cinaslı 

Matbaası mürettiplerin esiri.Mürettipler ışığı az matbaanın esiri (sayı 3). 

Borçlular alacaklıların esiri.Alacaklılar ve davacılar dava vekillerinin esiri.Dava 

vekilleri mahkeme kapılarının esiri.hakimler muğlak  kanunların esiri (sayı 4) . 

Veresiyeci Müstehlikler esiri.Yolcular şoförlerin esiri.Şoförler yolların 

esiri.Sağlıkları için evhama düşenler doktorların esiri.Doktorlar milyonerlik 

heyelanın esiri (sayı 5 ). 

Kosor Köyünde bir zat ilçe merkezi hayalinin esiri.Halk partililer  54 rakamından 

doğan hülyaların esiri.Hurafeperetler batıl itikatların esiri.Alkolikler kadehlerin 

esiri  (sayı 6). 

Eski şairler kafiyenin esiri.Genç serbest vezin heveslileri Garp zihniyetinin 

esiri.Zenginler tamalarının esiri.Fakirler hülyalarının esiri (sayı 7). 
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Kenar köşe kazaların Belediyeleri ve Belediyecileri Kaymakamların esiri.Halk 

küçüklerin esiri.Küçükler büyüklerin esiri.Orman Genel Müdürlüğünün halkın 

lehine olan kararları orman dairelerinde kapalı zarfların esiri (sayı 8). 

Halk Partisi ziyaretlerden fayda ümidinin esiri.Amirler tahakküm zihniyetinin 

esiri.Şenkayadan beş kişi hayallerinin esiri.İstanbullular dar sokakların ve 

izdihamın esiri (sayı 9). 

Emekliler kahvehanelerin esiri.Müşteri ve patronlar usta garsonların esiri.Bir 

adam kendisince malum olan dünyasının esiri. O Dünya fantezi zihniyetlerin 

esiri.Bazı Milletvekilleri bakan olma arzusunun esiri (sayı 10). 

Bakanları ziyarete gidenler bekleme salonlarının esiri.Çalışkan Milletvekilleri iş 

takip eden ziyaretçilerin esiri.Yoldan mahrum mıntıkaların  halkı felaketin 

esiri.anneler kundakların esiri (sayı 11). 

Doğu illeri atlatma  ümidinin esiri.Muhalif partililer üç kere 18 kaç eder 

hesabından çıkan rakamın sevdasının esiri.Ankara’da Aydın Otelinde bir misafir 

pas tutmuş kafasındaki  safsataların esiri.Hüseyin Köycü herkese tuhaf gözüken 

düşüncelerinin esiri (sayı12). 

Bazı kimseler okudukları sahifelerin esiri.Bazı kimseler dinledikleri hikayelerin 

esiri.Bazı kimseler zevk ve sefanın esiri.Bazı kimseler ahbapların esiri.Bazı 

kimseler aldıkları telkinin esiri (sayı 14). 

Böyle böyle son bakısına kadar devam ediyor. 

KÖY MUHTARI SEN BUNLARI BLİRMİSİN? 

 BİLMEZSEN ÖĞRETMENDEN ÖĞREN 

 Gazetenin bu bölümünde köy muhtarlarına yönelik sorular sorularak 

muhtarların bilgilendirilmesi,bilinçlendirilmesi hedeflenir.İlçenin topyekun 

kalkınmasına çalışır.Çocuklar okullarda eğitilirken ,köy halkının da bir türlü 

eğitilmesi düşünülüyordu.O yıllarda yetişen öğretmenlerin bir görevi de 

okullarında aldıkları eğitimin gereği köy halkının da eğitilmesine yönelik 

çalışmalar yaparlar,okuma-yazma kursları düzenlenir,köy adalarında bu yönde 

konuşmalar yaparlardı.Eğitimin mekanının sadece okul olmadığını ,her fırsatta 

ve her yerin okul olduğunu bilirlerdi.Köycü ‘de bunu bildiği için yaptığı 

hasbıhallerde,sokakta karşılaştığı kişilerle yaptığı konuşmalarda ve gazetesinde 
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,yani her yerde ve fırsatta halkın eğitilmesine çalışırdı.Önemli gördüğü konuları 

muhtarlara sorar,bilmezsen muhtarlardan öğren diyerek teşvik ederdi. 

İşte o sorulardan bazıları; 

1.Sayı: 

 *Kooperatif ne demektir?  

 *İlinizin kaç ilçesi var? Bu ilin hudut illerini bilir misin? 

 *Köyden çıkan mahsuller en çok hangi ilde para eder? 

 *Gıdalar,vitaminler hakkında bilgin var mı? 

 *Köy öğretmeni sana neler öğretiyor? 

 *Sen köylülerle konuşurken nelere önem veriyorsun ?  

 2.Sayı: 

 *Mikrop nedir,neler yapar,ne ile temizlenir? 

 *Evlerde havanın kıymeti? 

 *Eve güneş nasıl girmeli? 

 *Köy Kanununun mecburi maddelerini biliyor musun? 

 Köy Kanunundaki isteğe bağlı maddeler sen de bir gayret uyandırıyor mu? 

 3.Sayı: 

 *Muaşeret usulleri ne demek? 

 *Bu usule göre bir salona nasıl girilir? 

 *Kadın meclisinde nasıl oturulur? 

 *Bir büyük adamın yanına gidersen neden sonra onun elini tutmaya çalışırsı? 

 *Selam nerelerde verilir? Bunları bilmezsen öğretmenden öğren. 

 4.Sayı: 
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Tarih ,Coğrafya,Geometri,Matematik,Kimya,Ruhiyet 

dersleri nelerden bahsederler? Bunların bazılarını 

öğretmenden sor.Misaller ile sana anlatsın.Şimdilik 

hiç olmazsa bunların neye yaradıklarını ve nasıl 

öğrenileceğini zihinde biraz dolaştırmış 

olursun.Günün birinde memnun olursun. 

 5.Sayı: 

 *Köyünde kaç kişi okuma-yazma bilir? 

 *Dördüncü sayımızda bu sütundaki sorularımızın 

üzerinde durdunuz mu? Öğretmenden öğrendiniz mi? 

 *Bu gün muharebe olan Kore bizim hangi tarafımızdadır? Ve bizden ne kadar 

uzaktır? 

 6.Sayı: 

 *Köyünde fedakar ve fergatkar komşular var mı? Varsa bunları ağırlıyor 

musun? 

 *Köyünde hasis,madrabaz,ve muhtekir insanlar var mı? Varsa bunlarla 

mücadele ediyor ,bunları hak yoluna çağırıyor musun?  

 *Köyünde okur-yazar zeki çocuklar var mı? Varsa bunları ileri çekerek köy için 

faydalı olan adam olmalarına kıskanmadan çalışıyor musun? 

 7.Sayı: 

 *Köy Kanunundaki mecburi işlerin hangisini yerine getirdin? 

 *Köyünüze yakın hangi kasabada pazar,panayır var? 

 *Sizin köyün halkı bu Pazar ve panayırlardan istifade etmelerini biliyorlar mı? 

 *İhtiyar meclisiniz bu hususta ne gibi tedbirler alıyor? 

 *Köyünüzün öğretmeni pazarcılık hakkında sizlere ne gibi izahatlar veriyor? 

 *Sizi köyün bekçisi de deve kuşu mudur? Yani karakola çağrıldığı zaman köyde 

vazifem var;köyde vazife göreceği zaman karakolda vazifem var diyor mu? Bu 

fena hareketin önüne geçmeye çalışıyor musun? 
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Esirler sütununda ;Dokuzuncu sayıdaki esirler adlı yazısında ve esirler başlıklı 

diğer yazılarda;Özet olarak bulunduğu görevin,konumun esiri olanlardan 

bahseder.İşte bazı örnekler:’’İllerden uzak,yollardan uzak kenar beldelerin 

belediyeleri,belde halkı,belediyeleri henüz yirmi beş yaşını doldurmayan 

kaymakamların esiridirler.Okuldan aldıkları nazari bilgilerin ilersine gidemeyen 

şahsi zevk ve menfaat hududunu aşamaya lüzum hissetmeyen ve İller İdaresi 

Kanununun sırf kendisi için yapıldığına kani olan sayın kaymakamların 

esidirler’’diyerek kaymakamların tecrübesizliklerinden,yetersizliklerinden,mevki 

sevdasından sızlanır.Esirler hakkında diğer yazılar (sütunlar): 

Şenkayalılar belediye encümeninin esiri.Oltulular sıcak havanın esiri.Göleliler 

rutubetin ve sineklerin esiri.Şenkaya gazetesi Cinisli Matbaasının esiri.Cinaslı 

Matbaası mürettiplerin esiri.Mürettipler ışığı az matbaanın esiri (sayı 3). 

 Borçlular alacaklıların esiri.Alacaklılar ve davacılar dava vekillerinin esiri.Dava 

vekilleri mahkeme kapılarının esiri.hakimler muğlak kanunların esiri (sayı 4) . 

 Veresiyeci Müstehlikler esiri.Yolcular şoförlerin esiri.Şoförler yolların 

esiri.Sağlıkları için evhama düşenler doktorların esiri.Doktorlar milyonerlik 

heyelanın esiri (sayı 5 ). 

 Kosor Köyünde bir zat ilçe merkezi hayalinin esiri.Halk partililer 54 rakamından 

doğan hülyaların esiri.Hurafeperetler batıl itikatların 

esiri.Alkolikler kadehlerin esiri (sayı 6). 

 Eski şairler kafiyenin esiri.Genç serbest vezin 

heveslileri Garp zihniyetinin esiri.Zenginler 

tamalarının esiri.Fakirler hülyalarının esiri (sayı 7). 

 Kenar köşe kazaların Belediyeleri ve Belediyecileri 

Kaymakamların esiri.Halk küçüklerin esiri.Küçükler 

büyüklerin esiri.Orman Genel Müdürlüğünün halkın 

lehine olan kararları orman dairelerinde kapalı 

zarfların esiri (sayı 8). 

 Halk Partisi ziyaretlerden fayda ümidinin 

esiri.Amirler tahakküm zihniyetinin 

esiri.Şenkayadan beş kişi hayallerinin 
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esiri.İstanbullular dar sokakların ve izdihamın 

esiri (sayı 9). 

 Emekliler kahvehanelerin esiri.Müşteri ve 

patronlar usta garsonların esiri.Bir adam 

kendisince malum olan dünyasının esiri. O 

Dünya fantezi zihniyetlerin esiri.Bazı 

Milletvekilleri bakan olma arzusunun esiri 

(sayı 10). 

 Bakanları ziyarete gidenler bekleme 

salonlarının esiri.Çalışkan Milletvekilleri iş 

takip eden ziyaretçilerin esiri.Yoldan mahrum mıntıkaların halkı felaketin 

esiri.anneler kundakların esiri (sayı 11). 

 Doğu illeri atlatma ümidinin esiri.Muhalif partililer üç 

kere 18 kaç eder hesabından çıkan rakamın sevdasının 

esiri.Ankara’da Aydın Otelinde bir misafir pas tutmuş 

kafasındaki safsataların esiri.Hüseyin Köycü herkese 

tuhaf gözüken düşüncelerinin esiri (sayı12). 

 Bazı kimseler okudukları sahifelerin esiri.Bazı kimseler 

dinledikleri hikayelerin esiri.Bazı kimseler zevk ve 

sefanın esiri.Bazı kimseler ahbapların esiri.Bazı kimseler 

aldıkları telkinin esiri (sayı 14). 

 Böyle böyle son baskısına kadar devam ediyor. 

DİL ÖĞREN AZİZ KÖYLÜM 

 Gazetenin ‘’Dil Öğren Aziz Köylüm ‘’ bölümlerinde 

okurlarına öz Türkçe sözcükler kullanmalarını öğütler.12 

yaşında Arapça ve Farsça öğrenmesine rağmen Türk 

diline Arapça,Farsça ve         

Fransızcadan yerleşen sözcüklerden arındırılması için 

büyük çaba gösterir.Her sayısında belli bir alana ait 

sözcüklerden bahseder.Örneğin 

edebiyat,bilim,siyaset,eğitim,uzay,sağlık vs. Üçüncü 
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sayıda ‘’Konuşurken de yazarken de asıl (öz) Türkçe sözleri bul.İçinde 

bulunduğun Anadolu’da bol Türkçe sözler olmakla beraber,Çağatay ve Azeri 

lehçeden faydalan.Çaresiz kalmadıkça Türkçeden başka hiçbir dilden bir söz 

dahi kullanma’’ diye giriş yaparak sonraki sayılarda örnekler vermiştir.’’Çaresiz 

kalmadıkça Türkçeden başka hiçbir dilden bir söz dahi kullanma ‘’diyerek 

Türkçede karşılığı olmayan sözcükleri işaret eder.Ve onlara dair bir çok örnek 

verir.Gazetede bir Türkçe öğretmeni gibi öz Türkçenin gelip yerleşmesi için 

uğraşmıştır.Harf Devriminden sonra 

Osmanlıcadan Öz Türkçeye geçiş 

konusunda üzerine düşeni yapmıştır.Ne 

demiştik ‘’Köycü demek öğretmen 

demektir.Dokuzuncu sayıda Malumat 

Furuş sözüne değinir.Malumat sözünün 

Arapça,Furuş sözünün Farsça olduğunu 

belirtir.Malumat ın bilgi,furuş un satmak 

anlamına geldiğini,bu iki sözün bir araya 

gelerek ‘’bilgi satmak ‘’anlamına 

geldiğini,bununda Türkçede karşılığı 

olmadığını belirtir.onuncu sayıda 

Fransızcadan geçen ‘’pardon,mersi 

sözcüklerinden bahsederek,Türkçe 

karşılıklarını verir.on ikinci sayıda ‘’Adabı 

muaşeret ‘’sözlerini açıklar.Arapça olan bu iki sözcüğün Türkçede karşılığının 

‘’yol,töre’’ olduğunu açıklar.Yirmi dördüncü 

sayısında Rejim ve Kemalizm sözlerini 

işler.Rejim in bir devletin idare edilen hali ve 

ona göre çıkarılmış anayasanın gösterdiği 

yol,Kemalizm in Mustafa Kemal Paşanın 

(Atatürk’ün) çıkardığı ve tatbik ettiği rejim 

diye açıklar.Bu böyle bütün sayılarda uzayıp 

gider. 

Şenkaya Gazetesi  (15 Haziran 1951,Sayı-12 ) 

Dolar yeşilini değil,ağaç yeşilini sevenlere 

selam olsun! 
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1935 Yılında Şenkaya henüz Örtülü adında bir köy iken, Hüseyin Köycü Erzurum 

Vilayet Gazetesine bir yazı yazar.Ne demiştik Hüseyin Köycü demek 

doğacı,çevreci demektir.Yazısında Örtülü’nün yarının kasabası olacağını 

kestirerek en büyük noksanının ağaç olduğunu anlatır.Yıllar sonra da bu yazısını 

15 Haziran 1951 tarihli Şenkaya Gazetesinde okurları ile tekrar paylaşır.Yazıyı  

aynen aktarıyorum: 

Yarının numune kasabası olacak Örtülü Köyünün en büyük noksanı 

ağaçtır.Halbuki bu köyde yapılacak olan işlerin en kolay ve en ucuzu 

ağaçtır.Senin her ayında Örtülü’de ağaç dikmek mümkündür.Mesela:İlkbaharda 

ufak köklü fidanlar,köksüz tutan dallar dikilir.Yazın ve sonbaharda her nevi 

köklü ağaç toprak ile beraber çıkarılır.Sergilerle,iplerle,ot kemleri ile bağlanarak 

köye getirilir,kolayca dikilir.Çünkü köy ağaçlıklara yakındır.Kış aylarında ise ağaç 

dikmek daha kolay ve daha ümitlidir.Kışın herkes boştur.Her ne kadar buz 

olursa olsun bir adam evinin önünde veya harmanının kenarında bir saat 

çalışırsa bir ağaç yeri açar.On günde on ağaç yeri açan bir adam üç gün orana 

veağaç olan yere gider.Her gün üç-dört saat çalışırsa o on ağacın etrafını  

açar.Üç gün sonra arabasının üzerine biraz ot veya birkaç sandık,birkaç tahta 

koyar,ağaçlığa gider,hazırlamış olduğu on ağacı donmuş olan toprağı ile beraber 

yükler,getirir dikerse mutlaka o ağaçlar tutar.O halde aşağı yukarı günde bir 

ağaç kazanır.Bu suretle haftada bir gün çalışmakla bir kış bir adam 20 ağaç 

kazanır.Herkes 20 ağaç kazansa köy iki sene içersimde yapraklar altında kalarak 

hem manzarası ve hem havası güzelleşir.Evinin,harmanının önünde yeri 

olmayanlar ise köyün umuma ait yerlerinde,yanı mezarlıklarda,mektepler 

civarında ,cami civarında harklar kenarında bu suretle ağaç dikebilir.Yalnız yeri 

olanların diktiği ağaçlar kendi malı olur.Yeri olmayanların diktiği ağaçlar köy 

malı olur.Her iki suretle de köy ağaçlanmış olur ki bu çok büyük bir iştir ve bir 

yükseliştir.Böyle bir ufak emekten sonra köyünün ağaçlanmış  gören her adam 

elbette sevinir.Böyle kolay bir işi yaparak öyle büyük bir varlığı kazanmak 

istemeyen hiç kimse olmadığını zannederim.Birazda çepere emek edilirse iş 

daha sağlam olur.Dikilen ağaçların onda üçü zayi dahi kalanlar kafidir. 

Yeşil yapraklı dallar üstümüzde sallansın. 

Bu yolda çalışanın ağzı dili ballansın (Hüseyin Köycü). 

 



76 
 

HÜSEYİN KÖYCÜ VE HALKEVLERİ  

 Hüseyin Köycü,kısa biyografisi bölümünde de açıklandığı üzere;1932 yılında 

Erzurum Halk Evi Köycülük Şubesi Başkanı oldu. Kalkınmanın köyden 

başlamasının savunucusu olduğundan, 1934’te soyadı kanunu çıkınca kendisine 

“Köycü“ soyadı verildi.  

(Şenkaya Gazetesi 1950-1955) 

Hüseyin Köycü’nün ,1950-1955 yılları arasında yayınlanan Şenkaya Gazetesinde, 

Halkevleri ile ilgili üç makalesi bulunmaktadır.Bunlardan ilki Gazetenin 15 

Ağustos 1951 tarih ve 14 sayılı  baskısındadır.Bu yazısında özetle; Halkevlerinin 

kapatılması konusuna değinir,bunun doğru olmadığı yönünde düşüncelerini 

açıklar .Halkevlerinin işleyiş ve çalışmalarına değinir.Dokuz şubesi ile muhteşem 

kültür kaynağı olduğunu belirttikten sonra bu dokuz 

şubeyi;Temsil,Spor,Köycülük,Halk Dershaneleri,Kütüphane  ve Yayın,Sosyal 

Yardım,Tarih ve Müze,Dil ve Edebiyat,Güzel Sanatlar olarak belirtikten sonra bu 

şubelerin çalışmalarını tek tek ele alıp açıklar. 

İkincisi 16 Şubat 1952 tarih ve 19 sayılı Gazetenin 1.Sayfasında yayınlanan 

‘’Halkevleri Dirilmelidir’ yazısıdır.Bu yazıya geçmeden önce biraz halkevlerinin 

kuruluş amaç ve çalışmaları üzerinde duralım :  

Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra sıra, “yeni bir Türk insanı 

yaratmaya” gelmişti. Bu insan; çağdaş, uygar bir yapıda olmalıydı. Bunun için de 

halkın, yapılan ve yapılmakta olan devrimleri özümsemesi ön koşuldu. İşte 

bunun için çeşitli örgütlenmelere gereksinim vardı.Bu sebeple kurulan 

Halkevleri  Ağustos 1951 tarihinde Demokrat Parti tarafından kapatılmıştır. 

1950 yılına gelindiğinde yurtdışındaki tek Halkevi olan Londra Halkevi dahil 478 

Halkevi ve 4332 Halk Odası kurulmuştu. 1941 yılı faaliyet raporuna göre 4533 

konferansı 1.181.824, 897 konseri 263.532, 1628 sinema filmini 768.559, 1979 

temsili 895.141 kişi izlemiştir. Resim ve fotoğraf, yerli malları ve diğer sergiler 

olmak üzere 267 sergi açılmış ve bu sergileri 1.069.276 kişi gezmiştir. Türkçe, 

Yabancı Dil, Resim ve Fotoğraf, Musiki, Biçki Dikiş, Çiçekçilik, Şapkacılık, 

Muhasebe, Daktilo-Steno, Motorculuk-Şoförlük, Hastabakıcılık, Elektrikçilik, 

Temsil, Marangozluk, Zeytincilik, Atçılık, Köy Kâtiplerini Yetiştirme, Aile Bilgisi, 
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Zehirli Gazlardan Korunma Kursu gibi 627 kurs düzenlenmiş ve kurslarda 37.331 

kişi yetiştirilmiştir. 

Halkevlerinin bu başarılı atılımları yabancı ülkelerin de dikkatini çekmişti. 

Türkiye’ye gelen yabancı devlet adamlarının ziyaret noktalarından birisi de 

Ankara Halkevi olmuştu (Serenti.org sitesinden alıntı). 

Bahsedildiği gibi 16 Şubat 1952 tarihli Şenkaya Gazetesinde yazısı ikinci 

makalesi aynen şöyledir : 

Halkevleri Dirilmelidir. 

Bir teşekkül ki öğretir 

,anlatır,söyletir,dinletir,dertleri 

inceler,dermanlar arar,halkla 

meşgul olur,şehirliyi yetiştirir 

ve uyandırır,köylü ile 

ilgilenir,kıymet taşıyan eski 

eserleri halka tanıtır,Milli 

şiirleri,hikayeleri büyük sözleri 

abideleştirir,tarihimizi 

nazarlara çarptırır vs. 

Yine o teşekkül ki ruhları 

gıdalandırır,bedenleri 

işletir,tembellikleri kaldırır. 

Yine o teşekkül ki yalnız asrın 

değil,tarihin ve yalnız bizim değil cihanın en büyük adamının ele almaya 

yaşatmaya ,büyütmeye,yükseltmeye lüzum gördüğü ve çok mühimsediği bu 

varlığı camiamızın durumuna uygun görmüştür. 

Bu varlık Türk entelektüelinin eşiğine terk edilmiştir. 

Türk olarak,aydın olarak ,genç olarak,inana ve iman sahibi olarak   her kesim bu 

varlığı yaşatmak yolunda gayret göstermesi lazımdır. 

Oradan siyası hırslar çıkarıldı,oradan seçim kazanma sevdasına nihayet 

veridi.Orası millete mal oldu.Bu çok haklı ve yerinde bir işti. 
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Fakat bu icraatın yerinde olmayan ciheti hala meydanda dimdik durmaktadır. 

Bu beş yüz küsur ……(silik,okunamıyor) millet malı ,devlet malı olarak eski halin 

daha ıslah edilmiş  (geliştirilmiş ) şekli ile tekrar dirilmelidir. 

Devlet bunu millet malı gibi ele alıp Belediyeler teslim ederek ihya etmelidir . 

15 Temmuz 1954 tarih ve 31 sayılı Gazetenin 1,3 .Sayfasında yer alan yazının 

bazı bölümleri aynen şöyle: 

‘’İktidar partisinin dört yıl içinde yaptığı ve yapmakta olduğu işleri birer birer 

gözden geçirdiğimiz zaman;akılları durduracak,herkesi hayran edici yükselişleri 

görüyoruz.Fakat! Yıkılan bir iş var ki bütün yapılanları karşılayacak kadar büyük 

bir hata denilirse hata 

olmaz.’’diye açıklama yaparak 

İktidar partisinin halkevlerinin 

kapatmakla yaptığı çalışmaları 

karşılayacak kadar hata yaptığını, 

Bilmem ki çok sayın büyüklerimiz 

bu cihet üzerinde ne için böyle 

pasif kaldılar.Halkın 

uyandırılması,aydınlanması,yek 

değeri ile kaynaşma ve anlaşması 

bir milletin ,bir ülkenin yükselmesi 

için en ana sebeplerden birisi hiç 

kimsenin şüphesi olmayacağına 

kaniim. 

Gerçi Halk Partisi zamanında tabiri diyerle o tarihlerde halkevleri bazı şehir ve 

kasabalarda ismi var cismi yok idi.Ve yine o sıralarda halkevleri bazen ve 

nadiren fena olayların meydanı olmuştu.Esasen yalnız biz değil bütün beşeriyet 

her hangi bir sahada tam ve pürüzsüz iyiliğe gitmiştir ki.Beşeriyetin bir  parçası 

ve üç yüz sene gibi uzun sene geri kalmış bulunan biz birdenbire kestirmelerden 

yürürken ayağımıza diken batmasın,başımıza taş değmesin de pürüzsüz 

yürüyelim.Nasıl ki köylü yaylasında bahçesinde baltayı ayağına vurur,şehirli 

imalathanesinde kolunu makineye kaptırır,dairesinde kalemi kendi gözüne 

batırırsa , daha doğrusu bundan da ağır ve herkesi ürküten hareketlerde 
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bulunurlarsa yeni kurulan ve hala inkişaf etmemiş halkevleri ve halk odalarında 

da belki başka yerlere nazaran daha az sakatlıklar ve ürkütücü hareketler 

olmuştur. 

Yüzde doksanı iyiliği katiyetle mülahaza edilen 9 şubeli ve her şubedeki 

konuşma,hasbıhal,muhasebe,münazara,vs elbette çok faideli olacaktır. 

…….. 

Zaten Ulu Atatürk Türk Ocaklarını fuzuli bulup onun yerine halkevlerini 

kurarken yaptığı muazzam işlerin en başında bir yapılış meydana getirmiştir. 

…… 

Şimdi iktidar bu teşekkülü (halkevlerini) ya aynı hali ile daha faideli bir şekilde 

ele almalı.Diğer bir takım işlerde olduğu gibi ona da hatırı sayılır  bir bütçe 

yaparak Başbakanlığa bağlı  bir genel müdürlük kurarak onun nurunu 

memlekete yaymalıdır. 

……….. 

Eğer ölmeden bu işin başarıldığını görürsem milletimin yarını için hiçbir 

endişem kalmayacaktır. 

Bu üç yazıdan da anlaşılacağı üzere;Demokrat Parti tarafından kapatılan 

Halkevlerine çok üzülmüş,tekrar açılması için temennilerde ve önerilerde 

bulunmuştur. 

OLTU MİLLİ İSLAM KOMİTESİ,KARS MİLLİ  İSLAM ŞURASI VE CENUBİ GARBİ 

KAFKAS HÜKÜMETİ 

Şenkaya Gazetesinden ( Yıl 1950,sayı 4,sayfa 1)  

1333 Senesi Teşrinde idi (1915 yılı Ekim veya Kasım ayı).Örtülü’de (Şenkaya)o 

zamanın konak sahiplerinden Mehmet Ağanın konağına Narman’ın Muhker 

köylü Dursun Çavuş adında (Bu zat son zamanlarda Sarıkamış’ın Kara Kurut 

Bucağında iken vefat etmiştir) birisi misafir idi.Akşam namazı karanlıklarken 

köye iki atlı pür silah Ermeni’nin geldiğini işittik.Doğruca Mehmet Ağanın 

konağına gitmişlerdi.Köyde heyecan uyanmıştı.Bir çok kimse işin mahiyetini 

anlamak için odaya gittik.Dursun Çavuş sofrada yemek yiyor,peykenin üzerinde 

silahları elinde sofranın kalkmasını bekleyen Ermenilere şaşkın şaşkın 



80 
 

bakıyordu.Yemek bittikten sonra Ermeniler Dursun Çavuş’a hitaben ;Haydi 

önümüze düş gideceğiz.O anda orada bulunan ve her hususta   çok fedakar olan 

Örtülü’lü bir genç yerinden fırlayarak  ne yapacaksınız dedi.Ermeniler cevaben: 

-Bu bir zaman bizim adamlarımızı gaip etmiş,atlarımızı götürmüş .Adamlarımıza 

mukabil götürüp öldüreceğiz.Atını da atımıza mukabil alacağız.O sırada dışarıda 

hazırlanmış olan köy muhtarı Cuma Usta oğlu Ali Ağa delikanlılarla beraber 

içeriye saldırarak Ermenileri yakalattırıp köy hududundan dışarı kovdu.o andan 

itibaren köyde mevcut olan yüzlerce silah meydana çıkarılmış,gençler silahlar 

ellerinde Dursun Çavuş’un etrafına toplanmışlar.Dursun Çavuş’ta artık korkudan 

kurtarmış ve silahlıların başına geçerek Türk ordusunda evvelce öğrendiği talimi 

ettirmeye o gece kumandan olmuştu.İşte bu ufak hareket büyük hareketlerin 

tohumu olmuştur.Bunu işiten kahraman ruhlu insanlar Oltu İlçe Merkezinde 

toplanarak bir komite kurdular . 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1950 ,sayı 6). 

Komitede çalışanların adlarını ve çalışma derecelerini gelecek sayıda sıra ile 

vereceğiz. 

Bu komite ile inceleyerek o zamanki cihan durumunu bütün Oltu’ya civar 

kazalardaki Müslümanları birliğe davet ediyor ve silahlandırıyordu.o sıralarda 

Ermenler ise her tarafta İslam kanını akıtmak için tedbirler alıyor,silahlarını 

biliyorlardı.Satırlarını parlatıyor,gıcırdatıyorlardı. 

Milli İslam Komitesinin mensupları da milleti müdafaa için lazım gelen tedbirleri 

alıyorlardı.Bu meyanda Tortum’un Sürbahan Köyündeki Ruslara ait bir silah 

deposunu elde edip Müslümanlara dağıttılar. 

Oltu’da teşkilat yaparak ambarlara,resmi dairelere  el koydular.Bayburt ve 

Erzurum’da alabildiğine kan dökerek zulmün,fecasetin üstün tabakasına çıkan 

hunhar Ermenilerin Açığın Dağından Narman’a aşmasına mani oldular. 

İd ve Şekerli köylerindeki Ermeni çetelerini püskürterek Narman ve Tortum 

kazalarının Müslüman halkını boğazlamaktan kurtardılar. 

Bayburt,Erzurum ve Pasinler’de kan içmeye kanıkmış olan o gaddarların yolunu 

keserek Tortum,Narman,Oltu,Göle,Aradan,Çıldır ve Posof’u kana boğmalarına 
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mani oldular.Osmanlı Türkiyesinin Kafkas ordularını İspir’de karşılayarak el 

birliği yaptılar. 

Havaliyi Türk ordularına emanet edinceye kadar çalışarak kahramanlığın 

şaheserini yarattılar.Kar şurasının tohumunu ektiler.Hiç çekinmeden ve 

mübalağasız denilebilir ki;Milli mücadelemizin kılavuzu oldular. 

On sığır fiatına bir tüfek,bir teke buğday fiatına bir fişek satın alarak milleti 

müdafaa onlara has bir metanettir. 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1950,sayı 7,sayfa 2) 

Mili İslam Komitesine mensup kahramanlar birkaç değil bir çoktur.O zamanlar 

Liva olan ve bir müddet sonra da Liva kalan Oltu’nun kasabası ve bütün 

köylerinin halkı milli harekatın özü ve tohumu oldular. 

……… 

O Oltu  ki:Din,Irk,Vatan düşmanlarımıza karşı arıların harami arılara karşi 

koyduğunu andıran gayret ve ittifakı gösteri. 

Yine o Oltu ki ,ahiren Şenkaya ilçesi gibi bir yavru doğurarak  her hal ile medeni 

bir parça meydana getirdi. 

………. 

İşte bu Oltu kasabasında kurulan ,Oltu Milli İslam Komitesine katılanların hatıra 

gelenleri saydıktan sonra devam edecek sayılarda olanların cümlesinin birer 

birer kaydedeceğiz. 

Diğer kazalardan gelenler: 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1951,sayı 8,sayfa 1) 

1.Birinci Umumi harpte Rus işgali altında olan Şark Vilayetlerimizin muhtaç 

halkına erzak,elbise gibi şeyleri vermek ve bunları Rus,Ermeni ve Grek 

zulümkarlarının elinden kurtarmak için Bakü İslam Cemiyeti hayriyesi tarafından 

gönderilen ve musavat partisine mensup Nazaralı oğlu İsmail Bey .Komitenin 

Başkanı ,siyasi bir kahraman.(20 sene evvel  İstanbul’dan perişan bir halde 

ayrıldığını biliyorsam da şimdi nerede olduğunu bilmiyorum). 



82 
 

2.Doktor Esat Hacıoğlu Komitenin azası ve komite faaliyetlerini idare eden en 

bilgin bir genç (Kars Milletvekili Doktor Esat Oktay). 

3.Hacı Şerif oğlu Mehmet Bey.Komite azasından ve Olur Kaymakamı olduğu için 

salahiyeti dolayısıyla çok faydalı olmuştur.Ateşin,korkmaz fedakar bir 

genç.(Şimdi Sarıkamış’ta mütevazi bir hayat geçirmektedir). 

4.Hasan oğlu İsmail bey.Oltu Jandarma komutanı olduğu için salahiyeti 

dolayısıyla çok faydalı olmuştur.Durendiş,çok fedakar bir genç.(Şimdi 

Sarıkamış’ın Bozat köyündedir). 

5.Sarıkamış’ın Yeni Gazili Şafi Efendi ,hüsniyet sahibi,fedakar,çalışkan bir 

genç.Oltu’nun işgalinde önemli  oynamıştır.(Şimdi nerde olduğunu bilmiyoruz. 

6.Yeni Gazi köylü Kurban,Yusuf,Mehmet,Sadık ve arkadaşları. 

7.Süleyman Efendi.330 Harbi sırasında Osmanlı Ordusundan ayrılarak esir 

düşmüş olup,bilahare komiteye iltihak eden asil hüviyeti saklayan muktedir ve 

münevver bir asker.Bu zat komitenin yazı işlerinin idare edenlerin hocası 

olmuştur. 

8.Mehmet Çavuş ve arkadaşları Sarıkamış’ta Rusların elinde esir iken firar edip 

Örtülü’de (Şenkaya) Bilal Efendinin süvari teşkilatına iltihak eden ve komite 

kurulunca komitenin silahlı kuvvetlerinin faydalarından olan kahraman ruhlu 

yılmaz,korkmaz çavuş ve onbaşılar. 

Şenkaya Gazetesi (Yıl 1951,sayı 9,sayfa 1 

Asıl Oltu kasabasının köylerinin halkından olup başlıca hizmetlerde bulunanları 

sayacağız.Evvelce yani geçen sayılarda dediğimiz gibi Oltu kazasının her ferdi bu 

mücadelede çalışmışlardır.O sıralarda Narman kazası da Oltu’nun yanı başında 

çalışıyordu.Hatta öyle idi ki Narman’la Oltu birbirinde ayrı dahi 

sayılmazdı.Narman Oltu’ya bağlı imiş gibiydi.Şimdi  Oltu Milli Komitesinin 

teşkilat ve çalışma tarzını mümkün mertebe anlatalım.Komitenin merkezi Oltu 

idi.Şimdi Oltu Komitesinin teşkilat ve çalışma tarzını mümkün mertebe 

anlatalım.Komitenin merkezi Oltu idi.Oltu’nun bütün nahiyeleri Olur ve 

(Narman) kazaları dahil Oltu’ya tabidirler.Ve başkanlığın emrinde 

idiler.Başkanlığın altı aza ve bir başkandan mürekkep heyeti vardı.Bir umumi ve 

bir de hususi katibi vardı. 
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Silahlı kuvvetleri süvari ve piyadeye ayrılmış bu kuvvetlerde başkanlığa tabi 

idi.Ayrıca Jandarma Birliği de başkanlığa bağlı idi.Bu bölüklerin ayrı ayrı 

kumandanları süvari kumandanlığına tabi idiler.Piyade taburu toplu halde talim 

görüyordu. 

Merkez Komitesine dahil,hariç kazalardan olan dört zatın adlarını geçen 

sayımızda vermiştik. 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1951,sayı 10,sayfa 1) 

……….. 

Oldukça muntazam idari ve askeri teşkilata sahip bu komite Oltu ve Oltu’ya 

civar kaza ve nahiyeleri her türlü tecavüzden korumakla beraber harekete 

geçen Kafkas Kolorduları grup kumandanı Yakup Şevki Paşa ile temasa geçmek 

üzere ikinci Kafkas Kolordusunun İspire gelen piyade ve süvari müfrezeleri ile 

komiteye bağlı bir milis müfrezesi İspir kasabasında karşılaştı.Ve anlaşıldı.Alınan 

direktif üzerine ordunun müfrezeleri Oltu’ya gelinceye kadar aldığı talimat 

üzerine vazifesi inanılmaz kahramanlık menkıbeleri ile dolu bir şekilde icra etti. 

1334 senesi (1916) Martın 25.Günü Oltu’ya gelen müfreze Oltu’yu salim ve 

sağlam buldu.Gelen zabitan bu durum karşısında hayranlıklarını  bildirmekten 

kendilerini  alamıyorlardı. 

Artık Komitenin  (1) (Ekim 1915-Mart 1916) vazifesi sona ermiş ,Oltu kasabası  

idari ve askeri bakımdan Türk ordusunun müşfik eline teslim edilmişti.  

Fakat Sarıkamış’ta bulunan düşman Bardız ve Örtülü (Şenkaya) cihetlerinde 

baskıya devam ediyordu.Bu sırada Kafkas Orduları ileri harekatlarında teeniye 

riayet etme emri aldıkları için Otu’nun doğu ve Cenup doğusu cihetinde 

bulunan köylerin halkı hala tehlike içinde idiler.İşte O sırada Oltu’da vazifesini 

bitirmiş olan süvari teşkilatı  tehlike gösteren Allauekber cihetine koştu.Ve 

kahramanlıklarına devam ediyordu.Bu sırada kasabada bazı kimseler durumdan 

istifa ederek kendisini kabartmak emeli ile eski silah arkadaşlarını lekelemek 

gayesi ile faaliyete geçmişlerdi.Osmanlı Ordusunun içinde bulunan bazı 

menfaatperest insanlarda bunlara uydu ise de efkarı umumiyenin kıymetli ilgisi 

ile bu  fenalığı olduğu yerde bastırdı. 
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Nisanın 7.Günü  (1918) 10.Alay Şenkaya’ya geldi.ve Nisanın 7.Gününe kadar 

Oltu kazasının ve Şimdiki Şenkaya kazsının hiçbir köyünde tehlike kalmamıştı. 

Ordu bu suretle ilerleyerek Kars’ı aldı.Ve devam ederek Kafkasya’nın göbeğine 

kadar ilerledi.Aradan 7-8 ay geçmemişti (Kasım 1916) .Almanlar ve müttefiki 

olan biz 1.Cihan Harbinde mağlup olmuştuk.Bunun üzerine Türk orduları Kars’ı 

terk etmek zorunda kaldı. 

İşte şimdi Kars Milli İslam Şurasının kurulmasına ve havaliyi korumasına sıra 

gelmişti. 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1951,sayı 11,sayfa 1) 

…. 

En başta rahmetli İbrahim Cihangir olduğu halde mücahitler ,kahramanlar 

derhal ortaya atıldı.Uyandırıcı haykırışlardan sonra derhal faaliyete geçildi. 

………… 

Bu sırada Osmanlı Devletinin Kars’ta bulunan idarecileri,adliyecileri,hala 

tahakküm zihniyeti altında idiler.Halkın depremlerine,faaliyete geçmesine kendi 

zuğumlarınca mani olmaya çalışıyorlardı. 

En nihayet bir gece Ahun Zade Mehmet Beyin evinde toplanıldı. 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1951,sayı 12,sayfa 1) 

………. 

İşte bu toplantı külleri,bir araya getirerek bir tepe kurdu. 

….. 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 19510,sayı 13,sayfa 1) 

İlk toplantı gecesinde uzun tartışmalar muhtemel tehlikelerden sonra Cemiyetin 

kurucu heyeti meclisi teşekkül etti. 

Başlangıçta teşkilat şöyle idi: 

1.Reis ve riyaset teşkilatı ve heyet. 
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2.Askeri,dahili,adli mali ve sair bilumum bakanlık vazifelerini gören üçer kişilik 

şube heyetleri. 

3.Kars vilayet teşkilatı. 

4.Oltu ,Ardahan,Kağızman mutasarrıflıkları ve bunlara bağlı kazaların teşkilatı. 

İki ay sonraki durum 

1.Meclisi Mebusan. 

2.Hükümet reisi ve bütün bakanlar. 

3.Erkanı harbiyeyi umumiye ve ve silahlı kuvvetler. 

4.Kars Valiliği. 

5.Üç liva (Sancak) ve 14 kazada hükümet teşkilatı (Artvin havalisi dahil) ve 

hükümet mekanizmasının bütün teferruatı. 

………. 

Mebusan meclisine 14 kazadan 70 mebus gelmişti. 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1951,sayı 14,sayfa 1) 

İlkönce merkez heyeti 12 kişi olan liva ve kazalarda teşkilatı bulunan Şura bir 

müddet sonra hükümet halini aldı.Şura  Kars’ta şimdiki Vali Konağı olan Rusların 

vali konağını işgal etmişti.Bu binanın karşısında  yani şimdiki Atatürk Heykelinin 

bulunduğu sol tarafındaki kapısı vali konağına nazır tek katlı siyah bir taş binaya 

bir İngiliz generali gelmişti. 

Şura reisliğine bir tezkere yazarak görüşmek üzere bir heyetin kendi nezdine 

gelmesinin bildirmişti.Şura tarafından beş kişilik bir heyet gönderildi.Bu heyetin 

genç bir üyesi olarak bulunuyordum. Heyetin başkanı o zaman Kars Valisi  olan 

Mehmet Bey idi.(Elyehüm Kars Gazetesinin sahih Fuat Araslı’nın rahmetli 

muhterem babası) esefle itiraf edeyim ki heyetin diğer üç azasının defterimde 

kaydı olmadığı için unutmuş bulunuyorum. 

Heyet o gece 8.30’da çağrılmıştı.Tam saatinde sözü geçen binanın toplanma 

salonunda yer aldık.İngiliz generali bizim aramızda tercümanlık yapan Ahmet 

Robenson idi.Bu zat günlerde bize anlattığına göre yedi göbek evvel İngiliz 
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imiş.Robenson  ailesine mensupmuş.İstanbul’a gelmişler .Tahminen 200 sene 

evvel Müslüman olmuşlar.Ahmet Robenson 1. Umumi Harpte Osmanlı 

Ordusunda ihtiyat yüzbaşı olup 1335 mütareke  sıralarında terhis 

edilmiştir.Şuraya durumu anlattı.İcabeden inceleme yapıldıktan sonra  yüz lira 

maaşla Şuraya Dilbent olarak tayin edilmişti.Heyetimiz ve Robenson  salonda 

toplandıktan az sonra galip İngiliz ordusunun mağrur generali teşrif 

buyurdu.Yanında ufak rütbeli genç bir zabitte bulunuyordu.General bizlerle 

tokalaştıktan ve alelusul prazantalardan sonra bir amir daha doğrusu  

hükümdar tavrı ile söze başladı.Hükümetinden aldığı güya katiyen vacibül emri 

bize anlattı. 

Maksat:Ya Ermenileri Kars’a getirmek veya Sarıkamış’ta  mevcut ambarların 

zahiresini Ermenistan’a sevk etmekti.General bir provasını yapmış artist gibi kırk 

dereden kırk su getiricesine hükmünü yürütmeye .Söz sırası bizim tarafa 

gelmişti.Bila tereddüt itiraf edebilirim ki generalin bu kesin hükmü  karşısında  

benim içimde hiçbir cesaret kalmamıştı.Artık bu emre itaat etmek ve hayatımızı 

kurtarmak  için kış mevsiminde  karla kaplı dağlardan aşarak  kaçmaktan başka 

çaremiz kalmamıştı.Bu da bir ölüm olacaktı ama; Kars’ta kalarak esiren ölmeye 
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bu ölüm tercih edilirdi. Bu ölümlere tercih edilecek ölüm vardı o da ancak 

müdafaa etmek sureti ile ölmek olacaktı. Fakat kahraman insanlardan birisi olan 

o zat imdada yetişti.Heyetimizi reisi olan merhum Memet Bey .Esmer yüzünü 

hiddetle buruşturarak ……..söze başladı. 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1951,sayı 15,sayfa 1) 

Aziz,kahraman ,Kars ve havalisindeki Müslümanların nüfus miktarını  ve bu 

havalinin tarihini belirttikten sonra Ermenilerin hunharlığını,o tarihten bir yıl 

sonra  delileri ile beraber izah etti.Sarıkamış’ta mevcut ambarlardaki zahirenin 

ancak perişan durumda olan  Müslümanlara tevzi edilebileceği ve bunun aksi 

ise zulümden ibaret olacağını anlattı.İngiliz Generali Hükümetinden almış 

olduğu haksız  ve insafsız  emri yerine getirmek için 

özeniyor,çabalanıyordu.Heyetimizin Başkanı olan bilgin,sebatkar Memet Beyin 

oradaki vaki medeni cesareti heyet azası olan bizleri cesarete getirmişti.Her 

birimiz bazı noktalar Generalin emirlerine itirazlarda bulunuyorduk.O sırada 

Generalin yanında bulunan küçük rütbeli genç bir zabit münakaşasının şiddeti 

ve dehşeti karşısında kendisini şaşırmış olacak kibir siyasi heyet huzurunda 
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kendi komutanının yanında  koltuğa arkasını karşı vermiş ve ayaklarını 

terbiyesizce uzatmıştı. 

Uzun tartışmalardan sonra General sordu:Pekala siz bu havaliyi müstakilen 

idare etmek istiyorsunuz.Hükümet teşkilatınız olacak mı? 

Memet Bey: 

-Olacak değil olmuştur.Mevcuttur. 

General: 

Hükümet reisinizi ve nazırlarınızı sayar mısınız?  

Memet Bey: 

-Gayet tabi 

General: 

-Kimlerdir. 

Memet Bey  

-O anda hiç düşünmeden ve tereddüt etmeden Devlet Reisi olarak Şura Reisi 

olan Cihangir Zade olan (Bugün merhum) İbrahim Beyin adını bildirdi.Ve 

Nazırlar (Bakanlar)Şuranın yeni cemiyetin  şube başkanları ilgili olduğu işlerin 

bakanları olarak gösterildi.Bunun üzerine artık Generalin  söyleyeceği söz el 

atacağı dal kalmamıştı.Yerinden fırladı .Allaha ısmarladık demeden salonu terk 

ederek yatak odasına girdi. 

Bizler derhal salonu terk ederek Şura konağına geldik.Diğer arkadaşlar bizi 

sabırsızlıkla bekledikleri için hararetle karşıladılar.Durumu anlattık.O  geceden 

itibaren Kars Milli İslam Şurası Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti adını aldı. 

Batum havalisinde Kars Şurasına yardımcı teşkilatları aramakta olan Ahıska’lı 

Server Bey  her nezarete Hükümet Reisliğine,Erkanı Harbiye,Umumiye reisliğine 

birer mühür hazırlatarak gönderdi.O günlerde  çok kuvvetli sembolik mahiyet 

taşıyan mühürler (he Nezaretin,yanı Bakanlığın) adını taşıyan;Mesela Dahiliye 

Nezareti mümessilliği ibaresi yazılmıştı.Bundan maksat Türkiye Hükümeti 

Bakanlıklarını temsil etmekti. 
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(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1951,sayı 16,sayfa 1) 

Yani bu demek bir taraftan Cihana müstakil bir İslam cumhuriyeti olarak  Cenubi 

Garbi Kafkas Hükümetini kurmak ,diğer taraftan da yakında vuku ve melhuz 

Türkiye Milli Harekatından sonra kurulacak Cumhuriyetin o serhat parçada  

temsilcisi  olmak demektir. 

………… 

Oltu’dan Kars’a gelen bir tabur ve Kars şehrinde toplanan iki bölük silahlı kuvvet 

ve merkezdeki jandarma birlikleri ve polis teşkilatı Kars mevkii müstahkemini  

ve Kars şehrini hükümetin emrine amade kılmıştı.Bu   ve meclisi 14 kazadaki 

teşkilata hakim kılmıştı. 

……… 

Evvelce cemiyetin hariciye reisi başkanı olup bilahare cemiyet hükümet haline 

inkılap edince Hariciye Nazırı (Dış İşleri Bakanı)olan Asboğalı Fahrettin Bey 

Osmanlı Hükümeti ile icap ed en görüşmeleri yapmak için Erzurum’a 

gönderilmişti.Anavatan Devleti ile ona hudut kazalarda zımnen temsil eden 

Cenubi Kafkas Hükümeti arasında görüşmeler yapılıyor ve muhabereyi temin 

ediyordu. 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 195,sayı 17,sayfa 1) 

………. 

İngilizlerin Kafkasya’ya gelen Kıtalarının kumandanı General Tomson bizi 

Gürcülere körüklerken ,Gürcüleri ve Ermenileri de bizim üzerimize 

körüklüyordu.Bunun için Ahıska kavgası meydana gelmişti. 

……. 

Hintli,Avusturyalı vesair adalardan gelenlerin bazıları simsiyah surat bürülmüş 

saçlı parlak gözlü insanlar:Bazıları ise daha fena dudakları en az beş santim 

boyunda ileri duran ve şapkanın halkasına iliştirilerek ancak yukarı tutabilen 

vahşi mahluklar.Bu suretle toplanmış bir ordunun Kars Şehrine akın edişi son 

derece cesaret kırıcı bir şeydi. 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1952,sayı 18,sayfa 1) 
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İngilizler Karsa getirdikleri  on bini mütecaviz askerlerini Kars’taki kalelere 

yerleştiriyorlardı. 

Oltu taburu Muhsin Paşa Bülum Paşa ve Arap tabiyelerinde önemli yerleri işgal 

etmiş elinde tutuyordu. 

……… 

(Şenkaya Gazetesi (Yıl 1952,sayı 19,sayfa 1) 

……… 

Sarıkamış’ta Arapa çayında ve Kars şehrinin içinde bulunan bazı kimseler 
İngilizlere yamanmışlar,bütün esrarı anlatmışlar. Bu vatan haini insanlar .Bu 
vatan haini insanlardan istifade eden İngilizler Cenubi Garbi Kafkas Hükümetini 
dağıtmak ve kendi emirleri altında ikinci şura kurmak için hazırladıkları  
programın tatbikine geçmişlerdi.İngilizlerin Kars’ta bulunan Kumandanı Albay 
Deyvey 1335 senesi (1917) Nisan ayının 12.Günü hükümet reisliğine bir yazı 
yazarak meclise dinleyici sıfatı ile geleceğini bildirmişti. 

Meclisin sami’in  balkonunda bir yer hazırlandı.Deyvey birkaç mahiyeti ile 
gelerek meclis müzakerelerini dinledi.Bu dinleyişinde ihtimal ki birçok 
tecessüslerde bulundu.Meclis müzakereleri bitince kalkıp gitti.Nisan ayının 
1.Günü yine hükümet reisliğine bir yazı yazarak meclisin toplanacağı 15. Günü 
yine dinleyici sıfatı ile geleceğini bildirdi.Fakat bu yazıda bambaşka bir teklif 
verildi: İngiliz Hükümetinin muhafaza için satvetini sami’in yerinde değil   meclis 
azalarını oturdukları masaların baş tarafında yani reisinin kürsüsünün yakınında 
bir yerde olmalıdır diyordu.Nisanın 15.Günü meclis bermutat toplandı.Tam 
dakikasında kumandan içeri geldi ve kendisine hazırlanmış olan masada 
oturmadan evvel  ütün azalar ile tanışmak  istediğini tercüman Ahmet 
Robenson’a söyledi.Ahmet Robenson bu arzuyu Hükümet Reisine 
söyledi.Hükümet Reisi Merhum İbrahim Cihangiroğlu meclis başkanı Doktor 
Esat Beyden başlayarak mevcut 70 kişiyi birer birer tanıttı. 

Bu tanışma sırasında sık sık kolundaki saate bakıyordu.O sırada pencerelerin 
önünde …… (bir nüshası eksik olduğundan  tespit edilemedi) 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1952,Sayı:21,sayfa 1) 

Komutan Albay Devyey Okudu:Adlarını saydıkları arkadaşlar süngülerin arasına 
birer birer alındı.Bunaları halis İngilizler muhafaza altında salondan çıkararak 
salonun kapısı önünde  hazır bulunan bindirerek istasyon istikametine sevk 
ettiler. 
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Bu sırada 70 kişilik mebuslar  sönmekte olan bir lamba gibi hüzne 
düşmüşlerdi.Pencerelerin önünde zırhlı otomobillerin patırtıları ortalığı allak 
bullak ediyordu. 

Komutan Deyvey tekrar söze başladı: 

-Sizler  biliniz ki ;Şimdi Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti yıkılmıştır. Bunun sebebi 
İngiliz Hükümetinin ehemmiyetle verdiği emirlere itaat etmeyerek Ermenileri 
Kars’a kabul etmediğiniz ve Sarıkamış’taki hububatınGümrü’ye sevkine mani 
oluşunuzdur. 

Şimdi yeni bir meclis kuracağız ,bu meclis beş kişiden ibaret olacaktır.Aynı 
zamanda bu meclis İngiliz Hükümetinin emrinde olacaktır dedi.Bu sözlerini 
tercümanımız Ahmet Robenson başka bir eda ve gururla bize anlattı.Ben o 
sırada şöyle düşündüm:Evvela bir kısım baş olacak kendilerince tehlikeli 
adamları oradan uzaklaştırdılar.Şimdi de kalbur üstü  olacak ve elebaşı 
olabilecek kimseleri seçtirdikten sonra bunarlı da sevk edeceklerdir.Bunun için 
söz istedim,Albay müsaade buyusun bu seçimi aramızda  yapacağımız 
müşavereden sonra yapalım dedim.Bana cevaben bu mecliste Naçıvan cihetini 
temsil eden Bahşi Bey  sözüme itiraz ederek artık her iş geçmiştir.Kumandanın 
emrini yerine getirmekten başka çaremiz kalmamıştır dedi. 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1952,Sayı:23 ,sayfa 1) 

Benim iktidarımın üstünde olduğu gibi gazetenin de sınırlarına sığmazbu emri 
aldıktan sonra salonu terk ettik.Sokağa çıktığımız zaman gözlerimiz 
karamış,bağrımız yaralanmış,ruhumu yese elemle hercü merc 
olmuştu.Evlerimize ve yatakhanelerimize doğru giderken sokaklarda sürü sürü 
dolaşa İngiliz kıtaları,ile karşılaşıyorduk.Bu kıtalar Hintli,Cavalı Avusturyalı ve 
sair adalardan gelmiş tuhaf renk ve çeşitli tiplerde  korkunç insanlardan 
müteşekkil idiler. 

…….. 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1952,Sayı:24 ,sayfa 1) 

…..askerlerin Kars şehri içinde hüküm sürdükleri biz meyus ediyordu. 

Bizim bu yeislerimize mukabil İngiliz ve Rus taraftarı olan bir çok soysuzlar ise 
bayram havası içinde idiler. 

Şuranın başta gelen başkan,bakan ve sair önemli adamları Malta’ya sevk 
edilmişlerdi.unlar merhum İbrahim Cihangir Oğlu ,Kağızmanlı Ali Bey (Iğdır 
çeltik fabrikası müdürü Ali Ataman ),Hasan Cihangir Oğlu ,Posta Telgraf Umum 
Müdürü Muhlis Bey,Ahmet Karaçanta,polis müdürü Mamiloğlu ve adlarında 
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tereddüt ettiğim diğer millet ve memleket sever kahramanlar var idi.Bunlardan 
cesur Ali Ataman şimdi adını saklaya bir arkadaşı ile Batum’dan firar ederek 
Oltu'daki milis kuvvetlerine başvurduktan sonra  Mijingirt mıntıkasındaki milis 
teşkilatına iltihak etmişti. 

Malta’ya sevk edilen arkadaşların ne suretle seçildikleri bizce meçhul kalmıştı. 

………… 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1952,Sayı:25 ,sayfa 1) 

Kars Şurası dağıldıktan sonra Eyup Paşa ile görürdüm.Bir gün bana dedi ki: 

-Gel benim elimi öp! 

Ben: 

-Ne münasebet dedim. 

Cevaben :Sen biliyor musun?sizi ben ve amcanız Bilal Hoca dedi. 

-Sen bizi nerde ve ne zaman himaye ettin? Amcanız  Orman Ziraat Nazırı idi.Sen 
hem Şurayı kuranlardan ve hem de mebus ,aynı zaman da Kars Mevkii 
Müstahkem kumandanı idin.Neden Malta’ya gitmedin?  

-Bundan sene ne dedim. 

-Bana ne mi? Malta’ya gidenlerin adlarını İngilizlere ben mimlendirmiştim dedi. 

-Pekala bizi ne için himaye ettin de mimlendirmedin dedim.(Eyup Paşa’nın çok 
uzaktan bir akrabası benim eniştemdir).Güya bunun için kendisini bize hısım 
sayarak bizi himaye etmiş. 

……. 

Şimdi Kars Milli Şurası siyası cemiyetinde ve bunu neticesi olan Cenubi Garbi 
Kafkas hükümetinde başlarını,işlerini,feda ederek çalışan vatansever 
kahramanların adlarını Şenkaya’nın derin ve büyük şümul taşıyan ufak sayılan 
sütunlarında saymaya yelteneceğiz.Bu önemli işe teşebbüs ederken 
noksanlarımızın tamamlanmasını o günleri yaşayan  veya onların hatıra 
defterlerini saklayan arkadaşların yardımlarına muhtaç olduğumuzu arz ederiz. 

……… 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl: 1952,Sayı:25 ,sayfa 3) 

1.Şura Reisi iken Cenubi Garbi Kafkas Hükümetinin reisliğine seçilen 
Cihangiroğlu İbrahim Bey (Aydın soyadını taşımakta iken Kars’ta vefat etmiş ve 
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Kars halkının en derin saygı ve sevgileri arsında ebedi istirahat yerine 
yatırılmıştır). 

2.Oltu’nun Örtülü Köyünden Bilal Efendi Oltu Milli  Komitesinin merkez heyeti 
azası ve süvari Kumandanı.Kars Şurasının muazzez azalarından ve Cenubi Garbi 
Kafkas Hükümetinin Oltu mebusu iken Orman ,Ziraat Ticaret mümessilliğine 
seçilmişti.(1922 tarihinde Çıldır Malmüdürlüğü vazifesinde iken Ahıska 
hududunda kaymakam,jandarma kumandanı ve gümrük memuru ile beraber 
Ermeniler tarafından katledilmişlerdir.Ardahan’da medhundur.) 

3.Maliye Nezareti  mümessili Gümrü’lü Hudadat Beyoğlu Memet Bey (bu zat 
pek yakından ve sözü geçen teşkilatta ekseri zamanlar el ele vererek çalıştığımız 
halde ölümünün yerine yılına dair malumatımız olmadığından dolayı üzüntü 
duymaktayız.) 

4.Kars Valisi Memet Bey. (evvelki sayılarımızın birinde kahramanlığından ve 
liyakatinden kısmen bahsedilmiştir. 

5.Şuregel Mebusu Meşhedi Samed Efendi.Şura cemiyetinde ve Cenubi Garbi 
Kafkas Hükümeti mebusluğunda uzak görüşlülüğü   ,natıkalı ve medeni cesaret 
sahibi olması dolayısıyla  son derece faydalı bir zattı.İngilizler hükümeti 
dağıttıktan sonra İngiliz idaresi altında teşekkül eden yeni heyete seçilmiş  
olduğundan Kars ve havalisindeki Müslümanları korumak hususunda son 
derece başarı göstermiştir (maalesef bu kıymetli zatın ölüm yılına ve yerine dair 
bilgimiz yoktur.) 

6.Polis Memuru Mamilo Bey. 

7.Posta telgraf baş müdürü Muhlis Bey. 

8.Oltu Mutasarrıfı  Şakir Oğlu Ahmet Efendi.Oltu Milli Komitesinin  merkez 
idare heyeti azasından olup hüsnüniyetle çalıştığından dolayı Kars Şurası onu 
ileri çekerek  mutasarrıf tayin etmişti.İkinci Oltu Şurası kuruluncaya kadar bu 
vazifeyi muvaffakıyetle yapmıştır.(Oltu kendi aile efradı içerisinde mesut iken 
ihtiyar çağda vefat etmiştir. 

9.Kağızman mutasarrıfı Aslan Bey.Sayın Ali Ataman’ın yeğeni (maalesef ölüm 
yılına ve yerine ait malumatımız yoktur.) 

10.Sarıkamış Kaymakamı Bekir Bey hem kaymakamlığında ve bilahare Mijingirt 
milli teşkilatında  büyük fedakarlıkları ve yararlılıkları görülmüştür. Oltu 
Komitesi ile  teşriki mesai etmek üzere Posik köyüne gelmişken  yukarıda sözü 
geçen  Eyüp Paşanın mahiyetindeki  çetelerin suikastına uğrayarak boynundan 
yaralanmıştı.Bu yaranın tesiri ile vücudunda zayıflık peydah olmuş bu yüzden 
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aradan  seneler geçtikten sonra Kars’ta CHP İl İdare Kurulu başkanı iken  vefat 
etmiş bütün arkadaşlarını mateme düşürmüştür. 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1953,Sayı:26 ,sayfa 41) 

11.Cihangir Oğlu Aziz Bey mebus. 

12.Aküzümlü Esadullah Bey.Süregil mebusu. 

13.Karacibo Zade  Süleyman (Soro) Bey.Oltu mebusu. 

14.Soro Efendi.Oltu Mebusu. 

15.Artvi Kadısı Hoca Mehmet Efendi.Artvin Mebusu. 

16.Adalet Bakanı (Nezret mümessili) Abbas Kuku Bey . 

17.Cenubi Garbi Kafkas Hükümetinin Müddei Umumisi Mehmet Bey. 

18.Belediye Komiseri Aslan Efendi.İngilizler Kars Şurasının sonucu olan Cenubi 
Garbi Kafkas Hükümetini dağıtırken İngiliz müstemlekelerinden getirilmiş olan  
canavar suratlı askerler tarafından öldürülmüştür. 

Hükümetin ve belediyenin kendisine tevdi ettiği vazifeyi yaparken şehit edilen 
bu fedakar Aslan bütün Kars halkının ikinci bir matem içinde şehit yatağına 
yatırılıştır. 

19.Borçkalı Emin Bey.Şuranın  mümessillerinden ve Şura reia vekili. 

20.Cenubi Garbi Kafkas Hükümetinin Kars Müstantiği Behman Bey. 

21.Hükümetin Umum Jandarma Kumandanı  Latif Bey. 

22.Erkanı Harbiye’yi Umumiye reisi Amanullah Bey . 

23.Bilahare mevki müstahkem  kumandanlığına tayin edilen Yüzbaşı Osman 
Bey. 

24.İaşe Nezareti Mümessili Yusuf oğlu Yusuf Bey. 

25.Şuranın ve Hükümetin Katibi Umumisi Hatun Oğlu Mehmet Bey. 

26.Şuranın ve Hükümet riyasetinin hususu katibi Mülazım Evvel (Üsteğmen 
Oltu’lu  Samih Bey). 

27.Kars mevkii müstahkemini muhafazaya memur Oltu taburunun Kumandanı 
Muallim Nevzat Bey. 

28.Nahçıvan Mebusu  Bahşi Bey. 
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(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1953,Sayı:27 ,sayfa 4) 

Ta ki Ahundoğlu Şuranın kuruluşunda mal ile dil ile,her hal ile bu hayırlı 

teşekkülün başta gelen faydalı adamlarından biri idi.Şuranın ve Cenubi Garbi 

Kafkas Hükümetinin Meclis üyesi olmakla beraber Maliye veznedarı da idi. 

Cenubi Garbi Kafkas Hükümetinin İngilizler tarafından ilgasından sonra 

Gence’ye kaçmış olup,Bolşeviklerin Bakü’ye hücumları sırasında şehit edilmiştir. 

Hüseyin Han Tanınlı Teşkilatın Süregel Kaymakamı idi. 

…… 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1954,Sayı:31 ,sayfa 1,4)  

Kars Milli Şurasının ve onun sonucu olan Cenubi Garbi Kafkas Hükümetinin Türk 
Milletine,Türk Vatanına olan faideli hizmetleri ne idi.Bunu birer birer etraflıca 
inceleyelim: 

1.Eğer Kars Milli Şurası  teşekkül etmemiş olsaydı galip devletler mütarekeyi 
müteakip Ermenileri Kars’a yerleştireceklerdi.Çünkü mağlup devletlerden birisi 
olan Osmanlı Hükümeti silah dökmekte ve yer yer top kamalarını  İngilizlere 
teslim etmekte idi.Bu durumda Ermeniler Kars’a gelince şüphesiz ki Müslüman 
halka hakim olacaklardı.Aslında yakınlaşmış kış basınca bittabi Müslüman halkın 
eli kolu bağlı kalacaktı.Ve hunharlığı kendilerine  bir milli  adet haline getirmiş 
Kafkas Ermenileri kış aylarında bütün köyleri tarayarak kalbur üstü 
kahramanları birer birer temizleyecek ,kalan halkı esir hale getireceklerdi. Yavaş 
Yavaş Erzurum hudutlarına nüfuz ederek o zaman ittifaksız halkımızı elde 
etmeye çalışacaklardı. Belki İngilizlerin yardımı ile bunu başaracaklardı. 

O zaman Erzurum ve havalisinde bir çok softalar ,bir çok keramet furuşlar 
Ermenilere teslim olmayı terviç ederlerdi.Bunun ispatı ise  o tarihten bir sene 
evvel Bayburt’ta Erzurum’un içinde ,Pasinler’de on binlerce müslümanı 
camilere,mereklere (samanlıklara) doldurup ateş verirken  grup grup süngüden 
geçirirken bugün din bayraktarlığı yapan ,kendilerine kutsiyet atfettiren yalnız 
ellerini değil ayaklarını  da seçkinlerimize öptüren o yobazımsılar kendilerine 
bağlayan güruhilayufcihan o katillerle ahbap olmuşlardı.Şimdi gaipten haber o 
zavallılar o zaman başlarına gelecekleri hiç te bilmiyorlardı. 

Orası ne can yakıcıdır ki on binlerce müslümanı birer birer ve gurup gurup 
vurarak keserek geniş mikyasta katliam yapanların adedi çok azdı.İşte Padişahlık   
devrinin pas tutmuş kafalarına bağlanan o zavallı halk ,Kars Şurası olmasaydı 
belki o feci akıbetlere bir daha düşecekti. Şura ve Kars Şurası ve Cenubi Garbi 
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Kafkas  Hükümeti ilkbahara kadar İngilizleri oyaladı ve ilkbahara doğru her 
tarafta yine ufak ufak şura ve çete teşkilatı kuruldu.Bu suretle İngilizlerin ve o 
zaman himaye ettikleri hunharların emellerini işte Kars Milli Şurası frenledi.  

2.Öteden beri halk arsında bir vecize halinde söylene darbı mesellerden birisi 
olan (Külden tepe olmaz) safsatasıydı.Halbuki Kars Şurası 14 kazadan 
müteşekkil ufak bir kitle ile öyle külden bir tepe meydana getirdi ki  bütün 
Türkiye’de numuneyi imtisal teşkil etti.O zaman İstanbul gazetelerinden bazıları 
bu 14 kazanın haritasını çizmişler numuneyi imtisal olması için millete 
yaymışlardı.Onun ,içindir ki Kars Şuasına harekatı milliyemizin tohumu demekte 
haklıyız.Bunu görmeyenler,görüp te takdir etmeyenler hain oğlu haindirler. 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1954,Sayı:32 ,sayfa 1)  

CENUBİ GARBİ KAFKAS HÜKÜMETİNİN OLTU MİLLETVEKİLİ  HÜSEYİN KÖYCÜ 

HAKKINDA  FAHRETTİN ERDOĞAN’IN YAZDIKLARI 

Kars Şurasının kurucularından  ve Cenubi Garbi Kafkas Hükümetinin  Hariciye 

Nazırı Fahrettin Erdoğan’ın (Türk İllerinde Hatıralarım) adlı kitabının 

177.Sayfasından: 

İki gün sonra İngilizlerin Gümrü’den Kars’a geleceğini haber aldık.kazalara 

telefonla haber verdik.Bütün halk Kars’a toplandılar.İngilizlerin geleceği gece  4-

5 maddelik bir nota hazırladık.Maddeler: 

1.Rus Ordusunun inhilalinden sonra ; Elviye_i Selase’de (Kars,Ardahan ve 

Batum) çoğunluğu teşkil eden bir Hükümet kurulmuştur. 

2.Hükümetimiz İngiltere Devletinin  komutan ve erlerini hürmetle kabul eder. 

3.Bir tekimiz kalıncaya kadar kanımızı dökmek şartı ile bir tek Ermeni’yi Arap 

Çay’dan bu yana geçirmeyeceğiz. 

4.Ermeniler bu memleketten çekildikleri zaman bir daha geri dönmemek şartı 

ile Türk köylerinin yakıp ,Türk köylülerini öldürüp ve kendi evlerini de yaktıktan 

sonra gitmişlerdi. 

5.Ermeni’lerin döktüğü Türk kanları hala toprak üzerinde kurumamış,zulüm 

ile,işkence ile öldürdükleri ve ateşle yaktıkları kadıncağızların ve küçücük 

yavrucakların cenazeleri ,toplu halde saman damlarında dopdolu olarak ,adalet 



97 
 

seven İngiliz komutanına olduğu gibi gösterilecektir.Bu olayları göz önüne 

alarak Ermeni’lerin aramıza girmelerine  müsaade etmemenizi arz ederiz. 

Bütün arkadaşlar bu maddelerin altlarını imzaladılar.Ve gelecek İngiliz askeri 

komutanına  dört kişilik bir heyetimizle  -beni başlarına seçip-takdim işine 

hazırlandık. 

Şevki paşa ayrılıp gittiği zaman Ahmet Robenson adındaki yedek subay olan ve 

İngilizceyi çok iyi bilen mütercimi bize bırakmıştı.Notayı sunacak olan 

heyet;Hasan Han Hacı Oğlu Ahmet, Ahmet Robenson ve ben idim. Sabahleyin 

erken vakitte istasyon boyunca 20-30 binden fazla vatandaşımız yığılmışlardı. 

Gelen komutana ve subaylara ayrı bina hazırlamıştık. Trenin Kızılçakçak’tan 

geçtiğini haber almış bekliyorduk.İkindiye doğru  Karadağ Burnu’ndan lokomotif 

göründü.İstasyona geldi,durdu.Kafkas usulü olarak komutanın bulunduğu 

vagonun önüne halılar serdik.Vagonun kapsı açılarak bir İngiliz subayı 

çıktı.Tercüman Ahmet Robenson komutanı ziyaret edeceğimizi söyledi.İngiliz 

subayı bir kişi ile bir de tercüman kabul edeceklerinin söyledi.Notayı 

aldım.Tercümanla kompartımana girdim.Gururla koltuğa oturmuş ,ayaklarını 

uzatmış ,ihtiyar ve uzun boylu olan bu Pich adındaki İngiliz Generali çok 

zamanını Hindistan’da geçirmişmiş.Elimdeki İngilizce notayı hemen eline 

uzattım.Alıp okumaya başladı.Hem okuyor ve hem de başını 

sallıyordu.Kendisine buyurmalarını ve yer hazırladığımızı söyledik Dışarıya 

çıkamayacağını söyleyerek 5 subay sizinle  beraber gelsin diye emir 

verdi.Vagondan indik.Katarda 30 vagon bağlı idi.İçinde bin kadar subay ve er 

bulunuyordu.İngilizlerden maada Ermenler de 10 vagon  kadardı ki:Bunlar 

Vali,Kaymakam ,Nahiye Müdürü  vesair ufak memur olmak üzere 

teşkilatlandırılmış ve elviyeyi selase’yi idare etmek için gelmiş 

olanlardı.Ermenilerden çıkanlar oluyordu.Halk bağrışmaya başladı.Çıkanları 

öldüreceğiz deyince tekrar vagonlarına biniyorlardı.Vagonlara kimse tecavüz 

etmesin diye etrafa kuvvetli muhafızlar yerleştirip bu beş İngiliz subayını 

aldık,şehre getirdik.Çay ve pasta ikram ettik.Tekrar vagona döndürdük. 

Üç gün şehir içinde mitingler tertip edip vagonları basalım,Ermenileri keselim 

diye ısrar ediliyordu.Mitingi idare edenler Kuyumcu Mehmet Tuğcu,Berber 

Hamza (Sibirya arkadaşım),berber İbrahim,berber İbrahim Yurdakul’du.Çünkü 

bunlar çok acı görmüşlerdi.Durmadan sokaklarda dolaşıp haykırıyorlardı.Üç gün 

sonra bir İngiliz subayı (Yüzbaşı Prissol) bir ara bizi buldu.General sizinle 
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görüşmek iççin döşediğiniz binaya gelmiştir.Bir heyetinizi istiyor dedi.Yine 

notayı takdim eden heyet tercümanımızla gittik.Bizi kabul etti.Yine koltuğa aynı 

gurur ile uzanmıştı.Bir kişiniz gelsin,söylesin dedi.Derhal bir Ermen genç Subayı 

ortaya dikildi.Tercüman olmak istedi.Hemen ben sıçradım.Ermeni’nin yakasını 

tutup öteye ittim.Tercümanımız Ahmet Robenson’u çağırdım.General bu 

hareketten sinirlendi.Ahmet Robenson’a ‘’bu adam ne yapıyor’’ diye 

sordu.Ahmet vaziyeti bana söyleyince Generale söyle ki Ermenler bizim kanımız 

dökmüştür.Bizim sözümüzü generale  doğru olarak söylemez.Onlara katiyen 

itimadımız yoktur. Dedim.Elini kaldırıp arkasına sallayarak ‘’Ben buraya dünyaya 

galip gelen İtilaf Devletlerinin emri ile geldim.İtilaf Devletlerinin kuvvetleri 

arkamdadır.Burası Ermenilere aittir.General Karganof  size vali olarak gelmiştir. 

Emrini kabul ederek  Karganof’un  idaresinde siz Müslümanlar da  

çalışabilirsiniz’’ dedi.Ayağa kalktı,gitmek istedi.Ben de ‘’Rıca ederim gitmeyin 

birkaç söz de ben söyleyeceğim’’ deyince kolundaki saate baktı .’’Ancak 5 

dakika dinleyebilirim ‘’dedi.Ben de general gibi elimi başımdan yukarı kaldırarak 

‘’Dünyaya galip gelen İtilaf Devletlerinin üstünde Allahın galibiyeti vardır,biz de 

ona güveniyoruz.Bizim arkamız da O var Burası Türk ,illeridir.Arpaçay’dan bu 

yana bir tek Ermeni bırakmayacağız’’ dedim.General bu katı kararımızdan 

sinirlenip,çıktı gitti.Biz de Şura dairesine geldik.General bir gün sonra bir heyetle 

görüşmesini şu şartla istedi:Dünkü gelen arkadaş gelmesin. 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1955,Sayı:33 ,sayfa 1)  

Cenubi Garbi Kafkas Hükümetinin hariciye nazırı (Dış İşleri Bakanı) Türk ,ilerinde  

hatıralarım adlı kitabından : 

Benim yerime Kağızmanlı Ali Rıza Bey ,Vali Mehmet Bey Hasan Han,Hacıoğlu 

Ahmet Robenson ‘la gittiler.Bu defa yumuşak olarak Ermenilerden ne 

istiyorsunuz .Karganıf’u bir tek vali olarak kabul ediniz.Sizin hükümetinizle 

çalışsınlar deyince;Alı Rıza Bey ‘’General Ermenilerde bir gelenek olmuştur.Üç 

Ermen bir şehirde olsalar o şehri ve havalisini Ermenistan olarak kabul 

ederler.Karganof vagondan buradaki tanıdıklarına gönderdiği haberde inat 

etmeyiniz burası Ermenistan’dır.İngilizler istediklerini yaparlar kabul etmezseniz 

çok zarar görürsünüz  demektedir’’ deyince general sinirleniyor.Ali Beyden 

hakikaten Karganof  bu sözü söylemiş midir diye soruyor.Ali Beyin arkasında 

duran heyetimiz arkadaşları ile bunu teyit ederek Evet doğrudur 

diyorlar.Karganof  durmadan bu şekilde haberler gönderiyor diye Ali Beyin 
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sözünü teyit ediyorlar.General ayağa kalkıp ‘’Tuh Allah belasını versin böyle  

Karganof valinin’’deyip  İngiliz kuvvetleri şehre çıksınlar,Ermenileri de olduğu 

gibi geri döndüreceğim ‘’ diyor Albay Temper’linin emri altında hükümet 

çalışsın’’ diyor.Sabahleyin İngiliz kuvvetleri şehre çıktılar .Ve hazırlana binalar 

yerleştiler.General Pich’te Ermenileri olduğu gibi katarla Gümrü’ye götürdüler. 

Sayın Fahrettin Erdoğan yazılarının bazı yerlerinde yanlış beyanatta 

bulunmuştur.Bir çok çalışkan arkadaşların adlarından bahs etmemektedir.Oltu 

taburundan bahsederken Nevzat ve Yasin’den bahsederken aynı derecede 

çalışan Tahir Bozkurt’u yazmıştır.Bazı kimselere de fazla veya yanlış yerler 

vermiştir.Mesela:Şenkayalı Molla Bilal Efendi Orman,Ziraat,Ticaret nazırı iken 

Maliye Nazırı gösterilmiştir.Hüseyin Köycü Oltu’dan Milletvekili seçilmediği 

halde seçildiği gösterilmiştir.Halbuki Hüseyin Köycü Kars Şurasını 

kurucularından olduğu için bilahare toplanan 70 kişilik Meclisin  kanun mucip  

kurucu azalar Mebus olarak Meclise kabul edilmiştir.Hüseyin Köycü aynı 

zamanda Kars Mevkii Müstahkem  Kumandanlığını iki ay yapmıştır. 

Şimdi Fahrettin Erdoğan’ın kitabından bazı parçalar daha: 

İkinci defa Maliye vekil  olan Örtülü Köyünden Molla Bilal Efendi idi.Ardahan 

Anavatana iltihak ettikten sonra mal müdürü oldu.Ruslar hudutta görüşmek 

üzere on arkadaşı ile götürdüler ve alçakça  pusuya düşürerek onunu birden 

işkence ile öldürdüler.Bilahare bizim askerlerimiz de bunu intikamını almış ve 

cenazeleri geri getirmişlerdi.Meclisin idare heyeti reisi Örtülü Köyü’nden Hafız 

Oğlu Hüseyin idi.Hüseyin çalışkan bir gençtir. Allahuekber silsilesinde bulunan 

dağ başında Örtülü Köyü’nü çalışkanlığı ile kasaba haline koydu.İstanbul’dan 

sanatkarlar getirdi.  Demircilik,dokumacılık ,kunduracılık sanatlarını köylülere 

öğretti.Burası halen Şenkaya namında bir kasabamızdır.Kendisi halen 

Erzurum İl Özel İdare encümen daimi üyesidir.Kitaptan diğer bir parça: 

Örtülü  Köyü’nden Oltu Milletvekili olarak gelen Hafız Oğlu Hüseyin Bey 

(Köycü) de kurultay içişlerini idare edecek memur olarak seçildi.Görülüyor ki 

Sayın Fahrettin Erdoğan kitabının bir çok yerlerinde yanlışlığa meydan vermiştir. 

(Şenkaya Gazetesi  Yıl 1951,Sayı:7 ,sayfa 4) 

Erzurum İl Genel Kurul Üyesi-Hüseyin Köycü. 

……… 
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ÖRTÜLÜ’DE TERAKKİYE DOĞRU ATILAN ADIMLAR 

Örtülü Köyü halkı 20 sene evvel o zamanki taassup ve muhafazakarlığa rağmen 

evvela hususi suret bir ilk mektep açarak İstanbul’dan muallim ve muallime 

getirmek suretiyle kalkınmaya başlamıştır. 

Köyden şoseye kadar (Kosor yolu) 12 km yolun tesviyesi ve tura biyesi Örtülü 

halkı tarafından yapılmıştır.  

Köyde orta derece  bir ameli hayat mektep binası yapılmış ve hususi 

ruhsatnamesi yapılmış ise de teşkilat yapılmadığından şimdilik tehir 

edilmiştir.Ve köyde bir kütüphane ve müsamere salonu vücuda getirilmiş bütün 

teferruatı ile yaşatılmakta ve yükselmektedir. 

Kosor,Kömürlü ,Bardız nahiyeleri ile ve diğer nahiyelerden bazı parçalar ki 

ceman 150 köyün Pazar ,mahalli ticaret ve ve sanat baş vuruğu bugün 

Örtülü’dür. 

Hafta pazarı,güreş,cirit,yarış ve sair eğlenceler Örtülü’de yapılır. 

Dabağat,pastırmacılık,sabunculuk,eğercilik, gibi hariçten para çeken ve diğer 

sanatları korumak sureti ile analık yapan  ile analık yapan sanatlar  Örtülü’de o 

derece ilerlemiştir ki  şarkın mühim bir vilayet merkezi olan Kars’ı  bu hususta 

geçmiştir. 

Dikici,çapulacı,saraç,marangoz,dülger,taşçı,keçeci,hızarcı,demirci,ve bunlara 

benzer bir çok sanatlar canlanmış ve günbegün kalkınmaktadır. Ticarette 

şekercilik ve rekabet çok evvel başlamış,ve epeyce meydan almıştır. 

Bugün Örtülü’nün ticaret hususunda Oltu,Göle,Sarıkamış Kasabalarına rekabet 

etmiş olduğu artık hiç kimsenin inkar edemeyeceği hakikattir. 

(Şenkaya Gazetesi Yıl 1951,sayı 13,sayfa 2) 

Eski Zihniyetler 

…….. 

‘’Bundan tam otuz yıl önce yurdun felaketli ve milli mücadelenin mücadeleli 

günlerinde Hüseyin Köycü’yü Kosor,Tavusker,Olur ve Peneskert  ormanlarında 

haftalarca  ve bel ki de aylarca  bir çatı altı görmeyerek düşmanla karşı karşıya 
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silahı kucağında bombası belinde olarak tanıdım ve arkadaş oldum’’ …..Raci 

Damacı 

Şenkaya Gazetesinin ‘’40 Hikaye’’ bölümümden 

(Yıl 1951 ,sayı 14,sayfa 2  

Şapka İnkılabı günlerinde idi.Şenkaya İlçesi o zaman köy idi .Örtülü Köyü.Fakat 

beş sınıflı ilkokulu ,hakiki hafta pazarları, ) müsamere ve sair  içtimai halleri var 

idi.Oraya yeni bir başöğretmen ,gayet uyanık bir genç olan Halit adında bir genç 

gelmişti.Örtülü’ye yakın köylerden birine Halit Beyin yolu uğramıştı.o köyde 

yobazlardan biri başına şapka giymiş olan Halit Beye  söz dokundurmaya 

kalkıyor.Ve zımnen tehdit ediyordu. 

Halit Bey sordu: 

-Şapka nedir?Fes nedir?Sarık nedir ,bilir 

misin?  

-Elbette bilirim.Fes festir.Sarık 

sarıktır.Şapka şapkadır. 

-Fesi ne zaman ve ne surette örttük? 

Bilmem ama.Şapkayı örtenlere 

bildiririm dedi ve gözlerinin parlattı. 

Halit Bey elini tabancaya atarak o yobazı öldürmeden ölmem dedi.Yobaz sükut 

etti.Bir daha ne o yobaz ne de başka yobazlar kahraman muallime çatamadılar. 

Atatürk, 23 Ağustos 1925'te Kastamonu ve İnebolu'ya yaptığı seyahatlerde 

şapkayı halka göstererek kıyafet devriminin ilk işaretini verdi. 

"Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, 

tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet 

milletimiz için layık bir kıyafettir onu giyeceğiz." diyen Büyük Atatürk, 27 

Ağustos 1925'te de İnebolu'da "Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal 

yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevherli milletimiz için 

layık bir kıyafettir." diyerek, medeni yaşayışa uyan kıyafetin kabulü gerekliliğini 

belirtmiştir. 
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Örtülü Köyünde verilen konferanslar: 

Şenkaya köy iken Halkevinde verilen 22 konferans: 

1.Fantezinin ferde ve millete zararlar.2.Kötü şüphelerden sakınmak.3.Her 

fırsatta öğrenmek.4.Temizlik.5.Medeni fakat iktisatlı giyim.6.Şaşort hastalığı.7.İş 

bölümü.8.Muaşeret 

usullerini öğrenmek.9.Ev 

büyüğü.10.Ahlakın üç 

unsuru.11.Ev kadının 

bilmesi gereken şeyler 

12.Sağlık kaidelerini 

öğrenme. 13.Kanun ne 

demektir? 14.Hırsızlıktan 

kaçınmak.15 İntihap 

(seçim).16.Uzun yaşamanın 

sırları.17.Çalgı ruhun gıdasıdır.18.Hurafata inanmamalı.19.Bulaşıcı 

hastalıklar.20.Pazarlıktan dönmenin fenalığı. 21.Hafta pazarları ve 

panayırlar.22.Parti ne demektir? 

Şenkaya Gazetesinden 

YOBAZLAR, YOBAZIMSILAR 

Sözüm bir çoğadır,değildir teke 

İçlerinde vardır birkaç da eke, 

Dini siyasete ederler alet, 

Sanki tapulanmış ona cennetler , 

Çeviriyor her an çok melanetler. 

Filozof Rıza’nın dediğin derim, 

Sen haram yutarsan ben helal yerim, 

Softadan ders alır yobazlaşırsan, 

Baban ayaz sen de ayazlanırsın, 
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Dini bilmez bana dinsizsin dersin, 

Meydanı düz buldun çok nane yersin. 

Menfaat peressin taptın paraya, 

Halinle benzersin pis maskaraya. 

Bana dizsiz diyen kafir kendisi, 

Zavallı bilmez ki mümin hangisi? 

Ya cahildir bilmez ya doğru demez, 

Karanlık kulları,hakkı bilmez. 

Gündüzleri tesbih çeker,çevirir, 

Geceleri öküz,koyun devirir. 

Kanaatimce sen yobazımsısın, 

Fenalık yolunda sisi,sinsisin. 

Vekilsin elini hasmın öpersin; 

Müvekkilim buna razı mı dersin? 

Paraya satarsın halkın oyunu; 

Budur Karamamın gülünç koyunu. 

Bir vazife sekiz yılda yapmadın, 

Secde ettin ama hakka tapmadın. 

Tarikatın berbat ,yolların bozuk, 

Arkanda imansız kulların bozuk. 

Ey keramet furuş,ey cahil softa, 

Her zaman yutarsın dolma ve köfte, 

Namaz kılar ama pabuç çalansın, 

Para verip mevki, paye alansın. 
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Meydan almak için öperler ayak, 

Her yanı kaypaktır sanki bir kayak, 

Zavallı kendinin gösterir dahi, 

Ne hak yolu bilir ne de Allah’ı. 

Bir saatte söyler on beş yalanı, 

Döner  yuvarlanır yoktur palanı, 

Nedir sizlerdeki gülünç iğrençlik; 

Size nefret eder münevver gençlik. 

Vatan hainidir,Millet haini, 

Kardaşının almak ister canını. 

Kafası kalındır,çenesi bitli, 

Hak söylemez ağzı dili kilitli. 

Gündüz her adımda der sübhanallah, 

Onların şerrinden hafezenallah. 

Saancıya gelince ibadeti çok; 

Merkezde,boğazda melaneti çok. 

Arifler çözsünler bu muammayı, 

Her mısrası taşır bir çok mayayı. 

Paraya taparın bu iman mıdır? 

Rüşvet alıp veren Müslüman mıdır? 

Şansın yardım etmiş beğenilmişsin, 

Kafi değil size bu az hakaret; 

Yazık parmağımda kalmadı takat. 

Çok nazik davrandım deyin eyvallah, 
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Daha çok sözlerim duruyor vallah. 

                                               ( Hafızın oğlu) 

 

HÜSEYİN KÖYCÜ’NÜN SON YILLARI 

Hayatını, birlikte yaşadığı Şenkaya halkına  ve Şenkaya’nın gelişimine adayan 

büyük dava adamı  Hüseyin Köycü’nün son yılları maddi sıkıntı içinde geçer. Her 

zorlukla mücadele eden Köycü hep şöyle  demiştir; 

“Başım dönerken, kalbim yanarken, hayat sönerken ah yine vatan 

Dizlerim durur, hayaller çürür, kalmadı sürur ah yine vatan 

Gözüm kararır, rengim sararır, ruhum daralır ah yine vatan”. 

 Ailesine bıraktığı öz eleştiri içeren mektubunda ise şöyle der; 

“Tam 40 seneden beri Şenkaya’ya (Örtülü’ye) hizmet etmek istedim. Eğer bu 

hizmetimde muvaffak olabilseydim şimdi Şenkaya kültürüyle, sağlığıyla, 

kazancıyla, imarıyla, yaşayışıyla, bütün haliyle 

bir örnek kasaba olacaktı. Belki cennete 

benzeyecekti ve bütün Türkiye’de hatta Orta 

Şarkta numune teşkil edecekti. Bu hayırlı 

teşebbüsümde muvaffak olamadığım, bilmem 

ki benim beceriksizliğimden mi, Şenkaya’nın 

talihinden mi, muhafazakâr ve hasis 

adamlardan mı, hüsnüniyetten uzak 

menfaatperest bazı salâhiyetlerden mi? Her 

neden olursa olsun muvaffak olamadım. Fakat 

ne kadar maksada arzu ettiğim gibi nail 

olamadımsa da bir tohum ekilmiş oldu.” 

Yakalandığı şeker hastalığı yüzünden bir bacağı 

kesilir. Protez yaptırmak için geldiği İstanbul’da 1958 yılının 31 Ocak günü 

hayata veda eder. Arkasında unutulmaz eserler ve anılar bırakan Hüseyin Köycü 

İstanbul Kozlu Mezarlığında toprağa verilir. 
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Hüseyin Köycü ‘’Sarı Karton Projesindeki hedeflerin tamamına ulaşamadı belki 

ama, kendisinin de mektubunda belirttiği gibi, projesinin en önemli ayağı olan, 

Kültür-Öğreniş (Eğitim) kökünü gerçekleştirmek için attığı eğitim tohumlarının 

yeşerip meyve vermesiyle birlikte, Prof. Dr. Durkaya Ören’in de dediği gibi; “Köy 

ebesinden Amerika’da çalışan bilim adamına, öğretmenden öğretim üyesine ve 

birçok daldaki başarılı meslek sahiplerine kadar çok sayıda Şenkayalı 

yetişmiştir.’’ Köycü hayatta olsaydı ve attığı eğitim tohumlarının meyvesini 

görseydi belki de mektubundaki ifadeleri başka olurdu.  Her şey eğitimden 

geçtiğine ve yine her sorun eğitimle çözüldüğüne göre; Biz Şenkayalılar olarak 

onu iyi anlamalıyız. Onun fikirlerini benimseyip yeni kuşaklara aktarmak gibi bir 

görevimizin, vefa borcumuzun olduğunun bilincinde olmalıyız. 

HÜSEYİN KÖYCÜ DEMEK 

Hüseyin Köycü demek; 

• Köylü  (köycü)demektir. 

• Emeğe saygı demektir. 

• Başöğretmen demektir. 

• Proje demektir. 

• Aydınlık yolun mimarı demektir. 

• Barış demektir. 

• Hasbıhal demektir. 

• İlerici demektir. 

• Halkçı demektir. 

• Eğitimin tohumlarını atan demektir. 

• Kooperatifçi demektir. 

• Kızların okumasına, anne eğitimine önem veren demektir. 

• Spora önem veren demektir. 

• Halk eğitimci demektir. 
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• Çevreci  demektir. 

• Gazeteci demektir. 

• Özeleştiriden kaçınmayan demektir. 

• Yazar demektir. 

• Sevgi demektir. 

• Yeniliklere açık demektir. 

• Yardımsever demektir. 

• Geçmişe saygı, geleceğe ümit demektir. 

Hülasa  ömrünü Şenkaya halkına adayan adam demektir. 

ll.BÖLÜM:ŞENKAYA YÖRESİNDE ERMENİ MEZALİMİ VE SARKAMIŞ HAREKETİ 

ŞENKAYA YÖRESİNDE (GÜLVEREN –İZNOS) ERMENİ MEZALİMİ (l) 

1877-1878 Osmanlı Rus harbinden sonra  imzalanan "Ayastefonos antlaşması " 

ile, Şenkaya, Kars vilayetine bağlanarak Rus yönetimine girdi. 1917 yılında 

Rusya'da Bolşevik ihtilalı üzerine işgalci Rus birlikleri bölgeyi Ermenilere 

bırakarak yöreyi terk ettiler. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Birinci Kafkas 

Türk Kolordusuna bağlı birliklerin katılımı ile, Ermeni çeteleri temizlenerek 7 

Nisan 1918 tarihinde Şenkaya kurtarılmıştır.  

Çocukluğumda, Ermeni Hıncak ve Taşnak çetelerinin mezalimini yaşamış 

olanlardan bazıları hayattaydı. Akşamları köy odasında toplanır, sohbetler 

ederlerdi. Biz de bir kenarda oturur, onları dinlerdik. Konuşulanlar arasındaki 

konulardan biri, Ermeni mezalimi, beni çok etkilemişti. Bu mezalimi görmüş, 

yaşamış olanlardan biri de eşimin dedesi Arif Ağaydı. 

Anlattığına göre; Bir gün silahlı Ermeni çeteleri köyü basmışlar. Vakit bulanlar 

ormanlık alana, yanı taşın altı denilen yere kaçıp, saklanmışlar.Kendisi dahil üç 

kişi kaçamamış, ansızın yakalanmışlar. Çeteler bunları yanlarına alıp, ‘‘Penek 

Gediği’’ denilen mevkie götürmüşler. Gedikten Erdavut Dağı’na yönelmişler. 

Öldürüleceklerini biliyorlar. Arif Ağa nasıl olsa öldürüleceğim, öyle ölmektense 

böyle öleyim diye potinin bağını sıkmak bahanesiyle biraz geriye kalır. O sırada 

olanca hızıyla çalılıklar içinde zikzaklar çizerek kaçmaya başlar.Arkasından ateş 
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ederler, ama kurtulur.. On beş dakika sonra iki el silah sesi duyulur. Yanlarında 

götürdükleri o iki kişi öldürülmüştür. 

Yine bir gün Ermeni çeteleri köyü basar.Yaşlı bir kişi kaçıp saklanmaya zaman 

bulamaz. Aklına ölü taklidi yapmak gelir. Köy fırınlarının üzerine biriken kurum 

ilkbahar yağmurları ile birlikte fırının saçaklarından kara boya gibi akar.Saçağın 

altına yatar,yüzüne-gözüne sulu kurumdan sürer ve ölü taklidi yapar. Ermeni 

çetelerinden biri silahı ile dokunur. Arkadaşına bu ölmüş diyerek oradan 

ayrılırlar. Böylece adam kurtulmuş olur. 

Ermeni çeteleri, yaşlı, çocuk demeden, bütün Penek Köyü halkını bir gece 

samanlığa toplar. Samanlıkta kuru ot ve saman bulunmaktadır. Üstelik üsten 

samanlığın içine zift veya katran döküp, ateşe verirler. Bir çocuk yakalanmadan, 

korkup kaçarak, köyün 

arkasındaki kayalığa saklanır. 

Oradan insanların cayır, cayır 

yanışını seyreder. Mezalimden 

böyle kurtulan çocuk büyür, 

evlenir ve çoluk çocuk sahibi 

olur. 

Çeteler, Özyurt (Barik) köyünü 

de basarlar. Halkını bir meydana 

toplayarak yan yana dizerler. 

Karşılarına birer Ermeni çetecisi geçer. Ateş etmek için emir beklemekteler. 

Aşağıdan bir atlı atını dört nala koşturarak gelir. Galiba onlara bozguna 

uğradıklarını söyler. Çeteler ateş açmaya vakit bulamadan kaçarlar. Böylece köy 

halkı kurtulmuş olur. 

Tabii ki köy ve çevresinde yapılan mezalimler sadece bunlardan ibaret değildir. 

Ancak ben burada sadece bir kaçına değinebildim. Yüzlerce yıl birlikte yaşayan 

Ermeniler, Emperyalist batılı güçlerin ve Sovyetlerin oyununa gelerek Hınçak ve 

Taşnak Çeteleri kurularak, birbirine düşman edilmiş ve bu mezalimler 

yaşatılmıştır. Bu mezalimleri yaşamamış, duymamış bazı aymazlar, Osmanlı 

Ermeni soykırımı yaptı mı, yapmadı mı diye tartışıyorlar. Mezalimi yaşayanlar, 

görenler ve duyanlar kimin soykırım yaptığını gayet iyi biliyorlar. Kaba bir halk 

sözü vardır. ’Bekara avrat boşaması kolaydır.’ 
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ŞENKAYA YÖRESİNDE  (KÖMÜRLÜ-GÖLLET) YÖERSİNDE ERMENİ MEZALİMİ (ll) 

 Şenkaya çevresinde yapılan Ermeni mezalimi ile ilgili olarak Hacettepe 

Üniversitesi Rektörü Baş Danışmanı Avukat Mehmet Beyden mezalimi yaşayan 

büyük annesinden dinlediklerini aktarıyorum: Mezalimi bizzat yaşayan ve 

öldürülen Mehmet Beyin eşi Menekşe Hatun’un anlattığına göre: Mehmet 

Satılmış Beyin Büyük dedesi Çil Ahmet’in oğulları Aslan ve Mehmet (Sayıştay 

Başkanı Sayın Doç.Dr.Recai Akyel’in ana tarafından dedesi) 1914 yılından önce 

Göllet (Kömürlü) köyüne 30 sene muhtarlık yapmışlar. 1914-1915 yılları; 

ilkbahar mevsimi, Nisan veya Mayıs ayı. Ermeni Hıncak ve Taşnak çeteleri, kağnı 

arabaları ile kaçan (kaçakaçlık) bütün Olur -Şenkaya – Oltu üst, yani bizim 

tarafta kalan bütün köyleri (Göllet, Tecirek, Soğmun, Pertuvan, Hanımkom, 

Kahmus, Zuvart, Kevenk, İznos, Kosor, Deliklitaş, Berdik, Suzuz, Balkaya vb) 

Penek Çayının Berdik’ten Göllet’e giden yol ayrımı ile kesiştiği düzlüğe 

toplamışlar. En üst düzey çete elemanı ‘Meçelik’ kadınları bir tarafa, erkekleri 

bir tarafa, çocukları diğer tarafa ayırıyor. Bütün hayvanları ise (koyun, sığır ve 

atları) başka bir tarafa topluyor. Sarıkamış ile Bardız arasında bir yerde 

Meçelik’in karargahı varmış. Oraya götürecekler. Ermeni çeteleri kılıçları 

ellerinin tutuğu yere zarar görmesin diye (vala ) tülbent sarmışlar.Topladıkları 

köylülerden direnenleri kılıçtan geçirip katledecekler. Dilaver 5, Kahraman (Doç. 

Dr. Turgut ACAR’ın babası) 12 yaşındaymış. Ermeni çeteleri kalabalığa ‘Göllet 

Köyü Muhtarı Mehmet kim’ diye sormuş. Köy halkında Şerif diye birisi muhtarı 

gösteriyor. Muhtar Mehmet öldürüleceğini anlayınca kağnının kazıklarını söküp 

eline alıyor, Ermeni çetecisine saplıyor. O anda diğer çeteler Muhtar Mehmet’i 

kurşuna diziyorlar. Muhtar Mehmet kurşunlanmadan önce köylülerine dönüp 

‘Yürü diyince arkamdan bunca köy yürüyordunuz, şimdi ise bizi bir avuç 

Ermeniye sattınız’ diyor. Bu nedenledir ki soyadı kanunundan sonra Mehmet 

Beyin soyundan gelenlere satılmış soyadı veriliyor. Ermeni çetelerine sadece 

Hanımkom köyünden Mehmet Beyin kirvesi Aşır ve Hanımı Sultan Nene 

direnmiş. Mehmet Bey kurşunlanınca Aşır kirve Ermenilere dönüp ‘ Sizin 

haçınızı , putunuzu….’ diyor. Onu da katlediyorlar. Aşır iyi saz çalarmış. Dermiş 

ki Allahtan korkmasam Yasini Şerifi çalarım. Aşır Kirvenin Hanımı Sultan Nene 

‘Allahım! bu gavuru bana gösterme’ diyor. Onu da kurşunluyorlar. Deliklitaş 
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civarında bir yarın, uçurumun altına çekiyorlar. Menekşe Nene yalnız başına 

üçünün üzerine toprak örtüyor. Bardız tarafına götürülen erkeklerden çok azı 

kadın kılığına girerek, bazıları ise başka yolarla kaçabilmiş, kaçamayanlarda 

orada katledilmiştir.  

 Tehcir, tehcir diye tutturanlara soruyorum. Ermeni çetelerinin bütün 

Müslümanları (Türk-Kürt ) toplayıp silah zoruyla Bardız tarafına götürmeleri 

tehcir değil midir? Orada katledilmeleri soykırım değil de nedir? Tabii ki 

Şenkaya ve çevresinde yapılan mezalimler sadece bunlardan ibaret değildir. 

Ancak burada sadece bir kaçına değinebildim. Yüzlerce yıl birlikte yaşayan 

Ermeniler, Emperyalist batılı güçlerin ve Sovyetlerin oyununa gelerek Hınçak ve 

Taşnak Çeteleri kurularak iki halk birbirine düşman edilmiş, bu ve benzeri 

mezalimler yaşatılmıştır. Mezalimleri yaşamamış, duymamış bazı aymazlar, 

Osmanlı Ermeni soykırımı yaptı mı, yapmadı mı diye tartışıyorlar. Mezalimi 

yaşayanlar, görenler ve duyanlar kimin soykırım yaptığını gayet iyi biliyorlar. 

Kaba bir halk sözü vardır ’Bekara avrat boşaması kolaydır’. 

ŞENKAYA YÖRESİNDE BARDIZ-KOSOR-PENESKİRT) ERMENİ YAĞMASI VE 

MEZALİMİ (lll) 

1920’de Ermenilerce Bardız ve Kosor 

nahiyeleriyle köylerine uygulanan 

soykırımda, Kosor Nahiyesi’ne bağlı 38 

köyün tamamı yağmalanmış, binlerce 

hayvan ve nakit para gasp edilip beş 

yüzden fazla insan öldürülmüştür. Ayrıca 

nahiye civarındaki Toptaş, Kelbkor, 

Lavustan köyleri yakılarak altı yüz 

nüfusunun neredeyse tamamı topluca katledilmiştir. Bardız Nahiyesine bağlı on 

altı köyden 12’si yakılmış ve 139 hane harap edilip 913 kişi katledilmiştir. 29 

nüfus kız ve geline de tecavüz edilmiştir. Kürkçü ve Vartanut köylerinde aileleri 

şehit olmuş ve bakılmakla olan 125 kimsesiz çocuk da vahşice katledilmiştir. 

Peneskirt Nahiyesine bağlı 24 köyde 457 hane yakılmış, 2832 kişi değişik 

işkencelerle topluca katledilmiş ve bütün bu köylerde binlerce hayvan, eşya ve 

para yağmalanmıştır. 
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ERMENİLERİN KOSOR VE PENEK İLE BAĞLI KÖYLERDE YAPTIKLARI YAĞMA VE 
MEZÂLİM 
Oltu sancağının Kosor ve Penek nahiyeleriyle buraya bağlı otuz bir köyün 
Ermeniler tarafından işgal edildiği ve bu işgal sırasında altmış dokuz kişinin  
öldürülüp 26.400 koyun, 19.250 sığır, 590 at, 60.200 lira nakid para, 218.300 
liralık eşya ve 300.000 pot zahirenin yağmalandığı.  
Atrocities and Pillage Perpetrated by Armeians in Kosor and Penek and the 
Villages Attached to.  Armenians occupied the townships of Kosor and Penek 
and thirty villages attached to the Sanjak of Oltu and during their occupation 
they murdered sixty nine persons, looting 26.400 sheep, 19.2400 cattle, 590 
horses, 60.200 lira cash (silver coins); goods worth 218.300 liras and 300.000- 

grain pots. 19 Ra. 1339 (1. XII. 1920). 
Oltu sancağının Kosor nâhiyesi dâhilinde ve 
Ermeniler tarafından yapılan mezâlim 
hakkında Olur Kâ’im-i makâm-ı sâbıkı Behri 
[Bahri] Bey'in ve Zivart [Zuvart] karyeli 
Hüseyin oğlu İbrahim Efendi'nin zabtolunan 
ifâdeleridir. Geçen sene Ramazan 
Bayramı'nın ikinci günü Mazmanof 

kumandası altındaki Ermeni ordusu Kosor'a ve Penek'e gelerek teslîm olan 
köylerde ve merkez kazâda icrâ-yı mezâlime başlamışlardır.  
O işgâl   Koyun     Sığır       Nakid pâre Liralık eşyâ    At Öldürülen İnsan  
Zivart[Zuvart] karyesinde 4.000 2.000 3.000 15.000 50 12 Bir kadın 
öldürülmüşdür. 
Kivank karyesinde 1.000 1.000 5.000 15.000 80 3 
Barik karyesinde 1.000 1.500 2.000 3.000 30 0 
Lebibi*Leblebi+ 1.500 1.500 3.000 10.000 30 5 Bir kadın öldürülmüşdür. 
Penek " 1.000 1.500 0 10.000 25 0 
Kamhis " 400 400 400 3.000 20 3 Birisi kadın öldürülmüşdür. 
Güllet " 400 300 500 1.000 10 2 
Tecerek " 2.000 1.000 1.000 10.000 40 5 
Hanımkom " 200 150 500 2.000 4 2 Birisi kadın öldürülmüşdür 
Pertivan [Pertuvan] " 400 300 1.000 3.000 15 2 
İznus " 500 250 1.000 2.000 20 0 
Şamkas*Şamhas+ " 500 300 1.000 2.500 6 2 
Kot " 400 300 500 1.000 4 1 
Çaksor " 400 200 500 1.000 5 0 
Armaşık *Armuşin+ " 1.000 1.000 800 1.200 10 0 
İğdeli " 200 200 400 600 10 0 
Koyun Sığır Nakid pâre Liralık eşyâ At Öldürülen İnsan 
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Muşık *Muşih+ Kışlası " 200 50 200 600 5 0 
Muşık *Muşih+ karyesi " 800 300 500 1.500 10 0 
Avındır *Ağundır+ " 500 300 400 1.000 10 2 
Kosor " 1.500 1.000 2.000 12.000 50 2 
Taht " 400 300 200 800 20 0 
Ekitkom " 500 500 300 500 15 2 
Ersinek[Arsenik] 3.000 2.000 2.000 15.000 50 3 
Mirhil " 200 50 500 1.500 10 2 
*İ+ğnaki " 800 400 300 500 10 3 
Nazırva*n+s " 1.000 500 400 800 15 4 
Zadeğrek karyesi" 800 500 500 1.000 12 2 
Vağaver karyesi " 1.000 1.000 700 1.000 15 3 
Dıraskor *Digaskor+ " 400 300 400 600 9 4 
Paykis (?) " 200 50 100 500 4 2 
Balkaya " 0 100 500 1.500 40 2 
Yekûn-ı Umûmî 26.400 19.250 60.200 218.300 590 69 
Ermenilerin Kosor nâhiyesinde öldürdükleri 69 mazlûm ile 26.400 koyun, 
19.250 sığır ve 590 at, 60.200 nakid lira ile 218.300 liralık eşyâ-yı beytiyye ve 
300.000 pot zahîre talan etdikleri tarafımızdan yapılan tahkîkât ile tahakkuk 
etmiş olduğunu mübeyyin işbu mazbatamız i‘tâ kılındı. Fî 1 Kânûn-ı Evvel sene 
[13]36 
Zivart [Zuvart] Karyesinden Hüseyin oğlu Molla İbrahim Oltu'nun Balkaya 
Karyesinden Olur Kâ’im-i makâm-ı Sâbıkı Bahri BOA. HR. SYS. 2878/58 
(Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü). 
 
BARDIZ, KOSOR VE PENESKİRD NAHİYELERİYLE KÖYLERİNDE ERMENİLERCE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN SOYKIRIMA AİT BELGELER 
 
1920 senesi içinde Ermenilerce Bardız ve Kosor nahiyeleriyle köylerine 
uygulanan soykırımda; Kosor nahiyesine bağlı 38 köyün tamamının 
yağmalanması sonucu binlerce hayvan ve nakit paranın gasbedilip beş yüzden 
fazla insanın da perakende şekilde katledildiği ve nahiye civarındaki Toptaş, 
Kelbkor, Lavustan köyleri de yakılarak altı yüz nüfûsunun neredeyse tamamı 
topluca katledilmiş ayrıca Türkiye'ye iltica etmek üzere yola çıkan Kağızman 
eşrafından Bahri Bey ve arkadaşlarına açılan ateşte iki yüz kişinin katledildiği; 
Bardız nahiyesine bağlı on altı köyden 112'si yakılmış ve 139 hâne harab edilip 
913 kişi katledilerek 29 nüfus kız ve geline de tecâvüz edildiği; Kürkçü ve 
Vartanut köylerinde bakılmakda olan aileleri şehit olmuş 125 kimsesiz çocuğun 
da vahşice katledildiği; Peneskirt nahiyesine bağlı 24 köyde de 457 hâne tahrip 
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ve yakılmış, 2832 kişi değişik işkencelerle genelde topluca katledilmiş ve bütün 
bu köylerde binlerce hayvan, eşya ve paranın yağmalanmış olduğu.  
  
Large Scale Massacre Perpetrated by Armenians in the Townships of Bard ı z, 
Kosor and Peneskird and  the Villages Attached to During the massacre 
perpetrated by Armenians in the year 1920 in the township of Kosor and 
Bardız; 38 villages attached to the township of Kosor had been plundered, 
thousands of heads of cattle and cash moneys seized more than five hundred 
persons separately killed besides, the villages of Toptaş, Kelpekor, Lavustan, in 
the vicinity of the said township had been burnt down and about the whole of 
their population en masse killed; had been also shot down and killed a notable 
of Kağızman named Bahri Bey together with two hundred persons 
accompanying him; from villages attached to the township of Bardız 112 
houses had been burnt down, 139 destroyed 913 persons killed 29 girls and 
brides raped; 125 homeless children whose families had been killed, were also 
savagely slaughtered; in 24 villages attached to the township of Peneskirt 457 
houses had been also destroyed and set fire to, 2832 persons tortured and 
killed sometimes en masse, in these villages thousands heads of cattle, goods 
and moneys had been plundered. 7 R. 1339 (19. XII. 1920)  
  
Tahrîrât Kalemi Aded: 549 Kars Leffi: 2 19/12/*13+36  
  
Şark Cebhesi Kumandanlığına Bir seneden beri Oltu'nun Olur kazâsıyla Bardız ve 
Kosor nâhiyeleri halkına Ermenilerin îkâ‘ etdikleri mezâlim ve gasb *ü+ gârât ile 
tahrîbâtını irâ’e eder Oltu Mutasarrıflığı'ndan gönderilen üç nüsha evrâk-ı 
tahkîkıyyenin birer sûreti leffen takdîm kılındığı ma‘rûzdur efendim.  Kars Vâlî 
Vekîli  nâmına  İmzâ  
  
Kars Vilâyet-i celîlesinden şeref-mevrûd 27/11/*13+36 târîh ve 367 numaralu 
telgrafnâmesiyle mübelliğ 1/12/*13+36 târîh ve 648 numaralu tahrîrât-ı 
sâmîleriyle muhavvel Şark Cebhesi Kumandanlığı'nın emirnâmesi mûcebince 
Ermenilerin Arpaçayı garbındaki ahâlî-i İslâmiyyeye yapdıkları mezâlim ve 
tahrîbât hakkındaki yapılan evrâk-ı tahkîkıyyedir. 
1- Kosor nâhiyesine â’id Ersinek *Arsenik+, Ekidkom *Ekitkom+, Kerkilik, 
Hegbesor, Balkaya, Ağundır, Köşk karyelerinin kısm-ı a‘zamı ihrâk ve tahrîb 
edilmişdir. 
2-  Nâhiyeyi teşkîl eden otuz sekiz pâre kurânın eşyâ ve sâ’iresi yağma 
edildiği gibi hayvânâtından otuz bin davar ve on beş bin sığır, beş yüz binek 
hayvânı ve on bin liralık altun pâre ile banknot ve Rus manatı olarak ahâlî 
yedinden, öldürmek maksadıyla(?) gasbedildiği bi't-tahkîk anlaşılmışdır.  



114 
 

3-  Kosor nâhiyesi kurâlarında beş yüzü mütecâviz perâkende sûretiyle 
katli‘âm edildiği gibi nâhiye civârı olan Göle'nin Topta ş, Kelpekor, Lavustan 
karyeleri kâmilen ihrâk ve tahrîb edilmiş ve altı yüz nüfûsdan ibâret olan ahâlî-i 
İslâmiyyesinin erkek-kadın, çoluk-çocuğun bir kısmını hâne içerisine doldurarak 
ihrâk sûretiyle imhâ edilmiş, diğer kısmından genç gelin, kız tefrîk edilerek 
götürmüşler, mütebâkîsi de kurşunla öldürülmüşdür.  
4- Türkiye'ye ilticâ etmek maksadıyla muhâcereten Oltu'ya doğru gitmekde 
olan Kağızman eşrâfından Bahri Bey ve rüfekâsının kırk hâne arabalarıyla 
Penek'in önünde şose üzerinde Ermeniler tarafından top ve makineli 
tüfenklerle ateş açarak iki yüzü mütecâviz efrâd-ı â’ileleriyle berâber katli‘âm ve 
imhâ edilmiş ve ellerinde bulunan üç bini mütecâviz davar ve sığırlarıyla eşyâ ve 
nükûd ve arabaları, öküzleriyle kâmilen yağma ve talan edildiği netîce-i 
tahkîkâtda tezâhür etmişdir 
5- Bu fi‘illerin icrâsı alay kumandanları Mazmanof ve Mirmanof emirleriyle 
çete kumandanlarından Oltulu Kör Artin'in oğlu Moradhan ve Muşlu Pilos ve 
Aşpidros nâm şahıslar tarafından icrâ-yı mezâlime cür’et edildiği tahakkuk 
etmişdir. Sâlifü'l-arz beş mâddeyi hâvî evrâk-ı tahkîkıyye nâhiyenin eşrâf ve 
ahâlî-i mu‘teberânından bi't-tahkîk anlaşılmış olmağla işbu evrâk-ı tahkîkıyye 
bi't-tanzîm tasdîk kılındı. Fî 4 Kânûn-ı Evvel sene *1+336 Kosor Nâhiyesi Müdîri  
Şerîf . 
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Numara: 175  
Oltu Mutasarrıflığı Cânib-i Sâmîsine 1/12/*13+36 târîh ve 648 numaralu acele 
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işâretli tahrîrât-ı sâmîlerinin arîza-i cevâbiyyesidir.  
1-Nâhiyemiz dâhilinde bir seneden berü Ermenilerin yapmış olduğu tahrîbât, 
katli‘âm, ihrâk, gasb *ü+ gârât bâlâdaki cedvelin sütûn-ı mahsûslarında 
gösterilmişdir. 
 2-Nâhiyemizin mensûb olduğu kurâda on altı karye, Ermenilerin ta‘arruzuna 
ma‘rûz kalmış ve bu karyelerden 763 hâneden 139'u harâb, 112'si ihrâk ve 
5.811 nüfûsdan 651'i kurşunla 262'si ihrâk sûretiyle katl ve imhâ edilmişdir.  
3-Kurâ-yı mezkûre emvâl-i menkûlesinden, Ermeniler 7.685 re’s ağnâm ile 
2.035 re’s sığır ve 138.300 kod zahîre ve 161 re’s at ile 940.000 gurûş 
kıymetinde hâne eşyâsını gasbeylemişlerdir.  
4-Vartanut, Kürkçü karyeleri ahâlîsini amele nâmıyla götürerek katletmişler ve 
şühedâ içinde Kürkçü karyesi eşrâfından Salih oğlu Süleyman ve Vartanut 
karyesi eşrâfından Ali oğlu Mehmed ile Mitindir*Mitinder+ karyesi eşrâfından 
Kâmil oğlu Ahmed ile Terpenk karyeli Mehmed oğlu Behlül Ağa dahi dâhildir.  
5-Ermenilerin mezkûr kurâya vâki‘ ta‘arruzlarında yirmi dokuz nüfûs kız ve 
gelinin cebren ırzlarına tasallut ve berâberlerinde götürmüşler hattâ Göreşgen 
karyeli İsmail Ağa'nın kızı dahi bunlar miyânındadır.  
6-Velîleri şehîd edilerek Kürkçü, Vartanut karyelerinde iskân ve i‘âşe edilmekde 
olup Ermenilerin 1 Haziran sene *13+36 târîhinde mezkûr karyelere hîn-i 
ta‘arruzlarında hicrete vakit bulamayan bu öksüzlerden 125 nüfûs çoluk-çocuk 
fecî‘ bir sûretle katledilmişlerdir. 
 7-Â’ile re’îsleri Ermeniler tarafından katledilmiş olan genç ve müsinn 356 avrat 
ile 235 oğlan ve 182 nüfûs kız bî-kes ve bî-vâye kalmışlardır. 
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 8-İşbu fecâyi‘in başlıca îkâ‘ını idâre ve emreden alay kumandanı Mazmanof, 
Mirmanof ile Sivaslı Morad Paşa nâm şahıslardır.  
9- Sâlifü'l-arz sekiz mâddeyi hâvî evrâk-ı tahkîkıyye, nâhiyenin eşrâf ve ahâlî-i 
mu‘teberânından bi't-tahkîk anlaşılmağla bi't-tanzîm takdîm kılınır efendim. Fî 
4/12/*13+36 Bardız Nâhiye Müdîri  Mehmed Derviş   
Oltu Mutasarrıflığı Huzûr-ı Sâmîsine 1/12/*13+36 târîh ve 648 numaralu 
tahrîrât-ı sâmîlerinin arîza-i cevâbiyyesidir. 
1- Olur kazâsının hudûdu dâhilinde ve hâricinde Ermeniler bir seneden beri 
yapmış oldukları tahribât, katli‘âm, ihrâk, gasb ü gârât bâlâdaki cedvelin sütûn-ı 
mahsûslarında gösterilmişdir. 
2-  Olur kazâsına merbût Peneskirt nâhiyesinin yirmi dört köyü Ermenilerin 
ta‘arruz ve zulmlerine ma‘rûz kalmışdır. Bu yirmi dört karyenin sâbık vaz‘iyyeti 
707 hânede zükûr ve inâs olarak 7.366 nüfûs, 10.870 re’s ağnâm, 10.820 re’s 
sığır, 73.500 kile zahîre mevcûd olup bunlardan Ermeniler bir sene zarfında 
topa tutmak ve ihrâk etmek ve katleylemek sûretiyle 262 hâne tahrîb, 195 hâne 
ateşle ihrâk ve bu hâneler derûnunda zükûr ve inâs olarak 1.424 nüfûs 
Müslümanı mitralyöz ve kurşunla, 705 nüfûsu da ihrâk etmek sûretiyle ve 703 
nüfûsu da kama ve balta ile öldürmüşlerdir.  
3-  Bu kurâ emvâl-i menkûlesinden Ermeniler 17.570 re’s ağnâm ve 1.320 
re’s sığır ve 73.200 kile zahîre gasbeylemişlerdir.  
4-  El-hâletü hâzihi bu yirmi dört karyenin 261 hânesi sağlam olup 
köylerinde ve muhâceretde bulunan 4.524 nüfûs kalmışdır. Muhâceretde 
bulunanlar pey-derpey gelmekde iseler de zahîre vesâ’ir emvâlleri ve hâneler 
olmadığından perîşân bir hâldedirler.  
5-  El-yevm Olur'da küşâd edilen öksüz mektebinde 100 garîb, bî-kes çocuk 
bulunmakda olup henüz sebt-i defter edilmeyen yüzden fazla öksüzler de 
nevâhîde derdest-i küşâd bulunan mekteblere yerleştirileceği veyâhûd vilâyet 
ve livâya sevkedileceği Ermeni ve Rumlardan hiç bir ferd olmadığı ma‘rûzdur. Fî 
5/12/*13+36 Olur Kazâsı Kâ’im-i makâmı  
  
BOA HR. HU. 2878/66 
 
ELVİYE-İ SELASE , KARS, ARDAHAN VE BATUM  SANCAKLARINDA 

ERMENİLERİN TÜRKLERE YAPTIKLARI MEZALİM VE GÖÇLER (lV) 
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Elviye-i Selase; Kars Ardahan ve Batum sancaklarının ortak adıdır. 1877-78 
Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 1878’de imzalanan Ayastefanos Anlaşmasına 
göre; Elviye-i Selâse (üç Sancak yani Kars, Ardahan ve Batum Sancakları ile 
Bayezit Sancağı) dört yüz milyon ruble karşılığı savaş tazminatı olarak Rusya’ya 
verilmişti.  

Daha sonra yapılan 1878’de  Berlin Antlaşması ile Bayezit Sancağı Osmanlı 

İmparatorluğu’nda kaldı. 

Şenkaya’nın, o zamanki adıyla Örtülü Köyü’nün bulunduğu bölge Kosor 
Nahiyesine, Kosor Nahiyesi Oltu’ya, Oltu’da Ardahan Sancağına dolayısıyla 
Elviye-i Selâse’ye bağlıydı. 

Elviye-i Selâse, I.Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, 1918 tarihinde imzalanan 
Brest-Litovsk Antlaşması ile tekrar Anavatan’a kavuşmuştur. 

Ruslar, Erzincan Mütarekesi gereğince 1.Dünya Savaşı'nda işgal ettikleri 

Anadolu topraklarından geri çekilince; yerlerine işbirlikçi silahlı Ermeni çeteleri 

geçmiş, bu çeteler Doğu Anadolu ve Elviye-i Selase'de Türk katliamı ve mezalimi 

başlatmışlardı . 
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Mondros Mütarekesi sonrası Türk ordusunun, kendi topraklarını terke mecbur 

bırakılması sonucu müdafaasız ve silahsız Üç Sancak halkı, itilaf Devletleri'nin 

desteğini alan silahlı Ermeni çetelerinin katliam ve mezalimine maruz kalmıştı. 

Ermenilerin Üç Sancak ve Kafkaslarda yaptıkları bu vahşete, 28 Eylül 1920'de 

Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Doğu Cephesi Harekatı ile son verilmişti. 

Böylece işgal altındaki Elviye-i Selase toprakları kurtarıldığı gibi, Ermenilerin 

yaptığı Türk soykırımına da son verilmişti.  

1917 Bolşevik İhtilalı, Rusların daha fazla ilerlemelerine engel olmuştur. 

*1918 yılında Ermeni mezalimi öylesine korkunç boyutlara ulaşmıştı ki; gittikçe 

artan bu Ermeni vahşetleri karşısında Türk Ordusu bu vahşet ve katliama son 

vermek için, 12 Şubat 1918'de askeri harekat yapmak zorunda kalmıştı. 

Ermenilerin 1918 yılında yaptıkları mezalimleri içeren ve 25 Eylüll 1919'da 

Kazım Karabekir Paşa tarafından General Harbord'a sunulan raporda şöyle 

deniliyordu; 

" 1918 Ocak ayı içinde Cephe'den Rusların çekildiği ve yalnız Mütareke 

Heyeti'ne memur Rus Subayları ile Ermeni birliklerinin kaldığı anlaşılıyordu. Her 

taraftan gelen haberler, kurtulup kaçan insanlar; Ermenilerin, korkunç bir İslam 

kırgınına başladıklarını, yağma ve ırza dokunmaların dayanılmaz çabuklukla 

ilerlediğini 

bildiriyordu." 

İlerleyen Türk Ordusu 

karşısında, geri 

çekilen Ermeni askeri 

ve çeteleri masum 

halkı acımasızca 

katletmeye devam 

ediyordu. Bunun 

Üzerine 

Başkumandan Enver 

Paşa, III. Ordu 

Kumandanlığı aracılığı 

ile Rus Kafkas Ordusu 

Başkumandanlığı’na 
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ulaştırılmasını istediği 3 Mart 1918 tarihli tel yazısında; Ermenilerin, rast 

geldikleri her yerde müdafaasız İslam ahaliye canice hareketlerin en adisini 

tatbik de devam ettiklerini; Rus Başkumandanlığı 'nın, bu mezalime son 

vermesini, aksi takdirde galeyana gelen halkın da öç almak için 

ayaklanabileceklerini bildirmiştir. 

General Harbord Heyeti Erzurum'a geldiğinde Cenubigarbi Kafkas Hükümeti'nin 

Mart 1919'da Erzurum'a gönderdiği Hariciye Nazırı Fahrettin (Pirogıu) Bey de 

hala Erzurum'da idi. Bu durum, hem Ermenilerin şimdiye kadar yaptıklarını, 

hem de Hükümeti'nin adını duyurmak için büyük bir fırsat idi. 

Fahreddin Bey, Cenubigarbi Kafkas Hükümeti adına, Ermeni mezalimi hakkında 

otuz altı sayfalık bir rapor ve buna bağlı bir muhtıra hazırlayarak, kendisinin 

başkanlık ettiği, Kağızmanlı Musa, Ardahanlı Hamşizade Rasim, Sarıkamışlı Bekir 

Bey'lerden oluşan bir heyetle, General'in huzuruna çıkmıştır. Fahrettin Bey ,bu 

rapor ve muhtırayı Generale verirken '’tüyler ürpertici bu  zulme kurban edilen 

kadın ve çocuklarımızın bir çoğunun cenazeleri daha toplanmamış, topraklar 

üzerinde yatıyorlar, yol boyu gittiğinizde, kuru toprak üzerinde, güneşin altında 

sefil perişan bir halde Elviye-i Selase muhacirlerimizi de göreceksiniz ve 

acıyacaksınız; 1917'de yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de; İngilizler askeri 

kuvvetle Hükümetimizi dağıttıktan sonra, Kars'a getirdikleri Ermeni çeteleri, 

aynı mezalimi tekrar etmektedirler. Halkın bütün hayvanlarını, yiyecek ve 

eşyalarını ellerinden aldıktan sonra, kendilerini de katlediyorlar’’ diyerek 

Amerika'nın adalet ve merhametini istemiştir. 

Fahreddin Bey'in hatıralarındaki ifadesine göre; sunduğu bu rapor, daha sonra 

Amerika'da yayınlanmıştır. İngilizlerin, Kars'tan çekilerek idareyi Ermenilere 

bırakmaları ve bu tarihlerden itibaren Ermenilerin başlattıkları korkunç 

katliamlar; halkın, Kars ve havalisinden, hatta Erzurum'dan da daha batıya göç 

etmesine sebep olmuştu. Halkın göç etmesine sebep olan başlıca etkenler 

şunlardı: 

1. Ordunun çekilmesinden ve Cenubigarbi Kafkas Hükümeti’nin dağılmasından 
sonra, resmi askeri kuvvetlerden ve onların korumasından mahrum kalan 
halkın, Milis kuvvetleri ile Ermenilere karşı koyması ve bunun da yetersiz 
olması, 
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2. Askeri kuvvet, silah ve cephane açısından üstün olan Ermenileri, İtilaf Devletleri 
özellikle İngilizler koruyorlardı. Oysa, Elviye-i Selase halkının, Türkiye'nin 
korumasından başka, dayanaklarının olmaması, 

3. Ermeni/erin, halkın gözünü yıldırmak için yaptıkları mezalimlerin korkunçluğu 
ve bunların halkın üzerindeki tesirler idi. 

Böylece, Ermeni vahşetleri karşısında canını ve namusunu kurtarmak isteyen 

halk göç etmeye başlamıştı. III. Fırka Kumandanı Halid Bey, hakkında tutuklanıp, 

İstanbul'a gönderilmesi için emir çıkarılmış olan Cenubigarbi Kafkasya 

Hükümeti’nin Hariciye Nazırı Fahrettin Bey'i Tortum'a götürerek; onu, halkın 

göçüne engel olması için Oltu'ya göndermişti. Ermenilerin ve Gürcülerin, 

Ardahan, Göle, Oltu üzerine yürümesi ile halk paniye kapılmıştı. İlk göç 

kafilesine, Tuzla köprüsünde yetişen Fahreddin Bey, onlara göç etmenin 

faydasız olduğunu ve hatta cesaret verici sözler söylemesine rağmen, Ermeni 

katliamından korkan halk, göçte direnmiştir. Tuzla ile Kosor arasındaki mesafe 

insan kitleleri ile dolması, Fahreddin Bey'i endişelendirmişti. 

Kosor'a dönen Fahreddin Bey, Tortum'daki Halid Bey ile görüşerek; hudutlarda 

tedbirler alınarak, halkın Oltu'ya geçmesine engel olmasını rica etmiştir. 

Diğer taraftan, Yarbay Rawlinson, 4 Temmuz 1919'da Kars'taki İngiliz Mümessili 

ile yaptığı görüşmede, Kars havalisine kırk bin kadar muhacirin toplandığını 

öğrenerek; Karabekir Paşa'ya, fenalık ihtimaline karşı, tetkik için Kars'a 

gideceğini bildirmişti. 

Bu göçlerin önlenememesi, Elviye-i Sellise'de Türk nüfusunun azalacağı 

endişesini yaratmıştı. 

9 Ekim 1919’da, Xl. Fırka Kumandanı Cavit Bey'den XV. Kolordu Kumandanı, 

Karabekir'e gönderilen raporda; "Cenubigarbi Kafkas Hükümeti Milli Kumandam 

Mehmed imzalı mektupta; hicretin önü alınmadığı takdirde, İslamlar ekseriyeti 

kaybedecektir. Ba'dema hicret edeceklerin hududumuza kabul edilmemesi" 

bildirilerek, duyulan endişe dile getirilmiştir. 

Karabekir Paşa'nın 14-15 Ekim 1919'da Milli Müdafa Vekili'ne gönderdiği şifrede 

de; "...Iğdır havalisinde Ermenilerin yaptıkları bu mezalimden Bardız'da 

hududumuza İki yüz elli hane iltihak etmiştir.’’.. diyerek, göçlerin hala devam 

ettiği bildirilmiştir. 
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Ermeni mezalimi ve vahşeti karşısında, telaşe kapılan halkın göçü, Hükümet'i 

tedirgin etmekteydi. Çünkü halkın göçü, Elviye-i Selase'deki Türk nüfusu 

azaltacaktı. Zaten Ermenilerin de istediği bu idi. Fakat, göçlere yine de engel 

olunamamaktaydı. 

Elviye-i Selase halkının bu feryatları, Azerbaycan'a kadar ulaşmıştı. çünkü, 

Ermeni mezaliminden kaçan halkın bir kısmı, Anavatan'a sığınırken; bir kısmı da, 

Azerbaycan'a sığınmıştı. Edinilen bilgiler Üzerine, Azerbaycan Hükümeti Dışişleri 

Bakanı Han Hoyski tarafından, Ermeni  Hükümeti Dışişleri Bakanlığı'na hitaben, 

bir protesto notası verilmişti. 

Sözü edilen notasında; "... bu gibi vahşice ve korkunç davranışlara son verilmesi 

hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını, Hükümet’im adına rica eder; yoksa 

doğacak olan sorumluluğun Ermenistan Hükümeti'ne ait olacağını da bildiririm" 

denilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa da, bugün şiddeti ile devam eden Ermeni Mezalimini, 

Heyet-i Temsiliye adına "Düvel-i Mütemeddine" yani Medeni Devletlere, Mart 

1920'de gönderdiği şu telgrafla protesto etmiştir.; 

Ermenilerin, 1919-1920 yıllarında Kars ve Erivan İlleri’nde yaptıkları mezalimler 

hakkında, Doğu Cephesi Kumandanlığı’nın hazırladığı rapora göre, bu 

mezalimlerden bir kaç örnek; 

Göle'nin Lavustan, Gedik, Toptaş, Kelpikör, Esenbogaz vs. köylerinde 800 kişiyi 

evlere doldurarak yakmışlar, beraberlerinde de 25 kız ve gelini götürmüşlerdi. 

Oltu'nun Olur ilçesine bağlı Pertuvan, Hanımkomu, Kaban, Tecerek vs. toplam 

24 köyde 2832 kişi Ermeniler tarafından kurşunlanarak, balta ile parçalanarak 

veya yakılmak suretiyle öldürülmüş, hayvan ve eşyaları yağma edilmişti. . 

Gürcü Hükümeti ile yapılan siyası görüşmeler sonucu 21 Şubat 1921'de Ardahan 

ve Artvin resmen Türk topraklarına katılmıştı. Elviye-i Selilse'de ilerleyen Türk 

Ordusu, 9 Mart'ta Batum'a girmişse de 16 Mart 1921'de Ruslarla yapılan 

Moskova Anlaşması şartları gereğince Batum, Gürcistan'a bırakılmıştı. 

Böylece; Türk Ordusunun 28 Eylül 1920'de başlayan Doğu Cephesi Harekatı ile 

Ermenilerin Elviye-i Selase bölgesinde Türklere uyguladıkları mezalim ve 

soykırıma da son verilmiştir. 
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Ermeni mezaliminde batıya kaçan bölge halkı, taşınabilir mallarını yanlarına 

alarak kağnı arabaları ile haftalarca  ve aylarca Anadolu içlerine göç etmişlerdir. 

Sivas’tan itibaren uygun gördükleri ve şartlara göre çeşitli illere dağıldılar. 

Yollarda çok acı çektiler. Yaşlılarını  ve çocuklarını kaybettiler. Her biri 

Anadolu’nun bir yerine yerleşti. Bazıları, terk ettikleri yerler Türk topraklarında 

katıldığında geri döndüler. Bazıları ise dönemediler. Anadolu’nun hangi iline 

giderseniz gidin mutlaka ama mutlaka Ermeni mezaliminden kaçanlardan 

birçoğunun torunları ile karşılaşabilirsiniz. Antalya-Manavgat İlçesinde bir köyü 

ziyaret ediyorduk. Yaşlı bir adam benim nereli olduğumu sordu. Erzurumlu 

olduğumu anlayınca gözleri doldu. Anlatmaya başladı; ’’Dedem Ermeni 

zulmünden kaçmış, ta buralara kadar gelmiş, bir gece vakti Manavgat’ın 

bataklık bir alanında kötü anlar geçirmiş, sonrada bu köye yerleşmiş’’ dedi. Bu 

göçler sırasında Kırşehir’in bir çok köyüne kadar gelebilmiş ve oralara yerleşmiş 

bir çok muhacir torunu olduğu biliniyor. Bazıları geldikleri yerlerle irtibat 

kurarak, oradaki akrabalarını bulmuşlar, gidip geliyorlar.  

Göç eden bir muhacir ailesi kağnı arabası ile geceleyin Karacaören Köyü’nün 

bulunduğu düzlükte ilerlerken biri kız diğeri erkek iki çocuktan erkek olanı  

arabadan düşer. Fark edilmez. Köylüler sabahleyin tarlada ekinler arasında bir 

çocuk bulurlar. Çocuğa bakıp büyütürler. Delikanlı olur. Evlenir. Çoluk çocuk 

sahibi olur. Batıya giden babası, annesi ve kız kardeşi  Ankara’ya yerleşir. Yıllar 

sonra babası ve annesi ölür. Kız kardeşi Ankara’dadır. Her ikisi de bir kardeşinin 

olduğunu bilmektedir. Sonraki yıllar bir tesadüf eseri buluşurlar. 

*ELVİYE-İ SELASE , ÜÇ SANCAK (KARS, ARDAHAN VE BATUM)'DA ERMENİLERİN 

TÜRKLERE YAPTIKLARI MEZALİM. Dr, S. Esin (DERİNSU) DAYI 

EŞEK MEYDANI GEÇİDİ                                                                                         

Daha öncede bahsedildiği gibi doksan üç harbi olarak 

bilinen 1877-1878  Osmanlı –Rus Savaşı sonunda 

imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile  savaş tazminatı 

olarak Kars, Ardahan, Batum  Rusya’ya bırakıldı. Kars ve 

Ardahan’a bağlı bölge kırk yıl süreyle Rus yönetiminde 

kaldı. Yöre Rus yönetiminde iken,Ruslar, bölge ile Rusya 

arasında ulaşımı sağlamak için yeni yollar yaptı.  *İki 

önemli askeri yoldan biri Borjomi Darboğazı, 
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Archarisdzgali ve Akhaltzikhe üzerinden, diğeri de Artvin-Ardanuch-Ardahan 

üzerinden Batum’u Kars’a bağladı. Ayrıca Akhaltzikhe'den Kura vadisine 

Ardahan'dan Merdenik'e kadar bir başka askeri yol inşa edilip Kars ve Oltu'ya 

çatal atıldı ve bu yollar sınır 

bölgelerinin batı ve merkezi kesimine bağlandı. Böylece Ruslar, Gürcistan 

Boğazı üzerinden Narman ve Oltu’ya kadar bir yol döşediler. Bu yollardan birisi, 

belki de en önemlisi Ardahan’ı Oltu’ya bağlayan kara yoludur. Oltu’dan 

başlayıp, İsrailin Düzü,  Penek, sonrada Erdavut Dağı’na bitişik Penek Gediği’ni 

takiben  Eşek Meydanı Geçidini aştıktan sonra Merdinik (Göle) üzerinden 

Ardahan’a, oradan da Rusya içlerine kadar uzanır. Zuvart (Yoğurtçular) köyü ile 

Penek Gediği arası dik yamaçlıdır. Pelit (meşe) ve diğer çalılıklarla kaplıdır. 

Çalılıklar erozyonu ve yolun bozulmasını  önlemiştir.Bu nedenle Ruslar 

tarafından yapılan ve halen ‘’Kral Yolları’’diye anılan virajlı yollar uzun yıllar  

kullanılmamasına rağmen kaybolmamış, varlığını korumuştur. Daha sonraki 

yıllarda yolun güzergahı değiştirilerek, Penek Çayı’nın aktığı derin vadiden 

açılarak Karınca Düzlüğü’nden Göle’ye bağlanmıştır.   
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Eşek Meydanı, adından da anlaşılacağı gibi yaklaşık üç kilometre eninde ve 

boyunda bir meydnadır,düzlüktür. Kuzeyi boyunca yüksek dağ uzantısı, 

güneyinde ise Gülveren yaylasının olduğu yükselti bulunur. Doğu  tarafı  geniş 

tabanlı vadi ve ilerisindeki düzlüklerle Göle ve Ardahan’a, batısı derin vadi ile 

Gülveren’e uzanır. İki akarsuyun, yani Çoruh’la Kura Çayı’nın doğduğu yerdir. 

Düzlüğün doğusundaki çayırlık alandan doğan kaynaklar vadi boyunca 

beslenerek Kura Çayı’na, batısındaki kaynaklar birleşerek Gülveren Vadisi 

boyunca ilerler, Penek Çayı ile birleştikten sonra Çoruh’un bir kolu olan Oltu 

çayına karışır. 

Simizar öyküsünün yaşandığı Eşek Meydanı hakkında kulakta kulağa gelen bir 

takım söylentiler vardır. 1917 yılında Rusya’da Bolşevik ihtilalı olunca, Ruslar 

bölgeyi Ermeni Çetelerine bırakıp terk ederler. Kazım Karabekir Paşa, 

komutasındaki Birinci Kafkas Türk Kolordusuna bağlı birliklerin katılımı ile 

Ermeni çeteleri temizlenerek, 7 Nisan 1918 tarihinde Şenkaya kurtarılır. 

Anlatılan odur ki, Türk ordusu tarafından sıkıştırılan Ermeni çeteleri ve onların 

işbirlikçisi olan diğer Ermeniler’den kurtulanlar ve kaçmaya fırsat bulanlar 

taşınabilir zenginliklerini (değerli eşya, altın, para vs.) yanlarına alarak doğuya, 

yani Rusya’ya doğru kaçmaya başlarlar. Kral yollarını kullanan Ermeniler 

zenginliklerini beraberlerinde götürmeye fırsat olmadığını görünce, Gülveren 

Vadisinde, ilerde gelir alırız düşüncesi ile engebeli ve sık ormanlık alanda bir 
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yere gömdükten sonra kaçmaya devam ederler. Saklananların akıbetinin ne 

olduğu halen bilinmemektedir. *Melih Özdil tarih sayfası. 

SARIKAMIŞ HAREKATINDA KUZEY HAREKATI DESTEK BİRLİĞİ 

1914 Yılı Aralık ayında başlayan Sarıkamış Harekat Planının bir parçası olan 

lX.Kolorduya bağlı birliklerin amacı ; 

Oltu,Penek,Akşar (Kosor) yolunu katip ederek buralardaki Rus kuvvetlerini 

temizledikten sonra Ersinek (Ormanlı) Köyü civarından Allahuekber Dağını 

aşarak Sarıkamış’ta bulunan Rus Ordusunu arkadan vurmaktı. Ersinek üzerinden 

Allahuekber Dağını aşmak için 

başlatılan Sarıkamış Harekatında 

X.Kolorduya bağlı 92.ve 93.Alaylar 

Ersinek üzerinden Allahuekber 

Dağını aşarken ,bu harekata destek 

olmak amacıyla Penek’te 31. 

Tümen’den ayrılan ‘’Kuzey Harekatı 

Destek Birliği’’, Rusları takip ederek 

Göle’ye gittikten sonra Susuz’a 

doğru yürüyüp Rusların yolunu 

kesmekle 

görevlendirilmişti.Penek’te 

31.Tümendan ayrılan ‘’Kuzey 

Harekatı Destek Birliği’’ Yoğurtçular 

Köyünü izleyerek, Barik (Özyurt) 

,Yoğurtçular (Zuvart) Köyü ile Barik 

Köyü arasındaki Kral yollarını takip 

ederek Erdavut Dağının batı yamacındaki Penek Gediğini aştıktan sonra İznos 

(Gülveren üzerinden) Gencali,Boğaz Dere yolunu izleyerek sabah doğru Eşek 

Meydanına varılır. Yöreyi iyi tanıyan kişiler (kılavuzlar) eşliğinde Eşek 

meydanına varan Konvoy fırtına ve tipiye fazla maruz kalmadan, Eşrefin Boğazı 

denilen yere intikal ettirilip, orada hazırlanan tesislerde Ordugâh kurularak 

dinlenmeye geçilir. Bu düzlüğün az ilersinde Kuzey,Güney be Batısı rüzgarlardan 

korunaklı bir vadidir.Ertesi gün sabahın erken saatlerinde etraf köylerden (Barik 

Soğmun, İznos, Şamkas, Armişen vs.) kazanlar dolusu sıcak (kavurma,haşıl) 
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yemekleri , sırtlarında çuvallar dolusu ekmek ve de askerlerin soğuktan 

korunmaları için yün çorap, kazak, sergi, cecim getirmişlerdi. 

 Moladan sonra yollarına devam eden Kuzey Harekatı Destek Birliği ertesi gün 

Köşk Köyünün kuzeyindeki Kaymak Dağı’nda mola verdi ve ardından Göle’nin 

hemen batısındaki Karınca Düzlüğü’ne kadar ilerledi.İstanbul’dan gönderilen 

Alman Stange Bey komutasındaki 8.Alay ve Yakup Cemil Komutasındaki gönüllü 

grubu (Teşkilat-ı Mahsusa) Artvin -Ardanuç üzerinden ilerleyerek Ruslardan 

Ardahan’ı aldı.Fakat elinde tutamadı.Kuzey Harekatı Destek Birliği Stange Bey 

komutasındaki 8.Alay ile bir temas kuramadı ve daha sonra Rus (Kalitin’in) 

kuvvetleri tarafından geriye doğru sürüldü ve aynı yoldan Oltu’ya geri 

döndü.(Resim Melih Özdil'den alıntı) 

ERMENİLERİN MEZALİM YÖNTEMLERİ 
 

 
 
*Bağlı insanlar balta ile doğranmıştır.  
Topluca hamama doldurulmuş ve yakılmıştır. 
İnsan uzuvları kesilmiş ve hakarete uğramıştır. 
İnsanlar canlı veya ölü iken kuyulara atılmıştır. 
Eller ve ayaklar bağlı surette yüksekten atılmışlardır. 
Eller arkada tel ile bağlanmış ve sonra kurşunlanmıştır. 
Vücudu süngü ile delik deşik edilmiş ayrıca gözleri oymuşlardır.  
İnsan canlı olarak çuvala konulmuş ve at arkasında sürüklenmiştir. 
Halk meydanda duvar diplerine toplanmış, mitralyöz ile biçilmiştir. 
Balta ile kafatasına vurup beyin akıtmak ya da tanınmaz hale getirmek,  
Yollarda çalıştırılmak, kar kürümek, bahanesi ile bölge dışında gizlice 
katledilmiş. 
Karanlık mereklere insanlar doldurulmuş, tutuşturulmuş manda öküz veya at 
içeri sokulmuştur. 
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Halk, evlerin ikinci katına alınmış, merdiven yıkılarak aşağıdan tutuşturulmak 
suretiyle yakılmıştır. 
Eller ayaklar bağlı, ağızlar tıkalı vaziyette yere yatırılmış insanın, üzerine ot 
dökülmüş, manda veya öküz gezdirilmiştir.  
“Osmanlı parayı severdi” deyip, insanın iki kalçasına satırla pantolon cebi açmak 
ve öylece bırakmak. Ağaç budar gibi parmak, kol, bacak kesip bırakmak.  
Toplu katliam sonrası cesetler arasında yaşayan var ise, meydana çıkarmak için 
Türk askeri kıyafetine girerek ezan okunmuş, katliamı bu şekilde 
sonlandırmışlar.  
Kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar çivilenmiştir.  
Çocuklar ve kadınlar kazıklanmış ve sofra başına oturtulmuştur. 
Çocuklar, iki ata bağlanarak parçalanmış ve topluca ortaya yığılmıştır. 
Kadınların, ziynet eşyasını alırken, parmak bilek kesmeyi tercih etmişler  
Hamile kadınların karınları deşilmiş ve bebekleri süngüde teşhir edilmiştir. 
Kadın, çocuk ve ihtiyarlar mereklere (samanlık) doldurularak ateşe verilmiştir. 
Yedi yaşından itibaren, kız-kadın yanında götürdüklerine günlerce tecavüz 
etmişler.  
Çocuklar doğranmış, etlerinden yemek yapılmış ve ailelerine zorla yedirilmiştir. 
Gebe kadınların karnından çıkardıkları bebeklerini süngüleri ucunda teşhir 
etmiş, bebekleri analarının gözü önünde kuzu boğazlar gibi kestikleri, tandırda 
pişirdikten sonra analarına yedirmek için zorlamışlardır.  
Yatalak hasta ve yaşlı insanları çiğneyerek öldürmüşlerdir. 
*Yalanguz Mankurt. 

ERMENİ MEZALİMNDE KAÇAKAÇLIK 

 İNSANLARI YERİNDEN YURDUNDAN EDEN AH ŞU KAÇAKAÇLIK! 

l.Dünya Savaşı  sonunda Osmanlı Devletinin yenilmesi, Rusya’nın, Bolşevik 

Devrimi nedeniyle 40 yıl hüküm sürdüğü bölgeyi (Elviye-i Selase-Üç sancak: 

Kars, Ardahan, Batum) terk etmesi, batılı emperyalist güçlerin de kışkırtması ve 

maşa olarak kullanması sonucu sözde Ermeni Devleti kurma hayallerine kapılan 

ve ‘’Kan dökmeden hürriyet elde edilemez” sloganı ile işe başlayan Ermeni  

Komitelerini (Hınçak-Taşnak-Ermenekan vs) adeta çıldırtmıştır. Ruslar geri 

çekilirken silahlarını Ermenilere bırakırlar. Bırakılan bu silahlarla sözde ‘’Ermeni 

Devleti’’ kurma hevesine kapılan Ermeni çeteleri bölgenin Müslüman ve Türk 

nüfusunu eritmek ve ortadan kaldırmak için inanılmaz mezalimler yapıyor, 

karşılarına  çıkan ne varsa yakıp yıkıyor, ateşe veriyor, yağmalıyor, direnen ve eli 

silah tutanları topluyor ve katlediyorlardı. Sadece yaşlı, kadın ve çocuklardan 

ibaret nüfus kalmıştı. Çeşitli nedenlerle katliamdan kurtulanlar çareyi kaçmakta 
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aradılar. Katliamlardan kurtulan halk  ‘’Kaçakaçlık’’ diye bilinen toplu göçlere 

katılıp Türkiye’nin iç kesimlerine doğru kaçmışlardır. 

Daha öncede değinildiği gibi Ermenilerin ve Gürcülerin, Ardahan, Göle, Oltu 

üzerine yürümesi ile halk paniğe kapılmıştı. İlk göç kafilesine Tuzla köprüsünde 

yetişen Fahreddin Bey, onlara göç etmenin faydasız olduğunu söylemesine 

rağmen, Ermeni katliamından korkan halk, göçte direnmiştir. Tuzla ile Kosor 

arasındaki mesafenin insan kitleleri ile dolması, Fahreddin Bey'i 

endişelendirmişti. 

Kosor'a dönen Fahreddin Bey, Tortum'daki, Halid Bey ile görüşerek; 

hudutlarda tedbirler alınarak, halkın Oltu'ya geçmesine engel olmasını rica 

etmiştir. İşte bu ortamda, bütün bölge halkı olduğu gibi, Karabey’in oğulları; 

Mahmut Ağa, Salih Ağa, Reşit Ağa, Ömer Efendi, Hasan Ağa, Binbaşı Ağa ve 

Süleyman Ağa da göç kafilesine katılırlar. Oltu yakınlarına (Tuzla’ya) kadar 

giderler. Hasan Ağa’nın arabasının mazısı kırılır. Oltu’ya giderek mazı alırlar. 

Fahrettin Beyin telkinleri sonucu olmalı ki, Mahmut Ağa, Salih Ağa, Reşit Ağa, 

Ömer Efendi geri köye dönerler. Hasan Ağa’nın dört kızı vardır. Kardeşlerine 

‘’ben o yüze (Şenkaya yöresinde Olur’a  o yüz derler) gider, bir tarla icarlar 

geçinirim’’der (N.Günel). Öyle de yapar. Diğer iki kardeş, Binbaşı ve Süleyman 

Ağa da Tortum’un Zıhek Köyüne giderler (Tortum Şelalesindeki Balıklı Köyü). 

Halen orada yaşamaktalar. 

Kaçakaçlık’ta, varsa kağnı arabasını, taşınabilir birkaç değerli eşyasını alan 

kafileye katılıyor, belki kurtulurum diye batıya doğru göçüyorlardı. Kurtulurum 

ümidiyle yollarına devam edenlerin görüntüsü tam bir mahşer görüntüsü. Yöre 

ifadesiyle ‘’herkes kendi derdine düşmüştü.’’  

‘’Kaçakaçlık’ı ’’gören yaşlı bir nine anlatmıştı: 

‘’Kafileye iki çocuklu bir gelin de katılmıştı. Ermenilerce kocası ve yakınları  

öldürülmüştü. Tek başına kalmıştı. Gelin çocukların ikisini birden taşıyamıyordu. 

Çocukların birini kucağına alıp bir müddet götürdükten sonra oraya bırakıp, geri 

dönüyor. Tekrar ikinci çocuğu alıp öbürünün yanına bırakıyor. Böyle böyle 

götürerek yoluna devem ediyordu. Annelik güdüsünün verdiği güçle çocuklarını 

taşıyıp Ermeni zulmünden kurtarmıştı.’’ 

Nine yine şöyle anlatmıştı: 
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‘’Bir gelinle kayınpederi kafileye katıldı. Gelin genç ve güzeldi. Üzerinde takıları 

vardı. Kocası Ermeniler tarafından öldürülmüştü. Ermeniler, gençleri ve eli silah 

tutanları toplayıp öldürüyorlardı. Genç ve güzel kadınları da dağlara kaldırıp 

tecavüz ediyorlardı. Başlarına neler geleceğini bilmeden yolculuklarını devam 

ediyorlardı. Her an karşılarına Ermeni çeteleri çıkarabilir, gelini ellerinden 

alabilirdi. Coşkun akan bir derenin üzerindeki köprüye varınca ’’Gelinimi 

Ermeniler alacağına, temiz olarak dere alsın’’ diyerek köprüden dereye itekledi. 

Gelin suya kapılıp sürüklenerek gözden kayboldu.’’ 

ERMENİLERİN OLTU BÖLGESİNE TAARUZLARI,ALINAN TEDBİRLER VE KARŞI 

TAARRUZ (o tarihte Örtülü adında bir köy olan Şenkaya ve yöresi Oltu’ya 

bağlıydı) 

A.DOĞU CEPHESİNİN SOL KANADINDA ERMENİ TAARUZLARI 

Sol kanat yakınlarında Oltu ve Bardız yakınlarında  15 Nisan 1920 den 

sonra,Ermeniler bir hakarette bulunmamış ve daha çok Kızılordu’nun 

Azerbaycan’ı işgali,Ermenistan sınırları üzerinde görülmesi ve Kervansaray’da  

tecavüze geçmesi üzerine o taraflara önem vermişlerdi.Fakat Mayıs 1920 

sonlarında Ermeniler Sovyetlerle mütareke antlaşması üzerine Zengezor ve 

Kervansaray  bölgesinde serbest kalan  kuvvetlerinden faydalanarak Nahcivan 

ve Aras bölgelerinde olduğu gibi ,Oltu  ve Bardız bölgelerinde de faaliyete 

geçtiler. 

1.Oltu ve Bardız bölgelerinde askeri durum (17 Haziran 1920) 

a.Türk kuvvetleri (Kroki:14)  

Bölgedeki Türk kuvvetleri ;Dört Milis Taburu,bir süvari bölüğü,iki top,bir 

makineli tüfek takımı Oltu Müfrezesinde iki piyade taburu,Sermat Bey ve 

Mehmet Bey  Milis Birlikleri,iki top,Bardız Müfrezesinde olmak üzere şu 

tertipdeydiler: 

1.Oltu Müfrezesi: 

(1). Ve 2.Milis Taburları Avunder Yaylası –Çöltepe-Tetirkoş hattında;3. Ve 

4.Milis Taburları ve Müfreze Karargahı iki toplu batarya ve makineli tüfek takımı 

Kosor’da; Müfreze Süvarisi,27 atlı Avunder’de,15atlı  Muşeh (Mışıh) ‘te. 

(2). Bardız Müfrezesi: 
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Bardız Milis Bölükleri (Sermer Bey Milisleri),Verişan batı sırtlarında;Akçakale 

(Mehmet Bey) Şura kuvveti 70 kişi,Allahüekber Dağları doğsunda Emirhan-

Karakale hattında:.Alay (800 kişi)dört top,ve bir süvarı kuvveti,Merdinik (Göle) 

ve bunun kuzey batısında  Oltu Müfrezesinin ileri hatlarıyla temasta;Bir kısım 

kuvveti de Allahüekber Dağı Doğusunda Akçakale ve Bardız Şura Kuvvetleri ile 

temasta;200 kişilik  bir kuvvette  Çambar (Çamdar) ve Ayıderesi civarında. 

2-Merdinik (Göle) ve Bardız bölgelerinde Ermeni Taaruzu (Kroki:14) 
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a.Merdinik bölgesinde: 

Ermeniler 19 Haziran 1920 sabahı 1.Ermeni Alayı kuvvet çoğunluğu ile Tetirkoş 

istikametinde taarruz ederek Oltu Mili Kuvvetlerini geri attılar.Bu durum 

üzerine ihtiyatta bulunan  Tortum Taburu (4.Tabur) ile İznos (Gülveren) Yaylası 

ve Narman Taburu (3.Tabur) ile de Muşeh (Mışıh)  Yaylası tutulmuştu. Geri 

çekilen Oltu Taburlarında  toplanan kuvvetle Koçuk Kışlağı ve Penek Kaymakamı 

İzzet Bey’in 50 piyade ve 20 süvarisiyle Arsenek (Ersinek) Yaylası tutuldu 

(Kroki:14). 

b.Bardız Bölgesinde: 

18 Haziran1920’de Ereni Kuvvetleri  Oltu Müfrezesi  cephesine taarruza 

hazırlanırken  miktarı tespit edilemeyen bir kısım kuvvetlerle de Allahüekber 

dağı istikametinde  Mehmet Bey komutasındaki Akçakale Milis Müfrezesine  

taarruzla Allahüekber Dağını işgal etmiş ve bu müfreze Örtülü (Şenkaya) 

Yaylasına  çekilmek zorunda kalmıştı. 

Yine 18-19 Haziran 1920’de düşman bir kısım kuvvetleriyle de Sarıkamış 

batısında Divik-Yedikilise istikametinden Verişan  batısındaki sırtlarda bulunan 

Sermet BeyMilis Müfrezesine ,diğer bir kuvvetle de Sırtbasan Tepelerinin 5 

kilometre kuzeyindeki Köroğlu üzerinden Akmezar Dağı’nda bulunan Teğmen 

Naci Müfrezesine baskın şeklinde taarruz ederek Verişan Köyü ile Akmezar 

Dağı’nı işgal ettiler. 

Bardız’da bulunan 29.Alaydan Teğmen Süleyman komutasındaki 50 mevcutlu 

bir piyade bölüğü ,Akmezardan çekilen  Teğmen Naci Müfrezesi’ni  takviye için 

Çakırbaba Dağı (Çilhoroz Dağı)  kuzeydoğusuna gönderildi.Bu suretle Akmezar 

Dağı’nı tutmuş olan 200 mevcutlu Ermeni kuvveti geri atılmış oldu. 

Verişan Köyü batı sırtlarına çekilen  Sermet Bey Müfrezesi de ayrıca yüzbaşı 

Latif komutasında Bardız’dan gönderilen  iki piyade ve  bir makineli tüfek 

bölüğünden kurulu bir kuvvetle takviye edilmiş, bu kuvvet Allhüekber Dağı’nın 

güney sırtlarındaki Ermeni’lere taarruz etmiş ve 50 ölü verdirerek geri atmıştı. 

( Kaynakça:Gnkur.Harb Tarihi D.Arşiv No:6/2960.Dosya No:2) 
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OLTU BÖLGESİNDE 9.KAFKAS TÜMENİNİN KARŞI TAARRUZU 

Türk birlikleri şimdiye kadar kendi mevzilerinde Ermeni taarruzlarını 

karşılamışlar ve alınan emir üzerine hiçbir karşı taarruzda bulunmamışlardı.Oltu 

Cephesi’ni sol kanadından zorlayarak cepheyi yıkmaya çalışan Ermeni’lere bir 

darbe indirmenin  gerektiğini kabul eden   9.Kafkas Tümeni  Komutanı Yarbay 

Halit ,Doğu Cephesi Komutanlığına yaptığı teklifte (Özet olarak): 

‘’Ermenilerin kuvvetimiz bulunmayan Tavusgert’i işgali,buradan Oltu 

Müfrezesi’nin sol kanadına taarruz edeceklerini gösterir.  

Ermenilere bu üstünlüğü vermemek için ,Kireçligöl Dağı’nı işgal ederek bu dağla 

Baskot dağı’na dayanarak ,Penek kuzeyindeki Pertuvan istikametine  taarruzla 

Ermenilere misilleme zamanının geldiğini’’ belirmişti. 

Bu teklifi alan Doğu Cephesi Komutanlığı,Ermenilerin Bardız ve Oltu 

Cephelerinde Özellikle Penesgirt ve Olur taraflarında süreli tecavüzlerde 

bulunmalarına sol kanadı tehdit etmelerine karşı onlara iyi bir ders vermek 

lazım geldiğini kabul etmiş ve 9.Kafkas Tümeni Komutanlığı’na 1 Eylül 1920’de: 

‘’Ermeniler ,Penesgirt Çayı batısındaki köylere tecavüze devam 

etmektedir.Bunlara orada iyi bir ders vermek lazım geliyor.Seçme ve gürbüz 

erlerden bir müfreze teşkil edilerek ve gerekirse bunlara Levis makineli tüfeği 

de verilmesi ve Ermeni tecavüzlerine misillemede bulunulması,baskına 

uğratılmak suretiyle faaliyetlerinin önlenmesi çok uygun olur.’’emrini 

vermişti.Doğu Cephesi Komutanlığı’nın yukarıdaki emrini alan 9.Kafkas Tümeni 

Komutanı aşağıda açıklana taarruzu düzenledi: 

1.9.Kafkas Tümeni’nin karşı taarruz planı: (Kroki:18): 

1.Ermen Alayı’nı muharebe dışı etmek için ,bu alayın büyük kısmının bulunduğu 

Karataş bölgesine karşı başlangıçta savunmada kalmak,asıl kuvvetle  Baskot 

dağı üzerinden taarruza geçerek ,Berdik bölgesinden sonra kuzeye ,Pertuvan’a 

doğru hareketle Ermeni büyük kısmının gerisine düşmek  ve bu hareketi 

cephenin kuzey kesimindeki kuvvetlerin (Köprubaşı Müfrezesi’nin) yapacağı 

taarruzla  birleştirip Ermeni kuvvetlerini kıskaç altına almaktı. 

2.Taarruz emri: 
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12-13 Eylül 1920’de yapılmasına kara verilen bu taarruz için 9.Kafkas Tümeni 

Komutanlığı’nca şu emir verilmişti: 

’’1.Düşman,İsmail Dağı (Baskot Dağı)-Yukarı Merinis,Akçala Kışlağı-Karataş-

Eğrikilise-Penegirt Çayı hattındadır. 

2.Oltu Müfrezesi Pertus’un kuzey batısındaki boyun noktası-Kotik –Cakos-Oltu  

ÇAYI BATISI-Penegirt Çayı hattındadır. 

3.Düşmanın mevzilerini zapt etmek üzere hazırlık mevziinde bulunan Oltu 

Müfrezesi Birlikleri ,13 Eylül  1920 saat 02.30  ‘da aşağıda gösterilen şekilde 

taarruz edecektir: 

a.29.Alayın 3.Taburu,İsmail (Baskot ) Dağı’ndaki düşman mevzilerine baskın 

şeklinde taarruz edecek ve iki bölüğü ile Kerkilik Yaylasını kuşatmak üzere 

Kerhaluk Köyü üzerinden Penek –Merdinik (Göle) şosesini kesecek ve Merdinik 

,Libi istikametinde keşif kolları sürecektir.Tabur,Penek doğusundaki tepeyi bir 

kısım kuvvetle tutacak ve diğer kuvvetlerin taarruzunu kolaylaştıracaktır. 

b.29.Alayın 1.Taburu Merinis-Akazor-Berdik doğusundan geçen ve şoseye 

kavuşan yol üzerinden Berdik ve Berdik’in batısındaki düşmanı kuşatacak 

şekilde taarruza geçerek Alicik’in güney batısındaki tepe-Balkaya-Tecerek 

istikametinde ilerleyecektir. 

29.Alayın 2.Taburu ise ,Berdik batısındaki tepeden Alicik kuzey batısındaki 

Karataş Dağı-Susuz Dağı –Pencerut istikametinde ilerleyecektir.1.ve 

2.Taburların ,Penek Çayı güney ve sonra kuzey tarafında irtibat ve işbirliği 

yapmaları lazımdır. 

c.Bu taburlar ,Penek Penek Çayı’nın kuzeyine geçer geçmez 8.Alayın 

1..Taburu,bulunduğu mevzilerden Kantek doğusundaki t geçecektir.Tepeye 

taarruza geçecektir.Bundan sonra 29.Alay’ın 2.Taburu ile birlikte Karataş kuzey 

doğusundaki Susuz-Pancerut istikametinde ilerleyecektir. 

d.29.Alayın 3.Taburu ihtiyat olarak ,İsmail Dağı’nda bir bölük 

bulunduracaktır.8.Alayın.3.Taburu ,taarruz edecek kuvvetler Penek Çayı’nın 

kuzeyine geçtikten ve hakim noktaları aldıktan sonra,sahra bataryasının yanına 

gelerek ,bu batarya ile birlikte emrine girecektir. 
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e.Asıl taarruz kuvvetleri ile Köprübaşı Müfrezesi arasındaki ara hattı Susuz Dağı-

Tecerek hattı olup ,bu hat güneyden kuzeye doğru ilerleyecek kuvvete aittir. 

f.İki nizamiye bölüğü 28.Alayın 1.Taburu’ndan bir makineli tüfek takımı ve bir 

topla takviyeli Köprübaşı Müfrezesi Karakale’deki düşmana Eğrikilise –Karakale 

istikametinde ,fecirle beraber,baskın şeklinde taarruz edecektir.Bu müfreze 

ortalık ağardıkta sonra Penek-Pancerut yolunu ,Karakale güneyindeki Susuz 

Dağ’nı tesirli top ateşi altına alacak ve Pancerut yolunu bir kısım kuvvetle 

kesecektir. 

g.Tümen süvari Bölüğü ,Tümen emrinde olarak ,Ersinek ,Mırhıl Bozik 

itikametlerini keşfedecek ve emrine girecek aşiret süvarileri ile (50 atlı) birlikte 

Libi-Sağman batı tepelerinde bulunarak asıl kuvvetlerin doğu yanını koruyacak 

ve çekilen düşmanı tedirgin edecektir. 

h.Sahra bataryası ,Berdik kuzeyinde bulunacaktır.’’   
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3.Harekat (Kroki 18): 

12-13 Eylül 1920 saat 02.30’da ,emide olduğu şekilde,harekat başladı.Basko 

baskınıyla görevlendirilen 29.Alayın 3.Taburu ,dağı işgal etmiş ve buradki Ermen 

kuvveti Kosor istikametine çekilmişti. 

Tümen Komutanı’nın sevk ve idare ettiği Asıl Taarruz grubu (iki tabur,bir 

batarya) ,karanlık ve yağmurun çetinliği içinde ,Berdik istikametimde ilerlemiş  

ve sabaha karşı Berdik kuzeyine varmıştı.Saat 04.00’de burada tutuşulan 

muharebe sonucunda Ermeniler saat 06.00 ‘de  Penek Çayı’nın kuzeyine 

atılmıştı.Kosor istikametinin kesilmiş olmasından  ,Ermenler ,Penek-Pancerut 

yolundan çekilmeye başlamıştı. 

Ermenilerin çekildiğini gören 8.Alayın 1.Taburu ile Oltu Milis Taburu ,emir 

esaslarına göre taarruza geçtiler.İki kuvvet arasında kalmış olan  cephedeki 

Ermeni kuvvetleri ,saat 06.00’ya kadar mukavemet edebilmiş ve Pancerut 

istikametinde çekilmek zorunda kalmışlardı. 

Çekilen Ermeniler ,akşama doğru Pancerut’a kaçmaya çalışırken Pancerut 

istikametine ilerleyen Köprübaşı Müfrezesinin üzerine düşerek çekilmeleri panik 

halini almıştı.Bu harkatta Ermenler’e 200 ölü ve ve bir çok yaralı verdirilmiş 

seksen top,iki ağır,iki hafif makineli  tüfek ve ve işler halde  bir yük otomobili 

iğtinam edilmişti. 

Şimdiye kadar Oltu Bölgesinde bir çok başarı elde eden ve  Ermeniler’ce büyük 

güven beslenen 1.Mazmanof Alayı bir daha toparlanamayacak  şekilde perişan 

edilmiş ,dağılan Ermeniler Merdinik (Göle) istikametinde kaçmışlardı.  
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SARIKAMIŞ HAREKATI (10.KOLORDU) 

Kantarın Sırtı’nda oturup karşıya ta uzaklara baktığımda; Buğulu orman 

okyanusu ilerisinde Şenkaya’nın göğsüne takılmış bir gerdanlık gibi duran  

Allauekber Dağlarına dalar giderdim. Şenkaya’dan başlaya yeşil sarıçam orman 

kuşağı Karınca Düzlüğünde kıvrılarak Kaymak Dağı’ndan ta buralara kadar 

uzanır. 3120 metre rakımlı Dağ silsilesi sanki diğerlerine çalım satıyor. Haklı. 

Çünkü bağrında, Anadolu’nun her yöresinden gelerek şahadet şerbeti içen 

vatan evlatlarını, Sarıkamış Hareketi 10.Kolordu yiğitlerini barındırıyordu. 

Kulaktan dolma veya  zamanı yaşayanların anlattığı bilgilerle de olsa Allahekber 

faciası hakkında bir çok hikaye duymuştuk. Allauekber Dağının adını nereden 

aldığına dair bir çok efsane de anlatılırdı. Bunlardan biri şöyle; Eskiden Penek 

Kalesinde yaşayan hükümdarın kızı domuz çobanına aşık olur. Bunu duyan 

çoban da kıza aşık olur. Hükümdar duyunca çoban ile kız birlikte dağa kaçarlar. 

Hükümdarın askerleri onları bulur, direnmelerine rağmen önce kızı sonra 

çobanı öldürürler. Çoban ölürken son olarak ağzından ‘’Allahuekber’’çıkar. 

Bundan sonra dağın adı Allahuekber olarak anılır.  

Burada, Enver Paşa’nın hazırladığı Sarıkamış Hareketinin ikinci ayağına  

değinilecektir.  
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1914 yılının Kasım ayında Ruslar Erzurum yakınlarındaki (Erzurum’a 60 km) 

Azap ve Köprüköy’e saldırdılar. Saldırıyı 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa 

püskürtür ve Rus ordusunu dağıtır. Harekatın amacı, dağılan Rus ordusunu 

tamamen yok edip, Bakü petrollerine ulaşmak ve Alman İmparatorluğu'nun 

sanayi ihtiyacını karşılamaktı. Aynı zamanda Ayestefanos Antlaşması ile Ruslara 

bırakılan  Batum, Ardahan ve Kars’ı geri almaktı. Bu sebepler 19 Aralık 1914 

yılında dönemin Başkomutan Vekili olan Enver Paşa "Sarıkamış Harekatı" 

planını kurmaylarına sundu. 

Hareket planının bu ayağına göre , 10.Kolordu Tortum, Ardos, Oltu, Penek, 

Kosor yönünde ilerleyip, Kosor’dan sonra Vadinin güneyinde uzanan 3120 

rakımlı Allahuekber Dağını aşarak, Sarıkamış’ta bulunan Rus ordusunu arkadan 

vurmaktı. Bu güzergâh Kosor Nahiyesine kadar, bölgenin diğer yerlerine göre, 

az kar yağar ve biraz ılıman geçer. Fazla kar tutmaz. Buranın bir bölümü için 

kaloriferli yol denilir.Bu nedenle Kolordu Kosor’a yanı dağa tırmanıncaya kadar 

soğuktan dolayı herhangi bir problemle karşılaşmaz. Allahuekber Dağı, 

rakımından da anlaşılacağı gibi yüksektir. Çok kar yağar. Zirvesine doğru tipi ve 

boranlar olur. Isı sıfırın altında -30 derecelere kadar düşer. Ordu Kosor’a 
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geldiğinde yöreyi bilenler komutana önerilerde bulunarak, bu mevsimde dağın 

aşılmasının imkansız olduğunu söylerler. Yalvarırlar. Başka yollar önerirler. 

Bütün bunlara rağmen planlandığı gibi dağa tırmanılır. Askerler çölden 

gelmiştir. Üstelik üstlerinde yazlık 

üniformalar vardı. Tırmanış 19 saat 

sürer. Oltu Müfrezesi’nin peşine 

takılarak hiç gerek yokken sarp 

dağlara doğru sürüklenen bu kolordu, 

Allahuekber Dağı’nda çok büyük bir 

zayiat verdi. Fırtına çadırlarını yıktı. 

Dağı aşarak, güney yamaçlarındaki 

Beyköy ve Başköy’e ulaşabilenlerin sayısı 3200 kişiden ibaretti. İçlerinden 

birçoğunun ayakları donduğundan %20’si iş göremez haldeydi. Geriye kalanlar 

soğuğa ve tipiye dayanamayıp genellikle donarak şehit olmuşlardı. Buna 

rağmen bu birlikler, 27 Aralık’ta Selim yakınlarına ulaşarak Sarıkamış-Kars 

demiryolunu tahrip ettiler. Hareket sonunda aşırı soğuk ve açlık yüzünden, 

hedef ele geçirilemeden, 5 Ocak 1915'de sona erdi. Yıllarca yörede facianın 

yaşandığı yaylarda Sırf şehitlere saygı duydukları ve ruhlarını incitmemeleri için 

insanlar yayla evlerine giremediler. Halen acıları ve üzüntüleri yüreklerdedir.  

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre hareket sonunda; 

Osmanlı kayıpları 60.000 ve Rus kayıpları ise 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı 

ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Rus'lar ile yapılan çarpışmalarda değil de 

ağır soğuk hava koşulları yüzünden olmasıdır. Ruslar; Türklerden 200 subay, 

7000 eri esir, 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardır. 5000 kişi 

civarında esir alınmıştır. Bunlar tahmine göre Kırım’da, domuz çiftliklerinde 

çalıştırılarak ve aç bırakılarak ölmüşlerdir.        Sarıkamış'ta dondurucu soğuk altında 

askerlerimizin durumunu Kurmay Subay Şerif Bey "Sarıkamış" adlı kitabında 

şöyle anlatıyor: "Yol kenarında karların içinde çömelmiş bir asker, bir yığın karı 

kollarıyla kucaklamış, titreyerek, feryat ederek dişleriyle kemiriyordu. Kaldırıp 

yola sevk etmek istedim. Beni hiç görmedi. Zavallı çıldırmıştı. Bu suretle şu 

lanetli buzullar içinde biz belki on bin kişiden fazla insanı bir günde karların 

altına bıraktık ve geçtik". Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük 

Aleksandroviç Pietroviç Sarıkamış'ta gördüklerine anılarında şöyle yer vermiş: 

"İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Mavzerleriyle nişan almışlar, tetiğe asılmak 

üzereler ama asılamamışlar... İkinci sırada cephane taşıyanlar var, sandıkları bir 

http://www.gelisenbeyin.net/sarikamis-sehitleri.html
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avuçlamışlar ki, kainattan hırslarını almak istiyor gibiler. Öylesine kaskatı 

kesilmişler... Ve sağ başta Binbaşı Nihat. Dimdik ayakta, başı açık, saçları beyaza 

boyanmış, gözleri karşıda... Allahuekber dağlarındaki son Türk müfrezesini 

teslim alamadım. Bizden çok evvel, Allah'larına teslim olmuşlardı. "RUHLARI 

ŞAD OLSUN. SAYGI İLE ANYORUZ.  

IX. KOLORDU'NUN BARDIZ'DAN SARIKAMIŞ'A YÜRÜYÜŞÜ 

İşte ordu tam olarak aşağıda görüldüğü gibi yürüdü. Harekatın başlangıcı 25 

Aralık 1914 saat 7:00. 

Önce 85. Alay öncüleri Bardız'dan güneye Akmezar Dağı'na (Bu günkü ismi 

Köroğlu) doğru yürüdüler. Sonra 86. Alay 

öncüleri onları geçti. 4 km sonra yaylaya 

çıkıp Malakan Komu'na yaklaşınca ileri 

gidemeyeceklerini anladılar ve kılavuzun 

isteğiyle ordu doğuya dönüp Kızılkilise'ye 

gitti. Kızılkilise'den hemen güneyindeki 

diğer Malakan Komu var! (Haritaya 

Malakan Yaylası olarak işaretledim, 

karışıklığı önlemek için). 

Malakan Yaylası'ndan güneye doğru 

yürüyüp Kızılçubuk girişinde olan Bardız 

Geçidi'nde Ruslar ile çarpışan 86. Alay 

orayı geçip Çerkezköy'e saldırdı, fakat 

başarılı olamadı ve Yağmurludağ-Turnagöl 

sırtlarına çekildi. Ardından gelen 87. ve 85. Alaylar gece yarısına doğru 

Turnagöl'e geldiler. İşte hepsi bu. Bu üç alay da 29. Tümen'in alayları. 17. 

Tümen'in alayları ve 28. Tümen'in alayları 26 Aralık'ta Turnagöl'e geldiler. 

Bu anlattıklarım noktasından virgülüne kadar doğru. Ancak diğer kitapları 

okuyunca asla anlayamazsınız. Çünkü onlarca hata yapmışlar. 

1- Malakan Komları üzerine (İki Malakan Komu var) 

 2- Kızılkilise'nin yeri üzerine (Kaynak'ın 3 km güneyinde) Kızılkilise'yi Kızılçubuk 

sananlarda var. Bu işin erbabı olduğunu söyleyip üzerine kitap yazan bir doktor 

dahil. 
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 3- Olayı tümenler üzerinden 

anlatmışlar. Bu çok yanlış 

4- Bardız Geçidi'nin yerini 

araştırmamışlar 

 5- Ahardahar Geçidi nerede bilmiyorlar, bahsi bile geçmemiş. 

Kitapları yazanlar Kızılkilise'ye gidip, sonra Malakan Komu'na yöneldik derken 

sanki Bardız'ın altındaki Malakan Komu sanıyorsunuz. 

Önümüze bir dağ çıktı, makineli tüfek ile üzerimize ateş açıldı diye anlatıyorlar. 

Siz sanıyorsunuz ki bu dağ Camdar veya Yağmurludağ'dan biri. Oysa orası Bardız 

Geçidi'nin güneyindeki tepe. Bugünkü ismi Makineli Tüfek Tepesi, ismini o gün 

yapılan savaştan almış. Ruslar iki makineli tüfek ile 86. Alay'ı orada karşılıyorlar. 

Savaş 2 saat sürüyor. 86. Tümen orayı geçiyor ve gece yarısına kadar Ahardahar 

Geçidi güneyinde, Çerkezköy'de (Bugün Yukarı Sarıkamış) Ruslar ile savaşıyor. 

Osmanlılar Sarıkamış'ı tam Bardız Geçidi güneyinde sanıyorlar, oysa 7 km daha 

güneydoğuda. 

Hazırladığım haritaları ismimi silmeden kullanabilirsiniz. 

 (Melih Özdilİn tarih sayfasından alınmıştır) 

lll.BÖLÜM: DİĞER YÖNLERİ İLE ŞENKAYA YÖRESİ  

PENEK KALESİ 

ABSTRACT  

The oldest town Penek Kale is in the 

border of Oltu which  is a town of 

Erzurum city. We research medieval 

history of Penek Kale in this article.  

 Penek Kalesi (Kilisesi); Erzurum Oltu-

Göle karayolu  üzerinde bulunan Penek 

Köyü’nün kuzeybatısında bir tepe üzerinde yer almaktadır. Halk arasında her ne 

kadar Penek Kalesi olarak geçiyor ise de, o aslında  
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kale değil bir kilisedir. Dede Korkut hikâyelerinde “Ben Hisarı” olarak geçer. 

Çeşitli kaynaklarda Ban, Bana , Penak, Penek diye anılmaktadır. Ve yine tarihi 

kaynaklar göre, stratejik öneminden dolayı yerleşim yeri olmuştur. Gürcü Kralı 

ll. Bagratlı AdarnaseI tarafından (881-923) yıllarında yaptırılmış, Küirige Banel ilk 

Piskopos olarak atanmıştır. Oltu.10. Yüzyılda Ermenice Tayk, Gürcüce Tao (Oltu-

Tortum-Yusufeli) adını taşıyan Akheltskha Eyaletinin   bir şehriydi. Taik ismi, 

M.Ö. 400 yılarında gelip buralara yerleşen  Saka (İskit) boyu “Taok”lardan 

gelmektedir.  

Tais, Tayk hükümdarı David, memleketini Bizans İmparatoru ll. Basil  (976-

1025)’e vermek ister. Ancak  (Kuropolat) David’in 31 Mart 1000’de öldürülmesi 

üzerine ll. Basil Tarsus’tan Eleşgert’e gelip, Anı’nın (Anı Harabeleri-Kars) Ermeni 

Kralı Gagik’i burada bekler, Ermeni Kralı Gagik’in  gelmemesi üzerine, Uht’ik’i 

(Oltu) ve kalan bütün kale ve surları işgal edip, buralara Bizanslı komutan tayin 

ettikten sonra Taik asillerinin mal varlıklarını alıp beraberinde götürdü. Karin 

(Erzurum) üzerinden İstanbul’a döner. Taik’in merkezi yeri Oltu’ydu. Taik ise 

Bizans Devleti’nin doğu sınırındaydı. Sınırları şöyleydi: 979 yılı itibariyle güneyi 

muhtemelen Erzurum’un kuzeyindeki Dumlu Dağı ve bunu doğuda devam 

ettirip Pasin’i, doğuda başşehri Kars olan Vanand, kuzeyinde İberia Krallığı ile 

çevrili  coğrafyaydı.Taik bölgesi 1000’li yıllardan itibaren Gürcü Kralları ile Bizans 

İmparatorluğu arasında el  değiştirdi.         

1000’li yıllardan itibaren Gürcülerle Bizanslılar arasında el değiştiren Taik 

Bölgesinde 1064 yılından itibaren Türk varlığı görülür. 1064 yılında  Alp Arslan 

Oltu’ya takriben 40 km kuzey doğuda bulunan Panaskert’i de zapt etmişti.    

Selçuklu Sultanı Melikşah, Gürcistan Khartlı bölgesini istila ettikten sonra, 1076 

yılı başında Erran ve Şirvan eyaletlerini büyük kumandan (Sarhang) Sav-Tekin'e 

verir. Bu suretle Türkler Erran beldelerinin bütün ovalarında, bütün dağ, nahiye 

ve kalelerine yerleştiler.  

 Savtekin Arran'daki Türk kuvvetlerini toplayarak Gürcülerle yeniden savaşmaya 

başlar. Gürcü  kaynaklarına göre Savtekin bu savaşta başarılı olamamış ve bu  

durum   bizzat Sultan Melikşah'ın müdahalesine sebebiyet vermiştir. 1078 veya 

1079 yıllarında  Sultan Melikşah Aras'ı geçerek Gürcistan'a  girmiş  ve  

Şamşvilde'yi almış, buranın  komutanı olan Liparit'in oğlu Yoane'yi esir almış ve 

daha sonrada Samketh bölgesini  yağmalayarak geriye dönmüş ve Savtekin'e 

önemli  bir kuvvet bırakmıştır. O sene içinde Savtekin bu ordu ile Şamsvil’de 
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ovasına girmiş, Gürcü kıralı ll.Giorgi kuvvetlerini toplayarak onu karşılamağa 

çıkmış, Gürcü kaynaklarına göre, Farçakhis'te ikinci defa şiddetli bir muharebe 

olmuş ve Savtekin gece  bozguna uğramış ve çekilmiştir. 

  Bu başarıdan sonra Kral, Tao (Oltu) ve sonra da  Bana’ya  (Penek) gitmiştir. 

Kralın burada bulunduğu zaman Bizans İmparatorluğunun Şark hududu 

komutanı unvanını taşıyan Grigor, vaktiyle Ani şehrini Sultan Alp Arslan'a karşı 

müdafaa etmiş olan bu general Oltisni=Olti,  Karnoukalak = Kalıkale (Erzurum) 

şehirleri ile evvelce Gürcüler tarafından zapt edilmiş olan Kars beldesini eline 

geçirmiş ve Bizans İmparatoru namına bu bölgelerde bir düklük kurmuştur. 

Gürcü kralının bu bölgeye gelmesi üzerine, general Kars mevkiini krala tekrar 

vermek zorunda kaldı. Kral da bu şehri, savunmaları için Şavşet aznavur 

(Tarkan)'larına verdi. Böylece ll.Giorgi’nin kendisine yardımcı olmasını sağladı. 

Babası Alp Arslan'ın emeklerinin boşa gideceğini ve Bizans-Gürcistan ittifakıyla 

Kür (Ahılkelek, Akşehir, Ahıska, Altunkal’a, Çıldır, Ardahan, Göle)  ve Çoruh 

boylarında, Kars bölgesinde Hıristiyanların yeniden hakim olmaya başladığını 

görerek üzülen Sultan Melikşah, 1080 yılında Büyük Selçuklu  başbuğlarından  

Emîr Ahmed'i büyük bir ordu ile Arran'a gönderdi. Emir Ahmed, Gürcistan kıralı 

ll.Giorgi'nin ordusunu mağlup etti. 1080 Kuvel-Kol Zaferi üzerine Selçuklular, 40 

yıl düzelemeyecek şekilde Bagratlıların belini kırdı. Kür ve Çoruk boylarını kesin 

olarak aldılar. 

           Emîr Ahmed, Poskov'dan Kars'a gelip burasını da son Bizans-Gürcü’lerden  

kurtardı. Bundan sonra Bizans İmparatorluğu namına hüküm süren Grigor 

Bakuryan Beğ'in elindeki Erzurum ve Olti (Oltu) bölgelerini birer birer işgal edip 

merkezi Erzurum  olarak kurulan Saltuklu Beyliğini topraklarına kattı. Çünkü Alp 

Arslan 1071 Malazgirt Zaferini kazanmada yararları görülen Türkmen Beyleri 

arasında, Saltuklu sülalesinin kurucusu Ebû'l-Kasım Bey'e Kars'tan, Bayburt 

batısına, Bingöller'den Bulgar-Barkal dağlarına kadar uzayan yerleri vermişti. 

Emîr Ahmed, 1080 yılında yukarı Kür boylarını (Ahılkelek-Akşehir, Ahıska, 

Altunkal’a, Çıldır, Ardahan, Göle), Kars, Erzurum, Oltu bölgelerini fethettikten 

sonra, bütün Çoruk boyunu da aşarak Gürcistan'a girmiştir.   Gürcülere düşman 

olan  diğer Hıristiyanlar bu emir ile işbirliği yapıyorlardı. Gürcü kıralı ll.Giorgi ,  

ikinci defa Emîr Ahmed'e karşı koymaya başladı ise de kötü bir şekilde bozguna 

uğrayarak Acara'ya çekildi ve orada da takip edildiği için Abkhazya'ya kadar 

kaçmak zorunda kaldı. Selçuklular Kütayis bölgelerini de fethettiler. Böylece 
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Faşa-Riyon Boylarını ele geçiren Selçuklu Başbuğu Emîr Ahmed, tarafından 

kralın hazinesi, silahları  ve bütün kıymetli eşyalarını ganimet olarak 

aldı.Böylece Emir Ahmed ,Savtekin'in başarısızlıklarının intikamını 

almıştı.Türkistan'dan göçüp gelerek yerleşecek yerler arayan Ebû-Yakup ve Isa-

Böri adlı boy ve oymak beylerine, yeni açılan Kür, Çoruk ve Faşa ırmakları 

boylarına yerleşmelerini ve buraları korumalarını önerdi.Bunun üzerine bu iki 

büyük emir 1080 senesinin sonlarına doğru Gürcistan'a girdiler ve 

maiyetlerindeki boyları ve oymakları her tarafa yaydılar. Ahıska, Şavşet, 

Ardanuç, Acara ve Kütayis bölgelerine yerleşip, buraları Karadeniz'e varıncaya 

kadar sahiplenip korudular. 

          Türkler, kış gelip de şiddetli kar yağmaya başlayıncaya kadar Gürcistan'da 

kaldılar. Kışın Mugan'da bulunan kışlaklara çekildiler. Ertesi yıl, yani 1081'de 

tekrar Gürcistan'a girerek almağa devam ettiler. Türkler bu tarihten sonra 

Erzurum yöresine yerleştiler. 1089 yılında Gürcü tahtına çıkan David, 

Melikşah’ın ölümü üzerine Selçuklu hanedanı arasında çıkan kargaşanın 

etkisiyle her yıl ödediği vergiyi kesmiş ve 1110, 1115, 1116 ve 1118 yıllarında 

olmak üzere Türklere karşı yaptığı saldırılarda başarılar elde etmişti. Fakat Davit 

asıl başarılarını Irak Selçuklu Sultanı Mehmet Tapar’ın ölümünden sonra 

kazanmaya başladı. David 1120 ve 1121 yıllarında Kür boylarında kışlayan 

Türkmenleri ağır yenilgilere uğrattı. Bunun üzerine Türkmenler karalar giyerek 

Artuklu ailesinin başı Mardin-Meyyâfarikin hükümdarı İlgazi’den ve Gence’de 

oturan Mehmet Tapar’ın oğullarından Melik Tuğrul’dan yardım istediler. Bunu 

üzerine büyük bir ordu toplandı. Bu ordunun başında  11 yaşında olan Melik 

Tuğrul vardı. Yanında atabeyi Gün Doğdu, Artuk oğlu İl Gazi ve diğer beyler 

bulunuyordu. Fakat bu ordu Kıpçak askerlerinde arasında bulunduğu David 

tarafından Tiflis yakınında ağır bir mağlubiyete uğratıldı (1120). Bu başarıdan 

sonra David ertesi yıl Tiflis’i ve bunu takiben de Anı’yi (Kars-Anı Harabeleri) 

almıştır. David bu zaferden sonra Türklerin elinde bulunan bir çok yerlere 

akınlar yapmış, bu arada İspir’e kadar gelerek Türkmenlerden rast geldiğini 

öldürmüş veya tutsak almış ve Oltu’yu da yakmıştır. 

     1121 yılında Bagratlı IV. David (1089-1125)  Kıpçaklarla birlikte kabarmış Kür 

ırmağını geçerek Türklerle savaşıp, Arabya ve Bera’yı yıktılar.Orada iki gün kalıp 

büyük bir servetle döndüler. Yenilmelerinden umutsuzluğa düşen Türkmenler 

Gence,Tiflis, Dumanis ve Bana yani Penek bezirganları,elleri ve bütün gövdeleri 



147 
 

karalara bürünmüş olarak Büyük Selçuklu Sultanı Mahmud (1118-1131)’a ve 

İran’a giderek kendilerine yapılan kötülükleri anlattılar.Duygularını,acılarını 

açığa vurup,her yanda büyük bir üzüntü yaydılar. İbnü’l Esir’in ifadesiyle 1161 

de “Gürcülerle Erzenu’r-Rum (Erzurum) hâkimi Saltuk b. Ali arasında savaş ve 

çarpışmalar oldu. Sonunda Saltuk ve askerleri yenildi. Saltuk esir düştü. 

Saltuk’un kız kardeşi Şah Bânûer, Ahlat hâkimi Şâh-ı Ermen Sökmen b. İbrahim 

b. Sökmen ile evliydi. Gürcü kralına kıymetli hediyeler gönderdi ve bunları kabul 

ederek (kayın) biraderini salıvermesini istedi, o da kabul etti ve Saltuk, Erzenu’r-

Rûm’a  (Erzuruma) döndü. 

 İbnü’l Esir’den de yararlanarak eserini yazmış olan Urfalı Mateos, 1161 yılında 

Oltu’da yapılmış olan  Saltuklu-Gürcü savaşını şöyle yazar. “Gürcü kralı 

Giorgi’nin askerleri Türk topraklarına akın etmeye hazırlanıyorlardı. Erciş, Muş, 

Dogodaf, Mandzgert (Malazgirt) gibi birçok şehir ve eyaletlerin sahibi ll.Sökmen 

(Şah-Erman) kaynatası Adradin’i büyük bir ordu ile Gürcistan’a sevk etmişti. İki 

ordu Okhtis (Oltu) eyaletinde karşı karşıya geldi ve şiddetli bir muharebe oldu. 

Gürcüler, Türkleri yenip kaçmaya mecbur ettiler. Onların bir çoğunu kılıçtan 

geçirdiler ve Türk ordusundan 300 ileri geleni esir ettiler.” İbnü’l Esir’e göre 

1153 yılında da Gürcülerle savaşırken esir düşüp, yine aynı yıl serbest bırakılan 

Saltuklu Emîri Saltuk’un, eniştesi Ermen-Şâh 1183 yılında ölünce oğlu 

olmadığından yönetim, kölelikten yetişme başbuğlarından Seyfeddin Bek-

Timur’un eline geçti. Ermeni kaynaklarında, Ahlat hükümetine tâbi küçük bir 

beyliğin başındaki Oltu-Kağızman bölgesine hâkim Emir Karaca’dan 

bahsedilmektedir. İbnü’l Esir’e göre ,lll. Giorgi ( (1156-1184)   1165  yılında bir 

sefer düzenleyerek emrindeki kuvvetlerle Tao,Klarcet ve Şavşet Oltu ve Bana 

topraklarına;  emrindeki diğer  kuvvetleri de ayrı ayrı  (Erzurum,Kür ötesinde 

Gence gibi) yerlere göndererek başarılar kazanmıştı. Saltuklu Beyliği’nin 

Tercan’dan başlayıp Tahir Gediği’ne veya daha ileriye kadar uzandığı ve 

Erzurum’dan başka Bayburt, Avnik, Micingert, İspir, Oltu şehir, kasaba ve 

kalelerini içine aldığı söylenebilir. Böylece zengin ve güzel bir şehir olan Oltu; 

Saltuklu- Gürcü sınırında bir yer olarak önemini korumuştur. 

 Alaeddin Keykubat, 1230 yılında  Yassıçemen Savaşı sonunda Erzurum’u 

aldıktan sonra 1231 yılında komutanlarından Kemâleddin Kâmyâr ve Mubâriz 

üd-Din Çavlı komutasında ilerleyen Türk ordusu, süvari ve piyade kuvvetleri, 

Gürcistan hudutlarında savaşa giriştiler. Bu sefer sırasında Türkler bir takım 
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beldeleri ve bu arada Hâh (Gag) şimdi Tortum’un köyü) kalesini de kuşatıp 

aldılar.1267 yılından itibaren Kıpçaklı Ortodoks Türklerden “Atabekler” 

sülalesinin yarı müstakil olarak hüküm sürdüğü “Atabek-Yurdu” (Gürcüce 

SaAtabago) denilen bölge içinde Bayburt, İspir, Tortum, Livana (Yusufeli ile 

Artvin), Ardanuç, Göle, Ardahan, Ahıska, Ahkılkelek, Azgur gibi Oltu’da yer 

alıyordu.   

Osmanlılar döneminde bu bölgenin başında Mirza-Çabuk (1502-1516) vardı. 

Oltu Penek Kalesi ile birlikte 1536 yılında Osmanlı topraklarına katmıştır. Oltu 

civarında pek çok kale ve kalecik vardır. Bunlardan Şenkaya ilçesindeki Soğmun- 

Soğmunruk (halk dilinde Soğmun) Kalesi aynı  köydedir.      

 1239 da bütün Kür (Kura), Aras, Çoruh boylarını istila eden Cengizliler 

istilâsından sonra 1245 yıllarında  Erzincan-Bayburt’taki yarı göçebe Türkmanlar 

kalabalık kuvvetlerle Çoruk boyuna girip, kendilerinin olan “Oltis” (Oltular) 

Buğata-Kur’ni’den başka Tao (Tav –Eli) bölgesini bozdular.Bu sırada Tao’nun, 

Şavşet’in, Alarcet’in,Kola (Göle) ve Ardahan ile Karnıpor ahalisi Çaklı Ahıska-

Ardahan kesimi Beğlerbeyi İvane’nin oğlu Korkore’den yardım istediler.Bu 

kumandan 10 bin atlıya yakın bir kuvvet toplayarak “Bana (Penek) kalesini 

kuşatmakta olan Türkmanlar’a yakın bulunan “Awnis-Vake” yaylasında savaştı 

ve savaşı kazandı. 

 Kıpçakların Türkçe yer ve kişi adlarından olarak anılan Bana Gürcücede Bana-

şvili,Ban-oğlu demektir. “Ban” Macarcaya da geçmiş ve Temaşvar-Banat 

bölgesinde yaşayan Kıpçak-Ağzı’nda “beğ, hâkim, yüksek makamlı kişi” 

anlamındadır. Dede-Korkut Oğuznâmesi’nin Topkapı Sarayı yazmasında “Ban 

Hisarı” ve Kartel Krniklerinde “Bana-Banak ve bugün Oltu kuzeydoğusundaki 

Ulu Kiliseli “Penek” hep aynı yerin adı olup, “Ban”ların yurdunu gösterir. 1399-

1400 yılı kışını Karabağ’da geçiren Timur 1400 yılı baharında Gürcülerin 

Panaskerd (Olur) de olduğunu öğrenince birkaç gece yürüyüşü ile (Penek, 

Panaskert, Ardanuç, Oltu bölgelerinden giderek) beş günde onların yedi kalesini 

zapt etti. Oradan  Oltu üzerinden Pasin’e  dönerek  Aras nehrindeki Çoban 

Köprüsü’nden geçip Avnik’te  vardı.   

     1520-1535 tarihlerde Erzurum’un kuzey doğu ve doğusuna ait bilgiler 

kaynaklara geçmeye başlar. J.L.Bacgue-Grammont’un bulduğu ve yayınladığı  

bir belgede: ” Gürcistan içi Akıska canibinde Penek derler bir mevzi vardır. 
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Andan Penek’e iki konakda varılur ve bu Penek dedikleri kariyyenin içinde bir 

kilise vardır. Boğaz şekkillücedür bu dahi Tav eline ta’allukdur. Bunun ile bunun 

öte canibinde vaki olan Ardahan nam ülke…” diye bilgiler yer almaktadır.  

     1548 Temmuzunda Kanuni Sultan Süleyman , Van ve Tebriz üzerine giderken, 

Erzurum Beylerbeyi (Tekeoğlu) Mehmed Paşa’yı  Atabekler-Yurdu eyaletine 

komşu kaleleri almaya görevlendirdi. Böylece,Osmanlılardan dönüp Şah-

Tahmâsp’a itaat eden ve bir önceki Beylerbeyi Musa Paşa’yı birden bire basarak 

şehit eden bu Hıristiyan Kıpçaklı Beyliğinden öç alınmış olacaktı.  Mehmet Paşa, 

padişahın desteğiyle 1548 de Oltu’nun kuzeydoğusunda ve Penek Suyu 

sağındaki kaleleri (Pereken-Barakan, Panâk  nâm Kal’ası  ile Samağar ve Aha )  

aldı. Dolayısıyla Penek bu tarihten sonra Osmanlı idaresinde yerini almıştır. 

Hikayesi 1120 yıllarına kadar inen günümüzün ünlü türkülerinden  “Sarı Gelin” 

hikayesinin de geçtiği  bir yer olan Penek 

Kalesi,  günümüzde kendisine gösterilecek 

ilgiyi bekliyor.   

(Kaynakça:A.Ü.Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi  Sayı 28 Erzurum 2005                                           

Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Özel 

Sayısından alınarak sadeleştirilmiştir.) 

ŞENKAYA YÖRESİNDE TÜRKLER 

Orta Asya’dan gelerek  Hazar Denizinin 

kuzeyinden batıya göçen Kıpçak Türkleri Balkaş Gölünden  Tuna boylarına kadar 

geniş coğrafyada hüküm sürmüşlerdir.M.S. 10 yüzyılda, Kıpçak Ülkesinin 

güneyinde, Hazar Denizi ile Karadeniz arasında Gürcü Krallığı 

bulunmaktaydı.1118-1120 yıllarında Gürcü Kralı II. David’in  Selçuklulara ve 

İranlılara karşı savaşacak ordusu yoktu. David, Kafkasların kuzeyindeki komşu 

Kıpçak ahalisinin çokluğunu, onların savaştaki cesaretlerini, yürüyüşlerindeki 

çevikliklerini (atlı seferlerini) çok iyi biliyordu. Kral yıllarca önce Kıpçak 

prenslerinin en soylusu Şaragan oğlu Atrak’ın güzelliği ile ünlü kızı Guran Dukht 

ile evlenip, onu Gürcistan’ın  Kraliçesi yapmıştı. Hem Selçuklular ve İranlılarla 

savaşmak ve hem de Kıpçakların  hükümdarı olan kaynatasının getirmek içi  

güvenilir adamlarını gönderdi.  Yaklaşık 45.000 Kıpçak ailesi gelerek, Çoruh-Kür 

ırmakları  boylarına yerleştiler ve güçlü bir ordu kurdular. Gürcistan, bu ordu 
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sayesinde canlandı ve  hatta Tiflis’i Selçuklulardan geri alarak topraklarını 

Erzurum yakınlarına kadar genişletti. Zamanla Gürcistan’da Kıpçak-Kuman 

varlığı arttı. Bu topraklara yerleşen Kıpçaklar  Hıristiyanlığı (Ortodoks) kabul 

ettiler. Zaman içerisinde  Kıpçak Türkleri, devletin ordu, siyaset ve maliyesinde 

çok etkili hale geldiler. Zamanla güçlenen Kıpçak Atabekleri, 1267 yılında Tiflis’e 

baş kaldırarak bağımsızlık mücadelesi verdiler. Onların bu faaliyeti İlhanlı 

Hükümdarı Abaka Han tarafından da desteklendi.  

Atabek Ailesinin siyasî faaliyetlerinden Gürcü kaynaklarında şöyle  

bahsedilmektedir: Gürcistan’a gelen Moğollara karşı savaşmak üzere  1266 

tarihinde Tiflis’e giden Kıpçak Beyi Caklı Sargis, Gürcü Kralı David tarafından 

tutuklandı. İlhanlı Kağanı Abaka Han, David’den Sargis Beyi serbest bırakıp 

kendi yanına göndermesini istedi. Sargis Bey, Abaka Hana, artık Gürcü 

yönetiminde yaşayamayacaklarını ve bağımsız olmak istediklerini bildirdi. 

Böylece Abaka Hanın desteğini alan 

Atabek ailesi, Gürcistan’dan ayrı bir 

hükümet oldu. Bugünkü Ardahan, 

Ardahan  İlinin Göle, Posof ve Çıldır 

İlçeleri ile Erzurum’un  İspir, Oltu, 

Narman, Olur, Şenkaya İlçeleri  ve Artvin 

Acara, Bağdacık, Ahısaka, Ahıkelek 

bölgeleri Atabeğo  Yurdu (Sa,Atabeğo) 

olarak bilinir. Atabeğo’lar1268-1578 yılları arasında yaklaşık  310 yıllık bir 

dönem hüküm sürmüştür.  

1080 tarihinde Sultan Melikşah,  Büyük Selçuklu  başbuğlarından  Emîr Ahmed'i 

büyük bir ordu ile bölgeye gönderdi. Emir Ahmed, Gürcistan kıralı ll.Giorgi'nin 

ordusunu mağlup etti.  Kür (Kura ) ve Çoruh boylarını kesin olarak aldılar. 

Türkistan'dan göçüp gelerek yerleşecek yerler arayan Ebû-Yakup ve Isa-Böri adlı 

boy ve oymak beylerine, yeni açılan Kür (Kura ), Çoruh ve Faşa ırmakları 

boylarına yerleşmelerini ve buraları korumalarını önerdi.Bunun üzerine bu iki 

büyük emir 1080 yılı sonlarına doğru Gürcistan'a girdiler ve maiyetlerindeki 

boyları ve oymakları her tarafa yaydılar. Ahıska, Şavşet, Ardanuç, Acara ve 

Kütayis bölgelerine yerleşip, buraları Karadeniz'e varıncaya kadar sahiplenip 

korudular. Böylece bölge Kuzeyden gelen Hıristiyan (Ortodoks) Kıpçak (Kuman) 

Türkleri yanı sıra güneyden gelen  Müslüman Selçuklu Türkmenlerinin yurdu  
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olmuştur. Kıpçaklar da Müslüman oldular.Kaynaklar  bu iki  Türk boyunun 

bölgeye yerleşmelerinden önce de  bölgede  Türk (Turkom-an) Türkmen ve 

Oğuz boylarının hüküm sürdüklerini belirtmektedir. 

1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman ,Van ve Tebriz üzerine giderken, Erzurum 

Beylerbeyi (Tekeoğlu) Mehmet Paşa’yı  Atabekler-Yurdu eyaletine komşu 

kaleleri almaya görevlendirdi. Mehmet Paşa, padişahın desteğiyle 1548 yılında  

Oltu’nun kuzeydoğusunda ve Penek Suyu sağındaki  kaleleri (Pereken-Barakan, 

Panâk  nâm Kal’ası  ile Samağar ve Aha )  aldı. Dolayısıyla yöre bu tarihten sonra 

Osmanlı yönetimine katılmış oldu. 

 Kaynakça: Yukarı Kür ve Çoruh Boyu Atabek-Yurdu M.Fahrettin Kirzioğlu. 

İZNOS KÖYÜ VE İZNOS YAYLASININ SINIRLARINI GÖSTEREN 1931 TARİHLİ 

TAPU KAYITLARI 

 (Gülveren Köyü Mühtarı Reşit Altaş’ın oğlu Günday Altaş’tan aynen 

alınmıştır.Her ikisine de teşekkürler.) 

''Sevgili okurlar İznos (Gülveren) Köyü ilgili 

Cumhuriyet dönemi  Ardahan Tapu 

Müdürlüğünden 2002 yılında dönemin muhtarı 

Reşit  ALTAŞ tarafından alınan kayıtları.Kayıtlara 

göre köyün sınırları  şöyle: 

Kayalısu ile Sinor Suyu,Nişantaşı  (Kevenk) ile 

Keleşlerin Ağılı (meşenin girişi) ve Erdavud 

Ziyareti,Özyurt Köyü’yle  (Barik) Penek Gediği,Üç 

taşlar,Evbakan 

(Soğmun) ile  Üç 

tTaşlar Soğmun 

Yaylası,Kılıç Güneyin Sırtı,Arap Gediği,Yaymeşe 

Köyü (Tecirek)  ile Arap Gediği,Eşair yolu (Tecirek 

Yolu Kurşakları) Boğaz Dere,Karazma(Poştanın 

Önü), yaylamız ile Yusuf Pınar ı(Kurunu),Tahtalı 

Suyu, Hocaki’nin Başı (Ziyaret),Dokuz Elma ile 

Angut Taşı,Turaçların Kılıç (Ayı Deliği’nin başı) ve 

tekrar Sinor Suyu.Yayla sınırlarımız ise şöyle 
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geçmektedir:Dokuz elma ile Tek Çam ,Hocaki (Ziyaretin Başı),Nişantaşı Yaylası 

ile Karabaş Gediği,Taşlı Çerme(Kılıç Boğazı-Cin Deresi) Çamlıalan Yaylası ile 

Cacığın Elengi (Tuygunun Elengi) Atyolu Köyü ile Taşlı Eleng,Hamza 

Gölleri,Kartal Pınarı,God Güneyi’nin başı ve Tek Çam (Gülveren-Atyolu-Dokuz 

Elma ortak nokta).'' 

ŞENKAYA GÜLVEREN YÖRESİNE  AİT ÖRNEK BİR SOY ARAŞTIRMASI 

Cumhuriyetten önce ‘’AĞAOĞULLARI’’ diye kayıtlarda yer alan sülale 
Cumhuriyetle birlikte çıkarılan Soyadı Kanununa göre ‘‘ALTAŞ’’ soyadını almıştır. 
1934 tarihinde çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile her vatandaşın öz adından 
başka bir de, soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadı Kanunundan üç yıl önce 
yapılan bir tapu işlemi (Gülveren yayladaki Sosan Çayırı’nın tapu işlemi) için 
Oltu Tapu Müdürlüğünce yapılan ilanda (1.Belge) aynen söyle denilmektedir: 
’’Köyünüzde Ağaoğulları’ndan Ömer Efendi ve hissedarlarının senetsiz 
tasarruftan …..raptiha talip oldukları (Sosan Çayırı) nam mevkide bulunan bir 
kıta çayırın muamelei-keşfiye ve tahkikiyesinin 24.7.1931 tarihinde köyünüze 
gelecek………….’’ 

1 ve 2 Nolu belgelerde de anlaşılacağı üzere ‘’Altaşlar’’ Soyadı Kanunundan 
önce Ağaoğulları’’ olarak anılırdı. Her ne kadar köyde Karabeyler diye bilinirse 
de bu bilgi doğru değildir. Bunun lV.Göbekteki Karabey dedemizden dolayı 
söylendiği düşünülmektedir.  

 2018 tarihi itibari ile: 

 l.GÖBEK kendim: Ayrıntıları güvenlik nedeniyle saklı tutulmuştur. 

 ll.GÖBEK: Babam: Ayrıntıları güvenlik nedeniyle saklı tutulmuştur. 

 lll.GÖBEK:Babamın …………. babası dedem ......................(1862-1944); Eşi Şefika 
(1870-?) 

Erkek kardeşleri;  

Süleymen Ağa (köyden göçüp Tortum’un Zihek Köyüne yerleşmiş) 

Binbaş Ağa (köyden göçüp Tortum’un Zihek Köyüne yerleşmiş-soyadları Öztürk 
olmuştur) 

Hasan Ağa (1915 yılında köyden göçüp Olur’un Ürek Köyüne yerleşmiş, 
soyadları Günel olmuştur).  

Mahmut Ağa (çocukları: Abdullah, Mustafa, Aziz, Menekşe) 
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Reşit Ağa (çocukları:  Karabey, Celal, Gülhanım), Salih Ağ (çocukları, Pehlül, 
Sehat, Arif, Kıymet, Pamuk, Ağa Hoca, Kasım) 

Soy kütüğü tablosunu arzu edenler, a mail adresini yazsınlar, gönderelim. 

 lV.GÖBEK: Dedemin Babası Ağaoğulları’ndan Karabey; Çocukları: 
Ağaoğulları’ndan Dursun (Çocuğu olmamış , köyden göçüp Narman’ın Kızılkilise 
Köyüne yerleşmiş, soyadlar Bayri olmuştur), Ağaoğullarından İlfanı (köyden 
göçüp Narman’ın Kızılkilise Köyüne yerleşmiş). Doğum tarihi kesin olarak 
bilinmemekle birlikte ölüm tarihi resmi tapu belgesine (2 nolu belge) göre 
(H:1296-M:1879) tarihte doksan üç harbi olarak bilinen H:1293 tarihinden üç yıl 
sonra yani 1879 ölmüştür. 2 Nolu belgede aynen şu ifade yer almaktadır: 
’’….karyeniz halkından Salih oğlu …..iken 1296 yılında vefat eden Karabey’in 
oğulları Ömer ve Reşit ve Salih ve Mahmut……’’. Ağaoğulları’ndan Karabey’in 
doğum tarihini söyle bulabiliriz: Ortalama ömür 80 yıl olarak esas alındığında ki 
Ağaoğulları’ında yaş ortalaması 80 yıl (babam Mirze Altaş 80, Amcam Latif Altaş 
85,dedem Ömer Efendi 82 yıl olarak vs )olarak tespit edildi. Bu hesaplama esas 
alındığında Karabey’in doğum tarihinin ölüm tarihinden 80 yıl düşülmesi yani 
1879-80=1799, aşağı yukarı 1800 yılı olduğu sonucuna varabiliriz. 

 V.GÖBEK: Dedemin dedesi Ağaoğullarından Mehmet bin-i Salih: Belge: 4. Adı 
ve çocukları resmi belgelere göre belirlenmiştir. Doğum ve ölüm tarihi kesin 
olarak bilinmemekle birlikte söyle bir sonuca varılabilir: Salih Ağanın oğlu 
Karabey’in 1800’lü yıllarda doğduğunu söylemiştik. Karabey doğduğunda Salih 
Ağa 30 yaşında olmuş olsa 80-30=50 sayısını 1850 düştüğümüzde 1750 tarihi 
çıkar .Yanı büyük bir ihtimalle Salih Ağa 1750 veya 1760 tarihlerinde doğmuş 
olabilir. 

 Vl.GÖBEK: Ağaoğullarından Mehmet: Hafize binti Mehmet. Belge:3-4.Doğum 
ve ölüm tarihleri ve çocuklar konusunda kesin bir bilgi yoktur. Arşivlerden 
bulmaya çalışıyorum. Ağaoğulları’ndan Mehmet nereden ve nasıl geldiği ve 
İznos’a nasıl yerleştiği konusunda büyüklerden aktarılan bilgiler bulunmaktadır. 
1650-1700’lı yıllarda olabilir. Babam ve diğer büyüklerim hayattayken 
anlattıklarına göre; Ağaoğulları Kars tarafında bir düzlükte yaşarlar, çiftçilik ve 
hayvancılıkla geçinirlermiş. Savaşlardaki vurkaç, ani baskınlarda korunup 
saklanacakları bir arazi yapısı olmadığından göçme ihtiyacı hissetmişler. Yine 
anlatılanlara göre sülalenin büyüğü tarlasını sürerken bir kartalın güvercini 
kovaladığını görür. Güvercin saklanacak yer bulamaz ve kağnı arabasının altına 
saklanarak kurtulur. Bunu göre aile reisi ‘’Güvercin kartaldan kurulmak için 
saklanacak yer bulamadı, kağnı arabasının altına saklandı. Yarın bir saldıran 
olursa biz nerede saklanırız’’ der. Daha sonraki günlerde batıya doğru göçer. 
Kılıçboğazı, Eşek Meydanı’nından Gülveren (İznos) vadisine iner.Mevsim 
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ilkbahardır.Her taraf yemyeşil, ormanla kaplı, şırıl şırıl sular akıyor. Her tarafı 
dağlarla çevrili vadi doğal bir kale gibidir. ’’Burası tam bana göre’’der ve oraya 
yerleşir. Adının ‘’Güller Pınarı’’ olduğu söylenmektedir. Aşağıda belirtildiği gibi 
Şenkaya yöresine Türkler üç şekilde yerleşmişlerdir: 

1. Orta Asya’dan gelerek Hazar Denizinin kuzeyinden batıya göçen Kıpçak 
Türkleri Balkaş Gölünden Tuna boylarına kadar geniş coğrafyada hüküm 
sürmüşlerdir. M.S. 10 yüzyılda, Kıpçak Ülkesinin güneyinde, Hazar Denizi ile 
Karadeniz arasında bulunan Gürcü Krallığı ‘nın Selçuklulara ve İranlılara karşı 
savaşacak ordusu yoktu. 1118-1120 yıllarında Gürcü Kralı II. David’in, 
Kafkasların kuzeyindeki komşu Kıpçak Türklerini hem Selçuklular ve İranlılarla 
savaşmak ve hem de Kıpçakların hükümdarı olan kaynatasının getirmek için 
güvenilir adamlarını gönderdi. Yaklaşık 45.000 Kıpçak ailesi gelerek , Yukarı Kür 
(Kura çayı) boyları (Göle ve Ardahan), Çoruh vadisi boyları (Oltu, Olur ve 
Şenkaya) boylarına yerleştiler ve güçlü bir ordu kurdular. 

 Zamanla Atabeg ailesi (Gürcüce Tao, Ermenice Tayk olarak bilinen Kıpçak-
Kuman, Sa-Atabeğo'lar), Gürcistan’dan ayrı bir hükümet oldu. Bugünkü 
Ardahan, Ardahan İlinin Göle, Posof ve Çıldır İlçeleri ile Erzurum’un İspir, Oltu, 
Narman, Olur, Şenkaya İlçeleri ve Artvin Acara, Bağdacık, Ahısaka, Ahıkelek 
bölgeleri Atabeğo Yurdu (Sa,Atabeğo) olarak bilinir.Atabeğo’lar 1268-1578 
yılları arasında yaklaşık 310 yıllık bir dönem hüküm sürmüştür.  

 2. 1080 tarihinde Sultan Melikşah, Büyük Selçuklu başbuğlarından Emîr 
Ahmed'i büyük bir ordu ile bölgeye gönderdi. Emir Ahmed ,Gürcistan kıralı 
ll.Giorgi'nin ordusunu mağlup etti. Kür ve Çoruk boylarını kesin olarak aldılar. 
Türkistan'dan göçüp gelerek yerleşecek yerler arayan Ebû-Yakup ve Isa-Böri adlı 
boy ve oymak beylerine, yeni açılan Kür (Kura Çayı), Çoruh ve Faşa ırmakları 
boylarına yerleşmelerini ve buraları korumalarını önerdi.Bunun üzerine bu iki 
büyük emir 1080 yılı sonlarına doğru Gürcistan'a girdiler ve maiyetlerindeki 
boyları ve oymakları her tarafa yaydılar. Ahıska, Şavşet, Ardanuç, Acara ve 
Kütayis bölgelerine yerleşip, buraları Karadeniz'e varıncaya kadar sahiplenip 
korudular. Böylece bölge Kuzeyden gelen Hıristiyan (Ortodoks) Kıpçak (Kuman) 
Türkleri yanı sıra güneyden gelen Müslüman Selçuklu Türkmenlerinin yurdu 
olmuştur. Kıpçaklar da Müslüman oldular. 

 3. Kaynaklar bu iki Türk boyunun bölgeye yerleşmelerinden önce de bölgede 
Türk (Turkom-an) Türkmen ve Oğuz boylarının hüküm sürdüklerini 
belirtmektedir. 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman , Van ve Tebriz üzerine 
giderken, Erzurum Beylerbeyi (Tekeoğlu) Mehmet Paşa’yı Atabekler-Yurdu 
eyaletine komşu kaleleri almaya görevlendirdi. Mehmet Paşa, padişahın 
desteğiyle 1548 yılında Oltu’nun kuzeydoğusunda ve Penek Suyu sağındaki 
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kaleleri (Pereken-
Barakan, Panâk nâm 
Kal’ası ile Samağar ve 
Aha ) aldı. Dolayısıyla 
yöre bu tarihten sonra 
Osmanlı yönetimine 
katılmış oldu. Gülveren’e 
(İznos) yerleşen 
‘’Ağaoğulları ‘’ bunlardan 
hangileridir? Kıpçak 
(Gürcüce Tao,  

Ermenice Tayk olarak 
bilinen Kıpçak-Kuman, 
Sa-Atabeğo) da olbilir,  

Türkistan'dan gelen Türkmenler olabilir. Daha önce gelen Türk (Turkom-an) 
Türkmen ve Oğuz boyları da olabilir. Ancak yine büyüklerimizden bize aktarılan  

 

bilgiler, Türkistan’dan gelen Türkmenlerin olduğu ağırlık kazanmaktadır.  
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ŞENKAYA YÖRESİNDE KONUŞULAN YÖRESEL SÖZCÜKLERDEN BAZILARI 

 (Harf-ses dizinleri önemli değil, önemli olan onlara yüklenen anlamdır) 

• İşkaf: Dolap. İşkafın kapağını kapatmayı unutma emi. 

• İstikan: Bardak. Günde on istikan çay içer. 

• Ahpun : Gübrelik. Kışın ahpunu hizekle tarlaya taşıdı. 

• Kom: Ahır. Her akşam komda hayvanları kontrol et. 

• Dığa: Sıpanın eş anlamlısı. Dığanın birisine çattık. 

• Terek: Mutfaktaki tahta bölmeler. Çinileri tereğe dizer misin? 

• Gont: Evler yapılırken kullanılan yuvarlak ağaç, kiriş.Ev çok eski. Kontları 

çürümüş. 

• Mertek: İki gont aralarına konulan yarma ağaç. Kendi gözündeki merteği 

görmerde elin gözündeki çöpü görer. 

• Peşhun: Sofra. Peşhunu hazırla. 

• Peke: Seki. Pekede oturmus televizyon seyrediyor. 

• Lobiye: Fasulye. Lobiyeler yetişti. 

• Sahan: Tabak. Yemekleri sahanlara koy. 

• Kartol: Patates. Fırında kartol pişiriyor. 

• Lazut: Mısır. Bu yıl lazutlar iyi olmadı. 

• Daraba: Çıta. Evini üç duvarı daraba yapılmış. 

• Banda: Ahlat. Banda gurusuna gah denilir. 

• Külek: Kova. İki külek süt sağdı. 

• Buheyri: Baca. Buheyriyi kurum tıkamış. 

• Çaynik: Çaydanlık. Bir çaynik çay demle bakalım. 

• Tas: Metal bardak. O her zaman tasla su içer. 
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• Cecim: Yöresel kilim. Resimli cecim dokudu. 

• Ohçur: Don lastiği. 

• Korut: Oğlak. Yoksa korutlar kayboldu mu? 

• Gedek: Manda yavrusu. Gedekler çamura gömülmüş. 

• Çoma: Peynir çürüğü. Çoma goggosu güzel olur. 

• Mintan: Gömlek. Yeni bir mintan aldı. 

• Gığı: Koyun gübresi. Yanmış kığı gübresi bostanlara çok yararlıdır. 

• Fışkı: Birikmiş koyun gübresi. 

• Teşi: Eğirgeç. Eskiden teşilerle çorap örerdi.. 

• Gagga: Meyve. Ayı gagası. 

• Gağ: Ahlat kurusu. Gahların tomarısını yemiş. 

• Şüjük: Peynir yapıldıktan sonra artık sıvı. Peyniri süjüğü çıksın diye torbaladı. 

• Gıdik: Keçi yavrusu. Soğuktan gıdiklerin yarısı telef olmuş. 

• Hedik: Henüz pişmiş buğday. Hediği çok severim 

• Hıngel: Mantı.  

• Telis: Çuval. Bir telis patatesi sırtında taşıdı. 

• Tomari: Bütün. Bak hele gahların tomarısını yemiş. 

• Tuluk: Tulum. 

• Cücük: Civciv. Yumurtaların hepsi cücük çıkmış.Hiç cılh çıkmamış. 

• Herle: Un çorbası. 

ŞENKAYA YÖRESİ YEMEK KÜLTÜRÜ:*Şenkaya yöresindeki yemekleri söyle 
sayabiliriz: Tatar Böreği, Hıngel, Herle Aşı (Tırta Aşı), Kesme Aşı, Su böreği, Çaşır, 
Gavut, Ayran Aşı, Ekmek Aşı, Yumurta Pilavı, Cağ Kebabı. Ekmekler: Köy Fırın 
Ekmeği, Pağaç, Dayama, Gözleme. Diğer yiyecekler: Kete, Katmer, Bişi ve 
diğerleri. 
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TATAR BÖREĞİ:Hamur iyice yoğrulduktan sonra yufka açılır. Yufkalar börek 
yufkası gibi değil biraz kalındır. Açılan yufkalar parçalara bölünür. Bu parçalar 
üçgen şeklinde küçük küçük parçalara ayrılır. Kaynayan suya atılırak haşlanır. 
Suyu süzüldükten sonra tepsiye alınır, üzerine bol sarımsaklı yoğurt ve kızgın 
tereyağı dökülür. Bunun üzerine zevke göre, ya kavrulmuş kıyma veya küçük 
küçük doğranmış ve tereyağında pembeleşinceye kadar kavrulmuş soğan 
dökülür. Sıcak olarak yenir. 
HINGEL:Yurdumuzun her yöresinde mantı olarak bilinmekte ve yenilmektedir. 
Şenkaya'da Hıngel (mantı) sulu ve susuz olarak iki şekilde pişirilmektedir 
1-Susuz Hıngel: Hamur iyice hasıllanır. Yufka şeklinde açılır, kesilir içine evvelce 
hazırlanmış kıyma konur. Yarım daire veya bohça şeklinde kapatılır. 
Kaynamakta olan suyun içine atılır ve haşlanır. Piştikten sonra suyu süzülür. 
Geniş bir tepsiye alınır. Üzerine sarımsaklı bol yoğurt ve kızdırılmış tereyağı 
dökülerek yenir.  
2-Sulu Hıngel: Hazırlanışı aynen susuz hıngel gibidir. Haşlama suyu dökülmez, 
bol salça ve bir miktar tereyağı konur. Suyu ile birlikte tepsiye dökülür. Üzerine 
sarımsaklı yoğurt, kızdırılmış tereyağı ve salça dökülerek servis yapılır. 
HERLE AŞI 
Bir miktar un tereyağında iyice kavrulur, üzerine bir miktar su konur ve devamlı 
karıştırılır. 15–20 dakika kaynatılır ve sıcak sıcak içilir. Bu çorba bilhassa kış 
aylarında yapılır. Hastalara herle çorbası içirilerek terletilir ve şifaya kavuşmaları 
sağlanır. 
KESME ÇORBASI:Evde hazırlanan hamurdan hazırlanan yufkalar erişte 
biçiminde kesilir. Fındık büyüklüğünde hazırlanan köfte biçmindeki hamur 
parçaları (gınıtlar) yağda kızartılarak ilave edilir, mercimek veya fasulye ile 
pişirilir. 
SU BÖREĞİ:Anadolu'nun muhtelif yerlerinde pişirilen bu böreği Şenkaya'da 
yufkası ince ve kalınlığı az olarak yapılır. İçerisine Civil Peynir ve Maydanoz 
konulur. İnce ve özenli bir şekilde açılmış yufkalar önce kaynar suda haşlanır 
daha sonra soğuk su ile yıkanarak tepsiye serilir ve her yufkanın arasına erimiş 
tereyağı serpilir. 
AYRAN AŞI :Bazı yörelerde Yayla Çorbası denen bu çorbaya yörede Ayran aşı 
denilir. Yoğurt çırpılır ve su eklenerek ayran haline getirilir. Daha sonra deneler 
haşlanır. Hazırlanan ayrana biraz un katılır. Ayran biraz haşlanan denelerle 
karıştırılarak orta ateşte olmak üzere ocağa konulur. Bu karışıma hazırlanan 
ufak köfteler eklenir ve karışım kaynamaya çıkıncaya kadar yavaş yavaş 
karıştırılır. Karışım Kaynamaya çıktıktan sonra bir müddet daha kaynatılır. Daha 
sonra tereyağı aş otu ve diğer istenen baharatların karışımından oluşan anık 
karışıma katılır bundan sonra ayran aşımız hazır hale gelir. 
ÇAŞIR:Çaşır, çiriş gibi dağlarda yetişen, buruk bir tadı olan yabani bir bitkidir. 
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Çaşır haşlanarak yenildiği gibi, patates haşlamasıyla karıştırılıp tereyağında 
kavrularak da yenir. Bunun dışında çaşır haşlanır, haşlanan çaşır un ve 
yumurtaya batırılarak yağda kızartılır, buna çaşır kızartması denir.  
YUMURTA PİLAVI:Yumurta pilavının hamuru hazırlanırken içine yumurta katılır. 
Hamur yoğrulduktan sonra erişte gibi kesilir, makarna gibi haşlanır ve üzerine 
tereyağı dökülerek yenilir. 

CAĞ KEBABI:Erzurum Cağ Kebabı, adından da anlaşıldığı gibi Erzurum yöresine 
ait bir kebap çeşididir. Bu kebap çeşidi, her ne kadar Erzurum yöresine ait olsa 
da bütün ülkemizde meşhur olmuş bir yiyecektir. Son derece leziz bir damak 
tadı olan bu kebap, tabii ki en güzel olarak Erzurum yöresinde yapılmaktadır. 
Erzurum cağ kebabı, ülkemizin birçok bölgesine yayılmıştır. Yörede bir ahbap 
kebabı olarak bilinir. Organik ve bozulmamış çayır ve meralarda doğal olarak 
beslenen hayvanların etleri çok lezzetlidir. Lezzetli bu etlerden yapılan cağ 
kebap da, haliyle çok lezzetli olmaktadır. Bir gün yolunuz Erzurum ve 
Şenkaya’ya düşerse, mutlaka bu kebabı yiyin.  
Yapılışı:Kuzu, koyun veya keçi etini ihtiyacınız kadar parmak kalınlığında 
yapraklar biçiminde kesin. Yoğurt, karabiber, tuz ve yemeklik doğranmış soğanı 
karıştırın. Etleri hazırlamış olduğunuz bu terbiyede 24 saat bekletin. Bir günün 
sonunda, yaprak halindeki etleri, kebabın özelliği olan şişe takın ve yatık 
haldeyken odun ateşinde çevire çevire kızartın. Pişen kısımların üzerine cağları 
takarak kesin. Odun közünde pişmiş domates, biber, kuru soğan ve lavaş 
ekmeği ile birlikte servis yapın. *(Bazıları Erzurum Valiliği sitesinden derlenerek 
ilaveler yapılmıştır.) 

ŞENKAYA YÖRESİNDEKİ ADET, GELENEK VE GÖRENEKLERDEN DEN BAZILARI 

 (Harf-ses dizinleri önemli değil, önemli olan onlara yüklenen anlamdır) 

Yöredeki adet, gelenek ve görenekler şöyle sıralanabilir: Sünnet töreni, asker 

uğurlama ve karşılama, kız isteme, nişan, düğün, gelin çıkarma, yas tutma, kurt 

ağzı bağlama, Cumalık dağıtma, Cuma namazından sonra avluda toplanma, 

hıdrellez, yatır ziyareti, oda sohbetleri, kirvelik, imece usulü ile iş yapma, birlikte 

cağ kebap yeme, düğün yemeği hazırlama, güreş günleri düzenleme, kağnı 

arabası ile yayla çıkarma, sokak başı ve dam üstü sohbetleri vs . Gelişen 

teknoloji ve iletişim araçlarının, radyo ve televizyonun yaygınlaşması sonucunda 

bazı adet ve gelenekler varlığını sürdürememiş, bazıları unutulmaya başlamış ve 

bazıları da kaybolmuştur.  

KURT AĞZI BAĞLAMA: Kurt Ağzı bağlama inancı bu yörede olduğu gibi hemen 

hemen Anadolu’nun bütün yörelerinde yaygındır. Bozkır Medeniyetinin bir 
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uzantısı olabilir. Sürüde otlayan koyun ve mallar (sığırlar) her hangi bir nedenle 

sürüden ayrılıp kaybolur, bütün aramalara rağmen bulunamazlar. Gece dışarıda 

kalan hayvanlara kurtlar ve diğer yırtıcılar tarafından zarar verilmesin diye kurt 

ağzı bağlanır veya bilen birisine bağlatılır. Bilimsel bir açıklaması olmamasına 

rağmen çoğu zaman tutar. 

CUMALIK DAĞITMA: Her Perşembe günü varlıklı kişiler yoksullara yiyecek ve 

giyecek dağıtır. Cuma günleri yapıldığından Cumalık denir. Ailede, özellikle 

kadınlar Cumalık hazırlar. Cumalığı dağıtacak çocuklara kimlere ve ne şekilde 

verileceği söylenir. Genelde yağ, peynir gibi yiyecekler dağıtılır. Bu gelenekte 

kendi yiyecekleri üzerinde yoksulların da payın olduğu düşünülür. 

HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ: Nisan ayı sonlarına doğru yapılır. Köyün gençleri 

pişirilen yumurtaları boyarlar. Diğer yöresel yiyecekler de hazırlanarak köyün 

bir mevkiine  gidip, eğlenilir. 

YATIR ZİYARETİ: Yatır bulunan köylerde her yıl yaz aylarında Ziyarete gidilir, 

kurbanlar kesilir ve dualar yapılır. Yörede yatıra Ziyaret denir. Akşama kadar, bir 

panayır havası içinde eğlenilir. 

YAS TUTMA: Cenazelerde belli bir süre ile yas tutulur, çalışmaya gidilmez, 

eğlence yapılmaz, radyo bile dinlenmez. Cenaze sahibinin üzüntü ve acısı 

varken kendilerine bu tür davranışlar uygun görülmez, cenaze sahibi ailenin bir 

ferdi gibi hareket edilir. Cenaze sahiplerinin üzüntü ve acıları hafifleyinceye 

kadar cenaze evinde yemek pişmez, yemekler köy halkı tarafından yapılır 

cenaze evine getirilir. Ölen kişinin yaşına ve statüsüne göre yasın süresi uzar. 

Tutulan yas yapmacık değil doğal olarak gelişen bir durumdur. Çalışanlar, radyo 

dinleyenler vb yadırganır, toplum dışına atılır. 

KÖY ODASI SOHBETLERİ: Kışın günlük işler yapılıp, yemekler yendikten sonra 

köy odalarının zamanı gelirdi. Bazı ailelerin evlerine bitişiğinde odalar bulunur. 

Bu odalar hem misafir odası ve hem de köy odası olarak kullanılır. Köy odasında 

toplanılır. Burada oturmanın bir adabı ve usulü vardır. Yaşlılar, bilge kişiler ve 

nüktedanlar baş köşelere, diğerleri; gençler ve çocuklar ise gerilere, kapı 

arkasına doğru otururlar. Köyün bilge kişileri tarihi hikâyeler anlatırken, 

nüktedanlar fıkra anlatır, dinleyenleri kahkahalara boğarlar. Sıra türküleri de 

söylenir. Sırası gelen bildiği bir türkü söyler sırayı ötekine verir. Türkü 

söylemeye utanan birisi olursa, ’Gele gele geldim bir kara taşa’ der ve durur. 
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Ötekileri, ’’devam-devam’’‘der. Türkü söyleyen,’’ne yapayım taştan düşecek 

halim yok ya ’’ der. 

KİRVELİK: Yörede erkek çocuğu sünnette tutan kirve, çocuğun manevi babası 

sayılır. Bu kişiye kirve, kivre gibi adlar verilir. Kirve, çocuğun babasının sevdiği 

bir dostu, arkadaşı olabilir. Bu teklif geleneğe göre reddedilmez. Kirvelik 

"Peygamber dostluğudur" derler. Onun için kirve olmaya karar verenler, 

kendilerini birbirileriyle akraba sayarlar. Çocuklar ise birbirleriyle kardeş sayılır.  

 CAĞ KEBAP  ADETİ: Oltu İlçesi merkez alınarak büyük bir daire çizilirse dairenin 

içinde kalan yörelerde cağ kebabı meşhurdur. Bu daire Kars, Ardahan, Artvin ve 

hatta Bayburt’un bazı yerlerini kapsar. 

Yaylalarda ve geniş otlaklarda beslenen 

hayvanların etleri doğal ve lezzetli olur. 

Dolayısıyla bu etlerden yapılan cağ 

kebabı da lezzetli olur. Üç-beş genç 

erkenden bir araya gelir, bir keçi veya 

teke alırlar. Alınan hayvanı kesip 

müsait bir oda da cağ kebabı yaparlar. 

Köyün diğer gençlerine de haber verilir. 

Katılan gençler sayılır. Kaç kişi iseler cağ kebap o sayıya göre kesilir. Buna ‘hisse’ 

denir. Bir kişi genelde iki hisse olur. Bir hissesini orada kendisi yerken diğerini 

evdekilere götürür. Kebap ocakta pişerken gençler sohbet eder, eğlenirler. 

Piştikten sonra işin ehli olan genç, cağ bıçağı ile kebabı cağlara keser ve cağlar 

bir tabakta biriktirilir. Diyelim ki onbeş kişi katılmış ise onbeş cağ kesilir. Sayı 

tamamlandıktan sonra cağlar dağıtılır. Şiş bitinceye kadar bu böyle devam eder. 

Kebap aheste aheste yenir. Bir taraftan çaylar içilir ve diğer taraftan sohbetlere 

devam edilir. Hani bir söz var ya, ’’Gönül ne çay ister ne çayhane, gönül sohbet 

ister çay bahane.’’ Aslında gençler sohbet ve eğlence için toplanırlar, kebap 

bahane. 

ŞENKAYA YÖRESİNDE YETİŞEN ve YENİLEN OTLARDAN (BİTKİLER) BAZILARI 

ÇAŞİR: Güneye bakan yüksek dağ yamaçlarında yetişir. İki çeşidi bulunur. Deli 

çaşır, yenilen çaşır. Deli çaşır yenilmez. Hayvanlarda yemez. Kuruyunca oradan 

oraya savrulur gider. İnsanlar birbirlerine takıldığında ’deli çaşır’ derler. Çaşır 

bitkisi iştah açıcıdır ve gaz söktürücüdür. Şeker hastalarına da iyi gelir. 
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İlkbaharda bitkinin 10-20 santimlik taze sürgünleri tüketilirken, genellikle suda 

haşlanıp tuzlanarak yenilmektedir. 

HOROZ GÖZÜ BİTKİSİ: Orman içlerinde, otlar arsında yetişir. Boyu fazla uzamaz. 

Kırmızı küçük meyveleri olur. Özellikle gözü güçlendirmeye, böbrek ve idrar 

yolları hastalıklarına, kadın hastalıklarına, dişleri güçlendirmeye yarar. 

KIMI: Maydanozgiller ailesinden bir bitkidir. Gövdesi soyularak yenir. 

EVELİK: Besleyici ve şifalı bir bitki olan evelik su kenarlarında yetişir. Geniş 

yaprakları, uzunca gövdesi üzerinde bulunur. Evelik olgunlaşınca kahve rengine 

dönüşür, tohum verir. idrar artırıcı, ateş düşürücüdür. 

KABALAK: Rutubetli yerlerde, ormanlık alanlarda, dere kenarlarında ve 

peylerde yetişir. Gövdesi soyularak yenir. Balgam söktürücüdür. 

YEMLİK: İlkbaharla beraber gelen yağmurlardan sonra serpilirler. Yemlik otu, 

çayırlar, tarlalar ve yaylalarda yetişir. Cilt bozuklukları, sindirim ve sinir sistemi 

bozukluklarına iyi gelir. 

KOSKOS (GOSGOS): Dışı siyah, içi süt beyazı, çok besleyici ve lezzetli bir bitkidir. 

Toprak içinde patates İki çeşidi bulunur. Dağ kekiresi, su kekiresi. Dağ kekiresi 

kırlarda yetişir. Yaprakları ve gövdesi serttir. Su kekiresi ise su kenarlarında 

yetişir. Her ikisinin de, gövdeleri soyularak yenir.gibi büyüyen yumrular, ince 

saçak köklerle bir birine bağlı olarak bulunur. İlkbaharda tarlalar sürülürken 

ortaya çıkar. 

KEKİRE (Kekre):  

ACIGICI (Yaban teresi): Su kenarlarında yetişir. Acımsı bir tadı vardır. Kan 

temizleyici ve idrar söktürücüdür. Böbrekleri ve idrar yollarını temizler. 

ADOL: Toprak içindeki yumruları yenir. 

ÇİĞELEK ( Yaban çileği): Ormanın seyrek alanlarında otlar arasında yetişir. 

Vücudu kuvvetlendirir. İdrar söktürür ve karında biriken suyu boşaltır. Böbrek 

ve mesane hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Mide ve bağırsak 

tembelliğini giderir. Sinirleri kuvvetlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Bağırsak 

kurtlarını döker. Safra taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Karaciğer 

kifayetsizliğini ve şişliğini giderir. Ateşi düşürür. Diş dibi taşlarını eritir.  
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ÇİĞDEM:  Zambakgiller familyasından olup, türlü renklerde çiçekler açar, kır 

bitkisidir. Toprak altındaki yumruları köz külünde pişirilerek yenir. 

EŞEK TURPU: Yabani olarak, boş arazi, orman etekleri, yol kenarları ve 

tunplarda yetişir. Baharda koyu sarı renkte çiçek açar. Yaprakları tüylü, seyrek 

ve yeşil renktedir. Gövdesi soyularak yenir. Bağırsak tembelliğine, iştah açmaya, 

göğsü yumuşatmaya, öksürük, grip ve soğuk algınlığına, romatizma, ağrılarına 

iyi gelir. 

ŞENKAYA  YÖRESİNDE (GÜLVEREN ) ANLATILAN CİN, PERİ VE HIZIR 
HİKAYELERİ 

Eskiden, uzun kış gecelerinde köy odalarında yapılan sohbetlerde, kahramanlık 
ve diğer hikâyelerin yanı sıra, ‘Cin, Peri ve Hızır‘ hikayeleri de anlatılırdı. 
Anlatılanlar, bir masal şeklinde değil, gerçek hikâyeler şeklindeymiş gibi 
anlatılırdı. Çocuklar, anlatılan her şeyi gerçek kabul edip, korku duygusu ve 
kişilik bozuklukları geliştirebilirler. Bütün bu olumsuz etkileri düşünülmeden, 
Cin ve Peri hikâyeleri ballandıra-ballandıra anlatılırdı. Tabii bana göre, bütün 
bunlar bilgisizlikten kaynaklanıyordu. Cin ve Peri hikâyelerinin, çocukların 
yanında anlatılmaması gerekirdi. Cin ve peri hikâyelerinin olumsuz etkisi 
olmasına rağmen, Hızır hikâyelerinin olumlu etkisi olacağını zannediyorum. Bir 
gece yongalı çukurdan yaylaya geliyordum. Burası ile ilgili anlatılanlar aklımda 
kalmış olmalı ki, atın ayak sesleri, uçan bir kuşun çıkardığı ses, bana başka türlü 
geliyor ve korkudan tüylerim diken diken oluyordu. Köydeki bazı kuytu, tenha 
ve peylerin bulunduğu yerlerin cinler tarafından ‘’sahipli’’ olduğu anlatılır, 
dururdu. Kapanıklar, Peyler, Yanık Çayır ve Yongalı Çukur gibi yerlerin ‘’sahipli’’ 
olduğu iddia edilir, buralarda yaşanmış olaylar anlatılırdı. İşte onlardan bazıları: 

Anlatıldığına göre; Molla Ömer bir yaz gecesi yayladan gelirken, Düz Yol 
Mevkiinde atın arkasına küçük bir köpek takılır. Köpek atın adımlarına ayak 
uyduramaz. Molla Ömer köpeğe acıyarak atın terkisine alır. Köye geldiklerinde 
atı ahıra çeker, köpeği de içeri alır. Yukarı çıkıp bir süre dinlendikten sonra, 
yatmadan önce ahırı kontrol etmeye iner. Birde ne görsün, köpek yarı ölü bir 
cesede dönüşmüş. Molla Ömer’e ‘’Beni al, getirdiğin yere bırak, yoksa seni fena 
ederim’’der. Molla Ömer söyleneni yapmak üzere ata biner, cesedi de terkisine 
alarak getirdiği yere bırakıp geri döner. Böylece kurtulmuş olur. 
Bir başka hikayede şöyle anlatılır; Pehlül Ağa, sahipli olduğu, geceleri in ve 
cinlerin cirit attığı Kapanıklar Mevkiine patates ve mısır eker. Geceleri ayı ve 
domuzlar zarar vermesin diye yaptığı ağaç kulübede bekler. Gecenin zifiri 
karanlığı çöktüğünde, karşı kayalardan bir ses ‘Geleyim mi, geleyim mi? diye 
yankılanır. Pehlül Ağa önceleri aldırış etmez. Hiçbir şeyden korkmadığı, mangal 
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gibi bir yüreğinin olduğu söylenirdi. Ses her gece tekrar eder durur. Pehlül 
Ağanın bir gece sabrı tükenir. ’’Ne söyleyip duruyorsun, geleceksen gel de 
göreyim’’ diye bağırır. Bunun üzerine ses kesilir de bir daha duyulmaz.  
İşte bir Hızır hikayesi: Ayhan Altaş’ın yazısını aynen sunuyorum; 
‘’Üniversitede okuduğum 1984 yılıydı. Bir akşam üzeri yaylanın önü çayırda, 
diğer çayırlardan toplanarak kurutulup yığın haline getirilmiş otu köye 
götürmek üzere kağnıya öküzleri koşup ot yığınına yanaştım. Bir miktar otu 
kağnı üzerine attıktan sonra düzeltmek üzere arabanın üzerine çıktım. Bu 
esnada annemde bana yardım etmek için yanıma gelmişti. Ben arabanın 
üzerine atılan otu düzeltirken, annem de ot yığınından arabanın üzerine ot 
atıyordu. 

Hemen yanımızda bulunan diğer yığına bir araba yanaştı, “Selam ün Aleyküm 
Ayhan Bey, işin kolay gelsin.” diyerek arabaya ot yüklemeye başladı. Arabayı 
yalnız yüklüyor ve acele ediyordu. Belli ki akşamdan köye gitmeyi düşünüyordu. 
Bir ara, “Ayhan Bey, ben kötü bir adam deyilim biliyor musun? Kötü insan olsam 
Hızır Aleyhisselam benim resmime girmezdi” dedi. Bu sözü duyunca, yıllar önce 
babamın anlattığı bir hikâye aklıma gelmişti ve İbrahim amca (İbrahim 
ALTUNER) konuya hemen girmişti bile: 
Kış iyiden iyi ilerlemiş, havalar çok soğuk, kar diz boyuydu. Köyde hayvan 
besleyenlerin hayvanlarına verecekleri ot (alaf) bitmiş hayvanlar aç kalmaya 
başlamıştı. Baban (Mirze ALTAŞ) kış gelmeden hayvanlarını sattığı için 
hayvanlarınıza yedirmek üzere yığdığınız ot yığını öylece duruyor, köyün her 
tarafından görünüyordu. Yine soğuk bir günü köyün ileri gelenleri babana 
giderek; “Mirze amca hayvanlarımız ölüyor, senin kapında ise koca bir yığın var, 
şu otu bize sat da hayvanlarımızı kurtaralım” derler. 
Baban, “Ben otu kayınlarıma sattım, gidip sorayım, onlar almayacaksa o zaman 
siz götürürsünüz” der ve yola çıkarak kayın biraderlerinin yaşadığı komşu köy 
Soğmun'a (Evbakan) gider, durumu kayınlarına anlatır. Kayınları, “Bizde de ot 
bitti, bizim hayvanlarımızda aç, otu alacağız, sakın verme” derler. Baban geri 
bizim köye gelmek üzere ayağı kalkınca, dayıların, “Enişte ne yapıyorsun, akşam 
yaklaştı, kal, yarın gidersin” diye ne kadar sıkıştırsalar da baban, “Ben size söz 
verdim, köylüler haber bekliyor gitmezsem otu dağıtırlar” diyerek yola koyulur. 

Bizim köyle Soğmun köyünün arası 5-6 km kadar, ama arasında Erdavut dağı 
var. Köyden diğer köylere ulaşmak için dağın üzerinden geçilen geçide (Penek 
Gediği) Ağız deniliyor ve Ağız iki köyün ortasındadır. Baban köye giderken Ağız'a 
bir kilometre kala ayağı şişmeye başlıyor. Şiş o kadar artıyor ki ayakta 
duramayıp yerde sürünmeye başlıyor. Karanlık bastırmış, ayak şiş, sürünerek 
insan boyundaki kar yığınları arasında açılmış keçi yolundan ilerlemeye çalışıyor. 
Donmak üzere artık. Elbiseler ıslanıp donduğu için sürünmede de zorlanıyor. 
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Hareket kabiliyeti kaybolmuş, korku içerisinde bulunduğu yerden görünebilen, 
şu an ismi Yoğurtçular olan Zuvart Köyüne doğru, “İmdat donuyorum, kurtaran 
yok mu?” diye bağırmaya başlar. Yavaş yavaş uyku hali bastırmaya başlıyor. Ses 
kısılmış, bütün ümitler tükenmiş, ölüm yakın. Ayrıca, bölge ormanlık olduğu için 
kurt, ayı vs gibi yabani hayvanların da bol olduğu bir alan. Ölüm vuku bulsa bile, 
cenazeyi bulmadan yabani hayvanlar parçalayabilir. Bütün ümitler 
tükenmişken, Barik köyüne doğru giden yoldan bir karartı çıkar. Karartının ne 
olduğu belli değil; İnsan olabileceği gibi, yabani hayvan da olabilir: 
Alacakaranlıkta tam olarak seçilmiyor. Ümitleniyor, yeniden bağırmaya 
çalışıyor. Aradan geçen birkaç dakika içerisinde o karartı da ağızda kayboluyor. 
Ne kadar geçtiği belli değil, bir sesle irkiliyor. Zor da olsa başını kaldırıp sesin 
geldiği tarafa bakıyor. Evet gelen gölge bir insana benziyor. Aheste aheste 
sallanarak gelen, ”Ne bağırıyorsun? ne oldu? Mirze Amca derdin ne?” diye 
çıkışıyor. Baban da zorla, ”Ne bağırması Allah aşkına ben ölüyorum, sen bana 
kızıyorsun” diyor. Gelen kişi, ”Ben sizin köylü İbrahim'im, tanıdın mı” diye 
soruyor. Baban da “Tabii tanıyorum İbrahim, insan komşusunu tanımaz mı?” 
diye konuşurken, bir taraftan da İbrahim babanı sırtına alıyor. Baban, “İbrahim 
ben dondum, koltuğuma girersen biraz yürümeye çalışayım belki ısınırım.” 
diyince, İbrahim babanı sırtından indirerek koltuğuna giriyor, bir iki adımdan 
sonra, “Gel yürüyemiyorsun” diyerek, tekrar babanı sırtına alıyor. Baban 
gözünü açtığında kendisini köyün ortasında Tozi Dayıların harmanın önüne 
konulmuş olan ağaca yaslanmış olarak buluyor. İbrahim babana,”Buradan sonra 
gidersin.” diyerek kendi evine taraf gitmeye başlıyor. Baban ısrarla ”Beni buraya 
kadar getirdin, şuradan eve kadarda götür de bir çay içelim, dinlenelim” diye. 
Ne kadar ısrar etse de, İbrahim köyün içerisinde gözden kayboluyor. Baban eve 
nasıl geldiğini hatırlayamıyor. Kendini evde balkonun altında buluyor. Çocuklara 
bağırıyor, çocuklar da koşarak gelip babanı eve götürüp, donarak moraran 
kısımları karla ovalaya başlıyorlar. Baban kendine geliyor, olayı çocuklara 
anlatarak, ”İbrahim’i çağırın, beni önce Allah, sonra o adam kurtardı” diyerek 
İbrahim'i çağırıyor. 
İşte burada ben (İbrahim) devreye giriyorum. Çocuklardan birisi, Ömer miydi 
yoksa Selahattin mi hatırlayamıyorum, gelerek babanın beni çağırdığını söyledi. 
Önce gitmek istemedim, ama babanın ısrarla, çocukları o soğuk havada 
göndermesine dayanamayıp gittim. Baban, başından geçen bu olayı bana 
anlattı, ama ben yeminle kendisine, o gün değil, son üç gündür evden 
çıkmadığımı, sürekli evde olduğumu, çocukların da buna şahit olduğunu 
söyleyince; “Eyvah, bana yardım eden Hızır (A.S.) idi. O, darda kalan herkesin 
yardımcısı, bana da dar günümde yardım etti” diyerek, sevinçle karışık 
dövünmeye başladı. İbrahim amca, “İşte böyle Ayhan’ım, ben kötü bir adam 
olsam, Hızır (A.S.) benim kılığıma girmezdi” diyerek hikâyeyi tamamladı. Ben de, 
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işim bittikten sonra İbrahim amcaya yardım ederek, akşam karanlığında 
beraberce köye doğru hareket ettik. 

Babamın başına gelen bu olayı bizzat babamın kendisinden dinlemiştim. Konuya 
ortak olan bir kişinin ağzından da aynı hikâyeyi duymak beni çok mutlu etti. 
Temennim Allah bütün darda kalanların yardımcısı olsun.’  

Cin ve Peri hikâyelerinin çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olmasına rağmen, 
Hızır hikâyelerinin böyle bir etkisinin olacağını düşünüyorum. 

ŞENKAYA YÖRESİNDE BAHAR ÇELPEŞİKLİĞİ (İKLİMİ) 

Ders kitaplarında, her ne kadar ilkbahar mevsimi Mart, Nisan, Mayıs ayları 
olarak gösteriliyor ise de, Şenkaya yöresinde, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına 
sarkmaktadır. Bazı yıllar, Nisanda başlayan bahar mevsimi tatlı geçer, karlar 
erimeye başlayınca çayırlardan çimenler-otlar fışkırırdı. Gün geçtikçe kuzey 
kesimlerdeki karlar da erir, çimenler çoğalır, renkleri de koyulaşmaya başlardı. 
Bazı yıllar ise bahar başlangıcı ’çelpeşik’ (karışık, bozuk) geçerdi. İşte bu 
durumda, ‘Nisan bacadan baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözü geçerli olabilirdi. 

Biraz geçmişe gidelim. Köyde; yazın biçilen otlar yağmura ıslatılmadan 
kurutulur, önce çayırda tapul yapılır, tapulda iyice kuruyan otlar birkaç gün 
sonra ‘yığın’ haline getirilirdi. Ekin biçme, dövenle sürme ve savurma işleri 
bittikten sonra yığınlar kağnı arabasına yüklenir, samanlığa getirilirdi. 
Samanlığın bacasına itina ile yığılarak büyük bir yığın yapılırdı. Birisi yığının 
üstüne çıkar, diğeri dirgenle ot atar, üsteki dirgenle otları sağa sola yayarak 
yerleştirir, bastırarak yığına şekil verirdi. Yığın bir gelin duvağı gibi süslenir, su 
geçirmesin diye de tepesi ‘cele’ veya geniş yapraklı otlarla örtülürdü. 
Sarartılmadan kurutulan kaliteli çiçekli otlar ise, yeni doğan kuzu ve danalara 
yedirilmek üzere samanlığın bir köşesine yığılırdı. Saplar da dövülerek, savrulup 
saman haline getirildikten sonra samanlığa yerleştirilirdi. Samanın içine, kışa 
saklansın diye, ‘yaban elması, banda’ (yaban armudu) konulurdu. Saman soğuk 
hava deposu görevi yapar, onları bozulmadan kışa saklardı. Kışın saman 
yedirildiğinde, içine gömülen elma ve bandalar aşağı doğru ‘şııır’ diye 
dökülürdü. Çocuklar define bulmuş gibi sevinirdi. Tatlarına doyum olmazdı. 
İşlerini düzene koyanlar artık kış için yakacak odun hazırlığına başlardı. 
Tomruklar el hızarı ile kesilir, balta ile yarılarak su almayan yerlerde istif edilirdi. 
Köy halkı sadece odun yakardı. 

Kışın mal-davarı kayırmak, ahırı temizlemek, hayvanları sulamak için çaya 
götürme işleri dışında önemli başka bir iş olmazdı. Hayvanlar kayrılırken, otlar 
yığından çekilip ‘’horom’’ (deste) yapılarak ahıra götürülürdü. Samanlar ise 



170 
 

sepete doldurulup omuza atılarak ahıra götürülür, yemliklere boşaltılır, içine de 
arpa karıştırılırdı. Biraz da gülelim; Rahmetli Latif Amcam, komşu Evbakan 
Köyündeki bacısını ziyaret eder. Bacısı, ondan hayvanları ‘kayırmasını’ (ot-
saman vermesini) ister. Latif amcam saman sepetinin yerini sorar. Ahırda 
olduğunu öğrenir. Akşam karanlığında, sepeti almak için ahıra gider. Saman 
sepetlerinin kulpu genellikle, esnek olsun diye hayvan gönünden veya 
kuyruğundan yapılırdı. Karanlıkta sepete elini uzatır. Eline bir kulp takılır. Kulpu 
tuttuğu gibi omzuna atarak saman doldurmak için samanlığa gider. Sepeti 
yavaşça yere indirir.Bir de ne görsün! Omzundaki sepet değil de uyuyan bir 
dana. Yanlışlıkla, sepet yerine danayı omuzlamıştır.   

Günlük işler bitince sobanın başında oturulur, bir tarafta çay suyu kaynarken 
diğer tarafta fırına atılan patateslerin pişmesi beklenir, hoş sohbetler yapılırdı. 

Bahar çelpeşik geçiyorsa, asıl sıkıntı o zaman başlardı. Bahar geldi dersiniz, 
ertesi gün tekrar kar yağar. Bir tipi- boran çıkar. Ertesi gün hava tekrar açılır. Bu 
böyle bir müddet sürüp gider. Alaflar bolsa bir mesele yoktur. Alaflar azalmış ise 
tükenebilir. Alaflar tükenirse, bu durumda çaresiz kalabilirsiniz. ’Nisan bacadan 
baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözü asıl o zaman devreye girerdi. Bu söz yakacak 
konusunda değil de hayvan yiyecekleri, alafları konusu için geçerli olurdu. Odun 
konusunda bir sıkıntı yaşanmazdı. Çünkü orman içinde, odunu bol olan bir 
köydü. Bazen Alaflar bitince zorunlu olarak hayvanlara mısır ve patates celeleri 
yedirilirdi. Küflenen patates celeleri zehirli olabilir. Nitekim bazı yıllar böyle 
durumlarda farkında olmadan yedirilen küflü patates celeleri bazı ailelerin bir 
ahır dolusu hayvanının zehirlenmesine sebep olmuştur. Köylülerden alafları 
tükenenler varsa komşularından, yoksa çevre köylerden alarak baharı atlatmaya 
çalışırdı. HERŞEYE RAĞMEN O GÜNLER ÇOK GÜZELDİ. 

ŞENKAYA-GÜLVEREN’İN ESKİ SU DEĞİRMENLERİ 

 Yayla ve Eşek Meydanından doğan ‘’çay’’ geçtiği dereler ve gözelerle 

beslenerek köye indiğinde, değirmen döndürecek seviyeye ulaşır. Eskiden 

faaliyet gösteren üç değirmen vardı. İki tanesi köyden yukarı, bir tanesi köyden 

aşağıda, Parçalar mevkiinin karşısındaydı. Çok eskiden var olan iki değirmen ise 

batal olmuştu. Köyün içinde, mezarlığın karşısında, dere kenarında bulunan 

Molla Ömer’in değirmeninin yerinde bostan ekiliyordu. Yatık God mevkiinde, 

Aktürklere ait olan değirmenin yıkıntılarını hatırlıyorum. Yatık God Mevkii adını 

bu değirmenden aldığını sanıyorum. 
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Değirmenler kurulurken dere kenarında uygun bir yer seçilir. Yamacın 

derede bittiği yerde değirmenin damı (binası) yapılır. Değirmeni çevirecek 

suyun değirmene kadar gelebilmesi için yukarılarda uygun bir yerde ‘bent’ 

bağlanır. Bent ile değirmen arasındaki yamaçlara kanal (ark) açılarak su koşulur. 

Değirmenin damı (binası) taş veya çatmadan olabilir. Hatırladığım kadarıyla, 

köydeki değirmenler yarım çatmalıydı. Değirmen taşını çevirecek suyun 

akıtılması için ‘god’ düzeneği kurulur. Dört-beş metre uzunluğunda, içi geçmiş 

kalın bir tomruk oyulur. Boru şekline getirilir, ya da kalın biçilen tahtalar 

dikdörtgen prizma şeklinde birbirine çakılarak god yapılır. Hazırlanan god 

düzeneği belli bir meyille değirmenin çarkına bağlanır. ’God’dan akan suyun 

tazyikli olabilmesi için god’un altı daraltılır.Bu bölüme ‘şüşüt’ denir. İçeride 

binada çark, taş ve ‘çakçak’ düzeneği kurulur. Çakçak düzeneği çok önemlidir. 

Buğdayın düzenli akmasını sağlar. Buğday az akarsa yanar, çok akarsa ezilir, 

kalitesiz bir un olur. Çakçak düzeneğin üstüne, ağaçtan, ters yarım dikdörtgen 

prizma şeklinde depo yapılır. Altına da’ çakçak’ düzeneği monte edilir. Tazyikle 

çarka dökülen su çarkı çevirir, çark ise kendisine bağlı olan taşı döndürür ve 

taşlar arasına dökülen buğday ezilerek un haline gelir. Kabaca bir köy 

değirmeninin ana hatları bunlardan ibaret sayılır. Ortam hazırlandıktan sonra 

değirmen faaliyetine başlayabilir. 

 Köy halkı için ‘un’ önemli olduğundan değirmenciler büyük itibar 

görürlerdi. Un öğütme mevsimi geldiğinde değirmelerden sıra alınırdı. Sırası 

gelen ev halkından aile reisi olarak baba değirmene gider, evin hanımı ise 

değirmenciye ikram etmek için yemek hazırlığı yapardı. Yemekler ya değirmene 

götürülür veya değirmenci eve davet edilirdi. 

Öğütülecek buğday teneke ile sayılarak depoya doldurulur. Kaç teneke 

öğütüldüğü tespit edilir ve bedel olarak değirmenciye 

belli bir oranda ‘hak’ verilirdi. Onun için atalarımız ‘hak 

değirmende olur’ demişlerdir. 

Hiç bir suni gübre ve zirai ilaç kullanılmadan 

yetiştirilen buğdaylardan elde edilen kepekli unlardan 

yapılan ekmeklerin tadına doyum olmazdı. Köy fırınlarında yapılan ekmeğin 

kokusu metrelerce uzaktan hissedilirdi. 
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ŞENKAYA YÖRESİNDE ÇATMALI ESKİ YAYLA DAMLARI (EVLERİ) 

Köylerde haziranın ortalarına doğru havalar iyice ısınmaya, hayvanlar ekili- dikili 
alanlara zarar vermeye, ağartılar (peynir türü yiyeceklerin genel adı) 
bozulmaya, meralar yetersiz kalmaya başlar. Bu sebepledir ki yaylaya çıkma 
ihtiyacı doğmuştur. Aşağı yukarı her köyün yaylası vardır. Kimi yaylalar köy 
sınırlarına bitişik, kimileri ise köyüne çok uzak olup başka köylerle komşudur. 
Gülveren Yaylası ise köy sınırları içindedir. 

Yaylaya göçmeden birkaç gün önce, yaylaya gidilir, damlar kontrol edilir, içleri 
temizlenir ve kullanılacak hale getirilir. Yaylanın çıkma günü cumada 
kararlaştırılıp,  köy bekçisi tarafından halka duyurulur. Bir gün önceden 
‘ağırlık’lar çıkar. Yani, bir kağnı arabasına sığmayacak kadar ağır olan eşyalar 
önceden götürülüp damlara bırakılır ve geri dönülür. Ertesi günü göçler 
yüklenir. Bir şenlik havası içinde kağnılar yola dizilir. Yaşlılar göç arabası ile 
giderken, gençler atlara binerler. Yol boyunca birbirlerine caka satıp takılırlar. 
Yine böyle bir göç yolunda gencin biri Ataş’lara takılır, laf atar. Atını 
tekmeleyerek ‘Altaş’lara meydan‘ diye nara atar. Bu esnada at tekerlenir, yıkılır, 
başı taşa çarparak ölür. Delikanlı bir mahcubiyet içinde yola atsız devam eder. 
Köyün halk ozanı Rahmetli Hakkı Ağa bu olayı duyar. Halen söylene gelmekte 
olan bir şiir yazar.  

Yayla evleri genelde çatmalıdır. Ocağın bulunduğu arka taraf taştan, diğer iki 
taraf çatmadan ön taraf ise yarma tahtadan yapılır. Yöredeki taşlar tortul 
kayalardan oluştuğundan duvar yapımına elverişli değildir. Bu sebeple yöre 
halkını yayla evlerini ağaçtan yapmaya zorlamıştır. Damların arka tarafı, seçilen 
düzgün taşlarla duvar örülür. Uygun yerine ocak (şömine) bırakılır. Yapılacak 
evin büyüklüğüne göre tomruklar hazırlanır. Tomrukların boyu üç-dört metre 
olabilir. Tomrukların her iki başından yarık açılır. Tomruk genişliğinde takozlar 
hazırlanır. Takozların üstü yarım daire biçiminde oyulur. İki takoz yarım daire 
biçimindeki oyuk üste gelecek şekilde yarıklara yerleştirilir. Diğer tomruklar aynı 
şekilde dam yüksekliğinde üst üste yığılır. Her iki tarafın çatması 
tamamlandıktan sonra ağırlık sadece çatmalara binmesin diye ağaç direkler 
dikilir. Diğer taraftan taş duvar uzunluğunda iki tomruk hazır. Tomrukların bir 
tarafına uzunlamasına yarık açılır. Tomrukların biri direklerin üstüne diğeri alta 
yerleştirilir. Dam yüksekliği uzunluğunda hazırlanan yarmalar (tahtalar) açılan 
yarıklara dizilerek ön duvarda yapılmış olur. Gülveren’in çamları budaksız ve 
birinci sınıftır. Orman idaresi hızar kullanılmasına izin vermediği için işler ilkel 
yöntemlerle yapılır. Tomrukların alnına ağaç çivi çakılır. Tomruk baştan başa 
kolayca ve düzgünce yarılır. Ön tarafın uygun yerine yine yarmalardan yapılan 
kapı takılır. Üstteki tomrukların üzerine belli aralıklarla kontlar (tomruklar) 
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dizilir, kontların (tomrukların) üstüne mertekler konduktan sonra üzeri toprakla 
kapatılır. 
Yayla damları genelde iki odalıdır. Odaların birinde ocak bulunur. Ocağın 
bulunduğu oda yatak ve yemek odası olarak kullanılır. Odanın bir kenarına peke 
kurulur. Pekede istirahat edilir ve yatılır. Ocakta odun yanar. Yanan odun hem 
evi ısıtır ve hem de aydınlatma görevi yapar. Gece aydınlanması için de gaz 
lambası yerine çıra tutuşturulur. Diğer oda kiler olarak kullanılır. Kilerin bir 
tarafında süt makinesi kurulur. Diğer taraflarında ağartılar bulunur. Yöre halkı 
çeçil peynir yaptığından süt makinesi vazgeçilmezdir. Sağılan sütlerin süt 
makinesinde kaymağı ayrılır. Kaymaksız sütten çeçil peynir yapılır. Yapılan 
peynir tekerlekleri üst üste yığılarak ‘şüjük’ünün (suyunun) süzülmesi için 
üzerine ağır bir taş konur. Peynirin şüjük’ü (süzük) akıp belli bir kıvama 
geldikten 
sonra tel 
tel yapılıp 
derilere 
basılır. Süt 
makinesini
n kolu 
insan 
tarafından 
çevrilir. 
Genellikle 
çocuklara 
yaptırılır. 
Oyun 
çağındaki 
bir 
çocuğun 
dakikalarca makine kolu çevirmesi adeta bir işkencedir. Çok yağmurlu havalarda 
evler damlar. Evdekiler evin damlamayan bir yerini arar dururlar. Çok rahatsız 
edici bir durumdur. 

Yaylalarda, evlerin ve önündeki ağılın dışında, özel mülkiyet kavramı yoktur. 
Meralar, çayırlar, çeşmeler, fırın, berlik (koyun sürüsünün toplandığı alan) vb. 
ortaktır. Çayırlar ortak olarak imece usulü ile biçilir. Yayladaki; Yaylanın önü, 
Sarı Çayır, Yusuf’un Kurunu ve Sosan (Susam) Çayırı köyün ortak malıdır. 
Çayırların biçilmesine başlamadan bir gün önce bekçi çayırların biçileceğini 
duyurur. Her hane halkından bir kişi gelmek zorundadır. Genelde gençler ve 
bazen de çocuklar gelir. Her hane halkından birer kişi çayırların bölünmesi için 
paylaştırılır. Diyelim ki on kişi Yaylanın Önü Çayır’ın bölünmesi için 
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görevlendirildi. Tırpan ve iplerle çayır başına gelinir. İki kişi ipin ucundan tutar, 

ip gerginleştirilir, ipi tutanların arkasına birer tırpancı geçer, ipçiler çayırı 
enlemesine doğru yürürken tırpancılar arkasından otları tırpanlayarak sınırlar 
belirlenir, hane sayısı kadar dilimlere ayrılır. Bu dilimlere “SEHİM” denir. Doğal 
olarak çayırın bazı yerleri sık, bazı yerleri seyrek otludur. Herkese eşit miktarda 
ot düşsün diye ipçiler “sehim”in genişliğini ipi kısaltıp uzatarak ayarlarlar. 
Sehimleme işi bittikten sonra kura çeçimi yapılır, kime kaç sayılı sehimin 
düştüğü belirlenerek bir kâğıda yazılır. Ben de öğrenciliğim döneminde yaz 
tatillerinde yaylada bulunurdum. Okumuş birisi olduğum düşünülerek, bir iltifat 
olsun diye beni ya ipçi yaparlar ya da kura çekimi ve yazma işlerini verirlerdi. 
Sırası gelmişken burada belirtmeden geçemem. Köy halkı okuma-yazmaya 
büyük önem verirdi. Okuyan kişilere de saygı gösterirlerdi. Sehim işi bittikten, 
kime kaç numaralı sehimin düştüğünü gösteren kağıttan kaç numaralı sehimi 
biçeceğini öğrenir, zaman kaybetmeden bir an önce biçmeye başlar. Çünkü 
herkes bir an önce “sehimlerini” biçip taşımak ister, biçilen ve toplanan çayıra 
köyün hayvan sürüleri girip, biçilmemiş olanlara zarar vermiş olabilir. Ya da 
“sehim”i ortada kaybolabilir. Önce Yaylanın Önü, arkasından Yusuf’un Kurunu, 
Sarı Çayır ve sonunda Sosan (Susam) Çayırı biçilir.Çayırların biçilmesi ve 
toplanması her ne kadar yorucu ise de, aynı zamanda çok eğlencelidir. Bir 
panayır havasında geçer. Sehimlerin başında çaylar demlenir, evlerden getirilen 
katmer ve ketelerle karınlar doyurulur. Komşu sehimleri biçenler birbirlerine 
ikramlarda bulunurlar 
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Yaylalarda özel mülkiyet kavramının olmayışı beni hep düşündürmüştür. Acaba 
’ekonomik açıdan İslamiyet’in en iyi uygulandığı şekli midir?  

YÖRENİN (GÜLVEREN’İN ) GÖZE’LERİ  

Şenkaya yöresinde dağ eteklerinden çıkan birçok kaynak suyu (göze) bulunur. 
Hele Şenkaya’nın Doğusundan başlayıp, Allahuekber Dağ silsilesinin 
Kuzeyinden, önce doğuya Karınca ormanlarına, sonra batıya ve daha sonra 
Bülbülen Dağlarına kadar uzanan orman kuşağındaki gözeler yok mu, suları bir 
bambaşkadır, buzdolabından çıkmış gibi soğuk ve çok ünlüdür. Burada, bu 
kuşak içinde yer alan Gülveren yöresinin gözelerinden bahsetmeden 
geçemeyeceğim.   

 Çoruh Nehrinin kollarından biri olan Penek Çayının birkaç kolu vardır. Bu 
kollardan biri Gülveren Yaylası ve Eşek Meydanı Mevkiinin batısındaki Yusuf’un 
Kurunu’ndan doğar, Gülveren Vadisindeki derelerle beslenip, önce doğuya 
sonra güneye ve daha sonra Türkün Bağlarından batıya kıvrılarak Penek Çayına 
karışır. Eşek Meydanı Mevkii aynı zamanda iki nehrin doğduğu noktadır. Aynı 
buluttan düşen yağmur suları iki ayrı nehre karışır. Sarı Çayır’a düşen yağmur 
suları ve kaynak suları Kura çayına karışarak Hazar Deniz’ine dökülürken, Yusun 
Kurunundaki sular Çoruh Nehrine karışarak Karadeniz’e dökülür. Gülveren 
Vadisinde birçok dere vardır. Bu derelerde birçok göze 
bulunur. Bu gözelerden fışkıran sular vadinin ve oradaki 
canlıların hayat kaynağıdır. Hele dört göze vardır ki 
köyde yaşayanlar için çok önemlidir. Cengo, Haftamal, 
Öte-Geçe ve Yatık Kod gözeleri.  
Cengo Penek yolu girişinde, Haftamal ise köyün 
içindedir. Yani köy, bu çeşmenin etrafında kurulmuştur. 
Köyün içinden akan derenin karşısı ‘Öte-Geçe’ diye anılır. Eski Caminin hemen 
altında, dere kenarından doğar. Suyundan güzel çay olur. Çay suyunu hep o 
gözeden getirirdik. Cengo ve Haftamal gözeleri esrarengiz bir şekilde, ilkbaharın 
belirli bir gününde ansızın akar, sonbaharda ise ansızın kurur. Şu anda aktığı ve 
kuruduğu tarihleri tam olarak bilmiyorum. Gözelerin, ilginç bir şekilde, ansızın 
akma ve yine ansızın kesilmesinin sırrı bir türlü çözülememiştir. Bunu merak 
edenler suyun akacağı günlerde çeşme başında nöbet tutmalarına rağmen bir 
türlü suyun ilk aktığı anı görememişler. Bu konuda yaptığım araştırmalar şunu 
gösteriyor; Erdavut Dağının kuzey yamacı sık sarıçam ormanları ile örtülüdür. 
Yamacın bitiminde köy kurulmuştur. Orman örtüsü kaplamadan önceki çağlarda 
dik yamaçlardan kopan kaya ve taş parçaları, molozlar ve kumlar doğal bir çukur 
olan Peyler mevkiinde yığılmışlar. İklim değişikliği neticesinde bu birikintilerin 
üzeri toprak tabakası ve orman örtüsüyle kaplanmış, yağan yağmur ve kar suları 
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sızarak birikintilerin içinde buz kütlesi oluşturmuştur. İlkbahar’da havaların buz 
kütlesini eritecek kadar ısınmasıyla buzlar aniden erimekte ve oluşan sular 
Cengo ve Haftamal’dan akmaktadır. Sonbaharda ise erime durduğunda sular 
kesilmektedir. 
Yatık Kod gözesi köyün altındadır. Suyu Temmuz ve Ağustos aylarında bile 
buzdolabından çıkmış gibidir. İçerken dikkatli olunuz. Elinizi başınıza koyunuz. 
Yoksa çok soğuk su sizi hasta edebilir. Yaz aylarına denk gelen ramazanlarda 
akşamüzeri eline güğümünü alan Yatık God’un yolunu tutardı. İyi bir piknik ve 
mesire yeridir. Burada cağ kebabı yemenin ayrı bir zevki vardır. Göze başında 
Sarıçam ve orman kavakları gölgesi altında bir ateş tutturunuz. Korkmayın 
orman yangını çıkmaz. Etrafta yangın çıkaracak bir ortam yoktur. Kurumuş kavlı 
çam dallarını tercih ediniz. Bud gibi çıra bulup tutuşturunuz. Reçinesi bol çamlar 
kuruduğunda ‘bud’ gibi kırmızı çıra olur. Onun için yöre halkı en iyi çıraya ‘bud’ 
gibi der. Şişi hazırlayıp ateşe koyduktan sonra bir de çay demleyiniz, kebap 
kızarırken çimenler üzerinde sohbetinize devam edebilirsiniz. Yine de tedbiri 
elden bırakmayın. Ateş kalıntılarını, közleri söndürmeyi unutmayın. 

SİMİZAR ÖYKÜSÜ 

1948 de, Şenkaya’nın Gülveren Yaylasında yaşanan hüzünlü ve talihsiz bir olay. 
Olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmamış, halkın bilincine 
yerleşmiştir. Buradaki maksat, hüzünlü bir olayı hatırlatıp insanları üzmek değil, 
ebedileşen bir hikâye ve ağıtını yeni kuşaklara aktarmaktır.  

SİMİZAR  
Simizar, Şenkaya’nın (Doğanköy) 
Eğitkom köyünde doğar, 
Gülveren Köyüne gelin gelir. Tozi 
adındaki gençle evlenir, Zahide 
isminde kızları olur. Yayla 
zamanı gelince, herkes gibi onlar 
da yaylaya çıkarlar. Çayır biçme 
zamanı gelir. Yaylaya epey 
uzakta bulunan Kılıçboğazı Çayırı biçilmektedir. Bir taraftan erkekler çayırları 
biçerken, diğer taraftan kadınlar ve çocuklar kuruyan otları toplar, yığın haline 
getirirler. Simizar, sabahleyin erkenden kalkar, ev işlerini gördükten sonra, eşi 
Tozi ile birlikte Kılıçboğazı Çayırına gider. Tozi Dayı çayır biçerken Simizar Hala 
da kuruyan otları toplar. Çok çalışkan bir kadın olduğu söylenir. O gün de çok 
çalışır. Akşam yaklaşır. Çocukları Zahide yaylada anneannesinin yanındadır. 
Akşam olunca yaylaya mal-davar gelir. Onların toplanması gerekir. Tozi dayı 
Simizar halaya erken gitmesini, kızları Zahide’ye bakmasını, mal-davarı 
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toplamasını söyler. Bunların bir deli (huysuz) atları vardır. Simizar ata biner, tek 
başına yola düşer. Ormanların içinden Eşrefin Boğazı’nı geçtikten sonra, Sarı 
Çayıra varır. Orada hava ansızın kararır, anlatıldığına göre şiddetli bir yağmur 
yağmaya ve şimşekler çakmaya başlar. At, çakan şimşekten parlar. Simizar 
geme hakim olamaz. At Simizar’ı kaçırır. Bir ayağı üzengiden çıkar, diğeri 
üzengide kalır. Eşek Meydanı düzlüğünde at iyice hızlanır, düşen ve bir ayağı 
üzengide kalan ve arkadan sürüklenen Simizar taşlara çarparak yoluna devam 
eder. Ta ki Yusufun Kurunu çayırının çeperine kadar. At çeperden atlarken 
Simizar odunlara takılarak oracıkta kalır. At biraz ilerde durur. Yusuf’un Kurunu 
çayırından gelenler olayı uzaktan görür ve o tarafa doğru koşarlar. Kılıçboğazı 
Çayırı’ından gelenler de (bunların içinde Tozi Dayı da vardır) ilerde bir şeylerin 
olduğunu görüp, onlar da o tarafa doğru koşarlar. Birde ne görsünler? Simizar 
odunların arasında can vermektedir. 
Genç yaşta ve feci bir şekilde olan bu ölüm olayı, köy ve yöre halını derinden 
yaralar.. Aşık Mevlüt İhsani o tarihlerde köye gelir. Bu olay anlatılır. Mevlüt 
İhsani, Kürsüne Köyüne gitmekte olduğunu, orada bir ağıt yazıp Nazım Altaş’a 
göndereceğini söyler. Öyle de yapar. Aşağıdaki ağıtı yazar ve gönderir. Bu ağıtın 
derlenen kıtaları aşağıda nakledilmektedir. Tamamını bilen Nazım Altaş çok 
yaşlı ve unutkan olduğundan diğer kıtalarını hatırlamamıştır.  

SİMİZAR AĞIDI 
Hey ağalar bakın bu dünyanın haline. 
Kimseyi bırakmaz gide kendi yoluna. 
Neler geldi İznos köylü geline 
Ne karaymış kaderlerin Simizar. 
♣ 

Akşam oldu eve döndün biçinden. 
Eve erken gelem dedin ikisinden üçünden. 
Ben ayrıldım eş ahbabın içinden 
Ne karaymış kaderlerin Simizar. 
♣ 

Ağ alnımda gülmeyecek yazım var. 
Vücudumda sağ yerim yok çizim var. 
Uyan bu gafletten körpe kuzun var. 
Yetmeden döküldü bağrı Simizar. 
♣ 

Kınalayın tabutumun dalını. 
Soldurmayın yeşilimi alımı. 
Tozi nettin allı pullu gelini. 
Derin derde düştü yerin Simizar. 
♣ 



178 
 

Şimşek çaktı hava birden bozuldu. 
Gelin attan düştü diye sezildi. 
Vücudumda sağ yer yoktur ezildi. 
İnler  idi derin derin Simizar. 
♣ 

Yığılın ahbaplar gelin toyuma 
Dutun kefenimi biçin boyuma. 
Haber edin şimdi kendi köyüne. 
Şimdi gelir atan anan biraderin Simizar. 
♣ 

48 senede toyum tutuldu. 
Sefil annem cenazeme atıldı. 
Gelin attan düştü diye sezildi. 
Bir murat alamadım ona yanarım. 
Âşık Mevlit İhsanı 

 

ŞENKAYA YÖRESİNDE HER ŞEY TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINA  

 İklimi nedeniyle çiftçilik, hayvancılık ve orman işçiliği ile geçimini sağlayan 

Şenkaya  yöresinin yüksek dağ köylerinde her 

şey Temmuz ve Ağustos aylarına bağlıdır. Konu 

ile ilgili olarak bütün köylerine örnek teşkil 

edecek bir köyünden, Gülveren köyünden 

bahsedeceğim. 

 Gülveren Yaylasından doğan Çay önce batı, 

sonra kıvrılarak güney ve doğuya yönelip bir yay 

çizdikten sonra tekrar güneye akarak, Penek 

Çayına karışır. Köy, çay’ın (burada çay vadide 

akan suyun yöresel adıdır) aktığı vadinin 

tabanında oluşan şerit biçiminde, zaman zaman 

genişleyip, zaman zaman daralan vadinin 

ortasında kurulmuştur. Vadinin doğu-batı 

kuzeyinde Dağ (buradaki yükseltinin adına “Dağ 

“ denir), güneyinde Erdavut Dağı bulunur. 

Erdavut dağının yamaçları ile Dağ’ın yüksek yamaçları sık sarıçam ormanları ile 

kaplıdır. Dereler dik yamaçlardan vadiye iner.  
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 Vadi şeridinde bulunan düzlükle ve dik güney yamaçlarda bulunan ziraata 

elverişli arazilerin ekim ve dikimi köy halkının geçimini sağlar. Bir benzetme 

yaparsak, yama çiminde tarlalar ve çayırlar vardır. Yaklaşık 60 hanelik köyde 

hane başına ortalama 10–20 dönüm arazi düşer. Tarlalara buğday ve arpa ekilir. 

Tarlaya uygun olmayan yerler çayıra bırakılmıştır. Çayırlardaki otlar biçilerek 

samanlıklara doldurulur veya samanlıkların üzerine yığılarak kışın hayvanlara 

yedirilir. Köye yakın tarlaların bazıları bostan (bostan burada sebze ekilen 

yerleri genel adıdır) yapılır. Bostanlarda patates, fasulye, mısır ve turp 

yetiştirilir. Gülveren’in patatesi meşhurdur. Suni gübre kullanılmadan organik 

olarak yetiştirilen patatesin yenilmesine doyum olmaz. 

 Her şey Temmuz ve Ağustos aylarına bağlıdır. Halkın başka geçim kaynağı 

olmadığından iki ayda kazandığı ile ailesini bir yıl geçindirmek zorundadır. Bu iki 

ayda hasatlar yapılır. İnsanlar, programlanmış bir makine gibi çalışmak 

zorundadır. Yarım saatlik bir zaman diliminin bile önemi vardır. Temmuz ayında 

çayırların biçilmesine başlanır. Önce köydeki kıraç yerlerdeki otlar biçildikten 

sonra sıra yayladaki çayırların biçimine gelir. Yayladaki; Yaylanın önü, Sarıçayır, 

Yusuf’un Kurunu ve Sosan Çayırı köyün ortak malıdır. Çayırların biçilmesine 

başlamadan bir gün önce bekçi çayırların biçileceğini duyurur. Her hane 

halkından bir kişi gelmek zorundadır. Genelde gençler ve bazen de çocuklar 

gelir. Her hane halkından birer kişi çayırların bölünmesi için paylaştırılır.  

Diyelim ki on kişi Yaylanın Önü Çayır’ın bölünmesi için görevlendirildi. Tırpan ve 

iplerle çayır başına gelinir. İki kişi ipin ucundan tutar, ip gerginleştirilir, ipi 

tutanların arkasına birer tırpancı geçer, ipçiler çayırı enlemesine doğru yürürken 

tırpancılar arkasında otları tırpanlayarak sınırlar belirlenerek, hane sayısı kadar 

dilimlere ayrılır. Bu dilimlere “SEHİM” denir. Doğal olarak çayırın bazı yerleri sık, 

bazı yerleri seyrek otludur. Herkese eşit miktarda ot çıksın diye ipçiler “sehimin” 

genişliğini ipi kısaltıp uzatarak ayarlarlar. Sehimleme işi bittikten sonra kura 

çeçimi yapılır, kime kaç sayılı sehim’in düştüğü belirlenerek bir kâğıda yazılır. 

Ben de öğrenciliğim döneminde ve yaz tatillerinde yaylada bulunurdum. 

Okumuş yazmış birisi olarak düşünülerek bir iltifat olsun diye beni ya ipçi 

yaparlar ya da kura çekimi ve yazma işlerini verirlerdi. Sırası gelmişken burada 

belirtmeden geçemem. Köy halkı okuma-yazmaya büyük önem verirdi.Okuyan 

kişilere de çok değer verirlerdi. Sehim işi bittikten sonra herkes kaç numaralı 

sehim’i biçeceğini öğrenerek, hemen biçmeye başlar. Biçmeye bir an önce 

başlamalıdır. Çünkü herkes bir an önce “sehimlerini” biçip taşımak ister,biçilen 
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ve toplanan çayıra köyün hayvan sürüleri girip, biçilmemiş olanlara zarar vermiş 

olabilir. Ya da “sehim’i” ortada kaybolabilir. Önce Yaylanın Önü, arkasından 

Yusuf’un Kurunu,Sarıçayır ve sonunda Sosan (Susam) Çayırı biçilir.Çayırların 

biçilmesi ve toplanması her ne kadar yorucu ise de çok eğlencelidir.Bir panayır 

havasında geçer. Sehimlerin başında çaylar demlenir, evlerden getirilen katmer 

ve ketelerle karınlar doyurulur. Komşu sehimleri biçenler birbirlerine ikramlarda 

bulunurlar. Tatlı bir rekabet vardır. Geç kalmamak, diğerlerine mahcup 

olmamak için herkes var kuvvetiyle sehimlerini biçer. Sehimler biçilirken tatlı 

espriler, sakalaşmalar bazen de atışmalar yapılır. Bu güzelliği anlamak için 

yaşamak lazım..... 

 

ŞENKAYA’NIN GÜZEL BİR YÖRESİ, GÜZEL GÜLVEREN (İZNOS)  

Şenkaya’nın bütün köyleri birbirinden güzeldir. Değişik bir iklimi, buna bağlı  
olarak değişik bitki örtüsü, değişik doğal güzellikleri, gezip görülecek yerleri 
vardır. Sarıçam ormanlarının güzellikleri yeşil okyanusunu andırır. Her ağaç bir 
oksijen fabrikası olduğuna göre binlerce, milyonlarca oksijen fabrikası var 
demektir.Yetmiş köyün her biri birbirinden farklı doğal güzelliklere sahiptir. 
Gülveren’de işte onlardan biridir. Hepsinde ayrı ayrı bahsedemeyeceğimize 
göre biraz Gülveren’den bahsedelim. Gülveren her türlü doğal çiçeğin yetiştiği 
bir köydür.Erzurum-Şenkaya-Gülveren (İznos) Köyünde yöreye has her türlü 
doğal çiçek yetişir. Yörede çiçeklerin genel adına gül denildiğinden Gülveren; 
Her türlü doğal çiçeğin yetiştiği yer anlamına gelmektedir. Yöre halkı "Dadaştır." 
Keza "Dadaşlar ve Güller Diyarı" adını buradan almıştır. İznos kelimesi 
Hırvatça'dır. Birçok anlamı vardır. İşte onlardan bazıları; Gelir, varidat, kazanç 
vs. Şenkaya’nın bütün köyleri birbirinden güzeldir.İlkbaharda adeta hepsi çiçek 
tarlasına döner.  

Mesleğim gereği yurdumuzun hemen hemen bütün illerini gezdim.1969 yılında 
Kars’ın Aralık ilçesi A.Çiftlik köyündeydim. Bu vesile ile bütün Iğdır’ı, Karsı 
gezme, görme şansım oldu. Daha sonra sırasıyla Kırşehir ve Nevşehir İllerinde 
çalıştım. Çalıştığım bu süre içinde iç Anadolu Bölgesinin bütün illerini tanıma 
imkânım oldu. Ankara’da okuduğum sırada Ankara yöresini, askerliğim sırasında 
Çanakkale-Ezine, Balıkesir, Eskişehir ve Çanakkale’yi gördüm. Akraba ziyaretleri 
ve bazı işlerim nedeniyle Bursa ve İzmir’de bulundum. Bu illerin çevresindeki 
illeri de tanıyıp görmüş oldum. 2001 yılından bu yana Antalya’dayım. Nerdeyse 
Antalya’nın gezmediğim, görmediğim kösesi, bucağı kalmadı. Gezip gördüğüm 
yerlerin doğal güzelliklerini inceleme özelliğim vardır. Hemen fotoğraflarını 
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çekerim. Bakmak ayrı, görmek ayrı diye bir söz vardır. Ben sadece bakmıyor, 
aynı zamanda görmeye çalışıyorum. Yaklaşık yirmi sene Antalya’da kalan bir 
arkadaşıma hurmadan bahsederken, Antalya'da hurmanın yetişmediğini 
söylemişti. Buna çok şaşırdım. Her gün yanından geçtiği hurma ağaçlarına 
yalnızca bakmış, görmemiş. Bütün bunları niçin anlattım? İnanın abartmıyorum. 
Gezip gördüğüm yerler arasında doğal güzelliği Gülveren' den iyi yer görmedim. 
Her neyse. 

Gülveren’in bulunduğu Şenkaya İlçesi, Doğu Anadolu ile Doğu (Köyümü 
ziyaretimde ilk olarak toprağını öpmek ve koklamak oldu) Karadeniz bölgesinin 
geçiş bölümündedir. Bu nedenle kendisine has bir coğrafyası, iklimi ve bitki 
örtüsü vardır. Bu coğrafyayı, doğayı, iklimi ve bitki örtüsünü Dünyanın hiçbir 
yerinde göremezsiniz. Örneğin, Karadeniz bölgesinde bulunan illerin hemen 
hemen hepsinde aşağı yukarı aynı mevsim hüküm sürer. Marmara, Ege ve 
Akdeniz bölgelerinin iklimi ve bitki örtüsü de birbirinden çokça farklı değildir. 
Örneğin zeytin, incir ve turunçgiller bu üç bölgede de yetişir.  

Gülveren'in genellikle tortul kayalardan oluşan dağları farklıdır. Hemen hemen 
çıplak bir dağ göremezsiniz Kendisine has bitki örtüsü ve sarı çam ormanları 
dağları gelin gibi süslemiştir. Her daği, deresi ve tepesinin ayrı bir özelliği ve 
güzelliği vardır. Dağların her bölümü kendisine has bir bitki örtüsü ve güzellik 
yaratmıştır. Ormanın bazı seyrelen bölümlerinde, çeşitli söğüt ağaçları ,orman 
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kavakları, cinav, kayın, benzeri ağaçlar kendilerine yer bulmuş, mekan 

tutmuştur. Uçurumlarda kayalıkların arasında çamların seyrek bölümlerinde 
böğürtlenlikler görürsünüz. Aylardan Ağustos ise şanslısınız. Kısa boyları ile 
böğürtlen ağaçları üzerindeki meyvelerin ağırlıklarına dayanamayıp toprağa 
kapanmışlardır. Elinizle dalları kaldırdığınızda kırmızı böğürtlen deposunu 
görürsünüz. Dilediğiniz kadar yiyin. Korkmayın çok şifalıdır. Size hiç bir zararı  
dokunmaz. Aylardan Haziran ise, rakımın 1880 metre olduğu Güney 
yamaçlarda, ormanın seyrelen ve ‘alan’ denilen bölümlerinde çaşır bitkisi 
karşınıza çıkar. Hemen koparın. Toprağın içinde kalan bölümü beyazdır. Yöre 
tabiriyle şeker gibidir.Bu kısmını hemen yiyin. Diğer kısmını atmayın. Eve 
geldiğinizde pişirirsiniz. Amerika’ya kaçırılan bu bitki çok şifalıdır. Ormanın biraz 
sulu bölümlerine daldığınızda, bir bulutun üstünde yürüdüğünüzü hissedersiniz. 
Hafif nemli yosunlar kalın bir sünger tabakası oluşturmuştur. Burada yürümenin 
ayrı bir tadı vardır. Mayıs aylarında ormanda yürürseniz, yeni eriyen kar 
sularının kaynaklardan fışkırdığını, biraz ilerde çukur bir yerde kar kümesi, onun 
hemen yanı başında çiçek bahçesi. incelen kar kümesinin altından fışkıran 
çimenleri görürsünüz. Hemen yanı başındaki çam ağaçlarından kuşların 
melodileri sizi bir hayal dünyasına götürür. Hele sayıları oldukça azalan 
turnaların sesleri yok mu , bir harikadır.  
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Yörenin bitki örtüsü bakımından özel bir yeri vardır. İsimlerini bildiğim ve 
burada sayacağım bitki türlerini kendine has özellikleri ile başka hiçbir yerde 
görmek mümkün değildir. Belki benzerleri olabilir. Böğürtlen, hamurgan.  
karagat, meşe üzümü, horoz gözü, banda (ahlat), yabani elma, sarol, ayı gaggası 
(meyvesi) ve benzerleri. Bir yıllık bitkilerden; çaşır, yemlik, orman çileği, acıgıcı 
(yabani tere) kımı, kekire, gosgos (toprağın içinde yetişen dışı siyah içi beyaz bir 
yumru). Kulağıma bunlarda ne gibi sesler geliyor. Ama demiştim, yöreye has 
bitkilerdir. Ormanlarda doğal olarak yetişen böğürtlenin tadını, kokusunu ve 
lezzetini hiçbir yerde bulmak mümkün değildir. Kilolarca yeseniz dokunmaz ve 
tadına doyamazsınız. Diğer bölgelerde yetişen böğürtlen şekil olarak burada 
yetişenlere benzememektedir. 

 İklimine gelince, ne tam Doğu Anadolu, ne de Doğu Karadeniz iklimidir. İkisinin 
karışımı bir iklim hüküm sürer. Yazları serin ve genelde yağışlıdır, kışları soğuk 
ve kar yağışlıdır. Kışın yağan karın dondurucu ve insanı fazla üşütücü bir etkisi 

olmaz. Kasım ayında toprağa düşen kar Mayıs ayına 
kadar kalır. Çamların dallarına yağan kar farklı bir 
manzara oluşturur. Yeşille beyazın buluştuğu 
çamların dallarını aşağılara kadar sarkıtan kar 
örtüsünün manzarasını bir düşünün. Bu görüntüler 
esen bir rüzgarla hemen kaybolmaz. Bu manzaralar 
haftalar ve aylarca boyunca gözünüzün önünde 
olur. Eviniz ormana bakıyor ve ocakta kütükler 
yanıyorsa pencereden bu manzarayı seyrederek, 
tadını çıkarabilirsiniz. Belinize kadar kara 
saplanarak yürümeye ne dersiniz. İlkbahar 
yaklaştığında gündüzleri erimeye yüz tutan kar 
gece olunca donar, ertesi gün üzeri sertleşerek bir 

tabaka oluşur. Buna “kırç “denir. Hele “kırçta” yürümek bir başkadır. Kendinize 
güveniniz varsa kırcın üzerinde ayakkabılarınızla kayak yapabilirsiniz. Kışın 
güzelliği sayılamayacak kadar çoktur. Nisanın 
sonlarına doğru bahar kendini hissettirir. Bir taraftan 
karlar erimeye başlar, bir diğer taraftan kendine bir 
yer açıldığını fırsat bilen çimenler fışkırmaya başlar. 
Çimenlerin ömrü, diğer bölgelerdekine göre uzundur. 
Diğer bölgelerde yaz sıcakları ile çimenler solmaya 
başlar. Halbuki burada sonbahara kadar sürer. 
Sonbaharda hafif bir kuraklık olsa bile mevsim 
yağmurları çimenlerin ömrünü tazeler. Ta ki kasım 
ayına kadar. Yörede karlar birden erimez. Dağların 
kuzey ve kuytu yamaçları yavaş yavaş erir ve suları 
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ormanın içinde buzluk denilen doğal depolarda birikir. Bu bir doğa harikasıdır. 
Yüzyıllar boyu uçurumlardan kopan kaya, taş ve çakıllar çukurluklarda, 
derelerde birikmiş, üzeri toprak ve orman tabakasıyla kaplanarak toprağın 
altında bu depolar oluşmuştur. Üzerinde bulunan ormandaki karlar eriyince 
altındaki kaya, taş ve çakıllarla dolu çukurda birikerek doğal buz dolabı görevi 
yaparlar. Yaz boyunca buzluktaki sular ağır ağır eriyerek akar ve doğadaki bütün 
canlılar bundan yararlanır. Buzluklarda biriken kar sularından fışkıran gözelerde 
ellerinizi bir dakika bile tutamazsınız. Sanki eliniz kesiliyormuş gibi olur. 
Haziranın sonlarına doğru yüksek kesimler bir cennete dönmüş, artık yayla 
mevsimi gelmiştir. Yaylalarda, ormanlarda olduğu gibi çiçek türleri kendisine 
has toprak bölümlerini seçerek, bahçelerini oluşturmuş, mekanlarını 
tutmuşlardır. Yükseklerde ormanlar seyreldiğinden, yerini çiçek tarlalarına ve 
çayırlıklara bırakmıştır. Her yerde aynı çiçekleri görmezsiniz. Çevre adeta çiçek 
tarlalarına dönmüştür. Gözünüzün alabildiğince, çeşitli ve rengarenk çiçek 
tarlalarını görebilirsiniz. Kuş sesleri, koyun kuzu sesleri, arı sesleri, çocuk sesleri, 
hepsi birbirine karışarak bir melodi oluşturur. Arılar, yalı ve içi boşalan ağaçların 
kovuklarına yuvalanarak, üreyip çoğalmalarını sağlamıştır. Ne yazık ki bazı 
kendini bilmez kişilerce, bedavadan bu arıları sahiplenmek maksadıyla, çamlar 
kesilmekte, arılı çam tomrukları arılıklara konulmaktadır:Bilinçlenen halkımız 
artık bu davranışlara izin vermemektedir. Bu arada ‘çeçil peyniri’ ve mantarları 
da çok ünlüdür.  

Siz hiç Ağustos ayında ikindiye doğru Kantarın Sırtından (Gülveren Yaylasında 
bir mevki) çevreyi seyrettiniz mi? Neler hissetiniz? Gülveren Yaylasında, yayla 
evlerinin hemen yukarısında iki ufak tepenin arasında bulunan bir sırt. Buranın 
doğusuna doğru bir dere ve batısına doğruda geniş tabanlı bir vadi uzanır. Bu 
vadinin düzlüğünde yayla kurulmuştur. Her iki vadinin suları değişik yönlere 
akmasına rağmen Çağsor köyünde birleşerek Penek çayına karışır. Burası iki 
vadinin sırt noktası olduğundan yöre halkı tarafından Kantarın Sırtı olarak 
adlandırılmıştır. Kantarın Sırtına 
çıkın, önünüzü güneye dönerek 
bir çam ağacına sırtınızı verin 
ve çevreyi seyredin. Görülen 
manzaraların anlatılmasına 
kelimeler bile yetmez. Sağınıza 
bakın, ormanla dolu vadi 
aşağılara doğru uzanmakta, 
karşıda uzaklarda Allahüekber 
Dağlarının karlı zirvesi 
görülmektedir. Allahüekber 
Dağlarındaki vadiler ve diğer 
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vadiler aşağılarda birleşerek bir çanak oluşturur. Bu çanağın içi orman 
okyanusunu andırır. Yeşilin her tonunu görebilirisiniz. Karşıda, uzaklarda buğulu 
orman, biraz ilerisinde buğunun değişik tonlarını görürsünüz. Bu bir sis değildir. 
Nem de değildir. Temiz ve bol oksijenli havanın oluşturduğu bir oluşumdur. 
Baktıkça büyülenir, dalar gidersiniz!. Bir şair olsanız, dizelerinize bunları nasılda 
dökerdiniz. Batıya bakarsanız Güneşin altında, Uzun Güney ile Tecirek Yaylası 
arasında bulunan Gedikten ta uzakları, Artvin’in sivri tepelerini zorda olsa 
görürsünüz. Manzara muhteşemdir. Bunlar bazılarına bir anlam ifade 
etmeyebilir. Ama bir Doğa ve orman tutkunu iseniz size çok şeyler anlatır.  

ORMAN İŞÇİLİĞİ MEHTE  (İSTİSAL/İSTİHSAL )  

 Mehte veya ihtihsal (yöresel deyişle istisal); Orman idaresinin uyguladığı 

ormanları gençleştirme, geliştirme ve güzelleştirme projesidir. Bu proje ile 

ormanlardaki yaşlı, kurumaya yüz tutan ve sık ağaçlar kesilerek ayıklanır. 

Seyrelen ormanda genç fidanlar gelişir, dökülen tohumlardan yenileri çıkar, 

temizlenen orman gelişir ve güzelleşir. Devlet bunu yaparken bir taraftan da 

gelir kapısı olarak düşünür. Bu iş daha çok beden işçiliğine dayanır ve doğal 

olarak orman köylülerine yaptırılır.  

 Görevli memurlar her yıl ormanın bir bölgesinde yaşlı ve sık çamları belirler. 

Belirlenen ağaçlar görevliler tarafında işaretlenir (damgalanır) numaralanır. 

Kesilmek üzere damgalanan ve numaralanan ağaçlar orman köylülerine 

dağıtılır. Burada şans faktörü çok önemlidir. Şanslı iseniz ormanın kolay işlenir 

bölgesinden ağaçlar size düşebilir. Dağıtılan çamlar orman köylüleri (işçileri) 

tarafından aranarak bulunur kesilir. Kesilen ağaçların dalları kesilir, kabukları 

soyularak genelde dört metre uzunluğunda tomruk haline getirilir. Tomruklar 

görevlilerce ölçülür, kuturları şafaklarına yazılır. Bende öğrenciliğimde yazın üç 

beş kuruş harçlık alabilmek için ölçme ve numaralandırma işinde çalıştım. 

Dolayısıyla zor koşullarda nasıl 

çalışıldığını biliyorum. Dört metre 

uzunluğunda 57 kutur’unda bir tomruk 

bir metre mikaptır. Tomrukların 

ortasına kumpas tutularak kuturları 

belirlenir. Kuturları belirlene tomruklar 

işletmece belirlenen yere taşınarak 

görevlilere teslim edilir.  
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 Eskiden çamlar balta ile kesilir ve el hızarı ile tomruk haline getirilirdi. Bu 

oldukça zahmetli ve yorucuydu. Taşıma işi de kağnılarla yapılırdı. Sosyal 

güvenceden yoksun orman işçileri çok zor koşullarda çalışmalarına rağmen 

ellerine çok az para geçerdi. 

 Orman köylülerinin ekip biçtikleri araziler ve meralar çok azdır. Çünkü orman 

işletmesi el koymuş ve köylülere yasaklamıştır. Bu sebepledir ki orman köylüleri 

sefalet içinde yaşamaya terk edilmişlerdir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde 

insanın nerde doğacağını kendisi belirleyemez. Orman köyünde doğmuş ve 

orada yaşamak zorunda olan insanların o ormanlarda hakları olmalı diye yıllarca 

düşündüm. Orman ürünlerinden belirli bir pay verilmeli. Çünkü o onların doğal 

hakkıdır.   
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 Her tarafı orman 

okyanusunu andıran 

köy evlerinin damları 

topraktı. Belli 

aralıklarla yan yana 

konulan tomrukların 

(gontların ) üzerine 

mertek dizilerek üzeri 

toprakla 

kapatılıyordu. 

Damdaki toprak suyu sızdırır, ev akarak yaşanmaz hale gelirdi. Damların 

üzerinde biriken karları temizlemek ayrı bir işkenceydi. Çatı yapımına izin 

verilmiyordu. Bir yolunu bulanlar çatıları tahtadan yaparlardı. Bu da evin 

ömrünü uzatırdı. Evler akmaz ve kar tutmazdı.  

ER DAVUT’UN ÖYKÜSÜ (Şenkaya İlçesi Gülveren Köyünün En Yüksek Dağı) 

Kulaktan kulağa gelen bilgilere göre; Adana’nın Elaldı Köyünden Davut, Yusuf ve 

Emir adında üç kardeş, İstanbul’da Ahmet Yasevi Öğretileri ile ilgili aldıkları 

eğitimlerini bitirip, bir sürü testten geçerek kerametlerini gösteririler. 13. 

yüzyılda Anadolu’ya Horasan’dan gelen dervişlerden biri Hacı Bektaş-ı Veli’dir. 

Ahmed Yesevi’nin öğretilerini aldıktan sonra Anadolu’ya gelerek, Kırşehir 

civarında Sulucakarahöyük (bugünkü adı Hacıbektaş)’e yerleşmiş; Burada  

dergahını kurup çevredeki Türkmenler ve gayri Müslimler arasında, 

dervişlerinin de yardımıyla Müslümanlığı yayma faaliyetlerini yürütmüştür. 

Devrin Padişahı bu üç kardeşi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Dergahına gönderir. 

Hacı Bektaş- Veli Hazretleri Dergâhından icazet aldıktan sonra, Müslümanlığı 

yayma faaliyeti olarak Şenkaya yöresindeki üç kalenin fethiyle görevlendirilirler. 

Penek, Somun ve Kalecik Kaleleri. Kaleleri fethedip, kaledeki kralın bekâr kızları 

ile evlenmeleri söylenir. Penek Kalesi; Dönem kaynaklarında 

(http://www.yazete.com/ sitesinden alınmıştır) Piskopos Kvirike Baneli 

gözetiminde Gürcü Kralı Adernese (888–923) tarafından inşa edilmiştir.  

Kısa sürede politik ve kültürel bir merkez haline gelen Bana, Tao prensliğinin 

başkenti olmuş ve 11. yüzyılda zaman zaman Gürcü Kralları burada ikamet 

etmiştir. Bana Katedrali aynı zamanda birçok yöneticinin defnedildiği yer 

olmuştur. Penek Kalesi 1548’de Erzurum’dan gelen Osmanlı ordusu, 2. Vezir 
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Ahmet Paşa Kumandasındaki askerler tarafından alındığına göre; Davut , Yusuf 

ve Emir daha önceki bir tarihte kalelere saldırmış, kahramanca savaşmış 

olmalılar. Kaleleri feth edemezler ama söz verdikleri gibi kralın kızlarını  

yanlarına alarak kaçarlar. Kalelerdeki askerler arkalarına düşer. Penek yöresini 

bilenler bilir. Penek Çayının aktığı derin bir vadi vardır. Vadinin ilerisinde şimdiki 

Akşar (Kosor) nahiyesine takriben 4–5 kilometre mesafede Türkün Bağları diye 

bir yer bulunmaktadır. Türkün Bağları’na kadar kahramanca savaşırlar. Burada 

Üç kardeş de yaralanır. Yaralı Davut  Erdavut Dağına, Emir Gülveren 

Yaylasındaki  yüksek zirveye (Ziyaret Tepe’ye), Yusuf da Allahuekber Dağına 

gider. Orada şehit olurlar. Ya da oraya gömülürler. Türbeleri buradadır. Ne yazık 

ki son yıllarda kendini bilmez bazı define hırsızları bu şehitlerin mezarlarını 

tahrip etmişlerdir. Yolunuz buralara düşerse bu üç yatırı ziyaret etmeyi 

unutmayınız. Eskiden yakın köylerin Ziyaret Tepe ve Erdavut Dağına ziyarete 

çıktıklarını hatırlıyorum. 

Emir ve Davut’un soyundan gelenlerin Penek’te yaşadıkları, yüz – yüz elli yıl 

önce bilinmeyen bir nedenle Vağaver (Beşpınarlar) Köyüne göçtükleri ve halen 

orada yaşadıkları söylenmektedir. (Hüseyin Karatay). 

Coğrafik yapısına geline; ‘Kosor’dan tek parça halinde çıkan kanyon birkaç 

büyük yarık halinde dağlara ulaşır. Bu yarıkların merkez ayağı Karınca’da son 

bulurken, daha kuzeyde olanının bittiği yerde İznos Vadisi, vadinin başladığı 

yerde ise İznos Köyü bulunur. Erdavud’un eteklerinde mücevher bir gerdanlık 

gibi duran İznos, ahşap ve dik çatılı evleriyle, uzaklardan bana Kaf Dağının ötesi 

gibi görünür.’ (Eğitimci Mehmet Vural). Mehmet Vural’ında bahsettiği gibi 

Penek Çayının aktığı kanyon, Penek’ten yanı güneyden başlayarak, doğu ve 

kuzeye doğru bir yay çizer. Bu yay İznos Yaylasında son bulur. Erdavut Dağı bu 

yayın ortasında yükselmektedir. Kuzey ve güneyinde dik yamaçlar bulunur. 

Yamaçlar kuzeyde İznos vadine, güneyde Barik Köyüne kadar uzanır. Batısı da 

dik yamaçlıdır. Ancak Penek Gediğinde son bulur. Doğu,Kuzey ve batı yamaçları 

oldukça sık sarıçam ormanları ile kaplıdır. Güney yamaçlarında ise dik ve yazın 

çok güneş aldığından orman yoktur. Bakın Mehmet Vural bu ormanları ne de 

güzel anlatıyor. ‘…….Evet bilirim, ormanlar her yerde güzeldir, lakin uzaktan 

bakınca.. Yakınına gidip de içlerine girmeye kalkışırsanız, sizi karşılayan yamru-

yumru ağaçlar ve çalı-çırpı buna müsaade etmez, ya da çoraklaşmış bir zeminde 

daralırsınız. Oysa bahse konu ormanlar öyle mi ya, bütün kapılarını teklifsizce 
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açıp, bir aziz misafir gibi karşılar sizi. Zeminleri 

halı gibi yumuşacık ve yemyeşildir. Her 

yanınızı, upuzun boylarıyla sonsuza yürümüş 

hissi uyandıran budaksız ve reçine kokulu sarı 

çamlar kuşatır, lakın mekân sınırlanmaz, bilakis 

bir genişlik ve özgürlük duygusu kaplar içinizi. 

Şapkanızı düşürmeden gökyüzüne bakmayı 

başarabilirseniz eğer, sizi bulutların 

selamladığını görürsünüz. Işık ve gölgenin 

kuşlarla oynaştığını hisseder, kuş cıvıltılarını 

cennet seslerine dönüştüren akustiği 

keşfedersiniz. Çalı türü ağaçlar, genelde vadi 

içlerinde ve guruplar halinde, ormanla uyumlu 

ve çevresiyle mütenasip bir düzen içinde 

bulunur. Gelin düğmesi, meşe gagası, çilek ve 

böğürtlen başta olmak üzere onlarca meyve, 

ormanın size ananızın ak sütü gibi helal olan ikramıdır; doğrusu şu ki, bütün 

hayatım boyunca o meyvelerden daha lezzetlisini yemedim....’’  

Erdavut Dağı’nın Rakımı 2438 metredir. Şekil itibari ile tek dağ (kazık dağ) 

görünümündedir. Askeri bakımdan stratejik öneme sahiptir. Güney Batısında 

Penek ve Oltu Çayı vadisinin ilerisinde Oltu İlçesi, Güneyinde Allahüekber 

Dağlarının yamaçlarında Şenkaya İlçesi, Doğusunda ormanlarla kaplı alçak 

tepelerin ötesinde Göle İlçesi, kuzeyde, Ziyaret Tepesinin arkasında Plato 

şeklinde uzanan, bir bölümü de Ardanuç İlçesine bağlı olan Bülbülen Yaylarının 

ormanları görülmektedir. Çocukluğumdan hatırlıyorum köye askeri araçlar 

gelirdi ve Erdavut Dağına çıkıp bazı incelemeler yaparlardı. Bir yaz günü yine 

köye böyle bir askeri bir çip gelmişti. Erdavut Dağına nasıl çıkılacağını sordular. 

Beni arabalarına alarak tepeye çıktık. Dürbünlerle bazı incelemeler yaptılar. 

İşler bitince beni tekrar köye bıraktılar. 

ŞENKAYA YÖRESİNDE KÖY FIRINLARI 

 Yöredeki  bütün orman köylerinde köy fırınları bulunur. Odun bol olduğundan 

yakacak sorunu olmaz. Köylerde her köyün büyüklüğüne göre fırın sayısı olur. 

Örneğin 50-60 haneli bir köyde 3 -4 fırın vardır. İmece usulü ile yapılan fırınlar, 
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mahallenin ortak malıdır. Fırınlarda ekmek pişirme işi kültürdür, bir köy 

kültürüdür.  

Her aile, kendisine en yakın fırında, ekmeğini pişirir. Fırın yakmakta, sıra 

almakta, ekmek pişirmekte ayrı bir incelik 

ve güzellik bulunur. Fırınlarda ekmek 

pişirme sırası  belirlenirken bazen kadınlar 

arasında ‘’benim sıram, senin sıran’’ diye 

tatlı tartışmalar olur, bu bazen kavgayla 

dönüşebilir. Teknesinde ekmeği bitmiş olan 

bir kadın sabahleyin  erkenden kalkar, fırını 

yakar, sıcaklık tavını alıncaya kadar oyalanır. 

Fırın yeteri kadar ısınınca uzunca bir 

çubuğun ucuna  bez parçası (çaput) 

bağlanarak yapılan silgi ile taşların üzerinin isi temizlendikten sonra da  

ekmeğini pişirmeye başlar. Bu iş genelde iki kadın tarafından yapılır. Biri 

teknedeki hamuru parçalara ayırır. Ayrılan parçalara künt denir. Küntleri 

ustalıkla açar, diğeri açılmış hamuru ekmek küreğine koyar, ince bir ustalıkla 

ocağa sürer. Bir taraftan yenilerini sürerken diğer taraftan içerdeki ekmekleri 

evirip çevirir. Pişenleri alarak soğumaları için dastar üzerine atar. Sırası yaklaşan 

diğerleri, sırasını beklerken bir taraftan  yakacağı odunları hazırlar diğer taraftan 

hamur teknesini getirir. Fırın soğutulmadan akşama bu iş böyle devam eder. 

Pişirilen ekmek hamurun teknesinin büyüklüğüne göre bir haftaya kadar bir 

aileye yetebilir. Kara fırın dediklerinin aslı (orijinali)  budur. Organik buğdaydan 

yapılan taze ve sıcak fırın ekmeği (lavaş) 

yine organik gövermiş deri (çeçil) peyniri ile 

dürüm (goggo) yapılarak  yenildiğinde ,tek 

kelime ile tadına doyum olmaz. 

Biraz da fırınların nasıl yapıldığından 

bahsedelim. Fırın yeri belirlenirken evlerin 

yoğun olduğu çeşme başları seçilir. Fırının 

ocak kısmı, omuz hizasına kadar 

doldurulduktan sonra, altı (tabanı) ısıya 

dayanaklı taşlarla döşenir. Yine üzeri 

(tavanı) ısıya dayanaklı taşlarla kubbe 
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biçiminde örülür. Kubbenin tam ortasında duman bacası bırakılır. Odun küreği 

sığacak ve rahat hareket edebilecek büyüklükte ağız kısmı yapılır. Ocağın ön 

kısmına ise binanın duvarları yapılarak üzeri (damı) kapatılır. Çocukluğumda 

hatırladığım kadarı ile köyde dört fırın vardı. Biri ''Ötegeçe'de'', biri ‘’Cengo'nun 

Başında’’, diğeri ''Haftahamal'ın'' yanında, bir diğeri ise Pehlül Amcanın evinin 

yanındaydı. Damına sinen odun kurumu (isi) ilkbahar yağmurları ile mürekkepli 

su gibi damın saçaklarında akar. Saçaklardan akan is konusu ile ilgili bir öykü 

anlatıla gelmiştir. Başka bir bölümde de değinildiği gibi, 1918 yılında yörede   

Rus işgali bitince Ermeni Hınçak-Taşnak çeteleri bölgeye hakim olmak için halka 

zulmetmeye başladılar. Girdikleri köylerde çoluk-çocuk, genç-yaşlı, kadın-erkek 

demeden insanlarını toplayarak öldürdüler. Yine bir ilkbahar mevsiminde köyü 

basarlar. Kaçamaya fırsat bulamayıp ansızın yakalanan biri çaresiz kalır. Yanında 

olduğu fırının saçaklarından damlayan isli suların altına yatar. İsleri yüzüne- 

gözüne sürerek ölü süsü verir. Çete üyesi kılıcı ile dürterek’’ bu  adam ölmüş, 

kötü kokuyor ‘’der. Çete üyeleri oradan ayrıldıktan sonra kalkar. Böylece hayatı 

kurtulmuş olur. 

Ekmek pişirme işi bitince küllenmeye yüz tutan odun közleri içine patates 

gömülür. Odun külleri içinde pişen patateslerin tadı bir başka olur. Fırın geç 

soğuduğunda gömülen patateslerin yanı sıra dilimlenen kabaklar ve organik 

pazılar da ( pancar) pişirilir. Uzaktan bu işi gözleyen köyün kurnaz delikanlıları 

bir fırsatını bularak aşırıp arkadaşlarıyla birlikte yedikleri, ilerideki yaşlarda tatlı 

tatlı anlatılacaktır. Her ne kadar gelişen teknoloji köylerin bazı adet ve 

geleneklerini yok etti ise de fırınlarda ekmek pişirme geleneği halen devam 

etmektedir. Ve hatta Şenkaya’dan başka illere göçenler, diğer bazı adet ve 

geleneklerini yanı sıra, gittikleri yerlere fırın yapma geleneğini taşıyarak 

ekmeklerini pişiriyorlar. Bu anlamda Kırşehir’deki Şenkayalıların yaşadıkları 

mahallede de köy fırınları bulunmaktadır. 

ŞENKAYA-GÜLVEREN YÖRESİNDE  EL SANATLARI 

En belirgin el sanatları şunlardır: Cicim (yöreye has kilim ), sergi, keçe (tepme 
halı) yapımı, nal-mıhçılık (nalbantçılık), çayır-tarla biçme ve toplama araçları 
yapımı, değirmen düzenekleri yapımı, ilkel marangozluk, kağnı arabası yapımı 
vb olarak sayılabilir.  



192 
 

 

CİCİM DOKUMACILIĞI: Desenli ve resimli cicimler, kıl sergi dokumacılığı 
yaygındır. Cicim dokumasında tezgahlar kullanılır. Çözgü, atkı iplikleri arasına 
renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırılmak suretiyle meydana getirilen dokuma 
şeklidir. Dokumanın yüzeyinde meydana getirilen desenler, ipliğin kalınlığına, 
inceliğine, serpme motifler halinde oluşuna göre değişmektedir. Cicim dokuma 
ile; Heybe, sofra altı, gelin çuvalı, hurç, minder yapılmaktadır. Kirkitli 
dokumalardan cicim tekniği ile dokumalar yapılmaktadır. Tezgah, ahşap 
malzemelerden yapılır. Tezgahın malzemeleri; Burgu deliği, üst bazı , burgu 
ağacı (kama), burgu ipi, kücü ağacı, burgu ipi yatağı, yarı ağacı, kılıç, kirkit ve 
tepki vb. ibarettir. Evimizin altında cicim tezgâhı vardı. Rahmetli annem köyün 
kızlarına, gelinlerine renkli ve resimli cicimler dokumayı öğretirdi. Köyde tepme 
halılar da yapılırdı. 

 

  



193 
 

NAL-MIHCILIK (NALBANTLIK): Ulaşım ve taşıma araçlarının yaygın olmadığı 
zamanlarda insan ve yük taşımada at ve öküzler kullanılırdı. Tırnaklarını 
(toynaklarının) bakımı ve nallanması çok önemlidir. İnsan yaşamını kolaylaştıran 
bu hayvanlara, sahipleri gözü gibi bakardı. Hayvan sahiplerinin en fazla önem 
gösterdikleri husus ise nallardı. İnsan için ayakkabı, taşıtlar için teker ne kadar 
önemli ise hayvanlar için de nal o kadar önemlidir. Toynakları uzayan ve nalları 
eskiyen hayvanların yürüyüşü değişir, güçleri düşerdi. 

Bu nedenle hayvan sahipleri ilk iş olarak nalbantların yolunu tutardı. Rahmetli 
Nurettin usta iyi bir nalbanttı. Nal ve mıhları kendisi yapardı. Başka nalbantlar 

da vardı. Ancak en iyi hatırladığım Nurettin ustaydı. Nalbantlar demir işlerini de 
birlikte yürütürlerdi. Saban (çift) demiri, teker çemberi, çapa, mıh (demir çivi) 
balta vb yaparlardı. Demirler körükler vasıtasıyla ısıtılırdı. Körük çenelere ‘pistik’ 
denir.  
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ÇAYIR VE TARLA BİÇME-TOPLAMA ARAÇ-GEREÇLERİ YAPIMI:  

Çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen köy halkı işlerin önemli bir bölümünü el 
yordamıyla yapmak zorundadır. Çayır-tarla biçme, toplama ve taşımasında 
kullanılan tırpan sapı, ağaç tırmık, ağaç dirgen, ağaç kürek, kağnı arabası gibi 
araçlar aşağı yukarı herkes tarafından yapılırdı. Ne var ki ‘herkes kürek yapar 
ancak sapını ortaya getiremez’. Bu işi çok ustaca yapanlar vardı. Rahmetli Pehlül 
Amcamın ayvanının altında tezgâhı vardı. Yazın boş zamanlarında çok güzel 
tırmıklar ve tırmık dişleri yapardı. 

MARANGOZLUK: Orman köyü olduğundan, orman idaresince marangoz 
atölyesi açılmasına izin verilmemiştir. Herkes kendi evinin altında veya uygun 
bir bölümünde ilkel araçlarla kendi ihtiyacı olan şeyleri kabaca yaparlardı. Ağaç 
sandalye, masa, hayvanları bağlamak için sami (sambağı ile bağlanır), kapı, 
sofra, terek, kağnı arabası parçaları, (tekerlek, üstülük, boyunduruk, araba 
mazisi, sabunluk vb) sarp yerlerin otunu taşımak için hizek (kızak) vb. Ayrıca 
kağnı arabası ve hızek ustaları da vardı. 

Kap-kacak lehimi, tamiri, kalay ve diğer işler ‘poşa‘lar tarafından yapılırdı. 
Gezgin olan ‘poşalar’ sonbaharda köye gelir, çadır kurarlar, yiyecek ve giyecek 
karşılığında iş yaparlardı. Temiz ve dürüst insanlardı. 
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ŞENKAYA’NIN ORMAN ZENGİNLİĞİ 

ORMAN OKYANUSU 

 Yeşil rengin özellikleri şöyle sıralanabilir: Doğanın ve cennetin, paylaşımın, 
cömertliğin ve uyumun rengidir. İnsanı rahatlatır, huzur, yaşama sevinci ve 
emniyette olma hissi verir. Dinlendirici ancak insanı tembelliğe ve 
umursamazlığa sevk eden bir renktir. İç açıcı ve güven veren bir renktir. Aynı 
zamanda umudu, yeniliği, gençleşmeyi ve yeniden canlanmayı çağrıştırır. 
Üretkenliği artırır. Rahatlatıcı etkisinden dolayı hastanelerde de kullanılması 
uygun düşmektedir. Gözleri dinlendirir. Verem ve kalp hastalarına tavsiye 
edilen bir renktir. Mide rahatsızlıklarına karşı direnci artırır. Zehirli maddelerin 
vücuttan atılmasına yardımcı olur. Sinirleri destekler, hücrelerin onarılmasını ve 
yenilenmesini sağlar. Yeşil rengi sevenler hareketlerinde dengeli ve düzenli, 
üretken ve verimli bir kişiliğe sahiptirler. Doğayı ve doğayla iç içe olmasını çok 
seven ve çevresiyle uyumlu kişilerdir. Orman okyanusunu andıran Allahuekber 
Orman kuşağında yeşilin her tonunu 
görebilirsiniz. Zümrüt yeşilinden 
turkuaza, turkuazdan deniz yeşiline 
kadar. Ormanı ve diğer bitki örtüsü 
adeta yeşilin her tonuyla boyanmış 
gibidir. Bir ilkbahar mevsimi biraz 
yürüyelim derseniz orman 
okyanusunun uzantısı olan 
Gülveren’de, köyden vadinin 
aşağılarına doğru uzanan yolu tercih 
edebilirsiniz. Bu yol patika ve tek 
kişiliktir. Köyün yukarısında genişleyen vadi daha aşağılarda darlaşır, adeta 
kanyon vaziyetini alır. Ta yukarılarda Yayladan ve Eşek Meydanı mevkiinden 
doğan ‘Çay’ aşağılara doğru ilerledikçe gözelerle beslenir ve iyice çoğalır. Çay, 
genişleyen vadinin tam ortasından değil, doğu-batı istikametinde, kuzey 
kenarından akar ve yatağını oluşturmuştur. Çayın yatağı aşağılarda birkaç metre 
derinliğinde dere oluşturur. Dere boyunca uzanan küçük tarlaların dere kıyısı 
boyunca patika bir yaya yolu vardır. İki kişi veya daha fazla iseniz peş peşe 
yürümek zorunda kalırsınız. Berrak ve içinizi ferahlatan bir hava, tatlı bir güneş. 
Patikadan yürüyerek aşağılarda Dokuz Elma köyüne giden yola sapın. Biraz 
yürüdükten sonra ‘Kilise Deresi Kayalığı’nın’ üstünde yol sola kıvrılır. Tam 
kıvrımda durun. Yol yapımında, sarp kayalar parçalanmış, yolun sağında ve 
solunda parçalanmayan kısımlar kalmıştır. Bunlar doğal oturaklara benzer. 
Koltuğu andıran bir kayanın yönünüz güneye, yani ormana doğru oturunuz. 
Burada geçireceğiniz zaman içinde stres sorununuz, ruhsal durumunuz düzelir, 
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birikmiş yorgunluklardan kurtulur, ruhsal coşku, enerji, dinçlik ve zindeliğinizin 
arttığını hissedersiniz. Ormanın nimetleri, yitirdiğiniz sağlığı size geri verir, 
gençleşerek, gelecek günler için sağlığı bu şekilde depolamış olursunuz. Ayrıca 
buradaki manzara ve yeşillikler sayesinde, gözleriniz, yorgunluk ve gerginliğinizi 
de giderir. Unutmayınız ki, dağlardaki doğanın şifalı armağanları ile başbaşa 
kalmak, şenlik, neşe verir. Bize asalet, meziyet, sevgi, merhamet, vicdan 
muhasebesi ve tek kelime ile insanlığı aşılar. Şenkaya’nın yaklaşık üçte biri 
ormanlarla kaplıdır. Başka bir ifade ile orman okyanusudur. Yörede bir tane 
fabrika bile yok diyebilirsiniz. İddia ediyorum yöremizde binlerce, on binlerce ve 
hatta milyonlarca fabrika var. Hani nerede? derseniz, söyleyeyim; Yapılan 
araştırmalara göre bir insan günde yedi ağacın ürettiği oksijeni tüketir (solur). 
Yanı bir insanın hayatta kalabilmesi, yaşayabilmesi için yedi ağacın ürettiği 
oksijene ihtiyacı vardır. HER AĞAÇ BİR OKSİJEN FABRİKASIDIR. Her ağaç bir 
oksijen fabrikası olduğuna göre, bir ormanda binlerce, on binlerce ve hatta 
ormanın büyüklüğüne göre yüz binlerce oksijen fabrikası var demektir. Bunu 
araştırmacılar, bilim adamları söylüyor. Ne yazık ki biz bunun farkında, bilicinde 
değiliz. Şöyle bir örnek verelim. Bundan 50-60 yıl önce su satılıyor muydu? O 
zaman diliminde yaşayan insanlara bir gün gelecek su para ile satılacak 
deseydiniz gülerlerdi. Bakın şimdi insanların bir çoğu satın alma su ile yaşamını 
sürdürüyor. Güneş ışığı, hava ve diğer bazı doğal kaynaklar insanların ortak ve 
parasız yaşam kaynaklarıdır. Petrol, madenler, doğalgaz ve diğer bazı zenginlik 
kaynakları ise yine insanların ortak kaynakları olmasına rağmen, uyanıklar 
tarafından sahiplenilmişler. Şimdi şöyle bir düşünelim; Sizin yedi ağacınız yoksa 
demek ki soluduğunuz oksijeni doğanın bahşettiği ormanlardan bedava 
karşılıyorsunuz. Hani suyun sahibi de doğaydı. Her yörenin, coğrafik 
özelliklerine göre kendisine has bir zenginlik kaynağı bulunur. ’Antalya’nın 
denizi, Zonguldak’ın kömürü, Adana’nın verimli ovası, iç Anadolu tahıl ambarı 
vs. İşte her yöre yaşayanlar, doğanın kendisine sunduğu zenginlik kaynaklarını 
kullanarak yaşamlarını sürdürüyor. Peki orman köylerinde yaşayanlar doğanın 
sunduğu binlerce oksijen fabrikasından ne kadar yararlanabiliyor acaba? Her 
insan gibi onlar da sadece ürettiği oksijeni soluyor. Onun haricinde ekecek, 
dikecek, hayvanlarını otlatacak arazileri bile yok. Ya da orman işletmesi 
tarafından izin verilmiyor. Her taraf tel örgülerle çevrili.Bunda bir gariplik yok 
mu? İnsanlar burada doğmuşlarsa suçları nedir? İnsanın aklına şu geliyor. O 
halde ormanın bütün nimetler de benim hakkım. Ben yararlanmalıyım. Kesmek, 
yakmak gibi söylemlere dilim varmıyor ama fabrika bize ait olduğuna göre 
nimetinden bir türlü faydalanmalıyız. 
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 Ben de köyümü her ziyaretimde 

oksijen fabrikalarına ‘’DERYADA 

BİR DAMLA SU’’ misali bir katkım 

olsun diye yol kenarında bulunan 

ve her an bir hayvan tarafından 

yenilmesi insanlar tarafından 

çiğnenmesi muhtemel fidanları 

sökerek hatıra olsun diye eski evin 

bahçesine ve hiç Çam ağacının 

bulunmadığı Çakrak mevkiine 

diktim. Vay efendim meyve ağacı dikseydin, köyde çam mı yok gibi yorumlar 

biraz beni yordu. Üstelik meyve ağaçları da oksijen üretiyor, onlar da oksijen 

fabrikası ama, sonbaharda fabrika yapraklarını döküp dinlenmeye geçiyor, 

uykuya dalıyor. Bu fikirler şimdilik biraz abartılı gelebilir. Yerini bulması ve 

anlaşılması için belki on yıllara ihtiyacımız var. Slogan: EN AZ YEDİ AĞAÇ DİK, 

RAHAT ET. SOLUDUĞUN OKSİJENİ BEDAVA DEĞİL ALIN TERİNLE ELDE ET. HER 

ZAMAN DOĞADAN BEKLEME.  

ŞENKAYA-GÜLVEREN (İZNOS) YÖRESİNDE YER ADLARI VE ÖZELLİKLERİ 

HİZEK (KIZAK) YOLU VE ŞAHAN (ŞAHİN) DÖLGAHI:Kocaman bir ayna kapağını 

andıran Dağ’ın yamacı aniden kesilir.Yamaca yama edilmiş gibi küçük bir tepe 

başlar.Tahminen bir kilometreden sonra dik yamaçlar tekrar başlar ve köyde 

son bulur.Bu yamaçlara Hızek Yolu denir.Yamacın başladığı tepe bölgesinde 

seyrek çamlar,yamaçta ise pelit,orman kavakları ve çalılıklar bulunur.Tepeye 

yaslanmış diğer bir tepe daha vardır.Onun adı da Şahan (Şahin) 

Dölgahıdır.Şahan Dölgahının yamaçları Kilise Deresinde son bulur. Şahinlerin 

yuva yaptığı,yumurtlayıp üredikleri yerdir. Hızek Yolu ve Şahan Dölgahı ikilisinin 

doğusunda Kaçaklar ,batısında ise Dağın Dibi deresi yer alır.Dağda biçilen 

otların ve ekinlerin kağnı arabası ile taşınması mümkün değildir.Bu sebeple 

taşıma işi hızekle yapılır.Bundan dolayıdır ki mevkiin adına Hızek Yolu denmiştir. 

 

Hızeklere bir çift öküz koşulur.Yüklenen otlar taşınırken dik yamaçlarda 

kaymasın,takla atmasın diye hızeğin arkasına kocaman, pürlü bir çam dalı 

bağlanır.Çam dalı hızeklerin hızlı kaymasını önlerken aynı zamanda da fren 
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görevi yapar.Sürücü hızeğin önünde itina ile öküzleri çektirir.Hızekler kışın karlı 

ve buzlu köy yollarında ot,yük ve hayvan gübresi taşımacılığında da kullanılır. 

 Uçları kavruk iki sürütmenin üzerine yarım metre boyunda dört direk takılır, 

direklerin üzerine aracın gövdesi yapılır.Ön tarafa iki kol uzatılır, öküzler 

boyundurukla buraya bağlanır.Hızeklerin at koşulanlarına ‘sanka’ denir. Kısın 

zorlu köy yollarında sanka ile yük,yolcu ve hasta taşınır.Çevrenin ambulans 

görevini görür.Göle ve Kars bölgesinde yaygındır. 

ÇAKRAK,DAĞ VE ZİYARET DAĞI SİLSİLESİ: Köyün bir bölümünün (Ötegeçe) 

yaslandığı Çakrak’tan başlayan,önce kuzeye,Örülü’nün Ağzından sonra doğuya 

yönelen,Dağ ve Ziyaret Dağının da bulunduğu dağ silsilesi God Yaylasına kadar 

uzanır.God Yaylasında alçalan silsile, Güzel Yayladan Kaymak Dağına kadar 

devam eder.Her ne kadar, Dağ ve Ziyaret Dağı bir gerdanlık gibi yan 

yana,karşılarında duran Erdavut Dağına çalım satmakta iseler de ,Erdavut’un 

heybeti karşısında yamaçları sararmakta,çalımları boşa çıkmaktadır.Erdavut’u 

görmeyen Dağın arkası,kuzey yamaçları Gülveren Yaylasına kadar yemyeşil 

sarıçam ormanları ve doruklarla (doruk,genç çamlar) kaplıdır.Güney yamaçlarda 

ise seyrek çalılıklar, kuşburnu ve yaban meyveleri bulunur. Dağ’ın otları ne 

kadar sert ve kalitesiz ise de yine de biçilir.Yayla ve köye uzak 

olması,yamaçlarda gözelerin olmayışı,ulaşımının engebeli,keçi yolu olması 

‘biçin’ (biçim) işlerini zorlaştırmaktadır.Dağ’da güneşin alnında çayır biçmek bir 

işkencedir. Erdavut Dağında olduğu gibi Ziyaret Dağında da yatır bulunmaktadır. 

Son yıllara kadar Temmuz aylarında ziyaret edilir,kurbanlar kesilirdi.Bu gelenek 

son yıllarda unutulur gibi oldu. 

TAŞINALTI, PEYLER,PENEK YOLU VE PENEK GEDİĞİ:Taşınaltı,hafif meyilli 

Erdavut Dağı yamacının aniden kesildiği ‘kurşak’ lık ( kayalık ) bir 

yerdir.Yüksekten köye alay edercesine bakmaktadır.Böğürtlenlikler,yaban 

çilekleri ve dorukları (genç çamlar) ile ünlüdür.Çocukluğumuzda burada kasmuk 

soyardık.Dorukların tepe filizlerine su yürüdükten sonra kabuklarını sıyırır, altını 

bıçakla kazıp yerdik.Odunsu hale gelmemiş, hafif sulu halde bulunan kısım çok 

lezzetlidir. İşte bu kısma kasmuk denir.Çocuk yaşta ne yaptığımızın farkında bile 

değildik.Kabuğu soyulan doruğun üst kısmı kuruyordu.Bilinçsizce dorukların 

kurumasına sebep oluyorduk.Bir de şöyle düşünüyorum;Doruklar bir ekin tarlası 

gibi sık geliyordu.Seyrelmediği takdirde cılız kalırlardı.Acaba biz farkında 

olmadan seyretme işini mi yapıyorduk?  
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 Erdavut Dağı yamaçlarının son bulduğu Peyler mevkii yaban çileği ile 

ünlüdür.Tarla ve çayırların arasında her türlü yaban meyveleri yetişmektedir. 

 

Penek’ten gelen yolun aşıldığı, Erdavut’un doğusundaki gediğin adıdır.Gedik 

aşıldıktan sonra orman başlar,bir müddet sonra orman bittiğinde köy 

görünür.Köyün göründüğü yere Penek yolu denir.Penek Gediğinde bir kaya 

vardı.Yıllarca yolculuk yaparken bu kayaya yaslanır,dinlenirdik. Kaya birden 

kayboldu.Söylendiğine göre;Okulu veya orman lojmanını yapan işçilerden biri 

kayaya yaslanıp dinlenirken bir şey fark eder.Kayanın küçük bir kısmının rengi 

ayrı bir tonda,alçı ile kapatılmış.Taşın bulunduğu mevki belirli ve 

unutulmayacak bir nokta olduğundan taşın içi oyulmuş,altınla doldurularak alçı 

ile kapatılmış.Çünkü Ermeniler bölgeyi terk ederlerken ilerde geri döneriz 

ümidiyle kıymetli eşyalarını belirli noktalara gömerlermiş.Fark ettiği bu kısmın 

içinde defne olduğunu anlar.Köye döner,bundan kimseye bahsetmez ,hasta 

olduğunu ,doktora gitmesi gerektiği bahanesi ile geri döner.Alçıyı 

kırar.İçinden,oyuktan altın boşalır.Altınları alır,kimse şüphelenmesin diye de 

kayayı yuvarlar. 

GÜLVEREN’DE ESKİ HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ 

Çocukluğumdan hatırlıyorum eskiden Nisan ayı sonlarına doğru şenlikleri 

yapılırdı.Sanıyorum Hıdrellez şenlikleriydi.Bu gelenek son yıllarda unutulmaya 

başlandı. 

Gülveren’e İlkbahar geldiğinde Nisan ayı sanlarına doğru;Güney kesimlerdeki 

karlar erir,ortalık sarımsı bir yeşilliğe bürünürdü ,kuzey kesimlerde Erdavut 

Dağının kuzey yamaçlarında ise ormanın içi sulu bir karla havaların daha çok 

ısınmasını beklerdi.Ağaçlar sarımsı yapraklarını açmaya ,çiçeklerle bezenmeye 

başlardı.Bazı yerlerde kışın sürüklenen ve yığılan kar kürtüğünün incelen 

kısımlarında çimenler yeni yeni fışkırırdı.Eriyen kar suları ile beslenen 

derelerden berrak ve beyazımsı tonda sular şarıl şarıl akardı.Günler geçtikçe 

doğa, yumurtadan yeni çıkmış bir civcivin sarı renk tonundan, yeşile dönüşmeye 

başladı.Tarlalardan ‘gosgos’ yumruları toplanmaya başlanırdı.Tarlalar, ‘çift ‘le 

sürülürken çiftin demiri gosgosları ortaya çıkarırdı.Ayrıca gosgos yumrularını 

bulmak özel bir yetenek isterdi.Gosgos, dışı siyah,içi süt beyazı çok besleyici ve 

lezzetli bir sebzedir.Toprak içinde patates gibi büyüyen yumrular ince saçak 
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köklerle bir birine bağlı olarak bulunur.Yöreye has olan bitki doğada 

kendiliğinden yetişir.Daha yemliklerin toplanmasına,yenmesine bir hayli zaman 

vardır.Kilise Deresi mevkii rüzgarlara kapalı ve güney kesimde olduğundan diğer 

yerlere göre daha erken ısınırdı.Kayaya çarpan güneş yansıyarak havayı daha 

çabuk ısıtırdı.Bu sebeple olmalı ki Hıdrellez Şenliği olarak nitelediğim şenlik 

burada yapılırdı. 

 

Şenliğe daha çok genç kızlar ve çocuklar katılırdı. Bir gün önceden yiyecekler 

özenle hazırlanırdı. Özellikle kete,bişi,dayama ekmeği,pağaç,ağuz böreği 

(ağuz,hayvanların doğumdan hemen sonraki sütü) vs yapılırdı.Tabii ‘çeçil’ 

peynirsiz olmaz.Bu şenliğin en önemli yiyeceği her nedense sarı.kırmızı,siyah ve 

diğer renklere boyanan yumurtalardı.Yumurtasız şenlik düşünülemezdi.Halen 

kafama takılıyor,yumurtalar neden boyanırdı.Acaba yıllar önce burada yaşamış 

Ermenilerin yumurta yortusundan geçmiş bir gelenek olabilir miydi? Bir gün 

önceden hazırlanan dürülerle (çıkınlar) ertesi gün beklenirdi. Güneşli bir günde 

daha önce belirttiğim gibi özellikle gençler,çocuklar toplanır çayırlar ortasından 

yürüyerek,türküler söyleyerek Kilise Deresi Mevkiine gidilirdi.Çıkınlar,Mevkideki 

düzlükte kayanın dibine konur,şenlikler yapılırdı.Türküler söylenir,barlar 

çekilirdi.Bir taraftan da közler üzerine çay suyu konulur, diğer hazırlıklar 

yapılırdı.Bar oyunları ve diğer oyunlar oynandıktan sonra yiyecekler 

yenilir,çaylar içilir,sohbetler yapılırdı. 

YÖRESEL NASRETTİN LATİF DADA’DAN FIKRALAR  
Rahmetli Latif Dada yayla çayırları kır bekçisidir. Köy çobanlarının ve komşu 
köylerden gelip- geçen yolcuların çayırları yaymamaları için köylü tarafından 
tutulmuştur. Komşu Dokuzelma Köyünden Hacınaz köy çobanıdır. Latif Dada’nın 
sıkı uyarısına rağmen zaman zaman çayırları otlatmakta ve zarar vermektedir. 
Hacınaz suçunu bildiği için Latif Dada’yı görünce kaçar, lakayı ele vermek 
istemez. Latif Dada kıvrak bir zekâya sahiptir. Bir anını bulur ve suçlu neye 
uğradığını anlamadan kendi yöntemleriyle cezalandırır. Suçu olan herkesi 
kendisi tarafından mutlaka cezalandırılmıştır. Ama bütün bunlara rağmen hiç 
kimse ona düşman olmamış,onun o kıvrak zekâsı ve sevecen yapısı hiç kimseyi 
kırmamış ve kendisine kin tutturmamıştır. 
Hacınaz’ı nasıl ele geçireceğini içinden planlayan Latif Dada bir gün Yaylanın 
Önün’de Hacınazı görür.Hacınaz onun huyunu bildiği için yanına yaklaşmak 
istemez.Latif Dada atının üstünde,planını harekete geçirir.Bir ayağı ile atı 
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dürtükleyerek atın kendisini kaçırdığı süsü verir: 
-Hacınaz at beni kaçırıyor. Koş atı durdur. Diye 
bağırır.Hacınaz “Yazık at ihtiyar adamı düşürecek” 
Diye mırıldanarak koşar, son bir hamle ile atın 
boynuna sarılır. 

Latif Dada fırsatı değerlendirir: 
-Lan çayırları neden yayıyorsun. Diyerek Hacınaz’a 
bir sürü dayak atar. Hacınaz neye uğradığını 
anlayamadan kaçmaya başlar ama iş işten geçer. Bir 
daha çayırları yaymamak için çok dikkatli davranır. 
Yaymak: Otlatmak.Dada: Ağabey anlamında 
büyükler için yapılan hitap. "DADA-Ş" kelimesi de DADA'dan türemiştir. 

GEL ŞEVKETLÜM GEL 

Yıllar önce Hakkı Ağa Gülverenden göçer, Kırşehir’e yerleşir. Tecirekli Şevket, 
Hakkı Ağanın torununu istemektedir. Vermeyeceklerini anlayınca kaçırır. 
Aradan zaman geçer, aileler anlaşır, düğün yapılarak iş tatlıya bağlanır. Ama 
birisi var ki o bunu asla unutmaz, içten içe saklar. Bir müddet sonra Şevket 
memlekete gider. Gülverendeki akrabalarını ziyaret eder. Hakkı Ağanın Ağabeyi 
Latif Dada Gülverendedir. Gitmişken adetler gereði onu da ziyaret edeyim der. 
Latif Dadanın huyunu bildiği için haber göndererek izin ister. Latif Dada da 
gelsin der. Şevket, Latif Dadanın yeğðeni Selahattin’le birlikte gider. Latif Dada 
evinde, her zaman olduğu gibi Pekede oturmakta, Hızekyolundaki tarlasnı 
seyretmektedir. Şevket içeri girer. Latif Dadanın elini öpmek için yönelir. Latif 
Dada her zaman olduğu gibi kendine has tavrı ve kıvrak zekâsını kullanarak sağ 
eli yerine sol elini uzatır. Şevket olayın farkında değildir. Onun heybeti 
karşısında nutku tutuluri. 
Latif Dada:— Gel Şevketlüm, gel diyerek sol elini uzatır. Şevket sol elini 
öperken: 
— Ulan Hakkı’ya Liyor çeken sen misin? Diyerek sağ eliyle Şevket’in yanağına bir 
şamar indirir. Şevket yerinde titrer, sallanır ama düşmez.Şapkası fırlayıp soba 
üzerinde kaynamakta olan sütün içine düşer. Neye uğradığını anlayamadan ve 
arkasına bakmadan sineklenmiş gibi kaçmaya başlar. Soluğu geldiği yerde alır. 

Not: Fıkrada adı geçenlerden ebediyete intikal edenlere Allahtan rahmet 
dilerim, yakınlarının ve hayatta olanların hoşgörüsünü beklerim. 
Liyor:Tanbanca 
Hizekyolu: Bir semt adı. 
Peke:Seki. 



202 
 

Erzurum-Şenkaya-Gülveren (İznos) Köyünde 
yöreye has her türlü doğal çiçek yetişir.Yörede 
çiçeklerin genel adına gül denildiğinden 
Gülveren;Her türlü doğal çiçegin yetiştiği yer 
anlamına gelmektedir.Yöre halkı "Dadaştır".Keza 
site "Dadaşlar ve Güller Diyarı "adını buradan 
almıştır.İznos kelimesi Hırvatça'dır.Birçok anlamı 
vardır.İşte onlardan bazıları;Gelir,varidat,kazanç 
vs. 

Gülveren  köy- Şenkaya (Akşar bucağı) – Erzurum-1928 K: İznos * Erm yeznots 
"sığırlık" + R1889 RAl: Yeznadzor * Erm yeznatsor "sığırdere" + ■ 20. yy başında 
Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi (İndex Anatoluces). 

lV.BÖLÜM: ŞENKAYA YÖRESİNE AİT ANILAR 

GERMİCEK YAYLASINA YOLCULUK 

1970 yılında temel eğitimi bitirmiş, er öğretmen olarak Erzurum’un Narman 
İlçesi Savaşçılar (Todan) Köyü İlkokuluna atanmıştım. İki yıl er öğretmenlik 
yaptıktan sonra Şenkaya İlçesinin yol üstü köylerinden birkaçını istedim. Bunlar 
arasında Uğurlu (Hanımkom) Köyü de bulunuyordu. Atamalar yaklaştığında, 
tayinimin diğer köylere yapılmasının zor olduğunu, Uğurlu Köyüne 
yapılabileceği söylendi. Uğurlu köyünde öğretmen vardı. Yaylası olan Germicek 
te de okul bulunuyordu. Yerleşim merkezlerine çok uzak olduğundan yayladan 
inmeyen, orada kalan ailelerin çocukları için açılmıştı. Oraya yapılması ihtimaller 
dâhilinde olduğundan, atamam yapılmadan önce gidip görmek istedim. 

Bir Temmuz günü sabahleyin erkenden bir akrabamla atlara binerek Germicek 
yolculuğuna başladık. Gülveren Yaylasına tahminen yirmi, yirmi beş kilometre 
uzaktaydı. Eşek meydanı düzlüğünü arkada bırakarak gediği tırmandık. Gedikten 
Eşek Meydanı düzlüğü bin bir renkte çiçeklerle bezenmiş çiçek denizini 
andırıyordu. Gediğin öbür yüzünde Penek Yaylası vardı. Biraz nefes almak ve 
atları doyurmak için bir akrabanın yayla evine konuk olduk. Atları çayıra 
bağladık. Otlasınlar diye gemleri çıkarıp, yularları taktık. Terleri kurusun diye de 
eğerin kayışlarını gevşettik. İkram edilen çayları yudumlayıp biraz dinlendikten 
sonra atlara atlayıp tekrar yolculuğa devam ettik. Penek yaylası Geniş bir 
düzlükte, su kenarında kurulmuştu. Düzlükte onlarca yayla bulunuyor. Buraya 
yaylalar bölgesi de denilebilir. Yüksek plato olan düzlükte su kaynakları bol ve 
hayvanlar için otlaklar hayli geniştir. 
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Yazın bölge hareketlidir. Issız sandığınız bu yerde karşınıza her an bir yaya, atlı 
yolcu veya kağnı arabasını süren biri çıkabilir. Koyun otlatan çobanları veya 
başka bir yayladan aldığı hayvanları süren birisini görebilirsiniz. Yazın bu kadar 
hareketli olan coğrafya eylülün ortalarından haziranın ikinci yarısına kadar 
ıssızdır. Kuş uçmaz kervan geçmez. Ekim ayında kar yağar, bölge Nisan ayına 
kadar beyaz örtüye bürünür. Kuş sesleri, koyun melemeleri ve kağnı 
gıcırtılarının yerini, ormanın garip uğultusu, kurt ulumaları ve uzakta bir yerde 
soğuktan sancılanan tilki bağırtıları alır. 

Sarıçam ormanları arasında, kuş sesleri ve tatlı çam uğultuları dinleye dinleye 
Germicek Yaylasına vardık. Germicek; Şenkaya’nın en kuzeydeki yerleşim birimi 
olup, doğusunda Göle, kuzeyinde Ardanuç, batısında ise Olur İlçeleri ile 
komşudur. Yaylanın yedi ay boyunca karla kaplı olduğunu, ulaşımın kesildiğini, 
çok acil durumlarda ‘sanka’ denilen atlı kızaklarla Göle ilçesine gidebildiklerini 
söylediler. Okulda görevli öğretmenlerin bu süre içinde bir yere gidemediklerini, 
maaşlarını alamadıklarını, ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söylediler. Durumu 
etraflıca öğrendikten sonra dönüş yolculuğuna başladık. 

Her nedense, iki yıl er öğretmenliğini tamamlayanların ataması zorunlu olduğu 
halde, benim atamam yapılmadı. Böylece bu yolculuk bende bir anı olarak kaldı. 
Görevli olduğum Savaşçılar Köyü de burayı aratmayacak nitelikteydi. Ali Kızıltuğ 
ne demişti: ’‘Benim o köylerde çok alacağım var’’.  

ORTA OKUL YILLARIM 

Düzlük, kuzeye doğru hafif bir meyille yükselir, doğu-batı yönünde birkaç yüz 

metrelik üzeri düz olan tepeye varır. Şehir merkezi burada yer almıştır. 1960’lı 

yıllarda İlçede iki ana cadde vardı. Biri 

meyilli araziden tepeye kadar olan cadde, 

diğeri ise tepe üzerindeki caddeydi. 

Bakkallar ve diğer işyerleri bu iki cadde 

kenarında sıralanmıştı. Bakkallar, kahveler, 

terziler, berberler, fırın ve diğerleri. 

Tepedeki caddenin batı ucunda, sağda 

belediye binası, önünde de İlçenin kurucusu 

merhum Hüseyin Köycü’nün heykeli vardı. 

Caddenin sonundan aşağı doğru inince 

Ortaokul binası gelirdi. Hükümet konağı İlk 

girişteydi. Hatırlayabildiğim kadarıyla iki de ilkokul vardı.  
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Tepe üzerindeki caddenin kenarından kanal geçerdi. Aşağıdan gelen caddenin 

bu cadde ile kesiştiği yer merkezdi. Solda az ilerde unutamadığımız ‘’Kırbıyığın 

Kahvesi’’ vardı. Kırbıyığın (kırbıyık Hüseyin) kahvesi, Nurettin Özcan’ın bakkalı, 

Yetimoğlu’nun saraç dükkânı vs. Canımız cay istediğinde buraya gider, çay içer 

sohbet ederdik. Çok amaçlı bir kahveydi. Zaman-zaman bir odası otel olarak 

kullanılıyordu. Yere iki demir somya atılır, döşek serilir, devlet işi için gelip 

köylerine dönemeyenler ağırlanırdı. Karşısında Caminin yanında fırın vardı. 

Ekmek pişirildiğinde etrafa mis gibi ekmek kokusu yayılırdı. Her şey organikti. 

Elimize elli kuruş geçince fırından yeni çıkmış yarım ekmek alır, ortasını açtırır, 

biraz yağ koyardık. Ekmek sünger gibi yağı emerdi. Böylelikle kendimize bir 

ziyafet çekmiş olurduk. 

 Ortaokul okurken evlerde kalırdık. Eski binalar veya odalar onarılıp kiraya 

verilirdi. Biz de birkaç arkadaşımızla birlikte böyle bir oda da kalırdık. Bin bir 

zorluk ve sıkıntı içinde okuyorduk. Köylerden getirdiğimiz yiyeceklerle kendimizi 

idare edip gidiyorduk. Bir çuval un, patates, peynir, bulgur, biraz odun ve soba. 

Rahmetli babam bütün bunları 35 kilometrelik yoldan kağnı arabası ile 

getiriyordu. Çamaşırlarımızı bulursak sabunla kendimiz yıkıyorduk. Hem okuyor 

ve hem de işlerimizi kendimiz yapıyorduk. Şu olayı bir türlü unutamıyorum. 

Anlatmadan geçemeyeceğim. Mevsim kış idi. Şubat ayıydı ve dışarıda diz boyu 

kar vardı. Bir arkadaşımız kirlenen atletini yıkadı. Giyecek başka atleti yoktu. 

Yıkadığı atleti iyice sıkıp giydi. Dışarı çıkıp okula gidinceye kadar atlet üzerinde 

dondu.Çelik yelek gibi oldu.Ne iyi ki okula gidince yanan soba üzerinde kurudu. 

Yetimoğlu’nun saraç dükkânı deyince aklıma bir şey geldi. Yetimoğlu soyadında 

bir öğretmen tarih derslerimize giriyordu. Adını tam olarak hatırlayamıyorum, 

Hasan veya Hüseyin olabilir. Beni sözlüye kaldırdı. Bir konuyu anlatmamı istedi. 

Anlattım. Otur yerine ‘’filozof’’ dedi. O tarihten sonra arkadaşlarım bana 

‘’filozof olarak takılmaya başladı. Lakabım olmuştu. İşin doğrusu bundan 

rahatsız oluyordum. Onlarda, ben de ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Bir gün 

öğretmene ‘’Bana filozof dediniz, arkadaşlarım bana lakap taktılar, ne anlama 

geliyor’’ dedim. Öğretmen anlattı. Lakabım filozof olarak kaldı. Aynı dönemde 

okuduğumuz arkadaşların birçoğu halen filozof diye hitap ederler. İşte o 

zamanlara ait iki fotoğraf (Fotoğraflar Şenkaya Kaymakamlığı sitesinde 

alınmıştır).  
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BİR ŞEYE  ÇOK ÜZÜLÜYORUM! 

Çocukluğumdaki yayla evleri 
etrafında yaklaşık bin yılı aşkın 
yaşlarıyla ulu çam ağaçları vardı. 
Onların yok olduğunu görünce 
inanın çok üzülüyorum. Gürcü, 
Bizans uygarlıklarını gören, 
Osmanlının kuruluşuna tanıklık 
eden, Rus işgali ve Ermeni 
mezalimine direnen çamlar son 
kırk yıl içinde bir-bir yok edildi. 
Hatta bu yörede bazı uygarlıkların 
kalıntıları üzerinde çam örtüsünün 
geliştiğini görebilirsiniz. Ev 
kalıntıları, bahçe ve ağıl duvarı kalıntıları ve içinde, sonradan bitmiş kocaman 
çamlar. 

Yaylanın karşısında bulunan ve ‘Berlik’ denilen yerde çok sayıda çam ağacı 
vardı. Ama beş altısı çok yaşlıydı. Koyun sürüsü buraya gelir, çamların altında 
gölgelenir, sağılır ve kuzu katımı yapılırdı. Ulu çam ağaçlarının her biri doğal bir 
şemsiyeydi. Sürüyü kanatları altına alırdı. Hayvanlar otladıktan sonra birlikte 
dinlenme, sağılma, kuzu katımı ve seçilmesi işlerinin yapıldığı alana ‘Berlik’ 
denilirdi. Koyunlar Berlik'e geldikten sonra kadınlar, kızlar kovalarını alır süt 
sağmaya giderdi. Sütleri sağılınca yakın bir yerde bekleyen kuzu sürüsü katılırdı. 
Kuzu katımında ortaya çıkan koyu kuzu seslerini bir duysanız! Her kuzu kısa 
zamanda o kadar kalabalık içinde kolayca annesini bulurdu. Kuzular emdikten 
sonra bir süre annelerinin koltuklarında yatar ve birlikte dinlenirdi Daha sonra 
da 'koz.' (Kuzuları koyunlardan ayırma işine koz denir.) Koz’da çocuklar devreye 
girer koz, koz …..diye bağırarak kuzuları seçerlerdi. Kuzular emdikleri ve 
karınları doyduktan sonra kolayca ayrılırlardı. Tabii içinden bazı muzipler çıkıp 
koz işini zorlaştırırdı. Evlerin arkasında da ulu bir çam ağacı vardı. Son yıllarda 
‘Berlik’teki çamlar azalınca bu çamın altı ‘Berlik’ olarak kullanıldı. Düşünebiliyor 
musun kocaman bir sürü bir ağacın altında dinleniyor! ’Güzel Gülveren’ yazımın 
bir bölümünde ‘Kantarın Sırtı'na çıkın bir çam ağacına sırtınızı verin’ demiştim. 
Artık o çamları da göremezsiniz. Sadece bunlar mı. Diğerleri de yok edildi. Az 
sayıda yaşlı çamın kaldığını, son yıllarda çekilen fotoğraflardan anlıyoruz. 

Peki bunlar nasıl katledildi?. Son yıllarda çobanlar, geceleyin dışarıda kalan 
sürülerini görebilmek ve kendilerine aydınlık olsun diye çamlara ateş verildiler. 
Teknolojinin faydaları yerine zararları da oldu. Motorlu hızarların çıkışı çamların 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/a.224018714455035.1073741833.223309594525947/435601429963428/?type=3
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kesilmesini kolaylaştırdı. Bir çam haftalarca yanarak çobanlara fenerlik yaptı. 
Ayakta yanan çamların gövde kısmı bitince ateş köklerine geçer.Toprağın içinde 
metrelerce uzanan kökler haftalarca yanar. Yandığını, yer yer topraktan çıkan 
dumanlardan anlarsınız. 

Çamların yok edilişinde orman idaresinin büyük ihmali var diye düşünüyorum. 
Yıllarca, ormanları koruyup geliştirmekle görevli orman memurlarınca halka 
orman sevgisi ve bilinci verilemedi. Ormanlar sevdirilemedi. Ormanların diğer 
yararları dışında oksijen fabrikası olduğu konusunda da çok şey anlatılmadı. 
Yapılan araştırmalara göre, bir insanın bir günde tükettiği oksijen miktarı 
ortalama yedi ağacın ürettiği oksijene bedeldir. Köye gelen bunca ‘bakım 
memuru’ içinde çevreci olan birini göremedim. Bakın, orman memuruna bakım 
memuru deniliyor. Halkı bilinçlendirme yerine sadece bakıyorlar. Çevre halkı 
orman idaresi demez, Orman işletmesi derler. Çünkü yıllarca ormanlara işletme 
gözü ile bakıldı. Sanıyorum halen de o gözle bakılıyor. Ne kadar çok keser, ne 
kadar çok para kazanırım düşüncesi. Çok yaşlı ulu çamlar orman idaresince 
korunma altına alınabilirdi, lakin alınmadı. Köy imamlarının da büyük vebalının 
olduğunu düşünüyorum. Köyde bulunduğum zaman zarfında bunca imam geldi, 
hiçbirisinden ormanların yararları, korunması ve geliştirilmesi konusunda bir 
hutbe duyduğumu hatırlamıyorum. Peygamber Efendimizin “Yarın, öleceğini 
bilsen bile ağaç dik..." ," Kıyametin koptuğunu görsen bile, elinde yeşil dal varsa 
dik..." hadisleri nerede kaldı. Sanıyorum biz işin özünü bıraktık renklerle 
uğraşıyoruz. Bu iş camilerin dışını yeşile boyamakla olmaz. Önce Cami 
bahçesini, sonra çevresini ağaçlandıracaksın. Çevre kendiliğinden yeşil renge 
boyanmış olur, boyamaya gerek kalmaz. Peygamber efendimiz 'yeşili' doğa 
rengi olduğundan sevdiğini düşünüyorum. Köy camisinin duvarları hariç hepsi 
ağaçtan yapılıdır. Hatta duvarlarda da ağaç kirişler vardı. Sayın Hocalarım ağaç 
sevgisi için bunların hiçbiri mi fark edilmedi. 
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YÖREYE  AİT BİR ANI; YAĞMURA TUTULMUŞTUM 

Yaylalar çıkmıştı. Kağnı arabasıyla diğer eşyalarla birlikte bakkal eşyaları da 

götürülmüştü. Kaldığımız yayla evinin bir köşesi bakkal olarak kullanılıyordu. 

Biraz şeker, biraz çay, incir, üzüm, kanfet, sigara vs. bulunuyordu. Komşu God 

Köyünün yaylasından da alışverişe gelenler oluyordu. 1970’li yıllardı. Civar 

ilçelere ulaşım yaya, atla ve kağnı arabası ile olurdu. Köyler de elektrik olmadığı 

için doğal olarak yaylalarda da yoktu. Gerçi halen yaylalara elektrik 

verilmemiştir.  

 Sözüm ona bakkalda satılan 

mallar azalmıştı. Göle ye 

gitmek gerekiyordu. Çünkü 

Gülveren Yaylası na en yakın 

yer Göle’ydi. Sabah erkenden 

kalktım. Atı eğerleyip yola 

koyuldum. Atla tahminen dört 

saat sürüyordu. Yayladan 

hemen hafif bir yokuş çıktıktan 

sonra Hamza Gölleri’nin 

üstünden sık sarıçam 

ormanları içinden Yongalı 

Çukuru geçtikten sonra Güzel 

Yaylaya vardım. Güzel Yayla, 

adından da anlaşıldığı gibi çok 

güzel bir yayla. Çamlıalan 

Armışen Köyü nün Yaylası. 

Güzel Yayla’dan ve Kaymak 

Dağı’nın kuzey yamacını 

geçtikten sonra Göle düzlüğü gelir. Sık ve kalın gövdeli Sarıçam ormanları 

içinden, kuş sesleri arasında takriben on iki sularında Göle ye vardım. 

 Atımı bir Hana çektikten sonra bir lokantaya varıp karnımı doyurdum. Göle de 

ufak çaplı toptancılar vardı. Sürekli alışveriş yaptığım bir toptancıya varıp; Bir 

çuval kıtlama şekeri, biraz çay, bisküvi, incir, kuru üzüm, sığara, kibrit ve 

benzerlerini aldım. Zaman kaybetmeden atı Handan alıp eşyaların yanına 

getirdim. Çünkü taşıma aracı attı. Şeker Çuvalını heybe gibi atın bir yanına, diğer 
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eşyaları da diğer yanına denkleştirdim. İyice sarmaladıktan sonra dönüş 

yolculuğuna başladım. 

 Saat öğleden sonra iki olmuştu. Açık ve çok güzel bir hava vardı. Önden atın 

gemini çekerek yola koyuldum. Aylardan Temmuz olduğu için bölgenin en güzel 

mevsimiydi. Ara sıra geriye dönüp atın üzerindeki eşyaların yolunda gidip 

gitmediğini kontrol ediyordum. İpler biraz gevşediğinde sıkıyor, yola devam 

ediyordum. Aşağı yukarı yol yarı olmuştu. Her şey yolundaydı. Kaymakdağı nı 

geçip Güzel Yayla ya yaklaşıyordum. Birdenbire hava bulutlanmaya başladı. 

Yarım saat geçtikten sonra gök gürleyip yağmur yağmaya başladı. Sicim gibi 

yağıyordu. Bu şekilde yola devam edemezdim. Çuvaldaki şeker ve diğerleri 

ıslanırdı. Tabir caizse bir çuval şekeri b ederdik. Etekli bir çamın altına sığındım. 

Dalları o kadar sıktı ki bir şemsiye gibi bizi koruyordu. Zaman ilerliyordu. 

Gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları ortalığı karanlıklaştırmıştı. Bu deli düzün 

ortasında öyle durup bekleyemezdim. Ama yağmurda durmak bilmiyordu. O 

yıllarda buralar tekin yerler değildi. Hırsızların kol gezdiği yerlerdi. Hırsız 

korkusu, akşam olacak korkusu beni çok tedirgin etmişti. Ama bu şekilde de 

yola devam edemiyordum. Bir ara yağmur hafiflemeye başladı. Bunu fırsat bilip 

tabana kuvvet dedim. İlerleyen zaman beni yine de tedirgin ediyordu. Çünkü 

karanlık sık orman ağaçları arasında yolu bulmak çok zor olurdu. Neyse ki 

akşamın alacakaranlığına doğru Güzel Yaylaya ulaştım. İnsan sesleri, çocuk 

sesleri, hayvan seslerini duyunca biraz rahatlayıp kendime geldim. Daha aşağı 

yukarı iki kilometrelik yol vardı. Zifiri karanlıkta kuytu ormanın içinden nasıl 

gidebilirim, acaba yaylada kalsam mı, kimde kalsam diye düşünürken devam 

etmeye karar verdim.  

 Yongalı Çukur a varınca zifiri 

karanlık çökmüştü. Çocukluğumda 

burası hakkında hiçte iyi şeyler 

anlatılmamıştı. Akşamları yaşlılar 

bir araya gelince sohbetlerinde 

cin, şeytan, ölü hikâyeleri 

anlatırlar, çocukların bunlardan 

nasıl etkileneceklerini hesaba 

katlmaları akılarından bile 

geçmezdi. Yongalı Çukur hakkında 
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da bu tür çok hikâyeler çok anlatılmıştı. İşte bu ruh hali içerisinde ormanın kuyu 

derinliklerinde ilerliyordum. Ağaçtan düşen bir yaprak sesi veya ayak sesleri 

beni korkutmaya, tüylerimin diken diken olmasına yetiyordu. Neyse ki bir 

müddet sonra yaylanın göründüğü sırttan yayla göründü. Yaylaya vardığımda 

herkes yemeğini yiyip çoktan uyumuştu. Yöreyi tanımayanlara bu anı garip 

gelebilir. Ne yazık ki elli yıl önce yörenin gerçekleri böyleydi. Aradan geçen elli 

yıl çok şey değiştirmedi. Bölgeye gelen elektrik ve orman yolu dışında. 

ANILAR-AĞALAR, BEYLER 

Şenkaya Ortaokulunda okuyorduk. 12-13 yaşlarında çocuktuk. Köye keşif 

heyeti gelmişti. Tam olarak hatırlamıyorum, ya Dokuz Elma (Şamkas), ya da 

Evbakan (Soğmun) Köyü ile olan arazi davası için gelmişti. Heyet gereken 

incelemelerini yaptıktan sonra İlçeye dönmeleri gerekiyordu. 1960’lı yıllarda 

köye taşıt yolu yoktu. Ulaşım atlarla veya kağnı arabaları ile patika yollardan 

yapılırdı. Heyetin nasıl geldiğini bilmiyorum, ama dönüşleri için köy ihtiyar 

heyetince atlar ayarlanmıştı. Beyler atlarla gidecekti. Fakat atları geri getirmek 

için birileri gerekliydi. At sayısı kadar çocuk ayarlandı. Onlardan birisi de 

bendim. Bilenler bilir Gülveren (İznos)’la Şenkaya arası yaklaşık 35 km olup yol 

çok engebelidir. 

 Beyler atlara bindi. Bizler de onların arkasından yola koyulduk. Köyden 

Penek Gediğine kadar dik ve ormanlık bir yoldan sonra Akşar (Kosor)’a kadar 

dik-iniş ve taşlarla dolu patika bir yol vardır. Atlardakiler arkalarına bakmadan, 

bizlerin çocuk olduğumuzu düşünmeden o kocaman-güçlü bedenleriyle 

yollarına devam ettiler. Biz de çocuk bedenlerimizle beylerin arkasından bazen 

hızlı yürüyerek, bazen koşarak takip ettik. Beylerin keyifleri yerindeydi. 

Şakalaşıyor, keyif çatıyorlardı. O kadar uzun yolu nasıl yürüdüğümüzü 

bilemezsiniz. 

Şimdilerde anlam vermediğim, o kadar okumuş, belli bir noktaya gelmiş bu 

heyetin içinde hiç mi düşünceli birisi yoktu. Bu ne kadar acımasız bir davranıştı. 

O yaştaki çocuklara hiç mi acımadılar. Siz bu çocuk halinizle bu kadar yola 

dayanamazsınız, yoruldunuz, gelin birazda siz binin diyemezler miydi? Bir yazıda 

“Her Şey Temmuz Ve Ağustos Aylarına Bağlıdır” demiştik. İşte böyle bir İş-güç 

zamanında babalarımız bizim gitmemizi uygun görmüş olabilirler. Ama Beyler, 
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bu çocukları göndermeyin diyemezler miydi? Ben bunu hala çözemedim. 

Bilmem siz ne dersiniz?  

HAYATIMDA ALDIĞIM EN DEĞERLİ ÖDÜL  

 Doğduğum,çocukluğun ve gençliğimin otuzlu yılarına kadar büyük 

bölümünün geçtiği Şenkaya ve onun doğa harikası bir köyü olan Gülveren’i asla 

unutmadım.Geleceğimin temelleri burada atılmıştı.Çok kritik bir dönemde 

ilkokul çağım gelmişti.Cumhuriyetle başlayan eğitim dalgası Türkiye genelinde 

hızla ilerliyordu.Şenkaya’da birisi vardı ki kendisini buna adamıştı.Hüseyin 

Köycü .Eğitim dalgası yurdun diğer yerlerine göre Şenkaya’da daha hızlı 

ilerliyordu.Eğitim dalgasının bu kritik dönemdeki halkasında,yani ilkokul çağım 

geldiğinde köye okul açıldı.Ve ilk öğrencilerden biri de ben oldum.Bunun 

öyküsü biraz uzuncadır.Başka bir yazımda etraflıca değinmiştim.Ya okul 

açılmasaydı veya ilkokul çağım geçtikten sonra açılsaydı ne olurdu.Muhtemelen 
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o çetin coğrafyanın çetin hayat şartları çarkları altında ezilip 

gidecektim.Köycü’nün başlattığı o hamle,köy ihtiyar heyeti ve ailemin gösterdiği 

büyük gayretler sonucu hayatıma bambaşka bir yol çizildi.Bunun sonucu olarak 

bugünlere geldik.İşte Bundandır ki Ora’yı unutmadım.Vefa borcumun olduğunu 

düşündüm.Okuduğum okula ve köy çocuklarına; Gerek acizane ve karınca 

kararınca maddi ve manevi yardımlarda,gerekse yazdığım yazılar ve gerekse de 

kurduğum internet siteleri ile yöreyi tanıtarak bu borcumu ödemeye çalıştım. 

 Meslek hayatım boyunca yaptığım çalışmalar,katıldığım hizmet-içi eğitim 

kursları ve seminerlerde bir çok takdir ve teşekkür belgesi verildi.Ancak bir 

belge verildi ki bu benim için çok değerlidir.Gülveren İlkokulu ve ihtiyar 

heyetince gönderilen bu yazıyı (belgeyi) kitaplığımın güzel bir köşesinde 

saklıyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. 

EĞİTİMCİ MEHMET VURAL’IN ŞENKAYA-GÜLVEREN HAKKINDAKİ YAZDIKLARI 

ÇOCUKLUĞUMDAN HATIRALAR - EKŞİ ELMALAR 

 Siz hiç, saman içinde olgunlaştırılmış ekşi elma, yaban armudu (banda) yediniz 

mi, veya bir sonbahar günü, İznos Vadisi’ndeki ekşi elmaların, bandaların 

yakınından geçtiniz mi? Ağaç altına dökülmüş ekşi elmaların, o sihirli kokusu sizi 

de sarhoş edip kendinizden geçirdi mi?. 

 Küçük Yayla sırtlarından bakmaya doyamadığım İznos vadisinin, Boğazdere’nin, 

Eşek Meydanı’nın sihirli, fantastik bir dünya olduğunu düşünürdüm.. Erdavut ve 

Uzun Güney Kafdağı, İznos Vadisi Kafdağı’nın ötesiydi benim gözümde, Pamuk 

Prenses’in, Külkedisi’nin, Peter Pan’ın, devlerin, cücelerin, Zümrüdü Anka’ların 

ülkesiydi..  

 Arada bir vadiye indiğimde, bir ekşi elma ağacının beni kendisine doğu çektiğini 

hisseder ve daha ne olduğunu anlamadan kendimi o ağacın altında bulurdum.. 

Kim bilir, belki de ekşi elma kokularıydı, İznos Vadisi’ni benim gözümde düşler 

diyarına çeviren.. Evet, çilekler, böğürtlenler, meşe gagaları, keçi südükleri ve 

daha onlarca orman meyvesi de, insanın aklını başından alacak ölçüde güzel 

kokardı, lakin hiç birisi, ekşi elmaların o kesif çürük kokuları kadar insanı 

kendinden geçirip, derinden sarsmazdı, etikilemezdi..  

 Temmuz sonlarından itibaren dallarından dökülmeye başlayan ekşi elmalar, 

eylül ayına gelindiğinde, kalınca bir örtü halinde fermantasyon sürecini 
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tamamlamış olur.. Fransız parfüm sanayinin asla taklit edemeyeceği o sihirli 

kokular tam da bu ayda ortaya çıkar.. 

 Sanki ilahi bir sır vardı o kokularda.. Kendilerine bade içirilip maşuklarının 

gösterildiğini, aşıklık verildiğini, aşık olduklarını söyleyenlerin, bir sonbahar 

günü bir ekşi elma ağacının altında uyuya kalıp, o sihirli kokuları bade niyetine 

içtiklerini ve kendilerinden geçip, iflah olmaz bir aşka düştüklerini düşünürüm.. 

Ki mesela bu fakirin maşuku, marifet ve sanat olsa gerek.. 

 Selahattin Abi ve Ayhan’ın Rahmetli babaları Mirza Dayı mesela; onun o derviş 

halleri, başka bir alemdeymiş hissi veren gülümsemeleri, derin bakışları, 

barışseverliği, sakinliği, kerametleri; kendisine hem mürşid hem maşuk olan 

doğanın o sihirli güzelliğinden ya da dağ meyvelerinin o efsunlu kokularından 

geliyor olabilir mi? Mirza Dayı’nın gülen yüzünün dünyaya dönük olduğunu ve 

fakat gizli dünyasında, ilahi alemin sırlarıyla hemhal bir dervişin yaşadığını 

düşünürdüm.. Bade denilen şey, ekşi elma kokusudur belki de, güzellikleri kana-

kana içmektir.... Vakıa şu ki, rahmetli Mirza Dayı’mız mürşidini bulmuş, badeyi 

içmiş ve aşk denilen o çetin kapıdan geçmiştir!.. 

….. 

Soğmun’un kuzey doğusunda Tecirek köyü, köyde değirmenler var.. Sonbahar 

gelince, hasat ettiğimiz buğdayı, arpayı, mısırı çuvallara doldurup, öğütmek için 

öküz arabası (kağnı) ile Tecirek’e götürürdük.. Babam değirmende bekler, biz 

ablamla birlikte bir kaç sefer gidip-gelirdik.. 

 Önce Kamışlıgöl sonra Yanıklar mevkiinden geçip, meşe palamutları arasından, 

taşlı yamaç yolu indiğimizde, adeta masallardan fırlamış derin bir vadi çıkardı 

karşımıza, adı  

Çamurlu, yemyeşil çayırları ve sırtına yaslandığı dağların o eşsiz bitki örtüsü ile 

cennetten bir köşe gibiydi..  

 Çamurlu’da bizi her seferinde, üç ekşi elma ağacı karşılardı.. Yanlarından 

ayrılmak istemezdim.. Kuşların söylediği şarkılar arasında, içimden türküler 

akardı.. Ve ille de ekşi elma kokuları.. Tanrım, nasıl bir şeydi öyle.. Daha 

hisseder hissetmetmez başka bir dünyanın kapılarını aralamş olurdunuz.. 

Cennet bahçelerinden bir bahçedir artık bulunduğunuz yer.. Ki aslında, o üç 
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elma ağacı ve o ağaçların dibine dökülmüş elmaların çürük kokularıdır, 

hatırladıkça bugün bile kalbimi yerinden oynatıp, başımı döndüren şey.. 

 Çamurlu’nun birkaç yüz metrelik çamurlu yolunu bata-çıka geçtikten sonra, 

öküzlerimizi çetin bir dağ yamacına vururduk.. Tepeye vardığımızda, adına 

Yarbaşı dedikleri, tam da ismi ile müsemma bir geçit, “dağ değil, göz dağıyım” 

diyen bir efelenme ile karşılardı bizi.. Bir yanı uçurum, yol iyice daralmış ve 

yüreğimiz ağzımızda, öküzleri dikkatlice yürüterek geçirmemiz gerekirdi.. 

Yarbaşı’nı geçince, karşı tepeye tıpkı bir çarşaf gibi yayılmış Tecirek köyünü 

görürdük, ancak oraya varmamız hiç de kolay olmazdı.. O dağın zorlu bir inişi 

vardı çünkü.. Yarıya kadar rahat ve fakat son üç yüz metrelik kısmı bir felaket.. 

Elli, altmış derecelik dik bir parkurda, canım öküzler, onları yavaşlatmaya 

zorlayan bizlerin hoyratlığı bir yana, yüklü arabanın baskısına direnmeleri hiç de 

kolay olmazdı,.. Dahası bizler, küçücük bir hata ile arabanın altında kalabilirdik.. 

…..  

O dağların en güzel mevsimidir sonbahar.. Dünyanın bütün renkleri teklifsizce 

önünüze serilir, kırmızı, sarı, turuncu, erguvan yapraklar, sarollar, ilikler, 

kızamıklar, her biri masallardan fırlamışçasına renk-renk kabaklar ve onlarca 

başka ürün, midemizi de, gözümüzü de, günlümüzü de doyururdu.. 

 Oysa ilkbaharı, yazı fark edemezdik bile.. Biz çocuklar için baharla birlikte 

başlayan kuzu çobanlığı, bostanların, buğdayın, arpanın ekimi, gübrelenmesi, 

sulanması, çayırların biçimi, ekinlerin hasadı, taşınması, harman ve hele de gem 

sürmek, bıktırır, usandırırdı.. O ağır köylülük şartları güz mevsiminde bir nebze 

olsun hafifler ve bizlere nefeslenecek, çevremize şöyle bir bakacak vakit kalırdı.. 

….. 

Yıllar var ki, bir sonbahar günü, bir ekşi elma ağacının altında oturamadım, lakin 

o kokuların özlemini iliklerime kadar hissettim.. Uyumakta zorluk çektiğim bir 

çok gece, imdadıma o eşsiz doğa ve o büyülü kokular yetişti..  

……. 

Her şey, çocukluğumda yaşadığım gerçek üstü hayallerden ibaretti belki de..  

 Boş bir hayalin peşindeyimdir..  
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İyi adamlar iyi atlara binip gitmiştir..  

 O elmaların tadı, kokusu orada kalmış, kuşlar öteceği kadar ötmüş, doğa bize 

göstereceği ne varsa göstermiştir.. Hülasa şu ki, inek ölmüş, hab kapanmıştır.. 

 Anka’yı vurmuşlardır, Kafdağı’nın sihri bozulmuş ve güzel olan her şey sona 

ermiştir.. 

 Ne aşk kalmıştır, ne aşık, ne de maşuk!.. Mehmet VURAL Emekli Öğretmen. 

ŞENKAYA İLÇESİNDE TARİHİ VE TURİSTİK YERLER 

BARDIZ 

CAMİİ 

Osmanlı 

Saray 

Muhafızı 

Bardızlı Ali 

tarafından, 

1748 yılında 

Mimar 

Sertzade 

Molla Ahmet 

Ali'ye 

yaptırılan 

cami; 

Şenkaya 

İlçemizin Bardız (Gaziler) bucağında bulunmaktadır. 

ŞİRVAZ ÇAĞLAYANI   

Şenkaya İlçemizin Kaynak Köyü sınırları içerisinde yer alan Şirvaz Çağlayanı, 

Tortum şelalesinden sonra Erzurum İli’nde düzenli su düşüşüne sahip ikinci en 

yüksek eğim kırığıdır. Çağlayan alanının; kelebek, kuş, memeliler ve bitki türleri 

açısından son derece zengin potansiyele sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bozulmamış doğasının yanı sıra çağlayan yakınlarında ilk kez tespiti yapılan tarih 

öncesi döneme ait kaya üstü resimleri ve yerleşme kalıntıları bulunmaktadır. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioxP7pmPfdAhVC3qQKHS0wCUAQjRx6BAgBEAU&url=http://puskulcu.blogspot.com/2009/03/bardiz-camii-senkaya.html&psig=AOvVaw2XSEh5Ln8rKMZlGQu1skeY&ust=1539100029843901
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 BARDIZ KALESİ 

Şenkaya İlçemizin Bardız (Gaziler) Bucağı yakınında bulunmaktadır. Kalenin ne 

zaman ve kimin tarafından yapıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla 

beraber XII.yüzyılın ortalarında Saltuklu Meliki İzzeddin zamanında yapıldığı 

sanılmaktadır.  
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PENEK KALESİ (KİLİSESİ) 

 

Penek Kalesi (Kilisesi);Erzurum- Oltu-Göle karayolu  üzerinde bulunan Penek 

Köyü’nün kuzeybatısında bir tepe üzerinde yer almaktadır.Halk arasında her ne 

kadar Penek Kalesi olarak geçiyor ise de ,o  aslında kale değil bir kilisedir.Dede 

Korkut hikâyelerinde “Ben Hisarı” olarak geçer. Çeşitli kaynaklarda Ban, Bana , 

Penak, Penek diye anılmaktadır. 

KAMHIS (YANIKKAVAL) KİLİSESİ 

"Kamhıs Kilisesi" Yanıkkaval (Kamhıs) köyünün batısında, Balkaya vadisinde yer 

alır. Asıl Kilise yıkılmış olup küçük bir bölümü ayaktadır. Asıl kilisenin kuzeyinde 

bir tepe yamacında kayalık içerisine oyulmuş durumda Mağara Kiliseleri yer alır. 
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SOLOMON  MANASTIRI-Soğmun (Evbakan Köyü) 

Hazreti Meryem'in kucağında Hazreti İsa tasviri, oyma haç ve çeşitli figürlerin 
yer aldığı Solomon Manastırı  Şenkaya İlçesinin Soğmun (Evbakan) Köyünde  
kayalıklar üzerine 
mağaralardan 
oyularak yapılan ve 
yaklaşık bin yıllık 
geçmişe sahip 
olduğu biliniyor. 
Mağara 
manastırda, Hazreti 
Meryem'in 
kucağında Hazreti 
İsa tasvirinin yanı 
sıra oyma haç ve 
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çeşitli figürler yer alıyor. 
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1950-1954 YILLARINDA ÇIKARILAN ŞENKAYA GAETESİNDEN KÜPÜRLER
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KÖYLER ADLARINI NEREDEN ALIYOR.ETNİK DURUMLARI 
Şenkaya İlçesi köylerinin eski ve yeni adları.Eski adlarını nereden 
aldıkları: Bilindiği gibi Osmanlı topraklan dahilinde bulunan Oltu, 1878 
yılında imzalanan Ayestafanos  AntIaşması ile  Rusya topraklarına 
katılmıştı (Elviyeyi Selase).O zamanlar Örtülü adında bir köy olan 
Şenkaya ve yöresi Oltu’ya bağlı olduğu için Rusya topraklarında kalmıştı.  
Rus yönetiminde kaldıkları 40 yılık bir süre köy isimleri aşağıdaki şekilde 
adlandırılmıştır.1928 yılından sonra ise yeni isimler verilmiştir. 
 
1.  Dörtyol köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
1928 K: Zedrekom [ Erm ]  
 Kürd yerleşimi  
   
2.Karataş köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
R1889 RAl: Karataş  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
  
3.  Sarıyar köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1946 MYK: Cakos  
1928 K: Cakosi  
R1889 RAl: Caxkos [ Erm ]  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
   
4. Turnalı köy - Şenkaya - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Kotik [ Erm ]  
 20. yy başında Ermeni yerleşimi.  
  
5 . Oyuktaş köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
1928 K: Üskühat [ Erm vosgehad "altınekin" ]  
  
6. Kireçli köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
1928 K: Akkilise  
  
 7. Zümrüt köy - Şenkaya - Erzurum 
R1889 1946: Pertus  
E1900 Epr I.398: Pertıs [ Erm pertk, pertıs "kaleler" ]  
E666 Aşx: PertatsPor (idari bölge) [ Erm "kale çukuru" ]  
 20. yy başında Ermeni yerleşimi.  
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 Eski Ermeni tarihinde Pertats Por բերդաց փոր (`Kaleler çukuru`) adı 
verilen yörenin merkezi olan Pertk veya Pertig hisarıdır. Pertıs aynı ismin 
akkuzativ çoğul halidir. SN 
   
8. Tazeköy köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
1928 K: Tazeköy  
 
9.  Alıcık köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1928 K: Alıcık  
R1889 RAl: Alacug  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
 
 10. Aşağıbakraçlı köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1946 MYK: Aşağı Merinıs 
R1889 RAl: Merines [ Erm ]  
20. yy başında Rum yerleşimi.  
   
11.Yukarıbakraçlı köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1946 MYK: Yukarı Merinis  
R1889 RAl: Merines  
 20. yy başında Rum yerleşimi.  
  
12. Paşalı bld - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Berdik [ Erm pertig "kalecik" ]  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
  
13. Susuz köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
R1889 RAl: Susuz  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
   
14.Deliktaş köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1928 K: Deliklitaş  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
  
 15.Gözalan köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1928 K: Hékesor  
R1889 RAl: Ekadzor [ Erm ayketsor "bağdere" ]  
 20. yy başında Türk yerleşimi.  
 
16.  Balkaya köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
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R1889 RAl: Balkaya  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
   
17.Bereketli köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Dölgâh  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 
  18.Teketaş köy - Şenkaya - Erzurum 
1928 K: Katris  
R1889 RAl: Kotris Kışla  
 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Şexbizin) yerleşimi  

 Köydeki üç sülalenin ikisi Türk, biri Kürttür. metonio 
   
19.Beykaynak köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1928, 1946 K, MYK: Pertuvan  
E1900 Epr I.397: Pertavank [ Erm "kalemanastır" ]  
   
20.Esenyurt köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
1928 K: Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]  
  
 21.Timurkışla köy - Şenkaya - Erzurum 
R1889 RAl: Timurkışla  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 
  22.Uğurlu köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Hanımkom  
 21. yy başında Alevi yerleşimi.  
 Kürd (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan 
 
 23. Gezenek köy - Şenkaya - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Posik [ Erm po'sig "çukurca" ]  
 20. yy başında Rum yerleşimi.  
  
24. Penek köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Penek  
E390, E666 Pav, Aşx: PanagArkuni [ Erm "kral ordugâhı" ]  
 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi.  
 Eski Ermeni tarihinde Tayk'/Dayk ilinin (Yusufeli'ndeki İşxan ile birlikte) 
yönetim makamı ve 3. yy'dan itibaren Mamikonyan bey sülalesinin 
ordugâhı idi. Kasaba yakınında halen harabe olan devasa kilise 7. yy'da 
Gatoğigos Nerses Şinoğ tarafından inşa ettirilmiştir. SN 
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25. Yünören köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Kerkılox [ Erm k'arklux "taşbaşı" ]  
 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi  
 
26.  Gözebaşı köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
1928 K: Yukarı Hamas  
  
27. Göllet köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1960, 2000 DİE: Kömürlü  
1928 K: Göllet  
 Göllet adı yakın tarihte iade edildi. SN 
 
28.  Yanıkkaval köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1928 K: Kemis  
R1889 RAl: Kyamis  
 20. yy başında Alevi yerleşimi.  
 Kürd (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan 
 Kürd (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan 
   
29.İnceçay köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1946 MYK: Pancırot  
E1902, 1928 Epr, K: Pançırud [ Erm բանջար "sebzeli, pancarlı" ]  
 20. yy başında Rum yerleşimi.  
   
30.İçmesu köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
1928 K: Aşağı Hamas [ Erm ]  
   
31.Söğütler köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Libi  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
   
32.Hoşköy köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 RAl: Hoşköy  
20. yy başında Kürd yerleşimi.  
   
33.Evbakan köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Soğomonkale [ Erm soğomon pert "Süleyman 
kalesi" ]  
20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi  
 
34.  Yaymeşe köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
1928 K: Tecirik [ Erm dacarig "kilisecik" ]  
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36.Tütenocak köy - Şenkaya - Erzurum 
1928 K: Erhiz/Ehriz  
R1889 RAl: Axris [ Erm ]  
20. yy başında Türk yerleşimi.  
 
 37. Yoğurtçular köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Zuvart [ Erm zıvart "sevinçli, şen" ]  
Alevi yerleşimi  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
 
  38.Çatalelma köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Nüsünk [ Erm ]  
 20. yy başında Türk yerleşimi.  
 
39.  Yeşilkaya köy - Şenkaya - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Mitinder [ Erm ]  
20. yy başında Türk yerleşimi.  
 
40.  Taht köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 RAl: Taht  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 Kürd yerleşimi. Şimdi ismi Tahtköy olmuş. Mar(d)astan 
 
41.  İkizpınar köy - Şenkaya - Erzurum 
1928 K: Kalkos/Kalxos  
   
42.Şenkaya ilçe - Şenkaya - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Örtülü  
 20. yy başında Türk yerleşimi.  
 
 43. Özyurt köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Barik [ Erm ]  
 20. yy başında Türk yerleşimi.  

  
 44.Gaziler köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
1928 K: Bardız  
 
R1889 RAl: Bardus  
E666 Aşx: Bardéz [ Erm "bahçe" ]  
 20. yy başında Rum yerleşimi.  
 Eski Ermeni tarihinde Bardizats P'or (`Bahçeler çukuru`) adı verilen 
yörenin merkez kasabasıdır. SN 
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 Kars ili Sarıkamış ilçesine bağlı bucakken 1946 yılında Erzurum ili 
Şenkaya ilçesine bağlanmıştır. emjan 
ilçesine bağlanmıştır. emjan 
 
45.  Akşar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
 
R1889 1928 RAl, K: Kosor  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 
46  İğdeli köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 RAl: İğdeli  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
  
47 Sındıran köy - Şenkaya - Erzurum 
1928 K: Ekrek  
R1889 RAl: Akrag [ Erm "çiftlik" ]  
 20. yy başında Ermeni yerleşimi.  
 
48.  Gülveren köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1928 K: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]  
R1889 RAl: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]  
 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi  
 
49.  Yelkıran köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1928 K: Morxél  
R1889 RAl: Moxrel [ Erm ]  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 20. yy başında Kürd yerleşimi.  
 
50.  Göreşken köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Güreşken  
20. yy başında Türk yerleşimi.  
 
51.  Dokuzelma köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Şamkos [ Erm ]  
20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi  
 
52.  Nişantaşı köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Keyvank [ Erm keğvank' "güzelmanastır" ]  
20. yy başında Alevi yerleşimi.  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
 
  53.Şenpınar köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
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R1889 1928 RAl, K: Zakim  
 20. yy başında Türk yerleşimi.  
.  
  54.Doğanköy köy - Şenkaya - Erzurum 
1928 K: Eğidkom  
R1889 RAl: Agitkom  
 20. yy başında Türk yerleşimi.  
  
55. Kayalısu köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1928 K: Çaksor  
R1889 RAl: Çaxtsor [ Erm ]  
 20. yy başında Alevi yerleşimi.  
Kürd (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan 
   
56.Atyolu köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Kod/Koğud [ Erm k'oğud ]  
20. yy başında Alevi yerleşimi.  
 
57.  Yeşildemet köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1928 K: İğnaki [ Erm ]  
Alevi yerleşimi  
 Zahuranlı Alevileridir. Yazılı köyüne bakınız. SN 
  
58. Ormanlı köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1928 K: Ersinek  
R1889 RAl: Arsenik [ Erm "Arsen'cik (öz.)" ]  
20. yy başında Türk/Rum yerleşimi.  
 
59.  Kaynak köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
 
 
Eski adı: Çornik 
  
1928 K: Çermik [ Erm çermug "ılıca" ]  
 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.  
   
60.Kürkçü köy - Şenkaya - Erzurum 
R1889 RAl: Kürkçü  
 20. yy başında Alevi yerleşimi.  
 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
 
61.  Aktaş köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Vartanud [ Erm vartenud? "güllü" ]  
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 20. yy başında Alevi yerleşimi.  
 Veya Vartanud `Vartanlı (öz.)`. SN 
 
62.  Sarıkayalar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Muşéğkışla [ Erm muşeğ "öz." ]  
 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi  
 Kürd, Türk (kısmen) yerleşimi. Mar(d)astan 
 
63.  Çamlıalan köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
R1889 1928 RAl, K: Armaşén [ Erm armaşén/armenaşén "Arim/Armen 
(?) köyü" ]  
 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi  

 Kürd yerleşimi. Mar(d)astan 
   
64.Yazılı köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1960 DİE: Ildır  
1928 K: Nazırvanıs  
R1889 RAl: Nazirvank [ Erm ]  
 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi  
 Yazılı, Yeşildemet ve Beşpınarlar köylerinin Alevi halkı Zahuranlı olarak 
tanımlanır ve Bitlis'in Zahuran köyünden geldikleri anlatılır. Aslen Kürt 
oldukları söylenirse de Türkçe konuşurlar. SN 
Bitlis ili genelinde Alevi-Bektaşi yerleşimi yoktur. Ayrıca bu bölgedeki 
Kürtlerin bile Bitlis ile herhangi bir bağlantısı yokken Şenkayanın 15 
köyünü oluşturan ve aslen Sivas-Maraş arasından gelen bu Alevi 
Türkmenlerin ana bağlantısı Kürt olarak belirlemenin yanlış olduğunu 
düşünüyorum. metonio 
  
65. Dolunay köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum 
R1889 RAl: Mşex [ Erm mşeğ "dumanlı" ]  
 20. yy başında Alevi yerleşimi.  
 
66.  Esence köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1946 MYK: Pegir  
R1889 RAl: Pager [ Erm "ağıllar" ]  
 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi  
   
67.Yürekli köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1928 K: Zadgerek [ Erm zadakrag "yalınçiftlik" ]  
   
68.Köşk köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1928 K: Köşk  
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69.Köroğlu köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1928 K: Dignaskor [ Erm ]  
   
70.Değirmenlidere köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
1928 K: Avındir  
R1889 RAl: Ağundir [ Erm ]  
 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi  
   
71.Beşpınarlar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum 
Y1900: Vafiá [ Yun βαφειά "boyacılar" ]  
R1889 RAl: Vağaver [ Erm vağaver "eskiören" ]  
 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi  
 Yunan iç savaşının ünlü liderlerinden Kapetan Markos Vafiadis bu 
köylüdür. Köyün şimdiki halkı Zahuranlı Alevileridir.  
(Buradaki bilgiler ‘’index anatoluces’’ sitesinden alınmıştır. 
 
EŞEK MEYDANI MEVKİİ TARİHTE ŞU OLAYLARA TANIK OLDU 
Şenkaya İlçesi Gülveren (İznos) Köyü Yaylasında bulunan Eşek Meydanı 
Mevkii tarihte şimdiye kadar tespit edilen şu  olaylara tanık olmuştur: 
1-1914 Yılı Aralık ayında başlayan Sarıkamış Harekat Planının bir 
parçası olan X.Kolorduya bağlı birliklerin amacı ; 
  Oltu,Penek,Akşar (Kosor) yolunu katip ederek  buralardaki Rus 
kuvvetlerini temizledikten sonra Ersinek (Ormanlı) Köyü civarından 
Allahuekber Dağını aşarak Sarıkamış’ta bulunan Rus Ordusunu arkadan 
vurmaktı. Ersinek üzerinden Allahuekber Dağını aşmak için  başlatılan 
Sarıkamış Harekatında  X.Kolorduya bağlı 92.ve 93.Alaylar Ersinek 
üzerinden Allahuekber Dağını aşarken ,bu harekata destek olmak 
amacıyla Penek’te 31. Tümen’den ayrılan ‘’Kuzey Harekatı Destek 
Birliği’’, Rusları takip ederek Göle’ye gittikten sonra  Susuz’a doğru 
yürüyüp Rusların yolunu kesmekle görevlendirilmişti.Penek’te 
31.Tümendan ayrılan ‘’Kuzey Harekatı Destek Birliği’’ Yoğurtçular 
Köyünü izleyerek, Barik (Özyurt) ,Yoğurtçular (Zuvart) Köyü ile Barik  
Köyü arasındaki Kral yollarını takip ederek Erdavut Dağının batı 
yamacındaki Penek Gediğini aştıktan sonra  İznos (Gülveren) üzerinden 
Gencali,Boğaz Dere yolunu izleyerek  sabah doğru Eşek Meydanına 
varılır. Yöreyi iyi tanıyan kişiler (kılavuzlar) eşliğinde Eşek meydanına 
varan Konvoy fırtına ve tipiye fazla maruz kalmadan, Eşrefin Boğazı  
denilen yere intikal ettirilip, orada hazırlanan tesislerde Ordugâh 
kurularak dinlenmeye geçilir. Bu düzlüğün az ilersinde Kuzey,Güney ve 
Batısı rüzgarlardan korunaklı bir vadidir.Ertesi gün sabahın erken 
saatlerinde etraf köylerden (Barik Soğmun, İznos, Şamkas, Armişen vs.) 
kazanlar dolusu sıcak (kavurma,haşıl) yemekleri , sırtlarında çuvallar 
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dolusu ekmek ve de askerlerin soğuktan korunmaları için yün çorap, 
kazak, sergi, cecim getirmişlerdi. 
 Moladan sonra yollarına devam eden Kuzey Harekatı Destek Birliği 
ertesi gün Köşk Köyünün kuzeyindeki Kaymak Dağı’nda mola verdi ve 
ardından Göle’nin hemen batısındaki Karınca Düzlüğü’ne kadar 
ilerledi.İstanbul’dan gönderilen Alman Stange Bey komutasındaki 8.Alay 
ve Yakup Cemil Komutasındaki gönüllü Grubu (Teşkilat-ı Mahsusa) 
grubu Artvin-Ardanuç üzerinden ilerleyerek Ruslardan Ardahan’ı 
aldı.Fakat elinde tutamadı.Kuzey Harekatı Destek Birliği Stange Bey 
komutasındaki 8.Alay ile bir temas kuramadı ve daha sonra Rus 
(Kalitin’in) kuvvetleri tarafından geriye doğru sürüldü ve aynı yoldan  
Oltu’ya geri döndü.  
2-Ermeniler 19 Haziran 1920 sabahı 1.Ermeni Alayı kuvvet çoğunluğu ile 
Tetirkoş istikametinde taarruz ederek Oltu Mili Kuvvetlerini geri attılar.Bu 
durum üzerine ihtiyatta bulunan  Tortum Taburu (4.Tabur) ile İznos 
(Gülveren) Yaylası ve Narman Taburu (3.Tabur) ile de Muşeh (Mışıh)  
Yaylası tutulmuştu. Geri çekilen Oltu Taburlarında  toplanan kuvvetle 
Koçuk Kışlağı ve Penek Kaymakamı İzzet Bey’in 50 piyade ve 20 
süvarisiyle Arsenek (Ersinek) Yaylası tutuldu. 
3-9.Kafkas Tümeni Komutanlığınca hazırlanan Ermenilere taarruz planı 
gereğince;Şimdiye kadar Oltu Bölgesinde bir çok başarı elde eden ve 
Ermenilerce büyük güven beslenen 1.Mazmanof Alayı bir daha 
toparlanamayacak şekilde perişan edilmiş ,dağılan Ermeniler Merdinik 
(Göle) istikametinde kaçmışlardı. İşte bu kaçış sırasında taşınabilir mal 
varlıklarını yanlarına alarak kaçarken burada ormanın derinliklerinde 
bilinmeye bir yerde sakladıkları söylenegelmiştir. 
4- İznos’u yani bugünkü adıyla Gülveren’i kuran kabilelerden biri olan 
Ağaoğulları Göle istikametinden gelip  bu meydanı aşarak Gülveren 
vadisini keşfetmiş ve oraya yerleşerek yurt edinmişlerdir.   
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HÜSEYİN KÖYCÜ’YE  AİT FOTOĞRAFLAR
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ŞENKAYA  FOLARISNDAN BAZILARI
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SELAHATTİN ALTAŞ-EMEKLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ   

2018 

Mirze oğlu, Senemden doğma. 1950 yılında Erzurum İli Şenkaya İlçesinde 

doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu Şenkaya’da okudu. Bütün 

okullarda olduğu gibi ortaokulda da çok başarılı idi. Tarih öğretmeni Ruşen 

Yetimoğlu Sorduğu soruya umduğundan iyi cevap verdiği için otur yerine 

‘filozof’’ dedi. Bundan sonra lakabı filozof kaldı. Öğretmen okulunu 

Gümüşhane’de okudu.1969 yılında öğretmen oldu.Aynı yılın Temmuz ayında 

Kars-Aralık İlçesi Aşağı Çiftlik Köyü’ne atandı. 1970 yılında askere alındı.Kısa 

bir dönem temel eğitimden sonra Erzurum-Narman İlçesi Savaşçılar Köyüne 

er öğretmen olarak atandı.Burada dört yıl çalıştı.Burada kaldığı sürede kendi 

kendine İngilizce çalışarak orta düzeyde İngilizce öğrendi. 1974 yılında kendi 

isteği ile Kırşehir –Çiçekdağı İlçesi Hacıhasanlı Köyüne atandı.İngilizcesini 

ilerletmeye devam etti..1975 yılında üniversite sınavına girdi.Gazi Eğitim 

Enstitüsü İngilizce Bölümünü kazandı.Hem okudu ve de görevine devam etti. 

1979 yılında okulu bitirdi. Kahramanmaraş Lisesine tayini 

çıktı.Gitmedi.Görevine devam etti.Merkez Karahıdır Köyü ve Gölhisar 

Dumlupınar İlkokulunda çalıştı.1994  yılında Müfettişlik  sınavını kazandı.Gazi 

Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesinde lisans tamamladı.Eğitim Fakültesini 

bitirdi.  İlköğretim Müfettişi olarak Nevşehir İline atandı.Kırşehir ve Antalya 

İllerinde Eğitim Müfettişi olarak çalıştıktan sonra 2011 yılında emekli 

oldu.İleri düzeyde bilgisayar öğrendi.Bir ara web tasarımı ile uğraştı. Yazın 

Kırşehir,kışın Antalya’da yaşıyor. 
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