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ONSOZ
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Bu cahsmayr yillar siiren cabalarm ilrilnil olarak, hazirlamanm heyecam
icerisindeyim. Cok bilyilk milcadelelerden gectikten sonra Universiteyi nihayet
bitiriyorum. Dort yd silren Universite ogrenim hayati bana yeterince tecrilbe katti. Cok
degerli hocalarla tamsmamn, onlardan feyz almanm da ayrr bir hazzmi tasryorum,
Mezuniyet cahsmasmi itiraf etmek gerekirse, haztrlarken pek zorluk
eekmedim; eunku bir ilin tamtum genelde hazrr bilgi ve istatistiklere dayamr. Ben bu
bilgileri hazir buldum. Kendimden hicbir yorum, goril~ katmadnn.
Erzurum ilini secmemin nedeni o topraklarda dogmus olmam, oraya
karsi ayrr bir dzlem duymam olmustur, Cok uzun yillardir Erzurum'u gdrmedim. Bu
cahsma sayesinde dogmus oldugum topraklara karsi bende yeni ilgi ve heyecanlar
olustu.
Degerli hocam Doc. Dr. Sn. Billent Yorulmaz beyefendiye bana gostermis
oldugu ilgi ve yardunlarmdan dolayr sonsuz tesekkurlerimi sunarken, bundan sonraki
hayatmda mutluluk ve basarilarmm devamnu temenni ederim.

ERZURUM HAKKINDA GENEL BiLGiLER

tr, KiMLiGi
.fiz Olctlmil : 25.086 Klm.Z
il~eleri
: Merkez,A~kale,<;::at,Hm1s,Horasan,lhca,ispir,

Karacoban, Karayazi,
-opriikoy, Narman,Oltu, Olur ,Pasinler,Pazaryolu, Senkaya,Tekman,Tortum,Uzundere

Diinyanm 2000 metrelik plato iizerinde kurulu 200 bini askm sayih
ehirlerinden olan Erzurum'un yerlesim birimlerinin % 61 'i yiiksek kesimlerde yer
almaktadir. Genel niifusun %55'i erkek,%45'i ise kadmdir. ilin kapladigi alan 25066
Km2,niifus yogunlugu ise 35'tir. Merkez dahil 19 ilcesi bulunmaktadir. Erzurum "Azzi",
Enen"(Dan), "Arze" ve bilhassa Miisliiman Araplarm "Erzenu'r Riim" (Erzen-i Rum)
· miyle amlan aym bolgedeki eski ve tarihi bir sehirden gelir. Tiirkler Erzurum adim
Yermi~lerdir.Trafik plaka numarasi 25 'tir

TARiHi
Anadolu'nun en eski devletlerinden biri olan Hititlerin snur
bolgesinde bulunan Erzurum, tarihi goc; ve istila yollari iizerinde hulundugundan pek
ok savaslara sahne oldu. Hurriler, Asurlar, Kimmerler, iskitler(Sakalar), bolgeye hakim
oldular. Medler bu bolgeyi ele gec;iremedilerse de burayi M.O. 6. Asirda Persler istila etti.
_.I. 0. 4. Asirda Makedonya Krah iskender, Iranr yenerek bu bolgeyi ele gec;irdi.
iskender'in oliimii ile Selokidler ve sonra da Roma lmparatorlugunun eline gecen bu
bolge, Romahlarla Partlar arasmda kanh savaslara sebep oldu. Roma'nm bdlilnmesiyle
_.1. S. 195'te Erzurum, Bizans (Dogu Roma)'m payma dustti. Bizanshlar ile Partlarm
halefi Sasaniler arasmda el degi~tirdi. M. S. 422'de Bizanshlar Erzurum'a yakm yerde
Theodosiopolis" sehrini kurdular. Hz. Omer zamanmda 633 senesinde Islam ordusu
Erzurum ve Theodosiopolis'i fethetti. Miisliimanlar Theodosiopolis'e "Kaalikala" ismini
verdiler.
Bu sehrin niifusu kisa zamanda 200 bine ulasti. 0 devirde Erzurum
diinyanm en biiyiik sehirlerintn basmda geliyordu. Islam Devletleri kendi aralarmda ic
miicadelelere baslayrp, zayrflaymca ; Bizanshlar, Erzurum'u ve diger sehirleri geri aldi.
Oguz Tiirklerinden Selcuklular 1071 Malazgirt Zaferinden 22 sene once 1048'de Pasinler
~eydan Muharebesinde Bizanshlan yenerek Erzurum'u Tugrul Bey'e, kardesi Cagri
Bey ve ilerde Anadolu fatihi iinvamm alacak olan Siileyman Sah'rn babasi Sehzade
Kutalnus Bey fethettiler. Fakat anlasma icabi Erzurum Bizans'a iade edildi.
1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Selcuklu Sultam Alparslan'm
kumandanlarmdan Ebu'l Kasnn , Bizanshlan yenerek Erzurum'u fethetti. Erzurum ve
civarmda Salnk (Saltukjogullari "Saltuklular" beyligi kuruldu. Saltuklular Anadolu'da
kurulan ilk Tiirk beyligidir. 1202 senesine kadar Erzurum Saltuklu Beyligi'nin
bassehriydi. 1202'de Konya'da ki Anadolu Selcuklularma bagh bir vilayet oldu. 1242 'de
)fogollarm eline diistli, boylece bolgeye Ilhanhlar sahip oldu.
1335'te ilhanhlar dagrlmca Erzurum ve etrafi Eretna (Ertena) Tiirk beyligine geeti,

14.yy sonlarmda Karakoyunlular ve sonra Timur Han Erzurum'u ele
irdi. 15.YY ortalarma kadar Timurlulara tabi Karakoyunlularm elinde kaldr,
Karakoyunlularm yerine Akkoyunlularm eline gecen Erzurum 1502'de Akkoyunlular
·dan Safevi Hanedanhgr'nm kurucusu Sah ismail Erzurum'u ele gecirdi. Safeviler
z.amanmda Erzurum cok geriledi. 1514'te Yavuz Sultan Selim Han Erzurum'u fethetti.
Safeviler Erzurum'u geri almca .Kanuni Sultan Siileyman Han Erzurum'u kesin
olarak Osmanh topraklarma katti.Trabzon- Tebriz ticaret yolunun iizerinde bulunan
Irzurum, serhat sehri ve iran'a yapilan seferlerin askeri iissii olarak Osmanh Devleti'nde
yeniden bir eyalet olarak cok gelisti. Kiiltiir, sanat, sanayi ve askeri merkez haline geldi.
Irzurum eyaleti; Erzincan, Cumushane illeri ile Mus' un Malazgirt ve Bingdl'un K1g1
ilcelerini icine ahyordu. Erzurum 1828-1829, 1878,1916'da ii~ defa Rus istilasma maruz
kalmisnr. Bu istilalar gecici olmakla beraber Ruslar cok biiyiik tahribat yaptilar. 18771878 de Miisir Gazi Ahmet Muhtar Pasa doguda Rosian ard arda birkac defa bozguna
ugratmasma ragmen savas, devamh takviye alan Ruslarm lehine dondu. Musir Gazi
Ahmet Muhtar Pasa, Rus generali Tergukasof'u Halyaz Meydan Muharebesinde yendi.
Ayrrca Rus baskomutam Ermeni asilh Melikof'u Zivin Meydan Muharebesinde perisan
etti. Rus cart, bu yenilginin iizerine Melikof'u azletti. Gazi Ahmet Muhtar Pasa, Rus
ordusunu Kars ve Giimrii arasmda Gedikler. Meydan Muharebesinde ucuncu defa yendi.
ultan ikinci Abdiilhamit Han, Ahmet Muhtar Pasa'ya "Gazi" iinvamm verdi. 34 bin Tiirk
askeri. , 7 4 bin Rus askerine karsi Y ahniler Meydan Muharebesini kazandi, Ruslar asm
derecede kuvvet y1gmca .Gazi Ahmet Muhtar Pasa ordusunu Erzurum'a cekti, Boylece
Tiirk ordusunun dagrlmasi dnlenmisti.

ERZURUM'UN iL<;ELERi
A~KALE
TARiHi :

Cografi dnemi nedeniyle tarih boyunca cesitli kavimlerin milletlerin ugrak
yeri olan ilcenin ilk yerlesme yeri olan, Karasu kiyrsmdaki eski kalmn hoyiigiiniin etrafr ile
Kahan Dagr'mn dogusudur. Ilcenin ismi tarih icerisinde Locus, Basara, Sogayn, Ashane,
Achane, Kale olarak degisegelmis giiniimiizde Askale olarak dilimize yerlesmistir. MO.
1700 yillarmda Hititler tarafmdan kurulan ilce, tarih boyunca otuz bes defa el
degistirmistir, M.S. 395 yillarmda Roma Imparatorlugu'nun elinde bulunan ilce, HintAvrupa Ipek Yolu'nun iizerinde olus nedeniyle biitiin milletlerin ilgisini cekmistir M.S.650
yillarmda Bizans ydnetimine giren ilce, 1387'de Timur'un egemenligine girmistir, 1273'te
Otlukbeli savasmdan sonra Osmanh topraklarma katrlan ilce, 191 6'da Ruslarm i~galine
ugramis, 3 Mart 1918 tarihinde isgalden kurtarrlmrsnr.

COGRAFYASI: Deniz seviyesinden 1650 m. yiikseklikte, Karasu vadisine yerlesik olan
ilce, batida Bayburt ve Tercan, kuzeyde Ispir , giineyde Cat ve doguda lhca ilceleriyle
cevrilmistir. snurlarmda Dumanh, Giillii, Mersem ve Kop daglarr bulunmaktadrr ve
volkanik yapihdir.
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i: ili;ede genel olarak sert kara iklimi siirer. Kisiar uzun, soguk ve karh; yaz
rsimi kisa steak ve kurak gecer, Yagrslar ilkbaharda baslar. 1997 genel niifus sayimma
ilce merkezi niifusu 14.904, belde ve koyler ile birlikte 34.168'tir.
£KONOMi: ili;e ekonomisi, hayvancihk ve tarrma dayah olmakla beraber, ilcede sanayi
ricaret de onemlidir, Kuzgun Barajr'mn kismen de olsa hizmete girmesi tarimla
anlar icin, modern kiimeslerin artis gostermesi ise hayvancihkla ugrasanlar icin
- ,iik umutlar vermekte ve ilce ekonomisinde onemini hissettirmektedir.

PAS1NLER
Pasinler ilcesi IV. Yiizydda Bizanshlar'm 615 yilmda Araplar'm 1084 yilmda
Tiirkler'in eline gei; .mistir. Bu tarihten itibaren Saltukogullarr , Karakoyunlular ve
anhlar burada egemen olmus, ilhanh Emin Haer Togay'm oglu Hasan, 1334 tarihinde
merkezindeki kaleyi yaptirarak kendi ismini vermistir. Bu isme izafen bu ilcenin ismi
ankale olarak 1952 yilma kadar gelmistir. Bu tarihten sonra Pasinler olarak
-· tirilmistir. 1916 subatmda Rus isgaline ugrayan ve 1918 yilmda Ermeni katliami
-ren ilcemiz 13 Mart tarihinde kurtarrlrmstir.

COGRAFYASI :

1460 Km2 yiizoli;iimiine sahip olan ilcemiz 880 km2 'sini ovalar, 580
'sini daglar kaplarmsnr. Ilcenin kuzeyinde Narman, dogusunda Horasan, giineyinde
- rayazi ve Tekman; bansmda ise Erzurum bulunmaktadir. Kuzeybatismda Kargapazan
gi bulunan Pasinler Ovasfmn ortasmda Hasandede ve Cobandede isimli iki tepe
evcuttur,

iM : Ilcemizin

iklimi yazlari serin, kislarr ise sert uzun gecer .

. -L~US:

1997 genel niifus saymuna gore ilce merkezi niifusu 48.358 kisidir. Bunun 27.580
· isi merkez belediye smrrlar dahilinde, 20. 778 kisisi koylerde yasamaktadir.

EKONOMi: Ileenin basta gelen gecim kaynaklan tarrm ve hayvancihk olup, bunlar
odem araclarla ve cagm gereclerine uygun bir sekilde . yapilmaktadrr.

KOPRUKOY
TARiHi :

Koprubasmda kurulmus koy anlamma gelen Koprukoy'un kurulusu cok
kilere dayanmaktadir. Tarihi kaynaklara gore Urartu ve Medler bolgeye hakim
uslardir, Tiirkler acismdan Koprukoy ilcesinin tarihi 1071 Malazgirt Savasi dncelerine
dar uzanmaktadir. 1054 -1055 Tiirk boylarmm Anadolu'ya ilk fetih hareketlerinin
lad1g1 siralarda, Avnik Kalesinde oturan Bizans yoneticileri islamiyet'le tamsmislar ve
lamiyet'i kabul etmeleri sonucu kendilerine bagh yirmi yedi pare koyii Tiirklere
tmrslardir. Tiirkler tarafmdan satm alman bu koylerden bir tanesi de Kdprtlkoy'dur .
1829'da Ruslarm Erzurum'u isgal etmeleriyle Rus Isgaline girmis olan Kdprukoy, Ermeni
sarliamlarmdan da nasibini almisnr. ili;e Kasun 191 4'de diisman isgalinden kurtulmustur,
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COGRAFYAS1 : iI~e merkezi Aras Nehri vadisinde kurulmus olup, yilzol~ilmil 470
Km2'dir. iI~e alam bilyilk bir bolumu ova ve meradrr. Dogusunda Horasan, bansmda
Pasinler, kuzeyinde Narman, gilneyinde ise Karayazi ilceleri vardir.

iKLiM:

Ydrenin iklimi karasal iklimdir kislarr soguk, uzun ve yag1~h yazlari kisa ve
erindir. Ki~ aylarmda srcakhk -40 dereceye kadar diiser.

_ illFUSU :

1997 genel nilfus sayunma gore ilce merkezi nilfusu toplam 23,642 ' dir.

EKONOMi :

iI~e halki ge~imini hayvancrhk ve tarnnla saglamaktadir. Tarrma elverisli
olan arazilerde patates.pancar.aycicegi; kirac topraklarda ise hububat ilretimi
yaprlmaktadrr.

TE KMAN
TARiHi:

Ilcenin kurulus tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1517'de Osmanh
~·onetimine katrlmrstrr, 1946 yihna kadar Hims ilcesine bagh bir koy iken aym yd ilce
olarak teskilatlannnsnr.

COGRAFY ASI :

iI~e Erzurum iline 151 km olup ilin giineyinde yer almaktadir.
Yiizol~iimii 2197 km2 olan ilcemiz aym zamanda Bingdl ve Mus illerine komsudur.
Kuzeybatida Palandoken dagi, kuzeyinde Kargapazan daglari, dogu ve guneydogusunda
e Bingol dagi bulunmaktadrr. Aras nehri ilce srmrlari ilcesindedir,

iKLiM : Dogu

Anadolu'ya ozgii karasal iklime haizdir .

••
_ illFUS:

1997 genel niifus sayimma gore ilce merkezi niifusu toplam 39.950 olup bunun
6.047 ilce merkezinde geriye kalan 26.903 ise koy ve mezralarda yasamaktadrr.

EKONOMi:

iI~e halki geeiminl hayvancihk ve buna bagh tarimsal faaliyetler
olusturmaktadrr.

HINIS
TARiHi:

Ilcenin kurulus tarihi M.6. 1400 yillarma dayanmaktadrr. Uzun siire
Iranhlarm hakimiyetinde kalan ilce daha sonra Bizanshlarm eline gecmistir. 1071 yilmda
lcuklu Sultam Alparslan'm Malazgirt Savasnu kazanmasiyla Tiirk hakimiyetine gecen
·• emiz, bazi gecici istilalar dismda vatan topraklarumz icindedir.

COGRAFYASI:

il~e, Erzurum iline 150 km uzakhktadir. Dogusunda Karacoban,
- eyinde ise Varto ve Bulamk ilceleri bulunmaktadrr.

iKLiM:

Dogu Anadolu'ya ozgii karasal iklime sahiptir.
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_ illFUS : 1997 genel niifus saynnma gore ilce merkezi niifusu toplam 23960, koyler ise 2
1470 olmak iizere ilcenin toplam niifusu 45430'dur
75-80'ni
iI~e niifusunun %
tarim ve hayvancihkla geeinmektedir. Ilcenin
iiyiik bir kisrm tarla ziraati yapilmakta olup; bugday, arpa, sekerpancari, fasulye gibi
- .. nler yetistirilmektedir, Halkm biiyiik bir kisrm canh hayvan ticaretiyle ugrasir.

EKONOMi:

UZUNDERE
TARiHi : Ilcenin

3000 yila yakm gecmisi tahmin edilmekte olup, tarih boyunca bir cok
devletin egemenligi altma girdig] bilinmektedir. M.S. 1018 - 1036 yillarmda Tiirklerin eline
ti;~en Uzundere, 1071 Malazgirt Savasmdan sonra Tiirklerin Anadolu'ya girmesiyle
altukogullari Beyligine kanlnnsnr, Eski ismi Azort olan Uzundere, 1 987'de Tortum
., esinden ayrilarak ilce statiisiinii kazanmisnr .

COGRAFYASI: Doguda Oltu, batida Ispir, kuzeyde Yusufeli Tortum ilceleriyle
·rilidir. Baghk baheelik bir alana sahiptir. Denizden yiiksekligi 1050 m'dir.

iKLiM :

Dogu Karadeniz iklimine sahiptir.

_ ITJFUS: 1997 genel niifus sayumna gore ilce merkezi niifusu 4270 , koyleri ise 7.344
lmak iizere toplam 11.621 niifusa sahiptir.

EKONOMi:

iI~e ekonomisine hakim olan en onemli kesin tarrmdir. Tarrmsal
tkinlikler, genellikle bag bahce ve sebzecllige dayah olup tarnn ve hayvancihk, uygun ve
yeteri kadar arazi bulunmamasi nedeniyle kisrth yapilmaktadrr.

ILICA
TARiHi: Yapilan arasnrmalar lhca'daki hayatm M.6. 4000 yrllarma kadar
uzanmaktadrr, Malazgirt zaferinden sonra kesin olarak Tiirk hakimiyetine giren Ihca,
Osmanh Rus savaslarmda isgale ugrarmsnr. 1. Diinya Savasmda iki yd Rus Ermeni
· galinde kalan ilce 11 mart 1918 tarihinde Tiirk Birlikleri tarafmdan kurtarrlmrsnr.

COGRAFYASI : 812 rakim ve 1072 km2 'lik bir alana sahiptir. Karasu, Pulur ve
erceme Caylarr ilee topraklarmdandir.

iKLiM:

iklimi Dogu Karadeniz iklimine sahiptir .

. a.JFUS :

1997 genel niifus sayirmna gore ilce merkezi niifusu 13837 koylerle beraber
toplam niifus 32.015 'tir.

EKONOMi:

iI~e Erzurum merkezine yakmhgi ekonomik yapismi etkileyen bashca
faktordur. Kamuya ait seker, ozel sektore ait tarnn ve hayvancihk iiriinleri , dokuma,
mobilya ,tiip dolum tesisleri ilcenin ekonomisinde onemli ekonomik kuruluslardrr.
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TOR TUM
TARiHi:

Selcuklu Ddnemi'nde , baghk bahcelik anlamma gelen Tortum Ilcesi'nin tarihi
dayanmaktadrr, Tortum goeebe boyu Toahlarm yerlesim yeri iken
arasiyla Sakalar, Lidyahlar, Med ve Romahlarm hakimiyeti altmda bulunmustur. 1018 1036 yillarrnda Tiirklerle tamsan ilcemiz 1071 Malazgirt Savasiyla Tiirk Bolgesi haline
•elmi~tir.

_.1.0. 625 - 654 yillarma

COGRAFY ASI : Erzurum ili'nin kuzeyinde genis uzanan bir vadi iizerinde kurulu
il~enin arazi yapisr oldukca daghk ve kirhknr. Kuzey ve dogusu meyve aga~lanyla
doludur.
iKLiM : iklimi Dogu Karadeniz iklimine sahiptir.
_ ffiFUS : 1997 genel niifus saymuna gore ilce toplam 37.837'dir.
EKONOMi: iI~e ekonomisinin temeli tarrm ve hayvancrhga dayanmakta olup, ilce
ruzeyinde bulunan bazr koylerde kilctlk capta sebze ve meyve ticareti yaprlmaktadrr,

KARA<;OBAN
TARiHi : Ilcenin tarihi M:O. 1400 ydlarma dayanmaktadir . 1071 yrhnda Malazgirt
avasiyla Karaeoban Turk hakimiyetine girmistir . Daha sonra Iran hakimiyetine
girmistir. Osmanh Imparatorlugu ddneminde Anadolu Birligi sagfamrken Karaeoban
tekrar Tiirk Hakimiyeti'ne girmistir. Rus Isgalinde kalan ilce ; isgalin temizlenmesinden
onra vatan topraklarma kanlmisnr. Aynca Mu~ Beyi'nin yaptirdrgr Zemak Kalesi
buradadir. Hrms'a bagh iken 1987' de ilce statiisii kazanrmsnr,

COGRAFYASI : Erzurum'a 192 km uzakhkta bulunan ilee dogusunda Malazgirt,
bansmda Hims , kuzeyinde Karayazi ve giineyinde ise Bulamk ilceleri bulunmaktadir.
Ileemizin etrafi daglarla cevrili bir ova seklindedir,

iKLiM: Dogu Anadolu'ya ozgii karasal iklime hakimdir.
WFUS : 1997 genel niifus sayrmma gore ilce merkezi niifusu 9.337 kdylerin niifusu ise
6.028'dir. Toplam 40 yerlesim birimi vardir.
EKONOMi : iI~e halkmm % 90'1m hayvancihk ve tarnnla ugrasmakta olup tarima
dayah arpa, bugday ve fasulye yetismektedir, Aynca hayvancihk da yapihr.

6

<;AT
TARiHi :

18. yiizydda Osmanh Sipahileri tarafmdan simdiki ilce merkezinin 17 km
uzaktaki Yavi kasabasmm yakmlarmda kurulmustur . 1914 yilmda Kig1'ya da daha sonra
Tercan'a baglanarak Bucak haline gelmistir. 1938 yilmda a§ag1 Cat adryla Askale'ye bagh
bulunan bucak merkezi 1954 yilmda Oyuklu Koyii ilce merkezi haline getirmek suretiyle
Cat ilcesi kurulmustur,

COGRAFYASI:

Erzurum' a 52 km uzakta olan Cat'm dogusunda Tekman, bansmda
Tercan, giineyinde Karhova ve Yesilsu ilceleri, kuzeyinde ise Erzurum iii bulunmaktadir.

iKLiM:

Dogu Anadolu'ya ozgii karasal iklim hakimdir.

NUFUS :

1997 genel niifus sayimma gore ilce merkez niifusu 6.332 koyler ise 18443
olmak iizere 24775'tir.

EKONOMi: Ilcenin gecim kaynagi hayvancihk ve tarundir. Bolgede hemen her irktan
hayvan yetismektedir, Tarrmda ise bugday , yonca ve cavdar iiretimi on plana gelmektedir.
Tuz iiretimi de ekonomide onemli yer tutmaktadir.
HORASAN
T ARiHi : Eski ipek yolu iizerinde bulunan Horasan'm gecmisi cok eskilere dayamr.
Biiyiik Selcuklu Devleti'nin Anadolu'ya Tiirkleri yerlestirmesi srrasmda Iran
Horasam'ndan bu bclgeye gelen Horasanh Seyh ismail Kemaleddin ve 7 kardesinden
meydana gelen kabile, bu bdlgeye yerlesmis, o zamana kadar adr Uskubat olan koye kendi
kabilelerinin memleketi olan Horasan ismini vermislerdir. Horasan Osmanh Rus
savaslarmda Ruslarm istilasma maruz kalrmsnr , 16 Mart 191 8'de dusman isgalinden
kurtulmustur.
COGRAFYASI: Erzurum' un dogusunda, dogu ban istikametinde uzanan a§ag1
Pasinler Ovasi'nm Aras vadisinde kurulmustur. iI.;e doguda Sarrkarms, giineydoguda
Eleskirt, giineyde Karayazi, batida Pasinler ve kuzeyde Narman ilceleri de vardrr ayrica
E 23 Transit yolu geeer,
iKLiM :

Dogu Anadolu 'ya ozgii karasal iklim hakimdir.

NUFUS : 1997 genel niifus sayimma gore ilce merkez niifusu
iizere toplam 53.636'dir.

23340, kdyler3 0296 olmak

EKONOMi : iI.;e halki cogunlukla tarla ziraati ve hayvancihkla ugrasir. Son yillarda
hayvancihga verilen onem artrms ve hayvancihk gelismeye yiiz tutmustur, Ileemizde tarrm
iiriinleri olarak pancar, patates, aycicegi, bugday ve arpa yetistirilir. A§ag1 Tahir Hoca ve
Ali Ceyrek kdylerinde Kdmtir madenleri de mevcuttur.
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iSPiR
TARiHi : Ilcenin kurulusu, M.O. 19. yiizyda kadar inen Ispir, srrasiyla Sakalar (Iskit
Tiirkleri), Bizanshlar, Araplar (4 halife, Emevi, Abbasi ddnemleri) ve Selcuklularm
Hakimiyetlerinde kalnnstrr. Yavuz Sultan Selim'in 151 4'deki Iran seferi sonrasr Osmanh
aaKimiyetine almarak sancak haline getirilmistir. Birinci Diinya Savasi sirasmda Rus ve
Ermeni isgaline ugrayan ilce 25 Subat 1918'de isgalden kurtarilnnstrr.

COGRAFY ASI : il~e giineydogusunda Erzurum, giineyinde Askale, guneybansrnda
Pazaryolu, kuzeydogusunda Yusufeli kuzeyinde ikizdere'yle cevrilidir. Anadolu'nun
kuzeyinde, Dogu Anadolu ile Karadeniz Bdlgesi icinde onemli bir gecit noktasmda, 1050 m
eklikte 2100 m2'1ik bir alam kaplamakta olan Ispir Dogu Anadolu'yu Karadeniz'e
glad1g1 gibi Anadolu'nun Kafkaslara baglanmasmi da saglayan dnemli bir gecis
ktasrdrr,
iKLiM :

Karadeniz ikliminin yumusak etkileri ile kara ikliminin sert ozelliklerinin
raber goriildiigii bolge, daghk bir arazi yaprsma sahiptir.

_ illFUS:

1997 genel niifus saymuna gore ilce merkez niifusu 10391, kdyleriyle
raberle 29.662 olarak tespit edilmistir.

EKONOMi: Ilcenin ekonomisi tarrm, hayvancihk , bag ve bahcecilige dayanmaktadn-,
Kink yoresinde hayvancrhk ve suni tohumlama, Ispir merkez mahalle ve Coruh vadisinde
racihk giderek gelismektedir . ·
NARMAN
TARiHi:

Ilcenin adi Namurvan -Namervan olarak adlandmhrken Araplarm eline
eetikten sonra "id" olarak adlandmlmisnr . Tiirk Hakimiyeti'nden itibaren Narman
larak adlandmlmisnr. Osmanh Donemi'ndc ilce olan Narman; 1926 yihnda Tortum
il~esine bagh bir nahiye haline getirilmistir . 1954 yilmda tekrar ilce statiisiine
-·~,·u~turulmu~tur.

COGRAFYASI:

Narman ilcesi, Dogu Karadeniz ve Dogu Anadolu Bolgelerinin
•.esisim noktasmda 999 km2 yiizol~iimiine sahip daghk bir alanda yer almaktadrr .
Dogusunda Sarrkamis, batismda Tortum, kuzeyinde Oltu, giineyinde ise Horasan
opriikoy ve Pasinler ilcelerl yer almaktadrr.

iKLiM :

Karadeniz ikliminin yumusak etkileri ile kara ikliminin sert ozelliklerintn
beraber goriildiigii bolge, daghk bir arazi yapisma sahiptir.

_ -iJFUS:
1997 genel niifus sayimma gore 14.904 merkezde ,19.512 kiiyiarde olmak
iizere 34.420 niifusa sahiptir.
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Ilcenin ekonomisi tiimii hayvanc1hga dayah olup bunlar aile
eciligi seklindedir. Son yillarda et tavukculugu ve peynir ilretim ~ah~malarmda
mli bir arns gozlenmektedir.

PAZARYOLU
Cok eski bir tarihe sahip olan Pazaryolu'nun eski adr ; Norgah olup kurulus
·~ · kesin olarak bilinmemektedir. Pazaryolu Selcuklu Tilrklerinin himayesine girmis
hare Anadolu Selcuklu Beyliklerinden Saltukogullan'nm Fatih' in Trabzon'un fethi ile
manh topraklarma intikal etmistir . Bugiln Selcuklulara ve Cenevizlilere ait kale ve
amlara rastlanmaktadn-,

COGRAFYASI :

Erzurum'un 121 km mesafesindedir.
- eyde Askale ve kuzeyde ise Rize'yle eevrtlidir.

iM :

Doguda Ispir, Banda Bayburt,

Dogu Anadolu'ya ozgil karasal iklim hakimdir.

-;FUS : 1997 genel niifus saynnma gore ilce merkez nilfusu 4.665 koylerle birlikte
plam niifusu toplam 9.313 olarak tespit edilmistir.
EKONOMi:
iJ~e halkinm gecim kaynag1 tarnn ve hayvancrhga dayanrnaktadn-, OzeHikJe
('oruh vadisi ve Corub 'a inen dere yataklarmda meyve ve sebzeciJik yapilmaktadn-,
KARAYAZI
Karayazi ilcesinin M.6. 3. yilzydda kuruldugu, Aras nehri civari, Salyamac
Yolgoren ve Celikli Koyleri civarmda bulunan tarihi eserlerden anla~dmaktad1r. Eski adr
Bayraktar'dir. Once Bayraktar bucak iken Hunsa , daha sonra Pasinler ilcesine baglanm1~
1937 yilmda Karayaz, ilce haline getirilmi~tir.

TARiHi :

COGRAFY ASI :

Kopriikoy, Horasan, EJe~kirt, Tutak, MaJazgirt, Hm1s, ,Tekman, ve
racoban il~eJeriyJe komsudur. Erzurum ii merkezine 120 km uzakhktadir. Karayaz1 iJimizin en
. iksek yerlesim yerJerindendir.

iKLiM:

Dogu Anadolu'ya ozgii karasa) iklim hakimdir.

_ ffiFUS:

1997 genel niifus saynmna gore 31.478 olan genel niifusun 4.619'u ilce
erkezinde 26.859'u koylerde yasamaktadn- .

EKONOMi: il~enin en dnemll gecim kaynagi hayvanc1hkt1r. Tarrmsal ilretim olarak
az da olsa bugday, arpa, yem bitkileriyle mercimek ekimi yapihr .
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OLTU
TARiHi : Tarihi kaynaklarda, Olti'k, Oltu'k Olhti'k ve Oltu's diye gecen Oltu'nun ilk
bilinen tarihi oldukca eskilere dayamr. Bolgenin sahipleri Urartular, daha sonra
srrasryla Saba Tiirkleri, Medler, Persler, Makedonlar, Arsaklar., Romahlar, Bizanshlar ve
Sasaniler ve Araplarm egemenliginde kalan bolge 1080 tarihinde Selcuklularin eline
gecmistir. Bundan sonra da Kipeak Tiirkleri ve kisa bir siire Mogollar himayesinde kalan
Oltu, Kanuni Sultan Siileyman zamanmda Osmanh topraklarma kanlmisnr. 1877 - 1878
Osmanh Rus savasi sonunda Rus Isgaline ugrayan ilce 25 Mart 1918'de dusman isgalinden
kurtulmus ve 1926 yilmda ise ilce statiisiine kavusmustur ,

COGRAFYASI: Oltu cayr vadisinde kurulan ilce 1380 km2'lik alana sahiptir. Ayrica
ormanhk bir araziye sahiptir. Oltu'nun 65 kdyilnden 48'i orman kbyii kapsammdadir.
Erzurum'a uzakl1g1134 km' dir.
iKLiM:

Dogu Anadolu'ya ozgii karasal iklim hakimdir.

NUFUS:

1997 genel niifus sayimma gore 29.691 merkezde, 18.399'da koylerde
olmak iizere toplam 48.090 kisi vardir.

EKONOMi :

Ilcenin ekonomisi tarrm hayvancihk ve madencilige dayamr. Linyit
isletmeleri ilcenin komur ihtiyacnu karsilayacak diizeydedir. Bolgenin diger bir gecim
kaynagi ise Oltu tasi isletmeciligidir, Bolgede bulunan en dnemli madenlerde bir digeri de
Mermer yataklaridrr.

SENKAYA
TARiHi:
Senkaya 1514 yilmda Akkoyunlular'dan Osmanhlara gecmistir , 1878
Osmanh Rus harbinden sonra 1917 yihna kadar Ruslarm elinde kalrmsnr , 1917 yilmda
tekrar Ruslardan geri almnusnr, 1918 yilmda Ermenilerin isgaline ugrarms ancak
Ermenilerin doguda maglup edilmesiyle ilce Misak-i Milli simrlarma dayanmisnr. Senkaya
1929'da bucak, 1946' da ilce olmustur , eski adi Ortiilii'diir.

COGRAFY ASI:

Senkaya Dogu Anadolu Bolgesinin kuzeydogusunda Allah u Ekber
daglarmm ban eteklerinde bulunmaktadrr , Ardahan ve Kars illerine kornsudur .
Erzurum 'un en ormanhk ilcesidir, Etrafi daglarla cevrili, kink bir yapiyla birlikte genis
mera ve yaylalara sahip cografi bir yapisr vardir.

iKLiM:
WFUS:

Kislari karh ve soguk, yazlari rhk ve kurak bir iklime sahiptir.

1997 genel niifus sayimma gore toplam niifusu 29.686'dir.
ilce merkezinde kalam koylerde oturmaktadir.

Bunun 5.481 'i
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EKONOMi:

Ilcenin ekonomisi daha cok hayacihga dayanmaktadn-, Arazi cok

kmk olmasi nedeniyle tarnn cok azdir orman i~~iligide onemli bir katki saglamaktadrr,

Ticaret daha cok hayvancrhk alamndadrr, Orman iirilnleri de bilyiik bir yer kaplar.

OLUR
TARiHi: Tarihi cok eskilere dayamr. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Tiirk
Hakimiyeti'ne girmis . Daha sonra Osmanh topraklarma girmistir. 1877-1878 Osmanh
Rus savasmdan sonra uzun bir sure Rus i~gali altmda kalan ilce , 28 Mart 1918' de diisman
· galinden kurtarrlnnstrr . iI~e 1922 yrlmda bucak merkezi haline getirilmis, 1958 yilma
kadar Oltu' ya bagh kalrms , 1958' de ilce statiisilne kavusmustur,
COGRAFYASI: Rakim11327 m, Erzurum ii merkezine 174 km mesafededir.
Dogusunda Gole ve Senkaya , batrsmda Yusufeli, giineyinde Oltu ilceleri, kuzeyinde ise
Artvin ve Ardanue ilceleri bulunmaktadn-,

iKLiM :

Bitki ortilsii baknnmdan Coruh vadisi kesimindeki daglarm kuzeyi cam
ormanlan ile kaph, her tilrlii aga~, sebze ve meyve yetistirmeye elverislidir, Onemli
akarsularr Alabahk Cayi ve Oltu Cayr'dir ,

WFUS:

1997 genel niifus sayunma gore ilce merkezi 2870 , kilyler ise 8.676 olup
toplam 11546 nilfusa sahiptir.

EKONOMi:
Ilcenin ekonomisi tarnn ve hayvancihga dayah olup balk gecimini
meyvecilik, hayvancihk ve ormancihktan saglamaktadn- . Tarnna milsait alanlarda
bugday, arpa, yonca, korunga, patates ile kavun karpuz yetistirilmektedlr . Aynca
eraerhkta gelismektedu- ve ilee turizm baknmndan dnemli bir potansiyel gostermektedn-,

11

DADASLARA HAS YORESEL OYUN
CiRiT
Geleneksel spor dallarnmzdan en heyecanhsi olan cirit giiniimiizde Erzurum'da
ki canhhgi ile yasanlmaktadrr. Atla, insanm birlikte miicadelesine dayanan ve erligin bir
gostergesi olarak kabul edilen cirit icin Erzurumda ozel sahannz bile bulunmaktadir, ilce
ve koylerde genis cayirhk alanlarda, dzelllkle hafta sonlari diizenlenen karsrlasmalarda
oyuncular kadar izleyenler de biiyiik heyecan duyarlar. Giiniimiizde Orta Asya'dan geldigi
ekli ile nesillerden intikal ederek gelen bu ata yadigan sporumuz, yabancrlarm da biiyiik
ilgisini cekmektedir. Cengiz Han Zamam'nda Anadolu'ya geldigi tahmin edilen bu sporun
filkemizde baska yorelerde oynanmasma karsrhk, bu ise en cok gontil verilen yer
Erzurum'dur.

OYNANISI
Bir metre uzunlugunda, kurutulmus mese veya soyulmus hurma dalmdan yapilnns
oldukca agir ve kalm bir sopa kullamhr. Oyuna kanlan kisiler aralarmda 100 m brrakarak
karsrhkh dizilirler. Bu takimdaki athlardan biri atnu siirerek karsidakilerden birinin adnu
seslenir. bundan sonra oyun baslamis olur. Anni ileri suren oyuncu elindeki ciriti hasmma
dogru firlatnktan sonra geriye dogru kacmaya baslar, Uzerine cirit anlan ath da atam
kovalar ve o da ciriti ona atar. Bu sirada onde kosanm taknmndan baska bir oyuncu da
arkadasrm kovalayanm pesine diiser ve oyun boyle devam eder. Bu oyundaki hedef atm
srrtmdaki binicidir. Ciritin ata isabet etmesi halinde ciriti atan oyuncu oyun d1~1 kahr. Bu
yiizden athlar kendilerine atrlan ciritten kurtulmak icin at iizerinde cesitli taktikler
uygularlar. Egilme, atm yanlarma sarkma ve bazi akrobatik hareketler dahi yaprhr.Her
isabet takima bir puan kazandmr, Biitiin oyuncularm ellerindeki ciriti savurmalarmdan
sonra en fazla isabet kaydedise gore galip takim ilan edilir. yoresel oyunlarda puanlama
degisebilir.

BiNiCiLiK FEDERASYONUNUN ATLI CiRiT YONETMELiGiNE GORE
PUAN ALMA:

PUAN KAYBETME :

ciritciye vurus isabeti 3 puan
cirit havada tutmak 3-(1)
rakibi yakalayip bagislama 3
tehlikeli durumda puandan vazgecme 3

rakibi yakalayip bagislamama 3
atm rakibe kasten carptmlmasi 3
ata ciriti kasten vurma 3
at ile karsr alaya girme 1 ,yan cizgiyi gecme 1
alaya anslarda ans sahasmdan atmama 1
alay ansmda ciriti atamama 1
erken ve cift ~1kI~ 1
attan dusme 3-(6)
attan inme 1
12

BU KADAR BiLGiYi BiR DE SiiRLE PEKiSTiRELiM

:

CiRiT
Goz atm caglarm ta otesine
Turk oldugu yerde cirit olmaz mi ?
Kulak verin tarihlerin sesine
Tiirk oldugu yerde cirit olmaz nu ?
Ozan, gures, cirit ecdat kiiltiirii
Koydugu yerden al ileri yiirii
Bugiiniin varhgr diinden otiirii
Tiirk oldugu yerde cirit olmaz nu ?
Giizel silah giizel avrat giizel at
Vfrii ile gereeklesir saltanat
Y ay .ok.krhe kalkan benzeri sanat
Tiirk oldugu yerde cirit olmaz rm ?
Siivariler atlarma binerdi
Kirat sahlamnca dorat sinerdi
Ala paca orta yerde ddnerdi
Tiirk oldugu yerde cirit olmaz nu ?
Tiirklere has olan her varhk giizel
~eye baksan birbirinden miikemmel
Yasamasr ictn icraata gel
Tiirk oldugu yerde cirit olmaz mr ?
Yayladan obadan geliyor soyun
Davul, zurna, atla yapardm toyun
Diigiiniin oniinde oynanan oyun
Turk oldugu yerde cirit olmaz rm ?
Tiirklerdir tarihte dimdik duran bas
Kiiltiiriinii seven yrkilmaz gardas
Milli kiiltiiriine sahiptir DADA~
Tiirk oldugu yerde cirit olmaz mi ?
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Diyemez soziime yalan Tiirkiyem
Dort yam orf adet dolan Tiirkiyem
Bu cihana miize olan Tiirkiyem
Tiirk oldugu yerde cirit olmaz nu ?
Cerkez oglu milletinin hastasr
Gonliim her giizelin goniil postasi
Unutulmaz her sanatm ustasi
Tiirk oldugu yerde cirit olmaz nn ?

ERZURUM'UN iKLiMi VE BiTKi ORTUSU
Erzurum ilimiz Tiirkiye'nin en yiiksek ve en soguk illerinden biridir. Sert kara
iklimi hiikiim siirer. Kislar cok soguk ve karh, yazlar cok steak ve kurak gecer. Senenin
150 giinii karla ortiiliidiir.Yag1§ miktan 450 mm'dir. Eriyen karlar akarsulan besler.
Erzurum ilkbaharda yemyesil, kism beyaz, yaz ve sonbaharda sapsan( bozkir) haldedir.
Orman ve fundahklar yiizol~iimiiniin % 9'udur. 1900- 2000 metre yiikseklikte sarrcam ve
mese aga~larmdan ibarettir. Cayir ve meralan, arazinin % 68'ini kaplarken, ekili ve dikili
arazi %18'dir.Ormanlar kuzeydeki daglarin giineye bakan yama~larmdad1r.
Erzurum tarrmmda hayvancrhk tarla iiriinlerinden once gelir . iklim cok sert
oldugu icin yetisen iiriinler sayihdrr, Bugday, arpa, cavdar, fig (hayvan yemi ), mercimek,
pancar, ay~i~egi, korunga yetlstirilir, Y etisen sebze yeterli ulmayip, ihtiyacmm miihim
kisrm giiney illerden gelir. Meyve olarak, elma, armut, erik, visne, kiraz, ceviz, ayva, kayisi
ve kizrlcrk yetisir. Erzurum ve Pasinler ovasmda sulama tesisleri yapilrmstn-, Sulu tarnmn
ovaya girmesi ile verim artm1§tlr.Erzurum ekonomisinde bavvancihk bel kemigidir .
. Hifusun biiyiik kismr bavvancurkla ugrasn-, Cayrr, mera ve yaylalar hayvancihga
miisaittir. Koyun, s1g1r ve kII keeisi beslenir. Arrcihk da cok gelismlstir. Kovan sayrsi 60
bine yakmdir .. lhcada modern at harasr vardrr, Orman varhgr zengin degildir. 200 bin
hektardrr, Ormanlan verimsizdir. 107 koy orman icinde ve kenarrndarhj-, Her sene 42 m3
anayi odunu ile 22 bin ster yakacak odun elde edilir. Aga~landirma faaliyeti devam
etmektedir. 1984 - 1988 tarihleri arasmda sehir icinde 650 bine yakm aga~ dikilmis olup,
yesil alanlar gittikce ~ogaltdmaktadir. Maden bakrmmdan zengin degildir. Linyit, bakrr,
crva, maden kdmiirf], kursun, cinko, perlit, krom, manganez ve alci tas) rezervleri
mevcuttur. Sark linyitleri i§letmesinde 60 bin ton linyit ile az miktarda krom ve alp tas)
istihsal edilir. Komiirii bdlgeye yetecek kapasiteye gelmi§tir.
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ERZURUM'UN TARiHi ESERLERi
ERZURUM KALESi
Erzurum i1r kalesi, hie §fiphesiz sehrin kurulus srrlaruu saklamaktadn-, Bugunku
gorfinfi§iiyle Osmanh <;ag1 yaprsrdir. Rus Isgalleri srrasmda cok tahrip olmustur. Sehre
hakim bir noktada yer ahr. Orjinal giris kaprsi Tepsi Minare'nin yanindadn-, Daha sonra
giiney orta kesiminden ikinci kapi aerhrnstn-, Bugun i1r Kale'de Kale Mescidi ve Tepsi
Minare , gibi dnemli "Saltuklu devri" yapisi yer ahr.

KALE MESCiDi
i1r Kale'de, orta gfiney burca dayah olarak kare planh kucuk bir yaprdir. Ana
mekamm orten kubbe icten bes srra mukarnash distan konik bir bicim gdsterir. Kisa bir
tambur ile kfimbetleri andrrmaktadjj-, Kale Mescidi'nin mihrabi tek srra geometrik bezekli
silmelerle sm1rland1nlm1§ mukarnash bir nisten olusur. Kitabesi olmayan yapi XII. Yuzyil,
erken Saltuklu - Selcuklu yaprlarmdandn-,

TEPSi MiNARE
i1r Kale'nin giiney ban kosesinde ve kalenin eski kapisuun bitisigtnde yer ahr. Saat
Kulesi olarak bilinen bu yapi gercekte Saltuklu i1r Kalesi'nin gozetleme kulesi ve Kale
Mescidi'nin minaresi olarak insa edilmistir, Tanzimat devrinde yrkrk olan serefede fist
kismma Avrupai tarzda bir ahsap krsrm eklenerek saat taktlnusnr. Serefe fist kenarma
yakm yfikseklikte tas fizerine tugladan kesme harflerle oldukca genis bir Kufi kitabe
ku~ag1 dolasmaktadn-, Kitabeden Tepsi Minarenin Saltuklu Hiikfimdan Emir Muzaffer
Gazi zamanmda (1124- 1132) yrllari arasmda yapnrilmrs oldugu anla§dmaktadir.

OLTU TASI (KEHRiBAR)
Unii Yurt Duzeyine ulasan Oltu tasmm asil adi kehribardir. Oltu'nun Siilfinkoyfi,
Gfillfice, Dutlu, Gfizelsu ve Alataslar koyleri civarmda 1r1kardmaktadir. Bu ydredeki esnaf
tarafmdan agizhk, tesbih, kolye gibi stis esyalari yapnnmda kullamlmaktad1r.
Yeraltmda 1- 7 cm kadar ince damarlar halinde bulunur ve oldukca zor sartlar
altmda 1r1kanhr. Maden Tetkik Arama Enstitusu 1955 yihnda yapngi arastirma sonucunda
ardrc araci komfirfinden meydana geldigi ispatlanm1§tlr. 1918 yihndan sonra Erzurum ve
civarmda 40 kadar esnafm Oltu Ta§1 i§lemeciligi ile ge1rimlerini saglad1klan tespit
edilmistir.
Takimcr ve kuyumcular tarafmdan teneke veya kilo ile satm ahmr. Bu taslar toprak
altma gomiilerek gerektiginde erkarrhp islenilir. Burada amac tasrn nemli ve yumusak
kalmasrdir, Islenecek taslar bir su kabma konulur, oradan almarak 1rift su verilmis brcakla
bilegi tasi kullamlarak yontulur diizeltilir.
15

Bu islem bir heykelnras yetenegi ve becerisi ister . Oltu tasmm kerameti cevherde degil
ustasmdadrr. Genellikle aga~ budagi, asma yapragr, iiziim salkmn motifleri siisleme olarak
kullamhr.
Tespih yapihrken iki basit takoz arasmda donen bir madeni mil sag elle tutulup bir
kemani yayda dondurtllur. Diger elle kaba bicimlendirme yapihr. Sonra zrmpara tasi ile
znnparalamr ve tebesir tozu uygulamp zeytinyagr ile cilalamr. Once mat renkte
olan tas sonra siyah prrrl pml bir durum ahr . Kolye, bros, kiipe, yiiziik, bilezik, tesbih,
agizhk ve biiyiik parcalardan heykelcilik gibi ilgine ziynet esyalari yapihr
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ERZURUM'DA BULUNAN MUZELER
ERZURUM ARKEOLOJi MUZESi
Erzurum ve cevra illerden ce~itli sekillerda
kazandmlan eserlerin sergilendigi miize, 1942
yilmda Cifte Minareli Medrese'de faaliyete gecmi~,
1967 y1lmda yeni binasma tasmmrstrr, 1994
yrhnda Yakutiye Medresesi Turk-lstam Eserleri ve
Etnografya Miizesi'nin acrtmas: ile Arkeoloji
Miizesi'ne donii~tiiriilmii~tiir. Bagh birimleri Tiirklslam Eserleri Miizesi ve Atatiirk Evi Miizesidir.
Aynca cevre illerdeki geni~ bir bolgede
cahsmatenm siirdiiren miidiirliigiin idari i~leri de bu binada
siirdiiriilmektedir.
Miizede, Kazilar Salonu, M.0. II. bin Trans-Kafkas Kiiltiirii
Salonu, Urartu Salonu, Tabiat Tarihi Salonu ve Ermeni Katliamlan Salonu
bulunmaktad1r.

Kazrlar Salonu
Bolgede bu giine kadar yapuan kazrlarda cikaruan
eserler sergilenmektedir. Bunlararasmda Karaz (1942-1944),
Pulur (1960), Giizelova (1961 ), Sos (1994-1998) Hoyiik
kazrlan onemli bir krsmrm te~kil etmektedir. M.O. IV. bin. den
Selcuklu Donerni'ne kadarki donerne ait heykelcikler, kutsal
ocaklar, ok uclan, pi~mi~ toprak kaplar, tas eserler gibi
eserler sergilenmektedir.

Cifte Minareli Medrese
Kitabesi olmad1gmdan ne zaman yap1ld191 ve gercek
adr bilinmez. Selcuklu Sultani Alaaddin Keykubad'm k1z1 Hundi Hatun
veya ilhanh Hanedam'ndan Padisah Hatun tarafmdan yaptmlm1~
olabilecegi dii~iincesiyle buna Hatuniye Medresesi de denmektedir.
Genelde 13. yy. sonlarmda yap1ld191 kabul edilir. Sultan IV. Murad'm
emriyle tophane haline getirilmi~tir. Bir siire de kisla olarak kullamlm1~tir.
1971-1972 y1llarmda Vakrflar Genel Miidiirliigii'nce kaz: ve restorasyonu
yapuan medrese halen Erzurum Yakutiye Belediye Ba~kanhg1'nca
kullamlmaktad1r.
Dort eyvanh, acik avlulu medreselerin Anadolu'daki en biiyiik
ornegini teskll eder. Cifte minareli tac kaprsi giineyde ana eyvanla
bitisan kiimbetle degi~ik diizenlemeye sahiptir. Plandaki carprklrk sur
duvarma biti~ik olmasmdan kaynaklanmaktad1r. Cephede, tackapi
formundan baska cesme ni~leri ile yanm yuvarlak iki payanda
Ulkemizde, Karaz kiiltiirii olarak bilinen, Giiney Kafkasya'dan, Urmiye
Golu'nun batrsma ve Filistin'e kadar geni~ bir bolgeye yay1lm1~olan bu
kiiltiire en yogun sekilda Dogu ve Giineydogu Anadolu'da, ozellikle de
Erzurum ve cevresinde rastlanrnasr, bu kazilarm ve bundan sonra
yapuacak olan kazilarm onernlnl artrrmaktadrr.
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Roma, Hellenistik, Trans-Kafkas Salonu
ikiztepe tumuluslerinde crkarrlan eserler ile satm alma ve
musadere yoluyla rnuzeys kazandmlan Roma ve Hellenistik donemlere
ait diadem, yuzuk, kupe gibi altm eserler, cam gozya~, ~i~eleri, pi~mi~
toprak, lahit gibi eserler ile M.O. II. binde Van Havzasr'mn batrsr, Dogu
Anadolu Bolgesi, guneydoguda Urmiye Golu cevresinde, kuzeydoguda
Gurcistan'a kadar yay1lm1~olan Trans-Kafkas Kulturu'ne ait eserler
sergilenmektedir.

Urartu Eserleri ve Sikke Salonu
M.O. 900-600 tarihleri arasmda hukum
suren Urartular'm ba~kenti, Van (Tuspa) dtr,
Urmiye, Gokcegol ve C1ld1r gollerini kapsayan
banda Erzincan ve Malatya cizgisine kadar
yay,lan geni~ bir sahada guclu bir kralhk olarak
hukum surmu~tur. Kokenleri Hurriler'e
dayandmlmaktad1r. Urartular'dan kalan bir cok
kale, kaya mimarisi, baraj ve sulama tesisleri
yanmda, muzeds sergilenen pi~mi~ toprak ve madeni kaplar, sus
esyatan, munurler, savas malzemeleri, adak levhalan ve rythonlar Urartu
Uygarhg1'nm geli~mi~ligini gostermektedir.
Bu salonda, Hellenistik, Roma ve Bizans donemlerine ait cok
sayrda sikke bulunmaktad1r.

Urartu Yazitlan ve Tabiat Tarihi Salonu
Tarihe 1~1k tutan cok onemf yazth belgeler olan kitabelerden
Urartular'a ait satm alma yoluyla muzeys kazandmlan tas Urartu yaz,tlan
bu salonda sergilenmektedir.
Gunumuzden yakla~,k 500 bin y1I once ya~am,~ olan Mamut (fil)
fosili, yumu~akca fosilleri, bitki fosilleri ve obsidiyenler de bu bolumde
yer almaktad,r.

Ermeni Katliam, Salonu
1918 y1hnda Ermeni komitac,lar tarafmdan Anadolu'da Turkler'e
yap1lan soykmm alanlarmdan, Erzurum'da Alaca, Yestlyayla ve Timar
Koyu ile Kars'ta Obakoy kaz,larmda ortaya crkantan buluntular
sergilenmektedir.
Buluntular arasmda muskalar, dugmeler, ayy1ld1zhtabaka ve kolyeler,
mermi kovanlan, Kur'an-1 Kerim parcalan yer almaktad1r. vardrr, Tackapmrn iki
yanmda yukselen cok dilimli silindirik minareler s1rh-s1rs1ztugla, pabue
krsrmlan ise mozaik cinilerle suslenmi~tir. ~erefelerden itibaren ust k1s1mlan
y1k1lm1~t1r. Tackapryi kademeli kusaktar halinde cevlren plastik hacimli bitki
suslemeleri ile kahn silmeli panolarm icindeki ejder, hayat agac,, kartal motifleri
cephenin en gosteri~li bolumleridir. Dogudaki tamamlanm,~ hayat agac, ile
kartal motiflerinin bir arma olmaktan cok, Orta Asya Turk inam~ma kadar
uzanan gucu ve olumsuzlugu dile getirdigi du~unulur.
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Giri~ eyvamn iki yanmda kubbeyle ortulu odalar yer alrnaktadrr,
Uzun dikdortqan avlu, degi~ik boyutlu sutun ve payelerle desteklenen
revaklarla cevrilmistlr, Ortasmda bir havuz bulunmaktadrr. Revaklarm
ortasmda yer alan hucreler iki kathdrr, Kuc;uk olan yan eyvanlar y1ld1z
tonozlarla ortulmustur, ic; mimar1 suslernelerln yanm kald1g1
gozlenmektedir. Hucre kemerleri, kap1-pencere cercevelerl ile sutunlarda
gorulen geometrik ve bitki ornekleri yanmda ayet-hadislerden olusan
yaz. kusaklan da mevcuttur.
Ana eyvanm sonunda alth-uatlu merdivenlerle kurnbetln
mumyahk ve govde krsrnma gec;ilmektedir. lcten hacvari planh

mumyahkta iki lahit mevcuttur. Onikigen planh kumbet, Anadolu'daki bu
tiir mezar amtlarm en buyugudur. Medresenin drsmda kalan sekiz yuzde,
birer atlamak suretiyle, alttan mukarnas kavsarah ve daha buyuk, ustte
sade ve kucuk olmak uzere sekiz pencere acrlrmsnr. Konik kulah, krrrmzi
renkli taslarla kaplanmrstrr. Tum mimari lhtisamma ragmen sualemelerl
yanm kalmrstrr,

Erzurum Yakutiye Medresesi
Turk lslarn Eserleri
ve Etnografya Milzesi
Son zamanlara kadar medresenin
etrafmda kisla olarak kullamlan ek yapilar
__ bulunuyordu. 1970'1ive 1980'1iyillarda bu ek
yapilar y1k1lm1~ ve cevresi yeniden
duzenlenmlstlr. 1984 yilmdan 1994 y1lma kadar onartrm suren medrese,
Erzurum Muze Mudurlugune bagh birim olarak 29 Ekim 1994 tarihinde
Turk-lslam Eserleri ve Etnografya Muzesi olarak ziyarete acrlrmstrr.
Muzede bolge kulturu ve eanan ile ilgili etnografik nitelikli
eserler sergilenmektedir.

Muzede Bulunan Seksiyonlar
1- Kadm Takrlan ve Giysileri Seksiyonu
Osmanh Doneminden kalma geleneksel taki ve giysilerden
tepelikler, halkalar, saclrklar, yuzukler, kupelar, mucevhor kutularr,
bindalh giysiler vb. eserler sergilenmektedir.
2- Savas Aletleri Seksiyonu
Osmanh ve Cumhuriyet'in ilk donernlerlnda kullamlan tufekler,
tabancalar, kurclar, barutluklar, durbunler, yagdanhklar gibi savas aletleri
sergilenmektedir .
._ 3- Erkek Taki ve Keyif Eserleri Seksiyonu
Osmanh ve Cumhuriyet'in ilk y1llarma
ait kemer ve takrlan, tutun tabakalarr,
kostekler, yuzukler ve pazubentler teshir
edilmektedir.
4- Madeni Eserler Seksiyonu
Daha cok mutfak esyalan olarak
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kullamlan tombak ibrik ve legen, altm kakma suslemeli ibrikler, sffa
taalarr, tabaklar vb. eserleri bu seksiyonda gormek rnumkundur
5- Dokumacrhk Seksiyonu
Yoreds geleneksel el sanatlarmdan biri olan ve kullamm alanmm
daralmas, nedeniyle giderek yok olan ehramc1hgm geli~tirilmesi ve
yaygmla~masm, saglamak amaciyla yeni ~ekliyle ehram giysileri
tamt1lmaktad1r.
6- Hah ve Kilim Seksiyonu
Dunyaya Turkler'in tamtt191 bir el sanan olan hah ve kilim
dokumac1hgmm Dogu Anadolu Bolgesi'ne ait ornekleri sergilenmektedir.
7- El Yazmas, Eserler Seksiyonu
Osmanh Doneminden kalma degi~ik konularda yaz1lm1~el
yazmalari, k1blegah ve yaz, takimlan sergilenmektedir.
8- Tarikat ve Tart, Aletleri Seksiyonu
Muzeye satm alma yoluyla kazandmlan bu eserler arasmda ke~kul,
ittika, Rufai ~i~leri, def, topuz, teber ve tart, aletlerinden dirhemler,
degi~ik el kantarlarr, kutu terazileri gibi etnografik eserler bulunmaktad1r.
9- Selcuklu Seramikleri Seksiyonu

Cogunlugu Selcuklu Donemine ait olan ve gunumuze gelebilen
nadir orneklerin sergilendigi bu seksiyonda tabaklar, kandiller, rythonlar
vb. seramikler bulunmaktad,r.
10- Oltutasi Seksiyonu
Erzurum ili'nin Oltu llcesi'nds crkanlan tesbih, kupe, kolye vb. bir
cok sus e~yasmm yap1ld191 "Oltuta~," olarak tamnan maddenin tarihi
geli~imi tamtilmakta ve baz, ornekleri sergilenmektedir.
11- Sikke Seksiyonu
Turk ve islami donemlere ait sikkelerle Osmanh ve Cumhuriyet'in
son donemlerine ait kag,t paralar kronolojik olarak te~hir edilmektedir.

Yakutiye Medresesi
Medrese tackap,smda bulunan kitabeye gore, ilhanh Hukumdari
Sultan Olcayto zamanmda Gazanhan ve Bolugan Hatun adma,
Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafmdan Hicri 710 (miladi 1310) y1hnda
yaptmlm,~tir.
Turkler'in Anadolu'ya geli~lerinden hemen sonra ba~layan
Anadolu'yu degi~ik amach mimari eserlerle donatma cabas, butun tarihi
olaylara ragmen devam etmis ve Selcuklu Donerm geleneksel mimari
tarzi Yakutiye Medresesi'nde de surdurulerek amtsal bir yap, ortaya
c1karilm1~tir.
Yap, dort eyvanh kapah avlulu medreseler grubundad,r. Eyvanlar
arasmda hucreler yer almaktad1r. Bat, eyvam degi~ik bir tarzda ele
almarak iki kath lnsa edilmi~tir. Guney eyvam mescit olarak planlanm,~
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ve bu eyvanm her iki duvarma mermer vakfiye kitabesi yerle§tirilmi§tir.
Orta avlunun iizeri mukarnash bir kubbeyle ortiilmii§tiir. Dogu eyvanm

bitiminde kiimbet yer almaktad1r. Kiimbette mezar bulunmamaktad,r.
Medresenin dt§a ta§km tackap1s1ve iki ko§esindeki minareleriyle
kurulan denge, yapmm biitiiniinde de cepheye kar§1hkkiimbet
yerle§tirilerek saglanm1§t1r.Bu da mimarhgm Selcuklu Doneminde
bilimsel metotlarla yap1ld1gm1
gostermesi bak,mmdan onemlidir. Ancak
ko§elerdeki minarelerden biri §erefeye kadar, digeri kaideye kadar
y1k1larakiizeri konik kiilahla kapat1lm1§t1r.
Cephede yer alan bitkisel, geometrik motifler ve sembolik
tasvirlerde de denge ve simetriye onsm verilmi§tir. Gerek tackap,smdaki
ve hiicre kap,larmdaki siislemeler gerekse minaredeki cini siislemeler o
donemde, sanatta gelinen noktay, ve sanata verilen onemi
gostermektedir..
Tackap1smmher iki yiiziinde, silme kemerler icerisinde altta
ajurlu bir kiire, hayat agac,, her iki taraftaki pars figiirleri ve iistte cift
bash kartal, Selcuklu Doneminde dini inanclarm anlat,mm, da iceren ve
bazi farkhhklarla degi§ik yap,larda kar§1m1zas1k
srk crkan bir semboldiir.

Ataturk Muzesi
Miize Caykara Caddesi, Caykara
Sokak'ta bulunmaktad,r. XIX. yiizy1lm sonlarmda
Erzurumlu bir zengin tarafmdan konak olarak
yaptmlm1§t1r.1915-1916 y1llarmda 9 ay kadar
kisa bir sure icin Alman Konsoloslugu olarak
kullamlan yap,, 12 Mart 1918 tarihinde Erzurum'un kurtulu§unu miiteakip,
Erzurum Valiligi'ne ikametgah olarak verilmi§tir. Vali Mahir Akkaya 3
Temmuz 1919 tarihine kadar burada oturmu§, onun Erzurum'dan
ayrumas, ile konak bo§alm1§ttr.
Mustafa Kemal Pasa'nm Samsun'a c1kmasmdan sonra
kongre icin gelmi§ oldugu Erzurum'daki bu konaga 9 Temmuz 1919
tarihinde Hiiseyin Rauf Bey ve arkada§lar, ile yerle§meleri, 29 Agustos
1919 tarihine kadar 52 giin Erzurum Kongresi cah§malarm, siirdiirmeleri
ile konak, tarihsel bir onem kazanm1§ttr.Gazi Mustafa Kemal Pa§a'nm
Erzurum'dan ayrilmalar, iizerine ev yine vali konag, olarak kullamlmaya
ba§lanmt§tlr.
Cumhuriyet'in ilanmdan sonra 13 Eyliil 1924 giinii Erzurum'a
geli§lerinde, Belediye Ba§kan, Nazif Bey tarafmdan Erzurumlu bir
kuyumcuya yaptmlan altm anahtar ve evin tapusu §ehir adma Mustafa
Kemal Pa§a'ya armagan eqilmi§tir.

1930-1934 y1llar, arasmda Erzurum kolordu kumandanlarmm
ikametine verilen konak, Atatiirk'iin oliimii iizerine k1zkarde§iMakbule
Boysan Hamm'a intikal etmi§ ve tapu kay,tlarmdan elde edilen bilgiye
gore, onun da oliimiinden sonra istegi iizerine 12.10.1944 tarihinde

21

Cocuk Esirgeme Kurumu'na devredilmistir. Bu kurum tarafmdan 1980
yrlrna kadar kullamlan bina 8.5.1984 tarihinde Saghk Bakanhg1 tarafmdan
Kulti.ir Bakanhqi'na devredilmistir,
Bodrum kat i.izerine zemin ve birinci kat ile cat1 katmdan
ibaret olan bina onarrlarak 3.10.1984 tarihinde Atati.irk Mi.izesi olarak
ziyarete actlrmstrr.

Zemin Kat
Tas kemerli cift kanath giri~ten sonra
saqda Kazim Karabekir ve Kazrm Yurdalan'a ait
esya, beige ve fotograflar sergilenmekte olup,
bu odadan bir kapryla Erzurum Mi.idafai Hukuki
Milliye Cemiyeti Baskarn ve Erzurum Kongresi
i.iyesi Raif Dlnc'e ait giysiler, silahlar, fotoqraflar
ve belgelerin sergilendigi odaya gecilmektedir.
Bu odanm kararsmda Anadolu'da
yaymlanan Turk Gazetesi Envari $arkiye'nin, Milli Mi.icadele Donemi'nin
unutulmaz gazetesi Albayrak'm ve Erzurum Kongresi bildirilerinin
bas1ld1g1 matbaa makinasmm teshir edildigi oda yer almaktadrr,

I. Kat
Birinci katta merdiven bast sahanlrqrnda Atati.irk'i.in ikinci kez
Erzurum'a geli~lerinde toplu ha Ide cekllen bi.iyi.ik boy fotoqraf ve o yrllara
ait koltuk ve sehpalar bulunmaktadrr. Buradan gecilen antre krsrrundan
Erzurum Kongresi i.iyelerinin fotograflari ve biyografileri bulunan salona,
kabul salonuna ve yatak odasrna gecilmektedir.

23 Temmuz Kongre Salonu
Kendi adrru verdigi Kongre Meydam'nda bulunrnaktadrr. XIX.
yi.izy1I sonlarmda yapilmrstrr.
23 Temmuz Kongre Salonu (Atati.irk Yapt Meslek Lisesi) binasi

Gi.izel Sanatlar Lisesi olarak hizmet
vermektedir.
23 Temmuz Erzurum Kongresi, ldadi
Mektebi (Lisesi) olarak hizmet veren bu binanm
birinci katmdaki bir salonda yaprlrmstrr, 1925
yrlmda gecirdigi yangmda binanm tum ahsap
bolumleri yanmrstrr. Yangmmdan sonra
onarilan bina Yapi Sanat Mektebi olarak hizmete
acrlmrstrr. Binanm ikinci katmda bulunan bir
salon ve salona acuan iki oda Kongre Mi.izesi
olarak duzenlenmlstlr. Atati.irk'i.in baskanhqrnda gercekle~tirilen Erzurum
Kongresi ile Cumhuriyet'in temelleri bu binada anlrms ve Ti.irkiye Bi.iyi.ik
Millet Meclisi'ne giden yol bu kongre ile aralanmrstrr. Dolayrsiyla bu bina
Cumhuriyet tarihimizde cok onemli bir yere sahiptir.

22

Milli Egitim Bakanhqr'na bagh ozel muzs statusunda bulunan
bu salonda kongre uyelertnln fotoqraflan, biyografileri, o donernden
kalma srralar ve benzeri kongre belgeleri sergilenmektedir.
Bina U planh olup, bodrum ve 2 kattan olu~maktad,r. Binanm
ana giri~i esas almd1gmda planda ve cephede tam simetri hakimdir. Ana
giri~le beraber iki giri~i daha mevcuttur. Merdivenlerden birinci kata
crkrnca tam karsrda Erzurum Kongresi'nin temsili salonu bulunmaktadrr,
Salondan girince tam karsrda Ataturk heykeli, dort srra halinde oturma
gruplari, duvarlarda kongreye hangi illerden delegelerin kat1ld1gm1
gosteren harita bulunrnaktadrr, Salonun kar~1hkh her iki yanmda kucuk
odalar zamanm mobilyalan ile donatrlmrsnr.
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ERZURUM'UN YETi~TiRDiGi

UNLU Ki~iLER

BELKAN ALGAN : (1933) Tiyatro ve sinema oyuncusu,yonetmen. ABD'de tiyatro
egitimi gordii.Yurda doniince Sehir Tiyatrolan'nda yonetmen ve oyuncu olarak fahJt1.
1975'te Tepebasi Deneme Sahnesi'ni kurdu, sanat yonetmenligini iistlendi. 1980'de
gorevine son verilince Almanya'ya gitti.Tiyatro alanmda baJta Dhan iskender
Armagam(Oppenheimer Olay1 ile) olmak iizere pek cok odiil kazand1. Oyunlar da yazan
Algan~inemaya Karanbkta Uyuyanlar fdmiyle girdi. istanbul Maceras1 ve Karanfilli
Kadm diger fdmleridir.
SADUNAREN : (1922) iktisatf1~iyaset adaan • Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdikten
sonra yine aym okulda 1945'te asistan,1950'de decent oldu. Daha sonra ingiltere'ye
gonderildi. 1958'de profesor olan Aren, Maliye Yiiksekokulu'nda ve Devlet Planlama
TeJkilatmda (1960) ~allftt. Sosyalist Kiiltiir Dernegi'nin kuruculan arasmda yer alan Aren,
TIP'in yonetiminde gorev ald1. 1965'te istanbul milletvekili olan Aren, 12 Mart'ta
tutuklandi ve 12 yda mahkum oldu. 1974'teki afla birlikte serbest kalan Aren DISK'te
gorev ald1.Sosyalist Birlik Partisi'nin genel baJkam oldu.. Ulkenin idari ve iktisadi yap1s1
iizerine araJtirmalar yapti • BaJhca eserleri : istihdam, Para ve iktisadi Politika, Yatirtm
idirimi ve iktisadi Politika , Iktisada BaJlang1~, 100 Soruda Ekonomi El Kitahr , Ekonomi
Dersleri:.
ERDiN~ BAKLA : (1939) Seramik~i, heykelci. Tatbiki Giizel Sanatlar Bolumii'nii
bitirdikten sonra aym okulda asistan oldu. Bakla ,1967'de Uluslararas1 Seramik
Akademisi'nin istanbul'da diizenlenen V.Sergisi'nde onur diplomas1 aldr , Sanater pek cok
kiJisel sergi aen ve karma sergilere katdd1.1986'da profesor unvaauu aldi,

OMER NASUHi BiLMEN : (1883-1971) Din bilgini. Enurum Ahmediye
Medresesi'nde ogrenim gordiikten sonra istanbul'a geldi. 1913'te Medreset'iil Kuzat'1
Bitirdi. 1914'te Fatih Medresesi'nde Farsfa hocasi oldu. Daha sonra Darii'I-Hilafe
Medresesi'nde ve Medreset'iil Vaizi'nde ders verdi. TelifHeyeti iiyeligi, Mahkeme-i
Temyiz'i Ser'iyye Dairesi Mumeyyizligi, Meclis'i Tedkikat-i Ser'iyye Dairesi
Miimeyyizligi , istanbul Miiftii Yard1mcd1g1,Diyanet iJleri BaJkanhg1 (1960)
gorevlerinde bulunan.Bilmen'in eserlerinden bazdan Junlardir : Muvazzah Ihn-I
Kelam,Biiyiik islam Ilmihali, Hukuk-i islamiyye ve JStdahat-1Fikkiyye Kamusu,
Tefsir Tarihi.
ARiF CELALEDDIN : (1875-1930) Devlet adann, Paris'te hukukogrenimi gordiikten
sonra Kahire'de avukathkyapti.1908'de istanbul'a dondii. Hukuk ve Miilkiye
mekteplerinde anayasa hukuku dersleri vermeye baJlad1.Aym yd, ittihat ve Terakki'ye
ka)l1 kurulan Osmanb Ahrar Firkas1'nm Kuruculan arasmda yer ald1. 1914 ydmda
.istanbul Dav a Vekilleri Cemiyeti'nin reisligine se~ildi. 1919' da istanbul' dan Osmanh
Meclis-i Mebusam'na girdi. 1920'de son Meclis-i Mebusan'm ba~kanbg1m yapn ,
istanbul'un ~i:alinden sonra Anadolu'ya i:~ti ,ilk TBMM'de Enurum mebuslugu ve
TBMM ikinci reisligi yapti. Ilk hiikumette adliye vekilligi gorevinde bulunan Celaleddin
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Arif, daha sonra Roma elriligiyle gorevlendirildi.
yerte,ti. Orada oldii.

1923'te bu gorevinden aynld1 ve Paris'e

REFiK DURBAS : (1944) Sair. i.U. Edebiyat Fakiiltesi'nin Tiirk Dill ve Edehiyati
Bolumii'nii bitirdi. Ilk Jiirleri Evrim dergisinde yayimlanan Durba,, Alan adb bir
edebiyat dergisi de rlkard1. ('1rak araniyor ile 1979 Yeditepe Siir odiilii'nii, Nereye
Uear Gokyiizii ile 1'983Necatigil Siir odiilii'nii ald1. Obiir ,iir kitaplar1: ('aylar Sirketten,
Siyah Bir Ac1da , Bir Umuttan Bir Sevinrten , Yeni Bir Defter, Adresi Ueurum.
EMRAH : {Oliimii. 1860) Halk fairi • Medrese ogrenimi goren ve Na~ibendi tarikatmdan
olan Emrah, aruz olriisiiyle yazd1g1gazel, muhammes, murabba tiiriindeki f iirlerinde
agdab bir dil kulland1. Bunlarm bir boliimii Divan-1 Emrah adi altmda yay1mlanm1,nr.
( 1916) • Emrah asd iiniinii, a,k, gurbet ve kaderden ,ikayet gibi temalan ~ledigi, zaman
zaman tasavvufa yoneldigi ko,malanna borrludur.

ALT AN ERBULAK. : (1929-1988) Tiyatro ve sinema oyuncusu, karikatiircii • Giizel
Sanatlar Akademisi'ndeki ogrenimini yanm bwakti. Ilk karikatiirii 1946'da
Markopa1a-' da yaymland1 • Coeuk Haftas], Akbaba, Hafta, Karikatiir,Vatan, Yeni
Sabah, Tef, Hergiin, ~am, Milliyet, Fm gibi gazete ve dergilerde karikatiir fizen
Erbulak, 'Kibar Hirsiz' 'Cafer ile Hiirmiiz'adb fizgi romanlanyla iinlendi . Ilk kez
1955'te Cep Tiyatrosu'nda Bir Evlenme oyununda sahneye rikan Erbulak, Dormen
Tiyatrosu'nda ve Kiiriik Sahne' de de ral1'ta • Metin Serezli ile birlikte
Kocamustafapa,a Cevre Tiyatrosu'nu kuran Erbulak, tiyatro ve sinema
oyunculugunun yam SU'a ,sker yazarbj1 ve ,ovmenlik de yapti • Son Baskm, Bana
Goniil Baglama, Yaman Gazeteci, Fosforlu Oyuna Gelmez, Giizel Bir Giin ifin, Ye,il
Kurbagalar, Biilbiil Yuvas1 gibi fdmlerde rol ald1 • Erbulak, gazetecilik ve tiyatroculuk
alanmda ~eJitli odiillerde kazand1 •

Ziv AETTiN FAHRi FINDIK0GLU : (1902-1974). Toplumbilimci. i.ti Edebiyat
Fakiiltesi'nin Felsefe Boliimii'nii bitirdikten sonra , fef itli liselerde ogretmenlik yapn .
1930'da Strasbourg Universitesi'nin Felsefe Boliimii'ne girdi. 1934'te yurduna doniince
i~timaiyyat ve ahlak dofenti olan Fmd1koglu , 1941 'de sosyoloji profesorii, 1958'de
ordinaryus oldu. 1934-70 ydlan arasmda yayinlad1g1is ve Diifiince adh dergideki
yazdarmda , ozel ve toplumsal miilkiyeti uzla,tiracak bir sosyo-ekonomik modeli savundu.
Bashca eserleri : iftimaiyyat ( 195 8) , Hukuk Sosyolojisi ( 195 8) , Le Play Mektebi ve
Prens Sabahattin
Dersleri
( 1971) (1962), iktisat Sosyolojisi Ar1smdan Sosyalizm (1965) , lrtimaiyyat
CEMAL GURSEL : {1895-1966) Tiirkiye Cumhuriyeti Dordiincii CumhurbaJkanr.
Cumhurba~kanbg1 Gorev Siiresi: 27 MAYIS 1960 - 28 MART 1966
1895 ydmda Erzurum'da dogdu. Ilk ogrenimini Ordu ilinde yapt.. Daha sonra
ogrenimini Erzincan ve istanbul'da askeri ogrenci olarak siirdiirdii.
1915-1917 ydlannda Topeu Subay1 olarak ~anakkale SavaJlarma katdd1. Filistin ve
Suriye cephesinde bulundu.
Tiirk htiklal Harbinin Ban cephesindeki biitiin sava,larma katdd1. 1929 ydmda Harp
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Akademisi'ni bitirdi . 1946 y.dmdan itibaren OrgeneraHik riitbesi dahil ~eJitli general
riitbelerinde hizmet yapt1. 19S8 y1hnda Kara Kuvvetleri Komutanhg1'na atandi, Biitiin bu
gorevleri s1rasmda mesleki bilgi ve karakteri ile ordunun , halkin sevgisini ve giivenini
kazandL

27 MayJS 1960 harekatmm lideri olarak kabul edildi. Yeniden demokratikdiizene
doniilmesinde ve 1961 Anayasas1'run hazirlanmasmda onemJi rol oynad1. Halk oyuna
sunulan ve kabul olunan bu Anayasa geregince, 10 Ekim 1961 tarihinde yapdan
se~imlerden sonra teJekkiiJ eden Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi tarafmdan Tiirkiye'nin
dordiincii CumhurbaJkant olarak se~ildi. 1966 ydmda ba1layan rahatsizhgmm devanu ve
gorevini engellemesi iizerine, Anayasa uyannca CumhurbaJkanhg1 gorevi sona erdi . 14
Eyliil 1966 tarihinde vefat etti.

iBRAHiM IIAKKI (k.s.) ( 1703-1780) Mutasavvtf. Dokuz ya,mdayken babas,yla
Siirt'e gitti ve Tillo Koyii'ndeki Kadiri $eyhi-ismail Fakirullah'a bagland1. 1735'te
Erzurum'a dondii. U~ kez hacca giden, Arabistan ve M1s1r'1 dolaJan ibrahim Hakkr
1752'de Istanbul'da Sultan 1. Mahmudun ozel izniyle saray kitaphgmdan yararland1.
$iirlerini Ilahiname ad1 altmda toplayan ibrahim Hakki, iinlii eseri Marifetname'de
~agmm Jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar pek ~ok alandaki bilgilerini
biraraya getirmeye ~al~tt ; tiim bu bilgilerle Jeriati ve tasavvufu uzlaJttrmaya rabalad1 .
ALPAY iZER : (1944-1990). Tiyatro ve sinema oyunwsu • 197l'de istanbul Belediye
Konservatuan'nm Tiyatro BoJiimii'nii bitirdi. Profesyonel olarak re~itli topluluklarda
oyunculuk ve yonetmenlik yapttktan sonra sinema ve televizyon fdmleri irin senaryolarla
ske~ler
. Canavar cafer, Devlet Kusu, Ziibiik, Umudumuz Saban, Dervi~ Bey gibi
filmlerdeyazd1
rol aldL
ESRAF KOL(:AK : (1927) Sinema oyuncusu • Sultanahmet Sanat Enstitiisii'ndeki
ogrenimini yanm b1raktt . 1944'te Attila reviisiinde dansr1 olarak rol ald1 . 1951 'de Affet
Deni Allah'IDI filmiyle sinemaya g~ti. Namus Ugruna f'dmiyle iinlendi • Bir donemin
yddizlanndan olan Kolrak, 1975'ten sonra karekter rolleriyle sinema oyunculugunu
siirdiirdii. Ba1hca fdmleri: (:'dgmlar Cehennemi, Yetim Yavndar,Kanlanyla Odediler,
Dii~man Yollan Kesti , Orgiit, Firat, Hayat Harcad1 Deni .

MEHMED SAiD PASA : (1838-1914). Sadrazam • Medrese egitimi goren Kii~iik Said
Pa~a Il. Abdiilhamit tahta riktnca mabeyn baJkatipligine ataadi • Ertesi yd vezir oldu ve
Heyet-i Ayan iiyeligine getirildi. Aym zamanda Hazine-i Hassa naz1r1yd1• l 878' de Ahmet
Hamdi PaJa kabinesinde, dahiliye naz1rbgm1iistJendi. Aym Yd Heyet-i Ayan baJkam
oldu. Ciragan Olay1'ndan sonra Bursa valiligine atand1. istanbul'a doniince, once Hazine-i
Hassa naz1n, sonra da adliye naz1n oldu . 1879'da sadrazaml1ga getirildi • Cok sayrda yeni
rii~diye ve miilkiye idadileri artird1 • Duyun-u Umumiye'yi kurdu. Memurla ilgili
iliizenlemeler yaptJ. 1912'de istifa etti. Daha sonra Sura-i Devlet ve Heyet-i Ayan
i>aJkanhklannda bulundu . Andarm1 yayunlam~tir.

)ZKAN MERT : (1944) Sair, Dil ve Tarih-Cografya Fakiiltesi'nin Sinoloji Boliimiinii
•itirdi . Ilk Jiirlerini Evrim ve Devrim dergilerinde yay1mlad1.Daha sonra r~itli
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dergilerde Jiirleri gOriilen Mert, Kuracaj!iz Her,eyi Yeniden adh kitab, yii:dinden
koVUJlurmaya uiiracb .19701erin sonunda isvei,'e yerle,ti. Ot,,ki kitaplan: Ku-lang,rlar
Kuiang,rlar, Stockholm'de Mavi Saader,Diinya (:arp,yor Yiiziime (loplu Jiirler)
SAD ULLAH P~A : (1838-1891) !,air, yazar. (:ok iyi bir Ogrenjq, gOrdii •
istanbul'daki yiiksek derece6 i:e,idi memurtuklardan sonra Bertin ve Viyana'da elrilik
yapn • n .Abdiilhamit' e ka'l1 miicadele eden •rkadaJlamun 1utuklandlgln, Ogrenince
Viyana 'da intiltar etti • Lamartine' den revirdigi Gill fiirleriyJe famnan Sadullah Pa1a,
dOneminin diizyaz, ustalarmdandU". Alcb ve ilerlemeyi savuuan , kaderci bir diinya

gorii~iine ka111 ~Ikan Ondokuzuncu Asir ~iiri iinliidiir.

ARD' SAG : (1945) Tiirk balk miizii!i sanatr1s1 ve polifikac, .1966'da baiilamacr olarak
istanbul radyosuua girdi. 1976'dan sonra bir siire Tiirk Musikisi Devlet
Konservatuan 'nda ders verdi • 1987•de SHP•den Ankara millelvekili olarak Meclis' e girdi.
GALiP KEMALi S0YLEMEZoGLU : (1873-1960) Diplomat, yazar. Galatasaray
Lisesi'ni bitirdi. DJlliJleriBakan1,t1'nda re,idi gOrevler alcbktan sonra Atina, Tahran ve
Moskova elriliklerinde bnlundu • Sevr Anla1mas1 iistiine Bir Milletin Katili ve Bir Milletin
Cilesi adlt kitaplan yazcbg, irin Damat Ferit Pa,a tarafmdan gilrevden ahncb. Daha sonra
Sadrazam Tevflk Pasa zamamnda Stockholm ve Kopenbag elfiliklerinde gOrev alan
SOylem.,,,oglu,Les Tures Demandent une Pao: Juste Prompte et Durable (Tiirkler Adil ,
Acil ve Kalre, Bir Bal"Jll istiyor.) Siyasi Dai!arr,t,m , Yok Edilmek istenen Millet, G.Kema6

Soylemezoglu'nun HatiraJan gibi kitaplar yazd1.

EROL TA~ : ( 1926)Sinema oyuneusn • illk<>kuldan sonra r°'illi iJJerde l>ll'llan Tai
1953'te Acr Giinler lilmiyle sinemaya ba1lad1. Karakter oyuncu olarak iin yapan Tai,
1965 - 1967 ve 1975 ydlarmda AntalyaFilm Festivali'nde en ba1ard1 yardunc, erkek
oyuncu sei,ildi • Susuz Yaz lihnindeki roliiyle Turizm Bakan1,g, odiilii ve Meksilm
AccapuJco Festivali Odiilii'nii alan sanatrmm filmlerinden bazdan : Geeenin Otesi, Bir
Pazan.
Millet Uyaruyor, Ana , Devlerin :lntika1DJ, isyan, Alan (iehir, Vurguocular , Diyet, Can

AIBG:T ieSAN TOKGc}z : (1888-1942)Yazar ve siyaset adanu , Miilkiye mektebini
bitinf--. ...,. l'<fifli gOrevlerde bnlundu • 1931-42 arasmda Ordu milletvekili olan
Tolq:io;, :5aTet-i Fdergisini lwrdu . Bu dergiyi,sonradan Servel,.i flinun-Uyam1 ad,
4
al-.,
romancdarmdan reviriler yapan T<>k:oz•unAvrupa'da Ne
Gontiim - M
~ BatraJan adh eserleri vard1r.
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\'.lektebi , tabiye ogretmen vekilligine atand1 . ittihat ve Terakki istanbul orgiitiiniin
mrulmasmda gorev ald1 .

2. MeJrutiyet'ten sonra Edime'de 2. Ordu 3. Firka (rumen) erkan-i harpligine
kurmaybgma) atandr , 31 Mart 1909 ayaklanmasmda Hareket Ordusu'nda gorev aldr ,
l910 Amavuduk ayaklanmasmm bastmlmasi harekatmda f&llftl. 14 Nisan 1912'de
Jioba~1hga yiikseldi. Balkan Sava~1'nda Trakya snur komiseri olarak gorev yapn , 1914'te

mymakam (yarbay) riitbesiyle Birinci Kuvve-i Seferiye komutanbgtyla iran ve otesi
iarekanyla gorevlendirildi. Bir sure sonra istanbul Kartal'da 14. Firka komutanbgma
itandi ve f;anakkale'ye gonderildi. Kerevizdere'de Fransizlar'a karJ1 iifay savasnktau
onra miralaybga (albay) yiikseldi. Oradan istanbul'da 1. Ordu erkam harbiye
1aJkanhgma,sonra Gali~a'ya gidecek ordunun ve ardmdan Mare,al Von der Goltz'un
rkan-i harbiye ba,kanbgma atanarak Irak'a gitti. 191 6'da Kutii'I Amare'yi ku,atan 18.
(olordu komutanhgma getirildi ve buray1 aldiktan sonra lrak'ta ingilizler'le ~plftl •
917'de Diyarbakir'daki 1. Kolordu komutanbgma getirildi ve Van, Bitlis, Elaziz (Elaz1g)
ephelerindeki II. Ordu komutanbgma vekalet etti. 191 8'de Enincan ve Enurum'u
:rmeniler'den ve Ruslar'dan geri ald1. Ardmdan Sarikamlf, Kars ve Giimrii kalelerini ve
:Srakilise'yi (Karakose) kllrtard1. Aym yd miralay (tiimgeneral) oldu.
Mondros Miitarekesi sirasmda sadrazam olan Ahmed izzet PaJa'mn erkan-r
arbiye-i umumiye reisligi (genelkurmay ba,kanhg1) onerisini kabul etmeyerek
nadolu'da gorev almak istedi. Once Tekirdag'daki 14. Kolordu komutanhgma, ardmdan
ll Enurum'daki 15. Kolordu komutanhgma atanmasm1 saglayarakNisan 19l 9'da goreve
1tflad1. Haz1rbklar1yapilan Enurum Kongresi'nin toplanmasmda onemli rol oyoadL
:urtlllllfSava,1'nda Edime milletvekilligive Dogu cephesi komutanhg1yapn,
rmeniler'in eline geeen Sarikamlf, Kars ve Giimrii kalelerini geri alarak 15 Kasun
>20'de Ermeni ordusunu kesin olarak yendi. Enneni hiikiimetiyle Ankara hiikiimeti
Ima Giimrii Ant1a,mas1'mimzalad1. Kars'm almmasiyla ferildige (korgeneral) yiikseldi.
11S - Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Kafkasya hiikiimetleriyle Kars AntlaJmas1
•rii,melerini yiiriittii • Kurhdnf Sava,1'nm bitiminden sonra 1. Ordu miife~ligine
andi, 1923'te istanbul milletvekilioldu. 1924'te, TBMM'deki Dorder Grubu'nu
istekledi• Ardmdan askerlikten ayrdarak Halk F1rkas1'ndan istifa etti • 17 Kasim
f24'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet F1rkas1'mnba,kanbgma sefildi . Parti 3
llZiran1925'te Seyb Sait ayaklanmas, nedeniyle kapahld1 • Karabekir , Mustafa Kemal
tfa'ya kaq1 yapdan hmir suikasti ile ilgili goriilerek bazr partililerle birlikte
rglland1ysada beraat etti • Siyasi ya,amma on iki ytlbk aradan sonra ~ 6 Ocak 1 939'da
taobul milletvekiliolarak devam etti .1946'da TBMM ba,kanbgma sefildi ve bu gorevde
m oldii.

,ERLERi : S1rp Bulgar Seferi 1881 , 1911 ; Ermeni Mezalimi , 1918 ; istiklal
trbiniizin Esaslar1, 1933 ; italya-Habe~ 1935 ; Cihan Harbine Neden Girdik ? Nasti
rdik? Nasd Idare Ettik? 2 cilt 1936-1937; Enincan ve Enurum'un Kurhdu~u 1939;
iklal Harbimiz (o.s.) 1960 ;- istiklal Harbimizde Enver Pasa ve ittihad ve Terakki Erkam,
i.) 1967; ittihad ve Terakki Cemiyeti 1896-1909(o.s.) 1982.
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