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Posof, eskiden beri bir ilim ve irfan ocağıdır. 
Buradan birçok din bilgini hoca, şâir, âşık ve ehli-
dil kişiler yetişmiştir. Bunlardan biri de kendisin-
den bahsedeceğimiz Müderris İbrahim Efendi’dir.  

İbrahim Efendi, Posof’un Osmanlı döneminde 
dünyaya gelmiş, Çarlık Rusya’sı yıllarında yetiş-
miş ve Türkiye’nin Cumhuriyet dönemini görmüş 
bir kişidir. Hayatı, Posof halkının ihyası için çalış-
makla geçmiştir. İlmî şöhreti ve hizmetiyle Posof 
ve Ahıska yöresinin önde gelen kâmil insanları 
arasında gösterilmiştir. 

İbrahim Efendi, Posof ilçe merkezinde Muti-
gil sülalesine mensup bir ailedendir. Bu ailenin 
ataları, bugün Gürcistan sınırları içerisinde kalan 
Ahıska’nın Rabat mahallesinden gelerek Posof 
merkezi Duğur’a yerleşmiştir.1 

Müderris İbrahim Efendi, nüfus kayıtların-
dan edindiğimiz bilgilere göre H. 1285/ M. 1869 
yılında Posof ilçe merkezi Duğur’da doğmuştur. 
Bir çiftçi ailesi olan Mustafa Efendi ile Cevahir 
Hanım’ın çocuğudur. Duğur, Ahıska ve İstan-
bul medreselerinde okumuştur. İcazetnamesini,            
1 Cemaziyelevvel sene 1330 cuma (18 Nisan 1912) 
günü Posof “Duğur Karyesi Camii Şerifi”nden al-
mıştır. Bu icazetnamenin altında şu imzalar bu-
lunmaktadır: Duğur İmamı Mehmed Tevfik, Cil-
vanalı Mehmed Süleyman, Duğurlu Hacı Haşim, 
Duğurlu Süleyman, Mehmed Meded, Sayholu 
Mahmud, Sulesli(?) Mehmed Tevfik, Sancak İma-
mı Yusuf Ziya. 

Ğınıyalı Tevfik Hoca, Arileli Mehmet Şevki 
Hoca, Mereli Hamza Hoca, Allı Recep Hoca, Ba-
narhevli Vehbi Hoca ile hemen hemen aynı dö-
nemde medrese eğitimi görmüşlerdir. İbrahim 
Efendi İstanbul’da da okumuş, bilgisini artırmış ve 
bu hocalar tarafından üstat olarak kabul edilmiştir. 

İbrahim Efendi, 25 yıl boyunca İslâmî ilimlerin 
fıkıh, hadis, kelam ve siyer gibi dallarında tah-
sil görmüş, ayrıca tasavvuf terbiyesi de almıştır. 
Uzun yıllar Posof Merkez Camii’nde, farklı za-
manlarda Ahıska’nın Aspinza ilçesine bağlı Ota ve 
Kerzemet2 köylerinde imamlık yapmıştır. O sırada 
1  Fehmi Bayraktaroğlu, Her Yönüyle Posof, Hürriyet Matbaası, İzmir 1998, s. 46.
2  Çıldır ilçesinin Baltalı (Tatalet) köyüne sınır olan Kerzemet köyü, 1944 sürgün 

yeğeni Ziya Efendi de yanında müezzinlik etmiş-
tir. Onun Ota köyüne gidişini ise yerel araştır-
macı Hükümdar Ricaloğlu şöyle anlatmaktadır:3 
“Müderris Efendi, Posof Merkez Camii’nin önünde 
otururken, Âşık Yusuf Zülâlî ile ağabeyi Fatih Med-
resesi müderrislerinden Hasan Efendi, yanına geliyor. 
İstanbul’dan Posof’a yeni gelmişler. Hasan Efendi, 
Hocaefendi’yle bir konu üzerinde konuşuyorlar. Tar-
tışılan bir hususta Hasan Efendi yanlış bir iddiada 
bulunuyor. İbrahim Hocaefendi, o iddianın doğru ol-
madığını belirtse de, Hasan Efendi’yi ikna edemiyor. 
Bunun üzerine İbrahim Hocaefendi, sözünü ettikleri 
bu konuyla ilgili Nikor Mehmet Efendi’de bir kitabın 
olduğunu söylüyor.4 Beraber gidip o kitaba bakıyorlar. 
Hasan Efendi, o sayfaları okuduktan sonra İbrahim 
Hoca kitabı alıp onun başına vuruyor. İbrahim Efendi, 
Hasan Efendi ile kardeşinin Posof beyleri ile olan yakın 
ilişkilerini bildiği için telaşa düşüyor.” 

Bundan sonrasını emekli imam Lâçin Bilgi 
şöyle anlatıyor: “İbrahim Efendi ile Hasan Efendi’nin 
münakaşası Posof Beyi’ne intikal ediyor. Bey, ertesi 

sonrasında kimsenin yaşamadığı bir yer haline gelmiştir.
3  Posof ilçe merkezi ahalisinden olup ilçemiz üzerine yapmış olduğu araştırma ve 

derlemeleriyle bilinen Hükümdar Ricaloğlu (1940 d.), babası Şevket Bozyiğit 
(1905-1988)’ten dinlediği bilgileri bize aktarmıştır. Kendisine teşekkür ederim.

4  İlçe merkezinden Nikor Mehmet Efendi, yerlerini Uğurca (Yukarı Cacun) kö-
yünden gelme Mevlüt Çavuşgil ailesine satarak, Konya’nın Ilgın ilçesine yerleş-
miştir. Posof’ta sülalesinden kimse bulunmamaktadır.
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gün sabah namazında camiye iki tane adamını gönde-
rerek, hocayı orada vurmalarını emrediyor. Bu adamlar 
Hocaefendi’yi tanıyıp, sevmelerinden dolayı ona zarar 
vermiyor; kimseye duyurmadan hemen kaçmasını isti-
yorlar. O da Duğur’dan ayrılarak Ota köyüne gidiyor. 
Yedi yıl orada imamlık yapıyor.” 

Aradan yedi yıl geçtikten sonra Posoflular, San-
cak Beyi olan Ahmet Bey’den İbrahim Efendi’yi 
Duğur’a getirmeleri için izin istiyorlar. Bu isteği 
kabul eden Sancak Beyi, İbrahim Efendi’nin aile-
sinden üç tane de manda alarak, gelmesine müsa-
ade ediyor.5 

İbrahim Efendi, Rus istilâsı döneminde 1879 
yılında açılan Posof Molla Mektebinde (Medrese) 
müderrislik etmiş, bu görevde 15 yıl kalmıştır.6 
Cumhuriyet döneminde R. 17 Kânunusani 1340/ 
M. 17 Ocak 1924 tarihinde Diyanet İşleri Reisli-
ğince Posof Vaizliğine tayin edilmiştir. 1 Şubat 
1924 tarihinde başladığı bu görevi, on yıldan fazla 
sürmüştür. 65 yaşında iken yaş haddinden dola-
yı 13 Temmuz 1934 tarihinde 264 lira ikramiye ile 
emekliye ayrılmıştır.7 Bu arada gönüllü olarak hiz-
metlerine devam etmiştir. Bir süre de Posof’un As-
makonak (Sanhuliye) köyünde imamlık yapmıştır.   

Cumhuriyet dönemi Posof’un ilk ilçe müftüsü 
olan Müftü Tevfik Bilican Hocaefendi,8 1948 yılın-
da birçok hemşehrisi gibi Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine 
muhacir olmuş ve orada da müftülük yapmıştır.9 
Tevfik Hoca’dan boşalan makama, 11 Nisan 1949 
tarihinde İbrahim Efendi tayin edilmiştir. Bu gö-
revi, 15 Nisan 1953 tarihine yani vefatına kadar 
devam etmiştir.10 

İbrahim Efendi, ilk evliliğini Ahıska’nın Kılde 
köyünden Süleyman Efendi ile Hava Hanım’ın 
kızları Saadet Hanım (1874-1943) ile yapmış; bu 
evlilikten oğlu Mehmet (1915 d.) ve kızı Fatma 
(1916 d.) olmuştur. İkinci evliliğini imamlık yaptı-
ğı Ota köyünden yapmıştır. Köy eşrafından Arslan 
Efendi ile Satut Hanım’ın kızları olan Leyla Ha-
nım (1901-1966)’la evlenmiş, bu evlilikten de Şem-
settin (1916 d.), Alaattin (1920-1980), Hayrettin  
5  İbrahim Efendi’nin kardeşinin torunu olup Hocaefendi’nin hayatı hakkında ken-

disine de danıştığımız 91 yaşındaki Nuri Orakçı, babasından edindiği bilgiye 
göre Sancak Beyi, aileden üç manda alarak olayın üstünü kapatmıştır. 

6 Yunus Zeyrek, Posof’un Çizgileri, Kozan Ofset, Ankara 2004, s. 29. 
7 İbrahim Efendi’nin görevle ilgili bilgilerini, Diyanet İşleri Başkanlığı arşivinde 

bulunan 1923-1861 No’lu sicil dosyasından temin ettik. Bu hususta bize yardım-
cı olan Posof-Yeniköylü hemşehrimiz Diyanet İşleri Başkanlığı merkez müftüle-
rinden Yalçın Topçu Hocaefendi’ye çok teşekkür ederim.  

8 Müftü Tevfik Bilican Hocaefendi, Posof’un Özbaşı (Ğınıya) köyünden olup 
1876 yılında bu köyde dünyaya gelmiştir. 15 Haziran 1921-28 Ekim 1948 tarih-
leri arasında Posof Müftülüğü, 28 Kasım 1948-28 Mart 1960 tarihleri arasında 
da Eleşkirt müftülüğü yapmıştır.  

9 Hasan Demirbağ ve diğ.,  Kuruluşundan Bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilat Albümü 1924-2009, Cilt II, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 
2009, s. 57.

10 Kars İli Müftüler Albümü (1921-1991), Kars Valiliği İl Müftülüğü Yayınları, 
Kars 1991, s. 57. 

(1921-1963) adlarında üç oğlu ve Rukiye (1925-
1934) adlı bir kızı dünyaya gelmiştir.11 

Posof’ta gelinlerin, genellikle geldikleri köye 
nisbetle anılmasından dolayı İbrahim Efendi’nin 
eşlerine de Kıldeli Yenge, Otalı Yenge şeklinde hi-
tap edilirmiş. Hatta aile yakınları ve yörede onları 
tanıyan şahıslar, bu hanımların gerçek isimlerini 
bilmediklerini belirtmişlerdir. 

Posof halkına uzun yıllar müderris, vaiz ve 
müftü olarak hizmet etmiş olan İbrahim Efendi, 
ileri görüşlü olup hakkında birçok menkıbe de 
anlatılır. Bunlardan birini Ergüder Seyhan şöyle 
anlatıyor:12 “Bir Cuma namazı sonrası, caminin av-
lusunda oturan büyüklerimiz, kendi aralarında aya 
gidileceğinden, insanların aya ayak basacağından söz 
ediyorlar; bunun gerçek olup olamayacağını tartışıyor-
lardı. İçlerinden biri Müderris Hoca’ya, ‘Hocam, aya 
gidileceğini söylüyorlar. Siz ne dersiniz?’ dedi. O da, 
kendinden emin bir şekilde aya gidileceğini söyleyerek, 
bunun mümkün olduğunu belirtmişti.” 

11 18 Mayıs 2015 tarihinde Posof İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan İbrahim  
 Yüksel’e ait Nüfus kayıt örneğindeki bilgilerden.

12  Posof ilçe merkezinden olup kuyumculuk ve gümüş kemer ustalığı yapan  
 Ergüder Seyhan ile 21 Mayıs 2015 tarihli görüşmemizde almış olduğumuz  
 notlardan. 

İcazetname (İbrahim Yüksel)
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Hükümdar Ricaloğlu: “İbrahim Hoca, bir gün 
namaz vaktini beklemek için cemaatle birlikte caminin 
önünde duruyor. Tüccar Mevlüt Efendi de İstanbul’a 
gitmiş, alışverişini yaparak Posof’a dönmüş. Halk ona 
İstanbul’u soruyor, meraklarını gidermeye çalışıyor-
muş. Mevlüt Efendi, şaştığı bir olayı anlatıyor. Mal al-
dığı Ermeni Tüccar İvan Efendi, bunu gece bir yere gö-
türüyor. Kadınların hayâdan yoksun bir vaziyette orada 
oynadığını gösteriyor. Posoflular bu manzaraya çok şa-
şıyor. İslâm memleketinde bunun olmaması gerektiğini 
kendi aralarında konuşuyorlar. İbrahim Hoca, cemaatin 
arka tarafında duruyor, hem de onları dinliyormuş. 
Diyor ki, ‘Hiç bağırıp, çağırmayın. O, bir gün olacak 
ki herkesin evinde oynayacak.’ Sonra da caminin içeri-
sine giriyor. Millet duruma şaşırarak, Hocaefendi’nin 
ne demek istediğini anlamaya çalışıyor. Oysaki İbrahim 
Hoca, bugünkü televizyonun işaretini vermişti.”

Manevî kemâlatından dolayı devlet erkânı ve 
toplum tarafından daima saygı görmüş olan İbra-
him Efendi, doğru sözlü bir kişi olup yalan ve hile 
bilmez tertemiz bir Müslüman olarak örnek bir ha-
yat yaşamıştır. Kız kardeşi Safiye Hanım’ın torun-
larından olan emekli eğitimci Hanifi Işık, onun hak-
kında şunları söylemektedir: “İbrahim Efendi, orta 
boylu, mavi gözlü, ehli dil, bilgili ve kültür hazinesi çok 
geniş biri olup sözünü esirgemeyen, bildiği gerçeklerden 
vazgeçmeyen, doğru bildiği yolda yürüyen ve insanların 
da o yolda yürümesini isteyen bir din âlimidir.”13 

Emekli imam Lâçin Bilgi de 
onun için, “İbrahim Hoca, bu yüz-
yılın âlimidir. Onun gibi bir âlim bu 
yüzyılın içerisinde dünyaya gelme-
miştir.” demektedir.14 

İbrahim Efendi, büyük şe-
hirlere ve önemli kültür mer-
kezlerine uzak olan bir coğraf-
yada yaşamasına rağmen geniş 
bir kütüphaneye sahip olduğu 
bilinmektedir. Bu konuyla ilgi-
li kendisine danıştığımız Nuri 
Orakçı şunları söylemektedir: 
“Dedem İbrahim Efendi’nin evine 
gittiğim zaman onu sürekli okur 
hâlde bulurdum. Çok zengin ve 
önemli eserlerin yer aldığı kitap-
lığı vardı. Dip odasının bir tara-
fı tamamen kitaplıktı. Kitap okur, 
bilhassa Kur’an-ı Kerim’i elinden 
düşürmezdi. Çoğu kez onu okurken  
13  İbrahim Efendi’nin kız kardeşi Safiye Hanım’ın kızı Gülümpaşa Hanım’ın oğlu  

 Hanifi Işık’tan 17 Ekim 2014 tarihinde aldığımız bilgiler. 
14  Posof’un Kalkankaya (Petoban) köyünde dünyaya gelen 1937 doğumlu Lâçin  

 Bilgi Hocaefendi, Posof Merkez Camii’nin 20 yıl imamlığını, 14 yıl da  
 müezzinliğini yapmış, birçok talebe okutmuştur. Kendisi ilk hutbesini 13-14 
 yaşlarında iken Müderris İbrahim Efendi’nin teşvikiyle okuduğunu söylemektedir.

ağladığına şahit olmuşumdur. Hem okur, hem ağlardı. 
Kitaplarının akıbeti ne oldu bilmiyorum.”

İbrahim Efendi’nin arkasında namaz kılmış, 
onun doyulmaz sohbetlerine iştirak etmiş olan-
lar, onun önemli bir İslâm âlimi olduğunu söy-
lemektedirler. “Bizim kuşağın yetişmesinde büyük 
emeği olmuştur.” diyen 90 yaşındaki Metin Sayılır, 
onunla ilgili şunları söylemektedir: “Müftü olması-
na rağmen Merkez Camii’nde imam dururdu. Arslan 
(Aygün) Hoca da gönüllü olarak müezzinliğini yapar-
dı.15 Cuma günleri namazdan önce vaaz verir, güzel 
sohbetler ederdi. Çocuk okutur, onların güzel ahlâkla 
donanmasını isterdi. O büyük bir âlimdi, insanların 
ilim-irfan sahibi olması gerektiğini söylerdi.” 

Çocukluk yıllarında onu görenlerden Yaşar 
Çaycı diyor ki, “Müderris Hocanın, vaazlarına ilgi 
çok olurdu. O vaazına başladığı zaman kahvehanelerde 
adam kalmazdı. Herkes onu dinlemeye gider, onu dik-
katle takip ederdi. Ramazan aylarında öğleden sonra 
sohbetleri olur, teravih namazı sonrasında da Kur’an-ı 
Kerim okurdu. Oldukça bilgili, çok okumuş bir zattı.”

İbrahim Efendi’ye, 1934 yılında çıkarılan So-
yadı Kanunu’yla, Posof Nüfus Memuru olan Bi-
nali Uğurlu16 tarafından “yücel, başarı kazan, ilerle” 
anlamına gelen “Yüksel” soyadı teklif edilmiş, o 
da bunu kabul etmiştir. Mensubu olduğu Mutigil 
sülalesinin diğer fertleri ise Orakçı, Öztürk ve Yıl-

dırım gibi soyadlarını almışlar-
dır. İbrahim Efendi’nin ordu 
mensubu olan oğlu Şemsettin 
Bey ise, 26 Şubat 1945 tarihin-
de soyadını değiştirerek Berköz 
yaptırmıştır. 

84 yıl ömür süren Müderris 
İbrahim Efendi, 17 Nisan 1953 
tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuşmuştur. Posof Merkez 
Camii imamlarından olan 
Arslan Aygün Hocaefendi’nin 
kıldırdığı cenaze namazının 
ardından, büyük bir kalaba-
lık eşliğinde cami hazîresine 
defnedilmiştir. Ömrünü Allah 
yoluna adamış, gönüllerde 
taht kurmuş olan Müderris 
İbrahim Hocaefendi’yi rah-
metle anıyoruz. Ruhu şâd  
olsun! 

15  Posof ilçe merkezinden olan Arslan Hocaefendi (1881-1957), Ecel İlyasgil/ 
  Hacı İlyasgil sülalesinden Mehmet Ali Efendi’nin oğludur. Uzun yıllar Merkez  
  Camii’nde gönüllü imamlık ve müezzinlik yapmıştır.

16  Ahıska’nın Hırtız kasabasından olan Binali Uğurlu, Posof’ta önce Tahrirat  
 Kâtibi, sonra da 13 yıl Nüfus memurluğu yapmıştır. Bkz. Yunus Zeyrek, “Al  
  Bayrağa Veda “Xırtızlı Binali Uğurlu’nun Hatıraları”, Bizim Ahıska Dergisi,  
  Sayı 22, Bahar 2011, s. 3-6.
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