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Artvin-Murgullu İmamzade Edip Dinç (1885-
1963), dört arkadaşıyla birlikte Batum Mebusu 
olarak Büyük Millet Meclisi’nin birinci döneminde 
görev yapmış çok faal üyelerden biridir. Hatırların-
dan ve bize intikal eden diğer belge ve notlarından 
anlıyoruz ki o sadece Meclis’te değil hayatının he-
men her safhasında aktif bir kişi olarak yaşamıştır. 
Daha önce 1918, 1921 ve 1922 yıllarına ait günlük-
leri ile bazı hatıralarını Bizim Ahıska’da neşret-
miştik. Edip Beğ’in kaleminden çıkan belgelerden, 
o hercümerç yıllarında onun Türk vatanı için ne 
kadar fedakârâne bir faaliyet içinde 
bulunduğunu anlıyoruz. Bunun ör-
neklerinden biri de aşağıda vereceği-
miz hatıra sayfalarıdır. 

Edip Beğ’in bu hatıra notlarını as-
lına dokunmadan ve anlamına halel 
getirmeden redakte ederek veriyoruz. 
Parantez ve dipnot açıklamaları bize 
aittir. Şimdi söz onun:

Mebus Olmadan Evvelki Faaliyet 
ve Hizmetim Muhtasaran

322 (1907)’de Genç Türklerin İran’a 
gönderdikleri Ömer Naci merhum iki 
ay kadar Batum’da kaldığı zamanlar-
da onunla tanıştım.1 İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ne tahlifen (yemin ederek) 
kabul edilmiştim.2 Bu tarihten İstiklâl 
Harbi’ne kadar geçen müddet zarfın-
da İttihat ve Terakki Cemiyeti (üyesi 
olarak) hiç hata etmeden yaptığım hizmetleri yaz-
mayacağım. Paris’te neşredilmekte bulunan Şura-
yı Ümmet gazetesinin on beş nüshasına aboneydim. 
Gazeteleri Batum ve havalisiyle Ahıska, Kars ve 
Ardahan’daki İslâm gençlerinin okuryazarlarına 
1 Ömer Naci (İstanbul, 1878-Kerkük, 1916), Harbiye Mektebi 

mezunlarından bir subay olup İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
İdare Hey’eti üyelerindendi. Çok etkileyici hatipliği ile meş-
hurdu. Meşrutiyet döneminde Kırklareli mebusu olmuş, 
Teşkilât-ı Mahsusa’da görev almıştır. Gönüllü olarak Balkan 
ve Trablusgarp savaşları, Kafkas cephesi ve İran’da bulunmuş, 
Kerkük’te bulunduğu sırada tifüsten vefat etmiştir.

2 İttihat ve Terakki Cemiyeti/Fırkası: Sultan Abdülhamid II zama-
nında, 1889 yılında Askerî Tıbbiye öğrencileri tarafından bir cemiyet 
olarak kurulmuş, II. Meşrutiyet’ten sonra bir fırka (parti) hâlini almış 
fikrî ve siyasî bir harekettir. İttihat ve Terakki Partisi, Birinci Dünya 
Savaşı sonrası imparatorluğun dağılmasıyla faaliyetine son vermiştir 
(1918). 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden sonra li-
derleri yurt dışına çıkmış olsa da onun milliyetçi ruhunu taşıyan kad-
ro, Millî İstiklâl Savaşı’nı kazanarak bugünkü Türkiye’yi kurmuştur.

taksim ediyordum. Her sene az çok iane biriktirip 
gönderiyordum. Meşrutiyet’e kadar devam ettim. 
Sonra İstanbul gazetelerine abone olarak İttihat 
hükûmeti lehine halkı tenvir ediyordum. 

325 (1910) Mart hadisesinden sonra Batum, Tif-
lis, Bakü ve Kars’ta Müslümanlara propaganda 
yapmak üzere Binbaşı Arif Beğ ve İdadi Mektebi 
müdürlerinden Celâl Beğ isminde iki kişi Batum’da 
bir tiyatro kumpanyası teşkil ederek beş İslâm er-
keği ile iki Ermeni kızından mürekkep artistlerle 
arzu ettikleri şekilde piyesler yazıp tiyatro oy-

natmakta ve İttihatçıların gâvurlarla 
teşrik-i mesai eylediklerini ve satıldık-
larını teşhir eylemek üzere kurdukları 
rolün ilk tecrübesini Murgul’da yapmak 
üzere Murgul’a geldiler. Orada bulanan 
üç binden fazla Türk amelesini ve yerli 
Türkleri zehirlemek istemişlerdi. Gel-
dikleri günün ferdası gecesinde bunla-
ra bir ziyafet vererek fevkalâde sarhoş 
eyledikten sonra İttihatçılar ve İttihat 
hükûmeti aleyhindeki bütün fikirlerini 
alenen izhar eylediler. Ferdası sabah 
bunların maiyetinde olan artistleri ay-
rıca bir yere çağırıp bu iki kişiden ay-
rıldıkları takdirde kendilerine yardım 
edeceğimi aksi takdirde bir tek bilet sat-
tırmayacağımızı o zamana kadar kazan-
dığım arkadaşlarımla teklif eyledim. Ve 
bunları ikna ederek Arif ve Celal Beğleri 

kendilerine ihtar suretiyle oradan uzaklaştırdım.   
Balkan Muharebesi’nde Batum’da tütün fab-

rikatörü Sürmeneli bir Rum Yunanistan’a 3.000 
ruble iane gönderdiğinden dolayı İslâm arasın-
da yaptığım propaganda sayesinde ve iki ay zar-
fında Bünyatoğlu’nun tütün ve sigarasını bir tek 
Müslüman içmedi. Nihayet Şehbenderhanemiz va-
sıtasıyla 6.000 ruble de Türkiye’ye iane göndermek 
suretiyle boykotu kaldırdık. 

Batum havalisinde Gürcülerin (Bu kelime Ba-
tum havalisinde kâmilen Hristiyanlara aittir) dok-
tor, dava vekili ve mârifte muhtelif mevkileri işgal 
eden on sekiz misyoneri vardı. Buralarda Gürcü 
milliyetçiliğini uyandırmak ve sonra Hristiyanlığı 
kabul ettirmek gayesiyle çalışıyorlardı. Bu misyo-
nerler arasında en faal ve mümtaz mevki sahibi 
olanlar Batum vilâyeti Mârif Müdürü Maçadaryan,  

Ömer Naci.
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Batum’da Dava Vekili Kınyaz Arçel Abaşidze, 
Artvin’de Millet Doktoru Kınyaz Eristav ve Millet 
Mektebi Müdürüydü. 

Bu Doktor Eristav, Artvin sancağı dâhilinde 
hemen hiç durmadan iki sene at üstünde köyleri 
dolaşarak, meccanen hastaları muayene ve mec-
canen ilâç tevzii suretiyle halkın adeta velinime-
ti mesabesinde bulunuyordu. Bu suretle o kadar 
halka hulûl etti ve halkı kendisine bend eyledi ki 
bir sözü iki olmamağa başlamıştı. Bu nüfuzdan 
istifade ederek hemen memleketin birçok eşrafı-
nı iğfal ve ikna edip bir Gürcü mektebi açtırmak 
içün mazbata toplayarak Tiflis’teki Umumi Vali-
ye göndermişti. En nihayet Gürcü Milliyetçiler 
Cemiyeti’nin taahhüt eylediği üç muallim maaşıy-
la Murgul’un fabrika bulunduğu mahalde Gürcü-
ce iki ve din dersleri hocası olarak üç Arapça mu-
allimi olan bir iptidai mektep açılmasına mü-
saade verildiğine vakıf olur olmaz Artvin’e 
koştum. O zaman mutasarrıf bulunan 
Rusyalı Almanlardan Şimerling ile gö-
rüştüm.

Bir Gürcü doktorunun iki sene 
zarfında milleti Gürcüleştirmeye 
muvaffakiyet temin ettiği ve otuz 
seneden beri başımızda bulunan 
Rus büyük memurları lâkayt bu-
lundukları ve bizi Ruslaştırmak, 
Rus medeniyetiyle medenileştir-
mek pek kolay olduğu hâlde böy-
le bir teşebbüs bulunmadığından 
bahsettim. Bu sözleri dinleyen muta-
sarrıf, ne yapabileceğini sordu. Ben de 
Murgul’da açılması istenilen mektebin 
Gürcüce değil Rusça ve Türkçe olmasını te-
min etmek ve bu usulü bütün mühim merkezlere 
teşmil etmek lâzım geldiğini söyledim. O zaman 
mutasarrıf cevaben, “Rus kanunları köylerde ipti-
dai mektep binasının hükûmet tarafından yapılma-
sına müsaade etmez. Ahaliye de mektep yapmak için 
cebir kullanılamaz. Murgul 500 hanedir, beşer manat 
vermezler mi? Sen ahalinin mektep binası yapmasını 
temin edersen derhal Rusça ve Türkçe resmî mektep 
açarım. ” dedi. 

O sırada Artvin sancağında bilhassa Artvin 
merkez kazasında fevkalâde ilerleyen kan dava-
larının önüne geçmek teşebbüsüyle Tiflis’ten bir 
salahiyet almıştık. Kan davasıyla birbirine muğber 
olanları barıştırmak ve eşkıyaların istimân eyleme-
si (aman dilemesi) veyahut bir daha bu havalinin 
civarında bulunmamak üzere eşkıyaların hicreti ve 
Rusya’da kalanların samimi olarak barışmaları hu-
susunda istişareler yapıyordu. Bu fırsattan istifade 

için barıştırma işlerine ilk Murgul’dan başlamak ve 
Murgul’a geldiğinde bütün kaza mülhakatı eşrafları  
dahi beraber bulunacakları program dâhilinde ol-
duğuna göre bu eşraf huzurunda bütün Murgul 
ahalisine hitaben ve bana müteveccih olarak soru-
lacak suallere verilecek cevaplar tespit edildi. 

On gün sonra otuz küsur ağa, efendi, bey bu-
lunduğu halde Murgul’a geldi. Beş gün zarfında 
Murgul’daki küskünleri barıştırdı. Eşkıyalar teslim 
oldu. Netice-i muhakemeye kadar kefaletle serbest 
bırakıldı. Sonunda bütün halkı bir araya getirerek 
sordu: “Ey ahali, bir cemiyetin maaşlarını temin edece-
ği ümidiyle açmak istediğiniz Gürcüce mektebi okusanız 
bile ne fayda ümit ediyorsunuz?”

Ben de cevaben, “Rusça-Türkçe mektep açarsanız 
daha memnun kalırız.” dedim. 

“Murgul, fakirlerden başka 500 haneden fazla. Be-
şer ruble verseniz bir mektep binası yapılır; ben 

de size Rusça ve Türkçe muallimi verdiririm.” 
dedi. 

Cevaben, “Hane var ki beş kapek 
vermez. Hane var ki 200 manat verir.” 
dedim. 

“İki yüz manatı kim verir?” diye 
sorunca, “Birinci ben veririm!” de-
dim. Şapkasını açtı ve uzattı. İki 
yüz manatı verdim. Bu kere Mur-
gul eşrafına birer birer şapkasını 
uzatarak, “Daha kim verecek? Para-
sı bulunmayan verebileceğini yazdır-

sın.” dedi. Orada mutasarrıfa karşı 
birbiriyle rekabet ederek 3.000 rub-

le para toplandı. Mektep binası için 
şirketten bir mühendis aldı. Derhal plân 

yapıldı. Mektep binasına marangozluk 
ve çilingirlik sanatı dairesi de ilâve edildi; 4.800 
liraya bina ihale edildi. Bina yapılırken mütebaki 
para dahi temin edilmişti. Türkçe muallimimiz, 
sıhhî mazeretinden dolayı Harbiye Mektebinin 
son sınıfından ayrılmış Süleyman Efendi isminde 
Murgullu bir zat idi. 

Doktor Eristav bunun için bana bir iş ararken 
bir kış günü Artvin’de ifadeleri alınmak üzere tev-
kif edilen Türk teb’asından iki eşkıya bulundukları 
tevkifhanenin duvarını dışarıdan deldirmek su-
retiyle firar eylemişlerdi. Bundan muğber olarak 
bana siyasî bir suçla iftira ederek beni buradan 
kaçırmak arzusunda olduğundan, zaman zaman 
mutasarrıfa tezviratta bulunmuş. Mutasarrıf vazi-
yeti anlayarak doktoru Artvin’den uzaklaştırdı. Bu 
suretle bu havali bu müthiş Gürcü’nün propagan-
dasından kurtulmuş oldu. 

330 (1914)’da Büyük Harb’in bidayetinde öteden  

Avni Paşa.
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beri tanıştığımız Hopa Hudut Tabur Kumandanı 
merhum İbrahim Beğ’in Teşkilât-ı Mahsusa3 Rei-
si olan Rıza Beğ’e olan teveccühüyle bana verilen 
vazifeleri fazlasıyla yaptım. Her postada emre-
dilen vazifeleri ifa etmekle kalmayarak Teşkilât-ı 
Mahsusa’nın Batum’a gönderdikleri ve itimat et-
tikleri casusların, aynı zamanda Türkler aleyhinde 
ihbaratta bulunduklarını ve Alman olan Mozel ile 
Şimit’in ikamet ettikleri ve birçok süvari, tüfek ve-
sairenin bulunduğu haneyi Ruslar hesabına Mozel 
ve arkadaşlarıyla birlikte yaktırmayı taahhüt eyle-
diklerini raporla bildirmiştim. Posta vazifesini ya-
pan neferler evrakı akşamdan ulaştıramamış ve o 
gece bina yanmış. Mozel ile arkadaşları kendilerini 
güç kurtarmışlardı.4 

334 (1918)’te Batum’da teşkil ettiğimiz Cemiyet-i 
İslâmiye’de, keza 336 (1920)’da Ankara’ya mebus 
gönderme emrini aldığım zaman beş gün kapı kapı 
dolaştım. Teklif ettiğim namuslu münevverlerden 
kimseyi bırakmadım. Hiç de kolay olmadı. Arka-
daşlar Ankara’ya benimle birlikte geleceklerini 
söylediler ve yola çıktık. 

Trabzon’da vali merhum Hamid Beğ’in5, “Nere-
ye gidiyorsunuz? Bizim sizi kurtarmağa vaktimiz yok! 
Gürcülerle uyuşup başınızın çaresine bakın!” demesi 
arkadaşları adamakıllı ürküttü. Hatta Samsun’da 
Avni Paşa’nın6 biraderi Ahmet Beğ’le görüşmüşler; 
Ankara’ya gitmeden sarfınazar etmek istediler.7 
Şefik Avni Beğ’in8 yanına götürüp onun sözleri-
3 Teşkilât-ı Mahsusa: İttihat ve Terakki iktidarında Enver Paşa’ya 

bağlı olarak kurulmuş bir istihbarat kuruluşudur.  Önemli 
başkanları Eşref Kuşçubaşı, Süleyman Askerî ve Hüsamettin 
Ertürk’tür.

4 Bazı kaynaklarda bu adamın Almanya’nın Kafkasya özel ajanı 
olduğu kayıtlıdır. 

5 Hamid Bey (Rodos 1878- İstanbul 1928): 1920 yılı başlarında 
Trabzon Valiliğine atanmış ve aynı zamanda TBMM’nin birinci 
döneminde Trabzon milletvekili olmuştur. Diğer bazı illerde de 
valilik yapmıştır. Trabzon’da 1926’da çıkardığı “İstikbâl” gazete-
sinde çıkan bir yazısından dolayı yargılanmış ve beraat etmiştir.

6 Ahmed Avni Paşa (Batum, 1878-1934, Kahire): Askerlikten gelen 
bir aileye mensuptur. 1895 yılında Harbiye’den mezun olmuş ve 
Yunan Harbi’ne katılmıştır. Damat Ferit kabinesinde bakanlık 
yapmıştır. Son görevi son Padişah Vahdettin’in Başyaverliği idi. 
İstiklâl Savaşı’ndan sonra 1924’te çıkarılan bir kanunla 150’likler 
listesinde yer almış ve yurt dışına gönderilmiştir. 

7 Bu ifadelerden, Saray’la akrabalığı bulunan ve Padişahın Başya-
veri olan Ahmet Avni Paşa’nın Ankara’ya yani Millî Mücadele’ye 
muhalif olduğu ve kardeşinin de Batum mebuslarının Ankara’ya 
gitmelerine karşı fikir beyan ettiği anlaşılmaktadır. Zira Mustafa 
Kemal Paşa Avni Paşa’yı Anadolu’ya davet ettiği hâlde o, “Siya-
sete karışmamak” gerekçesiyle bu davete icabet etmemiştir. 

8 Şefik Avni (Özüdoğru)/(Samsun, 1886-1960): Hüseyin Avni 
Bey’in oğludur. Harbiye’den mezun olduktan sonra Almanya’da 
da eğitim görmüştür. 1919 yılında İstiklâl Harbi’ne katılmış ve 
Karadeniz Mıntıkası Sıkıyönetim Kumandanı olarak görev yap-
mış, Pontus Çeteleriyle mücadele etmiştir. 1921’de emekliye ayrıl-
mış ve Samsun’da çıkan Aks-i Seda gazetesini yönetmiştir. Samsun 
Belediye Başkanlığı yapmış ve bir süre siyasetle meşgul olmuştur. 

ne itimat ettirerek o gün Ankara’ya gittik. Bu ara-
da çok acı bir vakayı, tasdiaddan (baş ağrıtmadan)  
çekinerek yazmıyorum.

Büyük Millet Meclisi’nde Atatürk’ün Başkuman-
danlık müddetinin temdidine (uzatılmasına) dair 
teklife muhalif rey verdim. Çok evvelden tanıyıp 
itimat ettiğim bazı arkadaşlar tarafından Gazi’nin 
Başkumandanlığı devam ederse padişah olacak 
propagandasıyla lâyık olmadığım derecede iğfal 
edildiğimi, iki ay sonra Atatürk Başkumandanlığın 
lüzumu kalmadığını kendisi teklif ettiği zaman 
anladım. O zaman hem itimat ettiğim arkadaşlardan 
hem de kendi hâlimden çok müteessir oldum. 

Birkaç ay sonra mezuniyet alarak Artvin’de 
bulunduğum zaman Meclis’in feshine ve yeniden 
intihaba karar verdi. Ben de yaptığım hata için in-
tihabatta namzetlikten sarfınazar eylemeye karar 
verdim. Henüz namzetler ilân edilmeden ve inti-
hap emri verilmeden Şavşat, Borçka, Yusufeli ve 
Artvin’in merkez kazalarından sözü geçen ve ileri 
gelen adamları davet ettim. Bir gün içinde Artvin’de 
bir araya içtima ettik. O güne kadar işitmedikleri 
birinci grup ile ikinci gruptan bahsettim. Ben de, 
maalesef bir hata neticesi olarak muhalif vaziyetin-
de bulunduğumu, binaenaleyh namzetlikten sarfı-
nazar eylediğimi beni sevenler ve bana itimat eden-
ler vatanına hizmet etmek isteyenler hükûmet nam-
zedine reylerini versinler demekle cezamı çektim.

O günden beri her intihapta fırkanın zâhiri 
kaldım. Yalnız Gürcülerin cemiyetinde çalıştıkları 
hâlde sonradan fırkaya intisapla aramızda evvel-
den kalma kin ve intikam almak isteyen bazılarının 
jurnallerine hedef olduksa da âdil hükûmetimizin 
bî-tarafâne tahkikatı sayesinde jurnalciler mahcup 
vaziyette ve hatta özür dileyecek kadar utandılar.

Edip Dinç’in hatıralarından bir sayfa.
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