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-Topçu Feriki Rıza Paşa’nın irtihali münasebetiyle- 

21 Mayıs 
337 tarihli 
İleri gazete-
si, merhum 
Rıza Paşa’nın 
ziya-ı elîmi 
münasebetiy-
le tercüme-i 
hâl satırla-
rında mü-
ş a r ü n i l e y h 
Gürcistan’ın 
en kadîm ve 
asîl ailesin-
den olduğunu 
yazıyor! Hal-
buki Atabek 

sülâlesinin halis 
Türk olduğunu tarihle isbat etmek pek kolaydır.

Osman Gazi’nin Anadolu harekâtlerinden biri-
sinde Pasin ovalarında Atabekler ile görüşmüş ve 
muarefe peyda eylemiş olduğunu, delil için Gazi 
müşarünileyh ilân-ı istiklâlinde Atabeklere yazıp ve 
elyevm mevcut olan da’vet tezkeresinden anlaşılır.

Tarih-i mezkûrden beri Hükûmet-i Osmaniye’ye 
itaatte bulunan Atabekler, Çıldır Eyaleti nâmiyle o 
havalide çok zaman derebeğliğini yapmış, Ahıska 
muharebesinde gösterdiği fedakârlık mukabilinde 
Ahıska’yı dahi ilâve-i eyalet eylemişler idi.

Sultan Mahmud devrinde derebeğliğine nihayet 
veren hükûmet, birçok beğlerin elinde isyan bayra-
ğını gördüğü halde, en uzak mesafelerde ve isyana 
müsait arazide meskûn Atabekler, Artvin’de oku-
nan Ferman-ı Padişahîye bütün memleketiyle arz-ı 
mutavaât eylemiş ve derhal nizam ve intizamı ka-
bulüyle hükûmet-i metbuasının her emrini kemal-i 
ciddiyetle telakki eylemişlerdir.

Doksan Üç Harb-i Meş’umesi’nde Atabeklerden 
Dede Paşa, yalnız Artvin sancağı ve Kiskim kaza-

Atabekler 
Türk’tür

sında topladığı muavene taburlarıyla Rus ordusunu 
durdurmuş olduğu içün Artvin havalisi kumandan-
lığı uhdesine tevdi edilmiş idi.

Berlin Muahedesi’ni müteakip Atabekler, eski 
emekdâr memleketlerinde bütün mamelekini terk 
ile Memâlik-i Osmaniye’de ihtiyar-ı ikamet eyle-
mişlerdir.

İşte bu sülâleden Artvin’de tevellüd edüp, 
Mühendishane-i Berr-i Humayun’dan neş’et eden 
Rıza Paşa merhum, Mütareke’yi müteakip Ayân ve 
Şurâ-yı Saltanat’taki vatanperverane metaneti sa-
yesinde, tarihlerin hiçbir satırını lekedâr etmeyen 
sülâlesine yeni tarihte altun kalemle yazılacak satır-
lar ilâvesini bahş ile dünyasına ebediyen vedâ eyle-
di. Mevlâ kendisine garik-i rahmetler, aile-i keder-
didesine sabırlar ihsan buyursun.

Not: Birinci Dönem Batum Mebusu Mur-
gullu merhum Edip Dinç (1885-1963)’in başka 
belgelerini de ileride neşredeceğiz. Bu yazıda 
söz konusu edilen Atabekler hakkında geniş bilgi 
Yunus Zeyrek’in Posof’un Çizgileri, Rıza Paşa 
(1854-1921) ile ilgili tafsilât da aynı müellifin 
Ahıska Araştırmaları adlı kitabında mevcuttur.
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