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Öz
Bu çalışma, Seyyit Battal Gazi Dergâhı son postnişini Şükrü Babanın hayatı, eserleri ve Yunanlılara
esir oluşunu konu edindi. Şükrü Baba, 1873 yılında Seyitgazi kazasında doğdu, tekkede yetişti,
dergâhta eğitim gördü, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Dergâhta hizmet etti. Şükrü
Baba matbu ve gayrımatbu eser sahibidir ve 1948 yılında da Eskişehir’de vefat etti.
Millî Mücadeleye destek verdi ve bundan dolayı Yunanlılar tarafından esir alındı. Yunanlılar
Seyitgazi’ye ulaştığında top atışlarıyla Dergâhı bombaladılar ve bir derviş, oğlu ve kızı burada vefat
etti. Ardından Millî Mücadelenin başarıya ulaşmasıyla Yunanlılar kaçmaya başladı. Yeğeni Hakkı
Aydoğdu ile birlikte Yunanistan’a götürüldü ve yirmi ay esir kaldı. Şükrü Baba, Yunanlılara esir
oluşunu Hatırat isimli yazma bir eserde anlattı.
Bu çalışmada, Şükrü Baba’nın, Yunanlar’ın Seyitgazi’de yaptıkları zulmü ve esaret yıllarını anlattığı
yazma hatıraları kaynak olarak kullanıldı. Bunun yanında Kızılay Arşivinde bulunan sivil esirlere
dair kayıtlardan Şükrü Baba ve yeğeni Hakkı’nın isimleri tespit edildi. Kızılay Arşivi, Hatırat ve
Yunan işgali konulu araştırmalardan yararlanılarak Yunanistan’ın Milos Adası esir kampı ve kampta
kalan diğer esirlerle birlikte Şükrü Baba ve Hakkı Dedenin yaşadıklarına yer verildi.
Şükrü Babanın matbu iki eseri vardır. İlki, Seyitgazi Tarihi ve dedeleri Pir Mehmet ve Ali İlhami’nin
şiirlerinden oluşmaktadır. İkincisi ise Hedaya ismiyle ehlibeyt ve on iki imamları konu edinmektedir.
Yazma halinde Hatıraları ve Divan’ı basılı değildir.
Seyitgazi Dergâhı, II. Mahmut tarafından kapatılan Bektaşi Tekkeleriyle birlikte takibata uğradı ama
kapatılmadı. Dergâhın medrese eğitimi vermesi ve Nakşi usulünce devam etmesine izin verildi. II.
Mahmut’un Bektaşi Tekkelerini yasakladığı dönemdeki şeyhi Pir Mehmet idi ve onun ardından Ali
İlhami şeyh oldu.
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II. Mahmut’un Bektaşi Tekkelerinin kapattığı dönemde yeni bir çıkış yolu olarak soydan devam eden
şeyhlik ve uyguladığı ocaklı erkân kısmen terk edildi. Dergâhın şeyhleri ve yürüttükleri erkân Babagan
usulüyle yapılmaya başlandı. Bu değişiklikle birlikte Seyyit Battal Gazi Dergâhı ve postnişinleri,
ocaktan devam ederken kapatılan Bektaşi Tekkelerinden Rumeli’ndeki Bektaşi toplulukları arasında
faaliyete başladı. Rumeli’ne iki seyahat gerçekleştirildi ve Rumeli’ndeki toplulukların Seyyit Battal
Gazi Dergâhı adıyla Bektaşi erkânına göre hizmetleri görüldü.
Anahtar Kelimeler: Şükrü Arıkaya, Hakkı Aydoğdu, Seyyit Battal Gazi, Seyitgazi, Yunan, Milos,
Sivil Esir.
Abstract
This study deals with the life and works of Şükrü Baba, the last postnişin of Seyyit Battal Gazi Lodge,
and his captivity to the Greeks. Şükrü was born in Seyitgazi district in 1873, he was brought up in a
lodge and educated in the lodge, he is the owner of printed and non-printed works, he served in the
lodge during the Ottoman and Turkish Republic periods, and died in Eskişehir in 1948. He supported
the National Struggle and was therefore taken prisoner by the Greeks. When the Greeks reached
Seyitgazi, they bombarded the Dervish Lodge with artillery and a dervish, his son and daughter died
here. Then, with the success of the National Struggle, he was among the civilians taken prisoner by
the Greeks. He was taken to Greece with his nephew Hakkı Aydoğdu and held captive for twenty
months.
Şükrü described his captivity to the Greeks in a manuscript called “Hatırat”. This study primarily used
his own captivity and his writing memories about what the Greeks did in Seyitgazi as a source. In
addition, the names of Şükrü and his nephew Hakkı were determined from the records of the civilian
prisoners in the “Kızılay” Archive. According to the stories in the Kızılay Archive, researches and
Memoirs, Şükrü Baba and Hakkı Baba, who were staying in the prison camp on the Greek island of
Milos, were subjected to inhuman treatment along with other prisoners.
Şükrü is the owner of a book in which he tells the history of Seyitgazi and two printed works named
Hedaya, in which the twelve imams are also told. His Divan, which consists of his poems, is not
published. He published the poems of the Pir Mehmet Dede and Ali İlhami Dede in the “Seyitgazi
Tarihi”.
Seyitgazi Lodge; It was followed along with the Bektashi Lodges, which were closed by the II.
Mahmut, and it was not closed, it was allowed to continue as a madrasah in the Nakşi manner. Pir
Mehmet was the sheikh during this period and Ali İlhami, an influential figure like himself, came
after him. The activities of the dervish lodge were carried on in the Babagan style, that is, with
loyalty to the Bektashi order instead of the order practiced by the descendants. With this change,
activities were began among the Bektashi communities in Rumeli, and with two trips, the services of
the communities here were began to be seen under the name of Seyyit Battal Gazi Dervish Lodge.
Keywords: Şükrü Arıkaya, Hakkı Aydoğdu, Seyyit Battal Gazi, Seyitgazi, Greek, Milos, Civil
Prisoner.

1. Giriş
Bu çalışma, Anadolu sahasında sahabe mezarları dışında bilinen en eski
ziyaret yerlerinden birisi olan Seyyit Battal Gazi Tekke ve Türbesinin son şeyhi
Şükrü Arıkaya’nın Yunanlılara esaretini konu edinmektedir. Bu çerçevede Şükrü
Arıkaya’nın hayatı, eserleri ve faaliyetlerine de yer verildi. Beraberinde Seyyit Battal
Gazi Tekkesinde hizmet gören son şeyhler ve faaliyetlerine de kısaca değinildi.
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Şükrü Arıkaya, Yunan Faciası adıyla dağınık halde duran Hatırat’ında
Osmanlı’nın son dönemi, askeri ve siyasi faaliyetleri, Kuva-yı Milliye, Yunan Mezalimi,
Esir Alınışı, Esaret Dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Esaretten Kurtulup Seyyitgazi’ye
dönüşünü birçok ayrıntıya yer vererek aktarmaktadır. Bu eser, daha önce kaynak
gösterilmesine rağmen yayınlanmamış ve verdiği bilgiler de değerlendirilmemişti.
Bu haliyle çalışma, Eskişehir ve Seyyitgazi’nin Yunan işgal ve zulmünü aktarması
bakımından büyük bir öneme sahip ve alana büyük bir katkı sağlayacaktır.
Seyyit Battal Gazi Dergâhında, Seyyit Battal Gazi adıyla bilinen kahraman ve
arifin türbesinin etrafında yüzyıllardır devam eden faaliyetler, soyundan gelen şeyhler
tarafından sürdürülmüş. Seyyit Battal Gazi Dergâhı, Türkistan, Horasan, Azerbaycan,
Anadolu ve Balkan marifetinin bilinen ilk adresidir. Selçuklu ve Osmanlı Devletleri
Döneminde büyük önem verilmiş hem mimari hem de vakıfları itibariyle desteklenmiş.
Osmanlı Devleti’nin askeri alanda aldığı yenilik kararıyla birlikte Yeniçeri Ocağı
kaldırılırken ilişkili olduğu düşünülen Bektaşi Tekkeleri de kapatılmış. Bektaşi
Tekkelerine Nakşi ve diğer tarikat şeyhleri atanmış.
Tanzimat döneminde Seyyit Battal Gazi Dergâhının tanınmış ve meşhur olan
iki şeyhi Pir Mehmet ve Ali İlhami’dir. Pir Mehmet, II. Mahmut tarafından Bektaşi
Tekkelerinin kapatıldığı ve takibata uğradığı dönemde vazife yürütmüş. Daha sonra
postnişin olan Ali İlhami ise hem II. Mahmud tarafından Tekkelerin kapatıldığı hem
de kısmen tolerans ve genişleme dönemi olan Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz
dönemlerde vazife görmüş. Pir Mehmet’in vefatının ardından oğlu Ali İlhami Baba
postnişin olmuş ve Ali İlhami Baba da uzun bir hizmetin ardından 1890 yılında vefat
etmiş. Ali İlhami’nin yerine İsmail Hakkı Baba postnişin olmuş. İsmail Hakkı Babanın
yerine oğlu, Şükrü Baba göreve başlamış. Şükrü Baba, Osmanlı Devleti ve Türkiye
Cumhuriyet’inde vazifeye devam etmiş.
II. Mahmut tarafından kapatılan Bektaşi Tekkelerinin toparlanma sürecinde
takip edilen ve giderek Trakya, Balkanlara kadar ulaşan bu faaliyet, İstanbul merkezli
Bektaşi Tekkelerince başlatılmış ve takip edilmişti. Bundan dolayı Şükrü Baba,
kendisinden önce başlayıp devam eden tekkenin faaliyetlerini iki ana başlık altında
takip etmiş. Bunlardan bir tanesi aynı zamanda kendisinin de bağlı bulunduğu Bektaşi
Babagan erkânıdır. Kapatılan tekkelerde hizmet eden bu şeyhler, nasip alarak yola
girmekte ve babalık mertebesine ulaşmaktadır. Diğeri de soydan gelen ocakzadelerden
aile içerisinde yetkin olanın dede tayin edilmesiyle mümkün olmaktadır. Şükrü Baba
her iki usulden her ne kadar Babagana ait olanı takip edip soydan geleni tercih
etmese de hem dergâh hem de ocağı temsil ettiği için her iki usulü de bir bakıma
zorunluluktan takip edip yerine getirmiş. Lakin her iki usulü de kendi erkek çocuğu
olmaması nedeniyle çocuklarıyla devam ettirememiş.
2. Şükrü Arıkaya Baba ve Hakkı Aydoğdu Dede’nin Hayatı
Şükrü Baba 1873 yılında Seyitgazi’de doğmuş ve 1948 yılında Eskişehir’de
vefat etmiş. Kabri, Eskişehir Yukarı Mahalle Kabristanındadır. Dedeleri Pir Mehmet
ve Ali İlhami’nin kabri ise Seyitgazi Kabristanına defnedilmişler. Seyyit Battal Gazi
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Dergâhı yakınındaki bu kabristan Kaza Mezbahana inşası sırasında yıktırılmış ve her
iki şeyhin kabirleri de bu yıkımla yok olmuş.
Şükrü Baba, üç evlilik yapmış ve ilk eşi Nazife Hanım Seyyitgazi nüfusuna
kayıtlıdır. Nazife hanımından hiç çocuğu olmamış vefatı üzerine Akçakaya nüfusuna
kayıtlı Alime Hanımla evlenmiş ve Alime Hanımdan Ali İlhami isminde bir oğlu
olmuş. Alime Hanım, 1919 yılında vefat etmiş ve tabi oğlu Ali İlhami de yaşamamış.
Son eşi Safiye Hanım Bilecik nüfusuna kayıtlı ve 1967 yılında vefat etmiş. Safiye
Hanımdan üç kız ve bir erkek; Zehra, Mehmet Fethi, Nevruz Naciye ve Aliye isimli
çocukları olmuş. Buna göre vefat etmiş Ali İlhami ve Mehmet Fethi isimli iki erkek
evladı ve son eşi Safiye Hanımdan hayatta kalan Zehra, Nevruz Naciye ve Aliye
isimli üç kızı vardır.

Fotoğraf 1: Şükrü Arıkaya

Şükrü Baba’nın vefat tarihiyle ilgili olarak Bedri Noyan Dedebaba da bilgi
vermektedir. Noyan, İzmir’de oturan Hüseyin Hüsnî Erdikut Babaerenlerden kendi
eliyle yazdığı bir şiir defterini kızından almış ve defteri kopya etmiş ve defterin 184.
sayfasında şu bilgilerin yer aldığını not etmektedir:
Sultan Şücaaddin Dergâhı postnişini olup bilahare Eskişehir’de ihtiyar-ı ikamet
buyurmakta iken vefat eden Merhum Şükrü Baba’ya söylediğim vefat tarihidir 4 Ocak
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1946 (Noyan, 2002: 326-327). Bedri Noyan’ın kaydettiği bu ifadeyi not edeninin ya
kaydı yanlıştı ya da gerçekten de Seyyit Battal Gazi evlatları aynı zamanda Şücaaddin
Veli Tekkesinin de şeyhleriydi.

Fotoğraf 2: Şükrü Arıkaya Mezar Taşı

Şükrü Baba, eğitimli ve Divan’ı olan bir şeyh ve babadır. Divan’ı dışında
yayınlanmış iki eseri daha vardır. Esaretinin ardından ve Tekkelerin kapatılmasından
sonra hiçbir eser yayınlamamış. Hazırladığı eserler ise yazma olarak kalmış, elden
ele dolaşmış ve bir kısmı zayi olmuş. Seyyit Battal Gazi Dergâhından kalan belgeler
ve kendi elinde olan kitaplar ise kaybolmuş. Sözlü olarak aktarılan veya dilden dile
dolaşan haberlere göre bütün belge ve kitapları Akçakaya Köyünde bir ağacın altına
gömmüş. Hatta Seyitgazi köylerinde yaşayan taliplerine korumaları için verdiği belge
ve kitaplar dahi zaman içerisinde zayi olmuş. Aile bireylerinin elinde belge ve kitap
kalmamış. Seyyit Battal Gazi Dergâhı, son dönem şeyhleri ve babalarını da anlatan
Bektaşiliğin İçyüzü isimli eseri hazırlarken Mehmet Tevfik Oytan’a, bazı kitap ve
belgelerin verildiği de anlatılmaktadır.
Şükrü Baba, Yunan esareti ve Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasının ardından
faaliyetlerini sürdürememiş. Hizmetini sürdürmemesindeki bir diğer husus ise erkek
evladı olmamasıdır. Diğer yandan Pir Mehmet, Ali İlhami ve Şükrü olmak üzere üç
şeyh de ocakzadeliği yani soydan gelme erkânını terk edip Balım Sultan erkânına
tabi olmuşlar. Fakat her nasılsa üç şeyh de her iki erkânı aynı zamanda uygulamaya
devam etmiş ve hem Babagan hem de Dedegan erkânı hizmeti vermiştir. Hatta bu
faaliyetlerini Rumeli’ye kadar da uzatmışlardı (Taşğın, 2018: 44-46).
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Hakkı Aydoğdu, 1900 (1317 Rumi) yılında doğmuş ve küçük yaşta babası
vefat etmiş. Babasının vefatından dolayı amcası Şükrü Baba tarafından himaye
edilerek yetiştirilmiş. Hakkı Aydoğdu, Rüştiye’den mezun olmuş. Amcasıyla birlikte
Yunanlılara esir düşmüş ve amcasıyla birlikte de esaretten kurtulmuş. Amcası
tarafından dede olarak icazeti otuz yaşında verilmiş ve dedelik hizmetine başlamış,
vefat edinceye kadar talip görmeyi sürdürmüş ve Seyyit Battal Gazi Ocağına bağlı pir
ve talip toplulukları nezdinde Seyyit Battal Gazi Ocağını temsil etmiş. Hakkı Aydoğdu
Dede, Fevzi Erdoğan ve Mustafa Özer’i dede olarak tayin etmiş ve her ikisine de
icazet vermiş. Seyyit Battal Gazi Ocağı içerisindeki Babagan erkânı tartışmalarında
soya ısrar etmiş ve Babagan erkânını kabul etmemiş. Bundan dolayı Seyyit Battal
Gazi Ocağı içerisinde Babagan erkânı belirsiz hale gelmiş ve terk edilmiş. Hakkı
Aydoğdu, 1999 yılında Eskişehir’de vefat etmiş. Hayatta kalan erkek evladı olmadığı
için kendisinden sonra hizmeti yürüten kalmamış ve neredeyse Seyyit Battal Gazi
Ocağı hizmet yürütemeyecek hale gelmiş, pir ve talip toplulukları da yeni arayışlarla
yeni erkan uygulamaya başlamış.
Şükrü Arıkaya Baba ve Hakkı Aydoğdu Dede, Osmanlı Devleti’nin son
yıllarında, Seyyitgazi’nin Yunan işgalinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında
Seyyit Battal Gazi Ocağının son iki postnişinidir. II. Mahmut döneminde tekkeler
kapatılma kararı alınmış ve bu karar ardından sıkı bir tahkikat yapılarak hem tekke açık
kalmış hem de aile üyeleri tekkede kalarak faaliyetlerine devam etmişti. Seyyit Battal
Gazi Dergâhı ve şeyhleri de Nakşibendi usulünde işleri yürütüp medrese ve tarikata
uygun hareket ettiklerinden dolayı resmi yazışmalara Nakşibendi olarak kaydedilmiş.
Diğer bir husus ise Şeyh Nuri Efendi, Şücaaddin Veli Tekkesi şeyhlerinden birisidir,
Şücaaddin Veli Tekkesinde kurulan medresede okumuş ve Şücaaddin Veli Dergâhı
yanındaki mescidin de minaresini yaptırmıştır (Şükrü, 1334/1918: 10).
Seyyit Battal Gazi ve Şücaaddin Veli Tekkesinde hizmet eden Dede ve
Babalar birbirlerinin akrabasıdır. Seyyit Battal Gazi Dergâhı şeyhleri ve Babaları
aynı zamanda Şücaadin Veli Dergâhının da şeyh ve Babasıdır. Bundan dolayı da II.
Mahmut dönemi yasaklarında hem Yunan işgalinde hem de Cumhuriyet dönemi Tekke
ve Zaviyelerin yasaklanmasında birlikte hareket etmişlerdir. Yunanların Seyitgazi’ye
doğru hareketinde de Şücaaddin Veli Dergâhında toplanan aile üyeleri yaşlı, çocuk ve
kadınlardan oluşan bir heyet Şeyh Nuri Efendi’nin eşliğinde Ankara Vilayetine bağlı
Hasan Dede Tekkesine gitmiş ve Yunanlılar çekilinceye kadar burada kalmıştı.
Aile bireylerinin bir kısmı Kırıkkale Hasan Dede Dergâhına giderken geride
kalanlardan Şükrü Baba ve Hakkı Dede Yunanlılar tarafından esir olarak götürülmüştü.
Şükrü Baba ve Hakkı Dede de Ankara tarafına gitmek için yola çıkmışlar ve hasta
olunca Büyükyayla köyünde kalmışlardı1. Bu yolculukları boyunca da ellerinden
geldiği kadar insanları Yunanlılara karşı uyarmaya gayret etmişler ve kimse onlara
itibar etmemiştir (Küçük, 2019: 178-179). Esaretin ardından Şükrü Baba, Hakkı Dede
ve aile Seyyit Battal Gazi Dergâhına geri dönmüş.
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13 Aralık 1925 tarihinde Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması kanunu yürürlüğe
girmiş ve aile ikinci bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış2. Özellikle dergâhın gelirlerinden
geçinen aile, yasakla birlikte birden bütün gelirleri kaybetmiş ve geçim derdine
düşmüş. Ailelerini geçindirmek için iş hayatına atılan, farklı sektörlerde kendilerine iş
arayan aile bireyleri Eskişehir Lüle Taşı işlemek başta olmak üzere başlamış ve Seyyit
Battal Gazi Ocağıyla ilgi azalmış, aile giderek dağılmış ve neredeyse irtibat kopma
noktasına gelmiş. Eğitim ve farklı kurumlarda memuriyet de ailenin birlikteliği ve
bir arada oluşunu engellemiş. Bu durum aile içerisinde Seyyit Battal Gazi Ocağının
adap ve erkânını uygulama ve takibini sekteye uğrattı. Bir süre sonra başta ocağa
bağlı topluluklar kaybedildi ve Seyyit Battal Gazi Ocağına bağlı talip topluluklarının
hizmetlerinin görülememesi nedeniyle bağlantılarını koparmaya ve yeni arayışlara
yöneltmiş. Nihayetinde Isparta Senirkent’te bulunan topluluklar Seyyit Battal
Gazi Ocağından kopmuş ve kendi içlerinde seçimle tayin ettikleri Babayla erkânı
sürdürmeye başlamış.
Bu sıkıntılı dönemlerde Şükrü Baba, Hakkı Aydoğdu’nun ikrar ve icazetini
vermiş. Hakkı Aydoğdu Dede, posta geçtiğinde ocağın darlık dönemlerini sürdürmek
ve talibin yeni arayışlarını yönetmek zorunda kalmış.
Şükrü Babanın eserlerine gelince; onun yayınladığı ve yayınlanmayan başka
eserleri de mevcuttur. Seyyitgazi’de eğitim almış ve ilim sahibi bir şeyhtir. Bunun için
de yayınladığı ve yayınlanmayan eserleriyle dönemine büyük bir katkı sunmuştur.
Eskişehir ve çevresinde yazma eserlerinden birçok kişi istifade etmiş. Matbu eserinden
de yine birçok akademisyen ve araştırmacı yararlanmış. Özellikle Tarihçe-i Seyyitgazi
ve Divan-ı İlhami isimli eseri daha fazla dikkat çekmiş ve birçok araştırmada
kaynak olarak gösterilmiş. Şükrü Babanın yazma ve yayınlanmış eserlerinden tespit
edilenlerin künyeleri şöyledir:
Seyyid Battal Gazi Tarihçesi ve Divanı (Divan-ı Şeyh İlhami ve Seyyid Battal
Gazi) / Ali İlhami; mürettib: Şükrü (Seyyid Battal Gazi Zaviyedarı), İstanbul: İtimat
Kütübhanesi, 1334 Rumi, 1918 Miladi.
Şükrü, Hedaya Şecere-i Ehlibeyt (Erbâb-ı aşk ve irfana hediyedir), Eskişehir:
Yeni Türkiye Matbaası, 1340 Rumi, 1342 Hicri, 1923 Miladi.
Şükrü, Mevdûd-u Cenâb-ı İmâm Ali.
Şükrü, Hatırat3.
Şükrü, Divan4.
Hem Ali İlhami hem de Şükrü Baba’nın başka eserleri de bulunduğu
söylenmesine rağmen ilgiye mazhar olmamış ve çalışılıp yayınlanmamıştır. Doğal
olarak var olduğu söylenen eserler de gözden ve elden düşüp kaybolmuştur.
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3. Şükrü Baba ve Hakkı Dedenin Yunanistan’daki Esareti: Hatırat-ı
Şükrü

Osmanlı Devleti, yıkılmaya başlamış ve kendi yönetimindeki
tebaası tarafından istila ve işgale uğramıştır. Osmanlı Devleti’ni oluşturan

toplulukların önemli bir kısmı milliyetçilik ve ulus devlet düşünce ve programı
etrafında bağımsızlığını ilan etmeye başlamıştır. Bu süreçte birden fazla dini ve etnik
topluluk yerinden edilmiş, öldürülmüş, esir edilmiş, malını mülkünü kaybetmiştir.
Bir bakıma bu toplulukların tamamı, birlikte yaşadığı topluluklarla birlikte yazılı
olmayan bir hukuk ile akrabalık geliştirmiştir. İşte esas önemlisi bu toplulukların her
biri yüzyıllardır birlikte yaşadığı, alışveriş ettiği, komşuluk yaptığı yakın çevre ve
komşularına karşı akla gelmeyecek şekilde gerçekleşen zulmün parçası ve pay sahibi
olmuştur. Gerçekleşen faaliyet, zulmü meşru ve kalıcı kıldı ve ikinci olarak da insanı
değersizleştirdi. Doğal olarak tutulan günlükler, yayınlanan eserler, çekilen fotoğraflar
ve dilden dile dolaşan hatıralar yüzyıllardır kurulu insan ve değerine ilişkin önemli
bir kurgunun bu geniş coğrafyada ve farklı topluluklar arasında yıkılmasına ve asla
izleri silinmeyecek bir düşmanlığın oluşmasına neden oldu. Yüz yıl sonra zulüm ve
düşmanlık hala durmakta ve güncelliğini korumaktadır. Bu noktaları hatırlatacak en
ufak bir ima, tarihi ve yaşanan hadiseleri yeniden canlandırıp tazelemektedir.

Çağdaş büyük ideal ve akılcı kuramın insana dair kurgulanan modern dünya ve
teori, bu askeri ve siyasi oluşumu başarı olarak görse de insan ve değerine dair kadim
irfanla biriktirdiklerine yönelik büyük bir yıkım olmuştur. Akıl ve ruhun zedelenmesi,
nesiller boyu aktarmayla tamir edilebilmekte ve ileri sürülen büyük teori, irat edilen
eşsiz söylev, modern kabulleri sorgulatacak boyuta ulaşmaktadır. Bu sorgulamanın en
güzel örnekleri arasında esir kamplarından yazılan mektuplar yer almaktadır. İkinci
olarak uluslararası kuruluş ve temsilcilerince esir kampları hakkında tutulan raporlar,
modern dünyanın esir kampları ve esirlere reva gördükleri muameleyi gözler önüne
sermektedir. Nihayetinde bu hafıza ve hatıra, zulmün yaygınlaşmasına imkân sunan ve
finans sağlayan çevrelerle hesaplaşmakta ve hesaplaşmaya da devam edecektir. Şükrü
Efendinin yazma olarak kendisinden sonrakilere bıraktığı Hatıralarında anlatılan
hadiseler insan aklı ve ruhunun kabul edemeyeceği zulümlerden oluşmaktadır. Bu
yıl itibariyle Şükrü Efendi ve diğerlerinin esaretinin yüzüncü yılıdır ve çalışma da
bu sebepsiz, zevk için silahla, diri diri denize atılarak veya aç, susuz bırakılarak şehit
olan ve işkence görenlerin ruhuna ithaf olunmuştur.
Eskişehir’e kadar ulaşan Yunanlılar, 21 Temmuz 1921’de Seyitgazi Kazasına
ulaşmış. Seyyit Battal Gazi Dergâhını da muhasara etmiş ve Şükrü Baba, Dergâhı
Yunanlara karşı savunmuş.
Yirmi bir temmuz Seyyit Gazi işgal-i Yunan
Koptu bir arbede o gün hemen
Ne fecaat ilk hatve ey can
Bir acaib garaib hal oldu
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Güvenliğin kalkması ve istikrarsızlık oluşmasıyla birlikte Seyyit Battal Gazi
Dergâhı da müdahale ve yıkıma açık hale gelmişti. Kurtuluş Savaşı boyunca verdiği
mücadeleden dolayı da ilk hedefler arasında Dergâh ve personeli görülmüş ve
Yunanlıların işgalinin ardından Yunanlılara yapılan ihbar üzerine tutuklanmış ve esir
alınmış. Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasıyla birlikte Yunanistan’a geri çekilen
Yunan ordusuyla birlikte esirler arasında götürülmüş. Böylece Şükrü Baba için yeni
bir süreç başlamış ve yeğeni Hakkı Aydoğdu da amcasıyla birlikte esir olmuştur. İki
yıla yakın çok ağır işkence ve baskı altında Seyyitgazi’den başka esirlerle birlikte
sıkıntılı günler geçirmişler (Taşkıran, 2018: 65-70). Görüp yaşadıklarını Hatıratında
anlatmış ve esir oluşları da yine Kızılay Arşivindeki usera yani esirler defterindeki
kayıtlarda da yer almıştır. Eskişehir merkez 906, çevre köyleri 186 ve Seyyitgazi
ilçesi 175 kişi Yunanistan’a esir olarak götürülmüştü (Çanlı, 1993: 172). Bunların
önemli bir kısmı Milos adasındaki kamplara yerleştirilmişti.
Haşerat-ı teaffüş yolda fırtınaya Lodos’a
Kayıkta soyulduk Yuvanaki Podus’a
Hele geldik yarım canla Milos’a
Burada dahi binlerle Türkiye esiranı
Dergâha yönelik iki türlü müdahaleden söz etmek mümkündür. Bunlardan
ilki memleketin kaldığı zor durumdan çıkışı için mücadele eden çevrelerin kendi iç
çatışmalarından dolayı Müdafaa Cemiyetinden olması nedeniyle saldırı gerçekleşmiş
ve Şükrü Baba’ya müdahale edilmişti. İkinci olarak da Yunanlıların müdahalesiyle
gerçekleşmişti. Yunanlıların müdahalesinde ise ispiyon nedeniyle olmuştu. Yunanlılar,
Mustafa Kemal’in hazırlıklarına ve ordusuna destek veren kişilerin kendilerine
bildirilmesini talep etmiş ve birçok kişi arasında Şükrü Baba ve yeğeni Hakkı’yı
şikâyet etmiş. Onları Yunanlılara şikâyet eden Belediye Başkanı Karakatip Mehmet
Efendidir. Belediye Reisi Karakatip Mehmet Efendi, Kuva-yı Milliye taraftarlarını
Yunanlılara şikâyet etmesine ve Yunanlıların gelişini de olumlu karşılamasına rağmen
her nasılsa Karakatip Mehmet Efendi de esirler arasında yer almış. Hatta Karakatip
Mehmet Efendi de neden esir edilip Yunanistan’a götürüldüğüne anlam verememiş
ve kendisini Yunanlılara Şükrü Baba ve Hakkı Dedenin şikâyet ettiğini zannetmiş
ve onları töhmet altında bırakmış. Hatta bu vehmi ve zannı da Şükrü Baba ve Hakkı
Dedeye söylemiş. (Küçük, 2019: 178-179).
Yunanlılar Seyyitgazi’ye ulaştıktan sonra bombaladıkları yerlerden birisi de
Seyyit Battal Gazi Dergâhı olmuştu. Umumiyetle tarihi mekânları bombalayıp tahrip
edip yıktıkları için Seyyit Battal Gazi Dergâhı, Uryan Baba ve Melik Gazi de bu
mekânlar arasında yer aldı.
Mal u menalı almadı yazı
Onlarda esir oldu meleşti kuzu
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Baba Uryan ile hem Melik Gazi
Bozuldu mezarı pür-hasar oldu
Seyyit Battal Gazi Dergâhını bombaladıklarında top mermisinin birisi yeğeni
Hakkı’nın (Aydoğdu) odasının penceresinden içeri düşmüş diğeri de Derviş Hüseyin’i
ağır yaralamış ve bu yara ile de şehit olmuştu.
Dergâha düştü merminin biri
Biri de Hakkı’nın pencereden içeri
Vurdu şehit etti Derviş Hüseyn’i
Yaralı vücudu pür-nihan oldu
Aynı bombardımanda Şükrü Baba’nın Bilecikli 1887 doğumlu ve 1967 yılında
vefat eden Safiye isimli eşinden olma 1916 doğumlu oğlu Mehmet Fethi ve kızı Zehra
Naciye de bu dönemde vefat etmiş.
Bende biçareyim bakın ah u zarıma
Gitti efrad-ı ailem hem yana yana
Ol kaşı keman Zehra Naciye’ye
Oğlum Fethi’ye dil-i hicran oldu
“Tümgeneral Polimenekos, Eskişehir halkına yayımladığı bildiride “düşman”la
iş birliği yapıp Yunan ordusunun güvenliğine karşı çalışanların kurşuna dizileceğini
ihtar etmektedir. Amaçlarının Kemal ordusunu dağıtıp din ve milliyet farkı
gözetmeksizin herkese sükûnet, güven getirmek olduğunu ileri sürdü. Yunan ordusu
aleyhine çalışanların ihbar edilmesini istedi (Sarıhan, 1995: 614).
Eskişehir’e kadar ulaşan Yunanlılar, Seyyit Battal Gazi Dergâhını da muhasara
etmiş ve Şükrü Baba, Dergâhı Yunanlılara karşı savunmuş. Yunanlılar, Seyyitgazi ve
çevresinde akla hayale ve insanlığa sığmayacak zulümler yapmış. Yağma, cinayet ve
tecavüzlerden oluşan Yunan ordusu kaldığı süre içerisinde ve kaçışlarında her yeri
yakıp yıkmışlardır (Yalazan, 1994: 46-47; Sarıkoyuncu vd., 2002: 176-181; Sarıhan,
1995: s. 64).
Dergâhın müdafaası döneminde hem Müdafaa Cemiyeti üyeleri hem de yerli
Rumlar tarafından Şükrü Baba hakkında yapılan ihbar ve haklarında verilen bilgiler
Dergâhın sorumlusu olarak onun çok zor durumda kalmasına neden olmuş. Özellikle
Kurtuluş Savaşı boyunca verdiği mücadeleden dolayı Yunanlıların işgalinin ardından
Yunanlılara yapılan ihbar üzerine tutuklanmış ve sürgüne gönderilmiş. Bunlar arasında
Seyitgazi Belediye Reisi Karakatip Mehmet Efendi de bulunmakta ve sivil esirlerin
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İzmir’e dönüşünde Urla Limanında vapurdan inerken düşmüş ve kafası ezilerek vefat
etmiş.
Dediler bana sus sesi kes
Otur şuracıkta al bir nefes
İşte geldi Andrayaki prens
Kara Katib Kaba Sakal kaza-şaz oldu
Kurtuluş Savaş’ındaki başarının ardından gerisin geri geldikleri yere doğru kaçan
Yunanlılar, geri çekilirken her yeri yakıp yıkmışlar. Yunanlılar aynı zamanda yanlarında
birçok esiri de götürmüş. Şükrü Baba ve Hakkı Dede’nin de Yunanların geldikleri
yere çekilmeleriyle esaretlerinin Yunanistan kısmı ve uzun sürecek sıkıntılı dönem
başlamış. Özellikle Kuva-yı Milliye’yi desteklerine yönelik öncelikle Seyyitgazi’de
Yunanlılar tarafından sorgulanmış. Doğrusu her ikisinin de Seyyitgazi’de Kuva-yı
Milliye karşıtı veya saltanatın devamını umanlar ile Tekke’dekilerle aralarında mesafe
bulunan kişilerin şikâyetinin tutuklanıp esir alınmalarında büyük bir payı olmuş.
Hatta orada bulunan diğer kişilere Şükrü Baba ve Hakkı Dede hakkında sorular sorup
onu suçlu bulmak için şahitler aranmış veya hakkında olumsuz ifadeler toplanmaya
çalışılmış.
Bu sorgunun ardından amca yeğen birlikte bir süre sonra Eskişehir’e
getirilmişler. Eskişehir merkezde yerleşik bulunan Rum bir ailenin evinin bodrumuna
hapsedilmişler. Hristaki adlı Rum’un evinin bodrumunda bir ay kalmışlar. Sorguları
sürerken Türk askerleri Eskişehir’e doğru gelmeye ve Yunanlılar da yanlarındaki
esirlerle birlikte Bursa’ya büyük bir telaşla kaçmaya başlamış. Bursa’ya doğru çekilen
Yunanlılar, yanlarında götürdükleri bu esirleri aç ve susuz bırakmış ve buna karşın
geçip gidilen yol boyunca esirleri gören halk onlara uzaktan yiyecek atıp karınlarını
doyurmalarını sağlamış. Diğer yol boyunca Rum ve Ermeni yerleşim yerlerinden
geçerken her türlü hakaret ve pislik atılmış. Bu geri çekilme Mudanya’ya kadar
devam etmiş. Türk askerleri Mudanya’ya ulaşınca Şükrü Baba ve Hakkı Dede’nin
esareti Selanik’te devam etmek üzere yeni bir yolculuk başlamış.
Amca ve yeğenin Yunanistan’da esaretlerinin ilk dönemi Selanik’te geçmiş.
Atina’da esarette kaldıkları yerin adı ise Beyaz Kale’dir ve Seyitgazi’den Şükrü Baba
ve Hakkı Dede ile birlikte esir alınıp getirilen Belediye Reisi Karakatip Mehmet
Bey’de bulunmaktadır. Buradan Pire’ye Pire’den de Milos adasına götürülmüş ve
esaretten kurtuluncaya kadar da Milos adasında kalmışlar. Milos adasında amca
yeğen bir yıl esaret hayatı yaşamışlar (Keçeli, 2016: 442; Küçük, 2003: 244; Sarar,
1997: 14-15).
Bu esnada İsmet İnönü, I. ve II. İnönü Savaşlarıyla Yunan ordularını geri
püskürtüp Bursa’ya çekilmelerini sağlamış ve savaş bitmiş. Sakarya Savaşı ve Büyük
Taarruz ile Yunanlılar Sakarya’nın ötesine çekilmiş (Balkanlarda Yunan Mezalimi I,
1995: 43-49).
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Mudanya Anlaşmadan sonra (11 Ekim 1922) yapılan mübadeleyle esirler önce
Urla’ya gelmiş. Urla’da elbiseleri yenilenmiş, karınları doyurulmuş ve banyo yapma
imkânları kendilerine Türk askerleri tarafından sağlanmış. Bu karşılamanın ardından
bu defa askerler tarafından kendilerinden, neden esir oldukları ve esir olmalarında etkili
olan bir şikâyetin söz konusu olup olmadığına ilişkin yazılı beyanda bulunmaları talep
edilmiş. Gerekli belgeler doldurulup imzalanırken diğer vapurda bulunan şikâyetçiler
telaşa kapılmış ve yanlarına gelip ne yazdıklarını sormuşlar. Yunanlılar elinde esir
kalan bu iki vapur Türk vatandaşı, Urla’dan İzmir’e ulaşmışlar. Böylece amca yeğen
sonunda sağ salim birlikte İzmir’den Seyitgazi’ye geri dönmüşler.
Hakkı Aydoğdu hatıralarında kendilerini şikâyet eden bir kişinin İzmir’de
öldüğünü belirtmekte ve isim vermemektedir. İki vapurdan birisi şikâyet edenlerden
oluşmakta ve ölen kişi de bu şikâyetçilerin bulunduğu vapurdaymış ve burada vefat
etmiş (Say, 1999: 80-81). Belediye Reisi Karakatip Mehmet Bey, gemiden indiği
esnada denize düşmüş, kafasından aldığı darbeyle İzmir’de vefat etmiş. Şükrü Baba,
Hakkı Dede ve diğerleri Seyitgazi’ye dönmüş (Aslanbay, 1953: 37-38).
Yunanistan’daki esirlerin yazdıkları raporlar ve aktardıkları bilgiler farklı kaynak
ve arşivlerde bulunmaktadır. Milos Adası esirlerinin karşı karşıya olduğu muamele
ise en ağırıdır. Bunun için de ağırlıklı olarak Milos adasında kalanların yaşadıkları
dile getirilmiştir (Yunan İllerinde Zavallı Esirlerimiz, 1339). Esirlerin aç ve susuz
bırakılmaları, adaya götürülürken altı yüz kişinin canlı olarak denize atılması, vapurda
açlık ve susuzluktan ölmeleri, adada aç ve susuz bırakılmaları, elbise ve kıymetli
eşyalarının alınması, esirlerin neredeyse yarısının yarı çıplak halde yaşamaları, uzun
süre işkence edilmeleri, öldürülmeleri ve nihayetinde esirlerin geri dönüşü esnasında
da yaralıların kaldığı altı yüz kişilik çadırın yakılıp insanların diri diri ölümüne sebep
vermeleri gibi onlarca kayda girmiş muamele karşı karşıya kalmışlardı.
Yunanistan ile sivil esirler hakkında yapılan yazışmalarda Kızılay Arşivinde
Seyyitgazi esirlerinin de adına rastlanmaktadır. Esirlerin sayısı ve kişisel özellikleri
gibi bilgiler de yine tutulan kayıtlarda yer almaktadır. Ayrıca esirlerin Türkiye’ye
dönüşünde de Kızılay Teşkilatı karşılamış ve yine kayıtlar tutulmuştur. Esirlerin
sayısı ve isimleri hakkında yapılan yazışmalar nedeniyle farklı belge ve başlık
altında bilgiye ulaşmak mümkündür. Esirler hakkında mahallinden alınan bilgiler ile
Yunanlılarla yapılan yazışmalardan kayıtlar tutulmuş. Birçok yazışma nedeniyle de
mükerrer kayıtlara rastlanmaktadır. Çünkü Yunan tarafı esirler hakkında her defasında
farklı rakam vermekte veya esirler hakkında bilgi vermek istememektedir.
Yunanlılara esir olduklarının arşiv kayıtları Kızılay arşivinde yer almaktadır.
Kızılay arşivinde bulunan kayıtlarda Şeyh Şükrü Efendi, Şeyh Hakkı Efendi ve
Seyitgazi Belediye Başkanı Karakatip Mehmet Efendi’nin isimleri yer almaktadır.
Kayıtlarda diğer esirler için yapıldığı gibi isimleri, nereli olduklarına dair de bilgi
verilmektedir.
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“Kutu 1133-6.1.
Eskişehir Kazasından Düşman Tarafından Götürülüp Bilahare İade Edilen Sivil
Üsera:
18-Şeyh Şükrü Efendi, Seyyitgazi, 1289, Şeyh, Eskişehir Şarkiye Mahallesi,
Milos Adası, Üsera Numarası Yok.
19-Şeyh Hakkı Efendi, 1317, Okur-yazar, Eskişehir Şarkiye Mahallesi, Milos
Adası, Üsera Numarası Yok.
Kutu 1133-6.10:
88-Hakkı Efendizade Şeyh Şükrü Efendi, Seyyizgazi, İki Çeşme Mahallesi,
Şeyh, Seyyitgazi İki Çeşme Mahallesi, üsera numarası yok, Milos Adası.
“Kutu 1133-7-4
Yunanlılar Tarafından Seyyitgazi’den götürülüp Esbab-ı Muhtelifeden Vefat
Eden Sivil Üsera:
7-Karakatip Mehmet Efendi, Seyyitgazi, 72, Belediye Reis-i Sabıkı, Seyyitgazi,
Derecik Mahallesi, Milos Adası, Esaretten Avdetinde İzmir’de Vefat Etmiştir.
Kutu 1133-8.15
Yunanlılar Tarafından Seyyitgazi’den Götürülüp Esbab-ı Muhtelifeden Vefat
Eden Sivil Üsera:
7-Karakatip Mehmet Efendi, Seyyitgazi, 72, Belediye Reis-i Sabıkı, İki Çeşme,
Milos Adası, İzmir’de Vefatı, Vefat Etmiştir.”
Türkiye’ye dönen sivil esirlerden yaşadıklarına ilişkin rapor istenmiş. Şükrü
Baba ve Hakkı Dede de bu raporu yazmışlar. Fakat ne Kızılay ne de ATESE arşivinde
bu raporlara ulaşamadım. Eskişehir merkez ve çevresinden esir alınan sivillerin
raporlarından yayınlananlardan bir örnek aşağıda verildi. A’şar Memuru ve Eskişehir
âlimlerinden Gazizade Hacı Mehmed Sadık Efendiye ait ve Milos Adasındaki esir
kampına gönderilmiştir.
“Milos Adasında Esirlerimiz:
Eskişehirli müderrisinden Gazizade Hacı Mehmed Sadık Efendinin Raporudur:
1-Bozöyük Nahiyesinin Dodurga Karyesinde a’şar memuru iken taarruz haberini alınca
a’şar anbarını temhir ederek Eskişehir’de ailemin başına gelmek üzere Bozöyük’e kadar
gelebilmiştim. Muharrem’in on yedinci cumartesi günü idi. Son tren hareket etmiş
olduğundan Eskişehir’e gelmek imkânı kalmamıştı. Dodurga Karyesine yollarda yerli Rum
ve Ermeniler ahaliy-i İslamiyeye türlü işkence yapmakta olduğundan avdet imkânı da yoktu.
Bozöyük’te ikametim tehlikeli olduğundan Bursa cihetine gitmeyi düşündüm. Aksu’ya
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vardığım zaman Yunanlılar tarafından casus addedilerek esir edildim.
2-Mudanya, Selanik tarikiyle Milos Adasına sevk olundum. Milos Adasında ahiren
Trakyalılar ayrı bir vapur ile iade edildikleri gibi biz Anadolulular da ayrı bir vapurla
İzmir’e iade edildik. Tahminen seksen kadar sivil esir Milos Adasında kalmış ve bir çadırda
yerleştirilmişlerdi. Bilahare Yunanlıların bu hastaları çadır ile beraber yaktıklarını bizden
sonra gelenlerden işittim.
3-Milos Adasında Anadolu ve Rumeli ahaliy-i Müslimesinden kadın erkek beş bin kadar
sivil esir mevcut idi. Biz Selanik’ten ikinci vapur ile Milos Adasına sevk olunmuştuk. Üsera
vapurun anbarına konularak iki gün su verilmemiş ve altı yüz yetmiş iki sivil esir susuzluktan
telef olmuştur. Mevcut beş bin esirden üç bin avdet edememiş ve iki bini telef olmuştur.
4-Milos Adasına sevk olunmazdan mukaddem sekiz yüz sivil esir üç mah Selanik’te
Beyaz Kale’de mahpus kaldık. İki ay gayet az miktarda verilen etmekten maada bir şey
verilmemiştir. Bir ay kadar ekle gayrı salih mevaddan karavana verildi. Bilahare Milos
Adasına sevk olunduk. Milos Adasında ise altı kişiye yevmiye yalnız bir etmek verilip başka
gıda verilmemiş, bu suretle üseranın kısm-ı a’zamı açlıktan telef olmuştur.
5-Memleketimizden gönderilen para ve mektuplarımız yedimize verilmezdi. Melbusat
namına ancak Türkiye’ye iade edileceğimizden birkaç gün evvel Yunan askerinin üzerinden
çıkan eski elbiselerden bir miktarı avret mahalleri dahi açık kalmış olan bazı üseraya
verilmiştir. Üsera namına gelen mektup ve paralardan bir miktarı memleketimize iademize
yakın bir zamanda verilmiş ve iademizden üç güne mukaddem bir miktar Yunan parası Drahmi
verilmiş ise de bu para verildikten sonra yola çıktığımızdan bir faide temin edilememiştir.
Yunan jandarmalarının keyfi olarak esirleri öldürdükleri halde Yunan hükümeti tarafından
mesul tutulmadığına şahit oldum.
Eskişehirli Müderrisinden El-Hac Mehmed Sadık” (Yunan İllerinde Zavallı Esirlerimiz,
1339: 33-34).

4. Şükrü Baba’nın Yunanlılara Esaretini Anlattığı Hatıratı: Hatırat-ı
Şükrü
Şükrü Baba, Hatırat’ında Yunanlılara esir düşmelerini ayrıntılı olarak şu
dizelerle aktarmaktadır:
[177] Hatırat
Yunan Mezalimi Faciası
Kadim ve mübarek bir Türk yurdu olan Garbi Anadolu’nun son üç senelik devre-i
işgali esnasında haneler yıkmak ve haneler söndürmek ve bekâretler izale etmek ve
masumlar öldürmek suretiyle akl u vicdanın hazmedemeyeceği ve neslimizin havsala
ve idrak ve insafına sığdıramayacağı cinayet ve şenaatleri ve rezaletleri irtikâp
eyleyerek Rum ve Ermenilerin intikamını almak emeliyle ve kendilerinden his ve
adalet nısfından külliyen mahrum bulunan Yunan ve vahşi canavarlarının işbu cinayet-i
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menfure-i ihanetlerinden dolayı ebeden teline müstahak ve seza olduklarından izahını
zait telakki ederim.
Zamanın kendilerine teveccüh ve müsaadesinden bi’l-istifade Yunanlılarca
yapılan fenalıklar o kadar vahim ve o kadar hunharane idi ki ayrı ayrı tarif ve tavsif
imkânı olmadığından ber-vechi âti fakirane ve muhtasar müfit bir iki satır manzum ve
latifeler irat ve kaydedilmiştir.
Öz Türk milletinin kalb-i derununda hüsn-i fikir taayyün-i takdiri vatandaşlarımın
nazar u ibret ve intibahına arz-ı delalet ederim. Ve kâffe-i hatırzerin ile münşefi-i
müzeyyen olan Türk tarihi milletine semavata kadar yükselen şanına bülend-i âvaz
ettiren inayet-i bâri ve cephelerde metfun olan kâffe-i gazzat ve eizza-i evliya umurun
himmet ve hizmet [178] ve gayretleriyle def’ u ref’ine muvaffakiyet hâsıl olmuş ve öz
milletin efkâr ve hatıratında elim manzaralar ve feci hatıralar bırakan mezalimin ruh-ı
millette ebeden nakş-ı pezir olması hameliyesindendir. Hususuyla birçok ahaliy-i
masume vesail-i kazibe-i müteaddide ile bila sebeb mahkumen zindanlara ilka ve sarp
kayalıklardan ibaret hicran Yunan adalarına nefi ile oralarda sırf işkence ve sefalet
ıstırabından hayatını feda eden ve elyevm o diyar-ı müfsidat-ı iğbarda metfun bulunan
şühedamızın “intikamımızı alınız!” diye mezarlarından çıkardıkları manevi sayhaların
ila yevmi’l-kıyame kulaklarımızda tanış endaz olmasıdır. İşte bu ümniyeyi teminen
bu babtaki bi-taatsizliğime rağmen ahbablara naçizi bir hatıratta bulunmak emeliyle
ala kaderi’l-imkân yukarıda yazdığım vechile sade ve Türkçe olan müşahedatımı
beyandan ibaret olup mefadatında görülecek hatıyyenin affiyle ve âtiyen terdif ve
teşvik-i vesail-i istikmali kariin hazeratının himaye ve teveccühleri ahz ü a’maldir.
Bidayet-i esir ve tevkifim
30 Teşrinievvel sene 1337 [30 Ekim 1921]
Yunan İlinden avdetim
22 Mart Sene 1339 [22 Mart 1923]
Seyyit Battal Gazi Ahfadından
Şükrü.
[179] Mazinin Bir Vasıta-i Tezkarı
Yunan Mezaliminin Muhtasar Destanı
Şahit olsun şu destanım kanlı Yunan vakasına
Yağsın demadem melanet Yunan’ın her kıtasına
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Esir oldum kardeşlerim sizden imdad beklerim
Fırsat kaçırma vur-giret bin göğsünün tahtasına
Yavrum sana bu nasihat dinin ile eyle niyet
İntikam al yolun zabt heman çalış imhasına
Mutlaka al intikam hezik göre has u amm
Bu hatıratım müdam yazdıktan bila sene
Hiç düşünme öldür onu gerek Rum ya Ermeni
Hep Türklerin düşmanı vur potinin bas tasına
Oku ilmi haza evvel budur sana doğru yol
Kalma cahil insan ol uyma nefsin hevasına
Destan [188]
Guş ile pendimi oku usanma
Maceray-ı ahvalden eyler beyanı
Varsa hatiâtım afv et gücenme
Serencam-ı hakikat söyler lisanı
Fesadın temelini evvel kurdular
Dost sandılar düşmanları aldılar
Kimisin öldürüp kimisin sürdüler
Ba-emri vükela başta hakanı
İrade çıktı ferman yazıldı
Meclis kuruldu ayan derildi
Halkı imhaya dediler lüzum görüldü
Fikir eyle gel sende gurbet insanı
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Üç yüz yirmi sekiz de başlanıp harbe
Fırkalar yüzünden düşmüştük derde
İtilaf fırkası vurunca darbe
Açıktan ettiler düğün bayramı
On iki yıl ahdinde ittihad-ı hükümet
Bundan da mahtun idi dörtte üç millet
Muhtasar kılalım tafsile ne hacet
Otuz beşte koptu Nuh’un tufanı
Hele göz göre verdiler İstanbul’u
Millete gösterdiler bir çıkmaz yolu
Saldı Anadolu’ya Anzavut kulu
Halife ordusu diye etti figanı
Badehu iradeler ilanlarda yazıldı
Cebr u kahır fetvalarda verildi
Vatanperverdaran Maltalara sürüldü
Buna da kail oldu ahbab-ı yaranı
Bilahare Yunan kaynadı koptu
Fırsatı ganimet İzmir’i kaptı
Kuva-yı Milliye dahi teşkilat yaptı
Gösterdi satvetin millet arslanı
Yavaş yavaş baktı millet işine
Dağların başında kondu vatan düşüne
Düşmanların asla gelmedi bu işine
İngilizlerle Fransızlarda anladı zamanı
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Türk kavmi yek beden teşkilat yaptı
Çok kimseler bu hale tereddüt etti
Avrupa siyaseti birden değişti
Üzüldü iliği kurudu kanı
Eskişehir’de üç saat mühlet verdiler
Bir saat içinde kalkıp ayrıldı
Tarafgiran hiddetten boğuldu
Geyve Köprüsünde buldu âmânı
Yunan’ın İzmir’den Anadolu’ya Yürüyüşü
Bin üç yüz yedi Temmuz ayında
Arbedeler koptu Anadolu’da
Yazılı nameler metropolite
Bin hile düşündü Kostantin yanı
[189] İzmir’den Yunan kaynadı koptu
Fırsatı ganimet her yeri tuttu
Şımardı hırsından rezalet etti
Kârdan fazla yaptı ziyanı
Otuz altı senesi eyledi tuğyan
Halife ordusu namıyla ey can
Bu hayale inanmıştı bir nice Müslüman
Bilahare çıktı işin dumanı
Alaşehir Uşak’ı çiğneyip geçti
Binlerce insanın kanını döktü
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İngiliz başına tuğları dikti
Seyretti feleklerde bu rezaleti
Bu siyaseti akdemce kurdular
Haklı olanları adalara sürdüler
Dayakla kimini kurşunla vurdular
Garet ettiler bağ u bostanı
İki bin altı yüz köy ve kasaba yaktı
Yirmi sekiz bin ev hane yaktı
Nan u mevaşiyi toplayıp gitti
Süngülere taktılar sab-i sübyanı
Irz u namusu dahi heder oldu
Gül yüzlü simalar sararıp soldu
Hamilelerin karnı yarıldı
Diri diri yüzdüler biçareganı
Yirmi bir temmuz Seyyit Gazi işgal-i Yunan
Koptu bir arbede o gün hemen
Ne fecaat ilk hatve ey can
Bir acaib garaib hal oldu
Birdenbire bir şureş-i kıyamet
Vatanın bağrında müthiş felaket
Gülle ve kurşun yok selamet
Bir azim ceng ü cidal oldu
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Türkmen Dağından koptu patırtı
Kurşunlar yağdı toplar atıldı
İnsan mahlûk birbirine katıldı
Tutuştu dağlarımız toz duman oldu
Mal u menalı almadı yazı
Onlarda esir oldu meleşti kuzu
Baba Uryan ile hem Melik Gazi
Bozuldu mezarı pür-hasar oldu
Koyun ve keçi mevaşi sürüp gittiler
Sığır dana öküz hep kestiler
Zulm u işkenceyi berdar ettiler
Akl u fikri feraset bi-âman oldu
Yandı köylerimiz işimiz bitti
Tarlalarda mahsul hiç olup gitti
Hatır ve hayale gelmez bin bir çeşidi
Dökülen al kanlar seyl ü revan oldu
[180] Kuzusun aldırmış analar ağlar
Saçların yolar karalar bağlar
Zümrüdü yeşil güzelim dağlar
Döktü gazelini sonbahar oldu
Çok yalvardım kabul olmadı dilekler
Şehitleri yedi kurtlar sinekler
Boşuna mı gitti çekilen emekler
Hengâm oldu pür matem-hun oldu
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Misal-i mahşerdir bak şu hallere
Pir ü civan gitti gurbet ellere
Yalın ayak başıkabak yollarda
Büyük küçük hep yola revan oldu
Dergâha düştü merminin biri
Biri de Hakkı’nın pencereden içeri
Vurdu şehit etti Derviş Hüseyn’i
Yaralı vücudu pür-nihan oldu
Aleyhtar olanlar oldular peşiman
Er dönmez sözünden yıkılsa cihan
Arapviran’da dahi doksan dokuz can
Kurşuna dizildi gül kan oldu
Akinli İsmail’i diri yüzdüler
Bir kısmı dahi bağlı dizdiler
İşkence mezarını onda kazdılar
Bir matem insiz ciğerhun oldu
Dediler bana sus sesi kes
Otur şuracıkta al bir nefes
İşte geldi Andrayaki prens
Kara Katib Kaba Sakal kaza-şaz oldu
Bende biçareyim bakın ah u zarıma
Gitti efrad-ı ailem hem yana yana
Ol kaşı keman Zehra Naciye’ye
Oğlum Fethi’ye dil-i hicran oldu
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Yunan Eskişehir’i de atlayıp geçti
Haymana çölünde rengi değişti
İnönü Harbinde de ciğeri pişti
Şaşırdı yolunu cihan dar oldu
Aldattı aldandı hele hele
Her bir umurunda tutmuştu hile
Savurdu her yere nafile gülle
Sille tokat zamanı melal oldu.
Hapishaneden Yunan İline Giderken
Biraz dinle bu da esir babanın sözüdür
Elinde kalkanı kalbindeki gürzüdür
Yabancı değil er oğlu oğludur
Vatan için feda eder bu canı
[183] Yirmi dokuz Ağustos 334 cümle mevkufin [29 Ağustos 1334–29 Ağustos
1922]
İki yüz on yedi mevcuduyla hemin
Bağlanıp urgana cümle esirin
Elveda Eskişehir’den yol revan oldı
Yatak yorgan eşyalarımız aldılar
Yalnız değilim hepimizi soydular
Kolu bağlı ve kovuklara koydular
Karaköy’de önce dere içinde olduk mihmanı
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Yağar yağmur dere içinde aç susuz
Can korkusu dahi hem uykusuz
Üsera kumandanı hain uğursuz
Hiç bilmedi melun yediği nanı
Ferdası maşiyan [yürüyenler] Âhi Dağı yolunda
Serpilip kaldık Derbent Belinde
Kan kuvvet kalmadı hiç de yerinde
Firar eylemenin var mı imkânı
Bu sırada firar etti bir iki can
Dağların başında dönerken duman
Kurtardı onları hak yaradan
Kurtardılar o anda şüpheli canı
Yatsı vakti geldik Kurşunlu yanına
Bir kere bakındım sağ ve sol yanıma
Yunanlılar susamıştı esir kanına
Sonradan çıktı işin dumanı
Dedi kumandan işte fırsat bu gün
Öldürelim bunları denli mi süre gün
Biz de kaçarız yarın öbür gün
Kim sorar bizden işte bulduk meydanı
Katlimiz için mitralyözler kuruldu
Dedim anlımıza bu yazı da yazıldı
Mezarımız bu toprağa mı kazıldı
Diz dize oturduk siyaset meydanı
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Kumandan bu sefer Yunan şimdi İzmir’i aştı
Keçeye olmaz baha aşımız taştı
Dün gece bir kaçınız da kaçtı
Ateş emrini bekler dolaşırdı meydanı
Durur bağlı güne karşı oturduk
Dilimizde salavatı ve şehadeti getirdik
Akl u fikrimizi bu demde yitirdik
Bu halde iken okuyasın dedi bu anı
Yedinci Muharrem ne tesadüf ne şeref
Olmuş iken cümlemiz kurşuna hedef
Temsil-i Kerbela olsa kada telef
Bu zevk-i maneviyi eyledi Hak ihsan
Seri’ bir hareket düştük bir çöle
Aç susuz büyük küçük kadınlar bile
Akşama doğru yakın İnegöl’e
Hararetten yandı ciğer oldu büryan
[182] Erişip Ak Suya dahi ferdası gün
Ah u inin yükselip arşa değin
Yandı yürek gönül pür-hun [kan içinde]
Bursa Yeşil Türbesinde bulduk âmânı
Ertesi gün tuttuk Bursa Mudanya’nu
Hak saklasın bağlı esir kulunu
Bey Cami’de gördük oyunu
Onda metfun idi birkaç mezar-ı ruhani
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Kapıdan içeri bağlı giderken
Gördüm Şükrü Hoca’yı dövülürken
Ayaküzeri verdi canını erken
Şad olsun dedik onun ruh-u revanı
Bursa esirânı ile Mudanya’da vapura
Attılar bir kısmını kömürlüğe çukura
Dedim Allah cümlemizi kurtara
Derya üstünde eder idik seyranı
Vapur içinde koptu bir vaveyla
Üçüncü gün erdik Selanik’e ne a’la
Mihman olduk beş kille bir cana
Birer saydım doksan altı merdivanı
Kandırdım muhafızı müftüye gittiydim
Mâcerây-ı ahvâlim bir bir anlattım
İslam mahellatında gezip seyrettim
Üsera için aldım doksan altı battanı
Bu hal ile geçti üç ay bi-vefa
Parasızlıktan çekmiştik çok cefa
Çerkez Rum Ermeni arkadaşlar eyledi safa
Dâhil-i hariçte ederlerdi bayramı
Üç ay sonra yelken küreğe
Vapurda bilindi vardık Pire’ye
Vapuru kaçırmak için geldik araya
İhbar oldu vapurda işittik figanı
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Haşerat-ı teaffüş yolda fırtınaya Lodos’a
Kayıkta soyulduk Yuvanaki Podus’a
Hele geldik yarım canla Milos’a
Burada dahi binlerle Türkiye esiranı
Bunlarda Rumeli’den ortadan
Vapurda kesilmiş birçoğu serden
Bir kısmı da deryaya atılmış yerden
Altı yüz can olmuşlar deniz kurbanı
Fakat burada altı cana bir ekmek
Kimine dayak işkence değnek
Cümlemizi açlıkla imha eylemek
Kurşunla vurdular iki Müslümanı
Güherçileli hele içtiğimiz sular
Üstünde yüzerdi yeşil yosunlar
Tuzlu suyu da para ile verir Yunanlar
Yirmi guruşa satardı kutubanı.
185
İsmullah Çavuş’la hem Veli Monla
Azm-i rah eyleyip düştüler yola
Hak rahmet eyleye bu esir kula
Milos Adasında verdiler canı
Şükrü ah eder derunu söyler
Okuryazar hem gönlünü ekler
Eksik ve noksana kalmasın erler
Bir hatıra diye yazdım bu destanı.
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Ordumuzun Muzafferiyeti
Büyük Millet Meclisinde Misak-ı Milli
Sözünde sadık ahdinde kavi
Zevale nihayet buldu kemali
Otuz dokuzda okundu ezan-ı kuranı
Daha evvel kurulmuştu misak
Ağustos ayında çalındı çakmak
Afyon’da aldı payını ahmak
Boğazına taktılar çifte urganı
Gazi Kemal suvar oldu espina
Kılınç kalkanını aldı destine
İsmet Paşa geçti erler postuna
Yükseldi kalbinde cenk helecanı
Emr-i zabıtanı sözünde sadık
Uyunmaz geceler gündüz uyanık
Er erin sözünde kaldı mutabık
Bütün orduların hep kumandanı
Leşkerimiz kol kol yürüdü heman
Hayretler içinde ağyar-ı düşman
Sıtkıyla yürüdü hem Ali İhsan
Titrettiler evvelette? bütün cihanı
Cümlesi de ahde vefa sözünde
Kumandanlar hep düşmanlar izinde
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Kuvvet mi kaldı düşmanların dizinde
Türk orduları yürüttüler karbanı
Türk kavminin daha saadet günü var
İntikam almağa dahi kini var
Şarktan garba tabii onayı var
Vakti tamam oldu lütf-ı insanı
Evliyalar Yardımı
Seyyit Battal Gazi aldı gürzün eline
Batın leşkeri durdu yanına
Gayret kemerini sardı beline
Melek Gazi Şücaaddin Baba Üryan’ı
Üçler beşler yediler kırklar
Düşmanın kastına yürüdü erler
Ricalullah ins ü cin ve melekler
Elveren Himmet Baba dahi Ahmet Tarran’ı
Kırk Kızlar Küşat Baba Çal Tepe
İkinci hudutları oldu Gök Tepe
Düşman ordularını gerdiler ipe
Şeyh Sihabuddin Edeb Âlî Sultan’ı
Cepheler tutuştular hepsi birden
9 Eylül’de hep bile Eskişehir’den
İmdada geldi cansız duvarı yürüten
Hacı Bektaş Veli Balım Sultan’ı
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Seydilerden koptu erin birçoğu
Hacı Hayran Veli takındı tuğu
Âşıklar sultanı erenler suyu
Karahisar’da metfun Sultan Divan’ı
Kolu Açık Hacım dahi Uşak üstüne
Tahta kılıncı aldı hemen destine
Onlar yürüdü düşman kastına
Elinde sancağı hem Baba Burhan’ı
Semada göründü çün yeşil kuşlar
Ak sarı libaslı hem yeşilbaşlar
Bunlarla da doldu dağ ile taşlar
Nura gark ettiler anavatanı
Bu yardımla Türkler her yeri sarmış
Bursa’dan İzmir’e on günde gelmiş
Şaşırmış yolunu Yunan çaresiz kalmış
Terk etmişler külli mühimmatı ve esiranı
Meydana essela davaya bürhan
Düşman sürüleri oldu perişan
Erenler gösterdi bunda bir nişan
Kırılan düşmanın yoktur hadd u payanı
Hacı Anastas dedi nerden geçelim
Tayyare değiliz gökten uçalım
Hiç olmazsa şu denizi aşalım
İşine gelir Türkler hep yola revanı
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Yükseldi asumana Türkün sedası
Azminde kavidir sağlam binası
Kalpten silinmez cengin cilası
Pervasız meydanda eder cevelanı
Bu bir sırr-ı hikmettir kimseler bilmez
Mazlumun ahı zalimde kalmaz
Allah’ın hikmeti tefsire gelmez
Perişan ettiler on günde Yunanı
Nihayet Kostantin indi tahtından
Olmadı dediği çünkü bahtından
Netice geberdi gitti kahrından
Kimse baki değil dünya fanidir fani
Gör ne hikmetler gösterdi Mevla
Anadolu olmuş iken istila
Tehayyürde kaldı görenler cana
Bu da Mehdi’nin bir gizli nişanı.
5. Sonuç
Bu çalışma, Seyyitgazi İlçesindeki Seyyit Battal Gazi Dergâhı şeyhi Şükrü
Arıkaya Baba ve yeğeni Hakkı Aydoğdu Dedenin Yunanlılara esaretini konu edindi.
Çalışmanın konusu aktarılırken Şükrü Baba tarafından yazılan ve parçalar halinde
bulunan Hatırat’ından istifade edildi. Hatırat’ında Osmanlı Devleti’nin son dönemi,
Yunan İşgali, Kuva-yı Milliye’yi, Kurtuluş Savaşı, Esareti ve Esaretten Kurtuluşu
ayrıntılarıyla aktarmış. Eskişehir ve Seyyitgazi’nin yakın tarihi açısından önemli ve az
ulaşılabilen bilgelere olayların kahramanlarından birisi ve kendi eliyle aldığı notlardan
yola çıkarak değerlendiren çalışma, daha önce kullanılmayan ve değerlendirilmeyen
bilgilere yer vermiştir.
Çalışmanın ikinci kaynağı Kızılay arşiv kayıtları oldu. Bunun dışında yapılan
araştırmalardan da elde edilen veriler değerlendirildi. Böylece çalışma, Şükrü Arıkaya
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ve Hakkı Aydoğdu etrafında Yunanlılara esaret aktarılırken diğer yandan Seyyit Battal
Gazi Dergâhı, Şükrü Babanın hayatı ve eserleri hakkında da bilgi verildi.
Şükrü Baba ve Hakkı Dede, Seyyitgazi’den Ankara’ya gitmek için yola
çıktıklarında Büyükyayla’da hastalanmış ve hareket edemeyecek hale geldikleri için
de esir alınarak Eskişehir’e yerli bir Rum’un evinin bodrumuna kapatılmış. Buradan
karayoluyla yürüyerek Mudanya ve deniz yoluyla da Selanik, Pire ve Milos adası esir
kamplarına götürülmüş. Yolculuk, esir kampları insanlık dışı muamele ile geçmiş.
Şükrü Arıkaya Baba ve Hakkı Aydoğdu Dede Osmanlı Devleti’nin son
dönemi ve Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşuna şahitlik etmiş. Dönemlerinin bütün
gelişmelerine şahitlik etmiş hem de fiili olarak içerisinde bulunmalarından dolayı
etkilenmiş iki kişinin hayatı, Tekke ve Zaviyelerin tarihi ve tarihini tamamlamasına
da ışık tutmaktadır. Osmanlı Döneminde şeyh olan ve Seyyit Battal Gazi evlatlarından
olan iki kişinin Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşuyla yüzyıllardır devam eden Tekke
ve Zaviye faaliyeti de son bulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yasaklanan Tekke ve Zaviyelerin faaliyetleri ve
unvanları nedeniyle maişetlerini farklı işkollarında karşılamaya başlamışlar. Zaman
içerisinde Seyyit Battal Gazi Ocağının da faaliyeti azalarak tamama erip meydan
kapanmış.
Sonnotlar
Büyükyayla, Seyitgazi köylerinden ve Balkanlardan hicret eden Ali Koç Ocağı dede ve talip toplulukları
yerleşiktir.
2
Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun,
30 Kasım 1925 yılında kabul edilmiş; 13 Aralık 1925 yılında ise yayınlanmıştır. Tabiatıyla yayınlandığı tarihte de
yürürlüğe girmiştir.
3
Dr. İsmail Ali Sarar rahmetlinin kızı Dr. Berra Sarar Eliçetin hanımefendi kütüphanesindedir. Dr. Berra Sarar
Eliçetin Hanım ve kıymetli eşine kitabı kütüphanede bulup kopya edip tarafıma ulaştırdıkları için minnettarım.
4
Dr. İsmail Ali Sarar, bu iki eserin şahsi kütüphanesinde olduğunu kaydetmektedir. Şükrü Baba’nın müritlerinden
emekli öğretmen Ali Gül, Dr. İsmail Ali Sarar Beye, eserin varlığından haberdar ederek eseri kendisine verdiğini
aktarmaktadır. (Sarar, 1997: 15).
1
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