
ERZURUM’UN İLİM HAYATINDA KÖKLÜ BİR 
AİLE: AHISKALI SOLAKZÂDELER*

Kafkasya’nın önemli ilim merkezle-
rinden olan Ahıska, yetiştirdiği kültür, 
sanat ve ilim adamlarıyla her zaman 
Türk ilim ve irfan hayatında önemli bir 
coğrafya olmuştur. Bu kutlu coğrafya-
dan kimler yetişmemiştir ki; Müderris 
Ahmed Efendi, Emin Mehmed Efendi, 
Hakkı İsmail Efendi, Hüseyin Efendi, 
Necib Mehmed Efendi, Yümnî Mehmed 
Efendi, Es’ad Süleyman Beğ, Ali Haydar 
Efendi ve daha niceleri…1 İşte böylesine 
değerli İslam âlimleri yetiştiren bu 
bölgenin, kadirşinas evlâtlarından olan 
ve birçok müftü, müderris, vaiz yetiş-
tiren Solakzâdeler, Çarlık Rusya’sının 
baskıları sonucu Ahıska’dan göç ederek, 
birçok Ahıskalı muhacir aile gibi Artvin 
üzerinden önce İspir’e, oradan da daha 
güneye inerek Ilıca (Aziziye) ilçesi-
nin Gelinkaya (Zuvans) ile Başçakmak 
(Meymansur) köylerine yerleşmişlerdir. 
Bu bölgede, önce zeamet sahibi olmuş,2 
sonra da Osmanlı ordusuna sipahi ver-
mişlerdir.3 

Ailenin Solakzadeler olarak anılmasının 
sebebi, yine bu aile efradından olan Müftü Sâdık 
Efendi’nin kızı Muammer Hanım tarafından şöyle 
anlatılmaktadır: Dedeleri “Kavas Hacı Mehmet 
Lütfullah Efendi, çok iyi ata binen, kılıç kullanan, cirit 
oynayan bir babayiğitmiş. Ciridi, sol elle attığı zaman 
kim olursa olsun karşısındakini mutlaka düşürürmüş. 
Bu yüzden ailenin lakabı, Solakzâde olmuş.”4 Aile 
adıyla anlatılan bir diğer rivayet de, ailenin sipahi 
toplayarak savaşlara katıldıkları zaman, padişah 
veya serdarın muhafızları arasında sol cenahta 
yer aldıkları için Solakzâdeler olarak anıldığı 
şeklindedir.5 Ahıskalı olan Solakzâdeler, Erzurum 
bölgesine yerleşmesinin ardından, iki asır boyunca 
yörenin ilim hayatında daima var olmuştur. 
*      Çalışmamızla ilgili kaynak temininde yardımını gördüğüm       
      değerli ağabeylerim Naci Elmalı ve Selim Yapıcı’ya  
      şükranlarımı sunarım.
1     Yunus Zeyrek, Ahıska Araştırmaları, Ankara 2006, s. 68-71. 
2     Zeamet: Herhangi bir bölgenin, toprağın, belirli bir görev ve  
      hizmet karşılığında, belli şartlarla bir şahsa veya aileye verilmesi. 
3     Cahit Solakoğlu, Erzurum-Bir Kentin Aydınlık Yüzü, İstanbul  
      2011, s. 284. 
4     Age. s. 284. 
5     Age. s. 284.

Erzurumîyatçı olarak tanınan Revnakoğlu’nun 
şu satırları, ailenin Erzurum bölgesi için ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir: “Erzurum’da 
iki asra yakın köklü bir mazisi olan hep aynı soydan 
müderris, müftü, vaiz yetiştiren, yurdun fikir hayatına, 
İslâm fıkhına, fetva ve iftâ işlerine çok hayırlı, değerli 
hizmetlerde bulunan, rahlesinde Sadrazam Küçük 
Said Paşa gibi devlet adamları yetiştiren Solakoğulları 
ailesi…”6 

Solakzâdeler ailesi, 1934 yılında çıkarılan soya-
dı yasası sonrasında “Solakoğlu” soyadını almıştır. 
Müftü Sâdık Efendi ise ‘zade’ kelimesini ‘oğlu’ ke-
limesinin karşılamadığı, ‘bay’ kelimesinin ‘zade’yi 
tam karşıladığı düşüncesiyle “Solakbay” soyadını 
almıştır. Erzurum ilim tarihinde müstesna bir yere 
sahip olan Ahıskalı Solakzâdeler adına Yenişehir 
semtinde görkemli bir cami yapılarak bu ailenin 
adı verilmiştir. Solakzâdeler’in şu andaki üyeleri 
çoğunlukla İstanbul’da yaşmakta olup uzun yıllar 
Erzurum Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmış, 
bir sürede siyasetle meşgul olmuş olan Cahit Sola-
koğlu (1930), bu ailenin en yaşlı kişisidir.
6     Cemâleddîn Server Revnakoğlu, “Erzurum Müftüsü              
      Solakzâde’nin Göçüşü Münasebeti İle: Erzurum’da Bir Kubbe          
      Çöktü” Tarih Yolunda Erzurum Dergisi, Sayı 7-8, Ocak 1961.

 Şevket Kaan GÜNDOĞDU

Solakzade aile kabristanlığı.
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Biz, bu yazımızda Ahıska kökenli olan 
Solakzâdeler’in geçmişiyle ilgili kısa bir bilgi 
verdikten sonra bu aileden yetişen ve Büyük Hoca 
olarak anılan Solakzâde Ahmet Tevfik Efendi (1816-
1893), Solakzâde Muhammed Hamid Efendi (1852-
1913) ile Pırlanta Müftü lâkaplı Solakzâde Mehmet 
(Muhammet) Sâdık (Solakbay) Efendi (1881-1960) 
hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

1.  Müderris Solakzâde Ahmet Tevfik Efendi
Ahmet Tevfik Efendi, Hacı Süleyman Efendi 

ahfadından Mehmet Lütfullah Ağa’nın oğlu olarak 
1816 yılında Erzurum’da doğmuştur.7 Oğulların-
dan birinin büyük bir din âlimi olmasını isteyen 
Mehmet Lütfullah Ağa, oğlu Tevfik Efendi’yi daha 
küçük yaşlarda iken İslâmî eğitim almasını sağ-
layarak, henüz dört yaşındayken Kur’an-ı Kerim 
okumasına vesile olmuştur.8 Sekiz yaşına kadar 
Kur’an ve İlmihal bilgileri tahsil eden Tevfik Efendi, 
18 yaşına kadar aslen Trabzonlu olup Erzurum’da 
doğup büyüyen Es-Seyyid El-Hac Ahmet Mahürevî 
Efendi’nin9 derslerine devam ettiği gibi bu sürede 
diğer İslamî ilimleri de almaya başlamıştır.10 Tev-
fik Efendi, ilme yönelik ilgisi ve öğrenme arzusuy-
la kısa sürede birlikte eğitim gördüğü arkadaşları 
arasında öne çıkmış ve daha genç yaşlarda Rama-
zan aylarında, İbrahim Paşa Camii kürsüsünde 
halka vaaz ve öğüt vererek, Erzurum çevresinde 
büyük ün sahibi olmuştur.11 Bazı Ramazan ayların-
da da Lala Paşa Camisi’nde, yine cemaatin zevkle 
takip ettiği doyulmaz sohbetlere de iştirak ettiği bi-
linmektedir.12 Güçlü bir şairlik yönünün olduğu bi-
linse de, eserlerinden günümüze ulaşan olmamış-
tır. Yalnız Erzurum halkı arasında ağızdan ağıza 
dolaşan şu mısraları dikkat çekicidir:

Vücudum girdi hâke-ruhum çıktı eflâke,
Terk etmeyince cismi yol yok lâhutî pâke.13

Kendine has üslûbuyla sohbetlerini yapan, 
zaman zaman hikâyeler anlatan Tevfik Efendi, 
nüktedan bir yapıya sahiptir.14 Zarif ve ince 
kişiliği ile zenginlerin ihsanlarına karşı çekingen 
duran, onlara gerek duymayarak, hâline kanaat 
edip şükrünü bilen bir âlimdir.15 Aynı zamanda 
mutasavvıf bir âlim olan Tevfik Efendi, yöre insanı 
7     Nermin Köksal, “Erzurum Ulemasından Müftî Solakzade Hazretleri’nin  
       Hayatı”, Beyazşehir Palandöken Dergisi, Sayı 6, 2013; Mehmet Nusret  
       (Haz. Ahmet Fidan), Erzurum Tarihçesi, Ankara 2010, s. 159.
8     Solakoğlu, age. s. 285, 287.
9     Abdurrezak Türk, Erzurum’un Kandilleri, İstanbul 2014, s. 392.
10    Nusret, age. s. 159. 
11    Age. s. 159-160.
12    Solakoğlu, age. s. 286. 
13    Age. s. 286. 
14     Nusret, age. s. 160. 
15    Solakoğlu, age. s. 287-288; Nusret, age, s. 160. 

tarafından çok sevildiği gibi duası istenen bir Allah 
dostudur da! Anlatacağımız olay, bu tespitin doğru 
olduğunu gösterecektir sanırız: Hoca Efendi, çok 
yağmurlu bir günün ardından gece evine giderken, 
geçeceği bir yolun yağmur sularından adeta göle 
döndüğünü görür. Bir türlü o yolu geçemez. O 
anda oradan geçen bir sarhoş, Hoca Efendi’yi tanır 
ve onu sırtına alarak karşıya geçirmek ister. Hoca 
Efendi, buna her ne kadar karşı çıkarsa çıksın, 
sarhoş adam onu dinlemez ve ısrarcı olur. Hiç 
istemeyerek sarhoşun bu isteğini kabul eden Hoca 
Efendi, adamın sırtına biner. Sarhoş adam, su 
birikintisinin ortasına gelince, “Hocam, ya babama 
yedi Fatiha okursun veya seni bu çamurlu suya 
bırakırım.” Hoca Efendi, ellerini açarak yedi defa 
Fatiha-i Şerif’i okur ve böylece karşıya geçer.16 

Tevfik Efendi, yeri geldiğinde yanlışını gördüğü 
yöneticileri, korkusuzca eleştirmesinden dolayı 
makam sahipleri ve devlet büyükleri tarafından 
daima saygı görür, kendisinden çekinilirdi. 
Onu görenler her ne kadar heybetli yapısından 
çekinseler de, onu çok sever, onun tatlı sohbetinden 
ayrılmak istemezdi.17

 İki icazetname sahibi olup ömrünü İbrahim 
Paşa Medresesi’nde müderris ve camisinde kürsü 
şeyhi olarak geçirmiştir. Erzurum halkının Büyük 
Hoca olarak andığı Tevfik Efendi’nin rahlesinden 
Küçük Said Paşa18 gibi sadrazamlık makamına 
gelmiş büyük devlet adamları da yetişmiştir.19 
Sadrazam Said Paşa, hocasına olan sevgisi ve 
hayranlığı sebebiyle kendi konağının bulunduğu 
ve günümüzde Beyoğlu ilçesinin Hüseyinağa 
mahallesinde bulunan sokağa hocasına ithafen 
Solakzade adını verdirmiştir.20 Yine Ödüklüzâde 
Mustafa Sakıp Efendi, Ferhadzâde Ahmet Vefik 
Efendi, Ali Avni Efendi, Memi Hoca, Kadı İsmail 
Efendi, Hoca İsmail Efendi, Hacı İsmail Efendi, 
Hacı Osman Efendi, Abdurrezzak Efendi, 
Solakzâde Hamid Efendi, Muhammed Salih 
Efendi gibi âlimler onun icazet verdiği öğrencileri 
arasındadır.21

Vefatından birkaç gün öncesinde, tedavisi 
için ona gelen tabibe, ünlü Türk Dîvan Şâiri olan 
Fuzulî’nin;

Çare-i behbudemi sordum, mealceden dedi,
Derdin derd-i aşk ise, mümkün değil sıhhat sana. 

16    M. Sıtkı Aras, Erzurum’un Manevî Mimarları, İstanbul 1999, s. 158.
17     Solakoğlu, age. s. 288.
18    II. Abdülhamid saltanatında yedi kez, İkinci Meşrutiyet  
      döneminde de iki kez olmak üzere, toplam dokuz dönemde   
      sadrazam olmuştur.  
19    Nusret, age. s. 160. 
20    Solakoğlu, age. s. 286. 
21    Türk, age. s. 392. 

Bizim AHISKA

46 Sonbahar 2014



beytini okuyarak, yakalandığı hastalıktan kurtu-
lamayacağının işaretini vermiştir. 1893 yılında vefat 
eden Tevfik Efendi, Erzurum’un o zamanlar Erzin-
cankapı semtindeki bir kabristana defnedilmiştir.22 
Ölümüyle birlikte büyük bir değerini kaybeden 
Erzurum halkından Çatmakaş Yusuf Ziya Bey 
şunları söylemiştir;

İtdi öyle bir veda, Ahmet Efendi 
Hace bak;

Haşre dek insan değil, firkatle 
devran ağlasın.23

Kabr-i şerifi, sonraları torunu 
Mehmet Sâdık Efendi tarafından 
Asrî Mezarlığa nakledilmiştir.24 
Mezar kitabesinde ise şöyle 
yazmaktadır:

Hüve’l-Hayyül-Bâki / Sübhane 
ve Teâlâ Hazretleri / Cemi ümmet-i 
Muhammed’e hususiyle / Ustadül-Fü-
dala / Ve Merhum’l-Ulema Solakzâde 
/ Ahmet Tevfik Efendi / Kullarına rah-
met eyleye / Âmin. Lillahi-Fatiha / Fi 
27 Şubat Sene 131325

2.  Müftü Solakzâde Muham-
med Hamid Efendi

Muhammed Hamid Efendi, 
Müderris Ahmet Tevfik Efendi’nin 
tek oğlu olarak 1852 yılında 
Erzurum’da doğmuştur.26 İbrahim 
Paşa ve Sultaniye medreselerinde 
tahsil görmüş, babası Müderris 
Ahmet Tevfik Efendi’den icazet 
almıştır.27 Babasının, 1890 yılında 
vefat etmesinin ardından, İbrahim 
Paşa Medresesi’nde müderrislik 
yapmaya başlayarak, talebe okut-

22    Nusret, age. s. 160; Solakoğlu, age. s. 288.
23    Türk, age. s. 394.
24    31 Temmuz 1943’te temeli atılarak, dönemin Erzurum Beledi-

ye Başkanı Kâzım Yurdalan tarafından 1945 yılında hizmete 
açılan Asrî Mezarlığa, şehir içinde kalan bazı mezarların nak-
ledilmesi için teşebbüse geçilmiş, ama bu konuda fazla hassa-
siyet gösterilememiştir. 1950’li yılların ortalarına kadar şehir 
içindeki mezarlıklar kullanılmış, Asrî Mezarlığa ise ölü defni 
nadir olarak yapılmıştır. Eylül 1953 tarihinde şehir içindeki 
mezarlıklara artık ölü defnedilmesine müsaade edilmeyerek, 
1950’lerin sonuna doğru şehir içindeki mezarlıklarda bulu-
nan ölü bakiyeleri Asrî Mezarlığa taşınmıştır. Ahmet Tevfik 
Efendi’nin kabri de, torunu Müftü Mehmet Sadık Solakbay 
tarafından Erzincankapı’daki mezarlıktan alınarak 1955 yılın-
da Asrî Mezarlığa nakledilmiştir. (Bkz. Murat Küçükuğurlu, 
Erzurum Belediyesi Tarihi II-Tek Parti Dönemi (1930-1950), 
İstanbul 2011, s. 303-305.

25    Türk, age. s. 394. 
26    Age. s. 395.
27    Age. s. 395.

muştur.28 Çiftlik ve Gez köylerinde birkaç tarla ve ça-
yırı da olan Hamid Efendi, müderrisliğinin yanı sıra 
ziraat işiyle de uğraşmıştır.29 

Hamid Efendi, ilk evliliğini Fatma Hanımla 
yapmış olup bu evlilikten Sâdık Efendi olmuş-
tur. Eşi Fatma Hanım’ın vefatı üzerine, eşraftan 
Mühürdarzâdeler’in Safiye Hanımla evlenmiş ve 

bu evlilikten de Neşet, Avni, Cemil, 
Fevzi ve Edibe adlı beş çocuğu ol-
muş, bunlardan küçük oğlu Fevzi 
ile kızı Edibe, genç yaşta hayatını 
kaybetmiştir.30

1908 yılında Hemşinli Çorbacı-
zade Hacı Osman Fazlı Efendi’nin 
vefatıyla Erzurum Müftülüğü gö-
revine getirilen Hamid Efendi, 
ömrünün sonuna kadar Müftülük 
görevini ifa etmiştir.31 Şeyhülİslâm 
Ahıskalızâde Es’ad Efendi, 1912 yı-
lında Balkan Savaşı’nın patlak ver-
mesiyle, kendi imzasını taşıyan bir 
belgeyle, Erzurum Müftülüğü ve 
din adamlarından bazı konularda 
yardım istemiş ve bu istekler, bizzat 
Hamid Efendi ve oğlu Sâdık Efendi 
tarafından takip edilerek, yerine ge-
tirilmiştir.32  

Kadirşinas bir zât olan Hamid 
Efendi, her cuma namazı öncesi 
Esat Paşa Camii şeyhi olan Osman 
Efendi’nin müntesibi ve kendinden 
sonra halifesi olan Muhammed 
Baba’nın ebedi istirahat yerlerini 
ziyaret edermiş. Bu geleneği daha 
sonraları oğlu Mehmet Sâdık Efendi 
de sürdürmüştür.33

Hamid Efendi, 1913 tarihinde 
vefat etmiş olup bugün Erzurum Asrî Kabristandaki 
aile mezarlıklarında yer almaktadır. Onun mezar 
kitabesinde de şöyle yazmaktadır:

Hüve’l-Hallakü’l-Bâki / Girdi vücudum hâke / Ruhum 
çıktı eflâke / Terk etmeyince cismi / Yol yok lâhut-i pâke 
/ Fahrül-ulema / Solakzâde Müfti Hamid Efendinin / 
Ruhuna Fatiha / 1330.34

      Devamı var.
28    Age. s. 395.
29    Solakoğlu, age. s. 289.
30    Age. s. 289, 297.
31    Türk, age. s. 397.
32    Lütfullâh Bingöl, “Millî Mücadele’de (1918-1923) ve Erzurum’da  
       Din Adamlarının Hizmetleri”, Atatürk Üniversitesi Kuruluşunun       
       XX. Yıl Armağanı IV. Kitap “Çeşitli Konular”, Ankara 1978,  
      s. 105; Türk, age. s. 395.
33     Türk, age. s. 395.
34     Age. s. 397. 

Solakzade Hamid Efendi’nin kabri.
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