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is te me si ne rağ men Er zu rum Kon gre si’ne 

de le ge ola rak ka tıl ma sı müm kün ol ma dı. 

Bu nun la bir lik te Er zu rum Kon gre si’nde 

alı nan ulu sal ba ğım sız lık ka ra rı nın Si vas 

Kon gre si’nde de ka bul edil me si üze ri ne 

Millî Mü ca de le ha re ke ti nin ıs rar lı tu tu-

mu se be biy le ya pı lan son Os man lı Mec-

lis-i Meb‘ûsa nı se çim le rin de Trab zon’dan 

mil let ve ki li se çil di. İs tan bul’da top la nan 

ve Mîsâk-ı Millî ka ra rı nı alan Mec lis-i 

Meb‘ûsan’ın et ki li üye le rin den bi ri ol du. 

16 Mart 1920’de İs tan bul’un İn gi liz ler’ce 

res men iş ga li nin ar dın dan mec li sin ça lış-

ma sı nı en gel le mek üze re gi den ve Ra uf 

Or bay’ı tu tuk la ma ya kal kı şan İn gi liz as ker-

le ri ne kar şı di re nen le rin ba şın da yer al dı.

İs tan bul’un iş ga lin den son ra Mus tafa 

Ke mal’in çağ rı sı üze ri ne ola ğa nüs tü yet-

ki ler le top la nan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-

li si’ne ka tıl mak üze re Ana do lu’ya ge çen 

mil let ve kil le ri ara sın da Ali Şük rü de bu-

lu nu yor du. Ya kın ar ka da şı Meh med Âkif 

(Er soy) Bey’le mec li sin 1920’de ki açı lı şı na 

ka tıl dı. I. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’nin 

en ak tif üye le rin den bi ri ola rak dik kat 

çek me ye baş la dı. Dı şiş le ri, İr şad, Ana ya-

sa, Millî Sa vun ma, Millî Eği tim ve İç Tü zük 

ko mis yon la rın da gö rev al dı. Otuz ye di si 

giz li otu rum lar da ol mak üze re top lam 183 

ko nuş ma yap tı, ay rı ca al tı adet so ru öner-

ge si ver di. Bu nun ya nı sı ra bir çok ka nun 

tek li fi sun du. Millî Mü ca de le’nin en kri tik 

aşa ma sı olan Es ki şe hir-Kü tah ya mu ha-

re be le ri sı ra sın da Tür ki ye Bü yük Mil let 

Mec li si’nin Kay se ri’ye ta şın ma sı gün de-

me gel di ğin de Kay se ri’ye gi dip ulu ca mi-

de Ana do lu’da ki mu kad des ci had la il gi li 

bir ko nuş ma yap tı. Bu nun met ni 24 Ey lül 

1921 ta rih li Sebîlür reşâd der gi sin de ya-

yım lan dı. Bu uzun ve önem li ko nuş ma da I. 

Dün ya Sa va şı’nın baş lan gı cın dan Mon dros 

Mü ta re ke si’ne ka dar ge len dün ya ve Os-

man lı si ya se ti nin ge nel bir de ğer len dir-

me si ni yap tı. Mü ta re ke den son ra ki sü reç-

te İs tan bul hü kü me ti nin arz-ı tes li miy yet

kul la nı lan ma yın la rı Al man ya’dan ve 11 

Ha zi ran 1918’de Ro man ya’dan ge mi tes-

lim ala rak do nan ma ya ka zan dır dı. İn gil te-

re’de bu lun du ğu sı ra da de niz hu ku ku na 

da ir Zi bel’den özel ders ler al dı. İtal ya’nın 

Os man lı lar aley hin de ki id di ala rı na Li ver-

po ol Ti mes ga ze te sin de yaz dı ğı ma ka-

le ler le ce vap ve re rek İn gi liz ka mu oyu nu 

ay dın lat ma ya ça lış tı.

Genç ya şın dan iti ba ren fi kir ve neş ri yat 

ha ya tı nın için de yer alan Ali Şük rü, İs tan-

bul’da ken di adıy la anı lan bir mat baa kur-

du. İlk ya yı nı kur may teğ men li ği sı ra sında 

1909’da ya yım la dı ğı Pu su la Ha ta sı ve 

Tas hi hi ad lı eser dir. Da ha son ra İd man 

Mec mu ası’nı çı kar dı. Bu der gi de dik kat 

çe ken en önem li ya zı sı “Keş şaf Yol daş lı-

ğı” ad lı iz ci lik hak kın da ki ma ka le si dir. 1 

Ni san 1919’da ilk sa yı sı çı kan Gün doğ du 

Mec mu ası doğ ru dan sa hip li ği ni ve me-

sul mü dür lü ğü nü onun yap tı ğı, Ali Şük rü 

Mat ba ası’nda ba sı lan sü re li ya yın olup 29 

Ma yıs 1919 ta rih li 9. sa yı sı ile ya yın ha ya-

tı na son ver di. Bun la rın dı şın da eği tim ve 

sos yo lo ji ko nu la rın da İn gi liz ce’den yap tı ğı 

ba zı ter cü me le ri bu lun mak ta dır.

Ali Şük rü Bey, bir dü şün ce ada mı ola rak 

de ğil ay nı za man da bir ey lem ada mı ola-

rak si ya set le Mon dros Mü ta re ke si’nin im-

za lan ma sın dan son ra il gi len me ye baş la dı. 

İş gal le rin gi de rek yay gın laş ma sı üze ri ne 

Esad Pa şa’nın ön der li ğin de resmî, ya rı 

resmî, özel bir çok ku rum ve ku ru luş tem-

sil ci le ri nin ka tı lı mıy la 29 Ka sım 1918’de 

İs tan bul’da ilk top lan tı sı ger çek leş ti ri len 

Millî Kon gre Ce mi ye ti’nin fa ali yet le ri ne ka-

tıl dı ğı gi bi bu ta rih ten iti ba ren ce mi ye tin 

baş lat tı ğı iş gal kar şı tı ça lış ma la rın için de 

yer al dı, kur du ğu mat ba ayı, di re niş amaç lı 

ya yın la rın ba sıl ma sın da kul lan dı. Öte yan-

dan ka pa tı lan İt ti hat ve Te rakkî Par ti si’nin 

En ver ve Ta lat Pa şa hi zip le ri ni bir ara ya 

ge ti ren, Ka ra Vâsıf Bey’in başkan lı ğın da 

5 Şu bat 1919’da ku ru lan Ka ra kol Ce mi-

ye ti’nin ku ru luş ça lış ma la rıy la il gi len di ği 

ve kar de şi Şev ket Bey’le bir lik te bu ce mi-

ye tin üye le ri ara sında yer al dı ğı da bi lin-

mek te dir.

İz mir’in Yu nan or du su ta ra fın dan iş-

ga lin den son ra İs tan bul’da dü zen le nen 

Sul ta nah met mi tin gi nin ha zır lan ma sı na 

kat kı sağ la yan Ali Şük rü Bey, bu ta rih ten 

iti ba ren mü ca de le nin ar tık İs tan bul’dan 

de ğil Ana do lu’dan yü rü tül me si ge rek ti ği-

ne ka rar ve re rek bir grup ar ka da şıy la bir-

lik te Trab zon’a ha re ket et ti. İkin ci kon gre-

si ni ya pa rak silâhlı mü ca de le ye ka rar ve-

ren Trab zon Muhâfa za-i Hu k†k-ı Mil liy ye 

Ce mi ye ti’nin fa ali yet le ri ne iş ti rak et ti. Çok 

– —ALÝ ÞÜKRÜ BEY
(1884-1923)

Millî Mücadele dönemi
siyaset adamý.˜ ™

İs tan bul Ka sım pa şa’da doğ du. Ba ba sı 

Trab zon’un Şar lı (Be şik dü zü) na hi ye sin-

den çe şit li yer ler de li man re is li ği yap mış, 

bah ri ye ko la ğa sı rüt be sin de iken emek li 

ol muş Rei soğ lu Ha cı Hâfız Ah med Efen di’-

dir. İlk öğ re ni mi ni ta mam la dık tan son ra 

1898’de ba ba sı ta ra fın dan Hey be li ada’da-

ki Mek teb-i Fünûn-ı Bah riy ye-i Şâhâne’ye 

kay de dil di. 1902’de har bi ye sı nı fı na geç ti, 

1904’te teğ men rüt be siy le do nan ma ya 

ka tıl dı. Ba şa rı lı eği tim ha ya tı se be biy le 

kur may sı nı fı na ay rıl dı. Hey bet nümâ okul 

ge mi sin de gü ver te mü hen dis li ği eği ti mi 

al dı, çe şit li ge mi ler de se yir su bay lı ğı ve 

ikin ci sü va ri ola rak ça lış tı. 29 Ekim 1905’te 

kur may üs teğ men rüt be siy le Me su di ye 

zırh lı sı se yir su bay yar dım cı lı ğı na ta yin 

edil di. Ar dın dan Bah ri ye Erkân-ı Harb Re-

is li ği’nde gö rev len di ril di. 27 Ni san 1901’de 

yüz ba şı ol du; Sultâni ye ve Orhâni ye ge mi-

le ri, Yar hi sar tor pi do su ve Nev şe hir gam-

bo tun da se yir su bay lı ğı yap tı. Da ha son ra 

De niz Mü ze si’nde gö re ve baş la dı, bu sı-

ra da is ti fa sı nı ver diy se de Bal kan Har bi 

yü zün den bu is te ği ka bul edil me di. İs ti fa sı 

an cak sa va şın bit me si üze ri ne, 13 Ha zi ran 

1914’te ger çek leş ti ve bin ba şı rüt be sin de 

iken or du dan ay rıl dı.

Ali Şük rü Bey, öğ ren ci lik yıl la rın dan iti-

ba ren Os man lı Dev le ti’nin çö küş se bep le-

rin den bi ri ola rak do nan ma nın za yıf lı ğı nı 

gör müş ve ba zı ar ka daş la rıy la bir lik te bu 

ek sik li ğin gi de ril me si ge rek ti ği ne inan-

mış tı. II. Meş ru ti yet dö ne min de do nan-

ma nın güç len di ril me si ama cıy la 19 Tem-

muz 1909’da ku ru lan Do nan ma-yı Osmânî 

Muâve net-i Mil liy ye Ce mi ye ti’nin ku ru luş 

ça lış ma la rın da yer al dı. He nüz yüz ba şı 

rüt be sin de iken, Erkân-ı Har biy ye bah ri-

ye re isi Râsim Pa şa ile bir lik te ce mi ye tin 

yö ne tim ku ru lu na gir di. Bu ra da Bah ri ye 

Nâzı rı Ce mal Pa şa ve Dâhi li ye Nâzı rı Ta-

lat Bey ile bir lik te ça lış ma imkânı bul du. 

Ce mi ye tin yö ne tim ku ru lun da en ak tif 

üye ler den bi ri ol du. Do nan ma Mec mu-

ası’nın ya yım lan ma sı na önem li kat kı sı nın 

ya nı sı ra ül ke dü ze yin de ger çek leş ti ri len 

ir şad ve yar dım kam pan ya la rın da gö rev 

al dı. Top la nan yar dım lar la sa tın alı na cak 

ge mi ve as kerî mü him mat iş lem le rin de 

do nan ma adı na as kerî uz man sı fa tıy la gö-

rev len di ril di. 1911 Ma yı sın da Re şid Pa şa, 

Mid hat Pa şa ve Gi re sun ge mi le ri ni İn gil-

te re’den, 1914’te Ça nak ka le cep he sin de 

Ali Şükrü Bey
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ta şı yıp baş ya za rı ola rak ya yım la ma ya 

baş la dı ğı Tan ga ze te si ara cı lı ğıy la ka-

mu oyu na ak ta ran Ali Şük rü Bey 27 Mart 

1923 Sa lı ak şa mı or ta dan kay bol du. Bü-

tün ara ma la ra rağ men ne re de ol du ğu 

hak kın da her han gi bir so nuç alı na ma dı. 

29 Mart gü nü Tür ki ye Bü yük Mil let Mec-

li si’nde söz alan ikin ci grup baş ka nı Er-

zu rum mil let ve ki li Hü se yin Av ni Bey, Ali 

Şük rü Bey’in kay bo lu şun dan duy du ğu 

üzün tü yü di le ge tir di ve yet ki li le ri gö re ve 

ça ğır dı. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’nde 

hü kü met aley hi ne şid det li ko nuş ma lar 

ya pıl ma ya, ba sın da da çe şit li it ham lar da 

bu lu nul ma ya baş lan dı. Ni ha yet ya pı lan 

so ruş tur ma ve araş tır ma lar so nu cun da 

Ali Şük rü Bey’in ce se di ne Ay ran cı’da ki 

Pa pa zın ba ğı mev ki in de gö mül müş va zi-

yet te ula şıl dı. Ta nık ifa de le rin den edi ni-

len bil gi le re gö re Ali Şük rü Bey’in To pal 

Os man Ağa’nın evin de öl dü rül dü ğü or ta-

ya çı kın ca, Mus ta fa Ke mal Pa şa ta ra fın-

dan mu ha fız ala yı ko mu ta nı İs ma il Hak kı 

Bey’e (Tek çe) ve ri len tâli mat üze ri ne 1-2 

Ni san 1923 ge ce si ger çek leş ti ri len bas kın 

so nun da ya ra lı ola rak ele ge çi ri len To pal 

Os man Ağa has ta ha ne ye kal dı rı lır ken yol-

da öl dü. 2 Ni san ta ri hin de Tür ki ye Bü yük 

Mil let Mec li si’nde bir ko nuş ma ya pa rak Ali 

Şük rü Bey’in bir ci na ye te kur ban git ti ği ni 

be lir ten Ra uf Bey (Or bay), ola yın fâili olan 

To pal Os man Ağa’nın da ge re ken ce za ya 

çarp tı rıl dı ğı nı be lirt ti. Ali Şük rü Bey’in ce-

na ze si İne bo lu üze rin den Trab zon’a nak-

le dil di. 10 Ni san 1923 Sa lı gü nü Trab zon’a 

ula şıl dı. İs ken der pa şa Ca mii’nde kı lı nan 

ce na ze na ma zı nın ar dın dan Ame ri kan 

tor pi do su ko mu ta nı mülâzım Lol be ri ve 

Trab zon Rus kon so lo su nun da ara la rın da 

bu lun du ğu bü yük bir ka la ba lı ğın ka tı lı-

mıy la Be le di ye Mey da nı’nda ya pı lan me-

ra si min ar dın dan Boz te pe’de ki me zar lı ğa 

def ne dil di. Ce na ze me ra si min de İs tik bal 

Mec li si’nde bir gen so ru öner ge si ver di, 8 

Ha zi ran 1922’de ya pı lan gö rüş me ler de 

bi rin ci grup ile ikin ci grup ara sın da sert 

tar tış ma lar ya şan dı. Trab zon me se le si 

ola rak ad lan dı rı lan öner ge nin red de dil di-

ği bu gö rüş me ye Ali Şük rü Bey’in yü rüt-

me nin hu ku ka ay kı rı uy gu la ma lar yap tı ğı 

id dia ve be yan la rı dam ga sı nı vur du.

Ali Şük rü Bey’in Tür ki ye Bü yük Mil let 

Mec li si’nde mu ha lif tav rıy la öne çık tı ğı 

di ğer bir tar tış ma ko nu su da Lo zan’dı. 

Lo zan Kon fe ran sı’nın 3 Şu bat 1923’te ke-

sin ti ye uğ ra ma sı üze ri ne An ka ra’ya dö nen 

Türk he ye ti baş ka nı İs met Pa şa’nın ge liş-

me ler hak kın da 26 Şu bat 1923 ta ri hin de 

dü zen le nen giz li cel se de Tür ki ye Bü yük 

Mil let Mec li si’ne bil gi ver me si üze ri ne bu 

hu sus ta da gün ler ce sü ren tar tış ma lar 

ya pıl dı. Bu tar tış ma la rın te me li ni, özel lik le 

ikin ci grup tem sil ci le rin ce ön gö rü len Lo-

zan’da Mîsâk-ı Millî’den tâviz ve ril di ği id di-

ala rı oluş tur mak tay dı. Şu bat ayı bo yun ca 

de vam eden gö rüş me ler mart ayı na da 

sark tı, en sert tar tış ma lar 5 Mart ta rih li 

cel se de mey da na gel di. Bu gö rüş me de 

Ali Şük rü Bey, Mu sul me se le si nin bir yıl 

son ra ya er te len me si nin Mı sır ve Gi rit gi-

bi kay be dil me si an la mı na ge le ce ği ni, Ege 

ada la rı nın Yu na nis tan’a bı ra kıl ma sı ha lin-

de Ana do lu’nun de niz den sa vu nu la maz 

du ru ma ge le ce ği ni vur gu la dık tan son ra 

ül ke nin ka de ri nin İs met Pa şa li der li ğin de-

ki Lo zan He ye ti’ne ema net edi le me ye ce ği-

ni be lirt ti ve ko nuş ma sı nı, “Meh met çi ğin 

sün gü süy le ka za nı lan bu mu az zam za fer 

Lo zan’da he ba edil miş tir. Bu mu rah ha sa 

he ye ti nin ba rış me se le le ri üze rin de söz le ri 

ola maz efen di ler! Ar tık bun la rın va zi fe le ri 

bit miş tir” söz le riy le ta mam la dı.

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’nde Lo zan 

gö rüş me le ri hak kın da yap tı ğı ko nuş ma-

lar la di ğer mu ha lif gö rüş le ri, 19 Ocak 

1923 ta ri hin de İs tan bul’dan An ka ra’ya 

po li ti ka sı nı ka bul et ti ği ni, müdâfaa-i ha-

yat ve is tiklâl po li ti ka sı nı be nim se yen 

Türk mil le ti nin ise asır lar dan be ri hür ve 

müs ta kil ya şa dı ğı nı ve yi ne böy le ya şa ya-

ca ğı an la yı şı nı be nim se di ği ni di le ge tir di. 

Ta rih çi Mah mut Go loğ lu’nun ta as sup de-

re ce sin de va tan per ver, din dar, ahlâklı ve 

idea list bi ri ola rak ta nım la dı ğı Ali Şük rü 

Bey’in mec li sin açı lı şın dan beş gün son ra 

28 Ni san 1920’de ver di ği ilk ka nun tek li fi 

14 Ey lül 1920 ta ri hin de Men‘-i Müs ki rat 

Ka nu nu adıy la ka bul edi le rek ya sa laş tı. 

Mec lis-i Meb‘ûsan’ın İn gi liz kuv vet le rin-

ce ba sıl ma sı tec rü be sin den ha re ket le 29 

Ni san 1920 ta ri hin de mec lis baş kan lı ğı-

na ver di ği, mec li sin gü ven li ği nin sağ lan-

ma sı için millî mu ha fız müf re ze si teş ki li 

öner ge si de ka bul edil di, böy le ce Tür ki ye 

Bü yük Mil let Mec li si Mu ha fız Müf re ze si 

ku rul du.

Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’nin açı lı şın-

dan Teşkîlât-ı Esâsiy ye Ka nu nu’nun ka bul 

edil di ği 21 Mart 1921 ta ri hi ne ka dar ge-

çen sü re için de mec lis için de önem li gö rüş 

ay rı lık la rı, grup laş ma lar mey da na gel di. 

Ali Şük rü Bey, bu grup laş ma da Mus ta-

fa Ke mal Pa şa’nın baş kan lı ğı nı yap tı ğı ve 

bi rin ci grup di ye anı lan Müdâfaa-i Hu kuk 

Gru bu’na mu ha lif cep he de yer al dı. İkin ci 

grup di ye bi li nen, baş kan lı ğı nı Er zu rum 

mil let ve ki li Hü se yin Av ni Ulaş Bey’in yap-

tı ğı gru bun söz cü lü ğü nü üst len di. Özel lik-

le Baş ku man dan lık Ka nu nu’nun Mus ta fa 

Ke mal Pa şa’ya ver di ği ba zı ola ğan üs tü 

yet ki le rin mec li sin ege men li ği ne ay kı rı-

lık oluş tu ra ca ğı ko nu sun da ki şid det li tar-

tış ma lar sı ra sın da ken di gru bu adı na Ali 

Şük rü Bey sert ifa de ler içe ren ko nuş ma lar 

yap tı. Onun mu ha le fet et ti ği ko nu lar dan 

bir di ğe ri de İs tiklâl mah ke me le ri nin fa-

ali yet le riy di. 22 Ey lül 1920 ta rih li İs tiklâl 

mah ke me le ri nin ku rul ma sı gö rüş me sin de 

bu mah ke me le rin sa vaş suç la rı na yö ne lik 

ça lış ma sı nı, bu nun dı şın da ki ko nu lar da 

yar gı fa ali yet le rin de bu lun ma sı nın si ya set 

ku ru mu nun önü nü ke se ce ği en di şe si ni di-

le ge tir miş ti.

Sal ta nat ve hilâfet ko nu sun da ki du-

yar lı lı ğıy la ta nı nan Ali Şük rü Bey, de ği şik 

ta rih ler de yap tı ğı ko nuş ma lar da bu has-

sa si ye ti ni vur gu la dıy sa da 1 Ka sım 1922 

ta rih li sal ta na tın kal dı rıl ma sı na da ir ka-

nu na olum lu oy ver di. An ka ra hü kü me ti 

ile En ver Pa şa ara sın da mey da na ge len 

ger gin li ğin Trab zon üze rin de yo ğun laş-

ma sı ve ya şa nan ge liş me ler den ra hat sız-

lık du yul ma sı se be biy le 18 Ni san 1922’de 

ar ka daş la rıy la bir lik te Da hi li ye Ve ki li Ali 

Fet hi Bey hak kın da Tür ki ye Bü yük Mil let 

Ali Şükrü Bey’in

çıkardığı

Tan’ın

30 Mart 1923

tarihli

nüshasının

ilk sayfasının

başlığı
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ola rak ta nın ma sı ve son ra dan nakîbü leş-

raf lı ğı uh de le ri ne al ma sı Hz. Ha san so yun-

dan gel di ği ni gös ter mek te dir.

Al tı yaş la rın day ken ba ba sı ve fat eden 

Ali Vefâ ağa be yi Şehâbed din Ah med Vefâ 

ile bir lik te Mu ham med ez-Zey laî’nin hi-

ma ye si ne gir di. On ye di ya şı na gel di ğin de 

ba ba sı nın öl me den ön ce işa ret et ti ği gi bi 

onun ye ri ni al dı ve et ki li va az lar ver me-

ye baş la dı. Şa‘rânî’nin, ªabašåt’ın da en 

ge niş bi yog ra fi yi Ali Vefâ’ya ayır ma sın da 

ken di si nin de Şâze liy ye men su bu ol ma sı-

nın ya nı sı ra, Ek berî ge le ne ği ni Şâ ze liy ye’-

ye has ye ni bir üslûpla bu ta ri ka ta so kan 

ve ye ni bir me tot ge liş ti ren Ali Vefâ’ya 

özel bir il gi duy ma sı nın önem li ro lü var dır 

(McGre gor, Sanc tity and Mysti cism, s. 72). 
Şa‘ rânî ve İbn Ha cer men sur eser le ri ne 

rağ men ilk plan da onu şa ir ola rak ta nıt-

mış lar dır. Şa‘rânî’nin, “Eğer şi ir le ri tef sir 

edil se kel le ler gi der” şek lin de ki ifa de si Ali 

Vefâ’nın şi ir le ri ni vah det-i vücûd neş ve siy-

le yaz ma sın dan do la yı söy len miş ol ma lı dır. 

Ba zı şi ir le ri nin İb nü’l-Fârız ile da hi kı yas 

edi le bi le cek ka dar güç lü ol du ğu nu söy-

le yen ler de var dır. Ka hi re’de ve fat eden 

Ali Vefâ’nın kab ri Karâfe Me zar lı ğı’nda ki 

ai le kab ris ta nın da dır. Ali Vefâ ha ya tı nın 

son dö ne min de Ka hi re’de Rav za’da ki evi ni 

ta ri ka tın mer ke zi ha li ne ge tir miş, cu ma 

gün le ri mü rid le ri ne cu ma na ma zı nı bu ra-

da kıl dır mış ve on la ra özel hut be ler oku-

muş tur. Da ha ön ce ben ze ri ne pek rast-

lan ma yan bu uy gu la ma top lum sal bas kı 

ve ka bul gör me me en di şe sin den kay nak-

la na bi le ce ği gi bi Ali Vefâ’nın, do la yı sıy la da 

ta ri ka tı nın bir içe ka pan ma ref lek si ola rak 

da al gı la na bi lir.

Ek berî ge le ne ğin Mı sır’a ve Şâ ze liy ye’-

ye ta şın ma sın da Ali Vefâ’nın önem li ro lü 

ol muş tur. Hı zır-Mûsâ kıs sa sı ve sem bo-

liz mi Ali Vefâ’nın ta sav vuf dü şün ce sin de 

önem li bir ye re sa hip tir. Ken di si, bu kıs-

sa üze rin den ta sav vuf ta çok ça tar tı şı lan 

ve lâ yet-nü büv vet iliş ki si ne ye ni bir bo yut 

ka zan dır mış tır. Hakîm et-Tir mizî’nin “hat-

mü’l-velâye” gö rü şü nü yo rum la yan Muh-

yid din İb nü’l-Arabî, Hakîm et-Tirmi zî gi bi 

ken di si ni hâte mü’l-en biyâdan son ra ge-

le cek ev li ya nın hâte mi ola rak gör müş tür. 

Ali Vefâ ise İb nü’l-Arabî’nin üs tün lü ğü nü 

ka bul et mek le bir lik te te ori yi bi raz da ha 

ge niş le te rek hâte mü’l-ev liyâyı be lir li ara-

lık lar la dev re den bir da ire şek lin de al gı-

la mış tır. Ali Vefâ ile ba ba sı Mu ham med 

Ve fâ’nın ge liş tir dik le ri de vir te ori si ve hâ-

te mü’l-ev liyâyı mü ced dit lik le, mehdîlik le 

ve kı ya met le iliş ki len dir me le ri Ek berî ge-

le ne ğin de ye ni bir dö nüm nok ta sı dır. Bu 

ay nı za man da Vefâiy ye’nin Şâ ze liy ye’ den 

Go loğ lu, Cum hu ri ye te Doğ ru, İs tan bul 2010, 
tür. yer.; Os man Fik ret To pal lı, Mü da faa-i Hu kuk 
ve İs tik lal Har bi Ta ri hin de Gi re sun (haz. Vey sel 
Us ta), Trab zon 2011, s. 72-78, 112; Vey sel Usta, 

“Ali Şük rü Bir İt ti hat çıy dı: Meh met Al tan’ın ‘Bi-
rin ci Cum hu ri yet Üze ri ne Not lar’ Ad lı Ki ta bı na Bir 
Eleş ti ri”, Vir gül, sy. 51, İs tan bul 2002, s. 67-70; 
a.mlf., “Trab zon’da Bol şe vik Bir Ay dın. Kah ka-
ha cı Esat Ömer Ey yu bi”, Mü te fer ri ka, sy. 41, İs-
tan bul 2012, s. 49-106.

ÿVey sel Us ta

– —ALÝ VEFÂ eþ-ÞÂZELÎ
אذ ) א ا (  و

Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed
b. Muhammed b. Vefâ

el-Kureþî eþ-Þâzelî el-Mâlikî
(ö. 807/1405)

Þâzelî-Vefâî þeyhi.˜ ™

759 (1358) yı lın da Ka hi re’de doğ du. 

Şâ ze liy ye’  nin Vefâiy ye ko lu nun ku ru cu su 

Mu ham med Vefâ’nın oğ lu dur. Ha ya tı na 

da ir bil gi ler kı sıt lı ol mak la bir lik te özel-

lik le Şa‘rânî, e¹-ªabâšåtü’l-kübrâ’sın-

da bir çok men kı be si ni nak let mek te dir. 

Ha ya tıy la il gi li ikin ci önem li kay nak çağ-

da şı İbn Ha cer el-As kalânî’nin İnbâßü’l-

³umr’udur. Ölüm ta ri hi her iki kay nak ta 

fark lı ise de İbn Ha cer’in ver di ği 807 yı lı, 

hem ken di siy le gö rüş müş ol ma sı hem di-

ğer ta rihî olay lar açı sın dan ger çe ğe da ha 

ya kın gö rün mek te dir. Ai le si nin Mağ rib kö-

ken li ol du ğu ve ba ba sı nın İs ken de ri ye’de 

doğ du ğu an la şıl mak ta dır. Ba ba sı ümmî 

ol mak la bir lik te baş ta di va nı ol mak üze-

re çok sa yı da ta sav vufî ese rin sa hi bi dir. 

Onun Şâzelî şeyh le rin den Dâvûd b. Ömer 

el-Bâhilî’ye in ti sap et ti ği ve sey rü sülûkü-

nü ta mam la dık tan son ra İhmîm’e gi de-

rek bü yük bir zâvi ye kur du ğu, ar dın dan 

Ka hi re’nin Rav za böl ge si ne yer le şip ir şad 

fa ali yet le ri ne de vam et ti ği nak le di lir. Ai le-

nin ve ta ri ka tın is mi ha li ne ge len Vefâ adı 

ken di si ne Nil su la rı nın iyi ce al çal dı ğı bir 

dö nem de onun dua sıy la su yun ye ni den 

“vefâ se vi ye si”ne yük sel me si üze ri ne halk 

ta ra fın dan ve ril miş tir. Yi ne ai le nin şe rif 

ga ze te si baş ya za rı Fa ik Ah met Bey’in (Ba-
rut çu) yap tı ğı ko nuş ma da ve İs tik bal ga-

ze te sin de es ki Trab zon va li si Ha mit Bey’in 

(Ka pan cı) bu mü na se bet le yaz dı ğı ya zı-

lar da Mus ta fa Ke mal Pa şa he def alın dı.

Ali Şük rü Bey em per ya liz me kar şı ba-

ğım sız du ru şuy la öne çık mış, bu müca-

de le nin Müs lü man lık da ire si için de şe kil-

le ne ce ği ne inan mış, millî ege men lik ve 

hu ku kun üs tün lü ğü il ke si ni be nim se miş, 

doğ ru lu ğu na inan dı ğı fi kir le ri so nu na ka-

dar sa vun muş bir si ya set ada mıy dı. Kat li 

ha di se si, Cum hu ri yet ta ri hi nin ka ran lık ta 

kal mış önem li bir si yasî me se le si ola rak 

ha len tar tı şıl mak ta dır. Ali Şük rü Bey’in 

ga ze te ma ka le le ri ya nın da ba zı ya zı la rı 

şun lar dır: “Ana do lu’nun Bü yük ve Mu-

kad des Ci ha dı” (Sebîlür reşâd, XIX/490, 24 
Ey lül 1337, s. 233-246; aynı makale, haz. 
Vey sel Us ta, Yu nus Der gi si, sy. 13, Ocak-
Mart 1996, Trab zon 1996, s. 31-48); “Ga zi 

Bar ba ros Hay red din’in Tür be si ve Ev ka fı” 

(Do nan ma Mec mu ası, sy. 4, Ha zi ran 1326, 
s. 290-295); “Keş şaf Yol daş lı ğı” (İd man 
Mec mu ası, sy. 1, 15 Ma yıs 1329); “Var na 

Mü da fa ası” (Risâle-i Mevk†te-i Bah riy ye, 
III, nr. 5, Mart 1333, s. 193-206).
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