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OSMANLI	İMPARATORLUĞUNUN	SON	DÖNEMLERİNDE	LAZLAR	

(1877-1923)	

İrfan	Çağatay	

	

Bu	 kitap,	 aslında	 2011’de	 Ahmet	 Tevfik	 monografisi	 olarak	 kaleme	 almaya	 başlanmıştır.1	 Ancak	

dönemi	inceledikçe	diğer	mevzular	da	işin	içerisine	girdi	ve	bölük	pörçük	bilgiler	derlendikçe	dönemin	

Laz	 aydınlarının,	 Laz	 hareketinin	 tablosu	 da	 belirmeye	 başladı.	 Bu	 aşamadan	 sonra	 kitap	 bir	

monografi	olmaktan	çıkıp	bir	dönem	incelemesi	halini	aldı.		

Zamanla,	 Lazların	 Osmanlı	 İmparatorluğu	 idaresine	 girmesi,	 İslamlaşmaları,	 XVIII.	 yüzyıl	 boyunca	

süren	 derebeyler	 dönemi,	 93	 Harbi,	 İttihatçıların	 ilk	 iktidarındaki	 görece	 özgürlükçü	 dönemde	 ve	

sonrasındaki	 Laz	 hareketi;	 kişiler,	 olaylar,	 kurumlar	 ve	 reflekslerle	 birlikte	 bir	 bütün	 olarak	 tek	 bir	

çalışmada	ele	almayı	planladım.	Ancak	bu	düşünce,	gittikçe,	içinden	çıkılması	imkansız	bir	karmaşaya	

dönüştü.	 2011’de	 başladığım	 bu	 çalışma,	 2017	 Ekimine	 kadar	 zaman	 zaman	 dönüp	 baktığım	 ama	

ötelediğim	 bir	 ‘mesele’	 olarak	 kaldı.	 Ta	 ki,	 TÜKAB	 bünyesinde	 katıldığım	 “İstanbul’da	 Kültürel	

Çeşitliliğin	 Sivil	 Toplum	 Aktörlerini	 Güçlendirme	 ve	 Eğitim”	 projesinin	 Uygulamalı	 Saha	 Eğitimi	

kapsamında	bu	kitabı	bitirme	konusu	olarak	seçinceye	kadar.	Kabul	gören	bu	projem	dolayısıyla	Bilgi	

Üniversitesi	Tarih	hocalarından	Prof.	Dr.	Bülent	Bilmez’in	danışmanlığında	kitabı	yeniden	ele	aldık.	

Öncelikle	gördük	ki,	kitap	ağırlıklı	olarak	1877	ile	1923	yılları	arasındaki	dönemi	ele	almıştı.	Bu	sebeple	

diğer	 kısımları	 yukarıda	 bahsi	 geçen	 müstakbel	 kitap	 projeleri	 olarak	 ayırdık	 ve	 bu	 kitabın	 Teorik-

Kavramsal	Çerçevesini	net	bir	 şekilde	yeniden	belirledik.	Konuyla	çok	 fazla	alakası	olmayan	okurun,	

anlatılanlara	vakıf	olabilmesi	için	olayları,	kişileri,	tarihleri	yeniden	ele	aldık.	

Bu	dönemde	oluşturulmuş	 literatür	 incelenirken	esaslı	 bir	 soruna	azami	dikkat	edilmesi	 gerekir.	Bu	

da,	 ‘Laz’	 kelimesinin	 Evliya	 Çelebi’den	 bu	 yana	 ‘Doğu	 Karadenizli’	 hatta	 ‘Karadenizli’	 anlamında	 da	

kullanılmasıdır.	 Günümüzde	 de	 aynı	 şekilde	 bir	 kullanım	 devam	 etmektedir	 ve	 bu	 iki	 anlamlılık	

özellikle	 sahayı	 tanımayan	 yabancı	 araştırmacıları	 yanıltmaktadır.	 Yanılmamak	 için,	 Laz	 adı	 geçen	

metinlerin	bu	iki	anlamından	gerçekte	hangisini	karşıladığını	tespit	etmek	gerekir.	Bu	çalışmada	işbu	

duruma	azami	özen	gösterilmiştir.	

																																																													
1	Bu çalışma, İstanbul’da faklı etnik ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum aktörlerine yönelik 
olarak 1 Nisan 2017- 31 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 
İstanbul’da Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme eğitim projesi kapsamında 
hazırlanmıştır.	



	 2	

Bölgenin	 hanedan	 ailelerinden	 gelen,	 genç	 Laz	 aydınlarının	 İstanbul’daki	 Laz	 gençlerini	

örgütleyerek,	 Osmanlı	 Devleti’nin	 politik	 ve	 kültürel	 etki	 alanından	 pek	 de	 uzaklaşmadan,	

ama	dönemin	 şartlarının	 dayattığı	 şekilde	 Lazistan’da	 özerk	 bir	 idari	 yapının	 kurulması	 için	

çaba	harcaması,	Lazların	kendi	tarihlerinde	emsalsiz	bir	örnektir.	

Dönemin	 gazete	 ve	 arşiv	 belgeleriyle	 inceleyeceğimiz	 bu	 süreci	 iyi	 tahlil	 etmek	 ve	 şartları	

önyargılarımızdan	bağımsız	düşünmemiz	gerektiğini,	 en	önemlisi	de	 resmi	 tarihin	kötüleyip	

‘düşman’	 ya	 da	 ‘zararlı’	 sıfatlarıyla	 nitelendirdiği	 kişi	 ve	 kurumlara	 yaklaşımlarımızı	 daha		

sorgulayıcı	 ve	 eleştirel	 bir	 surete	 tebdil	 edemeden	 dönemi	 anlamamızın	 zor	 olacağını	

belirtmek	isterim.	

Son	yüzyılda	Lazlar	adına	yaşanan	gelişmeler	incelenince,	Laz	kimlik	ve	kültür	çalışmalarının,	

egemen	güçler	tarafından	hareket	sahası	ortadan	kaldırılması	durumunda,	başka	bir	sahada	

ve	 ‘zamanın	 ruhu’na	 uyan	 farklı	 bir	 surette	 yeniden	 ortaya	 çıktığını,	 kendini	 yeniden	

yarattığını	 söyleyebiliriz.	 Tıpkı	 bu	 kitapta	 inceleyeceğimiz	 1910’ların	 Modern	 Osmanlı	

Devletin’de,	 1930’larda	 Chitaşi	 önderliğinde,	 Sovyetler	 Birliği’nde,	 1980’lerde	 Almanya’da	

yaşayan	 gurbetçi	 Lazlar	 ve	 akademisyenler	 arasında	 olduğu	 gibi.	 Bu	 düşünce	 Türkiye	

şartlarının	iyileşmesiyle	birlikte,	ancak	90’larda	Türkiye’ye	yeniden	dönebilmiştir.	

Bununla	birlikte,	Laz	kimlik	ve	kültür	çalışmalarının	her	dönemde	zayıf		kaldığı	ve	çoğu	zaman	

dar	 bir	 aydın	 çevresinde	 hapsolduğu	 gerçeği,	 tekrar	 hatırlatmamız	 gereken,	 gözardı	

edilemeyecek	bir	 olgudur.	Öyle	 ki	 bu	hareket	 hiçbir	 zaman	 geniş	 bir	 kitleye	 açılamamış	 ve	

halkı	modüle	etme	kabiliyeti	kazanamamıştır.	

II.	 Meşrutiyet	 ve	 Mütareke	 yıllarında,	 Osmanlı	 İstanbul’unda	 Laz	 aydınlarının	 en	 fazla	

tartıştıkları	 konu,	 şüphesiz	 I.	 Dünya	 Harbi	 neticesinde	 Osmanlı’nın	 meçhul	 geleceğiydi.	

Dönemin	 siyasi	 gelişmeleri	 can	 yakıcı	 bir	 surette	 hissediliyor,	 muharebeler,	 işgaller,	

antlaşmalar	büyük	demografik	çalkantıları	beraberinde	getiriyordu.	Bir	tarafta	bunlar	olurken	

Batılı	 devletlerin	 merkezi	 hükümeti	 baskı	 altında	 tutmaları	 ve	 askeri	 sisteminin	 çöküşüyle	

Osmanlı’da	 göreceli	 bir	 özgürlük	 ortamının	 oluştuğunu	 söyleyebiliriz.	 Bu	 politik	 ortamda	

çeşitli	 cemiyetler,	birbirinden	 farklı	amaç	ve	 taleplerle	ortaya	çıkmaya	başladı.	Günümüzün	

derneklerine	karşılık	gelebilecek	bu	cemiyetler	içerisinde	partileşenler	de	olmuştur.	
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İstanbul’da	yaşayan	Laz	gençleri	arasında	da	bu	türlü	cemiyetleşmeler	1914’te	ilk	tezahürünü	

gösterdi	ve	fasılalarla	ve	isim	değiştirerek	1920’lere	kadar	faaliyet	sahasında	kaldı.	

Gerek	 bu	 süreçte	 kurulan	 cemiyetleri,	 gerekse	 Lazistan’daki	 politik	 gelişmeleri	

inceleyeceğimiz	 bu	 kitapta,	 Osmanlı	 İmparatorluğu’nun	 son	 döneminde,	 atıl	 kalmış	 Laz	

Milliyetçilik	 hareketini	 ortaya	 koymaya	 çalışacağız.	 Dönemi	 Lazların	 bakış	 açısıyla	 yansıtan	

yegane	metin	olan	Ahmet	Tevfik’in	broşürü	ve	diğer	belgeler,	gazete	haberleri,	bize	dönemi	

anlamamızda	bir	nebze	yardımcı	olacaktır.	

Bu	 çalışmanın	 geçmişi	 aydınlatmaktan	 başka	 günümüzü	 de	 anlamamıza	 yardımcı	 olacaktır.	

1910’larda	İstanbul’daki	Laz	kimlik	hareketi	ile	2000’li	yıllardaki	Laz	Kültür	Hareketi	arasında,	

kurumsallaşma,	kendini	tanımlama,	politikaya	yaklaşım	ve	devlet	erkiyle	ilişki	gibi	konularda	

son	derece	 çarpıcı	 bazı	 paralellikler	 dikkat	 çekicidir.	 Bu	 paralelliklerden	 en	önemlisi	 her	 iki	

dönemde	de	Laz	kimlik	hareketlerinin	İstanbul’da	doğmasıdır.		

Bunun	başlıca	nedeni,	ne	geçmişte	ne	de	günümüzde	Lazistan’da	bir	Laz	kimlik	hareketinin	

oluşması	 için	 uygun	 bir	 atmosfer	 sunmaması,	 buranın	 adeta	 bir	 “mayın	 tarlası”	 olmasıdır.	

Oysa	 İstanbul	belli	bir	serbesti	ve	hareket	sahası	sunmaktaydı.	Farklı	bölgelerden	gelen	Laz	

gençleri	 potansiyel	 bir	 insan	 varlığı	 da	 oluşturuyordu.	 Laz	 aktivistleri	 motive	 eden	 temel	

duygu	gurbette	olmaktı.	Bu	duyguyu,	uzakta	olmaktan	kaynaklı	memleket	özlemi	ve	nostaljik	

bir	masal	dünyası	hayali	besliyordu.	

Her	iki	hareket	istikbalde	kendisini	memlekete	de	taşımayı	hedefliyordu.	Ancak	bu	konuda	ne	

geçmişte	 ne	 de	 günümüzde	 başarılı	 olunamamış,	 faaliyetleri	 İstanbul	 ile	 sınırlı	 kalmıştır.	

Memlekette	kimlik	konusunun	‘mayın	tarlası’	olma	durumu	halen	devam	etmektedir.	

	

İÇİNDEKİLER	

ÖNSÖZ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 															2	

GİRİŞ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	

A.	TARİHSEL	ARKAPLAN		 	 	 	 	 	 	 															8	

A.1.	VII.	Yüzyıla	Kadarki	Dönem	 	 	 	 	 	 	 															9	

A.2.	Bizans	ve	Komnenos	İmparatorluğu	Dönemi	(VIII-XV.	Yüzyıllar)	 	 	 10	



	 4	

A.3.	Osmanlı	İdaresinde	Lazlar	ve	Lazistan	 	 	 	 	 	 11	

A.3.a.	Atina	Kazası	 	 	 	 	 	 	 	 	 14	

A.3.b.	Arhave	Kazası	 	 	 	 	 	 	 	 	 14	

A.4.	Lazların	İslamlaşmasına	Dair	 	 	 	 	 	 	 15	

A.5.	Derebeyler	Dönemi	ve	Sonrası	 	 	 	 	 	 	 17	

B.	93	HARBİ	ve	ETKİLERİ	 	 	 	 	 	 	 	 22	

B.1.	1877-78	Osmanlı-Rus	Savaşı	 	 	 	 	 	 	 23	

B.2.	Lazistan	Kıyamı	(1878)	 	 	 	 	 	 	 	 24	

B.3.	Muhaceret	ve	Batı	Anadolu’ya	Göçler	 	 	 	 	 	 31	

C.	1914’E	KADARKİ	GELİŞMELER	VE	BİREYSEL	ÇALIŞMALAR	 	 																												33	

C.1.	İttihat	ve	Terakki	Cemiyeti	ve	Lazlar		 	 	 	 	 														34	

C.2.	Nikolay	Marr’ın	Lazistan	İzlenimleri	(1909)	 	 	 	 	 														40	

C.3.	Ali	Faik	Efendi	 	 	 	 	 	 	 	 	 44	

C.4.	Aşıkhasanoğlu	Abdullah	 	 	 	 	 	 	 	 48	

C.5.	“Lazistan”	Gazetesi		 	 	 	 	 	 	 														50	

D.	LAZ	CEMİYETLERİ	 	 	 	 	 	 	 	 														51	

D.1.	Laz	Talebe	Cemiyeti	(1914)	 	 	 	 	 	 	 														53	

D.1.a.	Hüseyin	Hüsnü	Çakır		(1892-1963)		 	 	 	 	 														57	

D.2.	Laz	Tekâmül-i	Milli	Cemiyet-i	Hayriyesi	(1919)	 	 	 	 	 58	

D.2.a.	Ahmet	Tevfik	Bey		 	 	 	 	 	 	 														67	

D.2.b.	“Sevgili	Vatandaşlarım	Lâzlara	Ricâ-yı	Mahsûsum	ve	Târîhten	Şânlı	İki	Sahîfe”	 73	

D.2.c.	Laz	Tekamül-i	Milli	Cemiyeti’ne	Yönelik	Refleksler	 	 	 	 														89	

D.3.	Batum’da	“Lazistan	Tahlisi	Cemiyeti”	(Nisan	1919)	 	 	 	 														90	

D.4.	Lazistan’da	Kurulan	Osmanlıcı	Cemiyetler	 	 	 	 	 	 94	

D.4.a.	Lazistan	Âdem-i	Merkeziyet	Cemiyeti	(1919)	 	 	 	 	 94	

D.4.b.	Lâzistan	Muhafaza-i	Hukuk-ı	Milliye	Heyeti	(1919)		 	 	 														96	

E.	I.	DÜNYA	SAVAŞI	SONUNDAN	1923’E	KADARKİ	GEÇİŞ	DÖNEMİNDE		
ULUSLARARASI	BOYUTUYLA	LAZİSTAN	MESELESİ	 	 	 	 															97	



	 5	

BİTİRİRKEN	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 112	

EKLER	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														113	

KRONOLOJİ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 160	

DİZİN	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 162	

KAYNAKÇA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 170	

	

	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

 Laz	Talebe	Cemiyeti	(1914)	
1990’larda İstanbul’da yaşayan Laz talebelerde görüldüğü gibi, 1910’larda İstanbul’da 

okuyan Laz talebeleri arasında da bazı arkadaş grupları ortaya çıkmıştır. Bunların ilk tezahürü 

Ocak 1909’da Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen büyük Girit Nümayişi olmuştur. 

İstanbul’da tahsil gören Laz öğrencilerin ‘Laz Kulübü’ adı altında bu nümayişe katıldıkları 

görülmektedir.2  

İstanbul’daki Laz talebeleri motive eden iki temel olgu vardı: Birincisi gurbette olmanın 

mağduriyeti, ikincisi ise yoksulluktur. Bu öğrenciler buraya okumaya gelmişlerdi. Ancak 

okumak o dönemde oldukça masraflı bir işti. Özellikle barınacak yer bulma konusu büyük bir 

problem olarak karşılarına çıkmaktaydı. Memleketten ayrılmış olmanın özlemi, öğrencilik 

şartları ve o dönemde yeni popüler olan idealizm düşüncesi Laz gençlerinin bir araya 

gelmesine vesile olmuştur. Buna 1908 İnkılâbı, İttihat ve Terakki’nin ilk dönemlerindeki 

özgürlükçü ortam, ayrıca cemiyetleşmenin özendirilmesi sonucu ülkenin her tarafında yeni 

yeni cemiyetlerin ortaya çıkması da eklenince bütün bunlar 1914’te İstanbul’da yaşayan Laz 

talebeleri arasında bir cemiyet kurulması fikrini  olgunlaştırdı. 

Laz Talebe Cemiyeti’ni, gerek Lazlar tarafından ve “Laz” adı altında kurulan ilk sivil toplum 

örgütü olması, gerekse aşağıda ele alacağımız Laz Tekâmül-i Milli Cemiyeti’nin selefi 

durumunda olması hasebiyle mümkün olduğunca iyi anlamamız ve ortaya koymamız 

gerekmektedir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, bu Cemiyet, İstanbul’daki Lazlar tarafından 

kurulmuş ilk kurumdur. Aşağıda görüleceği üzere, kurucuları İstanbul’a yüksek tahsil için 

gelen öğrenci ya da yeni mezunlardan oluşmaktadır. 

																																																													
2	II.	Meşrutiyet’in	İlk	Yılı	23	Temmuz	1908	-	23	Temmuz	1909	,	Yapı	Kredi	Yayınları,	İstanbul,	2018		272	Ya	
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Cemiyet hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. Sadece, iki sayfadan oluşan kuruluş belgelerinden, 

nizamnamesinden ve Ahmet Tevfik’in broşüründen edinebildiğimiz bilgiler ışığında cemiyeti 

inceleme imkânı bulabilmekteyiz. 

1908 İnkılâbından sonra İstanbul’da çeşitli cemiyetler kurulmaya başlamıştır. Bu tarihten 

sonra kurulan talebe cemiyetleri, öğrenci ve etnik örgütlenmelerin ilk “yasal” örnekleri 

olmaları açısından özellikle dikkat çekicidir.  

Laz Talebe Cemiyeti, nizamnamesinde “Âzâ-yı asliye sıfatını bervech-i âtî şerâit tahtında her 

Laz ihrâz edebilir” gibi ‘etnik’ bazı şartlar ve ifadeler varsa da, ‘politik’ bir cemiyet olma 

arzusunu taşımadıklarını sıkça vurgulamışlar ve bunu nizamnamenin 3. maddesinde açıkça 

dillendirmişlerdir: “Cemiyetin gâyesi, sırf ilmî ve ictimâ’î ve teâvünî olup siyâsiyât dâire-i 

iştigâlinden dâima ve katiyyen ve hâricdir.” 

1914 Nisanında kurulan Laz Talebe Cemiyeti’nin Nizamname-i Esasîsindeki 2. madde ve onu 

teşkil eden alt maddeler, cemiyetin kurulma amaç ve gayelerini açıkça belirtmektedir. 

1-) Laz talebesi arasında te’sis ve te’mîn-i müvâlât ve uhuvvet;  

2-) Laz talebesinin tevsî’-i müktesebâtı esbâbını te’mîn ve bî-kes müsta’id 

talebenin vesâit-i tahsîliyesini tedârik ve bu maksada hâdim olmak üzere bir 

[Te’âvün ve İktisâd Sandığı] teşkîl,  

3-) Mev’izeler îrâdı, risâle ve kitâblar neşri ile tenvîr-i efkâr ve tezyîd-i 

ma’lûmâta sa’y;  

4-) Her türlü vesâit-i meşrû’a ile ve Osmânlı hiss-i mübeccelini te’yîden Lazlar’ın 

tekemmül-i iktisâdî ve ictimâ’îsine bi-kadri’l-imkân izzet ve ikdâm etmekdir. 

Cemiyetin kuruluşunu ve kurucu üyelerini bildiren belge 1 Nisan 1330’da (14 Nisan 1914) 

İstanbul Vilayeti Evrak Kalemine verilmiştir. 23 Cemazeyilevvel 1332 (19 Nisan 1914) 

tarihinde el yazısıyla oluşturulmuş nizamnamesi de Vilayete teslim edilmiş ve 13 Recep 1332 

(7 Haziran 1914) tarihinde yapılan yönetim kurulu seçiminin sonucu da Vilayete bildirilmiş, 

yönetim kurulunun tasdik edilmesi ile cemiyet resmen faaliyete geçmiştir. Sarachânebaşı’nda 

Vodine Apartmanı’nın 8 numaralı dairesini merkez edinen cemiyetin 2 Nisan 1330 (1914) 

tarihli geçici idare heyeti azalarından Hüseyin Hüsnü (reis), Faik, Nazım ve Mehmet Kadri 

Efendiler yeni mezun, geri kalan Akif Rahmi (katip), Rıza, Hüsnü ve Hasan Efendiler ise 

halen talebedirler. 



	 7	

Bu başvuru yapıldıktan bir ay sonra 25 Mayıs 1330’da seçimler gerçekleştirilir ve bu 

seçimlerle oluşan idare heyeti azaları Cemiyetler Masasına bildirilir. Burada Cemiyet 

yönetimine, Şakir, Hüseyin Celaleddin, Mehmet Hilmi ve Azmi Efendi gibi yeni isimlerin de 

katıldığını görüyoruz. Bu idare heyetinin de üçü mezunlardan (Hüseyin Hüsnü (reis-i evvel), 

Nazım (veznedar) ve Faik), diğer beşi talebelerden (Şakir (reis-i sani), Hasan Sadi, Hüseyin 

Celaleddin, Mehmet Hilmi ve Azmi) oluşmaktadır. Bu şekilde resmi olarak toplam 11 kişilik 

bir cemiyet kadrosu oluşmuştur. 

Bu kişilerden sadece Cumhuriyet’ten sonra Çakır soyadını alacak olan Hüseyin Hüsnü 

Efendi’nin hayatı hakkında etraflı bilgiye sahibiz. Osmanlı devrinde Tirebolu, Giresun, 

Yusufeli, Bayburt kaymakamlıkları; Tokat, Gaziantep ve Ordu valiliği gibi çeşitli idari 

görevler ifa ettikten sonra, Cumhuriyet döneminde de önemli mevkilere gelmiş bir bürokrat 

ve politikacı olan Hüseyin Hüsnü Çakır, 5. Cumhuriyet hükümeti döneminde İzmir, 6, 7 ve 8. 

dönemlerde de Samsun’dan milletvekili seçildi. 28 Aralık 1938’de 2. Bayar hükümetinde 

iktisat bakanlığına getirildi. 31 Temmuz 1941 tarihine kadar 1. ve 2. İbrahim Refik Saydam 

hükümetlerinde de aynı görevini korudu. 10 Haziran 1948’de 2. Hasan Saka hükümetinde 

milli savunma bakanlığı görevine getirildi. Şemsettin Günaltay hükümetinde de aynı görevini 

korudu. Politikayı bıraktıktan sonra vakıf ve derneklerle ilgilendi. 10 Ağustos 1963’te 

İstanbul’da vefat etti. 

Hüseyin Hüsnü Çakır, 1892 Hopa doğumlu olup, cemiyet kurulduğunda sadece 22 yaşındaydı 

ve 1913’te mülkiyeden mezun olmuştu. Cemiyetin diğer ileri gelenlerinin de ortalama bu 

yaşlarda olduğunu söyleyebiliriz. Hüseyin Hüsnü’den de hareketle cemiyetin kurucuları olan 

medrese - üniversite mezunu bu gençler Osmanlı’nın müstakbel bürokratlarını teşkil edecek 

olan aydın ve tahsilli kimselerdi. 

Laz Talebe Cemiyeti’nin nizamnamesinde belirttiği gayelerini gerçekleştirmek üzere ne gibi 

faaliyetlerde bulunduğuna dair elimize hiçbir belge ve bilgi ulaşmamıştır. Cemiyetin hangi 

tarihte ve ne sebeple kapatıldığına dair bilgimiz de sınırlıdır. Ancak, Ahmet Tevfik, Lazistanlı 

öğrencilere yardım sağlamaktan başka bir gayesi olmayan Laz Talebe Cemiyeti’nin hükümet 

tarafından kapatıldığını bildirmektedir:  

Medrese odaları ve han köşelerinde enva-i sefalet ve mahrumiyete (çeşitli sefalet 

ve mahrumiyetlere) habb-ı maarif (bilgi çekirdeği) ile göğüs gererek yoksuzluklar 

içinde mekteblere devam eden ve hatta bu derece olsun barınacak bir yer 

bulamamak yüzünden mahrum-ı tahsil (eğitimden mahrum) kalan evlatlarına 
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imdad ve muavenet (yardım) gibi şayan-ı tebcil (övgüye değer) hislerle teşkil eden 

Laz Talebe Cemiyeti bi-aman (amansız) ve bi-mürüvvet (insanlık dışı) bir surette 

kapatılıp dağıtıldı… 

Ahmet Tevfik’in yukarıdaki açıklamasından hareketle, Cemiyet, 18 Aralık 1918 tarihinden 

önce kapatılmış olmalıdır. Cemiyetin kapatılma nedeni, belli ki ‘Lazlık’ vurgusudur. Ahmet 

Tevfik’in “amansız ve insanlık dışı bir surette” derkenki kastını anlamamız elimizdeki 

verilerin azlığından dolayı pek mümkün görünmüyor. 	

	

 Laz	Tekâmül-i	Milli	Cemiyet-i	Hayriyyesi	(1919)	
1914’te İstanbul’da kurulan Laz Talebe Cemiyeti’nin3 kapatılması üzerine, bunun devamı 

olarak 30 Mart 1919’da Büyük Hasan Paşa Zade Ahmet Bey, Hasan Fikri Bey, Mehmet Kadri 

Bey, Hüsnü ve Fahri Efendi’ler4 Laz Tekâmül-i Milli Cemiyet-i Hayriyyesi5 adlı cemiyeti 

yine İstanbul’da kurdular.  

14 Nisan 1335 (1919) tarihli bir belgede, cemiyet teşkilinin yasalara uygun olup olmadığına 

ilişkin, İçişleri Bakanlığının Hukuk Müşavirliği’nin kanaati istenmiş, Cemiyet, her ne kadar 

“Laz” adıyla kurulmuşsa da Nizamnamesinde kuruluş amacı ve faaliyet alanı olarak 

kavmiyeti (etnik) seçmediği ve yasal yollardan kurulup, ilgili makamlara kuruluşun 

bildirildiği belirtilmekte ve Cemiyet’in tesisinde yasal bir sakınca görülmediği ifade edilerek 

son söz ilgili makama bırakılmaktadır. 6 

Cemiyet’in amaç ve hedefleri hakkındaki birinci elden bilgiyi Laz Tekâmül-i Millî Cemiyet-i 

Hayriyesi Nizâmnâme-i Esâsisi7 adıyla yayımlanan nizamnamesinden ediniyoruz. 

Nizamname-i Esâsî’ye göre “hayır ve yardımlaşma kurumu” olarak kurulan bu cemiyet 

hakkında o dönem yayınlanmış gazete haber ve ilanlarından bir takım bilgiler 

edinebilmekteyiz. Bunlara girmeden önce, Sabahattin Özel’in cemiyet hakkındaki yanlış bir 

tespitini düzeltmemiz gerekir. 
																																																													
3 14 Nisan 1914’te İstanbul’da tahsil gören ya da mezun olmuş Laz gençlerin kurduğu cemiyet. Kısa süre sonra kapatıldığı 

anlaşılıyor.  
4 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, c. II, s. 456. 
5 Bu adı günümüz Türkçesine “Laz Ulusal Gelişimi Hayır Derneği” şeklinde çevirebiliriz. 
6 BOA. DH.HMŞ.4/4. 
7 İstanbul, Necm-i İstikbâl Matbaası, 1335, 16 s. 
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Sabahattin Özel’in tespitine göre kurulduktan kısa süre sonra Laz Tekâmül-i Milli Cemiyeti 

kapanmış, ancak İzmir’in işgalinden (15 Mayıs 1919) sonra yeniden kurulmuştur.8 Sabahattin 

Özel, Cemiyetin kapanıp yeniden açıldığı şeklindeki bu kanaatini, Cemiyetin İkdam 

gazetesinin 2 Haziran 1919 tarihli sayısında yer alan ilanından edinmiştir. İlan şöyledir:  

“Laz Tekâmül-i Millî Cemiyet-i Hayriyesinden: Bu kere te’sis edilen 

cemiyetimizin Tahtakale Kundakçı Hanında (30) numrodaki merkezine ârzû 

buyuran hemşehrilerimizin müdavele-i efkâr zımnında her gün ba’dezzevâl sâ’at 

birden altıya kadar teşrifleri mercûdur.”9  

İlanda geçen “bu kere” ifadesi, Özel’in anladığı şekliyle, cemiyetin ikinci kere kurulduğunu 

değil, kapatılan Laz Talebe Cemiyet’ine bir gönderme yaparak bu kez Laz Tekamül-i Millî 

Cemiyet-i Hayriyesi adı altında bir örgütlenmeye gidildiğini belirtmek üzere kullanılmıştır. 

Cemiyetin nizamnamesinin 1. maddesinde de aynı ifade mevcuttur: “Şimdilik merkezi 

Dersa’âdet’de olmak üzere bu kere “Laz Tekâmül-i Millî Cem’iyet-i Hayriyesi” nâmıyla bir 

cem’iyet teşkîl olunmuşdur.”  

Özel’in ifade ettiği gibi, Cemiyet kapanıp tekrar açılmamış, ancak ömrü de pek uzun 

olmamıştır. Kaldı ki Cemiyet zaten 1919 Nisan ayının ortalarında kurulmuştur. Cemiyetin 

kuruluşundan bir ay geçmeden kapanıp, yine bir ay geçmeden yeniden kurulması mümkün 

değildir. 

Sarıkaya her ne kadar “Laz Talebe Cemiyetinin nizamnamesi incelendiğinde, iki cemiyet 

arasında herhangi bir ilişki olmadığı görülmektedir”10 demekte ise de gerek “bu kere” 

ifadesinden, gerekse her iki cemiyetin kurucu kadrolarında aynı kişilerin de bulunmasından11 

hareketle, Laz Tekâmül-i Millî Cemiyetinin kapatılmış olan Laz Talebe Cemiyeti’nin devamı 

olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, her iki cemiyetin nizamnameleri incelenirse genel maksatları ve eğitimle ilgili 

amaçlarının birbirinden çok da ayrı olmadığı, Laz Tekâmül-i Milli Cemiyeti’nin de Laz 

talebeler ve eğitim hakkında benzer söylemlere sahip olduğu görülecektir. İki cemiyet 

																																																													
8 Sabahattin Özel, Milli Mücadelede Trabzon, İşbankası Yayınları, İstanbul 2012: s. 102-103. 
9 İkdam, 2 Haziran 1919, 8015. 
10 Makbule Sarıkaya, Milli Mücadele Döneminde Rize, s. 131. 
11 Laz Tekamül-i Milli Cemiyeti’nin kurucuları olan Mehmet Kadri Bey ve Hüsnü Efendi aynı zamanda Laz Talebe 

Cemiyeti’nin de azalarıdır. BOA. DH.EUM.EMN.115/8 ve DH.EUM.MTK.76/29. 
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arasındaki fark, sadece, kurucularının sosyal statüleri ile paralel seyreden niteliksel bir 

değişimden ibarettir. 

Nizamnâmesinde her ne kadar kendisini siyasetin dışında göstermekteyse de Cemiyetin 

günümüze ulaşmış faaliyetlerinden çok da siyasetin dışında olmadığı anlaşılmaktadır.  

Ankara hareketinin cemiyeti kuşku ile takip ettiği, Ankara-Trabzon hattındaki bir yazışmadan 

anlaşılmaktadır. Bir yazışmada, Trabzon’daki gelişmeler hakkında bilgi toplamak isteyen 

Mahmut Bey adlı bir kişi, Trabzon’dan Tosun Tuzcuoğlu’na Rize’de kurulan Adem-i 

Merkeziyet Cemiyeti, Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti, Erzurum Kongresine seçilen adaylar ve 

bunların yanı sıra Lazistan Tekamül-i Milli Cemiyeti hakkında da malumat talep etmiştir. 

Tosun Tuzcuoğlu, cevabî telgrafında Ankara’ya bu cemiyet hakkında kimsenin bir bilgiye 

sahip olmadığını bildirmiştir.12 

Giresun’da yayımlanmış Işık gazetesinin 13 Temmuz 1335 (1919) tarihli 25. sayısında yer 

alan bir haber, Laz Tekâmül-i Milli Cemiyeti13 ve cemiyetin reisi Ahmet Tevfik hakkında bir 

takım bilgiler içermektedir. Haberde Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey’in14 Trabzon’dan 

Ordu’ya geçerken Giresun’u ziyareti ve şerefine verilen ziyafet etraflıca anlatılmaktadır.  

Gazetenin muharriri Edhem Nazif’in anlatımıyla aktarıldığına göre, Vali Mehmet Galip Bey 

‘Aydın Reis’ adlı ganbotla 6 Temmuz günü Giresun’a gelmişlerdi. Beraberinde  Trabzon’daki 

devlet ricali ile Fransız Binbaşı Anşeri ve Ahmet Tevfik Bey de gelmişti. 

Trabzon Muhafaza-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti’nin Giresun şubesinin kurucusu ve reisi, eski 

belediye başkanı Dizdarzâde Eşref Bey15, aynı gün, misafirler için evinde bir ziyafet tertip 

etmişti. Ziyafette Mehmet Galip Bey, ev sahibi Eşref Bey ve Ahmet Tevfik söz almışlardır. 

Gazetenin aktardığına göre Ahmet Tevfik Bey’in yaptığı konuşma aşağıdaki şekilde 

gerçekleşmişti: 

Ziyâfetin ortasına doğru Lazistan Tekâmül-i Millî Cemiyeti müessisi Ahmet Tevfik 

Bey zât-ı velâyetpenâhının müsâ’ade-i ‘aliyeleri üzerine söz alarak sâhib-i ziyâfet 
																																																													
12 Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 158. 
13 Işık gazetesinde Laz Tekâmül-i Milli Cemiyeti’nin ismi “Lazistan Tekâmül-i Millî Cemiyeti” şeklinde geçmektedir. Bu bir 

yanlışlık sebebiyle olabileceği gibi, o zamanlar bir idari isim olması hasebiyle mahsus kullanılmış, “Laz” adı sakıncalı 

görülmüş de olabilir. Bu kaynaktan ötürü bazı çalışmalarda cemiyetin ismi “Lazistan” şeklinde kayda geçirilmiştir.  
14 “19 Nisan 1919’da Trabzon’a gelerek görevine başladı” Kâmil Erdeha, Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler, Remzi 

Kitabevi, İstanbul, 1975, s. 178. 
15 S. Özel, Milli Mücadelede Trabzon, s. 100 
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Eşref Bey’in haklarında göstermiş oldukları âsâr-ı mihmânnevâzâneden dolayı 

beyân-ı teşekkürle kendilerine böyle mesûd ve latîf birkaç sâat yaşattığı içün pek 

mütehassis olduğunu ve bu tahsisini meduvvîn arasında bulunan Fransa kavm-i 

necîbinin ve hükûmet-i mufehemesinin mümesillerinden binbaşı Anşeri  Bey’in 

tezyîd eylediğini beyan ettikten sonra Türkiya’nın Fransa ilim ve irfânına karşı 

öteden beri perverde etmekte bulunduğu derin hiss-i şükrân ve minnetdârîyi kısa 

ve fakat beliğ bir lisân ile îzâh eylemiş ve kibâr bir Türk sofrasında geçirmiş 

olduğu dakikaları defter-i hâtırâtına kayd eylemesini mûmâileyh Anşeri Bey’den 

ricâ ile sözlerine nihâyet vermiştir.16 

Düzenlenen ziyafetin ertesi günü Galip Bey ve beraberinde Giresun kazası kaymakam vekili 

Pertev ve Eşref Bey’in kayınbiraderi Ali Rıza Paşa Zade Celâl Bey Efendiler ganbotla 

Ordu’ya hareket ettiler. 

Cemiyet üyelerinden Ahmet Tevfik ve Celal Beylerin Vali Mehmet Galip Bey’le birlikte 

kazaları gezmelerindeki17 maksat, Mehmet Galip Bey’in yeni atandığı vilayeti tanımak ve 

eksiklikleri yakından müşahede etmek olmalıdır. Zira Mehmet Galip Bey 17 Temmuz’dan 

önce de bu tür bir gezi yapmıştır. 4 Mayıs 1919’da Dahiliye Nezâreti’ne gönderdiği raporda, 

vilayetin büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğundan ve Rize seyahatinden bahsetmektedir.18 

Laz Tekâmül-i Millî Cemiyeti’nin siyasi faaliyetleri ile ilgili ikinci bir bilgi de “Cenub-ı Garbî 

Kafkas Cemiyet-i İslâmiyesi’nin vâsıta-i neşr-i efkârı” olarak yayınlanan Sadây-ı Millet 

gazetesinin 30 Ağustos 1335 (1919) tarihli 48. sayısında yer alan bir telgrafta ortaya 

çıkmaktadır. Paris Konferansı’nda  Lazistan’ın mukadderatı, daha doğrusu Rum, Ermeni 

taleplerinin gündeme gelmesi üzerine kaleme alınan bu telgraf Lazların Lazistan’ın 

mukadderatına dair kısık da olsa seslerini duyurmak amacını taşır. Cemiyet imzalı, 

İstanbul’daki bütün siyasi temsilciliklere ve Paris Barış Konferansı’nda karar mercii 

durumuna gelen; İngiltere, Fransa, ABD ve İtalya devlet başkanları veya başbakanları 

seviyesinde toplanan Dörtler Meclisi’ne gönderilen, Lazların Lazistan coğrafyasının Ermeni, 

Rum ve emsali milletlere bırakılmasına asla kabul etmeyeceklerini bildiren telgrafı şöyledir: 

																																																													
16 Işık, 13 Temmuz 1335 (1919) No: 25. 
17 Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi (Milli Mücadele Tarihi 1), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s. 117. 
18 Selçuk Ural, “Ermenilerin ve İngilizlerin Vilayat-ı Şarkiye’ye Yönelik Çalışmaları ve Alınan Karşı Önlemler”, Atatürk 

Dergisi, 2004,4(1):107-131: 273. 
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Laz Millî Cemiyeti’nin Dersa’adetde bil’umûm siyâsî mümessillere ve Paris’de 

Dörtler Meclisi’ne  keşîde olunan telgrafnâme sûretîdir:    

Sûret-i mahsûsada gazetemize gönderilmiştir.  

Kadîm ve ‘umûmî târîhlerle, etnografyalarla Avrupa’nın resmî kongreleriyle, 

mu’âhedeleriyle milliyet-i kadîmeleri minelkadîm tanınmış ‘umûmi, husûsî ve 

kadîm coğrafyalarla da muhît-i vâsi’-i millîsi ve vatan-ı âslîsi ta’yîn olunmuş 

bulunan Lazlar bu bâbda muhâfil-i (mahfiller, toplantı yerleri) ‘âliyeye îzâhât 

i’tâsını zâ’id görmektedirler.   

Lazlar vaz’iyet-i coğrafiyeleri dolayısıyla öteden berü kısmen sâbık (bir önceki, 

eski) Rusya hükûmeti ve kısmen de hükûmet-i ‘Osmâniyenin zîr-i hükm ve 

idâresinde buluna gelmişlerdir. ‘Umûmen müslümân olan ve müslümânların da 

en kavvî ve mümtâzlarından bulunan Lazlar sarsılmaz bir îmân ve söndürülmez 

bir ‘aşk-ı muhabbetle mübârek İslâmiyete ve binâberîn (bu sebebe binaen) 

makâm-ı celîl hilâfetle saltanat-ı saniye-’i ‘Osmâniyeye kevvîen merbût ve sâdık 

olduklarından milliyet esâsları üzerine yeniden tanzîm edilmekde olan cihân 

harîtaları meyânında hükûmet-i celîle-’i ‘Osmâniyeden başka hîç bir devlet ve 

milletin idâresi altında bulunmağı kabûl etmezler. Yalnız ana vatanımız, merkez-i 

âslî-’i hayâtımız bulunan Batum ve havâlîsi ve muhîti müslümân ahâlîsi ile 

birlikde devlet-i ‘alye-’i ‘Osmâniyemizin zîr-i cenâh-ı şefkat ve himâyesinde şekl-i 

muhtâriyetden başka öyle Rum, Ermeni ve emsâli gibi küçük muhteris ve gaddâr 

milletlerin zâlim idâre ve ağır boyundurukları altına hîç bir vechle 

girmeyeceklerdir.  

Bilhâssa  bu husûsda yek-dil ve yek-cihet olan Lazlar öyle küçük milletlerin 

idârelerine tevdî’lerini (bırakmayı) milliyet-i ma’rûfe ve musaddakalarına 

(onaylı) ve mevcûdiyet-i hâzıralarına karşu büyük bir hakâret telakkî eylemekte ve 

tevzî’-i ‘adâlete (adalet dağıtmaya) çalışan Avrupa mahâfil-i ‘âliyesinden böyle 

bir haksızlık zuhûr edebileceğini ümîd etmemektedirler. ‘Aksî takdîrde zelîlâne 

yaşamadan ise şerefli ölmek bahtiyarlığına tevfîken vatanımızı ve muhit-i 

milliyemizi baştan aşağa al kanlara boyamadan ve ezmine-’i kablü’l-târîhiye 

(tarih öncesi zamanlar) ve esâtîr-i Yunaniyeden beri bahadırlığıyla ma’rûf-ı cihân  

olan ‘asabî milliyetimizi ve bilaistisnâ kadın ve erkek büyük ve küçük 

‘umûmumuzu ifâ ve imhâ etmeden buralara küçük bir milletin hâkim olabilmesi 

imkân ve ihtimâlinin olamayacağını ve buna ilâveten Batum ve havâlîsinin ârzû-yı 
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‘umûmî hilâfında Moskoflara terkini müte’âkib infilâk eden Lazistân kıyam-ı 

meşhûr-ı târîhîsi muhterem dörtler meclisine hâtırlatmak isteriz.19 

Telgrafta, Paris Konferansı’nda Lazistan’ın kurulacak Ermenistan ve Pontus’a bağlanmasının 

gündeme gelmesi üzerine, Lazların buna taraftar olamayacakları bildirilmekte, Lazistan’ın 

Osmanlı’ya bağlı kalması, Osmanlı idaresi dışında kalacak yerlerin de Osmanlı himayesi 

altında özerk bir yapıda kendi başlarına idare edilmeleri gerektiği fikri ileri sürmektedir. 

Lazların, “Rum, Ermeni ve emsâli gibi küçük muhteris ve gaddâr” milletlere bağlanmayı 

hakaret addedeceklerini bildirilen telgrafta, adalet dağıtmaya çalışan Konferansın, böyle bir 

haksızlıkta bulunabileceğine ihtimal verilmediği vurgulanmakta, ancak toplantılardan aksi bir 

karar çıkarsa, direnileceği ve gerekirse silaha baş vurulacağı belirtilmektedir. Buna tarihi bir 

misal olarak da 1878’de Batum’un Rusya’ya terki üzerine gelişen “Lazistan Kıyamı” hadisesi 

gösterilmektedir. 

İmzasız olarak Laz Milli Cemiyeti tarafından yayınlanan bu telgrafın yazarı gerek Cemiyet’in 

başkanı olması, gerekse ‘Lazistan Kıyamı’na yaptığı vurgudan ve üslubundan da hareketle 

Ahmet Tevfik Bey olmalıdır.20 

Elimize ulaşmamakla beraber Cemiyet’in bu tür basın açıklamaları yaptığı ve bir kamuoyu 

yaratmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Bu arada buna benzer bir telgrafın 7 Nisan’da Söz ve 20 Nisan’da da İkdam gazetelerinde 

Lâzistan Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti imzasıyla yayımlandığını hatırlayalım.  

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler Tarihi adlı eserinde Laz Tekâmül-i Millî 

Cemiyet-i Hayriyyesi’ni de ele almıştır. “Bölgeci bir görüş olarak ‘Lâz’lık, Meşrûtiyet 

yıllarında da vardır” diyen Tunaya, “Fakat ‘Lâz’lık, bölgeci olmakla beraber bölücü ve 

ayrılıkçı bir amaç olarak kullanılmamıştır” tespitinde bulunur. Tunaya şöyle devam eder: 

“Cemiyet’in, örneğin ‘Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ gibi, bir çeşit 

muhtariyet isteyen ve Anadolu hareketine  -Hürriyet ve İtilâf uydusu olarak- muhalif bir amaç 

																																																													
19 Sadây-ı Millet, 30 Ağustos 1335 / 1919 No: 48. 
20 Makbule Sarıkaya aynı telgrafı özensiz, eksik ve yanlış bir transkripsiyonla “Milli Mücadele Döneminde Rize” adlı 

kitabında yayınlamış (s. 213), telgrafın altına da yazarı olarak “Hacı Ali Mukayof” notunu düşmüştür. Oysa Hacı Ali 

Mukayof, Sadâ-yı Millet gazetesinin “müdür-i muvakkatı” yani “geçici müdürü”dür. Gazetelerin Beyazıt Kütüphanesinde 

muhafaza edilen diğer sayıları olan 59 ve 61. nüshalarında bu kişi “Müdür-i Mümessil” yani “sorumlu müdür” olarak da 

anılmaktadır. 
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gütmeyen bir örgüt olduğu açıktır. Amacını Osmanlı ülkesi içinde gerçekleştirmek 

istemiştir.”21 

Bununla beraber, gerek Anadolu Hareketine muhalif ve karşı tutumuyla bilinen ve hatta 

Anadolu Hareketi’nin önde gelen komutanlarından Fevzi Çakmak tarafından tutuklanarak 

Erzurum’a gönderilen, akabinde valilikten el çektirilen ve gayr-ı resmi olarak hain ilan edilen 

dönemin Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey ve Cemiyet yöneticilerinin ilişkileri, gerekse 

Cemiyet’in nizamnamesinde yer alan liberal ekonomist görüşler, Cemiyet’in Hürriyet ve İtilaf 

Fırkası ve onun temsil ettiği Osmanlıcılık görüşüne ve Osmanlı Hükümetine daha yakın 

olduğunu göstermektedir. 

Nizamnamesinde Cemiyet kendini “ihtiyâcât-ı hâzıra ve müstakbele-i ‘asriye ve medeniyeye 

tevfîken kemâlât-ı zâtiye ve ictimâ’iye ile tekâmüle sa’î, hâdim-i insâniyet, bir cem’iyet-i 

hayriyedir” şeklinde tanımlamıştır. 

Cemiyetin oldukça ilerici pek çok hedefi vardır ve bütün bunlar medeni, müreffeh, üstün bir 

vatan yaratma idealini yansıtmaktadır: Cehaletle mücadele, maarifin yaygınlaştırılması, 

Lazistan’ın işlenmeyen doğal kaynaklarının işlenmesi, ana mekteplerin, ibtidai, rüşdi ve 

sultani mekteplerin, darüleytamların, darülsınaların, kütüphanelerin, eczane ve hastanelerin, 

senatoryumların, otellerin, sinema ve fabrikaların açılması, cami ve mescitlerin, mezarlıkların 

bakımı, yetenekli öğretmenlerin getirilmesi, ticarethane ve şirketlerin, deniz işletmelerinin 

kurulması, aile, iktisâd, te’âvün, tasarruf sandıklarının kurulması, bankaların açılması, doğal 

kaynakların araştırılması, meyvelerin ıslahı, ziraatın geliştirilmesi, vatan evlatlarından 

ihtiyaca göre çeşitli dallarda uzman muallimler, mürebbiler, doktorlar, eczacılar, 

hastabakıcılar, mühendisler, sanatkârlar yetiştirilmesi, zorunlu ilkokul eğitiminin tamamen 

uygulanması, eğitim için Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi, içerde ve dışarıda öğrencilere burs 

ve kalacak yer sağlanması, bunlar için özel bir okul ve özel bir öğrenci yurdu kurulması, kız 

çocuklarının ve kadınların eğitim imkânlarının sağlanması, ihtiyaç halindeki, dul ya da 

kimsesiz kadın ve çocukların sahiplenilip korunması yoluyla “nesl ve ırkın ıslahı”, nüfusun 

arttırılması, evlilikler için çağdaş bir alt yaş belirlenmesi, 18 yaşından küçüklerin çalışmak 

üzere yurtdışına çıkmalarına mani olunarak, bu yolla dışarıdan gelen bazı toplumsal ve ahlaki 

hastalıkların önüne geçilmesi, gençliğin ahlaksızlıktan korunması, cehaletten kaynaklanan 

soğukluk, husumet, nefret, garaz, nifak, intikam ve ahlakı ve toplumsal düzeni bozan 

tembellik, yavaşlık, içkiyi vatandaşlar arasından defetmek, dinî kardeşliği ve “vahdet-i 
																																																													
21 Tunaya, a.g.e. s. 448.  
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münciye-i milliyenin” yekdil ve yekvücûd olarak temininin sağlanması, vatandaşlar arasında 

ailevi bir samimiyet ve hürmetin ihyası, ulusal vakar ve yüceliğin ilim, irfan, fazilet ve 

gelişim ile takviye ve yükseltilmesi için bir yardım ve yüceltme yolunun açılması bu 

vesilelerle, gelişim ve medenileşme yolunda her manâsıyla kabiliyetli olan memleketin “âlem-

i medeniyet ve şarkın bir gülzâr-ı marifeti ve saltanat-ı mübeccele-i İslâmiye’nin bir İsviçre’si 

haline getirebilmek” gâye ve mefkûresini genişletme ve bu esasları ciddiyet ve samimiyetle 

takip ederek çağdaş anlamıyla insanca ve mutlu yaşamak hakkını temin ve geliştirme… 

Cemiyet mümkün olduğunca Lazları bir araya getirme gayesi gütmüştür. Bu maksatla 

İstanbul’da toplantılar tertip ettiğini yukarıda yer alan İkdam gazetesinin 2 Haziran 1919 

tarihli ilanı ile İkdam ve Alemdar gazetelerinin 18 Temmuz 1919 tarihli sayılarında yer alan 

ilanlarından anlamaktayız. Bu ilanlarda çeşitli vesilelerle fikir alışverişi için hemşehriler ve 

muhataplar toplantıya çağırmıştır: 

Laz Tekâmül-i Millî Cemiyet-i Hayriyesinden: Cemiyetimizin istihdaf etdiği 

gâyeye vusûl esâslarını taharrî ve tesbît ve hey’et-i idâre ve murâkabeyi intihâb 

zımnında bilumûm hemşehrilerimizi bu gün ba’dezzevâl sâ’at ikide 

Saraçhanebaşı’nda Numûne-i ‘irfân mektebine teşrifleri.22  

Cemiyet nizamnamesinin 1. maddesinde yer alan “şimdilik merkezi Dersa’âdet’de olmak 

üzere” ibaresinden anlaşılacağı üzere, Cemiyet’in ileride Lazistan’a taşınması umut 

ediliyordu. 

Cemiyetin ne zaman ve ne surette kapatıldığı hakkında bilgimiz yoktur. Ancak Ahmet 

Tevfik’in 1920’lerde Tiflis’e kadar gerçekleştirdiği geziyi, Cemiyetin bir faaliyeti olarak 

değerlendirebiliriz. Şu halde Cemiyetin bu tarihten sonra kapanmış olması muhtemeldir. 

Laz Tekamül-i Milli Cemiyeti’nin kapanışıyla birlikte, Lazlar arasında II. Meşrutiyet ile 

başlayan süreç son bulmuş ve Laz kimlik hareketleri Türkiye’de 1990’lara kadarki periyotta 

derin bir sessizliğe bürünmüştür. 

																																																													
22 İkdam, 18 Temmuz 1919, 8059. 


