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Türk Hanlıklarının Çarlık Rusya’sı tarafından 
işgal edilmesiyle birlikte, eğitim ve öğretim işleri 
çıkmaza girmiş, buna bağlı olarak Rusya Müslü-
manları arasında gerileme başlamıştır. XIX. yüz-
yılın sonlarına gelindiğinde Rusya Müslümanları 
arasında yetişmiş insan sayısı hâlâ yetersizdi. An-
cak bazı teşebbüsler de göz ardı edilmemelidir. 
Bunlardan kimileri Rusya’da, Rusya dışında, özel-
likle Osmanlı Devleti veya Avrupa’nın eğitim ku-
rumlarında eğitim alarak yurtlarına dönmüşlerdi. 
Bu şahıslar, kendi halklarına yararlı olma imkân 
ve vasıtaları araştırmışlardır. Meselâ İsmail Bey 
Gaspıralı (1851-1914) Bahçesaray’da “Ortak edebî 
Türkçe” ile Tercüman gazetesini çıkarmış ve bu ga-
zete vasıtasıyla Rusya Müslümanlarını birçok ko-
nuda bilgilendirmeye çalışmıştır. Ali Merdan Top-
çubaşı (1865-1934) Petersburg Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirerek avu-
katlık hizmeti vermiş ve 
halka bu konuda yardımcı 
olmaya çalışmıştır. Ahmet 
Ağaoğlu (1869-1939) ise 
Fransa’da Sorbon Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesini 
bitirdikten sonra memleke-
tinde hem gazetecilik hem 
de öğretmenlik yapmıştır. 
Ömer Faik Numanzade 
(1872-1937) de İstanbul’da 
Darüşşafaka’yı bitirdikten 
sonra memleketine dönüp 
öğretmenlik ve daha son-
ra da gazetecilik yapmış-
tır. Hanımlardan da 1901 
yılında petrol zengini ve 
hayırsever Hacı Zeynelabi-
din Tağıyev’in (1838-1924) 
Bakû’da açtığı kız mekte-
binde Ahıskalı İsmet Hanım Muhammed Emin 
kızı öğretmenlik yapmıştır (Hәsәnli 2013: 68). Bun-
lar gibi halkına yardımcı olma yolunda hayatlarını 
adayan daha birçok âlim ve ziyalı Rusya Müslü-
manları vardır. Artık malûmdur ki eğer Stalin dö-
neminde o korkunç tedhiş, terör, sürgün ve kurşu-
na dizme yollarıyla bu milletin aydın ve âlimlerini 
ortadan kaldırma olmasaydı, günümüzde durum 
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çok farklı olabilirdi.
Bu makalemizde, Ömer Faik Numanzade’nin 

Şark-i Rus gazetesinde çıkan yazılarını incelemeye 
devam ediyoruz. İnceleyeceğimiz üç yazının biri 
Ahmet Ağaoğlu, biri Kulizade Zekeriya Efendi’nin 
vefatı ve biri de Mehemmedağa Şahtahtlı ile 
Ahmet Ağaoğlu arasındaki ihtilâfla ilgili yazılardır 
(Türkyılmaz 2010: 190, 207, 237). Bunları yine Arap 
harfli imlâlı asıllarından inceleyerek aktarmaya ve 
kimi kelimeleri de parantez içinde küçük puntoyla 
günümüz Türkçesiyle açıklamaya çalıştık.

I.
Ahmet Bey Ağayev

Şark-i Rus, No: 60
23 May 1904/22 Rebiyülevvel 1322 [6 Haziran 1904]

Biraz hamiyet-i milliye-
si, malûmat-ı ilmiyesi olan 
Kafkaz Müslümanları içinde 
“Cenap Ahmet Bey Ağayev” 
namını bilmeyen yoktur sa-
nıram. Ancak pek uzakta 
bulunan kardeşlerimizin bu 
âlî (yüce) zatı lâzım olduğu 
derecede tanımadıkları zan-
nıyla bu makalemle bir cüzî 
de olsa nazar-ı dikkatlerini 
celp etmek isterim, isterim 
ki her mümin kardeş, fırsatı 
fevt etmeyerek (fırsatı ka-
çırmayarak) bu milletperver 
muharrir-i âlî-kadrin yaz-
dıklarından, eserlerinden 
vaktiyle istifade etsin: Ce-
nap Ahmet Bey Ağayev bu 

hâlde Bakû’da neşredilen “Kaspiy”1 gazetinin en 
gayretli, yorulmaz, malûmatlı muharrirlerinden 
biri ve Bakû gimnaziyalarının birinde de Frenk 
dilinin muallimidir. Bu zat-ı asîl, Karabağlı olup 
1   Kaspiy gazetesi: Bakû’da 1881-1919 yılları arasında Rusça çıkan 
uzun ömürlü bir gazetedir. 1897 yılında gazeteyi Azerbaycanlı 
petrol zengini ve hayırsever Hacı Zeynelabidin Tağıyev satın 
aldıktan sonra gazetenin redaktörlüğünü Ali Merdan Topçubaşı 
yapmıştır. Rusça çıkmasına rağmen Rusya Müslümanları 
matbuatında çok önemli yeri olmuştur (Aşırlı 2009: 44-46).
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orada “Realnıy” mekte-
bini2  ikmâl ile beraber 
Türk, Fars, Arap dilleri-
ni ve edebiyatını güzel 
öğrenmiştir. Bu kadar 
bir tahsil bizde “âlim” 
olmağa ekseriya kifayet 
ettiği hâlde, bu ilim âşığı, 
Huda’dan olan istidâd-ı 
fıtriyesinin sevkiyle 
Frengistan’a giderek ora-
da Fransa’nın en meşhur 
darülfünunu (üniversitesi) olan “Sorbon”a dâhil 
olmuştur. Kemâl ile sefâhetin, ilim ile eğlencenin 
geniş bir meydanı olan Fransa’da da sa’y ve hüsn-i 
ahlâk tarafına meyledip darülfünunu ikmâl etmiş 
ve bu suretle Kafkazya Müslümanlarının, eğer is-
ter ve çalışırlarsa, Fransızlara rekabet edebilecek-
lerini ispat ederek Kafkazya’ya avdet etmiştir (geri 
dönmüştür). Avdetten biraz sonra Kaspiy gazeti-
nin vâsi’ (geniş) meydanı bu zatın kalem hamiye-
tine müsait bir cevelângâh (dolaşma yeri) olarak 
her yazdığı makaleleri herkese lezzetle ohudacak 
fâidebahş (faydalı) bir tarzda tahrîr ede gelmekte-
dir (yazmaktadır). Hele ahvâl ve maişet-i İslâmiye 
baresinde gayet vukûfane yazdığı makaleler, haki-
katen bizde misli nadir tahrîrât ve malûmat-ı ilmi-
yedendir. Bu yolda açtığı çığır ve bu çığır ile bizle-
re bildirdiği yeni yeni âlimler, işare[t] eylediği ulvî 
maksatlar, mukaddes emeller istikbâl-i millet için 
birer beraat-i istihlâl, birer berat-i feyz ve terakki 
olsa şayandır. İşte Cenap Ahmet Bey Ağayev on, on 
beş ilden (yıldan) beridir ki Kafkaz matbuatında bu 
suretle yeni ötgün kalemiyle, geniş malûmatıyla, 
dûrbînane nazarıyla, sürat-i tahrîriyle, isâbet-i re-
yiyle, himmet-i milliyesiyle kesb-i temeyyüz et-
meğe (çalışarak kendini göstermeye) başladı. Öyle 
bir tarzda ki meslek-i âlîyesiyle bütün malûmatlı 
gençlerimize, üslûb-ı tahrîriyle (yazma üslubuyla) 
birçok yazıcılarımıza, vukûfane makaleleriyle hamı 
ashâb-ı zekâya, muhabbet-i milliyesiyle umum Rus-
ça tahsil eden “obrazovannıy”larımıza3  bir misâl-i 
ibret bir numûne-i hamiyet olmaktadır. Öyle bir de-
recede ki ileride mektep şakirtlerine bile hamiyet ile 
malûmatın, cüret ile sebatın, gayret ile teşebbüs ve 
muvaffakiyetin bir yerde, bir zatta tecemmu eyledi-
ğine (bir araya geldiğine) misâl ve numûne olarak 
getirilecek hürmetli, büyük adların arasında “Ah-
met Bey Ağayev” namı da mutlak bulunacaktır.
2  Çarlık Rusya döneminde pozitif bilimlerin ve matematik  
     derslerinin ağırlıkta okutulduğu okul. 
3    Obrazovannıy (образованный): Rusça bir kelime olup  
     “eğitimli” anlamına gelmektedir. Ancak Numanzade bu  
     kelimeyi burada ve başka yerlerde istihza ve kinayeli kullanmıştır.

Birçok kıymetli eserlerin, şahid-i âdillerin irâe 
ettiği (adaletli şahitlerin gösterdiği) bu nam şüphe 
yok ki, ortada ciddi bir eser ve delil olmayıp ancak 
bir garaz veya mecburiyet ile muvakkaten parlatılan 
adlar, şöhret-i kâzibeler (yalancı şöhretler), 
kuvvetleri fosfor eczasıyla artırılan ışıhlar gibi, az 
vakitte sönmeyecek, unutulmayacaktır. Bilakis her 
müessirin şanı, eserin mükemmeliyetiyle olduğu 
gibi bu muharrir-i hürriyetperverin namı da, benim 
bir iki dakikalık sözlerimle değil, yazmakta olduğu 
istifadeli makaleleriyle, eserleriyle ve mütehallık 
olduğu hamiyet-i milliyesiyle mütenasip olarak 
kalıp ümmette birçok zaman bâkî kalacaktır. Belî! 
Mademki insanın ömrü âtî (gelecek) içindir ve 
mademki insanın bu fena âleminde mükâfat ve 
mücâzât (ödül ve ceza) gören özü değil namıdır; 
kütüb-i nakliyedeki o nam “ruh” ile yâd edilmiştir. 
Bu hâlde Ahmet Bey Ağayev namının yani 
ruhunun da uzun zaman berhayat kalıp mükâfat 
göreceğine şüphem yoktur. Hülâsa, zahiren uzun, 
ama hakikatte çok muhtasar olan bu sözlerimle 
mücessem numûne-i hamiyet olan Cenap 
Ağayev’in kudret-i ilmiyesini, göstermek değil, 
ancak mahallini, kaleminin yazı denilen şekilde 
cevherler se[r]ptiği yeri, gazeti bildirmek istedim. 
İstedim ki uzaktaki hususiyle Sibir, Semerkant, 
Kazan, Orenburg, Ufa… tarafındaki Rusça bilen 
Müslüman kardeşlerimiz de fırsatı fevt etmeyerek 
Bakû’da yevmî (günlük) olarak neşredilen ve illik 
(yıllık) kıymeti “8” manat yarım olan “Kaspiy” 
gazetini ohusunlar, müstefîd olsunlar. Ohusunlar 
da imdiye kadar perde-i hafâda (gizli perdede) 
kalan birçok geçmiş ahvâl ve mefâhir-i İslâmiyemizi 
(İslâmiyet’teki övünülecek şeyleri), bugünkü 
esbâb-ı tedennîyemizi (geri kalmışlığımızın 
sebeplerini), imdiki vaz’-ı mehlikemizi (çok 
tehlikeli durumumuzu), çare-i halâsımızı (kurtuluş 
çaremizi), ümid-i istikbâlimizi (gelecek ümidimizi) 
bilsinler.

Ö. Faik Numanzade

Bilindiği gibi Ahmet Ağaoğlu, Cumhuriyet 
Türkiye’sinin temelinde harcı olan aydınlardan 
biridir. Ömer Faik Numanzade, Ahmet Bey 
Ağayev başlıklı bu yazısında Türk gazeteci, yazar, 
aydın ve mütefekkir olan Ahmet Ağaoğlu’nun 
hayatı ve çalışmaları hakkında etraflıca ve gayet 
edibane bir üslupla bilgi vermektedir. Ahmet 
Ağaoğlu Fransa’nın Sorbon Üniversitesinde hukuk 
tahsili yapmış ve yazıda belirtildiği gibi Fransa’nın 
sefahat ve eğlencesine dalmadan Fransızlarla 
rekabet edecek şekilde eğitimini tamamlamıştır. 
Ömer Faik, Ağaoğlu’nun Fransa’dan döndükten 
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sonra da hem gazetecilik hem de öğretmenlik 
yaptığından bahsederek onu örnek bir aydın 
olarak Şark-i Rus gazetesi okuyucularına takdim 
etmektedir. Bu yazıyla biz Ahmet Ağaoğlu’nu 
kendi çağdaşı bir kalemden daha yakından 
tanıma fırsatı buluyoruz. Yine bu yazıda Ahmet 
Bey Ağayev isminin bir gün büyük şöhretle 
anılacağına işaret edilmektedir. Ömer Faik’in 
ne kadar ileri görüşlü, feraset sahibi bir kalem 
olduğu da açıkça anlaşılmaktadır. Yine bu yazıyı 
okurken günümüz aydınlarının da hangi özellik 
ve sıfatlara sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Numanzade, o zamanlar Ahmet Bey’in 
Rusça çıkan bir Türk gazetesi olan Kaspiy’de 
yazı yazdığını bildirerek bu gazetenin Rusya’nın 
Sibirya, Semerkant, Kazan, Orenburg, Ufa gibi yerlerde 
yaşayan ve Rusça bilen Rusya Müslümanlarının 
bu gazeteye abone olup istifade etmelerini salık 
vermektedir.

II.
Kafkas Haberleri

Civan Bir Milletperestin Vefatı
Şark-i Rus, No: 112

24 İyul 1904/23 Cemaziyelevvel 1322 [5 Ağustos 1904]

Şeki’den aldığım ağ renkli bir kâğıt mana en 
gam-âver (üzüntü verici) kara haberler getirdi. Bu 
kara haberin verdiği tesir beni kadirşinaslık nâmına 
bir nice söz söylemeğe mecbur etti: Bu kâğıttan, 
Şekililerin medar-ı fahri, Şeki’de birçok fakir, 
yetim uşakların (çocukların) manevî, merhametli 
atası olan Kulizade Zekeriya Efendi’nin vefat 
ettiğini duydum. Rusya Müslümanları içinde 
zaten pek az olan  milletperestlerden, hamiyet-i 
mücessemlerden, sahib-i mürüvvetlerden birinin 
eksildiğini anladım. Şeki’de bu son vakitlerde 
vücuda gelen binâ-i hamiyetin bir rüknünün, bir 
sütunun uçtuğunu fehmettim. Şekililer[in], otuz 
iki, otuz üç yaşında civan, halîm, millet dost[u], 
maarifperest, safdil, sebatlı, hamiyetli, mütedeyyin, 
hürmetli bir vücud[u] kaybettiklerini bildim. Ah! 
Bu biliş, bu fehm mana çoh acı hakikatler arz 
ediyor. Nasıl etmesin ki Şekililerin kıble-i ümitleri, 
masdar-ı hayat ve istikbâlleri, Kâbe-i evlâdları, 
talimgâh-ı İslâmiyet ve insaniyetleri, makarr-ı necât 
ve saâdetleri olan zamana muvafık mektepleri ve 
medreseleri bugün en müşfik bir şâfi-i dünyevî, 
en merhametli bir hâmî-i kerâmeti itirdi (yitirdi). 
Belî, Şeki öyle bir vücûd-ı muhterem gâib etti ki o 
vücut bizim Zakafkaz Müslümanları içinde misli 
az işitilen bir sinde (yaşta) yani henüz yiğirmi yedi 
yaşlarında iken bile milletin hayatı, bekâsı ancak 
usul-i cedide mektep ve medreseleriyle olduğuna 

yakîn hâsıl ederek en birinci maksadı, arzusu ve işi 
onlara revnak vermek olmuştu. Kardeşi merhum 
Ağa Muhammed’in mesleğini takip ederek millet 
ve maarif yoluna sarf-ı himmet etmeği özüne 
vazife-i dinîyeden hesap ederdi. Bu itikâd-ı saf, bu 
itimâd-ı insaniyetperverane ile Şeki’de en birinci 
usul-i cedide mektebinin temelini, binövresini 
(temelini) koyanların en birinci kahramanlarından, 
yiğitlerinden, daha özge tabirle fedailerinden idi. 
Merhum, millet ve maarif yolunda boş söz değil 
pul, hem de tümen tümen pul (para) sarf etmekte 
yoldaşlarına karşı bir numûne-i ibret olurdu.

Evvelinci mektebin teşkilinden ki bugün sekiz, 
dokuz il (yıl) oluyor, imdiye kadar her ne vakit 
mekteplere, medreselere, mescitlere, iâne, kömek 
lâzım olmuş ise hiçbirinden geri kalmamıştır. 
Umumî ihsan ve iâne işlerine özgelere daima 
numûne olacak surette iştirak ettiğinden başka öz 
başına olarak birçok eserler de vücuda getirmiştir:

Şeki’de Yuharı Baş Mescidi’ni nazar-rübâ (göz 
çeken) bir surette tamir ve termîm (onarma) ettirdi. 
İslâmiyet-i nokta-i nazarından mescidin revnakını, 
ibadetgâhın tetimmesini, daha açık sözle mescidin 
yarısını yeni usul medrese ve mektep hesap 
ettiğinden mescidin yanında küçük, güzel bir 
mektep ve medrese bina ettir[d]i.

Mektebin mualliminin mevâcibini (maaşını) 
birçok vakitler yalnızca özü verirdi. Şeki 
Müslümanlarının derece-i itikadiyelerine, 
efkâriyelerine, medeniyelerine mücessem bir 
şâhid-i azim olan birinci Cuma Mescidi’nin evvelki 
hâl-i pür harabı, bu halisen muhlis-i İslâm’ın, bu 
riyasız mütedeyyinin fikrini birçok vakit rahatsız 
etti. Onu tamire ve gerçekten Cuma Mescidi’ne 
lâyık olacak bir dereceye salmağa yoldaş ahtardı. 
Her nedense o sıra kimseyi tapamadı (bulamadı). 
Ahırda (sonunda) yalnız başına hayli pul sarf 
ederek mescidin manevî olan azamet-i ruh-
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âverine muvafık olmak üzere zahirini de enzâr-ı 
müminini celp, kulûb-i adabını cezbedecek bir 
hâle saldı. Birinci usul-i cedit mektebi menfaatine 
hayli iânelerde bulundu. Nakit olan iânelerden 
özge her il (yıl) beş on yetim uşağ (çocuk) da 
ohutdururdu. Şeki’nin öz cemaatinden muallim 
yetiştirmek usul-i mütehasenesine tevfikan (güzel 
yöntemine bakılarak) ikmâl-i tahsile gönderilen 
dört beş efendinin ta’lîm masrafının bir kısmını da 
memnuniyetle verirdi. Hülâsa: Harada (nerede) 
her ne cüre bir iâne lâzım idiyse merhumun iânesi 
en kesretli bir kısım teşkîl ederdi. Birçok devletliler 
(zenginler) gibi işi sözle değil fiilen, nakden tezce 
yapıp kurtarırdı. Fikrinde, tasavvurunda yapacağı 
daha çok çok şeyler de vardı. Şeki bu numûne-i 
hamiyetten daha çok eserler gözleyirdi. Hayf, sad 
hayf ki ekseriya (yazık, yüzlerce yazık ki genellikle) 
hamiyetlilere, gayretlilere, zayıflara musallat olan 
verem (sille) Şeki’nin bu müfehhir-i maarifine de 
aman vermedi. Karargâh-ı ebedisine çok vakitsiz 
çekilmeğe bahane oldu. Merhum hakikaten çok 
hoş tabiatlı, gayet halîm ahlâkça gıpta olunacak 
bir civan idi. Doğrudur: Merhumun şayan-ı zikir 
ilmi, yüksek malûmatı yoh idi. Ama çok pek çok 
ohumuşlardan, abrazovannıylardan yüz mertebe 
hamiyetli, insaniyetli, sadakatli, merhametli, doğru 
sözlü, sebatlı, riyâsız mütedeyyin, maarif ve millet 
dost[u] bir insan-ı halisti; bir Müslüman-ı hakikî 
idi. Millet ve maarif yolunda ihsan ettiği pul, 
himmet her çend özge büyük şehirlere nispeten 
çok çok azdır. Onun baresinde yazdıklarım da 
mübalağalı gibi görünür. Ama insaf ve mülâhazayı 
bırahmayıp mizana alırsak Şeki gibi bir şehirde, 
merhumdan on, on beş derece daha ziyade devletli 
(zengin) kişiler olup bunun ettiği ihsanın yarısını 
da edemedikleri bir yerde, birçok koca kişilerin, 
hatta bazı mollaların, usul-i cedideyi hâlâ haram 
(?) bildikleri bir memlekette henüz otuz üç yaşında 
iken millet uğrunda bu derece gayret, himmet 
ve muavenet etmek, yoklukta varlık göstermek, 
büyüklüğün en büyüklerinden sayılır. Buna göre 
Şeki’ye nispetle merhumun hakkında yazdığım 
hakikî beyanatı bir cihetten çok az görürüm. Ne 
fayda ki cemiyet ve gayret ashabının muarızları, 
avam dilince düşmanları, her zaman görülmek tabiî 
bir kaide gibi olduğundan Şeki’nin bu merhumu 
hoşlanmayan basiretsiz, vicdansız ehl-i garaz da 
eksik olmaz zannederim. Hatta merhumun vefatını 
memnuniyet makamında Şeki’den buraya yazan 
alçak, edepsiz insan suretindeki bir itin kâğıdı 
beni yahıp yandırdı. Lâkin böyle nankörlükler, 
küfranlıklar merhumun gücüne, hâline nispetle 
Şeki’ye, vatanına ettiği hizmetler, ihsanlar yâddan 

çıkarıla bilmeyeceğine itikadım çok muhkemdir. 
Her yerde eksik olmayan bazı vicdansızları 
müstesna tutarsah hürmetli, kadirşinas olan 
umum Şekili kardeşlerim, merhumun asâr-ı 
insaniye ve diniyesini benimle beraber kalplerinde 
sahlayıp onun eserlerinin kadrini bileceklerine 
ve mesleğini takip edeceklerine eminim. Cenab-ı 
Hakk merhuma mağfiret, kavm ve taallukatına ve 
meslek yoldaşlarına sabırlar versin. (Rahmetullahi 
[aleyhi] rahmeten vâsiaten).4

Şeki’nin Birinci Usul-i Cedide Mektebi 
sabık muallimlerinden: Numanzade

Ömer Faik Numanzade’nin Civan Bir 
Milletperestin Vefatı başlıklı bu yazısında 
genç yaşlarında vefat eden Şekili Kulizade 
Zekeriya Efendi hakkında bilgi vermektedir. 
Böylece Numanzade’nin bu yazısı vasıtasıyla 
Zekeriya Efendi hakkında bilgi edinebilmiş 
oluyoruz. Ne yazık ki Kulizade otuz iki, otuz 
üç yaşlarında verem hastalığından dolayı vefat 
etmiştir. Yazıdan öğrendiğimiz kadarıyla kendisi 
Rusya Müslümanları içinde milletini seven nadir 
insanlardandır ve hamiyetli, iyiliksever, dindar, 
temiz kalpli, itibarlı, sabırlı, halim ve millet dostu 
birisidir.

Zekeriya Efendi’yi önemli kılan hususların 
başında onun kardeşi merhum Ağa Muhammed’in 
mesleğini takip ederek millet ve eğitim yolunda 
çaba sarf etmesi ve bunu da dinî vazife olarak 
görüp usul-i cedit gibi yeni eğitim tarzında eğitim 
veren mektep ve medreselere destek vermesidir. 
Hatta yazının imza kısmında belirtildiği gibi, 
Numanzade’nin ilk öğretmenlik yaptığı Şeki’deki 
ilk usul-i cedit okulunun temelini atan yiğit bir 
fedai ve kahramandır. Zekeriya Efendi, millet 
evlâtlarının çağın icaplarına göre eğitilmesi 
yolunda para harcayarak öğrenci, öğretmen, 
mektep, medrese, mescit ve cami gibi kuruluşlara 
yardımda bulunmuştur.

Yazıda da belirtildiği gibi gerektiğinde 
öğretmenlerin maaşını kendisi vermiştir ve 
öğretmen olmak için eğitim gören öğrencilerin de 
masrafının bir kısmını karşılamıştır. Bunun yanında 
Şeki’deki Yukarı Baş Mescidi’nin onarımına yardım 
etmiş ve mescidin yanında da güzel bir mektep ve 
medrese bina ettirmiş; Şeki’deki Cuma Mescidi’nin 
eski hâline kavuşması için birçok para harcamıştır.

Ömer Faik’in belirttiği gibi ne yazık ki 
Kulizade Zekeriya Efendi’nin düşmanları ve 
sevmeyenleri olmuş, bazıları onun vefatını sevinçle 
karşılamışlardır. Bu da o dönemde, yazıda da 
4   Allah’ın geniş rahmeti üzerine olsun.
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belirtildiği üzere Zekeriya Efendi’nin usul-i cedit 
mekteplerine verdiği destekten ötürü olmalıdır. 
Çünkü bazı cahil kesimler yeni usul okullara karşı 
çıkmış ve haram olarak bakmışlardır. Numanzade, 
Kulizade Zekeriya Efendi’yi örnek bir hayırsever 
olarak takdim etmiş ve onun yaptıklarını birçok 
zengin kişinin yapmadığını belirtmiştir. Bu 
vesileyle Kulizade Zekeriya Efendi’yi rahmetle 
anarak günümüzde onun gibi millet dostu ve 
eğitim sevdalısı hayırseverlerin çok olmasını 
temenni ederiz.

III.
İhtilâfı Ümmeti Rahmeten5

Şark-i Rus, No: 259
25 Dekabr 1904/1 Zilkade 1322 [7 Ocak 1905]

Muharrir-i muhteremimiz Ahmet Bey 
Ağayev cenapları geçen nüshalarımızın birinde 
yazdığı makalesinde sahib-i imtiyazımız Cenap 
Mehemmed Ağa ile aralarında meslekçe hâsıl 
olan ihtilâf ve ittihatlarından ötürü bazı adamların 
müşarünileyhe ta’n ettiklerini (adı geçeni 
ayıpladıklarını) yazmıştı. Bu ta’n meselesi ve 
barede bir nice söz söylemeğe beni mecbur etti.

Birçok âlimler, hatipler vardır ki hüsn-i 
belâgatleriyle, letâfet-i kelâmlarıyla ahlâf-ı 
memduheyi (övülmüş halefleri) o derece tavsif, 
umûr-ı ibâdı (vasıflandırılmış, kulların işlerini) 
o kadar hoş tanzim eylerler ki insan bunların 
tarz-ı ifadelerine, safiyet-i kalemiyelerine, 
sûret-i zahiriyelerine (kalemlerinin saflığına, dış 
görünüşlerine) kapılsa, aldansa onların her birinin 
birer mümin-i fazıl, birer arif-i kâmil olmaklarında 
hiç şek etmez. Lâkin bir de bunların hususî 
hâllerine, numûne olmağı zannedilen amellerine 
dikkat edilse dilleriyle (gönülleriyle) dillerinin, 
sözleriyle amellerinin, zahirleriyle batınlarının bir 
olmadığı anlaşılır. Anlaşılır da:

 “Onlar ki verir laf ile dünyaya nizâmât
 Min türlü teseyyüb bulunur hânelerinde”6

beytinin hikmeti bilinir.
Ne mutlu o kimseye ki, “Emr-i bi’l ma’rûf ve 

nehy-i anil münker”i7  evvelâ öz nefsinde tecrübe 
ede; öz nefsini ıslah edip hüsn-i amel ve faaliyette 
özgelere numune, örnek ola.

Ne mutludur o Müslüman ki “Küllü müminin 
5   “Ümmetimin ihtilafı rahmettir”. Hadis-i şerif.
6   Ziya Paşa’nın beyti: “Onlar dünyaya düzen vermeye çalışırlar ama  
    evlerinde bin türlü ayıp bulunur.”
7 “İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek” anlamına gelen  
 Kur’an kökenli Arapça bir ifadedir. Kur’an’da çeşitli ayetlerde  
    geçen bu ifade bugün bir deyiş gibi günlük yaşamda da kullanılmaktadır.

ihvetün”8  hikmet-i celiline boş sözle değil, hüsn-i 
reftar ile amel ede. Yohsa herkes tûtî (papağan) 
gibi bazı güzel sözleri öğrenip, ezberleyip diyebilir. 
Ama herkes akvâl-i haseneye tatbiken amel edemir 
(güzel sözleri uygulayarak amel edemiyor). Herkes 
adaletten, merhametten dem vurar. Fakat herkes 
amelen adaletli, fiilen merhametli asl-ı insan olamaz.

“İnsan ona derler ki garazdan ola sâlim”
“Nefsinde dahi eyleye icra-i adalet”9

Hiç kes dünyada layıhtı, günahsız ola bilmez. 
Her şahsın özüne göre bir defter-i a’mâli (ameller 
defteri) vardır. Herkes bir mesele üstünde mümin 
bir kardeşine kat-ı alaka eder, bozuşar. Lâkin: 
“Men hecera ahahu seneten ve hüve kesefeke demuhu – 
Bir il (yıl) bir mümin kardeşiyle küsülü, ihtilâflı olan 
adam o şahsı öldürmüş, kanını dökmüş gibidir”, hadis-i 
şerifini fikr edip ona göre amel ede bilmez.

Her boynu yoğun, igit (yiğit) ve her âlim büyük 
ola bilmez. İgit ve büyük o kimsedir ki sehiv ve 
hatasını tasdik ve şiddet ve hiddetini itiraf ile 
ağraz-ı şahsiyeyi (şahsî maksatları) bir tarafa 
bırahıp menâfi’-i umumîye (kamu yararı) yolunda 
ittihat ede.

İşte yuharıda yazdığım şu ef’âl-i haseneye (güzel 
işlere) numûne ve misâl olarak Müslümanlarca 
muhterem ve aziz olan (Ahmet) ve (Mehemmed) 
gibi iki memduh adın yani Ahmet Bey Ağayev 
ile Mehemmed Ağa Şahtahtinski’nin bu son 
vakitlerdeki ef’âl-i ittihatperveranelerini (birlikten 
yana olanların işlerini), riyâ ve şüma ile hiç 
münasebetim olmayarak, zikredersem kariin-i 
itilâf-cüyân (birlikten yana olan okuyucular) beni 
haklı görürler zannederim.

Gazet okuyanlara 
malûmdur ki bu iki zat 
iki ilden (yıldan) beri 
umumî ve millî mesâil 
üzerinde bazen ihtilâf-ı 
efkârda bulunurdular ki 
bu ihtilâf her sahib-i akıl 
ve hamiyeti son derece 
dilgîr (rahatsız) ve mah-
zun etmekle beraber 
ziyade eksik olmayan, 
arada maymun kesilen 
bazı aklı kısa alçakla-
rın, sarsakların da, işin 
vahametine rağmen, dişlerini görkezdirdi (gös-
terdi). Lâkin hamdolsun, min (bin) kereler ham-
8 “Bütün müminler kardeştir.” Burada Hucurât Süresi’nin 10.  
    ayeti olan “Müminler ancak kardeştirler; öyle ise o iki kardeşinizin  
  arasını düzeltin ve Allah’tan sakının ki merhamet olunasınız!”  
     kastedilmektedir. Ancak metinde ayetin başı yanlış yazılmıştır.
9   “Kinden uzak olana ve nefsinde bile adaleti uygulayana insan derler.”
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dolsun ki o ihtilâf-i hayr-encâm mübeddel-i itilâf 
oldu (hayırlı sonlu uyuşmazlık uzlaşmaya döndü). 
Zaten ittihat ve itilâf edilmeyecek arada ne vardı? 
Mademki ihtilâf şahsa, nefse ait olmayıp millî ve 
umumî mesâile müteallik (genel meselelerle il-
gili) idi. Elbette ki mürur-ı zamanla, müsademe-i 
efkârdan çıkacak hamiyet, ittihat ve bigâneliği mu-
cip olacaktı. Zaten hansı vakit hansı yerde ittihad-ı 
meslek, ittihaz-ı efkâr ihtilâf-ı arasız husûle gelmiş 
olsun (kabul edilen fikirler uyuşmaz oylarsız ger-
çekleşmiş olsun)?

Aşikârdır ki dilsiz ve edebiyatsız millet, sa’ysız 
murat ve muvaffakiyet olamayacağı gibi itilâf 
da ihtilâfsız ola bilmeyecektir. Bunun içindir ki 
vâkıfü’l-esrar-ı tebâi (mizacların sırlarına vakıf) 
olan Hazret-i Resul [sav]: “İhtilâfı ümmeti rahmeten” 
buyurmakla en medenî, en tabiî bir tarîk-i hakkı 
göstermiştir. Ne şüphe! Ne şüphe ki müsavat, 
adalet, hürriyet ve mekârim-i ahlâk gibi fezâil-i 
âliye-i beşeriyenin en üst mertebelerini bildiren 
bu hadis-i cevher-nisar (cevher saçan hadis), 
Müslümanların kör körüne maymuncasına, bazı 
büyük lâkin cahil ve muzır nüfuzluların hatırına 
göre bilâ-muhakeme edilen taklit ve itaatin usul-i 
İslâmiyeye, kavâid-i insaniyeye yahışmadığını çoh 
güzel ispat buyurmuşlardır.

Belî, ihtilâf-ı efkâr rahmettir. Ama ne cür ihtilâf-ı 
efkâr? İşte sözün canı bundadır.

O ihtilâf-ı efkâr ki, umumun menfaatini hâsıl, 
milletin selâmet ve terakkisini kâfil (kefalet eden) 
ola, elbette ki mûcib-i rahmet, bâis-i necâttır.

O ihtilâf ki garaz-ı şahsiyeden, şöhret-i 
kâzibeden, hubb-i mal ve câhdan arî (şahsi kinden, 
yalancı şöhretten, mal ve makam sevgisiz) olup 
Rizâen-lillâh için ola, elbette ki bâis-i feyiz ve 
rahmettir.

O ihtilâf ki aksi, zıddı olan kör körüne bir 
ittihatta milletin zarar ve hasareti mutasavver ve 
mütehammil ola, elbette ki câmi-i menfaat, câlib-i 
rahmettir (menfaat toplayan, rahmet çekendir).

O ihtilâf ki, esas ihtilâf, mahzâ sebeb-i terakki-i 
ilim ve marifet, muhafaza-i şeref-i İslâmiyet, 
müdafaa-i hukuk-ı millet ola, elbette ki rahmetin 
de rahmeti olur. Yohsa sebeb-i ihtilâf nefse, şahsa, 
garaza müteallik olursa, “İhtilâfı ümmeti rahmeten.” 
değil, “İhtilâfı ümmeti zahmeten.” belki numûne-i 
melânet olur. Bahusus zamanımızdaki ekser ihtilâf 
ne cür rahmeti mucip olabilsin ki ister havas ve 
avam arasında, isterse ulema ve cühelâ arasında 
olsun, ihtilâfın netice ve encamı: Birbirlerimizin 
kanını dökmek, gözlerini oymak, evine, varına 
ve bu sebeple canına od vurmak, biraz yüngülü 
olarak, birbirlerimizin ayağından çekmek, haset 

etmek, çok görmeklikten ibarettir. Elbette ki 
böyle ihtilâflar, lânet ve nikmetten sevabı hiçbir 
netice vere bilmez. Hâlbuki hoş niyetli ihtilâf 
şerareleri ekseriya muahhar birleşip bir meşale-i 
azim-i terakki olurlar. İşte Cenap Ağayev ve 
Cenap Şahtahtinski’nin de niyet-i hayra müstenit 
olduğu bugünkü ittihatlarıyla anlaşılan efkâr-ı 
mutezaddeleri (birbirine zıt düşünceleri) de bundan 
sonra birleşip inşallah bir kuvve-i muazzama-i 
millî, bir şule-i nur-i terakki (milli büyük kuvvet, 
ilerleme nurunun parıltısı) olacaktır. Bu itilâf-i 
semere-bahşayi (sonuç veren uzlaşmayı) çoktan 
beri gözleyen her sahib-i himmet ve insaf bu güzel 
haberin şiddet-i şevkiyle gözlerinden meserret 
(sevinç) yaşları dökmek derecelerine geldikleri 
hâlde her vakit eksik olmayan bazı abrazovannıy 
adında hain-i milletin, mümin şeklinde münafığın, 
mesalih heyetinde fesadın, insan suretinde 
hayvanın ta’n ve harf-i endazelerinden Ahmet Bey 
Ağayev cenaplarının hayat-ı milliyelerine, gayret-i 
diniyelerine, sadakat-i insaniyelerine, fazilet-i 
şahsiyelerine halel değil, belki o ta’nlar o zemmler 
(o ayıplamalar o kötülemeler) birer saik-i muzâaf-ı 
hamiyet olacaklarına (bir kat daha hamiyetli 
olmaya sevk edeceğine) ümidimiz berkemâldir.

F. Numanzade

Ömer Faik Numanzade, İhtilâfı Ümmeti Rahme-
ten başlıklı bu yazısında, Ahmet Ağaoğlu ile Me-
hemmed Şahtahtlı 
arasındaki ihtilâfla 
ilgili düşüncelerini 
kaleme almıştır. 

Ali Merdan Bey 
Topçubaşı ile Ah-
met Bey Ağaoğlu, 
XX. yüzyılın başın-
da Bakû’da Türkçe 
gazete çıkarmak 
istiyorlardı. Bunun 
üzerine onlar, 1902 
yılında Hacı Zeyne-
labidin Tağıyev’in 
Rus idaresine bu 
konuda başvurması için ricada bulunurlar. Ancak 
Tağıyev’in isteği Rus idaresi tarafından reddedi-
lir. O sırada, 30 Mart 1903 tarihinde, Mehemmed 
Ağa Şahtahtlı, Tiflis’te Şark-i Rus gazetesini çıkar-
maya muvaffak olur. Bunun üzerine Ali Merdan 
Bey Tiflis’e tebrik telgrafı gönderir. Daha son-
ra Şahtahtlı’nın Bakû’ya gelmesiyle Hasan Bey 
Zerdabî ve Ali Merdan Beyle görüşür ve onların 
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her konuda desteğini 
alır. Ancak Şark-i Rus 
ile Kaspiy, M. Şahtahtlı 
ile Ali Merdan Topçu-
başı arasında başlanan 
faydalı dostluk uzun 
sürmez; Şark-i Rus ile 
Kaspiy ve Tercüman ara-
sında ciddî ihtilâflar 
ortaya çıkar. Bunun 
sebebi, 1903 yılında 
Şahtahtlı’nın Hacı Zey-
nelabidin Tağıyev’e 
mektup yazarak ondan Şark-i Rus’u günlük çı-
karmak için yardım istemesi ve bu isteğin kabul 
edilmemesidir. Bunun üzerine M. Şahtahtlı, Şark-i 
Rus’ta Hacı’nın aleyhine yazı kaleme almıştır. Ona 
cevap fazla gecikmez ve Ahmet Ağaoğlu Kaspiy’de 
Şahtathlı’ya bir cevap yazar. Şahtahtlı, bu konu-
larda Ali Merdan’ı suçlamış, bazı münakaşalar bir 
müddet devam etmiştir (Hәsәnli 2013: 73-77).

Bilindiği gibi M. Şahtahlı, Şark-i Rus gazetesini 
yayımlama izni almış ve bu gazetede birçok 
imzayı bir araya getirmeyi başarmış ve farklı 
fikirlerin ifade edilmesine zemin hazırlamıştır. 
Ancak tartışmacı kimliği ön plâna çıkmıştır. 
Şahtahtlı, Şark-i Rus’ta bir de Arap alfabesinin ıslah 
edilmesi hakkındaki görüşleri ve yazılarıyla tepki 
toplamıştır ve bu konuda İsmail Bey Gaspıralı ile 
alfabe ıslahı dolayısıyla yapılan tartışmalar, uzun 
bir müddet daha devam etmiş ve Şahtahtlı’nın 
meseleyi hakarete vardırmasıyla bu tartışma 
mahkemeye kadar gitmiştir.10 Bu mahkeme İsmail 
Bey lehine sonuçlanmıştır (Türkyılmaz 2010: 126). 
Bunun üzerine Şahtahlı ve gazetesi ciddî itibar 
ve nüfuz kaybetmiş ve aradaki ihtilâf gazetenin 
redaktörlüğüne Celil Memmedguluzade’nin 
geçmesiyle son bulmuştur (Aşırlı 2009: 54). 15 
Kasım 1904 tarihli 250. sayıda yayımlanan bir 
haber yazısında, “Şu kadar ki sahib-i imtiyazımız 
Mehemmed Ağa üç haftadan artıkdır ki özge yerdedir.” 
şeklinde çıkan bir haber, Mehemmed Ağa’nın Şark-i 
Rus’tan kesin olarak ayrıldığını göstermektedir 
(Türkyılmaz 2006: XVIII).

Daha sonra Ahmet Ağaoğlu’nun Şark-i Rus 
gazetesine ortak olmasıyla yazıları burada 
yayımlamaya başlamış ve gazetenin yayın 
politikası değişmiştir (Türkyılmaz 2010: 228).
10  İsmail Gaspıralı ve Mehemmedağa Şahtahtlı arasındaki 
tartışmalar için bkz: Prof. Dr. Yavuz Akpınar, “İsmail Gaspıralı ve 
Şahtahtlı’nın Alfabe Konusundaki Tartışmaları”, VI. Uluslararası 
Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008, Ankara (Basılmamıştır).

Ahmet Bey Ağaoğlu’nun Şark-i Rus’a ortak 
olduğu ve nasıl bir yayın politikası takip edeceğini 
izah ettiği yazısı 22 Aralık 1904 tarihli 256. sayıda 
yayımlanmıştır. Ö. F. Numanzade imzalı 25 Aralık 
1904 tarihli 259. sayıda “İhtilâfı Ümmeti Rahmeten” 
başlıklı yazı ile F. Köçerli imzalı 28 Aralık 1904 
tarihli 260. sayıda yayımlanan “Sulh ve Barışık” 
başlıklı yazı, bu ihtilâfa son vermiştir (Türkyılmaz 
2006: XIX).

Ö. Faik bu yazısında, Kur’an ve hadislere 
başvurarak Şahtahtlı ile Ağaoğlu arasındaki 
ihtilâfın, itilâfa dönüştüğünü ve bunun her ne kadar 
başkaları tarafından ayıplansa da hayırlara vesile 
olduğunu açıklamıştır. Bu arada ayıplayanları da 
ağır bir dille eleştirmiştir. Ayrıca bu yazıda Ömer 
Faik, gayet açık ve edebî bir üslûp kullanmıştır. 
Bu yazıda, İstanbul’da okumuş olmasının ve o 
dönemdeki Servet-i Fünûn devri dil ve üslûbunun 
izleri görülmektedir.

Sonuç olarak Ömer Faik Numanzade’nin, içtimaî 
ve maarif meseleleri yanında, belli başlı şahıslarla 
ilgili yazılar da kaleme aldığını görüyoruz. Bu 
arada yakın çevresindeki kalem kavgalarına son 
verecek derecede etkili yazılar yazmıştır. Bu da 
onun itibarını ve kaleminin gücünü göstermesi 
bakımından kayda değer bir husustur.
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