
Uzun yıllar boyunca Rus hâkimiyeti altında ka-
lan Türk halkları veya İsmail Gaspıralı’nın ifade-
siyle Rusya Müslümanları eğitim, öğretim, din, dil 
vb. birçok konuda “sistematik bir biçimde ve kas-
ten” geri bırakılmışlardır. Ve bu durum Rus esare-
ti öncesi dönemdeki gerilemenin tabiî bir sonucu 
olmuştur. Eskiden olduğu gibi ilmî ve diğer alan-
lardaki araştırmalar yavaşlayıp durma noktasına 
gelince çok şey taklit noktasında 
kalmış veya eksik biline gelmiş-
tir. Bilgisizlikten kaynaklanan bu 
durum taklitçilik yanında gerek-
siz ve bir o kadar da bilinçsiz bir 
hâl almıştır. Buna göre araştırma 
ve yeni şeyler öğrenmeye arzu ve 
istek azalmış ve neredeyse yok 
olma noktasına gelmiştir. Rusya 
Müslümanlarıyla komşu olan di-
ğer milletler, araştırma ve geliş-
tirmeyle kısa sürede onları geri-
de bırakmış ve bu durumu idrak 
edebilenler hayret içerisinde kal-
mışlardır.

XIX. yüzyılın sonlarında Çar-
lık Rusya’sı Osmanlı Devleti 
toprakları hariç tarihî Türk top-
raklarının neredeyse tamamını 
ele geçirmiştir. Akabinde de Rus 
hâkimiyetinde geçen yıllar sonu-
cunda Türkler aşağı yukarı bir-
çok alanda ve diğer halklardan 
neredeyse yüz yıl geride kalmış-
lardır. Hâl böyle olunca bu du-
rumun hal çaresini düşünen ve 
az da olsa Rusya Müslümanları 
arasında ileri gelen ziyalılar ye-
tişmiştir. Bunun en büyük örneği bu yıl vefatının 
yüzüncü yılı vesilesiyle burada rahmetle anmayı 
borç bildiğimiz İsmail Gaspıralı’dır. Gaspıralı, hem 
eğitim alanında hem de gazetecilik alanında ilkle-
ri başarmıştır. Onun öncülük ettiği “usul-i cedid” 
yani yeni tarz okullarla eğitimden işe başlamıştır. 

Gaspıralı, Arapça ve Farsça ağır ifadeli dil ye-
rine 1883 yılından itibaren daha kolay ve anlaşılır 
bir edebî dille Tercüman gazetesini çıkarmaya baş-
lamıştır. Bu gazete, Türklerin yaşadığı en ücra kö-
şelere ulaşmış ve Türk düşünce tarihinde -her ne 

kadar onu ve düşüncelerini hâlâ yeterince bilme-
sek de- mümtaz yerini almıştır.1 Gaspıralı’nın ilk 
başlarda yapmak istediği hemen anlaşılmamış ama 
o yılmadan hedefine emin adımlarla ilerlemeye de-
vam etmiştir. Her dönemde olduğu gibi onun nere-
deyse her yaptığı işe karşı çıkanlar olmuştur. Böy-
lece kadimcilik ve ceditçilik dediğimiz akımlar ortaya 
çıkmıştır. Yani kimileri yenilik taraftarıyken diğer-

leri eskinin taraftarı ve yeniliğin 
de düşmanı kesilmişlerdir. Bu 
durum gazetecilikte de kendini 
göstermiştir. Meselâ kimi yazar-
lar daha sade yazmaya çalışırken 
kimileri daha ağır ve süslü ifade-
ler kullanmayı tercih etmiştir.

İşte hem bu duruma dik-
kat çekmek hem de eksiklikleri 
göstermek için Ömer Faik Nu-
manzade Şark-i Rus gazetesinde 
birkaç yazı kaleme almıştır. Dil 
ile ilgili bahse en iyi örnek daha 
önce araştırıp incelediğimiz Aşk 
ve Muhabbet ve Dilimiz ve 
İmlâmız adlı yazılarıdır2 Bu sayı-
da da Numanzade’nin Matbuat-
Şark-i Rus Muhbirleri adlı Şark-i 
Rus gazetesindeki yazısı ve bu-
nun üzerine başlayan tartışmayı 
ele alacağız (Türkyılmaz 2010: 
181, 184, 187, 191). 

Ömer Faik, Matbuat-Şark-i 
Rus Muhbirleri adlı yazıda basın 
yayınla insanların düşünme 
kabiliyetlerini geliştirdiğinden 
ve ilerlediğinden söz etmiştir. 
Numanzade’nin bu yazısı 

üzerine Erivan Kadısı Abdullah Kadıyev katılmış 
ve Numanzade’nin “Hatıraları”nda bahsettiği gibi 
bu adam bir din adamı olmasına rağmen oldukça 
bilgili ve bir o kadar da Türkçe yazmayı da bilen 
birisidir. Numanzade onun uzun yazılarını olduğu 
gibi yayımlatmış ve başkalarını da tartışmaya 
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çekmek için Abdullah Bey’e cevap yazmıştır. 
Bunun üzerine Şark-i Rus sahibi M. Şahtahtlı, 
“Mehemmed Ağa Hattı” adıyla bilinen bir alfabe 
tertip ederek Abdullah Bey’in haklılığını ileri 
sürmüş ve kendisine destekçi bulmak istemiştir. 
Hatta Numanzade’nin de ona katılmasını istemiş 
ama Numanzade buna karşı çıkmıştır (Yıldırım-
Gökçek, 2000: 102-103).

Eğitimli ve halkın geri kalmışlığını yakından 
bilen biri olarak Numanzade bu geri kalmışlığı, 
gazete ve dergilerin azlığına, bunların da 
okunmamasına bağlamıştır. O, ilmin önemini bu 
araştırmamızın konusu olan yazılarında güzel 
bir biçimde ifade etmiş ve geri kalmışlıktan nasıl 
kurtulabileceğimizden bahsetmiştir. Bunun 
yanında da aşağıdaki yazıda görüldüğü gibi 
özellikle efendi ve mollaların Arapça ve Farsça 
sözlere boğulmuş ibareleri ve bir birini öven 
yazılarını eleştirmiştir. Ayrıca bu araştırmamızda 
o dönem basınında ve o dönem için ilk örnekler 
diyebileceğimiz Numanzade ile Abdullah Bey’in 
sohbet havasında geçen karşılıklı konuşma 
yazılarını da siz aziz okuyucularımıza sunuyoruz. 
Dediğimiz gibi Ömer Bey’in Matbuat-Şark-i Rus 
Muhbirleri yazısına itiraz mahiyetinde Erivan’dan 
Molla Abdullah uzun bir yazı kaleme almış ve 
aynı sayıda Numanzade’nin cevabı gecikmemiştir. 
Bundan sonra birçok konuda aynı fikirde oldukları 
anlaşılan Ömer Faik’le Abdullah Bey’in iki yazısı, 
karşılıklı soru cevap şeklinde ve sohbet üslûbuyla 
kaleme alınmıştır.

Bu makalemizde, Ömer Faik Numanzade’nin 
Şark-i Rus gazetesinde çıkan yazılarını incelemeye 
devam ediyoruz. İnceleyeceğimiz yazıları yine Arap 
harfli imlâlı asıllarından inceleyerek aktarmaya ve 
kimi kelimeleri de parantez içinde italik puntoyla 
günümüz Türkçesiyle açıklamaya çalıştık.

Felyeton
Ahıska, Matbuat - Şark-i Rus Muhbirleri

19 Mart 1904 / 14 Muharrem 1322 [31 Mart 1904], No: 32

Matbuatı (basını) çok olan milletlerin, mütâlaaları 
(düşünceleri) da tabiî çok olar. Bu sebepledir ki 
onlar, rahatlık ve saadet vasıtalarını da daha ciddi, 
daha nef’alı (faydalı) yolda öğrenir, bilirler. Bildikçe 
heveslerini, heveslendikçe gayretlerini artırarlar. 
Bu artırma, bu çalışma ile her gün, belki her saat 
-herkesin dünyaca çalışmasının maksudu, maşuku, 
Kâbe’si olan- muhafaza-i millet ve medeniyete 
doğru tez, tez (çabuk) adım atarlar. İreliledikçe, 
irelilerler (İlerledikçe ilerlerler). Bir sene… on 
sene… yüz sene sonra maşuklarına kavuşurlar. 

Bugün hünerlerine, rahatlıklarına gıpta ettiğimiz 
milletlerin terakkileri (ilerlemeleri) hep bu yolda, 
matbuat, mütâlaa sayesinde vücuda gelmiştir.

Şek yok ki bizler de - yaratılmışız, cinsliğimize 
[gör]e ata, ana bir kardeşlerimiz olan bu terakki 
etmiş milletlerin arasında, onlarla beraber yaşamak 
mecburiyetindeyiz ki bu mecburluk bizlerin de 
bugünkü “medeniyet seli”ne mutlak karışma[mı]z 
icap edir, farz kılır. Öyle sel ki cehalet taşlarını, 
topraklarını, dikenlerini tarumar edip, sürütdeyip 
(sürükleyip)3 ireliye, daima ireliye doğru şiddetle, 
heybetle gidir. Bir sözle milletimizin, dinimizin, 
insanlığımızın diriliğini, bekasını, komşularımızın 
medeniyetini, mutlak ve mutlak kabul etmeğimizde 
bilmeliyiz. Ama görek alacağımız o medeniyet 
nedir? Elbette ve elbette ki Avrupalıların, 
ahlâkımıza, âdetlerimize zıt, muhalif olan bazı 
ahlâkları, revişleri (gidişleri, tarzları) bizim değil 
terakkimize, belki kör körüne, maymuncasına 
bir taklitte bulunduğumuzdan ötürü daha 
ziyade batmamıza, perişanlığımıza sebep olur. 
Her aklı başında olan bilir ki “medeniyet”ten 
maksadımız, Avrupalıların mahz hüner (sırf 
hüner) ve marifetleridir. Hâssiyyet (nitelik) ve 
âdetleriyle bizim asla işimiz olmamalıdır. Belî 
(Evet)! Bizi selâmete çıkaracak yollara bakmalıyız. 
Zamanenin hâli pek karışık, tekazası (başa kakması) 
çok düşüncelidir. Bakınız! Bir devlet öz başına 
durmak, özgelerle işi olmayıp rahatla yaşamak 
için, komşusu olan devlet gibi mutlak silahlı, 
kuvvetli olmasını icap edir. Bu sebepledir ki büyük 
siyasî kişiler: “Hazır ol cenge, eğer ister isen sulh u 
salâh (Eğer barış ve huzur istiyorsan savaşa hazır ol)” 
hakikatini söylemeğe mecbur olmuşlar. Demek ki 
yaşamağın en birinci şartı, komşu ile âlem ile bir 
kuvvette, bir mertebede bulunmaktır.

Belî! Derya dibinde gezmek için balık şeklini, 
hâssiyyetini kabul etmeğe nasıl muhtaç, havada 
uçmak için kuş biçimini, tabiatını almağa, tatbik 
etmeğe ne tavır (şekilde) mecbur isek, komşu 
medenî milletlerle beraber yaşamak, onların ticaret 
ve sanat zorları (kuvvetleri) altında ezilmemek için 
de onların ilim ve marifetlerini öğrenmeğe, almağa 
öyle, belki daha şiddetli muhtacız. Şükür Huda’ya 
ki bu ihtiyacı anlamakta çok geri kalmadık. Bütün, 
bütüne yuhlamadığımızı, dirilmeğe, irelide 
yaşamağa henüz kanımız, kuvvetimiz kaldığını 
bildirmek üzere biz Rusya Müslümanları da iki 
küçük maarif başlangıcıyla (Şark-i Rus, Tercüman) 
âleme karışmağa başladık. İmdi özümüzü (şimdi 
kendimizi), özgeleri (başkaları) olduğu gibi görmek 
3  Metinde “sin-vav-re-vav-te-dal-güzel he-ye-vav-be”.
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isteriz. Deve adımıyla da olsa ireliye doğru gitmeğe 
çalışıyoruz. Buna da şükür. Şükür ama zamanımız 
çok insafsız! Pek yavaş gitmeğe, her işin tabiî vaktini 
gözlemeğe de gelmez. Allah’ın keremine, biraz da 
öz keremimizi artırmak lâzım. İnsaf değil ki hâşâ 
ve hâşâ Allah’ı özümüze kullukçu gibi hesap edip 
her işin husûle gelmesini (gerçekleşmesini) O’ndan 
gözlemek! Gerek biz kullukçu olup çalışmalıyız. O, 
gerçekten Ağa, Rab olup O’nun “akl-ı selim” adında 
olan emrini, fermanını can kulağıyla dinlemeliyiz. 
Bizlerden pek çok evvel başlayıp 
yol alan komşularımıza yetişmek 
için biz de biraz tez, tez (çabuk) 
yürümeliyiz. Her çend (her ne 
kadar) Ziya Paşa’nın:

“Tez reftâr olanın pâyine 
dâmen dolaşır” (Acele gidenin 
eteği ayağına dolaşır) mısraı 
meşhur ise de bu, yeke (geniş) 
şalvarlı, uzun etekli tembeller 
için vaktiyle her ne tavır (şekilde) 
ise söylenmiş bir latife olmalıdır. 
Yohsa imdi tez reftâr olmayanın 
pâyine âlem dolaşır, başına 
herkes vurur. Hülâsa imdiki 
sefaletten kurtulmak, maksuda 
çatmak (amaca ulaşmak) için 
elimizde en birinci vasıta 
mütâlaadır.

Medeniyet demir yol katarına 
teşbih edilse (benzetilse) mütâlaa 
onun (lokomotif)i, tahrîk eden 
(hareket ettiren) buğ (buhar) 
kuvvetidir ki bunsuz, hiçbir 
hareket olmaz. Bizim gibi 20-25 
milyon cemaatin hiç olmazsa 
en azdan (25) gazeti olmalıdır. 
Harda kaldı ki gazetin, çörek 
yerine geçtiği böyle bir vakitte: 
“Falan gazet ya kitap böyle 
yazdı, falan öyle dedi” gibi 
uşakça (çocukça) sözler ile bir 
“iki” gazet ve kitabımızı iki 
gözle ohumıyak, iki kulakla 
dinlemiyek?! Çok ağlanacak hâllerimiz var: “Falan 
gazet, falan şey yazmış, ben onu almayacağım, 
ohumıyacağım” diyenleri kulağımla işitip (mat) 
ve mütehayyir (şaşkın) kalmışım. Böylelerin bu 
gibi sözleri “Ben güneşi görmek istemirem, çörek 
yemeden yaşa[ya]cağım” demelerine benzer ki 
bunların üstüne gülmekten artık hâllerine gerçekten 
acımalıyız. Allah’tan merhamet istemeliyiz. Şark-i 
Rus’da veya Tercüman’da hoşa gelmeyen bir şey 

yazılmış ise neden gazeteleri, ohumayacak kadar 
onlara düşman olak?!!. Bir gün böyle yazarlarsa 
yarın da özge türlü yazarlar. Hususiyle gazete, 
küçük bir fikir, mülâhaza (düşünce), hayal, vukuat 
vıstavkasıdır (olaylar sergisidir) ki onda hoşa gelen 
de olur gelmeyen de. Böyle sıralarda, ittifaklarda 
Araplar ne güzel demişler: “Huz ma safa da’ ma 
keder–Hoşuna geleni al, keder vereni bırak!” 
Daha bizim gibi dememişler ki hiç ohuma, bütün, 
bütün at!!.. Riyakârlık ile benim aram, yer ile arş 

kadar uzaktır. Yeri gelende Şark-i 
Rus’un yahşılıklarını da yazarım, 
fenalıklarını da. İmdi insafla fikir 
edek! Bu bir sene arzında (zarfında) 
“Şark-i Rus” ne kadar inkılâplara, 
teceddütlere, terakkilere bâis 
(değişimlere, yeniliklere, ilerlemelere 
sebep) oldu! Bir sene evvel aramızda 
vücutlarını hiç ümit etmediğimiz 
Ayn. [Abdurreşid] İbrahimleri, 
Rızaeddin bin Fahreddinleri, 
Nur Muhammed Fatihleri, Fatih 
Kerimofları, Maksud Hadileri, 
Rahmetleri, Niyazları… hangi 
Kafkazyalı tanırdı?! Bu zatların 
ilimlerinden, fikirlerinden kim 
istifade ederdi? Hâlbuki çoğu 
Şark-i Rus’un kalem şerikleri 
(ortakları), muhbirleri (habercileri) 
sıfatında olan bu hamiyetlilerin 
bu edebî çiçeklerin vücutları, 
irelide bizim de “edebiyat 
baharı” geleceğini memnuniyetle 
müjdelerler. Ne hoş müjde! Ne 
güzel vasıta!

Bu gayretliler, Şark-i Rus 
vasıtasıyla bize daima:

“Kalhayız ki yeriz, bu yer 
değildir!

Dünyaya geliş hüner değildir!
Kalhayız ki bunun da fevki 

(üstü) vardır!
İnsanlığın özge zevki vardır.”
Nasihatlerini vermekle, bizi 

battığımız hâlden çıharmak, kurtarmak istiyirler. 
Allah için söylersek bu bir senede Şark-i Rus, nice 
fikirleri cevelâna (dolaşıma), nice kalemleri harekete, 
ne kadar paslanmış kıymetli beyinleri, dimağları 
parlatmağa, ne kadar hevessizleri, ümitsizleri hevese, 
ümide getirdi. Var olsun matbuat! Yaşasın cemaat! 
Şark-i Rus’un büyük bir hüneri de, sahifelerini her 
türlü fikre, mülâhazaya açık bulundurmasıdır. 
Kalemlere hürriyet bahşetmesidir.
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“İhtilâfı ümmeti, rahmeten” (Ümmetimin 
ihtilafı rahmettir) hadis-i şerifine geniş bir meydan 
açmasıdır. Bu meydanda, bu maarif bahçesinde, 
tabiîdir ki güzel rayihalı (kokulu) çiçeklerin 
bulunması gibi, solmuş, rayihasız, taftalanmış 
(ezilmiş) çiçekler, otlar da tapılır (bulunur). Nice ki 
Şark-i Rus’un bazı nüshalarında, bazı muhbirlerin, 
hususiyle efendilerin, mollaların Arabî, Farsî 
sözleriyle boğulmuş, özlerince ibareli (kendilerince 
daha anlamlı), faydalı ama hakikatte ruhsuz, esassız 
yazıları, karalamaları da görülmektedir. Bizde 
garibe bir hâssiyyet, mukallitlik (garip bir nitelik, 
taklitçilik) var! Meselâ, biri mollalara dair bir fikir 
beyan etti mi? Sonra “mollaların hâline 3-4’ncü 
nazar”ların (görüşlerin) ardı, arası kesilmez. Biri, 
bir hususta medhe başladı mı? Sonra, Allah 
göstermesin kabaklarına (önlerine) durmak mı olar? 
Bilen de bilmeyen de hemen bîçare kaleme sarılır. 
Yazdıkça, yazarlar. Vay gazete musahhihlerinin 
(tashih edenlerinin), ohuyanların hâline!.. Yahu 
muhbir kardeşler, aziz yoldaşlar! Geliniz, her yerde 
mezmûm (ayıplanmış) olan mukallitliği (taklitçiliği) 
bırahah! Memleketlerimizin ihtiyacından, 
maişetinden, maarif ve ticaretinden, ehemmiyetli 
vukuatından yazah! Hususiyle gazetelere (mecmua-
jurnal değil) en ziyade gerek olan vukuat, ihbardır. 
Çünkü nazariyat (teoriler), mülâhaza (düşünce) 
çok vakit vukuat ile düz gelmez. Ama vukuat ve 
iş, bunları vücuda getiren nazariyatı, sebepleri 
düşündürür. Buna göre imdilik bizim payımıza 
düşen nazariyattan artık, vukuat, ihbar yazmaktır.

                   Numanzade

Görüldüğü gibi Numanzade, Matbuat-Şark-i 
Rus Muhbirleri adlı bu yazısında ilerlemenin ba-
sınla mümkün olabileceğini ve bunun neticesinde 
de düşüncenin artacağını belirtmiştir. Basını loko-
motife benzeterek o dönemde 20-25 milyon nüfusu 
olan Rusya Türkleri için iki gazetenin az geldiği-
ni ve en az 25 gazetenin olması gerektiğine dik-
kat çekmiştir. Ayrıca başkalarının yazılarını taklit 
eden mukallitleri eleştirmesi yanında gazetenin 
sayılarında Abdurreşit İbrahim, Rızaeddin Fahred-
din, Nur Muhammed Fatih, Fatih Kerimî, Maksud 
Hadi, Rahmet, Niyaz gibilerin yazı yazması ve on-
ları yakından tanımamız gazete vasıtasıyla olduğu-
nu belirterek bu durumun “edebiyat baharı”nın da 
bir müjdesi olduğuna işaret etmiştir. 

Ömer Faik’in Son Bir İki Söz başlıklı yazısından 
da anlaşıldığı üzere Numanzade mukallitlikten 
bahsettiği Matbuat-Şark-i Rus Muhbirleri adlı 
yazıyı Şark-i Rus gazetesinin 1904 yılının Şubat ayı 

içerisinde geçen yazılar üzerine kaleme almıştır. 
Bu ay içerisinde çıkan yazıları incelediğimizde o 
dönemde başlayan Rus-Japon Savaşı üzerine Çarlık 
Rusya’sının galip gelmesi için Rusya Müslümanları 
tarafından yapılan “Nusret ve Galebe” duaları ve 
bununla ilgili bir birine benzeyen yazılar dikkati 
çekmektedir. Bir de ceditçilik ve kadimcilik 
tartışmalarının Şark-i Rus gazetesinde de devam 
ettiği görülmektedir (Türkyılmaz 2010: 174-179). O, 
kısaca isim vermeden bazı yazarların “mukallitlik” 
yaptıklarını söylüyor.

Şimdi de Numanzade’nin Matbuat-Şark-i Rus 
Muhbirleri adlı yazısına Erivan’dan Abdullah 
Bey’in yazdığı yazıya bakalım.

  Öz Muhbirlerimizden/İrevan

Hâzâ kitâbunâ yentıku aleykum bil hakk (İşte 
kitabımız yüzünüze karşı hakkı söylüyor.)4

11 Aprel 1904 / 8 Safer 1322 [24 Nisan 1904], No: 42
Mir’ât-ı cihannüma (dünya atlasının aynası) 

olan “Şark-i Rus”un bu sene 32’nci nüshasında 
“Matbuat-Şark-i Rus Muhbirleri” ser-levhasıyla 
(başlığıyla) Ahıska’dan yazılmış bir mektup gö-
rüldü. Mektup sahibi olan Numanzade Efendi 
diyor ki: “Matbuatı çok olan milletlerin, mütâlaaları 
da tabiî çok olar. Bu sebepledir ki onlar rahatlık ve sa-
adet vasıtalarını da daha ciddî, daha nef’alı yolda öğ-
renir, bilirler. Bugün hünerlerine, rahatlıklarına gıpta 
ettiğimiz milletlerin terakkileri hep bu yolda matbuat, 
mütâlaa sayesinde vücuda gelmiştir. Ve imdiki sefalet-
ten kurtulmak, maksuda çatmak için elimizde en birin-
ci vasıta, mütâlaadır.” Öyledir. Efendim! Öyledir. 
Milletin terakkisi için matbuat gerektir, mütâlaa 
lâzımdır. Lâkin matbuatın vuku’a gelmesi (ortaya 
çıkması için), mukaddemâtına (öncülerine) ihtiyacı 
olduğu gibi, mütâlaanın da mukaddemâtına ihti-
yacı vardır. Matbuatın mukaddemâtı vâzıhtır (açık-
tır), şerh etmeğe (izah etmeye) lüzum yoktur. Ama 
mütâlaanın mukaddemâtını ben lâzım görüp şerh 
ediyorum: Matbuata mütâlaa, mevkuftur (bağlıdır) 
ohumak bilmeğe bu da mevkuftur nizamlı mektep-
lerde, medreselerde tahsil-i ulûm edip (ilimler öğ-
renip), güzel terbiye almağa. Bu güne mekteplerin 
ve medreselerin vücuda gelmesi de mevkuftur ce-
maatin ittifak, ittihat ve ianelerine (birliğine ve yar-
dımlarına). Cemaati böyle ittifak ve ittihat yoluna 
götürmek de, bağlıdır mesmûu’l-kavl (işitilen söz) 
âlimlerimizin tenbihat-ı müsmirâne ve mev’izat-ı 
müessirânelerine (verimli uyarılarına ve etkileyici 
öğütlerine). Zira ki medeniyet demir yol katarına 
teşbih edilse (benzetilse) âlimlerimizin tenbîhât-ı 
4 “İşte kitabımız yüzünüze karşı hakkı söylüyor. Çünkü biz   
 yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk.” (Casiye Suresi, 29. Âyet).
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mecdânesi (ulu uyarıları) onun (lokomotifi) yani 
muharrikidir (hareket ettirenidir). Pes ölü budur ki 
evvelâ cemaat rehberleri sayılan âlimlerimiz öz 
peyrevlerinin (kendilerinin izinden gidenleri) ilim ve 
marifetten bî-behre (nasipsiz) ve her güne kemalât 
ve vesâil-i terakkiyâtdan bî-nasip (ilerleme sebeple-
rinden nasipsiz) kalmaklarına teveccüh edeler. Mat-
buatın ve mütâlaanın kavâid ve menâfiini (kurallar 
ve yararlarını) bîçare milletimize 
kandıralar (inandıralar). Mesâlih-i 
nefsiyelerine (kendisine ait işleri) 
nice, öyle de biraz, mesâlih-i mil-
let (milletin işleri) için fikir ve endi-
şeyi kendilerine pîşe (meslek) ede-
ler. İcmâlen (özetle) milletimizin 
dünya ve ahretçe salâhı ve sebeb-i 
felâhı (öbür dünyadaki iyiliği ve kur-
tuluş sebebi) olan nizamlı mektep-
ler ve medreseler açtırmakta ve 
terbiyeli muallimler ve medrese-
ler peydâ etmekte sa’y (meydana 
getirmede çaba) ve telâş edeler. Ve 
milletin kabağına düşüp (önüne 
geçip) “lokomotif” misali, katar-ı 
cemaat-i avâmı tarîk-i ittifak 
ve ittihatla nokta-i tedenniden, 
nokta-i terakkiye çekeler (halk ta-
bakasının katarını birlik ve beraberlik 
yoluyla gerileme noktasından ilerle-
me noktasına çekmeliler). Eğer hâl 
böyle olursa milletimiz maksut 
ve merâma nâil ola bilirler (mak-
sat ve amacına kavuşabilirler). Yani 
dünya ve ahretçe hasâret (zarar) 
ve rezalete sebep olan cehaletten 
kurtulup fi’l-dâreyn (iki dünyada) 
rahatlığa ve saadete çatarlar. Vâlâ 
ilde (koca yılda) bir ay Ramazanü’l-
mübarek ve on gün Muharremü’l-
haramda bazı mollaların öz 
menâfi’-i şahsiye (şahsî çıkarları) ve 
menfaat keseleri için minberlere 
çıkıp, gerdenbâzlığ ve sühanper-
dazlığla (boyun oynatmakla ve ağzı 
laf yapmakla) biraz hikâyât-ı kısas-
tan (tarihî kıssalardan), danışıp yü-
rülüp, minberden aytıp, menzile gelip, halkavar[î] 
(yuvarlak şeklinde) etrafında ağlaşan müritlerine 
yüzün dönüp, bugün yahşi ağlattım mı?!! Müritler: 
Cenap aka! Vâkıan (gerçekten) bugün acep (şaşılacak 
şey) söylediniz, bizim için artıcak (fazlasıyla) istifa-
de hâsıl oldu, “Tayyeballahu enfasek cezakellahu 
hayran (Allah nefesini temiz kılsın. Allah seni hayır-

larla mükâfatlandırsın)”. Bu kabil sözler demekle ve 
müritlerinin tasdik ve temcidiyle (kabul ve övmeyle) 
iftiharlanıp (gururlanıp), ömürlerin, vakitlerin ge-
çirtmekle, millete bir fayda ve menfaat ve terakki 
tarafa bir hareket olar mı? Elbette ola da bilmez. 
Çünkü o güne mollalar öz dedikleriyle özleri ha-
reket ve amel etmiyorlar. (Lokomotif) hareket et-
mezse katar hareket eder mi? Bu tür sıfat sahipleri 

millet-i nâsıhları (millete nasihat 
verenleri) olan mollaların yevmü’l-
hesapta (hesap gününde) Rab Teâlâ 
huzurunda muâhezeye (azarlama-
ya) tutulmakları “E te’murûnen-
nâse bil-birri ve tensevne enfu-
seküm ve entüm tetlûne’l-kitâb 
efelâ ta’kılûn”5 âyet-i şerifesince 
şüphesizdir. Yani nâsa birrle (in-
sanlara iyiliği) emredip kendinizi 
birrden unutur muyuz? Hâlbuki 
siz kitabı okursuz yohsa aklınız 
yok mudur ki kabîh-i amelinizi 
(çirkin işinizi) bilip ondan imtinâ 
edesiz (kaçınırsız)? Birrin, mana-
sı amel-i hayırdır (hayırlı iştir) 
ve o da üç nev’idir: Birisi ekârib, 
erhâmı mürâat etmektir (yakınları, 
akrabaları gözetmektir). Numanza-
de Efendi! Eğer diyem bunlarda 
ekâribi mürâat etmek de yoktur 
umumen diye bilmem ama hu-
susan diyorum, bizim şehrimizde 
olan mollalarımız, ruhanî ata ola-
rak, hangi bir vakit mektepleri-
mizde arz-ı vücut edip (bulunup), 
akreb (en yakın) olarak olan millet 
evlatlarının hâllerini sormuşlardır 
ve onları ilme ve edep öğrenmeğe 
tergib ve teşvik etmişlerdir? De-
sinler! Ya inki (şimdiki) mescit ca-
mimizde eski ve kadîm siyâk (eski 
ifade şekli) üzere ömürlerin taz-
yi’ ve tefvît eden (ziyanla geçiren) 
zavallı talebelerimizin tedrîs ve 
ta’lîm (öğretim ve eğitim) hâllerinin 
ıslahına bir nazar (görüş) ve on-
ların ders bahsinde bir usûl ve 

nizâm (yöntem ve düzen) veya bir eser koymuşlar-
dır? Buyursunlar!

Ve bir de mektup sahibi olan Numanzade 
Efendi mollaların hâline dair fikirler yazmağı 
5 “Siz Kitâb’ı okuyup durduğunuz hâlde, kendinizi unutup   
 başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz?”   
(Bakara Suresi, 44. Âyet).
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hoşlanmıyor. Şark-i Rus muharrirlerimize ta’rîzen 
(laf dokundurarak) diyor ki: “Geliniz, mollaların 
hâllerine dair fikirler ve nazarlar (görüşler) 
yazmağı bırahah! Memleketimizin ihtiyacından, 
maişetinden, maarif ve ticaretinden, ehemmiyetli 
vukuatından yazah!” Zannımca Numanzade 
Efendi muharrirlerimizin o bârede (hususta) niyet 
ve maksatlarını dikkatle düşünmeyiptir. Eğer iş 
böyle ise lâzımdır muharrirlerimizin kastını ona arz 
etmek. Numanzade Efendi! Gazete muharrirlerimiz 
ki edebiyat sahifelerinde mollaların, âhundların 
hâline dair fikirler yazıyorlar. Mahz nazarları (sırf 
görüşleri) buna der ki maarif bahçesinde güzel 
güller, rayihalı otlar, çiçekler, terbiyeli, mahir 
bâğbânla (becerikli bahçıvanla) beslenir ve o maarif 
bahçesinin çiçekleri dest-i berd-i cihandan (soğuk 
dünyanın elinden), emin olması huşyâr pâsbanla 
(akıllı bekçiyle) gözlenir. Geliniz imdi bahalım 
maarif bahçeleri, mektepler ve medreseler değil mi? 
Ve onlara pâsbanlar, bâğbânlar, mollalar, efendiler 
değil mi?! Yahu muhbir kardeşler, aziz yoldaşlar, 
geliniz, bîçare kaleme sarılak, yazdıkça yazah. İlim 
ve marifet memleketimizin ihtiyacı olduğu, gaflet 
uykusunda olan pâsbânları uyadağ (uyandıralım) 
ve maarif bahçemizin ihtiyacı olduğu terbiyeli, 
mahir bâğbânları tapah (bulalım)! Ba’de (sonra) 
memleketimizin, ehemmiyetli olarak hâdisat 
(olaylar), vukuatından ve maarif bahçemizin güzel 
renkli, rayihalı nebatatından, Şark-i Rus ve Tercüman 
gazetelerimizin vasıtasıyla her noktada olan din 
kardeşlerimize, tuhfe (armağan), hediye gönderek ve 
onları gelecekte daha artıcak olarak terakkiyatıyla 
müjdelendirek ve haber verek ki bunun da fevki 
(üstü) vardır. İnsanlığın özge zevki vardır. Efendim! 
Hâliyen (şimdiki zamanda) Müslüman milleti olan 
memleketin ehemmiyetli vukuatı ne olabilir ki 
gazetelere yazah. Meğer katl-i nefs-i gâret (intihar), 
hapis, kizb (yalan), adâvet (düşmanlık), bühtân 
(iftira), hıyânet (hainlik), tezvîr (arabozuculuk), nifâk 
(münafıklık), riyâkârlık (ikiyüzlülük), hakd (kin), 
hased (kıskançlık), buhl (cimrilik), leâmet (alçaklık), 
adem-i safâ (gönül rahatlılığın yokluğu), adem-i 
vefâ (sözünde durmanın yokluğu), nakz-ı hukuk 
(hukuku yok sayma), buğz (sevmeme), ukuk (anaya 
babaya isyancı olma), cevr (haksızlık), cefâ (eziyet) 
melâl-âver (sıkıntı getiren) ve gussa (üzüntü) artıran 
ahvâllerinden (hâllerinden) mi? Yazah!

Men in âh-i ciger-sûz ez dil-i Peyman şeken 
darem

Çe ra ez diğeri nâlem ki derd ez hîşten darem
(Bendeki bu ah, yanmış ciğerimin yeminini 

tatmamasındandır.

Ben başkalarından incinmiş (küsmüş) değilim, bu 
dert bana kendimdendir.)

           Abdullah
 
Görüldüğü gibi Abdullah Bey bu yazıda, 

düşüncenin olması için düzenli okul ve eğitime; 
iyi bir okulun olması için de milletin birlik ve 
beraberliğine ve yardımlarına ihtiyaç olduğuna 
işaret etmektedir. Ona göre bu da ancak uyarıcı, 
öğütleyen ve terbiyeli âlimler sayesinde olabilir. 
Çünkü âlimlerimiz birer lokomotif yani hareket 
ettiren güçtür. Ancak o dönem toplumunda bunun 
tersi söz konusudur. Yani ilimsiz âlimler ve mollalar 
var! Eğitimlilerin sayısı az ve eğitim müesseselerin 
yenilenmesi de zaruri idi.

Ayrıca Abdullah Bey Numanzade’nin “gazete 
yazarlarından mollaların hâllerine dair fikirler 
yazmayı bırakıp memleketin ihtiyacından, 
geçiminden, eğitim ve önemli olaylara dair yazı 
yazmayı istemesini” yanlış buluyor ve Numanzade’yi 
bu konuda eleştiriyor Aşağıdaki ve araştırmamıza 
konu olan bir sonraki yazıda ise Numanzade, 
Abdullah Bey’in eleştirisine cevap veriyor. İşte o 
yazı:

Cevabı
11 Aprel 1904 / 8 Safer 1322 [24 Nisan 1904], No: 42

Azizim Abdullah Efendi!
Yazdıklarımı ohuyup dikkate aldığınızdan ötürü 

çok şâdım (memnunum). Hele -öz düşüncenize göre- 
yahşi tapmadığınız (bulmadığınız) yerleri “tenkit” 
ettiğiniz için daha artık (çok) hoşnudum. Güzel yazı-
larınıza, açık fikirlerinize esasça ortağım. İmdi değil, 
çoktan, pek çoktan. Lâkin yazdıklarımdan mana çı-
karmakta ve bir nice yerlerde hayıf ki ayrılırız. Adam 
hâlidir: Ya ben, dolaşık, sehiv (hatalı) yazmışım; veya 
siz ne cür olubsa sehve gitmişsiniz! Ne olar? Biraz 
daha uzun danışırız, daha yahşi tanışırız: Fikrinizin 
birçok yerleri fikrime uygun olduğu için, kalan az 
bir şeyden ötürü doğrusu, cevap yazmak bile iste-
medim. Ancak bende olmayan bir fikri bana nispet 
vermeniz, bazılarını ihtimal şekke (şüpheye) düşüre-
bilir. Buna göre fikrimi biraz daha açıkça yazıp hem 
sizi hoşnut etmek, hem de özgeleri sehve düşmekten 
kurtarmak istedim: Buyurursunuz ki: “Numanza-
de, mollaların hâline dair fikirler, nazarlar (görüş-
ler) yazmağı hoşlanmır. Şark-i Rus muharrirlerimize 
(tövbe!..) ta’rîzen diyor ki: Geliniz! Mollaların hâline 
dair fikirler ve nazarlar yazmağı bırahah!... Memle-
ketimizin ihtiyacından, maarifinden… yazah.” İnsaf 
ediniz, yazdığımı bu derece bozmak olar mı? Ayrılık 
he, amma bu kadarı çok tozsuz düşür. İnsan niçin 
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mollalardan, âhundlardan (hocaların), ağalardan, 
beylerden, yazıcılardan olsun… Mollaların molla-
larından, büyüklerin daha büyüklerinden… ötürü 
olsun, yazılan güzel fikirlerden hoşlanmasın?!. Çok 
çaşılacak (şaşılacak)! Acaba benim yazdıklarımdan, 
doğrudan öyle yolsuz mana çıkıyor mu? Öyle ise 
o yazdığımı olduğu gibi bir daha yazam, ohuyah: 
“Bizde garibe bir hâssiyyet, mukallitlik -(mukallitlik 
ha!.)- var. Meselâ: Biri mollalara dair bir fikir beyan 
etti mi... ve bir hususta medhe, duaya başladı mı... 
artık sonra, ardı arası kesilmez. Bilen de bilmeyen 
de (dikkat buyurulur ya!) bîçare kaleme sarılır, yaz-
dıkça yazarlar… Aziz yoldaşlar, geliniz her yerde 
mezmûm (ayıplanmış) olan “mukallitliği” (görürsü-
nüz ya mukallitliği) bırahah...” İmdi anlatabilecek 
miyim azizim? Mezmûm gördüğüm, hoşlanmadı-
ğım cihet, mollalardan ötürü olan güzel fikirler de-
ğil, her iki satır yazı yazabilen, hele (ulema) sözünün 
ne demek olduğunu bilmeyecek kadar cahil olan bir 
nice adamların -bilgili yazıcılarımızı taklit ve onların 
yazdıklarından cürete gelerek- mollalara, ulemaya 
nasihat vermek münasebetsizliğinde olmaklarıdır. 
Maksadım: Her ne olarsa olsun kör körüne (mukal-
litlik) yahşi olmadığını bildirmekti. Sözüm de ha-
mice idi. (Mollalara dair) söylediğim sözler ancak 
bir numune, örnek idi. Hatta: “Biri medhe (övmeye) 
başladı mı…” gibi izâhım, mezmûm gördüğüm ve 
asıl maksadım olan (mukallit)liği çok açık gösterirdi. 
Mana bu derece açık olduğu hâlde sözün: “Numan-
zade, muharrirlere itiraz edir, mollaların hâline dair 
fikirler yazmağı hoşlanmıyor…” gibi hiç hayalim-
den geçmeyen sözleri, bana nispetinizin hikmetini 
tapamırım (bulamıyorum)!... Mollaların hâllerine dair 
fikirler yazan muharrirlere (acaba bizim gibi bir iki 
satır yazabilenler de muharrir mi?) ne cüre itiraz et-
miş olabilirdim ki hemîn (bu bile) o yazımda her hu-
susta, hele medreselerimizin, mollalarımızın, med-
reselerimizin ıslah edilmesinden ötürü faydalı, man-
tıklı, gerçekten bir iş meydana getirebilecek fikirler 
yazan: Ayn. [Abdurreşit] İbrahim, Nur Muhammed 
Fatih, “Kalem”6 Niyazlar... gibilerin çoğalmasını yü-
rekten arzu etmiştim. Görünür ki yazdıklarım, dik-
katle ohumanız bahtlılığında bulunamamış! Tekrar 
ediyorum: Yalnız mollalara dair değil, herkese, her 
şeye dair “faydalı” fikirler yazılmasını bizce, sizce de 
arzu edilir, herkesçe de. İş, hayır meydana çıkaracak 
faydalı mülâhazalara kim ne diyebilir? Sözüm bun-
dadır ki böyle büyük mülâhazalara karışmağa hiç 
nispeti olmayan bir nice adamların -büyükleri taklit 
belasıyla- mollalara, âlimlere nasihat vermesi doğru-
su pek gülünç, çok yersiz oluyor.
6  Şark-i Rus gazetesinde “Kalem” takma adını kullanan bir yazar.

Batıl est an ki müddeî goyed
Hufte ra huftegî koned bîdar
(Uykudakinin bir başka uykudakini uyandırdığını 

iddia etmesi batıldır)
Gerek ki nasihat vermen, verilen adamdan 

ilimce, iş görmekte, özgelere hayırlı işle numune 
olmakta, artık olmazsa da hiç olmazsa beraber 
olmalıdır. Yohsa: “Ben de varım.” derdiyle herkes 
böyle çok gerekli ve büyük işlere karışarsa yürek 
bulandırmaktan özge bir “iş” yapmamış olar. 
Belî! Mollalar, milletin başçısı adında, yerinde 
bulundukları için öz vazifeleri olan işlerinde kusur 
ederlerse elbet mes’ul olarlar. Amma, daha insaf 
değildir ki bizim kusurlarımızı da onların üstüne 
tökek (yıkalım)! Onların kusurları çoksa, bizimkiler 
eksik mi acaba? Hem de mollalar, çobanlara, cemaat 
akılsız koyunlara niçin ohşadılsın (benzetilsin)? Allah 
insanlara (akıl) vermiştir. Niçin koyun sürüsü gibi 
mollaların ağaçlarına esir olak, kalak? Akıllı cemaat 
sultanların, vezirlerin, âlimlerin, mollaların… 
çobanların aksine olarak tarihte ne bu kadar büyük 
işler, inkılâplar meydana getirmişlerdir!... Ben 
sanmam ki cemaat, hamice bir işte doğrudan ittifak 
etsin de onu, mollalar bozabilsin. Böyle bahisler 
çok su götürür. Söyleyeceğim birçok sözlerim daha 
olduğu hâlde bu defa bununla kurtarıp diyorum ki 
taksîr, mollalarda da var, cemaatte de. Baltada da 
var, sapta da. Yine tekrar ediyorum:

Allah hamımızı (hepimizi) kör körüne “taklit” 
derdinden kurtarsın.

    Numanzade

Görüldüğü gibi Numanzade bu yazıda aslında 
Abdullah Bey’in yazı ve açık fikirlerine katılmaktadır. 
Fakat bazı hususlarda ondan farklı düşündüğünü 
belirtmektedir. Meselâ Numanzade’nin “mollaların 
hâline dair fikirler ve iltifatlar yazılmasından 
hoşlanmadığı” hususunda olduğu gibi… O, kendi 
düşüncesinin yanlış anlaşıldığı kanaatindedir. 
Bu yanlış anlaşılmayı açıklamış, ulemaya nasihat 
vermeye kalkan bir iki satır yazabilen cahil yazarları 
ayıplamış, mukallitliği özellikle kör körüne 
taklitçiliği yermiş ve yazarların bunu bırakmaları 
gerektiğini söylemiştir. Ayrıca Ömer Faik her konuda 
faydalı fikirlerin yazılması gerektiğini izah ederek 
bütün suçun sadece din adamlarına yıkılmasını 
yanlış bulmaktadır. Zira kusur hem mollalarda 
hem de toplumda! Yani baltada da var, sapta da! 
Zira Allah insana akıl iz’an vermiştir. Herkes aklını 
kullanmalıdır.

    Devamı var

27Sonbahar 2014

Bizim AHISKA
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