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BİZİM AHISKA’YA MEKTUP

“Aman Yarabbi! Bizlerin bu derece gafilâne, maymunca taklidimizin bir misli daha bir millet bulunur mu? 

Ev eşyalarımızı Avrupalılarınkine benzetip tez tez değiştirdiğimiz, her gün eskilerinin yerine yenilerini koymaya 

çalıştığımız hâlde, bizlerin asıl hayatına, millî bekamıza sebep olacak çürük kafamızı, küflü beynimizi, yaşlanmış 

fikrimizi, zehirli adetlerimizi, maymunca taklidimizi asla değiştirmek, ıslah etmek istemiyoruz. Avrupa eşyasına 

olan meylimize, Frenk malına olan meftuniyetimize, arzumuza baksalar, tamam bir Avrupalıyız. Amma maarif, 

medeniyet, cemiyet hususunda fikirlerimizi, amellerimizi dikkate alsalar, küflü bir fanatik, en cahil mutaassıp bir 

Türkistanlı, Buharalıyız. Bunlarla beraber ortada yabancı-Ecnebi suretinde bir Müslümanlık sözü gezip duruyor. 

Amma inanılsın ki, cümlenin sözü, iddiası hep bahane, yalancı sufilik, aldatıcılık, cep doldurmacılık, garez ve 

menfaate hizmettir. İşte bu garez ve şahsî menfaatçiler bizleri değişmeye, zamana göre çalışmaya bırakmıyor!” 

Ö. F. Numanzade

Şarki-Rus Gazetesi, 2 Eylül 1904.

Yazıma başlamadan önce ünlü aydınımız Numanzade’nin yaklaşık bir asır önceki yazısını olduğu gibi koymak 

istedim. Bir asır önceki ahvalimizden haber veren bu yazıyı koydum ki, okuyalım ve şimdiki hâlimizle kıyaslayalım. Bir 

asır önceki hâlimize göre çok mu değişmiş, ilerlemişiz? Yoksa Sayın Yunus Zeyrek’in dediği gibi, “Numanzadenin bir 

asır önce saçını başını yolduğu yerdeyiz!” sözü mü doğru?

On beş günden beri, doğup büyüdüğüm köyde, ailemin yanındayım. Bu köy, Azerbaycan’ın Beylagan şehrinin 

Türkler köyüdür. Bu köyün isminin Türkler olmasının sebebi, burada yaşayan ahalinin neredeyse tamamının Ahıska 

Türklerinden meydana gelmesidir. Ben tam sekiz yıl önce Türkiye’de eğitim görmek için bu köyden ayrılmıştım. Yakla-

şık iki yıl aralıklarla ziyarete gelirdim. Yine iki yıl sonra ziyarete geldim. Köyde sekiz sene önceki gibi her şey aynı, hiçbir 

şey değişmemiş! Yine de halkımız, çok şükür geçimini tarımla, hayvancılıkla sağlamaktalar. Eğitime verilen dikkat 

eskisine göre daha iyi durumda, lâkin çok yetersiz...

Dün bir arkadaşımla dertleşiyorduk. Söz yine dönüp dolaşıp bazı derneklerin ve şahısların yaptıkları yakışıksız işle-

re geldi. Arkadaş, bu derneklerden ve yaptıkları yanlışlardan uzun uzun bahsetti. Hatta para kaptırdığını söyledi. “Tam 

üç defa bu derneklere ve bazı sahtekârlara para kaptırdım.” dedi. Kendi kendime düşünüyorum. Hadi diyelim ki bir defa 

kandın ve inandın. Peki, nasıl oluyor da aynı derneklere ve insanlara bir daha kanıyor ve para kaptırıyorsun? Kendi 

kendime, acaba bu arkadaş cahil mi, diye sormaktan kendimi alamadım. Kaldı ki bu tür şikâyeti olan çok insan biliyoruz. 

Düşünüyorum da eğer arkadaşım bilse ki devlet vatandaşlık verirse, bu süreci kendi resmî birimleriyle yürütür. 

Önce duyurur, hangi yol izlenecekse açıkça bildirir. Para yatırılması gerekiyorsa onu da kendisi alır. Fakat arkadaşım 

bunlardan habersiz. Kaptırdığı paralara mı üzüleyim yoksa yaşadığı ülkenin ve vatandaşı olduğu ülkenin yasalarından 

bîhaber olmasına mı?

Burada boş vakitlerimde bir zamanlar eğitim gördüğüm okulun kütüphanesine uğrayıp kitap alıp okuyorum. Ora-

da, Ömer Faik’in makalelerinin yer aldığı Ömer Faik Numanzadenin Seçilmiş Eserleri isimli kitabı buldum. Daha 

önce Bizim Ahıska dergisinden öğrenmeye başladığımız Ömer Faik Numanzade’yi daha iyi öğrenmek ve anlamak için 

kütüphanenin altını üstüne getirdim ve birkaç kitap yine buldum. Bu kitapları alır almaz hemen okumaya koyuldum. 

Bu kitaplarda bir asır önceki zamanın ahvalinden haber veren yazıları var.  Bunları okurken sanki bana Ömer Faik 

Numanzade şu anda, içinde bulunduğumuz zamanı anlatıyormuş gibi geldi. 

Yalnız dikkatimi çeken ikinci bir şey vardı. Makaleleri okurken onun hakkında bir şeyler bildiğimi fark ettim. Tabii 

ki bu bilgileri öğrenmemize vesile olan Bizim Ahıska dergisidir. Bu dergiye çok teşekkür borçlu olduğumuzu hissettim.

Dikkatimi çeken bir husus da Numanzade’nin matbuat/basına verdiği önem! Neredeyse her yazısında 

matbuattan bir bahis var! Düşünüyor ve şükrediyorum ki, o zamanın Tercüman, Kaspi ve Şark-i Rus gibi 

yayın organlarının yerini tutan Bizim Ahıska var! Bu değerli dergiye sahip çıkmamız şart! Bu vesileyle Ahıska 

Türklerinin tarihî hafızası olan Sayın Yunus Zeyrek’e ve Ahıska Türklerinin tarihî davasını üstlenmiş olan 

Bizim Ahıska dergisinin kadrosuna teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Dr. Orhan Ulfanov-Azerbaycan
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