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AHISKALI ÖMER FAİK NUMANZADE’NİN
MATBUAT HAYATI-XI
Dr. Rıdvan ÇİTİL *
XX. yüzyılın başında dünyada birçok alanda görülen yenilikler ve her alandaki gelişmeler, Çarlık
Rusya’sı esaretinde yaşayan Rusya MüslümanlarıTürkleri arasında da kendini göstermeye başlamıştır.
Yüzyıllar boyunca esaret ve yasaklar altında hayatlarını sürdüren Rusya Müslümanları, ister istemez
birçok alanda olduğu gibi eğitim ve diğer alanlarda
da diğer milletlere göre hayli geride kalmışlardır. Bu
sebeple ileriyi göremiyorlar ve yeniçağın icaplarına
göre kendi millî hayat tarzını geliştiremiyorlardı.
Tabii ki hayata ve dünya şartlarına bakış açıları da
buna göre şekilleniyordu. Böylece nemelazımcılık ve
kadercilik anlayışıyla birçok yenilikten habersiz ve
çarpık bir hayat tarzı ortaya çıkıyordu.
Az da olsa bazı aydınlar bu gidişi fark ediyor,
olup bitenlere seyirci kalmayarak duruma müdahale
etmeye çalışıyorlardı. Kimisi öğretmen olarak derslerinde öğrencilerine kimisi de gazete köşelerinde kaleme aldıkları yazılarla çarpıklıkları tenkit ediyor, yol
gösteriyor ve halkı aydınlatmaya gayret ediyorlardı.
Daha XX. yüzyılın başında Rus-Japon Savaşı’nı
müteakip Çarlık Rusya’sında kısmî bir serbestlik
elde edilmiş ve basın yayın alanında Rusya Müslümanları arasında büyük bir gelişme yaşanmıştır.
Birçok yeni gazete ve dergi, yayın hayatına başlamıştır. Bazı aydınlar, düşüncelerini bu yayın organlarında rahatlıkla dile getirme fırsatı bulmuşlardır.
Ancak halkı bilgilendirmek ve bir şuur vermek o
kadar da kolay olmamıştır. Rusya Müslümanları
arasında aydınlanma, cehalet ve taassup yüzünden yavaş yol almıştır. Bazı yazarlar, o dönemde
görülen ve Avrupalılaşma/Batılılaşma adı altında
toplumu çürümeye götüren birtakım sosyal ve kültürel sapmaları yakından takip etmiş ve fikirlerini
gazete yazılarıyla dile getirmişlerdir.
O dönemde Batılılaşıp ilerleyelim derken Batılıların bile yapmadıklarını Rusya Müslümanlarının
yapması şiddetle kınanmış ve eleştirilmiştir. İşte
bu durumu düzeltmek için halkın önde gelenleri
ve aydınları, elden geleni yapmaya çalışmışlardır.
Ömer Faik Numanzade de bu duruma kayıtsız
kalmamış ve yazılarıyla elinden gelenin en iyisini
yapmaya çalışmıştır.
*
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Bugün Numanzade’nin yazdığı yazıları incelediğimizde onun tespitlerinin ne kadar haklı olduğu anlaşılmaktadır. Onun yazılarını dikkatle
incelediğimizde, o zamanlar söz konusu edilen
problemlerin, bugün de bulunduğunu görürüz.
Hatta problemlerle birlikte muharririmizin tenkitlerinin de geçerli olduğunu anlarız. Bu sebepledir
ki, Ömer Faik’in yüz küsur sene önceki yazılarını
bugünkü okuyucuya sunmamızın çok yerinde bir
hareket olduğu kanaatindeyiz.
Biz bu bölümde Ömer Faik Numanzade’nin iki
yazısını ele alacağız: “Ed-Dünya Sicnü li’l-Mümin/
Dünya Mümin İçin Zindandır” ve “Felyeton–Medeniyet mi Sefâhat mi?” Bu yazıları Şark-i Rus gazetesinin 1904 yılının 240. ve 262. sayılarında yayımlanmıştır (Türkyılmaz 2010: 232, 238).
Numanzade, “Ed-Dünya Sicnü li’l-Mümin/
Dünya Mümin İçin Zindandır” başlıklı yazısında
insanların dünyadan ne beklemeleri ve ne beklememeleri gerektiğini güzel bir dille izah etmiştir.
“Felyeton-Medeniyet mi Sefâhat mi?” başlıklı yazısında ise toplumda görülen yanlışları iyi bir gözlemci ve sosyolog nazarıyla, toplumda yaşananları
yakından tespit ederek bunları örnekli ve etkili bir
üslûpla dile getirmiştir.
Şark-i Rus gazetesinde çıkan bu iki yazıyı Arap
harfli Türkçe yazıdan Latin harflerine aktararak değerlendirmeye devam edeceğiz. Böylece o dönemde
yaşanan olaylarla ilgili Ömer Faik gibi bir münevverin değerlendirmelerini öğrenmiş olacağız. Bu sayede günümüzde onun hemşehrileri olan Ahıska Türkleri ve genelde Türk toplumu içinde yaşananları eski
dönemle karşılaştırma imkânını elde etmiş olacağız.
Böylece gelecek için daha hesaplı ve planlı adım atma
imkânı bulacağız. Her iki yazı Şark-i Rus gazetesinde
yayımlandıktan sonra Latin harflerine aktarılarak ve
incelenerek ilk defa siz değerli Bizim Ahıska dergisi
okuyucularının takdirine sunulmaktadır.
Ed-Dünya Sicnü li’l-Mümin
(Dünya Mümin İçin Zindandır)
4 Dekabr 1904 / 9 Şevval 1322, [17 Aralık 1904] No: 240
Ed-dünya ciftü, Ed-dünya sicnü li’l-mümin, tevekkeltü ale’llah, er-rızku maksûm…. (Dünya pistir,
dünya mümin için zindandır, Allah’a tevekkül ettim,
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rızık paylaşılmıştır) gibi dillerimizde söylenen, zihinlerimizde ezberlenen birçok hükm-i şer’i cümleler,
ibretli misaller vardır ki onların pek çoğunu asıl ve
esasından yani söylendikleri maksattan uzaklaştırıp bambaşka bir hâle getirmişik (getirmişiz). Yani
öz hâl ve tembelliğimize göre ma’nâlarını bütün bütün değiştirmişik (değiştirmişiz). Arzumuz, ilmimiz,
ahlâkımız, düşüncemiz ne mertebede ne derekede
ise onları da evirip çevirip -esas ve aslından çıkarıpbize rahmetin tersini ohudacak bir hâle getirmişik.
İş bununla kalsa, kuru bir söz gibi olsa belki derdi
çekilir. Lâkin iş, hâl çok ağır;
ziyade mesuliyetli. Çünkü o
gibi cümlelerin çoğunu hükmü, ilmi bir cümle, bir misal
yerinde ezberlememişik. Belki söylenmekteki maksat ve
esası bütün bütün bitirip (aksi
ma’nâ) ile evâmir-i şer’iyeden
(dini emirlerden), usûl-i diniyeden hesap edip hem özümüzü rüsva ve maymun ve
hem de faillerini (hâşâ) tembel ve sefih eylemişik. Hemin
yukarıdaki ve bunlara ohşar
(benzer) pek çok sözleri özüm
(kendim) nice kereler bazı vaiz
efendilerin dilinden, hakikatin zıddına olarak duymuşum ve hele sıkılmadan öz
kanacaklarınca uzun uzadıya
da tefsir ve şerh eden mübarek vücutlara da çok rast gelmişim. Bu ahir (son) vakitlerde bir yerde olan mübahese
(tartışma) beni mecbur etti ki
bu hususta dilimin bendeki
mertebe-i matbuat sütunlarında izah-ı hakikate çalışam. Lâkin bu günlerde
Mısır muharrirlerinden meşhur bir âlimin yazdığı
bir kitap nazarıma çarptı. Bu mühim meselelerin
hallini orada görmekle özümün âcizane olan fikrimi bırakıp bu bahse ait olan kısmı biraz Türkçeleştirerek aşağıda yazmağı vacip bildim:
“Nefs-i emare ile çarpışmak şer’an farz ise akla da
farzdır. Saadet ve şekavetimiz neye tabiiyet etmekle
ve neye muhalefet etmekle olacağı nakle ve akla beyan buyurulmuştur. Cenab-ı Hakk istediğimiz tarafı
ihtiyâr (seçme) için bize (irade-i cüziye) ihsan etmiştir
ki amellerimize göre bize ettiği muamelesinde zü-
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lüm töhmetinden münezzehtir. Hevâ-i nefsî her hata
ve belânın başı olan dünyaya muhabbetten men için
Hazret-i Peygamber (SAV): “Hubbu’d-dünya re’su
külli hatîatun” (Bütün hataların başı dünya sevgisidir)
buyurmuştur. Bu hadis-i şerif kelâm-ı hikmetin fevkinde ilham-ı nübüvvettir. İlimsiz ve kanacaksızlık
bu kelâm-ı nübüvveti anlamağa manidir. Dünya
muhabbetinden hemîşe (her zaman) şer gelir, hayra
müteallik bir iş gelmez. Burada çok dikkat etmeli bir
söz vardır: Şeriatımızda mezmûm (ayıplanmış) olan
(hubb-i dünya)dır. (Dünya)nın özü değildir. Dünya, ahiret ekine (mezra’a)sıdır.
Dünya, eda-i şükrana memur
olduğumuz Allah’ın ve nice
nimetlerini hâvîdir (içerendir).
Dünya, peygamber ve evliyaların doğduğu ve büyüdükleri
yerdir. Ne cür mezmûm olabilir? Dünyaya muhabbet eden
bir âdem dünyanın hamı malına sahip olsa bile kimseye yahşilik edemez. Belki pislik ve fesatlık eder. Ama dünyaya muhabbeti olmayan kişi dünyanın
cümle devletine sahip olsa asla
(muhabbet-i dünya) sayılmaz.
Çünkü lâzım görülen yerlere
yani din ve millet yoluna lâzım
oldukça devlet ve malını i’tâ
eyler (verir). Malın çokluğu mezemmeti mucip (ayıplanacak şey)
değildir. Ama mala muhabbet
vebale bâistir. Gayet az bir şeye
sahip olan kişi malını Allah rızasına feda edebilecek fikirde,
istidatta olmazsa muhabbet-i
dünyadır. Bir hırkaya bir lokmaya sahip bir derviş hubb-i
dünyamız makûle-i mezmûmdur. Amma ve milyon
devlet (zenginlik) sahibi bir kişi terk-i dünya medh ile
memduh (dünyayı terk etmeyi övmekle övülmüş) olur.
Şeriatımız bizi bir taraftan ancak malın çokluğuyla yapılması kayırılması mümkün olan hayrat
ve hasenata tergîb (rağbet ettirme) ve teşvik eylediği
hâlde diğer taraftan (hubb-ı dünya)dan korkutmuş,
men etmiştir. Fikr edilirse bundan büyük terakkiyi
teşvik, hayır ve hasenatı terğîb eden bir emir tasavvur olunamaz. Yani dünya ve ahretinizde saadet ve
rahat sebeplerinden olan devlet (zenginlik) ve nimeti helâl yol ile kazanın! Çoğaltın.
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Milyonlar hatta milyarlar cem’ edin! diye emir
var. Lâkin lâzım oldukça din ve millet işlerine feda
ve ihsan edebilmek için devlet ve malınıza gönül
bağlayıp tapmayınız, diye mala muhabbet nehiy
(yasak) olunmuştur.
(Dünyana hemîşe kalacak kimi (gibi), ahir güne
de sabah (yarın) ölecek kimi çalış) hadis-i şerifi
mektep ve medrese talebesinin her kitabı başına
yazılsa yeri vardır.
Bu hadis-i şerif bir mümin-i kâmilin işini, vericini gösterir. Çünkü bu hadise göre amel eden âdem
yuhu kimi zarurî (uyku gibi gerekli) rahattan özge
rahat yüzü görmez. Hemîşe maarif, ticaret, ziraat,
sanat ve ibadet kesp etmek kimi (gibi) umurla (işlerle) meşgul olur. Her iş yahşi olmakla beraber bir
hizmeti – vazifesi[ni] kurtarmadan (bitirmeden) bir
özgesi zuhur eder.
Yalnız yiyip içmekle, keyif ve cümbüşle vaktini
fevte veren âdem dahi Müslüman adını taşıyabilir.
Lâkin şeriat ve insaniyete karşı borçlu olduğu vazife ve hizmete sa’y (gayret) eden âlî (yüce) himmet
mümin-i kâmildir ki, uhdesinde (sorumluluğunda)
olan işlerin çokluğu zevk ve rahata, lezzet ve lu’be
(eğlenceye) vakit bırahmaz. Mümin-i kâmil yaptığı
hayırlı işlerinin güzel neticesini görmekle ruhen lezzet alır. O lezzet ile hayratını artırmağa rağbet olar.
Din ve milleti için lâzım olan hayır ve hasenatı talep
etmek Allah’ın yolunda olmak demektir. Talep eden
elbette zahmet ve müşkülâta duçar olar (sıkıntılara
uğramış olur). Kayırdığı, kurtardığı (bitirdiği) hayırlı amellerin daha büyüklerini yapmağa çalışar, çabalar. Kayırdığını az görür. Dinine milletine daha
ziyade hizmet etmek kastıyla duçar olduğu vücut
yorgunluğundan özge ruh eziyetini de duymağa,
dünyada rahat yoktur, demeğe başlar. Dünyada
gam ve ızdırâb çekmek şehevât ve ağrâz-ı nefsanîye
ile ziyade meşgul olmaktan da hâsıl olabilir ki bu
mezmûm bir gam ve ızdırâbdır. Müminin dünyada rahat görmesi, gam çekmeği şeriat ve insaniyetçe borçlu olduğu din ve millet işlerini, vazifelerini
hakkıyla becere bilmedim, diye kalbinde duyacağı
vicdan ve gönül azabından husule gelir. Mümin hak
yolunda gördüğü çetinlik ve zahmetlere metanetle
karşı durar (durur). Musibetlere sabreder.
Bu kimi (gibi) zahmetlere katlanan âlî himmet
sahipleri hemîşe teâlî ve terakkiye çalışırlar. Bu
sebeptendir ki (ulüvvü’l-himmeti mine’l-iman ve
humumu’l-mer’i bi-kadri himmet (Himmetin yüceliği imandandır ve insanın ehemmiyeti himmeti nispetindedir) – kişinin hemm ve kederi (kaygı ve üzün-
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tüsü) himmeti nispetindedir ulüvv-i himmet (yücelik himmeti) ise imandandır. (buyurulup, buraya
kadar yahşi dikkat edilmiş ise burada (Ed-dünya
sicnü li’l-mü’min/dünya mümin için zindandır,
dustakhanedir) kelâmının (sözünün) hikmeti ve sırrı meydana çıkar ki bu, Rızâ-i Bâri müjdesidir muştuluğudur. Böyle olan mümin (dünyada ümmi ve
kör olan ahirette de ümmidir) korkusundan emin
ve arhayın olar (emin olur). Dünya muhabbetine aldanan kişi hemcinsine yahşilik edememek tağn ve
cünhasıyla (küçük suçuyla) da kalmaz. Mala muhabbet etmek onu zulüm ve tecavüze de mecbur eder.
Yalan dolan, irtikâp, rüşvet, riya, nifak, yalandan
şehâdet, hakkı gizlemek, nâhakka (haksıza) taraf
çıkmak, intikam ve ivaz almak (bedel almak) safdilleri yaldatmak (aldatmak)… kimi şenî’ (gibi kötü) ve
alçak işlerin serçeşmesi (kaynağı) (hubb-i dünya)
olar (olur). Ne mertebe devletli (Ne derecede zengin)
olsa da malın çokluğunu görmez. Basiret gözü bağlanır. Arz-ı ihtiyaç belâsından halâs olamaz (kurtulamaz). Fakir ve kâsip (kazanan) olmak korhusuyla
muzdarip ve mükedder (ızdıraplı ve kederli) olar.
Ahirde (küfr)e çatmaktan hayâ etmez, deyilirse
yeri vardır.” İmdi (Ed-dünya sicnü li’l mümin)in
asıl manası anlaşıldı sanıram. Yohsa bazı vaizlerin
dedikleri gibi devlet ve serveti ve bunun vasıtaları olan sanat ve ticareti bırakıp bu sanatlar gibi bir
otağa kapanıp namaz ibadetiyle asır geçer millet de
gider. Ters mana çıkarmak ise büyük bühtandır. Sır
ve hikmeti kanmamazlıktır (anlamamaktır), tabiatın
iç yüzünü görmemezliktir.
Numanzade
Ömer Faik Numanzade bu yazıda, insanların
beşerî zaaflarına dikkat çekmektedir. Öyle ki dinî
emirleri dahi kendi keyfine göre yorumlayarak aslında dinden de saptıklarına işaret etmektedir. Bu
durumu şöyle de ifade edebiliriz: Dine karşı tavır
alarak dinî emirleri reddetmeyen zümreler, dindar
kisvesi altında dinin içini boşaltmaktadırlar. Dine
karşı olsa bu tavrı herkes tarafından açıkça görülecek ve büyük bir ihtimalle itibar görmeyecektir. Fakat dine karşı hürmetkâr görünerek dinî emir ve yasakları kendi nefsi uğrunda kullananlar var ya, işte
asıl tehlikeli olanlar bunlardır. Müslüman toplumlarda yanlışların bir türlü bitmemesi de bu yüzdendir. Ömer Faik’in ele aldığı bir hadiste, dünyanın
inanan insan için zindan olduğu ve dünyanın geçici
olduğu için dünyada hep iyi işlerin yapılması gerektiğine işaret edilmiştir. Bu görüşlerini açıklarken
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meşhur bir Mısırlı âlimin yazdığı kitaptan örnekler
vermiştir. Ayrıca hadislerden de istifade ederek insanoğlunun dünyada neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini belirtmiştir. Zenginliğin, var ve devlet sahibi olmanın ayıp olmadığı
hatta zaruret olduğu ama mala
tapmanın, kimseye hayır vermemenin fena olduğunu açıkça ifade etmiştir. İmkânı olanların, var
ve devletlerini başkalarıyla paylaşmalarının faziletine ve vatan,
millet uğrunda harcamalarının
önemine işaret etmiştir.
Felyeton
Medeniyet mi Sefâhat mi?
30 Dekabr 1904 / 6 Zilkade
1322 [12 Ocak 1915], No: 262
Eli kalem tutanlarımızın yüzde sekseni geri-dâne kalmağımızın sebebi umumiyetle ulemamızın, ruhanilerimizin gafletinden
bilip kalmalarını öğünüş mebde’inde (başlangıç noktasında) istedikleri gibi oynatmaktadırlar.
Hele bazı tâhirperestler (temizlik
sevenler), kıssa fikr edenler bu
barede (hususta) o derece ireli gidirler (ileri gidiyorlar) ki her
cür tedenni (türlü gerileyişi) ve
ahlâksızlığımıza yegâne sebep
ancak (ulema) olduğunu söylemek değil, hatta ispata çalışarak
var kuvvetlerini o yolda sarf etmekten çekinmirler. Bu hususta
öz kanacaklarını (kendi anladıklarını) öz zanlarını yazanların,
söyleyenlerin gene dertleri, [dil]
leri çekilirse de, bunlara baharak tûtîvarî danışanların (bakarak papağan gibi konuşanların), öz cehalet
ve hadlerine tutmayıp (yalnız) ulemada kusur ahtaranların (arayanların) doğrusu her vakit kaş kayırırken göz çıharmalarına tahammül edilemez.
Bî-tarafane (tarafsız) ve Allah rızası için demek,
yazmak vakitleri artık gelmelidir. Hemişe şeyin
zahirine, yalan yanlış söylenen umumi sözlere aldanıp boğulmamalıdır. Çiğnenmiş boş sözleri tekrar tekrar çiğnememelidir. Millet başçısı, rehberi
olan ulema katarına, cergesine her ne cürse dâhil
olup rehberlik, imamlık gibi mukaddes vazifele-
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rinden bîhaber olan bazı ulema patlarındaki mukallitlerin (bilgin kisveli taklitçilerin) yahalarını bırahmamakla beraber bu son vakitlerde milletimiz
arasında türeyen cahil abrazovannıyların1 (eğitimlilerin) nadan (cahil) medenilerin
bedreftârlarından (kötü davranışlarından), pis ahlâklarından da
bahsedilmelidir; insafla muâheze
(azarlama) ve muhakeme edilmelidir. Çürütmez, nahoşluğumuz
hansı (hangi) semtte hansı sınıfta
ise tefrik olunmayarak (ayırt edilmeyerek) zikredilmelidir. Nahoşluğumuzun yalnız bir sebebi aşikâr
edip diğer sebeplerini gizlemek
öz özümüzü uşakçasına (çocukçasına) aldanmak ve özümüzü öz
elimizle yıhmak demektir.
Hamdolsun bu son vakitlerde
Rus mekteplerinde ohuyanlarımız günden güne çoğalmaktadır.
Bu çoğalmağı milletin selâmetini
hevâ-hoş eden her sahib-i hamiyet arzu eder. Çünkü bu hâlde
zamana göre ulûm ve fünûn
(ilimler ve teknikler) ancak Rus
mekteplerinde tahsil edilir. Müslüman evlatlarının bir kısmı millî
usul-i cedide2 mekteplerine (eğer
– varsa….), medreselerine vermekle beraber diğer bir kısmı da
mutlak Rus mekteplerine verilmelidir. Burası o kadar aşikârdır
ki bizim tekrar etmeğimize de
değmez. Nuh zamanında değilik.
En nadan bir kentli bile işkolada
(okulda) ohuyan marifetli bir civan
(genç) ile ohumamış bir adın beraber ola bilmeyeceğini çok yahşi
1

2

Obrazovannıy (образованный): Rusça bir kelime olup “eğitimli” anlamına gelmektedir. Ancak Ö. F. Numanzade bu kelimeyi
burada ve başka yerlerde istihza ve kinayeli kullanmıştır.
“Usul-i cedid” okulları ve “usul-i savtî” metodu: İsmail Gaspıralı 1883 yılında Bahçesaray’da çıkardığı Tercüman gazetesinden sonra 1884 yılından itibaren “usul-i savtî” denen fonetik
usulle dayanan okuma-yazma kurslarıyla eğitim faaliyetlerini
başlatmıştır. Kısa sürede bu faaliyetler genişler ve Rusya Müslümanları arasında “usul-i cedid” eğitim olarak adlandırılır.
Yeni tarz anlamına gelen “usul-i cedid” eğitimi “usul-i cedid”
okullarında verilir. Bu okullar Osmanlı ve Rus okullarından ilham alınmış ve Rusça derslere yer verilen okul çeşididir. Ayrıca bu okullarda aklî ilimlerin yanında yeni anlayışa uygun olarak tarih, coğrafya, matematik, ahlâk dersleri de okutulmakta
ve bu yeni dersler için özel kitaplar yazılmış ve okuma kitapları
düzenlenmiştir (Akpınar, 2013: 15, 21, 214).
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bilir. İş söz bunda değil. Bazı ohumuşların, abrazovannıy adlananların –medeniyet namıyla– öyle
hâlleri, reftârları var ki her şekli başında olanları
derin fikirlere salır; medeniyetin esasından, işin hakikatinden haberleri olmayanları da medeniyetten
nefret ettirir. İşte bu cihet çekilmez bir dert olmuştur. Şairin:
Dininde yandı dilim dinmeyen de dil (gönül) yandı
Ne derdi gizlete bildim ne aşikâr eyledim
demekle iş bitmez. Biz ilim ve marifet tahsil ile hüsnü ahlâk sahibi olacağımız yerde fesat ve ahlâksızlığa
bâis (sebep) olup öz kabrimizi öz elimizle kazırıh (kazıyoruz). Cümleden beri: Taze usul toylarımız (yeni
usul düğünlerimiz), abrazovannıy meclislerimizdir.
İmdiye kadar olan köhne siyak toylarımızda putlara kandılar. Şekerler, kazanlar, aşlar taamlar (yemekler), tümenlerle pullar (binlerce paralar) harç edilirdi.
Ashâb-ı akıl (akıl sahipleri) bu âdetimizin şer’ ve akla
muvafık olmadığını kalem ile dil ile beyan ederlerdi. Lâkin imdiki abrazovannıy usulüyle edilen toylarımız köhne kaide (eski kural) toylarımıza min (bin)
kere rahmet ohutmaktan özge gelecekte milletin yüreğinde kanlı yaralar açacağı, maazallah (Allah korusun) bizi Müslümanlıktan, insanlıktan kenar edeceği
bugünkü numuneleriyle anlaşılmaktadır. Devamı,
her hamiyet sahibinin kalbini parçalayan bu nahoşluk, bu belâ Kafkaz’da evvelce Tiflis’ten zuhur edip
etrafta yayılmaktadır. Bahınız! Zamanımızda Tiflis’teki abrazovannıy toylarımız ne cürdür:
Oğlanın evindeki zal (salon) yeni usulde bezenir.
Alafranga kaidede ortada büyük uzun mîz (istol)
(masa) açılar. İstolun üstüne: Her cür (meze)ler beraber ıraktan (uzaktan), Kahetskiy’den, kanyaktan,
romdan…dan ne mertebe sığabilirse, düzülür. Belki
çatmazdan konak sahibinin yüzü kara olar diye bir
iki otağda zapas (yedek) (ihtiyat) içki ile doldurular,
her cür ihtiyat maşallah kemaliyle fikr edilir: Bir yerine on kat artık müheyyâ edilir. Akşamdan biraz
keçir, gelin hanım abrazovannıy usul ile anası evinden oğlan evine getirilir, kapıda abrazovannıy bekler, ağalar hazır. Bazısının ellerinde şamlar (mumlar).
Gelin hanım kapıdan içeri girende ayağının altına
bir boş kap (tarelka) koyular (tabak koyulur). Nazlı
hanım bir vuruşla tarelkayı parça parça edir. -(Bu
ne? Alafranga giyinip içki sofrasına oturacak uçlu,
akıllı, keskin fikirli hanıma cehalet asrından kalan
bile: Âdetler, reftârlar layık mı? Anlaşılır ya! İşlerimiz hep maymunluk)- sonra gelin zala (salona) dâhil
olar. Başından gümüş pullar, noğullar (paralar, şekerler) yağdırılar. (Görürsüz ya! Üst alafranga iç ateşpe-
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restlik!! Sarsakça abrazovannıylık bu!) Uzatmıyah:
Gelini alafranga istolun başına geçirirler alafranga
oturturlar. Alafranga görüşülürler. İstolun etrafını
–yerine göre– kırh elli kişi (erkek), yiğirmi otuz kız
avrad (kadın) teşkil eder. Kenardan hânendeler:
Ruhun gıdası çünkü mey neml-i fâmdır.
Herkes ki yârsiz içe balla haramdır.
Şiirleri, havaları ohunmağa başlanınca gaspada3
(bey takımı) ağalar Kahetskiy şarabına sarılıp ortada
bir doldur ha doldur gider. Elbette böyle hürriyet
(svaboda), müsavat (eşitlik), marifet meclisinde gelin
hanım, küçük kızlar, büyük hanımlar da abrazovannıylık nimetlerinden mahrum edilmez. Aman hiç
öyle şey mi olar? Olmaz ama sonra insana fanatik
(mutaassıp/tutucu) diyirler?! Herkes erguvan renkli
istakanları (bardakları) eline alar (alır). Ayağa kalkar.
Birinci defa olarak gelin hanımın sağlı[ğı]na, aşkına
içilir. Gelin hanım alafranga -(Alafranga ha!...)- usulüne tabiiyetle elindeki istikan (bardak) ile bereketli,
merhametli gaspadalara mukabelede bulunar; arz-ı
ihtiram eyler, arada çekilen ura!.. ura!. (hurra/yaşa)
sedaları Yaponya–Rusya muharebesini yâda getirir.
Sıra ile herkesin aşkına içilir. Yavaş yavaş başlar dönmeğe, gözler kızarmağa başlar. Beş on kapik (kuruş)
toplayan mertebe hevânlara rahmet ohudacak mertebe methiyeler, reçler (konuşmalar/nutuklar) ohunar. Butılkaların (şişelerin) beş on düjünıy (düzine)
boşalar, tazeleri (yenileri) onların yerini tutar. Gelin
hanım, kızlar, büyük hanımlar sıra ile dans ederler,
alafranga oynarlar. Marifetlerini, kabiliyetlerini gösterirler. Geceden hayli geçer. Asl-ı sefâhat (sefihliğin
aslı), sarsaklık yavaş yavaş yüz gösterir. Müsavat
(svaboda) bu! Herkes istediği gibi danışdırır, ohutdurur. Birçok balaca (küçük) kızlar, oğlanlarla dolu
olan bu mecliste (gorki4 ) diye kışğırılarak (bağırılarak) oğlan ile gelinin öpüşmesi arzu edilir... Ortada
bir hay huydur. Bir... Kopar. Bravo!.. Ura!.. Sesleri
göğe kalhar. Biraz daha vakit geçer, daha özge cür
bir ikinci kamedya başlanar (komedya başlanır). Artık abrazovannıylığın son derecelerine yahınlaşırlar:
Herkes bildiğince oynamağa, yuvarlanmağa, herkes
tabiatınca ohumağa, anırmağa başlar. Kimi: Ah senin
kimi (gibi) yârim olaydı… Kimi: Ay beri bah beri bah…
Seni bana verseler Allah[’a] da hoş gelir. Ay beri… Kimi
de: Kurban olam yüzündeki ol kara tellere…
Daha bilmem neler… Neler… Ne hezeyanlar, ne
3

4

Gaspada (господа): Rusça bir kelime olup “bay, bey, beyefendi, bey takımı” anlamına gelmektedir. Ancak Ö. F. Numanzade bu kelimeyi burada istihza ve kinayeli kullanmıştır.
Gor’ko (горько): Düğünlerinde, Rus âdetine göre masa başında oturan yeni evlenenlerin birbirlerini öpmeleri için çağıran
ve böylece içilen şarabı tatlılaştıran seslenme nidası.

31

Bizim AHISKA
edepsizce kışkırıklar devri başlar ki insanın, artık bu
gibi sözleri o bir sürü masum kızların oğlanların karşısında işitmemek için oradan kaçtığından toyun bir çehresi kalmaz. Budur bizim kıza abrazovannıy toylarımız!
Budur bizim medeniyet namına reftâr ve amellerimiz!.
İmdi insafla fikr ve muhakeme edek: Abrazovannıylık
demek içkicilik, arvad kişi (kadın erkek) birbirine karışıp
dans etmek, akıllı Frenklerin (Batılıların) dahi beğenmedikleri bazı Frenk âdetleri mi demek? Bu ne, bu ne rezalet? Bu ne nadanlık? Henüz terakkiye, biraz gözünü
açmağa başlamış gafil bir milletin arasına bu pis Frenk
nahoşluğunu yaymağın ne münasebeti, ne yeri var?
Hâlbuki bugün Frenkler bile içkinin, sefâhat ve israfın
kabağını (önünü) kesmek içim minlerce (binlerce) cilt kitaplar, min (bin) türlü usuller, kanunlar ihdas edirler.
Hayıf ki bizler Frenklerin bu pişmanlıklarından, bu büyük sehivlerinden (yanılgılarından) ibret almayıp beğenilmeyen bu çirkin âdetleri (medeniyet usulü?) diyerek
olduğu gibi kabul edirik (ediyoruz). Aman Ya Rab! Bu
ne musibet, bu ne derece maymunluk? Vah... Vah! Abrazovannıylığı ne pis kanırıh (kötü anlıyoruz)! Ne kadar
cahil, gafil bulunuruz. Biraz Rusça danışıp (konulup)
yazmaktan özge hiçbir ciddi tahsili olmayan cahil bir
kızı birinci defa olarak alafranga usul ile bezeyip içki
meclisine getirtmek. Hânendelerin ve özgelerin birçok
bî-edebane (edepsiz) sözlerini kulaklarına doldurmak
-Müslümanlık bu hâle dursun- hansı kaidesine bekası
edep? Mertebeye yaraşar, deyiniz? Hele bir sürü balaları seherlere kadar içki meclisinde oturtup fikirlerini zehirlemek hansı bir fikirli ataya, anaya yaraşar,
söyleyiniz? Bu mu, bu mu bizde terbiye – pedagokya
(pedagoji)? Vah istikbalimize! Kül başımıza eğer abrazovannıylık böyle ise – rahmet nadanlığa, şabaş cehalete!
Hülâsa, bir yâre – (Ne çok abrazovannıylarımız var ki
gayretleriyle, hamiyetleriyle, diyanetleriyle millet fahr
etse azdır. Bunlara hâşâ söz atmak değil can feda! Okumuşlarımız, abrazovannıylarımız taze bir yere hüsnü
ahlâkta numune olacakları yere Frenklerin bile nefret
ettikleri en pis Frenk âdetlerini ve fesat tohumlarını olduğu gibi alıp (medeniyet) adıyla Müslümanlık arasına
salmalarına karşı leryab kalmaz sükût etmemelidir. Bu
defa ben ancak bir hatıra bir zerre olarak yazdım. Bu
bârede (hususta) sözler deste deste.
Ahlâk iledir nizâm-ı âlem
Ahlâk iledir kıvâm-ı âlem
Ahlâka nazar edilmeyince
Semt-i edebe gittikçe
Âlemde nice maarif ehli
Tercih ediyor ulûma azimlice
Numanzade
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Görüldüğü Ömer Faik Efendi, “Felyeton-Medeniyet mi Sefâhat mi?” başlıklı bu yazısında her
sorun için âlimleri suçlayan yazarları bu tutumlarından dolayı eleştirmiş ve her okuma yazma bilenin eline kalem alıp istediğini yazamayacağını
ifade etmiştir. Bu durumdan kurtulmak için de
eğitimli sayısının artması gerektiği ve o dönemde
az da olsa yeni tarz dediğimiz “usul-i cedit” ve Rus
mekteplerinde okuyanların sayısının günden güne
artmaya başladığını belirtmiş ve bu durumun milletin yararına olduğunu söylemiştir.
Bunun yanında az bir eğitim alan ve biraz Rusça
bilenleri Rusça kelime olan “abrazovannıy” kelimesiyle istihza ve kinayeli bir şekilde isimlendirmiş ve
bunların yanlış Batılılaştıklarını belirtmiştir. Buna
örnek olarak da bunların yeni tarz düğünlerin olduğu söylemiş ve bu tür düğünlerde yapılan yanlışları
teker teker tespit etmiştir. Özellikle bu tür düğünlerde gelinin düğün öncesi tabak kırma gibi yanlışlıkları yaptıklarını ve içkili masaya çıkartıldıklarını, erkeklerle kadınların bir sofrada oturmaları, düğünün
Rus düğünü tarzında ve çocukların önünde geçtiği
için sert bir dille eleştirmiştir. Hatta bu yüzden insanların gülünç bir duruma düştükleri ve bu yapılanları Batılıların bile yapmadıklarını vurgulamıştır.
Sonuç olarak Ömer Faik Numanzade, her iki
yazıda o dönemde toplumda görülen bir takım
yanlışları dile getirmiş ve genel bir bakış açısıyla
toplumda görülen bu tür yanlışlıkların insanları
ne gibi gülünç durumlara düşürdüğünü güzel bir
üslupla ifade etmiştir. O sadece eleştirmemiş aynı
zaman da bu durumdan kurtulmanın yollarını da
göstermiştir. Bu iki yazıyı günümüze bakan yönleri ile incelediğimizde burada Ahıska Türkleri
ve genel Türk toplumu için birçok önemli bilgi ve
uyarıların olduğunu görürüz.
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