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CEHALET İLLETİ
Orhan ULFANOV
Bir milleti yok etmek için topa,
tüfeğe gerek yok! Onu cehaletin pençesine teslim et yeter! Bu illetin ağlarını ördüğü her yerde fitne ve fesat
yeşerir. Kanser misali milletin bütün
fertlerini sarar ve topyekûn ölüme
götürür. Cehalet kardeşi kardeşten
ayırır, dostu dosta düşman eder.
Cehalet illeti bizi öyle bir esir almış
durumda ki, cisim olarak uç noktalarda yaşadığımız şu dünyada, fikrî olarak da uç noktalarda yaşıyoruz. Bu illet bizi birbirimizin kuyusunu kazmaya mahkûm ediyor. Cehalet bizi neredeyse uçurumun ağzına getirmiş. Bu
illetin pençesinde her geçen gün can
vererek ölüme yaklaşmaktayız. Bizim
içimize giren ve bizi esir alan cehalet,
aramıza setler çekmiş ve ağlar örmüş… Acımasız
kaideleri olan şu dünyada bu illet bizi yok etmeye
ve dönüşü olmayan bir yola doğru çekmektedir.
Cehaletin getirdiği gaflet ve dalâletle erimekteyiz.
Bu esir hâlimize baktıkça üzülmemek, kahrolmamak elde değil. Ortada onca sorunlarımız ve büyük
bir vatan davası varken, cehalet yüzünden şahsî
düşmanlıklara kapılıyoruz. Bu yüzden kendimize
verdiğimiz zararlar kapanacak cinsten değil. Büyük bir vatan davamız, bu şahsî haset ve adavetler
yüzünden gölgede kalmaktadır. İçimizde bu illete
öyle esir olanlar var ki, kendi halkının, milletinin
bendesine düşmanı kıskandıracak düşmanlık yapmakta. Bu şahıslara buradan Nesimî’nin bir şiiri ile
seslenmek istiyorum:
Ey özünden bîhaber gafil, uyan
Hakk’a gel kim hak değil bâtıl, uyan!
Olma bu fani âleme mâil uyan
Marifete nesne kıl hâsıl, uyan!
Maalesef yıllardan beri birlik ve beraberlik
içinde olamıyoruz. Sonbahar yaprakları gibi oradan oraya savruluyoruz. Halkımız sürgünlerle
dünyanın dört bir yanına savruldu. Aramıza ayrılıklar girdi. Bu ayrılıklar birlik ve beraberliğimizi daha da bozdu. Lâkin bizim birlikten mahrum
kalmamızın asıl sebebi bu cismî ayrılık değil, fikrî
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ayrılıktır. Bir milletin maneviyatını ve birliğini bozan cisim değil, fikir ayrılığıdır. Bu sebepledir ki
bir araya geldiğimiz yerlerde dahi birlik olamıyoruz! Bu fikir ayrılığının en önemli sebebi şüphesiz
cehalettir!
Birliğimizi ve beraberliğimizi bozan şey sürgünler ve bunun getirdiği cismi ayrılık olsaydı…
O zaman bir asır önce Ahıska’da birlikte yaşarken
Ömer Faik Numanzade’yi şöyle feryad etmeye iten
sebep neydi?
“Nereye bakarsan halimizden lanet ve nefret yağıyor,
her nereye umut bağlarsak sonu boşluğa çıkıyor. Her semt
de nefsani-karez, menfaati-şahsiye, tabiati-hayvaniye, cahilane ihanet, bîhaberane gurur etrafımızı sarıp gözlerimizi kapamış. Beş on Müslüman olduğu yerde bile nifak
araya girip şahsî düşmanlık gözlerimizi kor etmiş. Aman
yarabbi, nedir bizi bedbaht ve perişan eden bu tükenmez
cehalet? Her yerde birbirimizin ayağından çekiyoruz.
Yiğitlik ve gücümüzü kendi kardeşlerimizin üzerinde
deniyoruz. Kendi kendimiz arasında aslan, ejderha oluyor,
özgelerin yanında kediye dönüyoruz. Yabancıların bize
zulüm ve hakaret etmesine herkesten daha fazla kendi
terbiyesizliğimizle yardımcı oluyoruz. Of daha ne yazayım? Hâlimize, cehaletimize baktıkça yürekler parçalanır.
Tuh cehaletin yüzüne, tuh Müslümanlığı harap eden,
Müslümanları sergerdan eden şahsî menfaatin köküne.”
(İrşad Gazetesi, 14 Eylül, 1906, No. 125).
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Bu satırları okurken hüzünlenmemek ve kahrolmamak elde değil. 110 yıl önceki şu feryada
kulak vermemek ise ayrı bir acı olsa gerek. Numanzade, bir asır önce derdimize reçete yazmış.
Lâkin bizler bu bir asır zarfında bundan bîhaber
yaşıyoruz.
İsmail Gaspıralı’nın meşhur, “Dilde, fikirde, işde
birlik” düsturu ile Ahmet Ağaoğlu’nun, “Fikir, lisan, his birliğini duymuş bir kavim, zaten şuur-ı milliyeti ve vahdet-i maneviyesini duymuş demektir.” sözü,
fikir birliğinin ne kadar önemli olduğunu açıkça
ortaya koymaktadır.
Peki, ne yapmalıyız?
Çok şükür ki, “Derdi veren Yaradan dermanını
da verir.” misali, Yaradan bu illetin de dermanını
vermiştir. Yıllardır yaşadığımız sürgünleri sona
erdirmek, bu sürgünlerin hesabını sormak, dertlerimize derman istiyorsak, yek dilli/bir ağızlı olmalıyız.
Sorunlarımızı çözmemiz, vatan davasında yol
kat edebilmemiz için yek dilliğimizi bozan ceha-

let illetini bir an önce içimizden söküp atmamız
gerek. Cehaletten kurtulmamızın tek yolu ise okumaktan, bilgilenmekten, bilinçlenmekten geçer.
İlim ve irfanı olmayandan ne kendine ne de kimseye bir fayda gelir… Bunun için de her ferdimiz,
Ömer Faik Numanzade’yi ve Yunus Zeyrek’i okumalı! Kısaca ifade etmek gerekirse, Ahıska Türklerinin “Tercüman”ı olan Bizim Ahıska dergisini
okumalıyız!
Bahsimize son verirken Cemil Meriç’in şu
sözlerini ilâve etmek istiyorum:
“İrfan, insanoğlunun has bahçesi; ayırmaz, birleştirir. Bu bahçede kinler susar, duvarlar yıkılır, anlaşmazlıklar sona erer. İrfan kendini tanımak ile başlar.
Kendini tanımak, önyargıların köleliğinden kurtulmaktır, önyargıların ve yalanların. Tecessüsü madde
dünyasına çivilenemeyen, zekâyı zirvelere kanatlandırır, uzun ve çileli bir nefis terbiyesi, irfan. Kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilim. İrfan, bir Tanrı vergisi,
cehtle gelişen bir mevhibe.”
(Cemil Meriç , Kültürden İrfana).
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Aziz Hocamız
Sizi 10 Şubat 2005 günü Ankara’da çok sevdiğiniz vatan toprağına emanet etmiştik.
O hüzünlü günün üzerinden yıllar geçti. Fakat bu ayrılık bizim için sadece cisim ayrılığı oldu.
Yunus’un dediği gibi: “Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil!” İsminiz, ilminiz ve hatıralarınız bütün
canlılığıyla kalplerimizde yaşıyor; bizi aydınlatmaya devam ediyor. Ayrılığımızın 11. yıldönümünde
sizi rahmet ve hürmetle anıyoruz. Ruhun şâd, mekânın cennet olsun.
Bizim Ahıska
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