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Ömer Faik Numanzade İstanbul’da 
eğitimini tamamlayıp doğduğu topraklara, 
Ahıska’ya dönmüştü. Birkaç yıl boyunca halk 
arasında yaşayıp halkın toplumsal ve kültürel 
yaşayışı hakkında karşılaştırmalı gözlemlerde 
bulunmuştu. Daha sonra çalışacağı yerlerde 
öğrencilere usûl-i cedit dediğimiz, çağa uygun 
eğitimi vererek öğrencileri hayata hazırlamaya 
çalışmıştı. Onun bu husustaki düşünceleri, 
Bahçesaray’da çıkan Tercüman gazetesindeki 
yazılara baktığımızda açıkça anlaşılmaktadır. 
Tiflis’te yayın hayatına başlayan Şark-ı Rus 

gazetesindeki yazıları, daha çok onun belli 
alanlarda kendini geliştirdiği ve öğrendiği 
bilgileri aktarma vasıtası olmuştur. Şark-ı Rus’tan 
sonraki gazete ve dergilerde çıkan yazılarda da 
bu durumun devam ettiği görülmektedir. Hatta 
daha da geliştiğini söyleyebiliriz. Meselâ sadece 
Molla Nasreddin dergisi bile kendi alanında başlı 
başına büyük bir gelişmedir.

Sadece Şark-ı Rus gazetesindeki yazıları göz 
önüne aldığımızda bile Numanzade’nin mensup 
olduğu halkın medenî gelişmeler karşısındaki 
tavrıyla ilgili kaygılarını açıkça görebiliyoruz. 
O, halkımızın o zamanki sosyal ve kültürel 
vaziyetini çok iyi gözlemlemiş, komşu milletlerle 
mukayese etmiş, tespit ve tekliflerini derin bir iç 
sızısıyla dile getirmiştir. Denilebilir ki o, mevcut 
gidişatı çeşitli örneklerle ele almış, bu gidişin bir 
halkın mukadderatı açısından vahim sonuçlar 
doğuracağını görmüş ve açık bir dille eleştirmiştir. 

Şimdiye dek bu derginin sayfalarında 
incelediğimiz yazılara genel olarak baktığımızda 
Ömer Faik’in yazılarında bilhassa kültür, eğitim, 
öğrenci-öğretmen, hayır kurumları, gazetecilik ve 
yazarlık, dinî hayat vs. gibi konuların işlendiğini 
görüyoruz.

İncelemelerimizin bu bölümünde Ömer Faik 
Numanzade’nin “Felyeton/Bir Mukaddime: 
Putperestlik mi Müslümanlık mı?” ve “Felyeton/
Dikkatle Ohunması Tevakku’ Olunur: Putperestlik 
mi Müslümanlık mı?” başlıklı iki yazısını ele 
alacağız. Bu yazılar Şark-i Rus gazetesinin 1904 
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yılının 249. ve 250. sayılarında yayımlanmıştır 
(Türkyılmaz 2010: 235). Yazar bu iki yazısında halk 
arasında yaygın olan kabir ziyareti ve ölülerle ilgili 
dolaşan yanlış inanışları tespit ederek bunlara 
yine dinî kaynaklarda yer alan bilgiler ışığında 
değerlendirmektedir. 

Numanzade, bu yazılarında insanların ölülerle 
ilgili dini konularda yanıldıkları ve bâtıl inançlara 
saptıklarını güzel bir dille izah etmiştir. Böylece 
o dönemde yine bölgede görülen yanlış âdet ve 
inançları açıklayarak bunların böyle olmaması 
gerektiğini dinî delillerle açıklamıştır.

Şark-i Rus gazetesinde çıkan bu iki yazıyı 
Arap harfli Türkçe yazıdan Latin harflerine 
aktararak değerlendireceğiz. Böylece o dönemde 
yaşanan olaylarla ilgili Ömer Faik gibi bir aydının 
değerlendirmelerini öğrenmiş olacağız. Bu sayede 
onun hemşehrileri olan Ahıska Türklerinin ve 
genelde Türk toplumunun günümüzdeki hayatını 
eski dönemle karşılaştırma imkânı bulacağız. 
Buradaki tespit ve önerilerin geleceğin plân ve 
hayallerinde işe yarayacağını ümit ediyoruz. 
Çalışmamıza konu teşkil eden bu iki yazı, Şark-i 
Rus gazetesinde yayımlandıktan sonra Latin 
harflerine aktarılarak ve incelenerek ilk defa siz 
değerli Bizim Ahıska dergisi okuyucularının 
takdirine sunulmaktadır.

Felyeton
Bir mukaddime:

-Putperestlik mi Müslümanlık mı?-
14 Dekabr 1904/19 Şevval 1322[27 Aralık 1904] No: 

249
Şeki, Şamahı, Gökçay ve Kürdemir taraflarında 

bulunduğum vakitlerde “İslâmiyet” adıyla oralarda 
gördüğüm akla ve şeriata sığmayan bazı ameller, 
hâller hâlâ yâdıma geldikçe “Putperestlik mi 
Müslümanlık mı?” demekten özümü alabilmirem 
(kendimi alamıyorum). Put ve ateşperestlik kimi 
dolaşık (gibi karışık), eğri ve karanlık yolları bırahıp 
düz ve ışık yollara çevrildiğimiz, hidayet ve selâmet 
âlemine doğru gitmeğe başladığımızdan beri 
asırlar, devirler geçtiği hâlde evvelki âdetlerimiz, 
putperestliğimiz hâlâ damarlarımızdan, 
kanımızdan çıkamadığı çok büyük teessüfle 
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görülmektedir. Hele, yılın son çehârşenbelerinde 
(çarşambalarında), bilmem nelerinde İslâm 
memleketlerinin birçok yerlerinde ateşler yahılıp 
şâdlık ve meserret izhar edilmesi (sevinç gösterilmesi) 
gibi âdi ve tek tük olan putperestlik âdetlerimizden 
danışmayacağım (konuşmayacağım). Din, itikadından 
zannedilip ruhanî bir kömek 
(yardım) ve hayır umduğumuz 
bazı (pîr)lerin kabirlerinin 
üstünde -günün şiddetli ışığı 
mukabilinde- yahılan minlerce 
(karşılığında-yakılan binlerce) 
mumların hikmetini “?” bilmek 
isteyirem (istiyorum). Birçok 
yetim ve bî-kes (kimsesiz) millet 
uşaklarımızın (çocuklarımızın) 
gözyaşlarına derman olacak 
sadakaların (nezir (adak)) 
suretiyle asıl ve tarihi belli 
olmayan bazı kabirlerin üzerinde 
yanıp hevâya gitmelerine acaba 
ne cür (tür) bir akıl, insaf ve 
iman sahibinin razı olacağını 
duymak isteyirem.

Meselâ: Şeki’de kabristanlığın 
üst tarafında “Öksürük Pîri?!” 
adıyla adlanan büyük bir kayanın 
oyuk tarafında gündüzleri 
yahılan mumlar, etrafında 
bağlanan “nezir cındırları” (adak 
çaputları) acaba Şeki’de akıl ve 
hikmet sahiplerinin gözlerine 
ilişmiyirse (El ulemau emnaun 
ale hulkihi (alimler ahlâklarına 
emniyet edilenlerdir)) hadis-i 
şerifiyle borç ve hizmetleri 
bildirilen Esmaî hazretlerinin 
kulaklarına da mı degmiyir? 
Gene Şeki’de (Kiş) kentinin biraz 
yuharusında -öyle yâdıma gelir- 
büyük bir meşeliğin içinde olan 
bilmem ne (Pîr)inin etrafına 
bırahılıp hayvanata nasip olan 
hadsiz, hesapsız (nezir)ler 
acaba ne cür bir itikat ve imanın 
neticesidir? (Vabestedir hayaline 
amali herkesin/Kimse umuruna edemez nispet-i 
zalal).

Şamahı’nın bir nice saat uzaklığında olan 
“Pîr Said”e Şamahılıların yalnız avamlarından 

değil hatta bazı okumuş, akıllı başlı adamların 
da faytonlara, arabalar[a] koyunları doldurarak 
kurban kesmeğe gitmelerini yâd etmekten geri 
dura bilmeyeceğim. Şamahı dedim de yâdıma 
geldi. Ah! Hiç hatırımdan çıkaramayacağım: Bir 
gün Şamahı’nın civarındaki bir pîrin etrafında 

(nezir) olarak bir nice 
kurban kesilirdi. Merak 
edip oraya yakınlaştım. 
Tamam diye bilmez isem 
de yarım… ettikleri (pîr)in 
etrafını yıhılmış, taşlarını 
dökülmüş, civarını zibil (çöp) 
ve pislik içinde gördüm. 
Aman Ya Rabbi! On beş, 
yiğirmi kurbanın böyle tamir 
edilmesi vacip tahtında olan 
(pîr)in kabri, mahalli beş 
on yıl sonra hiç şüphesiz 
hayvanatın ayakları altında 
yitip gideceği hiçbir kimsenin 
hayaline gelmiyir. Gelmiyir 
ki etrafına muhkem duvar 
yaptırıp şefaatini umdukları 
zatın kabrini hayvanatın 
hücum ve tahribinden 
kurtarsınlar. Heyhat! Asıl 
yapılacak sevaplı, lâzımlı 
işler bırahılıp ortada, arada 
maymunca bir âdet, bir belâ, 
bir putperestliktir gedir. Hele 
cahilâne mukallitliğe, kör 
körüne bir âdete uyarak kabir 
olduğuna şehâdet edecek bir 
eser bile meydanda olmayıp 
kim bilir hansı vakit (ne 
zaman) bir çobanın rivayetiyle 
(pîr) ittihaz edilen büyük 
bir kayayı veya mağarayı 
mumlarla, cındırlarla 
bezettiğimiz hâlde öte yanda 
(kabr)i hakikaten ihya ve 
tamir edilecek büyük bir 
zatın, fazıl bir âlimin mezarı 
yitip gittiğine ne demeli? 
Şamahılı, Şekili kardeşlerim 

bu yazdıklarıma darılmasınlar. Zaten hakikati 
görenler darılmazlar sanıram. Hele neyinki 
darılmak, öyle bilirim ki Şamahı kabristanında 
Şamahı-Şirvan Hanlarının ve özge muteber mezar 
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kümbetlerinin bugünkü hâlleri görenler benimle 
beraber ağlarlar. Hansı bir Müslümanım diyen, 
kalbinde zerre kadar dinine, milletine muhabbeti 
olan kişi o âlî (yüce) kümbetlerin bugünkü 
düştükleri harap hâllerini görür de kanlı yaşlar 
akıtmaz.

Ahırda (sonunda) Şamahılılara, ela Şamahı 
büyüklerine dualar…. ohumaz. Hâlbuki haftada 
bir iki defa eksik olmayan cenaze sebebiyle 
cemaat her vakit öz şahlarının, âlimlerinin 
mezar kümbetleri yanından geçerler. Mustafa 
Han’ın tepesinin uçtuğunu, oğlunun yanlarının 
döküldüğünü, levhasının taşları oğurlandığını 
(çalındığını) gördükleri hâlde bunların tamiri bir 
yana dursun muhafazası olsun kimsenin hatır ve 
hayaline gelmiyir mi? Şamahılı aziz kardeşlerim! 
Emin olunuz ki vaktiyle pek büyük harç ve 
masraflarla yapılan, muhafaza ve tamiri sizlere 
borç olan o âlî ve tarihi mezar kümbetlerinin 
taşlarının oğurlanmasına (Aman Ya Rab!) geceleri 
çobanların, hayvanların –kapısızlıktan– içerilerine 
dolup tahrip edilmelerine nihayet vermezseniz 
o kümbetlerin yerlerinde biraz zaman sonra 
yeller esecektir. Eğer bu çirkin ve umulmaz hâller 
gerçekten siz hamiyetli ve sehâvetli (cömert) 
Şamahılılardan şayet yüz verirse yahşi biliniz ki 
gelecektekilerin…. ve töhmetlerinden kıyamete 
kadar kurtulamayacaksınız. Bu bârede (konuda) 
yazacaklarıma bu imdilik bir mukaddimedir 
(giriştir). Asıl sözümüze gelek (gelelim):

Şamahı, Şeki uyezdlerinde (kazalarında), 
kentlerinde (şeyh) adıyla -bazı âlim ve fazıl 
şeyhler elbette müstesnadır- pek çok adamlar 
türeyip dininden, imanından, dünyasından gafil, 
cahil cemaati soyup soğana çevirirler. Biçare 
cemaat padişahlığa bedheni vergisini mi versin, 
işkolaların (okullarının) harcını mı çeksin, Kazak 
ve storajniklerin (Rus Kazak ve bekçilerin) ağır 
yüklerini mi götürsün, imamlara sadaka mı 
çattırsın (yetiştirsin) yohsa bir de şeyh cenaplarına 
(nezir, pay) mı taşısın? Ulemanın, cemaate 
ettikleri vaaz, millet evlâdına verdikleri talim 
(eğitim) cihetiyle cemaatten bir hak, bir mükâfat 
gözlemeklerine gene bir hakları vardır. Lâkin 
şeyhlerin iki üç arvat almağa, yahşi yiyip içmeğe 
hasreden, halayığı (halkları) özlerine mahsus ilm-i 
gayb “?” ile aldatan, amel ve hareketleri, din ve 
şeriat-ı Muhammediye’nin külliyen tersi olan 
bazı şeyhlerin cemaatten ne alıp verecekleri var, 
bilmiyoruz?

Kalbi cemiyet ile dolu nazik mizaçlı bir 
Müslüman bir kere bu on dokuzuncu asrın 
icabını, etrafımızı ihata eden dehşetli bulutların 
başımıza yağdıracağı şiddetli ildirim (yıldırım) 
ve doluları fikr eder; bir kerede bizim bazı 
şeyhlerin din ve şeriat adıyla oynatanları 
kanlı komedyaları, halayık arasına saldıkları 
putperestlik tohum âdetlerine, niyet ve ameli 
bir olması lâzım gelen ümmet-i Muhammediye 
başına getirdikleri belâları, ciğerine açtıkları 
yaraları fikr edecek olursa hakikate bağrı 
parçalanır.

Şamahı ve Kürdemir’in bazı kentlerine 
gidilecek olursa orada Müslümanlığa, adından 
özge hiçbir şeyi ohşamıyan (benzemeyen), bir 
cür mezhep taraftarları görünür. Peygamber ve 
imamlarını sorarsan öz şeyhleri! Padişah kimdir 
dersek öz şeyhleri! Dünya öz kentleri! Şeriat 
öz şeyhlerinin usulü, öz şeyhlerinin zırtladığı 
hezeyan ve hurâfât (hurafeler)!

Bir vakit ulema ve şuara merkezi olan 
Şamahı ve uyezdi imdi kesret ve nüfuz cihetiyle 
-yalancı, cahil korhmayıp daha açığını dersek, 
dinsiz bazı şeyhlerin- (Gene tekrar edirem: 
Mevlâna Bilâl Efendi gibi fazıl ve âlim şeyhlerin 
müstesna olduğunu demeğe, tekrar etmeğe bile 
hacet yoktur sanıram) – çıkardıkları gülünç 
ve komedyalı mezhep ve usullerin meydanı 
olmuştur.

Hiç unutmam: Boş dualarla değil, ciddi 
ve namlı eserler meydana getirmekle nam-ı 
milletperveranesini onu nihayet yâd ettirecek olan 
müfehhirane ulemayı. Ekmelü’l-urefa Şamahı 
kadısı âlî vücut cenap Hacı Abdülmecid Efendi 
bundan bir nice il (yıl) evvel bir gün malûm 
şeyhlerden birinin olduğu kente gitmişti. Namaz 
vakti yaklaşır, Hacı Mecid Efendi destnamaz 
(abdest) alar. Şeyhin müritleri cenap efendinin 
destnamazının suyunu şeyhin evinden beş on 
arşın uzağa tullarlar (atarlar) ki etraf pislenmesin. 
Hâlbuki destnamazın adabını değil farzını 
bile tamamen bilmesi şekli olan cahil, gafil 
şeyh cenaplarının destnamaz suyunu müritler 
birbirlerine aman zaman vermeyerek Kevser 
şarabı kimi (gibi) başlarına çekip içerler. Buyurun 
bu da bizim mürşit olacakların müritleri! O 
da bizim Hacı Mecid Efendi kimi (gibi) âlime 
hürmetimiz!..

Böyle şeyhlerin gene hatırı sayılar (sayılır). 
Bazen öyleleri var ki babasının büyük babası, 
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yahut kardeşinin üstadının yoldaşı veya yoldaşının 
yol taşı, suyunun suyu vaktiyle –diyirler– veli 
imiş!!. Bu da (art) cihetiyle ehl-i keramet olmuş?!. 
Bu yadigârın belindeki kızıl takazaya, üstündeki 
cerke ile, başındaki eğri papağa (kalpağa) baharsak 
ne bileyim …. Herifin ilmini, 
marifetini –belki adını yazmak 
bilip bilme[di]ğini– sormayınız. 
Kentte kapısına uzak yerlerden 
büyük (nezir ve paylar)ına 
gelip mübarek (?) ayağını 
öpmeğe vakit ve fırsat tapmıyan 
(bulamayan) iki ayaklı, kıssa 
kulaklı civanların sayısına 
bahınız! Bîçare kentlilerin, 
arvatlarının boyunlarından 
koparıp getirdikleri kızıllara, 
küpelerini ve güveçlerini boşaltıp 
getirdikleri yağ ve peynirlerin 
miktarına bahınız! Bir kere 
Şeki’de âlim-i rabbani Cenap 
Ömer Efendi’nin, Gökçay’da 
Sadredin Efendi’nin, Şamahı’da 
Faziletmeab Abdülhalık ve 
Mahmud Efendilerin bugünkü 
zaruret hâllerine, Şeki’de Molla 
Salih gibi zeki, müstait ve namuslu 
bir talebenin yarı tahsilde 
kaldığına bahınız. Bir kerede elifi 
direk zanneden bir çok ahmak ve 
safiye şeyh bozmalarının azamet 
ve servetlerine dikkat ediniz: 
Gök ile yer!.. Bunlar neden, 
bu tefavütler niçin? Çünkü 
İslâmiyet yerini zamanımızda 
put ve ateşperestlik hurâfât 
ve cefengiyatı (saçma sapan 
şeylerden), gözlerini topraktan 

özge bir şeyi doyurmayan taze 
(genç) şeyhlerin mezhep ve 
şeriatları tutsun.

Bizde yanlış anlaşılıp 
putperestlik menziline indirdiğimiz kabir ziyaretleri, 
şeyh kerametleri, nezirler, adaklar ve kurbanlar 
bâresinde sabahki (yarınki) felyetonumuzda (Bin Bir 
Hadis)te görüp gayet ibretli ve yüz kere ohunmalı 
hadis-i şeriflerin şerhlerini biraz yüz geçiştirip arz 
edeceğim. Ohuyucularımızdan tevakku’ ederim 
(arzu ederim) ki sabahki (yarınki) felyetonumuz 
dikkatle ohunsun.

F. Numanzade

Ömer Faik Numanzade, bu yazısında Şeki, 
Şamahı, Gökçay ve Kürdemir taraflarında 
bulunduğu sırada İslâmiyet adı altında insanlarda 
gördüğü bazı işleri ve hâlleri putperestlik olarak 
nitelendirmektedir. Özellikle mezarlarda adak 

adamak ve mum yakmak 
gibi hâllerin yanlış olduğunu 
söylemektedir. İslâm adına 
İslâm’da olmayan fiillere 
dikkat çekerek cehaletin 
boyutları hakkında fikir 
vermektedir. Bununla birlikte 
türbelere gereken bakımın 
yapılmamasından dolayı 
birçok değerli insanın türbe 
ve kabirlerinin bakımsızlıktan 
viran olduğunu, yok olmaya 
yüz tuttuğunu belirtmektedir. 
Ayrıca bazı ilçelerde şeyh 
adı altında insanları kandırıp 
soyan şarlatanları ve bunların 
yaptıklarını da şiddetli bir dille 
eleştirmektedir. Numanzade, 
bütün bunların okumamaktan, 
bilgisizlikten kısacası 
cehaletten kaynaklandığına 
dikkat çekmektedir.

Felyeton
Dikkatle Ohunması 

Tevakku’ Olunur:
-Putperestlik mi 

Müslümanlık mı?-
15 Dekabr 1904/20 Şevval 

1322[28 Aralık 1904] No: 250

Dünkü felyetonumuzda 
dercini vadettiğimiz hadis-i 
şerifleri ve bunların âlî (yüce) 
ve feyz nisâr (bereket saçan) 
manâlarını bugün yazırız:

(Laenallahu zâirâtu’l-kubûr 
ve’l-müttahizîne aleyhe el mesacidu vessurc). 
Manâsı: Kabirleri ziyaret etmeğe âdet eden 
arvatlara ve kabirler üzerinde mescitler ittihaz 
edenlere (kabul edenlere) ve bir de kabir üzerinde 
kandil yahanlara Allah lanet etsin.

Bu hadis-i şerifin manâsına göre imdiki 
kabristanlarımızın hâli teemmüle şayandır 
(düşünmeye değerdir). Ulema kabirlerde kandil 
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ve şem (mum) yahılmasının cevazına fetva 
verirler. Ama eğer o kandil ve şamın ışığından 
hayatta olan insanlara bir haber ve fayda var ise 
ve ela kabirler üzerinde kandil ve şem yahmak 
katiyen kadağan (yasak) ve günahtır. Harda 
(nerde) kaldı ki gündüzler kabirler üzerinde 
ateşperestlikler gibi şamlar yahılsın da ondan 
büyük bir vebal ve günahtan sevabî bir haber 
gözlenilsin.

(Laenallahu men laane vâlidihi ve laanellahu 
men zebahe ligayrillah): Ata ve analarına lanet 
edenlere Allah lanet eylesin. Allah’tan özge için 
kurban kesenler de mel’undur (lanetlenmiştir).

Meselâ Hacı Baba’nın, Pîr Said’in yahut Kâbe-i 
Mükerreme nâmına, peygamber olsun, velî olsun, 
elhâsıl her kim olursa olsun bir kabir sahibinin 
adına yahut birinin kudümüne (ayak basmasına), 
bir zatın ruhunun istirahatına kurban kesmek, 
Müslümanlar indinde ittifakla haram belki de 
küfürdür.

Nehy ani’l-mürai
Manâsı: Cenabı Peygamber, meyyit (ölü) üzerine 

mersiye ohumakdan ve münasebetsiz feryat ve 
kışgırıklardan nehiy (yasaklama) buyurdu. Bu hâlde 
bizler de cahillerin değil, hatırları sayılır hayli akıllı 
başlı adamların meyyit üzerinde cür be cür hengâm 
(zaman) ve bâtıllar ile dini, imanı şüpheli olan… 
Böyle şöyle arvatlara mersiye ohutturmalarına ne 
ad vermeliyiz?

Nehy ani’l-nezr
Manâsı: Hazret-i Peygamber bir muzırat ve 

nahoşluğun def’ine (uzaklaştırılmasına), ya bir 
hevahoş ve arzunun amele gelmesine bağlanan 
atiye ve ihsanı nehiy buyurdu. Çünkü böyle 
atiye ve ihsanlar insanın zatî keremine tohunur 
(dokunur), yahınlığını bildirir. Güya ihsanı bir 
garaz ve sebebe, bir karşılığa bağlı olacakmış kimi 
(gibi) kalan işim böyle olursa, fakirlere bunu ihsan 
edem (edeyim), falana bunu verem (vereyim), bu 
yahşılığı edem demek, keremli ve âlî cenap kişiler 
için çok büyük ayıptır. Çünkü hem ihsanını bir 
garaz ve sebebe bağlıyır, hem de güya Cenab-ı 
Hakk’ı, duasının kabul edilmesi için biraz şey 
mukabilinde teşvik ediyir. Yahut maazallah 
sanki Allah’ın dergâhına rüşvet arz etmek gibi 
bir manâya kadar çekiyir. Her hâle göre böyle 
şeyler cehalet ve nadanlık sebebindendir, ayıptır. 
Ubudiyet ve adap kaidesine hilâftır. Aman, 
aman ve edebimizi sahlayah! Kaş kayırırken göz 
çıharmıyah.

Akr fi’l-İslâm
Manâsı: İslâm’da her kimin olursa olsun, 

kabirler üzerinde kurban kesmek yohdur. Biz her 
çend (her ne kadar), bir velinin veya bir pîrin kabri 
civarında kesilen kurbanlara fakirleri taâm (yemek) 
için kesiyiriz adını verirsek de gene düz ve caiz 
değildir.

Lâ vefa linezri fi masiyatilleh
Manâsı: Bir nezir ki musibet-i ilahiyi mucip 

ola, o neziri vefa etmek caiz değildir.
Nezir pek çok cüredir. En ağır ve büyük 

günahlısı: “Bir kere nezir ettim mutlak vefa 
etmek, yerine getirmek lâzımdır” diye edep, 
terbiye ve akla hilâf (aykırı) olarak kanacaksızlık 
(anlayışsızlık) ile edilen amellerdir. Filan işim başa 
gelirse dost ve aşinaları cem’ (tanıdıkları toplamak) 
ile bir meclis-i işret kuram (içki meclisi kurayım), 
sözüyle gereksiz olarak vaat ve ahdedilen (yemin 
edilen) borcu, neziri yerine getirmek de günah ve 
abestir (boştur).

Falan hevahoşuma çatarsam, filan pîrin 
veya filan kesin kabrine üç kere girvenke şem 
ita edem (girvanke mumu vereyim). Yahut falan 
şeyh ve seyide bunu verem kimi (gibi) cahilâne 
adanılan adakları yerine getirmesek de hem 
vebali mucip hem de büyük nadanlık ve 
hamakattır.

İşte bunların hamısı (hepsi) gereksiz ve bir 
âdete uymaktan özge bir zad (şey) değildir. 
Hususiyle her kimin olursa olsun bir kabir 
ve türbeye kandil ve şem yahmakla, indallah 
(Allah’ın katında) sevap kazanmak ve kabir 
sahibinin şefaatine göz dikmek kimi manevi 
bir hevahoşlar da vardır ki bunlar da işin 
esasının yolsuzluğuna göre Müslümanlığına 
yahışmayan bed (kötü) amellerdir. Pîrin 
şefaatini alırım kimi (gibi) zan ve bâtıl 
hayallerden türeyen amelleri şer’i şerifimiz 
nehiy ve kadağan edir (yasaklıyor). Hele 
dünenki (dünkü) felyetonumuzda arz ettiğimiz 
kimi kabirlerin üzerinde şam yandırmak 
meselesi, insanın tabiiyetinin mecbûl 
(yaratılmış) olduğu ve hemişe meylettiği, 
köhne put (büt) ve ateşperestlik âdetinin 
esinti ve döküntülerindendir. Fikr edersek bu 
amellerimizle şer’ ve aklın arasında bir yol bir 
meziyet tapamayız (bulamayız): Kabir sahibi 
olan, aziz müteveffa, eğer insan-ı kâmil ise, 
bizim ihlâs ve muhabbetimizden ve öyle şam 
yandırmak, ala bezek cıindırlar (renkli çaputlar) 
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asmak kimi uşakça (gibi çocukça) ettiğimiz 
amellere güler, hefte eyler ve öyle şeylerle 
özünün artık bir şirk kazanamayacağını 
bilir. Yoh, eğer o muhterem zatın hakikati 
bizim sandığımız kimi âlî (gibi yüce) değilse, 
bizim ihlâs ve muhabbetimiz ve üzerinde 
şem yandırmak kimi ateşperestlikten kalma 
âdetimiz onu öz mertebe ve kıymetinden yuharı 
dereceye çıkara bilmez. Hülâsa: Bu yolda 
ettiğimiz ameller harç ettiğimiz pullar günah 
ve beyhudedir. Şeriatımızca merdûd (kabul 
edilmemiş) ve kadağandır (yasaktır). Burası çok 
garibedir ki hem Müslümanız, bâtıl hayaller, 
kasıt zanlar ile işimiz yohdur diyiriz, hem de 
cür be cür put (büt) ve ateşperestlik itikat ve 
amellerinde devam ederiz. Fesuphanallah!

Zûru’l-kubûr tuzekkirkumu’l-ahiretu
Manâsı: Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü 

afiyet ve ahretinizin yâd ve tazarrunu 
muciptir. Yani ahiretin yâd ve zikrine 
oldukça gafletten, pis hâssiyyetlerden (kötü 
niteliklerden) uzak olarsınız. Dikkat buyrulur 
mu, kabir ziyaretinden maksat ve bu yolda 
olan emir, diri olan insanın ölünün hâletinden 
yani kabirden vaaz ve ibret alması hikmetidir. 
Yohsa mahzâ (yalnız) kabrin ziyareti ve kabirde 
medfûn (gömülü) olan zatın zihnimizdeki 
şahsî hayaliyle ruhanî bir münasebet meydana 
getirmek değildir. Eğer kabir sahibi ile hâsıl 
olacak münasebet, ruhanî ise, ruhanîliğin 
yahınlık ve uzaklığa hiç dahli yoktur, her ikisi 
beraberdir. O surette harda olursak olak bir 
pîrin, bir müteveffanın ruhuyla münasebet 
kesp edebiliriz. Hâlbuki maksat ve emir o 
değildir, maksat, ölüm denilen vaizin yâd ve 
tezekkürü ile dirilerin ıslah-ı hâl etmeleridir.

-------

Rim (Roma) şehrinde (Sen Piyer) Kilisesi’nde 
havarilerden (Batris)in tunçtan kayrılan heykelin 
(pamyatnikin) ayağının başparmağı nice yüz 
illerden (yıllardan) beri şefaat ümidiyle öpe öpe 
yıpranıp sonradan kerametle tazelendiğini işitir 
de ta’n ederdik (ayıplardık). Bu hâl şeksiz bir âdet 
belâsı olarak devam edir.

Hazret-i Peygamber’in vaktinde putperestler 
başlarda böyle idi. Onlar da Cenab-ı Hakk’ın 
vücudunu tasdik etmekle beraber putları şefaatçi 
ittihaz ederlerdi. “Haulai şefa’âtuna indellah 
(Zümer süresi 18. ayet: Bunlar Allah katında bize 

şefaat edenlerdir)” âyet-i kerimesi müddeâmızın 
sıdkına (iddia edilenin doğruluğuna) delildir.

Biz Müslümanlarda, bu kimi (gibi) bâtıl 
itikatlardan şeriatımız sayesinde kurtulmuş 
olduğumuzu zannettiğimiz hâlde, kabirlere 
karşı ettiğimiz hareket ve amelleriyle zannımız 
arasında münasebet olmaması ayıp değil 
mi? Dinimizde aklî ve naklî deliller mevcut 
olmağıyla beraber Cenab-ı Peygamber’in 
vefatında ve ondan biraz zaman sonraki 
asırlarda da mevcut olmadığını bildiğimiz 
hâlde bu bidatı, bu günah işleri ne cür olup 
da meydana getirmişik (getirmişiz) diye 
fikr edende görülür ki insan, tapınmak için 
gözünün kabağında (önünde) mücessem bir 
zat görmek ve ondan yürek rahatlığı hâsıl 
ederek teselli tapmak fıtrat ve cibilliyetine 
mâlik zayıf bir taifedir. Âdem’den bu yana hep 
böyle geldi geçti. Geçmiş zamanlarda cür be 
cür hayvanlara, ağaçlara, taşlara, yıldızlara, 
ateşlere…. tapmak hep aklın zayıflığının 
neticesidir. Peygamberlerin ulusu Hazret-i 
Muhammed, insanların fikir ve hayallerine 
bu cür bâtıl itikatların haralardan (nerelerden) 
geldiğini anlayıp putları sındırdı (kırdı). 
Cemaati şirkten menetti. Sonradan gene bâtıl 
suretlere meydan verebilecek olan her cür 
vesatâtları kaldırdı. İrelide (ileride) yolsuz 
bir şekle girer diye hatta bir evde, bir otağda 
canlı şekillerin olmasını bile menetti. Umumî 
kardeşliği meydana getirmeğe çalıştı. Hak biri 
birinin âbit ve mabudu değildir diye sünnet-i 
saniyeleriyle nice nice misaller gösterdi. 
Cemaatin süflî ve alçak âdetlerini bozmak, 
dünya ve ahiretçe herkesi saadet bir hâle 
getirmek için, hatta kılıç bile işlendi.

Hazret-i Peygamber’in, bâtıl ve cahil âdetler 
ile Müslümanlığın arasında çektikleri perde 
ve set özünün irtihalinden sonra çok devam 
etmeyip cırıldı (yırtıldı), yıhıldı. Cemaat gene 
cür be cür yollara saptı. Ve sünnete uydurarak, 
türlü türlü teviller ile herkes bir tarafa çektirip 
gittiği gibi, bir güruhta tapınmak için (kabirler) 
taptılar (buldular). Bazıları da “kurban avlamak” 
bilmem avlamak ruhlarına tevessül edirem, 
diye hayal ile zemleriyle icat ettikleri cür be 
cür suretleri kaplarıyla defin ile (Mütevekkil 
ilellah (Allah’a tevekkül eden)) olması lâzım gelen 
kabirlerini geçmişlerin kabristanlığı hâline 
koydular. Bazıları bu bârede neticesi hâşâ ve 
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kellâ, Cenab-ı Hakk’a mabeyinci, yaver ve yeni 
hizmet suretinde evliyalar, erenleri gören tabut 
ile o kapılarda yahınlaşmağa çalıştılar. Menim 
ağam! Falan veli ve şeyh var iken artık men 
kime tapam, diye cür be cür münacatlar, dualar 
icat ettiler.

Ya Haydar, Ya Abdulkadir, Ya Mevlâna, Ya 
Rufaî, Ya Bedevî, Ya Hacı Baba, Ya Falan, Ya Filan, 
diye imdat ve şefaatçilerin had ve hesabı yok. Şeriat 
uleması da bunun aksini intizam ederek, onlar da 
bir özge yol ile fesada başladılar.

Her ne ise, İslâm’ın esasından maksut olan 
neticenin şekli de gitti. İş bozuldu gitti. Ahlâk 
ve itikat karmakarışık, Arapsaçı hâline girdi. 
İmdi denilecek ki yahu ne danışırsın, evliyayı 
inkâr mı edirsin? Hayır. İnkâr etmirem. Vardır. 
Men de muhiplerdenim (sevenlerdenim). 
Lâkin cemaatin yanlış anladıklarını 
zannettiğim cihetleri göstermek isteyirem: 
Evliya, diyecekleri sözleri, kitaplarında 
dediler. Düşten düşe, geçen ilmî halifelerinin 
düşlerine nakş eylediler. Artık onların 
bizimle alverleri (alışverişleri) kalmadı. Birer 
kitab-ı sâmit hükmünü aldılar. Kitabın natıkı 
durarken sâmitle vakit geçirmekte ne manâ 
var? Lâin mürşitlerin, şeyhlerin bazısından 
zuhur eden kerametlerin de işe dahli var. 
Öyle mi? Çok yahşı. Ama zamanımızdaki 
kerametler bu asır ulûm ve fünûnun meydana 
çıkardığı gipnatizm (hipnotizma), manyatizm 
(manyetizma), ispirtizm kimi (ispritizma gibi) 
ruhun hassalarından özge bir zad (şey) 
değildir. Bu kimi harikulade hâller Frenklerin 
bile vücutça, yaradılışça o hassalara sahip 
olanlar dinden de zuhur edir.

Hindistanlı fakirlerin, bazı Frenklerin insanın 
aklını hakikaten hayrete getirecek derecede 
gaybtan haber vermeleri, harikulade ve bizim 
avamca (keramet) deyilecek mertebedeki 
sihrâmiz amelleri zamanımızda görülmeyen 
hâllerden değildir. Bunların biri bizim – yalancı 
şeyh paltarını koyup Şamahı ve Şeki uyezdlerine 
(ilçelerine) giderse (Efdalu’l-meşayih (şeyhlerin, 
âlimlerin velilerin en faziletlisi, değerlisi) nam-ı 
celilini kazanacağında acaba kimin şekki 
(şüphesi) olabilir?

Hâlbuki şeriat-ı Muhammediye, bu kimi 
(gibi) hâllerin kabağına (önüne) çoktan duvar 
çekti. İnsanda zuhur eden harikulade hâller cine 
mahsus bir şeydir. Dine, şeriata taalluku yohdur 

(ilgisi yoktur). Bir adam havada uçsa, derya 
üzerinde gezse, cür be cür harikulade hâller izhar 
etse, arif-i billâh, vasıl-ı illallah, olması lâzım 
gelmez.

[Ö. F. Numanzade]

Önceki yazının devamı olan bu yazıda Ömer 
Faik Numanzade, kabir ve bununla ilgili hadis-i 
şerifleri açıklamalarıyla birlikte nakletmiştir. 
Özellikle kabir ziyaretleri, kabirdeki yapıları, 
ölüye okunan mersiye, kurban ve adak gibi 
konularla ilgili hadislerinin açıklamalarını 
ayrıntılarıyla yazmıştır.

Görüldüğü gibi Ömer Faik, insanlarda 
görülen birtakım bid’at ve âdetler hakkında 
tespitlerde bulunmuş ve bu yapılanların 
yanlış olduğunu dinî delillerle ortaya 
koyarak yanlışları gidermek için var gücüyle 
çaba göstermiştir. Böylece Numanzade’nin 
bu yazıları sayesinde o dönemde yaşananlar 
hakkında ve bunları günümüzle karşılaştırma 
ve bunlardan ders çıkarma imkânı elde 
etmekteyiz. Denilebilir ki Ömer Faik, sadece 
eleştiren bir kalem değil. O, eleştirdiği 
yanlış inanç ve fiillere karşı doğru olanı da 
göstermektedir. Bunu yaparken kendisinin 
bu gibi konularla ilgili vukufiyetini ve 
yeterli bilgiye sahip olduğunu da öğrenmiş 
oluyoruz. 
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