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Bilindiği gibi bundan yüz yıl önce I. Dünya Sava-
şı yıllarındaydık ve Osmanlı Devleti bu savaşta Al-
manya ve Avusturya-Macaristan devletleriyle aynı 
saftaydı. Karşılarında ise İngiltere, Fransa ve Çarlık 
Rusya vardı. Bu savaşın sonunda Osmanlı, Almanya 
ve Avusturya-Macaristan devletleri yenildi ve yıkıl-
dılar. Yıkılan devletlerin geniş topraklarında birçok 
bağımsız ve kazanan tarafa bağlı devletler ortaya 
çıktılar. Ancak kazanan tarafta da yıkılan devlet 
oldu ve bu devlet Çarlık Rusya idi.

Çarlık Rusya’da 1917 yılında meydana iki ihtilal 
oldu. Birincisi sonucunda Çar II. Nikola tahtından 
feragat ederek 300 yıllık Romanof Hanedanı’nın so-
nuyla monarşi yönetim yerine geçici hükümet ku-
ruldu. İkinci ihtilal sonucunda ise Bolşevikler ida-
reyi ele geçirdiler ve Komünist devletler birliği olan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin temelini 
attılar. Ancak bu olay sanıldığı kadar kolay ve kan-
sız olmadı. İlkin Lenin Çarlık Rusya’nın milletler 
hapishanesi olduğunu söyleyerek herkesin bağım-
sızlık hakkına sahip olduğunu söyledi. Kısa sürede 
bu vaatlerin bir aldatmaca ve zaman kazanmak için 
olduğu anlaşıldı. Çünkü Çarlık Rusya topraklarında 
kurulan devletlere kısa sürede son verildi ve millet-
ler, özellikle Rusya Müslümanları eskisine nazaran 
daha da büyük sıkıntı ve zulümler gördüler.

1917 yılında Çarlık Rusya’da meydana gelen ilk 
ihtilal sonucunda bu devlet savaştan çekilmek zo-
runda kaldı ve karşı tarafa bir takım taviz ve top-
raklar verdi. Meselâ 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı 
sonucunda elde ettiği üç sancak olan Kars, Batum 
ve Ardahan savaş tazminatı olarak gitmişti ve 1917 
yılına kadar Çarlık Rusya idaresi altında kalmıştı. 
1917 yılında bu üç sancak geri alındı. Ancak çok 
geçmeden Batum nedense Bolşeviklere geri verildi. 
Bu dönemde Ahıska Bölgesi Osmanlı Devleti’ne ka-
tılmıştı ama nedense orası da geri verildi...

Çarlık Rusya idaresi yıllarında bu üç sancakta 
yaşayan Türkler büyük sıkıntılar gördüler. Özellikle 
I. Dünya Savaşı yıllarında bu üç sancakta Ermeniler 
büyük katliamlar yaptılar ve halk çok kayıp verdi. 
Bu sırada zarar gören ahali için Rusya Müslümanları 
yardım toplayarak bölgede birçok çalışmada bulun-
dular. Bu yardımlar Rusya Müslümanlarının birçok 
şehirde kurdukları Cemiyet-i Hayriye denen hayır 
kuruluşları vasıtasıyla toplanarak bölgeye ulaştırıl-
dı. Bu yardımlara ilaveten Bakû’da Kardaş Kömeği 
(Kardeş Yardımı) adıyla bir risale çıkmıştır. Bu yayın 
hakkında Kırım’da çıkan Tercüman gazetesinin 2 
İyül 1917/25 Ramazanü’l-Mübarek 1335 [15 Temmuz 
1917] tarihli 135. sayısında Müslümanlar Hayatın-
dan, “Kardaş Kömeği” adıyla tanıtım yapılmıştır.  

 Dr. Rıdvan ÇİTİL

Tercüman gazetesi.
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Yazıda şöyle denmektedir:
Bakû - “Kardaş Kömeği” namındaki risale yakında 

tabdan çıkıp satılmaya başladı. Risaleden gelen saf kâr 
muharebeden zararlanmış Müslümanlar faydasına gide-
cektir.

Pek çok resimlerle müzeyyen ve belli muharrirlerimi-
zin makalelerini, şiirlerini ve hikâyelerini havi olarak pek 
muntazam surette neşrolunmuştur.

Makaleler meyanında Resulzade Mehmed Emin 
Bek’in Bizim Niyet-i Nazarımızdan Federativnıy Halk 
Cumhuriyeti nam makalesi büyük ehemmiyeti caiz oldu-
ğundan bu risaleyi sevgili okuyucularımıza almalarını 
teveccüh ederiz.

Fiyatı bir ruble-30 kapik. Kitapçılara bir ruble-1 ka-
piktir. Aldırmak isteyenler şu adresle müracaat etsinler:

Баку, редакцiя “Икбалъ” и “Ачыкъ Созъ” Bakü’de 
İkbal ve Açık Söz Redaksiyonuna)

Görüldüğü gibi Rusya Müslümanları savaşta 
zarar görmüş kardeşleri için hem yardım toplamış-
lar ve hem de yayınla yardımcı olmaya çalışmışlar. 
Kardaş Kömeği adlı bu risalede/kitapçıkta dönemin 
önemli pek çok yazarın kaleminden makale, hikâye 
ve şiirler yayımlanıştır. Bunlar arasında Ömer Faik 
Numanzade’nin de “Ben Kimim?” adlı yazısı da yer 
almaktadır.

Kardaş Kömeği adlı bu risale pek çok dönemde 

incelendi ve değerlendirildi. En son olarak Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve 
Azərbaycan Respublikası Gəncliyə Yardım Fondu’nun 
ortaklaşa çalışması ve geniş çalışma ekibiyle 2012 
yılında Bakû’da yayımlanmıştır. Bu çalışma Kardaş 
Kömeği risalesi orijinal şekli olan Arap harfli kısmı 
ve bu metnin hem Azerbaycan Türkçesiyle ve hem 
de Türkiye Türkçesiyle Latin harflerine aktarılarak 
üç şekilde olmuştur. Ancak ne yazık ki Türkiye 
Türkçesi olan kısım eski yazıdan aktarılması yerine 
Azerbaycan Türkçesinden aktarılmıştır. Sanki o dö-
nemde bu iki Türkçe arasında büyük farklar vardı 
ve bunlar birbirinden çok uzak dillerdi! Bu sayıda 
yukarıda söz ettiğimiz 2012 yılında Bakû’da çıkan 
çalışmadaki Ömer Faik Bey’in yazısını Arap harf-
li kısmını kullanarak ve Latin harflerine aktararak 
inceleyeceğiz. Yukarıda bahsettiğimiz farkları gör-
mek isteyen ve merak edenler, burada incelediğimiz 
Ömer Faik Bey’in yazısını okuyup karşılaştırabilir...

Ben Kimim?

Zamanımızda yeni din ve ubudiyetten artık (ziya-
de), cins ve milletliğin hüküm sürdüğü böyle çağda 
insan öz soy ve milletini tanımamak, daha doğrusu, 
özünü bilmemek en büyük günahlardan, silinmez 
lekelerden biridir.

Lakin bu leke tezlikle giden lekeye de benzemi-
yor. Bu leke yaman lekedir.

Bu, leke suretinde öyle bir yılancık (kangren) ya-
rasıdır ki milletimiz vücudunu, Türklük varlığını 
yavaş yavaş kemiriyor; yok ediyor.

Bugün, hem de küçük milletlerin, hususiyle 
mahkum milletlerin öz varlıklarını, hukuklarını 
saklamak (korumak) iddiasıyla bu kadar kan dökü-
len bir vakitte, bizim özümüzü tanımamazlık belası 
-derin düşünülürse- kara yaradan da, taun (veba) çı-
banından da daha acılı ve daha zehirlidir.

Herkes öz milletini tanıyıp, onun yolunda ağ-
ladığı, onun uğurunda gözünü kör ettiği böyle bir 
hengâmede biz öz milletimizi sevmek değil, onun 
hatta kuru adını da bilmeyip ortada şaşıp kalmışız. 
Çoktan çürümüş akideler (inançlar), tarikatlar tirya-
kisinin beynimize verdiği sersemlikle herlenip (do-
laşıp) duruyoruz.

Bu hal ile kim için ve neden ötürü çalışacağımı-
zı da tabii yitirmişiz. Yitirmesek bile bilinmeyen ve 
bilinmediği için de sevilmeyen bir millet için kim 
delidir ki can yandırsın?

Kim olursa olsun, insan bir nefer, bir millet veya 
bir fikir ve amel uğurunda o vakit can yandırır, ona 
o zaman âşık olur ki onu yakından tanıyıp yürek-
ten sevsin yoksa kuru ve yalancı gösterişlerle arada  

Kardaş Kömeği dergisinin kapağı.
“Düşüp ormanda zehmanak âhu (yaralı ceylân
Bakışır zâr zâr niceleri
Yâd ederler mezâlim-i beşeri (insan zulmünü)
Bu da bir şi’r-i mehzen-i diğer (başka hüzün şiiri)”
    Bakü-1917
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muhabbet, aşk değil, bayağı dostluk bile olmaz.
-

Ben iddia etmek değil, uca (yüce) sesle bağırı-
yorum ki, biz özümüzü tanımıyoruz, biz öz mille-
timizin boş adını bile bilmiyoruz.

Ne o, niye dudağını büktün? Görünüyor söy-
lediklerimde şekkin (şüphen) var!

Çok yakşı (iyi), buyur beraber soruşalım (sora-
lım)?

Kimdir, o?
-Marağalı Meşhedi Ali Asger.
Bu kim?
-Şamahılı Abdulgaffar.
O biri?
-O da, Erzurumlu Dursun Ağa.
Bunların bir nicesinden soruşalım:
-Meşhedi! Sen ne cins ve ne millettensin?
-İranlı ve Şia mezhebim.
-Abdulgaffar Ağa, sen?
-Ben de Kafkazlı Babîyim.
-Dursun Ağa! Sen biraz okumuşa benziyorsun, ge-

rek soyunu, milletini tanıyasın!
-Ben de Osmanlı ve Sünniyim.
-Daha özge (başka)?
-Özge hiç!
Siz çok da deyiniz ki “Sünnilik, Şialık, Babîlik bi-

rer mezhep ve akidedir.” Cins ve millet (ümmet) ise 
başkadır.

Dünyada en küçük bir böceğin, en yaramaz bir 
otun bile soy ve cinsi belli, ya, bu kadar büyük insan 
yığıncağının (topluluğun) bir cinsi yok mu?

İşte bela da bundadır ki, hem var, hem de yoktur:
Vardır: Onun için ki biz de özgeler gibi insanız. Biz 

de tabii bir millet soyundanız.
Yoktur: Çünkü varlığımızı bilmiyoruz ki soyumu-

zu da bilelim. Geliniz bir de komşularımızdan soru-
şalım:

-Şakro Çaparidze, sen ne mezheptensin?
-Pravoslavnıy (Ortodoks)!
-Ne millettensin?
-Gürcü.
-Dimitriy, sen?
-Ben de, Pravoslavnıy mezhebindenim,
-Milletin?
-Urum!
-İvan, mezhebin?
-Pravoslavnıy!
-Milletin?
-Rus!
Haddin yok ki bir okumuş Gürcüye Gürcülükten 

savayı özge (dışında başka) bir ad versin, o saat, özü-
nü alçaklatılmış hesap eder ve senden berk (çabuk) de 
incinir.

Ya, bizde? Bizde ise lap tersine: Senin de haddin 
yok ki Salmaslı bir Türk oğlu Türk Şiaya “Türk” diye-
sin, o saat senden yüz çevirir ve belki de seni düşman 
hesap eder.

Bir de, Ahalsıhlı (Ahıskalı) Bezgün Ağa’ya soruşu-
nuz ki o gelen kimdir?

-Aceme benziyor.
-İyi, dehdüş-dikkat et!
-Öyle kendidir: Acemdir, Kızılbaş’tır.
-Koy olsun, biraz söyletelim!
-İşin yok, bırak def olsun, Kızılbaş’tan ne işitecek-

sin ki, biçarenin haberi yok ki Kızılbaş diye mashara-
ya (alaya) aldığı öz soyundandır; öz millet kardaşıdır.

Amerikalılar Tebriz’e gelip mektepler, hastahane-
ler açıyorlar. Ve böylelikle Şia Türklerine muhabbet 
gösteriyorlar; yardım ediyorlar. Veya eder gibi görü-
nüyorlar ki gelecekte mesleklerine, ticaretlerine hiz-
met eylesinler.

Lakin belaya bakınız ki biz Kafkaz Türkleri öz 
ayaklarıyla yanımıza gelen İranlı Şiaya Türk kardaş-
larımıza yüz çeşit ad koşup uzaklaşıyoruz. Yüzden 
(yüzüne) de olmasa arkadan bin türlü yaman diyoruz. 
Söz başında, “Aç Tat” diye de tahkir ediyoruz.

Tiflis köşelerinde, açlıktan, azardan can veren 
İranlı Türk amelelerine-ırgatlarına “Persiyan” gözüy-
le bakıp geçiyoruz. Felaketlerini sauk (soğuk) kanla 
temaşa ediyoruz.

Ya, Kafkaz’da yaşayan İranlı Şia Türkleri? Bunlar, 
daha gafil! Bunlar bizden de daha artık (fazla) uzak-
laşmak istiyorlar: Mekteplerini, meclislerini, hatta 
bazı yerde mescitlerini de ayırıp özlerine “Şia-Fars” 
rengi veriyorlar. Balalarına yani öz Türk oğulları-
na Türkçeyi de esirgiyorlar; okutmuyorlar. Şialıkla, 
Farslığı hiç münasebeti olmayarak cahilane birleş-
tirmek öz Türklüklerine balta vurmak, öz sözlerini, 
öz ata babalarını danmak (inkar etmek) istiyorlar. Ya, 
İran’ın içi ile ....li?

Oralarını daha soruşma geç?
--------
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Çok yakşı geçelim. Bakû’ya, büyük “İslamiyye?” 
mihmanhanesine (misafirhanesine) gidelim, küçük ve 
pak bir masa (miz)nın etrafında oturan okumuş ve 
dünyadan haberdar, hatta sözünden milletperver gö-
rünen kardaşlarımızdan soruşalım.

Soruşalım ki:
-Soy ve milletiniz nedir?
-Elhamdülillah, Müslümanız!
-Şiasınız, yoksa Sünni?
-Hiçbiri değiliz, tekçe Müslümanız.
-Özge, daha bir adınız, zadınız (şeyiniz) yok mu?
-Hayır, hayır, hayır!..
Birincilerle ikincilerin cevaplarından anlaşılıyor 

ki aralarında hayli tefavüt (farklılık) var. Birinciler, 
mezhep ve akide çevresinden çıkamamış; ikinciler 
ise biraz ileri gidip din dairesinde kalmış. Eğer ben-
den soruşulsa, aralarında hiçbir tefavüt yok. Her ikisi 
de birdir. Hatta diyebilirim ki birinciler daha hakiki, 
ikinciler ise daha hayalidir.

Hayalidir. Çünkü akide ve meslekleri kaldırmak 
mümkün değil. Akide terakkinin yoldaşıdır. Bunları 
ayırmak ise deliliktir.

Hanefi ile Şafiliğin birleşmediği bir yerde, Sünnilik 
ile Şialığı birleştirmek ham hayallerin en hamıdır.

Ne zararı var? Koy, herkes öz akidesinde, öz içti-
hadında, öz imanında olsun.

Ne var, ey okuyucu! Niye başını kaşıdın? Niye yü-
zünü turşuttun (ekşittin)?

Sultan Selimlerin, Nadir Şahların ve birçok İslam 
rical ve ulemasının çalıştıkları, hatta o uğurda can 
feda ettikleri bir mesleğe dokunduğumdan ötürü mü 
benden inciniyorsun?

Yok yok, incime (incinme mi)? Eğer onlar, din ve 
“akide”nin hassiyyetlerini (niteliklerini), vazifelerini, 
mevkilerini hakkıyla bilseydiler boş boşuna o kadar 
çalışmaz ve nahak (haksız) yere de o kadar kan dökül-
meye sebep olmazlardı.

Eğer onlar “Din-i İslam”ın bir ağaç, akidelerin de 
o ağacın bir dalları olduğunu ve o ağacın büyümesi 
için dallarının mutlak ayrılmak, genişlemek ihtiyacın-
da bulunduğunu kanıp (inanıp) onlara yol ve hürriyet 
verseydiler İslamiyet hiç vakit bu kadar çığırından 
çıkmaz ve o kadar boğuşup ezilmeye, küçülmeye de 
mahal kalmazdı.

Çok taaccüp ki, hatta çok cahillik ki “İslamiyet” 

bütün akideleri: İster Şafi, Caferi, Hanefi, Maliki, Han-
beli olsun, isterse Vehhabi, Rafızi, Babi, Şeyhi ve gayrı 
olsun, öz vücudunda birleştirip, yerleştirip büyüte 
büyüte, biz sanki daha da akıllı bulunmak istiyoruz.

Zaten, İslamiyet gövdesinde birleşmiş dalların, 
akidelerin vaziyetlerini beğenmeyip bir “ikinci defa” 
daha birleştirmek ve birleştirirken de bütün bütün 
sındırmak (parçalamak) hamlığında bulunuyoruz.

İslamiyet ağacı dallarının, akidelerinin büyüme-
sini, yayılmasını her akide sahibi özüne zarar san-
makla, nice yüzyıllardan beri, birbirlerini kırıp telef 
etmeye çalıştıkları ve bütün kuvvetlerini o uğurda 
sarf ettikleri meğer bes değil mi ki bugün bir de, ata 
babalarımızın yanlışlıklarını, o muhitin, o vakitteki 
halin türettiği fenalıkları tekrar etmek cinayetinde bu-
lunalım?

Yok, yok! İmdiki muhit özge olduğu gibi istediği 
zad (şey), türettiği fikir ve amelde özgedir.

Koy, beş değil, on değil, isterse yetmiş iki akide olsun!
Herkesin yüreğindeki itikat ve imanına, o hususi 

haremhanesine karışmaya ne hakkımız var?
İnsanlığa zararı olmayan akide ve azatlıktan bize 

ne zarar olabilir.
Bir de gerek bilelim ki din kavgaları, din akide 

ihtilafları din tekfirleri özge yerlerde çoktan mezara 
gitti. Biz hala gözlerimizi kapayıp ölenleri diriltmek, 
dirileri öldürmek sihirbazlığından, hurafata, hayalete 
kurban olmak, iptidailikten, cehaletten kurtula bilme-
yecek miyiz?

--------
Ey Kafkazlı Türk! Sen çoktan İslam gayretini çeki-

yorsun ve bu gayretle hatta öz varlığını, öz adını da 
yitirmişsin!

Sen, İslam uğurunda o kadar çalışmış, akide kav-
galarından o kadar zarar çekmiş, o mertebe (derece) 
yorulmuşsun ki ahırda (sonunda) bugün onların adla-
rını da çekmek (anmayı) istemeyip, tekçe (sadece) Müs-
lüman olmak hayaline düşmüşsün!

Lakin, azizim, o kadar korkma! Gene aldanma, 
aldanma ki marifet olan yerde akide ihtilafı zahmet 
değil rahmettir.

Ey Türk! Dini akideler kavgasından daha çok (faz-
la) korkma! Korkma ki onların hükmü geçmeğe, on-
ların yerlerini imdi (şimdi) siyaset-i maişet ve siyaset-i 
beşeriye akide ve meslekleri tutmaya başlıyor.

Ey Türk! Sen çok da rahatsız olma ve şekke (şüp-
heye) de düşme: Dini olsun, dünyevi olsun akideni 
gizletme.

Senden soruştukları vakit deki (söyle): -Dini akiden 
nedir? Sen de hemen söyle: Şiayım, Babiyim, Sünni-
yim ve Müslümanım.

Ey Türk! Senin başına çok işler gelmiştir, çok aki-
deler dolmuştur. Çok şeyler bilmişsin! Ve bugün de 
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çok cahil değilsin! Birçok ediplerin, muallimlerin, 
mühendislerin, doktorların, advakatların (avukatla-
rın), mekteplerde yüzlerce taleben var!

Ey Türk! Oldukça çok şey biliyorsun! Sana daha sırf 
cahil, hayır ve şerri kanmayan (anlamayan) demek olmaz!

Sen, sen ey Türk! Zamanın birçok icatlarını, taze 
(yeni) fikirlerini, hatta birçok modalarını da öğreniyor-
sun! Hatta dini akidelerin çürümeye yüz tuttuğunu 
sezip dünyevi akidelere iman etmeye de başlıyorsun!

Evet, çok şeyler, ilimler, fenler bilmeye çalışıyor-
sun! Birçok hünerler de öğrenmişsin! Havalara çıkıp 
Ay ve yıldızların ne olduklarını yakından bilmek, ye-
rin içlerine girip mahiyetini anlamak istiyorsun!

Ancak, ancak bir hususta çok cahilsin! O barede 
(konuda) hiçbir zad (şey) bilmiyorsun! Her şeyi öğren-
mek istediğin halde sana en lazımlı, sana en birinci 
farz olan vazifenden haberin yok...

Ne var, niye darıhtın (sıkıldın), niye gene can sıkıntısı-
nın acısını bıyıklarından, dudaklarından almaya başladın?

Doğrusu tütün çekenlerden olsaydım, burada 
-mollaların salavatı gibi- bir papros (sigara) çekmeyi 
tavsiye ederdim.

He, ey Türk! İster darıh (darıl), isterse karıh (incin)! 
Yakandan el çekecek değilim. Sen her şeyi öğrenmek 
istediğin halde niye birce zad (bir tek şeyi) yeni: Özü-
nü - bilmek istemiyorsun! Niye öz varlığından, öz 
vücudundan, öz soy ve neslinden haberin yok? Niye, 
sana: Kimsin? dedikleri vakit hakiki cevabından aciz 
kalıyorsun? Niye sadece diye bilmiyorsun ki: Ben 
Türküm.

Niye bilmiyorsun ki Şialıktan, Sünnilikten, Ba-
bilikten de evvel sen Türk idin. İmdi de Türksün ve 
bundan sonra da Türk kalacaksın!

Senin bu Türklüğüne ne Şialık, Babilik ve ne de 
dinsizlik mani ola bilmez.

Sen, ey Türk, ne akidede, ne meslekte olursan ol, 
hemişe (her zaman) Türksün!

Sen gerek bilesin ki dünyada, hele Şia, Sünni, Babi, 
Şeyhi adları yok iken, sen var idin!

İslamiyet Arabistan kumluklarında doğmadan ev-
vel bile sen “Altay”ın eteklerinde etrafın güzelliklerini 
temaşa edip zevk alıyordun! Oradan uzun seyir ve se-
yahatlere hazırlanırdın!

Ey özünden habersiz Türk! Medeniyet eserleri, ni-
zam, idare ve asayiş usulü, “yasak” kanunları henüz 
Bağdat, Şam, Paris ve London’da (Londra’da) yok iken 
senin yurdunda vardı.

Senin öz tatlı dilini çığırından çıkarıp, bugünkü 
acınacak hale salan (getiren) Arap elifba (alfabe) ve ya-
zısından evvel senin gökçek elifba ve yazın vardı.

Ey özünü bitirir, unutur derecede misafirperver-
lik, özgelere hürmet gösteren Türk! Yakşı yadına sal 
ki senin ruhun, senin kanın, senin düşüncen, senin 

varlığın, henüz senin özünde iken, sen bugünkü gibi 
dilsiz, yazısız yani milli nişanesiz değildin!

Ey sade yürekli Türk! Dünen bugün öz varlığını, 
öz medeniyetini gösterebilip imdi sana “köhne bar-
bar” gözüyle bakan bugünkü medeniyetlerin haksız-
lıklarına bakıp incinme! Seni lazımıyla tanımadıkları-
nı bilip meyus (umutsuz) olma.

Yok, yok! Sen de çok insafsız bulunma! Öz özünü 
hala tanımadığın bir vakitte, çok da özgelerden incinme!

Ümit ki tez vakit olur, yüzde doksan dokuzu 
hala yer altlarında kalıp gizlenen eski medeni ni-
şanelerin, eski eserlerin yavaş yavaş dünya yüzüne 
çıkar. Sen de ol vakit artıklığıyla (fazlasıyla) yüze 
çıkarsın! Gelecekte daha güçlü yaşamak istidadını 
gösterirsin!.

Besdir (yeter), besdir ey Türk! Biraz ayıl, ayıl da 
birçok toz topraklarla dolan, ağırlaşan dini akide 
perdesini gözlerinin üstünden kaldır! El ayağını bi-
raz tepret! Vücudunu, varlık ağacını saran, körleyen 
tikenleri, sarmaşıkları, yâd (yabancı) ağaçların yap-
raklarını, dallarını kır, at, kurtul! Vücuduna Allah’ın 
güneşi, havası değsin! Başını biraz yukarı kaldır. Öz 
varlığını, öz vücudunun kıymetini bil! İmdiye kadar 
yadlar (yabancılar) için, özge varlıklar ve vücutlar için 
özünü helak etmişsin! Bari bundan sonra olsun ayıl! 
Bir özüne gel! Öz gününe çalış!

Ey Türk! Zamanımız özge zamandır. Eğer bundan 
sonra da özümüzü tanımayıp kalırsak, korkuyorum 
ki geç ayıldığımız vakit, sağalıp yiğitçe yaşamaya, 
vücudumuzda kuvvet ve takat kalmamış ola (kalma-
yabilir)!

Ey Türk! Geçmişlerinden ibret al! Hele vücudun 
sağlam iken, yaşamaya istidadın varken, fırsat elde 
iken asıl vücudunu tanı, kaderini anla!

Ey Türk! Yakşı bil ki:
Bugünkü mahşerin sur-ı İsrafil’i, alemi milli ittiha-

da (birliğe) davet ediyor.
İmdinin siyasi felsefesi terakkiyi milletçilikte (mil-

liyetçilikte) görüyor. Zamanın şevket ve satvet (ululuk 
ve güçlülük) binası, milletçilik benevre (esası) ve temeli 
üstünde kuruluyor.

Asrın ruhu, azat (hür) milletçilikle besleniyor, bü-
yüyor.

Geçmiş asırların, geçmiş siyasi akidelerin çizdiği 
coğrafya serhatlarını, imdiki etnografya yavaş yavaş 
bozuyor.

Geçmiş asırlarda taşıp etrafa yayılan millet selleri 
yavaş yavaş küçülüp öz kaynağına veya çoktan yatak 
edindiği yerlere çekiliyor.

Vaktiyle özgelerin sıkıştırmasıyla veya cihangirlik 
deliliğiyle yerlerinden fırlayıp alemi rahatsız eden 
millet ordularına imdi: “Herkes öz milleti yerinde!” 
kumandası veriliyor.
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Bugün, iyiden iye kanıyorum (anlıyorum) ki dini 

akideden sonra insanda doğan dünyevi akidelerin bir 
nicesi milletperverlik akidesidir. İçtimai (toplumsal) 
felsefenin başı, özünü tanımak felsefesidir; milletini 
bilmek ilmidir.

Milletperestlik akidesi, özge akidelerin merhalesi 
geçididir.

Vaktaki (ne vakit ki) insan batıl ve hurafat esirliğin-
den kurtulup özünü, özünün hakikatini bilmeye baş-
ladı, ondan sonra muhit ve ihtiyacın tesiriyle her ne 
akideye girerse girsin.

Bu haldeki mevkiimize, muhitimize, ilmimize ihti-
yacımıza göre bizim en birinci akidemiz ise azat (hür) 
milletperestlik akidesi olmalıdır.

İmdi gelelim asıl maksada:
Ey Şia, ey Babi, Sünni, Türk kardaşlarım! Dirliği-

mizin milli ittihatta olduğunu bilenden sonra, daha 
reva görmemeliyiz ki milletimiz kitlesini meydana 
getiren azanın bir kısmı Anadolu’nun ıssız, şenliksiz, 
dağılmış, korkunç bucaklarında, yalnız başlarına aç, 
çıplak bırakılıp telef olalar (oluyorlar).

Ey pak yürekli Türk! Bu milletçilik zamanında her 
millet öz nüfusunu artırmak ve o nüfusuyla öz nüfus 
ve kudretini büyütmek için yüz türlü tedbirler, feda-
karlıklar eyliyor (yapıyor). İnsaf değil ki biz hazır eli-
mizde olan binlerce nüfusumuzun -hem de en genç 
ve kavi bir kuvvetin- yardımsızlıktan, bir lokma et-
mek (ekmek) bulamamazlıklarından telef olmalarına, 
özümüz bile bile sebep olalım!

Ey uca (yüce) merhametli Türk! Senin köhne mer-
hametin, ihsanın nişaneleri - o büyük camiler, med-
reseler, köprüler, hastahaneler, çeşmeler.... hala senin 
ecdadını hürmetle yad ediyorlar. İmdi sana ne oldu ki 
milyonlarla vücuda gelen eserlerden değil, açlıktan, 
çıplaklıktan “ölümden beter” bir hale düşen öz karda-
şını, öz milletinin yavrularını kurtarmak merhametin-
den aciz görünüyorsun!

Yazık, yazık!
Ömer Faik Numanzade

Ömer Faik Numanzade eğitimini İstanbul’da ta-
mamlamıştı ve az da olsa postanede çalışarak dış 
basını yakından tanıma fırsatı bulmuştu. İstanbul’da 
bulunduğu sırada Jön Türklerle tanışarak onların ta-
raftarı olmuştu. Takip edildiğini anlayınca da mem-
leketine dönüp halkın yararına çok işler yapmış ve 
Osmanlı Devleti yetkilileriyle hiçbir zaman irtibatını 
kesmemiştir. Bu yüzden de sürekli ajanlıkla suçlan-
mış ve sonunda bu sebeple kurşuna dizilmiştir.

İstanbul’da bulunduğu sırada da çeşitli akım ve 
gelişmeleri yakından tanımış ve yararlı olanları iyi 
öğrenmiştir. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde XIX. 

yüzyıl sonlarında sırasıyla İslamcılık, Halifecilik, Os-
mancılık ve en son döneminde de Türkçülük akımı 
gibi fikir hareketleri ortaya çıkmıştır. Rusya Türkleri-
nin ileri gelen aydınları bu gelişmeleri yakından takip 
ederek olayların iç yüzünü anlamaya çalışıyorlardı.

Türk Dünyası’nın tarihte başına gelen en büyük ga-
ilelerden biri ve en büyüğü ayrımcılık ve mezhepçilik 
olmuştur. Numanzade’nin de yukarıda belirttiği gibi 
bu yüzden çok defa birbirimizi kırıp kanlarımızı dök-
müşüz. Türk Dünyası’nın büyük bir kısmı Rus esareti-
ne düşünce Rus yönetimi bu ayrılıkları kendi çıkarları 
doğrultusunda çok iyi kullanarak Rusya Müslüman-
larını birbirine düşürmüştür. Örneğin Kafkasya’da 
Sünni ve Şii Türkler için ayrı ayrı dini yönetici ataya-
rak ikisini birbirinden ayırmaya çalışmıştır. Nitekim 
Ömer Faik Bey bu ayırımcı hususlar üzerinde ısrarla 
durarak bu durumun yanlış olduğunu ve Türklerin 
mezhep ayırımından vazgeçmeleri gerektiği önemle 
belirtmiş ve Türklerin eskiden de Türk ve bir oldukla-
rını vurgulayarak tarihlerini hatırlatmaktadır.

Ayrıca Numanzade döneminde Türklerle ilgili ar-
keolojik ve etnografik çalışmalar hakkında yakından 
haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi o dö-
nemde Orhun yazıtları, Kaşgarlı Mahmud’un Divânu 
Lügati’t-Türk ve daha başka nice eserler bulunup bu 
eserlerin Türklere ait olduğu birçok Avrupalı ve Rus 
bilim adamı tarafından kanıtlanmıştır.

Sonuç olarak günümüzde bile Türkler arasında 
hâlâ devam etmekte olan ayırımcılıkların bitirilip bir 
an önce bir olmamız gerektiğini Ömer Faik Numan-
zade tam da yüz yıl önce belirtmiş ve günümüzde de-
diklerinin hala geçerli olduğunu ve dediklerini iyice 
anlayıp uygulamamız gerektiği anlaşılmaktadır. Bu 
vesileyle kendisini hürmet ve rahmetle anarak dedik-
lerine hem Türk Dünyası ve özellikle de Ahıska Türk-
leri kulak asmalılar!..
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