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Çarlık Rusya’sı, kendi 
tebaası, özellikle de ino-
rodets dedikleri Hristiyan 
olmayanlar arasında bölü-
cülüğü yaymak için hem 
mezhepçiliği hem de halk-
lar arasındaki farklılıkları 
körüklemiş ve bunu her 
fırsatta kendi lehine kul-
lanmıştır. Çoğu zaman da 
başarılı olmuştur. Meselâ 
Rus idaresi, Rusya Müslü-
manlarını Sünnî ve Şîa ola-
rak birbirlerinden ayırmaya çalışmış ve bunun so-
nucunda onlar için ayrı ayrı idare merkezleri dahi 
kurmuşlardı. Hatta Sünnî cemaatin dinî liderini 
Müftü, Şîa cemaatin dinî liderini de Şeyhülislâm 
isimleriyle birbirinden ayırmışlardı...

Rus idaresi, mezhepçiliğin yanında bir de mil-
letçilik siyasetini de kullanarak halkları birbirine 
düşürmüştür. Bunun en iyi örneği Müslümanlarla, 
özellikle Azerbaycan Türkleriyle Ermeniler ara-
sında fitne çıkartarak bu iki halkı birbirine düşür-
müştür. Hâlbuki bu iki halk uzun süre yan yana 
ve barış içinde yaşıyorlardı. Tarihî gelişmelere bak-
tığımızda, Çarlık Rusya’sı her başı sıkıştığında bu 
bölme ve çatıştırma yöntemlerine başvurmuştur. 
Bu tür olaylarla ilgili dönemin matbuatında ve o 
dönem üzerinde yapılan çalışmalarda bu durumu 
açıkça gözlemek ve olayları ayrıntılarıyla takip et-
mek mümkündür. Yeri gelmişken şunu da belirt-
mek isteriz ki Rusya Müslümanları arasındaki bu 
tür sıkıntılar sadece Rus idaresinin sinsi siyaseti so-
nucunda olmamıştır. Bu bozguncu Rus siyasetinin 
yanında Rusya Müslümanları arasında aydın kesi-
min çok az olması ve halkın büyük kısmının cahil 
ve eğitime karşı olan tutumunun da rolü vardı.

Rusya Müslümanları, mezhepçilik siyasetiyle 
birbirinden ayrılmış, bu yüzden güç ve fikir birliği 
yapamamış ve geri kalmışlardır. Rus siyaseti, farklı 
inançlardaki halkları birbirine düşürerek bölgede 
günümüze kadar devam eden çatışmalara ve onul-
maz yaralara sebep olmuştur.

Ömer Faik Numanzade’nin yazılarına ve hatı-
ralarına baktığımızda Çarlık Rusya’sının bu konu-
larda ne kadar başarılı olduğunu görebiliriz. Ömer 
Faik Bey, hatıralarında birbirleriyle iyi ilişki için-
de ve komşu olarak yaşayan Ermeniler ve Türkler 
arasındaki husumetin, Rus idaresinin siyaseten 

sıkıştığı bir dönemde provokatörler vasıtasıyla iki 
halkı birbirine düşürdüğünü yazmaktadır (Yıldı-
rım-Gökçek 2000: 115-141). Hatıralarından başkan 
Ömer Faik Bey’in İrşad gazetesindeki yazılarda da 
o dönemde yaşanan bu tür olaylar hakkında önem-
li bilgiler bulunmaktadır (Gurbanov, 1992: 95-165).

Bilindiği gibi Çarlık Rusya’sı 1904 yılındaki Ja-
ponya ile yaptığı savaşı büyük bir hezimetle kaybe-
dince içeride baş gösteren karışıklıkları gidermek 
için halklar arasında kargaşa çıkarmıştır. Fakat Çar 
II. Nikola, 1905 ilk Rus İhtilali’nin sonucunda bir 
takım tavizler vermek zorunda kalmış ve Çarlık 
Rusya’sı sakinleri, özellikle Rusya Müslümanları 
için kısmen de olsa bir serbestlik dönemi başlamıştır. 
Bu dönemde Rusya Müslümanlarının basın-yayın 
faaliyetleri artmış ve birçok şehirde yayın hayatına 
başlayan gazete ve dergilerin sayısı hızla artmıştır.

Bunlardan biri de İrşad gazetesidir. rşad gaze-
tesi, 1905-1908 yılları arasında Bakû’da çıkmış gün-
delik, edebî, siyasî, ilmî, iktisadî, içtimaî bir gazete-
dir (Akpınar, 1994: 93, Aşırlı, 2009: 71, Beşikçioğlu, 
2008: V). Gazetenin müdürü ve imtiyaz Sahibi Ah-
med Ağayev’tir. Maddî açıdan ise Azerbaycan’ın 
petrol zenginlerinden İsa Bey Aşurbeyov destekle-
miştir. 1906 yılı Şubat ayındaki sayılarında Üzeyir 
Hacıbeyli, 1907 yılının 1-15. sayılarında Haşimbey 
Vezirov, 1908 yılında 46-57. sayılarında da Mehmet 
Emin Resulzade geçici müdür olarak görev almış-
lardır. Gazetenin önemli yazarları arasında Üzeyir 
Hacıbeyli, Mehmet Emin Resulzade, F. Ağazade, 
Ö. F. Numanzade, Q. Qarayev, A. Y. Talıbzade, M. 
S. Ahundov, A. Sur, S. M. Efendiyev, M. Hadi, N. 
Vezirov, M. E. Sabir’i görüyoruz (Beşikçioğlu, 2008: 
V-XXVI).

Bu sayıdan itibaren Ömer Faik Numanzade’nin 
İrşad gazetesindeki yazıları inceleyip siz değerli  

 Dr. Rıdvan ÇİTİL

İrşad gazetesi: Hürriyet, Müsavat, Adalet.
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okuyuculara sunmaya devam 
edeceğiz. Söz konusu yazıları, 
Arap harfli Türkçe yazıdan Latin 
harflerine aktararak kimi yerleri-
nin de parantez içinde günümüz 
Türkçesini vererek değerlendire-
ceğiz. Böylece Rusya Müslüman-
larının o dönemdeki hayatıyla 
ilgili birçok bilgi elde ederek gü-
nümüzde yaşanan olaylarla karşı-
laştırma imkânı bulacağız. Bu ve-
sileyle yazılarımızın kaynağı olan 
gazete sayılarını verme inceliğini 
gösteren Prof. Dr. Yavuz Akpınar 
Hocama ve bu yazıların siz değer-
li okuyuculara ulaşmasını sağla-
yan Yunus Zeyrek Hocama bura-
da bir kez daha teşekkür ederim.

Ömer Faik Numanzade, rşad 
gazetesinde Ümîdvâr müstear isim-
lerle yazılar yazmıştır (Məmmədli, 
1977: 114). Şimdi de bu sayıda ince-
leyeceğimiz Ö. F. Numanzade’nin 
rşad gazetesindeki yazılarına baka-

lım. Bunlar: 46. sayıdaki Ümîdvârım 
ki ve 91. sayıdaki Ne Vakte Kadar? 
adlı yazılardır.

Ümîdvârım ki

14 Fevral 1906/3 Muharrem 1324 
[27 Şubat 1906] İrşad, Sayı: 46

Ey Hamiyetli Ohucu okuyucu !
Bir nice gündür niye böyle bî-keyfsin keyifsiz-

sin ? rşad’ın 38’nci1 nömresini ohuyandan beri 
numarasını okuduktan sonra  ne çok meyus gö-

rünürsün! Ne var, ne oldu? “Asrımızın Yezîd İbn 
Muâviyeleri” adındaki hayretengîz hayret eren  
makale mi kanını harap etti? Senin de mi yüreğini, 
beynini buzladı? Nedir sende o hayret? Niye öyle 
çaşğın şaşkın  durursun? Bah! Gözlerinin haleti de 
değişilip değişti ! Görünür, o makalede yuharıdan 
aşağa yukarından aşağıya  “söz” şeklinde tökülen 
dökülen  kanlı gözyaşların üste üstüne  senin de 

gözyaşların tökülmek isteyir istiyor ! O bağrı ya-
nık kalemden kopan hazin feryatlar senin de basi-
ret kulağını rahatsız edir ediyor ! İyidir ki özünü 
sahlaya bilmeyip ağlamak istiyirsen kendini tuta-
mayıp ağlamak istiyorsun !

Ağla azizim, ağla! Ağla ki en ziyade birlik 
ve kömeğe yardıma  muhtaç olduğumuz böyle  
1 Ömer Faik Bey’in bahsettiği bu yazı rşad’ın 38. sayısında değil 

de 37. sayıda ve Ahmed Bek Ağayef imzasıyla çıkmıştır.

musibetli günlerimizde bile ara-
mızda köhne yırtıcı kurtların, 
hilekâr tilkilerin keskin dişlerine 
kurban olacak - ölü menzilesinde 
bulunuruk menzilinde bulunuyo-
ruz .

Ağla, azizim ağla ki ancak 
düşmanlarımız bizi ne derecede, 
bî-namus ve bî-din namussuz e 
dinsiz  hesap edirler ediyorlar  
ki aramıza güya Şîa-Sünnî nifakı 
salıp bizi gene bizim gaflet, ce-
halet elimizle kesmek isteyirler 
istiyorlar ?! Ah! Din-i azizimize, 

namus-ı millimize bu ne merte-
be hakaret! Bizim için bu ne zil-
let? Bir mülâhaza edin kardeşler! 
Komşumuzun melunları bizi ne 
mertebede hayvan yerine koyur-
lar koyuyorlar  ki silahla, mertlik-
le becere bilmediklerini, hile ile 
meydana getirip iki Müslüman 
kardeşin arasına nifak salmak için 
bizim cehaletimizden, gafletimiz-
den nef’-i berdâr fayda eren  ol-
mak hayal-i hamına ham hayale  
düşüpler düşmüşler ! Aman Ya 
Rab! Meğer Müslümanlar o de-
recede bî-hamiyet hamiyetsiz , 

bî-gayret oldular ki Ermenilerin yollarına dinleri-
ni satan Müslüman adındaki alçak hayvanların öz 
aralarında türediğini kanıp zannedip  o gibi habis, 
murdar vücutları hükûmet eline verip yoh edip or-
talığı temizleye bilmirler bilmiyorlar !

Ey Zayıf Yürekli Ohucu okuyucu
Ağla, ağla ki anasız, çöreksiz, yurtsuz kalan 

yüzlerce balalarımızın göz yaşarını dayandırmak 
durdurmak  için Şeki’den Şamahı’dan, Dağıstan’dan 

Tataristan’dan, Türkistan’dan her cür kömek türlü 
yardım , iane alacağımız yerine, yüreklerimizi bir 
kat daha parçalayacak mel’unane lanetlenmiş  ha-
berler alırık alıyoruz .

Komşumuz Ermeniler, Amerika gibi en ırah 
ırak uzak  memleketlerdeki din kardeşlerinden her 

cür muavenet türlü yardım  ve yürek tesellisi ala 
ala bizler yanı başımızdaki Müslüman şehirlerin-
den öyle haberler duyuruh duyuyoruz  ki, o haber-
lere sebep olan Müslümanlara müşrikler bile lanet 
ve nefrin ohurlar lanet okuyorlar .

Men taaccüp edirem en şaşırıyorum  ki bir va-
kitte her cür şekil ve surete girmekten haya etme-
yen dini tabiatlı bazı Ermenilerin hilelerine inanıp  
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aldanan Müslümanlar harda yatırlar nerede  
yatıyorlar  ve ne cür Müslümanlardır? Men muatta-
lım ki Ermenilerin: “Bizim Sünnîlerle işimiz yoh.” 
yalan ve fitnelerine inanan Müslümanlar ne cür ce-
maat arasında kalırlar: Niçin “mecnunhane”lere git-
mirler gitmiyorlar !...

Kimdir diyen ki Ermenilerin Sünnîlerle işi yoh?! 
Bu ne sefih söz, bu ne hamakat ahmaklık ! Âyâ Aca-
ba  Zengezur, Kazah mahallinde Ermenilerin viran 
ettikleri kentlerin, şehit ettikleri canların çoğu Sünnî 
değiller mi idi? Âyâ Tiflis’te şehit edilen kalaycı Lez-
giler Sünnî değil mi idiler? Âyâ Tiflis’te talan edilen 
ve kayanah dükkânları, evler bir haylisi Dağıstanlı, 
Şekili Sünnîlerin değil mi? Men kanmıram anlamı-
yorum  ki Ermeniler harada Şîa ile Sünnî’ye tefavüt 
koydular? Men bilmirem ki Ermeni bir Müslümanı 
öldüren vakitte demir demiyor  ki: Sen Şîa’sın ya 
Sünnî. Hatta Noyabr asım  vukuatında bir Ermeni 
bir silahsız Sünnî’yi öldürmek isteyende istediğinde , 
Sünnî güya canını kurtarmak için Ermeni’ye hitaben 
başladı ki: A komşu! Siz diyorsunuz Sünnî ile işimiz 
yohdur. Bil ki men ben  Sünnî’yim. Mana ana  
değme! Ermeni cevabında: A.... belî e et  Osmanlı 
da bizim Ermeni balalarını çocuklarını  nîzeye tahan-
lar mızrağa takanlar  siz Sünnîler değil mi idiniz?... 
Biz Şîa, Sünnî bilmirik bilmiyoruz . Müslümanların 
Kafkaz’dan kökünü kazacayık kazacağız ...

Amma Şeki, Şamahı, Dağıstan ve gayri yerlerde-
ki hilekâr Ermeniler diyorlarmış ki bizim Sünnîler 
ili işimiz yohdur. Elbet, özlerinin güçleri çatmadık-
ları yetmediği , az oldukları yerlerde -canlarının 
selametliği için- öyle diyeceklerdir. Âyâ bu merha-
metli kirvelerin hem-mezhepleri niçin Zengezur, 
Kazah ve Tiflis’te de böyle demediler, demiyorlar?

Ey zayıf yürekli ohucu okuyucu  doğrusu men 
senin göz yaşlarına şerik ola bilmeyeceğim. Herçend 

er ne kadar  Ermeni’nin yoluna secde eden, dinini 
bir kapige kuruşa  satan Müslüman adındaki bir iki 
dinsizin, namussuzun aramızda tapıla buluna  bile-
ceğine inanırım. Lâkin hiç vakit inana bilmem ki adı-
nı gerçekten (doğrudan) Müslüman koyan, Allah’ın 
birliğine, Kuran’ın haklığına, Muhammed (a.)ın pey-
gamberliğine yürekten inanan Şîa ve Sünnî Müslü-
man kardeşlerim öyle bir iki nâ-necip, haram-zade 
bî-din bir melunun fitne ve fesadına kulak asalar!

Men son merte ümîdvârım derece ümitlim  ki 
Şeki, Şamahı, Derbend, Dağıstan ve gayri yerlerde-
ki hamiyet ve ittihatperver birlik se er  alimlerimi-
zin nüfuzları karşısında bir iki nefer kurtlar, tilkiler 
hiçbir zad şey  kayıra bilmezler.

Men eminim ki oralardaki hamiyet sahibi din 
kardeşlerim böyle bir zamanda iki Müslüman 
kardeşin arasına nifak salan melunların murdar 

ayaklarını öz memleketlerine bastırmazlar. Men 
ümîdvârım ki biraz aklı başında olan her Müslü-
man, hususiyle milletin ataları yerinde olan ruha-
nilerin milletimizin sebeb-i delaletini ve bugünkü 
hakirliğimizin aletini nifakta bilip her zaman bâis-i 
refah ve saadetimiz olan ittihattan birlikten  bir an, 
bir dakika geri durmazlar.

         Ümîdvar

Görüldüğü gibi Ömer Faik Bey, Ümîdvarım 
ki adlı yazısında Rusya Müslümanları arasındaki 
mezhep ayrılıklarına ve Türklerle Ermeniler ara-
sındaki çatışmalara, onların hilelerine ve bu sıkın-
tıların sebeplerine değinerek bunlardan kurtulma-
nın çarelerini açıklamıştır. Yukarıda bahsettiğimiz 
gibi bu tür sıkıntılar Rus idaresine yarayıp Rusya 
Müslümanlarına büyük sorunlara sebep olmuştur. 
Hatta bu sorunlar günümüzde bile devam etmek-
tedir. Kanaatimize göre yazılan yazılardan ders 
alınmadığı sonucuna varabiliriz. Numanzade’nin 
bu yazıda bahsettiği yazı rşad gazetenin 37. sayı-
sında çıkmış bir yazı vardır. Bu yazıyı Ahmet Ağa-
oğlu kaleme almıştır. İşte bu yazı:

Asrımızın Yezîd İbn Muâviyeleri

2 Fevral 1906/21 Zilhicce 1323 
[16 Şubat 1906] İrşad, Sayı: 37

Billah ki Hüseyni ne der in mülk, veger ne
Sed Şimr, Sinan est ki ba tir-sinan est.

Allah’a yemin olsun ki bu memleke e üseyin gibi 
birisi yoktur, yoksa

llerinde ok e süngü bulunan yüzlerce imr2 e 
Sinanlar3 ardır.

Yezîd İbn Muâviye bir Hazret-i Hüseyin aley-
hi selâmı selam onun üzerine olsun  öldürtmedi; 
küllî İslâm’ı öldürttü! İslâm’ın arasında bir böy-
le nifak binası koydu ki bu min bin  iki yüz yet-
miş il yıl  müddetinde İslâm’ın, Kuran’ın, Şeria-
tın, Peygamber’in, Ali’nin, Ömer’in, Ebu Bekir’in, 
Osman’ın bellerini ezip kırmaktadır. Hüseyin’in 
Kerbelâ sahrasında dökülen kanının diyetidir ki 
bu uzun, tükenmez, dokunmaz, ahirsiz müddet-
te Müslümanlar bu kadar belâlara, musibetlere, 
dalâletlere müptelâ oldular.

Lâkin bu kadar belâ ve musibetlerden, bu  
2 Şimr bin Zi’l-Cevşen: Kerbelâ vakıasında Ömer bin Saad 

ordusunun sol kanat komutanlığını yapmış, Hz. Hüseyin (r.a)’i 
şehit etmiş, çadırlara saldırmış, Hz. Zeynel Abidin (r.a)’in şehit 
etmek için çok uğraşmıştır.

3 Sinan: 1. Süngü 2. Sinan bin Enes en Nehai, Aşura vakıasında 
Hz. Hüseyin (r.a)’in mübarek başını bedeninden ayırarak şehit 
eden kişidir.
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kadar zillet ve harlıktan, bu kadar 
perişanlık ve nifaktan sonra bu 
ahirimci vakitlerde son zamanlar-
da  biz güya gözlerimizi açıp özü-
müze kendimize  gelmiştik! Güya 
geçmiş günahlardan tövbe edip 
kefaresini vermeğe hazırlaşmış-
dık hazırlanmıştık ! Ayrı düşmüş, 
öz evlerini viran koyan kardeşler 
güya birbirlerini tapıp bulup , öz 
sehv ve hatalarına makarr olup, 
daha söz vermiştiler ki el ele ve-
rip bilmeze nifak ve tefrika söz-
lerini aralıktan götürsünler! Biz 
sevinirdik! Biz diyorduk ki min 
ba’d bundan sonra  Sünnî ve Şîa 
sözleri aralıktan götürülüp!? 
Cümlemiz Müslüman’ız, cüm-
lemiz hablü’l-metin olan asin-i 
İslâm üzere cem olup birlikte bi-
redarane kardeşçe  dolanacağız!! 
Dökülmüş, sökülmüş, viran ve 
zelil olmuş kardeşler öz haletle-
rinin sebebi ve umde maddesini 
hemen nifak ve teferrükada bu-
lup bu nifakı bu teferrükanı ka-
tiyen ref’ edip götürmeğe sa’y ve 
kuşiş gayret  edecekler! Hülasa 
biz hesap ediriz ki daha bundan 
sonra bizim aramızda Yezîd bin 
Muâviler kalmayıp kalmamıştır .

Lâkin vâ esefâ!! Vâ acebâ! Hele Yezîd İbn 
Muâviler aramızda çoh imiş! Hele onların ruhu diri 
imiş!? Hele onlar öz dağdağa-i vesveselerinden el 
çekemeyipler ve çalışıyorlar ki İslâm’ın bu ahirim-
ci sonuncu  nefesini de, ramağını son nefesini  da 
elinden alsınlar.

Bize yetişen haberlere göre Kuba ve Şeki şehir-
lerinde el’an bugüne Yezîd İbn Muâviler dağdağa 
ve vesvese etmektedirler! Güya oralarda Sünnî ve 
Şîa sözleri o dereceye çatıp ki tazeden bu min iller-
ce bin yıllarca  ayrı düşüp şimdi birbirlerin tapan 
bulan  kardeşlerin arasına husumet ve adavet sal-

mak fikrindedirler!
Ey Yezîd İbn Muâviler! Ne diyorsuz? Ne isti-

yorsuz bu cemaatten istiyorsunuz topluluktan , bu 
İslâm’dan, bu Kuran’dan, bu Peygamber’den ve bu 
eimmelerden imamlardan, önderlerden !! Meğer si-
zin bunlar ile bir ahirsiz, tükenmez adavetiniz var?! 
Meğer şeytan sizleri yer yüzünde özüne halife tikip 
yapmış !! Meğer siz insanın, medeniyetin, terakki-

nin adûvusuz düşmanısız !! Meğer siz İslâm sözü-
nü yeryüzünden götürmek fikrindesiz!

Ey cemaat topluluk !! Bahmayın 
böyle şeytanların sözlerine! Uyma-
yın onların avâmperest halkı se en  
yağlı dillerine!! Hemen onlardır 
ki yağlı dilleri ile min illerce bin 
yıllarca  bizim ruhumuza musal-
lat olup evlerimizi, vilayetlerimizi 
viran koydular; çünkü baykuşlar, 
şeytanlar hemvâre daima  yerleri-
ni, meskenlerini virane, karanlık 
[olmasını] istiyorlar! Ve bunlar bi-
zim ana babamıza ne ettiler ki bize 
ne etsinler! Bahın akın  Müslü-
man vilayetler ne dört yüz milyon 
Müslümanlardan ancak kırh kırk  
milyonu müstakildir! Ve onlarda 
kemal-i zillet ve perişanlıkta gü-
zeran edirler geziyorlar ! Bunların 
cümlesi olmayıp meğer hemen 
yağlı dillerin sayesinde ve hemen 
nifakın bereketinden[dir].

Ve bir de bunu bilin ki muvas-
sak ve muhakkak haberlere göre 
bu ahirlerde küllü pullar bütün 
paralar  bu nifakı ve bu teferrükanı 
Müslümanlar arasına salmak için 
sarf olunur.

Aşikâr ve vazıhtır ki teferrüka 
salan şeytanlara bu pulları para-
lar  sarf edenler ile alakadadırlar; 
aman cemaat! Bunu bilip de dağ-

dağa ve vesveselere uymayın. Lâ-şekk ve lâ-şüphe 
dağdağacılar emanet ve itibar libasını giyip sözleri-
ni avam nazarında hadis ve ayat ayetler  ile ispata 
yetirirler.

Lâkin Şimr bin Zi’l-Cevşen ve Yezîd İbn 
Muâviler de özlerini en evvelimci ilk  âlimlerden 
hesap edip adlarına emîrü’l-mü’minîn lakabı ko-
yur idiler ve hemvâre daima  cemaate diyordular 
ki İslâm, hak ve şeriat için çalışıyorlar! Emandı! Ta-
ifemizin bu helâketli zamanda böyle Yezîd ve Şimr-
lere allanmayın aldanmayın !

   Ahmed Bek Ağayef

Görüldüğü gibi bu yazıda, Ahmet Bey Ağaoğlu 
Müslümanlar arasındaki mezhep ayırım ve çatışma-
larına değinerek bunları birbirine düşürmeye çalı-
şanlara karşı uyarmaktadır. Bu yazı üzerine de Ömer 
Faik Bey yukarıdaki Ümîdvârım ki adlı yazıyı ka-
leme alarak Ahmed Bey’in fikirlerini pekiştirmiştir.

Aşağıda inceleyeceğimiz Ne Vakte Kadar? 
başlıklı yazıda ise Ö. F. Numanzade o dönem-
de (1905-1906 yılları) olan olaylara değinmiştir.  
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Bilindiği gibi o dönemde Rusya 
Müslümanları kısmî serbestlikten is-
tifade ederek kongreler düzenlemiş-
ler ve Rusya Meclisi olan Duma’ya 
seçtikleri milletvekillerini gönder-
mişlerdir. Tabii bu dönemde yaşa-
nan olayları ayrıntılarıyla dönemin 
yazarlarından daha da ayrıntılı bir 
şekilde öğrenme imkânının elde edi-
yoruz. İşte bu yazı:

Ne Vakte Kadar?

17 Aprel 1906/5 Rebiulevvel 1324 
[29 Nisan 1906] İrşad, Sayı: 91

Gafil cemaatin içinde ciddî iş gör-
mek hususiyle politikaya - memle-
ketin idaresine ait iş köçürmek yap-
mak  çok çetindir. Hakikat! Birçok 
tecrübeler ile görülüptür görülmüş-
tür  ki nadan cemaat yahşi yamanı 
kanmayan hırda uşak iyi ile kötüyü 
anlamayan küçük çocuk  gibidir. Her-
kese malûmdur ki: Uşağa çocuğa  
üstü bezekli içi zararlı kanfet şeker  
verende, o saat üstüne bahıp aldanar 
bakıp aldanır . Kanfet sonra bunu 

nahoş edecekmiş. Orasını, geleceğini 
asla mülâhaza etmez. Hâlbuki uşağa 
çocuğa  kızdırması için “hina” ki-

nin  verende acılığını işitip içmeğe yahın durmaz. 
Ağlar. Gene kanfet ister. Hina vermek isteyene kü-
ser, yüreğinde düşmanlık bağlar. İşte bizim nadan, 
esir cemaatimizin bir kısmı da tamamıyla bu uşak 
çocuk  gibidir: Selamet ve necatı için esirlik ve ha-

karetten azat olmağı için, köhne zulümlü idarenin 
değişilmesini, millî maarifimizin terakkisini, hürri-
yet ve birliğin verilmesini, yegâne ilaç olmak üzere 
gösterilir. Mümkün değil, kabul edilmez. Hürriyet 
ve adaletin neticesi “Ermeni fontu!...” zannedilir. 
Rusların hürriyet ve insanlık yolundaki davaları, 
Ermenilerin millet davalarına karıştırılır. Bilinmek 
istenilmez ki o hara bu hara!? Buraları kanmadığı 
anlamadığı  içindir ki cemaatimizin bir kısmı en 

ziyade bize zararlı olan köhne idareyi candan “?” 
hâhiş edirler (istiyorlar). Bununla beraber biçare 
nadanları çok kınamak olmaz; insanlığı, güzeranı, 
saadeti, o köhne rezalet, o alçak esirlik şeklinde gö-
rüpler görüyorlar . Dert budur ki Rusya’da bizden 
çok dögülen, sögülen dö ülen, sö ülen , bizden artık 
fazla  zelil ve hakir olan hiçbir taife olmaya olma-

ya gene bizden artık o köhne zulümleri hâhiş eden 
isteyen  gafil bir taife görünmüyor. Fesuphanallah!  

Bu ne mertebe cehalet! Ne mer-
tebe cehalet ki o köhne zelillik, o 
cür esirlik, o halis hayvanlık sanatı 
rahatlık ve insanlığın ahir son  de-
recesi biliniyor. Niçin bilinmesin 
ki burunlar o köhne murdar iy ile 
dolup kokuyla dolmuş . Kalpler her 
eşeğe boyun eğmek duygusu ile 
beslenip beslenmiş . Başlar, beyin-
ler zulümler ve istibdadın verdiği 
terbiye ile büyüyüp büyümüş . 
Arha derileri köhne idarenin vur-
duğu matrahlar (kamçılar) ile ka-
lınlaşıp kalınlaşmış . Gözler başa 
dökülmekle kör olmak haletine 
düşüp. Budur ki bu sebepledir ki 
bu zamanın -bu zamanın ha!- bazı 
Müslümanları gene kadim idare-i 
hükûmeti kör körüne hâhiş ediyor-
lar ve o kadar özlerini itiripler yi-
tirmişler  ki Rusya’da “hürriyet”in 
her tayfadan artık bize gerek oldu-
ğunu zerre kadar da olsa başa düş-
mek istemirler anlamak istemiyor-
lar . Köhne idare sebebiyle kom-
şumuz Ermenilerin, piyan sarhoş  
Rus kullukçularının başımızda ne 
oyunlar oynadıklarını, bizi ne ha-
karetlere saldıklarını, bir defacıkta 
olsa mülâhaza etmirler düşün-

müyorlar . Etmirler ki bugünkü iki çürük kapiklik 
kuruşluk  şahsî menfaatlerini gelecekteki umumî 

menfaatle milletin selametliğiyle asla değişmek 
istemiyorlar. Doğrusu onlarca tek özlerinin imdi 
iki kapikleri gitmesin; tek imdi özlerinin bir hırda 
küçük  başları ağrımasın; gelecekte isterse milletin 

cümle malı yoh olsun, bütün evlad-ı millet kırılsın! 
Kimin ne işinde? Öz çulunu miskince sudan çıka-
ran zamanımızda akıllı yiğit hesap edilir!?

Ey ohucu okuyucu ! Zannetme ki “Ümîdvâr” 
bu gibi sözleri düzeltip tembih için yazır yazıyor  
Yoh vallah! Dayana bilmeyip odlanıram yanıyo-
rum . Hele bir pare ohumuşlarımızın hayır şerrini 
kanmayan anlamayan  bazı avama katışıp İslâm’ın 
esası olan hürriyet ve müsavata lanet ohuyup köh-
ne idare-i zalimeyi arzu ettiklerini duyup parça-
lanıram parçalanıyorum . Bilmem ne vakte kadar 
böyle kör, gafil kalacağız? Ne vakte gibi siyaset ve 
ticarette özgelere uşaklar çocuklar  teki esir olaca-
ğız? Niçin öz politikamızı, millî hayrımızı kanmı-
yoruz anlamıyoruz ? Ne delil ile aramızda hürriyet 
ve müsavat isteyenlere lanet ohuyoruz? Görür-
sünüz Ermenileri igirmi ilden yirmi yıldan  sonra  
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özlerine zarar gelecek deşikleri imdiden ne tez  
kapıyorlar! Görürsünüz Ermeniler -Rusya Rusların 
olmak şartıyla- Rusya’da hürriyet ve müsavatı asla 
istemiyorlar. Niçin de istesinler ki? Evvel vakit biz 
de onlar ile beraber olarık oluyoruz . Hayır, belki 
biz çok işlerde onlardan artık ihtiyar seçme  sahibi 
olacağız. Her yere, her idareye kök salan Ermeni-
lerin bugünkü hile ve tepkilerinden kurtaracağız. 
Buna göre gerektir ki Ermenilerin tersine, öz mil-
letimizin selametliği namına, Rusya’da hürriyet ve 
müsavatın “doğru” vücudunu, idare-i meşrute-i 
amiyenin “hakiki” teşkilini can u dilden arzu edek 
edelim . Lâkin burası var ki idare-i meşrutenin şi-

rin meyvelerini tatmak için bir nice il gözleyeceyik 
yıl bekleyeceğiz . Herçend er ne kadar  burası bi-

zim hâssiyyetimize niteliğimize  biraz zıttır. Çünkü 
biz her şeyi acele görmeğe, acele yemeğe öğrenmi-
şik öğrenmişiz . Geleceği asla mülahazaya almarık 
almıyoruz . Gözümüzün kabağındakine baharık 
önündekine bakıyoruz . İstediğimiz tez amele ge-

lirse ne yahşi! Olmazsa min min yaman bin bin 
kötü  sözler ile pislemeğe, noksan tapmağa hazırık 
bulmaya hazırız . Yok, yok azizler böyle olmamalı! 

Büyük bir hükûmetin, her tarafa, hususiyle avam 
cemaatin kalplerine kök salan köhne idarenin deği-
şilmeği, düzelmeği asan değil! İmdi belki bir nice il 
yıl , köhne seneden daha artık zahmetler çekecek, 

daha çok pullarımız paralarımız  gidecektir. Ama 
burası bilinmelidir ki köhne zahmetlerimiz, pul-
larımız başımıza vurulan yumrukların kuvvetleş-
mesine, özümüzün tersine, zayıflanmamıza harc 
olunurdu. Lâkin imdi ve sonraki zahmetlerimiz, 
harçlarımız gelecekte milletimizin rahmet ve sela-
metliğine bâis olacaktır. Görürsünüz aradaki tefa-
vütü, ilim ile cehalet arasındaki tefavüt ne kadar 
büyüktür!

Yuharıda, cemaatimizin nadanlığından, hürriyet 
ve müsavatın hayrını kanmadıklarından anlamadık-
larından  şikâyetlenmiştim. Burada, bunu artırmak 
istiyorum ki bu derece nadanlığımızın, bu öz özü-
müze balta vurmağımızın taksiri yalnız cemaatimiz-
de, avamımızda değil, belki beş on manat mevâcib 
aylık alan ilmimiz, hünersiz, başı sarıhlı kullukçu-
larımız ile başı kokartlı hamiyetsiz kara kargaları-
mızdadır. Bu gibilerin köhne idareyi istemeklerine 
sebep mahz özlerinin iki kapiklik şahsî menfaatleri 
olduğunu cemaatimiz başa düşmelidir anlamalıdır . 
Daha besdir menfaat-horlara, dinini, milletini iki ka-
piklik hayra satanlara boyun eğmek. Ne vakte kadar 
umumî ve millî nef’imizi bırahıp çıkarımızı bırakıp  
bazı sadrda başkanda  anlaşan, minbere çıhan, ko-
kart tahan takan  hamiyetsizlerin keyiflerine kulluk 
edeceyik edeceğiz ? Biz de insanık insanız ! Biz de 

bir milletik milletiz ! Ne vakte kadar hayır ve şerri-
mizi kanmayacayık anlamayacağız ? Etrafımızı ihata 
eden dehşetli vakıalardan taşlar bile müteessir olur 
oluyor . Âyâ Acaba  biz neyik neyiz ?

     Ümîdvâr

Görüldüğü gibi Ömer Faik Bey bu yazısında 
halkın cehaletine ve kimi temsilcilerin hataları-
na işaret etmekte ve onları yermektedir. Cahil bir 
topluluğu, iyi ile kötüyü birbirinden ayıramayan 
çocuklara benzetmektedir. Bilhassa zamanın bazı 
aydınlarının bile hayır ile şerri anlamayarak cahil 
halk gibi düşünmesini hayretle karşılamaktadır. 
Bu tür müstemleke aydınlarının, İslâm’ın aslında 
mevcut olan hürriyet ve eşitliğe buğzederek eski 
zalim yönetimi arzu etmeleri karşısında ıstırap 
duymaktadır.

Dikkat edilirse Ömer Faik, sadece gidişatı eleş-
tirmekle kalmamakta ve hâl çareleri de göstermek-
tedir. Zamanın iç ve dış problemlerini iyi analiz 
eden bu usta kalem, halkının içinde bulunduğu 
zelil durumdan bir an evvel kurtulması için adeta 
kalemiyle feryat etmektedir. Biraz düşününce Türk 
dünyası ve Türkiye’de bu hâlin bugün de mevcut 
olduğunu görürüz. Öyleyse Ömer Faik’in derdinin 
ve düşüncelerinin günümüzde de yaşadığını, ade-
ta bize de seslendiğini söyleyebiliriz.
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