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Eğitim, insanı insan yapan değerlerin başında gelir. Kültür ve
medeniyet sahasındaki gelişmeler
de insanlık değerlerinin inkişafıyla
paralel olarak gelişmiştir. Eğitim
konusunun önemine, bütün semavî
dinlerde lâyıkıyla vurgu yapılmıştır. Kur’ân’ın ilk ayetinin “İkrâ/
Oku!” emr-i ilâhisi bunun en açık
delilidir. İnsanlık âleminin şubeleri
olan milletler de eğitim konusunda
kafa yormuş ve gayret göstermişlerdir. Bu alanda başarılı olan milletler ilerlemiş, diğerleri geri kalmışlardır. Günümüzde de bu çaba
ve hatta mücadele devam etmekte- Ahıskalı ilk kadın eğitimci Şefika Efendizade Hanım ve Ömer Faik’in karısı Abide Hanım.
dir. Eğitimde ileri gidenler, kültür
XIX. yüzyılda yetişmiş Ahıskalı önder ve aydınve medeniyette de ileri gitmiş ve geri kalanları sölarımızın
başında gelen Ömer Faik Numanzade de
mürmeye ve ezmeye kalkışmışlardır. Eğitimde ileri
eğitim
meselesi
üzerinde yeterince eğilmiş örnek
gitmek veya geri kalmak, tarım, ticaret, ekonomi,
bir
şahsiyettir.
Yetiştiği
muhitte eğitimin eksikliğisiyaset, sanat ve edebiyat vs. gibi hayatın her sahani
bizzat
müşahede
etmiştir.
Tahsil görmüş, doğu
sında kendini açıkça göstermektedir.
ve
batı
kültürlerini
kavramış
olan Ömer Faik Bey,
Türk ve İslâm âleminde eğitim alanında ne yamemleketine
dönünce
yaptığı
ilk iş, halkın geri kalzık ki göğüs kabartacak bir manzara görülmemekmışlığı
üzerine
kafa
yormuş
ve
bu hâlden kurtultedir. Günümüz siyasî coğrafyasına baktığımız
mak
için
çaba
harcamıştır.
Nitekim
ilk önce gazete
zaman bunun acı sonuçlarını içten hissederiz. Biz
Ömer Faik’in yazılarından bahsederken onun ya- çıkarmaya ve okul açmaya teşebbüs etmiş ama Rus
şadığı çağa dönecek olursak, maalesef bugünkü ıs- idaresi her ikisine de izin vermemiştir. Önceleri öğtırapların işaretlerini o zamanda da görürüz. Rus- retmenlik yapmış; daha sonra da Tercüman, Şark-ı
ya Müslümanları arasında eğitim meselesinin ne Rus, İrşad vb. gazetelerde yazılar yazmıştır (Yıldıkadar hayatî bir önemi haiz olduğu anlaşılmış ve rım-Gökçek 2000: III-115).
Ömer Faik Numanzade, İrşad gazetesinde çıkan
birçok tartışmalar yapılmıştır. Birçok Türk devleyazılarında
Ümîdvâr müstear ismini kullanmıştır
ti Çarlık Rusya’sı esaretine düşünce bunun önemi
(Məmmədli,
1977: 114).
daha da artmıştır. Çünkü eğitimde geri kalmışlık,
İncelememizin
bu bölümünde Ömer Faik’in
bu devletlerin geri kalmış olmalarının da ilk sebepİrşad
gazetesindeki
bu yazılarına bakacağız.
lerindendi. Zira eğitimle ilgili hamleler layıkıyla
“Muallimlerimiz
Niçin
Bakû’ya Kaçırlar?” ve
yapılamamıştı ve bunun farkında olan aydınlar
da azdı. Bu durumun XIX. yüzyılın sonuna kadar “Ümîdvârım” başlıklı yazılarda, eğitim ve öğdevam ettiğini söyleyebiliriz. XIX. yüzyılın ikinci retmen meselesi üzerinde durmaktadır (Gurbayarısında Rusya Müslümanları arasında kısmî kı- nov, 1992: 104-109, 112-115). Bu yazıları, Arap
pırdanışlar ve uyanışlar başlamıştır. Bunun en açık harfli Türkçe yazıdan Latin harflerine aktardık
örneğini, imkânlar ölçüsünde eğitim görüp artan ve kimi yerlerinin de parantez içinde günümüz
aydın sayısında görmekteyiz. Yetişen bu aydınlar, Türkçesini vererek değerlendirdik. Bu vesileyle
bilgi ve düşüncelerini halk için seferber etmişler- Rusya Müslümanlarının o dönemdeki eğitim ve
dir. Kimi öğretmenlik yapmış, kimi gazete çıkar- öğretmen meselesiyle ilgili birçok bilgi elde edemış, kimi gazetelerde yazı yazmış, kimi de ticaretle rek günümüzdeki durumla karşılaştırma imkânı
bulacağız.
uğraşıp bunlara destek vermiştir.
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Bizim AHISKA
Muallimlerimiz Niçin Bakû’ya
Kaçırlar?
12 Aprel 1906/29 Saferü’l-Muzaffer
1324 [24 Nisan 1906] İrşad, Sayı: 87
Bizde, yani malûmatsız millette,
adettir: Deyilmemiş, suyu çıhmamış
bir sözü demezler. Başlanmamış bir
işe, bir sanata başlamazlar ama vaktâki
biri başladı, zâhiren (biri başladığı zaman, görünüşte) -kara pulca- hayrı
göründü, gerisi çorap söküğü gibi gider. Herkes o işin, o sanatın üste (üstüne) dökülür.
Lâkin bugünkü bu kârlı iş biraz sonra köhneleşir,
hayırsız olarmış (oluyormuş), zamana göre özge
taze (başka yeni) işe, taze sanata başlamak lâzım
imiş, burası kimsenin işi değil. İlimsiz, habersiz
sûdâgerlerimizin (tüccarlarımızın) ekserinde olan
bu nâhoşluk teessüf ki ohumuşlarımızda dahi vardır.
Bir sâhib-i ferâset taze bir şey yazar (sezgi sahibi birisi yeni bir şey yazıyor). Çok sürmez, cümlemiz
o havayı ohumakla, yazmakla boş vakit geçirmek
isteriz ama “Muallimlerimiz Niçin Kentlerden Kaçırlar (Köylerden Kaçıyorlar)?” makalesi nazar-ı dikkate alınarak yazılan yazılar elbette ki o cür mukallit yazılardan değil. Bu meseleyi yazmağa herçend
(her ne kadar) büyük fikir istemez ama gene yâda
getirmek ki ister. Bu mesele meydana koyulan gibi
her taraftan bu bârede (konuda) de yazılmağa başlandı. Cenap Feridun Bey Köçerli’nin1 yazdıkları
nazar-ı dikkate alındı. “Yarımçıklardan Biri”, “Bir
Şahıs”, “Ahund?” imzalarıyla güzel güzel bentler
yazıldı. Birçok örtülü işlerin, zorlu sebeplerin üstü
açıldı. Muallimlerdeki kusur ve günahın cümlesi
“Dârülmuallimîn”in (erkek öğretmen okulunun) eksikliğinde, muallim adındaki misyonerlerin usûl-i
terbiye ve talimlerinde göründü. Doğrusu, çok çok
şükür ki biraderimiz Feridun Bey meydana çıhardığı lâzımlı bir mesele havayı ohunup geçilmedi.
Dertlerimiz bâresinde yazılan zâhirî acı yazılara
karşı dudak bükülüp oturulmadı. Dertlerimizin,
nâhoşluklarımızın gizli sebepleri ahtarılmağa üz
koyuldu. Cümlemizin “Kulhüvellah”dan2 artık
(başka) ezberlediğimiz: “Neyime lâzım, âlemin
derdi sana mı kalıp (kalmış), keyfine bah...” gibi
hamiyetsizlik nişaneleri yavaş yavaş içimizden
götürüldüğü anlaşıldı. Herkesin -öz kudretine
göre- millet kaydına kaldığı bilindi. Bizim de maarif baharımızın yavuklaştığını gösteren çiçeklerin
1

2

Feridun Bey Köçerli (1863-1920): Meşhur Azerbaycan edebiyatı
tarihçisi, münekkit ve pedagogdur (Akpınar, 1994: 426).
İhlâs Suresi’nin halk arasındaki ismi.
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İrşad gazetesi.

yavaş yavaş açılmağa başladığı göründü. Şükür
ilâhî sana! Şükür ki “Neyime lâzım...” devirlerimiz
geçir (geçiyor). “Herkese lâzım...” çiçekleri açılır
(açılıyor). Buna göre ümîdvârım (ümitliyim) ki bu
çok ehemmiyetli meselemiz lâyıkıyla keşf ve halledilmeden kapanmaz. Yazıcılarımız bu bârede ne
kadar yazsalar çok görünmez. Çünkü milletimizin
ruhu bu meselenin ruhudur. Milletimizin terakkisi,
bu meselenin hallindedir. Milletimizin hayatı, muallimlerimizi bugünlere salan sû-i (kötü) terbiye ve
talimin, hükûmet zulmünün mahvındadır. Bugün
bizim için hiçbir mesele, hiçbir ihtiyaç yohdur ki
muallimlerimiz -bir de ruhanilerimiz- kadar ehemmiyetli olsun. Bugün cemaatimiz hamdolsun az çok
millî mektepler açmağa başladı. Hatta bazı yerlerde
mevcut olan mektepleri büyük himmetle büyütmek isteyirler (istiyorlar). Lâkin muallimsizlikten,
mürebbisizlikten aciz kalıp himmet ellerini aciz
koltuklarına sohurlar (sokuyorlar). Belî (Evet), muallimsizlikten mekteplerimiz viran, işlerimiz perişan,
hâlimiz yamandır (kötüdür).
Muallim meselesi yalnız bizim değil, her milletin ölüm dirim meselesidir. Bir avuç İngilizlerin
topsuz, tüfenksiz dünyanın yarısına sahip olmaları,
Mısır’daki veya Hindistan’daki bir nice piyan (sarhoş) askerleriyle değil, London’daki (Londra’daki)
müdür, âlim, dûrbîn (uzağı/ileriyi gören) ve fedakâr
muallimleriyledir. Muallimlerin yetiştirdiği müdîr-i
siyasiyûnlarıyladır (siyasetçi müdürleriyledir). İşin iç
üzüne (yüzüne) bakmak isteyenlere malûmdur ki
Rusları perişan eden, cahil Rus generallerini basan
Yapon (Japon) muallimleri, Yapon muallim askerleri
idi. Bilmem bir vakit hansı (hangi) gazeteden ohudum; Yapon davasından bir nice il (yıl) evvel Yaponya’daki Rus sefiri bir bağda konaklık verir. Konaklık
münasebetiyle, o bağa gelen Yapon ibtidâ’î mektep
uşaklarına (ilkokul çocuklarına) da çay verirler. Uşaklar çayı içen arada haberdar olarlar (olurlar) ki çay
Rus sefiri tarafından verilip (veriliyor). Bunu duyan
gibi uşaklar (çocuklar duyar duymaz): “Biz, bize düşman olanların çayını içirik (içiyoruz)...” deyip çayları
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bırahırlar. Hâlbuki bizim muallimimiz, babalarımız
İngilizlerin beş on kızılına, Fransızların şirin dillerine, yalancı dostluklarına, ...ların maladeslerine3,
iki şâhîlik4 medallerine5 milletlerinin özü sularını,
milletlerinin hayatlarını, milletlerinin vatanlarını
yağlı koyun gibi satırlar (satıyorlar). Neden? Mahz
(Sırf) malûmatlı, hamiyetli muallimsizlikten! Uzaklara ne hacet: Ermeni hammâllarının (hamallarının)
bile başlarını millet muhabbetiyle, vatan kaydıyla, istiklâl hayaliyle dolduran kimlerdir? Milletlerini muhafaza için elde en güzel bahane ettikleri
kilîsalarını (kiliselerini) Rusya gibi -vaktiyle dünyayı
titreten- bir hükûmetten güçle almaya çalışıp milleti uğrunda “Arkanjel”6 karanlıklarına, Sibirya’nın
buz ovalarına giden ve nihayette milletlerinin canı
demek olan kilîsa mülklerini, kilîsa pullarını (kilise
paralarını) hükûmetten geri alan kimlerdi? Köhne
Ermeni keşişleri mi? Koca Ermeni avâmları mı?...
Bugün Rusya’nın vaziyetinden, zamanenin tekazasından (gidişinden) istifade edip muntazam komşularını aşikâr bir surette Rus generallerinin kabağında (önünde) gezdiren -bir sözle hükûmet içinde
hükûmet teşkil eden- Daşnaksyütunların7 müdürleri, kamitet8 reisleri, uzuvları kimlerdir? Kuru dua
ve lâneti, mezhebin rüknü zanneden keşişler mi
veya pisarlikteki9 iki şâhî artık mevâcibe (fazla maaşa) mukaddes hizmetini satan muallimler mi?...
Hayır, hayır!
Demek ki her milletin terakkî veya tedennî (yükselmesi veya gerilemesinin) derecesi muallimlerinin
derecesiyle bilinir. Demek ki muallimler milletlerinin canlı “gradus10”larıdır. Bu hâlde bizim bazı
muallimlerimizin kentlerden (köylerden) kaçmalarına elbette aldıkları sû-i terbiye ve talimin de dahli
(tesiri) vardır. Elbette bazı Müslüman muallimlerinin Müslüman mekteplerinde öz milletlerinin zıddına reftârları (davranışları) “hâinâne örgendikleri
hâinâne örgetmeğe çalışmak” (haince öğrendiklerini
haince öğretmeye çalışmak) usulünün acı meyveleridir. Bu sözü dedim de yâdıma geldi: Çok vakit
görünmüştür. Bir şehirde cemaat millî mektebin
3
4

5
6

7

8
9
10

Molodets (молодец): Rusça aferin.
Şâhî: İran kaynaklı bu para birimi, Osmanlı Devleti’nin
Azerbaycan ve güneyindeki topraklarında kullanıldı. Akçe
karşılığı daha değerli ve itibarı daha yüksek olduğundan
süratle yaygınlaştı. 1513’te gümüş sikke olarak bir miskal 4,608
gr ağırlığında yaklaşık 6.5 akçe değerindeydi.
Medal’ (медаль): Rusça madalya.
Arhangel’sk: Rusya’nın Avrupa’da yer alan kısmının kuzeyinde
bulunan Onega’dan Yugorskiy’e kadar uzanan bölgenin ve
burada bulunan şehrin adıdır.
Taşnaksütün: 1890’da Tiflis’te kurulan radikal ve kanlı bir
Ermeni siyasî partisi.
Komitet (комитет): Rusça kurul, komite.
Pisar’ (писарь): Rusça kâtip, arzuhâlci.
Gradus (градус): Rusça derece.
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hayrını düşünür. Min (Bin) belâ ile mescit yakınında bir mektep meydana getirir. Yüz meşakkatle bir
Müslüman dersi muallimi tapar (bulur), bir nice il
(yıl) içinde cemaat mektebin ve taze (yeni) usulün11
hayrını daha ziyade kanar (anlar). Mektebin daha
artık (fazla) terakkîsi için Rus dersine, Rus dersinin
muallimine lüzum görürler. Direktora12 yazırlar
(Müdüre yazarlar). Gaspadin13 direktor da harda
(nerede) bir ihlâslı, medal ve “malades” (madalya ve
aferin) delisi varsa tezden (acele) seçip gönderir. Biraz vakit geçer. Mektebin duvarlarında olan Türkçe haritalar, işkabda14 görülen Türkçe kitaplar inspektorun15 buyruğuyla yerlerinden uçar. Muallim
cenapları gizli gizli aldığı emirleri, örgendiği (öğrendiği) talimi yavaş yavaş tatbik etmeye himmet
buyurur. Şapkasındaki iki büyük kakardinin16, çinlerindeki17 üç girvenkelik18 bezekli çinlerin huzur-ı
haşmet mabeyinlerinde uşakların edepsizce yani
başı örtülü oturmaları muallimin kalb-i âlîsini ezmeğe başlar.
Mâbadı var (Devamı var).
Ümîdvâr
Görüldüğü gibi Ömer Faik Numanzade “Muallimlerimiz Niçin Bakû’ya Kaçırlar?” başlıklı yazısının ilk kısmında eğitim meselesine ve özelde de
öğretmenleri küçük yerleşim yerlerinden şehirlere
gitmelerinin sebeplerini tartışıyor. Bunu yaparken
diğer millet ve devletlerin, öğretmenler sayesinde
yükselip dünyada söz sahibi olduklarını, örneklerle gözler önüne seriyor.
Muallimlerimiz Niçin Bakû’ya Kaçırlar
Geçen Nomreden Mâbad (sayıdan devam)
13 Aprel 1906/1 Rebîülevvel 1324
[25 Nisan 1906] İrşad, Sayı: 88
Biraz vakit geçer. Mektebin duvarlarında olan
Türkçe haritalar, işkabda (dolapta) görülen Türkçe kitaplar inspektorun (müfettişin) buyruğuyla
yerlerinden uçar. Muallim cenapları gizli gizli aldığı emirleri, örgendiği (öğrendiği) talimi yavaş
yavaş tatbik etmeye himmet buyurur. Şapkasındaki iki büyük kakardinin (kokardını), çinlerindeki (rütbelerindeki) üç girvenkelik bezekli çinlerin
huzur-ı haşmet mabeyinlerinde uşakların edepsizce
11
12
13
14
15
16
17
18

Burada kastedilen usûl-i cedit, yeni eğitim tarzıdır.
Direktor (директор): Rusça müdür.
Gospodin (господин): Rusça beyefendi.
Şkaf (шкаф): Rusça dolap.
İnspektor (инспектор): Rusça müfettiş.
Kokarda (cocarde): Fransızca ve Rusça’da kokart demektir.
Çin (чин): Rusça rütbe.
Girvenke, grivenka (гривенка): Eski Rusya’da 12-17. yüzyıllarda
400 grama eşit, 1 librelik ağırlık birimi.
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yani başı örtülü oturmaları, muallimin kalb-i âlîsini ezmeğe başlar.
Ciddi bir bahane ahtarar (araştırır). Ahtarar ama tapmak (bulmak) saye-i gayretinde çetin bir iş mi? Görürsen inspektor
(müfettiş) bu âlicenap hükûmetperver
muallimin
yüreğinin
ortasından
meftûlsüz (bükülmemiş) tel ile haberdar
olar (olur). Çok sürmez “fütûhât”ın, keşiş ağaların, mukaddeslerin, cenapların
bir sürü şekilleri duvarları bezer. Cenap
muallim etrafına bahındıkça kalbinde
özge cür bir hiss-i âlî duyar. İhlâs ve
sadakatini artık yüreğinde sahlaya bilmez. Bir gün uşaklara (çocuklara): “Bundan sonra zakona19 göre mektepte başlarınızı açmalısız!...” diye buyurur. Bu
emir, bu ses yarım saat içinde şehrin her
tarafını tutar. Herkesin özünde kalbinin nâ-razılığı (rızasızlığı), hükûmetten
şikâyeti görülür. Ertesi günü mektepte
uşağın (çocuğun) yarısı kalmaz. Mektep
herkesin nazarından düşmeğe başlar.
Bir gün de gelir: Evvelki hizmetlerinden
ötürü inspektordan (müfettişten) rızalık
kâğıdı alan cenap muallim, direktorun
zakonuna - sirkulyarına20 göre Müslüman derslerinden: Haftada dört defa
Kur’ân, üç defa hat (yazı), iki defa dua
derslerinden sevayi (başka) Müslüman
derslerinin ohunmasına ruhsat olmadığını -ferahını sahlaya bilmeyip- sevine
sevine ilân edir (ediyor). Edir ama ertesi
günü de mektepte öz tanışlarının dört
beş uşağından başka özgesini görmez.
Mektebin terakkisine de, ümidine de
Fatiha ohunup kurtular (kurtulur). Belî
(Evet), budur “Yarımçıklardan Biri”,
“Bir Şahıs”ın şikâyet ettikleri sû-i terbiyenin bir eseri de, bir neticesi de! Burası
malûm! Lâkin arhayınam (eminim) ki
hakikî muallimlerin özlerini kızartan
bu gibi hamiyetsiz muallimler elbet ki
çok çok azdır. Elbet ki bunlar da insafa
gelmişlerdir. Kaldı ki kentlerden şehirlere kaçanlardan bir çohlarının kaçmalarına sebep sû-i terbiyedir, ne de hamiyetsizlik. Bunlardan öyleleri de var ki
belki sû-i terbiyeye kurban, hamiyetsizliğe alet olmamak için yahalarını kurtarmağa kaçırlar (kaçıyorlar). Ama çoğunun kentlerden şehirlere, şehirlerden
19
20

Zakon (закон): Rusça’da kanun.
Tsirkulyar (циркуляр): Rusça genelge.
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Bakû’ya, o kara pul (para) deryasına, o
üz (yüz) ağartan kara şehre kaçmalarına sebep mahz (sırf) maişetin darlığıdır. Üç dört baş bir aileyi ayda igirmi
(yiğirmi) beş veya otuz manat ile dolandırmak asan (kolay) dert değil. Gelecek için de hiçbir ümit yok ki biçare
muallim bugünkü sıhıntılara (sıkıntılara) bahmayıp sabretsin. İnsan beş il
(yıl) bir yerde fehlelik edince (işçi olup
çalışınca) ağası sadakatine göre beş on
kapik (kuruş) gene mevâcibini artırar
(maaşını artırır). Ama muallimlikte -o
da Müslüman olsan- -on il (yıl) ömür
tüketsen- ahmak alladan (aldatan)
“malades”den sevayi (aferinden başka) bir şey görülmez. Bî-nevâ (zavallı),
tecrübesiz muallimi bir taraftan maişetin darlığı, diğer taraftan mürüvvetsiz istarşinaların21, polisenin (polisin) eziyeti, cemaatin söz anlamaz
hâli sıktıkça sıkar. Mektepten taze
(yeni) kurtarmış civan rehberlere, maişet ve cemaat derdi görmemiş civan
muallimlere: “Milletin hatırı için her
cür (türlü) zahmet ve meşakkate sabretsinler...” demek asandır (kolaydır).
Ama onların yerinde olup iş görmek
çetindir. Lâzımdır, millet büyüklerimiz de, millet reislerimiz de milletin
kaydına kalıp evlâd-ı milleti vahşilikten kurtaracak civan muallimlerimize kömek (yardım) etsinler. Arhasız,
ümitsiz, maişetinin, karnının derdine
kalan bir muallim mücessem-i hamiyet de olsa lâyıkıyla bir iş görmez.
Özgelere dil ile iş örgetmek (öğretmek), va’z u nasihat eylemek asandır.
Ama onların yerine geçip iş adamı,
dert babası olmak herkesin hüneri
değildir. “Milletin kaydına kalan hamiyetli muallimler her cevr ü belâya
sabretmelidirler” demek için biraz
da muallimlerin kaydına kalmak
şarttır. Yohsa herkes öz cebinin, öz
derdinin peşine düşüp her işi maişet derdiyle kavrulan bî-nevâ, bî-çîz
muallimlerden gözlerse işlerimiz bir
adım da ireli (ileri) gitmez. Lâzımdır
ki kent muallimlerinin mevâciblerini
artırmak ve onları maişet derdinden azat etmek için reislerimiz,
21

Starşina (старшина): Rusça başkan, yönetici.
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nüfûzlularımız, hususiyle Duma’ya22 vekil seçilenlerimiz imdiden (şimdiden) lâzımı teşebbüse ikdâm
etsinler (girişsinler). Ve illâ dört beş ilden (yıldan)
sonra kentlerde kâbil (yetenekli) muallimimiz de
kalmaz. Buna, bugünkü hâlimiz, perişanlığımız en
birinci delil değil midir ki birçok kâbil, hamiyetli
muallimlerimiz mukaddes hizmetlerini bırahıp
kara pul (para) tarafına yani Bakû’ya kaçırlar (kaçıyorlar). Bazı yazıcılarımızın: “Muallimlerimiz şehirlere niçin kaçırlar?” demeklerinden bir şey kanmıram (anlamıyorum). Ondan ötürü ki hansı (hangi)
şehirde, hansı muallim yerlerimiz var ki oraya kaçılsın? Bahın Şamahı’ya, Şeki’ye, Gence’ye, İrevan’a,
Şişe’ye (Şuşa’ya), Nahçivan’a ve hatta Tiflis’e. Acaba
buralarda nice muallimlerimiz vardır? Hâlbuki bu
şehirlerde olan tek tük muallimlerimiz de gene
o kara pul mecmuu olan Bakû’ya kaçırlar. Hatta
Tiflis’in güzel havasını, lâzımlı hizmetini Bakû’nun
istisine (sıcağına), tozuna tercih edirler (ediyorlar).
Çünkü orada hem kara pul çoh, hem de ilerisi var.
Demek ki Bakû’ya kaçanlarımızın bir kısmı sû-i
terbiyeden veya hamiyetsizlikten değil, muallimin
bizde rağbetsizliğinden, hükûmetin zulmünden,
mevâcibin azlığından, ilerisine ümit olmamağından kaçırlar (olmadığından kaçıyorlar).
Men (Ben) mutlak böyle fikr edirem (düşünüyorum). Türk balası, Müslüman oğlu, ekser muallimlerimizin misyoner muallimlerinin iğvâ ve şeytanetine aldanıp milletine hıyanet edeceklerine ümidim
azdır. Arada eksik olmayan bir iki bî-hamiyetin vücudu ise de hesap değil. Hülâsa Gori’deki Müslüman şubesinin özge bir şehre göçürtmekle beraber,
muallimlerin mevâciblerinin artmağına (maaşlarını
artırmaya) da mutlak çalışılmalıdır ki Bakû’ya kaçmağın kabağı (önü) alınsın. “Muallimlerimiz niçin
kentlerden kaçırlar?” şikâyetlerinin ahiri alınsın!
Ümîdvâr
Ömer Faik Numanzade, ilk yazısında öğretmenin, eğitim ve öğretimin önemine örneklerle değinmişti. Yazının ikinci kısmında ise öğretmenlerin
köylerden şehirlere gitmelerinin sebebini açıklamıştır. Ona göre bu kaçışın en büyük sebebi, öğretmenlerin aldıkları maaşların geçinmek için yeterli olmamasıdır. Zaten az olan öğretmenlerin asıl
işlerini bırakıp çalışmak için Bakû’ya gitmelerinin
sebebi, yüksek gelirli iş olduğu anlaşılmaktadır.
Bunun için milletvekillerinin ve hamiyetli insanların bunu önün alması gerektiği de ayrıca vurgulanmıştır. Bugünün Türk Dünyası’nda ve Türkiye’sinde de bu mesele bütün açıklığıyla ortadadır.
22

Duma: Çarlık Rusyası’nda 1905-1917 yılları arasında etkin olan
yasama meclisi.
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Ümîdvârım
1 May 1906/19 Rebîülevvel 1324
[13 Mayıs 1906] İrşad, Sayı: 88
Çok ümîdvârım (ümitliyim) ki birader-i hamiyetperverim Feridun Bey Köçerli’nin meydana
çıhardığı “Muallimler” meselesi diğer min (bin)
bir derdimizin cergesine tullanmaz (sırasına atılmaz). Ümîdvârım ki ikmal etmeye çalıştığımız
noksanların üst perdesine biraz el sürülüp yine
köhne sayağında bırahılmaz (eskisi gibi bırakılmaz). Ümîdvârım ki hakikatin meydana çıhmasına çalışan hamiyetli yazıcılarımız, kadim
âdetimize uyup zorlarını, kalemlerini yalnız güçleri çattıklarını tapdalamağa (yettiklerini ezmeye)
sarf etmezler.
Belî (Evet), etmezler de işin kökünü, bulanan
suyun menbaını ahtararlar (kaynağını araştırırlar).
Menim kanacağıma göre dârülmuallimîndeki
şakirtlerimizin (Benim anlayacağıma göre erkek öğretmen okulundaki öğrencilerimizin) Türkçe bilmemeklerine, malûmat-ı İslâmiyeden bî-haber kalmaklarına, yüreklerinde millet ve vatan muhabbeti olmamağına, bir sözle “Yarımçık” kalmalarına sebep mahz Müslüman muallimlerinin yavaş
deprenişleri değildir. Belki bizlere reva görülen
zülüm, adaletsizliktir. Ve bir de büyük kullukçuların çıhardığı “sirkulyar”lardır (genelgelerdir). Padişahtan sevayi (başka) her keyfi gelenin öz aklınca
çıhardığı hadsiz, sayısız “karârdâd”lardır (kararlardır).
İmdi insafla mülâhaza edek (düşünelim): Bir
yerdeki Müslüman derslerin adedi, Müslüman
muallimlerinin hizmeti ve deprenişleri, mektebin usûl-i talimi zorlu “kanunlar”, karârdâdlar ile
muhasaraya alınıptır (alınmıştır), onu bir iki muallimin bozabilmeği (bozabilmesi) mümkün mü?
Dedik ki cûş-ı hamiyetin o sedd-i İskendere karşı
durdular, bozmaya çalıştılar. Ahirde mağlup oldular. Aşikâr görülen zulüm ve esirliğe tahammül
etmeyi gayret-i millîyelerine sığdıra bilmeyip kulluklarından çıhdılar. Görek (Görelim) reis-i ruhanilerimiz, ayan-ı milletimiz, ziyalı ve kanacaklılarımız (anlayışlılarımız) zerre kadar bir fikre, bir
telâşa düşecekler mi?
Görek muallimlik yerlerini boş bırahıp
hükûmeti mecbur edecekler mi ki muallimlerin hâhişlerini (ricalarını, isteklerini) milletimizin
nef’ine (yararına) hall ve amel etsinler?
Görek millet kaydına “söz” ile kalanlarımız
meydana çıhıp hükûmete bir söz anlatacaklar
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mı ki bizim hukukumuza, insanlığımıza riâyet
edilsin (uyulsun)? Yohsa herkes öz kavmini, öz
dostunu muallimliğe geçirmek için divânhane kapılarında “huliganlık23”taki maharet ve ihlâslarını
sayıp maymunluk mu gösterecekler?
Bu sözlerimden hesap edilmesin ki Gori’deki
muallimlere vekillik edip onlara tarafdâr çıhmak
isteyirem (onlardan yana olmak istiyorum). Ne münasebet! Evvelâ ne olar (onlar) benim vekilliğime
muhtaçtır, ne de ben minlerce evlâd-ı milletin zararını bir iki muallimin hayrında ahtaran (arayan)
hamiyetsizler gibi hain-i millet değilim.
Kastım, bildiğim kadar insaf ve hakikati söylemektir. Reva değildir ki âlim ile cahile, hamiyetli
ile haine tefavüt koyulmasın! Lâyık değildir ki
hükûmetin hamı (hepsi) zulümlerini cemaatin taksirini, yohluk içinde zuhur eden bir nice hamiyetli
muallimlerimizin üstüne tullansın (atılsın)!
İnsaf değildir ki yazıcılarımız dahi umumî
âdetimize tabi olsunlar: Bir çohlarımızın müşavere ve ittifakla yapılabilecek bir işi, bir nice neferin
himmetinden gözlesinler. Niçin cemaate, hamıya
(hepimize) ait olan işimizi ittifak ve cemaat kuvvetiyle görmürük (görmüyoruz)? Niçin koca bir milletin derdini, ihtiyacını bir nice şahsın boynuna yükletmek istiyirek (istiyoruz)? Niçin başa düşmürük
(anlamıyoruz) ki cemaatin ittifak ve kuvvetiyle iş
görmeyi öğrenmediğimizden hukukumuz ayaklar
altında ezilir; ihtiyarımız (tercihlerimiz) elimizden
alınır; mevcudiyet-i millîyemizin üste (üstüne) kara
perdeler çekilir?
Acaba imdiye kadar nice uşak (çocuk) atası ittifak edip dârülmuallimînlerdeki (erkek öğretmen
okullarındaki), gimnaziyalardaki24 (jimnazyumdaki), şehir mekteplerindeki muallimlerimizin ihtiyarsızlıklarından (isteksizliklerinden), ders ohutmaklarından, Müslüman derslerinin azlığından
şikâyet ettiler? Ha (Ne) vakit mekteplerdeki sû-i
terbiyeden (kötü eğitimden) nâ-razı olup hükûmete
müracaat ettiler? Men ki cemaatimizin nâdanlığı,
kör körüne ihlâsını görürem (görüyorum), korhuram (korkuyorum) ki sabah mekteplerde donuz eti
yedirmeyi, kiliseye gidip dua etmeyi, Müslüman
derslerinin ebeden ohunmamağını -su göbelekleri
(mantarları) gibi her gün türeyip artan- sirkulyara
dâhil etseler bizim uşak atalarından (çocuk babalarından) gene ciddî bir itiraz görülmez. Öyle de değil ki birbirlerinin yanında gürlemesinler, ildırım
çahmasınlar (yıldırım çakmasınlar), kışkırtı salmasınlar!
23

24

Huligan (holigan/хулиган): İngilizce ve Rusça kaba ve
edepsizce davranan.
Gimnaziya (гимназия): Latince, Eski Yunanca ve daha çok
sosyal bilimler eğitimi veren orta öğretim kurum, lise.
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Hayır, evvelce bir nice gün berk danışacaklar,
meclisler kuracaklar, barut gibi parlayacaklar.
Ama iki üç gün sonra (el sabru miftâhü’l-ferah)
(sabır ferahlığın anahtarıdır) deyip sû-i idareye (kötü
idareye) lânet ohuyacaklar. Hint tavukları gibi
hırslarını indirip bozulacaklar. Köhne hâllerine
girecekler. Vakit geçtikçe sükûtlaşacaklar... Ama
Allah etsin ki zannımda sehv etmiş olam (yanılmış olayım). Allah etsin ki cemaat beni tekzip ede.
Lâkin baba, cemaat benim bildiğim cemaat ise
kara yazılarım hemîşe ağ (daima ak) görünecektir.
Ne tür görünmesin ki sû-i terbiye daha açığı bizi
Ruslaştırmak usulü yalnız “Gori”de değil. Bahınız: Gence, İrevan, Karabağ, Şeki, Şamahı, Tiflis,
Bakû... ve gayri yerlerdeki mekteplerin usul-i talim ve terbiyelerine! Bahınız, Allah için bahınız ki
bu kadar şehirlerimizin birinde beş on adam, beş
on yüreği yanan var mı ki beş dakika uzaktaki inspektorun (müfettişin) yanına ittifak ile gidip mektebin sû-i terbiyesinden, Müslüman derslerinin
azlığından, evlatlarının Müslümanca hiçbir zad
(şey) bilmediklerinden şikâyet etsinler?
Oktyabr25 17 (17 Ekim) fermanından sonra direktorlar (müdürler), inspektorlar güya biraz insafa geldiler. Müslüman derslerinin artmağını (artmasını), muktedir Müslüman muallimlerinin tayin
olunmağını (olmalarını), Müslüman muallimlerinin mevâcibinin çohalmağını (maaşının artmasını)
“kâğızlara” (kâğıtlara) yazdılar. Gazetelerde, meclislerde ilân ettiler. Hayıf, çok hayıf ki Dikabırdan26 (Aralık’tan) sonra özlerinin de allandıklarını
kandılar (aldandıklarını anladılar), tükürdüklerini
yaladılar. Hatta allandıklarının acısını çıharmak,
ivazını (karşılığını) almak için Oktyabrdan evvelki müsaadeleri de mefâside ettiler, başını kuyruğunu kestiler. Meselâ Tiflis’te birinci gimnaziyadaki (jimnazyumdaki) Müslüman muallimine ve
vaat edilen mevâcib, özgelerinin cebine sohuldu.
“Realnıy”daki27 Müslüman muallimi çıhmağa
mecbur edildi. Âlî ticaret mektebinin (Yüksek ticaret okulunun) muallimine ayda beş manat dohsan üç kapik ihsan buyruldu. Ohunan derslerin
hâlini de siz kıyas ediniz... Özge şehirleri de siz
mülâhaza ediniz...
Ey özgeden (başkasından) imdat gözleyen cemaat! Ey özgeden merhamet uman millet! Siz zannetmeyiniz ki hamıya bir bahılır? Asla, asla! Cemaat
müşaveresini, cemaat ittifakını kanan (anlayan)
taifeye hiç vakit bize edilen reftâr (davranış) gibi
25
26
27

Oktyabr (Октябрь): Rusça Ekim ayı.
Dekabr (Декабрь): Rusça Aralık ayı.
Realnıy: Çarlık Rusya’da olan realnoye uçilişçe (Реальное
училище) adlı ve fen ve matematik ağırlıklı derslerin verildiği
ortaokul.
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muamele edilmez. Onlara asanlıkla (kolaylıkla) iş
geçirilmez (yapılmaz). Budur ki onlar her hâlden
istifade edip mekteplerde millî derslerini, millî
terbiyelerini hayliden hayli artırıblar (artırmışlar).
Herçend (Her ne kadar) Oktyabr fermanının çoğu
Aralığa çıhmadı. Ama cemaat ittifakının kuvvetini bilenler hiç vakit bizim gibi meyus, mağmûm,
mağbûn olmurlar (umutsuz, kederli, aldatılmış olmuyorlar). Ah! Niçin biz bu kadar korhah (korkak),
bu derece hakîr olmuşuh (değersiz olmuşuz)? Ah!
Niçin bu mertebe (derece) bî-gayret, bî-haysiyet
olmuşuh? Ah, niçin bilmek istemirik (istemiyoruz)
ki Allah’ın eli, yani cemaatle beraberdir? Niçin
bilmirik (bilmiyoruz) ki ittifak olan yerde Allah’ın
tevfîk ve inayeti de mutlak olur? Lâzım değil midir bilek (bilelim) ki cemaatin tedbir ve ittifak ile
görülecek bir işin kabağında (önünde) ne inki (şimdiki) mekteplerdeki sû-i terbiye, belki memleketimizdeki sû-i idare bile dayanmaz? Ama, heyhat!
Hani bizde -millet bir yana dursun- öz ciğer parçası, öz nur-ı çeşmi (göz nuru) olan evladının hayrını, hüsn-i terbiyesini hâhiş eden? Of...!
Ne günlere kalmışıh (kalmışız)? Hani bizlerde
insanca evlat, millet ve vatan muhabbeti? Niçin
biz cemaat ittifakında, cemaatle iş görmekte iki kapiğe değmirik (kuruş etmiyoruz)? Neden gözleyirik
(bekliyoruz) ki birçoğumuzun ittifakıyla yapabileceğimiz işi bir nice nefer görsün? Ne tavır mümkündür ki umumî kanun ve karârdâdlar ile sıhılan, ezilen hukuk-ı millîyemizi, başımıza vurulan
kuvvetli yumrukları bir nice muallimimiz defetsin? Lâzım değil midir ki biz de cemaat ittifakını,
cemaat kuvveti kanah (anlayalım) , öz hukukumuzun muhafazasını can u dilden (gönülden) isteyek
(isteyelim). Dahi ha vakit kanacayıh ki ihtiyarımız
(seçme hakkımız) canavarların ağzında oldukça hiçbir nev’-i millî mevcudiyetimizi sahlaya bilmeyeceğiz (koruyamayacağız)? Ümîdvârım ki Duma’ya
gidecek vekillerimiz kanun-ı müsâvata, (sirkulyar)ların kökünden define, mektep ve muallimlerimiz hususuna dikkat buyururlar. Ümîdvârım
ki hamiyetli muallimlerimiz menim (benim) bu
feryadımı mahz yâda salmaktan (getirmekten) ibaret bilip özlerinin bu bâredeki (konudaki) derin ve
esaslı malûmatlarını, mekteplerdeki noksanlarımızın, dertlerimizin dermanını mufassal (ayrıntılı) beyan edip bizleri şekk (kuşku) ve dertten kurtararlar
(kurtarırlar).
Ümîdvâr

lışmıştır. Böylece bu sayıda incelediğimiz bu üç
yazı genel olarak öğretmenlere ve onlarla ilgili sorunlara ayrılmıştır. Öğretmenlerin büyük şehirlere
göçlerinden tutun da onların iyi yetişip yetişemedikleri ve onların yaşadıkları sıkıntılar ele alınmıştır. Bunların yanında kendi sorunlarımız yetmiyormuş gibi Rus yönetiminin yaptıkları ve her türlü
teşebbüse engel olmaları da zorlukların üstesinden
gelmeyi bir kat daha zorlaştırmıştır.
Şu var ki 1905 yılında Çar II. Nikola’nın yayınladığı fermanla kısmî rahatlık oluşmuş ve Rus
meclisi olan Duma açılmıştır. Ömer Faik Bey, işte
bu meclise seçilen Müslüman milletvekillerinden
de büyük çaba ve gayret beklediğini de dile getirmiştir. Ayrıca yazarlardan, hamiyetperver ve toplumun ileri gelenlerinden de bu meselelere eğilmeleri ve bu konularda çaba göstermeleri gerektiğini
ifade etmiştir.
Sonuç olarak bu yazılardan anlıyoruz ki, o dönemde de öğretmenlerin durumuyla eğitim ve öğretim meselesi çok önemli görülüyordu. Bundan
dolayıdır ki bu mesele üzerinde sıkça durulmuş ve
problemin çözümü üzerinde çaba gösterilmiştir.
Nitekim Ömer Faik Bey’in bu yazılarının üzerinden yüz küsur yıl geçmiş olmasına rağmen aynı
konu, günümüzde de yerini korumaktadır. Zira
onun dediği gibi, “Milletin terakkî veya tedennîsi bu
meselenin halline bağlıdır!”

Bu yazıdan anlaşıldığı üzere Ömer Faik, o dönemde basında öğretmenlerle ilgili yazıları takip
ederek bunlara yazılarıyla katkıda bulunmaya ça-
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