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Ömer Faik Numanzade İstanbul’da Fatih med-
resesinde (1882) bir yıl eğitim aldıktan sonra 
medrese eğitimini bitirmeden Darüşşafaka’ya 
geçmiştir (1883). Buradaki eğitimini tamamla-
dıktan sonra da Galata Postahanesi’nde çalışa-
rak (1891) yurt dışından gelen gazete ve dergi-
leri işi gereği okuyarak bunları yakından ince-
leyip değerlendirme fırsatı bulmuştur (Zeyrek 
2006: 282).

Ömer Faik, Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi 
gibi ünlü yazarların yolundan giderek gazeteci-
liği her zaman eğitim ve öğretim ile birlikte dü-
şünmüştür. (Yıldırım-Gökçek 2000: V.).

1891 yılında Darüşşafaka’dan mezun olduk-
tan sonra Galata Postahanesinde bir yıl ça-
lıştıktan sonra II. Abdülhamid’in -kurdurduğu 
okuldan mezun olmasına rağmen- aleyhindeki 
gizli faaliyetlere katıldığı için takip edildiğini an-
layınca memleketine dönmek zorunda kalmıştır. 
1894-1902 yılları arasında Kafkasya bölgesinin 
çeşitli yerlerindeki okullarda öğretmenlik yap-
mış ve okul açma teşebbüsünde bulunmuşsa 
da bu talebi kabul edilmemiştir (Akpınar 1994: 
471).

1883-1914 yılları arasında Bahçesaray’da İs-
mail Gaspıralı tarafından yayımlanan Tercüman 
gazetesi, dönem itibariyle Rusya Müslümanları 
arasında yayımlanan en uzun süreli Türk gaze-
tesi idi. 1 Bu gazete, Balkanlardan Çin’e kadar 
meskûn Türk toplulukları arasında da ilgiyle ta-
kip edilip okunuyordu. Kafkasya’da da ilgiyle ta-
kip edilen gazeteye bu coğrafyanın birçok böl-
gesinden mektup bile gönderiliyordu. Bölgede 
yaşayan aydınlar arasında Tercüman gazetesi-
ne gönüllü muhabirlik yapanlar da vardı.

Ömer Faik’in matbuat hayatı, Tercüman gaze-
tesine Şeki ve Ahıska’dan gönderdiği mektup-

1 Daha fazla bilgi için şu kitaplara bakınız: “İsmail 
Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 1, 2, 3. Neşre Haz.: Yavuz 
Akpınar, İstanbul, Ötüken Yayınevi.

larla başlamıştı. Böylece bölgede olup bitenler 
ve halkın durumuyla ilgili az da olsa bazı bilgile-
re ulaşma fırsatı bulmuş oluyoruz.

İncelediğimiz bir kaynakta (Gurbanov 1992: 
33-34), Ö. Faik’in Tercüman gazetesine gönder-
diği bu mektuplardan haberdar olduk. Bu kay-
nak, çıktığı dönem itibariyle bir ilki teşkil etmesi 
bakımından çok önemlidir. Ancak bu kaynakta 
mektupların okunuşunda ufak tefek bazı hata-
ları tespit ederek bunları tekrar inceleyip de-
ğerlendirme ihtiyacı duyduk. Yalnız söz konusu 
Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi 
Öğretim Üyesi hocam Prof. Dr. Yavuz Akpınar’ın 
Tercüman gazetesi koleksiyonundan gerekli 
sayılırını temin ederek incelemeye koyulduk. 
Bu vesileyle kendisine teşekkürü borç bilirim. 
Ayrıca bu yazıyı yazmam için beni teşvik eden 
Yunus Zeyrek Bey’e de müteşekkirim.

Yazımızda gazetenin orijinal Osmanlıca ve 
Rusça kısımlarıyla bunları Latin harflerine akta-
rarak metin üzerinde yorumda bulunduk. Ayrıca 
bazı kelimelerin yanında da köşeli parantez [] 
içinde günümüz Türkçesini yazmayı uygun gör-
dük.

Numanzade’nin ilk mektubu:

28 Muharrem 1316-5 İyün 1898

 [18 Haziran 1898]

Şeki’den mektup

Bazı şehirlerde usul-i cedit [yeni usul] mektep-
lerindeki şakirdanın ekseri [öğrencilerin çoğu] 
mektepten çıktıktan sonra daha büyük mektep-
lere ya ki [veya] medreselere girmeyip ya ki gi-
remeyip babalarının eski sanatıyla iktifa ediyor-
lar [yetiniyorlar]. Malumat-ı ilmiye ve fenniyeleri 
[ilmi ve fenni bilgisi] az olduğundan ne baba 
sanatlarını terakki ettirebilirler [ilerletebilirler], ne 
de yeni ve müfit [faydalı] bir iş tutabilirler. Bu hal-
ler mülâhaza olunup gayrilere bir numune olmak 
üzere [düşünülüp başkaların örnek olması için] 
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Şeki mektebinde bu yıldan itibaren sanat şubesi 
tesis olunacaktır [açılacaktır].

İptida-yı hâlde şakirtlere [başlangıçta öğrenci-
lere] ipek kurdu ya ki böceği asramak hususta 
amelî ve nazarî [büyütme hususunda teorik ve 
pratik] ders verilecektir. İşbu teşebbüs cenap 
kadı’nın ve cemaatin himmetinden [dönemin 
hâkim ve cemaatinin yardımlarıyla] meydana 
geldiği ileride mektebimizde sıbyana [çocukla-
ra] birkaç türlü iş gösterileceğine kefildir.

Muallim Numanzade

Bu mektuptan Numanzade’nin o yıllarda Şe-
ki’deki usul-i cedit mektebinde öğretmenlik 
yaptığı anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi okuldan 
mezun olan öğrenciler ne baba mesleklerini 
devam ettirebiliyorlar ne de eğitimlerine devam 
edebiliyorlar. Bunun sebebi de ilmî ve fennî bil-
gilerinin az olmasındandır. Bu yüzden de Şe-
ki’deki okulda o dönemde kadı’nın yani hâkimin 
ve milletin yardımlarıyla sanat şubesi açılıp öğ-
rencilere hem pratik hem de teorik dersler veri-
lecektir.

Günümüzde bile gençlerimiz herhangi bir 
meslek sahibi olmadıktan sonra bir yere varma-
ları mümkün olmadığı tecrübelerle sabittir. Bu 
yüzden de mümkün olduğu kadar ilmimizi artı-
rıp çeşitli meslek sahibi olmamız elzemdir.

Numanzade’nin ikinci mektubu:
18 Ramazan 1317 -7 Yanvar 1900
[20 Ocak 1900]
Ahıska’dan mektup
(İdareye)
Cenap muharrir [Sayın Yazar],

Cemaatimiz çok rahattır. Ne yeni mektebimiz 
var, ne de eski! Cemaatimiz merhametlidir. Sa-
nat mektebinin bir hayli harcını çekip [mektebin 
birçok masrafını karşılayıp] Ermeni, Yahudi ve 
Gürcü etfalini [çocuklarını] meccanen okutturur 
[parasız okutuyorlar]. Cemaatimiz kanaatlidir. 
Öküz ve eşek işlerinden gayrilere bakmazlar 
[öküz ve eşek işinden başka iş yapmazlar]. Bu 
sebeple uyezdlerimizde [ilçelerimizde] bir Müs-
lüman demircisi, yemenicisi [ayakkabıcısı] bu-
lunmaz. Ama küçük bir köyde, mesela Azğur’da, 
Müslümanların parasıyla geçinen beş büyük 
meyhane, altı kahvehane vardır. Bu hesapça kırk 
bin cana bir usul-i cedit mektebi düştüğü hâlde 
yiğirmi eve bir meyhane ile iki kahve isabet edi-
yor. Maarifimiz [bilgimiz] de o derecedir ki dört 
saat uzak olan (Gori Darülmuallimini’nde) [Gori 
Öğretmen Okulunda] bizden ancak bir Müslü-
man var.

Cemaate rehber olacak devletlilerimiz [zen-
ginlerimiz], beylerimiz az değildir. Hayf ki maa-
rife [ne yazık ki bilgiye], millete olan himmetleri 
[yardımları] pek azdır. Bu sebepten camilerimiz 
viran, mekteplerimiz perişan, hâlimiz yamandır 
[kötüdür].

Ö. Numanzade

Tercüman 

Allah ıslah eylesin. İnsanların da say [emek] 
ve gayreti lâzımdır. Mahallin uleması [bölgenin 
âlimleri] kahvehanelere gidik olmuş gibi gün 
boyu tavla oynamadan ise özlerinin [kendileri-
nin] ve cemaatin tahsil [eğitim] ve terbiyesine 
himmet etseler [yardım etseler] gayretin ipti-
dasından addolunup ıslaha mübaşeret olmuş 
[gayretin başlangıcı olup iyileştirmeye girişmiş] 
olurdu.

Ömer Faik bu mektubunda kendisine has 
olan açık, sert, kinayeli, fakat sade ve anlaşılır 
bir dille (Akpınar 1994: 471) Ahıska ve Ahıska-
lıların o günkü vaziyetini izah ediyor. Herhalde 
birisine ders vermek için o dönemin durumunu 
bundan daha iyi, anlaşılır ve etkili bir dille ifade 
etmek mümkün değildi.

Mektuptan da anlaşıldığı gibi halk o kadar    
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rahat ki ne yakındaki öğretmen okuluna öğren-
ci gönderiyor ne de bir meslek sahibi olmak 
istiyor. O dönemlerde Müslümanların çoğunda 
görülen atalet ve bir şeyle ilgilenmeme Ahıskalı-
larda da mevcuttur.

Kırk bin kişiye bir okul düştüğü halde yiğirmi 
eve bir meyhane ve iki kahvehane isabet edi-
yormuş. Üstelik bunlar Müslümanların parasıyla 
işletiliyormuş!

Ahıskalıların ileri gelen ve zenginlerinin sayısı 
hatırı sayılır olduğu halde bunların millete fayda-
sı da ne yazık ki azmış. Bu yüzden de camileri 

yıkık, mektepleri perişan ve halleri de kötüymüş.

Yazının altında da Tercüman gazetesi idaresi 
durumla ilgili bir yorumda bulunarak bu kötü 
duruma bir çare de sunuyor. İşbu yazıya göre 
de insanlar biraz daha emek ve gayret sarf et-
meleri gerekiyor. Bölgenin âlimleri de gün boyu 
tavla oynama yerine milletin eğitim ve öğreti-
miyle ilgilenseler hem milletin ilerlemesinde te-
mel taşı teşkil etmiş olurlar hem de iyileştirmeye 
de girişmiş olurlarmış.

Bundan da anlaşılacağı gibi bizler her daim 
çeşitli bilgileri öğrenmek ve hatta öğretmek 
mecburiyetindeyiz. İleri milletlerden ibret al-
malıyız. Zira ilerlemek, yükselmek, söz sahibi 
olmak, hatırı sayılır olmak için ilme değer ver-
mekten başka yol yok. Aradan geçen onca 
süreye rağmen aradaki farkın ve o dönemdeki 
geri kalmışlığın ne kadar giderildiğini de siz aziz 
okuyuculara bırakıyoruz.

Kaynakça:

1. İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri, 1, 2, 3. Neşre Hazır-
layan: Yavuz Akpınar, İstanbul, Ötüken Yayınevi.

2. İrfan Murat Yıldırım-Fazıl Gökçek (Hazırlayanlar). 
Kafkasya’dan İstanbul’a Hatıralar, Ömer Faik Numan-
zade, Akademi Kitabevi, İzmir, 2000, s. V, 34.

3. Ömer Faik Numanzade Seçme Eserleri, Yayına hazırla-
yan, Prof. Dr. Şamil Gurbanov, Yazıcı, Bakû, 1992, s. 33-34.

4. Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Azeri Edebiyatı Araştırmaları, 
Dergâh Yayınları, İstanbul, 1994, s. 471.

5. Yunus Zeyrek, Ahıska Araştırmaları, Kozan Ofset, An-
kara, 2006, s. 282, 283, 284-286.

 http://adam.az/index.php?option=com_sobi2&
sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=1376&Itemid=53 
(03.05.2013)

6. www.ahiska.org.tr

15YAZ 2013

Bizim AHISKA


