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XIX. yüzyılın sonunda Çar-
lık Rusya’sı sınırlarını doğu-
da Japonya, batıda Almanya 
İmparatorluğu’na kadar geniş-
letti. Kadim Türk yurdu olan Al-
tay ve çevresiyle Orta Asya’daki 
Türk yurtları da Rus idaresine 
geçti. Kafkasya’da Azerbaycan 
Hanlıklarının hüküm sürdüğü 
topraklar daha XIX. yüzyılın ba-
şında işgal edildi. Bilindiği gibi 
1828’de vuku bulan Osmanlı-Rus 
Savaşı’ndan sonra imzalanan 
Edirne Antlaşması’yla Ahıska ve 
çevresi Rusya’ya bırakıldı. Buna 
1877-78 Osmanlı-Rus savaşıyla Kars, Ardahan 
ve Batum da eklendi. Böylece Türk toprakların-
da 1552 yılında Korkunç İvan’ın Kazan’ı zapt 
etmesiyle başlayan istilâ, XIX. yüzyılın sonla-
rında Çin sınırından Osmanlı Devleti sınırlarına 
kadar olan Türk ülkelerinin ele geçirilmesiyle 
en üst sınırına dayandı.

Rus yönetimine geçen bu topraklarda za-
manla Ruslar kendi idarelerini kurarak bölgede 
etkin olarak sömürge sistemlerini tatbik ettiler. 
Ayrıca o zamana kadar hüküm süren Türk dev-
letlerinde eski ihtişamlı dönemlerden uzak bir 
hayat yaşanmaya başladı. Neticede ilmî, içtimaî 
ve iktisadî vb. alanlarda gerileme kaçınılmaz oldu.

Bir yandan öz benliğini, kimliğini, dilini vs. 
unutmadan yeni gelişmelere açık birçok aydın 
yetişti; diğer taraftan aydınlar kendi halkına 
yararlı olma yollarını aramaya koyuldular. Bu 
aydınlara örnek olarak Kazan Tatarlarında Ab-
dünnasır Kursavî, Şehabeddin Mercanî, Kayyum 
Nasırî, Fatih Kerimî, Abdürreşit İbrahim, Rızaeddin 
Fahreddin, Alimcan Barudî, Musa Carullah Bigi, 
Ayaz İshakî, Yusuf Akçura; Kırım Tatarlarından 
İsmail Gaspıralı, Hasan Sabri Ayvazof, Özbek 
Türklerinden Çolpan, Abdurrauf Fıtrat, Alimcan 
İbrahimov, Behbudî; Kazak Türklerinden Çokan 
Velihan, Ibıray Altınsarin, Abay, Ahmet Baytursun, 

Alihan Bökeyhan; Azerbaycan 
Türklerinden Feridun Bey Köçerli, 
Mirza Feth Ali Ahundzade, Gani-
zade Sultan Mecid, Hasan Bey Me-
likzade Zerdabî, Hacı Zeynelabidin 
Tagiyef, Mehmet Emin Resulzade, 
Hüseyinzade Ali Bey, Ali Merdan 
Topçubaşı, Nasip Bey Yusufbey-
li, Hüseyin Cavid, Sabir; Ahıska 
Türklerinden Şeyhzade Efendi-
zadeler ve Ömer Faik Numanzade 
gibi aydınların yanı sıra isimleri-
ni zikretmediğim yüzlerce aydın 
vardır.

Bunlardan kimi gazete ve dergi yayımlaya-
rak, kimi okul açarak, ders vererek, kimi maddî 
imkânlarıyla, kimi de yazarlık vs. alanlarda bü-
yük çaba sarf ederek milletlerinin gelişmesine 
katkıda bulunmuşlardır.

İsmail Gaspıralı’nın (1851-1914), 
Bahçesaray’da çıkarmaya başladığı Tercüman 
gazetesi (1883), kısa sürede Türklerin yaşadı-
ğı birçok yerde ilgiyle takip edilmiştir. Bu ga-
zete zamanla Çin sınırları içerisinde bulunan 
Kaşgar’dan Balkanlara kadar olan bölgede geniş 
okur kitlesi edinmiştir. 1883-1914 yılları arasın-
da İsmail Bey Gaspıralı idaresinde çıkan gazete, 
Gaspıralı’nın vefatından sonra da (1914-1917) 
oğul ve kızları ve Hasan Sabri Ayvazof tarafın-
dan yayın hayatına devam etmiştir (Akpınar 
2005: 15-72).

Rusya Müslümanları üzerinde çok büyük 
etkiye sahip olan Tercüman gazetesi, Türklerin 
kesintisiz çıkardığı en uzun süreli yayın organı-
dır. Bunda İsmail Gaspıralı’nın etkisi ve çabası 
şüphesiz çok büyüktür. Çünkü Gaspıralı, o dö-
nemde toplumda gördüğü birtakım eksiklikleri 
gazete vasıtasıyla insanlara iletmeye çalışmış 
ve bir dereceye kadar da başarılı olmuştur. Ek-
sikliklerin en başında da eğitimsizlik, millî dil, 
millî kimlik vb. konular gelmiştir. Birçok böl-
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gede yaşayan Tercüman okurları, 
muhabirlik yaparak gazeteye haber, 
yazı vs. göndermiştir. Bunlardan 
biri de Ömer Faik Numanzade’dir.

Ömer Faik Numanzade, eğiti-
mini İstanbul’da Darüşşafaka’da 
tamamladıktan sonra Galata 
Postahanesi’nde çalışmıştır. Bura-
da idarenin yazıları Fransızcaydı ve 
onun görevi Avrupa’dan gelen evra-
kı kabul etmekti. Avrupa’dan mek-
tup ve pek çok gazete-dergi de geliyordu. Bu-
rada çalışmanın kendisi için en büyük faydası, 
Avrupa matbuatını tanımak olmuştur. Ö. Faik, 
Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi gibi ünlü yazar-
ların yolundan giderek gazeteciliği her zaman 
eğitim ve öğretimle birlikte düşünmüştür (Yıl-
dırım-Gökçek 2000: V, 34).

İstanbul’dan memleketine döndükten sonra 
1894-1902 yılları arasında bölgenin çeşitli yerle-
rindeki okullarda öğretmenlik yapmıştır. Hatta 
okul açma teşebbüsünde de bulunmuş, fakat 
onun bu talebi reddedilmiştir. (Akpınar 1994: 
471). 1896’da okul açma girişimleri sonuçsuz 
kalınca, Tiflis’e gidip gazete çıkarmaya çalışmış, 
bu teşebbüsünde de başarılı olamamıştır (Beşik-
çioğlu 2008: XXIII).

Kısacası Ömer Faik okul ve gazete vasıtasıyla 
halkın iyi eğitim alması ve daha bilinçli olmaları 
gerektiğini daha yirmi yaşlarında idrak etmiştir 
ve bu konularda elinden geleni yapmıştır.

Ömer Faik’in yazı tecrübesi, Tercüman ga-
zetesine 1898 yılında Şeki ve 1900 yılında 
Ahıska’dan gönderdiği mektuplarla başlamış-
tır. Bu iki mektubu bir önceki yazımızda ince-
leyip değerlendirmiştik.1 Bu yazımızda da yine 
Tercüman gazetesinde yayımlanan diğer bir ya-
zısı üzerinde duracağız.

Tercüman gazetesinin 1915 yılında yayım-
lanan 153 ve 154. sayılarında Numanzade’nin 
Aşk ve Muhabbet başlıklı bir yazısı yer almak-
tadır (Özkaya 2009: 201). Ancak bu metin ilkin 
Bakû’da çıkan 2 İyül 1915 tarihli İkbal2 gazete-
1. Bizim Ahıska dergisi, S. 31, Yaz 2013. 
2. Bakû’da 1912-1915 yılları arasında Orucov kardeşlerinin 

matbaasında yayımlanmış bir Türk gazetesidir. 1915-

sinin 57. sayısından (Gurbanov 1992: 228-230) 
aynen iktibas edilerek 8 ve 9 İyül 1915 tarihli 
Tercüman gazetesinin 153 ve 154. sayılarda ya-
yımlanmıştır. Ayrıca Ömer Faik’in yazısının ya-
nında Yeni İkbal gazetesinin yazıyla ilgili değer-
lendirmesi de yayımlanmıştır.

Bilindiği gibi 1905 yılında vuku bulan ihtilâl 
neticesinde Rusya’da nispeten bir serbestlik 
başlamış ve kısmî bir rahatlama olmuştur. Özel-
likle basın yayındaki serbestlik döneminde Rus-
ya Müslümanları yeni gazete ve dergiler çıkar-
mış, hatta kongreler düzenlemişlerdir. Rusya’da 
yapılan seçimlere Müslümanlar da katılmış ve 
Duma’ya milletvekilleri göndermişlerdir. 

1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın patlak ver-
mesiyle Rusya Müslümanları arasında var olan 
içtimaî bir takım değişiklikler daha belirgin 
olarak ortaya çıkmıştır. Dil, eğitim, basın gibi 
alanlarda bazı yenilikler görülse de istenilen 
seviyede olmamıştır. İşte savaş şartlarında bile 
Numanzade bu gibi meseleler üzerine bir yazı 
kaleme almıştır. Bu yazı Tercüman’da şöyle yer 
almıştır:

Aşk ve Muhabbet

8 Ramazan 1333/8 İyül 1915 
[20 Temmuz 1915] Sayı: 153

Bakûlü İkbal refikimizde muhterem muhar-
rirlerimizden Ömer Faik kardaşımızın yukarı-
daki serlevha [başlık] ile güzel bir makalesini 
okuduk. Ehemmiyetine binaen aynen gazetemi-
ze naklediyoruz. Faik Efendi makalesine şöyle 
bir mukaddime ile başlıyor:

1917 yılları arasında Yeni İkbal adıyla yayına devam 
etmiştir. 1917 yılından sonra da Açık Söz gazetesi ile 
birleşmiştir (Aşırlı 2009: 99).

Kırım - Bahçesaray’da çıkan Tercüman gazetesi

Bizim AHISKA

21SONBAHAR 2013



“Hürmetli okuyucular, belki:

-Ne aşk ne muhabbet vaktidir. Kıyametler 
kopuyor, âlem birbirine geçiyor, milletler can 
çekişiyor, biz şimdi de aşk ve muhabbet ile oy-
nayacağız?... 

Diyecekler. Doğru hem pek doğru. Aşk ve 
muhabbet yalnız şairlerin malı değildir. Aşk ve 
muhabbet iki isteği birbirine yakınlaştırdığı gibi 
her arzu ile maksudu da yekdiğerine kavuşturur.

Aşk ve muhabbet, varlık ve diriliğin birer di-
reğidir.

Muhabbet, her diriliğin anahtarı, her derdin 
devasıdır. Muhabbet, medeniyetin anası, ciha-
nın hâkimidir. Dünyada hiçbir müşkül iş yok-
tur ki muhabbet onu meydana getirmesin… 
Yalnız her iş için başta muhabbet olmalıdır ve 
muhabbetin güçlüsü de ilim hevesi, millet mu-
habbeti, vatan aşkı, medenî istiklâl arzusudur. 
Bunlar, insanı idare eden bu kuvvetler oldu mu, 
ilerisini düşünmeyiniz, bunlar sayesinde her is-
tenilen şey vücuda gelir.

İnsan bir şeyi yürekten istesin, yürekten ilim 
ve tedbir ile çalışsın, yürekten muhabbet bağla-
sın da o şey meydana gelmesin, ben buna inan-
mam. İnanmam ki muhabbetle can kıyılan yer-
de dünyalar ele geçmesin.

İşitiyoruz ki bir Japonyalı, denizde yüzen 
korkulu bir düşman minasını (torpil) [mayın] 
patlatıp öz vücuduyla beraber darmadağın edi-
yor.

İşitiyoruz ki bir adam “vatan” uğurunda 
düşman kalesinin barut ambarını ateşleyip ken-
disiyle beraber havaya savuruyor.

Evet, muhabbet neler ettirmez, neler yaptırmaz.

Diline olan muhabbet de kelimedir ki Rusya 
tebaası iki Polyak’ı [Polonyalı, Lehli], iki Finni’yi 
[Finli] öldürsek de Rusça konuşmaz.

Acaba Polyak, Rusça, Nemsece [Almanca] 
bilmiyor mu? Belki Fransızca da bilir. Lâkin 
hepsinden ziyade öz dilini seviyor, öz dilinin 
âşıkıdır. Polyak biliyor ki bir milletin yaşaması 
diliyledir. Dil yokluğu millet yokluğudur.

Bugün Polşa [Polonya, Lehistan] her ne olur-
sa olsun, mademki Polyak [Leh]  dili vardır, 
Polşa dahi olacaktır…

*

Sevgili okuyucularım! Milletlerin kan ve ate-
şin içinde çalkandığı böyle bir hengâmede “dil” 
meselesiyle vakit geçirdiğime bakıp beni ayıp-
lamayın… Ben görüyorum ki bizi o kan ve ateş 
denizinden kurtarmak isteyenlerin çoğu başka-
ların dil ve âdetleri esiridirler. Bunlar bu esir-
likleriyle beraber bizi de esirlikten kurtarmak, 
yalancı pehlivanlığında bulunmak istiyorlar.

Belki dersiniz ki:

“Dil”in “milletperverlik”e ne dahli var? Bir 
kişi Türkçe bildiği hâlde kasıtla danışmaz [ko-
nuşmaz]. Ama, yüreğinden milletperver olur…

Böyle ikiyüzlülüğe inananlar belki olabilir. 
Lâkin ben zannetmem ki dilini sevmeyen mille-
ti sevsin! Çünkü dil milletin tek nişanıdır; millet 
sevgisinin birinci alâmetidir…

Dilini sevmeyenin yüreğinde milletperverlik 
duygusu aramak, isti ottan [biberden] bal tadı 
gözlemeye benzer.

Millî dilinde danışmak istemeyenin, mil-
letperverlikten dem vurması yalancının yeni 
modasından başka bir şey değildir. Bana öyle 

İsmail Bey Gaspıralı.
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geliyor ki öz dili, öz edebiyatı olmayan millet, 
öz varlığından danışmaya [konuşmaya] utan-
mamalıdır.

Türk dili nasıl olsa öz dilimizdir. Hem de di-
limiz, dünyadaki asan [kolay] ve güzel dillerin 
biridir. Türk dili, asanlığı sebebindendir ki bazı 
milletlerin arasında umumî dil gibidir. Bir Rum 
bir Ermeni’nin Türkçeden başka dil ile konuş-
tuklarını görmezsiniz.

Hâlbuki bizim bazı ağa ve efendiler, dilimi-
zin çetinliğini, (fakirliğini) bahane edip evde 
aile ve çocuklarıyla da özge [başka] dil ile da-
nışmak [konuşmak] hıyanetinde bulunurlar.

Tiflis’te beş tane ziyalı [aydın] “?” bir araya 
geldikde [geldiklerinde] öz dilleriyle danıştıkla-
rını göremezsiniz. Buranın konaklarında da, yı-
ğıncaklarında [meclislerinde] da millî dil, millî 
âdet, millî sofra, millî sadelik bulamazsınız. 
Hele hanımlar… “Kalü belâ”dan beri millî dile 
düşmandırlar.3 Bunların adları başka, dilleri 
başka, âdetleri başka, dilekleri başka, terbiyeleri 
başka, gelecekleri başka, muhabbetleri başka!

Bilmiyorum, bunların millîlikten payları ne-
dir? Bilmiyorum, bu gidişle nereye gidiyoruz?

*

Ben burada “dil”in gerek dirilik ve medeni-
yet, gerek siyaset âlemlerinde ne işler gördüğü-
nü ve ne derece ehemmiyeti olduğunu sayacak 
değilim.

Kars’ta binlerce kardaşlarımızın hâlâ: “Bir 
lokma etmek [ekmek]!” feryadı kesilmediği bir 
vakitte böyle dil meseleleriyle gün geçirmek el-
bette iyi görünmez.

Ne edeyim ki bizi millet muhabbetinden geri 
koyan sebeplerin biri de dilimizdir. Daha doğ-
rusu dilsizliğimizdir. Açık dil ile geniş edebiya-
tımız olmamasıdır.

(Ahiri [sonu] var)
3. “Evet! Sen bizim rabbimizsin!” Âdemoğullarının, 

ezelde yani ruhlar âleminde, “(Ben) sizin Rabbiniz 
değil miyim?” sorusuna “ ” yani “Evet! Sen 
bizim rabbimizsin!” cevabını vermeleri (Kur’ân: Araf 
Suresi/172). Ancak burada kadınların eskiden beri millî 
dile düşman olmalarına teşbih ediliyor. 

Aşk ve Muhabbet

9 Ramazan 1333 / 9 İyül 1915 
[21 Temmuz 1915] Sayı: 154

(Dünkü nüshadan mâbad [devam] ve sonu)

Bugün, bu yazımlarımla hatırlara getirmek 
istiyorum ki milletimizi sevmek için iptidâ 
[önce] dilimizi sevmeliyiz, hem öyle bir aşk ve 
muhabbetle sevmeliyiz ki ona hiçbir şey engel 
olabilmesin!

Muhabbetlerimizin en üst katına dil muhab-
betini çıkarmalıyız. Dilimizi sevmek hepimizin 
en birinci ve mukaddes borcu olmalıdır.

Dinin kuvvetine, doğruluğuna nasıl iman 
ediyorsak, dilimizin kudsîliğine de öylece bel-
ki daha ziyade iman etmeliyiz… İşin müşkülü 
[zoru] bu i’tikad ve imanı bir kere başa yerleş-
tirmektedir [kafaya koymadadır]. Bu iman bir 
kere bizde yer tuttu mu, daha yol vermeyin ve 
demeyin ki: “Bu devletli [zengin] hanımıdır, bu 
advakatdır [avukat], bu injinerdir [mühendis]… 
Bırakınız, başka dil ile danışırlarsa danışsınlar 
[konuşurlarsa konuşsunlar]…”

Bundan sonra da öz millî idarelerimiz demek 
olan cemiyetlerin de başka dil ile konuşmalarına 
razı olmayalım.

A canım, biz öz Türklüğümüzü bilmesek, öz 
dilimizi beğenmesek, öz özümüzün hürmetini 
saklamasak [kendimize saygı duymazsak], özü-
müze ümitli olmasak bize kim hürmet edecek 
ve ne için etsinler? Hiç düşünmüyoruz ki biz 
kendi kendimizi istemedikde başkaların[ın] bizi 
istemelerini ummak deliliktir.

Şaşıyorum: Ufak bir millet, hiç yokken özünü 
büyütüyor, özünü aziz tutuyor. Öz varlığını her 
yol ile de olsa başkalara bildiriyor; öz ihtirâmını 
saklıyor. Özünü saydırıyor.

Ama biz? Büsbütün aksine: En çok özümüzü 
özümüz beğenmiyoruz. Öz elimizle özümüze 
mezar kazıyoruz.

70-80 milyonluk büyük bir kuvvet, evveli 
hem de çok evveli eski bir millet olduğumuzu 
ya unutmuşuz, ya ki [veya] bilmiyoruz!
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Niçin güzel, tatlı dilimizi beğenmiyoruz?

Niçin bu güzel öz dilimizi yaymaya can ba-
şıyla çalışmıyoruz?

Yok, yok böyle olmaz, artık el verir, biz de 
özümüzü, öz kadrimizi bilelim. Bilelim, anlaya-
lım da Muhammedleri Mişa, İskenderleri Saşa, 
Kerimleri Kirüş, Gülsümleri Gulya, Leylaları 
Lilya/Lyülya, Fatmaları Fatyalara çevirmekten 
utanalım, yerin dibine geçelim…

Sözlerim doğru ise, gelin birleşelim! Dil 
muhabbetini millet muhabbetinin başlangıcı 
bilelim! Dilimize en derin bir aşk ve muhab-
betle sarılalım! Bunun hatırını hiçbir hatıra da 
koşmayalım [dâhil etmeyelim]. Milletimizi öz 
diliyle, öz adıyla söyleşmeye çağıralım… Millet 
düşüncesini yine millî dil ile yüreklere yerleş-
tirelim. Arada olacak incinmelere, küsmelere 
kulak asmayalım… Becerdiğimiz [elden geldi-
ği] kadar hepimiz bu düşüncenin ilerlemesine, 
yayılmasına çalışalım, çabalayalım.

Bilmek ve bildirmek gerektir ki bizim dirliği-
miz milletimizin dirliğine, milletin dirliği dili-
mizin dirilik ve varlığına bağlıdır.

Anlayalım ve anlatalım ki çocuklarının ad-
ları Mişa, Katya, Lyülya koyanlarda, balalarına 
[yavrularına] Türkçe öğretmeyenlerde, zevce 
ve çocuklarıyla Türkçe danışmayanlarda millî 
muhabbet olabilmez [olamaz]!

Umarım ki yüreğinde azıcık millet duygu-
su olan benimle fikirdaş [aynı fikirde] olup bu 
uğurda hatıra, engele bakmayıp çalışır. Çünkü 
bu çalışmak millete olan aşk ve muhabbetin en 
birinci nişanıdır.

Bugün milletini tanıyanların, milletine aşk 
ve muhabbet bağlayıp çalışanların ne keramet-
ler, ne mucizeler, ne fedakârlıklar eyledikleri-
ni, hamdolsun, her dakika işitip durmaktayız. 
Daha ne diyeyim…”

*

Yeni İkbal refikimiz, Faik Efendi’nin şu maka-
lesini derc ettikten [yayımladıktan] sonra kendi 
tarafından da şöyle bir mütalâada [değerlendir-
mede] bulunuyor, diyor ki:

Muhterem Ömer Faik Efendi’nin bura-
da “Aşk ve Muhabbet” namlarıyla zikrettiği 
hasâise [özelliklere] medenî milletler “millî vic-
dan”, “millî gaye” adını vermişlerdir. Yaptıkla-
rı harikalar da işte yalnız bu iki amelin sâika-i 
muciznümâsıyla [mucize gösteren sebeple] 
vukua [meydana] gelir. Bir millette “vicdan-ı 
millî” doğmasa bu vicdan “gaye-i hayal-i millî” 
[millî gaye hayali]  ile beslenmese, o milletin 
anasırı [unsurları] arasında “ilim hevesi, millet 
muhabbeti, vatan aşkı, medenî istikbal arzusu” 
ve daha kim bilir ne kadar bu gibi evsaf [vasıf-
lar, özellikler] kabil [mümkün] değil, olamaz. 
Bizde ise mezkûr [zikredilen] iki amelin doğ-
masını değil, henüz kendimizin “Kim?” oldu-
ğunu (bilmek demiyoruz!) öğrenmek lüzumu 
anlaşılamamış!...

İptida [önce] bu anlaşılmadan ve sonradan 
şu amiller doğmadan milletimizin vücudu si-
masız, (likasız (Безличный [yüzsüz]), haya-
tı ruhsuz, efkârı [fikirleri] renksiz ve bütün 
maneviyâtı mânasız kalacak ve şu kadar boş-
lukları yalnız saymak ile bitmek bilmez hasâis-i 
menfiye [olumsuz özelliklere] (dünyada ne 
kadar pislik varsa onlar) dolduracaktır ki za-
ten bugün bütün hayatımızın bunlarla dolmuş 
olduğu meydandadır. Bugünkü mahşer netice-
sinde “âlem-i evham” [korku dünyası] siyase-
ten ne gibi şekil alırsa alsın, beka-yı millet [mil-
letin varlığı] için maddeten medeniyet-i müs-
bete (iktisat, maarif; sanayi ve ümran [san’at ve 
medeniyet] bâblarında [konularında] bir mev-
ki) iktisâp edip [kazanıp], ma’nen de bunları 
istifade “vicdan-ı millî, fikir ve gaye-i millîye” 
mebdeleri ihdas etmek [başlangıç noktaları 
oluşturmak] lüzûmuna kanaat getirebilmese, 
bu âlemin hakikî hayat bulması mutasavver 
değildir [tasavvur edilemez]. Maddî ve manevî 
avâmil-i ırkiye [soy etkenleri], millî medeniyet 
ve saire. Öze yine kökleşmeyen bir hayat, neşv 
ü nema, inkişâf ve beka bulamaz [büyüme, ge-
lişme gösteremez ve kalıcı olamaz].

Bunun için ihyâ-i millet [milleti yaşatma] ar-
zusunda olanlar, hazırki [şimdiki] vukuat [olay-
lar] geçtikten sonra mutlaka vücudumuzun si-
masını aceleye, hayatımızın ruhunu helâk [yok] 
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etmeye, fikrimize mûin [yardımcı] bir şekil ve 
renk vermeye velhasıl maneviyatımızın manası 
nerede olduğunu öğrenmeye borçlu olacaktırlar 
ki neticede bunların umumundan bir “vicdan” 
vücuda gelsin. Yoksa yalnız menfaatimizi say-
mak ve onların karşısında muattal [atıl/tembel] 
kalıp feryat etmek, derde derman vermeyecek 
ve bu menfaati bitirmeye çok ve belki bilakis 
[aksine] daha ziyade artmasına beis [zarar] ola-
bilecektir. Millî vicdan nedir? Heyhat! Beli, biz 
değil, merhum İsmail Beğ Gasprinskiy bile otuz 
sene zarfında ancak 5-10 kişiye anlatabildi mi, 
acaba? Biz bugün bu kadar olduğunu göstere-
miyoruz...

---0---

Görüldüğü gibi Ömer Faik yazısında aşk ve 
muhabbetin kısa bir tanımını yaptıktan sonra bu 
kavramlardan ne anladığını ve bu kavramların 
insanlar nezdinde ne çağrıştırması gerektiğini 
ayrıntılı bir şekilde açıklıyor.

Yazıdan anlaşıldığı üzere Türkler arasında 
ilimsizlik hastalığı devam ettiği gibi millet sev-
gisi, vatan aşkı, çağdaş istiklâl arzusu istenilen 
seviyede değildir. Bunları diğer milletlerin kah-
ramanlıklarıyla örneklendirerek bahsi Türklere 
getiriyor ve yapılması gereken birtakım işleri 
güzel bir şekilde izah ediyor. Meselâ iki Polon-
yalının başka dilleri bilmelerine rağmen kendi 
aralarında kendi dillerini konuşmalarından 
bahsederek dil var olduğu sürece devletin dahi 
var olacağını belirtmektedir. Milletin var olması 
için dilin var olması gerekir.

Ömer Faik, Türklerin Türkçe bildikleri hâlde 
Türkçe konuşmamalarını milliyetperverlikle 
bağdaşmayacağını ve millet sevgisinin birin-
ci alâmetinin dil olduğunu söylüyor. Ayrıca 
Türklerde dile olan bakışları en ince ayrıntısına 
kadar izah ederek durumun vahametini ortaya 
koyuyor. Meselâ bazı ailelerin, bilhassa “ağa ve 
efendi” takımının, yani eşrafın, evlerinde çocuk-
larıyla kendi dilinde konuşmamalarından yakı-
nıyor ve bu durumu hıyanet olarak görüyor.

Yazının ikinci kısmında Ömer Faik önceki 
yazıda da bahsettiği dil meselesiyle ilgili birta-

kım problemlerin çarelerine işaret ediyor. Bun-
lar arasında bilhassa yabancı isimlere özenmeye 
dikkati çekiyor.

Yazının sonunda Tercüman gazetesi, Ömer 
Faik’in yazısının altında Yeni İkbal gazetesinin 
yazıyla ilgili değerlendirmesini de naklederek 
okuyucularına sunmaktadır. Bu değerlendirme-
de Ömer Faik’in görüşlerini, “millî vicdan” ve 
“millî gaye” adlarıyla isimlendirmektedir. Bun-
lar olmayınca bir milletin var olmasının müm-
kün olamayacağına işaret edilmektedir.

Sonuç olarak Ömer Faik Numanzade, o dö-
nemdeki sıkıntılı ve savaş yıllarına rağmen mil-
letin kültürel meseleleriyle yakından ilgileniyor 
ve bunlara çareler gösteriyor. Bu yazı dikkatle 
incelenirse, burada dile getirilen problemlerin 
günümüz toplumunda da mevcut olduğu gö-
rülür. Acaba günümüzde “kim?” olduğumuzu 
öğrenebilmiş miyiz? Bunun için yazılanları ak-
lıselim bir şekilde değerlendirerek bunlara bir 
kere daha kafa yormamız elzemdir.
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