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Türk dünyasının fikrî uyanışına önderlik eden İs-
mail Gaspıralı (1851-1914), fırsat ve imkân buldukça 
Türk-İslâm coğrafyasını hem yakından tanıyabilmek 
hem de düşüncelerini daha geniş bir çevreye yayabil-
mek için sık sık seyahatlere çıkmıştır. Bu yazıda onun 
Kafkasya’daki bir seyahatinden söz edeceğiz.

İsmail Bey’in öğrenciliğinde ve gençlik yıllarında 
Rusya ve Avrupa’nın birçok yerlerinde bulunduğu-
nu, 1874’te Fransa’dan dönerken kuzeydoğu Afrika 
ve Mısır yoluyla İstanbul’a geldiğini biliyoruz. 1875’te 
Kırım’a döndükten sonra da seyahatlerine devam eder. 
Bu bağlamda birkaç kere Kafkasya ve Azerbaycan’ı da 
ziyaret etmiştir. Kafkasya seyahatlerine geçmeden 
önce onun düşünce ve faaliyetlerinden kısaca söz et-
mek yararlı olacaktır. 

İsmail Gaspıralı, Rusya Müslümanları-Türkleri 
arasında modernleşme hareketlerini hızlandırmak, 
bu işi belli bir plan ve çerçeve dahilinde yapmak ge-
rektiğine inanıyordu. Bu işte gazete ve eğitimin hayatî 
derecede önemli olduğunu çok iyi anlamıştı. Bir mat-
baa kurmak (1881) ve gazete çıkartmakla işe başladı 
(1883). Bir yıl geçmeden eğitim meselesine de el attı 
“Savtî metotla” (fonetik usulle) okuma-yazma öğreti-
len usul-i cedit mektebi açtı (1884), ilk ders kitapları-
nı yazmaya başladı.

Rus hükûmetinden gazete çıkarmak için bir müd-
det izin alamaz; ama, her biri birkaç sayfadan ibaret 
ve birbirinin devamı olan küçük “süreli yayınlar” 
çıkarmayı başarır: Tonguç (1881. Bunun 1. baskı-
sı Bahçesaray’da, 2. baskısı Tiflis’te yapılmıştır.) ve 
Şafak’ı (Tiflis, Ağustos, 1882) çıkartarak basın ve ya-
yın faaliyetini başlatır. 

Tonguç ve Şafak’ı Tiflis’te Azerbaycan basın haya-
tının öncülerinden olan, Ziya, Ziya-yı Kafkasiye, Keş-
kül gibi süreli yayınları neşreden Sait ve Celal Ünsiza-
delerin matbaasında bastırmıştır. İsmail Bey’in daha 
Bahçesaray Belediye Reisi iken 1878’de Ziya gazete-
sinde bir mektubunun yayımlandığını, dolayısıyla 
Ünsizade kardeşlerle ilişkisinin olduğunu biliyoruz. 
Acaba 1881’de Tonguç’u ve 1882’de Şafak’ı bastırırken 
Tiflis’e gitmiş miydi? Bunu bilemiyoruz. Belki de sa-
dece bu “süreli” yayınların metnini Ünsizade kardeş-
lere gönderdi, onlar da Tiflis Rus sansüründen izin 
alarak bunları bastılar. Gerçek her ne olursa olsun, 
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onun Ünsizade kardeşlerle en azından 1878’den itiba-
ren irtibatta olduğu ve onlarla alakasını daha sonra da 
sürdürdüğü anlaşılıyor. Nitekim 1883’te Tercüman’ı 
çıkarmaya başladıktan sonra, Ünsizade kardeşlerin 
süreli yayınları ve faaliyetleri hakkında her fırsat bul-
dukça gazetesinde malûmât verir, onların yaptığı işi 
takdirle anar. Diğer yandan Kafkasya’da (Azerbaycan 
başta olmak üzere) bir hayli okuyucusu olduğu, bu 
bölgeden Tercüman’a gönderilen mektuplardan anla-
şılmaktadır.

İsmail Bey 1883’ten sonra gazetesini tanıtıp ona 
abone temin etmek, aynı zamanda değişik yerlerdeki 
Türk topluluklarını daha yakından tanımak amacıy-
la seyahatlere çıkar, demiştik. Bildiğimiz kadarıyla 
Kafkasya’ya, Tiflis’e ilk seyahati 11 Ağustos 1886’dadır. 
Bu seyahatinde şehrin ileri gelenlerini bir yere davet 
edip onlarla görüşmüştür. Rus yönetimi izin versin ve 
boş yere kuşkulanmasın diye bu toplantıyı “edebiyat 
meclisi” olarak adlandırır. Din âlimlerinden, devlet 
memurlarından, tüccarlardan ve soylulardan 50-60 
kişinin katıldığı bu toplantıda çeşitli sosyal ve kültürel 
meseleler üzerinde konuşulduğunu kendisi Tercüman 
gazetesinde yayımladığı Meclis-i Edebî adlı yazısında 
açıklar. Tiflis’te Rusça yayımlanan Kavkaz gazetesi de 
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bu toplantı hakkında bir haber yayımlamıştır. İsma-
il Bey, bu haber yazısını da çevirerek Tercüman’da 
Meclis-i Edebî yazısının sonuna ekler.

Gaspıralı’nın aynı yıl içinde, 8 Kasım 1886’da tek-
rar Kafkasya’ya gittiği dikkatimizi çekiyor. Bu sefer 
Tiflis’in dışındaki şehirleri de ziyaret etme imkânı bu-
lur. Bu seyahatinde gördüğü Batum, Ahıska, Ahalke-
lek, Tiflis, Şeki, Şamahı (Şirvan)’dan kısaca söz eder. 

Kısaca söz eder, ama bu şehirlerin genel durumla-
rını ana hatlarıyla, gerçekçi bir şekilde tasvir ettiğini 
görürüz. Kafkasya’da Ermeni ve Gürcülerin, Müslü-
manlardan daha ileri, gelişmiş bir hayata sahip olma-
larını ibretle göz önüne serer. Müslümanların eğitime 
yeteri kadar önem vermemelerini, geri kalmalarının 
başlıca sebebi olarak görür. Müslümanların-Türklerin 
içinde bulunduğu kötü durumdan Rus siyasetinin bü-
yük ölçüde payı olduğunu elbette bilir, ama bunu Rus 
sansürü yüzünden söyleyemez. Şehirlerin perişan 
olmasının sebepleri arasında Türkiye’ye göç etmenin 
olduğunu da söylemesi dikkati çeker. O, birçok yazı-
sında Kırım Türklerinin de Türkiye’ye göç etmelerini 
engellemeye çalışmıştır.

Rusların belli bir siyaset dahilinde yaptıkları teh-
cirleri (sürgünleri) bir yana bırakırsak, hangi sebep-
lerle olursa olsun, Türkiye’ye göç etmenin Kafkasya 
ve Kırım’ın önemli bölgelerini Türk yurdu olmadan 
çıkardığı, günümüzde artık inkâr olunamaz bir ger-
çektir. 

Küçük bir müşahede de olsa, Türk dünyasının ile-
ri gelen önderlerinden biri olan İsmail Gaspıralı’nın 
Kafkasya seyahatinin bir kısmını; dergimizin oku-
yucularına ulaştırmanın yararlı olacağını düşündük. 
Onu da belirtelim ki Ahıska ve Ahalkelekle ilgili  “Za-
kafkazya Boyu” adlı yazısı, Tercüman gazetesinde 
“Seyyah” imzasıyla neşretmiştir.

İsmail Bey’in seyahatlerinin tamamı, hazırlamış 
olduğumuz “İsmail Gaspıralı; Seçilmiş Eserleri: 3, 
Dil-Edebiyat-Seyahat Yazıları” (İstanbul, Ötüken Ya-
yınevi, 2008) adlı kitapta toplanmış bulunmaktadır. 
Konuya ilgi duyanlar bu eserde daha geniş bilgi bu-
labilirler. 

Metinde, günümüzde bilinmesi zor olan bazı keli-
me ve ifadeler, tarafımızdan parantez içinde açıklan-
mıştır. Buradaki metinler sözü edilen kitaptan alın-
mıştır. 

Meclis-i Edebîye1

Tiflis İslâmlarını münasip bir mahalle davet edip 
cümlesi ile mülâkat (hepsiyle görüşme) şerefine nail 
olmak için İyul 30’da2 (11 Ağustos’ta) Kafkasya’nın 
Zıraat Cemiyeti hanesinde “Meclis-i Edebiye” içtima’ı 
(edebî bir toplantı) tertip etmiş idik. 

İşbu mecliste maarif, matbuât3 ve bazı mesail-i 
maişiye (yaşamla ilgili meseleler) hakkında ifadât 
ve mülâhaza (konuşmalar, fikir alış verişi) olundu-
ğu sırada ulemadan (din âlimlerinden), zadegândan 
(soylulardan), tüccardan ve devlet memurlarından 
elli-altmış kadar maarifperverân ve kadirdân (bilgi-
nin ve eğitimin değerini bilen kimseler) bulunup biz 
âcizlerini mesrur buyurmuşlar (sevindirmişler) idi. 
İşbu meclisten ötürü Tiflis’te Rusça4 neşrolunan Kaf-
kaz nam umumî gazetesinde görüldüğü madde (gö-
rülen yazı) budur:

“İyul 30’da Çarşanba günü Tiflis’te mukim (otu-
ran) İslâmları cem’edip Tercüman nam gazetenin 
muharriri (yazarı) İsmail Beyefendi meclis-i edebiye 
tertip ettiler. Ayrıca bir bölmeye toplaşıp bu meclise 
bazı İslâm hanımları dahi icabet buyurmuşlar idi.

Hürmetlü mübaşir (işe öncülük eden; İsmail Bey) 
müzakereyi açmazdan evvel meclise hitaben irat ettiği 
nutkunda (yaptığı konuşmasında) bir dereceye kadar 
itikadât-ı siyasiyesini beyan buyurdu (siyasî inançla-
rını, düşüncelerini açıkladı).

Rusya devletine on milyondan ziyade ehl-i İslâm 
tâbi olduğu sırada (olduğundan dolayı) diyanet ve 
kavmiyet nazarından (din ve soy bakımından) has 
Ruslardan son, Rusya ülkesinde birinci millet olduk-
larını ifade ederek Rusların İslâm hakkında hüsn-i 
muamelesi (iyi davranışı) ve adaletleri ve buna kar-
şılık İslâmların dahi yurt ve devlete sadakatlerinden 
bahsetti.

Nutkundan son ilân olunmuş maddeler üzere hay-
li ifadât ve mülahazât buyurup ahirine (konuşup dü-
şüncelerini açıklayıp sonuna) geldikte erbab-ı mec-
lis (toplantıdakiler) bir can gibi el urup (alkışlayıp) 
ibraz-ı aferin ettikten son (beğendiklerini bildirdik-
ten sonra) birer birer İsmail Bey’in yanına barıp ifa-yı 
teşekkürde bulundular.

Biz dahi öz tarafımızdan ilân ederiz ki İsmail 
Bey’in bu gibi meclisler ve gazetesi ile maarife hiz-
meti, şayan-ı tahsin ve aferindir (takdire değerdir)”. 
(Kafkaz, Numara: 202)

Kafkasya’da Üç Beş Gün5

Sabah erte uyandığım vakit parahod (vapur) Ba-
tum iskelesinde idi. Şehre bir göz attığım ile az vakitte 
acele acele bina olunmuş ve tazermiş (yenilenmiş) bir 
mahal olduğunu gördüm. Güzel ve mükemmel bina-
lar sırasında osalca (fena, kötü) olanları göze çarpıyor 
idi. Yalıdan (sahilden) içeri Osmanlı zamanından kal-
mış ağaç yurtlar (evler) ve eskilikten kapkara olmuş 
iki ağaç minare görünüyor idi. Cedit (yeni) ve boya-
lanmış ağarmış binalar arasında kapkara ağaç mina-
reler yaraşmıyor. Bunları tazretmeye (yenilemeye), 
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güzel bir şekle koymaya, Batum İslâmları çare bulmu-
yorlar mı suali hatırıma geldi?

Parahodtan şehre tüştüm (vapurdan şehre indim), 
her şeyden ziyade bu taraf İslâmlarını görüp aşina ol-
maya murat ettiğimden (tanışmak istediğimden) he-
men vakit kaçırmayıp pazarlara, kahvelere çıktım.

Zakafkasya İdare-i Ruhanîsi’nden (Kafkas Ötesi 
Din İşleri Dairesi’nden) ayrıca olarak Batum’un öz 
müftüsü ve kadısı bardır.

Şehrin cami-i şerifleri lâzımınca evkafa 
malik oldukları sırada (şehir camilerinin 
yeterince evkaf geliri olmasına rağmen) pe-
rişan hâllerine bir kat daha teessüf olunu-
yor. Topladığımız malûmâta göre camilerin 
irâdı (geliri), huddamdan maada (cami 
hizmetlilerinden başka) tamire dahi yeter 
derecede imiş.

Son muharebeden (savaştan) beri bu şe-
hir, Rusya hükmüne geçmesi ile iş küş (güç) 
ve ticaret birden bire terakki edip (ilerleyip) 
toprakların kıymeti bire yüz artıp, hesapsız 
davaların zuhuruna sebep olmuş. Şöyle ki 
mahallin hükûmeti, bu davaların hüsn-i ta-
rik ile (güzel bir şekilde) [hâlledilmesi için]6 
yeterince çok zahmet çekeceği şüphesizdir.

Nizamen yasalmış (kanuna uygun ola-
rak düzenlenmiş) Osmanlı senetleri ve 
kâğıtlarını Rusya hükûmeti kabul ettiği sı-
rada (için) mülk davaları az olmak lâzım geldiği hâlde 
çok olmuş. Hâlbuki zaman-ı Osmanî’de hayli mülk-
darlar (Osmanlı yönetimi zamanında birçok mülk sa-
hipleri) hazine bergisinden (vergisinden) mal kaçırıp 
toprakları olduğundan eksik ve kem (az) göstermiş-
ler.

Şehir Rusya’ya geçip toprağın arşını bir altın (kızıl) 
olmasıyla mülkdarlar, cümle (bütün) toprağa sahiplik 
etmek murat edince, kâğıtlarında ve senetlerinde gös-
terildiğinden maadası (başkası) şehir idaresine alına-
cağı anlaşılıp davalara yol bermiş (dava açılmasına 
sebep olmuş). Osmanlı hazinesinden bir kuruş yani 
beş kapik kaçırıp şimdi bir kuruşa bir altın kaybeden 
hayli adamlar ile görüştüm. 

Rusya nizamına, Rus diline aşina olan İslâm, hiç 
yok derecede olduğundan davasını ne gûne köçür-
mek gerek olduğunu (davasını ne şekilde açmak, yü-
rütmek gerektiğini) bilmeyip hakkını kaybedenler de 
çok olduğu işaret olunmalıdır.

Zakafkazya Boyu7

Geçen avgustta Kafkaz’ın bazı yerlerini gezdim. 
Gördüğüm yerlerin ahvalini muhtasaran (durumunu 
kısaca) yazıyorum:

Batum:
Kafkaz’ın oñ (sağ) gözü Bakû ise, sol gözü olan bu 

şehir, hayli terakki etmiş (gelişmiş); lâkin, asıl yerlileri 
olan Müslümanlar marifet, zanaat terakkisinden he-
men hiç istifade edemedikleri hâlde, hamallıkta, kah-
vecilikte, gayretsizlikte özge milletleri geçmişlerdir. 
Asar-ı atika ve nefiseden (güzel ve eski eserlerden) 
sayılan camilerinin etrafı açık; mektep-medreseden 
ise nişane yok. Hükûmet mektepleri Ermeni, Gürcü 
evlâdıyla dolu, Müslümanlardan ise nispeten yok de-

mek. Batum için, Rusça-Müslümanca okutmak üzere 
bir usul-i cedit mektebinin vücudu vacip hükmünde-
dir (bir yeni usul okulun olması mutlaka gereklidir). 
Rus-Gürcü mektebinden olsun, ibret alınmalıdır. 
Müslümanların arasında garip bir âdet var: icabât ve 
ülfet-i kadimeye (ihtiyaçlar ve eski alışkanlıklara) al-
danarak Müslümanca ve Rusçadan artık hâlâ Gürcü 
diline ehemmiyet verilir; hizmet edilir. Özge dil bil-
mek ayıp değil, vaciptir; lâkin, özge dilin bilip de öz 
dilin, edebiyatını bilmemek ayıp, hem büyük ayıptır. 
Civar Batum köylerinin meşelerinde, yaylalarında, 
bahçelerinde hayli istifade kapıları var: Ne fayda ki 
ahali, ilimsizlikten, bîhaber (habersiz) ve açtır.

Ahıska ve Ahalkelek:
Eski, küçük mektepler çok. Digoz8 köyünde, ce-

nap Şakir Bey’in ve cemaatin himmet ve muaveneti 
ile (yardımıyla) meydana gelmiş büyük bir med-
rese mevcut. Usul-i tedris (öğretim usulü), edilen 
fedakârlığa9 mukabil değil. Ümit var ki zamanın, 
hâlin istediğine, icabına göz ederler (dikkat eder-
ler) de medreselerin ıslahı, yeni mekteplerin küşadı 
(açılması) çok geriye bırakılmaz. Ahıska’da bir Cuma 
mescidi var. Dışarı büyük kapısı çamurla, mal tersiy-
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le sıvanmış! Azgur köyünün mescitleri ise inanılsın, 
ahırdan daha harap. Yanı başlarındaki Yahudi, Gürcü 
kiliselerinin mükemmeliyetinden ibret alacak gözler 
kör olmuş. Bu şehirler büyüklerinin, medeniyet yo-
lunda hiçbir eserleri yok. Ancak merhum Feyzullah 
Bey’in haremi Ziynet Hanım 15 bin ruble masrafla 
Harcem10 köyünde gayet güzel bir mescitle etrafında 
birer mektep, medrese bina ettirmiş ki tahsin, teşek-
kür11 etmek şayandır. Buralarda pek çok nüfus hicrete 
(göçe) hazırlanıyor. Yalnız burada değil. Aktaş, Kuba 
uyezdilerinde (kazalarında) de hayli hazırlananlar var. 
Çok avulları (köyleri) perişan eden hicret sebeplerini 
anlamak için muhacir (göçmen) olacakların ekseriy-
le görüştüm. En kuvvetli sebepler: Yersizlik, maişette 
darlık, harcın (verginin) çok görülmesidir.

Bir sözle söylense; fukaralıktır. Arada, herçend 
(her ne kadar) bazı cahilâne, bîhaberane (cahilce, bil-
gisizce) sözler de varsa da inanılsın, bunlar hep birer 
bahanedir. Hicretin kuvvetli sebeplerinden biri de 
cehalettir. Kafkaz köyleri, umumiyetle cehalet der-
yasında yüzüyor. Müslümanlar hâlâ eski usul zana-
at ve ticaretle maişet ediyorlar; hâlbuki komşuları, 
hemşehrîleri bulunan Yahudilerin, Ermenilerin, Gür-
cülerin nispeten gözleri açılmış. Usul-i cedidin hayrı-
nı, faydasını anlamışlar. Bunlar gafil vatandaşlarının 
ticaretini, zanaatını, medar-ı maişetlerini (geçim vası-
talarını) ellerine geçirdikten başka, yerlerini de yavaş 
yavaş zaptediyorlar. Müslümanlar, herçend işlerden 
(her ne kadar iş işten) geçip, açlık duyulduktan sonra 
akılları başlarına toplanıyorsa da artık hicretten kolay 
bir iş bulamıyorlar.

Tiflis:
Burada hayli ziyalı, malûmâtlı Müslümanlar var-

dır; sözlerine, tasavvurlarına bakılsa, insanın aldana-
cağı geliyor. Hâlbuki ortada ilimlerinin hiçbir amelleri 
(işleri), eserleri yok. Tiflis’e medrese-i ruhaniye (dinî 
öğretim yapan okul), cemiyet-i hayriye (hayır cemi-
yeti) binaları çoktan lâzımdır. Mevcut iki mektepten 
hakkıyla istifade edilmiyor. İşler, hizmetler hep dilde; 
en büyük marifet bu! Tiflis’in hâline teessüfle beraber, 
buradaki himmetli zevâttan (şahıslardan) ileride yine 
büyük işler beklenilir.

Şeki:
Ahalisi umumiyle çalışkan, maarife heveslidir-

ler. Yeni usulde bir hayli ipek zavotları (fabrikaları), 
tezgâhları var. Ehl-i Tesennî (Sünnîler) ve Şiaların, 
birlikte usul-i cedit mekteplerini açtıkları12 ve ticarete 
olan rağbetlerini şayan-ı numune (örnek göstermeğe 
değer) gördüm. Barekallah (aferin), Şekililer! Cenab-ı 
Hak, istikbalde mutlak mükâfatınızı verecektir. Mev-
cut 4 usul-i cedit mektebinde hayli şakirt (öğrenci) 
var. Tahsil ve devamları pek güzel tedbir ile yoluna 

konulmuş, hem Rusça okuluyor (Rusça da okunu-
yor). Sebep olan erbab-ı hamiyetten Allah razı olsun. 
Mevcut 9-10 medresenin ancak 2-3’ü açıktır. Him-
metli Şekililerden ümit edilir ki sahipsiz, muavenetsiz 
(yardımsız) kalmış medreselerin ıslâhına, tecdidine 
(yenilenmesine) çalışırlar. Vücutları (var olmaları) 
bir şehir için elzem (çok gerekli) olan zıraat, zanaat, 
inas13 (kız) mektepleriyle cemiyet-i hayriye tesisi de 
çok geriye bırakılmaz.

Şirvan:14

Bu ulema ve şuara (âlimler ve şairler) ocağında, 
imdi agraz-ı şeytaniye (şeytanî niyetler), taassub-ı 
cahilâne (cahilce tutuculuk) dumanları tütüyor. 
Kafkaz’ın hiçbir yerinde görmediğim fena bir âdete, 
hamiyetsizliğe burada rast geldim: Cemaat, iki-üç 
partiya olmuş! Birinin bina ettiği yahut edeceği bina-
yı marifeti, öbürü kökünden yıkmak istiyor. Hatta biri 
mescide giderse, diğeri kaçıyor! Hulâsa, bir hâl var ki 
ne Müslümanlığa yaraşır ne de insaniyete. Medeniyet 
eseri olarak 1 usul-i cedit mektepleri var. Usul-i ted-
ris, tahsil pek güzel; lâkin, kadrini bilmeyip cemaatin 
elinde çocuk oyuncağı hükmünde kalmış. Bu şehrin 
yalnız mektebi değil, işleri, umumiyetle perişan ve 
şayan-ı teessüftür. 

Seyyah

*	 İzmir	-	Ege	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Öğretim	Üyesi
1	 10	Agust	1886/26	Zilkade	1303,	Sayı:	37.
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3	 Metinde	 
4	 Metinde	yanlış	olarak	“Rumca”.
5	 26	Oktyabr	1886	/	11	Sefer	1304,	Sayı:	44,	s.	2.
6	 Cümlede	bozukluk	var,	köşeli	parantez	içindeki	kısım	tarafı-

mızdan	eklendi.
7	 23	Dekabr	1901/25	Ramazan	1319,	Sayı:	47,	s.	187-188.	

Bu	yıla	ait	Tercüman	sayılarına	ilk	sayıdan	sonuncuya	kadar	
zincirleme	sayfa	numarası	verilmiştir.

8	 Metinde	           (Editörün Notu:	Burada	Digoz	olarak	geçen	
yer	Duğur’dur.	Posof	ilçe	merkezinin	adı	Duğur,	Rus	harita-
larında	 Digur	 olarak	 geçer.	 Gaspıralı’nın	 Cenap	 Şakir	 Bey	
dediği	 şahıs	 da,	 o	 zamanki	 Posof	Beyi	 Şakir	 Beydir.	 Onun	
oğlu	olan	son	Posof	Beyi	Ahmet,	Millî	Mücadelede	Gürcü	ta-
raftarlığı	 gösterdiğinden	Teşkilât-ı	Mahsusa	mensupları	 ta-
rafından	öldürülmüştür.	Y.	Zeyrek,	Posof’un	Çizgileri,	s.	24,	
115-118).

9	 Metinde		
10	 Metinde		
11	 Metinde	“teşekküre”.
12	 Metinde	“açıldıkları”.
13	 Metinde		
14	 Şirvan,	bölgenin	genel	adıdır.	Gaspıralı	bu	bölgenin	merkezi	

olan	Şamahı’dan	söz	ediyor.

Ksaca söz eder, ama bu ehirlerin genel durumlarn ana hatlaryla, gerçekçi bir 
ekilde tasvir etti ini görürüz. Kafkasya’da Ermeni ve Gürcülerin, Müslümanlardan daha ileri, 

geli mi  bir hayata sahip olmalarn ibretle göz önüne serer. Müslümanlarn e itime yeteri 
kadar önem vermemelerini, geri kalmalarnn ba lca sebebi olarak görür. Müslümanlarn-
Türklerin içinde bulundu u kötü durumdan Rus siyasetinin büyük ölçüde pay oldu unu 
elbette bilir, ama bunu Rus sansürü yüzünden söyleyemez. ehirlerin peri an olmasnn 
sebepleri arasnda Türkiye’ye göç etmenin oldu unu da söylemesi dikkati çeker. O, birçok 
yazsnda Krm Türklerinin de Türkiye’ye göç etmelerini engellemeye çal m tr. 

Ruslarn belli bir siyaset dahilinde yaptklar tehcirleri (sürgünleri) bir yana brakrsak, 
hangi sebeplerle olursa olsun, Türkiye’ye göç etmenin Kafkasya ve Krm’n önemli 
bölgelerini Türk yurdu olmadan çkard , günümüzde artk inkâr olunamaz bir gerçektir.  

Küçük bir mü ahede de olsa, Türk dünyasnn ileri gelen önderlerinden biri olan 
smail Gaspral’nn Kafkasya seyahatinin bir ksmn; dergimizin okuyucularna ula trmann 

yararl olaca n dü ündük. Onu da belirtelim ki Ahska ve Ahalkelekle ilgili  “Zakafkazya 
Boyu” adl yazs, Tercüman gazetesinde “Seyyah” imzasyla ne retmi tir. 

smail Bey’in seyahatlerinin tamam, hazrlam  oldu umuz “ smail Gaspral; 
Seçilmi  Eserleri: 3, Dil-Edebiyat-Seyahat Yazlar” ( stanbul, Ötüken Yaynevi, 2008) adl 
kitapta toplanm  bulunmaktadr. Konuya ilgi duyanlar bu eserde daha geni  bilgi bulabilirler.  

Metinde, günümüzde bilinmesi zor olan baz kelime ve ifadeler, tarafmzdan parantez 
içinde açklanm tr. Buradaki metinler sözü edilen kitaptan alnm tr.  

 
Meclis-i Edebîye1 

Tiflis slâmlarn münasip bir mahalle davet edip cümlesi ile mülâkat (hepsiyle 
görü me) erefine nail olmak için yul 30’da2 (11 A ustos’ta) Kafkasya'nn Zraat Cemiyeti 
hanesinde “Meclis-i Edebiye” içtima’ (edebî bir toplant) tertip etmi  idik.  

bu mecliste maarif, matbuât3 ve baz mesail-i mai iye (ya amla ilgili meseleler) 
hakknda ifadât ve mülâhaza (konu malar, fikir al  veri i) olundu u srada ulemadan (din 
âlimlerinden), zadegândan (soylulardan), tüccardan ve devlet memurlarndan elli-altm  kadar 
maarifperverân ve kadirdân (bilginin ve e itimin de erini bilen kimseler) bulunup biz 
âcizlerini mesrur buyurmu lar (sevindirmi ler) idi. bu meclisten ötürü Tiflis'te Rusça4 
ne rolunan Kafkaz nam umumî gazetesinde görüldü ü madde (görülen yaz) budur: 

“ yul 30’da Çar anba günü Tiflis'te mukim (oturan) slâmlar cem'edip Tercüman nam 
gazetenin muharriri (yazar) smail Beyefendi meclis-i edebiye tertip ettiler. Ayrca bir bölmeye 
topla p bu meclise baz slâm hanmlar dahi icabet buyurmu lar idi. 

Hürmetlü müba ir (i e öncülük eden; smail Bey) müzakereyi açmazdan evvel meclise hitaben 
irat etti i nutkunda (yapt  konu masnda) bir dereceye kadar itikadât- siyasiyesini beyan buyurdu 
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Rusya devletine on milyondan ziyade ehl-i slâm tâbi oldu u srada (oldu undan dolay) 
diyanet ve kavmiyet nazarndan (din ve soy bakmndan) has Ruslardan son, Rusya ülkesinde birinci 
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(alk layp) ibraz- aferin ettikten son (be endiklerini bildirdikten sonra) birer birer smail Bey'in 
yanna barp ifa-y te ekkürde bulundular. 

Biz dahi öz tarafmzdan ilân ederiz ki smail Bey'in bu gibi meclisler ve gazetesi ile maarife 
hizmeti, ayan- tahsin ve aferindir (takdire de erdir)”. (Kafkaz, Numara: 202) 

                                                           
1 10 Agust 1886/26 Zilkade 1303, Say: 37. 
2 Bu tarih Julian takvimine göredir. 
3 Metinde   .  
4 Metinde yanl  olarak “Rumca”. 

geçmi lerdir. Asar- atika ve nefiseden (güzel ve eski eserlerden) saylan camilerinin etraf 
açk; mektep-medreseden ise ni ane yok. Hükûmet mektepleri Ermeni, Gürcü evlâdyla dolu, 
Müslümanlardan ise nispeten yok demek. Batum için, Rusça-Müslümanca okutmak üzere bir 
usul-i cedit mektebinin vücudu vacip hükmündedir (bir yeni usul okulun olmas mutlaka 
gereklidir). Rus-Gürcü mektebinden olsun, ibret alnmaldr. Müslümanlarn arasnda garip bir 
âdet var: icabât ve ülfet-i kadimeye (ihtiyaçlar ve eski al kanlklara) aldanarak Müslümanca 
ve Rusçadan artk hâlâ Gürcü diline ehemmiyet verilir; hizmet edilir. Özge dil bilmek ayp 
de il, vaciptir; lâkin, özge dilin bilip de öz dilin, edebiyatn bilmemek ayp, hem büyük 
ayptr. Civar Batum köylerinin me elerinde, yaylalarnda, bahçelerinde hayli istifade kaplar 
var: Ne fayda ki ahali, ilimsizlikten, bîhaber (habersiz) ve açtr. 

Ahska ve Ahalkelek: 
Eski, küçük mektepler çok. Digoz8 köyünde, cenap akir Bey’in ve cemaatin himmet 

ve muaveneti ile (yardmyla) meydana gelmi  büyük bir medrese mevcut. Usul-i tedris 
(ö retim usulü), edilen fedakârl a9 mukabil de il. Ümit var ki zamann, hâlin istedi ine, 
icabna göz ederler (dikkat ederler) de medreselerin slah, yeni mekteplerin kü ad (açlmas) 
çok geriye braklmaz. Ahska’da bir Cuma mescidi var. D ar büyük kaps çamurla, mal 
tersiyle svanm ! Azgur köyünün mescitleri ise inanlsn, ahrdan daha harap. Yan 
ba larndaki Yahudi, Gürcü kiliselerinin mükemmeliyetinden ibret alacak gözler kör olmu . 
Bu ehirler büyüklerinin, medeniyet yolunda hiçbir eserleri yok. Ancak merhum Feyzullah 
Bey’in haremi Ziynet Hanm 15 bin ruble masrafla Harcem10 köyünde gayet güzel bir 
mescitle etrafnda birer mektep, medrese bina ettirmi  ki tahsin, te ekkür11 etmek ayandr. 
Buralarda pek çok nüfus hicrete (göçe) hazrlanyor. Yalnz burada de il. Akta , Kuba 
uyezdilerinde (kazalarnda) de hayli hazrlananlar var. Çok avullar (köyleri) peri an eden 
hicret sebeplerini anlamak için muhacir (göçmen) olacaklarn ekseriyle görü tüm. En kuvvetli 
sebepler: Yersizlik, mai ette darlk, harcn (verginin) çok görülmesidir. 

Bir sözle söylense; fukaralktr. Arada, herçend (her ne kadar) baz cahilâne, 
bîhaberane (cahilce, bilgisizce) sözler de varsa da inanlsn, bunlar hep birer bahanedir. 
Hicretin kuvvetli sebeplerinden biri de cehalettir. Kafkaz köyleri, umumiyetle cehalet 
deryasnda yüzüyor. Müslümanlar hâlâ eski usul zanaat ve ticaretle mai et ediyorlar; hâlbuki 
kom ular, hem ehrîleri bulunan Yahudilerin, Ermenilerin, Gürcülerin nispeten gözleri 
açlm . Usul-i cedidin hayrn, faydasn anlam lar. Bunlar gafil vatanda larnn ticaretini, 
zanaatn, medar- mai etlerini (geçim vastalarn) ellerine geçirdikten ba ka, yerlerini de 
yava  yava  zaptediyorlar. Müslümanlar, herçend i lerden (her ne kadar i  i ten) geçip, açlk 
duyulduktan sonra akllar ba larna toplanyorsa da artk hicretten kolay bir i  bulamyorlar. 

Tiflis: 
Burada hayli ziyal, malûmâtl Müslümanlar vardr; sözlerine, tasavvurlarna baklsa, 

insann aldanaca  geliyor. Hâlbuki ortada ilimlerinin hiçbir amelleri (i leri), eserleri yok. 
Tiflis’e medrese-i ruhaniye (dinî ö retim yapan okul), cemiyet-i hayriye (hayr cemiyeti) 
binalar çoktan lâzmdr. Mevcut iki mektepten hakkyla istifade edilmiyor. ler, hizmetler 
hep dilde; en büyük marifet bu! Tiflis’in hâline teessüfle beraber, buradaki himmetli zevâttan 
( ahslardan) ileride yine büyük i ler beklenilir. 

eki: 
Ahalisi umumiyle çal kan, maarife heveslidirler. Yeni usulde bir hayli ipek zavotlar 

(fabrikalar), tezgâhlar var. Ehl-i Tesennî (Sünnîler) ve ialarn, birlikte usul-i cedit 
                                                           

8 Metinde   . (Editörün Notu: Burada Digoz olarak geçen yer Du ur’dur. Posof ilçe merkezinin ad 
Du ur, Rus haritalarnda Digur olarak geçer. Cenap akir Bey dedi i ahs da, o zamanki Posof Beyi akir 
Beydir. Onun o lu olan son Posof Beyi Ahmet, Millî Mücadelede Gürcü taraftarl  gösterdi inden 
Te kilât- Mahsusa mensuplar tarafndan öldürülmü tür. Y. Zeyrek, Posof’un Çizgileri, s. 24, 115-118). 

9 Metinde    .  
10 Metinde     . 
11 Metinde “te ekküre”. 
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Beydir. Onun o lu olan son Posof Beyi Ahmet, Millî Mücadelede Gürcü taraftarl  gösterdi inden 
Te kilât- Mahsusa mensuplar tarafndan öldürülmü tür. Y. Zeyrek, Posof’un Çizgileri, s. 24, 115-118). 

9 Metinde    .  
10 Metinde     . 
11 Metinde “te ekküre”. 

mekteplerini açtklar12 ve ticarete olan ra betlerini ayan- numune (örnek gösterme e de er) 
gördüm. Barekallah (aferin), ekililer! Cenab- Hak, istikbalde mutlak mükâfatnz 
verecektir. Mevcut 4 usul-i cedit mektebinde hayli akirt (ö renci) var. Tahsil ve devamlar 
pek güzel tedbir ile yoluna konulmu , hem Rusça okuluyor (Rusça da okunuyor). Sebep olan 
erbab- hamiyetten Allah raz olsun. Mevcut 9-10 medresenin ancak 2-3’ü açktr. Himmetli 

ekililerden ümit edilir ki sahipsiz, muavenetsiz (yardmsz) kalm  medreselerin slâhna, 
tecdidine (yenilenmesine) çal rlar. Vücutlar (var olmalar) bir ehir için elzem (çok gerekli) 
olan zraat, zanaat, inas13 (kz) mektepleriyle cemiyet-i hayriye tesisi de çok geriye 
braklmaz. 

irvan:14 
Bu ulema ve uara (âlimler ve airler) oca nda, imdi agraz- eytaniye ( eytanî 

niyetler), taassub- cahilâne (cahilce tutuculuk) dumanlar tütüyor. Kafkaz’n hiçbir yerinde 
görmedi im fena bir âdete, hamiyetsizli e burada rast geldim: Cemaat, iki-üç partiya olmu ! 
Birinin bina etti i yahut edece i bina-y marifeti, öbürü kökünden ykmak istiyor. Hatta biri 
mescide giderse, di eri kaçyor! Hulâsa, bir hâl var ki ne Müslümanl a yara r ne de 
insaniyete. Medeniyet eseri olarak 1 usul-i cedit mektepleri var. Usul-i tedris, tahsil pek güzel; 
lâkin, kadrini bilmeyip cemaatin elinde çocuk oyunca  hükmünde kalm . Bu ehrin yalnz 
mektebi de il, i leri, umumiyetle peri an ve ayan- teessüftür.  

Seyyah. 
 

                                                           
12 Metinde “açldklar”. 

13 Metinde    .  
14 irvan, bölgenin genel addr. Gaspral bu bölgenin merkezi olan amah’dan söz ediyor. 
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