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ABSTRACT
This is the second article on the occasion of the 135th anniversary of the press
activities of Turks in Russia. In this article we emphasized on the first printing houses established in the Caucasus, the first newspapers –although
they’re in Russian language– and their relations with the Caucasian Turks.
Then we tried to explain how the newspaper Ekinçi was published in 1875 in
Baku by Hesen Melikzade Zerdabî, as the first newspaper of not only the
Turks in Azerbaijan but also all the Muslims in Russia; its characteristics,
and its role on the modernization of Azerbaijan.
Also H. M. Zerdabî’s article named “Rusya’da Evvelimci Türk Gazetesi/The
First Turkish Newspaper in Russia” has been presented as additional document.
Keywords: Turks in Russia, press history of Turks in Russia, first Caucasia
newspapers, Ekinçi newspaper, modernization of Azerbaijan, Hesenbey Melikzade Zerdabî.
ÖZET
Rusya Türklerinde matbuat faaliyetinin başlamasının 135. yılı dolayısıyla
yazdığımız ikinci makeledir. Bu makalede Kafkasya muhitinde kurulan ilk
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matbaalar, Rusça da olsa çıkartılan ilk gazeteler ve bunların Kafkasya
Türkleriyle ilişkileri üzerinde durulmuştur. Daha sonra da 1875’te Bakû’da
Hesen Melikzade Zerdabî’in yayımladığı, sadece Azerbaycan Türklerinin
değil bütün Rusya Müslümanlarının ilk gazetesi olan Ekinçi’nin nasıl
çıkartıldığı ve ne gibi özelliklere sahip olduğu, bu gazetenin Azerbaycanın
moderleşmesinde nasıl bir rol oynadığı açıklanmaya çalışılmıştır.
H.M. Zerdabî’nin “Rusya’da Evvelimci Türk Gazetesi” adlı yazısı da makalenin sonunda ek belge olarak okuyuculara sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Rusya Türkleri, Rusya Türklerinin basın hayatı, ilk
Kafkasya gazeteleri, Ekinçi gazetesi, Azerbaycan’ın modernleşmesi, Hesenbey Melikzade Zerdabî.
…

Kafkasya’da Matbaalar ve Matbuat (Azerbaycan)
Ruslar Güney Kafkasya’yı işgal ettikten sonra (1803-1813 arası) yönetim
merkezi Tiflis olmak üzere Kafkasya Genel Valiliği kurulur. Buradaki yönetim,
öncelikle yerli halkı kanunlardan, hükûmet buyruklarından, resmî duyuru ve
ilanlardan haberdar etmek; halkla hükûmetin ilişkilerini düzenlemek; çevrede ve
Rusya’da olan bitenleri haber vermek; Kafkasya’daki mahallî Rus görevlilere
hükûmet kararlarını duyurmak vs. maksadıyla Rusça resmî gazeteler çıkarmaya
başlar. Diğer yandan Kafkasya’nın çeşitli yönlerden (tarihî, coğrafî, ticarî, iktisadî, dinî, edebî…) araştırıldığını, daha yakından tanınmaya çalışıldığını gösteren,
bir kısmı çok ciddi araştırma makaleleri olan çeşitli yazılar da bu resmî süreli
yayınlarda görülür. Nitekim Rusya yönetimi daha önce istila ettiği İdil-Ural,
Kıpçak Bozkırı gibi bölgeleri de araştırma, yakından tanıma amacıyla mahallî
ilmî cemiyetler kumuştur. Bu cemiyetlerin yayımladığı süreli yayınlardaki ilmî,
edebî makaleler ve diğer yazılar günümüzde de değerini korumaktadır.
Rus yönetiminin bu işler için matbaaya ihtiyacı vardı. Nitekim Kafkasya’da
istilanın hemen ardından ortaya çıkan yeni müesseselerden biri de matbaalar
olmuştur. Bir defasında Kafkasya Genel Valiliği’nin, İngiltere’den matbaa makineleri ve gerekli donanımı getirttiği de biliniyor. Rusça yanında zamanla Latince,
Yunanca, Gürcüce ve Ermenice metinleri basabilecek hurufat da temin edilmiştir.
Ayrıca bazı Gürcü ve Ermeni kiliselerinin çok daha eski tarihlerde Kafkasya
bölgesinde matbaa kurduğu ve başta İncil olmak üzere bazı dinî metinler bastığı
da tespit edilmiştir.
Kafkasya’daki resmî süreli yayınların, mahallî dillerde ilaveleri de çıkartılır.
8 Mart 1819’da Tiflis’te ilk Gürcü gazetesi olan Sakartvélos yayımlanır; bu
gazete 1820’den sonra Kartuli adıyla yayınına devam eder. (Mişiyév, 1987: 115).
Kafkasya muhitinde çıkartılan ilk Rusça resmî gazete olan Тифлисcкие
Вeдомoсти [Tiflisskiyé Védomosti: Tiflis Haberleri], 4 İyun 1828 tarihinde Tif-
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lis’te P.S. Sankovski redaktörlüğünde yayımlanmaya başlar. Bu gazetenin Gürcüce ve Farsça ilaveleri de aynı tarihten itibaren neşredilir (Mişiyév, 1987: 118).
Bunlar, başlı başına bir gazete değil, Rusça asıl gazetenin tercümesi olarak çıkar1
tılır. “Tiflis Eħbarı” adını taşıdığı düşünülen Farsça ilave, yeterli abone bulunamadığı gerekçesiyle kapatılır. Tiflis Eħbarı’nın materyallerini Şarkiyatçı Mirza
Apriam Yénikopolov redakte ediyordu. Tanınmış Azerbaycanlı yazar, bilim adamı ve mütercim Abbasġuluağa Bakıħanlı’nın da bu gazetenin çıkartılmasında yardımcı olduğu bilinmektedir (Ġasımzade, 1974: s. 117). Hatta bu gazetede Azerbaycan Türkçesiyle bazı yazıların, haberlerin çıktığı da tahmin edilmektedir; ama,
bu güne kadar gazetenin Farsça nüshaları ele geçmediği, Rusça orijnalinden hareket edilerek veya dolaylı bazı arşiv belgelerine dayanılarak bilgi edinildiği için,
bu konularda daha fazla fikir yürütmek doğru değildir. Yine de Rus arşiv belgelerinden, Farsça ilavede yayımlanan bazı yazılar, haberler hakkında kesin bilgilere
ulaşılmıştır. (AMT, 2006: 5-7; Aħundov, 1980: s. 4-12)
Farsça ilavenin ne zaman sona erdiği bilinmemektedir. Mahiyeti tam olarak
belirtilmeyen, sadece “senetlerden birinde deyilir” ifadesiyle Azerbaycan Metbuat
Tariħi’nde verilen metinde, “Tiflisskiyé Védomosti”nin “Tiflis Ehbarı” adıyla
“Tatarca” yayımlanması düşünülen nüshası için şu hususlar açıklanmıştır:
Bu il Yanvarın 1’inden [bu yıl Ocak’ın 1’inden] Tiflis’te aşağıdaki şertlerle Tatar
dilinde ġezet buraħılacaġdır: 1- Ġezet heftede bir defe çıħacaġdır. 2- Rusça neşrinde
olduğu kimi, Tatar ġezetinin de illik abune haġġı gümüş pulla [parayla] 8 manat,
yarım illik ise 5 manatdır. 3- Nömrelerin vaħtında çıħmasına ve abuneçilere
müntezem çatdırılmasına nezaret [düzenli olarak ulaştırılmasının denetlenmesi]
ġezetin baş rédaktoru, baş saray müşaviri Sankovskiye tapşırılır. Ġezet almaġ
isteyenler ona ya şeħsen ya da ki yérli hökumet vasitesile müraciet éde bilerler.
(AMT 2006: 9)

Bu duyuru Kafkasya’nın birçok yerine ulaştırılmış ama, sadece Kuba’da
“Tatarca” ilaveyi 30, Rusça gazeteyi de 2 kişinin almak istediği, Baku’da ise
abone olmak isteyenlerin çok az olduğu bölge sorumlusu Kolomiysév tarafından
mektupla bildirilmiştir:
Bakıda ġezéte yazılmaġ istemirler. Ona göre ki kéçen iller Fars dilinde çıħan ġezetin
abuneçileri nömrelerin birini de almamışlar. İndi de tamam étiraz édirler. (AMT,
2006: s. 9)

Resmî bir Rus belgesinde geçen yukarıdaki ifadelere dayanılarak 1832
yılının Ocak ayından itibaren Tiflisskiyé Védomosti’nin bu sefer “Tatarca” (Azerbaycan Türkçesiyle) “Tiflis Eħbarı” adıyla bir ilavesinin yayımlandığı birçok
Azerbaycan kaynağında iddia edilmektedir; ama, bu zikredilen ve çıktığı iddia
edilen “Tatarca” nüshalardan biri dahi elde edilememiştir. Yukarıda, halkın bu
gazeteye ilgisinin olmadığının açıklanması, verilen abone sayısının tıpkı Farsça
1

İlave Farsça olduğuna göre adının da “Aħbar-ı Tiflis” şeklinde olması gerekir, ama gazetenin bugüne kadar orijinali elde edilemediğinden tam adını da bilemiyoruz. Azerbaycan kaynaklarında
Rusça ismin karşılığı olarak genelde “Tiflis Eħbarı” kullanılıyor.
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nüshada olduğu gibi çok düşük olması, bizi bu ilavenin çıkmadığı şüphesine
düşürmektedir. Nitekim Azerbaycan’da da çıkmadığını düşünen araştırmacılar
vardır.
Bu konudaki münakaşaların, dolaylı kaynaklardaki bazı bilgilerin farklı yorumlanmasından kaynaklandığını sanıyoruz: Neriman Zéynalov’a göre 19 Oktyabr 1832 tarihinde redaktör P.S. Sankovski’nin ölümünden sonra Tiflisskiyé
Védomosti gazetesi (Gürcüce ve Azerbaycan Türkçesi ilaveleriyle) onun iş arkadaşları Zubaryov ve Ġordeyev’in gayretleriyle 1833 yılı başlarına kadar yayınını
sürdürmüş, ama onlar bu zor işin altından kalkamadıkları için her üç dildeki
gazete de kapanmıştır (Zeynalov, 1973: s. 10; AMT, 2006: s. 11).
Azerbaycan aydınlarının Tiflis muhitindeki ilişkileri hakkında önemli bir
monografi yazmış olan Adil Mişiyév ise, sözü edilen Rusça gazetenin, P.S.
Sankovski’nin ölümünden sonra 1832’de kapandığını belirtir. Bu araştırmacı D.
L. Vatéyşvili’ye dayanarak zaten yeteri kadar abonesi olmayan Gürcüce ilavenin
1830’da yayınına son verildiğini, Farsça ilavenin de gazetenin Rusça neşriyle başlayıp onunla da birlikte sona erdiğini açıklar. Ayrıca Tiflisskiyé Védomosti
gazetesinin Azerbaycan Türkçesiyle ilavesinin hiç çıkmadığını, bazı arşiv belgelerindeki bilgilerin yanlış yorumlandığını bildirerek şöyle devam eder:
Doğrudur, Gürcüstan SSR MDTA’da Tiflisskiyé Védomosti’nin Azerbaycan dilinde
de neşrine nail olmaġdan ötürü yazışmalar aparıldığına dair senedlere tesadüf édilir,
lakin bu, hele de ġezetin Azerbaycanca neşr édildiyini iddia étmeye esas vérmir.
Elbette, ġezetdeki müeyyen materialların Azerbaycan dilinde olması éhtimalını ireli
sürmek olar. Béle ki Tiflisskiyé Védomosti’den sonra fealiyyete başlayan ve
Azerbaycan heyatını daha géniş işıġlandıran Zakavkazski Véstnik ve Kavkaz kimi
ġezetlerde de hetta Ereb elifbası ile Azerbaycanca élmi ve bedii eserlerin çap
olunduğuna defelerle rast gelirik. Tiflisskiyé Védomosti’nin Fars dublikatı indiye
ġeder aşkara çıħarılmadığından bu ġezetin dili haġġında da ġet’i hökm vérmek, onu
ġéyd-şertsiz ilk Azerbaycan ġezeti adlandırmaġ fikrimizce, doğru déyildir. (Mişiyév,
1987: s. 117-120)

Tanınmış tarihçi Süléyman Eliyarlı da A. Mişiyév’le yakın görüşleri paylaşmaktadır:
Mühtelif tariħi neşrlerde filoloji araşdırmalarda, énsiklopédiya ve soraġ kitapçalarında 1828-1832-ci illerde Tiflis’de çap olunan Tiflis Eħbarı ġezeti milli Azerbaycan
metbuatının ilk nümunesi kimi teġdim édilir. Lakin son tedġiġatlar gösterir ki
Ġafkazda ilk Rus dilli “Tifliskiyé Védomosti ġezetinin Azerbaycan üçün nezerde
tutulan dublikatı (Tiflis Eħbarı) Fars dilinde çap édilirdi. Hemin ġezet éyni zamanda
Tbilisis Ustsékani adı altında Gürcü dilinde de buraħılırdı. Milli dillerle çıħan
dublikatlarda yalnız Tifliskiyé Védomosti’den tercüme olunan ve ħüsusi sénzor
terefinden yoħlanılan yazılar çap édilirdi. Hemin yazıların böyük ekseriyyeti resmi
hökumet senedleri, fermanlar vs. idi. Bir sıra melumatlara göre Tiflis Eħbarı’nın
sénzoru ve çoħ güman ki rédaktoru Abbasġuluağa Bakıħanov olmuşdu. (Eliyarlı,
1996: s. 759-780)
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Eliyarlı da Farsça ilavenin gazete ile birlikte kapandığı kanaatindedir. Her iki
araştırmacı da Farsça ilavenin abonesinin çok az olduğunu bildirir. Eliyarlı ayrıca
Tiflis Eħbarı’nın Kafkasya’da 126, Rusya’da 8 abonesi olduğunu açıklar.
Tiflisskiyé Védomosti’nin kapanan Farsça ilavesinin yerine 1 Yanvar 1832
tarihinden itibaren haftada bir, “Tatarca” (Azerbaycan Türkçesiyle) bir varaklık
ilave çıkartıldığını ileri sürenler (Zéynalov, 1973: s. 10; Ġasımzade, 1974: s. 118;
AMT, 2006: s. 9) daha çok Kafkasya Genel Valisi Baron Rozén’in iki ayrı
mektubundaki ifadeleri delil olarak gösterir. Valinin 30 Dékabr 1831’de Rusya
“Maarif Nazırı” K.A. Livén’e yazdığı mektupta şöyle denilmektedir:
(…) Tiflis Eħbarı’nın Fars dilinde neşri üçün teşebbüs édilmişdi. Men bura gelip
çıħdıġda ġezet abuneçi azlığı üzünden bağlanmışdı. Abuneçilerin azlığı ise iki
sebebden ireli gelmişdir: Evvelen Azerbaycanlılar tebietçe meğrur olmalarına ve
ġezeti sévincle ġarşılamalarına baħmayaraġ, Fars dilinde ġezeti çok az alırlar.
İkincisi, Fars dili yalnız bizim Azerbaycanlılar yaşayan bütün Zaġafkazya
ölkelerinde déyil, Azerbaycanın özünde béle az işledilen bir dildir. Halbuki ġezetin
faydası olduġca böyükdür. O, Yérli ehali arasında hökumetin ħeyirħah niyyetlerine
mütabiġ olan fikirlerin yayılması üçün elverişli vasitedir. Ġezetin neşri mene bir daha
ona göre zeruri göründü ki ġezéte bir az bundan ġabaġ Tebriz’in özünden sifariş
gelmişdir. Ġezetden gözlenen faydanı nezere alaraġ, onun yéniden hem de Fars
dilinde déyil, bizim Müslümanlar yaşayan Zaġafkazya vilayetlerinde, hemçinin
Azerbaycanda en çoħ işledilen ve Türkiye paşalarına da yad olmayan “Azerbaycan
dilinde”2 neşr édilmesini lazım bilirem. (...) bu ġezetde derc édilecek meġaleler
mezmun ve ruh é’tibarile 1831’inci ile ġeder Fars dilinde çıħan meġalelerden
ferġlenmeyecekdir, ye’ni bu meġalelerde:
a) Zaġafkazya Müslümanlarına lütf-i şahane ile vérilen en’amlar;
b) Asiyalılar üçün maraġlı olan daħili ve ħarici yénilikler;
c) Yérli ehali arasında Avropa medeniyyeti ve senayésine heves oyadan cürbecür
me’lumatlar derc édilecekdir (Aħundov, 1980: s. 6-7; AMT, 2006: s. 8).

Mektuptan da anlaşıldığı gibi genel vali düşüncelerini, kanaatlerini açıklamış; ilavenin Azerbaycan Türkçesiyle çıkartılmasının gerekli olduğunu söylemiştir. Bunu gazetenin kesin olarak çıktığı şeklinde yorumlamak mümkün değildir.
Tiflisskiyé Védomosti’nin Rusça veya Farsça nüshalarının Kafkasya ve Azerbaycan’ın tarihî, kültürü, iktisadî durumu vs. hakkındaki yazı ve haberlerinin önemli
olduğu ve bu gazetelerin bütün Kafkasya Müslümanlarının dünya görüşü üzerinde
belirli derecede etki ettiği şüphesizdir. Bu sebeple “Türkçe” çıkmasalar da bu
gazete ve ilavelerden makalemizde söz etmeyi amacımız açısından yararlı buluyoruz. Nitekim matbuat tarihini araştıran Nazım Ahundov tarafından Tiflisskiyé
Védomosti’nin Azerbaycanla ilgili yazıları ayrıntılı bir şekilde incelenmiş (Aħundov 1980: s. 3-25), A. Mişiyev’in eserinde de bu konuda geniş bilgi verilmiştir
(Mişiyev, 1987: s. 117-126). Ayrıca her iki araştırmacı da bu gazetede yayımlanan Abbusġuluağa Bakıħanov’un yazıları hakkında açıklamalarda bulunmuşlardır.
2

N. Ahundov’un kitabında böyle tercüme edilmiş ama, Azerbaycan Metbuatı Tariĥi’nde Rusça aslına uygun olarak “Tatarca” şeklinde çevrilmiştir. Kastedilen elbette Azerbaycan Türkçesidir.
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Tiflis’te, Azerbaycan Türkçesiyle ilavesinin yayımlandığı kesin olarak
bilinen gazete 1838’de haftada bir kere çıkan Закавказки Вéстник [Zakavkazski
Vést-nik]’tir. Bu gazete 1846 yılından itibaren yine Tiflis’te neşredilen diğer bir
Rus gazetesi olan Кавказ [Kafkas] gazetesi ile birleştirilmiş ve Kafkasya Genel
Valiliği’nin resmî organı olmuştur. Zakavkazski Véstnik’in 4 Yanvar 1845’ten
itibaren “Azerbaycan Türkçesi”yle “Ġafġazın Bu Terefinin Ħeberi”3 adlı bir ilave
çıkardığı bilinmektedir. Gürcü araştırmacı A.Z. Abramişvili, 1846’da kapandığı
tahmin edilen bu gazetenin 1. sayısını arşivde bulmuş ve hakkında önemli bir
makale de yayımlamıştır. (AMT, 2006: s. 12-13; Ahundov, 1980: s. 19-27).
Zakafkazski Véstnik’te bazı Azerbaycanlı aydınların (Abbasġuluağa Bakıħanlı, Y.A. Hakvérdiyév vs.) yazıları görüldüğü gibi, Kafkasya ve Azerbaycan hayatına, tarih ve edebiyatına, içtimaî ve iktisadî meselelere dair birçok materyal de
bulunmaktadır. Aynı şekilde iki gazete birleştirilinceye kadar Kafkaz gazetesinde
de Azerbaycan ve Kafkasya Müslümanlarına dair birçok makale, yazı, edebî
metin vs. yayımlanmıştır. Bu açıdan sözü edilen gazeteler Azerbaycan’daki
yenileşme hareketlerini izleme açısından önemlidir. Kafkaz gazetesinin Azerbaycan Türkleriyle ilgili yazıları ve H.M. Zerdabî, Mehemmedeli Sefiyév, M.F.
Aħundov, Abbasġuluağa Bakıħanlı, İsa Şahtaħtinski gibi aydınların bu gazetedeki
yazıları, tarafından toplu bir şekilde incelenmiştir. (Aħundov, 1980: 40-73; Mişiyev, 1987: 126-153)
Aynı şekilde 2 Yanvar 1873’ten itibaren Tiflis’te bir Gürcü aydını olan Niko
Nikoladze tarafından Rusça olarak çıkartılan Tiflisski Véstnik adlı gazetede de İsa
Şahtaħtinski, gazetenin asıl yazarları arasında yer almıştı. Bu gazete ilerici
düşün-celeri Kafkasya muhitinde yayması ile de tanınmıştır.
XIX. asrın sonlarına doğru Tiflis’te yayımlanmakta olan Rusça gazetelerde,
Azerbaycan aydınlarının giderek çok daha fazla yazılarının yayımlandığı görülür.
Bu açıdan özellikle “Новоé Обозрéниé” [Novoyé Obozréniyé], Тифлисски
Листок [Tiflisski Listok] gibi gazeteler buna örnek olarak gösterilebilir (Bu
konuda geniş bilgi, bibliyografyada gösterilen A. Féyzullayéva’nın tezinde vardır). Bu asrın ortalarından itibaren Rusça bilen ve Rus yönetimi ve aydınlarıyla
yakın ilişkiler içinde olan bazı Azerbaycan aydınlarının Kafkasya’da bir matbaa
kurmak, kitap ve “Türkçe” gazete yayımlamak için çeşitli teşebbüslerde bulundukları, arşiv belgeleriyle ortaya konulmuştur.
1841 yılı Ocak ayında Kafkasya Genel Valiliği’nde şark dilleri mütercimi
olarak çalışan Mirze Fethali Aħundzade, Valiliğe müracaat ederek özel bir taşbasma matbaa (litografya) kurmak için izin istemiş kendisine bu izin verilmesine
rağmen valiliğin ileri sürdüğü diğer istekleri yerine getiremediğinden bu matbaayı
açamamıştır. (Séidzade, 1940; Hacıyév, 1980: s. 11; Zekiyév, 2000: s. 348)

3

Rusça “Zakavkazki Véstnik” Azerbaycan Türkçesine Rusçadan harfen çevrilmiştir. Türkiye Türkçesinde “Güney Kafkasya’nın Haber[ler]i” şeklinde çevirmek semantik açıdan daha doğru olur.
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Konuyu arşiv belgelerinden daha geniş bir şekilde araştıran Ağarefi Zéynalzade, Aħundzade’nin Valiliğe verdiği dilekçenin bazı kısımlarını Rusçadan çevirerek kitabına almıştır:
Müselman dillerinde kitab çoħ azdır. Bu éhtiyac Ġafkazdakı mekteblerde özünü daha
çoħ gösderir. Bunun sebebi tamamile aydındır. Kitabların çoħu elyaz-masıdır. Çap
kitab ise azdır. Çünki bu yaħınlaradek müselman hökumetlerinde metbée yoħ idi. Bir
az bundan ġabaġ Türkiye’de tipografiya, Hindistan ile İranda ise litografiya açılmışdır.” (…) Aħundzade, dilekçesinin devamında “(bu durum) … müselmanları Türkiye ve İrandan kitab getirmeye mecbur édir. Bunu nezere alaraġ, men bu fikirdeyem
ki Zaġafġaziyanın baş şeheri olan Tiflis’de müselman dilinde kitablar çap étmek
üçün bir litografya düzeltsek, bununla memleketdeki hamı müselmanlara böyük
fayda vérmiş olarıġ ve onlardan teşekkür alarıġ. Bu litografyada birinci növbede
menim özüm séçdiyim kitaplar çap olunacaġdır. (Zéynalzade, 2006: s. 68-69)

Ağarefi Zéynalzade bu teşebbüsü değerlendirirken Aħundzade’nin iki maksadının olduğunu söyler: 1- Matbaa teşkiline izin almak, 2- Matbaa aletleri
alabilmek için devletten maddî yardım elde edebilmek. A. Zéynalzade’nin de
işaret ettiği gibi Aħundzade, dilekçesinde ikinci talebini açıkça belirtmemiş; Rus
hükûmetinin Türkiye ve İran’dan gelen kitaplardan rahatsız olduğunu iyice bildiği
için bu hususu ön plana çıkararak sansürü aşabileceğini ummuştur. Diğer yandan
Kafkasya muhitinde Rus mekteplerinin yaygınlaşması, buralarda Rusça yanında
Türkçe, Gürcüce ve Ermenice bilen yerli memurlara duyulan âcil ihtiyaç ve
eğitimde kullanılacak amaca uygun kitapların eksikliği, Aħundzade’nin çok iyi
bildiği bir problem idi. Aħundzade o sıralarda Tiflis’e davet ettiği dostu şair ve
hattat Mirze Şefi Vazéh’ten birçok Azerbaycanlı araştırmacının da ileri sürdüğü
gibi taşbasma matbaaya metin yazdırma işinde yararlanmayı düşünmüş olmalıdır.
Nitekim Mirze Şefi’nin Gence’de iken İran’daki taşbasma matbaalara bazı eserler
yazdığı tespit edilmiştir. (Ġasımzade, 1962: s. 39)
Aħundzade’nin matbaa ve gazete hakkındaki teşebbüsü bu kadarla kalsa da
o, çeşitli mektuplarında, Kemalüddövle Mektubları adlı eserinde matbaa ve
gazetenin bir toplumun ilerlemesi için ne kadar önemli olduğunu ısrarla tekrarlamış; matbaalardaki dizgi işlerini kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için Arap
harflerini ıslah etmeye çalışmış; bu iş için İstanbul’a kadar gelmiş (1863); daha da
ileri giderek bir memlekette söz ve basın hürriyetinin olması gerektiği yolunda
düşüncelerini de açıklamıştır.
1830-1840’lı yıllarda Kafkasya’da matbaaların ortaya çıkması, çeşitli dillerde kitap ve gazete neşrinin giderek artmaya başlaması, Rus yönetimini düzenli bir
sansür idaresi kurmaya sevk eder. 18 Dékabr 1848’de Kafkasya Tahsil Dairesi
nezdinde “Kafkasya Sansür Komitesi” kurulur; 1860’da da burası müstakil daire
hâline getirilir (Mişiyev, 1987: s. 173). Bu komite sadece basılacak kitapları,
gazete makalelerini değil Rusya dışından gelen ve dışarı giden mektupları,
yazışmaları da sansürden geçiriyor idi. Komitede çeşitli Kafkasya dillerini bilen
kâtipler de görevlendirilmişti. 1863’te Sansür Komitesi, İçişleri Bakanlığı’na
bağlanarak denetimler daha da sıkılaştırıldı. 1879’da basılacak veya sahnelenecek
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tiyatro eserlerinin kontrolü de bu komiteye verildi. 23 Noyabr 1905’te Rus
meşrutiyetinin bir sonucu olarak sansürün kaldırıldığı ilan edildi ama gerçek
mânada uygulama Ocak 1906’e kadar gecikti. 26 Aprel 1906’da ise Sansür
Komitesi’nin adı Tiflis Matbuat İşleri Komitesi olarak değiştirildiyse de gerçek
anlamda hiç lağvedilmedi; başvekil Stolıpin zamanında eskisi gibi faaliyet
gösterdi ve 1 Oktyabr 1917 tarihine kadar da bu şekilde faaliyetini sürdürdü.
Bu Sansür Komitesi özellikle Kafkasya’da Müslümanlar (Türk-Tatarlar)
arasında matbaacılığın ve kitapçılığın, dolayısıyla gazeteciliğin gecikmesinin en
büyük sebebi olmuştur. Rus yönetimi Müslümanların ilerlemesini, cehaletten
kurtulmasını istemiyordu. Bu Sansür Komitesi’nde 1906’dan itibaren Azerbaycan
Türkçesi metinler için sansürcülük yapan Mirze Şerif Mirzeyév Ġafġazda Türk
Metbuatının Tariħinden adlı hatıralarında sansürün bu sert tavrını şöyle anlatır:
Türk metbuatı üçün inkvizisiya [engizisyon] yéri olan Ġafġaz Sénzura Komitesi éyni
zamanda éle bir müġeddes me’bed hésab olunurdu ki oraya ‘siyasi cehetden
é’tibarsız sayılan’ Ġafġaz Türklerinin buraħılması ġet’i ġadağan édilmişdi. (…)
“Komiténin gizli matérialları ile tanış olduġda be’zen men éle edaletsizlik hallarına,
ekseren böhtançı-fitnekarlıġ ħaraktérli éle heyasızcasına uydurulmuş sün’i
mené’elere tesadüf édirdim ki, bütün bunlar öz növbesinde Türk dilinde ġezet, kitab
yaħud pyés neşrine mané olmaġ meġsedi güdürdü (Mişiyév, 1987: s. 175).

Kafkasya muhitinde Türkçe kitap basacak matbaa açmak veya Türkçe gazete
çıkarmak teşebbüsleri Rus hükûmetinin bu ısrarlı tavrı sebebiyle bir hayli gecikir.
Hükûmetin böyle bir siyaseti olmasaydı, yukarıda açıkladığımız gibi Türk aydınları Kafkasya’daki neşriyatı, Türkiye ve İran’ı örnek alarak XIX. asrın ortalarında rahatlıkla Kafkasya Türk-Müslüman matbuatını başlatmış olurdu.
Kafkasya’da Rus aydınlarından da Türkçe gazete çıkarma teşebbüsünde
bulunanlar vardır: 25 Fevral 1870’te Bakû gimnazyumu öğretmenlerinden, Hesenbey Melikzade Zerdabî’nin yakın dostu Ħristiyan Sénk, Rusça Бакински
Листок [Bakinski Listok] adlı bir gazete çıkarmak için hükûmete başvurduktan
sonra –büyük bir ihtimalle Zerdabî’nin teşvikiyle– 19 Mart 1870’te ikinci bir dilekçeyle de gazetesinde Azerbaycan Türkçesiyle yeni bir bölüm açmak istediğini
bildirmiştir:
Kéçen févral ayının 25’inci tariħli erizem ile beraber gönderdiyim programa elave
olaraġ aşağıdakı şö’beni de daħil étmeye icaze vérmenizi zat-i alilerinden acizane
rica édirem: Tatar ehalisi arasında ġiraete olan marağın artdığını nezere alaraġ Tatar
dilinde meġaleler şö’besi (…). Bu meġaleler, bizim Tatarları maraġlandıra bilen ve
onların başa düşeceyi meselelere dair olacaġ ve hemin ġezetin rusçasından tercüme
édilecekdir. (Memmedov, 1976: s. 5-6)

Bu isteği kabul edilmesine rağmen, gazeteyi basan “Ermeni İnsansever
Hayriyye Cemiyeti’nin Matbaası”nı yönetenler, türlü bahanelerle Azerbaycan
Türkçesiyle ilaveyi basmaktan imtina etmişler, Ħristiyan Sénk de bunu
gazetesinde uygun bir şekilde açıklamıştır. Gazetenin sadece bir sayısında Türkçe
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materyalerin basıldığı görülmüştür. Bu gazetede Zerdabî’nin Rusça birçok
makalesi de yayımlanmıştır (Aħundov, 1980: s. 75-78).
XIX. asrın son çeyreğinde Güney Kafkasya’da kara ve demiryollarının yapılması, deniz yolları ulaşımının düzenli bir hâl alması sebebiyle ulaşım ve ticaret
gelişmiş, 1864’te telgraf hattının çekilmesiyle de Kafkasya’nın dünyayla irtibatı
hızlanmış bulunuyordu. Bakû’da petrol çıkartma ve işleme sanayiinin hızla
ilerlemesi, bu şehri kısa zamanda geliştirmiş, Avrupaî kültürün hakim olduğu
kozmopolit bir yer hâline getirmiştir. Buna karşılık şehrin nüfus ekseriyetini
Türkler-Müslümanlar oluşturmaktadır. Kendi vatanlarından elde edilen petrol
gelirinin küçük bir kısmı Azerbaycan Türklerinin elindedir ve onlar modern
kültür açısından şehrin gayrimüslim topluluklarının çok gerisindedirler. Rus
yönetiminin bilinen tavrı sebebiyle siyasî ve sosyal hayatta da rolleri oldukça
sınırlıdır. O dönemde Rus mekteplerinde okuyan Türklerin sayısı bir hayli
artmasına rağmen herhangi bir teşkilat çatısı veya millî bir ülkü etrafında
toplanma temayülleri de henüz görülmemektedir. Azerbaycan Türkleri şehrin
maarif hayatında da söz sahibi değildir. İdil-Ural Tatarlarında olduğu gibi
modernleşme hareketlerine yön verebilecek Azerbaycan burjuvazi sınıfı, ancak
asrın sonlarına doğru millî problemlere ilgi duymaya başlayacaktır. Dolayısıyla
yenileşme hareketlerine önderlik eden az sayıdaki aydın daha çok Rus
mekteplerinde okumuş halktan kimseler veya Rus mülkî ve askerî hizmetine
girmiş “bey” çocukları arasından çıkmıştır. Modernleşme hareketlerine önderlik
eden Seyyid Ezim Şirvanî gibi medreselerde okumuş, asrı idrâk etmiş, ileri
görüşlü din adamlarının sayısı ise çok daha azdır. Bu genel çerçevede 1876
yılında Bakû’da sadece 5 matbaa vardır, bunlardan da sadece birisinde yetersiz
ölçüde Arap harfli hurufat bulunmaktadır. Bu şartlar altında Türkçe kitap basmak,
gazete çıkarmak imkanı yok denilecek derecededir.
Azerbaycan’da modern fikir ve edebiyatın öncüsü M.F. Ahundzade olduğu
gibi, matbuat, modern eğitim ve sosyal teşkilatlanma için işe girişen, Rus
yönetiminden kanunlar karşısında eşit vatandaşlık hakları talep eden, bunun için
mücadeleye atılan aydınların öncüsü de H.M. Zerdabî olmuştur.

Hesenbey Melikzade Zerdabî ve Rusya Türklerinin İlk Gazetesi
Ekinçi:
Buraya kadar kronolojik bir sıra takip ederek Kafkasya civarında matbaa
kurma, gazete çıkarma teşebbüsleri veya çıkan Rus gazetelerinin Azerbaycan
muhitiyle ilgileri üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi Rusya Türklerinin ilk gazetesi
olan Ekinçi’yi çıkartan Hesenbey Melikzade Zerdabî’ye geçebiliriz.
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H.M. Zerdabî.

H.M. Zerdabî, 1907.

Öncelikle H. M. Zerdabî ve Ekinçi gazetesi hakkındaki neşriyattan kısa söz
etmek yararlı olacaktır. Azerbaycan’da H.M. Zerdabî’nin biyografisi, fikir dünyası, faaliyetleri, Ekinçi gazetesi ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir (Memmedov,
1976; Hüséynov, 1977; Aħundov, 1980; Cavadova, 1988; Ġuliyév, 2001; Nağıyéva, 2008). Sovyet dönemindeki bazı ideolojik yaklaşımlar bir tarafa bırakılırsa
H.M. Zerdabî hakkında genelde objektif hükümler verildiği görülmektedir. Ayrıca Turan Hesenzade tarafından Ekinçi gazetesinin önce Kiril alfabesiyle (Ekinçi,
1979) sonra da yine aynı şahıs tarafından Lâtin alfabesiyle (Ekinçi, 2005) tam
metni yayımlanmıştır.

Ekinçi, başlık klişesi

Ekinçi, ilk sayı (1875).

Sovyet döneminde 1925 yılında Ekinçi gazetesinin yayımlanmasının 50. yılı
kutlanır. Bu münasebetle “Azerbaycan Metbuatının Elli İlliyi Ekinçi 1875-1925”
adlı küçük bir eser de yayımlanır. Burada “Şerġli” (Ferhad Ağazade) imzasıyla
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Azerbaycan matbuatının kurucusu hakkında nispeten geniş bir hâltercümesi de
yer alır. Bu jübilenin en önemli sonucu, Zerdabî’nin eşi Hanife Hanım MelikovaAbayéva’nın “Hesenbey Melikov Zerdabî’nin Biyografisi” adını taşıyan Rusça
hatıralarını yazmış olmasıdır. 1939 yılında kısaltılarak Bakû’da “Révolyusiya ve
Kultura” (Sayı: 6) dergisinde yayımlanan bu hatıralar, Zerdabî’nin en geniş hâltercümesini, düşünce dünyasının ufuklarını, ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde tasvir
etmektedir. Bu “biyografi” ayrı ayrı şahıslar tarafından Azerbaycan Türkçesine
çevrilerek yayımlanmıştır. (Ġuliyév, 2001; Aydınoğlu, 2005)

Azerbaycan Matbuatının Elli İlliği.

1957 yılında özellikle tanınmış araştırmacı, bilim adamı Abbas Zamanof’un
öncülük etmesiyle Zerdabî, 50. ölüm yıldönümünde devlet törenleriyle anılır.
Jübile vesilesiyle hakkında birçok önemli makale yayımlanır. Birkaç yıl sonra da
Z.B. Göyüşov’un düzenlediği “Hesenbey Zerdabî: Séçilmiş Eserleri” (Hesenbey
Zerdabî, 1960) adlı biri Zerdabî’nin Azerbaycan Türkçesi diğeri Rusça yazılarını
ihtiva eden iki ciltlik derlemesi yayımlanır. Bu eserler Sovyet döneminde
Zerdabî’nin yazılarını ilk defa geniş okuyucu kitlesine ulaştırmaları bakımından
önemlidirler.
Ekinçi’nin 50. yılı dolayısıyla Türkiye’de de Yeni Kafkasya dergisinde (1
Mart 1926, Sayı: 9) büyük bir ihtimalle Mehmet Emin Resulzade’nin yazmış
olduğu “Azeri Matbuatının Şanlı Hatırası”, “Zerdablı Melikzade Hasan Bey”
adlı yazılarda Ekinçi’nin Azerbaycan’da millî şuurun uyanmasındaki rolünden
ısrarla söz edilmesi dikkati çeker.
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Yeni Kafkasya, Azerî Matbuatının Şanlı Hatırası (1 Mart 1926).

***
H.M. Zerdabî 1842’de Gökçay’da doğar. Şamahı’da Rus mektebinde biraz
okuduktan sonra imtihanla Tiflis’teki “I. Rus Gimnaziyası”na kabul edilir. Bu
okulu üstün başarıyla tamamladığı için (1860) Moskova Üniversitesi’nin FizikMatematik Fakültesi’nin “Tabiatşünaslık” bölümüne kabul edilir ve devlet bursuyla okur. 1865’te mezun olunca üniversitede asistan olarak kalması için yapılan
teklifi kabul etmeyerek Tiflis’e döner önce Mejevoy Palata (arazi-toprak problemleriyle ilgili kuruluş) idaresinde, daha sonra da Kuba mahkemesinde kâtip
olarak çalışır. Bu görevleri sırasında özellikle köylülere yapılan haksızlıkları
önlemeye çalışır, onlara mahkeme işlerinde yardım edip yol gösterir; rüşvet
düşkünü Rus memurlarıyla mücadele eder… Bu gibi faaliyetleri, hem Rus
yöneticilerinin hem de bölgenin nüfuzlu toprak sahiplerinin (beylerin, hanların)
rahatını kaçırır. Böylece kazandığı “düşmanlar” onun hakkında olur olmaz şikâyetlerde bulunur, “Türk casusu” gibi ağır ithamlar da dahil, Rus yönetimine ihbar
mektupları yağdırırlar. Hatta bir defasında öldürmeye de teşebbüs ederler; atılan
kurşundan şans eseri kurtulur (Baykara, 1966: 133-134). Nihayet 16 Ekim
1868’de mecburen memuriyetten ayrılır. Bir müddet Şamahı’da halk mahkemesinde gayr-i resmî olarak dava vekilliği yapar. 1869’de Bakû’ya giderek “Réal
Gimnaziyası”nda “tabiat muallimi” olarak öğretmenliğe başlar. 1871 yılında en
önemli faaliyetlerinden biri olan “Cemiyyet-i Ħayriyye”yi kurmak amacıyla
öğrencilerinden Necef Bey Vezirof ile birlikte Azerbaycan’ın belli başlı
şehirlerini dolaşır, bu iş için para toplar ve 1873’te bu cemiyeti resmen kurmayı
başarır. Böylece ileride epeyce büyüyerek Azerbaycan Türklerinin sosyal
hayatında ve kültürel gelişmesinde büyük rol oynayan ilk millî kuruluşlarından
birinin temelini atmış olur. Topladığı paranın faizi ile fakir öğrencilere burs verir.
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Bununla da yetinmez evini pansiyon hâline getirir, eşi Hanife Hanım da
öğrencileri “gimnaziyum”un giriş imtihanlarına hazırlar. Böylece birçok gencin
lisede ve üniversitede okumasına imkân sağlar.

Zerdabî ve eşi Hanife Hanım

1873’te Nevruz Bayramı günlerinde M.F. Aħundzade’nin Hacı Kara adlı
komedisini öğrencileriyle birlikte sahneleyip Azerbaycan tiyatro hayatını başlatır. Tiyatro faaliyetleri devam eder ve buradan elde edilen paranın bir kısmı öğrencilere burs olarak verilir.
Zerdabî nihayet çoktan beri arzu ettiği Türkçe bir gazete çıkarmak için ilk
adımı atar. Bazı eski kaynaklarda bu iş için 1872 yılı başlarında müracaat ettiği
açıklansa da Ağarefi Zéynalzade’nin arşiv belgelerine dayanan araştırmasında
1873 yılının Nisan ayında Kafkasya Umumî Valiliği’ne Rusça dilekçe verdiği
tespit edilmiş, bu müracaatın nasıl karşılandığı geniş bir şekilde açıklanmış ve
dilekçeden bazı alıntılar da yapılmıştır (Zéynalzade, 2006: s. 112-113). Zerdabî,
dilekçesinde gazetesinin dört kısımdan oluşacağını ve izin verilirse 1873’ün Eylül
ayından itibaren neşredileceğini de belirtmiştir.
Eşi Hanife Hanım’a göre Rus yöneticileri bu işte Türkiye veya İran hükûmetlerinin parmağı olduğundan şüphelenerek veya bu ihtimali bahane ederek bir
müddet izin vermek istemezler (Aydınoğlu, 2005: 26). Epeyce uğraştıktan sonra
“ekin ve zıraat işlerinden bahsetmesi şartıyla” izin alabilir.
Ekinçi’nin ilk sayısı 22 İyul [3 Ağustos] 1875’te Bakû’da yayımlanır.
Zerbadî gazete çıkardığı sürece bir taraftan Rus yönetiminin ağır baskılarıyla
diğer taraftan bazı aşırı milliyetçi Ermeni aydınlarının iftira ve jurnalleriyle
mücadele etmek zorunda kalır. Bunlar yetmiyormuş gibi yerli feodal güçlerin, sığ
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görüşlü din adamlarının karalamaları ve tekfirlerine de göğüs gererek işine devam
eder (Baykara, 1966: 132-148; Hesenbey Zerdabî, 1960: s. 19-20).
Zerdabî, gazetesini çıkartabilmek için nasıl bir yol izlediğini, neler yaptığını,
ne gibi sıkıntılara, zorluklara göğüs gerdiğini 1905 Rus meşrutiyetinin yaratttığı
yumuşak ve nispeten serbest ortamdan yararlanarak Hayat gazetesinin iki sayısında çıkan “Rusya’da Evvelimci Türk Ġazetesi” adlı yazısında anlatır (28 Dekabr
1905, No: 129 ve 2 Yanvar 1906 / No: 3). Sadece Azerbaycan Türklerinin değil
bütün Rusya Türklerinin-Müslümanlarının ilk gazetesi olan Ekinçi’nin yayımlanma ve kapanma hikâyesi bu yazıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Onun bu
yazısından makalemizde yararlanacağız; ama, Ekinçi’nin çıkartıldığı zamanı ve o
zamanın şartlarını çok açık ve ayrıntılı bir şekilde dile getirdiği ve konumuz açısından son derecede önemli bir belge olduğu için bu yazının tamamını makalemizin eki olarak okuyuculara sunmayı yararlı buluyoruz.

Hayat, 28 Dekabr 1905.

Rusya’da Evvelimci Türk Gazetesi.

Zerdabî, yazısına, cemiyette birlik olmadan hiçbir işin yapılamayacağını,
Müslümanların yeni mektepler açamadığını ve ilim tahsil edemediğini bu yüzden
de okumaya ve ilme değer veren ve ileri giden komşularından (Ruslar, Gürcüler,
Ermeniler) geride kaldığını, böyle devam ederse “Müslümanların” ellerindeki mal
ve mülkü, komşularına kaptıracağını ve onların çiftçiliğini yapmaya mahkûm
olacağını anlatarak başlar. “Öyleyse ne yapmalı?” diye sorarak, Ekinçi’yi çıkarmadan önceki çabalarını özetleyip içinde bulunduğu dramatik vaziyeti açıklar:
Kimi ki çağırıyorum gelmiyor, gösteriyorum görmüyor, söylüyorum anlamıyor.
Sonunda baktım ki onlara bağırıp çağırarak sözümü demekten başka çarem yok. Hiç
kimse beni anlamayacak mı, elbette anlayan da bulunur!

Böylece hem Kafkasya Müslümanlarının hem de kendisinin ne kadar zor şartlar
içinde bulunduğunu anlatır. O dönemde herkesin kendi çıkarlarının, maddî kazancının kaygısında olduğunu, hiç kimsenin “Müslüman kardeşlerinin ejderhanın
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ağzına düşüp bir bir yok olduklarını” görmediğini veya görmek istemediğini
anlatarak durumdan şikâyet eder. Burada Rus imparatorluğunun emperylist
tavrını “ejderhanın ağzına düşmekle” ifade etmesi dikkati çeker.
Bu durumda gazete çıkarmaktan başka çaresi kalmamıştır; yazılı, basılı
sözün bir şekilde insanlara ulaşacağına ve onları etkileyeceğine inanmaktadır;
“çünkü doğru söz yerde kalmaz!”; gazetenin ne dediğini anlayanlar diğerlerine de
anlatırlar ve zamanla halka ulaşmak mümkün olur, kanaatindedir. “Pekiyi
gazeteyi nasıl çıkartayım; para yok, yazar arkadaşlar yok, matbaa yok, hurufat
yok, matbaa işçisi yok, üstelik çıkartabilsem de iki yüz veya üç yüzden fazla okuyucu da olmayacak! Devletten izin almak ise büyük bir bela!” diye gazete çıkartmanın karşısına çıkardığı problemleri sıralar. Bütün bu olumsuzlukların yanında
Bakû valisi Starosélski’nin Kafkasya halklarına dostça bakışı imdadına yetişir. O
gazetesinin adını Ekinçi koymasını ve tarım-zıraat haberlerinden söz edeceğini
bildirerek, resmen müracaat etmesini tavsiye eder; bununla da kalmayarak
gazetenin sansür sorumluluğunu kendi üstüne alır. Böylece izin alabilen Zerdabî,
taşbasma gazete çıkarmak istemediğinden hurufat ve matbaa problemlerini
halletmeye çalışır. Bir yandan da 1875 yılının Nevruz Bayramı’nda çıkartacağı
gazete hakkında ilanlar, duyurular hazırlar ve bunları halk arasında dağıtır.
1875 yılı Haziran ayında İstanbul’a gelerek hurufat satın alır. Bu sırada
İstanbul’daki matbaaları dolaştığı, matbaacılık hakkında bilgiler edindiği ve
büyük bir ihtimalle de bazı gazetecilerle, yazarlarla görüştüğü düşünülebilir.
Acaba kimlerle görüştü? En azından o sıralarda İstanbul’da bulunan Şirvanlılarla
görüştüğünü biliyoruz; çünkü kendisi onlarla “irsal-mürselinin olduğunu”
bildirmiştir.
Zerdabî’nin Hayat’taki yazısında İstanbul’da “... bizim Türk dilinde bir néçe
ġezéte çıħır. Hetta onlardan günde çıħanı da var” derken İstanbul Türkçesi ile
Azerbaycan Türkçesi arasında bir fark görmemesi dikkatimizi çeker. Bu görüş,
İsmail Gaspıralı, Hayat’ı yayımlayanlardan Hüseyinzade Ali Bey ve Zerdabî’yi
millî kimlik ve anadili anlayışında aynı noktada buluşturur.
Hurufat ve matbaa işini bir şekilde halleden Zerdabî, mürettip problemi tam
olarak halledememiştir; dizgi işlerine bizzat yardım etmek zorunda kalır. Aynı
problemler 1881’de matbaa kurmak ve Tercüman’ı çıkartmak için çalışacak olan
İ. Gaspıralı’nın da karşısına çıkmıştır.
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İ. Gaspıralı, H.M. Zerdabî, Topçubaşı. Bakû, 1907.

Zerdabî yazısında tiraj, abone, maliyet problemlerinden de söz eder: Aslında
Ekinçi’yi haftada bir yayımlamayı düşünürken, maliyet ve dizgi problemleri sebebiyle ancak 15 günde bir çıkartabildiğini açıklar. Bu işte de Bakû valisi Starosélski, emrindeki görevlilerin gazeteye abone olmalarını sağlayarak Zerdabî’ye
yardımcı olur. Böylece gazete abonelerinin sayısı 1876’da 400’e kadar çıkar.
Öğretmenlik yaptığı okulun gençleri de gazete çıkarmakta, satmakta hocalarına
yardımcı olurlar. O yılda gazetesine yazı gönderenlerin sayısı artar, dizgiciler işi
öğrenir; fakat, belirttiği gibi Ekinçi’yi haftada bir çıkartamaz; bu hususu yanlış
hatırlamış olmalı.
Vali Starosélski’nin Bakû’dan ayrılması bir dereceye kadar yoluna girmiş
işlerin bozulmasına sebep olur; Ekinçi “kaba, şişman” bir sansürcünün eline
düşer. O sırada Rusya-Türkiye Savaşı’nın (93 Harbi) başlaması, çok geçmeden
Dağıstan’da isyanların patlak vermesi işleri iyice zora sokar. Nihayet Ekinçi’nin
çıkmasından ve Kafkasya’da gittikçe ilgi görmesinden rahatsız olan Rus
hükûmeti savaş haberlerini ve dizgicinin asılsız ihbarını bahane ederek gazetenin
son sayısını toplatır. Zerdabî’nin rızası olmadan, valinin emriyle yeni bir sayı
hazırlanır, basılır ve dağıtılır. Bunun üzerine Zerdabî, gazetesini kapatmak zorunda kalır. Daha önce de hakkındaki asılsız ihbarlar yüzünden jandarmada defalarca
ifadesi alınmış, peşine adam takılmıştır. Hatta kendisini takip etmekle görevlendirilen memur, Zerdabî’nin evinde yatıp kalkmaya, nereye giderse onunla birlikte gidip gelmeye başlamıştır.
Zerdabî, 93 Harbi bittikten sonra gazetesini yeniden çıkartmak ister ama
“Müslümanların düşmanları vazgeçmez”. Hükûmet meseleyi kökünden halletmek
için öğretmen olan Zerdabî’yi Yékaterinador şehrine tayin eder. Bakû’dan ve
sosyal faali-yetlerden uzak kalmak istemeyen Zerdabî istifa eder ve bir daha
devlet memuru olarak görev alamaz. Bakû’da hükûmetin korkusundan kimse ona
iş vermeyince köyüne çekilmek ve orada 16 yıl oturmak mecburiyetinde kalır.
Buna rağmen Bakû veya Tiflis’te çıkan Rusça gazetelere yazı yazmaktan
vazgeçmez, toplumun problemleriyle yakından ilgilenmeye devam eder.
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Rusya’nın o dönemdeki genel siyasî-kültürel hayatından benimsediği demokratik düşünceler, halkçılık ideali, Moskova’daki tahsilinden kazandığı pozitif
düşünme alışkanlığı ve Darvin’den gelen “hayat mücadelesi” kavramı, Zerdabî’yi, hayatını halkının yükselişi için adamaya yöneltti. O ilk olarak halkını zayıf
düşüren sebepleri ortadan kaldırma amacıyla işine başladı. Zerdabî’nin toplumu
uyandırma, yükseltme ideali (kısacası modernleştirme), dönemin birçok aydınının
tersine, en alt seviyeden başlıyordu. Öncelikle halkı cehaletten kurtarmak
şeklinde özetleyebileceğimiz temel bir görüşü vardı. Halkın günlük hayatta
karşılaştığı basit gibi görülen, gerçekte toplum hayatı için çok gerekli olan âcil
ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hareket geçti. İstismar edilen köylülerin
gözünü açmakla, onlara kanunî haklarını öğretip yol göstererek işe başladı.
Nitekim Ekinçi gazetesinde köylülerin, halkın en alt tabakasındaki cahil
insanların günlük hayatta ihtiyaç duydukları en basit ihtiyaçlarını gözeterek
yazdığı küçük, kısa olmasına rağmen oldukça aydınlatıcı, öğretici yazıları ilgiyle
karşılanmıştır. Aynı şekilde yazdığı Toprak, Su ve Hava (Bakû 1912), Bedeni
Salamat Saħlamaġ Düsturülemeli (Gigiyena) [Hijyen] (Bakû, 1912). Bu faaliyetleri, Azerbaycan modernleşmesini tepeden değil, temelden başlatan bilinçli
çalışmalardı:

Zerdabî’nin “Toprak, Su ve Hava” başlıklı yazısı.

Buraya kadar özetlediğimiz yazısından anlaşıldığı gibi Hesenbey, Ekinçi’yi
çıkarmak için epeyce düşünmüş, nasıl bir gazete çıkartacağına önceden karar
vermiş, gazetede yer vereceği yazı ve haberlerin bölümlerini de en ince ayrıntısına varıncaya kadar planlamıştır. On beş günde bir yayımlanan Ekinçi 8 sayfadır,
günümüzdeki gazetelerin yarısı büyüklüğünde olup her sayfası iki sütundan
ibarettir. İlk sayısı 22 İyul [3 Ağustos] 1875’te, son sayısı 29 Sentyabr [11 Ekim]
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1877’de yayımlanmıştır. Birinci yılda 12, ikinci yılda 24, üçüncü yılda da 20
olmak üzere toplam 56 sayı çıkmıştır. Gazetenin dili sade, konuşma diline
oldukça yakın, cümle kuruluşu bakımından arızalıdır. Özellikle din adamlarından
veya medrese tahsillilerden gelen yazılarda nesir dilinin problemleri daha açık
göze çarpar. Azerbaycan edebiyatında mensur eserlerin o döneme kadar yok
denilecek kadar az olması, bir gazeteci dili kurmayı da oldukça zorlaştırmıştır.
Yine de Aħundzade’den sonra yeni nesir dilinin kurulmasında Ekinçi’nin önemli
bir yeri vardır.
Zerdabî, Rus hükûmetine verdiği dilekçede olduğu gibi, gazetesinin 1.
sayısında da “Daħiliye” başlıklı yazıda Ekinçi’nin bölümleri hakkında açıklama
yapar: Muharririn yazıları “Daħiliye”de; tarım, çiftçilik ve hayvancılıkla ilgili
yazılar “Ekin ve Zıraat Haberleri”nde (sonraki sayılarda Efal-i Ehl-i Dehat adını
taşır); çeşitli teknoloji ve ilim konularından ibaret yazılar “İlim Haberleri”nde ve
nihayet birkaç küçük kısımı ihtiva eden, ticaret hayatı, Rusya ve etraf muhittte
olup bitenler, uluslararası hadiseler, Kafkasya muhitindeki mahkemelerin
kararları da “Taze Haberler” başlıklı bölümde yer alacaktır. Aşağı yukarı gazete
kapatılıncaya kadar da bu şekilde devam eder. Ekinçi’nin ilk sayılarından itibaren
“Mektubât” adı verilen kısım da gazetede önemli bir yer tutmaya başlar. Burada
okuyuculardan gelen mektuplar, çeşitli yazılar ve şiirler yayımlanır.
Bir mânada sorumluluğunu üzerine aldığı gazetenin siyasî konulardan uzak
durmasını tavsiye ederken Bakû valisi Starosélski, Rus hükûmetinin siyasî
konulardaki hassasiyetini veya endişesini de kapalı bir şekilde dile getirmiştir.
Buna rağmen Rusça gazetelerden tercüme yapmak şartıyla bazı siyasî haberleri
yayımlaması için Zerdabî’ye izin verilmiştir. Okuyucuların az-çok Ekinçi’ye
alıştıkları, onu benimsemeye başladıkları bir dönemde, 1887 yılında, Türkiye’de
93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması, Hayat gazetesinde
anlattığı gibi Zerdabî’yi zora sokar. Okuyucular savaş haberi istemekte, hükûmet
ise buna karşı çıkmaktadır. Kendisinin de anlattığı gibi gazete, Starosélski’nin
görevinden ayrılmasından sonra Rus makamlarının kasten çıkartığı zorluklar, ileri
sürdükleri sudan bahaneler sebebiyle kapatılır.

Zerdabî’nin Bakû’daki mezarı.
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Yayımlandıktan sonra Ekinçi’nin ünü Kafkasya sınırlarının dışına kadar ulaşmış hatta böyle bir gazete çıktığı İngiltere’de bile duyulmuştur:
“Altı ay yoħdur ki bizim Ekinçi ġezeti çap olunur amma, İngilisin paytaħtı London
şeherinde onun çap olunmağı me’lumdur. (…) amma bizim adamın çoħu ne ki bu
çağadek [şimdiye kadar] bizim ġezeti oħumayıplar, belke be’zi kesler onun bina
olunmağın [kurulduğunun; çıktığının] ħeberini de éşitmeyipler.” (1 Yanvar 1876,
Ekinçi, 2005: 113).

Ekinçi gazetesi Kafkasya’da çıkan Rus, Ermeni ve Gürcü ve İran gazeteleriyle, belli ölçüde ilişki içindeydi; onlardan bazı materyalleri alıyor veya onlara
bazı konularda cevaplar, şerhler yazıyor, hatta bazı küçük polemiklere dahi giriyordu. Güney Azerbaycan Türklerinden M. Tahir Tebrizî, İstanbul’da Farsça yayımladığı Aħter gazetesini çıkartırken H.M. Zerdabî’ye mektup yazmış onun da
bu gazetede yazı yazmasını teklif etmişti (Aħundov, 1980: s. 104-105). Zerdabî’nin 1875’te hurufat almak için İstanbul’a gittiğinde M. Tahir Tebrizî ile
görüşüp gö-rüşmediğini bilmiyoruz ama, Ekinçi gazetesinde düzenli olarak
Aħter’den alınan haberler dikkati çeker, hatta Zerdabî okuyucularını Ahter’e
abone olmaları için teşvik eder. Diğer yandan Türkiye’deki bazı Türkçe
gazetelerini de takip ettiği, Osmanlı siyasî ve sosyal hayatı hakkında gazetesinde
verdiği haberlerden anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde Türkistan’da Rusça resmî gazete olarak çıkartılan Semerkant,
Taşkent’te yayımlanan “Turkistanskiyé Védomisti” gazeteleriyle de ilişkisi vardı.
Bu son gazetenin Özbek Türkçesiyle çıkartılan “Türkistan Vilayétinin Ġazeti”yle
Ekinçi, bir birinden materyal alıp yayımlamıştır. Mesela; Ekinçi’de Hz. Muhammed’in “İlm-i Ebdan” ve “İlm-i Edyan” konularıyla ilgili hadisinin yorumu hakkındaki tartışmalar bu gazeteye de tesir etmiş, onda da benzer bir tartışma
başlamıştır:
Daşkent şeherinde Türk dilinde çap olunan Türkistan Vilayétinin Ġazéti’nde ilm-i
ebdan baresinde mübahise başlanıp (29 Fevral 1876, Ekinçi, 2005: s. 151).

Aynı şekilde “Türkistan Vilayetinin Ġazeti”nde yayımlanan bir mu-amma ve
onun halline dair materyal de Ekinçi’de yayımlanır (18 Yanvar 1877. Nu. 2,
Ekinçi 2005: s. 336-337; Memmedov, 1976: s. 18-19).
Ekinçi’nin en önemli faaliyetlerinden biri de hurafelere, yanlış dinî kanaatlere (Muharrem’in 10’undaki eza merasimleri gibi), mezhep kavgalarına (ŞiîSünnî çekişmelerine) karşı çıkmış olmasıdır. Kafkasya muhitinde bu meseleleri
ilk defa gündeme getirmiş, tartışmaları başlatmış ve olumlu yolda ilerlemenin
sağlanmasında belirli ölçüde başarılı olmuştur. Ekinçi’de bu konudaki ilk önemli
çıkış Héyderî imzasıyla Hz. Muhammed’in “ilm-i ebdan” ve “ilm-i edyan” konularındaki hadisinin gündeme getirilmesi ve din dışı bilimlerin de Müslümanlara
lazım olduğu yolunda görüş bildirilmesiyle başlamıştır.
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Bu hususta özellikle devrin ünlü ve itibarlı şairi, mükemmel dinî tahsil
görmüş Hacı Seyyid Ezim [Azîm] Şirvanî’nin gazeteye yazdığı manzumelerin
büyük rolü olmuştur. O aynı zamanda yeni usul mekteplerin açılması, din dışı
bilimlerin de tahsil olunması gerektiği hakkında Ekinçi’de etkili şiirler yazmıştır
(11 İyun 1876, Nu. 11, Ekinçi 2005: 206-208; 12 May 1887, Nu. 10, Ekinçi 2005:
403-405). Dolayısıyla Ekinçi’nin yeni edebiyat anlayışının Azerbaycan’da yerleşmesinde de belirli bir rolü vardır. Bu hususta da M. F. Aħundzade’nin “Vekil-i
Nâ-malum-i Milet” imzasıyla Ekinçi’de basılan talim-terbiye, cehalet ve hurafelerle mücadele, yeni edebiyat ve basın hayatı nasıl olmalıdır yolundaki tenkidî
yazıları, mektupları oldukça önemlidir. (18 Yanvar 1877, Nu. 2, Ekinçi 2005: s.
331-332; 3 Mart 1877, Nu. 5, Ekinçi 2005: s. 363).
Ekinçi gazetesinin muhtevası ve Rusya Türkleri üzerindeki etkileri hakkında
daha birçok şey yazılabilir; ama, makalemizin hacmi buna müsait değildir. Bu
yüzden İsmail Gaspıralı’nın Tercüman gazetesinden aldığımız bir değerlendirme
ile bu bahsi kapatmak istiyoruz:
Yirmi sene mukaddem bir İslâmdan gazete, ruzname nedir diye sual etmiş olsanız,
cevap alamaz idiniz; ama, bu günde azacık özünü bilen kişi size cevap berebilir. Bu
ahir on seneden ahali beyninde Rus gazeteleri okumak meydan almakta olduğu gibi
İslâmca dahi üç-dört gazete görüldü; yani İslâm ahalisi, dili ile âlem-i maarife koşula
başlap meydan-ı insaniyette özlerini köstere başladılar.
Vakıan Bakû’da çıkmış “Ekinçi” yani sabancı nam mergup gazete ve bade Tiflis’te
çıkmış “Ziya” ve “Keşkül” nam refiklerimiz az devam edip maarif ve muhabbet-i
milliye meydanından çekilmeye mecbur olmuşlar ise de semereleri mevcuttur:
Gazete nedir, neden bahseder, faydası nedir, ahaliye malûm ettiler. Bu da büyük ve
uluğ hizmettir. Huda razı olsun. (“Dikkat ve Tecrübe Eden Görse Gerek”, Tercüman,
25 Yanvar 1887 / 13 C. Evvel 1304, Sayı: 4).

KAYNAKLAR
Aħundov, Nazim (Aħundov: 1965), Azerbaycanda Dövri Metbuat (1832-1920), Bakı,
Azerbaycan SSR Élmler Akadémiyası Neşriyyatı, 1965, 176+2 s.
Aħundov, Nazim (Aħundov: 1980), Senedlerin Dili İle, Bakı, Yazıçı, 1980, 178+2 s.
Aydınoğlu, Tahir, Henife Ħanım Melikova-Abiyévanın Ħatireleri. Hesenbey Zerdabî ve
Ekinçi, Tertip eden ve çeviren: Tahir Aydınoğlu, Bakı, Adiloğlu Neşriyyatı, 2005, 126
s. (Hanife Hanım’ın hatıraları Rusçadan çevrilmiş, H. M. Zerdabî hakkındaki bazı
yazılar da derlenmiştir)
Azerbaycan Metbuatı Tariħi (AMT, 2006), Tertip eden: Akif Şahvérdiyév, Bakı, Tehsil
Neşriyyatı, 2006, 250 s. (Bu eserin III. bölümü Mirza Bala Mehemmedzade’nin
“Azerbaycan Türk Metbuatı” adlı eserinden ibarettir.).
Baykara, Hüseyin, “Hasan Bey Malikzade Zerdabî”, Azerbaycan’da Yenileşme Hareketleri. XIX. Yüzyıl, Ankara Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1966, s. 132-148.
Cavadova, Ésmira, Setirlerde Döyünen Ürek, Bakı, Dövlet Neşriyyatı, 1988, 159+1 s.
Çobanlı, Müşfiġ, “Ziya”dan “Çenlibel”e dek Gürcüstanda Azerbaycan Metbuatı (18781998), Bakı, Tehsil [Neşriyatı], 2000, 80 s.

1905’E KADAR RUSYA TÜRKLERİNDE MATBAALAR VE MATBUAT: 2

161

Ekinçi 1875-1877 (Tam metni), Tertip eden: Turan Hesenzade, Redaktör: Eziz Mirehmedov, Bakı, Avrasiya Press, 2005, 495 s. (Not: Birinci neşirdeki bazı eksiklik ve yanlışlıklar, bu ikinci neşirde düzeltilmiştir ama, bu baskıda da dizin yoktur.)
Ekinçi 1875-1877 (Tam metni), Tertip eden: Turan Hesenzade, Redaktör: Eziz Mirehmedov, Bakı, Azerbaycan Dövlet Neşriyyatı, Bakı, 1979, 463+1 s. (Kitabın sonunda dizin
de vardır.)
Eliyarlı, Süléyman (Eliyarlı: 1996), Azerbaycan Tariħi, Bakı, Azerbaycan Neşriyyatı,
1996, 869+1 s.
Feyzullayeva, A., Фейзуллаева, Вопросы азербайджанской литературы на страницах
газеты «Новое обозрение», Автореферат кан. Дисс. Баку, 1982.
Ġasımzade, Féyzulla, XIX. Esr Azerbaycan Edebiyyatı Tariħi, Bakı, Maarif Neşriyyatı,
1974, 487 s.
Ġasımzade, Féyzulla, M.F. Aħundovun Heyat ve Yaradıcılığı, Bakı, Azerbaycan Dövlet
Neşriyyyatı, 1962, 376+3 s.
Ġuliyév, Vilayet, Böyük Ekinçi; Hesenbey Zerdabî, Bakı, Ozan Neşriyyatı, 2001, 180 s.
(Bu eserde Zerdabî’nin eşi Hanife Hanım ve torunu Ġeribsoltan Melikova’nın hatıraları Rusçadan tercüme edilmiştir. Yazar daha önce de 1989 yazdığı “Böyük Ekinçi”
adlı makalesini “Tariħde İz Ġoyan Şeħsiyyetler” (Bakı, 2000) adlı makaleler toplusunda yayımlamıştı.
Hesenbey Melikzade Zerdabî, Toprak, Su ve Hava, Bakû, Kaspi Matbaası, 1912, 75 s
Hesenbey Zerdabî, Séçilmiş Eserleri, Tertip ve ġéydler: Z. B. Göyüşov, Bakı, Azerbaycan
Dövlet Neşriyyatı, 1960, 474+2 s.
Hesenbey Melikov Zerdabî, Bedeni Salamat Saħlamaġ Düsturülemeli (Gigiyéna), Tertip
eden: Tahir Aydınoğlu, Bakı, Adiloğlu Neşriyyatı, 2006 , 71+1 s.
Hüséynov, Sadıġ, Ekinçi Ġezetinin İzahlı Biblioġrafiyası, 2. bs., Bakı, Azerbaycan Dövlet
Neşriyyatı, 1977, 93+3 s.
Memmedov, Veli, Ekinçi Ġezeti,Bakı, Azerbaycan Dövlet Neşriyyatı, 1976, 77+3 s.
Mişiyév, Adil (Mişiyev: 1987), Azerbaycan Yazıçıları ve Tiflis Edebi-İctimai Mühiti,
Tiflis, Ganatléba Neşriyyatı, 1987.
Nağıyéva, Cennet, Hesen Bey Zerdabî Arħivinin tesviri, Bakı, Nurlan 2008, 90+2 s. (Azerbaycan Milli Élmler Akadémiyası M. Füzuli adına Elyazmaları İnstitutu).
Seidzade, E. E., “M. Feteli ile M. Şefi’nin Metbé Açmaġ Üçün çalışmaları”, Edebiyyat
ġezeti, 11 Oktyabr 1940, No: 31.
(Yénikopolov) Ениколопов, И., “Первая тюркская газета на Кавказе” (Kafkasya’da İlk
Türk Gazetesi), Культура и письменность Востока, III книга, Баку, 1928, с. 140146.
Zamanov, Abbas, Emel Dostları, Bakı, Yazıçı, 1979, 368+4 s.
Zekiyév, İmadeddin, Azerbaycan Kitabının İnkişaf Yolu, Bakı, 2000, 388 s.
Zéynalov, Neriman, N., Azerbaycan Metbuatı Tariħi, 1. Hisse, Bakı, ADU Neşri, 1973,
110 s., (Azerbaycan SSR Ali ve Orta Tehsil Nazirliyi, S. M. Kirov Adına Azerbaycan
Dövlet Univérsiteti).
Zéynalov, Neriman, N., Azerbaycan Metbuatı Tariħi, 2. Hisse, Bakı, ADU Neşri, 1974,
104+4 s. (Azerbaycan SSR Ali ve Orta Tehsil Nazirliyi, S. M. Kirov Adına Azerbaycan Dövlet Univérsiteti).
Zéynalzade, Ağarefi, Azerbaycan Metbuatı ve Çar Sénzurası. 1850-1905, Bakı, Élm Neşriyyatı, 206, 326+2 s.

162

YAVUZ AKPINAR

“1905’e Kadar Rusya Türklerinde Matbaalar ve Matbuat” Makalesine
Ek:
RUSYA’DA EVVELİMCİ TÜRK ĠAZETESİ
Hayat gazetesi 28 Dekabr 1905 [10 Ocak 1906], No: 129
ve 2 Yanvar [16 Ocak] 1906, No: 3.

Hesenbey Melikzade Zerdabî
Dünyada ittifaġ olmasa, héç bir cemiyet işi bina tutmaz. Bizim sabıġ
Cemiyet-i Ħéyriye bina tutmadığından [Hayır Cemiyeti işi yürütülemediğinden],
téatr oynanan otaġ boş ġaldığından aşkar oldu ki Müselman ġardaşlarımızı bir
yére cem édip, zemaneye müvafıġ mektebħanalar açdırıp, küçe [sokak, cadde] ve
bazarlarda ġalan uşaġları oħutmaġ olmayacaġ. İlimsiz de bu zemanede dolanmaġ
mümkün déyil. Ale’l-ħusus, bizim yérlerde ki ġonşularımız ilim tehsil édip günügünden ireli gédir, bizim elimizde olan mülk ve malımıza sahip olurlar ve bir az
vakitten sonra biz onlara rencberlik édip, onların malını daşımaġdan ötürü kirakéşlik édeceyik [kiracı olacağız].
Bélede ne ġayırmalı? [Öyleyse ne yapmalı?]. Herkesi çağırıram gelmiyor,
gösterirem görmüyor, diyorum ġanmıyor [anlamıyor]. Aħırda gördüm ki onları
haraylayıb [bağırıp, seslenip] çağırmaġdan, onlara démekden başġa bir ġayri ilaç
yoħdur. Olmaz ki menim sözümü éşidenlerden héç bir ġanan olmasın! Néce ki bir
bulağın [pınarın] suyunun altına ne ġadar berk [katı, sağlam] daş ġoysan, bir néçe
yıldan sonra o su tökülmekden o berk daş mirur ile eriyip déşilir. Habéle [aynı
şekilde] söz de, ale’l-ħusus doğru söz, mirur ile ġanmazın başını déşip onun
béynine eser éder. Bélede [öyleyse] men onları néce görüm ve görmek mümkündür mü? Herkes öz ġara sandığının [kasasının] üste oturup onun içinde olana secde édir ve sandığı doldurmaġ fikrindedir amma, étrafda Müselman ġardaşlar birbir düşmanımız ejdehanın ağzına düşüp yoħ olduğunu gör[müyor] ve görmek de
istemiyor.
Bélede [öyleyse] ġezéte çıħarmaġdan savay [başka] bir ġayri ilaç yoħdur ki
kağızın üste yazılmış doğru sözler ġapı-pencerelerden o iman menzillerine çatabilsin [ulaşsın]. Hiç olmaz ki doğru söz yérde ġalsın. Her ilde on ġezéte oħuyandan birisi oħuduğunu ġansa, onların ġederi ilbeil [miktarı, sayısı yıldan yıla] artar.
Aħırda o bend ki suyun ġabağını [önünü] kesmişdi ve suyu aħmağa ġoymuyor idi
raħne tapar [çatlar] ve su mirur ile bendi uçurup aparar [yıkıp götürür]. Sonra
düşmanın düşmanlığı, dostun dostluğu ve dost gösteren [dostun gösterdiği] doğru
yolun, doğru olmağı aşkar olur.
Bes ġezéteni néce çıħardım? Pul yoħ, yazıçı yoldaş yoħ, çapħahna [matbaa]
yoħ, ħurufat yoħ, amele yoħ. 1-2 yüzden artıġ oħuyan da olmayacaġ. Devlet tarafından izin almaġ da ki bir böyük beladır.
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Bizim ġubérnator [vali] müteveffa général Starosélski, doğrudur ħalis Rus
idi, amma, onun avreti Gürcü ġızı idi. Ona göre Ġafġazın yér[li] ehlini artıġ dost
tuturdu [ziyadesiyle dost kabul ediyordu]. Men ona derdimi déyenden sonra
meslehet gördü ki ġezétenin adını “Ekinçi” ġoyum ki gûya, mahz [sırf, sadece]
ekin ve ziraetden danışacaġ ve özü de boynuna çekdi [taahhüt etti] ki sénzorluğu
ġebul élesin. Bu tövr erize [böylece dilekçe] vérib izin aldım.
Çünki o vaķitte yazı-pozu şikeste ħetti ile olurdu ve basma ħettini oħuyan
yoħ idi ve tamam Rusya’da işlenen ħurufat çoħ yaman idi, ona göre bana meslehet élediler ki ġezéteni daş basması ile (litoġrafiya) basdırım. Men buna razı
olmadım. Çünki litoġrafiya ile çıħan ġezéte heftede bir ve ya iki defe çıħabilir.
Amma menim ümidim var idi ki sonra ġezéteni her günde çıħarım ve bir de Osmanlı ve İran memleketlerinde ol vaķitte ġezételer çıħırdı ve onlar da ħurufat ile
basılırdı ve daş üste çıħanlar [taşbaskı olanlar] da sonralar ħurufat ile basılacaġdı.
Bélede [öyleyse] yaħşı olurdu ki işin binasından oħuyanları basma ħettine
öğredim [matbu harflere alıştırayım] ki sonra dübare [tekrar] zehmet çekip onlar
tezeden basma ħettine öğretmek lazım olmasın. Ol vaķitte Bakû’da iki basmaħana
var idi. Onların birisinde ki Ġubérnski Pravléniya’nın [vilayet idaresinin] idi, birce Müselman ħurufatını alayarımçıġ [yarım yamalak] düzen Minasof adlı Ermeni
var idi. Onu getürdüp danışdırdım. Söz vérdi ki ne ġeder ħurufat düzen lazım
olsa, öğredip menim ġezétemde işleder. Sonra fikre gétdim ki yaħşı ħurufatı haradan alım? Rusya’da, doğrudur, yaħşı ħurufat yoħ idi, amma ġalıplar ġayırdıp
[yaptırıp], teze ħurufat tökdürmek mümkün idi. İş burasındadır ki teze ġalıplar ġayırdan kargahçı [zanaatkâr] 5-10 puddan ötürü onlan ġayırtmağa razı olmazdı. Ol
vakitte İstambol’da olan bizim Şirvanlılar ile menim irsal-mürselim var idi.
Onların yazmağından bilirdim ki orada bizim Türk dilinde bir néçe ġezéte çıħır.
Hetta onlardan günde çıħanı da var. Ona göre lazım bildim ki gédip İstambol’u da
ziyaret édim ve orada işlenen yaħşı ħurufatdan 5-10 pud alım getirim.*
1875’inci senenin iyun ayında gédip İstambol’da 10 pud ħurufat alıp, avġust
ayında ġayıdıp geldim. Ħurufat ġışda gelib çatdı. Alahide basmaħana açmağa
pulum olmadı. Ona göre Starosélski menim ħurufatımı Ġubérnski Pravléniya’nın
basmaħanası üçün satın aldı. Kağız ve ġéyri ma(...?)4 éhtiyacı hazırlayıp “Ekinçi”
ġezétesini çıħarmağı 1875’imci senenin iyul ayının 22’[sin]de başladım. İyul
ayına ġezétenin açılmasını salmaġdan muradım o idi ki zikr olan Minasov’tan
başġa, Türk hurufatı düzen tapılmadı [dizen bulunmadı]. O da birce bacısı oğlunu
getirip, yanında şagird saħladı [çırak olarak tutu]. Bélede [böyle olunca] labüd
ġalıp men özüm de ona gerek kömek édeydim. Basmaħana her nömreni bir küçük
varaġ üste her sefer 1000 varaġ basmaġdan ötürü menden 15 manat istedi. Hésab
çekip gördüm ki ġezéteni her iki heftede bir defeden artıġ çıħadabilmeyirem [çıkaramıyorum]. Ġezéte çıħarmaġ élamnamesini Nevruz’da paylamışdım [dağıtmıştım] ve Ġafġaz’ın tamam şeherlerine ve böyük kendlerine de göndermişdim.
İyul ayınacan [temmuz ayına kadar] 100 müşterim var idi ki heresinden [her
*
4

Yazının birinci kısmı burada sona eriyor.
Metinde kelime eksik yazılmıştır.

164

YAVUZ AKPINAR

birinden] 3 manat, cümletan 300 manat vüsul olmuşdu. Ġubérnator naçalniklere
[komutanlara] hökm yazdı ki her bir kendin [köyün] yüzbaşısı ġezéte alsın. Bu
tövr ile 300 de müşterim artdı ki cümletan 1200 manata ġeder ġezéte satılmaġdan
vüsul oldu. Ġezéte elde satılmaġ ve élam-name basdırtmaġ da ki ol vakitte yoħ
idi. Ġezéteni 8-9 yüze ġeder basdırırdım. Onun 400’ünü müşteri olanlara ve
artığını Bakû’nun küçe ve bazarlarında paylatmaġdan savayı [başka], ġéyri
şeherlere de müfte gönderirdim ki ġezéte oħumağa âdet élesinler.
Evvelinçi nömreleri çıħarmağın zehmeti çoħ artıġ oldu. Yayda şagirdlerim
Bakû’dan évlerine gétmişdiler. Men tek ġalmışdım vé bir de Minasov ömründe
ġezéte işi görmemişdi ve çoħ ağır işleyirdi. Ona göre, özüm yazırdım, ħurufatı
düzmeyine kömek édirdim, ġeletlerini düzeldirdim. Evvelinci yarım ili, yani yanvarın birinecen 500 manata ġeder zerer éledim. Amma müşterilerimin ġéderi
yüzden üç yüze ġeder artdı. O ki yüzbaşıları da, naçalnikler onlara ġezéteni vaktinde göndermediyine [göndermediği için] onların ġederi azaldı.
Yanvarın 1’inden 400’e ġeder müşterim var idi, üç manatdan. Nevruz’dan
sonra ġezétenin vereġlerini böyüklendirdim ve o ilin payızında [sonbalarında]
ġezéteni heftede bir defe çıħartdım. Çünki yazıçı yoldaşlarım günü-günden artırdı ve Minasov öz bacısı oğlu ile işe artıġ öğrenmişdi. İl ġurtaranda hésabını çekip
gördüm ki 1000 manata ġeder zererim var. Üçüncü, 1877’nci senede yüzbaşılardan savayı 400’e ġeder müşterim var idi. Menim evvelinci kömekçilerim
[yardımcılarım] şagirdlerim idi. Onlar yazmaġdan savayı ġezéteni müfte paylamağa, poçta vérmeye de kömek édirdiler. Onların hamısı ġezéte oħumaġ ile
yazıb-oħumağı öyrenmiş idiler ve öz veten dilinde ġezéte görende çoħ şad
olurdular. O günü onlar üçün bir böyük bayram olurdu.
“Ekinçi”nin evvelinci bedbeħtliyi, ġubérnator Starosélski Bakû’dan gétmeyi
oldu. Ondan sonra vitsé ġubérnator [vali yardımcısı] bir yoğun [şişman, kaba]
sénzor oldu. İkinci ve böyük bedbeħtliyi Osmanlı davası başlanmağı [Osmanlı
savaşının başlaması] oldu.
Ne ġeder Osmanlı davası başlanmamış idi, bir tövr [bir şekilde] bu yoğun ile
yola gédirdim. Éle ki dava başlandı, özleri Rus olmayan amma Rus dövletine
iħlas göstermek isteyenler ez an cümle [o cümleden] bu5 yoğun, her bir cehetde
artıġ diġġet édip ġezéte çıħarmağı düşvar élediler [zorlaştırdılar]. “Ekinçi”ye
iħtiyar vérmişdiler ki siyasi ħaberleri ġéyri ġezétlerden çap élesin. Amma onların
birisini de çap étmeye ġoymadılar ve bir terefden de müşterilerimiz dava ħeberi
isteyirlerdi. Sénzordan teveġġé éledim [rica ettim] ki özü ġéyri ġezételerde siyasi
ħeberlerinden göstersin ki hansıları çap étmek [hangilerini basmak] mümkündür.
Ona da razı olmayıp, izin vérdi ki dövlet terefinden her günde gelen télleri çap
édim [günlük telgırafları basayım]. Elbette, heftede bir defe çıħan ġezétde bir
heftenin müddetinde gelen téllerin hamısını çap étmek mümkün déyil idi. Çünki
her günde 2-3 yüz satıra ġeder tél gelirdi ve onlardan séçip lazım olan ġederini de
basdırmağa ġoymadılar. Ħulasa, siyasi ħeberleri basmaġ mümkün olmadı ve
müşteriler menden çoħ na-razı [şikâyetçi] oldular.
5

Metinde “bir” idi.
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Müselmanların düşmenleri ki Starosélski’nin vaħtında bir iş göre bilmirdiler,
her terefden “Ekinçi”nin üste tökülüp onun bağlanmağına sey étdiler [kapatılması
için çalıştılar]. Jandarma polkovnikine [albayına] her günde menden ve “Ekinçi”den adsız danoslar [jurnaller, ihbarlar] gönderdiler. Jandarma terefinden menim üstüme ġarovulçular ġoyuldu [peşime adam takıldı]. Onların birisi menim
Rus ġulluġçumun [hizmetçimin] ġardaşı adına géceler menzilimin [evimin] içinde
yatırdı. Birisi de küçe ġapısında durup men her terefe gédende meni aparıpgetirirdi. Ol vakitte men her géce 1-2 saatte kluba gédip bilyard [bilardo] oynayırdım ve jandarma polkovniki de bezi vaķitte menim ile oynayırdı. Onunla béle
heftede bir néçe defe o polkovnik meni apardıp menden cavap isteyirdi ki “doğrudur mu fılan günü aħşam fılan keslerin yanına gédip, fılan sözü démisen?”.
Mén ona cavab vérirdim ki “filan saatda seninle bilyard oynayırdım”. Deyirdi ki “men özüm de yaħşı bilirem, amma néyleyim, zakon [kanun] béledir, gerek
ħeber alım!”. Béle danosları birce [sadece] jandarmaya veseydiler géne derd yarı
idi, amma onları vezirlere, serdara [Kafkasya Umumî Valisi olan komutana] ve
gayrilere de gönderdiler ki onların cavaplarını yazmaġdan biçare jandarma yorulmuş idi. Amma bununla béle [birlikte] men ġezéteni vakitlerinde çıħardırdım.
Élé ki Dağıstan’da şuluġluġ başlandı [kargaşalık başladı], “Ekinçi”nin günü
deħi artıġ ġara oldu: Bir gün Necef bey Vezirov’un meġalesin ki Moskov’dan
göndermişdi, vérmişdim düzmeye. Meġalede bir derviş bazarda dükkanların ġabağında ġesideler oħuyup onları ilm tehsil étmeye çağırırdı. Sénzor ġol çekip çap
olmağa [imzalayıp basılmasına] izin vérmişdi. Ġezéte çap olup paylanandan sonra
ġubématorun hökmüne göre o nömreni bağlayıp [o numarayı kapatıp, toplatıp]
meni istediler. Gédip gördüm ki menim Minasov’um oradadır. Ġubérnator
buyurdu ki “Minasov déyir ki dervişin sözlerinin geyri menası var. Ona göre
nömreni bağlayıp sene hökm édirem ki bir ġéyri nömre çap édesen!”. Cavap vérdim ki “ġéyri nömre çıhardabilmerem”. Men gédenden sonra ġubérnator özü bir
nömre çiħardıp paylatdı [çıkarttıp dağıttı]. Çünki nömre menim adımdan çıħmışdı, men tevaġġ éledim [rica ettim] ki deħi menim adımdan ġezéte çıħarmasınlar.
Bu tövr men isteyirdim ġezéteni vaktiyle bağlayıp dava ġurtarandan sonra
çıħardım amma, Müselmanların düşmenleri el çekmediler. Bir gün gimnaziyanın
diréktoru bana melum éledi ki serdarın hökmüne göre gerek men Yékatérinadar
şeherinin gimnaziyasına müellim gédém. Ona göre men erize vérip ġulluġdan
çıħdım [memuriyetten istifa ettim]. Çünki men Bakû’dan çıħıp Müselman
işlerinden kenar olmağı özüm üçün ölüm hésap édirdim. Dava ġurtardı [savaş
bitti], amma menim Bakû’da ġalmağım müşkül oldu. Padşahlıġ ġulluğuna meni
götürmediler [memuriyete kabul etmediler] ve Bakû’lulardan héç kes meni
ġulluğa götürmedi [bana iş vermedi]. 1-2 yérde cemiyet ġulluğuna girmek
istedim amma, meni séçkide ġaraladılar ve ġaralayanlar da Bakû Müselmanları
oldu ki oraya ħaricilerden intiħap étdiler. Bélede [böyle olunca] men ne ki
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“Ekinçi”ni deħi çıħarda bilmedim, hetta Bakû’da da ġala bilmeyip öz kendimize
[köyümüze] köçüp gétdim”.6

6

Bu yazı Türkiye Türkçesine epeyce yakın bir Azerbaycan Türkçesiyle yazıldığından çok az
fonotik tasarruf yaparak alıntı yaptık.

