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“Hayatı sevmek, onu daha da güzelleştirmek lazımdır. İnkişaf, kadınlık ve 

kadınlığın diriliğindedir. Kızların, kadınların gayreti olmaksızın vatanın, halkın 

yükselişi gayri mümkündür. Başka halkların kadınları içtimai-siyasi hayatta 

erkeklerle beraber faaliyet göstererek, öz/ kendi milletinin terakkisi için 

çalıştığı zaman Türk kadınları bu işten kenarda kalamaz.” 

Şefika Şeyhzade-Efendizade 2 

 

Ahıska eskiden beri kültür, bilim ve eğitim merkezlerinden biri olarak bilinmiştir. Medreseler, 

eğitim veren kuruluşlar olarak faaliyet göstermiştir. Bunlar mollalar(hoca) tarafından 

yönetilir, yerel meclislerin ve toplumun yaptığı bağışlar sayesinde ayakta durmuştur. Kuran 

ve dini derslerin yanı sıra, Arap, Fars ve Türk dillerinin temel dil bilgisi ve edebiyat da 

okutulmuştur.  1905 yılına gelindiğinde Tiflis, Sığınak, Telav, Borçalı, Ahıska, Ahılkelek 

kazalarında toplam 106 sünni okul faaliyette bulunmuştur.
3
 

Bölgede Türkçe okulların açılması girişimlerinde bulunan ilk kişi Kafkasya Türkleri arasında 

önemli fikir adamlarından biri olan Ömer Faik Numanzade olmuştur. Tiflis’e eğitim 

müdürüne dilekçe sunduğunda, müdür ‘Şkolada okutunuz, Türk mektebi olmaz’ diye 

cevaplamıştır.
4
 

19.yüzyıllın sonlarına doğru Ahıska kazasında 7 Türkçe okul faaliyet göstermiştir. Bunlar 

ilköğretim okulları olmakla beraber şu şekilde açılmıştır: 

1881-Azgur, Ökem, 1885-Hırtız, 1895-Adıgün, 1897-Oşora, Siniz, Varhan. 1918-1921 yıllar 

arasında Gürcistan’da eğitim dili Türkçe olmakla beraber toplam 29 Türkçe Okulu var 

olmuştur. Ne yazık ki bu okulların bir kısmı ya bina ya da öğretmen sorunu nedeniyle 

faaliyete başlayamamıştır. Sovyet rejiminin kurumasıyla okullar da şekillenmeye başlamış, 4 

senelik ilkokul statüsüyle çalışmaya devam etmiştir. 
5
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Türklerin yaşadığı tüm köylerde okullar açılmış, 1936 yılına gelindiğinde ise tablo şu 

şekildeydi 
6
 : 

İlçeler Okul 

sayısı 

Öğrenci 

sayısı 

Adıgün 61 5821 

Ahalsihe 55 4032 

Aspinza 42 3398 

Ahılkelek 9 801 

Bogdanovka 1 204 

 

19. yüzyılın sonlarına doğru, özellikle Batı dünyasında liberal 

hareketlerinin etkileriyle Rusya Türkleri arasında kadınların 

toplumda elde ettiği konumlarıyla ilgili tartışmalar başladı. 

Küçük yaşlarda yapılan evlilikler, boşanmalar, kadınların peçe 

takmaları ve benzeri konular reformist aydınlar tarafından sık 

sık eleştirilmiştir. Yukarıda ismini anmış olduğumuz Ömer 

Faik Numanzade eski düzene karşı çıkan, kadın haklarından 

bahseden ve savunan aydınlar arasında yer almıştır. Din 

adamlarıyla sık sık ters düşse de konulara dair görüşlerini 

Şark-ı Rus ve Molla Nasreddin dergilerinde dile getirmiştir.
7
  

Mesela 20.yüzyılın başlarında toplumdaki kadınların toplumunu şöyle ifade ediyordu: 

‘Her yerde olduğu gibi burada da (Şeki’de) kadınların hiçbir hakkı yoktu. Kadınlar erkeklerin 

tam manasıyla kölesi gibiydiler. Gerçek böyle olduğu halde buranın efendileri de, İslam 

memleketlerinin her tarafından söylendiği gibi “İslam şeriatı kadınlara geniş hak ve hürriyet 

vermiştir’ deyip duruyorlardı. Halbuki ne kadınların okuyabileceği bir mektep ne de onlar için 

kurulmuş bir cemiyet vardı. Kadınların bütün hayatları evleri yüksek duvarlarla çevrilmiş 

avluları içerisinde geçiyordu. Meydanlarda, sokaklarda, bahçelerde, hatta mescitlerde bile 

görünmezlerdi.”
8
 

Eski geleneklerin yıkılması için zamana ihtiyaç duyduğumuzu belirten Numanzade, 

kadınların toplumsal konularıyla ilgili şunu dile getirmiştir: 

“Bu işerin çaresi küçük kızların mektebe götürüp okutmaktır. Öyle ki, kızlarımız ilim ve 

terbiyeli olup kendi kıymetlerini bildiklerinde o zaman nasıl hareket edeceklerini kendileri 

anlarlar.”
9
 

Erkek aydınlar yanı sıra toplumumuzda kadınların meselelerini ele alan ileri ve açık düşünceli 

kadınlarımız da mevcut olmuştur. Bunlar yapılan her türlü baskılara rağmen ister 

konuşmalarında ister de yazılarında Türk kadınının o dönemki sorunlarından söz etmiştir.  
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Bunlardan ilki, Şefika Şeyhzade-Efendizadedir. 

Şefika Hanım şüphesiz Ahıska Türkleri içerisinde 

yaşamış ve faaliyet göstermiş en büyük 

şahsiyetlerden biridir. İlk kadın gazeteci, ilk kadın 

eğitimci, ilk kadın yazar ve hayırsever. 

Kafkasya’da kadınların bilinçlenmesi, cehaletin ve 

hukuksuzluğun yok olması uğruna çabalar 

göstermiştir. 

1883 yılında Azgur’da meşhur eğitimci Hacı Hafız 

Muhammed Emin Efendi Şeyhzade’nin ailesinde 

dünyaya geliyor. İlk okuma-yazmasını babasından 

öğreniyor. İlk öğretmenlik tecrübesi babası 

Muhammed Beyin Nuh şehrinde kızlar için  açtığı 

okulla başlıyor. Resmi olarak da 1901’de Zeynelabidin Tağiyev’ın açtığı Rus-Müslüman kız 

okulunun faaliyete geçmesiyle göreve başlamıştır. O dönem için bu tarz okulların açılması 

büyük hadiseydi ve burada çalışmak büyük cesaret gerektiriyordu. Okul, mevcut düzene 

aykırı geldiği için çalışanlar çoğu kez tehditlerle ve hakaretlerle karşı karşıya kalıyordu. Okul 

zaman zaman taşlanıyor, derslere engel olunuyordu.
10

 Ancak aydınlar okulun korunması için 

elinden geleni yapıyor, çeşitli toplantılarda bir araya gelerek Azerbaycan edebiyatına, kadın 

özgürlüğüne ,kızların eğitimlerine dair çeşitli sohbetler gerçekleştiriyordu.   

Şefika Hanım öğretmen arkadaşlarıyla beraber ‘drama derneği’ kuruyor ve ders verdiği genç 

kızları da bu derneğin faaliyetlerine katılıyor.
11

 

Azerbaycan’da ve genellikle Türk dünyasında ilk kadın gazetecilerinden biri olarak bilinen 

Şefika Hanımın “Debistan”, “Mektep”, “Fukara Füyuzatı”, “Rehber”, “Dirilik” dergilerinde 

yayımladığı makaleleri özel hayatında da sorunlara neden olmaktaydı. ‘Işık’, ‘Açık Söz’, 

‘İstiklal’, ‘Basiret’ gazetelerinde de önemli makaleleri ele alıyordu.1923 yılından itibaren 

çıkan ‘Doğu Kadını’ isimli dergisinde hem editör hem yazar olarak görev alıyor. 

Aynı zamanda çeşitli kurultaylara katılır, sorunları dile getiriyordu. 1917 yılında Kazan’da 

gerçekleşen Transkafkasya Kongresine Azerbaycan kadınlarını temsil eden Şefika Hanım ile 

Sara Vezirova Hanımın katılımı ortalığı ayağı kaldırıyor. Din adamları kadınların sahnede 

konuşma yapmalarını eleştiriyor. Orada oturan aydınlar buna karşı çıkınca ortalık bir birine 

karışıyor, kadınları gizli çıkıştan dışarı alıyorlar. Bu olaydan sonra kadınlara yönelik karşı 

çıkışlar başlıyor, sokakta gezemez oluyorlar. 
12

 

Şefika Hanım Azerbaycan’ın siyasi hayatında da rol alıyor.1917 yılında kadınların seçimlerle 

katılımı sürecini yönetmek adına Bakü milli komitesi tarafından Şamahı şehrine gönderiliyor 

Yeni kurulmuş Parlamentonun İcra Organının başkan yardımcısı olarak çalışıyor. Toplam 70 

çalışan içerisinde 6 kadından biri oluyor.
13

 

 Kardeşi Saide Hanım da öğretmenlik faaliyetlerinde bulunmuş ancak erken yaşta ölümü 

nedeniyle devam edememiştir.   
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Değinmek istediğim ikinci isim ise, Azgur'da eğitimin 

gelişmesinde büyük rolü olan, hayatının sonuna kadar 

genç neslin eğitimi konusunda büyük çabalar sarf eden 

Fürget Hocazade Hanım olmuştur. 

 

Kendisi büyük din adamı Hoca Muhammed Efendinin 

ailesinde dünyaya gelir. Doğumundan kısa süre sonra 

babası vefat eder, kendisinin eğitimiyle amcası 

ilgilenir. Daha sonra medresede okumaya devam eder. 

17 yaşına geldiğinde aydın ailesinden Derviş Ağa ile 

evlendirilir, bir sene sonra ise hayali olan dini okul 

açar. Okulda Arapça, Farsça, din, tarih, astroloji, 

matematik ve felsefe dersleri verilir. Medrese 7 yıllıktı 

ve onu bitiren öğretmen statüsüne laik görülürdü.
14

 

 

Sovyet hükümetinin kurulmasıyla birçok değişiklik yaşanır ve Fürget Hanımın okulu 

kapatılır. Fürget Hanim hapse atılmak istenir. Ancak kendisi öğrencileri ve velileri tarafından 

savunulduğundan hapis cezasından kurtulmaya başarır. Birkaç sene sonra Azgur'da 6 aylık 

Türkçe öğretmenlik kursu açılır ve Fürget Hanım da öğretmenler hazırlayan bu okula katılır. 

Eğitimi tamamlar ve öğretmen olarak çalışmaya başlar. Şefika Hanım kimi o da 

konuşmalarında ve yazılarında kadınların meselelerini ele alır, çeşitli kurultaylara katılır 

konuşmalar yapar.
15

 

1927 yılında Moskova da düzenlenen öğretmenler kurultayına Azerbaycan adından gönderilir.  

Kurultay başkanı ve Lenin'in eşi Nadejda Krupskaya katılımcı listesini okurken:  

“Nasıl olur da Kazakistan'dan Kazak hanımı, Özbekistan'dan Özbek hanımı, 

Türkmenistan'dan Türkmen hanımı, ancak Azerbaycan'dan bir kadını geliyor” diye bozuluyor. 

O dönemde bir Türkün kurultaya katılması imkânsız bir şeydi.
16

  

Ayrıca kurultayda Fürget Hanımın Kafkasya kadınlarının hukuksuzluğundan bahsetmesini 

beklerken, Fürget Hanım kadınların eğitim almasından, kendi eski dillerini 

koruyabilmesinden konuşur. 1937 yılında hapse atılan Ömer Faik ve Muhammet Zeki ile 

akrabalık bağları olduğundan eğiticilik işinden uzaklaştırılır.
17

 1944 yılında Özbekistan'a 

sürülür, ağır hastalığa yakalanır ve 1959 yılında hayata göz yumar. 
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Bu iki kadın dönemin zor şartlarına rağmen Kafkasya toplumunda kadınların alışagelmiş 

konumlarını sorgulamış, meselelerini ele almış ve çözümler önermiş. Çoğu zaman kendi özel 

hayatlarında da çeşitli sorunlara neden olan aktif faaliyetlerinden vazgeçmemiş. Eleştirilmiş, 

hakaretlere maruz kalmış ama yılmamış. Kadınların eğitim almaları ve bilinçlenmeleri için 

çabalamış, çeşitli hayırsever faaliyetlerde bulunmuş, örnek kadın olmuş. Toplumun adını 

yükseklerden duyurmaya çalışmış. Aynı zamanda hem iyi bir eş, anne olmanın hem de 

toplumsal meseleler ile ilgilenmenin, meslekte başarılı olmanın mümkün olduğunu göstermiş. 

Toplumun yükselişi ancak eğitimle mümkün olduğunu açıkça göstermiş.  

Şefika Hanım “Vatan Bizim Sevimli Anamızdır” makalesinde: “Hanımlar, hemşeriler! Bu 

gün vatan bizim gayretimize, milletin medeti bizim fevkalâde çabalarımızla merbuttur. 

Kalbinde hem niyeti bulunan nan-ü nimeti ile perverde olduğu vatanına kalbinde muhabbet 

hisseden her bir insan, hususen her bir kadın gücü yettiği mertebe vazifesini ifaya 

çalışmalıdır.”
18

 

Ahıskalı kızlar ve kadınların bu iki şahsiyeti bilmesi şarttır. Takdir etmesi, örnek alması ve 

yollarını devam ettirmesi, toplumun yükselmesi için çabalaması şarttır. Bu cümle gözü 

korkutmasın, bunu iyi bir çocuk yetiştirerek ya da meslekte başarılı olarak da yapmak 

mümkündür. Toplumun yararına yapılan zerre katkı da bir katkıdır.  

Eğitimin gücü büyüktür, bu sorgulanmaz. Günümüzde tüm imkanlara rağmen kız çocukların 

eğitim almalarına karşı çıkan kitle hala var. Bunların farkında olduklarını bile bile hatırlatmak 

isterim. 

Toplumun yükselişi kadınların katkısı olmaksızın imkansızdır.  Onlar da bu milletin bir 

parçasıdır. Ne eksiği ne de fazlası. Bir birey olarak görülmeye, kişiliğine göre değer 

verilmeye hakkı vardır. İnandığı doğrulara, arkasından koştuğu hedeflere sahiptir. Halkının 

ismini yükseklerden duyurabilecek bir potansiyeli var, diğerlerinden bir farkı yoktur. 

Kültürüne ve geçmişine saygı duymasını da yaşatmasını da bilir. Başarılı olmalarından 

korkmayın, taktir etmeyi bilin. 
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