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Yarınki hudutlarımız ne olursa olsun Türkiye haricinde eskisi gibi 
yine birçok Türk kardeşlerimiz kalacaktır. Azerbaycanlılar, Cenubî 
Kafkaslılar, Türkistanlılar, Kâşgarlılar, Kırımlılar gibi... 

Hadisâtın bugünkü revişine bakılırsa artık dünyada esir bir millet 
yaşamayacak. Ekalliyetlerin hakları bile fazlasıyla beraber verilecek. 
O halde ortaya birçok yeni Türk cemiyetleri çıkacak demek... 

İstikbaldeki bu Türk cemiyetlerinin harsça en kuvvetlisi Azerbay-
can’dır! Buna da İstanbul’da oyunlar veren operet - dram kumpanya-
ları delildir. 

Milliyet demek: sanat, edebiyat, hars, lisan demektir. 

Milliyetlerin hududunu insanların yaptığı siyasî hudutlar çizemez. 
Çünkü milliyet bir “ilâhî birlik”tir. Asırlar içinde, muhtelif tesirlerin 
altında biraz dağılmış gibi görünse de “lisan, din, mazi” bağları yine 
gevşemez. Şimdiye kadar gördüğümüz kozmopolit terbiye İstan-
bul’un münevverlerine Türkiye haricindeki millettaşlarını yabancı 
zannettiriyordu. Cihan harbi “milliyet” hakikatini zulmetten bütün 
bütün çıkardı. Artık bugün onlar da: 

- Hududun haricindeki Türkler bize yabancıdır, bizden ayrı bir mil-
lettir! 

diyemezler. Biz son zamanlarda maatteessüf hariçteki kardaşlarımı-
zın arasına topla, tüfekle gittik. Onlar bugün bizim aramıza tiyatro-
larıyla geliyorlar. İsmini yeni işittiğimiz Türk müelliflerinin sanat 
eserlerini sahnede görüyoruz. 

“İlâhî milliyet birliği”nin en kuvvetli bağı lisandır! Görüyoruz ki bu 
bağ Türklerde her milletten ziyade kuvvetlidir... 

LİSAN BAĞI
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Meselâ Avrupa’da bir Fransız, bir Alman milleti vardır. Fransızca, Almanca 
birer mükemmel lisandır. Fakat bu iki milletin mükemmel lisanları yanında 
çetin birer “lehçe” farkları bulunur. Almanya’nın her tarafında aynı Almanca 
konuşulmaz.

Hele Fransa’da aralarını yüz kilometre bir mesafenin ayırdığı iki Fransız müm-
kün değil konuşup anlaşamazlar. Franş Kontelilerin, Provanslıların, Gaskon-
ların ve ilh... lisanları hep ayrı ayrıdır. Almanlarda, Fransızlarda bu “mahallî 
lehçe” farkı mühim bir meseledir. Hâlbuki biz Türklerin arasında böyle mü-
him sayılabilecek esaslı bir lehçe farkı bile yok... Azerbaycanlıların tiyatrosuna 
gidenler ancak ehemmiyetsiz bir “şive farkı” karşısında kalmışlardır. Hâlbuki 
İstanbulluların şivesine Kastamonuluların şivesi daha uzaktır! Kelimeler he-
men hemen bir... Cümlelerin teşkili bir... Yalnız “kendim” yerine kullandıkla-
rı “özüm” gibi bir lâfız müstesna! Bu kadar ehemmiyetsiz bir fark, hatta fark 
sayılmağa bile değmez. Azerbaycanlı kardaşlarımızın tasrif sigalarının bazıla-
rında da biraz mahallîlik var. Fakat: 

- «Ben şunu demek istirem ki ...» 

dedikleri zaman: 

- «Ben şunu demek istiyorum ki..» olduğunu hemen anlıyoruz. 
*

* *

Kazan, Orenburg lehçeleri biraz fazla fark gösterir. Şimalde kendilerine “Tatar” 
namı veren Türklerin lisanlarında “ğ”lar eskisi gibi durur. 

Fakat Anadolu, Cenubî Kafkasya, Azerbaycan, Türkistan, Fergana lehçelerin-
deki fark, manayı anlatmayacak kadar değildir. Vaktiyle benim İstanbul’daki 
gazetelerde neşrettiğim makaleleri buralardaki gazeteler aynen sütunlarına 
naklediyorlardı. Demek oranın kari’leri bizim İstanbul lehçesini pek güzel an-
lıyorlarmış. 

*
* *

Geçen gün Türkistanlı bir arkadaşım: 

- Biz İstanbul’un lisanını hem çok beğenir hem düşünmeden anlarız. Ancak bi-
zim dilimiz size kaba gelir. Tıpkı Anadoluluların lisanı gibi... 

diyordu. Bu çok doğrudur. Fakat şive tehalüfü katiyen bir lisanın birliğine ha-
lel îras edemez. 

Bir “milliyet” için siyasî hudutların hiç ehemmiyeti yoktur. Yunanistanlılarla 
Türkiyeli Rumlar bu hakikatin en büyük şahididir. Büyük Türk milletini ayı-
ran siyasî, coğrafî hudut mühim bir engel sayılmaz. Türk birliğinin en sağlam 
bağı “lisan”dır ki hiçbir kuvvet onu koparamamıştır, hem koparamayacaktır. 
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