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ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
BAŞKANI PROF. DR. SADIK TURAL'IN GASPIRALI İSMAİL
BEY VE DİLDE BİRLİK TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI
Yaşlarıyla, başlarıyla, yürüyüşleriyle bize daime örnek olmuş aziz hocala
rım, değerli büyüklerim, yaşları başları ve yürüyüşleri yarını teslim almak üze
re henüz h azırlık safuasında olan sevgili gençler.
İnsan denilen varlığı oluşturan en küçük birim hücre ... Hücre kendi içinde
bir bütünlük ve tam bir varlıktır. Hücrelerin her biri sağlıklı olduğu zaman, di
ğer hücrelere göre varlıklarını devam ettirmek üzere kendini daima bir bütünlük
h alinde tutmak şartıyla diğerleriyle ahenkli i ş birliği içinde oldukça insan vücu
du sağlıklı kalır. Sağlık, daha doğru ve daha geniş bir ifade ile varlığın kendine
uygun devamı, her hücrenin kendi içindeki bütünlüğünü korumasıyla olur.
Bu hücrelerden birisi diğer hücrelere göre ben seni dinlemiyorum dikkate
almıyorum tavrı içinde, az işlemeye veya hiç çalışmamaya kalkarsa, veyahut lü
zumsuz bir şekilde parçalanırsa sağlık bozulur. Kanser, herhangi bir hücrenin
beklenmeyen bir hız ile beklenmeyen bir bölünme ile parçalanması güya çoğal
masıdır. Bu şekilden ibaret çoğalmanın parçalanmanın vücuda ne yaptığını ta
bipler bilir.
Hücrenin kendi içindeki birliği ve bütünlüğü insan vücudu için ne k adar
önemli ise, insan denilen varlığın ruh ve beden birliği, bütünlüğü ve ahengi, var
lığının devamı için o kadar önemlidir. Kendi vücudunda, duygu düşünce hayal
ve davranışları arasında anlamlı bir ahenk kuramamış insan, toplum içinde ne
yer, ne yar edinebilir, ne de kimsenin işine yarar. İnsan ise, yaradılış sebebine ay
kırı düşmeyecek tarzda, hem kendisine hem başkalarına bir hizmeti, bir faydası
dokunmak üzere yaratılmış varlığının sebebinin peşinde olarak başka varlıkları
da yukarıya doğru taşımaya, adeta görevli olan çok özel varlık değil midir?
İnsanı bu ölçüyle tanımladığımız vakit, benzeşenlerle kurduğu ah,enkli iliş
ki bakımından her insan tekrar bir hücre olarak düşünülebilir. İnsanın"benzeşen
lerle kurduğu ahenkli ilişkisinin zemini dildir. Nasıl hücre kendisine düşen ken-.
disi olmak itibariyle varlığının sebebi olan bütünlüğe aykırı parçalanmalarla vü-
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c udu h astal andırıyorsa i nsan l a rı b i rbirine be nzeştiren d i l , fikir ve işley işte bir
a rı za varsa top l umda da bir hastal ı k v ard ır.
B u arıza, gerekçes i ne o l ursa o l s u n koparak, ayrı şarak bağı msı z l aşmak ve
y a benzemezl i k kazanmak sonuc unda o l uşur. 1 9. y üzyı l ı n son unda Türk aydının
d a Türk hal k ın ın da d i l i nde, fik rinde, işinde, yü rüyüşünde kanserli hücre tipin
den adeta parçalanmış l üzums u z bir şek i l de şeklen çoğalm ış asl ında hastalanmış
bir yapıyla karş ı karşı yayız. Kend i o lmayan kendi olmamaya karar verm iş gibi
görüne n , bil i nçsizl i ğ i n bil inç gibi gösteri l mesi m i l lı benl ik ve kimliğe aykırı dü
şen bir tarz ve tav ı r içi nde her bi ri kendine mahsus bir yapı gibi görünen ve ana
bütü n l ükle i l işki i kes ildiği için kan ·erl eşen bu ç irki n tablonun içinde çığlık çığ
l ı k ortal ara düşen şahsi yetle r bunlardan b iri Gaspıral ı İsmail Beyd i r.
B u ndan on y ı l evvel Han S arayı n ı n 80 y ı l d ı r kapalı, kilitleri çürümüş kapı
sın ı kumak için, o koca tahta kapın ı n ön ünde uğraşırken polislerin bana ne yap
tı ğ ı n ı orada bul unanlar bil iyor. Nedir suçumuz? Türkiye'den kırk beş kişi birleş
miş, bir uçak k i ralamış· Ak Mesci t ' e inm iş. Efsanevt Kırımlı Lider ' in, Cerniloğ
lu Mustafa Bey ' i n talebi üzerine orada Gaspıral ı İsmail Bey konulu bir toplantı
yapmak i stiyoru z . Biliml ik bir toplantı . . . En yaşl ımız Dr. Ahmet İhsan K ırım l ı ,
en gencimiz Zuhal Han ı m . . .
Türk D i l K urumu başkanı aziz kardeşim, değerl i dil bilgi n i Akalın bu top
l antı y ı düzenlemek ü zere yakl aşık 3 ay önce bana söylediğ inde bir tebliğ vermek
i sted iğimi ancak büyük al i m leri n bu meselenin incel iklerine vakıf her gün bu iş
lerle oturup kalkan al i mlerin yamnda; bildiri verecek kadar onu hazırlayacak ka
dar da vakti m i n ol madığı n ı söyleyince " S iz hiç olmazsa başka dinleyicilerle bu
l u ş u rsun uz" ded i.
S i zinle buluştum mu bilmiyorum, sizinle bi liştim mi bi lmiyorum. Duygula
rımız ı , düşüncelerim izi, i ş leri m i z i , yumuşl arımızı ve d i limizi kanserleşmiş hüc
re ler olmaktan korum ak üzere kaç ad ımı beraber attık kaç adımı beraber ataca
ğız bi lmiyoru m . Ama bir şeyi b i l i yorum ve onda ısrarlıyım hayatımın buraya ka
dar o l an ı nı böyle yaşad1m , bu ndan sonras1m da böyle yaşarım: Gaspıralı İsmail
Bey, öyle bir insandı ki, b i zim borcumuz evvela benim borcum sonra salondaki 
lerin borcu ödenecek cinsten deği l .
B a n a bugünki imkanl arla b i r gazete veya dergi getirin, gösterin. Türk dün 
yası m n her tarafına ulaştı rıl ıyor o l sun. Kimsesiz ve çare izl ikle bir taraftan Çar-
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l a, bir taraftan bizim soydaş ı m ı z ancak gaf l et ve cehaletin buna lttığı soydaşları
mızla bir taraftan gümbür gümbür gitmekte olan Osmanlı devlet iyle örtül ü ve
aç ı k bir savaşı kazanmaya uğraşan biJ trajed i kahramanı bir b i l inç ışığı Gaspıra
lı İsm ail Beye borcunuzu nası l ödersiniz. Akalın bir dergiyi tah sis etli sağ olsu n .
Validem, hocam, değerl i b i l g i n Korkmaz Hoca ' n ı n başkanl ığında her biri bu me
seleye mutl aka bu toplantı dolay ı sıyla değil yıll ardır emek vermiş k itap sahi bi
olmuş, bu sabah kapın ın önünde muhterem babasıyla Nec ip Bey. . . H ablemitoğ
lu lütfetti kitabını da get i rd i . Akpınar ' , , Deliorman ' , , Hablemitoğl u ' n u , Tami r ' i
ve şu anda Kın m ' da Türk iye ' y i hem temsi l eden hem de onları ayd m latmaya ça
l ı şan arkadaşlarım ızdan biri olan Yüksel ' i d i n lerken borcunuzu hatırlayacaksı 
nız.
Bahçesaray'da onun mezarın ın yanı başına unutul sun diye kasten en azgı n
akı l v e ruh hastaların ı topladıkları b i r ak ı l hastanesi yapm ışlar. B iz gittiğ imizde
iğrenerek gördük k i , afeder iniz çocukları m , ben i bağışlayın büyüklerim; üstle
ri i nsan pi ] i ği sürünmüş, pis, iğrenç, yarı ç ı p l ak, o soğukta üstü baş ı peri şan in 
sanların b u l unduğu bir yerde mezarl ık. Etrafını tem izletmek için her biri m i z
gözleri m i z yaş içinde bir şey almaya uğraşıyoruz b i r pisiği kaldınnaya uğraşıyo
ruz. Kin ve öfkeye bakın Türk dünyasında dirl iğe, düzenliğe, birliğe razı olma
yan rejim in, bir şerefli ölü ile, bir mezarla, bir toprak parçasıyla hesaplaşmasını
80 yıl devam ettiren öfkesi ne bak ı n . Öyleyse o mübarek ölü ve o mübarek Türk
oğl u doğru yapm ış. Rej imin öfkesin i bugün daha iyi anlıyorum.
Gaspıralı İsmail Bey, soyadını babasının doğduğu G aspıra'dan aldı. Kendi
ise Bahçesaray 'ın Avcı Köy ü 'nde 1 85 1 ' de doğdu. J 872- 1 875 y ı l ları arasında Pa
ris ve İstanbul gibi iki büyük kültür merkezini gördü. Türk halkının ve Türk soy
lu halkların birlik, bütünJük, tarihi kökleri d ikkate almayan, esk i usu l l e ve mo
dern iyete ilgisiz tavrına isyan etti. Önce Bahçesaray Belediye reisl iği, beş yıl ça
balar son unda daha hür bir platfom1 isteği . . . 1. 883 ' ten itibaren Tercüman gazete
si . . . Yaklaşık otuz yıl Kmm merkezli bir bil i nç meş 'alesi tutuşturdu, gazete,
Türk aydınları n ı -İstanbul 'dakiler dah i l - çok etk i led i .
Hücredeki kanseri önlemeye çalışm ıştı a m a rej i m biraz önce sevgili Aka
l ı n ' ın da ifade ettiği gibi milaomill iyetçiliği desteklemeyi benimsemişti . Param
parça ed ilmesine bazı Türk aydınlar, sözde aydı nlar yardım ettiler. Gaspıra l ı ' n ı n
yolunda yürü mek ü zere bu büyükler yürüdü ler. S i zi çağırı yorum sizi . Di l de, fi -
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kirde, i şte birl i k ol uştu ramazsanız bu milleti paramparça etmek isteyen ve kan
erle ş m iş h ü crelere dönü ş t ü rmek i steyen leri n senaryo u ç ok, oyunu çok. S i z
sağ l ığı n ı z ı korumazsanız ondan sonrası zor.
Konuşacak arkadaşlarımı da, gel i p burad a akl ı n ı , kal b i n i bu doğrul ara göre
ayar et mek i steyen dinley i ci leri de sayg ıyla, sevgiyle selamlıyorum.

GASPIRALI İSMAİL BEY VE DİLDE BİRLİK
TOPLANTISI OTURUMUNU AÇIŞ KONUŞMASI
PROF. DR. ZEYNEP KORKMAZ

Sayın Başkanlar, değerli konuklar, sevgili gençler,
Yöneteceğim panele başlamadan önce, İsmail Gaspıralı için, müsadenizle
üç beş cümle de ben eklemek istiyorum.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumunca düzen
lenen bu panel dolayısıyla, biraz önce konuşan Kurum Başkanı sayın Akalın ve
Y üksek Kurum Başkanı sayın Tural'ın çok etkili birer anlatımla dile getirdikle
ri İsmail Gaspıralı; kişiliği, fikirleri, döneminde gerçekleştirmeye çalıştığı amaç
lar ve kendinden sonra gelecek kuşaklara örnek oluşturacak çalışmaları ile hiç
kuşkusuz Türk dünyasının yetiştirdiği seçkin şahsiyetlerden biridir. Gaspıralı,
çok yönlü bir kişiliğe sahiptir: Öğretmendir, bu niteliği ile derin ve uzak görüş
lü bir eğiticidir. Gazetecidir, bu yönü ile halkı aydınlatma, düşünce yapısı bakı
mından geliştirme görevi yüklenmiştir. Düşünürdür; Türk dünyasının geleceğini
biçimlendirecek değerli görüşleri vardır. Yenilikçidir, bu yolla Türk dünyasını
çağın gerisinde kalmaktan kurtarıp çağdaşlaştırma amacındadır. Dava adamıdır.
Çünkü, bütün bu düşüncelerinin gerçekleşmesi bir dava adamı olabilmeye bağ
lıdır.
Evet, İsmail Gaspıralı, Türk dünyasının yetiştirdiği seçkin şahsiyetlerden
biridir, dedik. Seçkin insanların yetişip olgunlaşma ve büyük davaların adamı ol
ma durumuna gelebilmesinde, elbette kendi zeka düzeylerinin, yetişme koşulla
rının, kültürlerinin, bilgi birikimlerinin büyük pay ve etkisi vardır. Ancak, hiç
şüphe yok ki bu 'nitelikleri taşıyan bir insanın büyük davalar üstlenmesinde, için
de bulunduğu toplum yapısının, toplumun geçirdiği güç süreçlerin ve dünya ko
şullarının da etkisi vardır.
İsmail Gaspıralı'yı bir düşünür bir dava adamı durumuna getiren etkenler
döneminin Batı'daki yani Avrupa'daki gelişmişlik durumu ile çarlık Rusya'sının
idaresinde bulunan Müslüman Türkler arasındaki gelişmişlik farklarıdır. Çarlık
idaresindeki Türk dünyası, sosyal ve kültürel yapısıyla gelişmişlik açısından ça-
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ğın gerisine itilmiş bir düzeydedir. Arada siyası etkenlerden kaynaklanan bir
uçurum vardır.
Özgeçmişi incelendiğinde görüleceği üzere, İsmail Gaspıralı, daha yetişme ·
çağında bile, kendisini Türklük dünyasının çeşitli sorunlarıµı çözme çabasına ve
azmine yönelterek geliştirmiş ve bir fikir olgunluğuna ulaşmıştır.
185 1 yılında Kırım'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Avcıköy'de doğmuş olan
İsmail Gaspıralı'nın eğitim görme ve gençlik yılları genellikle Kırım - Moskoc
va, İstanbul, Paris üçgeninde geçmiştir denebilir. O, Kırım'da ve Çarlık idaresin
deki okullarla, Moskova askeri İdadı'sinde geçirdiği öğretim yıllarında, okulda
ki, Rus arkadaşlarının Müslüman Türk öğrencilere karşı takındığı aşağılayıcı ta
vırları derinden yaşamış; Çarlık yönetiminin Müslüman Türklere ne gözle bak
tığını yakından gözlemiş; Çarlık Rusyasının Müslüman Türkleri İslavlaştırma
politikasına ve bu yönde yapılan ağır baskılara yakından tanık olmuş bir kimse
olarak, bu yanlış ve a11ti-demokratik tutuma karşı duyduğu tiksinti, güçlü bir
inanca dönüşerek onu yavaş yavaş bir dava adamı olmaya hazırlamıştır.
1869- 1870 yılları arasında, İstanbul'da, Osmanlı fikir dünyasının Namık
Kemal, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi, Mehmet Emin, Muallim Naci,
Necip Asım gibi tanınmış yazar, düşünce adamı, mücadeleci ve yenilikçi şahsi
yetleriyle tanışmış; onlarla fikir alışverişi yapmış; birbirlerini karşılıklı olarak et
kilemişlerdir. Osmanlı Devleti'nin o dönem edebiyat ve basın dünyasında, dilde
sadeleşme hareketleri için nasıl bir fikir mücadelesine girildiğini görmüş ve bu
gelişmeler onun gelecekteki planı için kişiliğini geliştirmiştir.
Daha sonra hem öğrenimini tamamlamak hem de gözlemlerde bulunmak
üzere gittiği Paris'te geçirdiği iki yıl ( 1872- 187 4) ve ünlü Rus yazarı Turgen
yev'e yaptığı asistanlıkta elde ettiği deneyimler, Fransız ihtilalinden sonra dalga
dalga yayılan "milliyetçilik" akımının getirdiği . sonuçlar, ona bu sonuçların
Osmanlı toplumuna yansımasını da yakından izleme ve değerlendirme olanağı
sağlamış; böylece Gaspıralı'yı bir dava adamı olma yolunda da�a da olgunlaş
tırmıştır.
O, bir düşünür, bir dava adamı olarak, yalnız kendi ülkesi olan Kırım halkı
nı değil, bütün Türklük dünyasını bu zilletten kurtarmanın yolunu aramış;
başarının öncelikle birtakım ana ilkelerini gerçekleştirilmesine bağlı olduğunu
görmüştür.
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Nedir bu ana ilkeler ve izlenecek yol? İşte kısaca şunlardır
1 . Önce, Batının milliyetçilik ve gelişmişlik temelindeki yeni ve yararlı fi
kirlerini Türk dünyasına yaymak.
2. Bunu gerçekleştirebilmek için eğitime ağırlık vermek ve "köhne = eski
miş" usuldeki eğitim yöntemini terk ederek geliştirici bir yöntem bul
mak. .. Nitekim bulmuştur da ... Onun Usul-i Cedid (Yeni usul) dediği
yöntem hem okuma- yazmayı kolaylaştırmış hem de 5000 yeni okulun
açılmasını sağlamıştır. Bu yolla, yeni kuşakların kişilikli ve çağdaş gö
rüşlere sahip kimseler olarak yetişmesi için gerekli ortam hazırlanmış
oluyordu. Bu okullardaki ilk öğretmenlik ve yetiştiriciliği de kendisi
yapmıştır. Usul-i Cedıd ile öğrencilere 40 günde okuma-yazma öğretme
nin uygulama i le ispatlanması, yöntemi halk arasında kısa zamanda be
nimsetmiş ve yaygınlaştırmıştır.
3. Basın yolu ile halkı aydınlatmak, geliştirici görüş ve fikirleri benimsete
rek onu bu yolla eğitmek ... Eğer bir örnek vermek gerekirse, vaktiyle bi
zim Cumhuriyetin ilk yıllarında yazı devrimi dolayısıyla uygulamaya gi
ren Millet Mektepleri 'nin görevine koşut bir görevi yerine getirmek...
4. Türk dili XIII. yüzyıla kadar Orta-Asya'da zaten tek ve ortak bir yazı di
li idi. Daha sonraki siyası ve sosyal gelişmeler ve Oğuz Türklerinin ba
tıya yaptığı kitlesel göçler, bu yazı dilini Osmanlı İmparatorluğu sınırla
n içinde ve Azerbaycan 'da Batı Türkçesi, Orta Asya'da da Çağatayca te
melinde Doğu Türkçesi plmak üzere iki kola ayırmıştır. B una rağmen
Doğu Türkçesi başlangıçtan bugüne kadar Orta Asya Türk dünyasının
tek ortak yazı diliydi. Ne var ki çarlık Rusyası 'nın Türk boy ve kavim
lerine uyguladığı parçalama politikası; dilimizi ve kültürümüzü yazısı ile
birlikte param parça etmiştir. Türk boylarını birbirinden bu yolla kopar
mış; aralarındaki birlik ve dayanışmayı bozmuştur.
İşte Türk dünyasının birbirinden kopmuş fikir yapısını yeniden birbirine
bağlamak için kültür ve düşünce birliğine ihtiyaç vardır.
5. Bu kültür birliği de ancak dilde birlik ve Osmanlı Türkçesine dayanan
sade, anlaşılır ortak bir yazı dilinin bütün Türk dünyasında benimsenme
si ile gerçekleştirilebilir.
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İsmail Gaspıralı, bu köklü davasında, çarlık idaresini kuşkulandırmamak
için, ana hedefini gizleyerek, konuyu sade ve anlaşılır dil noktasında odaklamış
ve bu yolla Müslüman Türk dünyasında, dilde, dolayısıyla kültürde birliğin sağ
lanacağına inanmıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için ·de bir yandan usul-i cedid
deki eğitimi ön plana geçirmeye çalışmış; bir yandan da büyük güçlükler ile kur
duğu Tercüman gazetesi aracılığı ile halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Gazeteye
Türk dünyasının emel ve isteklerine aracı yani tercüman olan bir gazete olduğu
için bu ad verilmiştir. Onun kısaca özetlemeye çalıştığımız bu görüş ve düşün
celeri, ifadesini kısa ve özlü olarak Tercüman gazetesinin başına bir slogan ha
linde yazılmış olan "Dilde, Fikirde İşte Birlik" deyiminde bulmuştur.
İsmail Gaspıralı üzerine yazılan bazı yazılarda, Atatürk'ün Gaspıralı'dan il
ham aldığı belirtilmiştir. Doğrudur. Almış olabilir. Ancak, Atatürk kendi dönem
ve toplumunun yetiştirip olgunlaştırdığı bir deha, geniş kültürlü bir düşünür ola
rak, kendinden önceki seçkin kişilerin görüş ve düşüncelerinden ilham almış
olabilir. Ne var ki, bütün bu görüşler, onun tarih bilinci, yurt sevgisi ve zeka pa
rıltıları ile biçimlenmiş mantık süzgecinden geçerken, kendine özgü, özgün fi
kirlere dönüşmüş ve Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesine uygun bir siste
me bağlanarak uygulamaya konmuştur. Bugün ulusça bu uygulamanın meyvele
rini toplamaktayız.
Atatürk'ün kendi eliyle kurduğu ve şimdi çatısı altında toplantı yaptığımız
Türk Dil Kurumu, Türk dili konusunda onun sistemleştirdiği ilkelerin yürütücü
sü ve savunucusu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Her ikisinin de ruhu şad
olsun ...
Sözlerime burada son verirken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak
"İsmail Gaspıralı ve Dilde Birlik" panelini başlatıyorum.

GASPIRALl'NIN FİKİR DÜNYASI
ALTAN DELİORMAN

Doğumun 150. yıl dönümünde, Gaspıralı İsmail Beyi sadece gazeteci, ya
zar, eğitimci, inkılapçı ve teşkilatçı bir fikir adamı olarak değil, aynı zamanda
bütün Türklük y·ani Türk birliği fikrini ilk defa öne süren büyük bir Türkçü ola
rak da rahmetle anıyoruz.
Biz bu kısa yazımızda Gaspıralı İsmail Beyi çok çeşitli çephelerinden ziya
de fikir dünyası açısından ele almak istiyoruz.
Fikir Dünyasının Oluşması
Gaspıralı İsmail Bey, fikir dünyasının oluşmasına yol açan ilk tesirleri, aile
sinden ve yakın çevresinden almıştır. Bahçesaray'da aldığı aile terbiyesi, dinle
diği Türk destan kahramanlarına ait menkıbeler, onun fikir dünyasında geleceğe
açılan ilk pencerelerdir. Öğrenim hayatına Akmescid'deki Müslüman mektebin
den başlamış, buradaki uygulamayı yakından görmüştü. Daha sonra eğitimine
Rus askerı okullarında devam etti. Böylece iki eğitim sistemi arasındaki farkla
rı mukayese etmeye başladı. Anlıyordu ki, Türk okulları geçmişte kalan bilgile
ri öğretmekle meşguldü. Hayatın gerçeklerine uzak düşmüştü. Buna karşılık Rus
eğitim ve öğretimi, müspet ilmin gereklerine göre düzenlenmişti. Akla, mantığa,
hayata uygundu.
O dönemde, Rus milliyetçiliği, bütün Rusya'da olduğu gibi, askerı okulda
da çok güçlüydü. Okulda karşılaştığı Panislamizm hareketleri onun tepkisine yol
açmış, kendi milliyeti üzerinde daha derinden düşünmesini sağlamıştır. Rus asıl
lı hocalarının bazılarında Türklüğü hakir gören davranışlar sezmesi de İsmail
Gaspıralı'yı derinden etkilemiştir.
Gizlice Türkiye 'ye kaçmaya çalışırken yakalnması üzerine askerı okuldaki
öğrenim hayatı sona eren Gaspıralı, Bahçesaray'daki Zincirli Medrese'de öğret
menlik yapmaya başladı. Bu sırada, Rus edebi ve felsefi eserlerini okudu. Daha
sonra Paris'e giderek, orada iki yıl kaldı. Ünlü Rus edibi Turgenyev'in yardım
cılığını yaptı. Paris'teki fikir akımlarını tanımak imkanı buldu. Fransızcayı öğ
rendi ve bu dille yazılmış eserleri okudu. Böylece ufku genişledi.
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Osmanlı ordusuna katılmak için geldiği İstanbul 'da bu emeline ulaşamadı.
Fakat burada kaldığı bir yıl içinde Türkiye'yi, onun aydınlarını, hakim fikir ce
reyanlarını yakından görmek imkanını buldu. O dönemde bir kısım Türk aydını,
Avrupa 'da gelişen Türkoloji çalışmalarının da yardımıyla, Osmanlı ülkesinin dı
.
şında yaşayan soydaşlarının varlığından haberdar olmaya, onların edebi verim
leriyle ilgilenmeye, Türk diline ve Türk tarihine yeni bakış açılan geliştirmeye
başlamışlardı. Namık Kemal ve Şinasi gibi yazarlar, Türk dilinin sadeleşmesi
gereğini ileri sürmekteydiler. Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmanf adlı eserinin ön
sözünde "Asil dilimiz hemen bütün Asya ve Avrupa' ya yayılan büyük bir dildir.
Lehçe-i Osmanf, Lehçe-i Çağatayf, bu dilin lehçeleridir" diye yazmaktaydı. Na
mık Kemal 'in ünlü "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro eseri, İstanbul'da heyecan
fırtınasının esmesine sebep olmaktaydl. Özbekler Tekkesi Şeyhi Buharalı Süley
man Efendi, eserlerinde Türk dilinin ve Türk milletinin soy birliğinden bahset
mekteydi. Gaspıralı 'nın tanıştığı Ahmet Midhat Efendi, gazetesinde tamamen
halkın konuştuğu dille yazılar yazıyordu. İstanbul ' da oturmaya mecbur edilmiş
Şeyh Cemaleddin Afgani, "Cinsiyet (milliyet) haricinde saadet yoktur. Lisansız
cemiyet olmaz" şeklindeki görüşlerini yaymaktaydı.
19. yüzyılın son yarısında, İdil-Urallı tanınmış fikir adamları Şehabeddin
Mercanı ile Abdülkayyum Nasıri'nin de, Gaspıralı 'nın fikir dünyası ve çalışma
ları üzerinde etkili olduğunu belirtmeliyiz.

.

Gaspıralı İsmail Beyin bu gelişmelerden büyük ölçüde etkilendiğini ileri
sürmek yanlış olmaz. İstanbul ' dan Bahçesaray' a döndüğü zaman artık fikirleri
ve görüşleri berraklaşmış haldedir.
Rusya'da ve Türk İllerinde Siyasi ve Sosyal Ortam
Gaspıralı İsmail Beyin Tercüman gazetesini çıkararak uzun bir mücadeleye
başladığı yıllarda, Rus Çarlığı imparatorluk haline gelmişti. Kafkasya, Orta As
ya ve Sibirya'ya kadar uzanan Rus yayılmacılığı, çeşitli Türk boylarını egemen
liği altına almıştı. Kırım Türkleri de yüz yıldan beri Rusların rönetimi altında
bulunuyorlardı.
Kırım, Rus ordularının işgaline, 1783 'te uğradığı katliamla birlikte girmiş
ti. Önemli kültür merkezleri yerle bir edilmiş, Kırım Türklerine önderlik edecek
aydınlar ortadan kaldırılmıştı. Kültür hayatı tamamen durgunlaşmış, Kırım 'da
1883'e kadar. bir tek Türkçe gazete yayımlanmamıştı.
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Rus Çarlığı koyu bir istibdatla yönletiliyordu. Basın denetim altındaydı ve
sansüre tabiydi. Rusya uyruğunda yaşayanların siyası alanda seslerini duyurma
ları mümkün değildi. Panislamizm düşüncesi, Rus başkentinde ve yönetim kad
rosunda hakim fikir haline gelmişti. Rusya'nın eline geçmiş topraklarda yaşayan
bütün unsurların ve tabiı Türklerin Slavlaştırılması için projeler üretilip uygula
nıyordu. Bu toplulukların her bakımdan çağın gerisinde bırakılmalarına özel bir
itina gösteriliyordu.
Rus istilası, Kırım Türk nüfusunun da büyük ölçüde azalmasına yol açmış
tı. İşgali takip eden on yıl içinde Kırım Türklerinin dörtte üçü Osmanlı toprak
larına göç etmişti. Daha sonra, 1 812'de, 1829'da ve özellikle 1860-61 yıllarında
göçler büyük dalgalar halinde devam etti. Kırım Türklerinin bir bölümü de, iş
gal ordusu kumandanının emriyle başka bölgelere sürüldü. 19. yüzyıl sonunda
Kırım'daki Türk nüfusu, bütün Kırım nüfusuna oranla üçte bire inmişti. Y öneti
min ve Kırım'a iskan edilen Rusların baskıları, topraklarının ellerinden alınma
sı ve mecburi askerlik gibi sebepler göçlerin giderek yoğunlaşmasına yol açmış
tı.
Gaspıralı İsmail Beyin mücadele hayatına atıldığı yıllarda, Kırım Türkleri
gibi, Rusya'daki diğer Türk boyları da koyu bir cehalet ve gerilik içinde bulunu
yorlardı. .Mektep ve medreselerdeki öğretim, şuurlu Türk aydınları yetiştirmek
ten çok uzaktı. Halk fakirleşmiş, milliyetinden ve şahsiyetinden uzaklaştırılmış
tı. Ruslar, Türk boylannını konuştukları lehçeleri veya şiveleri edebı dil haline
getirmek için gayret sarf ediyorlardı. Müslüman halkın Hristiyanlaştırılması ve
Ruslaştırılması projesi titizlikle uygulanıyordu.
İsmail Gaspırah'nm Fikir Dünyası
İsmail Gaspıralı'nm fikir dünyasında odak noktasını büyük Türk birliği
meydana getirmektedir. Ancak, bunun ilk adımı dil ve kültür birliğinin sağlan
masıdır. Bu, bir bakıma ilerdeki siyası birliğin alt yapısını oluşturmak anlamına
gelmektedir. Gaspıralı, bu idealinin tahakkuku için bir ömür boyunca çalışmak
tan geri kalmam ıştır.
Türk toplulukları arasında birliğin sağlanması için üç safhadan geçilmesi
gerekmektedir. Bazen bu safhalar iç içe girse de, ilk olarak ortak bir edebı dilin
kullanılır hale gelmesi lazımdır. Geri kalmışlıktan, cehaletten ve hurafelerden
kurtulmak için, eğitim hayatının yeni baştan düzenlenmesi, eğitimde ortak ede-
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bı Türkçenin kullanılması gereklidir. Eğitimin modernleşmesine paralel olarak,
Batı medeniyetinin ve teknolojisinin bünyeye uygun ve yararlı taraflarının alın
ması, sanayi ve ticarette ileri adımlar atılması icap etmektedir.
Gaspıralı İsmail Beye göre Rusya'da yaşayan Türk toplulukları dil, kültür
ve tarih bağlarına sahipti. Bu topluluklar, dinı inanış açısından da bütünlük gös
teriyorlardı. Ayrıca, içinde bulundukları sosyal, siyası ve kültürel problemler ba
kımından da aralarında benzerlik hatta ayniyet bulunmaktaydı. Ancak, bu toplu
luklar birbirlerinden tecrit edilmişlerdi. Problemlerine ortak çözümler üretme
imkanına sahip değillerdi. Bu büyük problemlerle tek başlarına mücadele etme
leri de mümkün görünmüyordu. Şu halde, onların dil ve kültür bakımlarından
daha yakın bağlar kurmaları gerekiyordu. Böylece kültür birliği güçlenecek, bu
nun sonucunda Türklerin modem bir millet haline gelmeleri kolaylaşacaktı. Ta
bii ve nihaı netice olarak da, sıra siyası birliğin sağlanmasına gelecekti.
Gaspıralı İsmail Bey, bu düşüncelerini uzun zaman açıkça dile getirmemiş
tir. Bunu zamansız ve icapsız olarak görmüştür. Fakat, gerek Tercüman'da sa
vunduğu dilde birlik fikri, gerek eğitimde takip ettiği "usGl-i cedid" modeli, ale
nen ifadeden kaçındığı görüşleri uygulamaya koyduğunu göstermektedir.
Gaspıralı, 1905 yılından itibaren Türk birliği meselesini daha belirli olarak
ele almaya başlamıştır. Türk milleti içni bu tarihe kadar "Türk-Tatar halkları",
"Müslümanlar", "Tatarlar" ve nadiren "Türkler" deyimlerini kullanırken,
1905 'den sonra "Türkler", ara sıra da "Türk-Müslümanlar" ifadelerine yer ver
miştir. 1905 'in Rusya ' da nispı bir hürriyet havasının başladığı tarih olduğu dik
kate alınırsa, Gaspıralı 'nın bu konudaki tutumu daha iyi anlaşılır. Bu tarih, aynı
zamanda, Türk birliği meselesinin artık daha ciddi olarak ele alındığı ve çeşitli
ortamlarda dile getirildiği bir zaman dönemecidir (Yusuf Akçura 'nın "Üç Tarz-ı
Siyaset" yazısını 1904 'te yayımladığını hatırlamalıyız).
Gaspıralı İsmail Bey, bu konudaki net görüşünü 21 Kasım 1905 tarihli Ter
cüman gazetesinde şöy_le dile getirmiştir: "Rusya' ya tabi Türklere 'Tatar' laka
bı verilmiş ise de bu bir isnaddır, hatadır... Rusların 'Tatar' ve Buharalılann
'Nogay' tesmiye ettikleri halklar hakikat halde Türktür.
1908'deki başka yazısında ise "elli milyonluk Türk kavminden" söz etmek
tedir.
Daha sonra Hamdullah Suphi 'ye yazdığı meytupta, siyası birlik konusunda-
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ki görüşünü açıkça ifade etmiştir: "Bazı düşünceler vardır ki o bize yasaktır. On
ları bizden sonra gelecek nesillere bırakalım, biz manevf birliği yapalım, dilleri
birleştirelim. Siyası birliği başkaları düşünsün."
Türk birliğinin sağlanması içni, bütün Türk topluluklarının ortak bir edebi
dil kullanmaları Gaspıralı tarafından sonuna kadar müdafaa edilmiştir. Bu ortak
dil, diğer Türk lehçelerinden kelimelerle ve deyimlerle takviye edilmiş ve sade
leştirilmiş İstanbul Türkçesidir. Ancak, birlik için bu yeterli değildir. Türklerin
her bakımdan kalkınmaları, ilerlemeleri ve modern bir millet haline gelmeleri la
zımdır. Bunu sağlayacak olan da yeni metotlarla düzenlenecek bir eğitim siste
midir. Kız çocukları da okutulmalı ve ilerde toplum hayatına aktif olarak katıl
maları sağlanmalıdır.
Gaspırah'nm Görüşlerini Savunmada ve Yaymada Uyguladığı Yöntem
Gaspıralı İsmail Bey, bütün Türklerin kültür birliğini yakın hedef olarak gö
rüyordu. Siyasi birlik ise, ancak kendinden sonraki nesillerin gerçekleştirebile
cekleri uzak hedefti. Bu gibi fikirlerin ileri sürülmesi, içinde bulunulan şartlar
bakımından hem tehlikeliydi, hem de bu fikirlerin gerçekleşmesini önleyici en
gellerle karşılaşma riskini taşıyordu. Onun için, adımlarını son derece ihtiyatlı
şekilde atması lazımdı. Bunu göz önüne alarak, zihnindeki programı safha safha
açıklamış ve tahakkuku için de aynı surette çalışmıştır.
· Tercünıaıı'ın yayımlanmaya başladığı dönem, Rusya'da koyu istibdadın hü
küm sürdüğü bir zamana rastlıyordu. Çar il. Aleksandr suikast sonucu öldürül
müş, yerine III. Aleksandr geçmişti. Yeni Çar eskisinden de ağır bir istibdadı
temsil ediyordu. Ruslaştırma çalışmaları alabildiğine hız kazanmıştı. Ortodoks
misyoner Nikolay İlminskiy, Türk topluluklarının Slavlaştırılması teşebbüsleri
ne aralıksız devam ediyor ve iktidar tarafından destekleniyordu. Gaspıralı'nın
ileri sürdüğü milli-yenilikçi görüşler ise, Rus hükumetinin projeleri ile çelişmek
teydi. bu bakımdan, Gaspıralı'nın son derece ihtiyatlı ve temkinli bir çizgi takip
etmesi gerekiyordu. Romantik, yersiz ve zamansız davranışlara, Gaspıralı kesin
likle iltifat etmiyordu.
Gaspıralı İsmail Bey, yazılarında, Rusya'daki Müslüman tebaanın Çarlığa
olan sadakatini defalarca_ ifade etmekten kaçınmıyordu. Çarın hükumeti, Tercü
man'ın Türkçe ve Rusça olarak yayımına müsaade etmişti. Şu şartla ki, Türkçe
yazılar, aynen Rusça olarak da yayımlanacaktı . Gaspıralı bu hususa daima riayet
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etmiştir. Ancak, aynı yazının Türkçe ve Rusça metinleri arasında, ustalıkla giz
lenmiş nüanslar ve üslGp farkları olduğu görülmektedir. Gaspıralı 'nın Rusça ya
zılarında da, Rus yetkililerin tepkilerini çekmeyecek bir tavır bulunmaktaydı.
Gaspıralı İsmail Beyin görüşlerine yönelecek tepkiler, sadece Panislamist
Rus çevrelerinden gelmiyordu. Kendi soydaşı ve dindaşı olan muhafazakar mu
hitler de Gaspıralı'nın yenilikçi görüşleri için potansiyel bir tehdit oluşturuyor
du. Bu bakımdan, İsmail Bey, gayelerinin İslamiyete aykırı olmadığını, aksine
İslamiyetin gereklerinden güç aldığını açıklamak zorunda kalıyordu. Zaman za
man, gelenekçi çevrelerin tepkileri şiddetlendiğinde bazı yenilik tekliflerinden
ve uygulamalarından tavizler verdiği de oluyordu. Uzun, zahmetli ve dikenli bir
yolda düşmeden, sendelemeden, azimle yürümenin o dönemde başka bir çaresi
de yoktu.
Gaspırah'nın Görüşlerinin Uygulanması
Gaspıralı İsmail Beyin, en geniş uygulamaya kavuşmuş olan görüşü, "usı11i cedid"dir. İlk "usı11-i cedid" okulu, 1893'te Bahçesaray'da açılmıştı. Bu okul,
bir model teşkil ediyordu. Bu tarihten itibaren, Gaspıralı'nın, yeni usul okulların
yaygınlaşması yolundaki gayretleri aralıksız devam etti. Bunu sağlamak için ye
ni usul okulların nasıl başarılı olduğunun propagandasını yapmak gerekti. Gas
pıralı, "usı11-i cedid"i tanıtmak için, diğer Türk bölgelerine temsilciler gönder<;Ii.
Kendisi de, yeni okulları destekleyecek Müslüman zenginlerin katıldığı toplan
tılara iştirak etti ve fikirlerini açıkladı.
Rus hükumeti, ülkedeki bütün okulların denetimini elinde bulunduruyordu.
Ancak, dinı eğitim veren okullar bu denetimin dışında kalabiliyordu. Müslüman
okullarının denetimi idare-i ruhaniyelerin elinde idi. Fakat uygulamada böyle bir
denetim de yoktu. Yani, bu okullar oldukça serbest durumdaydılar. Gaspıralı'nın
görüşlerine göre açılacak yeni usul okullara Rus hükumetinin izin vermeyeceği
açıkça belliydi. Buna karşılık, mevcut okulların denetimsizliği, Gaspıralı için bir
açık kapı bırakıyordu.
"UsGl-i cedid" okullarının sayısı 1895'te l O0'ü aşmıştı. Gaspıralı'nın öldü
ğü yıl ise sayıları 5.000'e ulaşmıştı. Bu neticenin alınabilmesi için, Gaspıralı İs
mail Bey maddı ve manevı büyük fedakarlıklarda bulunmuş; yalnız Kırım'da
değil, Kazan'da, Türkistan'da hatta Hindistan 'da uzun seyahatlere çıkma zah
metine katlanmıştı. Gaspıralı İsmail Bey, ilk açılan okulların masraflarının kar-
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şılanmasını; eğitim araçlarının, kitaplarının ve öğretmenlerinin sağlanmasını
üstlendiği gibi ders programları geliştirdi ve ders kitapları da kaleme aldı. Bu
okullardaki modern programa göre yetişen binlerce Türk çocuğu, ileriki yıllarda
"Cedidçiler" adıyla anıldılar ve Türk illerinde yenilik fikirlerinin öncüleri oldu
lar.
Gaspıralı, bütün bu faaliyetleri yürütürken, elbette büyük güçlüklerle ve en
gellerle de karşılaşıyordu. Ruslaştırn1a politikası ile tezat teşkil eden "usul-i ce
did" okullarının genişlemesi, Çarlık iktidarının hoş göremeyeceği bir gelişmey
di. Bunun için, her safhada güçlükler çıkarılıyor, yasaklar öne sürülüyordu. Hat
ta, Türkistan'da açılan bazı okullar sonradan Rus hükumeti tarafından kapatıl
mıştı. Karşı çıkanlardan bir bölümü ise "Kadimciler" adıyla anılan muhafaza
karlardı. Onlara göre, yeni usul okullar, Ruslaştırma yolunda ilk adımdı.
"Usul-i cedid" okullarında ders verecek öğretmenler meselesi de başlı ba
şına bir zorluk gösteriyordu, Rus hükumeti, öğretmen yetiştirecek okullar açıl
masına müsaade etmiyordu. Onun için Gaspıralı, ilk öğretmenlerin başka öğret
menler yetiştirmesi şeklinde bir usulü uygulamak zorunda kaldı.
Gaspıralı İsmail Beyin görüşleri arasında en yaygın uygulama imkanı bul
muş olanlardan biri de "dilde birlik" konusudur. Özellikle Tercüman gazetesinin
ısrarlı ve istikrarlı yayını sonunda ortak bir edebi Türkçe bütün Türk illerinde ka
bul görmeye başlamıştır. Başlangıçta ancak 320 adet basılan Tercüman gazetesi
nin zamanla 20.000 dolaylarında tiraja erişmiş olması bu sayededir. Denilebilir
ki, Tercüman, ortak Türkçeyi; ortak Türkçe de Tercüman gazetesini destekleyip
yaygınlaştırmıştır.
Gaspıralı İsmail Beyin Tercüman'da kullandığı ortak edebi dil, kendi deyi
miyle "Dersaadet' in hamal ve kayıkçı/arına, Çin sahilinde bulunan Türk deve
ci/erine ve çobanlarına gazeteyi tanıtmıştır. Kazan' da, Sibirya' da olduğu gibi,
Tebriz' de ve Horasan' da da Bahçesaray dilini öğrenmeye meyil doğurmuştur" .
Gaspıralı'nın dil ve eğitim konularındaki sabırlı çalışmaları, nihayet
1906'da toplanan Üçüncü Bütün Rusya Müslümanları Kongresi'nde mutlu bir
sonuca ulaşmıştır. Bu kongrede Rusya'daki bütün Müslüman okullarında
"usul-i cedid"in uygulanması kabul edilmiş, bu okullara kız ve erkek öğrenciler
için devam mecburiyeti getirilmiş, Müslüman okullarında görev yapan öğret
menlerin bağımsız ve merkezi bir teşkilatta birleştirilmesi kararlaştırılmıştı.
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İlkokullarda eğitim dili mahallı şive veya (mümkün olursa) ortak Türkçe ile ya
pılacaktı. Ortaokullarda ise m utlaka ortak edebi Türkçe okutulacaktı.
, Bu kararın alınmasında, kongreye bizzat katılmış olan Gaspıralı'nın yüksek
itibarı ve yıllardır savunduğu fikirler etkili olmuştur. Eğitimde ortak edebi Türk
çe kararının üzerinden hemen hemen yüz yıl, Türk illerindeki Sovyet egemenli
ğinin yıkılması üzerinden on yıl geçmesine rağmen, günümüzde hala bu nitelik
te bir karara varılmamış olması dikkat çekicidir.
Gaspırah İsmail Beyin Etkileri
Tercüman gazetesinin, Osmanlı Devleti'nde, özellikle İstanbul' da geniş bir
okuyucu kitlesi bulduğu anlaşılmaktıdır. Gaspıralı'nın uzun yıllar boyunca sa
vunduğu fikirler, Tercüman vasıtasıyla Türkiye'deki Türk aydınlarına da intikal
etmekteydi. B unların, gelişmekte olan milliyetçilik akımına eğilim gösteren
genç aydınları etkilediğini söyle_m ek mümkündür.

Bu etkiler, 1908 Meşrutiyetinden sonraki hürriyet havası içinde daha belir
li olarak ortaya çıkmıştır. 1909 yılında yayımlanmaya başlayan Türk Derneği
dergisindeki görüşler, büyük ölçüde Gaspıralı İsmail Beyin fikirlerinden ilham
almıştı. 1 911 'de yayım hayatına giren Selanik'teki Genç Kalemler dergisinin sa
vunduğu Yeni Lisan h areketi, esas itibariyle Gaspıralı'nın görüşlerine dayanı
yordu. Aynı dönemde çıkarılmaya başlanan Türk Yurdu dergisi de, Gaspıralı'nın
ileri sürdüğü bütün Türklük ülküsünü savunuyordu. Gaspıralı ile aralarında ak
rabalık bağı b ulunan, Kırım'da onunla bir süre birlikte çalışmış olan Yusuf Ak
çura'nın Türk Yurdu dergisindeki ağırlığı düşünüldüğünde, Gaspıralı 'nın Türk
çülük akımı üzerindeki güçlü etkisi daha kolay anlaşılmaktadır.
"Milli Edebiyat" akımı da, Gaspıralı İsmail Beyin Tercüman'da savunduğu
fikirlerin ışığında ortaya çıkıp gelişmiştir. Ziya Gökalp "Dilde, fikirde, işte bir
lik" sloganında varlığını bulan fikirleri daha da geliştirerek aynı zamanda siyası
bir boyut da katmış böylece Türkçülüğe yeni bir anlam kazandırmıştır. Onun
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eserinde müdafaa ettiği görüşler,
temelde Gaspıralı İsmail Beyin Tercüman'da ileri sürdüğü görüşlerden çok fark
lı değildir. Daha sonra, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde de Ziya Gökalp 'in bu
fikirleri sistemleştirdiğini müşahede ediyoruz.
Türk toplumunda kadının layık olduğu yeri alması Gaspıralı 'nın hararetle
savunduğu fikirlerin başında gelmekteydi. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra
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gerek Medeni Kanun'da gerek seçim kanununda yapılan değişikliklerle Türk ka
dınına çağdaş haklar verilmesi, Türk Dil ve Tarih Kurumları aracılığı ile dil ve
tarih alanlarında gerçekleştirilen atılımlar, Gaspıralı'nın fikir dünyasını süsleyen
hayallerin hayata geçirilmesiydi.
Gaspıralı'nın görüşleri o kadar geniş bir aydın kitlesini etkilemiştir ki, Harp
Akademisi öğrencisi ve daha sonra genç bir kurmay subay olan Mustafa Kemal
Atatürk'ün bu görüşlere yabancı kaldığı düşünülemez.
Gaspıralı İsmail Beyin etkileri sadece Osmanlı Devleti'nde ve genç Türki
ye Cumhuriyeti'nde değil, öteki Türk illerinde de görülmüştür. Tercüman'daki
yazıların Kazan'da, Azerbaycan'da ve Türkistan'da okunması, buralarda da ge
rek "usı'.il-i cedid"in gerek dil birliği davasının benimsenmesi sonucunu vermiş
tir. Münevver Kari'nin 1901 'de Taşkent'te ilk "usı'.il-i cedid" mektebini açması,
bunların sayısının zamanla 1 6'ya yükselmesi, Buhara, Hive, Semerkant gibi
Türkistan şehirlerinde de bu okulların açılması, Gaspıralı'nın geniş etki alanına
tanıklık etmektedir.
Buhara Emiri Abdül Ahad da Gaspıralı İsmail Beyin görüşlerinden etkilen- .
miş ve onu Buhara'ya davet ederek "usı11-i cedid" üzerinde görüşlerini almıştır.
Buhara'da bir "usı'.il-i cedid" mektebi açılmasına karar verilmiş ise de Rus hüku
metinin baskısı buna imkan tanımamıştır.
Gaspıralı İsmail Beyin ileri sürdüğü görüşlerin bugün geniş kitleler tarafın
dan benimsenerek tahakkuk safhasına girmesi, bir gün bu görüşlerin tam anla
mıyla gerçekleşeceğine olan ümidimizi ve inancımızı kuvvetlendirmektedir.
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GASPIRALI İSMAİL BEY
DİLDE BİRLİK VE TÜRKLÜK BİLİNCİ
DR. NECİP HABLEMİTOĞLU

19. Yüzyılın sonlarına doğru Türk Dünyası, uygar Avrupa ülkeleri ile kıyas
landığında, hemen her alanda oldukça geri durumdaydı. Bu geriliğin nedenleri
ve çözümü üzerine kafa yoran Türk aydınları, "ceditçi" yani yenilikçi, aydınlan
macı b .ir platformda yer almışlardı. Karşılarında ise, mevcut durumu muhafaza
dan, yani statükonun devamından yana çıkari olan "kadimci"ler bulunmaktaydı.
Türk dünyasının tek hür ve göreceli bağımsız devleti olan Osmanlı İmparatorlu
ğu'nda, söz konusu geriliğin giderilmesi ve gelişmiş uygar ülkelerle aradaki far
kın kapatılması için fikir üreten Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa, Ziya Gö
kalp, Mehmet Emin (Yurdakul), Ömer Seyfettin, Halide Edip (Adıvar) gibi ay
dınlar, örgütlü olmayan bir hareketin önde gelen isimleri arasındaydı. Yaklaşık
30 milyonluk bir Türk azınlığa sahip olan Çarlık Rusyası'nda ise, Gaspıralı İs
mail Bey, Abdül-Kayyum Nasırı, Şihabeddin Mercani, Musa Carullah Bigi, Fa
tih Kerimi, Hasan Bey Zerdabı, Mirza Feth-Ali Ahundzade, Dr. Hüseyinzade Ali
· Bey, Ahmet Aga(yev ), Ali Merdan Topçubaşı, Mirza Elekber Sabir gibi aydınlar,
mevcut geriliğin tahlili, sebep ve sonuçları üzerine çalışmalar yaparak, mücade
le vermişlerdi.
Gaspıralı İsmail Beyi, dönemin diğer Türk devrimcilerinden ayıran özelliği,
görüşlerini ve meselenin çözümüne ilişkin önerilerini sistematik bir programa
dayandırmasıydı: Gaspıralı, özetle, milli okulların geliştirilmesini ve eğitimde
reform yapılmasını; milli eğitim kurumlarının ve fakir öğrencilerin, açların, fe
laketzedelerin maddeten desteklenmesi ve bu istikamette sosyal dayanışmayı
sağlamak için 'cemiyet-i hayriye'ler kurulmasmı; bütün Türklere ortak dilde hi
tap edecek milli basının faaliyete geçmesini; din tesiri altındaki hayat tarzının
modernleştirilmesini; Türk kadınının özel ve kamusal alanda tam bir hürriyete
ve erkeklerle tam bir eşitliğe kavuşturulmasını; cinsiyet ayrımı yapılmaksızın
milli nitelikli bir aydınlar zümresinin yetiştirilmesini talep ediyordu. Bu progra
mın asıl maksadı, önce Çarlık Rusyası 'nda yaşayan Türk topluluklarına, sonra
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da tüm Türk dünyasındaki Türk topluluklarına mim kimlik kazandırırken , Türk
lük bilincini de aşılamaktı. Bir başka ifadeyle, mim hüviyetinden habersiz, ken
dini dini kimlikle "ümmet" olarak niteleyen ve ayrıca Rusya'da "inorodetsi" sta
tüsünde yer alan Türklerin, millet olma aşamasına ulaşmalarını sağlamaktı. Zi
ra, uygar ülkelerin içinde millet aşamasına ulaşamamış bir tek ülke mevcut de
ğilken, geri ve sömürge konumundaki ülkelerin bir tekinde bile millet aşaması
na ulaşılamadığı apaçık bir gerçekti. Millet aşamasına ulaşılmadan, mimyet bi
lincine sahip olunmadan, mevcut gerilikten ve çok taraflı esaretten kurtulmak
mümkün değildi. Gaspıralı İsmail Bey, bu amacı şu veciz ifadeyle sloganlaştır
mıştı: "Dilde, Fikirde, İşde Birlik ! .. "
1. Dilde Birlik ve Türklük Şuuruna Karşı Gelenler
Osmanlı İmparatorluğu'nda yapay Osmanlı milliyetçiliği ya da ümmetçilik
geçerliliğini korurken, Çarlık Rusyası 'nda da mahalli şivelerden ve hatta ağız
lardan ayrı bir edebi dil, Türk boylarının her birinden de ayrı bir millet yaratma
çabaları , Rus devletinin asli politikalarının icabı idi. Bu dönemde, Bulgar köken
li İdil-Ural Türkleri, Kıpçak kökenli Kırım Türkleri, Oğuz kökenli Kafkasya
Türkleri için ortak "Tatar" sıfatı kullanılmaktaydı. Bu kavram karmaşası içinde
Türkistan Türkleri, İdil-Ural Türkleri için "Nogay" tesmiyesinde bulunurlarken,
Türkistanlılar için de yaygın biçimde "Sart'' tabiri kullanılmaktaydı ki bunların
hiçbiri bilimsel gerçeği yansıtmamaktaydı. Başta İlminskiy olmak üzere bazı
Rus devlet adamları, akademisyenler ve misyonerler, Panislamizm karşısında
tehdit oluşturan Türk soylu toplulukların birliğine yolaçabilecek ortak paydaları
silme, yok gösterme gayretindeydiler 1 . Bunun için de önce "Türk" adının unut
turulması; yerine "Tatar", "Kazak", "Kırgız" gibi boy-kabile isimlerinin ikame
edilmesi ; her lehçe ve şivenin apayrı bir dile dönüştürülmesi; boy milliyetçiliği
ne göz yumularak Türk toplulukları arasında yapay düşmanlıkların ve ayrılıkla
rın yaratılması gibi ince taktiklere başvurmuşlardı. Boy milliyetçiliği, Rus dev
letini korkutmuyordu, aksine, Türk toplulukları arasında ayrılıklara, düşmanlık
lara yol açacağından işlerine geliyordu. Kaldı ki, boy milliye!çiliğinin Rus düş
manlığına yol açması da önemli değildi; zira, birliğini, dayanışmasını kaybet
miş büyük bir kitle içinde küçük bir parçanın ne kadar zararı olabilirdi ki? ..
1.

Geniş bilgi için bkz. Dr. Necip Hablemitoğlu, Çarlık Rusyası' ııda Türk Kongreleri ( 1905-1917). (Ankara:
Kırım Dergisi Yayıııı, 1 997), s. 6 vd.; "İlk Defa Yayınlanan Belgeler Işığında: Gaspıralı İsmail Bey ve
Çarlı k Rusyası Hükumetleri", Kırım Dergisi, 5: 1 9, Nisan-Haziran 1 997, s. 3-27.
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Önemli olan asıl tehdit kaynağını , büyük Türk kitlesini -henüz milliyet bilinci
oluşmadan- parçalayarak tesirsiz hale getirmek idi. Böylece, "Tatarcılık", "Ka
zakçılık", "Kırgızcılık" gibi boy milliyetçiliklerinin yolu açılmış oldu...
Bilerek ya da bilmeyerek "boy milliyetçiliği" yapan, dolayısıyla "Türk kim
liği"ni reddedenler, başlıca üç farklı grupta kümelenmişti: Rus propagandasının
etkisi altında kalan cahil ve yarı-cahil kesim, samimi olarak, mesela "Tatar" ol
makla, "Tatar milletine mensup olmakla" gurur duyuyorlardı. Dinı bağnazlığın
farklı bir türevi, bu yapay milliyetçilik için de söz konusuydu. Okumaya, araş
tırmaya ve gelişmeye nispeten kapalı olduklarından, bu kesime doğruyu anlat
mak hayli zordu. Genelde, mim kimlik yerine "dinsel kimlik" kullanan eskilik
yanlısı kadimciler de bu grubun içinde sayılırlardı.
Türklük bilincine sahip olup da, sosyalist örgütlere sırf azınlığın sorunları
nın köktenci biçimde savunuculuğunu yaptıkları için destek veren aydınlarla
(A. Hadi Maksudi, Hasan Sabri Ayvaz vd.), gerçekten sosyalist fikirlere inanan
Sosyal Demokratlar, Sosyal İhtilalciler (Es-Er' ler) gibi sol örgütlere mensup
olan köktenci görüşe sahip Türk gençleri ikinci grupta yer almaktay�ı. Özellik
le bu gen'çler sosyalist terminolojiden etkilendiklerinden "halklara özgürlük" gi
bi temel slogan ve söylemlerde, genel nitelikte milliyetçilik, -burjuva milliyet
çiliği- anlamında kabul edilerek reddedilmekte; ancak ezilen halkların milliyet
çiliği teşvik edilmekteydi. Hiç şüphesiz bu gruptakilerin neredeyse tümü, halkı
nın en temel hak ve özgürlüklerini tanımayan ve sadece sömüren Çarlık rejimi
ne karşı aktif mücadele için hayatlarını tehlikeye atan vatanseverlerdi. Nitekim,
Sovyet rejimi döneminde bunların büyük bir bölümü öldürülerek tasfiye edil
mişlerdi (Sultan Galiyev, Veli İbrahim vd.). Bir bölümü ise daha önce Türklük
bilincine sahip olarak eski ideolojilerinden vazgeçmişlerdi (Ayaz İshaki, Nasip
Yusufbeyli vd.). Halkına ihanet ederek yeni rejimle sonuna kadar iş birliği ya
panların oranı ise, son derece düşüktü .. .
Bazı aydınların oluşturduğu bir diğer grubun içinde Rus okullarından me
zun olup, tamamiyle Rus kültürünü benimseyen Türk gençleri olduğu gibi; bu
okullardan birer müfrit Rus düşmanı olarak yetişen gençler de vardı. Rus kültü
rünü benimseyenler, "boy"ların ayrı birer millet olduğunu tartışmasız kabul
ederken; diğerleri, bu ivme kazanmış bölünme sürecinin durdurulamayacağını,
"Türk kimliği"nin geçerli olması için önce "ortak bir edebiyat dili" olması ge-
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rektiğini ve bunun da olmadığını öne sürerek "boy kimliği"ni ön plana çıkarı
yorlardı. Bunların görüşüne göre, "ortak bir edebiyat dili" yoksa, herkes başının
çaresine bakmalı ve kendi "edebiyat dili"ni yaratmalıydı. Bu yol, hem daha zah
metsiz, hem daha kestim1eydi; hem halkçı ve hem de milliyetçi özellikleri taşı
maktaydı. "Türk kimliği"ni savunmanın, "ortak bir edebiyat dili" oluşturmanın
halktan ve de Rus yöneticilerinden göreceği tepkiler dikkate alındığında, büyük
riskleri söz konusuydu. Oysa, kendi lehçesinde (dilinde) eser verildiğinde, ön
cü olarak tarihe geçmek son derece cazip ve kesinlikle de risksizdi. Bunların dı
şında, sırf yerel edebiyatı geliştirmek, halkını uyandırmak uğruna kendi lehçele
rinde anıt eserler meydana getirmiş yazar ve şairlerin sayısı ise hiç de az değil
di (Tukay, Abay, Çolpan, Çobanzade v.d.).
1.1. Edebi Dilde Birlik
Gaspıralı İsmail Bey, Tercüman 'da yazdığı belki yüzlerce yazıda, farklı ge
rekçelerle de olsa "Türk kirnliği"ni kabul etmeyenleri, her halükarda Rus men
faatlerine hizmet ettikleri gerekçesiyle uyarmaktaydı. "Rusya Müslümanları ın.
Kongresi"nde, Rusya'nın hemen her yerinden gelen delegelere hitaben, "Bizler
umumen Türkleı� aslımız birdir, neslimiz birdir. Zamanlar, mekanlar ihtilafıyle
şivemizde, adatımızda (adetlerimizde) ihtilafpeyda oldu; gittikçe tefavüt (farklı
lık) artdı. Birimiz diğerimizin lisanını anlamamak derecesine geldik:... Mek
teb-Medrese Komisyonu hazır etmiş dukladda (rapor) ibtidai mekteb derslerine
dört sene tayin olunmuşdur. Üç senesi sade mahalli lisan ile olsa, dördüncü se
ne de umumi bir lisanla yazılmış kitab tedris olunsa, tedricen lisan birleşür idi" 2
diyen Gaspıralı , azınlığın kurtuluşunun önce "ortak bir edebi dil" etrafında bir
leşmekten geçtiğini vurguluyordu. Kongreden bu doğrultuda karar çıkaran Gas
pıralı İsmail Bey, öngördüğü dilde birliğin, sade İstanbul Türkçesinde sağlana
cağını da gizlemiyordu. Ancak, bunun için Türkçeye Arapça, Farsça ve diğer ya
bancı dillerden girmiş kelime, deyim ve kuralların çıkarılmasını; buna ek ola
rak da farklı lehçelerdeki uygun yerel kelimelerin kullanılmasını şart koşmak
taydı 3. Gaspıralı , Osmanlı Türkçesinin aynen kullanılmasına da şiddetle karşıy2.
3.

1 906 Se11e 16-2 / Avg11sr'da İçrima İtmiş R11sya Miisliinıa11/arı'11111 Nedvesi. (Kazan: Kerimiye Matbaası,
1 906), s. 77.
Bekir Çobanzade, Tiirk-Tarar Lisôııiyaı11ıa Meılıal. s. 1 9 1 ; Kırımlı Cafer Seydahmet, Gaspıralı İsmail Bey,
İstanbul. 1 934, s. 74.
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dı�; Osmanlı Türkçesi denilen yapay dilde, ağırlıklı olarak yer alan Arapça ve
Farsça kökenli gramer kaidelerinin yanı sıra, kelimelerin de Türkçe karşılıkları
nın bu lunup kullanılmasını istiyordu ki, bunun adı tek kelime ile Türkçülüktü.
Onun bu rüyasını -Türkiye sınırları içinde- daha sonra gerçekleştirecek kişi ise
Atatürk 'tü.
Gazetesindeki Tercüman başlık yazısının altında kullandığı "Dilde, Fikirde,
İşde Birlik" sloganına uygun olarak Gaspıralı, ancak bu üç alanda birliğin sağ
lanmasından sonradır ki, Türk dünyasının özgürlük ve çağdaşlığa kavuşacağına
inanıyordu. İstanbul'un en büyük gazetelerinden İkdam 'da (27 Haziran 1914,
No. 6245) yayımlanan söyleşisinde, Rusya Türklerinde Türklük bilincinin oluş
masının siyasal sınır tanımazlığını şu cümlelerle ifade ediyordu: "Eğer Türkler
(Osmanlı Türkleri) lisanlarını biraz daha sadeleştirmiş, kıraet ve imlayı (okuma
ve yazmayı) teshil edecek (kolaylaştıracak) surette huruf-u savtiyeyi (sesli haıf
leri) istimal etmeğe (kullanmaya) başlamış olsalardı, beş altı seneye kadar Rus
ya müslümanlarile lisanları suret-i kat' iyede birleşmiş olurdu. Bundan husule
gelecek faydaları izaha hacet yoktur sanırım" .
Gaspıralı, Tercüman'ın 1906 yılına ait nüshalarında, ortak edebi dil konu
sundaki yazılarına sıklıkla yer veriyordu. İşte, 108 numaralı nüshada, bu konu
daki hassasiyetini, okuyuculara hitap başlığı altında şu gerekçelere dayandırı
yordu:
"İnsanları rapteden (bağlayan) en ihtida (evvela) 'LİSAN' dır. Maarif ve
edebiyat, din ve millet umurlarının (işlerinin) terakkisi için ihtida ve en za
ruri olan vasıta ve sebep, lisan-ı millf, lisan-ı umumi ve edebidir. Umumi li
sana malik olmayan tayfalar (kavimler) perakende yak yak kalıp 'MİLLET'
payesiyle payidar (devamlı) olamazlar. Kılıç ve zaman ve mesafe ile ayrıl
mış tayfaları birleştiren 'KALEM İLE LİSANDIR' . Zamanlara ve mesafele
re galebe çalan yine kalem ile lisandır. Her · kavmin iki büyük sermayesi
olur: Biri dindi,� diğeri lisan-ı edebisidir. Kardeşle,� lisan birliğine çalışa
cak zaman geldi. Vakitfevti (kaybı) ve gaflet caiz değildir. Geliniz bu işe ça
lışalım. Niş/eye/im deseniz, meclislerde ve her türlü mükaleme (konuşma) ve
münazara (ilmi tartışma) mahallerinde ve gazetelerde bu meseleden bahis4.

Gaspıralı 'ya göre, gereksiz Arap ve Fars kelimelerini aynen kullananların yazdıkları, ortak edebı dili halk
tabakaları için anlaşılmaz kılmaktaydı. Bk. Ahmet Caferoğlu, İsmail Gaspıralı. Öliiıııiiııiiıı 50. Yıldöııiiıııü
Miiııasebetiyle Bir Eıiid, İstanbul , 1 964, s. 1 3 .
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/er etmeliyiz. Bu fikri kuvvetleyip beyn-en-nas (halk arasında) münteşir kıl
malıyız (yaymalıyız). Edebiyatta ve mekteplerde umumi lisana yol açmaya
çalışmalıyız ki, bundan yirmibeş otuz sene sonra efrad-ı milletin dili birleş
sin. Bu ise FİKİR VE İŞ BİRLİĞİNİ mucip olur".
Gaspıralı İsmail Bey, 16. 10. 1 907 tarihli Tercüman'da (Nu. 67), ortak edebı
dil yolunda alınan mesafeye katkısını şöyle ifade etmekteydi:
"Bugiin Kazan şivesinde yazılan bir cümleyi Kafkaz anlamadığı ve Kaf
/.:a:' da kul/a111/an Azerbaycan lisanını Kazan anlamadığı malum olduğu
halde, 'TERCÜMAN' Kafkasya' da da, Kazan' da da, Türkistan' da da, Mı
sır' da da, Türkiye' de de anlaşılmaktadır. Efkar (fikirler) ve iş birliği, lisan
birliği sayesinde olduğunu takdir eden 'Tercüman' , yirmibeş seneden beri
buna, yani lisan-ı umumi tesisine çalıştı ".
1 907'de hükumetin azınlık okullarında "ana dili" yeniden yorumlayarak
"mahalli şive"nin esas alınmasını öngören ünlü kararnamesine, Gaspıralı İsmail
Beyin tepkisi şöyle olmuştu:
"Maarif Nezareti' nin tefsiri yanlış tefsirdir. Doğma dil (radnoy yazık) de
mek, kavmin, milletin lisaıı-ı edebiyyesidir. Rusların doğma dili Vologods
kiy, Yaroslavskiy, Kurskiy, Saratovskiy şiveleri değildi,� Rusların lisan-ı ede
biyyesidir. Bizim de doğma dilimiz TÜRK dilidiı� lisan-ı edebiyyemizdir" 5 •
Tercüman'ı n 25. yıl jübilesinin hazırlıklarının yapıldığı günlerde ise şu
önemli mesajı vermekteydi:
"Elli milyonluk Türk kavminin vilayet vilayet şiveleri (nareçiya) telaffuzda
(pronons) tefavüt/eri ( aynlıkları) car ise de hasıl lisanları birdir, binaena
leyh bu kavm-i necibenin umumi lisan-ı edebiyyeye hakkı olduğundan ma
ada, dünyada yaşamak istiyor ise herşeyden ziyade ve herşeyden evvel itti
had-ı lisana (dil birliğine) çalışmalıdır.... Arslan gibi milletimizin başına ge
len felaketler ... her su boyunda bir Han ya Emire tabi bulunduğu değildir.
Her su boyunda bir şive kullanıp, şimdiye kadar umumi lisan-ı hitabet, li
sdn-ı edeb vücuda getirmekte ettiği gaflettir. Bundan 25 sene mukaddem
'Tercüman' ın gayet sade ve mutavassıt şive ile yazıyla başladığı yukarıda
söylediğimiz şeylerin neticesidir." 6
5. ·'C:ııı Ya ki Dil Meselesi", Tercii111a11. 25 Ocak 1 908.
6. "Can Ya ki Dil Meselesi", Terciinıan. 22 Ocak 1 908.
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Gaspıralı İsmail Beye göre, Dostoyevski, Turgenyev, Puşkin gibi yazarlar,
kendi mahallı lehçelerinde değil de Rus edebi' dilinde yazdıkları için büyüktüler.
Rus edebı dili de bu yazarlarla giderek zenginleşiyor; Rus halkında da Rusluk
şuuru gelişiyor, kökleşiyordu. Şayet Türkler ortak bir edebı dilde birleşebilirler
se, millet merhalesine geçebileceklerdi. Yoksa, paramparça olmaya devam eder
ken, gerilik ve esaret halleri de sürüp gidecekti.
1.2. Türkçe-Tatarca Çekişmesi Üzerine
Rusya Türklerinde "Türk hüviyeti"nin ön plana çıkması, dolayısıyla Türk
lük şuurunun teşekkülü doğrultusunda yazdığı yazıların birinde ("Yine Lisan
Bahsi", Tercüman, 21 Kasım 1905, Nu. 95), Gaspıralı, boy milliyetçiliği güden
lere -günümüz için de aynen geçerli- şu bilgileri vermekteydi:
"Hürmetli 'NUR' gazetesinin il. nüshasında (A.A.) imzası ile neşrolunmuş
'TATAR TİLİ' makalesini okuduk. Cenab-ı muharrir (sayın yazar) diyor:
'Biz Tatarnuz, Arab ya ki Türk tügiilmüz (değiliz). Şulayuk (şöyle oldukta)
ti/imiz özümüzge ayrım (başka) bir tildir (dildir)".
Makalenin bu beş satırlarını gördükten sonra ilerisini okumaya hacet yok
tur. Demek oluyor ki, Hankirmanlı bir Türk olan Ataullah Efendi özünü bir
Tatar zannediyor. Öyle mi ? Bu çok büyük bir hatadır. Eğer olmuş geçmiş za
man olsaydı, bu itikad-ı batı/ayı (batıl ina111ş) yazan, ya ki yazdıran 'cebir
efendi' dir zannederdik. Herşeyin doğrusunu, tamamını yazmaya müsaade
edilmiş bir zamanda efkar-ı umumiyeyi (kamuoyunu) böyle karıştırmak ve
edebiyat-, millfye meyda11111a böyle tefrika (ayrılıkçılık) düşürmek yalmz
'Nur' refikimizin (arkadaşımızın) malı'imatsızlığına yüklemek lazım geliyor.
Rica ediyoruz ki ayıp buyurmasınlar. Cemaat ve millet işlerinde hatır, gö
nül, dostluk bakılmaz. İşin doğrusu söylenir.
Mukaddemce (evvelce) Tiflis' de çıkmış refik.imiz 'Şark-i Rus' , elifba tebdi
li (alfabe değişikliği) meselesini ortaya atmış idi. Hazırda 'Nur' ti! mesele
si çıkardı. Fikir ve til ve amel (iş) birliğine yumruk. uruldu. Lakin ziyaıısız
dır. Her halde 'tevhid' (birleştirme) gibi vücud-u aziz mükerremin (aziz ve
muhterem varlığrn) müdafaasına çalışmak borrnmuzdur. Çalışırız.
BİZARAB DEĞİLİZ, AMMA TATAR DA DEĞİLİZ EFENDİM. ÇÜNKİ 'TA
TAR MİLLETİ' BİZLERDEN BAMBAŞKA BİR MİLLETDİR. Tatarlar Kı-
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tay' a (Çin) tabi ve Moğolistan' 111 bir köşesinde dolanan bedevi (göçebe) ve
mecusi, putperest bir kavimdir. Tilleri bizim tile hiç aşamaz (benzemez).
Rusya' da bunlardan bir nefer bulunmaz. Elinizde tarih kitapları olsa gerek
tir. 'Babürnaıne' , 'Şiban-ı Name' , 'Şecere-i Türki' hatta merhum Merca
ni' nin 'Tarih-i Bulgar' ı gibi, atalar eserlerine müracaat buyrun. Eğer bun
lar elde yoksa, Rus ti/inde yazılmış 'İstorya' ve 'Etnoğrafya' kitapları Pe
tersburg' da yüz lep (yüzlerce) bulunurlar. Bunlara müracaat buyrun. Her
ilim ve fenden icmalen (özetleyerek) haber veren seksen cilt Brockhaus lü
gat-ı umumisine müracaat edelim. Bu lügat-ı ilmiyenin 47. cildinin, 189. ve
344. betlerine (sayfalarına) bakın ne demiş:
Türk tilini şiveleri ile tekellüm eden (konuşan) halklar, taifeler (boylar) As
ya' nın bir çok yerlerinde, Avrupa' ııın şimal (kuzey) ve cenub-i şarkisinde
(güneydoğu) ve kısmen Afrika' 11111 şimal-i şarkında ikamet ederler. Balır-i
Muhit-i Müncemitten (Buz Denizi) ta İran ortalarına kadaı; ta Rusya orta
larından Kıtay' ın Göbenlon dağlarına cayramış (yayılmış) bir millettir ki
Rusya' da Hankirmanlzlar, Makedonya' da Osmanlılar bu millete mensup
turlar.
Ti! lisan itibariyle Sibirya' mn Yakutları, Sibirya Türkleri, Baraba, Kazak,
Kırgız, Karakalpak, Başkırt, Nogay, Kazanlı, Kırımlı, Kumuk, UY,gur, Öz
bek, Tarançe, Sart, Azerbaycan ve Osmanlı namları ile maruf taifeler, orufn
lar hep TÜRK TİLİ İLE SÖYLEŞİRLER. HEP TÜRKLERDİR.
BİZ TATARM!Z DEGEN KİŞİLER R ÜCU KILMALI (sözünü geri almalı),
BU FİKİRDEN KAYTMAL! (geri dönmeli).
Gelelim 'TATAR TİLİNE' , yazdığınız Tatarca ise, gazetenizin yine şu 11 ' ııci
nüshasında, Perm vilayeti Osa üyezdi (şehri), Biçom Karyesinin (köyü)
imamı Abdurrahman Efendinin, Uralsk beldesinden Zarı/ Elhari Efendinin,
Orenburg vilayeti Bozuluk şehri imamı Ali Asgar Efendi cenapları tarafın
dan gelmiş ve dere edilmiş (yayınlanmış) mektupların tili nasıl fildir? Ata,
ana tili yani Türkçe değil midir? Sizin kullandığınız ti! hıç 'Tatarca' değil,
lakin uranı ve izvoşcik arabacı şivesidiı�
Şehabettin-i Mercani' den Kayyum Nasıri' den başlap, 25, 30 seneden beri
elenmiş ve bir derece hallolunmuş millf ve umumi lisan-ı edebideıı ,üçün
oluyor da haberiniz yoktur? Bu gaflet hiç caiz görülemez. Hiç olmazsa al-
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dığımz özünüzden menkul. Dokuzyüz mektuptan yediyüzellisi lisan-ı edep ile
yazılmış olduklarından ibret ve meslek almak gerek" .
"Mühim Zaman Bu Zaman" başlıklı makalesinde Tercüman, 15 Mart 1905,
Nu. 20) ise Gaspıralı, "Rusya Müslümanları" tabirinden ne anlaşılması gerekti
ğini şöyle açıklıyordu: "Rusya Müslümanları . . . diyoruz. Bunlar kimlerdir ? Ne
reden 'kaydan' gelmişler? Hazırda çokluk ve köplük (fazlalık) itibariyle Rusya
Devleti' nin birinci ahalisi Rus preslevni halk olduğu halde, ikinci halk ehl-i İs
lamdır. Rusya' mn Avrupa ve Asya vilayetlerinde oıısekiz milyon müslümaıı mev
cuttuı: Bunların onattı milyonu cins, siiyek (kemik), dil, tekellüm (konuşma), adet
ve tarih itibariyle EVLAD-1 TÜRKTÜR. Ve onaltı milyon halk, Kırgız, Tatar,
Türkmen, ' Azerbaycan, Kırımlı, Şirvanlı, Kazanlı vesair namlar ile maruf (tanın
mış) ise de, cümlesinin aslı Deşt-i Kıpçaklıdır (Kıpçak Bozkınndandır)" .
Gaspıralı İsmail Bey, Devlet Duması 'ndaki Maarif Komisyonu'nun Müslü
man okullarındaki eğitim d ilin i "Tatar dili" olarak belirten bir kararını net bir
biçimde eleştiriyordu:
"Demek oluyor ki millf lisanımız 'Tatarca' ve tahsil-i ibtidaiyemiz de hu Ta
tarca ile edilmek lazım gelecek. Vay politika, politika, mekteblere girmez
isen ne güzel olurdu. Tatar kavmi mevcut de/fil, Tatar dili malum değil . Li
sammıza her ne isim verilirse verilsin, hakikat-i halde TÜRK DİLİNDEN
başka bir şey olmayacaktır... . Rus ve Osmanlı tarihleri Rusya Müslümanla
rına garaihdeıı olarak 'Tatar ' ismi vermişleı� fakat bizi Tatar edemezler.
Hatta kendimiz bile Tatarız diye ikrar etsek yine hakikati çürütmek mümkün
olmaz." 1
Bu gerçekleri hiç şüphesiz Rus makamları da çok iyi bilmekteydi. Nitekim,
Başbakan Stolıpin tarafından Yüksek Din Şurası Başkanı Lukyanov'a gönderi
len 1910 tarihli bir genelgede, şu uyarıda bulunuluyordu:
"Hristiyan milletinin Müslüman Dünyası ile olan çatışması dini olmayıp si
yasi, kültürel ve devlet niteliğinde bir. savaşt11: Panislamizmin son zaman
larda sağladığı başarı bu yüzdendiı: Bu başarı bizim Rusya' da büyük öne
mi haizdir. Bir takım milletleri kapsayan Rusya ınüslümanlığının, önemsiz
bazı istisnalarla, çeşitli lehçelerle olsa da, genellikle bir dilde konuşan
TÜRK IRKINA mensup olduğu hususu göz öniinden uzak tutulmamalıdır. " 8
7.
8.

"Can ve Hayat Meselesi", Terciiıııaıı, 1 1 Aralık 1 909.
Süleyman Tekiner, "Azerbaycan Türkleri", Deıxi, 60: 1 970. s. 8-9.
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Görüldüğü üzere, resmi istatistiklerinde ve ilişkilerinde "Türk" tabirini kul
lanmaktan ısrarla kaçınan Rus yöneticileri , gerçeği bu denli açık ve net ifade
edebiliyorlardı. Bir kere daha anlaşılmıştı ki, "Türk hüviyeti"ni reddedip "boy
kimliği"ni kabullenenler, Rus hükumetinin "böl-yönet" taktiğine bilerek ya da
bilmeyerek alet olmaktaydılar.
Gaspıralı İsmail Bey, cahilinden mürtecisine, sosyalistinden Rus hük umeti
ne uzanan garip bir iş birliğine rağmen, Rusya Türklerine Türklük bilinci ver
mekte ne kadar başarılı oldu? Bu soruya net bir cevap vermek mümkün değilse
de, bildiğimiz, Gaspıralı İsmail Beyin son nefesini verdiği ana kadar Türklüğün
propagandasını yapmaktan bir an bile geri durmadığıdır. İşte birkaç örnek daha :
"Milletimiz büyük millettir. Zaman. ve mekan. ve mesafe tesirleri ile fırka fır
ka ayrılıp birbirini bilmez ve anlamaz dereceye geldiği ve 'Türk' yüksek is
mini unutup kimi Tatar, kimi Karapapak, kimi Kazak, kimi Tarançı nam/an
ile dağılıp ufa/dıkları malumdur9 •
"Milletin ne fikirde olduğu ve olacağı ileride görülür: Bana gelince, nazar
ve itikad-ı siyasiyemin nigzi (temeli) TÜRK OĞLU TÜRK OLDUĞUM
DUR. İbtida, Türk olmayınca ne aristokrat olurum, ne avamiyun olurum, ne
iştirakiyyundan. 'Eğer bana halin berbattır, Türklük, yani kavmiyet, millfyet
fikrini taşla da (bırak da) saadete nail ol' dese/eı� bu yüzden gelece* saade
te, bedbahtlığı tercih ederim. Ben, ben olmamak ne aklıma gelişir, ne vicda
nıma yatar. Yüz Türkten zannederim doksan dokuzu bu fikirdedir. MİLLİ
YET HER ŞEYDEN MUKADDEM VE HER ŞEYDEN MUKADDES TUTU
LUYOR. Bunu belki eskiliktir 'perejitok' zanneden gençlerimiz bulunur. Ha
yır, itikadım eskilik değildir. " 10
1.3. Dilde Birlik ve Türklük Bilincine Destek Verenler
Gaspıralı İsmail Beyin başını çektiği umumi edebı dil hareketine, Rusya'nın
hemen her yerinde olduğu gibi, Osmanlı Devleti'nde, Mısır'da, Balkanlar'da
bulunan Türk aydınlarından büyük alaka ve destek gelmişti. Fatih Kerimi, Mu
sa Carullah Bigi, Ahmet Aga(yev), Ali Merdan Topçubaşı, Dr. İ-lüseyinzade Ali,
Münevver Kari gibi yüzlerce aydın, Gaspıralı ile kader birliği yapmışlardı. Rus9. ·'Lisan Meselesi''. Tercii11ıa11, 4 Kasını 1 905.
1 0. Sabri Arıkan, " Terciimaıı. 17 Mayıs 1 906, "İsmail Bey Gaspıralı ve Ceditçilere Yapılan Suçlamalara
Cevap". Kırıııı Dergisi. 7: 26, Ocak-Mart 1 999, s. 30.
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ya'nın hemen her tarafından umumi edebi dil ile yayımlanan gazete ve dergile
rin sayısında ciddi artışlar kaydedilmişti. Rusya Türklerinin Türklük bilincine
sahip olmaları, bir başka ifadeyle millet aşamasına geçmeleri yolunda gayret
sarfedenlerden biri olan Rızaeddin Fahreddin (of), 17 Kasım 1905'de "Bizler Ta
tar mı değil mi?" başlıklı mükemmel ve mükemmel olduğu kadar da devrin şart
larında köktenci sayılabilecek bir makale kaleme almıştı. Tarihi gerçekleri hal
kın da anlayabileceği sadelikte ifade eden Fahreddin(of), makalesinde şu tespit
lerde bulunmaktaydı:
"İlk asırlarda Türkler: Hun, Avaı� Uyguı� Hazar ve Bulgar, Peçenek ve son
zamanlarda da Selçuk, Kırgız, Başkırt, Türkmen, Osmanlı, Azerbaycan,
Bulgar gibi birkaç fırkalara ayrılmış ise de, böyle ayn/ık bazen siyasi ve ba
zen de yalnız oturdukları orun (yer) cihetince olmuştu. Bir ata ve bir ana
balaları olan Türkleı� Astırahan etrafında olduklarında, Hazer Denizi mü
nasebetiyle 'HAZER' , İdil ve Ural boylarında oturdukları vakit 'BULGAR'
diye atalııup (ad/andın/arak) yürürler idi. Yoksa bunların öıf ve adetleri
maişet ve ti/leri (dilleri) cihetinden birfark/an da yok idi. Şöyle ki, Ufa Vi
lôyeti' nde olan bir Başkırt, Anadolu ' nuıı istediği yerine varsm, kendi ti/ini
ve kendi öıf ve adetini görür ve söyleşi,� Azerbaycanlı bir Türk, Kaşgar' a
vardığında yine işbu hale tesadüf eyler....
Türkf olan bir kavmin, Türkf olan ikinci kavim üzerine ihtilat etmesinden
üçüncü bir kavim zuhur etmesi lazım gelmez. Öyle ise Finler üstüne gelen
Hunlar, Avarlar, Hazer ve Bulgarlaı� Tükyular ve gayriler ne kadar köp
(çok) olsalar olsunlar, hemişe (daima) TÜRK OLARAK KALIRLAR....
Tatarlar bu yerlere geldiklerinde, bizim babalarımız olan Türklerin, kürşi
leri (komşuları) olan kavimlerin arzu edecek revişde (tarzda) medeniyetleri
var idi.... Deşt-i Kıpçak'ta, Moğol ve Tatar Hükumeti munkariz (tükenmiş)
olduğu günde, babalarımız olan BULGAR VE HAZER TÜRKLERİ, milyon
lar ile hesab edildikleri halde vata111mızda yaşarlar idi. Öyle ise bizler TA
TAR DEĞİL, HALİS TÜRKLERİZ. "
Kazan 'da yayımlanan Yulduz (Y ıldız) gazetesinde yer alan aşağıdaki değer
lendirme yazısı, Tercüman'ın 27 Eylül 1907 tarih ve 50 nu.lu nüshasında da ik
tibas edilmişti :
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"Bu gazete yirmi beş seneden beri devanı etti. Halkın okuvdan hiç lezzet al
madığı bir zamanda, türlü zahmetler çektiği halde sebat gösterdi. İmdi hal
kın gözü açıldı, matbuattan lezzet almaya başladıkları zamanda 'Tercüman '
elbette devam edecektir. Yirmibeş sene içinde sevip, okuyup istifade eden ki
şilerin hiç birisi 'Tercüman ' ı taşlamaz/ar (bırakmazlar), hem taşlamamaya
gerektir. Çünkü 'Tercüman' onların her birinin manevi üstadıdır.
Eğer yeni gazeteciler eskiden beri 'Tercüman' okuyup, istifade kılıp gelen
bo!masa ( olmasa) idile,� hiç birinin muratları anlaşılacak derecede yaza
mazlardı. Tanlan atsa da kuyaş!arı çıkmazdı (şafakları sökse de güneşleri
doğmazdı). Davuş!arı (sodaları) çıksa da kulaklara işitilmezdi. Kazan şive
sinde yazılan gazeteler ile kanaatlenip 'Tercüman ' okumayı taşlamak hiç
makul değildir. Lisô.n-ı edebiden haberdar olup, matbuat-, osmaniyeyi mü
talaaya iktidar kesbetmek arzusunda olan adamların cümlesi 'Tercüman'
okumalıdırlar. Yaş (genç) mollalar da, muallimler de, başkalar da 'Tercü
man ' okuyup , fikir ve lisan cihetinden istifade etmeli. Yoksa lisan-ı umumi
den ırakta kalırlar" .
Yukarıdaki iktibasın sonunda, Tercüman idaresinin bir notuna yer verilmiş
ti: "Tercüman hiçbir tarafa mey/etmeyip, kangarmayıp (eğrilmeyip) lisan birli
ğinden fikir birliği,fikir birliğinden iş ve istikbal birliği doğacağını göz/eyip ça
lıştığı cümle okuyanlara malum olduğu gibi, bazı sebeplere binaen okumayanla
ra hem ma!Cıınduı: Biz için bu kafidir, bakisine gelince: Cemaate rahmet".
Tercüman 'daki bir başka iktibas da Füyuzô.t'a aittir. Gaspıralı İsmail Bey,
1 3 Şubat tarih ve 16 nu.Iu Tercüman ' da yer alan bu iktibas yazısının girişine,
duygu ve düşüncelerini de katmıştır: " Yirmibeş sene oluyor ki, Tercüman' ı baş
tan sonuna kadar veya üçte ikisini aciz kalemimden çıkarmakta idim. Bir nüsha
Tercüman yoktur ki, yarısı kalemimden geçmiş olmasın. Bugün aldığım millf ga
zete ve dergilerimizde o kadar güzel yazılar ve fikirler gördüm ki, ciddi sevinci
mi göstermek için bunların kısmen naklini acele ederek, gazetemi arkadaşları
mın eserleri ile süs!eme,�e karar verdim. Tabii bu nüshamıza beş on satır hava
dis ve telgraf girdi ise de bunlara bakılmayıp yoldaşlarımın şerefine, yoldaşları
mın eserleriyle dolu kabul edilsin. Yazılmış ve nakledilmiş yazıların altında be
nim de aciz imzam vardır ki, yal111zlık ile cam yanmış eski bir yazıcının sevinç
imzalarıdır" .
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Turani imzası ve "Türk Dilinin Vazife-i Medeniyesi" başlığı ile iktibas edilen makalenin girişinde şu bilgilere yer verilmektedir:
"Bir Türk edibi diyor ki, Arab' ın dili din ve mezheb dili oldu. Türk dili ise
medeniyet-i cedide (yeni uygarlık) dili oluyor... Bu sözü biraz ıslah edelim:
Arab dili din ve mezheb dili oldu. Fars dili şiir ve edep dili oldu. Türk dili
ise devr-i cedid için terakki ve medeniyet dili oluyor. Bu hem zamanın hem
meklinın ihtiyacındandır. Zamanca İs/dm medeniyetinin üçüncü devri, yani
son devri başlıca Türk tarihinden ibaret olduğu gibi, mekanca dahi dünya
yuvarlağı üzerinde Türk dilinden daha yayılmış bir dil yoktur. Uzun/aması
na, Mançurya' dan ve Sibirya' nın Uzak Doğu kuzeyinde akan Lena nehri sa
hilinden başlayıp, Altay, Karakurum, Pamir, Hindikuş, Kafkas, Kırım dağ
larından geçerek Balkan dağlarını.n batısının sonuna kadar; genişlemesine,
Ural dağlarının kuzey son noktasından, Afrika' nın Büyük Sahrası ' na kadar
olan yerlerde oturan ahalinin büyük kısmı Türk Dili ile konuşurlar.
Türk' ün eyler dili Ç{nseddine dek hükmünü icra,
Bir ucudur Altay, bu yerin bir ucu sahra.
İşte böyle geniş bir ülkede dağınık bulunan kabile ve aşiretlerin çoğu henüz
bir yarı vahşette bulunuyorlar. Bunları medeniyet yoluna çıkaracak vasıta
ne Arab, ne Fars, ne Rus ve ne de Frenk dilidir. Bu vasıta, ancak ve ancak
TÜRK DİLİDİR. Bize Avrupalıların umumf dil diye icat ettikleri ve ne 'vo
lapak' ve ne de 'esperanto' lazımdıı: Bir öz, muhtelif şive ve lehçelerimizi ıs
lah ve birleştirme ile, kendimize mahsus medenf ve edebf bir umumf Türk di
li vücuda getirebiliriz" .
Tüm bu bilgi örneklerinin çerçevesinde şu sonuç ortaya çıkmaktadır: Yüz
lerce yıllık Rus tahakkümü, bu ülkedeki Türklerin, Türklük bilincini tümüyle
yok etmeye yeterli olmamıştı. Gaspıralı İsmail Beyin öngördüğü Türklük bilin
ci, kısa vadede politik bir temele ve söyleme dayanmıyordu. Mesela, bütün Dün
ya Türklerini bir bayrak altında toplanmaya çağıran bir Turancılık ülküsü ile hiç
bir alakası yoktu. Her şeyden önce, Rusya Türkleri ile Osmanlı Türkleri arasın
da tarihten gelen bazı köklü ayrılıklar vardı. Bir başka ifadeyle tarihı geçmişle
ri, yerel kültürleri ve de siyasi pozisyonları farklıydı. Osmanlı Türkleri hür, ken
dileri ise esirdi. Önemli olan, sonu meçhul büyük hayallere girişmeden, Rus ka
nunları çerçevesinde temel hak ve hürriyetleri kazanım mücadelesi vermekti.
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J3 uıı un i çin de azınlığın "millı-medenı" uyanışını, kadın-erkek eşitliğini sağla
rrı ak ge rekiyo rdu. Ancak bunlar sağlandıktan sonra, sıra bu defa Rusya vatandaş
r
J a rı a as ında anayasal eşitliğin sağlanmasına gelecekti . Bağımsızlık ve hün-iyet
da lı a sonraki bir aşamaydı ve bu aşamaya geçilmeden "boşboğazlık" yapmanın
a l e mi de yoktu. Gaspıralı İsmai l Bey, sürekli düşündüğü ama açıkça söyleme
d i ği b u i leriki aşamalara i l işkin ülküsünü sadece Türk Ocaklarının Başkanı
J-Ja nıdullalı Suphi Beye (Tanrıöver) açıklamıştı: "Bazı düşünceler vardır ki, o bi
ze yasakııı: Onları bizden sonra gelecek nesillere bırakalım, biz manevf birliği
dilleri birleştirelim. Siyası birliği başkaları düşünsün. " 1 1 Ona göre,
yapalım,
Tü rk l ük b i l inci demek, Rus hükumeti tarafından teşvik edilen kısır ve dar boy
m i lli yetçiliğini aşmak; kültürel ve insani amaçlı olarak Türk dünyasında daya
n ış may ı v e yardımlaşmayı sağlamaktı... Türk tarihinin en büyük Türkçüsü Gası ra l ı , J J Eylül 1 9 1 4 'de sadece fani bedeniyle aramızdan ayrılırken, geriye fikir
ierin i , ülkülerini ve programını bırakmı ştı. Ve bizzat kendi ifadesiyle O, artık
"bah tiyar İsmail "d i ...
2. Doğumunun 150. Yıl Dönümünde Türk Dünyası

Gaspı ralı İsmail Beyin aramızdan ayrılmasından sonra geçen 87 yıl içinde
R usya Türk leri büyük acılar yaşadı ve yaşamakta. 1. Dünya Savaşı 'nın tahribatı
üst ü ne R usya'da Çarlık rejimi devrildi. Yen i rejimde sömürenler dahil . her şey
deği şti; değişmeyen sadece sömürülen Türk toplu l ukları ile, bunlara yönelik asi
mi lasyon politikalarıydı. B eyaz Çarların yerine gelen kızıl Komünist Partisi yö
ne ticileri, Türk kimliğinin telaffuzunu bile yasakladı. Rusya Türkleri, "buıjuva
mi lliyetçiliğini tasfiye" kampanyalarında milyonlarca aydınını yitirdi. Tatarcı l ı
ğın da m odası geçti; İdil-Ural 'da Mişerler, Tipte�ler, B aşkırtlar ve daha pek çok
a lt k ült ür bölün meleri birbirini izledi. Gaspıralı Ismail Beyin yurdu Kırım'daki
Türk ler, s un 'ı açlıklarda ve siyası tasfi yelerde verdikleri kayıplar yetmiyormuş
gi bi, If. Dünya Savaşı sonrası 1 8 Mayıs 1 944 'de vatanlarından Orta Asya, Ural
/ar ve S ib irya 'ya sürüldül er; toplam nüfusun % 46 'sını iki ay süren insanlık dı
r yolculuğunda kaybettiler. Ve hala ana vatanları Kırım 'a tamamen dö
ş ı sü g ün
ııcb i l ıniş değiller. Dönenler de sefalet sınırının altında yaşamaktalar. Gaspıra
lı ' nııı ta hrip edilen kabri dönen ler tarafından yeniden yaptırıldı ancak Gaspıra
l ı 'n ııı ev ve gazete idarehanesinin yer aldığı binada Rus aileler halen ikamet et1 ı. Kırıııılı Cafer Seydalııııet, a.g.e. , s. 54-55.
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mekte. Kırım'da da artık Tatarcı lığın modası geçti; bir avuç Kırım Türkü, Tatlar,
Nogaylar, Gotlar olarak bölünmekte, birbirlerine düşman edilmekte. Kırım
Türkleri gibi Orta Asya'ya sürülen Ahıska (Mesket) Türklerine en büyük zulüm
ve baskıyı , Türklük bilincinden yoksun Özbek, Kazak, Kırgız milliyetçileri ger
çekleştirmekte. Sovyetler Birliği ve Komünist ·Partisi tarihe 'karıştı; ancak Türk
toplulukları arasında birlik ve beraberlik ruhu, Türklük bilinci yok. Karabağ kaç
kınlarına, Uygurlara, Kerkük, Batı Trakya ve Kosova Türklerine hiçbir Türk
devleti yardım etmiyor, haklı davalarına sahip çıkmıyor; keza Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Merhum Ebülfeyz Elçibey dışında hiçbir Türk Cum
huriyeti'nin lideri, sahip oldukları bağımsızlık ve hürriyet kavramlarının farkın
da ve mesuliyetinde değil. Birleşik Devletler Topluluğu'na girmek ve toprakla
rında Rus birliklerine üs vermekte sakınca görmüyorlar.
Özetle, önce Çarlık sonra Sovyet despotizmi, Türklük bilinci ile Gaspıralı
İsmail Beyin fikir ve ülkülerini unutturduğu için yaşanıyor tüm bu sıkıntılar. An
cak, onu unutmayan, fikir ve ideallerine sahip çıkan Türk aydınları , şimdilerde
onun 1 50. doğum yıl dönümünü anmaktalar; ABD'de, Almanya'da, Türkiye'de,
Kırım'da ve Tataristan'da. Ama hala Gaspıralı İsmail Beyi tüm yönleri ile (eği
timci, gazeteci, politikacı, halkçı, milliyetçi vb.) ortaya koyan bir biyografik eser
henüz hazırlanmış değil. Biz Türkler, Gaspıralı 'yı tanımadan, tanıtmadan, anla
madan, fikir ve ülkülerini tüm insanlarımıza maletmeden, Türklük bilincinden
mahrum vaziyette yaşadığımız problemleri, tekrar tekrar yaşamak zorunda kala
cağız. Keşke, Türkiye'nin Türkçü şairlerinden Mehmet Emin Yurdakul'un Gas
pıralı'nın vefatının hemen sonrasında yazdığı şiirde dediği gibi olabilsek:
Sen kabrinde rahat uyu! Yakında
Bu sonuncu felaket de bitecek;
Yarın senin hür bakışlı ırkın da
Altın devri terennümler edecek.
Zira senin bıraktığın izlerde
Kadın, erkek bir genç neslin yürüyor.
İman ile aşk sunduğun her yerde
İnkılabın fikri hüküm sürüyor.
Bizden senin pak ruhuna fatihalar, rahmetler
Unutulmaz hatırana, kalp dolusu hürmetler!..

GASPIRALl'NIN TÜRK DİLİNE BAKIŞI
PROF. DR. YAVUZ AKPINAR

İsmail Gaspıralı'nın Türk dili ve "ortak dil" hakkındaki ideallerinden söz et
meden önce o döneme kısaca göz atmakta yarar vardır.
Rus yönetimi altında yaşayan çeşitli Müslüman kavimlerde ümmet bilinci
vardı. Rus yöneticiler de zaten o dönemde (XIX. yy.'da) kendi vatandaşları olan
bütün Müslümanları tek bir grup, tek bir dini-mim topluluk olarak görüyor ve
"Rusya Müslümanları" olarak da adlandırıyordu. Ruslar özellikle Türk halkla
rını ifade etmek istediklerinde de genelde "Tatar" daha nadir durumlarda ise
"Türk-Tatar" terimlerini kullanıyorlardı.
Gazetesini çıkadığı ilk günlerde, dizgisi tamamlanan sayfaların, sansürün
kontrolü için Petersburg'a kadar gönderildiğini ve ancak oradan olumlu haber
gelirse Tercüman'ın basılabildiğini hatırlatırsak, İsmail Bey'in hangi ölçüde Rus
sansürünün baskısı altında olduğu ve niçin Rusların kullandığı terimleri aynen
kullandığı veya niçin birçok konuda ihtiyatlı konuşmak zorunda kaldığı kendili
ğinden anlaşılır.
İsmail Gaspıralı, daha Tercüman 'ı çıkartmadan önce yayımladığı küçük
broşürlerde ve 1881 'de yazdığı Rusya Müslümanları'nda Türk alemini bir bütün
olarak görmüş ve mecburen o zamanki Rus resmi terminlojisine uygun olarak
"Rusya Müslümanları" veya "Türk-Tatar Kavmi" olarak adlandırmıştı.
Yine de İsmail Bey, "Rusya Müslümanları" veya "Türk-Tatar halkları" ile
ifade edilen kimliğin "Türklük" olduğunu, dilinin de "Türk dili", "Türki" veya
"Lisan-ı Türki" olduğunu daha 1880'1i yıllarda açıktan açığa belirtmekten çekin
memiş, fakat 1905'ten sonra Rus sansürü ve baskısı azalınca "Rusya Müslüman
ları" terimiyle genelde Türk halklarını kasdettiğini birçok yazısında açıklamıştır.
Nitekim Tercüman'ın daha ilk yayısındaki İdareden ( 10 Aprel [Nisan] 1883,
Sayı: 1) yazısında "Gazetemizin neşrine başladığımızdan okuyucularımıza ifa
demiz oldur ki, Rusça'sında kullandığımız lisan, Türk lisanın şivesine ve İslam
ların matbuat hakkında olan itikatlarına mümkün kadar uyguncadır" diyerek ga
zetenin Rusça ve Türkçe yayımlandığını açıklarken kullandığı dili "Türkçe" ola
rak tanımlaması tesadüf değil bilinçli bir tavırdı.
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Bu durum onun zihninde, Türk kimliği ve Türk birliği düşüncesinin 1880'li
yıllardan önce açık bir şekilde belirdiğini gösterir. Türkiye 'yi, Kırım, Kazan ve
Kafkas (Azerbaycan dahil) muhitlerini çok iyi tanıması ; Avrupa'da özellikle de
Rusya ve Balkanlarda milliyetçilik hareketlerinin nasıl geliştiğini yakından izle
mesi; Panislamistlerin idealeri hakkında geniş bilgisinin olması; onun Türk kim
liği ve Türk tarih ve kültür birliği gerçeğini, Rusya Türkleri arasında, kendi nes
linden bir hayli önce kavrasına yardım etmiş olmalıdır.
Aynı dönemde Türkiye 'de Osmanlılık kimliğinden "Türklük" bilincine ge
çiş, Osmanlıca yerine "Lisan-ı Türkı" terimini kullanma 1870- 1880'li yıllarda
yaygınlaşmaya başlamıştı. Bu gelişme Osmanlılar arasında milli tarih bilincinin
ortaya çıkmasının bir sonucuydu ve bunda Ali Suavi, Süleyman Paşa, Ahmet Ve
fik Paşa ve diğerlerinin, daha sonraki dönemde de özellikle Şemseddin Sami,
Ahmet Midhat Efendi ve daha başka düşünürlerin, yazarların büyük rol oynadı
ğı bilinmektedir.
Aynı şekilde o dönemde Avrupalı ve Rus bilim adamları Türk tarihi üzerin
deki araştırmalarını yayımlıyor, bir yandan da dünyadaki Türk şivelerini (lehçe
lerini) sınıflandırmaya çalışıyorlardı. Vambery, W, Radloff vb.
İsmail Bey, bütün bu şahsiyetlerin belli başlı eserlerini, Türk tarihi ve dili
hakkındaki düşüncelerini çok iyi biliyordu. Bunu Tercüman 'ın ilk yılları,ndan iti
baren "Osmanlı Matbuat ve Neşriyatı" hakkında yazdığı yazılardan anlıyoruz.
Vambery ve Radloff, De Goignes, Leon Cahun gibi bilim adamlarının araştırma
larından haberdar olduğu ise çeşitli yazılarından anlaşılmaktadır. Konuyu dağıt
mamak için bunlardan söz etmiyoruz.
Dil, Din ve Millet Hakkındaki Görüşleri:
Gaspıralı "Lisan Meselesi" (4 Noyabr 1905, Sayı: 90) adlı yazısında din ve
dil ilişkisi hakkında şunları söylüyordu: "Milleti millet eden iki şeydir: Biri tev
hid-i din, biri tevhid-i lisandır. Bunların her kaysı olmaz ise yaki bozulur ise mil
let payesinden, derecesinden düşeı� belki inkıraza yol tutar."
Bu yazıdan kısa bir zaman sonra yazdığı "Dil, Dil, Dil" (9 Dekabr 1905, Sa
yı: 103) başlıklı makalesine de şöyle başlamıştı: "Aziz ve mukaddes üç şey var
dır ki ne kadar söylense, yazılsa yine azdır ve azdu: Bunların biri "din''' diı� biri
"dil" dir ve biri "ilim " dir. Tekrar dil bahsi ettiğimiz ayıp buyurulmasın; çünkü
cümle milletlerin talihi, bekası din ve dil üzre kaimdir. Dil meselesi, gayet ciddf
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surette her cihetten müzakere olunmak gerektir. " Bu yazısının devamında "Tev
hid-i din nasıl mühim bir ınadde-i mukaddese ise, tevhid-i /isan-ı edep [edebı di
li birleştirme] böylece mühim bir haf ve esbab-ı terakkidir. " diyerek dili birleş
tirmenin, gelişmenin sebeplerinden biri olduğunu açıklıyordu.
Gerçekten de Gaspıralı 'yı dil üzerinde düşünmeğe zorlayan her şeyden ön
ce o dönemde Türk topluluklarının geri kalmışlığı, içinde bulundukları cehalet
ti. O, insanlığın en büyük eksikliği, kusuru olarak gördüğü cehaletin; ancak halk
arasında bilgiyi yaygınlaştırmakla ortadan kaldırılacağına inanıyordu. tiunu ya
pabilmek için en azından geniş halk yıgınlarına önce okuma yazma öğretmek
sonra onları bilgilendirmek gerekiyordu. Bu da ancak dil yoluyla, eğitim ve öğ
retimle ("Maarif' ile) yapılabilirdi. Bunun için dilin, daha doğrusu bilgilendir
mede (eğitim ve öğretimde) kullanılacak dilin halk tarafından anlaşılması şarttı.
Gaspıralı kendisini bir mensubu olarak gördüğü Müslüman Türk halklarının
arasındaki farklılaşmanın, feodal dönemdeki parçalanma, zaman ve mekan deği
şimiyle ilgili olduğunu çok iyi bildiği gibi hepsinin ortak probleminin de ceha
let olduğunu çok iyi anlamıştı. Aralarında zaten var olan din ve soy birliğinden
de yararlanarak, onları çağın gereği olan modern bir kültür hayatında birleştir
mek gerekiyordu. Böylece o dönemdeki zayıflıklarının asıl sebebi olan cehalet
ortadan kalkar, özünde bilgiye dayanan yeni bir eğitim hayatıyla yoğrulacakları
modem insanlık kültürü, milli Türk kültürüyle kaynaşarak Türk halkları arasın
da birlik ve kuvvet doğururdu. Dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış ayrı ayrı
yönetim ve kültürlerin tesiri altında yaşayan Türk halklarını ortak kültür potasın
da eritecek, manevı birleşmelerini sağlayacak en güçlü ve etkili vasıta modem
kültür anlayışına dayalı eğitim hayatında, edebiyatta, bilimde kullanılacak ortak
dil olabilirdi.
1881 yılında "Rusya Müslümanları"nı yazdığı zaman bu düşünceler Gaspı
ralı'nın zihninde olgunlaşmış ve bütün hayatı boyunca izleyeceği programın ne
olması gerektiğine daha o zaman karar vermişti. Tercüman gazetesi ve bu gaze
tede yürüttüğü kültürel yenileşme; yaygınlaştırmaya çalıştığı yeni usul eğitim
öğretim metodu; ortak dil düşüncesi hep bu hedefe, bu ülküyü gerçekleştirmeğe
yönelmişti.
O, Türk-İslam toplumlarını bu yeni kültürel oluşuma sürükleyecek progra
mı yürütebilecek bir hazırlığa sahipti. Bunun için gerekli sorumluluk duygusu-
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na, idealizme, bunlardan daha önemlisi bu işi yapabileceğine dair sarsılmaz bir
inanca sahiptii. Bir misyonu olduğuna inanıyordu ve bu inanç ona tek başına
Çarlık Rusyası ile mücadele edecek gücü veriyordu.
Aldığı askerlik eğitimi ona planlı hareket etme, içinde bulunduğu şartları en
iyi şekilde değerlendirme, asıl amacı daima göz önünde bulundurma, sabırlı ve
kararlı olma gibi meziyetler kazandumıştı ve o bu meziyetlerini amacına ulaş
mak için en iyi şekilde kullanmasını bildi.
Slav ve Batı toplumundaki halkların uluslaşma sürecini de çok iyi biliyor
du. Millı ülkü, ana dilinde millı eğitim, yeni ve modern bir topluluk olan "mil
let"i oluşturmak için özgürlük, vatan ve devletten daha önde gelen şartlardandı.
Türk halklarının bir an önce uluslaşması ve bu sürec içinde kültürlerini yenile
yerek eski güçlerine, etkinliklerine kavuşmaları gerekiyordu. Bu başarının yolu
eğitim öğretimden, toplumu bilgilendirmeden geçiyordu. Arzu ettiği dönüşümü
başlatabilmek için bilinçli bir şekilde işe gazete çıkarmakla başladı. Ardından bu
gazetede topluma ihtiyaç duyduğu bilinci verebilmek için yeni, basit, anlaşılabi
lir bir dil kullandı; eğitim hayatında zaman kaybetmeden kolay şekilde bilgiyi
yaygınlaştıracak "usul-i cedid" hareketini başlattı. Geniş halk yığınlarının ihti
yacı olan küçük, basit, ama gerekli bilgileri içeren ders kitaplarını yazdı. Bütün
bu faaliyeti tabiı olarak dille ilgiliydi ve bu faaliyetleri içinde dilin önemini çok
iyi kavramıştı.
Böylece Tercüman'ın ilk sayısından itibaren dil problemini çözebilmek için
daha önce zihninde oluşmuş çözüm yollarını uygulama safuasına koydu. Buldu
ğu çare, o gün için en iyi şekilde işlenmiş bir devlet ve edebiyat dili olan ve ay
nı zamanda Türk halklarının büyük bir kısmı tarafından kolayca anlaşılan, sade
leştirilmiş, halk diline yaklaştırılmış, basit ve açık bir anlatımla kullanılan Tür
kiye Türkçesi'ni bütün Türk dünyasının yazı veya edebiyat dili haline getirmek
ti. İşin en ilginç yanı daha ilk sayısından itibaren Tercüman'da böyle bir dil kul
lanması idi. Sadece bu gerçek bile İsmail Bey'in nasıl büyük bir fikrı hazırlıkla
işe başladığını gösterir.
Gerekli gördüğümüz bu girişten sonra İsmail Bey'in Türk diline bakışına
geçebiliriz.
Türklerin Soy Birliği ve Dil Birliği Hakkındaki Görüşleri:
Tercüman'ı çıkardığı l 880'li yıllarda biraz ihtiyatlı ve dolaylı yollarla da ol-
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sa Türk halklarının birliğinden tek tarihe, tek soya, tek kültüre, dil ve edebiyat
bütünlüğüne sahip olduğundan söz eder:
"Rusya İslamları İçin Bir İki Söz" de (Tercüman, 1 Sentyabr [Eylül] 1883,
Sayı 11) Kırım, Kazan, Hacıtarhan, Türkmenler arasındaki adet, yaşam biçimi
farklılıklarının ortaya çıkmasından söz ederken Türk halklarının aynı dine men
sup, aynı kökten geldiğini, aynı kimliği taşıdığını açıklıyordu: "Bir mezhep, bir
lisan, bir kavim oldukları halde bunlar gibi gayrılık aslım ve sebebini kıdım·
isek Kırım ve Kazan' ın geçmişinde taparız. Kırım ve Kafkasya İslamları bazı
usul ve adetlerini maişet-i Osmanf ve Arabfden aldığı gibi Kara İdil boyunda ve
Aziye kırlarından olan İslamlar, Buhara maişetine tabidirler ki bugüne gelince
has alim Buhara' da okumuş, has adet Buhara adeti hesap ederler. "
"Bizler Adam Oluruz mu? " (Tercüman, 1 Sentyabr [Eylül] 1883, Sayı: 11).
yazısında "Rusya İslamları ekseri Tatar-Türkf kavminden oldukları halde . . . . "
der. Aynı yazısının biraz ilerisindç "Bizler, yani Türkf halkları kimler ile iftihar
edeceğiz? " diye sorar. Burada görüldüğü gibi o "Türk" ve "Tatar" arasında bir
fark görmez. "Türı halklar" derken her ikisini bir halk olarak düşündüğünü açık
lamış oluyordu.

Ayrıca müslüman topluluklar arasında ortak kimliği geliştirebilmek, onların
geçmişte ortak bir kültüre sahip olduklarını ve dolayısıyla gelecekte de ortak bir
medeniyetlerinin olması lazım geldiğini anlatabilmek için 5 Mayıs 1883'te 5. sa
yıda itibaren değişik kaynaklardan serbest alıntılarla hazırladığı "Tarih-i İslam"
seri yazılarını yayımlar.
Gaspıralı'dan önce de Osmanlıca'yı kullanma veya herhangi bir eser yazar
ken şöyle veya böyle bu yazı dilinden yararlanma, Kırım, İdil-Ural, Kafkasya
bölgelerinde alışkanlık haline gelmişti. İsmail Bey, Rusya Müslümanları arasın
daki bu yaygın tavrı, bilinçli bir davranışa dönüştürmüş; ortak edebı dil ülküsü
nü; uluslaşmanın, Türk boyları arasında feodal dönemden kaynaklanan kültürel
farklılıkları ortadan kaldırmanın, bunun yerine modern ve ortak yeni bir Türk
Müslüman kültürü yaratmanın aracı haline getirmeğe çalışmıştır.
Tercüman'ın ilk sayısındaki "Rusya 'da Matbuat-ı İslamiye" (10 Apre! 1883,
Sayı: 1) başlıklı yazısında Taşkent'te çıkan "Türkistan gazeti"nin "Sart dili" ile
ve Bakı1'da çıkarılmış "Ekinçi" ve Tiflis'te neşredilen "Ziya-yı Kafkasiye" ve
"Keşkül"ün "Azerbaycan Türkısi" ile yayımlandığını söylese de bütün bunların
tek bir dilin şiveleri olduğunun bilincindedir.
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"Elsine-i İslamiye" (2 Oktyabr 1884, Sayı: 33) başlıklı yazısında dünya
müslümanlarımn dillerinden söz ederken " ... nıillet-i İslam burungu vakitte üç
/isan-ı edebiye malik idiler" derken Türkçe, Arapça ve Farsça'yı kascteder. Bu
rada Rusya Müslümanlarını veya "Tatarlarını", "Türkler"den ayırmaz. Müslü
man Türklerden tek bir mim kimlik ve onların kullandığı yazı dilinden de doğ
rudan doğruya "Lisan-ı Türkı" olarak söz eder. Böylece Türk halklarının soy ve
dil birliğini kapalı bir şekilde bile olsa dile getirir.
"Lisan-ı Türk, Şiveleri" ( 18 Apre! [Nisan] 1 888, Sayı: 14) başlıklı yazısın
da "Orta Aziya' da ve Avrupa' 11111 cihet-i şarkfsinde sakin Türk ve Tatar kavim
leri /isan- ı Türkf' nin muhtelif şiveleri ile mütekellinıdirler" diyerek bu sefer, dil
birliğine olan inancını açıkça belirtir. Görüldüğü gibi "Türk" ve "Tatar" kavim
lerinden söz ediyor, ama bunların hangileri olduğundan hiç söz etmiyor. Burada
Rus sansürü ve resmi terminoloji sebebiyle "Tatar"lardan söz etmiştir, ama yine
de "Türk" soy adını kullanmaktan vaz geçmemiştir.
İsmail Bey, Rusya'da 1905 Meşrutiyet ihtilalinden sonra milliyet konusun
daki düşüncelerini daha açık bir şekilde d ile getirir; artık "Rusya Müslümanla
rı", "Türk-Tatar halkları" gibi resmi terimlerden uzaklaşır doğrudan doğruya
Türklükten söz etmeğe başlar:
"Refikkrime Açık Mektup" (25 May [Mayıs], 1907, Sayı: 42)'ta uzün za-
mandan beri Rus baskısı sebebiyle kullanmak zorunda olduğu "Rusya Müslü
manları" terimine açıklık getirir: "Rusya Müslümanları "Cins itibarıyla kim
dir?" Yani isimleri nedir? Diyorlar ki bu "Tatardır" bu "Başkırttır" bu "Ku
muktur" , bu "Kırgızdır" bu "Sart ya Tarançidir" bu "Kaşgarfdir" . Bu Şirvan
lıdıı� Karabağ/ıdır, Kırımlıdıı� Hivelidir. Rus uleması böyle diyor; bizler de böy
le tefehhüm ediyor ve çok teessüf ki gözü perdeli bazı Osmanlı muharrirleri da
hi "Tatar" dedikte bizleri göstermek istiyorlar. Halbuki Rusların bir miktarına
Katsap, bir miktarına Hahol, bir miktarına Belorus ve bir miktarına Kazak
[Türk halkı olan Kazaklar değil] denilse de cümlesi fennen ve 1ı4ıen Rus olduk
ları gibi bizler de umumen Türk oğlu Türkleriz.
Yirmi milyonu, yirmi isim ile yirmiye münkasinı eden isimleri taşlayıp "Ka
zak Türkleri" "Kırım ve Kafkas Türkleri" , İran, Anadolu, Dala, Fergana: Sibir
ya, Kaşgar, Maveraünnehir, Hokan Türklerini nam-ı hakikisi ile söylemek ve
yazmak adet edilse olmaz mı?
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Barekallah! Rusya' da "yirmi milyon varız" deyii yazıp gösteriyoruz; lakin,
bu yirmi milyona yirmi türlü ad ve isim verip yek vücudu yirmiye taksim ile yir
mi kere hata-yı siyasiye etmiyoruz mu? Şu meseleyi ciddf surette düşünüp hal
letmeliyiz. Bu işte Tercüman cümlenizden istimdat istiyor. "
Eskiye nisbeten çok daha rahat konuştuğu bir dönemde yazdığı "Lisan Me
selesi" (4 Noyabr [Kasım] l 905, Sayı : 90) yazısında da yine doğrudan doğruya
Türklükten söz eder. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış Türk boylarının zama
nın ve mekanın değişmesiyle birbirinden uzaklaştığını, birbirinden giderek fark
lılaştığını belirtir: "Milletimiz büyük millettir. Zaman ve mekan ve mesafe tesir
leriyle fırka fırka ayrılıp, birbirini bilmez ve anlamaz dereceye geldiği ve
"Türk" ism-i alisini unutup kimi Tatar, kimi Karakalpak, kimi Kazak, kimi Ta
rançı namları ile dağılıp, ufaldık/arı malumdu,: "
"Lisan ve Mesuliyet" (24 Mart 1909, Sayı : 13) adlı makalesinde "Rusya
Müslümanları" terimini genel olarak hangi anlamda kullandığını bir kere daha
açıklarken Türk halklarının soybirliğine de işaret eder: "Umumen Türk evladı
olan Rusya Müslümanları diyar be diyar mahallf şiveler ile söyleştikleı:i malum
dur."
İsmail Bey'in yazılarından bu konuda daha çok örnek alınabilir. Konuyu da
ğıtmamak için bu kadarını yeterli görüyoruz.
Türk Dilinin Tarihi ve Türk Lehçeleri Hakkındaki Düşünceleri:
Gaspıralı 'nın Türk, Avrupalı ve Rus bilim adamlarının Türk dili üzerinde
yaptıkları araştırmalardan ve Türkiye'deki dil tartışmalarından haberdar olduğu
için Türk dilinin tarihı hakkındaki görüşlerinin oldukça sağlam olduğunu özel
likle belirtmek gerekir.
"Lisan-1 Türkı Şiveleri" (18 Aprel [Nisan]1888, Sayı : 14) adlı bir hayli er
ken dönemde yazılmış makalesinde Türk dilinin, Türk halkları arasındaki zaman
ve mekan farklılaşması sebebiyle ayrı ayrı şivelere ayrıldığını söyledikten sonra
"Tiirkf şivelerin büyüğü dörttür: Birincisi ve eskisi Çağa taş şivesi, ba' de Kazan
şiFesi, ba' de Azerebaycaıı ve Osmanlı şive/eridir. Bu şiveler oldukça ve ayrıca
kitabet ve edebiyata maliktir" diyerek XIX. yüzyıl sonunda artık yazı dili hali
ne gelmiş Türk şiveleri hakkında günümüzde de değerini koruyan sağlıklı bir sı
nıflandırma yapmıştır.
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İsmail Bey, Türk "şive"lerinin arasındaki farkı da küçümsememektedir.
Aşağıda ortak dil konusunda tekrat edeceğimiz gibi "Lisan Meselesi" (4 No
yabr [Kazım] 1905, Sayı: 90) başlıklı yazısında "Kırım, Kazan, Hankirman,
Ufa, Kafkas, Türkistan şiveleri arası.nda hayli fark vardıı� lakin aslında bunla
rın cümlesi bir dildir" diyor ve mahallı farklılıkların ortadan kaldırılmasının ya
rarlı olacağını· açıklıyordu."
Türk şivelerinin birbirlerine olan yakınlık ve uzaklığı hakkında da İsmail
Bey sağlam bilgilere sahipti. Değişik tarihlerde İdil-Ural, Kafkasya, Türkistan
ve Türkiye'de bulunmuş bu bölgelerdeki Türk halklarının konuşma ve yazı dile
rini yakından tanımıştı. Üstelik Tercüman gazetesine geniş Türk çoğrafyasından,
hatta İslam ülkelerinden hemen her gün mektuplar, yazılar geliyordu ve o, bu ya
zılar vasıtasıyla da kullanılan dil hakkında doğrudan doğruya b ilgi sahibi idi.
"Lisan Meselesi" (7 Noyabr 1905, Sayı : 91) makalesinde "Kırgız Kazakiye
Türklerine kitabet ve edebiyat dilini [arzu edilen ortak dili] anlamak sairlere gö. re ağırca olacaktır, lakin ders ve mektep kitapları birleştirilirse ehl-i mektep ve
bir iki sene mektep görenler için !isan-ı edebiye yurt ve dala [ev ve bozkır] dili
gibi malum olup gider" diyordu.
Çağatayca
Gaspıralı Çağatayca hakkındaki düşüncelerini birkaç yerde açıklamış, bu
"şive"yi en eski Türk yazı dillerinden biri olarak değerlendirmiştir. 19 1 1 'de Rus
meclisinde (Duma 'da) Müslümanlara mahsus Rus okullarında eğitimin Tatar di
linde, fakat edebi dili olmayan Kırgız [bugünkü terimle Kazak] ve Türkistan
okullarında ise derslerin tamamen Rusça yapılmasının kararlaştırılması üzerine
yazdığı "Çağatay Dili" (4 Mart 1911, Sayı: 1 0) adlı yazısında Rus meclisinin bu
kararını eleştirir: "Vakıa Kırgız-Kazak' ın bugün edebf, kalemf lisanı görülmüyor.
Lisaıı-ı avam ile ders ve fen tahsil edilmeyeceği malum; lakin ehl-i Türkistan' ın
bedevf Kırgızlar ile bir derecede addolunduğu büyük hatadır ve haksızlıktır.
Semerkant, Fergana, Sırderya kıt' olarının şiveleri eski Çağatay şivesidir.
Bu şivenin edebf olduğu bütün cihana malumdur. Hatta Türk şive-i edebflerinin
en kadimi ve mebdei oldu,�u !isaniyyun indinde musaddaktır. Tef[ta]zaııfleri, Ah
met Yesevf!eri, Ali Kuşçu, A!işir Nevaf vesaireleri vücuda getirmiş Türkistan, ne
0

çik "ti/siz, edebiyatsız" addolunuyor?
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Rus milletinin lisan-ı edebfsi olmadığı zamandan ve Lonıonosov, Puşkin gi
bi Rus ediplerinin vücudundan üç ve dörtyüz sene mukaddem (Mükaleme-i Lu
gateynl risalesine bak) Çağatay yani Türkistan dili Farsfye faik bulunduğu da
va olunur da bugün Türkistan bf-lisandır deyü nasıl hükmolunur?
Kiyev ve Moskova beldelerinde Rum ve Latin lisamnda birer ruhban şkola
sı tesis edilmezden mukaddem Buhara ve Senıerkant'ta ilın-i tıp, he' yet, felsefe,
tarih, coğrafya, hendese vesaire ders ve tahsil edilir, Uluğ beyler, Farabfler, İbn
Sinalar gibi Türk hükeması yetişir de bunların ahfadı bugün neçik dilsiz addo
lunur?
Ana dilinde, Çağatay şive-i edebfsinde yalmz Alişir Nevaf' nin yirmi kadar
eserleri bulunur da "dilleri bu kadar" ibaresi neçik ağıza alını yor?
Devlet Duına'smda Çağatay şivesine itibar edilmediği bir taraftan Du
ma' nm gafleti ise diğer taraf111daıı ehl-i Türkistan' m sükutu, adamsızlığı, ihma
lidir. "

İsmail Bey, Çağatayca'nın en büyük sanatkarı Alı Şır Nevaı'ye özel bir de
ğer vermiş, birçok yazısında ondan bahsetiği gibi Farsça ile Türkçeyi karşılaştı
ran Muhakemeti.i ' 1-Lugateyıı eserini de Tercüman yayınlan arasında neşretmiş
tir. 1
Tatar ve Tatar Dili Hakkındaki Düşünceleri:
İsmail Bey, Türklükten söz ederken Rusya'da yaygın olarak kullanılan "Ta
tar" ve "Tatar Dili" kavramından da şikayetçi olmuştu. Nur gazetesinde Ataullah
Beyazıtof'un, "Ne yapalım Tatarca mı, Türkçe mi yazalım" şeklindeki sorusuna
"Lisan Meselesi" (4 Noyabr 1905, Sayı: 90) adlı yazısında cevap verirken " Re
fik-i muhterem şu "Bizim eski Tatarca" dediğiniz til, yaki dil nasıl dildir? Kı
rını' da Saratov' da, Alabuğa' da, Ufa' da avam ağzında, uranı boylarındaki "Ta
tarca" yı köp işittik, lakin ''Tatarca" Bedevam, Tabirname, Yıldızname, Fal Ki
tabı gibi asar-ı avaıniyeden maada "asar" görmedik. Şunların dili midir ki, es
ki Tatar dili diyorsunuz, yaki malum ve mu'teber şairlerin, ediplerin, hikayenü
vislerin kullandığı bir "Tatarca" var da bize malum olayıp kalmış mı? Bunu be
yan buyursamz da şuna göre oylasak" diyordu.
1.

Eserin adı yanlış lıalırlannıış "Mulıakeıııetli' l-Lugaleyn" olmalı .
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"Tatar" sözünün anlam ve kavram itibariyle Türk halkları için kullanılama
yacağını birbaşka yazısında bildirmiş "Türk", "Tatar", "Moğol" terimlerinden ne
anladığını açıklamıştır: "Yine Lisan Bahsi" (21 Noyabr [Kasım] 1905, Sayı: 95)
"Biz Arap değiliz; ama Tatar da değiliz efendim. Çünkü "Tatar milleti" bizler
den bambaşka bir millettir. Tatarlar Kıt' aya tabi ve Moğolistan' ın bir köşesinde
dolanan bedevf ve putperest bir kavimdir. Tilleri bizim tile hiç aşamaz, Rusya' da
bunlardan bir nefer bulunmaz.
Elinizde tarih kitapları olsa gerektir. "Babiirııame" , "Şeybaııf.name" , "Se
cere-i Türkf" , hatta merhum Mercanı' nin "Tarih-i Bulgar" ı gibi atalar eserleri
ne müracaat buyrun. Eğer bunlar elde yok ise Rus dilinde yazılmış "İstorya" ve
"Etnografya" kitapları Peterbıırg' da yüzlep bulunurlar. Bunlara müracaat buy
run. Her ilim ve fenden icmalen haber veren seksen cilt Brokhaus lügat-i umu
mfsine müracaat edelim. Bu lügat-i ilmiye'nin 47 inci cildinin 189 uncu ve 344
üncü betlerinde [sayfalarında] bakm ne demiş: "Türk dilinin şiveleri ile tekellüm
eden halklar, tayfalar Aziya' nın birçok yerlerinde, Avrupa' nın şimal ve cenub-i
şarkfsinde ve kısmen Afrika' nın şimal-i şarkında ikamet ederler. Bahr-i muhit-i
müncemidten ta İran ortalarına kadar, ta Rusya ortalarından Kıtay' ın Küyen
Lon dağlarına cayramış [yayılmış] bir millettir ki Rusya' da Hankirmaıılılaı;
Makedonya' da Osmanlılar bu millete mensupturlar.
Dil, lisan itibariyle Şarkı Sibirya' mıı Yakutları, Basarabya Türkleri, Bara
ba, Kazak, Kırgız, Karakalpak, Başkırt, Nogay, Kazanlı, Kınmlı, Kumuk, Uygur,
Özbek, Tarancı, Sart, Azerbaycan ve Osmanlı namlarıyla maruf tayfalar, Urum
/ar (Karamanlılar, PontusRusları?) hep Türk tiliyle söyleşiyorlar! Hep Türkler.
d1/'. "
Aynı yazısın�nın devamında "Rusya'ya tô.bi bulunan Türklere "Tatw" laka
bı verilmiş ise de bu bir isnattır, hatadır. Buhara, Semerkant Türkleri Rusya' da
bulunanlara unıumen "Nogay" diyorlar. Bu da bir galattıı; şöyle ki Rusların,
"Tatar" ve Buharalıların "Nogay" tesmiye ettikleri, hulkeıı, hakikat-i hô.lde
Türktür.
"Biz Tatarmız" digen kişiler rücu' kılmalı, bu fikirden kaytmalı." diye bu
konudaki düşüncelerini açıktan açığa söylemekten çekinmiyordu. Çünkü Rus
baskısı ve sansür kontrolü 1905'te artık hafiflemişti.
Gaspıralı, "Lisan Meselesi" adlı yazısının devamında okuma yazma bilme
yene hangi dil ile yazılsa fark etmez, o kimselere ancak alfabe yazmak gerekir,
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dedikten sonra sözü yine Tatarca 'ya getirerek : "Muharrirl(�e başlamazdan mu
kaddem eski Tatar dilini biz de köp izledik. Baburname' de, Şecere-i Türkf' de es
ki güzel ti/ ·gördük; lakin bunlar da "Türk dili" dir. "Tatar tili" göremedik. Hem
"Şecere-i Tatar" ı izledik, köp izledik, ama tapaalmadık, hazret '" diyerek tarih
te Tatar diye bir dilin olmadığını anlatmaya çalışır.
Görüldüğü gibi Gaspıralı Sovyet devri dil tarihçilerinin aksine Tatar edebı
dilinin oluşumunun Mercanı, Kayyum Nasırı gibi şahsiyetlerin eserleriyle başla
dığı inancına da karşı çıkıyor. Bu şahısların eserlerini "milli ve umumi lisan-ı
edebi" olarak kabul ediyor. Mercani''yi bilemiyoruz, ama Kayyum Nasıri'nin na
sıl bir dil kullandığı -hele eserden esere değişen dili göz önünde tutulursa- bi
raz münakaşalıdır. Abdullah Battal Taymas ve Saadet Çağatay onun, bir ölçüde
mahalli' Tatarca 'yı kullanmasını kabul etmekle birlikte, büyük ölçüde Osmanlı
ile Çağatay yazı dillerinin tesirinde kalmış olduğunu ileri sürerler. Bu da İsmail
Bey'in sözü edilen görüşüne yakındır. (Bak: Abdullah Battal-Taymas, Kazan
Türkleri, 2. bs., Ankara, 1966, s. 121-128)
1905 Rus meşrutiyetinden sonraki özgürlük ortamında birçok siyasi eğilim
açığa çıkıyordu. Eskiden beri Rus yanlısı ve tutumu sebebiyle Türkler arasında
pek fazla tutulmayan din adamı Ataullah Beyazıdof 'un Petersburg 'ta çıkardığı
Nur gazetesi'nde "Elif. Elif."imzası ile yayımlanan "Tatar Tili" başlıklı yazıda
Rusya Türklerinden "Tatar" diye söz edilmesi üzerine İsmail Gaspıralı "Yine Li
san Bahsi" (21 Noyabr [Kasım] 1905) başlıklı yazısıyla Nur yazarına cevap ve
rir: "Hürmetli Nur gazetesinin 11 ' inci nüshasında Elif. Elif imzasıyla neşrolun
muş "Tatar Tili" makalesini okuduk. Cenap Muharrrir diyor: "Biz Tatarmız,
Arap yaki Türk tögilmiz. Şolayuk (Şöyle oldukta) ti/imiz özümüzge ayrım (baş
ka) bir tildir. "
tur.

Makalenin bu baş satırlarını gördükten sonra ilerisini okumaya hacet yok

Demek oluyor ki Hankirmanf bir Türk olan Ataullah Efendi özünü "Bir Ta
tar" zannediyor? Öyle mi? Bu çok büyük bir hatadır. Eğer ötmüş geçmiş zaman
olsa idi bu itikad-ı batı/ayı yazan ya ki yazdıran "Cebr Efendi" dir zannederdik.
Herşeyiıı doğrusunu, tamamım yazmaya müsaade edilmiş bir zamanda efkar-ı
unıumiyeyi böyle karıştırmak ve edebiyat-, milliye nıeydamna böyle tefrika dü
şürmek yalmz Nur refikimizin malumatsızlığına yüklemek lazım geliyor.
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Rica ediyoruz ki ayıp buyurmasınlar. Cemaat ve millet işlerinde hatır, gö
nül , dostluk bakılmaz, işin doğrusu söylenir. Mukaddemce Tiflis'te çıkmış refiki
miz " Şark- ı Rus " el(fba tebliği meselesini ortaya atmış idi, hazırda Nur, ti/ me
selesini çıkard ı . Fikir ve ti/ ve emel birliğine yumruk uruldu ; lakin ziyansızdır.
Herhalde tevhid gibi vücud-ı aziz ve mükerremin müdafaasına çalışmak borcu
muzdur ; çalış ıyoruz.

Osma nlı caya Bakışı:
Gasp ıra l ı çeşitl i sebeplerle Osmanlı Türkçesi hakkında düşüncelerini açık
lamış, bu yaz ı dilinin olumlu ve olumsuz özellikleri üzerinde defalarca durmuştur.

ı•,

ii·ı

"Li san -ı Türkı Şiveleri" (18 Aprel [Nisan] 1888, Sayı:14) yazısında bir ta
raftan özellikle kendisini Osmanlı Türkçesi'ni Rusya Müslümanları arasında
yaymak, Rusya vatandaşı "Tatarlar"la Osmanlı Türklerini birleştirmeye çalışmak ve Osmanlı taraftarı olmakla itham eden, bu hususta Rus makamlarına jurnaller gönderen misyoner İlminski ve onun taraftarlarına cevap verir, diğer taraftan Osmanlıca'nın ulusal dil olma özelliğini kaybettiğini belirterek sadeleştiril
mesi gerektiği üzerinde durur: "Osmanlı şive-i Türkf'si ziyade işlenmiş ve ede
biyatı gayri/ere göre zengin ve ilerlemiş olduğundan akvam-ı Türkf beyninde
meydan alacağını zannedenler bar ise de biz bu zanda değiliz. Çünki_ Osmanlı
şivesi has Türkf' den ziyade uzaklaşmıştır ve kavmi lügatleri terk edip Arabf ve
Farsf ve gayrı dillerden gayet çok kelimeler kabul edip şivelerin en gücü ve kav
mf dilin üveyoğlu olmuştur. Kavmf olmayan dil öz dairesinin haricine geçemez.
Zannımıza göre Osmanlı şivesi kavmf bir lisan değil divanhaneler ve memurlar
şivesidir. Bu bir şivedir ki Kaşgarlı bir Tatar için ne kadar güç ve çetin ise Ana
dolulu kaba bir Türk için dahi belki şu kadar güçtür. Anadan öğrenilmez, üç di
lin tahsiline ve karışılmasına muhtaçtır.(. .. )
İstanbul' da en mu'teber lisan saadetlü Kemal Beğ Efendi' nin lisanıdır. Va
kıa her ne kadar yazılmışlar ise de güzel ve ateşli ve ötkün yazmışlardır. Amma
bize kalır ise Şemsed din Sami Beğ Efendi' nin sade sade, açık açık ibareleri da
ha makbuldür. Çün ki Kemal Beğ' i anlamak için mutlak arif olmalıdır. Ama Sa
mı Beğ ' in dili cümleyi arif edecek dilin mukaddimesidir.
Vakti ile dile diller karıştırmayıp Osmanlılar "Süleyman Şah" ile "Baba
Ertu,�ru /" dilini ilerletmiş ola idiler. Edebiyatça hemcinslerine büyük hizmet et-
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miş olurlar idi. Sadelenmemiş halinde Osmanlı şive-i edebiyesi meydan alama
yacaktır. "

Burada görüldüğü gibi İsmail Bey, Osmanlıca'yı kavmı (yani ulusa ait ol
ma) özelliğinden uzaklaşıp devlet dairelerinde kullanılan bir memurlar dili ola
rak tanımlamakta, onun aile veya hayattan değil ancak üç dile çalışmakla öğre
nilebileceğini iddia etmektedir.
İsmail Bey, Türkiye neşriyatını düzenli olarak izliyor, yeri geldikçe Türki
ye'deki tarih, dil, edebiyat tartışmaları hakkında da fikrini söylüyordu. Böylece
Osmanlıca hakkında da düşüncelerini bir çok kere açıklama imkanı bulmuştur.
"İstanbul Gazeteleri" (8 İyul [Temmuz] 1888, Sayı: 22) adlı yazısında "Aldığı
mız Osmanlı gazetelerinden "Mürüvvet" ve "Tercüman-ı Hakikat" nüshaların
da lisan ve edebiyat hususunda bazı mülahaza ve müzakere görüldü. Umuınf
usul-i imla ve kavmf bir lisan-ı edebiyeye hacet olduğu bahsolunuyor.
Vakıa meselenin zamanı gelmiştir; çünkü bu vakte kadar Türk dili umum ta
rafından kabul olunmuş kavaide tabi olmayıp herkes bildiği gibi gelişigüzel söy
lep yazaı: Kalemde istimal olunan dilin ise adı Türkfdir; lakin özü Arabf, Farsı,
Türkf, Rum, Slav ve bir miktar Fransevf lügatlerinden mürekkep karmakarışık li
san şorbasıdır ki muteber tutulan Osmanlı şivesi "Türklükten" çıkıp kavmf lisan
suretini kaybetmiştir.
Türkçe' yi unutmuş İstanbul yazıcılarının ve katiplerinin dili A nadolu kaba
Türklerince ecnebi dili mertebesinde değil ise de pek kolaylık (yengillik) ile an
laşılamadıkları malumdur. İmla ve lisan-ı kavmf meselesinde Osmanlılar' a tabi
bulunan Ermeni, Rum ve sair akvam, sahiplerine ozup geçtikleri görülüyor. "

Gaspıralı 'nın Osmanlıca ve dilde sadeleşme konusundaki makaleleri arasın
da "Lisan Meselesi" ( 1 1 Avgust [Ağustos] 1896, Sayı: 3 1) dikkati çeker: İz
mir'de yayımlanan İzmir adlı gazeteden aldığı, dilde sadeleşmeyi ve gereksiz
yabancı kelimeleri kullanmamayı savunan "Udebamıza bir ihtar" başlıklı yazıyı
önce Tercüman'da aynen yayımlar. Sonra bu konudaki düşüncelerini açıklar: " ...
Osmanlı lisa111111 sadeleştirmek aslı ''Türkf" olan b u lisanı oldukça "Türkleştir
mek" demektir. Bundan matlap ise edebiyattan milleti yani Türkleri müstefit et
mektir. Gaıp dillerinden dilimize karışmak isteyen kelimelerin mukabilini bulup
kullanmak ve mukabilini bulamayıp, kabul ettiklerimizi kavaid ve tabiat-, Türkf
ye tatbik edip kullanmak lazım geldiği gibi Arap'tan ve Fars'tan kabul ettikleri-
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,nizi dahi böyle etmelidir. Tı"irkr;esi bulunan bir kelime yerine diğer bir lisamn
kelimesini istimal etmek cinayet-i edebiyedir.
Lisan en ihtida "kavmf" olmalıdır ki herkes anlayabilsin. Lisamn yaraşığı111, letafetini ikinci derecede tutulmalıdır. Bu hakikati ben demiyorum hal! ile
"Türkler" söylüyorlar. Mizan-, edebiyeden beş paralık kıymeti olmayan bilmem
nerede basılıp çıkan Aşık Gariple,: Şah İsmailler, Köroğlu/ar, Keremler Edir
ne' den, Bursa' dan başlayıp ta Azerbaycan, Horasan ve Kaşgar Türklerine ka
dar münteşir olduğu hôlde malum ediplerin yazdıkları eserler; o meşhur şairle
rin "idi" ile "dedi" den maada Türkçesi olmayan ateşli şiirleri Türklere kapalı
kalıyor!

ııt'

ıı,,:

Diyorlar ki Türk lisanında nazik ahval ve hissiyat-ı ruhaniye ifadesine la
zım kelimeler bulunmuyor; binaenaleyh terkib-i Arabf ve Farsf olmadıkça lisan
da lisan olmuyor. Belki böyledir, ama hala bu zamana kadar Türk diline mahsus
bir lügatimiz olmadığı halde bu kadar kestirici bir hükmetmeye hakkımız yoktur
zannederim; Türkçe' yi mükemmel bilen kimdir?
Türkçesi bulunmadı da onun için mi "denıiryol" a "şönıendöfer" denilmek
adet edildi? Türk dili aranılır ise tahsili lazım görülür ise şimdi zanno!unduğun
dan ziyade zengin olduğu anlaşılır ümidindeyim.
Türk dili Türkçe olmalıdu:"
Gaspıralı yazısının devamında Servet-i Fünun gazetesinin 280'inci sayısın
da yayımlanmış A.[ayın] Nadir Bey'in sohbetinde, muhatabının sorduğu "Nasıl
yazmalıyız?" sorusuna cevap verirke_n söylediği "Lisan-ı Osmaniyeyi sadeleştir
mek nerede kaldı ki öz Türkfye ile şiir söylemek mümkün olamaz... Çünkü lisa
mnuz Türkçe değil, Osmanlıca' dır" yolundaki düşüncesini şöyle eleştirir: "Hiç
işitmediğimiz bir şey bu idi, işittik.
Şinasi' den evvel yazı yazan Osmmılı Türkleri bugün de herkesçe kullanılan
"0smanlıca" yı ve mesela Şemseddin Sami Bey' in ve Ahmet Mithad Efendi' nin
"sade" dil ile yazdıkları edebf ve fennf makaleleri görseler Osmanlıca' dır, de
mezlerdi. Tamam bunlar gibi zamanımızda dahi "görenek-i kalemiye" ye tabi
olanların "Türkçe güzel şiir yazılmaz" , "Terkib-i Arabfsiz ve Farsfsiz lisanımız
dönmez" zannettikleri tabifdir.
Şive-i Osmaniye' yi sadeleştirmek !isan-ı Türkf' yi ilerletmek meselesinin
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ehemmiyet-i edebiyesinden maada daha büyük ehemnıiyet-i siyasiyesi vardır. Ya
zının yalmz güzelliği aram/mamalı daha ziyade "umumf" !iği matlap edilmeli
dir. "

Gasp ıralı Tercüman ' daki bir başka yazısında Azerbaycanlı şair Seyyid Azim
Şirvanı'den bahsederken onun dilinin sade olduğunu söylemiştir. İzmir'de ya
yımlanan Ahenk gazetesi Gaspıralı'nın Seyyid Azim'den örnek olarak verdiği
şiirde bulunan Arapça, Farsça kelimelere işaret ederek "bu nasıl sade dil" diye
eliştirir. Bu eleştiriye cevap olarak kaleme aldığı "Diğer Cevap" ( 1 Oktyabr
[Ekim] 1896, Sayı: 37) adlı yazısında Gaspıralı dilde sadeleşmeden ne anladığı
nı açıklar: "Tercüman" ın geçen nüshalarının birinde millf şairlerden Seyyid
Azim Şirvanf' nin bazı ebyatı dere edildiği sırada lisanının sade Türkçe olduğu
nu işaret etmiştik. Mezkur beytlerde "nev-civan" , "nur" , "azizim" , "insan" ,
"ulema hakkı" gibi Türkçe olmayan sözler ziyadece bulunduğundan İzmir' de
neşrolunan hürmetli "Ahenk" refikimiz Seyyid Azim merhumun tarz-ı ifadesi sa
de olmadığını yazmışlar idi.
Evet, olabilir ki Seyyid Azim' in lisam dediğimiz gibi "sade" görülmemiştir;
fakat "sade" lik ne olduğunu kararlaştırır isek mesele daha zahir olur. "Sade li
san" bizim indimizde herkesçe kullanılan ve yengil anlaşılan lisandır. Arabfden
ve Farsfden umumf lisan-ı. Türkfmize kabul olunmuş "saadet" , "baht" , "saadet
lü" , "bahtlı" , "ateş-ateşli" , "birader" , "civan" , "alim" , "hükm" , "hikmet" ve
emsali gibi cümlenin kullanmasıyla "Türkleşmiş" sözleri kalemde sıraya geçir
mek lisanı "sadelikten" düşürmez zannederiz; ancak umum kavme malum olma
yan lugatler ile söyleyip yazmak sadelik dairesinden çıkmaktır. Seyyid Azim' in
ise asar-ı şi' riyesinde görülen Arabf ve Farsf sözler Türk çobanlarına dahi ma
lum olduğundan lisam sade olduğunu işaret etmiş idik ve tekrar ediyoruz.
Hüda-Tann, sabır-çıdam, vakit-çağ, zemin-yer gibi umuma malum lugatle
ri lugat-i Türkfden addetmek caizdir, zannederiz. "Sabır" , "çıdam" kadar; "va
kit" , "çağ" kadar Türkleşmiştir. Türkçesi bulunduğu halde terk edip ekseriyet
üzere Türklere malum olmayan ve gayrı lisanlardan alınmış sözleri yazıp söyle
yenlere "lisani karışık" , "dili sade değil" diyoruz.

Gaspıralı sadeleştirmeden, dildeki fazla yabancı kelimeleri atmadan söz
ederken geniş Türk coğrafyasını, bir iki büyük "şive"yi göz önünde bulundurur.
Kelime bu geniş alanda ve belli başlı şivelerde kullanılıyorsa ve o sözü halktan,
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eğiti m görmemi ş insanlar dahi biliyorlarsa o söz "Türkçeleşmiştir" diye kabul
eder; atılmasına karşı çıkar. Çünkü İsmail Beyin temel prensibi, bütün Türklerin
rahatça anlayacağı ortak bir dil oluşturmaktır. Bir kelime birçok şivede bilinip
kullanılıyorsa , ortak söz olmuşsa, onun atılmasına, terk edilmesine karşıdır.

"İstanbul Gazeteleri" (8 İyul [Temmuz] 1888, Sayı 22) adlı makalesinde yi
ne Türkiye'deki dil tartışmalarından söz ederken, dilde sadeleşme ve Osmanlıca
hakkındaki düşüncelerini bir kere daha açıklar. Bu yazısında ayrıca İsmail Beyin
Osmanlı neşriyat ve basın hayatını da dikkatli ve düzenli bir şekilde izlediğini,
yeri geldikçe dil, tarih, edebiyat, tenkit tartışmalarına katıldığını görüyoru'z . Bu
yazısında ise dilin çeşitli problemlerinden bahseder: "Aldığımız Osmanlı gaze
telerinden Mürüvvet ve Tercüman-ı Hakikat nüshalarında lisan ve edebiyat hu
susunda bazı mülahaza ve müzakere görüldü. Umumf usul-i imla ve kavmf bir li
san-ı edebiyeye hacet olduğu bahsolunuyor.
Vakıa meselenin zamanı gelmiştir; çünkü bu vakte kadar Türk dili umum tarafından kabul olunmuş kavaide tabi olmayıp herkes bildiği gibi gelişigüzel söylep yazar. Kalemde istimal olunan dilin ise adı Türkf' dir; lakin özü Arabf, Far
sı, Türkf, Rum, Slav ve bir miktar Fransevf lügatlerinden mürekkep, karmakarı
şık lisan şorbasıdır ki muteber tutulan Osmanlı şivesi "Türklükten" çıkıp kavmf
lisan suretini kaybetmişti,:
Türkçe'yi unutmuş İstanbul yazıcılarının ve katiplerinin dili Anadolu kaba
Türklerince ecnebi dili mertebesinde değil ise de pek kolaylık (yengillik) ile an
laşılamadık/arz malumdur. İmla ve lisan-ı kavmf meselesinde Osmanlılara tabi
bulunan Ermeni, Rum ve sair akvam sahiplerini ozup geçtikleri görülüyor. "

Osmanlıca'dan daha birçok yazısında söz etse de bu dil hakkındaki düşün
celerini değişik açılardan tekrar tekrar açıklasa da bizim görebildiğimiz kadarıy
la Tercüman'da bütün Türk dünyasına teklif ettiği ve ortak olmasını arzu ettiği
edebı dilin "Osmalı Türkçesi"nin Türk dünyasındaki ortak kelimelerle zengin
leştirilmiş bir "Osmanlıca" daha doğrusu Türkiye Türkçesi olduğunu açıklamaz.
Halbuki Tercüman'ın diline baktığımızda bunun sadeleştirilmiş, cümleleri kısal
tılmış, yalın ve açık anlatımın tercih edildiği bir Türkiye Türkçesi olduğunu gö
rürüz. Demek ki İsmail Bey, bilinçli olarak "Osmanlıca", "Osmanlı dili" terim
lerini bizim bugün "Klasik Osmanlıca" olarak tanımladığımız anlamda kullanı
yor; ve kendi kullandığı dili "Ebebi Türki" veya "umumileştirilmiş Türk dili"
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olarak adlandırıyor. Böylece Rusya 'da hem bazı Rus yazarlarının, siyasetçileri
nin kendisinin aleyhine kullandıkları ''Türkiye taraftarlığı" ithamına engel ol
mak istiyor, hem de hangi sebeplerle olursa olsun mahallı dille yazmaya başla
ımş genç kuşakları dil konusunda açık bir şekilde karşısına almak istemiyordu.
Onları "edebı ve ortak dil" konusunda ikna etmeye çalışıyordu.
Dil Birliği: Ortak Edebi Türk Dili
İsmail Bey'in Çarlık yönetimi altında yaşayan "Müslümanların" (Türklerin)
soy birliğinden ve değişik "Türk şiveleri"nden söz eden yazılarından daha fazla
alıntı yapmaya gerek duymuyoruz. Verilen örnekleri yeterli görerek ortak edebı
dil konusuna geçmek istiyoruz.
Önce bütün Rusya Türk halklarının dillerinin aynı dilin; Türk dilinin çeşitli
şiveleri olduğu yolundaki açıklamalarını yine kronolojik sırayla gözden geçire
lim:
. "Ahbar-ı Dahiliye" (Tercüman, 28 Oktbayr 1883, Sayı: 21) başlıklı yazısın
da Petersburg 'ta cami yapılacağı ve yanında bir de mektep açılacağından söz
ederken "Bu mektepte fünun, evveli Türkçe okulup, Rus lisanı dahi ta' lim ulu na
cak imiş" diyor. Görüldüğü gibi Müslümanların çoğunluğunu "Tatarlar"ın oluş
turduğu bir şehirdeki mektepte okutulacak dilden "Tatarca" değil bilinçli olarak
"Türkçe" diye söz etmektedir.
Aslında İsmail Bey, Tercüman'ı çıkarttığı günden itibaren Rusya 'daki bütün
Türk halklarının dilinden "Türkçe", "Türk dili" veya "Tercüman dili" diye söz
etmiştir. Yukarıdaki yazısından bir yıl sonra yazdığı "Rusya'da Matbuat ve Neş
riyat-ı İslamiye" (Tercüman, 8 Yanvar [Ocak] 1 884, Sayı: l ) 'de "İslamlar"ın ya
yımladığı eserlerden söz ederken tamamen "Türk halkları"nı göz önünde tuttu
ğu kendiliğinden anlaşılıyor. O, Rus sansürü yüzünden "Türk-Tatar" etnik terim
leri yerine çoğu zaman "Rusya Müslümanları"nı, "Rusya 'ya tabi Türk halkları"
anlamında kullanıyordu. Nitekim bu yazısında da "Rusya' da lisan.-ı Türkf' de 3
gazet ııeşrolunmaktadır: Tiflis'te Ziya, Keşkül namında 2 gazel Azerbaycan şive
sinde ve Taşkent'te "Türk_istan gazeti" "Sart şivesi" nde [Özbek Türkçesi ile]
neşrolunuyor. Tercüman ise Bahçesaray' da Rusça ve Kırım Türkfsi' ııde çıkmak
tadır" diyordu.
Açıkça anlaşıldığı gibi daha 1 880'li yıllarda o tek bir "Türkçe" veya "Türk
dili" anlayışına sahipti ve onun alt grubunu oluşturan şiveleri de çoğrafi veya ye-
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rel adlarına göre tanımlıyordu. Yukarıdaki yazısında sözünü ettiği "şiveler" bi
lindiği gibi genel Türkçe'nin dallarıdır.
İsmail Bey'in Osmanlı Türkçesi 'ni de bu genel "Türkçe" veya "Türk dili"
anlayışına bağlı olarak değerlendirdiğini biliyoruz. Bulgaristan Türklerinin çı
kardığı Dikkat gazetesi hakkındaki "Dikkat'e Dikkat" ( 10 İyun [Haziran] 1883,
Sayı :8) yazısında "Dikkat' in lisan-ı Tiirkfsi gayet güzel ve sadelenmiş millf bir
lisandır" derken, bilinçli bir şekilde "Osmalı dili" veya "Osmanlıca" demekten
kaçınmış, üstelik sadeleşmiş dile "milli lisan" diyerek Türkçeciliğini açıkça bel. li etmişti.
Aynı şekilde Tiflis'te resmi "Rus-Tatar mektepleri"nde okutulmak için Çer
nayevski tarafından Azerbaycan Türkçesi ile düzenlenmiş Vatan dili adlı bir oku
ma kitabın " . . .yahşıca hoca altında 6 aya barmaz Türkçe okuma yazma... " öğ
retir bir özelliğe sahip olduğunu duyururken de "Azerbaycan Türkçesi" demek
yerine "Türkçe" demeyi tercih etmiştir.
Gaspıralı sıkı Rus sansürüne, İlminski'nin jurnallerine rağmen 1880'li
yılların sonunda bile Türklerin dil birliğinden söz etmekten çekinmemiştir: "Li
san-ı Türkı Şiveleri" (18 Aprel 1888, Sayı: 14)'nde açıkça görüleceği gibi Türk
çe'nin tarihi gelişimi ve tarihi şive özellikleri hakkında sağlam görüşle�e sahip
tir. O, özellikle XIX. yy. sonunda gelişmiş haldeki 4 Türk yazı dilini, ana Türk
çe'nin şiveleri olarak adlandırmaktadır: "Orta Aziya' da ve Avrupa' ııın cihet-i
şarkfsinde sakin Türk ve Tatar kavimleri lisan-ı Türkı nin muhtelif şiveleri ile
mütekellimdirler. Mezkur şiveler diyar be diyar başkaca iseler de esasen bir li
san olup Bağçesaraylı bir Türk, Kaşgarlı birisi ile anlaşabilir. Şiveler beyninde
tekallümde ve sözlerde olan fark ve tefavüt kalem ve yazıda hiç derecesine geli
yor. Çünki lügat ve imla bir olup her iki taraf şiveleri üzre okup aytırlar. Kırım
lıların "ben" , "olur" , "geldi" , "karanlık" gibi lügatleri mesela Hokant'ta
"men " , "bolur" , "kildi" , "karangı" lügatleri olduğı zahirdiı: Kırım' ın "senin" ,
"anın" , "babanın" imlası Kazan' ın "seniııg" , "ataıııng" , "baôaıııng" imlasına
kelişdiği fehme zor hal olmayıp şivelerin birbirine yakın olduğunu gösterir.
Türkf şivelerin büyüğü dörtdür: Birincisi ve eskisi Çağatay şivesi, ba' de
Kazan şivesi, ba' de Azerbaycan ve Osmanlı şiveleridir. Bu şiveler oldukça ve ay
rıca kitabet ve edebiyata malikdir."
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Edebi Dilin Veya Ortak Dilin Oluşturulması:
"Lisan-ı Türkı Şiveleri" ( 1 8 Apre] [Nisan] 1 888, Sayı: 14) yazısının deva
mında matbuatın olmaması ve uzaklık sebebiyle Türk halklarının birbirinden ay
rıldığı, her bölgenin kendi şivesiyle konuşup yazdığını belirterek artık (XIX.
yy.'ın ikinci yarısında) buharlı gemiler ve demiryollarıyla mesafelerin kısaldığı
nı, tüccar ve gezginlerin, basma kitapların her tarafa kolayca ulaştığını söyledik
ten sonra "Türkf şiveleri birbirine karışıp umumf bir lisan-ı edebfye meydana
çıkması ancak zamana mütevakkıf olmuştur. Kazan' da neşrolunup geçen nüsha
mızda beyan olunmuş "Güzel Kız Hatice" nam romana bu gözden bakılır ise her
vilayetçe anlaşılır şivede yazıldığına büyük dikkat hızım geliı: Böylece yazılmış
kırk elli adet roman ve risale peyda olur ise bizlerden son lisan ve edebiyata hiz
met edecek evlad-ı vatan için uluğ yol açılmış olacaktır. Uluğ yol açılmadıkça
yani kitabet ve lisan diye bir şive ve bir kaide tahtına alınmadıkça beynimizde
fünun ve neşriyat meydan alamayacaktır. Çünkü her vilayet öz şivesinde kitabet
ve edebiyat kesb etmek için gerek olan maliye ve akliye ve ilmiye kuvvetleri ye
tiştiremeyecektir. İş ve küş [güç] ve fikir birliği gibi şive ve lisan birliği dahi ma
işetin en tnühim ahval/erindendir." diyerek niçin ortak bir edebi dilin gerekli ol
duğunu açıklar. Ona göre, bir şive esas alınmadıkça ve dil belirli kurallara otur
tulmadıkça Türkler arasında bilimi yayacak, modern kültürü yerleştirecek, çeşit
li yayınların çoğalması mümkün olmayacaktır. Aksi takdirde her Türk bölgesi
kendi şivesini işlenmiş edebi bir dil haline getirmek için maddi, akli ve ilmi ba
kımdan yeterli güce sahip olamayacaktır. Türk boyları arasında iş, güç ve fikir
birliği gibi dil birliği de hayatın gerektirdiği en önemli işlerden biridir.
Burada dikkat edilirse onun ancak 1 9 1 2 yılında açıktan açığa ifade edip Ter
cüman 'ın başlığına yerleştirdiği "Dilde, fikirde, işte birlik" ideali biraz farklı
bir şekilde de olsa 1 888'de dile getirilmiştir. Gaspıralı 1 880-90'lı yıllarda, gön
lünden geçenleri, olgunlaşmış düşüncelerini önceleri ancak kapalı bir şekilde,
1905'ten sonra ise açık bir şekilde anlatma imkanı bulmuştur.
Bu ifadesi onun dil birliğini tek başına düşünmediğini, Türk dünyasında fi
kir ve iş birliği ile birlikte dil birliğini de arzu ettiğini gösterir. Düşüncede yani
milli ideallerde ve ortak yararlar için birlikte hareket etmede bir araya geleme
yen Türk dünyasının eltıette ki dil birliği de olmayacaktır ! Günümüzde Türk
dünyasını içinde bulunduğu durum, bunun acı bir örneğinden başka bir şey de
ğildir.
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"Lisan meselesi" (4 Noyabr 1905, Sayı: 90) adlı yazısında bütün Türk halk
ları için "umumi bir şive" oluşturmanın gerekli olduğunu bildirir : "Gazeteciler,
ınuha rrirler ve muallim/erce derin derin fikrolunacak mesele şu lisan meselesi
dir. Kırım, Kazan, Hankirınan, Ufa, Kafkas, Türkistan şiveleri arasında hayli
fark vardır; lôkin aslında bunların cümlesi bir dildir. Cümlesi "lisan-ı Türkf'' diı:
Madem ki diyar be diyar biraz fark görülüyor şu tefavüt-i mahal/iyeyi mi muha
faza edelim yaki cünıle vilôyetler için umumf bir şive [mi] meydana getirmeye
çalışalım ? En büyük meselemiz budur. "
Yazısının devamında Slav halklarının, Germenlerin, İtalyanların, Arapların
kon uşma dili farklılıklarına rağmen edebi dil birliğini nasıl sağladığını kısaca
anlattıktan sonra: " ... her milletin hal ve istikbali için dini bir olmak ne kadar mü
him ise, dili de bir olmak şöylece ehemmiyetli bir hôldir. Lisan-ı edebfden mah
rum kalmış bir millet ne kadar büyük ise ufak addolunur çünkü dağılmış ve baş
kalaşnuş bir hôlde bulunuı: Dil tefrikası mekan tefrikasından daha ağır, daha za
rarlıdır. Milletin birliği; lisanın birliği, tevhidi sayesindedir. Kesb-i maarif,
kesb-i kemalat ancak lisan birliği, lisan-ı edebf sayesinde olabilir. Mileti millet
eden iki şeydir: Biri tevhid-i din, biri tevhid-i lisandır. Bunların her kaysı olmaz
ise yaki bozulur ise millet payesinden, derecesinden tüşer belki inkıraza yol tu
tar.
Tercüman' ın ibtida-yı zuhurundan beri oldukça müşküllere çıdam gösterip
yazdığımızı her vilôyete anlatmaya çalışıp geldiğimizin sebebi budur ve şükür
ler olsun buna muvafık olduğumuzdan ileride tevhid-i dil, yani cümle Türk mil
leti için umumf bir lisan-ı edebf vücut bulacağına kanaat-ı kamilemiz vardı,:
Nasıl kanaat olmasın ki, Tercüman, Osmanlı Anada/usu' nda, Azerbay
an'
c da ve Kazan' da, Sibirya' da ve Maveraünnehir kıt' asında okutup anlaşıl
maktadıı: Gazetemizi okuyanların ekseri dahi (ne diyelim?) Tercüman şivesi ile
kitabet ediyorlar. Edebiyat-ı cedidemize nazar edilse Tercüman şivesine yakın
rak bir şive cümle muharrirlerimizce istimal olunduğu görülür:.
Yirmi beş seneden beri cümle muharrirlerimiz tevhid-i dil uğrunda çalışı
yorlar, şu yoldan ayrılmayıp çalışmak iktizadır, zannederim ve böyle zannettiğim
için "Hayat" , "Nur" , "Kazan Muhbiri" vesaire muhterem refik/erimize dil-i
candan kemal-i tübencilik ve tenezzül ile rica ederim ki şu meseleye ziyade dik
kat buyursunlar."
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Gaspıralı XIX. yy.'ın sonlarına doğru Rusya yönetimindeki Türk halkları
arasında modernleşme, yenileşme, çağdaşlaşma cereyanlarının gittikçe güçlen
diğini, bu haraketlerin içinde olan ve bu gelişmelere, dönüşümlere önderlik eden
bir insan olarak çok iyi biliyordu. Bu değişimin doğal bir sonucu olarak çeşitli
Türk boyları arasında "milliyetçilit" (belki de daha doğru bir tabirle ulusçu
luk/kabilecilik) duygusunun ortaya çıkacağını da çok iyi kestiımiştir. Bu duygu
yönlendirilmez, tek bir merkezden kontrol edilmez ise kabileciliğe dönüşüebilir,
boy kimlikleri millı kimlik olarak algılanabilirdi. Eski "ümmet'" kimliğinin yeri
ni "kabile/boy" kimliğine bırakması zaten birçok boya ayrılmış Türk halklarının
birbirlerinden iyice uzaklaşmasına sebep olabilirdi.
Yakın dönemde böyle ayrılma, uzaklaşma, parçalanma sürecini Slav hakla
rı yaşamıştı. Avusturya-Macaristan veya Alman İmparatorluğu çözülmeye baş
larken Almanlar, bu süreçten geçmişlerdi.
Bu örnekler Gaspıralı'nın gözünün önünde duruyordu (zaten o Slavlar'ı,
Germenler'i iyi tanıyordu). Diğer yandan o yıllarda Avrupa'da, Rusya'da, Tür
kiye'de yapılan tarih, dil, edebiyat araştırmaları Türk boylarının geçmişte büyük,
zengin, heybetli bir ortak kültüre, ortak dile sahip olduklarını gösteriyordu. Ku
tadgu Bilig yayımlanmış, Köktürk anıtları çözülmeye başlamış,. Osmanlıların
kökünün Türkistan'da olduğu iyice açığa çıkmıştı.
Gaspırlı Avrupa kültür ve bilim dünyasını yakından tanıması sebebiyle mil
let oluşta dilin büyük bir önem taşıdığını çok iyi biliyordu. Halbuki o dönemde
Türk halkları ortak yazı dili birliğini kaybetmişlerdi, eskiden tek olan edebi dil
parçalanmıştı.
Modernleşme, Batı medeniyetine yönelme bu parçalanmış boyları, onların
dillerini ve birbirinden farklılaşmış kültürlerini birleştirmek için büyük bir im
kan doğurmuştu.
"Medenileşme" büyük rol oynayan matbuat, edebiyat ve okullar; dili birleş
tirmekte de önemli bir görev üstlenebilirdi.
Yetersiz medreseler yanında açılan usGl-i cedid okullar veya ıslah edilen
medreseler, dili birleştirmek için en uygun yerlerdi. Bunun için gazeteler, kitap
lar ortak bir dil ile yazılmalı idi. Bu okullarda aynı kitaplar okutularak kültürel
bütünleşme de gerçekleştirilmeli idi.
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Gaspıralı 'yı din ve soy birliği yanında dil birliğine götüren sebeplerin başın
da sömürgeci yayılma siyaseti geliyordu. Daha da kötüsü Rus esareti altında ka
lan Türkler-Müslümanlar, çok acı bir asimilasyon tecrübesi yaşamışlardı. Yakın
tarihlerdeki zorla Ruslaştırmanın hafızalarda derin izleri bulunuyordu. Bu "Ba
tılı güç" karşısında ancak birleşerek, modernleşerek var olma mücadelesi verile
bilirdi.
Modernleşme, Gaspıralı'nın anladığı biçimiyle Batı'nın bilimlerini öğren
me, benimseme, ancak eğitim öğretim (maarif) yoluyla olabilirdi. Birleşmeyi de
ancak usul-i cedid mekteplerde tek tip öğretim metotları ve tek bir edebi dil kul
lanarak gerçekleştirmek mümkündü.
O, Tercüman'ı çıkardığı ilk günden itibaren sadece Rusya'daki Türk halkla
rının değil, bütün Türk dünyasının anlayabileceği bir dil oluşturmayı, büyük bir
ideal olarak kabul etmişti.
Gazete ile birkaç işi birden yapabilme imkanına kavuşmuştu. Modernleşme
hareketlerini yönlendirmek; ortak dili yaygınlaştırabilmek; usul-i cedid öğretim
metodunu benimsetmek ve yeni ders kitapları yazarak hem edebı dili oluşturmak
hem de modern bir ortak kültür yaratmak !
Nitekim o, sadece ortak edebi dil hakkında makaleler yazmakla kalmadı,
kendi kurduğu matbaada yeni okulların ihtiyacı olan ders kitaplarını bizzat ya
zarak veya tertip ederek bastırdı. Böylece ortak dilin en önemli unsurlarından bi
ri olan terim ve imla birliği için önemli adımlar attı.
Gaspıralı, "ortak dil", "orta dil", "edebi dil", "umumi dil", "ana dili", "ma
hallı dil", "uranı dili" gibi terimlerle neyi kastediyordu?
O, her Türk boyunun günlük hayatta kendi şivesini kullanmasına, bu şivey
le bir halk edebiyatına sahip olmasına karşı değildi. Hatta, bilindiği gibi
1 905'ten sonraki Rusya Müslümanları Kongreleri'nde alınan kararlarda ilkokul
ların ilik sınıflarında bu şiveyle çocukların okuma-yazma öğrepmesi de kabul
edilmişti; ama sonra ortak edebi dile geçilmeliydi. Bu kararların alınmasında
Gaspıralı da büyük rol oynamıştı.
Bu sırada Rus yönetilerin ve bazı aydınların kanunda geçen "ana dili" ile
eğitim ifadesini mahallı dille, şive ile eğitim olarak yorumlamalarına da şiddet
le karşı çıktı. Rusların niçin kendi mahallı şivelerle eğitim yapmadıklarını sor-

Prr!f Dr. Yal 'II: Akpınar

407

du. "Dil konusunda kavga etmeyelim, hangi kitapları okutacağız, bunu düşüne
lim" dedi. Çünkü birçok konuda henüz ders kitapları bile yoktu.
1905'ten sonra bazı gazete ve dergilerin özellikle de Nur, Yulduz, Hayat'ın
mahallı şivelerle yayımlanmasın ı başlangıçta ihtiyatla, temkinle karşıladı, sonra
bunları şiddetle tenkit etti !
"Tevhid-i din nasıl mühim bir madde-i mukaddese ise tevhid-i lisan-ı edep
böylece mühim bir hal ve esbab-ı terakkidir" diyordu.
Bu konuda dikkatimizi çeken onun ortak edebi dil ile ilerleme gelişme ara
sında kurduğu ilişkidir. Dilde birlik bozulursa, Rusya Türkleri hatta dünya Türk
leri arasındaki yenileşme hareketleri de büyük bir darbe alacaktır, sekteye uğra
yacaktır. Çünkü büyük bir kitle için ders kitabı yazmak ve basmak bir dereceye
kadar kolayken, ufak ufak halklar, uluslar için ayrı ayrı ders kitapları yazmak,
okullar açmak, çeşitli bilimlerin ihtiyacı olan terimleri bulmak imkansızdır. Bu
durumda eğitim-öğretim hayatında mahallı şiveler etkisiz kalacak bunların bı
raktığı boşluğu Rusça dolduracaktır ! Nitekim daha sonra da böyle olmuştur.
Gaspıralı ortak edebi dilden söz ederken "Türk dili", "Türkı dil" tanımları
nı da yapar. Onun teklif ettiği "Umumi Türk Dili"dir. Bu dili, Osmanlıca olarak
adlandıranlara karşı çıkar. Gaspıralı'ya göre Osmanlıca, yabancı unsurlarla dolu
divanhaneler ve memurlar şivesi, sun 'i bir dildir. Onun teklif ettiği ise sadeleşti
rilmiş, umumileştirilmiş bir Türk dilidir. Bu bakımdan Osmanlıca'yı açık bir şe
kilde eleştirir. Türkiye'de Şinasi'den itibaren dilin sadeleştirilmeye başladığını,
ama bunun henüz yeterli olmadığını açıklar. Namık Kemal'in sanatkaranedilini
takdir etmesine rağmen Ahmet Midhat ve özellikle Şemseddin Sami'nin açık ve
sade Türkçesini beğenir. Ona göre Osmanlıcanın en kötü yanlarından biri de çok
uzun cümleler kullanılması, anlatılmak istenenin kısa ve öz olarak söyleneme
mesidir. Hatta "Dil Sadeliği" (30 Apre! [Nisan] 1895, İlave-i Tercüman, Sayı: 17
ve 7 May [Mayıs] 1895, Sayı: 18)) adl ı yazısında Osmanlı gazetelerinden aldığı
cümleleri sadeleştirerek bu konuda somut örnekler de verir. İmla Bahsi ( 1 5
Dekabr .[Aralık]] 1896, İlave-i Tercüman, Sayı:49)'nde Türkçenin sözlüğünün
henüz hazırlanmamasından, dil bilgisinin yazılmamasından, dilin en güzel ör
neklerini içeren antolojilerin olmamasından şikayet eder. Sonra "Halbuki mese
le pek büyüktü,� mühimdir. Hal/olunabilirse semeredar olacaktar. Lisa111 lüzum
suz lügat-, ecnebiyeden kurtarmak ve inılôs1111 kararlaştırmak için enciimen-i
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mahsus lazımdır ki bu da meydanda yoktur" diye Türk dilinin problemleri ileil
gilenccek bir kuruluşun olmamasından yakınır.
B una rağmen o, Osmanlı Türkçesi'nin gelişmiş, güçlü bir dil olduğunu in
kar etmez ve bizim şimdiye kadar yaptığımız arastırmalara göre açıkça söyleme
se de kullandığı ve teklif ettiği ortak edebi dil, sadeleştirilmiş, umumıleştirilmiş
Osmanlı Türkçesi'dir !
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GASPIRALI İSMAİL BEY VE KAZAK
AYDINLARINA TESİRLERİ
Y ARD. Doç. DR. FERHAT TAMİR
Gaspıralı İsmail Bey, yayınladığı Tercüman gazetesinde ileri sürdüğü fikir
ve görüşleri ile bütün Türk ülkelerinin o günkü ·aydınlarına tesir etmiş, yol gös
termiştir. Bu cümleden olmak üzere onun Kazak aydınları üzerinde de büyük te
sirleri olmuştur. Çünkü Tercüman gazetesi Kazak ülkesine de gidiyor ve Kazak
aydınları tarafından da dikkatle oku . ıuyordu. Bu tesirleri, devrin önde gelen
bazı Kazak aydınları bizzat dile getirmişlerdir. Bu tanınmış Kazak aydınları ve
Gaspıralı İsmail Beyin onlara tesirlerini dile getiren ifadeleri -şimdilik tespit
ettiğimiz kadarıyla- aşağıda gösterilmiştir.
1- Mircaqıp Duwlatoğlu (1885-1935) : Kazak Türklerinin 20. yüzyıl baş
larındaki uyanışında büyük rol oynamış bir eğitimci, şair, yazar, fikir ve devlet
adamıdır. Rusların açtığı mekteplerde okumuş, ayrıca kendi kendisini yetiştir
miştir. 1909'da yayınladığı "Oyan Kazak" isimli şiir kitabıyla Kazaklar arasın
daki millı uyanışı hızlandırmıştır. Kazakların 1917 Bolşevik İhtilali 'nden sonra
kurdukları Alaş Orda Partisi ile Alaş Orda Hükumeti'nin önde gelen üç liderin
den birisidir. Mircaqıp Duwlatoğlu, Tercüman gazetesini takip etmiş ve okumuş
bir kimsedir. 1 9 15 yılındaki bir yazısında bunu şöyle dile getirmiştir:
"Men özim medresede oqımasam da, l 904 cıldan bastap noğay adebiyetin
üyrenüwge awestendim. Sol cıldan bastap "Tiirciman" gazetasın, onan keyin şı
ğa bastağan özge noğay gazetaların hem kitaptarın olıp aqıytın boldım. Luğattan
qarap, kisiden surap noğay tili, noğay adebiyetimen tanıstım. Bular mağan sin
di. (Ben medresede okumasam da 1904 yılından başlayarak Tatar edebiyatını öğ
renmeye heves ettim. O yıldan itibaren "Tercüman" gazetesini, ondan sonra çık
maya başlayan başka Tatar gazetelerini ve kitaplarını alıp okudum. Sözlüğe ba
kıp, başkalarına sorup Tatar dilini ve Tatar edebiyat ını öğrendim. Bunlar benim
içime sindi.)" 1
1.

Mircaqıp Duwlatulı. Til Quralı, Qa:aq. Sayı: 93. 1 9 1 5 (Mircaqıp Dııwlatıılı - Şı,�arıııaları. Almatı
"Cazuwşı" 1 99 1 'in içinde, sayfa: 265-268).
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Mircaqıp Duwlatoğlu, Tercüman gazetesini sadece takip etmekle kalmamış,
Gaspıralı İsmail Beyin "Kazakların yaşayabilmek için muhakkak yerleşik haya
ta geçmesi gerektiğini" anlatan bir yazısını Kazak Türkçesine aktararak ilk ese
ri olan Oyan Kazak isimli kitabının sonuna koymuş, böylece İsmail Beyin dü
şüncelerini bu kitabı okuyan bütün Kazaklara duyurmuştur. Gaspıralı İsmail Be
yin bu yazısını Mircaqıp Duwlatoğlu Kazak Türkçesine aşağıdaki şekilde aktarmıştır:
"Eskertüw": "Terciman" gazetinifi muxarriri maşhür İsmagil Gasprinskiy
Cenahları bizdin qazaq xalqına canı aşıp, özinifi gazetasınıfi 1909 cılğı 46 nö
mirinde tömendegi sözderdi cazğan. Keybir tüsünüwge awır lugatların qazaqşa
etip cazdım.
Gasprinskiy canableri cazadı : "Kelse saban -biter şoban, cetse zaman- üyi
rimiz aman." "Aralskiyden Aqmolağa şeyin ham onan da arı Taşkentten Almatı
ğa ve Semipalatqa kadar yağniy Russiyadan qazaq işterine Türkistannan Sibirge
şeyin temir coldar salınuwı müzakere etilip catır. Şaharde turatuğın xalıqtar, xu
susen sawdagerler ham _ükimet te osılayşa boluwın unatadı. Olay bolğanda bes
on cıldıfi işinde temir codar tartılıp, otarbalar, vagondar qazaq dalasınıfi basman
kirip, ayağına şığaşaqdır.
Mağlum ğoy, temir coldarımen köp satuwşı, aluwşı, cer aluw üşin xaxoldar
seldey ağıp keledi. Maldıfi, cerdifi, suwdıfi bağası bul küngisinen on ese köteri
leşek, sawda isteri de ülken özgerer, ilgeri xalderin oylamawşılar helak bolaşaq.
Ne üşin deseniz, bul künge şeyin qazaq xalqı gala salıp bir cerde otırmay, heman
mal bağıp köşpelikte cür.
Russiyadan üsti-üstine köşip kelgen mujıqtar qazaqtıfi caqsı cerlerine ornı
ğıp, qazaqtar şöl dalağa ketip qalar.
Ceri taraysa maldıfi örisi qısqarar. Öris qısqarsa künnen künge ayaqtı aza
yar. Bulay bolğanda qazaqtıfi aweli malı kemip, bastarına zarar bolar. Quday özi
saqtasın ! Munıfi hammasın köre turıp gafil catuw adamşılıqqa layıq emes: Qa
zaqtar ata-meken cerlerin, qıstaw, egindikterin caqsı saqtasın, b'urınğı köp ceri
nen ayrılıp qalğandarı özderinifi qazirgi sıbağasına tiygen cerlerin tarbilyelep,
noğay, sart, orıstarşa egin salsın. Nege deseniz, bul zamanda baylıq ayaqtı mal
da emes, eginde qaldı. Bul ötken qırıq elüw cıldı közinen keşirgen qazaq bawır
larımız az fahim ciberse, bul sözdi afiğarar.
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Söz basında "Kelse saban-biter şoban" degenimizdifi manisi : Burınğı wagıt
ta bizdin Qırım xalgınıfi köbi dal gazag sekildi mal asırap, köşip cüredi eken.
Aralarına orıstar, nemiser kelip, gala bolıp, egin sala bastağan sofi bulardıfi mal
darınıfi örisi tarılıp, bizdin sol mal baggan xalgımız elüw cıldıfi işinde tamam co
yıldı desek caraydı. Bul künde gabirlerinifi de gayda ekeni malimsiz. Bul küngi
Stavrapol, Yekaterinoslaw, Xerson, Bessarabiya guberniyaları tügel Türik cerle
ri edi. Qazirde ol cerde heşbir awlımız qalğan cog. Olardıfi bastarına bir gırğın
kelgen cog, mağlum mal bağatın cer-suwınan ayrılğan sofi azıp-tozdı.
Bizge anıg mağlum, bul cazğan sözimizdi mıfinan bir gazag ogımas, ogığan
bolsa bul künge şeyin munday gızğanıştı xalde galmas edi. Binay ğalıya bu söz
di kim üşin cazamız? Qazagtan bolğan moldalar, sawdagerler, muğalimder, ğı
lım colında cürgen castardı közdep ham köfiilde tutıp cazamız.
Qudaydıfi amirimen gazirde Xoca Ahmed Yassaviy xaziretleri gabirinen ti
rilip şıgsa, gazaq xalgına din üyretpes edi. "Özderifi de musılman ekensifider",
dep düldüline minip alıp Qara Edilden Alatawğa, Ombıdan Amuderyaya şeyin
gazag bar cerdi aralap : "Tez curt salıp, şahar bolıfidar, egin saymandarın alıp, cer
cırtıfidar", dep car salar edi.
Basında mıy, köfilinde sawlesi bar her kisige gadarıy xal cehid etip qazag
xalgın oyatuwğa, gala bolıp egin saluwğa gızıgtıruwğa mindet. Qazag işinde
imam boluwşlar bes waqıt namazdı ogıtuwğa qanday cehid gılsa, bul iske de
sonday cehid gılsın. Eger qazag xalgı tarşılıgtan qırğındıq Japsa, gabir basında
ğı tastarğa mollanın ne gaceti bar, namazdıfi ne gaceti bar?
Coğanda mollalar, sawdagerler, muğalimder dep edik, söz agırında qazag
tan bolğan sosyal-demokrattarğa bir awız söz aytamın. Evropanıfi proletariyası
üşin gandı castar tögüwifiiz paydalı , birag öz xalgıfiız gazagqa artıg nazar salı
fiız, orıstıfi qara halgı altı milliondıg bir ulı taypa bola turıp, basga xalıqga gara
ğanda cardemsiz azıp-tozıp keter." Merxamat ! "2
Bu yazının Türkiye Türkçesine aktarılmış şekli:
"Hatırlatma: Tercüman" gazetesinin yazarı meşhur İsmail Gaspıralı Ce
napları bizim Kazak halkına acıyıp, gazetesinin 1909 yılki 46. sayısında aşağı
daki sözleri yazmış. Bazı anlaşılması zor kelimelerini Kazakçaya aktardım.
2.

Mircaqıp Duwlatulı, Oyaıı Qazaq 1 • Alınalı "Altın Orda" 1 99 1 , Sayfa: 78-79.
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Gaspıralı cenapları yazıyor: "Saban (çiftçilik) gf'ldiğinde çobanlık biter; za
manı geldiğinde arkadaş grubu dağ ılLr." Aralskiy'den Akmola'ya kadar ve ondan
öte Taşkent'ten Almatı ve Seınipalat'a kadar yani Rusya'dan Kazakların içleri
ne Türkistan'dan Sibirya'ya kadar demir yollan döşenmesi müzakere edilmek
te. Şehirde oturan halklar, özellikle tüccarlar ve hükümet de böyle olmasını uy
gun görüyor. Böyle olunca 5-1O yıl içinde demir yolları döşenip trenler ve va
gonlar Kazak bozkırının başından girip sonuna kadar gidecektir.
Ma!Omdur ki demir yolları ile çok sayıda satıcı, alıcı ve toprak alıcı Ukray
nalı sel gibi akıp gelecek. Hayvanın, toprağın, suyun fiyatı bugünkünden on kat
artacak, ticarette büyük değişiklik olacak, gelecekteki durumlarını düşünmeyen
ler helak olacak. Çünkü Kazak halkı bugüne kadar yerleşik hayata geçip bir yer
de oturmadan hayvan bakarak göçebe yaşıyor.
Rusya'dan birbiri ardınca göçüp gelen Rus köylüleri Kazakların verimli
topraklarına yerleşir, Kazaklar çöllük sahalara giderler.
Yeri daralırsa, hayvanların otlağı azalır. Otlak azalırsa, günden güne hay
vanlar azalır. Böyle olunca Kazakların önce hayvanları azalıp başlarına zarar ge
lir. Allah korusun ! Bunların hepsini göre göre gafil durmak insanlığa sığmaz:
Kazaklar ata mekanı topraklarını, k ışlaklarını ve tarlalarını iyi muhafaza etsin;
daha önceki yerlerinden ayrılanlar, şimdiki paylarına düşen yerleri işleyip Tatar
lar, Sartlar ve Ruslar gibi ekin eksin. Çünkü bu devirde zenginlik hayvanda de
ğil, ekinde kaldı. Son 40-50 yılı gözden geçiren Kazak kardeşlerimiz biraz anla
maya çalışırsa bu sözün manasını kavrar.
Sözün başında "Saban gelince çobanlık biter" dememizin manası: Önceleri
bizim Kırım halkının çoğu tıpkı Kazaklar gibi hayvan besleyip göçebe yaşıyor
muş. Aralarına Ruslar ve Almanlar gelip, şehir kurup ekip biçmeye başladıktan
sonra hayvanlarının otlakları daralınca, bizim o hayvan bakan halkımız elli yıl
içinde tamamen yok oldu desek yeridir. Bugün kabirlerinin bile nerede olduğu
belli değil. Bugünkü Stavrapol, Yekaterinoslav, Xerson, Besarabya vilayetleri ta
mamen Türk toprakları idi. Halihazırda oralarda hiçbir avulumuz kalmamış
tır.Onların başlarına bir kırgın gelmedi, bilinen o ki hayvancılık yapanlar yerle
rinden ve sularından ayrılınca dağılıp gittiler.
Biz çok iyi biliyoruz ki bu yazdıklarımızı Kazakların binde biri okumaz,
okumuş olsa idi bugüne kadar böyle üzücü bir halde kalmazlardı. O halde bu
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sözleri kimin için yazıyoruz? Kazaklardan çıkan mollalar, tüccarlar, öğretmenler
ve ilim öğrenen gençleri göz önünde tutup yazıyoruz.
Allah' ın emriyle bugün Hoca Ahmed Yesevı Hazretleri dirilip kabrinden
çıksa, Kazak halkına din öğretmezdi. "Sizler de müslümansınız" diyerek düldü
ne binip Kara İdil'den Alatav'a, Ombı(Omsk)'dan Amu Derya'ya kadar Kazak
ların yaşadığı yerleri dolaşıp "Tez yerleşip, şehir olun; tarım aletlerini alıp top
rağı işleyin" diye haber salardı.
Başında akıl, gönlünde ışık olan her kişinin üstüne elinden geldiğince çalı
şıp çabalayıp Kazak halkını uyandırmak ve yerleşik hayata geçip çiftçilik yap
maya teşvik etmek bir vazifedir. Kazaklar arasında imamlık yapanlar, beş vakit
namazı kıldırmaya nasıl gayret ederseler, bu iş için de öyle gayret etsinler. Eğer
Kazak halkı yer darlığından kırgına duçar olursa, kabir başındaki taşlar için ho
caya ne hacet var? Namaza ne hacet var?
Yukarıda hocalar, tüccarlar, öğretmenler demiştik. Sözün s.onunda Kazak
lardan çıkan sosyal demokratlara birkaç söz söyleyeceğim: Avrupa'nın proleter
yası için kanlı yaş dökmeniz faydalı, fakat artık kendi halkın ız olan Kazaklara
gözünüzü çeviriniz, Rus halkının -mazlum ve geçim şartları ağır da olsa- önü
açık. Kazak halkı 6 milyonluk bir toplum olduğu halde başka halklara göre yar
dımsız kalıp perişan olur." "Merhamet edin ! "
2- 'Şakarim Qudayberdioğlu (1858-1931): Kazakların tanınmış şair, fikir
adamı ve tarihçisidir. Büyük Kazak şairi Abay' ın gözetiminde kendi kendisini
yetiştirmiş; Türkçe, Arapça, Farsça ve Rusça öğrenerek devrinin en bilgili Ka
zak aydınlarından birisi olmuştur. Yazdığı manzum hikayeler halk tarafından ez
berlenmiştir. Şakarim Qudayberdioğlu, Gaspıralı İsmail Beyin kendi üzerindeki
tesirini şöyle anlatıyor:
"Onan (Abaydan) sofiğı ustazım "Tercüman" gazetinifi iyesi İsmağul Gasp
rinskiy desem bek durıs, unıfi üşin sol kisinin gazetin oqıp bek köp paydalandım.
Al1a Tağala eki düniyede maqsatına cetkizsin, amin. (Ondan (Abay'dan) sonra
ki üstadım "Tercüman" gazetesinin sahibi İsmail Gaspıralı'dır dersem çok doğ
ru olur. Çünkü o kimsenin gazetesini okuyup, pek çok istifade ettim. Allahü
Taala onu iki dünyada da maksadına ulaştırsın, amin ! )"3
3.

Şiikiirim Qudayberdiulı, Tiiri/.:. Qırgı:-Qa:aq lıiim Xaııdar Şeciresi, Almatı "Qazaqsıaıı cane Sana", 1 99 1 ,
Sayfa: 46.
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3- Muhametcan Seralin (Seralioğlu) (1878-1929): Kazaklarm ilk dergi
yayınlayan aydınıdır. Ayrıca şair, yazar ve fikir adamıdır. Troisk şehrinde med
rese tahsili görmüştür. 1911- 1915 yılları arasında Troisk'te çıkardığı Ayqap der
gisi ile Kazak fikir ve edebiyat hayatına yön vermiştir. O, Gaspıralı İsmail
Bey'in ölümü üzerine yazdığı "Cuwırda Ornı Tolmastay Ölim (Yakm Zamanda
Yeri Dolmayacak Ölüm)" başlıklı yazısında Gaspıralı 'nın Rusya idaresindeki
Türkler ve kendisi üzerindeki büyük tesirini şöyle anlatmaktadır:
"Rossiya musılmandarı birin-biri tanımay, özderinifi de kim ekendigine tü
sine almay, ıdırap catqan ne düniyeden, ne ğılımnan, ne önerden quralaqan bir
xalıq edi. Bulardıfi el ekendigin, curt ekendigin esine salğan, bizdin musılman
düniyesinen basqa düniye barlığın körsetken, ol basqa düniyedegi bilim önerler
difi musılman babalarımızdıfi qolınan şıqqandığın bildiretin, on cıl oqıp bir du
rıs xat caza bilmeytin eldi bir cılda cazuw tanıtuwğa mümkin ekendigin üyret
ken, "Tilsiz curt düniyede tirşilik ete almaydı" - dep, curttıfi öz tilinifi özine qa
dirli ekendigin afidatqan marqum İ. Gasprinskiy edi.
Bizler marqum İ. Gasprinskiy arqasında özimizdi tanıy bastadıq. Düniyede
qanday ğılım, qanday öner barlığın köre bastadıq. Burınğı ötip ketken ataları
mızdıfi qanday ğılımdı, qanday bilimdi ekendigin bile bastadıq, cefiil tirtippenen
oquwdıfi paydalı ekendigin, özimizdifi ana tilimiz süykimsiz ti! emes, efi qadirli
ti] ekendigin bildik. Tilsiz curt - cansız curt ekendigin afiğardıq. Biz burın can
sız öli kewde edik, Gasprinskiy bizge can bitirdi, öh denege urıq kirgizdi, sonıfi
üşin onı biz eşbir zamanda umıtatuğın einespiz. Bizdin curt - curt bolıp turğan
da Gasprinskiy men cüzbe-cüz körgenim coq, söytse de ol marqumnıfi mağan
aseri öte zor boldı. 1 892 - inşi cıldarda men şkoldan cana oqıp şıqqan şakirt
edim. 01 zamandarda missionerlerdifi İslam dinine qarsı cazğan bir qatar kitap
tarın oqıp, olardıfi caiğandarına köfiilim senbese de, olarğa qarsı_ aytarlıq dalel
di cawap mende bolmağan sofi, köfiilim cabırqap cürüwşi edi. Sol waqıtta mar
qumnıfi "Madeniyet İslamiye" esimdi kişkentay kitabı qolıma tüsti. Şöldegen
adamşa qumarlanıp kitaptı oqıp şıqtım. Bul kitaptı oqığan sofi, manağı cabırqap
cürgen köfiilim bulttan şıqqan kündey bolıp carqırap ketti. Onıfi artına "Frings
tan Mektupları" degen kitabın oqıdım, marqumnıfi Molda Ğabbas Fransevı laqa
bımen cazğan kitabın oqıdım. Bul kitap meni keleşek zamanğa zor ümitpenen
qarawğa üyretti. Marqumnıfi "Eki Bahadur" menen "Qoca" köfiil dertin qozğat
tı. Sol sebepti ol marqumdı, men özim ustazdarımnıfi efi ülkeni dep esepteymin.
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(Rusya Müslümanları, birbirlerini tanımadıklarından , kim olduklarını anlayama
dık larından dolayı darmadağın olmuş, dünyadan da ilimden de sanattan da ha
bersiz bir halk idi. Onların bir millet olduğunu, bir halk olduğunu hatırlatan , on
lara bizim İslam dünyasından başka bir dünya olduğunu gösteren, o başka dün
yadaki bilgi ve sanatların temelinin bizim müslüman atalarımız tarafından atıl
dığını bildiren, on yıl okuduğu halde doğru dürüst bir mektup yazamayan toplu
ma bir yılda okuma yazma öğretmenin mümkün olduğunu anlatan , "Dilsiz halk
dünyada yaşayamaz" diyerek bir halka kendi öz dilinin faydalı olduğunu izah
eden merhum İsmail Gaspıralı idi.
Bizler merhum İsmail Gaspıralı sayesinde kendimizi tanımaya başladık.
Dünyada hangi ilimlerin, hangi sanatların var olduğunu görmeye başladık. Ko
lay usulle okumanın faydalı olduğunu, kendi ana dilimizin sevimsiz değil, en
kıymetli dil olduğunu anladık. Biz önceleri cansız, ölü bir gövde idik. Gaspıralı
bize can verdi, ölü bedenimize ruh verdi. O bakımdan onu biz hiçbir zaman
unutmayacağız. Ben Gaspıralı ile yüz yüze görüşmüş değilim. Buna rağmen
merhumun bana çok büyük tesiri oldu. 1892'1erde ben okuldan yeni mezun ol
muş bir öğrenciydim. O sırada misyonerlerin İslam dini aleyhine yazdıkları bir
kısım kitapları okumuş, bu kitaplarda yazılanlara inanmasam da, bunlara delil
göstererek verilecek cevapları bilmediğimden üzüntülü bir halde idim. O günler
de merhumun "Medeniyet-i İslamiye" isimli küçük kitabı elime geçti. Susuz kal
mış bir insan gibi hevesle bu kitabı hemen okudum. Bu kitabı okuduktan sonra
üzgün gönlüm buluttan çıkan güneş gibi parladı. Ondan sonra "Frengistan Mek
tupları" isimli kitabını okudum, merhumun Molla Ğabbas Fransevı lakabıyla
yazdığı kitabı okudum. Bu kitap bana geleceğe ümitle bakmayı öğretti. Merhu
mun "İki Bahadır" ile "Koca" isimli kitapları gönül derdimi depreştirdi. Bu yüz
den ben merhumu üstadlarımın en büyüğü kabul ediyorum.)"4
4) Ahmet Baytursınoğlu (1875-1937): 20. yüzyıl başında yetişen Kazak
aydınlarının manevi lideridir. Rusların açtığı okullarda okumuş ve kendi kendi
sini yetiştirmiştir. Eğitimci, şair, yazar, dilci, edebiyat tarihçisi, fikir ve devlet
adamı olarak Kazakların uyanışına öncülük etmiştir. Onun Kazak halkını aydın
latma yolunda yaptığı çalışmaların en önemlilerinden birisi Kazak Türkçesinin
4.

Muxametcan Seralin, Cuwırda Omı Tolnıastay Ölinı, Ayqap. sayı: 1 7, 1 9 1 4, sayfa: 257-259 (Ü. Subxan
berdina - S. Düwitov, Ayqap, Qazaq Entsiklopediyası Bas Redaksiyası, Almatı, l 995'in içinde, sayfa: 234235).
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Arap harfli alfabesini ve imlasını tespit etmesidir. Ahmet Baytursınoğlu, Kazak
Türkçesinin Arap harfli alfabesini ve imlasını tespit ederken Gaspıralı İsmail Be
yin Usul-i Cedit metodlarına göre hareket etmiş. bunu da yazdığı kitapta açıkça
belirtmiştir. Nitekim bu konuda yazdığı kitabın adı Oquw Quralı "Usı11-i Savtiy
ye Colımen Tertip Etilgen Qazaqşa Elifba" (Ders Kitabı "UsQI-i Savtiyye Meto
duyla Tertip Edilmiş Kazakça Alfabe)dir. Bu eserde usQI-i savtiyyeye uyulduğu
gibi okuma-yazma öğretilirken de usı11-i tedricı aynen uygulanmıştır. Yani ilk
önce üç harf ve bunlarla okuma-yazma öğretildikten sonra sırasıyla diğer harf
lerin öğretimine geçilmiştir.5 Ayrıca kendisi de Ayqap dergisinde aynı konu ile il
gili olarak yazdığı bir yazıda "Usul cedit yakiy töte oquw colı bar ekenin bile
miz, biraq sol col qazaq arasında az taralğan sofi, bizdifi maqsatımız da sol
oquwdı qazaq arasında köbirek cayuw. (UsQI-i cedit veya töte oquw (doğrudan
okuma) metodunun var olduğunu biliyoruz, fakat bu metot Kazaklar arasında az
yayılmıştır. Bizim maksadımız da bu metodu Kazaklar arasında daha çok yay
maktır)" demektedir. 6 Bu açıklamalar gösteriyor ki Ahmet Baytursınoğlu bu ese
rini yazarken tamamen Gaspıralı İsmail Beyin tesiri altındadır.
Şimdiye kadar tanıttığım Kazakların dört önemli aydınının7 sözleri ve eser
leri gösteriyor ki Gaspıralı İsmail Bey Kazak aydınları üstünde büyük tesir icra
etmiş, onlara yön vermiştir. Bunun en büyük sebebi, şüphesiz onun Tercüman
gazetesini ve kitaplarını o günkü Kazak aydınlarının da anlayabileceği bir Türk
çe ile yayınlamış olmasıdır.

..,,
5.

A. Baytursınof, Oqııw Qııralı - Us{i/-i savtiyye colııııen tertip eti/gen Qa:aqr;a Elifba (Birinçi Kitab),
"Kerinıof, Hüseyinof ve Şürekiisı"nın Matba'ası, Orenburg, 1 9 1 4.
6. Axnıct Baytursınulı, Cazuw Türtibi, Ayqap. sayı: 4,5, 1 9 1 2 (Qa:aq Tili Cöniııdegi Reı•a/ııtsiyadaıı
Bıırınğı Zertıewleı; Almatı "Ğılını" 1 993'ün içinde, s. 67).
7. Mircaqıp Duwlatoğlu, Şakiirinı Qudayberdioğlu, M uhammetcan Seralin, Ahmet Baytursınoğlu için
bakınız: Ferhat Tamir, Kazak Türkleri Edebiyatı, Türk Diinyası El Kitabı, Dördiiııcii Cilt, sayfa: 423-449,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 1 58, Ankara, 1 998.

KIRIM TÜRKÇESİNDE OL- YETERLİK FİİLİ
Y ARD. Doç. DR. ZÜHAL YüKSEL

Türkçe'de yeterlik kavramı, fiilde belirtilen iş, hareket veya oluşun müm
kün veya muhtemel olup olmadığını gösterebilmek için kullanılan tasvirı fiiller
le ifade edilir. Türkçe'de kullanılan bu yardımcı fiiller (u-, bil-, al-, ol-)'tır.
Esas fiil olarak kullanıldığında bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak
anlamı veren (bil-) tasvirı fiiliyle iktidar, imkan veya ihtimal ifade eden cümle
ler kurulabilir.
Nadir olarak (-p), genellikle de ünlü zarf fiil ekinden sonra gelen (bil-) yar
dımcı fiili Kazan Tatarcası , Özbek ve Karakalpak lehçelerinde de kullanılmakla
birlikte Türkiye, Türkmen, Azeri ve Kırım Türkçelerinde daha yaygındır.
(bil-) iktidarı fiilinin olumsuz şekli olan (bilme-) Osmanlı Türkçesi içinde
körelmiş, Türkiye Türkçesi döneminde ise kullanılmamıştır. Azeri ve Türkmen
Türkçesi'nde (bilme-) şeklinde olan iktidarı fiilin olumsuzu Kırım ve Türkiye
Türkçesi'nde (u-) fiilinin ekleşmiş şekli olan (-ama-/-eme-) ile yapılmaktadır.
Muktedir olmak anlamındaki (u-), Karahanlı ve Uygur metinlerinde esas
fiil olarak kullanılır. Köktürk ve Uygur metinlerinde olumlu ve olumsuz ifade
lerde esas fiile iktidar nüansı veren bir yardımcı fiil olarak kullanılan (u-) fiili,
Karahanlı döneminde müstakil yardımcı fiil olarak kullanılmaktan çıkmış,
olumsuz şekilleri fiille birleşerek ek gibi kullanılmaya başlamıştır. Olumlu şekil
lerde ise (u-), yerini (bil-) yardımcı fiiline bırakmıştır.
Yeterlik ifadesi veren (al-) yardımcı fiili (-a/-e;-y) zarf fiil ekinden sonra ge
tirilir.
Kıpçak Türkçesi metinlerinde (bil-) yanında sadece olumsuz ifadeler için
(al-) tasvirı fiili de kullanılmıştır. Kıpçak Türkçesi metinlerinde zaman zaman
ünlü zarf fiil ekiyle (al-) fiilinin ünlüleri arasında ünlü birleşmesi oluştuğu görü
lür.1 Çağatay Türkçesi'nde de (-a/-e;-y) zarf fiil ekiyle birlikte kullanılan (al-)
yardımcı fiili iktidar ve olabilirlik ifadesi verir. 2 Günümüzde ise güney-batı leh1.

Ali Fehmi Karamaıılıoğlu, Kıpçak Türkçesi Grameri. Ankara 1 994, s . 148.
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çeleri haricindeki bütün lehçelerde kullanılan (al-) yeterlik fiilinin ünlüsü zaman
zaman zarf fiil ekiyle de birleşir. Kırım Türkçesinde sadece bu birleşmiş şekil
kullanılmaktadır.
Türkmence haricindeki güney-batı lehçelerinde (ol-), Kazan Tatarcası ile
Başkurtça'da (bul-), diğer Türk lehçeleri ve tarihi metinlerde (bol-) şeklinde bu
lunan yardımcı fiilin esas fiil olarak anlamı "meydana gelmek, vuku bulmak"tır.
Türkçe'de birleşik fiil teşekkülünde de kullanılan (ol-) yardımcı fiili yalın
isimlerle birlikte geçişsiz fiil yapar. Ancak, bu fiil Uygur Türkçesi'nden beri im
kan ve imkansızlık bildiren tasvirı fiil olarak da karşımıza çıkar.
(ol-) yeterlik fiilinin mastar ekiyle birlikte Türkiye Türkçesi'ndeki kullanı
mı Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tarafından incelenmiştir. 3 Kazan Tatarcası'nda
(-r) sıfat fiil ekiyle (ğa/-ge) datif ekinin birleşmesinden teşekkül eden (-rğa/-rge)
mastar ekinden sonra kullanılan (bul-) tasvirı fiili yeterlik, mümkün olma ifade
si verir. Bu kullanım şeklinde bütün şahıslara izafe edilebilecek bir üçüncü tek
lik şahıs ifadesi bulunrnaktadır.
"Nersege yarıy sofi. ul? -Açkıçka tağarğa bula." 4 (O neye yarıyor? -Anah
tara takılabilir.)
"Mundıy batır/ar barında cifi.irge bula. " 5 (Böyle yiğitler olduğu zaman yen
mek mümkün.)
"Tün karanğılığı şaktıy sıyıklaıığaıı... tire yakııı, ayak astın açık kürirge bu
la idi. " 6 (Gecenin karanlığı iyice sıyrılmış ... etrafı, ayak altını açıkça görmek
mümkündü.)
"İşlerge bulur ul kız bilen dip küfi.liııııeıı uylap kuydı Aydar." 1 (Aydar o kız
ile çalışılabilinir diye gönlünden geçiriverdi.)
Başkurt Türkçesi'nde de (-rğa/-rge) mastar ekiyle birlikte (bul-) yardımcı
fiili yeterlik ifadesi verir. Bu kalıpla oluşturulan cümleler Kazan Tatarcası'nda
2. Janos Eckman, (Tere. Günay Karaağaç) Çağatayca El Kitabı, İstanbul 1 988, s. 1 09.
3. Zeynep Korkmaz, "Türkiye Türkçesi 'nde (İktidar) ve (İmkan) Gösteren Yardımcı Fiiller ve Gelişmeleri",
Tiirk Dili Araştırma/arı Yıllığı, Ankara 1 959, s. 1 08.
4. Tatarskaya Granınıatika-Moıfologiya, 2. Cilt, Kazan 1 993, s.236.
5. Tatar Tili11i11 Aıılatma/ı Siizligi. ! .Cilt, Kazan 1 977, s. 1 27.
6. Tawrskaya Graııııııatika-Moıfologiya. 2.Cilt, Kazan 1 993, s.236.
7. A.g.e., s.236.
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olduğu gibi meçhGldi.ir. Eğer, şahıs ifadesi varsa o zaman bu şekil niyetlenme,
karar verme veya istek ifadesi verir.
"Bıl işti iş/erge bula, tini Samaq uzaq uylaınay. " 8 (Samak çok düşünmeden
bu iş yapılabilir dedi.)
"Bınday yaqtaştar minen utqa la, hıwğa la inirge bula. " 9 (Böyle taraftarlar
la ateşe de suya da girilebilir.)
"Bir yıl ütkes Minzffa tıwğan iline qasırga bula." 1 11 (Bir yıl geçtikten sonra
Minzifa'nın vatanına kaçması mümkün.)
Kırgız Türkçesi'nde (-u/-ü) mastar ekiyle kullanılan datif ekinden sonra
(bol-yardım'cı fiili gelerek mümkün olma ifadesi verir.
"Kirügö bolobo ?." 11 (Girmek mümkün mü?)
Kırım Tatarcası'nda, eskiden beri hem Osmanlı Türkçesi'nin hemen hemen
bütün özelliklerini gösteren yalı boyu ağzında hem de Kıpçak Türkçesi hususi
yetlerini gösteren kuzey bölgesinde de bu şekil oldukça yoğun bir şekilde kul
lanılır. Radloff'tan bulduğumuz aşağıdaki örneklerde de görüldüğü gibi bu kul
lanım şeklinde şahıs ifadesi bulunmaktadır.
Türkiye Türkçesi'ne çok benzeyen bir konuşma diline sahip olan Üsküt'te
(-a/-e) datif ekinden sonra (ol-) yardımcı fiili kullanılarak iktidar ifadesi verilir.
"Eğer yolııı yaptırmaya o/safi qızı verecek" 12 (Eğer yolu yaptırabilirsen kı
zı verecek.)
Gene bu bölgede (ma-/-me) mastar ekinin ünlüsüyle (-a/-e) datif eki arasın
da ünlü birleşmesi ve neticesinde de uzun ünlü teşekkül ettiği görülür.
"Padışa düşündü: bufuqare yolıu yaptırma olmaz, ben de qızınıı vermeyim
oiia" 13 (Padişah, bu fakir yolu yaptıramaz, ben de ona kızımı vermeyeyim diye
düşündü.)
Kırım'ın kuzey bölgesinde yer alan Büyük Hocalar köyünde de aynı özel
likle karşılaşıyoruz.
8.
9.
1 0.
1 1.
1 2.
1 3.

Xe:irgi Başqurı E:ebi Tili11i11 Moıfoliya/ıı, 2.Cilı, Ufa 1 979, s.63.
Grammaıika Soı·reıııe1111ogo Başkirskogo Liıeraııırııogo Yazıka, Moskova 1 98 1 , s.266.
A .g.e., s.267.
S . Davlelov, S. Kudaybergenov, Azırkı Kırgız Ti/i, Bişkek 1 980, s. 1 63.
W.Radloff, Proben, 7.cilt, s.97.
A .g.e., s.97.
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"O adamdı on bin adam bolsa meni ketirme bolmaz meni ketirgeıı adam
o deyi/" 14 (O adam gibi on bin adam olsa beni getiremez, beni getiren adam o
değil.)
"Men arbağa ın'inme batmam dedi, atqa miııme de batmam. " 15 (Ben araba
ya da ata da binemem dedi.)
Radloff'un derlemesinden aldığımız örneklerde, Kırım'ın kuzey bölgesinde
bulunmakla birlikte hem Büyük Hocalar köyünde hem Karasupazar'da zaman
zaman ol-yeterlik fiilinin datif ekiyle birlikte kullanıldığı görülmektedir..
(Büyük Hocalar) " Obanın altında asker bar emiş, kördü Nurediıı toqtadı,
asker onu kurşadı, anda Nuredin bir yaqqa qaşma ofınadı." 16 (Obanın altında
asker varmış, Nuredin gördü, durdu, asker onu sardı, Nuredin oradan bir tarafa
kaçamadı.)
(Karasubazar) "Altın töşemeye olsan qız verirmem sana, qırq küıı meület,
qırq biriııçi künde başın cellat." 1 7 (Altın döşeyebilirsen sana kız veririm. Kırk
gün müddet, kırk birinci günü başını cellat -vuracak-.)
Bugün Kırım Tatar konuşma dilinde de oldukça işlek olan bu kullanım, edebi dilde anlam kaymasına uğrayarak pasiflik ifadesi de vermektedir.
"Qartaııay bizge:
-Balalarım, şimdi salqın suv içmege olnıay dedi." 18
(Kartanay bize :

J

-Evlatlarım, şimdi soğuk su içmek olmaz dedi.)
(ol-) yardımcı fiilinin iktidar veya imkan gösterme fonksiyonu (-p) ile ya
pılmış zarf fiil lerden sonra da görülür. Bu şeklin Kutadgu Bilig ve Kısasü'l-En
biya'daki örnekleri Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın makalesinde yer almaktadır.'9
Janos Eckman da Çağatay Türkçesi'nde kullanılan (-p bol-) ile ilgili örnekleri,
eserinde vermektedir. 2° Kazan Tatarcası'nda (-p) zarf fiil ekiyle birlikte kullanı1 3.
14.
1 5.
16.
17.
1 8.
1 9.
20.

A.g.e ..
A . g .e ..
A.g.e. ,
A.g.e . .
A .g.e ..

s.97.
s. 1 3 1 .
s. 105.
s. 1 1 8.
s. 1 50.
Uriye Eclemova, Yiirck Aıeşi, Taşkent 1 985, s.26.
Zeynep Korkmaz, a.g e., s. 1 2 1 .
.
Jaııos Ecknıan, a. g .e . . s. 1 1 5 .
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lan (bul-) yardımcı fiili mümkün olma ifadesi verir. Şahıs eki ve zaman eki
(bul-) yardımcı fiilinden sonra kullanılır.
"Nu, niçik,yuq/ap buldımmı? dip Kuramşinğa qu/ suzdı" 2 ' ("Ee, nasıl uyu
yabildim mi?" diye Kuramşin 'e el uzattı.)
"Şuşı a/su üıfiya asrında matur/ığın birni1di süz bilen eytip birip bu/mıy tur
gan tı/sıın/ı tın/ık hem izgi tınçlık hükim süre." 22 (Bu pembe tülbent altında gü
zelliğini hiç bir söz ile anlatamayan sihirli bir sessizlik ve ilahi bir sükunet hü
küm sürüyor.)
"Bar avırlıklarııı da cifıip bu/a. " 23 (Bütün zorlukları da yenebilir.)

Başkurt Türkçesi 'nde de mümkün olma ifadesi veren (-p bul-) kalıbı her kip
ekini alabilir; ancak, şahıs ifadesi yoktur.
"Emme ışanhafı barıbir tabıp bula xalıqtı, banbir ras/ap bula . " 24 (Fakat
inanırsan bir şekilde halkı bulmak, bir şekilde doğrulatmak mümkündür.)
"Manaranan qarağanda burunğu huğış barğan unndarzı kürip bu/a. " 25
(Minareden bakınca eski savaş alanlarını görmek mümkün.)
"Bise sesenifı awızına yawlıq qaplap bulmay. " 26 (Kadınların ağzını mendil
le kapatmak mümkün değil.)

Türkmen Türkçesi'nde ise (-p bol-) kalıbı mümkün oluşu, (-p bolma-)
mümkün olmayışı gösterir.
"Arman, arzuv/ara yetip bo/mayaı: " 21 (Yazık, arzulara yetişmek mümkün
değil.)
"Başı dövüp bolmaz yumurga bilen. " 28 (Yumurtayla taşı kırmak mümkün
değil.)
"Şo/ sebeplem ona erk edip bolyar. " 29 (Bu yüzden ona hükmetmek mümkün
değil.)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Taıarskaya Gramına/ika, 2. Cilt,Kazan 1 993, s.236.
A .g.e. , s.236.
Tarar Tiliııiıı A ıılaıma/ı Sii:ligi. I .Cilı, Kazan 1 977, s. 1 2 .
Xezirgi Başqıırı Tili. U fa 1 986, s. 228.
Xe:irgi Başqıırı E:elıi Tili. s . 1 44.
Graııııııaıika SoıTeıııeııııogo Başkirskogo Liıeraııımogo Ya:ıko. s.266.
Mehmet Kara, Ara A tacaııo, ,, 1111 Şiirleri J (Giriş-Metin-Aktamıa), Gazi Üniversitesi Yayınlanmamış Dok

tora Tezi, Ankara 1 995, s.28/a.
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"Nedip bişlep bolar beyle ıssıda . " -'0 (Bu sıcakta çalışmak nası l mümkün
olur.)
(ol-) yardımcı fiilinin (-p) zarf fiil ekiyle birlikte kullanı larak yeterlik ifade
si vermesi Kırını Tatarcası 'nın eski devirlerinde de çok işlektir. Yalı boyu ağzı
nı kul lanan İskele köyünde-' 1 olduğu gibi, kuzey bölgesinde yer alan Gözlev'de
de bu şeklin kul lanımı oldukça yaygındır.
(İskele) " Camisan ayttı ekimge: ay quyuğa barayı. q, ben seni kürsetirim!
Sen köririp bolsafı ketirirsifı. " -'1 (Camisan hekime dedi ki: Ay kuyuya gidelim,
ben seni gösteririm. Sen kaldırabilirsen getirirsin.)
(Gözlev) "Bir qaz ciberim yulqup bolursufımu?. " 33 (Bir kaz göndereyim
yolabilir misin?)
Kırım Tatarcası'nın bugünkü konuşma dilinde çok kullanılan (-p ol-) fiili
nin olumlu şekli edebı dilde de oldukça işlektir.

"Üç keresinde onıfı esi cayılıp, yıqılıp qalğaıı ve başına esi kelgen sofı, af
talarııen ne cürip olğan, ne oturıp olğan, ne de yatıp olğan edi. " 3� (Üç kere onun
hafızası kaybolduğu için yıkılıp kalmış ve hafızası yerine geldikten sonra, hafta
larca ne yürüyebilmiş, ne oturabilmiş, ne de yatabilmişti.)
"E, qartiy dağda yürip olsam, otu.rır edimmi men mında? dep cevaplandı. " (E, kartiy, dağda yürüye bilsem burada oturur muydum? diye cevap verdi.
35

" 'Lakin şimdi yapıp olammı eken.. .Bir şey yapmadım desem olacaq' ." 36
('Fakat şimdi yapabiliyor muyum acaba ... Bir şey yapmadım diyebilirim.)
"Ğarip o qadarğa kelgeıı, bilmem Aqyarğa yetip olurmı ? " 37 (Garip -ancak
oraya kadar gelmiş, bilmem Akyar'a ulaşabilir mi?)
28. A .g.ı., s.359.
29. A .g.ı.. s.389.
30. A .g.ı., s.669.

31.
32.
33.
34.
35.

W. Radloffıa İsıile şeklinde bel i rtilen bu köyün adı, İskele olmalı.
W. Radloff, a.g e., s.38.
.
A .g.e . . s.235
Umer İpçi, . . Asan" Kırım Taıar Edehiyaıı 7, Akmescit 1 993, s.49.
Emil Amit, "Uçurınılı Yol" Qrımıaıar Edebiyatı 7, Aqmesciı 1 993, s. l 53.
36. Uriye Edenıova, Ömürlük Yanımdasın, Ta�kenı 1 977, s.26.
37. Ablakinı İlnıiy Altaylı, ''Açlıq Xaıireleri", Kırım Talar Edebiyaıı, Akmesciı 1 995, s. 1 52.
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"O zaman üç kün yerinden turmay, sandıraqlap aran köşesinde yattı, ne
aşap ne içip oldı. '' 38 (O zaman üç yerinden kalmadan, ateşlendiği için sayıklaya
rak ahırın bir köşesinde yatt, ne yiyebildi, ne içebildi.)
Yeterlik anlamı veren (-p ol-) kalıbının olumsuz ifadeler için kullanılan şek
li, W. Radloff 'un metinlerinde (-p olma-)'tır. Bu kalıp günümüz Kırım Tatarca
sı'nın edebı dili olan Orta Yolak ağzıyla konuşan Özenbaş köyünde, Kırım'ın
kuzey bölgesinde bulunan Gözlev ve Karasupazar'da, yalı boyu ağzını kullanan
İskele köyünde ve Nogayların konuşma dilinde görülür.
(Özen baş) "Sardım eb' aııayğa ayttım -yürüp bolmam dedi ol qart
eb'aııay. 1 ' 39 (Ben ebeanaya gittim söyledim. O yaşlı ebeana:'Ben yürüyemem'
dedi.)
"Padişa tarajina asker herifmiş , qap/amamış bu aydamaq111 tutup olma
mışlar, qurşuıı atıp Salamatnıii afi közün çığarğan" 40 (Padişah tarafından asker
gönderilmiş, etrafını saramamış, bu haydudu tutamamışlar, kurşunla Salamat'ın
sağ gözünü çıkarmış.)

(Gözlev) "Men altıyı on eki ettim, otuz ekige yetiştiramadını degenim, alt' ay
yaz alt' ay qış on eki ay çalıştım otuz eki tişime aşamağa yetiştirip bolınadım. " 41
(Benim altıyı on iki ettim, otuz ikiye yetiştiremedim demem , altı ay yaz, altı ay
kış on iki ay çalıştım otuz iki dişime yemek yetiştiremedim -demektir-.)
(Karasupazar) "suray almadı Çoradan
ekinçisi çıqtı di
yığılıp yerge tüştü di
o da surap bolmadı" 42
(Soramadı Çora' dan
İkincisi çıktı diyor
Yıkılıp yere düştü diyor

O da soramadı.)
38.
39.
40.
41.
42.

Unıer İ pç i, "Asan" Qnnlalar Edebi yatı 7, s. 1 53.
W. Radloff, a.g.e.. s.3 1 .

A .g.e. . s.3 1 .
A .g.e. . s. 1 82.
A .g.e., s. 1 82.
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(İskele) " Üç yaşından büyügü derekni quçaqladı alıp bolmadılar, kiçigin
alıp kettiler." 4·1 (Üç yaşmdan büyük olan ağacı kucakladılar, alamadılar, küçüğü
nü alıp gittiler.)
yor.)

"Bu adam toqtala aytıp bolnıay. " •• (Bu adam duraksıyor -fakat- söyleyemi

(Nogay) "Biz onu öltürüp bolnıazpıs di. " 45 (Biz onu öldüremeyiz dedi.)
Kırım Tatar edebı d il inde (ol-) iktidarı fiilinin gittikçe zayıflaması, anlam
kaymasına uğraması bilhassa olumsuz ifadelerde göze çarpar. Günümüzde Kı
nın Türkçesi edebı dilinde (-p olma-) şeklinde kullanım oldukça azdır.
"Eger bazı arqadaşlar yetiştirip olmasalaı� eserlerin qol yazma şeklinde de
teslim etebileler. " 46 (Eğer bazı arkadaşlar yetiştiremezlerse eserlerini elle yaza
rak da teslim edebilirler.)
"Bayağı vaqıtqace mustaqil adanı aqıllı bir şey yapıp olmağaıı edi." 47
(Epey zamana kadar beri müstakil olarak adamakıllı bir şey yapamamıştı.)

Kırım Tatar edebi dilinde (-p olma-) kalıbının kullanım alanı hem çok da
ralmış hem de bu şekil önemli ölçüde anlam kaymasına uğramıştır. Bundan
dolayı Kırım Tatar edebı dilinde (-p ol-) iktidarı şeklin olumsuzu, b ir olum
suz iktidar eki durumunda olan (-ama-) ile birlikte kullanılarak ifade edili�.
"Esma buz/ağan tarzda başqalarınıfı salıqlaşqanına baqa, iç bir közden iç
bir türlü sevgili baqış körüp olamaycağını bilgeni içün köz yaşlarını yüreçigine
aqıta edi. " 48 ( Esma buz gibi başkalarının selamlaşmalarına bakıyor, hiç bir göz
den hiç bir türlü sevgi ifadesi taşıyan bakış göremeyeceğini bildiği için göz yaş
larını yüreğine akıtıyordu.)

"O artık çıdap olamadı. " 49 (O artık sabredemedi.)
Bu şekilde iki yeterlik fiilinin üst üste kullanılması, Kırım 'ın kuzeyinde yer
alan Büyük Hocalar köyünde de görülmekle b irlikte, çok azdır.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

A.g.e., s.34.
A.g.e., s.45.
A .g.e. , s. 1 95.

Aydar Osman, Ösüv Basamaqları. Taşkent 1 984, s. 1 9 .
Uriye Edeınova, a.g.e.,s.3 1 .
İsmail Asan-Oğlu Kerim,Qrımıaıar Edehiyaıı, Aqınescit 1 995, s. 1 35.
Yusuf Bolal, Sadakat, Taşkent 1 979, s. 1 1 .
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"Çora Batırnı körgende qorqtu bir şi dep bolamadı. " 50 (Çora Batır'ı görün
ce korktu, hiçbir şey diyemedi.)

(-e) zarf fiiliyle kullanılan (ol-) iktidarı fiili W. Radloff 'un Karasupazar'da
derlediği metinlerde sadece bir tane bulunmakta, Kırım Tatar edebı dilinde ve
konuşma dilinde kullanılmamaktadır.
"Bizge oğlum qırq kün meület,dedi oııuFı qapus111da11 bizim qapumuza kel
gen yolğa çek altın köpür olacaq, qırq birinci künü ete olmasam başım cellat
olacaq. " 51 (Oğlum bize kırk gün müddet, onun kapısından bizim kapımıza gelen
yola kadar altın köprü olacak, kırk birinci güne kadar yapamazsak başımı cellat
-kesecek- dedi.)

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda da ortaya konulduğu gibi, Eski Türkçe
döneminde yeterlik ifadesi veren (ol-) tasvirı fiili, günümüzde yaşayan bazı leh
çelerde de zaman zaman anlam kaymasına uğrasa bile yaşamaktadır. Kırım
Türkçesinde ise, 1800'1ü yılların konuşma dillerinde oldukça sık karşılaştığımız
bu yeterlik fiilinin olumlu şekli günümüz edebı dilinde -p zarf fiili ile f iile bağ
lanarak hem yeterlik hem de ihtimal fonksiyonu vermekte ve çok sık kullanıl
maktadır. Ancak olumsuz şekli olan -p olma- kalıbı artık yeterl ik fonksiyonunu
kaybetmeye başlamış ve -p olama- şeklinde ikinci bir olumsuz yeterlik eki ala
rak kullanılmaya başlamıştır.

50. W. Radloff, a.g.e .. s. 1 3 1 .
5 1 . A.g.e . . s. 1 50.

GASPIRALI İSMAİL BEY DOSYASI

GASPIRALI İSMAİL'İN AVRUPA MEDENİYETİ,
SOSYALİZM VE İSLAMİYET HAKKINDAKİ ESERİ*
PROF. DR. MEHMET KAPLAN

1851 yılmda Kınm'ın başkenti tarihi Bahçesaray 'a yakın Avcıköy'de doğan
Gaspıralı İsmail, Gaspıralı Mustafa Ağanın oğludur. Gaspıra, Kırım'ın kıyı ke
siminde, Yalta ile Alupka arasında bulunan bir Türk köyüdür. 1 8 1O'da bu köyde
doğmuş olan Mustafa Ağa Türklere karşı büyük ilgi duyan ve onları koruyan
Kafkasya Genel Valisi Kinaz Varantsof tarafından Odesa'daki "Dük de Rişelyö"
lisesinde okutulmuştur. Bu liseyi bitiren Mustafa Ağa, Kinaz 'ın yanında tercü
manlık yapmış, Teğmen (paruçik) rütbesine ulaştıktan sonra 1848 yılında emek
liye ayrılarak köyüne dönmüştür. Burada Kırım asilzadelerinden İlyas Mirza
Kaytazof'un kızı ile evlenen Mustafa Ağa 1854 de ailesi ile beraber Bahçesa
ray'a gelmiştir.
Bahçesaray'da ilk öğrenimini yapan Gaspıralı İsmail on yaşlarında Akmes
cit jimnazına (lisesine) gönderilmiştir. İki yıl burada okuyan İsmail, daha sonra
Varonej şehrinde bulunan askeri okula girmiş, oradan Moskova Askeri' İdadisi
(Askeri lisesi) ne geçmiştir. Bu okulda çeşitli Türk ülkelerinden gelen birkaç öğ
renci daha vardır. İsmail Türk olmaları dolayısıyla onlarla arkadaşlık eder.
O sıralarda bütün Slavları birleştirme gayesini güden Panislamizm akımı,
Rus gençleri arasında büyük bir heyecan ve fikir cereyanı uyandırır. Türk asıllı
olan İsmail tabiatıyla bu akıma katılamaz. Tam tersine bu akım onu kendi ırk
daşları üzerinde düşündürür. Moskova yıllarında Panislamist yazarların çevre
sinde bulunan İsmail, Rusya 'daki Müslümanları ve Türk ırkının tarihi kaderini
düşünür. O, 1867 yılında altmcı sınıfa geçip tatil aylarında Kırım 'a dönünce bir
kaç arkadaşı ile beraber Türklerin hür olarak yaşadıkları Osmanlı ülkesine gel
mek ve Girit savaşına katılmak ister. Bu onun için büyük bir idealdir. Bir kayık
la kırk beş gün kürek çektikten sonra Don nehrini geçerek Odesa'ya gelirler. Fa
kat pasaportları olmadığı için Ruslar tarfından yakalanarak Bahçesaray'a gönde* Prof.Dr. Mehmet Kaplan. Tiirk Kiilıiirii. Türk K lilıürlinli Ara�tırıııa Enstitüsü Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 1 80,
S, 7 1 6-73 1 .
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rilirler. Bu tarihten sonra Gaspıralı İsmail, bir daha okula dönemez, Bahçesa
ray'da Mengiligirny 'ın kurmuş olduğu medresede Rusça öğretmenliği yapar. Bu
tarihte henüz on yedi yaşındadır. 1869 yılında Yalta' da Dereköy okuluna gelen
Gaspıralı, öğrencilere Rusça ile beraber yeni bir usulle Türkçe dersleri de verir.
Gaspıralı 'nın ideali Türkler arasında İstanbul Türkçesine dayanan sade bir ortak
yazı dili kurmak ve Türkler arasında birlik şuuru uyandırmaktır.
Gaspıralı İsmail, 187 1 yılında bilgisini arttırmak ve Fransızca öğrenmek
için Paris'e gider. Burada geçimini çalışarak sağlar. Meşhur Rus yazarı Turgeni
yef 'in sekreteri olur. İsmail Bey, Paris'te ve Avrupa'nın diğer şehirlerinde bulun
duğu esnada Batı medeniyetinin iç yüzünü öğrenir. Onun bu kitapta ileri sürdü
ğü fikirler Avrupa'da bizzat yaşadığı hayat tecrübelerine dayanır.
1874 yılı sonlarında Gaspıralı İsmail İstanbul'a geldi. Cerıde-i Askeriye'de
mütercim olarak çalışan amcası Halil Efendi'nin yanında kaldı. Bahriye'ye gire
rek Osmanlı ordusunda çalışmak istedi. Olmadı. 1875 de yeniden Kırım'a dön
dü. Halkın hayatını yakından inceledi. Köy düğünlerine, derviş ve u lema mec
lislerine girdi. Beylerin ve ağaların ziyafetlerinde bulundu. Kendisini halk hiz
metlerine verdi. 1878 yılında Bahçesaray belediye reisi seçildi. Dört yıl bu vazi
fede kaldı. Birçok faydalı işler yaptı. 1879'da gazete çıkarmak için Çar hükume
tine başvurdu. Müracaatı kabul olunmadı. 1881 yılında "Genç Molla" takma adı
ile Akmescit'te çıkan Tavrida gazetesine Rusça makaleler gönderdi. Daha sonra
bu yazılarını Rusya Müslümanlığı adıyla kitap halinde yayımladı.( 1881)
Gaspıralı İsmail, bu kitabında, hayatı boyunca savunduğu şu fikirleri ileri
sürer:
Rusya'da bulunan Türkler, ileri gitmek için kendi okul ve medreselerinde
çocuklarına çağdaş ilimleri ve sanatları ana dilleri ile öğretmelidirler. Bununla
da kalmayarak kendi dillerinde kitaplar, dergiler, gazeteler yayımlamalıdırlar.
Gaspıralı, kitabını Rusları ürkütmemek için büyük bir maharetle yazmış ise de
Rus tenkitçileri bu fikirlerin arkasında bir Türk birliği gayesi bulunduğunu keş
fetmişlerdir.
Gaspıralı, nihayet I 883 yılı Nisan ayının 10'unda Bahçesaray' da özlediği
Tercüman gazetesini yayımlamayı başarır. Bu gazete Rusya Türkler�nde büyük
bir heyecan uyandırır.
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Gazetenin yayımlanmasında romantik bir aşk hikayesinin de rolü vardır:
1882 yılında, Kazan Türklerinden zengin fabrika sahibi İsfendiyar Beyin kızı
Zühre Hanım amcası İbrahim Bey ile Kırım'a gelirler. Güzel, uyanık bir kız olan
Zöhre Hanım yazılarından tanıdığı Gaspıralı'ya hayrandır. Kırım'a gelir gelmez
onu arar, bulur. Gaspıralı, Zühre Hanım ile amcasını Kırım'da gezdirir. Onlara
Kırım'ın tarihi yerlerini ve tabiat güzelliklerini gösterir. Bu esnada iki genç ara
sında kuvvetli bir aşk duygusu uyanır. Gaspıralı, Zühre'yi babasından istemek
üzere malikanelerinin bulunduğu Simbir vilayetine gider. Fabrikatör İbrahim
Bey, bir asilzade, hatta derebeyidir. Evinde Gaspıralı'yı misafir ederse de, kızı
nı isteyince onu kovar. Fakat Zühre Hanım her şeyi göze almıştır. Aralarındaki
anlaşma üzerine Gaspıralı bir gece yarısı kızakla Zühre Hanımı kaçırır, Kırım'a
götürür, imam nikahı kıydırarak onunla evlenir. Tercüman Zühre Hanımın altın
ve elmaslarıyla çıkar. Zühre Hanım, Türkçülük gayesinde kocasını ölünceye ka
dar desteklemiştir. Ancak ciğerlerinden hastadır. 1903 yılında Bahçesaray'da öl
müş ve Mengiligiray Han türbesine gömülmüştür.
Gaspıralı'nın yazılarında en çok ehemmiyet verdiği husus, Türkler arasında
dil birliği meselesidir. Bütün Türk lehçelerinde ortak olan kelimeler vardır. Bun
lar esas alınarak Türkçe zenginleştirilmelidir. Rusya Türkleri Rusçadan, Osman
lı Türkleri Avrupa dillerinden kelime almaktan sakınmalı, yeni kelimeler ortak
Türkçeden alınmalı veya t'uretilmelidir.
Gaspıralı İsmail Beyin üzerinde durduğu fikirlerden biri de, kadın-erkek
eşitliği ve kadınların okutulmasıdır. O, yayımlanan bu risalesinde de görüleceği
üzere, Batı'nın körükörüne taklidinin aleyhindedir. İslamiyete yeni bir gözle ba
kar ve onun sadece Türkleri değil, bütün insanlığı kurtaracak yüksek beşeri ka
ideler ihtiva ettiğine kanidir. 1905 yılında Türkçülüğü "Dilde, fikirde, işte birlik"
formülü ile özetler.
Gaspıralı, Rusya Türklerini uyandırmak için pek çok çalışmış, şehir şehir,
köy köy dolaşmış, yayımladığı gazete ve kitapları bizzat dağıtmış, konferanslar
vermiş, okullar açmıştır. Gerçi bu son derece güç olmuştur. Gaspıralı'mn karşı
laştığı en büyük güçlük gittiği yerlerdeki Türk halkının kayıtsızlığıdır. 1881 yılı
Mayısında Petersburg'a giden ve orada Tonguç adlı dergisini bastıran Gaspırah,
Türk tüccarlarının da katıldığı Nijninovgorot sergisine gider. Dergi nüshalarını
bizzat dağıtır. Abone kaydeder. Oradan Kazan 'a gelir. Volga-Kama otelinde kon-
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ferans vermek için bir salon hazırlattırır. Konferansa sadece üç kişi gelir. Fakat
Gaspıralı yılmadan ölümüne kadar çalışmalarına devam eder.
Bütün ömrünü Rusya Türklerini uyandırmak için didinmekle geçiren Gas
pıralı çalışmalarının karşılığını hayatta iken görınüştür. Onun tesiriyle Kırım 'da
ve diğer Türk ülkelerinde pek çok Türk genci yetişmiş, bu gençler de gazete,
dergi çıkarmışlar, okul açmışlar, Türklük, ilerilik ve çağdaş İslamlık şuurunu
uyandırmışlardır.
19 14 yılının l 1 Eylülünde, 63 yaşında ölen Gaspıralı İsmail Beyin cenaze
sinde altı bin kişi bulunmuştur. O da eşi gibi Bahçesaray 'da Mengiligiray Han
türbesine gömülmüştür.
Kendisini bir ideale adayan bu yalnız adam, Türklük dünyasında çok geniş
akisler uyandırmıştır. Rus ihtilalinden sonra Türkiye'ye gelen Kırım aydınları
onun hatırasını devam ettirmişlerdir. Bu aydınlardan biri olan Kırımlı Cafer Sey
dahmet, 1934 yılında, Atatürk'ün sağlığında "Gaspıralı İsmail Bey" adıyla 248
sayfalık bir kitap çıkarmıştır. Fakat maalesef bu büyük Türkçünün adı daha son
ra unutulmuştur. Bunun başlıca sebebi, onun eserlerinin Türkiye Türkçesine çev
rilmeyişi ve kaynaklara gitmeyişidir.
İtiraf edeyim ki Gaspıralı'nın bütün yazılarını okumadım. Tesadüfen elime
geçen "Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene" adlı 30 sayfalık küçük ri :
salesi (1302/1876-1877 yılında İstanbul'da Ebüzziya matbaasında basılmıştır.),
ileri sürdüğü fikirler bakımından bana çok mühim ve çok aktüel g�ldi. Dili, o
devre göre epey sade olan bu risaleyi daha rahat okunsun diye bugünkü Türkçe
ye aktardım.
Türkiye'nin dışında yaşayan milyonlarca Türk vardır. Bizim de bir Türk
olarak onlara karşı ilgi duymamız gayet tabiıdir. Bu, Turancılık manasına gel
mez. Şahsen politik manada Turancılık hayaline hiçbir zaman kapılmadım. Fa
kat bütün Türklerin, bulundukları ülkelerde uyanmalarını , ileri gitmelerini, mil
lı dil ve kültürlerini muhafaza etmelerini, hür ve müstakil olarak yaşamalarını
...
candan arzu ettim.
\
İngilizler, Almanlar, Fransızlar ve İspanyollar gibi Türkler de, tarih,_boyunca çeşitli ülkelerde birbirinden ayrı, hatta birbiriyle savaşan devletler kurmuşlar
dır. Fakat bu durum onların aralarında kültür münasebetleri tesis etmelerine en
gel olmamıştır. Atatürk'ün ölümüne kadar Türkiye ile dış Türkler arasında kül-
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tür münasebeti devam etmiş, İnönü devrinde bu münasebet kesilmiştir. Halbuki
Türkiye 'nin dışındaki çeşitli ülkelerde m ilyonlarca Türkün yaşadığı bütün dün
yanın bildiği bir vakıadır. Rus ve dünya Türkologları onların dilleri, edebiyatla
rı, tarihleri ve sanatları ile durmadan meşgul olurlar. Türkiye 'de 1 950 yılından
sonra dış Türklere karşı ilgi yeniden uyanmıştır. B unun devam etmesi lazımdır.
B u konuda yapılacak şey, dış Türkleri bilmektir. Dış Türklere ait bütün eserler
Türkiye Türkçesine çevrilmeli, hatta bunun için bir müessese kurulmalıdır.
Umuyorum ki, Gaspıralı ' nın bu küçük risalesini okuyanlar, ona karşı ilgi
duyacaklar, onun ve diğer dış Türklerin fikir ve edebiyat eserlerini Türkiye
Türkçesine çevireceklerdir.
ÖNSÖZ
Zamanımızda Avrupa medeniyeti dünyanın her tarafına yayılma yolundadır.
Zamammızdaki birçok İslam ülkesi de Batı medeniyeti arzusunda bulunarak
ilerleme yoluna girmiştir. Zamanımızdaki İslamlar arasında bilgili insanlar ço
ğalıyor ve medeniyeti yayma hususunda teşvikler artıyor. Bu medeniyeti yokla
mak, tartmak ve ne olduğunu bilmek en gerekli şeylerdir, değil mi?
Bilhassa bu medeniyete İslamlar dikkat etmeli ki, İslam dini medeniyet kay
nağı ise de Avrupa medeniyeti ile kaynaşması nasıl olacak? Bu Avrupa medeni
yeti umumi (yegane, bütün insanlığa uygun) bir medeniyet mi ?
Slav kavminin Panislamcıfikirlileri Avrupa medeniyetinin Slav kavmine her
yönden uygun olmadığı görüşünde olduklarını ilan ediyorlaı:
Slavlara her yönden istek ve düşünce bakımından uygun olmayan medeni
yetin İslam/arca daha ziyade tehlikeli olacağı ileri sürülemez mi?
İşte bundan dolayı bu konunun tartışılmasına lüzum görülmüştür. Niyetim
halla/unmuş bir meseleyi ortaya koymak değildir. Aciz/erinin bu kadar kuvveti
yoktur. Fakat mühim bir meseleyi az da çok da olsa, tartışmak elimizden gelir
se, bizce büyük bir hizmet görülmüş olur.

TARTIŞMA
Avrupa medeniyeti veya başka bir deyimle Hristiyan medeniyeti adı ile ta
nınmış olan yaşayış tarzı insanlık nev' i için umumf bir medeniyet midir? O bü
tün kavimler ve zamanlar için geçerli bir sistem midir? Akıl, fikir, anlayış ve in
sanlık ahlakının son sözü, en son meyvesi bu medeniyet midir? Avrupalıların
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inancına göre - "Evet, böyledir!" . Onlann itikadına göre bu medeniyet bütün
ôlenıi ve çeşitli kavimleri ışıklı dairesine çekecek ve kendisine uyduracak bir
kuvvet ve yaşayış tarzı imiş... Şöyle ki, Avrupa tarihçileri, politikacı/an ve ede
biyatçılarının çoğu bugünkü medeniyete bu gözle baktıkları gibi, ticaret ehli ve
bazen onların ardına düşüp hareket eden top, tüfek ve süngü erbôbı da bu ina
nışı savunuyorlar! İngiliz kumaşları , Fransız şaraptan , Almaıı peynirleri Avru
pa dışında nereye giderse hep bu medeniyeti yayma gayesini güttüğü gibi,
Hind' de, Çin' de, Afrika' da, Amerika' da top fitilleyen nefer de medeniyet ve in
sanlığın şeref ve geleceği uğruna ateş ve kan püskürdüğüne kesinlikle inanmış
tır! Şu kadar var ki, Avrupalılar tarzında yaşamayan başka kavimleri kendi me
deniyet dairelerine çekmek ve kandırmak için insanlık haklarını inkôra kadar gi
diyorlar. Çünkü şu mazlumların zorlayıcı davranış ve haklarının yok edilmesin
den çekecekleri mihnet ve zahmetin ilerde medeniyet dairesine girdikten sonra
nail olacak/an saadet ile katar katar telafi edileceğine inanıyorlar! Ama haki
kat bu mudur? Avrupa medeniyeti veya Hristiyan medeniyeti dışında insanoğlu
na rahat ve saadet yok mudur? Daha açık bir deyişle, bu medeniyet gerçekten
insanlığı saadete kavuşturan bir medeniyet midir?
Dünyanın en parlak ülkesindeki yaşayış tarzına karşı aksini düşünmek her
ne kadar zor ve bir nev' i delilik sayılmak gerekir ise de, fikir hürriyetine daya
narak şunu söyleyebilirim ki, Avrupa medeniyetinin saadet verici olduğuna ve
ondan başka bir medeniyet olamayacağı iddiasına asla inanmıyorum. Eğer in
sanlığın görüp göreceği son yaşayış tarzı ve son medeniyet bu ise, insanlar çok
talihsiz imişler! Eğer bu medeniyetten daha iyi ve parlak bir medeniyet meyda
na gelmeyecek ise, insanoğlu rahat ve saadet, sevgi ve hakkaniyet göremeyecek
bir mahlfJk imiş!
Şu söylediğimizden, bahis konusu medeniyet sayesinde meydana gelen keşif
ve icatların, mekanik ve teknik ilerlemenin faydalarını inkar ettiğimiz anlaşılma
sın! Hayır, çağımızda demirlerin yağ gibi eritildiğini, çeliklerin ağaç gibi doğ
randığını, telgraf ve telefonun haberleşmede, vapur ve demiryollarının taşıma ve
ticarette faydalı olduğunu biliyoruz. Fakat meyveleri bunlardan 'ibaret ise, Avru
pa medeniyetinin yegane ve en iyi medeniyet olduğuna inanmıyoruz. Avrupa ve
Hristiyan medeniyeti, bildiğimiz doğru ise, eski komedyanın taze bir perdesidiı:
Yani yeni bir medeniyet değil, eski medeniyetlerin sonudur. Yeni medeniyet (me
deniyet-i cedfde) ilerdedir. Her ne kadar bu medeniyetin eskilerden doğduğunu
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Avrupa yazarları inkar etmiyor ise de, Avrupa .medeniyetinin yegane bir mede
niyet olduğunda hepsi söz birliği ediyorlar. Buna razı olamıyorum. Yunan ve Ro
ma medeniyetlerinde görülen esaslar Avrupa medeniyetine de esas olmuştur.
Esas bir olunca medeniyet başka olamaz. Ancak rengi, örneği başka olabiliı:
Gerçekte Avrupa medeniyetinin özü yeni ve başlıca değil ise de, rengi, tüyü tüsü
yenidir. Bunu inkar etmiyorum...
Konuşmanın ilerisine dalmazdan önce "medeniyet" in ne olduğunu karar
laştıralım. "Medenf" kelimesinin şehirli, "medeniyet" in de "şehirlilik" manası
na geldiği malumdur. Şehirli bir insan köyde ve kırda yaşayan bedevı bir insan
dan daha rahat, daha emniyetli, daha güvenli ve ihtiyatlıca yaşayabileceğinden,
"medeniyet" sözünden insanların rahat, selamet ve emniyet içinde bulundukla
rı bir usul ve yaşayış tarzı manası çıkarılabilir. Buna göre, bir medeniyet saye
sinde insanlar umumiyetle ne derece rahat ve emin yaşarlarsa, o medeniyetin
derecesi daha ileri demektir. Biz medeniyetin parlaklığını, büyük köyler, kilise
ler, kaleleıJabrikalar, rovelver ve toplarla ölçen/erden değiliz. Medeniyetin öl
çüsü herkesin ondan istifadesidir. Başka ölçü kabul edemiyorum.
Mısır medeniyetinden kalmış piramitle,� dikilitaşlar, bir adamın nefsine ve
keyfine milyonlarca ademoğlunun esir olduğuna delalet ederler.
Bir şehire ve bir şehrin yalnız önde gelenlerine yarayan, geri kalanların
hepsi onlara esir olan Yunan ve Roma medeniyetleri de hukuktan nasiplerini al
mamış bulunuyorlaı:
Güzel sanatlaıJilozoflar, şairler ve bunca büyük binalar, falanlar... denilir
se, evet bunları inkar etmiyorum. Yunanlıların ve Romalıların insanlığa hizmet
leri olmadı, demiyorum. Fakat medeniyetleri eksik bir medeniyetti. Belki on bin
insanın emeğinden bir tek insan istifade ediyordu. On bin adanı hukuk dışında,
rahat yüzü görmez, mihnet ve hakaretten kurtulmaz bir halde tutuluyor, biri ra
hatça yaşıyordu, diyorum ve böyle bir usul ve yaşayış tarzına hiç de hoş bir ba
kışla bakamıyorum. Avrupa medeniyeti ise bu medeniyetlerden doğdu. Bunlar
dan daha yüksek ve parlak ise de, esas itibariyle bunlar bir medeniyet olduğun
dan, ay111 noksanlığı haizdirleı: Romalılar nasıl esir etleri ile havuzlar/arda bes
lenmiş balığa doymadan yıkıldı/arsa, bunların o/jul/an olan Avrupalılar da bü
tün dünyamn meyvelerine doyamıyorlar!
Kısacası, bugünkü medeniyet, Avrupalıların da dedikleri gibi, yeni bir me-
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deniyeı değildir. Eski yaşayış tarzının başka bir şeklidir. Eski bir hikayenin son
sa)ifasıdzr.
Bu dedi,�inıe karşı iki türlü itiraz olunabilecektir: Her ne kadar Avrupa me
deniyeti eski medeniyetlerden doğmuş ise de, onlarda bulunmayan bir ruh ile ta
ze can bulmuştur' Bu da Hristiyanlıktıı� deniliyor. Eı•et! Avrupa medeniyeti Hris
tiyanlık ile yan yana devam etmiştir. \lelakin Hristiyanlık insanların hayatına ve
birbiri ile olan muamelesine taze bir esas getirebilmiş mi? Getirebilmiş ise me
deniyet taze bir medeniyet olmuş olur. Hrisıiyanlığm başlangıcı insan tabiatına
aykırı bir hayli ahlak kaidesinden ibarettir. Sonradan bu kaideleri yayanlar kili
se beyliği teşkil ederek, değil eski medeniyete taze can ve esas vermek, kendile
ri eskilerin yaşayış tarzlarına uydular. Tarih ve hadiseler şahidimdir.
Roma zadeganı yerine baronla,� şövalyeler ve şato sahipleri geldiği gibi ra
hipler yerine kilise erbabı yerleşti. Umumun ise, Roma medeniyetinin yıkılarak
Avrupa' nın güya yeni medeniyetinin doğduğundan hiç haberi olmadı. Yine eski
hukuksuzluk, bahtsızlık, kararsız mihnet ve zahmetten umum kurtulamadı. Alete
leı� usuller, örnekler değişti, velakin netice ve semere eski halinde kaldı.
Bir de deniliyor ki: "Evet, Avrupa' ıuıı şimdiki medeniyeti, eksik bir medeni
yettir. Fakat tabiatıyla geçen zaman ile düşünce ve ahlakın ilerlemesi sayesinde
eski medeniyetlerden aldığı bazı esaslardan vazgeçerek parlak bir seviyeye ula
şıı: " Evet, aksak yanlarını bıraku� yeni bir temel üzerine kurulursa bu medeni- yet kemalini bulur ama, buna taze medeniyet denilir ise de Avrupa veya Hristi
yan medeniyeti denilmez. Bu meşhurenin namı ve zamam geçmiş olur. Benim de
diğim de bu.
Çok erte/ere dalmayalım. Avrupa' mn medenf hali ne idi ve şimdi nedir? Pek
çok resimlerle gözlerirnizi, pek çok vakıalarla zihmimizi bozmaya hacet görmü
yorum. Avrupa' nın hangi bir tarafına bakılırsa koca bir vilayet ve bir milyon
ahali zulme duçar, bir dük ve beş baron ve on beş şövalye ve kırk papaza esir ve
hakkı olmayan hayvan gibi onlara alet ve geçim vasıtası değil mi? Ve bu da ta
ze medeniyete taze can veren Hristiyanlığın en parlak, en güçlü" en nüfuzlu zamamnda değil mi?
'
Gelelim bugüne: Bu on dokuzuncu ve meşhur asra ki, sayesinde kıt' a]ar ay
rılıp deryalar deıyalara katıldı. Gökyüzüne değmiş dağlar açılıp insan;ğluna
yol verdiler. Gelelim bu asra. . . Maksadımız on dokuzuncu asrın tarihihini yaz
mak de/fil, medeniyet eserlerine bir göz atmaktır.
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Buyurun, ister Paris' e, ister Londra' ya, ister diğer bir medeniyet merkezi
olan şehrin birine fikren seyahat edelim. Mesela Londra' ya varmış olalım.
Londra' da ne göreceğiz? Dağlar gibi beş altı kat taştan binaları nu ? Büyük de
mir köprüleri mi? Yer dibinden, Thames nehri altından yapılmış demiryollarım
mı ? Beş, on biıı amele çalıştıran fabrikaları mı ? Hükümdar sarayları gibi olan
okulları mı ? Dünyaya siyaset ve adalet örneği sayılmış parlamentoyu mu? Ha
yır, yalnız bunlara, bu apaçık medeniyet eserlerine dikkat edersek ve bu hayatın
iç yüzüne dikkat etmezsek bir şey anlayamayız. Ancak kudretlerine, akıllarına
şaşıp kalacağız. Yaşayışın iç yüzüne dikkat edelim. İşte beş yüz bin liralık bir taş
bina . . . Yalnız içersini süsleyen mermeri, ipeği, billuru, çinisi, fağfuru akçaya
çevrilirse Doğu ticaretine büyük bir sermaye olabilir. Bu bina bir adamındu: Ze
minden yukarıda bir aile oturuyor. Üç beş adamdan ibaret bu ailenin akşam ye
meğinden sonra sofrasına taşınan nadir meyvenin ve içkilerin değeri olan para
ile Doğu ülkelerinde on aile on gün rahat geçinebilir. Servet böyle toplanmış,
geçim böyle ballanmış. Bu medeniyete uymamak mümkün mü? Şu binanın zemin
katından aşağısına da bir bakalım. Üç beş ayak merdiven ile indik. Odalar in
san dolu. Pencereler tavan dibinde. Duvar rutubetli, yerden de rutubet geliyor.
Hava yok gibi . . . Kokudan, insan terinden burnunuz varacak yer bulamaz, sesten
gürültüden kulaklar sağır olur. Gördüğünüz pislikten, işittiğiniz edepsizlikten
vicdan ayağa kalkar. Ufakça bir oda, sekiz on adam hapsolunmuş gibi, kadın,
kız, yaşlı, genç, halsiz, sarhoş, ağlayan, gülen hep bir yerde, birbirini görmez ve
işitmez gibi yaşamaktadırlar. . . Bunların değil evleri, bir odaları bile yoktur. Bir
odada ancak kiralanmış bir yatak yerleri vardır. Yatak da kendilerinin değildir.
Oturdukları, yattıkları yer kira iledir. Bir kazana, bir çanağa sahip değillerdir.
Yedikleri lokantadan, içtikleri tavernadan, meyhanedendir. Alem yanarsa haki
katen bir hasırı yanmayacak olanlar bunlardır.
Şu ınilyonluk binanın üç, beş katı bir aileye mekan olup, yer aşağısı, alt ka
tı bir iki yüz insana mekan ve istirahat yeridir! Yukarı katta oturan aile bir kay
makamlık kadar mülke, beş on milyonluk servete malik! Aşağı katta yüz, iki yüz
kendi cinsinin başını koymaya bir yastığı, örtünmeye bir yorganı, su içmeye bir
bardağı yoktur! Yukarıdaki aile yüz yıl hiç bir iş yapmadan yeyip içse malı tü
kenmez, aşağı katta yüz adam iki üç gün iş bulmazsa ne itibarı kalır, ne yiyece
ği!
Buyurun, büyük birfabrikaya girelim: Üç, beş yüz at kuvvetinde olan bir bu-
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har makinası üç, beş yüz çeşitli aleti hareket ettiriyor. Üç beş bin amele sabah
tan akşama kadar azdan on, on iki saat hüner ve kuvvetlerini, sabır ve gayretle
rini ortaya koyup çalışıyorlar. Üretilen mal nerde ise bir kasabayı kaldırır gibi
büyük vapurlarla dünyanın her taraf111a taşımyor ve satılıyor. Fabrikanı n hesap
defterini tutanlar, büyük devlet dairesindeki memurlardan çoktur! İşte bu fabri
ka ki öz başına ufacık bir alemdir. ufacık bir medeniyet topluluğudur, bunca hü
ner ve çalışma semeresiyle hasıl olan neticeden o topluluğu teşkil edenlerin is
tifadesi nedir? Rahat yaşamak, gereğince yeyip içmek, ailesi ile beraber ferah
ve zevk içinde olmak, yaşlılıkta yoksulluk ve muhtaçlık çekmemek, öyle mi? Ha
yır fabrikanın çalışma meyvesinden bir aile veya üç, beş aileden mürekkeb bir
kumpanya faydalanır. Kalan üç, beş bin insan tıpkı hayvan gibi boğaz tokluğu
na hizmet eder. Rahat nerede ki, ancak tabif bir uyku için vakitleri kalır! Bir sa
at fazla uyursa o gün karnı doymaz! Ferah nerede ki, işten ve açlıktan çoluğu
çocuğu göz açamaz! İhtiyarlıkta yoksulluk nerede ki, diri ve sağ vaktinde beş
gün işsiz kalırsa beş aya kadar hesabını bulamaz!
Bir iki senede Amerika' dan pamuk, Avustura/ya' daıı yün gelmezse veya
Hindistan ahalisinin İngiliz mallarını almaya gücü ve ihtiyacı olmazsa, biliriz ki
medeniyet merkezi ve yeryüzünün güneşi ne hale gelecektir; Yedi sekiz milyon
fabrika işçisi, iki üç milyon kömür işçisi, bunların sayesinde yaşayan beş ı;m mil
yon başka işçi yersiz ve aç kalacaktır. Londra' nın, Birmingham' 111, Manfester' iii
ve başka şehirlerin o büyük binaları ve koca koca sarayları kapı pencere kapa
tarak bu biçarelerin hiçbirini içeriye almayacaktır!
Her ne sebepten olursa olsun, makine ocakları bir iki sene tütmezse, otuz İn
gilizden yirmi dokuzu yastığı bırakıp başını taşa koymaya ve yorgan bulamayıp
kamış yaprak örtmeye ve alemin sofralarından çekilip ağızlarım havaya açma
ya mecbur olacaklardır. Yirmi dokuzu bu halde iken otuzuncu kardeşleri bunca
mal ve emlak ve para toplamıştır ki hunları hayli vakit doyurmaya muktedirdir...
Peki onlar esir midirler? Esir olsalardı işi?_!:, daha iyi, daha şerefli ve daha ko'
'
!ay olmaz mıydı ?
'

Devlet ve milleti idare usulünün en akıllısı, en parlağı, en adaletlisUayılan
Parlementoya girelim : Parlamentonun elinden gelen iş ve adaletin yalmzca hü
kümdarlardan sadır olduğu ç-ok görülmüştür. Ve bazı parlanıentolan11 1 zulmünün
cihanın belası olan cihangir/erin ac/1111 unutturduğu görülnıiiştüı: En meşhur
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parlamento, İngiliz parlamentosu değil mi? Şu parlamentonun yüce fikri ve top
lanma gayesi elli milyon sair kavmi otuz milyon İngilize ve hepsini bir arada bir
milyon asilzade ve zenginin rahat ve keyfine alet etmekten ibaret değil midir?
Buyurun üniversitelerinden birine girelim : Neler okutulmuyor! Akıl dışı gi
bi . . . O ne olgunluk, o ne anlayış, o ne fikir! Firavunların nizamnamelerinden
asır asır Mösyö Gladston ' on bazı tekliflerine gelinceye kadar hukuk ilmini ez
berlemiş olan avukatlar, bin atın kuvveti yetişmeyecek işi bir yük yer kömürüne
işleten makineciler, beş on gram ecza ile koca dağı havaya uçuracak kimyager
ler, denizler üstüne köprü kuracak mühendisler bu ilim ve fen yurtlarında yetişi
yorlar. Onlara hayran olmamak mümkün mü? Evet! Avrupa' nın üniversiteleri ve
diğer terbiye müesseseleri gerçekten hayret vericidir. Fakat bunca fen ve dünya
nın bütün ilimlerinin öğretilip de insan için en gerekli ve çeşitli ilimlerin en şe
reflisi olan bir ilmin görüş dairesinin ve öğretimin dışında bırakılmasına daha
çok şaşıyorum. Bu ilim, birkaç bin yıldan beri çökmüş olan, sürüklenerek bugü
ne kadar gelen Avrupa medeniyetinin tammadığı "ahlak ve tam hakkaniyet" ten
bahseden yüksek ilimdir. Avrupa' nın her neresi olursa olsun, dış görünüşünün
parlaklığı pek çok kimseyi aldatabilir. Zannedersin ki terbiye ve rahat, zevk ve
nezaket, adalet ve bahtiyarlık dünyanın her tarafından kalkmış da yalmz buraya
toplanmış! Heyhat! Parlak olmasına parlak ama, parlayan eşyamn hepsi alt111
ve gümüş değildir. Bir terazi alalım da Avrupa' da görecek/erimizi tartalım: He
saba ve çekiye gelir mi acaba? Roçild gibi on , on beş adamın yüz milyonlarla
servetine mi şaşalını ? On, on beş milyon ahalinin ölümlük iki arş111 toprağı ol
madığına mı şaşalını ? Londralı bir leydinin, Parisli bir hamının terbiye, letafet
ve nezaketine mi hayran olalım ? Londra ve Paris caddelerinde vücut ve ırzım
satılığa çıkaran ( deftere kayıtlı) yüz elli bin fahişe hanımlara mı dikkat edelim ?
Bir ineklerinin bizim on inek kadar süt verdiğine mi aferin diyelim ? Yüzde dok
san dokuzunun bir ineğe sahip olamadıklarından mı ibret alalını? Milyonlar saıf
ederek dünyanın her tarafında Hristiyanlık propagandası yapılışına mı baka
lım ? Avrupa' ııın içinde, kilise ve İncil' e iman kalmadığına mı hayran olalım ?
Güya insan hürriyeti adına yaptıkları sal'Gşları mı seyr edelim ? Alsas-Loren ' in
biçare bakire kızlarının Paris' de elli franga kadar satılmış oldu,� unu mu insaf
terazisine vuralım 7 . . .
Kısacası bir bakıma Avrupalı11111 hayat v e medeniyeti gayet süslü, ziynetli ve
güze_! bir kadına benziyor. Fakat biraz dikkat edince fark ediyorsunuz ki bu ka-
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dının dişleri uydurma, saçları takma, o dolu dolu göğüsleri kabartma pamuk...
Ve bir de o canfes elbiseler soyulunca yaralardan ve dikişlerden geçilmiyor.
Avrupa' nııı yaşayış tarzının ve medeniyet şeklinin aksak ve çürük esaslara
dayandığı Avrupa' da dahi pek çok kimse tarafından biliniyor. Bu yaşayış tarzı
nın insan aklının ve insafının son yapısı olmadığı günden güne sür' atlice anla
şılıyoı: Kırk, elli yıl önce bu medeniyetten yüz çeviren yüzde biı� iki ise bugün he
men hemen yüzde otuz vardır! Bunlar her şeyin değiştirilmesini isteyen çeşitli
partilere mensup sosyalistlerdir. Sosyalistlerin düşünceleri az veya çok herkesce
bilini,� zannederim. Maksadımız sosyalizmin fikirlerini tenkit ve ölçmek değil,
ancak aslı esası hakkında burada bir iki söz söylemekten ibarettir.
Avrupa' da sosyalist tabiri. türlü türlüdür. Bizce sosyalistler demek, Avru
pa' mn şimdiki yaşayış tarzından ve medeniyetinden bütün bütün ümit keserek
yeniden ve yeni esaslar üzerine yeni bir medeniyet kurmak düşüncesinde olan
lardır. Bunların fikirlerine göre tanı değişikliklere ve inkılaplara lüzum vardır.
Mülkiyet, miras, aile, sermaye, iş, hatta kadın ve çocuğun müşterek olmasını is
tiyorlar. Bu yol ile herkes işinden, çalışmasından eşit derecede istifade edecek ve
dünya lezzetlerinden mahrum kalmayacak imiş! Kiminde çok çok, kiminde hiç
yok olmayacak imiş!
Sosyalizm fikirlerine dair Avrupa edebiyatında pek çok eser vardır: Owen,
Fourier, Saint-Sinıon ve başkaları koca kitap dolusu tasavvur ve sistemlerini an
latmış/ardır. Şöyle ki, bunların yazdıkları güya uygulanırsa dünyada hiçbir
bahtsız kalmayacak, insanlar eşit derecede umumeıı çalışacak, rahat görecek,
safa ve zevk edecek. Dünyadan herkes bir derecede istifade edecek vesaire vesa
ire... Sosyalizme dair ileri sürülen bu fikirlerin ahlak dışı birtakım hayallerden
ibaret olduğunu söylemeye bilmem lüzum var mı ? Zannetmem. Eski usulü bıra
kacak olan sosyalistler sudan kaçıp ateşe uğrayanlara benziyorlar. Tanı eşitlik
imiş! Maddf ve nıanevf. İnsanlar yaratıldıkta eşit yaratılmıyorlar ki! Bazısında
kuvvet, bazılarında zihin ziyade oluyor. Miras olmayacak imiş ,! Ne demek? Baba nefsinden esirgeyerek çocuklarına bir şeyler toplayacak, fakat bu ortaya konularak herkese paylaştırılacak! Bunun eşitlik ve adalet neresinde? Ama
,_ aile de
olmayacak, baba çocuklarını, çocuklar babalarım tammayacak, o zamdn mirasa ne hacet? Sözün kısası, ülke ve insan topluluğu bir kışlaya dönecek, ahali bo
ru ile kalkacak, boru ile işe güce gidecek, boru ile umumf sofraya çağrılacak,
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boru ile zevk ve safa edecek, boru ile birer kadın alarak istirahata çekilecek. ..
Aferin sosyalistler! Ne iyi bir medeniyet, ne iyi bir yaşayış tarzı kuracak imişsi
niz!
Sosyalistlerin fikirlerinden ziyade dikkat olunacak şey, bunların Avrupa' 11111
her yerinde çokluğu ve taraftarlarının günden güne çoğalmasıdır. Milyonlarca
köylü ve şehirli işçi hep sosyalizme meyi ediyorlaı: Zannolunmasın ki, sosyaliz
min batıl fikirleri vaktiyle red ve def' olunur. Bu fikirlerin meydana çıkmas111111
sebebi durdukça, bu fikirler sönmek şöyle dursun, günden güne meydan alacak
lardıı: Tabifdir ki bir insan halinden hoşnut olmazsa ve halinin perişanlığı11111 et
rafın zulmünden geldiğine inanırsa, durumunu değiştirmekten başka fikri ve is
teği olmayacaktır. Avrupa' 11111 şimdiki medeniyeti ve yaşayış tarzı, bir adamı gül
dürüp mesut ettiği, yüz adamı ağlatıp nahoş ettiği müddetçe sosyalizme ölüm
yoktur.
Avrupa' da belki cihanda bu mesele en büyük meselediı: Müthiş inkılaplar
sosyalizm yüzünden gelecektir. Otuz yıllık muharebeler, Fransız Büyük İnkılcıbı
müthiş sosyalizm inkılapları karşısında oyuncak derecesinde kalacaktıı: Avru
pa' nın istikbaline karşı toplanmakta olan büyük belcı budur. Avrupa medeniyeti
sosyalizm dalgaları içine gömülecektir. Avrupa' 11111 sömürgelere aşk ve muhab
beti bu derdin zorundan; vahşilere ve yarı medenflere karşı hamiyetinden değil
ya!
İstatistik ilmi her ne kadar ilerlemiş ise de daha çok noksanlı bir ilimdir. Ve
lakin Avrupa' da ııe kadar sermaye ve mal sahibi olduğu ve ne kadar işsiz ve me
kansız amele bulunduğu, halinden hoşnut ve nahoş olanlar ile olmayanlar, sos
yalistler ile sosyalist olmayanlar hesap edilebilseydi ve bunların yıl yıl değişme
si bilinseydi, Avrupa' 11111 kaç yıl sonra büyük inkılaplara uğrayacağı kolayca he
sap olunurdu.
Geçmiş asırların karanlık deryasına dalarak insanlığı bugüne kadar gözden
geçirirsek, insanların birbirleriyle, cemiyetin cemiyetle, kavmin kavimle mu
amelesinin hep bir esas iizerine kurulmuş olduğunu görürüz. İnsanları, cemiyet
leri, hey' etleri hareket ettiren nedir? Hareketten maksat nedir? Akşam sabah
gönlümüzü, aklımızı istilcı eden nedir? Bana göre (şahsı me11faat ve faydadan)
hiçbirisi değil. Eski Yunanlı, yeni Avrupalı, Atina Cumhuriyeti, Belçika Kraliye
ti hep bir maksada hizmet ediyorlar? Hareket sebepleri, davranış esasları bir-

442

Gaspıralı İsmcıi/' iıı Avnıpa Mede11iyeıi, Sosyalizm ı•e İslfinıiycr Hcı/.:l.:ı11da/.:i Eseri

dir. Bu da fayda, fayda ve faydadır. Herkes maddf ve manevf faydasım arıyor,
ona çalışıyoı; ona çabalıyor. Ahlak, terbiye, hukuk hep bu umumf meslek üzeri
ne kurulmuştur. Dünyaya ne için geldim ? Ne için yaşıyorum.? Özüm için! Niçin
okuyorsun? Öz faydanı için! Ne istiyorsun? Faydalanmak! Ne anyo�·suıı ? Fay
da! Bu gayret neye ? Faydam için 1 İşte insanları hareket ettiren hep faydadır,
başka bir şey değil. Evet yaşamamn gayesi, hareketin sebebi ı•e insanlar arasın
daki muamele faydadan başka bir isteğe bağlanamaz.
İngiltere' nin ve belki zamanımızın büyük yazarlarından Johıı Stuart Mili,
"Ütilitarizın" başlığı ile yazdı,�ı bir risalede bu meseleyi tartışıyor. "Ütilita
•rizm" , (Faydacılık) demek oluyoı: John Stuart Mili' in inancına göre, insanların
davraıiışlanmn sebebi ve gayesi olan (Fayda) ahlak kaidelerine aykırı değildir.
Bilakis akla uygun bir temel duygudur. Ancak herkes kendi faydasını ararken
başkasıııınfaydasma zarar ve ziyan vermemek gerekiyor. Saygıdeğer .filozof şu
rasıııı düşünmemiş ki, bir kere insanoğlu "fayda" yı esas almca ve buna göre ha
reket edince yalmz kendi faydasını düşünüyor, diğer insanların faydasım gözet
meye çok vakti kalmıyor. Herkes öz faydasım gözetmeden gözü boşalmıyor ki
başkalarının faydasım gözetsin.
Her ne kadar çeşitli alet ve usul, sanayi ve marifet sayesinde Avrupa mede
niyeti hesapsız servet toplanmasına yol açmış ise de bu servetten herkes istifade
edemiyor. Bundan dolayı şimdiki medeniyetten nef ret edenler tabif olarak o ınüt=
hiş sosyalist inkılapları tasavvur ediyorlar. Bunun Batı ülkelerini nasıl çok teh
likeli bir duruma düşürdüğünü söyledik.
Batı medeniyeti sayesinde yaşayan insanların hareketlerinin esası "fay
da" dan ibaret olduğu ve bu umumf "faydacılık" kaidesine karşı Avrupa' mn he
men yarısı olan taze adamların, yani sosyalistlerin insanoğlunun en mukaddes
ve tabif hukukları olan aile, mülk, şahsf hürriyet gibi şeyleri inkara kalkıştıkları
malumumuz oldukta, eskilerin bir çıkmaz sokağa saptık/an gibi, tazelerin de
başka bir çıkmaz sokağa saptıkları bence şüphesizdir.
Medenf bir topluluğu teşkil edenlerin bir kısmı ard111a öııüne bakmadan
"Her ne varsa hepsi bizimdir. " davasında olursa, geri kalanların azıcık gözleri
açılınca: "Hayır! Durunuz efendileı; öyle değil, her ne varsa hepiınizindiır, çıka
rınız meydana, herkese bölüştüreceğiz!" davasında bulunacakları tabifdir.
İşte Avrupa medeniyetinin on dokuzuncu asra yetiştiği esnada meydana çı-
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kardı/Jı mesele budur. Çözsünler bakalım! Diğer ülkeler Avrupa' nın bu halinden
ders alabilecekler mi? Almazlarsa Avrupa' mıı yakalandı/tı sosyalizm belasına
ilerde onlar da uğrarlar.
Avrupa' dan diğer ülkelere sanayi ve teknik ile beraber yaşayış tarzları ve
kaideleri de taşınacak olursa, şüphe yok, bu yaşayış tarzı Asya' ya da sosyalizmi
yayacaktır.
Yeni güzel hayat ne yüzden gelecek ve bu hayat hangi esaslar üzerine kuru
lacak? İlerleme yoluna girmiş İslam ülkeleri ve kavimleri geleceklerini hangi ör
neğe uyduracaklar? Avrupa' nın peşinden giderek sonra da sosyalizm belalarına
uğrayacak isek, yazık gayret ve emeğimize! Okuya okuya "sivilize" olup Frenk
ler gibi olacağız diyorsak ve mukaddes bir hayat gayesi edinemeyecek isek ya
zık bizlere! İnsanların birbirleriyle olan münasebetlerinde "fayda ve faydadan"
önce gözetecek bir şey yok mudur? Vardır. Bu da "Hakkaniyet" tiı: İnsanların
birbirleriyle olan muamelesinde "Hakkaniyet" ten evvel gözetilecek bir şey yok
tuı: İnsanoğlunun hayatının esası, "Hakkaniyet" ten başka bir şey olamaz.
"Hakkaniyet" üzerine kurulacak bir hayat en temiz hayat olacaktır. Bu hayatın
dairesinde olan insanlar rahat yaşayabileceklerdir. Çünkü insanların her hare
keti "Hakkaniyet" e dayanacak olursa zulüm ortadan kalktığı gibi mazlum da
bulunmayacaktır. Nefs ve zulüm meydandan çekilince "Hakkaniyet" sayesinde
meydana gelen durum ve hayata hangi insan karşı gelebilir ve düşman olabilir?
Eski medeniyetlerin noksam odur ki, "Hakkaniyet" , hayatın dışında bırakıl
mıştır. Tasavvur edelim ki medenf bir cemiyeti teşkil eden insanların hepsi işle
rini ve hareketlerini tam "Hakkaniyet" e bağlamış olsunlaı: "Hakkaniyet" e sığ
mayan "Fayda" yı bıraksınlar. İnsanlar birbirinden na-razı, birbirine karşı kıs
kanç, birbirine emniyetsiz olabilirler mi? Birbirinin varlığına kasdedebilirler
mi? Birbiri hakk111da kötü niyet ve kötü kasıt meyli kalır mı ? Evet, kalmaz! Kim
senin hukukumuz aleyhinde olmadığına kani isem ve kendim kimsenin hakkına
tecavüz etmemiş isem kim benden nahoş olacak ve ben kimden nahoş olabilirim?
Hiç!
İlim,fen, mekanik, teknik sayesinde insanlar kolaylıkla yaşamaları için ge
reken şeyleri toplayabilirler, fakat "Hakkaniyet" dışında bunlardan insanoğlu
rahat rahat istifade edemez. Çünkü herkes hissesini artırmaya gayret eder. Kuv
veti ziyade olan hissenin ziyadesini kapar ama hakkı ziyade mi bakalım?
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Bilmem düşüncelerimi anlatabiliyor muyum? Fakat bu defa fazla bahsetme
ye vakit kalınıyoı: Gelelim bahsimizin neticesene:
Yeni medeniyet "Hakkaniyet" üzerine kurulan bir yaşayış tarzının meyvesi
olacaktır. Bu yeni medeniyeti meydana getirmeye İslamlardan ziyade sermayeye
sahip bir millet görmüyorum. Bu sermayemiz ise "Kur' an" dır ki hükmünün özü
"Hakkaniyet" tir. Toprak ve mülk, sermaye ve faiz,fert ve cemiyet, ticaret ve kar,
çalışma ve gayret, hayır ve hayrat hakk111da öşür ve zekat küllf kaideleri insan
ları bahtiyar edecek hakikatlerdir. Sermaye-mülk-ticaret ve kar hakkındaki
Kur' an kaideleri Avrupa' ca hukuk ve ahlaka esas tutulabilmiş olsa idi dehşet ve
rici sosyalist fikirlere hemen hemen yer kalmazdı. Çünkü az veya çok herkes
mülkten, sermayeden ve çalışmas111dan istifade ederdi. Servete esir, faize ömrü
boyu bir hizmetçi olmazdı ve bunca hoşnutsuzluğa meydan açılmazdı.
İslam hukukunun yüksek derecesini başka bir tasavvur ile daha ziyade orta
ya koyalım: Mesela on dokuzuncu asrın Avrupa'sı, insanlığın yaşayışı hakkında
Kur' an' ın kaidelerini kabul etmiş olsun. İlkin her sene hasıl olan bunca gelirin
zekatı, yani kırkta biri muhtaçlara tahsis olunacaktır. İstatistiğe başvuralım:
Kaç milyon eder! İkincisi, milyarlarca nakit sermaye ki milyonlarla insanları
esir etmiştir. Faizsiz işlemesi lazım gelecektir. Yani itibarı kuvveti ile insanlara
galebe edemeyerek, başka şekle dönüşerek, sadece sahibine değil, pek ÇQk insa
na faydalı olacaktır. Üçüncüsü, Koca İngiltere dört, beş bin, koca Fransa beş,
on bin adamın mülkü olamazdı. Olmu� bulunduğu halde bile bu ülkelerin topra
ğından herkesin istifadesi herkes için daha kolay olurdu.
Artık Avrupa'yı bırakalım. Her ne kadar Avrupalılar kendi davalarına ken
dileri mümeyyiz olup medeniyetlerinin en üstün ve en son medeniyet olduğuna
hükmederek dünyanın her köşesine yaymak için cebre kadar varıyorlar ise de bu
merhametin başlıca sebebi marş ile gelmekte olan haksızlık, açlık ve korkunç in
kılaplardıı: Bundan böyle geleceği temine çalışırken ölçme tartma yolunu tuta
lım. Avrupa bir ihtiyardu� tecrübesi çoktur. İhtiyarlığına karşı saygı duyalım.
Tecrübesinden hisse alalım. Fakat hatalarını tekrar etmeyelim.' Okullarını, üni
versitelerini bizler de kuralım. Fakat fenlerle akıllarımızı ışıklandırdığımız ka
dar yürekleri de "Hakkaniyet" ile doldurmaya çalışalım. Avrupa' da ne görürsek
çocuk gibi alıp kaçmayalım. Aklı başında insanlar gibi, "Nedir? Sonu nereye varacak? Vicdan ve hakkaniyete uygun mu? " diye ölçüp tartalım. Avrupa medeni-
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yeti tartışmasız kabul olunabilecek bir şey olmuş olsaydı, bu medeniyete Avru
pa' nın yarısı düşman olmazdı.
Bir daha tekrar ediyorum: Yeni fenlerin, keşiflerin ve icatların faydalı hiz
metlerini inkar etmiyorum. Ancak İslam aleminin ıslahat ve terakkiye ihtiyacı ol
duğu bir sırada ölçmeden, tartmadan Avrupa' yı taklit etmesini akıllıca bir iş
saymıyorum. Rusya Panislamistleri Rus alemi için Avrupa medeniyetinin özle
nilmeğe değer bir şey olmayacağım iddia ederlerken İslam aleminin de kendine
göre bir ilerleme yolu ve başlıca bir medeniyet araması lazım gelmez mi?
(Tercüman gazetesi yazarı Bahçesaraylı Gaspıralı İsmail)

İLAN
Kırını' da Bahçesaray şehrinde haftada bir defa açik ve sade Türk dilinde
yayımlanmakta olan (Tercüman) adlı gazeteye İstanbul' dan ve Osmanlı vilayet
lerinden abone olacak kimselerin İstanbul' da, Okçularbaşı ' nda "Kıraathane-i
Osnianf" müdürü Sarafiıı Efendi' ye müracaat eylemeleri.
Tercüman dış ve iç durumlar ile maarif ve edebiyattan bahseder ve Rusya
müslümanlarının ilerlemesine mahsus gazetedir. Osmanlı hayatına ve basınzna
dair muvazene (tenkit, tartışma) yollu kaleme alınmış görüşler ve düşünceler tef
rika olunacaktır.
Yayımlanmak için lütfen idaremize gönderilecek yazı ve mektuplar olursa
açık ve sade Türkçe olması ltızım geliı:
Tercüman her Cuma yayımlanıp Pazartesi Sivastopol postasıyla İstanbul' a
yetişecektir. Posta ücreti ile senelik abone bedeli kırk kuruştur. Bu Mayıs başın
dan Aralık sonuna kadar otuz kuruştur.
(İmtiyaz sahibi ve yazarı : Gaspıralı İsmail)

BÜYÜK TÜRKÇÜ FİKİR ADAMI
GASPIRALI İSMAİL BEY
AR. GöR. NESRİN GüLLÜDAĞ

G�spıralı İsmail Bey, gazeteci, yazar, yayımcı, başarılı bir eğitimci, fikir ve
siyaset adamıdır. O, sadece mensup olduğu Kırım Türklerine değil, Rusya haki
miyeti altında bulunan tüm Türk boylarına hizmet etmiş, onlardaki mim birlik
şuurunu canlandırmaya çalışmış mümtaz bir şahsiyettir. Rusya dahilinde yaşa
yan Türklerin sosyal, kültürel, siyası, ekonomik yönlerden geri kalmış olmasın
dan üzüntü duymuştur. H alkı aydınlatmak, için çareler düşünmüş ve bu amaçla
çok çeşitli faaliyetlere girmiştir. Özellikle eğitim sahasında yaptığı reformlarla
çok önemli bir rolü üstlenmiştir.
Gaspıralı İsmail Bey, Sovyet yönetiminin Türklerin dil, din, tarih ve mim
kültürlerini eritip yok etme gayretlerini dikkatle izliyordu. Her konuda ortak de
ğerlere sahip olan bu boylara coğrafi ·olarak sun'ı sınırlar çizilerek, mecburı is
kan politikaları uygulanıyor, sistemli bir şekilde tarihlerinden medeniyetlerinden
koparılmaya çalışılıyordu. Gaspıralı İsmail Bey, Rusların İlminskiy metodu ile
bu Türkleri Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma siyasetini Türklüğün geleceği için
büyük bir tehlike olarak görüyordu. Rus Eğitim Bakanı Tolstov' un şu sözleri
Gaspıralı İsmail Beyi endişelerinde haklı kılmaktadır. "Rus olmayan milletleri
eğitip aydınlatmanın ve onlara Rusluk ruhunu aşılamanın, devletimizin takip et
tiği siyaset bakımından son derece ehemmiyetli olduğu kanaatindeyim. Anavata
nımızın sınırlan dahilinde yaşamakta olan bütün yabancı milletlerin eğitimi on
ları kayıtsız şartsız Ruslaştırma ve Rus halkı ile kaynaştırma hedefini gütmeli
dir. " 1 Halbuki Türkler kurmuş oldukları devletlerin sınırları içinde yaşayan çe
şitli ırk, din ve mezheplere mensup olan milletlere böyle bir politika hiçbir za
man uygulamamıştır. 1440 yılında Edirne baş hahamı Sarafati, Avrupa'da din
ayrımı yüzünden zulme maruz kalan Yahudilere gönderdiği mektubunda "Türki1.
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ye'ye geliniz. Burada herkes kendi ağacının altında rahat yaşar, bu memleketin
ahalisi iyiliksever ve daima insanların yardımcısıdır" der. 2
Bu sorunları yakından bizzat yaşayan Gaspıralı İsmail Bey yabancı haki
miyeti altında yaşayan soydaşlarını uyandırıp, onların seslerini duyurabilmek
için yayın yoluyla faaliyete geçti. Önce Rusça Tavrida gazetesi ve Tonguç der
gisini çıkardı. 1883'te Kmm Tatarlarının ilk Türkçe gazetesi, Rusya Müslüman
ları arasında da Türkçe yayımlanan üçüncü gazete olan Tercüınaıı-ı Ahval-i Za
man adlı gazeteyi çıkardı. 3 Bu gazete yalnız Kırım için değil yaydığı dil ve fikir
birliği ile adeta tüm Türklerin yayın organıydı. Gaspıralı İsmail Beyin, yayınla
rı arasında fikirlerini, görüşlerini yaydığı en önemli yayın organı olan Tercü
man'ın çok müstesna bir yeri vardır. 1883- 19 18 yılları arasında 35 yıl süreyle
aralıksız olarak çıkan Tercüman gazetesi aracılığı ile yaydığı fikirler şunlardır: 4
1. Okullarda Avrupaı anlamda eğitim yapılması. 2. Türkler için ortak bir ya
zı meydana getirilmesi. 3. Kadının esaretten kurtarılması. 4. Rusya Türklerinin
iktisadı hayata katılmaları. 5. Dinı idarelerin düzeltilmesi. 6. Yardımlaşma cemi
yetlerinin kurulması.
Rusların İlminskiy metodu ile Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma faaliyetle
rini hızlandırmaları, Gaspıralı İsmail Beyi büyük bir endişeye sevk etmiştir.
Rusların yaptığını Türklüğün geleceği için büyük bir tehlike olarak görüyordu.
Ona göre, Rusya idaresinde yaşayan Müslüman Türk toplulukları için bir tek çı
kar yol kalıyordu: O da mim ve dinı varlıklarını devam ettirebilmek için, yeter
sizliği iyice anlaşılmış olan eski usul eğitimi bırakarak yeni eğitim sistemini ka
bul etmek ve bir an evvel geri kalmışlıktan ve Rus sömürüsünden kurtulmak. 5 İş
te bu maksatla, "usı11-i cedıd" adını verdiği yöntemle eğitim reformu gerçekleş
tirdi. İlk "usı11-i cedıd" kız okulunu ablası Pembe Bolatukova'ya açtırdı. Ardın
dan Rusya Türklerinin ilk kadın dergisi Alem-i Nisvaıı (kızı Şefika Gaspıralı ida
resinde), ilk çocuk dergisi Alem-i Sıbyaıı ve mizah dergisi Ha Ha Ha'yı çıkart
tı.6
2. Ahmet Cevat Eren, "Türkiye'de Göç ve Göçmen Meselesinin Başlaması İ lk Kurulan Göçmfm Komisyonu", Tiirk Dünyası 1 996. sayı 2, s. 1 0.
3. İslam Ansiklopedisi. cilt I 3,İstanbul 1 996, s.392.
4. Nadir Devlet, İsmail Bey (Gaspıralı), Kültür Bak. Yay. Ankara 1 988, s.54.
5. Mehmet Saray, a.g.e. , s.28.
6. a.g.e., s.394.
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Gaspıralı İsmail Bey, Tercüman gazetesi aracılığıyla ortaya attığı fikirlerle
Türk dünyasının ilerleyebilmesi için dilde. fikirde, işte birlik sloganı ile İstanbul
Türkçesine yakın ortak bir yazı dili kurulmasını istiyordu. 7 Dünyada hiçbir di
lin iki alfabesi yokken, halbuki Türkçenin yirmiyi aşkın alfabesi vardı. Türk
dünyasının kültürel bütünleşmesinin ilk şartı alfabe birliğiydi.
Gaspıralı İsmail Bey, dilde birliğin üç noktaya dikkat edilerek gerçekleşe
bileceğini savunuyordu: 8 1 . Türk dilini yabancı unsurlardan temizlemek. 2. Oku
yana da yazana da anlaşılmayan Arapça ve Farsça tabirlerden vazgeçmek. 3.
Mahalli tabirler yerine Osmanlıcadakilerini kullanmak.
Sade bir yazı diline taraftar olan Gaspıralı İsmail Bey, otuz yıl çıkardığı
Tercüman gazetesinde de böyle arı bir dil kullanmıştır. Bu dil, Kazan'da, Tür
kistan'da, Azerbaycan'da Osmanlı Türkleri arasında hemen hemen tüm Türkler
arasında anlaşılabiliyordu.
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Tercüman gazetesi için
şöyle der: "Tercüman gazetesini Şimal Türkleri olduğu kadar, Şark Türkleri ve
Garp Türkleri de anlardı. Bütün Türklerin aynı lisanda birleşmelerinin kabil ol
duğuna bu gazetenin vücudu canlı bir delildir. "9
Dil, onun üzerinde durduğu konulardan en önemlisiydi. Dil ve kültür ala
nında birleşemeyen bu Türk topluluklarının millet haline gelemeyeceğini dü
şünüyordu. Dil birliği sağlandığı zaman her türlü engelin aşılacağını biliyordu.
Çünkü dil, millet hayatında geçmiş ile bugünü birbirine bağlayan bir köprü, ge
leceğimizin ise teminatıdır. Türkler zaman zaman din değiştirmişlerdir. Fakat di
lini örf ve adetlerini değiştirdiği zaman yok olup gitmiştir. Türklüğü meydana
·getiren en önemli unsurlardan birisi, Türklüğün dilidir. Dil, milli kültürün yayıl
masında, milli duyguların canlı tutulmasında, bağımsızlığın korunmasında en
büyük etkendir. Bağımsızlık ve milli bütünlüğün korunup sürdürülmesi ancak
dil ile mümkündür. Türk milleti geçirmiş olduğu sayısız felaketlerden gelenek
lerine, mim benliğine, diline sahip çıktığı için korunabilmiştir. Bir millet eğer di
line, millı benliğine sahip çıkmazsa, esaret altına girmeye, eriyip yok olmaya
mahkumdur. Gaspıralı yaşamı boyunca bu endişeyi taşımıştır.
7.

Zeynep Korkmaz,"Türk Dünyası ve Ortak Yazı Dili Konusu", Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1 992,
TDK Yay., Ankara 1 996, s. 1 90.
8. Nadir Devlet, a.g.e., s. 56.
9. Ziya Gökalp, Tiirkçülii.�iiıı Esasları. İstanbul 1 976, s.5.
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Gaspıralı İsmail Bey, bu çalışmaları sırasında bir de fikir ve faaliyetlerinden
endişe duyan Rus Hükumeti ve kendisine karşı olan tutucu çevreler ile mücade
le etmekteydi. Çünkü, Rus olmayan halklara uygulanan baskı , şiddet ve mim
kimliği unutturma politikası şartlarında, Gaspıralı İsmail Bey, bu Türk halkları
nı ortak bir dil ve kimlik etrafında birleştirmek için uğraşıyordu. Bu birleştirici
faaliyetleri ile, Türklük alemi için önemli bir rol ve görev üstlenmiştir.
Altmış üç yıla sığdırılmış meşakkatli ömrünü, tüm dünya Türklüğünün iler
lemesine, aralarındaki sevgi ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesine adamış, bu
Türklerin mim birlik ve beraberlik içinde olup dağılmasını önlemiş bu ender in
sanın ölümü Türk dünyası için büyük bir kayıptır.
Türkün ilerlemesi için verdiği gayret, ömrünün son nefesine kadar devam
etmiştir. "Büyük Allahım 63 sene yaşadım. Bu hayatın otuz beş senesini Müslü
manların uyanması, terakkisi ve teamülü uğrunda saıf ettim. Milletimin selamet
ve saadeti için elimden her ne geldi ise hepsini yaptım. Yarabbi , Ey Büyük Tan
rım, meydana getirmek istediğim birçok şeyler daha vardı. Fakat buna muvaffak
olmayacağım... Artık... Artık ne varsa hepsi senin... her şey senin elindendir Al
/ahım... " 10 diyerek son nefesini veren Gaspırah İsmail Beyin, ardından mil
yonlar göz yaşı döktü.
Ey Türk'ün şanlı kahramanı ! Sen rahat uyu. Birbirimizden kilometrelerce
uzakta yaşasak da, farklı alfabeler kullandırarak her şiveyi ayrı bir dil, her boyu
ayrı bir milletmiş gibi göstermeye çalışılsa da coğrafi olarak sun'ı sınırlar çizil
se de özümüzün bir olduğu, aynı atanın torunları olduğumuz tarihi gerçeğini de
ğiştiremezler. Bugün Türk toplulukları kimliklerini yeniden kazanma mücadele
si vermektedir. Müşterek değerlerimize sahip çıktığımız zaman 2 1. asır, Türk
asrı olacak. Artık akılcı politikalarla el ele verip bütün güçlükleri yenerek kay
bettiğimiz zamanı kazanacağız. Türk Dünyası artık kaynaşma noktasına gelmiş
tir.
Dünyada Türk ve Türkçülük hareketi yaşadıkça O ' da ebedı olarak yaşa
yacaktır. Yazdığı yazılar, fikirleri bizler için bir rehberdir. Türk dünyası O' nun
adını hep hürmetle hatırlayacaktır. Onun fikirleri binlerce ruhta yaşıyor.
1 0. Cafer Seydalıınct Kırııner , Gaspıralı İsmail Bey, İstanbul 1 934 s. 1 37- 1 38.

45/

Ar. Gör. Nesriıı Giilliidağ

Sen kabrinde rahat uyu
Yarın senin hür bakışlı ırkın da
Altın devri terennümler edecek
Zira senin bıraktığın izlerde
Kadın, erkek bir genç neslin yürüyor. . .
Bizden senin ruhuna fatihalaı� rahmetler
Unutulmaz hatırana, kalp dolusu hürmetler.

M. Emin Yurdakul
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Tarihi Seyirden Hareketle

TÜRK DÜNYASINDA ORTAK İLETİŞİM DİLİ
YARD. Doç. DR. ERTUĞRUL YAMAN

Türk dili, tarihi dönemler itibariyle, çok geniş sahalara yayılmış köklü bir
dildir. Türkler nereye gitmişlerse, dilerini de oraya götürmüşler ve şartlara göre,
dillerine yaygınlık kazandırmışlardır. Dolayısıyla T ürkçenin tarihı yayılma alan
ları günümüzdekinden çok daha geniştir.
Günümüzde ise, Türkçe, Balkanlar'dan Çin'e kadar uzanan geniş alanda,
farklı yoğunluklarda, lehçeler ve ağızlar halinde kullanılmaktadır. Meşhur Ma
car alimi H. Wambery'nin de belirttiği gibi, Türkçe bilen bir kimse Türkçe ko
nuşa konuşa rahatlıkla Balkanlar'dan Çin'e kadar seyahat edebilir. Söz konusu
alanda yaşayan Türkler, farklı devletler içinde, farklı konuşma biçimlerini geliş
tirmiş olsalar bile, hepsi de Türkçe konuşurlar. Bu bakımdan "Balkanlardan
Çin'e kadar" ibaresi dilimiz için halen geçerlidir.
Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış ve çok sayıda kola ayrılmış olan
Türk dilini, ne kadar insanın konuştuğu meselesine gelince, bu hususta tam bir
sayı vermek zordur. Çünkü, adı geçen bölgelerde yaşayan Türklerin bir kısmı ba
ğımsız cumhuriyet, bir kısmı özerk cumhuriyet şeklinde yaşarken bazıları da di
ğer devletlerin ahalisi olarak hayatlarını sürdürmektedirler.
Bundan dolayı kesin ve yeni rakamlar elde etmek bir hayli müşküldür. An
cak, tahmini olarak bugün dünya üzerinde yaşayan Türklerin toplam sayısının
200 milyonun üzerinde olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu rakamı 250 hatta
300 milyona kadar çıkaranlar da vardır. Ortalama bir söyleyişle, günümüzde 250
milyon civarında insan Türkçe konuşmaktadır, denebilir. Bu haliyle dilimiz dün
yanın en çok konuşulan dileri sıralamasında rahatlıkla ilk beşe girmektedir. O
halde "Türkçe" denildiğinde, bütün Türklerin kullandığı genel Türk dilinin an
laşılması gerekir. Genellikle, pratik olarak Türkiye'de konuşulan dil için "Türk
çe" terimi kullanılmaktadır. Türkiye Türklerinin konuştuğu dilin adı "Türkiye
Türkçesi"dir ve genel anlamdaki Türk dilinin bir lehçesi yani, bir koludur.
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Ana Hatlarıyla Türk Dilinin Tarihi Geçmişi
Türk dilinin tarihi geçmişi, Çin kaynaklarındaki bilgiler ve dilin kendi do
ğal gelişim seyrinden yola çıkılarak rahatlıkla Milat'tan önceye kadar götürül
mektedir. Çin kaynaklarındaki Hun Türklerine ait kişi ve yer adları bunun en
güçlü delilidir. Diğer yandan 5-6. asırlara kadar indirilen Yenisey Mezar Taşla
rı ve 8. yüzyıldaki Göktürk (Orhun) Bengü Taşları'nda kullanılmış olan dil, ol
dukça gelişmiş ve sanatlı bir dildir. Bazı dilci ve dil bilimciler bu kadar sanatlı
bir dilin geçmişinin çok eskilere dayanması gerektiği görüşündeler.1 Göktürk
Bengü Taşları 'ndaki kelimelerin % 67'si somut kelimelerden oluşurken % 33'ü
soyut kelimelerden ibarettir. Bu da gösteriyor ki 8. yüzyılda üçte bir oranında so
yut kelimelerin varlığı tesadüfi değildir ve bunun için bir gelişim sürecinin ya
şanması gerekmektedir.
Türk dilinin ilk yazılı belgeleri, bilindiği gibi, bazı bilginlerce 5.-6. yüzyıl
lara ait olduğu kabul edilen Yenisey Mezar Taşları'dır. Demek ki Türk yazı dili
nin başlangıcını somut olarak bu asırlardan başlatmak mümkündür. Ancak,
Türk yazı dili, kendini asıl Göktürk Bengü Taşları'nda gösterir. Göktürk Hakan
lığı (552-754) dönemindeki bu yazı dili, 745'te Uygurların hakimiyeti ele geçir
meleriyle bazı değişikliklerle devam eder.
Uygurlar çoğunluk itibariyle Budizm dinine mensup idiler. Manihaizm ve
Nasranilik inançlarına sahip olanlar da bulunmaktaydı. Bu sebeple Uygur devri
eserleri, çoğunlukla dini nitelikli eserlerdir. Dolayısıyla pek çok dini ve felsefi
kavram dile kazandırılmıştır. Yine o dönemde ortaya konulan eserlerin büyük bir
kısmı Sanskritçe gibi komşu dillerden yapılmış tercümelerdir. Öte yandan Türk
ler, Uygurlar devrinde yerleşik hayata geçtikleri için toprağı işlemişler, dolayı
sıyla da yerleşik hayatla ilgili sözlere sahip olmuşlardır. Yeni şartlarla ortaya çı
kan kavramlarla dini çevirilerin etkisini bir yana bırakacak olursak Uygur Türk
çesi, Orhun Türkçesinin doğal bir devamıdır.
Türklerin büyük kitleler halinde Müslüman olması, esasen: Karahanlılar
devrine rastlar. Karahanlılar devrinde devlet de İslamiyet'i resmen kabul eder.
Türklerin Müslüman olması, Türk dilinin tarihi gelişiminde son derece -önemli
ı/
'
bir dönüm noktasıdır. Her şeyden önce, Göktürkler devrindeki Göktü,rk alfabe1
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si; Uygurlar devrindeki Uygur alfabesinden sonra bütün Türk dünyasının 20.
yüzyılın ilk çeyreğine kadar, büyük bir çoğunlukla kullandıkları Arap alfabesi
ne geçilir. Karahanlı Türkçesi, Göktürk ve Uygur Türkçelerinin bir devamıdır.
Ancak, dildeki olağan gelişmelere paralel olarak bazı farklılıklar da ortaya çık
mıştır. Bununla birlikte, bütün Türkler, 12. yüzyılın sonuna kadar tek bir yazı di
lini kullanmışlardır.
Bütün Türklerin 12. yüzyılın sonuna kadar, aynı yazı dilini kullanmış olma
ları, Türk dilinin bütünlüğü açısından son derece önemlidir. Çünkü, 1 3. yüzyılın
başı, Türk yazı dilinin tarihi gelişimi için hayatı öne_m taşımaktadır. 12. asrın
sonlarına kadar tek bir yazı dili halinde devam edegelen Türk yazı dili, 1 3. asrın
başından itibaren iki ayrı yazı diline sahip olmuştur. Anadolu'da ortaya çıkan bu
ikinci yazı dilinin oluşumu birtakım siyası ve coğrafi sebeplere bağlıdır. Daha
1 1 . yüzyılda Orta Asya' dan batıya doğru başlayan büyük göçler neticesinde
Anadolu'ya ulaşan Oğuz Türkleri, ilk bir iki yüzyıl içinde orada hazır bulduk
ları Arapça ve Farsçayı kullanmışlardır. Burada "olga-bolga" adı verilen hem
Doğu Türkçesinin hem de yeni ortaya çıkan Batı Türkçesinin özelliklerini karı
şık olarak bünyesinde barındıran eserlerden sonra nihayet Anadolu'da ikinci ve
yeni bir yazı dili daha ortaya koymuş oldular. Bu ikinci yazı dilinin en önemli
temsilcileri Sultan Veled, Yunus Emre ve Aşık Paşa gibi güçlü sanatçılar olup bu
yazı diline ilim aleminde daha çok Batı Türkçesi (Oğuz grubu) adı verilmekte
dir.
1 3. asırda Anadolu ve civarında ikinci bir yazı dilinin ortaya çıkmasıyla, bu
yüzyıla kaJar tek bir kol halinde devam edegelen Türk yazı dili, bu asırdan son
ra iki büyük kol halinde 20. yüzyılın başlarına kadar, adı geçen merkezlerden
uzakta kalmış bazı küçük Türk boyları hariç, hemen hemen bütün Türklerce kul
lanılmıştır.
1 1 . ve 1 2. yüzyıllarda Karahanlılar devrinde kullanılan Türkçeye, Prof. Dr.
Ahmet Caferoğlu, "Müşterek Orta Asya Türkçesi" adını veriyor ve o devirlerde
yazılmış olan Divanü Lugat-it Türk, Kutadgu Bilig gibi eserleri müşterek eserler
olarak kabul ediyor.2 Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun da Eski Türkçenin orga
nik bir devamı diye nitelendirdiği Kuzey-Doğu Türkçesiyle çeşitli coğrafi ve si
yası sebeplere bağlı olarak ortaya çıkıp İran, Azerbaycan ve Anadolu istikame
tinde gelişme gösteren Batı Türkçesinin iki kol halinde 20. yüzyılın ilk çeyreği2.

Caferoğlu, Ahmet, Tiirk Dili Tarilıi /-il, 3. baskı, İstanbul , 1 984.
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ne kadar devam ettiğini, farklı konuşma tarzlarıyla, daha doğrusu konuşma di
liyle yazı dilini birbirine karıştırmamak gerektiğini vurguluyor.3
Yukarıda sözü edilen iki yazı dilinden ilki olan Doğu Türkçesi, Eski Türk
çenin bir devamı olarak Harezm Türkçesi (13-14.yüzyıllar); ve Çağatay Türkçe
si (14-20.yüzyıllar arası) daha sonra yerini Özbek ve Yeni Uygur Türkçelerine
bırakarak devam etmiştir. Bu arada esasen yazı dili olarak aynı gruba mensup ol
makla birlikte, Türkistan'dan daha kuzeye ve kuzeybatıya doğru göç eden Kıp
çakların 14.-15. yüzyıllarda Kıpçak Türkçesini kullandıklarını görüyoruz. An
cak, Karluk ve Kıpçak grupları 20. yüzyılın başlarına kadar farklı farklı konuş
ma biçimlerini benimsemiş olsalar da aynı yazı dili (Çağatay) geleneği dairesin
de eserler vermişlerdir. Türk boyları içinde en hareketli boy olan Kıpçakların bu
yazı dilini Deşt-i Kıpçak'tan ta Mısır'a kadar taşıyıp orada bir Mısır Kıpçakçası
ortaya koyduklarına da şahit olmaktayız.
20. yüzyılın başlarına kadar, tek bir yazı dili dairesinde yol alan kuzeydoğu
Türkçesi, bu yüzyılın başlarında çeşitli siyası sebeplerle birbirinden ayrılmış ve
her birine "dil" denmiştir. Her birine ayrı ayrı dil denen bu kollar arasındaki
farklılıkları daha da arttırmak için her birine ayrı bir alfabe de uydurulmuştur.
Telaffuzdaki farklılıkları esas alan bu yapay parçalama metodu yüzünden aynı
dilin ağızları sayılabilecek kolları, ayrı ayrı birer yazı dili haline getirilmek is
tenmiştir. Temeli : daha 19. asrın sonlarında, aslen papaz olan İlminski'nin par:_
çalayıcı fikirlerine dayanan bu "böl, parçala, yut" prensibi neticesinde tek bir
yazı dilinden 15'in üzerinde "yazı dilleri" teşekkül ettirilmiştir.
Türk yazı dilinin ikincisi olan Batı (Oğuz) Türkçesi ise, 13. yüzyılda İran
üzerinden Azerbaycan ve Anadolu'da ortaya çıkmış ve aşağı yukarı 20. yüzyılın
başlarına kadar, aynı yazı geleneği çerçevesinde devam edegelmiştir. Tıpkı ku
zeydoğu Türkçesi gibi, Batı Türkçesi de 12. asrın sonlarına kadar devam eden
Eski Türkçenin farklı coğrafyadaki devamıdır. Birtakım fonetik ve morfolojik
değişmeler dışında iki yazı dilinin birbirinden önemli farkları bulunmamakta
dır. Hatta, Doğu Türkçesinden Batı Türkçesine geçişte adeta köprü vazifesi gör
müş olan ve her iki yazı dilinin de özelliklerini üzerinde taşıyan ' eserlerin mev
cudiyeti (Kitabü' 1-feraiz, Kıssa-i Yusuf, Kudurf Tercümesi) her iki yaz� dilinin
organik bağını göstermesi bakımından son derece önemlidir.
' ,1
3.
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Batı Türkçesinin 13.- 1 5. yüzyıllardaki ilk dönemine ilim aleminde çoğun
-Iukla "Eski Anadolu Türkçesi" adı verilmektedir. Bu dönemde pek çok telif ve
tercüme eser ortaya konulmuş; Sultan Velet, Aşık Paşa ve Yunus Emre gibi edip
ler yetiştirilmiştir. Bu yazı dili, l 5. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla kadar Azer
baycan, Anadolu, Balkanlar ve kısmen Kırım'da kullanılmıştır. Zikredilen böl
gelerin coğrafi genişliği göz önüne alındığında, aralarında telaffuza dayalı fark
ların bulunacağı doğaldır. Ancak, yazı dilinin konuşma diline göre daha az deği
şeceği dikkate alınarak aynı yazı dilinin kullanılmış olması da normal bir durum
dur.
19. asırda Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Rus boyunduruğuna gim1esi; on
lardan çok daha önce 1 873'te Kırım ' ın aynı mukadderatı yaşamış olması; Bal
kanların yavaş yavaş Osmanlı'nın elinden çıkması ve nihayet Osmanlı İmpara
torluğunun yıkılmasıyla Batı Türkçesi, esasen dört ana kola ayrılmıştır. Türkiye
Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi aynı
yazı dili dairesinde eser vermiş olmalarına rağmen, farklı istikametlere yönel
mek durumunda kalmışlardır. Bu farklılıkta Rusya'nın istilaları yanında, alfabe
değişiklikleri ile Türkiye 'nin Avrupa'yla, dolayısıyla Batı dilleriyle olan ilişkile
rinin de önemli rolü olmuştur.
Farklı coğrafyalarda, farklı alfabelerle yazmalarına rağmen, Batı Türkçesin
deki lehçelerin farkları o kadar büyük değildir. Bütün olumsuz gayretlere rağ
men, Batı Türkçesi içinde yer alan lehçeleri kullanan insanların birbirlerini an
lamaları için çok uzun bir zamana ihtiyaç yoktur.
Bütün bu bilgilerden sonra Yakutça, Çuvaşça ve Karaimce gibi Türk dilin
den çok önceleri ayrılmış olan uzak lehçeleri, özel durumları sebebiyle bir yana
bırakarak- Türkçenin lehçelerini konuşan Türklerin şu veya bu oranda birbirle
rini anlayabileceklerini söyleyebiliriz. Bu durum bizi şöyle bir sonuca götür
mektedir: Çin'den Avrupa içlerine; Rusya bozkırlarından Afrika'nın kuzeyine
kadar olan alanlarda Türk dili kullanmıştır. Bu kadar geniş bir sahaya yayılmış
olan dilimiz, her türlü siyası ve coğrafi ayrılığa rağmen, parça parça da olsa,
köklerini korumuş ve günümüze kadar gelebilmiştir. Bu durumda, dilin temel
yapısındaki sağlamlık, birinci derecede rol oynamıştır. Yani, Türk dilinde değiş
mez köklere belirli ekler getirilerek yeni kelimeler yapılması ve kelimelerin bir
birlerine bağlanması, dilin genel yapısını korumuştur. Aradaki zaman ve mekan
farklarından kaynaklanan bazı değişik kullanımlar da vardır. Ancak, bu durum,
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genel eğilimi etkileyecek seviyede değildir. Öte yandan, lehçeler arasındaki ya
kınlıklar tespit edilirken fonetik, morfolojik, !eksik ve semantik ölçülerinden
çok, söz dizimi esas alınmalıdır.
Sonuç olarak Türk dilinin, bugün için Avrupa içlerinden Çin Seddi'ne kadar
olan geniş sahada, büyük oranda kullanıldığını söylememiz mümkündür. Çünkü,
söz konusu alanlarda, genellikle Türkler yaşar ve değişik lehçeler halinde aynı
dili kullanırlar.
Eski Sovyetler Birliği'nde her birine "dil" denilen Türk dilinin kolları, as
lında neredeyse 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar, kendi terminolojilerinde de
"lehçe" şeklinde adlandırılmaktaydı. Daha sonraları birtakım siyasi sebeplerle
"dil" olarak her biri ayrı ayrı parçalara bölünmüştür. Bu durum, "Özbek Diya
lektologiyası"(Okıtuvçi neşriyatı, Taşkent 1978) adlı eserde şöyle ifade edilmek
tedir: "Lehçe, şive, diyalekt, terimleri. Bu terimler diyalektoloji ilminin esas un
surlarıdır. Şive: Bir dilin kendine has fonetik, !eksik, ve gramatik özelliklerine
sahip olan en küçük kısmı; Lehçe: Bu özelliklere sahip şiveler toplamı. Diyalekt:
Bu terimi diyalektolojik kitaplarda çoğunlukla lehçe anlamında, bazen de şive
anlamında kullanılır. Sonraki dönemlerde Özbek diyalektolojisinde diyalekt te
rimi hem şive anlamında hem de lehçe (şive toplamı) anlamında kullanılmıştır.
Ayrıca, Rusça dilbilgisi kitaplarında diyalekt veya şiveler toplamı anlamında
"nareçiye" (lehçe) terimi de kullanılır. Eski (Ekim devriminden önceki) Türkf
dillerine ait kitaplarda "nareçiye" terimi bugünkü bağımsız millf dil anlamın
da da kullanılırdı. Mesala: Kırgızskoye nareçiye tyurskıx yazıkov= Türkf dil
lerin Kırgız lehçesi (bu kalıp şimdiki millf Kazak dili anlamında kullanılmış
tır. Kara- kırgızskoye nareçiye tyurskıx yazıkov= Türkf dillerinin Karakırgız
lehçesi (bu kalıp şimdiki millf Kırgız dili anlamında kullanılmıştır.) gibi. 4
Demek ki adına ister "dil" denilmiş olsun, isterse "lehçe", bütün bu kollar
Türk dilinden ayrılmışlardır. Tıpkı bir ulu çınarın dalları gibi birkaç kıtaya dal
budak sarmıştır. Çiçekler ve meyveler farklı farklı da olsa, gövde ve gıda alınan
toprak aynıdır. Her biri bir yanda kalmış olan Türkiye Türkçesi, Azerbaycan
Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur, Karakalpak, Yakut,
Tuva, Altay, Kumuk, Tatar, Başkurt, Karaçay, Malkar, Gagavuz, Çuvaş_lehçele,ı
ri, ulu Türk dili çınarının dallarıdır.
1
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Türk Dil Birliğinin Tarihi Geçmişi
Türk dilinin birliği meselesini 8. yüzyıldaki Göktürk Bengü Taşları'na ka
dar indirmek mümkündür. Daha bu abidelerde Türklerin kendi adlarını bırakıp
Çince adlar almaya başladıklarından şikayet edilmektedir: "Türk begler Türk
atın ıtı. Tabgaçgı -begler Tabgaç atın tutupan Tabgaç Kaganka körmiş" (Türk
beyleri, Türk adını bıraktı. Çin'de bulunan Türk beyleri Çin adını alarak Çin Ka
ğanı 'na tabi oldular).5
Dilimiz konusundaki ilk şuurlu çalışma, hiç şüphesiz, Kaşgarlı Mahmıİt'un
meşhur sözlüğü Divanü LCıgat-it Türk'tür. Kaşgarlı Mahmut, 11. yüzyılda yaşa
mış büyük bir Türk bilgesidir. Türk illerinin büyük bir kısmını gezmiş, onların
. dilleri, edebiyatları ve hayat tarzlarına dair pek çok malzeme toplamış olan Kaş
garlı, Hakaniye, Oğuz, Kıpçak, Argu, Çiği!, Kençek ve Uygur lehçelerini bil
mekteydi. Kaşgarlı Mahmut, eserinde Karluk, Yağma, Çiği], Tuhsı, Argu, Yaka
bu, Basmıl, Kırgız, Tatar, Uygur, Kay, Çumul, Oğuz, Kıpçak (Kıfçak), Türkmen,
·Uğrak, Çaruk, Yemek, Başkurt, Peçenek, Bulgar, Suvar ve Kençek gibi çeşitli
Türk boylarının adlarını bunların yaşadıkları yerleri de belirtir.6
Kaşgarlı Mahmut, Türklük biliminin kurucusu ve büyiik bir Türkologdur.
Bu eserde Türk dili ilk defa bilinçli bir şekilde ele alınmıştır. Araplara Türkçe
öğretecek kadar ileri görüşlü ve bilinçli· bir insanın elinden çıkan bu eserde dili-.
miz, ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve öneminden bahsedilmiştir.
Türk dilinin ilk sözlüğü olan bu muhteşem eser, Araplara Türkçe öğretmek
amacıyla hazırlanmıştır. Di'van'da 7.500'den fazla kelime açıklanıp örneklendi
rilmiştir. Eserde çok sayıda atasözü, koşuk, şijr gibi halk edebiyatı malzemesi
yanında coğrafi, tarihl, mitolojik ve etnografik bilgiler de mevcuttur.
Eserin diğer bir yönü de "Türk" sözünün madde başı yapılarak açıklamala
rın verilmesidir. Kaşgarlı "Bize ad olarak Türk adını Ulu Tanrı vermiştir" diye
rek milletimizin adını yüceltmiştir. Ayrıca, Türk milletiyle ilgili iki de hadis kay
detmiştir. Türklerin soylarına dair şu bilgileri de ekler: "Türkler aslında yirmi
boydur. Boyların hepsi, Tanrı kutsal kılası, Peygamber Nuh' un oğlu "Yafes" ,
"Yafes" in oğlu "Türk" e kadar ulaşır... " diye sözünü devam ettirir.
5.
6.

Ergin, Muharrem, Orlıun Abideleri. İstanbul, 1 980.(Bilge Kağan, Öoğu-7).
Ülkütaşır,' M. Şakir, Biiyük Tiirk Dilcisi Kıışgarlı Ma/ımut, TDK Yay., 2. baskı, Ankara, 1 972.
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Kaşgarlı Mahmut, karşılaştırmalı Türk dil biliminin de kurucusudur: Çeşit
li Türk boylarının kullandıkları lehçeleri tek tek ele alıp birbirlerine uzaklık ve
yakınlıklarına göre sınıflandırmıştır. Ele aldığı bir kelimeyi değişik lehçe ve
ağızlardaki şekilleriyle ortaya koyar. Herhangi bir kelime veya cümle için
"Oğuzlar şöyle der, Kıpçaklar böyle der" gibi teknik ayrıntılara kadar bilgiler
verir. Eserde temel alınan lehçe ise, kendi ifadesiyle "Han tili" olarak adlandırı
lan Karahanlı Türkçesinin Kaşgar ağzıdır. Kaşgarlı, böyle bir eser hazırlamakla
hem kendi dönemi için Türklerin hayat tarzını ortaya koymuş hem de Türk dili
nin o günkü durumunu ve Türk dil birliği için görüşlerini de ifade ederek bu yol
da önemli adım lar atmıştır.7
Türkler, Anadolu'ya girmelerinden sonra, bir süre, b urada hazır b uldukları
Arapça ve Farsçayı kullanmışlardır. Bu durum ise, devletle milletin birbirlerini
anlayamaması gibi bir sonuca götürmüştür. Bu olumsuz gidişi yerinde tespit
eden Karaı:İıanoğlu Mehmet Bey, 1277'de şu meşhur fermanını yayımlamıştır:
"Bu günden sonra, divanda, bargahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil
kullaııılmayacaktıı:" 8
Dilimize önem verilmemesinden yakınan Aşık Paşa ise, bu duygularını şöyle dile getirmiştir :
"Türk diline kimsene bakmaz idi
Türklere hergiz gönül akmaz idi
Türk dahi bilmez idi ol dilleri
İnce yalı ol ulu ınenzilleri" 9

Türkçenin Farsçadan aşağı kalmadığı gibi, kendine has pek çok güzelliği ve
inceliği bulunduğunu örneklerle ortaya koyan Ali Şir Nevayı de Türkçemizin
birliği ve zenginliğini konusundaki önemli kilometre taşlarından birisidir. Ali Şir
Nevayı, ana dilini (Türkçeyi), yolu dikenler ve taşlarla dolu denizin dibindeki in
cilere benzetir.1 0
7.
8.

Atalay, Besim, Divaııii Lııgaı-iı Türk Tercümesi /-il, Ankara 1 940, IIl, Ankara 1 94 1 ; Ülkütaşır, M. Şakir,
,_
Biiyiik Türk Dilcisi Kôşgarlı Malımııı, TDK Yay., 2. baskı, Ankara 1 972.
Önder, Me hmet, "Karaıııa110,�ulları'11111 Tiirk Diliııe Ferıııa11111daki Gerçekler" . Uluslar Aras; Türk Dili

Kongresi 1 988, Ankara, 1 996, s. 333.
9. Levend, Agah S ı rrı. Tiirk Dilinde Gelişme ı•e Sadeleşme Evreleri, TDK Yay., Ank. 1 972, s. 8.
10. Barutçu, Sema, Mıılıakemeıii'/-Lııgateyıı. TDK Yay., Ankara, 1 996.
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Ali Şır Nevayı, dilin millet hayatındaki rolünil çok iyi kavramış ve bu yön
de eserler veımiş, ileri görüşlü bir düşünce adamıdır. Lisanü't-Tayr adlı eserinde
geçen bir beytinde Türkçe yazmak suretiyle Türk milletini yekvücut haline ge
tirdiğini şöyle dile getirir:
"Türk nazmıda çü men tartıb alem,
Eyledim hu memleketni yekkalenı" . 1 1

Kronolojik olarak baktığımızda, dilimizin sadeliğini ve gelişmesini savunan
diğer bir hareket de "Türkı-i basit" akımıdır. Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi
ve Edirneli Nazmı 15- 1 6. yüzyılda Türkçeleşme yönünde epeyce gayret etmiş
lerse de pek başarılı olamamışlardır. 1 2
Türk dili birliği konusunda en şuurlu ve başarılı hareket, hiç şüphesiz, İsma
il Gaspıralı'ya aittir. Gaspıralı, Türk dünyasının "Dilde, işte, fikirde birlik" şi
arıyla bütünleşebileceğini savunmuş ve bu yolda özellikle ortak dili ön planda
tutmuştur. Y ıllarca, büyük sıkıntılar içerisinde çıkardığı Tercüman gazetesiyle bu
düşüncesini gerçekleştirmiştir. Gaspıralı İsmail 'in bu düşünceleri, Türk dünyası
nın birleşmesi ve dil birliğinin sağlanması yolunda çok büyük roller üstlenmiş
tir. Çok güç şartlar altında çıkardığı Tercüman gazetesi yıllarca Türk dünyası
nın değişik bölgelerinde okunmuş, böylelikle de Gaspıralı İsmail'in hayal ve ar
zu ettiği "Dilde, işte, fikirde birlik" yolunda Türk dünyasında büyük adımlar
atılmıştır.13
Türk dil birliğinin sağlanmasında önemli isimlerden birisi de Azerbaycanlı
alim Mirza Fethali Ahundzade 'dir. Ahundzade, 1857'den başlayarak özellikle
alfabe konusunda birliğe götürecek çalışmalar yapmıştır.14 Yine, Azerbaycan'dan
Hüseyinzade Ali Bey ve Hüseyin Cavid'in bu yönde önemli katkıları olmuştur.
Osmanlı Türkçesi gibi ağır bir dönemden sonra, dilde millıleşme ve sade
leşme ile Türkiye Türkçesinin temellerinin atılmasında Ömer Seyfeddin ve
Ziya Gökalp'in önemli katkıları olmuştur. Ömer Seyfeddin ve arkadaşlarınca
Selanik'te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisinde ortaya konan "Yeni
1 1.
12.
1 3.
1 4.

Levend, Agah Sırrı, Ali Şir Nevaf, /Vcilt,. TDK Yay. Ank. 1 968. S. 1 82.
Levend, A.S .. Tiirk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Eı•releri, 76.s.
Saray, Mehmet, Tiirk Diinyas111da Dil ı•e Kiiltiir Birli,� i. İst. 1 993.
Şimşir, Bilal, N., Azerbaycan' da Türk Alfabesi Tarihçe, TDK. Yay., Ank. 1 99 1 .
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Lisan Hareketi" dilimiz açısından Ônemli kilometre taşlarırdan birisidir. 15 Ziya
Gökalp'in Türkçülüğün Esasları adlı eserindeki "Dilde Türkçülük" bölümünde
ki 11 maddelik ilkeler de bu açıdan önem taşımaktadır. 16
Cumhuriyet sonrasında Türkiye'de dil meselelerine dikkatleri çeken diğer
önemli bir isim de Sadri Maksudı Arsal'dır. �adri Maksudı, Türk Dili İçin adlı
eserini 1930 yılında yayımlar ve dille ilgili görüşlerini ortaya koyar. Aslen Ka
zanlı bir Türk olan Sadri Maksudı, hem İdil-Ural Türklüğünü hem Türkistan
Türklüğünü hem de Türkiye Türklüğünü yakından tanımaktaydı. Bu sebeple bü
tün Türk dünyasının aslında tek bir Türk dilini kullandığını ortaya koymuş ve
Türk edebı dilinin oluşturulmasını istemiştir. Düşünceleriyle Atatürk üzerinde de
etkili olan Sadri Maksudı, Türkiye'de düşünce olarak dil birliğinin temellerini
atanlardan birisidir. 17
Türk dil birliğinin önemli basamaklarından birisi de 1926'da başlayıp
· 1940'a kadar devam eden Latin alfabesi dönemidir. Bu yıllar arasında, özellikle
. eski Sovyet Birliği'ndeki Türk boylarının büyük bir kısmı Latin alfabesinin ka
bul etmesiyle dil ve yazı birliği yönünde çok önemli bir fırsat yakalamış oldu.
Ne yazık ki bu dönem pek fazla sürmemiş ve eski Sovyetler Birliği'ndeki Türk
ler, farklı farklı Kiril harfleri kabul etmek zorunda kalmışlardır.
1920'li yıllarda eski Sovyet Birliği'ndeki Türk boylarından bazılarının ka
demeli ölarak Latin alfabesine geçmeleri, kendi aralarında yazı ve dil birliği
oluşturulması amacına yönelikti. Bu karar 1926'da Bakü'de toplanan 1. Türko
Jogiya Kongresi'nde alınmıştı. Hatta, bu kongrede bütün Türklerin Latin alfabe
sini kullanmalarının doğru olacağını söyleyen meşhur Türkolog Aleksandr N.
Samoyloviç bu yüzden Stalin tarafından 1936'da Sibirya'ya sürülmüştür. 18 Ata
türk, 1 928'de Türkiye'de Latin harflerine geçerken biraz da Türk dünyası arasın
da yazı birliği amacını güdüyordu. 19
0

1928'de Türkiye'de Latin harfli Türk alfabesi kabul edildiğinde diğer bazı
Türk boy !arı da Latin alfabesini kullanmaktaydı. Türkiye'n fn Latin alfabesini
1 5. Öksüz, Yusuf Ziya, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Harekeli. TDK Yay., Ankara, 1 995.
' -:;
1 6. Gökalp, Ziya, Tiirkçiiliiğiin Esasları. Kadro Yay., İstanbul, 1 977.
17. Ercilasun, Ahmet Bican, a.g.e.. 237.s.
1 8. Eren, Hasan, "Dilde Birlik, Yazıda Birlik" . Dil ve Alfabe Üzerine Görüşler, TDK Yay., Ankara, 1 99 1 .
1 9. Eren, Hasan, a.g.e., s . 8.
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kabul etmesinin bir sebebi de uzakta kaldığımız kardeşlerimizle aramızdaki per
deyi kaldırmak ve bütün Türklerin birbirini kolayca okumalarını sağlamaktı. An
cak, ne yazık ki daha 1920'li yıllarda, aslen Papaz olan İlminski'nin fikirleri
doğrultusunda eski Sovyetler Birliği içindeki Türkler ve diğer milletler birbirle
rini anlamayacak şekilde düzenlenmiş alfabelerle yazmaya mecbur edildiler.
Böylece aramıza demirden bir perde konulmuş oldu. Bundan .,;onra ise, çeşitli
yollarla Rusça iyi bir hayat sürmenin tek yolu haline getirilmiş. Dil vasıtasıyla
yapılan bu yıldırma hareketi ne yazık ki bazı kişiler üzerinde etkili olmuş, bu de
ğişiklik bazılarının hayat tarzına ve düşünce mekanizmasına işlemiştir.
Eski Sovyetler Birliği'ndeki Türk boylarının Latin alfabesini kullandıkları
dönem pek uzun sürmemiştir. Sosyalist rejimin geleceği için tehlikeli görülen ve
Türk dünyasında yakınlaşmayı hızlandıran bu süreç 1940'lı yılların hemen baş
larında durdurulmuştur.
Sovyet sisteminin baskıları yüzünden dil ve yazı birliği meselesi, uzun yıl
lar gündeme gelememiştir. Ancak, 1980'li yıllarda ana dili meselesi tekrar Türk
dünyasında ele alınmaya başlanmıştır. Ana dili edebiyata daha fazla konu olmuş
ve bu konuda tartışmalar yapılmıştır. Özellikle, Özbekistanlı, Kazakistanlı ve
Kırgız aydınlar arasında bu konu ciddı anlamda tartışmaya açılmıştır.20
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra yazı ve
dil birliği konusunda atılmış en somut adım, kanaatimizce, 1 992 yılında İstan
bul'da Marmara Üniversitesince düzenlenen "Alfabe Sempozyumu'dur. Burada
kabul edilen 35 harfli ortak alfabe artık pek çok Türk devlet ve topluluğunda uy
gulamaya konmuştur. Bu 35 harfli çerçeve alfabeyi, değişik topluluklar kendi
lehçelerinin özelliklerine göre düzenlemişlerdir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti yanında Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi Türk dev
letleri ile Gagavuzlar, Kırım Tatarları gibi Türk toplulukları Latin alfabesine bel
li oranlarda geçmişlerdir. Hatta bazılarında hem okullarda öğretilmekte hem de
basın yayında kullanılmaktadır. Henüz Latin alfabesine geçmemiş olan Türk
devlet ve topluluklarında ise bu yönde gayretler sürmektedir.
Türk devletlerinin kendi dillerinin devlet dili olarak kabul edilmesi, ba
ğımsızlıklarının kazanılması yolunda atılmış en önemli adımlardır. Kanaatimiz20. Koçar, Çağatay, Türkistan ile İlgili Makaleler, Kültür Bak., Ank. 1 99 1 .
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ce bugün için Türk dünyasının en önemli meselesi, "ortak iletişim dili" dir. Bu
nun gerçek leşmesi şart, fakat zamanı, zemini ve şekli konusunda şimdiden bir
şey söylemek zordur. Öncelikle karşılıklı olarak lehçeler öğrenilmelidir. Zaman
içinde ortak Türkçe kendiliğinden oluşacaktır. Bunun için yapay zorlamalar ye
rine karşılık lı ilişkilerin güçlendirilmesi, edebı eser değişiminin hızlandırılması,
sanatsal faaliyetlere ağırlık verilmesi gibi destekleyici unsurlardan yararlanılabi
lir.
Dünyada dilini kaybettiği için bağımsızlığını kaybeden pek çok millet var
dır. Avrupa'da 'sömürgecilik' konusunda uzman olanlar, sömürgecilik için ken
di ana dillerini kabul ettirmeyi birinci sıraya koymuşlardır. Sömürgeci devletler,
dilin her işin anahtarı olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bu hususta Napolyon ' un
"Kelimelerin girebildiği yerde silah patlamaya lüzum yoktur" şeklinde meşhur
bir sözü vard ır.
Son yıllarda ise "Ortak Türkçe, Ortak dil" meselesi daha çok konuşulmaya
başlanmıştır. Azerbaycan' da bu yönde çalışmalar hızlanmıştır. Özellikle Agamu
sa Ahundov ve Nizamı Hudiyev 'in bilimsel çalışmaları dikkate değerdir. B u
yöndeki çalışmaların belki de en önemlisi Özbekistan'd a yapılmıştır. Öte yandan
ortak bir iletişim dili olarak Türkçenin kullanılması yönünde Türkiye, Azerbay
can, Özbekistan vb. ülkelerde çalışmalar da sürdürülmektedir.
Bu konuda Özbekistan'da "Orta Türk Tilini Yaratış Muammaları" (Or
tak Türkçeyi Oluşturma Meseleleri) adlı bir sempozyum düzenlenmiştir. 23-25
Haziran 1 993 tarihleri arasında Taşkent'teki Özbekistan Medeniyet Camgarma
sı (Özbekistan Kültür Vakfı) tarafından gerçekleştirilen sempozyumu Doç.Dr.
Bahtiyar Kerimov, Memedali Mahmudov (Evril Turan) ile Türk Medeniyet Mer
kezi 'nin başkanı Ömer Salman desteklemişlerdir.
Sempozyuma Özbekistanlı bilim adamlarının yanı sıra, Kazak, Kırgız, Ga
gavuz, Azerbaycan ve Türkiyeli bilim adamları da katılmış ve ortak dille ilgili
görüşlerini belirtmişlerdir. Sempozyumda bildiri sunan Özbekistanlı akademis
yen Prof. Dr. K. H. Hanazarov 'un soyadlardaki Rusça "ov, ova, ovna, yev, ye
va" eklerinin atılmasını ve en önemlisi Özbekistan'ın adının "Türkistan" şeklin
de değiştirilmesini teklif etmiştir. Bu verimli sempozyumun tebliğ özetleri kitap
halinde yayımlanmıştır. "Ortatürk Tilini Yaratiş Muammaları " (Özbekistan
Kültür Vakfı, Bahtiyar Kerimov, Şaahmet Mutalov, Ertuğrul Yam an, Taşkent
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1 993). "Orta Türk Tili" adını taşıyan kitapçık tarafımızdan Türkiye Türkçesine
aktarılarak yayımlanmıştır.21
Ortak Türkçe konusunda bilinçli ve bilimsel çalışmalar yürüten Özbekistan
lı bilim adamı Doç. Dr. Bahtiyar Kerimov, bu konudaki görüşlerini kitapçık ha
line getirmiştir. Kerimov'un bu konuyla ilgili çalışmalarını ve görüşlerini önem
li bulduğumuz için kitapçığından bazı alıntılar yapacağız: "Bugünlerde, eski
Sovyetler Birliği içindeki cumhuriyetlerin önemli bir kısmım oluşturan Türkleı�
belli oranda yakınlaşma gayreti içindeler. Bu hareket, Orta Asya Cumhuriyetle
ri, Kazakistan ve Azerbaycan' da özellikle sezilecek derecede yakınlaşma, ekono
nıileriııi birbirine göre düzenleme, tek bir ekonomikfon kurma, tek bir haberleş
me ağını oluşturma şeklinde kendini göstermektedir... Ortak ekonomik birlik ve
iletişim ağı, ortak bir dil olması111 gerektirir...
Yüzyıllardır Türk dili tek bir kol hôlinde devam edegelmiştir. Tek bir dil olan
Türkçe, ortaçağda ağızlara bölünmüş olsa da ancak yirminci yüzyılda bağımsız
diller derecesindekifarklılıklar meydana gelmiştir. Bu bölünme cereyan111da yir
minci asrın ilk çeyreğinde canlanan Türk dünyasının birlik hareketi, Stalinist
baskılar sonucunda darmadağın edilmiştir. Tek bir dil oluşturma yönündeki gay
retler durdurulmuştur...
Türk boyları kendi aralarında yakınlaşmaya çaba göstermeleri sonucunda
bir alfabeye geçseler iyi olurdu, (ancak) eğer birkaç alfabe kullanılsa, ortak
Türkçe aynı zamanda bu birkaç alfabe ile de oluşturulabiliı: Muhakkak ki ikinci
durumda daha çok ekonomik harcamalar gerekir; ancak, bu, Türk boyları111n
kendi kaderlerini kendilerinin belirlemelerini sağla,� kendi istekleri ile birbirle
rine yakınlaşmalarına hizmet eder...
İşe başlamak için Ortak Türkçe'yi oluşturmak üzere, uluslar arası bir araş
tırma enstitüsünü (merkezini) kurmak amacımıza uygun düşer.
Ortak Türkçe günümüzdeki ve geçmişteki Türkçenin kollarının hepsine ya
kın olacaktır. Bu dil, Türk boyları için kardeşçe ancak tarafsız, hiçbir Türk bo
yuna ayrıcalıklar vermeyecek uluslar arası bir konuşma dili olmalıdır. Aynı şe
kilde o, bütün Türk dünyası için önemli olan fen-teknik alanlarındaki değişim,
edebf ve diğer kültürel değerlerin değişim dili seviyesine sahip olmalıdır.
2 1 . Kerimov, Bahtiyar; Mutalov, Şaahmet, "Orta Türk Tili" ( Aktaran: Dr. Ertuğrul Yanıaıı ) , Bilig· dergisi,
Sayı: 3, Güz 96, 1 90. s.
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Her bir Türk boyunun temsilcileri kendi ana dilini bilmek ve onu kendi yur
dunda kullanmakla berabl ;· ilave olarak kardeş ve yakın ortak Türkçeyi zorlan
madan çabuk ve kolayca öğrenecektir.
Gelecekte Ortak Türkçe her bir Tüı1 lehçesini, dünyanın büyük dillerinin
etkisi ile kendi özelliklerini kaybetmesinden koruyacaktır. Bütün Türk lehçelerinin zenginliğinden faydalanan Ortak Türkçe, her yönü ile gelişmiş olan dünya
dilleri ile boy ölçüşebilen gelişmiş bir dil olarak Türk dünyasının daha da yük
selmesinde yardımcı olacaktır...
Günümüzde yeniden şekillenmekte olan Türk boylarının sadece kendi özgür
iradeleriyle, zorlanmadan, her geçen gün yakınlaşması mümkündür. Çünkü, bi
zim Ortak Türkçeınizi, kültürümüzü, maneviyatımızı, dünyamızı geliştirmek gibi
birçok temel maksadımız ve parlak bir geleceğimiz vardır." 22
Türkiye'de 1990'1ı yılların başlarından itibaren "Ortak Türkçe" konusunda
bilim adamlarının görüşlerini ortaya koydukları gözlenmektedir.
Türkoloji alanındaki derin araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Zeynep Kork
maz bu konudaki önerilerini şöyle dile getiriyor: "1. Ortak bir alfabe hazırlaya
rak ortak bir konuşma ve zengin bir kültür dili oluşturmak. 2 . Türk kültürünü ve
lehçelerini araştırmak. 3. Bu amaçla Türk kültür merkezleri ve Türkçe öğretim
merkezleri açmak. 4. Türkiye' deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
lerini yeniden düzenlemek. 5. TRT aracılığıyla Türkiye Türklerinin ortak kültür
değerlerini tanıtmak. 6. Türkiye dışındaki Türklerin ortak kültür değerlerini ta
nıtmak. 7. Türk dünyası ile ilgili dil ve tarih çalışmaları yapmak. 8. Türk dün
yasıyla ilgili seminer, panel vb. toplantılar düzenlemek 9. Türk dünyasıyla ilgi
li olarak kitap, dergi, broşür, kaset, film vb. hazırlamak, basmak ve yayımla
mak. 10. Türk dünyasıyla ilgili elemanlar yetiştirmek. 11. Başbakanlık bünyesin
de yetkili ve bilimsel bir kurul oluşturmak. 12. Ortak kültür bilincini oluştur
mak... " 23
Türkiye'de Türk dünyası konusunda büyük bir ufuk açan Prof. Dr. Ahmet
B. Ercilasun Türk dünyasının birliği konusunda görüşlerini 'şu şekilde ortaya
koymuştur: " 1 . Alfabe birliğini sağlamak. 2. Bu konuda yayınlar yapmak. 3. Or22. Kerimov. Bahtiyar; Mutalov, Şaahmet, "Orıak Türkçe" ' , (Aktaran: Ertuğrul Yaman}, Bilig dergisi,
Sayı: 3, Güz 1996.
23. Korkmaz, Zeynep, "Orta Asya'daki Yeni Gelişmeler ve Dilcilerimize Düşen Görevler" Dil Dergisi.
Sayı: 5, Mayıs 1 992.
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taklaşmaya ve öğrenmeye gayret etmek. ,4. Türk Dünyası Araştırma Enstitüleri
kurınak." 24 Ercilasun, bu konudaki diğer yazılarında da son derece önemli gör
düğümüz şu temel ilkeleri belirtir: "Ortak bir yazı dili bütün Türk boylarının hür
iradeleriyle verecekleri ortak bir kararla mümkün olacaktır. . . Bu iş çok uzun yıl
lar alacak ve kademeli olarak gerçekleşecektir. İlk kademe yazı dillerinden biri
nin muhtemelen Türkiye Türkçesinin bir "üst dil" olarak benimsenmesidir. . .
İkinci kademede bu "üst dil" , diğer Türk yazı dillerinden unsurlar alarak zen
ginleşecek ve daha çok ortak hale gelecektir. Kanaatime göre, bilhassa büyük
gruplara ait mevcut Türk yazı dilleri ise birer "alt dil" olarak uzun süre devam
edecektir. Ancak bütün bunların "serbest bir ortam" a ve "millf şuur" a bağlı ol
duğunu tekrar hatırlatmakta /ayda vardır. . . " 25
Ortak iletişim dili konusunda bir hayli temkinli davranan Prof. Dr. Emine
Gürsoy Naskali'nin, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde özetlemek mümkün.
dür: "Ortak dil en azından bugün için fantezidir. Esas olan iletişim dilidir. Basit
sohbetler herkesin kendi lehçesinde olabilir. " 26
Ankara Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak çalışan Kırgız Türk
lerinden Razak Saydilkanov, ortak dille ·ilgili görüşlerini özetle şöyle belirtiyor:
"Ortak dil bir ütopyadır. Türk dünyası için Türkiye Türkçesi bir iş dili olabi
lir. " 21
Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder'in, Türk dünyasındaki dil birliği ve Türk
dil birliğini de kapsayacak geniş bir bakış açısıyla ele aldığı bu konudaki öneri
lerini şöyle özetleyebiliriz: "1 . Her şeyden önce dilde birlik sağlanmalıdır. 2 .
Alfabe birliğine gidilmelidir. 3 . İmlada birlik sağlanmalıdır. 4. Türk dünyasında
terim birliği oluşturulmalıdır. 5. Yabancı kelimeler atılmalıdır. 6. Türkçenin söz
varlığını ortaya çıkaracak Büyük Türkçe Sözlük hazırlanmalıdır. 7. Ortak şekil
ve ses birlikleri tespit edilmelidir. 8. Eğitim ve öğretim birliğine gidilmelidir. "28
24. Ercilasun, A. Bican, "Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesi Amacı İçin, VI. Millı Eğitiin Sempozyu
mu", Türk Yurdu Neş., Ankara, 1 993.
25. Ercilasun, A. Bican, "Türk Dünyasının Dil Birliği Meselesi", Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Akçağ
Yay., İlaveli ikinci baskı, Ankara, 1 997, s. 1 70- 1 7 1 .
26. Naskali, Gürsoy, Emine, "Türk Dünyası ve Ortak Dil" Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 1 5, Mayıs-Haziran
1 997.
27. Saydilkanov, Razak, "Ortok Til Maselesinen ulam tuulgan oylor" Dil Dergisi Tiirkaloji Özel Sayısı, Sa
yı: 1 5, Ocak 1 994. s. 56.
28. Barutçu, Sema, "Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesi Amacı İçin, VI. Mim Eğitim Sempozyumu,
Tiirk Yurdu Neş., Ankara, 1 993. s. 49-52.
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Bütün bunların dışında Türk dil birliği konusunda görüşlerini beyan eden
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu 29 ve Yard. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ-'0'ın öneri
leri de dikkate değerdir.
Ortak Tü rkçenin Ölçütleri ve Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar
Dünyanın en eski ve en çok konuşulan dillerinden birisi olan Türkçe, ne ya
zık ki, bugüne kadar diğer diller arasında hak ettiği gerçek yeri alamamıştır. He
men her dönemde bir başka yabancı dilin tesiri altında kalmış, kendi gerçek gü- ·
cünü yeterince gösterememiştir. Bugün ise, yepyeni ve taptaze bir imkanlar dün
yasıyla karşı karşıya kalınmıştır. Ancak, nadiren karşımıza çıkabilecek böylesi
bir fırsatı çok iyi değerlendimıek mecburiyetindeyiz.
Ortaya çıkan yeni şartlar, adeta dünya Türklüğünü "Dilde, fikirde, işte" ve
daha pek çok sahada birlik olmaya zorlamaktadır. Bu birliğin temel şartı ise, bir
birimizi her yönüyle anlayabilmektir. O sebeple bütün Türklerin aynı dille anla
şabilmeleri (elbetteki Türkçeyle) şarttır. Bu düşünceden hareketle "Ortak Türk
çe, ortak bir iletişim dili" artık bir zarurettir. Ortaya çıkan şartlar bu düşünceyi
gerçekleştirmeye zorlamaktadır. Aynı kökten çıkmalarına rağmen, yapay olarak
birbirinden uzaklaştırılan Türk lehçelerinin her birine "dil" adı verilmiş ve müm
kün olduğunca ayrı alfabelerde yazdırılmaya çalışılmıştır.
Açıklığa kavuşturulması gereken hususların başında da "Ortak Türkçe" te
rimi gelmektedir. Bu terimden neyi anlamak gerekir? Ortak bir anlaşma aracını
.
ifade etmek üzere, bilim ad amlarınca "Ortak Türkçe, ortak dil, ortak alfabe, or
tak yazı, alfabe birliği, dil birliği, yazı dili, edebf dil, konuşma dili, iş dili, ileti
şim dili" gibi çok sayıda farklı terim kullanılmaktadır. Kanaatimizce, düşünü
len ve arzu edilen ortak anlaşma d il i için en uygun terim iletişim dili terim idir.
Bizce, bu terim dar ve geniş anlamlarıyla iki ayrı düşünceyi ifade etmektedir.
Dar anlamıyla belirli şartlar dairesinde, özel çalışmalar sonucunda oluşabilecek
ortak iletişim dili; geniş anlamıyla ise, Türk lehçelerinin zaman içinde tamamen
kendi doğal gelişimi sonucunda tek bir şekle dönüşmesidir.
29. Sinano§.lu, Oktay, "Türkiyeden Türk Dünyasına Türkçenin Geleceği" Yeııi Tiirkiye Dergisi, Sayı: 1 5,
Mayıs-Haziran 1997.
30. Gökda §.. Bilgehan Atsız, 'Türk Dünyasında İleıişim Dili Meselesi" Yeııi Tiirkiye Dergisi. Sayı: 1 5,
Mayıs_'H aziran 1 997.
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Ortak iletişim dili nasıl oluşturulacaktır? Bina kurar gibi malzemeyi ele alıp
yeni bir dil elbette oluşturulamaz. Çünkü, böyle bir çalışma ancak yeni bir "es
peranto" olabilir. Doğal olarak bu çalışmaların temelinde öncelikli bir şekilde bi
limsel araştırmalar yer alacaktır. Lehçeler arasında yapılacak karşılaştırmalı söz
lük, gramer ve benzeri çalışmalar "Ortak iletişim dili" için zemin olmalıdır.
"Ortak iletişim dili" gerçekleştirildikten sonra, zaman içinde ortak Türkçe zaten
kendiliğinden oluşacaktır.
Ortak iletişim dili için belirli kalıplardan kaçınmak gerekir. Böyle bir ortak
lığın şöyle veya böyle oluşacağını söylemek kehanet olmasa gerektir. Ne var ki
bunun "Nerede, ne zaman ve nasıl" gerçekleşeceğini bildirmek veya bu konuda
kendimizi şartlandırmak doğru değildir.
Ortak iletişim dilinin oluşturulabilmesi için lehçe fanatikliğine de düşme
mek gerekir. Bütün lehçelerin aynı kökten çıktığı gerçeğinden hareketle tekrar
birliğe gitme yönünde gayret gösterilmelidir. Lehçeler arasındaki yersiz tartış
malara meydan verilmemelidir.
Ortak iletişim dili elbette ki bugünkü lehçelerden yalnızca birisinin üstüne
bina edilemez. Dolayısıyla birtakım ortaklıkları yakalayabilmek için biraz daha
eski dönemlere gidilebilir. Mevcut lehçelerdeki ortaklıklar, gün ışığına çıkarıl
malı, farklılıklar ise düzene sokulmalıdır.
Ortak iletişim dili oluşturulduğunda ne gibi faydalar sağlayabilir? Bunları
aşağıdaki gibi maddeleştirmek mümkündür:
1. Her şeyden önce bütün dünya Türklüğü birbirini rahatlıkla anlayabilecek
tir. Bu ise, her yönüyle birleşmenin kestirme yoludur.
2. Bu Ortak Türkçeyle müşterek radyo, televizyon yayınları ve her türlü ki
tap, gazete, dergi yayımı rahatlıkla gerçekleştirilecektir.
3. Dilin sağlayacağı imkanlarla birleşen Türk dünyası yeryüzündeki gerçek
yerine alacak, tekrar eski şanına kavuşabilecektir.
4- Önceki maddelerle bağlantılı olarak Türkçe Birleşmiş Milletler Teşkilatı,
AGİK gibi milletler arası teşkilatlarda konuşma dili olarak kabul edilecektir.
5. Diğer çok önemli bir faydası da Ortak iletişim dili yoluyla Türk Birliği
kültürel planda daha kısa sürede sağlanabilecektir.
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Dil ve Yazı Birliğiyle İlgili Önerilerimiz

ı . Dil ve yazı her türlü ilişkinin, iş birliğinin anahtarı olduğu için, öncelik

le, bu konunun önemi başta Türk kamuoyu olmak üzere bütün Türk dünyasına
anlatılmalı dır.
2. Kamuoyunu bilinçlendirmeye paralel olarak Türk dünyasında sanat iliş
kilerinin mutlak a güçlendirilmesi gerekir. Sinema, tiyatro, edebiyat, halk oyun
ları, sergiler vb. sanat faaliyetleri kitlelerin kaynaşması ve ortak dilin oluşturul
ması için gerekli zemini hazırlayacaktır. Biz, özellikle bu maddeye işlerlik ka
zandırılmasını zarurı görmekteyiz.

3. Halka yönelik faaliyetler yanında, özelli�le eski Sovyetlerden ayrılmış
olan Türk devlet ve toplulukları dikkate alınarak devlet adamları arasında daha
sıkı ve sıcak i lişkiler kurulmasının yolları aranmalıdır. Söz konusu sistemlerde
devlet başkanları, kamuoyu üzerinde son derece etkilidir. Dil ve yazı b irliği için
bu hususun dikkate alınması şarttır.

Türkiye' de Türk dünyasıyla ilgili çalışmalar ne pahasına olursa olsun, ihmal
edilmeden sürdürülmelidir. Çünkü, bu konu, Türkiye'nin geleceğiyle yakından

ilgilidir.

4. Türk dünyasında dil birliğinin sağlanmasında, kanaatimizce en büyük en
gel, farklı alfabelerdir. Bu bakımdan alfabe ile ilgili çalışmaların tekrar gözden
geçirilmesinde yarar vardır.
5. Dil ve yazı birliğinin sağlanmasında en büyük görev Türkiye'ye düşmek
tedir. Türkiye kendi içinde bu alanda çalışan kurumlarla iş birliği yaparak bütün
Türk dünyasına yönelik hedefler ortaya koymalıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek
için, diğer Türk devlet ve topluluklarla istişare edilen projelerin hazırlanması ve
tartışıldıktan sonra uygulamaya konması gerekir.

6. Türkiye dışında dil ve yazı birliği için çalışan kurum ve kişilere mutlaka
destek olunmalıdır. Dipnotlarda gösterdiğim iz Azerbaycan ve Özbekistan ' daki
çalışmaların Türkiye tarafından değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
7. Ortak iletişim dilinin oluşması ya da oluşturulması için Türkiy��de mut
laka özel bir komisyona ihtiyaç vardır. Türk dünyasıyla ilgili bilim adam_Iarından
teşekkül edecek bu komisyonun mevcut çalışmaları dikkate alıp y�ni projeler
üretmesi istenmelidir.
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8. Ortak dil (Ortak Türkçe), elbette ki Esperanto gibi yapma bir dil olmaya
caktır. Bütün Türkler, bir yandan kendi lehçelerini kullanmaya devam ederken
öte yandan ortak ilişki ve iş birliğinin artması sonucu, kendiliğinden bir ortak dil
oluşacaktır. Bunun için uzun zamana ihtiyaç vardır.
9. Daha kısa vadeli ve yalnızca aydın tabakaya yönelik olmak üzere çok iş
lenmiş lehçelerin ortak ögelerinden oluşan lehçeler üstü bir anlaşma dili de 7.
maddede teklif edilen komisyonca uyarlanabilir. Bu dil geçici olacaktır ve asla
yapay unsurlara dayanmayacaktır. Yalnızca mevcutların birleştirilmesinden iba
ret olacaktır.
1 O. B'u maddeleri çok daha uzatmak mümkündür. Yukarıdaki bu işlemler ba
samak basamak yürümelidir. Bu anlamda diğer bir önemli girişim de farklı leh
çeler halinde konuşulsa da Türkçenin uluslar arası kuruluşlarda resmi dil olma
sı için ortak hareket etmenin yolları aranmalıdır.
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GASPIRALI İSMAİL BEYİN İSLAMCILIK İDEOLOJİSİ
MEHMET TEMİZKAN

Gaspıralı İsmail Bey, Ti.irk dünyasının son dönemde yetiştirdiği en büyük
idealistlerinden ve fikir adamlarından biridir. Hayatı boyunca Türk ve Müslü
man unsurların uyanması, birleşmesi, cehaletten kurtularak medenıleşmesi, her
bakımdan ilerlemesi ve böylece esaretten, mahkumiyetten kurtulması uğrunda
olağanüstü bir güçle çalışmıştır. Fikirleri, Osmanlı İmparatorluğunun merkezi
olan İstanbul'daki aydınlar tarafından da takip edilmiştir. Fırsat buldukça İstan
bul'a gelmiş, buradaki aydınlarla ve bazı devlet adamlarıyla fikir alışverişinde
de bulunmuştur. XIX. yüzyılda Rusya Türklerinin Batı kültürüyle temasları Rus
kaynaklarıyla değil, Tanzirnat'tan sonraki Osmanlı edebiyatı yoluyla olduğu'
için İstanbul 'da taıtışılan fikir akımlarından etkilendiğini ve Türk Yurdu Cemi
yeti ve dergisi üzerindeki büyük etkisi 2 sebebiyle de bu akımları etkilediğini söy
lemek, her halde yanlış olmayacaktır.
Gaspıralı İsmail Bey �zerine yapılmış olan çalışmalarda, onun Türkçülüğü,
dil birliği ideali ve bu idealini gerçekleştirmek için yaptığı çalışmalarla eğitim
reformuna ağırlık verildiği görülmektedir. Onun en büyük ideallerinden biri, bü
tün Türk dünyasının anlayabileceği bir "edebı Türkçe" ortaya koymaktı. O, bu
"edebıTürkçe"yi bulmuş, bu Türkçeyi kullanarak yayımladığı "Tercüman" ga
zetesi bütün Türk illerinde okunmuş ve anlaşılmıştır. Ziya Gökalp'in "Tercüman
gazetesini şimal Türkleri olduğ1;1 kadar şark Türkleri ile garp Türkleri de anlar
dı. Büti,in Türklerin aym lisanda birleşmelerinin kabil olduğuna bu gazetenin vü
cudu canlı bÔ· delildir. " 3 şeklindeki değerlendirmesi, Gaspıralı İsmail Beyin "dil
birliği"ni sağlama yolunda elde ettiği başarının bir ifadesidir. Onun büyük başa
rı kazandığı alanlardan biri de "eğitim reformu" olmuştur. "Usul-i cedid" adını

1.
2.
3.

Abdülkadir İnan, Makaleler \'e İııcelcıııeler. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1 987, 2 . Baskı, C . 1 ,
s . 1 89.
Hakan Kırımlı, "Gaspıralı, İsmail Bey", Türkiye Diyaııer Valfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul 1 996, C. 13,
s. 392-395.
Ziya Gökalp, Tiirkçiilii.�iiıı Esasları. Serdengeçti Neşriyat, İstanbul 1 950, 3 . Baskı, s. 10.
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verdiği metotla, öğrencilere kırk günde Türkçe okuma-yazma öğretmeyi başar
mıştır. Ölüm yılı olan 19 1 4'e kadar, bu okulların sayısının beş bine ulaşmış ol
ması\ eğitim alanındaki reformunun ne kadar kabul edilip yaygınlaştığın ı gös
termektedir.
Gaspıralı İsmail Beyin Türkçülüğü, dil birliği ve eğitim reformu alanların
daki başarısı, başka alanlardaki fikirlerinin adeta gölgede kalmasına sebep ol
muştur. Gölgede kalan yönlerinden biri de, onun "İslamcılık" anlayışıdır. Maka
leleri, bazı eserleri ve faaliyetleri incelendiği zaman, Gaspıralı İsmail Beyin kuv
vetli bir "İslamcılık" ideolojisinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Ziya Gökalp
gibi, "İsmail Beyin Türkçülüğü de İslamcılığıyla daima yan yana yürümüş ve
birbirini tamamlamıştır."5 Ancak, bu ideolojinin siyası bir tarafı bulunmamakta
dır. Türkçülük ve İslamcılık, birbirine zıt iki kavram değildir; dolayısıyla birinin
diğerine zarar vermesi gibi bir durum da söz konusu olamaz. Her ideoloji, orta
ya atıldığı zamanın ve şartların ürünüdür. Türkçülük ve İslamcılık ideolojilerinin
tartışıldığı dönem, "İslam hükumetlerinin idaresi alt ında gayrimüslim kavimle
rin kalmadığı", buna karşılık "Müslüman kavimlerin ekserisinin mahkumiyet ve
esaret halinde olduğu"6 bir devirdir. "Milliyet fikri, mahkum bir kavmin mahku
miyetten kurtulması için kullanılan bir silahtır."7 Bu itibarla, bu devrin Türkçü
lük ideolojini İslamcılık ideolojisinden; İslamcılık ideolojisini de Türkçülük ide
olojisinden ayrı düşünmek mümkün değildir.
Gaspıralı İsmail Beyin İslamcılık anlayışının veya ideolojisinin çerçevesini
çizmeden önce, Rusya'nın Müslümanlar karşısındaki tavrını -ana hatlarıyla da
olsa- gözden geçirmek gerekmektedir. Çünkü 1 552 yılından beri devam eden
Rus politikası ve özellikle yaşadığı dönemim resmi devlet politikası olan "İl
minskiy Projesi", onun İslamcılık ideolojisinin şekillenmesinde büyük rol oyna
mıştır.
1552 yılında Ruslar, Kazan 'ı ele geçinniş ve Kazan Hanlığı'nın siyası var
lığına son vermişlerdir. Hanlığın siyası varlığına son vermekle de yetinmemişler
4.

Mehmet Saray. Tiirk Diiııyasıııda E,1itim Re}tırııııı ı·e Gaspıralı İsmail Bey. Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü Yayınları. Ankara 1 987. s. 58.
5. Cafer Seydahmet Kırııncr. Gaspıralı İsmail Bey (Hm: Ramazan Bakkal). Avrasya Bir Vakfi: Yayınları,
İstanbul, s. 1 30.
6. Ziya Gökalp, Tiirkleşmek. İshinılaşıııak. Mııasırlaşıııak (Ha:: İhralıinı Kııılıık). Kültür Bakanlığı Yayınla
rı, Ankara 1 976. s. 99.
7. A .g.e .. s. 99.
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ve asimilasyon çalışmalarına başlamışlardır. Kazan'a atadıkları bir papaz vasıta
sıyla, Müslümanları Hristiyanlaştırma pol_itikasını başlatmışlardu-. Bu politika
XVII. yüzyıla kadar devam etmiştir. Çok kısa bir süre için Hristiyanlaştırma po
litikasına ara verilmişse de, Büyük Petro devrinde Müslümanlara uygulanan bas
kı, bütün şiddetiyle tekrar söz konusu olmuştur. 1738 ile 1755 yılları arasındaki
on yedi yıllık zaman zarfında 536 camiden 4 18 tanesi kapatılmıştır. Ayrıca Rus
misyoner papazlarının yönetimindeki özel okullar, din değiştiren çocuklar için
açık tutulmuştur. Hristiyanlığı kabul eden Müslümanlardan vergi de alınmamış
tır. Bu kişilere askerlikten muaf tutulma hakkı da tanınmıştır. Tekrar eski dinle
rine, yani İslam'a dönenler ise, ölümle cezalandırılmıştır.�
Burada, kişileri Müslümanlıktan koparıp Hristiyanlığa geçmeleri için teşvik
etmenin ve hatta zorlamanın, Ruslaştırmanın şartlarından veya basamaklarından
biri olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Nitekim bu politikanın sonucu olarak, üç
yüz-dört yüz bin kişinin Ortodoks olduğu tahmin edilmektedir. Müslüman Tatar
lar, bu gelişmelere bağlı olarak, Ruslara karşı kin ve nefret duyguları taşımaya
başlamışlardır. Bu kin ve nefret, XVIII. yüzyılın ikinci yansında patlak veren
"Pugaçev Halk İsyanı"na aktif olarak katılmalarında rol oynamıştı r.9
Büyük Petro 'dan sonraki kısa süreli İkinci Katerina dönemi, Müslümanla
rın biraz soluklandığı bir zaman dilimi olmuştur. Din değiştirenler, yani Hristi
yanlığa geçenler için açılmış bulunan okullar kapatılmış ve yeni camiler de ya
pılmıştır. Ancak, daha sonra gelen İkinci Aleksandr döneminde, Rusya'nın Müs
lümanlara karşı takip ettiği politika tekrar değişmiş ve Müslümanların sertlikten
uzak, propaganda yoluyla Hristiyanlaştırılmasına çalışı lmıştır. 10
Bu politikanın, başka bir ifadeyle "Hristiyanlaştırma Programı"nın t..:ıneli,
"İlminskiy Projesi"dir. Nikolay İlminskiy ( 1822- 189 1), Türk lehçeleri ve ilahi
yat üzerinde çalışan bir profesördür. Ona göre, Rusya'da yaşayıp da Rus olma
yan unsurları Ruslaştırmanın tek yolu, Rus dilinin ve Hristiyanlığın (özellikle de
Ortodoksluğun) öğretilmesidir. İlminskiy, bu düşüncesini gerçekleştirmek mak
sadıyla, hem projesini Rus hükumetine kabul ettirmek, hem de bir öğretmen ve
Ortodoks papazı olarak Müslüman Türk çocukları arasında çalışmak yolunu seçA. Bennigsen, C. Lemercier-Quelquejay, Srep ' de E:aıı Sesleri (Çel': Ne:ilı U:e/), Selçuk Yayınları,
Ankara I 98 1 , s. I 0- 1 1 .
9. A.g.e. . s. 1 1 .
1 0. A .g.e . . s. 12.
8.

478

Ga.ıpıra/ı İsıııai! Beyin İslômcılık İdeolojisi

miştir.1 1 1863 yılında da din değiştiren Tatar çocukları için, Tatar dilinde eğitim
yapan bir okul meydana getirmiştir. 1 2 İlminskiy, bu faaliyetleriyle hem Türk boy
larının konuşma dillerini birer yazı dili haline getirerek birliği parçalamayı, hem
de Hristiyanlığa geçmeyi cazip hale getirmeyi planlamıştır. Çar İkinci Alek
sandr, devrin Eğitim Bakanı Tolstov'un da aynı yöndeki gayretleri sonucunda,
"İlminskiy Projesi"nin Rus olmayan milletlerin yaşadığı bölgelerde tatbik edil
mesine karar vermiştir. 13 Sadece on dokuzuncu yüzyılda, bu politikaya bağlı ola
rak "Hristiyanlığa geçen Müslüman Tatarların sayısı, yüz binin üzerindedir. Ge
niş Animist kütleler bu rakamın dışındadır.'' 1�
Gaspıralı İsmail Bey, çalışmalarına özetlemeye çalıştığımı� bu atmosferde
başlamıştır. Türk boylarının konuşma dillerinin birer yazı dili, edebı dil haline
getirilmesini sakıncalı bulup buna engel olmak için "dil birliği" fikrini ısrarla sa
vunduğu gibi, tarih boyunca Ruslaştırmanın basamaklarından biri olarak görü
len ve uygulanan Hristiyanlaştırma politikasından da rahatsız olmuş, bunu en
gellemenin yollarını da aramıştır. Onun İslamcılık anlayışının ya da ideolojisinin ·
çerçevesini belirleyebilmek için, eserlerini , kongre çalışmalarını ve eğitim faali
yetlerini bu açıdan gözden geçirmekte fayda vardır.
A. Eserleri
1. Rus İslamı (Russkoe Musulmastvo)
Rus İslônu (Russkoe Musulmastvo), Gaspıralı İsmail Beyin ilk eseridir. Rus
ya Türklerinin benliklerini kaybetmemelerini sağlayan en kuvvetli amilin "İs
lam" olduğuna kanaat getirdiği 15 bu eserinde, Rusya'da çok sayıda Müslümanın
da bulunduğunu ve bu bakımdan Rusya'nın Ortodoks Hristiyan devleti sayılma
sı kadar Müslüman devleti sayılmasının da doğru olacağını ifade etmiştir. 16 Bu
cümlede söz konusu edilen şey, gayet açıktır: Ruslar, Rusya'daki Müslüman var
lığını kabul etmeli ve ona göre davranmalıdır. Gaspıralı 'ya göre, Rusya Müslü
manları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. "Rusya'da yaşayan İslamları
1 1.
1 2.
1 3.
14.
1 S.
1 6.
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Cafer Seydahmeı Kırımcr, a.g.e .. s. 40.
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Ruslaştırarak tek bir Rus milleti meydana getirmek imkanı var mıdır?" 1 1 şeklin
deki sorusu, bir soru olmaktan çok, Müslümanların Ruslaştırılamayacağını hay
kıran bir cümledir. Bu da ancak burada yaşayan Müslümanların uyanmaları ve
birleşip bütünleşerek büyük bir güç haline gelmeleriyle mümkün olacaktır. Bü
tünleşmeyi sağlayacak ortak paydalardan biri de din kardeşliğidir.rn Onun Tercü
man başta olmak üzere hemen hemen bütün yayın faaliyetlerinde, Rusya dahi
lindeki Müslümanların uyanması ve bütünleşmesi, temel endişelerinden biri ol
muştur.
2. Darü'r-Rlihat Müslümanları
Darü' r-Rahat Müslümanları, Gaspıralı İsmail Beyin 1906 yılında yayımla
dığı bir eserin adıdır ve ütopik hikayedir. Bu ütopik hikayede hayalı olaylarla si
yaset ustaca birleştirilmiştir. Hikayenin kahramanı olan Gırnatalı Molla Abbas,
Güney İspanya'da dağlar arasında, kurulmuş gizli bir ideal Müslüman devletin
de yaşamaktadır. Buradaki Müslümanlar, asırlarca kimseye tabi olmadan kendi
ilim ve tekniklerini geliştirebilmişlerdir. Bu hikaye ile, Müslümanlara kalkınmış
milletler seviyesine ulaşabilecekleri mesajı verilmek istenmektedir. 1 9
3. Bu iki eser dışında, Mir' at-ı Cedfd' de Rusya Müslümanları için "hac yo
lu" konusu ele alınmakta20; Russko-Vastoçnoe Mısli' de de "Rusya İmparatorlu
ğu'nun Müslüman tebaasına yönelik muamelesinin, doğu ile olan münasebetle
rinde belirleyici rol oynayacağı" fikri ileri sürülmektedir. 21
Görüldüğü gibi Gaspırah, sadece Rusya dahilindeki Müslümanlara değil,
Rusya dışındaki Müslümanlara da mesajlar vermektedir. Dayanışma ruhunun
Müslümanların kaderini değiştirebileceğini belirtmektedir. Ona göre, Rusya
Müslüman halkına karşı takınacağı tavırda doğu ile olan ilişkilerini; doğuya kar
şı takınacağı tavırda da kendi Müslüman tebaasının tepkisini hesaba katmak zo
runda kalacaktır. Bu da, hem Rusya hem de doğu Müslümanlarının faydasına
olacaktır.
17.
1 8.
1 9.
20.
21.
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Tercüman gazetesinde yayımlanan makalelerin etlcisi yanında, 1883 y ılında
çıkmaya başlayan gazetenin onuncu ve yirminci yıl jübileleri de, Rusya'daki
Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olmuştur. 1893 'teki onuncu yıl jübi
lesinde "Asıl büyük kazanç, Rusya Müslümanlarının edibinin, muharririnin, ule
masının, muallim ve soldatının (asker) bir araya gelebileceğine dair ümit ve he
yecanın doğması, misafirlerin de 'kırk yıllık dost gibi ' kaynaşması olmuştur."22

B. Kongre Faaliyetleri
Gaspıralı İsmail Bey, Müslümanların cehaıetten kurtulması, uyanması ve
bütünleşmesi için yürüttüğü eğitim ve yayın faaliyetleri yanında, çeşitli "Müslü
man Konreleri"nin toplanmasına da öncülük etmiş ve bunların çoğunda başkan
olarak görev yapmıştır. Bu kongreleri, küçükten büyüğe doğru şöyle sıralamak
mümkündür:
J. Birinci Bütün Kırım Müslümanları Kongresi
Kırım Tatar aydınları tarafından, 1905 yılı Nisan ayında Kırım Müslüman
ları adına Rusya Hükumetine verilmek üzere bir müracaat metni hazırlanmıştır.
Bu metinde, Müslümanlara Ruslarla eşit haklar ve hürriyetler verilmesi, Kırım
müftüsünün Kırımlı Müslümanlar tarafından seçilmesi, Kırım'daki vakıf toprak
larının idaresinin Müslümanlara bırakılması ve topraksız Kırım Tatar köylüleri
ne toprak verilmesi gibi talepler yer almıştır. Bu müracaat metni, 1905 yılı[!ın
Ağustos ayında yetkililere sunulmuştur. Müracaat metnini hazırlayan aydınlar
grubunun başını çeken kişi de, metni yetkililere sunan heyete başkanlık eden ki
23
şi de Gaspıralı İsmail Bey olmuştur.
Daha sonra, 3 Aralık 1905 tarihinde Akmescid'de "Birinci Bütün Kırım
Müslümanları Kongresi" toplanmıştır. Bütün Rusya Müslümanları Kongresi'nin
bir alt organı olması öngörülen bu kongre, mahal�ı mesele ve taleplerin günde
me getirildiği bir platforın olma özelliğine de sahiptir. Delegeler, kongre başka
nı olarak İsmail Gaspıralı'yı seçmişlerdir. 24
2. İkinci Bütün Kının Müslümanları Kongresi
İkinci Bütün Kırım Müslümanları Kongresi , yine Gaspıralı İsmail Beyin ön

,,

22. Necip Habıenıitoğlu, Çarlık Kongresinde Tiirk Kongreleri ( / 905- 1 9 1 7). Kırım Dergisi Yayınları, Ankara
1 997. s. 23.
23. Hakan Kırımlı, a.g .e .. s. 22.
24. A .g.e., s. 2 3.
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safta bulunduğu İkinci Bütün Rusya Mi.isli.imanları Kongresi'nde alınan kararla
rın Kırım Tatarları arasında da görüşülebilmesi maksadıyla 7 Mart 1 906 tarihin
de Akmescid'de toplanmıştır. Kongrenin mimarı da her zamanki gibi Gaspıralı
İsmail Bey olmuştur.
3. Birinci Bütün Rusya Müslüman/an Kongresi
1905 yılının başlarında, Rusya'nın pek çok yerinde karışıklıklar ortaya çık
ması üzerine, Çar bazı tavizler vermek zorunda kalmıştır. Otorite boşluğunun
söz konusu olduğu bu ortamda, Gaspıralı İsmail Bey, Sibiryalı Abdürreşid, İdil ' den Yusuf Akçura, Azerbaycan'dan Ali Merdan Topçubaşı gibi aydınlarla iş bir
liği yaparak, Müslümanları hem ayrı ayrı yaşadıkları bölgelerde hem ele birleşik
olarak teşkilatlandırma faaliyetlerine başlamıştır. Bu faaliyetlerin ilki, bütün
Rusya Müslümanlarının temsilcilerinin bir araya getirildiği "Birinci Bütün Rus
ya Müslümanları Kongresi"dir. Resmı izin alınamaması sebebiyle, Nijniy Nov
gorod'daki Oka nehri üzerinde bir vapur gezintisi görüntüsü altında gerçekleşti
rilen kongrede, dört maddeden oluşan bir karar görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Birinci maddede, Rusya Müslümanlarının siyası ve sosyal meselelerinin halle
dilmesi için birleşmek zorunda oldukları belirtilmiştir. 25 Üçüncü maddede ise,
Rusya Müslümanlarının tüm haklarda Ruslarla eşit hale getirilmesi gerektiği be
lirtilmiş ve bunun için de çalışmalar yapılması karan alındığı ifade edilmiştir. 26
Yüz yirmi delegenin katıldığı bu kongrede, bütün Rusya Türklerinin bir "İt
tifak" kurmaları esası kabul edilmekle birlikte, bunun siyasi' bir parti mahiyeti
alıp almayacağı açıklık kazanmamıştır. 27
Rusya Müslümanlarının ilk kongresi ve oldukça önemli kararlarm alınmış
olması dolayısıyla çok büyük bir hamle olan bu kongre, hem İsmail Gaspıralı ta
rafından planlanmış hem de oy birliğiyle başkanlığa seçilmesi neticesinde onun
başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
4. İkinci Bütün Rusya Müslümanları Kongresi
Bu kongre de yine izinsiz olarak 17-23 Ocak 1906 tarihleri arasında Peters
burg'da yapılmıştır. Kongrede, ilk kongrede şekillenen "İttifak"ın "Rusya Mi.is25. Necip Habtenıitoğlu, a.g.e .. s. 54.
26. A .g.e .. s. 55.
27. A .g.e. , s. 55.
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lümanları İttifakı" adını alması kararlaştırılmış ve nizamnamesi de okunarak ka
bul edilmiştir. "Rusya Müslümanları İttifakı"nın programında şu esasların ka
yıtlı olduğu görülmektedir:
a. Bütün dinler, bütün mezhepler hür, kanun karşısında eşittir. Hükumet
kontrolünden muaftır. Her din muhteremdir...
b. Her dinı topluluğun dinleriyle ilgili düzenlemeleri kendi iradelerinde
olup hükumet müdahale edemez.
c. Dinı topluluklar, kendi ruhani liderlerini seçme hakkına sahiptirler.
d. Mescitlerin, mektep ve medreselerin, hayır yurtlarının, türbelerin ve va
kıfların mülkleri, Müslümanların elinde olmahdır. 28
Bu dört maddede dile getirilen haklara, Müslümanlar dışındaki dini toplu
lukların zaten sahip olduğu bilinmektedir. Buradaki ifade, genel olmakla birlik
te, herkesin zaten sahip olduğu haklara Müslümanların da sahip olması talebin
den başka bir şey değildir. İsmail Gaspıralı, bu kararların alındığı "İkinci Bütün
Rusya Müslümanları Kongresi"nin de ön safında bulunan kişiler arasında yer al
mıştır.
5. Üçüncü Bütün Rusya Müslümanları Kongresi
Üçüncü ve son kongre ise 29 Ağustos-3 Eylül 1906 tarihleri arasında, ilk
kongrenin yapıldığı yerde gerçekleştirilmiştir. İlk iki kongrenin izinsiz yapılma
sına karşılık, bu üçüncü kongre izin alınarak yapılmıştır. Bu kongreye Rusya'nın
çeşitli Müslüman bölgelerinden gelen sekiz yüz civarında delege katılmıştır. Bu
da oldukça yüksek bir rakamdır. Kongrede, Duma 'da oluşacak "İttifak-ı Müsli
min"in kuruluşuna resmiyet kazandırılması kararı alınmıştır. Kongre programı
da tamamen İsmail Gaspıralı'nın fikırleri ve idealleri doğrultusunda hazırlan
mıştır. Üçüncü Bütün Rusya Müslümanları Kongresi süresince, Gaspıralı İsma
il Beye olağanüstü sevgi ve saygı gösterilmiş ve o "Milletin Babası" olarak ni
telendirilmiştir. 29
6. Dünya Müslüman/an Kongresi (Toplama Teşebbüsü) '
Gaspıralı İsmail Bey, "Bütün Kırım" ve "Bütün Ru·sya Müslümanları Kong
releri"nden sonra, bir "Dünya Müslümanları Kongresi"nin yapılmasını ' da gerek28. A.g.e. . s. 64'ten sadeleştirilerek özetlenmiştir.
29. Hakan Kırımlı, a.g.e., s. 25-26.
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li görmüştür. Böyle bir kongrenin toplanması için teşebbüste de bulunmuştur. Bu
teşebbüsü, onun en dikkat çekici projesi olarak kabul edenler de vardır. 30 Eylül
1 907'de Tercüman'da yayımladığı bir makalesinde "İslam aleminin her yerinde,
Müslümanların başka dinlere mensup komşularından her bakımdan daha geri bir
durumda bulunduklarını" söyledikten sonra, "meselelerin mahalli seviyede tar
tışılmaya başlandığını, ancak bunun yeterli olmadığını, İslam aleminin farklı
bölgelerinden gelecek temsilcilerle tartışılması gerektiğini" belirtmiştir. Bu bü
yük "Dünya Müslümanları Kongresi"nin, pek çok haklı gerekçeye dayanarak
Kahire'de toplanmasının uygun olacağı kanaatindedir.
Geniş �anla uyandıran bu makalesinin yayımlanmasından sonra Kahire'ye
giden Gaspıralı İsmail Bey, Hidiv'de, Mısır 'daki İngiltere ve Rusya temsilcile
riyle de görüşmüş ve onlara bu teşebbüsün siyası bir mahiyetinin bulunmadığı
hususunda garanti vermiştir. 31 Nihayet 1 Kasım 1 907 tarihinde, Kontinental ote
linde bir toplantı yapılması ve İsmail Beyin kongre hakkında bilgi vermesi ka
rarlaştırılmıştır. Gaspıralı, bu tarihte, aralarında gazetecilerin, yazarların, bilim
adamlarının ve diplomatların da bulunduğu beş-altı yüz kişilik bir topluluğun
huzurunda uzunca bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında ısrarla vurguladığı hu
suslar, özet olarak şöyledir:
"Bütün İslam alemi, medenfleşme ve ilerleme yolunda diğer dinlere mensup
milletlerden daha geride bulunmaktadır. Mektepler ve medreseler, harap ve fay
dasız bir durumdadır. Mahallf sanayi tesislerinin çoğu çalışmamaktadır; az çok
çalışanlar da çalışamaz hale gelmek üzeredir. Esnaf kesimi de iflasın eşiğinde
dir. Dünya ticaretindeki payımız oldukça azalmıştır. Deniz ticaretinden haberi
miz dahi bulunmamaktadır. Üç yüz milyonluk İslam aleminin otuz vapurluk bir
denizcilik şirketiyle, beş milyon sermayesi bulunan bir bankası yoktur.
İslam alemi, atalarından kalan toprağı ekip biçmek dışında fazla bir şey
üretememektedir. Bereketli topraklarının ürünlerini dünya pazarına çıkarıp sat
mayı bile başaramamaktadır. Ayrıca, bu ürünün bir kısmını nakliye bedeli ola
rak yabancı gemicilere vermek zorundadıı: Avrupa ve Amerika kıtasının hiçbir
ülkesinde, Müslüman bir tacir bulunmamaktadır. Buralardaki doğulu tacirler de
Ermeni, Yahudi, Hintli ya da Rum' dur; Müslüman değildir. Mısır' da ticaretle
30. A .g.e., s. 34.
3 1 . A .g.e., s. 34 - 37.
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uğraşan yirmi kadar Hintli arasında hiçbir Müslüman yoktur. Kazan' da ve Ba
kı'/ de her milletten tacir bulunur ama, Müslüman bir tacir bulunmaz. Yabancı
ülkelerde ticaret yapmak şöyle dursun., bütün Müslüman ülkelerin mahallf tica
reti dahi yabancıların elindedir.
İslôm ülkeleri, demir yolu, kanal ve fabrika gibi tesisler yapmak için, ya
bancı mühendislere muhtaç bulunmaktadır. Bundan elli-altmış yıl öncesine ka
dar Müslümanlarla birlikte yaşayan ve Müslüman adetlerine tabi olan Ermeni
leı� Rumlar, Bulgarlar, Yahudiler ve Budistler bizimle aynı seviyede bulundukla
rı halde, bugün hangi vasıtayla ve nasıl bizden ileri gitmişlerdir?
Arap, Türk, Fars ve Hint gibi İslam milletlerinin çeşitli alanlarda yetenek
sahibi oldukları, tarihf olarak sabittir. Dolayısıyla bu milletlerin bugünkü geri
kalmı§lığı , onların yaratılışları ve tabiatlarıyla ilgili olamaz. Dinimiz olan. İslôm
da gelişmeye ve medenfleşmeye asla engel değildir. O , çalışmayı, okumayı ve ze
naat öğrenmeyi emreder...32
Gaspualı İsmail Bey, özetlemeye çalıştığımız bu konuşmasının sonunda,
söz konusu ettiği geri kalmışlığın sebeplerinin ve bundan kurtulma yollarının
tartışılması, bunun için de bütün İslam ülkelerinden temsilcilerin katılacağı bir
kongrenin toplanması gerektiğini belirtmiştir. Kullandığı "Müslüman Kongresi"
ifadesinden de Panislamizm, yani siyası bir birlik anlamı çıkarılmamasını iste
miş; bunun "geri kalmışlık durumuna son vermek, sosyal ve iktisadı gelişmenin
yolunu açmak ve yaşanılan asrın her türlü gelişmesinden, nimetinden hissedar
olmak" şeklinde anlaşılması gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. 33
Bu konuşmanın bitiminde, Dünya İslam Kongresi için bir tertip heyeti se
çilmiş ve çalışmalarına hemen başlamıştır. Ancak, kongre çeşitli sebeplerle ön
ce ertelenmiş, daha sonra da iptal edilmiştir.
İsmail Gaspıralı'nın bu konuşmasının ' üzerinden yüz yıla yakın bir zaman
geçmiştir. Bu süre zarfında Müslüman ülkelerin durumunda fazla bir düzelme
nin olduğu söylenemez. Yüz yıl önce gündeme getirilen hususların hala tartışılı
yor olması, acı bir gerçektir. Eğer, İsmail Gaspualı 'nın ya1;nlması için büyük ça
ba sarfettiği "Dünya Müslümanları Kongresi" toplanabilmiş ve kurtuluş için ba32. Mehmet Saray, a.g.e .. s. 63-66. ve M. Necati Kırııner, a.g.e. , s. 1 33 - J 37'den sadeleştirilerek özetlenmiş
tir.
33. Mehmet Saray, a.g.e., s. 66.
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zı kararlar alınıp uygulanmaya başlanabilmiş olsaydı, İslam dünyası belki de bu
günkü tartışmaları da, buna sebep olan olumsuzlukları da geride bırakmış ola
caktı. Gaspıralı 'nın sadece bir teşebbüsten ibaret kalan bu faaliyeti, onun ne ka
dar geniş bir bakış açısına ve uzak görüşlülüğe sahip bulunduğuna tanıklık et
mektedir.

C. Eğitim Faaliyetleri
Eğitim faaliyetleri, Gaspıralı İsmail Beyin hayatında özel bir yere sahiptir.
Ona göre cehalet, Müslüman milletlerin diğer milletlerden daha geri kalıp asimi
lasyona maruz kalmalarında en önemli faktör olmuştur. Zaten Rusya Müslüman
ları, Kazan Hanlığı'nın ortadan kaldırıldığı 1552 yılından itibaren, Rusların
"Hristiyanlaştırarak asimile etme" ya da "cahil bırakarak sömürme" politikasına
maruz kalmışlardır. 34 Bu planlı cehaletle savaşmak üzere, kendisi "usı1l-i cedid"
adını verdiği yeni bir metot geliştirmiş ve öğrencilere kırk günde Türkçe okuma
yazma öğretmeyi başarmıştır. "Usı1l-i cedid" okullarının sayısı, öldüğü yıl olan
19 14'e kadar beş bine ulaşmıştır. Bu sayı, söz konusu okulların halk tarafından
benimsenme veya kabul edilme derecesi için bir ölçü olarak alınabilir. Bu okul
ların sadece çok kısa bir sürede okuma ve yazma öğreten kurumlar olarak görül
mesi, son derece yanlıştır. Müfredat programlarına bakıldığı zaman, bu okullar
da dil, edebiyat ve tarih gibi millı; dinı bilgiler ve İslam tarihi gibi İslamı yönü
ağır basan derslerin de okutulduğu görülmektedir. Eski mekteplerin beş yıllık bir
eğitimden sonra, öğrencilere ibadetlerini doğru yapabilecek ve bir cümle yaza
bilecek kadar bile bilgi veremediğini35 bir öğretmen olarak gören Gaspırah, bu
sebeple eğitim reformuna mekteplerden başlamıştır. Sıra medreselere de gelmiş
ve Yeni Metot Medreselerde okutulacak dersler arasında hadis, fıkıh, kelam gi
bi dinı ilimlerle İslam tarihi de yer almıştır. 36 "Usı1l-i cedid" okullarının çoğal
masına karşılık, Rus yöneticilerin karşı çıkması ve engellemesi sebebiyle Yeni
Metot Medreselerin sayısı çok sınırlı kalmıştır.
Okutulan derslerle Müslüman gençlerin cahillikten kurtularak uyanmasını
sağlamaya çalışan İsmail Gaspırah, Rusya'da yaşayan Müslüman Türklerin en
yoğun bulunduğu yer olan Türkistan bölgesinde, bu okulları açabilmek için özel
34. Necip Habtemitoğlu, a.g.e., s. 23.
35. Mehmet Saray, a.g.e . . s. 66.
36. A .g.e., s. 52.
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gayret göstermiştir. Söz konusu okulları çoğaltma gayretleri, Rusya'yla da sınır
lı kalmamıştır. Rusya dışında en fazla Müslüman nüfusun bulunduğu ülke, Hin
distan' dır. Bu ülkedeki Müslümanların durumu da Rusya'daki Müslümanlardan
pek farklı değildir. İsmail Gaspıralı Bey, buradaki Müslümanların da uyanmala
rına yardımcı olmak maksadıyla Hindistan ' a gitmiş ve orada da okul açmıştır.
İsmail Gaspıralı Beyin bu çalışmaları, tabiı olarak Rusların dikkatini çek
miştir. Bu çalışmalar, kendi politikalarına zarar vereceği ileri sürülerek engellen
meye çalışılmıştır. Adı daha önce de geçen Nikolay İlminskiy, dostu ve Ortodoks
kilisesi başkanı K. P. Pobedonostsev 'e yazdığı bir mektupta, şu hususların Rus
hükumetine duyurulmasını istemiştir: " . . . Bahçesaray' da 'Tercüman' gazetesini
çıkaran Gaspıralı İsmail Beyin gayeleri şunlardır: 1 - Rus imparatorluğunun
Müslüman teb' ası arasında, İslamı esaslardan ayrılmaksızın Avrupaf eğitimi
yaymak ve İslamffikri Avrupaf eğitimle kaynaştırmak; 2- Çok sayıda, karışık ve
değişik dillerde (lehçelerde) konuşan Rusya Müslümanlarını birleştirmek ve pe
kiştirmek; 3- Kendi yayın organlarıyla Osmanlıcayı Türk soyundan gelen bütün
Müslümanların ortak dili yapmak... Tatar aydınlarının Rusya Müslüman Kültür
Merkezleri kurma gayretlerine izin vermemeliyiz. Aksi takdirde Müslümanları
Ruslaştırma politikamızdan hiçbir netice alamayız ... " 37
Rusya Müslümanlarının Ruslaştırılması politikasında özel bir yeri bulunaı_ı
Nikolay İlminskiy ' in bu endişesi, Gaspıralı İsmail Beyin Rusya Müslümanları
nın durumuyla ilgili tespitlerinin ne kadar doğru ve tatbik etmeye çalıştığı mo
delin de ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Onun eğitim faaliyetleri de,
tıpkı yayın ve kongre faaliyetleri gibi Rusya Müslümanlarının cehaletten kurtul
maları, uyanmaları, birleşmeleri ve bu yolla Hristiyanlaşıp Ruslaşmalarını en
gelleme gayesine yöneliktir.
Bu bilgilerin ışığı altında Gaspıralı İsmail Beyin İslamcılık anlayışını ya da
ideolojisini şu şekilde özetlememiz mümkündür: Onun İslamcılık ideolojisinin,
bütün Müslümanları tek bayrak altında toplamak gibi siyası 'bir yönü yoktur.
Onun hedefi, başta Rusya Müslümanları olmak üzere, bütün dünya Müslümanlarının çağdaş eğitim imkanlarından faydalanarak cehaletten kurtarılrpası, her
bakımdan geliştirilerek diğer medenı milletler seviyesine ulaştırılmasıdır. Bu se37. A .g.e., s. 47-48.
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viyeye ulaşan Müslüman unsurların başkaları tarafından sömürülmesi, Hristi
yanlaştırılıp Ruslaştırılmaları mümkün olmayacaktır. Modern ilimleri okuyup
temel dinı bilgileri alan insanlar, dayanışmayı ve iş birliği yapmayı sağlayarak
büyük bir güç halinde ayakta kalmayı başarabileceklerdir.

GASPIRALI İSMAİL BEY VE MAARİFÇİLER
YARD. Doç. DR. ALİ EROL

Sovyetler Birliği 'nin dağılması ile birlikte her biri birer bağımsız Türk dev
leti olarak yeniden tarih sahnesine çıkmış olan Azerbaycan, Türkmenistan, Ka
zakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Türkleri, özellikle XX. yüzyılın başlarından
itibaren kapsamlı bir yok etme harekatı ile karşı karşıya kalmışlar, İslamiyet 'in
kabulü yıllarında aynı inançla benzer şartlar altında hayatlarını sürdürürlerken,
zamanla kültürel münasebetlerin yanında birtakım siyası hesapların da etkisiyle
birbirlerinden koparılmaya, hatta zaman zaman hasım durumuna düşürülerek
parçalanmaya çalışılmışlardır. Çarlık rejimi ile başlayan ve özellikle Stalin ile
birlikte had safhaya ulaşacak olan sindirme politikaları, zamanla adeta bir imha
hareketine dönüşmüş Kırım, Karaçay, Balkar Türklerinin toplu sürgünleri, ay
dınların, idam dahil olmak üzere, çeşitli şekillerde pasivize edilmeleri hadisele
ri birbirini izlemiştir.
Ne var ki, bütün baskılara rağmen zaman zaman kendini gösterecek olan
millı direnişler ve bütün müdahalelere rağmen bir şekilde devam ettirilecek olan
kültürel çalışmalar bu oyunları bozmuştur. Özellikle "birlik" mesajları ile milli
şuur sahibi aydınları harekete geçirecek olan Gaspıralı İsmail gibi idealist şahsi
yetlerin gayretleri, onun fikirleriyle açtığı yoldan ilerleyen sanat, siyaset ve kül
tür adamlarının yılmak bilmeyen azimleri sayesinde sinsi politikalar hezimete
uğratılmış, Çin 'in kuzeyinden Rusya 'ya oradan Macaristan 'a kadar oldukça ge
niş bir coğrafyada yoğurularak Türk milletinin temel dokusunu meydana getir
miş kültürel birikimler bir sentez halinde günümüze kadar ulaştırılabilmiştir.
XIX.yy. 'ın başlarından itibaren verilecek olan bu var olma mücadelesinin
başarıya ulaşmasında gerek siyası, gerek coğrafi konumu gerekse kültürel alan
daki birikimi ile Azerbaycan, Azerbaycan 'da ise Gaspıralı İsmail Bey ( l 85 1 l 9 1 4) 'in fikirlerini esas alarak başta eğitim olmak üzere birçok sahada modern
leşme sürecini başlatan "Maarifçiler"in rolü oldukça büyük olmuştur. Gaspıralı
İsmail Beyin fikirlerini esas alarak diyoruz, zira Azerbaycan'da Abbas-Kulu
Ağa Bakıhanlı ( 1 794- 1 848), Mirza Feth Ali Ahundzade ( 1 81 1 - 1 878) ve Hasan
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Bey Melik.zade Zerdabi ( 1 837- 1 909) gibi kültür adamlarınca başlatılan modern
leşme çalışmalarının başarıya ulaşması ve belli bir sistem kazanmasında Gaspı
ralı'nın ortaya koyduğu maddi ve manevi gücün çok büyük payı vardır. Onun
1 884'te Bahçesaray'da açtığı okulda başlattığı modern eğitim metodu (UsOl-i
Cedid) ve "dilde, fikirde, işte birlik" prensibi dalga dalga yayılarak bütün Türk
dünyasını sarmış, Kırım ve Kazan'dan başlayarak Türkistan ve Azerbaycan'ı
çepeçevre kuşatmıştır.
Milli kaygılar içerisinde pozitif bilimleri ön plana alarak sistematize edece
ği metotla, geleceğin umudu olarak Azerbaycan'ı cehaletin pençesinden kurtara
cak olan "Maarifçiler" 1in yetişmesini sağlayacak olan Gaspıralı, milli dilin,
kalplerin, edebiyatın, yazarların, okuyucuların, basının mektep ve medreselerin,
öğrencilerin şuuru olmuştur. Azerbaycan'da bu şuur çerçevesinde modern ve
milli müfredat programları hazırlanmış, Celil Memmedkulizade, Süleyman Sani
Ahundov, halk mekteplerindeki müfettişlik göreviyle eğitimin gelişmesinde bü
yük pay sahibi olan Sultan Mecid Ganizade, yine eğitimci ve pedagog kişilikle
riyle Reşid Bey Efendizade ile Abdulla Şaik Talıbzade, aynca Mirza Elekber Sa
bir, Ebdürrehim Hakverdili, Abbas Sehhet gibi eğitimci şahsiyetler tarafından
skolastik metotlar terk edilerek, modem eğitim sisteminin uygulandığı okullar
açılmıştır. Maarifperver-Realistler olarak da
, bilinen eğitimcilerce hayata geçirilen ve 1 905'ten sonra sayısı hızla artmaya başlayan bu okullarda yeni nesle
Ahundzade, Vagıf, Şirvani, Puşkin, Gorki, Shakespeare ve diğer klasiklerin
eserleri okutrlmuş, uygulanacak müfredatın muhtevası, Hayat, Molla Nasred
din, ( 1 906- 1 92 1 ), Füyuzat ( 1 906- 1 907), Debistan ( 1 906- 1 908), Rehber ( 1 9061 907), Mekteb ( 1 9 1 1 - 1 91 8) gibi dergi ve gazetelerde etraflı bir şekilde tartışıla
rak eğitim sistemi ıslah edilmeye çalışılmıştır. Hatta Gaspıralı'nın dil ve eğitim
birliği konusunda Maarifçiler'e verdiği ilham, zamanla yeni boyutlar kazanarak
1905'lerden sonra sosyal siyası ve kültürel anlamda da etkili olmuş, Hüseyin
zade Ali Bey, Yusuf Akçura ve Ahmed Ağaoğlu gibi mütefekkirleri Türkçülük
ideolojisine taşımıştır.
1.

1905 İhtilali'nden sonra Azerbaycan toplumunu eğitim yolu ile geleceğe hazırlamayı amaç edinmiş ya
zarlar grubuna veril�_ıı addır. Maarifçiler, daha çok yeni neslin terbiyesi meselesi üzerine eğilmişler, çağ
daş bir Azerbaycan'ın, ancak eğitim yolu ile kurulabileceğıne inanmışlardır. Süleyman Sani Ahundov, Sul
tan Mecid Gaıiizade, Reşid Bey Efendizade ve Abdulla Şaik Talıbzade gibi isimler, bu grubun en faal şah
siyetleri arasında yer almışlardır. Bk.: Namazov, Qara, Azerbaycan Uşşak Edebiyyaıı. Maarif Neşr., Yeni
Kitab Metb., Bakı 1 984, s. 85.
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Azerbaycan kaynaklı eserlerde, edebiyat tarihlerinde, "XX. yy. Azerı Ede
biyatı" başlığı ile genellikle 1900- 1920 yıllan arasında cereyan eden edebı faali
yetler kastedilmekte ve bu dönem çalışmaları, "İnqilabi-Demokratik Edebiyyat",
"Realist-Maarifperver Edebiyyat", "Romantik Edebiyyat", gibi adlar altında tas
nif edilmektedir. Temelde Azerbaycan'ı, onun tarihini, kültürünü maddı ve ma
nevı biriki!:fllerini ortaya koyarak çağdaş dünya ile buluşturmayı hedefleyen söz
konusu grupların temsilcileri, aynı amaç içerisinde olsalar da, izledikleri yol,
sergiledikleri tavır ve kullandıkları vasıtalar açısından bazı farklılıklar içerisin
de olmuşlardır. Ancak Azerbaycan'ın geleceğini eğitimin modernleştirilmesine
ve yaygınlaştırılmasına bağlayarak ülke çapında seferberlik başlatan "Maarif
perver Edebiyat" temsilcileri olan "Maarifçiler"in çalışmaları, Azerbaycan'la
birlikte bütün Türk dünyası için sosyal ve siyası hadiselerin edebı sahaya taşın
masından öte bir c:.nlam kazanmıştır.
Bilindiği üzere XIX. yy.'ın ilk yarısında, 1813 Gülistan ve 1828 Türkmen
çay anlaşmaları ile Rusya'nın kotrolüne geçmeye başlayan Kuzey Azerbay
can'da fikrı ve edebı anlamda fevkalade bir hareketlilik başgöstermiş, Fransız
İhtilali'nin Avrupa'daki tesirleri ve Rusya'da cereyan eden yenilikçi hareketler,
Tiflis'e gelen aydınlarca işlenmey� başlanmış, yine Rusya tarafından sürgün ola
rak Tiflis'e gönderilmiş olan "Dekabristler"2, ihtilalci-hürriyetçi çalışmaları ile
örgütlenme yoluna giderek Azerbaycan'daki aydınları harekete geçirrrıeye baş
lamışlardır. Bu durumdan endişelenen Rus hükumeti kendi kadrolarını yetiştire
rek bölgede tam bir hakimiyet sağlamak ve ileride Rus çıkarına hizmet etmek
üzere istihdam edilecek memurlar yetişt irmek üzere eğitime yönelmiş, 1830'dan
itibaren Bakü, Gence Şuşa, Nuha, gibi merkezı bölgelerde birbiri ardınca okul
lar açmaya başlamıştır.3

2.
3.

l 828'in Aralık ayında, Rus Çarı 'nın yetkilerini sınırlandırmak amacıyla isyan eden bir gruba verilen
addır. Sonuçta bu isyan bastırılmış, Dekabristler' in bir kısmı idam edilmiş, bir kısmı da, Kafkasya ve
Sibirya'ya sürülmüşlerdir. Kafkasya'ya gelenler fikirleriyle Azerbaycanlı aydınları etkilemişlerdir.
Rus-Tatar ilkokullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla Ruslar tarafından açılmış olan bu okullar, isteme
den de olsa, ileride "Maarifçilik Akımı"nın öncülüğünü yapacak olan Süleyman Sani, Habib Bey Mah
mutbeyli, Reşit Bey E fendizade, Sultan Mecid Ganizade, Ahmet Ağaoğlu gibi birçok aydının yetişmesi
ni de sağlayacaktır. Bu okullardan mezun olarak Mirza unvanı alan daha birçok eğitimci Azerbaycan
eğitim tarihine damgalarını v urarak Abbaskuluhan ile başlayıp Gaspıralı ile sistematize edilecek olan
maarifçi tik akımını geliştirecekle;· mollahane adı verilen eski okullara karşı mücadele edeceklerdir. Bak:
Talıbzade, Abdulla Şaik; "Molla Mektebi Hatıralarını" , Uşakgenç Neşr., Bakı- 1 96 1 s.33.
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Ancak Rusya 'nın kendi çıkarlarına hizmet amacıyla açmış olduğu bu okul
lar zaman içerisinde halk tarafından tepki ile karşılanacak ve asrın ihtiyaçlarını
göz önüne alarak alternatif çözümler arayan Azerbaycanlı aydınlar özel okullar
açmak suretiyle bu problemi çözmeye çalışacaklardır. Nitekim bu anlamda ilk
adım, kalkınmanın ancak modern eğitimle gerçekleşebileceği fikrinde olan Ab
baskulu Ağa Bakıhanlı 'dan gelir. Bakıhanlı 'yı Mirza şefi Vazıh (1794-1852 ) ta
kip eder ve 1830'da Gence 'de, eski metotlardan farklı uygulamaları ile yeni bir
okul açar. Bu arada Azerbaycan 'ın geleceğini, eğitimin Rusça olduğu, Rus siya
setinin yürütüldüğü Rus okullarında aramanın nafile olduğu inancında olan Zer
dabi ilk kez konuyu etraflı bir şekilde gazetesi Ekinci ( 1875-1877) 'de işlemeye
başlar. Onun bu konudaki gayretleri çok geçmeden meyvesini verir ve Seyyid
Azim Şirvanı (1835-1888) modern yöntemlerin uygulanacağı ilk ciddi teşebbü
sü gerçekleştirerek Şirvan ' da, "usı1l-i cedid"in ilk örneği sayılabilecek bir okul
açar (1869).4 Sonraki y ıllarda benzeri bir okt:l Habib Bey Mahmudbeyli tara
fından Bakü'de açılır ve bu tür okulların sayısı 1 870-1880'den sonra hızla art
maya başlar.
Ancak şu noktayı özellikle ifade etmek gerekir ki, Azerbaycan ' da eğitimin
modernleştirilmesi adına yapılan çalışmalar her ne kadar yüzyılın ilk yarısından
itibaren başlamış olsa da gerçek hüviyetini Gaspıralı İ smail Beyin 1884'te Kı
rım'da açtığı okuldan sonra kazanmaya başlamıştır. Hatta Türkler adına ·eğitim_
dil ve buna bağlı olarak sosyal ve siyası anlamda gerçekleşecek olan reformla
rın esaslı ve kalıcı olanlarının Gaspıralı tarafından başlatıldığını söylemek müm
kündür. Zira o tarihe kadar Seyyid Azim ve Habib Bey gibi eğitimcilerin açtık
ları okullar her ne kadar nispeten daha modem ve milli olsalar da Azerbay
can 'da "usı1l-i cedid"in tam anlamıyla uygulandığı örnek okullar Gaspıralı 'n ın
teşebbüsleri, Maarifçiler üzerindeki teşvik ve tesirlerinden sonra görülür.
Sadece Avrupai metotlarla yetinmeyip 1881 'de Rus hükumetine başvura
rak Bakü başta olmak üzere Kazan, Taşkent, Ufa gibi belli merkezlerde kurula
cak olan okullarda eğitimin Türkçe yapılmasını talep edecek ol � Gaspıralı5, ay
nı yıl Tavrida gazetesindeki yazıları ile başlayacağı eğitim ve dil çalışmalarını,
gazetesi Tercüman aracılığı ile bütün Türk dünyasına ulaştırmıştır. İstanbul'la
'·

4. Caferoğlu, Ahmet; "Azerbaycanda Maarif Harekelleri", Tiirk Kiilıiirii, Nu. 1 8, Ankara 1 964, s. 1 3 1 .
5 . Saray, Mehmet; Gaspıralı İsmail Beyde11 Aıatiirk"e Tiirk Dii11yası11da Dil ve Kiiltiir Birliği. Nesil Mat.
İstanbul 1 993, s. 4 1 .
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birlikte -İdil Ural ve Türkistan 'da da geniş bir okuyucu kitlesi bulan gazete,
Azerbaycan 'da ortaya çıkan "Maarifçilik Hareketi" üzerinde oldukça etkili ol
muş, verilen mücadelenin kökleşmesini sağlamıştır. Hareketin öncülerinden
olan Hasan Bey Zerdabi gibi hayatı boyunca eğitimin modernleşmesi ve Azer
baycan ' da mim şuuru uyandırılması yolunda hizmet verecek olan fikir adamla
rı Azerbaycan' da 1905 ihtilaline kadar düzenli bir şekilde takip edilebilen tek
önemli gazete Tercüman'a abone olmuşlar, Gaspıralı'nın fikirlerini destekleyen
İsmail Kutsi, Mahmutbeyli, Sultan Mecit Ganizade, Hacı Seyyit Azim Şirvani,
Sabir gibi kültür ve sanat adamları gazetenin Azerbaycan 'da tanınması ve okun
ması için büyük çaba sarfetmişlerdir.
Diğer taraftan kadrosunu daha çok "Maarifçiler"in oluşturduğu Molla Nas
reddin ve Füyuzat, İrşad ve Hayat gibi gazeteler sayfalarını Tercüman'da çıkan
yazılara açarak Gaspıralı'nm fikirlerini geniş kitlelere ulaştırma gayreti içine
girmişler, onun tavsiyelerini yayımlamışlardır 6 • Özellikle "dilde birlik" şuan
üzerinde durarak XII-XIII. yy. 'larda hemen hemen aynı olan Türkiye T ürkçesi
ile Azerbaycan Türkçesinin nasıl olup da zaman içerisinde birbirinden koptuğu
nu, bu konuda ne gibi önlemler alınabileceğini tartışarak meselenin daha da ol
gunlaşıp gelişmesini sağlamışlardır. Aynı yıllarda, yürütülmekte olan mücadele
nin öncülerinden Ali Bey H üseyinzade, Füyuzat'taki yazıları ile İstanbul Türk
çesinin, bütün Türk dünyasınca örnek alınması gerektiğini, dil birliğinin vazge
çilemezliğini savunmuş, bütün bu gayret ve temenniler 15.8. 1905 'te düzenlenen
!.Rusya Müslümanları Kongresi 'ne taşınarak kongre başkanı Gaspıralı İsmail
Beyin, ilk söz hakkı verdiği Topçubaşı'nm açılış konuşmasıyla, resmı bir nitelik
kazanmıştır. 7
Gaspıralı İsmail Beyin "dilde, fikirde, işte birlik" şuarı sadece eğitimin ısla
hı ve dil meselesi ile sınırlı kalmamıştır. Onun bu yöndeki fikir ve uygulamala
rı zamanla "Türkçülük" ideolojisine dönüşmüş ve kültürel çalışmaların, Türk ta
rihinin şanlı sayfalarına yönlendirilmesine yol açmıştır. Ancak Azerbaycan ' da
6.

7.

Gaspıralı İsmail Bey 1 906'da Füyuzat'ın 4. sayısında yayınlanan bir mektubunda derginin kullandığı dil
konusundaki hassasiyetlerini şu sözleri ile ifade eder."Füyuzat'ın birinci sayısını aldım. Güzel tertib ve tab
olunmuş, hayırlı olsun. Lisanını biraz daha sadeleştirseniz avam arasında daha ziyade münteşir mücip
olurdu, zannındayım. Bak: Kırımer, Cafer Seydahmet; Gaspıra/ı İsmail Bey ( Yayına Hazırlayan: Rama
zan Bakkal) Avrasya Bir Vakfı Yayınları -2-, İstanbul, 1 996
Hablemiıoğlu, Necip; Çarlık Rıısyası'ııda Tiirk Kongreleri (1905-1917), AÜ Basını Evi, Ankara- 1 997,
s 54.
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bu ideoloji, İbrahim Tahir, Ağadadaş Münirı, Samed Mensur, Ebulhalık Cenne
ti, Ali Abbas Müznib gibi şair ve yazarlarca epik söylemlerle edebı sahaya ta
şınmışken, Maarifçiler daha temkinli ve dolaylı bir yol izlemişlerdir. Bir başka
ifade ile bu yıllarda verilen mücadeleyi sadece bir terakki meselesi olarak gör
medikleri halde ihtiyatı elden bırakmayan Maarifçiler, çalışmalarını çoğu zaman
farklı amaç görüntüsü içerisinde yürütmeyi tercih etmişlerdir. Nitekim Prof. Dr.
Fuat Köprülü, bu yıllardaki baskılar karşısında bazı Azerbaycanlı aydınların si
yasete uzak durarak, eğitime yöneldiklerini, hedeflerini dolaylı bir şekilde ger
çekleştirmeye çalıştıklarını ifade eder8. Hüseyin Baykara ise, zaten takip altın
da bulunan bu insanların siyası meselelere karşı mesafeli davranmış olmaları
na benzerı bir açıklama getirerek, onların böyle bir yol seçmelerinin ardındaki
gerçeği şu sözleriyle açıklamaktadır: "İşte o çağda Maarifçiler, Azerbaycan hal
kına her türlü nıaddf ve nıanevf kalkınma yolunu, medeniyetin açacağını iyice
anlamış ve kavramış olarak bütün güçlerini bu yolda idealistçe harcıyorlardı.
Kabul etmek lazımdır ki, emekleri de boşa gitmiyordu. Maarifçiler bu çabaları
nı, Rus Çarlık rejim-inin bütün engelleriyle mücadele ederek yürütüyorlardı.
Şa_rtlar ve ortanı sağlanmadan veya zamanın gidişi olgunlaşmadan işi bir de si
yası yere dökse/erdi maarifçilik yönündeki çabaları da aksar ve dağılıverirdi. Bu
durum Azerbaycan halkının geleceği, istiklali için çok tehlikeli ve zararlı olur
du. Bundan ötürü onlar, maarifçilik yönünde insan üstü bir çaba göstererek ça
lışırken, halkın siyası azatlık hakları için çalışma ortamının olgunlaşmasını h;
zırlıyor ve sabırla bekliyorlardı" 9•
Aynı yıllarda aynı amaç doğrultusunda Türkiye ile siyası hesaplar neticesin
de koparılmış olan kültürel münasebetler canlandırılır, iki ülke arasındaki diya
loğu, tekrar ve daha güçlü bir şekilde sağlayacak olan çalışmalara başlanır. Azer
baycan 'ın tarihini, siyası coğrafyasını, dilini, edebiyatını, halkın istek ve arzula
rını yakından tanıyan Hüseyin Cavid, Mehmed Emin Resulzade, Yusuf Vezir Çe
menzeminli, Ahmed Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali Bey gibi mütefekkirler, İstan
bul'a gelerek kültürel çalışmalarda bulunurlar. Türkiye'deki siyası ve edebi ge
lişmeleri yakından takip eden bu şahsiyetler, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Meh
med Akif, Mehmed Emin Yurdakul gibi yazarların eserlerini Azeı:baycan bası'--

8.

Köprülüzade Mehmed Fuad, "Azeri Edebiyatı'nın Tekamülü", İslı'iııı Aıısik!opedisi. C. il, MEB, İstanbul
ı
1 96 1 , s. 1 50.
9. Baykara Hüseyin; Azerbaycan İstiklı'il Mücadelesi Tarihi, Gençlik Basım Evi, İstanbul 1 975, s. 76.
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nında neşretme yoluna giderler. Azerbaycan 'daki bu çalışmalara mukabil, Tür
kiye'de de aynı yönde yoğun bir gayret kendini gösterir. Türk 'rurdu, İkdam, Sı
rat-ı MüstaNm gibi dergi ve gazetelerde, "Tek millet ayrı devlet" fikri çerçeve
sinde Türkler arasındaki dil birliğine dikkat çekilir ve Gaspıralı İsmail'in pren
sipleri kabul görür. Kültürel alışverişe gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen
Türk gençleri, Azerbaycan'a giderek öğretmenlik faaliyetinde bulunurlar.
Azerbaycan'da Gaspıralı İsmail'in fikirleri ile filizlenerek Maarifçiler tara
fından yeşertilen Türkçe eğitim ve dilin sadeleştirilmesi çalışmaları kısa sürede
sonuç vermeye başlar ve Tercüman'm misyonunu yüklenecek olan İrşad ve Ha
yat gazetelerinin de önemli katkıları ile Rusya Türkleri adına son derece önem
li olan toplantılar düzenlenmeye başlanır. 1906 yılında gerçekleştirilen I. Mual
limler Kurultayı'nda eğitimin Türkçeleştirilmesi adına önemli kararlar alınır ve
Türkçe ders kitabı hazırlamak üzere aralarında Hasan Bey Zerdabi, Feridun Kö
çerli, Mahmud Beyova, Süleyman Sani ve Abdulla Şaik'in bulunduğu bir ko
misyon seçilir. Bu komisyon, 1907'de düzenlenecek ikinci kurultaya kadar söz
konusu kitapları hazırlayacak ve kurultay kararları uygulanmaya başlanacaktır.
Ancak bu noktada şunu da ifade etmek gerekir ki, Azerbaycanlı öğrencilerin
kendi dil ve değerlerini okuyacakları Türkçe kitabı hazırlamak o yıllarda olduk
ça riskli bir iştir. Zira Çar hükumeti, öğrencilerin bu dersi almamaları için gizli
den gizliye çalışmalar yürütmektedir. Hatta aynı anlayış doğrultusunda, "Ana
Dili" dersi seçmeli hale getirilmiş, bu dersin okutuiabilmesi için veliden izin
alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Azerbaycan'da başlatılacak olan Türkçe
eğitim seferberliği ve milli sınıflar açılması konusundaki gayretleri ile tanınacak
olan Abdulla Şaik o yıllardaki izlenimlerini şu sözleri ile aktarmaktadır: "Çar
Rusiyası öz ana dilini unutturmaq ve yerli xalqı get-gede ruslaşdırmaq siyaseti
ni heyata keçirmeye çalışırdı. Çarizmin yürütdüyü bu siyasetle çarpışmaq, uşaq
larımıza öz ana dilini sevdirmek ve savadlandırmak üçün müxtelif vasiteler dü
şünürdüm. Her sinifde çar hökümetinin ana dili ve edebiyatımız haqqında yürüt
düğü siyasetin iç üzünü açıb söylemekle telebelerde milli şü' ur oyatmağa çalı
şırdım. " 10
Uyandırılmaya çalışılan bu şuur adına 1906 Ağustosunda Nijini-Novgo
rod'da düzenlenen ve Gaspıralı İsmail Bey ile birlikte Mirza Cafer Topçubaşı,
1 O. Talıbzade, Abdulla Şaik, Eserleri V, (Haz: Kemal Talıbzade,) Yazıçı Neşr.. Bakı 1 978., s. 358.
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Akçuraoğlu Yusuf Bey, Sadri Maksudi (Arsal) Bey, Fatih Kerimi Bey gibi fikir
ve sanat adamlarının da iştirak ettikleri "III. Umum Rusya Müslümanları Kong
resi"nde daha önemli adımlar atılarak Rusya Müslümanlarının maarif hayatını
düzenleyen bir rapor hazırlanır. Uzun süren değerlendirmelerden sonra Rusya
Müslümanlarının eğitim sisteminin her yerde aynı olmasını, iptidai mekteplerin
son sınıflarında derslerin Türkçe okutulması tekliflerini ihtiva eden bu rapor ka
bul ettirilir. Aynı yıl Bakü'de Saadet Cemiyeti tarafından açılan Medrese-i Sa
adet adlı yüksekokulda Türkçe eğitim verilmeye başlanır.
Eğitim dilinin millileştirilmesi ve sadeleştirilmesi konusunda yapılan bütün
bu çalışmalar Azerbaycan matbuat dünyasını da etkisi altına alır ve Hayat, İrşad,
İkbal, Terakki, Hakikat gibi gazete ve dergilerin dilleri giderek sadeleşir. Bu ara
da Hüseyin Cavid, Ahmed Cevad, Cafer Cabbarlı, Samed Vurgun, Mikayıl Müş
fik, Resul Rıza Mehemmed Rahim gibi şair ve yazarlar çalışmalarını Türkiye
Türkçesi ile yaparak alınan kararları pratiğe taşırlar.
1920'li yıllara gelindiğinde Gaspıralı İsmail Beyin özellikle dil konusunda
ki idealleri Azerbaycan 'da özellikle "Maarifçiler"in büyük desteği ile başarılmış
olur. Nitekim o yıllarda Gaspıralı'nın Tercüman ile verdiği mücadeleyi "iğne ile
dağ delmek" olarak yorumlayan Ahmed Ağaoğlu, kendisinin söz konusu çalış
malardaki rolünü ifade ederken minnetkar bir tavır sergilemektedir: "Anm şakir
di, tilmizi olan biz gençler bile o yılmaz rnürşidimizin bunca mücadele ve faali
yetine şaşırıyorduk. İşte bugün Tercüman' ı aşmış gazete ve dergiler, Peters
burg' dan Buhara'ya kadar her yere dağılmıştır. Bugün İsmail Bey'i bir kale gi
bi ihata etmiş olan pek çok ve parlak Türk münevverleri muharrirleri mütefek
kirleri ve mücahitleri görüyorum. Bugün Rusya' da gayet yüksek bir Türk mat
buat' ı ve edebiyatı mevcuttur. Binlerce İslam mektebi Kazan' dan Bakü'ye ve
Tiflis'ten Buhara'ya kadar İslam çocuklarına eğitim veriyor. Bugün İslam tica
reti, İslam parası Rusya' nın hayat-ı iktisadiyyesinde mühim bir amil olmuştur.
Hülasa bugün Rusya' da zinde bir hayat ve kendi mevcudiyetini ihsas ettiren bir
İslam Türk milliyeti mevcuttur. Düşünün bundan yirmi sene evvel bunların hiç
biri yoktu" 11
Gerek eğitimin Türkçe yapılması ve modernize edilmesi, gerek dili,n sade
leştiri lmesi ve gerekse milli şuurun uyandırılması konusundaki çalışmaları ile,
1 1 . Sakal, Fahri; Aiaoğlu Alııned Bey, TTK, Ankara 1 999, s. l 03.
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başta kurtuluşu eğitimde görerek bütün hayatlarını bu yola adayan Maarifçiler
olmak üzere, milliyetperver kültür sanat ve fikir adamlarını harekete geçiren
Gaspıralı İsmail Bey, bütün Türk dünyası adına birlik ve beraberliğin sembolü
olmuştur. Resulzade Mehmet Emin Bey'in ifade ettiği gibi 1 2 , Zerdabi'nin yayın
hayatı kısa sürecek olan Ekinci ile Türk topraklarına saçtığı fikirler, Gaspıra
lı 'nın yılmak bilmeyen emeği ile bereketli bir ekin haline gelmiş ve mim uya
nış akıntısının gittikçe derinleşen ve derinleştikçe kuvvetlenen bir ideolojisi ola
rak yeşermiştir.
Umuyor ve inanıyoruz ki, onun ve dava arkadaşlarının yaktığı meş'ale,
Türk toplulukları arasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeniden
başlayan kültürel çalışmalara ışık tutacaktır.

12. Kırımer, Cafer Seydalımeı; a.g.e., s 247.

GASPIRALl'DA BİRLİK DÜŞÜNCESİ
MESUT ÇETİNTAŞ
TÜRK DiL KURUMU UZMANI

Türk kültürünün evrensel kültüre katkısı ve diğer kültürlerle alış verişi ile
bir zenginlik kazanması, bugün bile göz ardı edilmeyecek bir olgudur. Tarihten
.
bugüne insanlık sadece kültürel anlamda değişimlerin içinde olmamış; ticaret,
ekonomi ve siyasal alanlarda da farklı milletler alış verişlerde bulunmuştur. Ta
rih içinde sürekli bir hareketlilik ve göçler yaşayan Türk dünyasının kültürü, sos
yal yapısı ve ekonomisi de bu değişimler ve dolayısıyla zenginleşmeden nasibi
ni almıştır. 20. yüzyılla birlikte bu değişimler ve alışverişler, gitgide başat olan
kültürlerin, güçlü ekonomilerin baskısıyla birleşmelere ve bunun altında da asi
milasyonlara yönelmiştir.
Günümüzde küreselleşme adı altında tüm bu alanlarda milletler kitlesel ola
rak ürettikleri kültür unsurlarını, ekonomik değerleri değiştirmektedirler. Yine
başat olan, ekonomik alanda güçlü olan milletler, kendi kültürel unsurlarını ve
ticari mallarını yüksek değerlerle piyasaya sürdükleri gibi, bir yaşam biçimini de
tüm dünyaya dayatır olmuşlardır.
Bu tür bir ilişkiye girmeden önce, milletlerin her alanda güçlü olmaları ve
asimilasyon tehlikesi riskini göze almaları gerekmektedir. İşte bunun içindir ki
siyaset bilimi literatüründe Avrupa Topluluğu vb. gibi bir entegrasyona girişme
den önce, "ülke içinde kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda bir birlik
teliğin sağlanması, bir homojenliğin kurulması koşulu" teorik olarak ileri sürül
mektedir. Bu zorunluluğun milletler arası politikada "eşitler arası bir ilişki ve
karşılıklılık" ilkesinin bir sonucu olarak, pratik anlamda da gerektiği gözlen
mektedir. İçine entegre olmaya çalıştığımız ve maddi nimetlerinden yararlanma
yı umduğumuz birlik içinde söz konusu alanlarda "var olmak" bir diğer aıila
mıyla asimile olmamak için güçlü, üretken ve yaratıcı bir sosyal, kültürel ve
ekonomik yapı oluşturmamız gerektiği ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırlan
içinde bütün bölgeler kültürel, sosyal ve ekonomik olarak aynı seviyelerde kal
kınmışlığı ve üretkenliği yakalamalıdır. Bu homojenliği sağlamanın yollarından
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birinin ise dil birliğinden geçmekte olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Türk dün
yasının bu şekilde bir birlikteliğinin söz konusu olduğu günümüzde de bu siya
sal, kültürel ve sosyal teorik ön koşulun ne derece önem kazandığı ortaya çık
maktadır.
19. yüzyılın sonunda Avrupa ve Rusya 'da ülkeler içinde bu yönde gelişme
lerin olduğu bir dönemde, İsmail Gaspıralı 1851 yılında Kırım 'da dünyaya gel
di. Gaspıralı, yerel bir Müslüman okulunda başladığı öğrenimini Akmescid Er
kek Gimnazyumu'nda sürdürdü. Daha sonra Voronej ve Moskova'da askeri bir
öğrenim gördü. Moskova'daki öğrenim yıllarında Rus fikir hayatını ve aydınla
rını yakından tanıma olanağı buldu.
Tanıştığı Rus aydınlarına saygı duymakla birlikte okuldaki Panislavist hava
üzerinde aksi tesir yaptı. Gaspıralı İsmail bundan sonraki yaşamı boyunca, bu
dönemde aldığı eğitimirı ters etkisi sonucu, Türk dünyasını uyandırma ve girilen
yeni çağın kültürel, siyasal ve ekonomik gereği olarak "birlik" olunması gerek
tiği inancını taşıdı. Gaspıralı, aldığı eğitim sürecinde, 19. yüzyıl başlarından iti
baren Almanya'nın ve İtalya 'nın başta dil alanında olmak üzere sosyal ve gide
rek siyasal bütünlüklerini sağladıklarını görmüştü. Diğer yandan Fransız Devri
mi ile ortaya çıkan milliyetçilik fikirleri kısa zamanda bütün Avrupa'yı sarmıştı.
Uzun süredir Osmanlı Devleti'nin batı dünyası karşısında askeri olarak gerile
mesinin sonuçları ve nedenleri üzerine düşünceler üreten Osmanlı aydını,' Fran
sız Devriminin yaydığı bu milliyetçilik fikrinden etkilenmişti. Gayrimüslim Os
manlı vatandaşları da söz konusu düşünsel ortamdan etkilenip, batılıların kışkırt
maları ve destekleri ile Osmanlı Devleti 'ne karşı birtakım isteklerde bulunmaya
başlamışlardı. Dışarıdan yapılan bu tür baskıları hafifletmek, kendi idari yapısı
nı yenilemek ihtiyacı duyan Osmanlı Devleti, Tanzimat (3 Kasım 1 839) ve Isla
hat ( 18 Şubat 1 856) Fermanları ile bir seri kararlar alıp halkına duyurmuştu.
Özellikle Islahat Fermanı ile imparatorluğun Hristiyan tebaasının Müslümanlar
la eşit hukuki seviyeye getirilmesi vadediliyordu. Bu kararlar Hristiyan ahalinin
dışarıdan yardım almasını da meşrulaştırmıştı. Bu tür yardımlar �e destekler ile
Hristiyanlar kendi dillerinde eğitim yapmaya başlamışlar ve ayrılıkçı hareketle
re yönelmişlerdi. Bütün bu gelişmeler, Osmanlı aydınlarını devletin esas unsuru
olan Türklüğü daha bir dikkatle göz önüne almaya zorlamıştı. Bu yöneliş 've bi
linçle Türk milletirıi düşünmek ve ona ait sosyal ve kültürel kaynaklan araştır
mak önem kazanmıştı. Bunların arasında da. birliği sağlayıcı unsur olarak Türk
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dili öne çıkıyordu. Bu yönde Şinasi ve Ziya Paşa Osmanlıcılık akımını Türkçü
lük ve Türk dili olarak değerlendirerek edebi faaliyetlere girişmişlerdi. Ziya Pa
şa'dan sonra Türk aydınları dil araştırmalarına ağırlık vermişlerdir. Ahmet Ve
fik Paşa, Lehce-i Osmaııf'yi hazırlarken Türk lehçelerinin araştırılmasını ve öğ
renilmesini savunmuştur. Namık Kemal 'in de bu dönemde dilde sadeleşme üze
rine düşünceler ürettiği unutulmamalıdır. İşte böyle bir ortamda, Gaspıralı 'nın
Kırım ve İstanbul arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin sıklığı nedeniyle Os
manlı aydınları arasındaki bu düşünce zenginliğinden bihaber olması kabul edi
lemez.
Gaspıralı, ilk gençlik yıllarının heyecanı ve Rus askeri okul komutanlarının
olumsuz yargıları nedeniyle, Girit isyanında Osmanlı ordusuna katılmak üzere
bir arkadaşıyla gizlice Türkiye 'ye geçmek istemiş ancak yakalanmıştı. Bu iki
Tatar gencinin sadece Rus basınını izleyerek Girit harbiyle ilgili bir kanıya var
dıkları düşünülemez. Avrupa'daki Jön-Türk yayınlarını her nasılsa takip ettikle
rini varsaymak da fazla bir iyimserlik olmasa gerektir. Odesa'da yakalandıktan
sonra İstanbul ' da Jön-Türklere yönelik iktidarın olumsuz tutumunu da fark edin
ce Gaspıralı, İstanbul 'a gidip öğrenim görmeyi aklına koymuşken fikir değişti
rerek Paris 'e gidip Batı medeniyet ve kültürünü tanımaya ve Fransızca öğrenme
ye karar vermiştir. Yakalanma olayından sonra askeri öğrencilik süreci sona eren
Gaspıralı 1 868'de Bahçesaray 'a dönerek Zincirli Medrese 'de Rusça öğretmenli
ğine başladı. Öğretmenliği süresinde Fransızca öğrenmeye başladı. Bu dönem
içinde yoğun bir şekilde Rus edebi ve felsefi eserlerini de okumaya yöneldi.
1872 yılında da Kırım 'dan ayrılarak İstanbul üzerinden Paris'e gitti. Bura
da Rus yazar Turgenyev'e asistanlık yaparak hayatını kazandı. Bu dönemin Av
rupa'da ülkelerin kendi içlerinde bütünleşmeyi tamamladıkları yıllar olması da
dikkat çekicidir. Almanya Bismark önderliğinde prenslikler halindeki bölünmüş
lükten kurtularak sosyal, kültürel, dilsel ve ekonomik birliğini kurmuştu. İtalya
ise 20. yüzyılın başlarına doğru böylesine bir bütünleşmeye yönelmek üzereydi.
1873 yılında Gaspıralı 'nın İstanbul 'a gelmesinden kısa bir süre önce Namık
Kemal'in, konusu Kırım 'da geçen Vatan yahut Silistre adlı eseri sahneye kon
muştu. Esere halkın ilgisi ve eserin basında yer alması, Türk dünyasında büyük
yankı uyandırmıştı. Doğal olarak, eserin en büyük etkilediği yörelerden birinin
de Kırım olduğu düşünülebilir. Gaspıralı, İstanbul yönetimi ile ilgili düşünsel te
dirginliklerine rağmen yine de içinde bir ukde olarak tuttuğu askerlik mesleğini
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uygulamak üzere 1874 yılında İstanbul 'a amcasının yanına gitti. İstanbul'da bu
lunduğu süre içinde, Gaspıralı'nın seyredip seyretmediği bilinmemekle birlikte
Vatan yahut Silistre'yi okuyup incelediği varsayılabilir. Gaspıralı'nın maksadı
İstanbul'da Harbiye Mektebi 'ne girmekti. İstanbul'da kaldığı süre içinde Gaspı
ralı İsmail'in dikkatini çeken en önemli meselelerden biri Türkçe üzerine yapı
lan tartışmalardı. Tanzimat'la başlayan 1860'lı ve 1870'li yıllarda Osmanlı ay
dınları arasında süre giden Türkçe üzerine bu tartışmalar Gaspıralı İsnıail Beyi
derinden etkilemişti. İstanbul'da kaldığı bir yıl içinde tanışma fırsatını edindiği
Şemseddin Sami, Ahmet Mithad, Mehmet Emin ve Necip Asım Beyler gibi Os
manlı aydınları ile dostluğunu geliştirmiş ve düşünce hayatının şekillenmesi sü
recinde bu bağı hiç koparmamıştır. Gasp ıralı'nın düşüncelerinden etkilendiği
Türk aydınları bu dönemde, Türklerin kültür sahasında kalkınabilmesi için Türk
çenin birleştirici mim bir unsur olarak geliştirilmesi gerektiğini ileri sürüyorlar
dı. Gaspıralı askerlik umuduyla geldiği İstanbul'dan düşünsel anlamda bu izle
nimle.ri edinerek bir yıl sonra Kırım'a döndü.
1878'de Bahçesaray belediye başkan yardımcılığına seçilince 27 yaşında si
yası hayata atılmış oldu. Ertesi yıl belediye başkanlığına atandı ve 1884 yılına
dek bu görevde kaldı. Bu dönem içinde Gaspıralı İsmail Polonya ve Litvan
ya 'daki Tatar yaşantısıyla da çok ilgilenmiştir. Belediye başkanlığı süreci içinde
1881 yılında genç Gaspıralı yerli Tatar halkı daha yakından tanımak a1;1acıyla_
Polonya'da bulunan Vilno'ya gitmiştir. Vilno'da bulunduğu sıralarda Vilnus ca
misini de ziyaret etmiştir. Bu bölge insanının sorunları konusunda bilgilenmeye
çalışmıştır. Askeri öğrenciliği sırasında beraberce Girit savaşına katılma amacıy
la İstanbul'a kaçma girişiminde bulunduğu yakın arkadaşı Mustafa Davido
viç'in Litvanyalı bir Tatar olması dikkat çekicidir. Polonya 'ya yaptığı bu gezisi
ne Davidoviç de katılmıştır.
Rusya 'daki Müslümanların var olan sorunlarını yakından gören Gaspıralı
bunlar için çözüm yolları arıyor ve onları bilinçlendirme çabalarına girişiyordu.
Rusların egemenliği altında yaşayan soydaşJarını sorunlar karşısında
bilinçlen'
dirmek onların seslerini duyurmak amacıyla yayın yoluyla faaliyete geçmek istiyordu. Bu yolda ilk adımı, Akmescid'de Rusça olarak yayımlanan Tavrida ga,_
zetesinde Rusya Müslümanları (Russkoe Musultmaııtsve) adıyla bir risale yayımlayarak gerçekleştirdi. Gaspıralı artık soydaşlarının kendi dilleriride bir yayınları olması gerektiğine de inanıyordu.
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Çünkü 19. yüzyılın sonlarına doğru Rus Çarlığı Türk dil birliğini temelin
den yıkacak esasları sessiz bir surette hazırlamaya başlamıştı. Çarlık kendi lehi
ne çalışacak küçük edebı kabile dillerinin ortaya çıkmasına çalışıyordu. l 860'ta
İlminski'nin Kazakistan'da, 1870'de misyoner Ostroumof'un Özbekistan ve yi
ne 1877'de Rusların desteği ile İbrahim Altunsarun'un Kazakistan'da Rus harf
leri ile Kazak lehçesiyle yaptığı çalışmalar bunların örneklerindendir. İşte böyle
bir ortamda İsmail Beyin 1881'de Tonguç adlı çalışmasından itibaren önüne he
def olarak Türklüğü koyması, Türk dil ve tarih birliğinin önemini kavraması,
bunları canlandırmaya çalışması sıradan bir iş olarak görülmemelidir. Gaspıralı
ilk eserleri olan Tonguç ve Kamer adlı çalışmalarında Türkçenin önemini ortaya
koyduğu gibi bu konuda bir sadeleşmeyi de dile getiriyordu. Bu yüzdendir ki
Yusuf Akçura onu bu özelliğinden dolayı "lisan sahasında tasfiyecilik cereyanı
nın babalarından" sayıyordu. Günümüz meşhur Özbek Şairlerinden Muhammed
Salih 18 Ocak 1991 tarihinde Yaş Leninçi gazetesinde Gaspıralı'nın öncülük
yaptığı bu gelişmeyi şöyle değerlendirir: "XIX. asrın sonlarında Türk boyları
arasında bir uzaklaşma ve bu uzaklaşmanın önünü almak için de bir hareket baş
ladı. Bu hareketin başında Kırımlı büyük mütefekkir Gaspıralı İsmail vardı..."
Gaspıralı, uzun girişimleri sonucu 1883 yılında bütün içeriğinin Rusçası ile
birlikte hazırlanması şartıyla Tatarca bir gazetenin yayımı iznini aldı. 22 Nisan
1883'te Bahçesaray'da yayım hayatına başlayan Tercüman gazetesi ilk başlarda
haftada bir gün yayımlanırken 1912 yılından sonra günlük olarak yayımlanma
ya başlandı. 1905 yılına gelindiğinde Tercüman, Kırım'dan başlayarak Kafkas
ya, Kazan, Sibirya, Türkistan, hatta Çin Türkistanı'nda ve Çin'de bile okunur;
İran ve M ısır'da alınır; bir süre Abdülhamid'in izniyle Türkiye'de de satılırdı.
İsmail Bey, Tercüman'ın çok geniş bir alandaki bu tanınmışlığını belirli ve sağ
lam bir millı programı savunmasıyla sağlayabilmiştir. Tercüman gazetesi yalnız
Kırım ve Rusya Türkleri ile değil, bütün Türk ve İslam alemi ile ilgilenmiştir.
İçeriğinde en baş makaleden en küçük habere, hatta ilanlara varıncaya kadar, bü
tün yazılar Türk dünyasını ve Müslümanları ilgilendiren belirli bir yolu ve fikir
dünyasını canlandırırdı. Gaspıralı gazetesinde, okuyucularının seviyesini yük
seltmek için dünyadaki medeni ve ilmi akımlardan söz ettiği gibi bazı romanlar
ve ekler şeklinde bilimsel ve edebi küçük risaleler de yayımlıyordu.
İsmail Bey, gerek gazetesi ve gerekse bu tür ekleri ile bütün Türklere milli
birliklerini anlatmaya, milli duygularını kuvvetlendirmeye, milli kültürlerini ge-
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liştinneye bu suretle de Türk dünyasını çağdaş ve medeni bir millet haline getir
meye çalıştı. Bu amaç doğrultusunda Tercüman, bütün Türk dünyası ile ilgili ha
berler veriyor ve bütün Türk yurtlarında anlaşılabilecek bir dilde çıkarılıyordu.
Gaspıralı sadece yayıncılıkla içinde bulunduğu topluma ışık tutmaya çalış
madı. O, aynı zamanda bir eğitim reformunu da gerçekleştirmeye çalıştı. Bu
yönde usı11-i cedid adını verdiği yöntemle yeni okullar açtı. Gaspıralı bu okullar
da kısa sürede okuma yazmayı öğretmeyi ve Türk insanının kalkınmasını sağla
yacak çağdaş bilgiler veren bir ders programını izlemeyi amaçlıyordu. Rusya
içinde 1895'te bu okulların sayısı önce l 00'e ulaştı, 1914 yılına gelindiğinde ise
S000'i bulmuştu. Gaspıralı'nın bu yöndeki çalışmalarından doğal olarak Ruslar
büyük rahatsızlık duymaktaydılar. Türk dünyasının birliğini ve kalkınmasını
sağlayacak eğitim reformu konusunda Gaspıralı 'nın söz konusu çabaları Rus yö
netimince sürekli olarak engellenmeye çalışılmıştır. Rusyanın bu yöndeki çaba
ları doğrultusunda misyoner Ostroumov'un girişimleri ile Taşkent Öğretmen
Okulunda 30 Ağustos 1882'de bir toplantı yapıldı. Türkistan genel valisi Abra
mov'un da katıldığı bu toplantının ana başlığı "Rus olmayan Müslümanların eği
timlerini hangi prensipler üzere kurmak gerekir?" olarak belirlendi. Toplantıda
tarih ve coğrafya öğretmeni olan M. A. Miropiyev bir bildiri sundu. Bildirisin
de, Gaspıralı 'nın eğitim konusundaki tasarılarını kabul etmenin, yok olmak üze
re olan Müslümanları diriltmek anlamına geldiğini savunan Miropiyev, eğitim
de güdülecek temel stratejinin de "Müslümanların eğitimlerinin temelinde İs
lam 'ı bozmak, dini gayreti tamamen yok etmek, dolayısıyla onları Ruslaştırmak
olması" gerektiğini dile getirdi. Bu yöndeki Rus çabalarının Türk dil, gönül, fi
kir ve iş birliğini bozması anlamına geldiği artık çok belirgin bir şekilde ortaya
çıkmıştı.
1905 yılının başlarında Rusya 'nın içinde pek çok yerde karışıklıklar çıkmış,
bu gelişmeler sonucunda Çar II. Nikolay bir danışma meclisi açma vaadinde bu
lunmuştu. Söz konusu geçici serbestlik ortamı, o ana kadar baskı altında bulu
nan siyası, sosyal, millı ve dini güçlerin kendi amaçları doğrultu�unda etkinlik
lerde bulunmasına yol açmıştı. Gaspıralı da bu ortamdan yararlal1arak Müslü
manları gerek bulundukları bölgelerde, gerekse ayrı ayrı yaşadıkları böl�elerde
teşkilatlandırmaya çalıştı. Rusya Müslümanlarının toplanacağı bir kongre için
resmi izin alınamadığı için 28 Ağustos 1905'te Nijniy Novgorod'da bir'nehir
geı
misi gezintisi görüntüsü altında "I. Bütün Rusya Müdümanları Kongresi" yapıl-
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dı. Gaspıralı 'nın başkan seçildiği bu kongrede her sahada teşkilatlanma kararı
alındı. Yine 3 Aralık 1 905'te Akmescid'de toplanan "Bütün Kırım Müslümanla
rı Kongresi"ne de Gaspıralı başkanlık etti. 1906 Ocak ayının sonlarına doğru St.
Petersburg'da "II. Bütün Rusya Müslümanları Kongresi" toplandı. Gaspıralı'nın
önemli rolü olan bu etkinlikler sonunda 10 Mayıs 1906'da açılan Devlet Du
ma'sına Müslümanlar 25 milletvekiliyle katıldılar. Gaspıralı Duma'ya katılacak
Türk temsilcileri aracılığıyla Rusya'da yaşayan dindaş ve soydaşlarının hakları
nın daha rahatlıkla savunulabileceğini düşünüyordu. Gaspıralı, önce Rusya yö
netimi altında yaşayan soydaşlarının sorunlarını halledip, sonra da diğer Müslü
manların birliği için çalışmaya karar verdi. Bu bir tür siyaset ile uğraşmak anla
mına geliyordu. Gaspıralı bir yakınına yazdığı mektupta bu düşüncelerini "ken
disi için artık ikinci bir devrin başladığını ve Tercümaıı 'ın bundan böyle siyası
sesleri olacağı" şeklinde açıklıyordu. Bu dönem içerisinde Gaspıralı mektubun
da söz ettiği yönde gazetesinde de bir seri makaleler yayımlayarak, Türkler ara
sında birlik ve beraberliğin sağlanması zaruretine dikkat çekmiştir. Gaspıralı bu
nu gerçekleştirmenin de her şeyden önce Türklerin kendilerine düştüğünü hatır
latmış ve Duma'ya seçilen temsilcilerden bu hususta öncü olmalarını istemiştir.
Gaspıralı İsmail, delegelere soydaşları ve dindaşları arasındaki kırgınlıkları
unutmalarını ve mutlaka birlik halinde olmalarını söylemeye devam etmiştir.
Gaspıralı'nın girişimleri sonucu, 1906 Ağustos'unda Rusya Müslümanları resmı
izinli olarak üçüncü kongrelerini topladılar. Bir siyası parti konumunda olan İt
tifak-, Müslimin grubunu kurma kararı bu kongrede alındı. Söz konusu grup,
Gaspıralı'nın yönlendirmesiyle programına, Rusya'daki bütün Müslümanların
eğitim sisteminin birleştirilmesi, kız erkek bütün Müslüman çocuklarına ilköğ
retim zorunluluğunun konulması, orta okulların açılması, eğitim öğretim dilinin
sadeleştirilmiş Osmanlı Türkçesi olması gibi ana hedefleri almıştı.
Gaspıralı bu özgürlük ortamında Türklerin yeni hak ve özgürlükleri meşru
zeminlerde en iyi şekilde kullanarak millı uyanışlarını tamamlayabileceklerine
inanıyordu. Bu yönde Gaspıralı önce, Tercüman'ın Rusça kısmının yayımına
son verdi, daha önceleri çok dikkatli seçilmiş sözlerle üstü kapalı olarak açıkla
dığı düşüncelerini daha açık bir üslGpla dile getirmeye başladı. Ona göre bu öz
gürlük ortamında daha yapacak çok iş vardı, ancak zamansız maceralardan ka
çınılarak her şey mutlaka yasal zeminde yapılmalıydı. İşte bu serbestlik ortamı
içinde Gaspıralı 1905 yılı sonlarında Bahçesaray'da, sadece Kırım Tatarlarının

506

Gaspıra/ı' da Birlik Düşüncesi

değil bütün Rusya Müslümanlarının tarihlerindeki ilk kadın dergisi olan Alem-i
Nisvan'ı yayımlamaya başladı. Mart 1 906'da da Rusya 'daki Türklerin ilk çocuk
dergisi olan Alem-i Sıbyan' ı yayım hayatına soktu.
Ancak, siyası ve sosyal anlamda liberal fikirlere tahammül edemeyen Rus
yönetimi bu gelişmeleri engellemeye başladılar. İkinci Duma 'ya 39 temsilci
gönderme hakkı olan Müslümanların 10 temsilci ile katılabilecekleri bildirildi.
Ancak farklı düşüncelerin dile getirildiği Duma'da Müslüman delegelerin de fü
tursuzca konuşmaları Rusları tedirgin etmiş ve bunun üzerine bazı Türk aydın
ları Ruslar tarafından takip edilmeye başlanmıştır. Sonunda, Çar iki ay sonra Du
mayı dağıtmıştır. Bu baskılara dayanamayan Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu, Ali
Hüseyinzade, Mehmed Emin Resulzade gibi aydınlar kendi toplumlarının hak
ve hukuklarını daha liberal bir havaya giren Osmanlı Türkiye 'sinde anlatabilmek
için Rusya 'yı terk ederek İstanbul'a göçmüşlerdir.
1907'den itibaren Rusya 'da baskıcı bir yönetimin siyası ve sosyal ortama
hakim olması özgürlük ortamında yapılabilecek işlerin sınırlanmasını getirdi.
Gaspıralı da bu gelişmelerle, etkinlik sahasını sadece Rusya ile sınırlı tutmak is
temediğinden, önce Osmanlı Devleti 'nden, sonra da bütün Müslüman dünyasın
dan destek aramaya yöneldi. Gaspıralı sadece Rusya içindeki Türklerin değil
Anadolu Türklüğünün de aynı geri kalmışlık içinde bulunduğunu fark etmişti.
Biraz da bu yüzdendir ki bütün Türk dünyasının hep birden bir silkinişe gerek- 
sinimi olduğu inancını taşıyordu. Gaspıralı 'nın bu inancı, bütün Müslüman ale
minin aynı yönde bir toparlanmaya yönelmesi gerektiği sonucuna ulaştı.
Onun bu ortamda yeni projelerinin en dikkat çekici olanı Kahire ' de bir dün
ya Müslümanları kongresi toplama girişimidir. Bu konudaki ilk adımını 1 907
Eylül 'ünde Tercüman 'da yazığı bir makale ile attı. İsmail Beyin Kahire ' de bir
"Dünya İslam Konferansı" toplanacağına dair verdiği haberler, gazetenin de
vamlı okuyucularından olan Macar oryantalisti A. Vambery tarafından hemen
İngilizlere duyurulmuş ve The Times gazetesi de bu anı gelişmeyi hemen okuyu
cularına aktarmıştır. Gaspıralı, Tercüman ' dıı kaleme aldığı bu koı:ıudaki yazısın
da İslam dünyasının her yerinde Müslümanların diğer dinlerden\ komşularına
oranla genel bir geri kalmışlık içinde bulunmalarına, sorunlarının berzeı;Likleri
ne ve bu sorunların yerel ve tek başlarına tartışılmasına rağmen, İslarh dunyası
nın farklı bölgelerinden gelecek temsilcileri tarafından ele alınıp; topl��a değer
lendirilmediğine dikkat çekiyordu.
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Gaspıralı, Hristiyan Batı dünyasının İslam ülkeleri arasına fitne soktuğuna
da inanıyordu. Ayrıca Hristiyan devletlerin Müslüman memleketleri manen ve
maddeten sömürdüğü bir gerçek idi. Unutulmamalıdır ki 20. yüzyıl başlarından
itibaren batı ülkelerinde sanayileşme kaynaklı bir kalkınma ve toplumsal refahın
arttığı gözlenmeye başlamıştı. Söz konusu ülkeler kalkınmalarını sadece kendi
insani ve maddı kaynaklarından desteklemiyorlar; Asya, Afrika ve Güney Ame
rika gibi dünyanın farklı yörelerinde bir sömürgeciliğe girişerek kendilerine bu
bölgelerin kaynaklarını haksız bir şekilde aktarıyorlardı. Açıkcası bir sömürge
cilik akımı başlamıştı. Gasp'ıralı Paris 'te bulunduğu sıralarda bu ülkelerin zen
ginliklerinin , sadece iç kaynaklara dayanmadığını fark etmiş olmalıydı. İşte bu
nedenlerledir ki Gaspıralı, Müslümanların arasında kurulacak bir birliğin bu sö
mürünün önüne geçeceğini veya en azından azaltacağını ümit ediyordu. Buna ek
olarak da her şeyden önce Müslümanlar arasında sağlanacak birliğin Türkiye ve
Türkler için de yararlı olacağını düşünüyordu.
Bu düşüncelerle yola çıkan İsmail Bey, İstanbul' da birkaç gün kaldıktan
sonra 1 907 Ekim ayı sonlarında Kahire'ye varmıştır. Burada yabancı basın ve
misyon şefleriyle tanışan İsmail Bey, kongre için yapılan hazırlık toplantıların
da buradaki aydın topluluğuna yapılan gündemdeki konular hakkında geniş bil
gi vermiş, düşüncelerini açıklamıştır. Müslüman aydınlar, yazarlar, şairler ve ga
zeteciler önünde Rusya Müslümanlarının yapmış olduğu reform hareketlerinden
bahsetmiş ve sonra da Müslümanları ilgilendiren konuların genel bir kongrede
tartışılmasının gerekliliğini belirtmiştir. Batılılar tarafından söz konusu kongre
hazırlıklarının yakından takip edildiğini bildiği için İsmail Bey konuşmasında,
Panislamizm yönünde siyası bir amacının olmadığını açıklamak zarureti duy
muştur. Kongrenin asıl amacının İslam dünyasındaki gerileme ve düşkünlüğe
son vermek, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmeye yönelik çabaları bir araya ge
tirmek olduğunu vurgulamıştır.
Gerçekten de konuşmasının sonunda konferansını izleyen İngiliz elçisi ko
nuşmasını tebrik ettikten sonra, hazırlıkları yapılan kongrenin daha sonra siyası
bir sıfat alıp almayacağını sormuştur. Gaspıralı da ileride yapılacak kongrenin
kararlaştırılan sınırlardan çıkıp çıkmayacağını bilemediğini ve gelecek zamanla
ra da kefil olamayacağını dile getirmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, batılı
ülkelerirı özellikle İngiltere 'nin Türk ve Müslüman ülkelerinden böyle bir uya
nışa yönelmesinden tedirginlik duydukları ortaya çıkmaktadır.
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Gaspıralı, kongrenin hazırlıkları için Ekim 1 907 ile Şubat 1908 tarihleri ara
sında 3 kez Kahire 'ye gitmiştir. Her gidiş gelişinde Osmanlı başkentinde yöne
time bilgi verme gereği duyan Gaspıralı, Osmanlı sarayından olumlu ve olum
suz hiçbir cevap alamamıştır.
Osmanlı Türkiyesinde 30 yıla yakın ( 1878- 1908) İslam Birliği üzerine bir
siyaset izleyen Sultan II. Abdülhamid ve onun vekillerinin Gaspıralı 'nın "Dün
ya İslam Kongresi" fikrini neden benimsemedikleri de bilinmemektedir. Bu ko
nuda Prof. Dr. Mehmet Saray şu yorumu yapmaktadır: "Padişah ve hükumet, bü
yük bir ihtimalle, yabancı devletlerin baskılarından çekinmiş ve kongre fikrine
pek iltifat etmemiş olabilirler.. Fakat bu arada Gaspıralı'nın Osmanlı hükumetini
endişeye sevk edecek bir siyaset peşinde olmadığını belirtmek zarureti vardır."
Gaspıralı'nın kongre hazırlık çalışmalarında da dile getirdiği üzere "Dünya İs
lam Kongresi"ni düzenlemedeki amaçlarının siyasi olmadığı açıktır. Asıl amaç,
siyasi bir sorun yaratmadan daha çok, sosyal, ekonomik ve medeni alanlarda du
rumun düzeltilmesi ve Müslümanlar arasındaki birliğin daha da kuvvetlendiril
mesidir. İstanbul'dan bu türlü istediği desteği bulamayan Gaspıralı, buradaki ay
dınlarla olan ilişkisi nedeniyle Osmanlı yönetimi tarafından peşine adam takıla
rak izlenmesinden büyük rahatsızlık duymuştur. İstanbul'daki aydın arkadaşları
nı bu açıdan da tedirginliğe itmemek için Kırım 'a dönmüştür.
Son olarak Kahire'ye gidişinde Gaspıralı orada tahsilde bulunan Kazaı_:ılı
Abdullah Battal Taymas ile birlikte rönesans anlamına gelen Al-Nahdah adlı bir
gazete çıkardı. Gaspıralı ve Taymas bu gazetedeki yazılarında İslam dünyasının
geri kalışını ve bir rönesansa nasıl ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuşlardır. Bu
yayın etkinliğinin yanı sıra, kongre hazırlık komitesi de çalışmalarını tamamla
yarak ilgililere çağrılar göndermiş ve "Dünya İslam Kongresi"nin 1908 Ey
lül'ünde yapılacağını açıklamıştır. Ancak bu_ sırada 1908 Temmuz'unda Türki
ye ' de Genç Türk Hareketi olarak bilinen II. Meşrutiyet gerçekleşmiştir. Meşru
tiyetle yönetime geçenler kendi durumlarını da kuvvetlendirmek amacıyla İslam
Kongresi'nin İstanbul ' da yapılmasını istemişlerdir. Gaspıralı da,bu isteğe, hazır
lıkların tamamlandığı, ayrıca Avrupalıların İslam Birliği (Panislamizm)'nden ve
sonuçlarından endişeye kapıldıklarını gerekçe göstererek nazikçe karşı,_çıkmış,
'
İstanbul'un anlayış göstermesini istemiştir. Gaspıralı 'nın bu ricasına hemen cevap verilmemiş, bir süre sonra da Osmanlı Meşrutiyetçileri başka sorunlarla
meşgul olmaya başladıkları için bu isteklerinde ısrarcı olamamışlardır. Ancak bu

Mesııı Çeıiıııaş

509

konudaki anlaşmazlıklar kongre heyecanını kaçırdığı gibi kongre tarihinin geri
bırakılmasına da yol açmıştIJ". Söz konusu gelişmeler Gaspıralı'nın sağlığını iyi
ce kötüleştirmiş ve kongre tarihinin bir kez daha ertelenmesine yol açmıştır.
Gaspıralı'nın üzerinde önemle durduğu bu kongre de artık gerçekleşemeyecek
tir.
Yine de Gaspıralı'nın "Dünya İslam Kongresi" hazırlama gayretleri bütün
İslam aleminde büyük yankılar uyandırmıştır. O dönemde Hindistan toprakları
içinde bulunan günümüzün Pakistan Müslümanları "Hindistan Encümen-i İsla
miye"si adı altında örgütlenerek Gaspıralı'yı Hindistan'a davet etmişlerdir. Gas
pıralı'nın milletler arası alanda İslam birliğini oluşturmaya yönelik son çabası da
bu olmuştur. Gaspıralı 1912 yılında İstanbul ve Kahire üzerinden Bombay'a gi
derek burada bir seri konferanslar vermiştir. Gaspıralı İsmail, konferanslarında
İslam dünyasının sosyal, ekonomik ve medeni sorunlarına temas etmiş, eğitim
konusu üzerinde önemle durmuştur. Rusya Müslümanlarının usı11-i cedid okul
larından kısa sürede olumlu sonuçlar aldıklarını anlatmıştır. Burada bu konuda
çok büyük bir ilgi gören Gaspıralı İsmail Beyin, Türkiye'nin Bombay Konsolo
su Cafer Bey, ilim adamlarından Kadı Muhammed Ali'nin ve Akhbar al-İslam
gazetesinin sahibinin yardımları ile bir usı11-i cedid okulu açmıştır. Bir genç öğ
retmeni de eğitim ve öğretim yöntemleri açısından yetiştirerek okulun başarısı
nı yöre halkına gösterme fırsatı yakalamıştır.
Gaspıralı ömrünün son yıllarında Türkiye'de şekillenmeye başlayan İslam
cılık, batıcılık ve Türkçülük akımlarını ilgiyle izlemiş, Osmanlı aydınları ile çok
yoğun bir ilişki içine girmiştir. Birçok İstanbul dergisine yazılar yazmış, 1908'de
kurulan "Türk Demeği"nin de kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 1911'de ku
rulan "Türk Yurdu Cemiyeti" ve yayın organı Türk Yurdu dergisi üzerinde de
Gaspıralı'nın büyük etkisi olmuştur. Burada yayımladığı yazılarında sürekli ola
rak Türk dünyasının sosyal, ekonomik ve medeni açıdan kalkınması konularını
işlemiş. "Dilde, fikirde ve işte birlik" bilincinin yerleşmesine çaba göstermiştir.
Bu yoğun etkinlikleri arasında sağlığı bozulan Gaspıralı 24 Eylül 1 9 14 tari
hinde Bahçesaray'da vefat etmiştir. Ölümü bütün Türk dünyasında üzüntü yarat
mış, gerek Rusya ve gerekse Türkiye 'de "birlik" konusundaki hizmetleri anlatıl
mıştır. Türk coğrafyasındaki aydınlar günümüze dek onun "Dilde, fikirde ve iş
te birlik" ilkesince Türk kültürünü tanıma, tanıtma ve geliştirme çabalarına de-
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vam etmişlerdir. Gaspıralı bugün bile, Kırım Türklerinin yok olmanın eşiğine
geldiği, geçmiş ve gelecekle bütün bağlarının koptuğunun zannedildiği bir za
manda, Kırım Türklerinin mim kültür ve edebiyatlarının geniş Türk dil, fikir ve
iş birliği esasında yüceltilmesine en büyük harcı koyan kişi olarak kabul edilir.
Gaspıralı İsmail Beyin etkinlikleri genel Türk ve genel İslam Dünyası çapında
yansımasını bularak, Kırım sınırlarının ötesinde bir mim, kültürel ve sonunda da
siyasi uyanış akımına yol açmıştır. Türklerin milli diriliş hareketlerinde bu yön
deki bir tecrübeyi ilk kez büyük başarıyla icra eden Gaspıralı'nın hatırası daima
yol gösterici olacaktır.
Türk kültürü, Gaspıralı 'nın "dilde, fikirde ve işte birlik" ilkesi uyarınca zen
ginleşip evrensel kültüre katkıda bulunduğu oranda yaşayacaktır.
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GASPIRALI İSMAİL BEYİN EĞİTİM ÜZERİNE
DÜŞÜNCELERİ, UYGULAMALARI VE ETKİLERİ
BELGİN TEZCAN AKSU
TÜRK DiL KURUMU UZMANI

Rusya'daki Türk topluluklarının eğitim alanında uyanmasına katkıda bulu
nan, onlarda birlik duygusunu ortaya çıkaran ve canlandıran Gaspıralı İsmail Be
yin özelliklerini; iyi bir öğretmen, yetenekli bir gazeteci, şair, hikayeci, bilgili bir
siyaset ve fikir adamı biçiminde özetleyebiliriz. Rizaettin Fahrettin Ti! Yarışı ad
lı eserinde, "Türk dilinin birinci ıslahçısı Ali Şir Nevaı ise, ikincisi, hiç şüphesiz
İsmail Beydir" diyor. 1 İsmail Bey, doğu, kuzey ve batı Türklüğünün kendinden
önce yetişen alimlerinin eserlerini etraflıca okumuş, etkilenmiş, bazıları ile biz
zat tanışmış, görüşmüştür. Böylece Osmanlı idaresindeki batı Türklüğü ile Rus
çarlığı idaresindeki doğu ve kuzey Türklüğünü en ince özelliklerine kadar öğ
renmiştir. İyi bildiği iki yabancı dil yani Rusça ve Fransızca ile de Türk dünya
sı dışında kalan dünyanın kültür, edebiyat ve medeniyetini kavramıştır.
Genel hatlarıyla İsmail Gaspıralı'nın düşüncelerini; batının ulaştığı yeni ve
faydalı bilgileri alıp Müslümanların dünyasında yaymak, eğitimi yeni bir tarz
kullanarak iyileştirmek ve Osmanlı Türkçesini, bütün Türk dünyasının anlayabi
leceği ortak edebı bir dil haline getirmek biçiminde belirtebiliriz. İsmail Gaspı
ralı, bir milletin kalkınma ve ilerlemesinin milletin ve coğrafyasının özel şartla
rına bağlı olduğunu düşünmektedir. İslam dünyasında zanaat ve ticaretin yaygın
laşmadığını, Müslümanların buna alışık olmadığını düşünen Gaspıralı, kalkın
maya ziraattan başlanmasını istemektedir. Bu düşünce tarzı dolayısıyla Gaspıra
lı, yabancı sermayeye de itiraz eder. Osmanlı ülkesindeki kapitülasyonların za
rarlı olduğunu söyler. 2
Akmescit'te ortaokulu bitiren Gaspıralı, Vronej şehrinde askerı bir okula
kaydolduktan kısa bir süre sonra Moskova Askerı İdadısine yerleştirilmiştir. O
devirlerde Rusya, bilhassa Moskova, Panslavizmin ve Rus milliyetçiliğinin en
1.
2.

Kırımlı Cafer Seydahmet, Gaspıra/ı İsmail Bey (Dilde, Fikirde, İşte Birlik), İstanbul 1 934, s. 74.
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, '"İsmail Gaspıralı'ııııı Fikirleri, Türk Kiiltiirii, S. 337-338, Mayıs-Haziran
1 99 1 , s.74-75.
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büyük merkezi haline gelmişti. Özellikle Türk-İslam düşmanlığına dayandırılan
Slavcılık hareketi, ister sivil ister askerı olsun bütün okullara hakim olmuştu.
Gaspıralı İsmail, Türkler hakkında haksız düşmanlıklarla dolu olan okulundaki
Panslavist propagandayı ve dersleri dinlemek zorunda kalmış, bu ise onu, Türk
milletine daha çok bağlanmaya ve haklarını müdafaa etmeye sevk etmiştir.3 Bu
okulda okurken diğer Türk öğrencilerle devamlı olarak temas halinde olmuştur.
İçlerinden Litvanya Türklerinden Kırım asıllı Mirza Mustafa Davidoviç en iyi
anlaştığı Türk arkadaşı idi. Davidoviç ile birlikte dünyada ve özellikle Türki
ye'de olan olayları Rus ve Osmanlı gazetelerinden takip etmeye çalışmışlardır.
En sonunda askerı lisenin son sınıfındayken Osmanlı ordusuna gönüllü yazılıp
Girit 'te asilere karşı savaşmak üzere okullarından ayrıldılar. Ancak yakalandılar
ve askerı okuldan atıldılar.
Daha sonra Gaspıralı, Bahçesaray'daki Zincirli Medresesinde Rusça öğret
menliği yapmaya başlamıştır. Bu çalışma döneminde de okumayı bırakmamış,
Rusya'daki batılılaşma hareketleri ile ekonomik ve toplumsal gelişmeleri en in
ce ayrıntılarına kadar takip etmeye ve incelemeye devam etmiştir. Türkler ara
sında da hızlı bir biçimde yenileşme hareketinin gerçekleştirilmesi, bunun için
de eğitim ve öğretim biçiminin değiştirilmesi gerektiğine bu sıralarda inanmaya
başlamıştır. Bu düşüncesini şu sözleriyle ifade etmiştir: "Bizde ilk tedris ve ter
biyenin olmadığını mektepte ve dinf mekteplerimizin korkunç geriliklerini bila
hare, Zincirli' de tamamıyla öğrendim ve buna binaen daha bu devirlerde her
şeyden evvel bu esasların ıslahı lüzumuna iman ettim. " 4 Gaspıralı İsmail, yaptı
ğı incelemeler sonunda: "Terakki meselesi maarifin terakkisine, maarifin terak
kisi de ulema ilerlemesine tevakkuf etmektedir." 5 diyerek kalkınmanın hangi sı
rayla gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiştir.
Gaspıralı, Terakki adlı dergide yayımladığı Terakki ve Maarif başlıklı yazı
sında: "İnsanoğlu hakikati ve saadeti hiç tapalmaz (bulamaz) ve lakin bu haki
kat ve saadet yolunda yürüyene yardımcı bir şey vardır, bu karanlıkta fenere
benzer, buna maarif ve yaki bilük (bilgi) derler, maarif insanın fikrini çok eder,
aklını keskin eder, zekavetini köpeder (artırır). Bir insanın aklı ve zekaveti artsa
3. Prof. Dr. Mehmet Saray, Türk Düııyasıııda Dil ve Kültür Birliği, İstanbul, 1 993, s.8.
4. Kırımlı Cafer Seydahmet, age, s. 1 9.
5. Kırımlı Cafer Seydahmet, age, s. 1 68.
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kı,,ı,vveti ve serveti dahi artar." 6 diyerek eğitimin önemi konusundaki düşüncele
rini dile getirmiştir. ·

Eğitim .ve öğretim, insanoğlunuri dünyaya geldiği andan itibaren yaşamaya
başiadığı bir süreçtir. Bu süreçte. anne önde gelen bir eğitimci ve öğreticidir. İs
mail Gaspıralı'ya göre, Müslüman toplumların geri kalışında en büyük faktör,
kadının hayata katılmayışı ve cahil bırakılmışlığıdır. Kadının düşüncesini söyle
me serbestliği İslamiyete aykırı değildir. Bunalımdan kurtulmanın şartlarından
biri, eğitilmiş hanımların yetişmesidir, sayıca artmasıdır.7 Gaspıralı, çocuğun ter
biyesinde, birinci derecede kadının rolü olduğuna inandığı için kadının "kültürlü
ve bilgili olmasına önem. vermiştir. Müslüman kadının da toplumda ve iş haya� ·
tında aktif rol almasını istemiş; gazetesinde sık sık başarılı Türk kadınlarının fa
aliyetlerinden bahsederek . . onları övn:ıüştür. Gaspıralı 'nın kadınlara verdiği
önem, onlar için kızı Şefika Hanımın idaresinde Alem-i Nisvtin adlı bir dergi çı
kartmasından da açıkça bellidir.
Gaspıralı, Zincirli Medresesinde çalışırken idaresinde ve eğitim programın
da gördüğü eksiklik ve aksaklıkları düzeltip tamamlama tavsiye ve girişiminde _
bulunmuştur. Okuttuğu Rusça derslerine girme ve bunlardan çıkmayı çan çala
rak yapmayı denemiştir. Bu hareketi yetkili idareciler ve öğrenciler arasında şid
detli muhalefete sebep olmuştur.
O dönemde okullarda fen bilimlerinden uzaklaşılarak sadece dini eğitim ve
rilmekteydi. Bu nedenle halkın ihtiyaç duyduğu sahalarda eleman yetiştirilemi
yordu. Ayrıca dini bilgiler derslerinin Arapça ve Farsça olarak ezbere dayalı bir
biçimde verilmesi öğrencilerin çok zamanını alıyor ve eğitimin 1 5-20 sene sür
mesine sebep oluyordu. Bu okullarda okuyan fen bilimlerinden habersiz Türkle
rin maddi kalkınmaya ve düşmanlarına karşı kendilerini müdafaa edecek teknik
güce ulaşmalarına imkan yoktu. Mektep ve medrese eğitiminin tek faydalı yönü
İslamiyetin halka öğretilmesi ve Türk-İslam an'anelerinin yaşamasını s·aglariıak
tı. Bu yönleri ile işgalci Rusların halkı Ruslaştırma faaliyetlerine karşı onların
direnmelerinde faydalı olmuşlardır. Fakat bu faydalı olma dahi yetersiz kalmış
tır. Bilgi ve teknik üstünlü_ğü olan Rusların çeşitli aldatmacalar ile onların bu
6. Kırımlı Cafer Seydahmet, age, s. 1 05.
.
.
7. Prof. Dr. Sadık Tural, "Gaspıralı İsmail Beyin Osmanlı Türkiyesine Tesirleri" , Türk Kültürü,
· · S. 337-338,
Mayıs-Haziran 1 99 1 , s.89.
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mukavemetini kırmaya çalıştıkları da unutulmamalıdır.8 Rus okullarında Türk
düşmanlığına dayalı İslav-Rus fanatizmi ile akla, tecrübeye ve muhakemeye yer
veren batı usulü bilgiler veriliyor, pozitif bilimin sonuçlarından faydalanan Rus
eğitim ve öğretimi; akla, mantığa dayandırılarak hayata uygun hale getiriliyor
du.

1

Türk okullarmdan mezun olan gençlerin bilgi yönünden son derece yetersiz
kaldıklarmı ve bu yetersiz bilgi ile mekteplere iyi öğretmen olamadıklarını dü
şünen Gaspıralı, eski usul eğitim sisteminin derhal değiştirilmesi gerektiğini dü
şünmekteydi. Bu değişimin de ilkokullardan yani mekteplerden başlaması ge
rektiğine inanıyordu. Kur 'an okumayı, yazı yazmayı ve namaz kılmayı öğreten
yerler diye nitelendirilen mekteplerde, günde 6-7 saat çalışan ve 5-6 sene sonra
mezun olan çocuklar gerçekte ne ibadetini doğru olarak yapabiliyor ne de bir tek
cümle yazabiliyordu.
İmparatorluğun çeşitli vilayet ve bölgelerinden gelen, içlerinde her smıftan
temsilciler bulunan Müslümanlar, kendileriyle ilgili bütün bu meseleleri görüş
mek üzere bir dizi toplantılar gerçekleştirm işlerdir. Bu toplantıların ilki 15 Ağus
tos I 905 yılında Gaspıralı İsmail Beyin başkanlığında Nijni Novgorod 'ta Oka
nehri üzerinde "Gustav Struve" adlı gemide yapılmıştır. Bu toplantının sonunda
Müslümanların karşı karşıya kaldıkları sorunların nasıl çözüleceğini belirten 5
maddelik bir karar metni yazılmıştır. Bu metinde yer alan maddelerden birisi de _
eğitimle ilgili olan karardır. Karar metnini aynen veriyorum: "Rusya Müslüman
ları faaliyetlerine devletin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre istikamet ve
receklerdir. Müslümanlar kendilerini devlette olacak değişikliklere, yeni şartla
ra, hayat tarzına uygun bir şekilde hazırlamak için itina göstereceklerdir. Buna
göre her yerde ve kendi ihtiyaçlarına uygun her çeşit okul kurarak; kitap, gaze
te, dergi neşrederek; kütüphane, kıraathane açarak, halktan toplanan ianelerle
halkı bugünkü asrı şartlara göre yetiştirmeye çalışacaklardır. "9
16-21 Ağustos 1906 yılında Ali Merdan Topçubaşı'nın başkanlığında Nijni
Novgorod'ta yapılan Rusya Müslümanlarının üçüncü toplantısın?a en çok üze
rinde durulan konu eğitim olmuştur. İlerlemenin ancak eğitim yoluyla olacağına
inanan kongre bu konuyu incelemek üzere Kazanlı Öğretmen Abdullah Apanay
8. Prof. Dr. Mehmet Saray, age, s.33.
9. Doç. Dr. Nadir Devlet, İsmail Bey Gaspıralı ( 185 1 - /914). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,
1 988, s. 8 1 .
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başkanlığında 15 kişilik bir komisyon kurmuş ve bir rapor hazırlatmıştır. 31
maddeden oluşan bu raporun en önemli özelliği bütün Türk okullarında ortak bir
tedrisat yapılmasına yönelik tekliflerle, Türkleri birleştirici edebı Türkçenin
(Türkiye Türkçesinin), mecburı olarak okutulması konusundaki karar idi. Mek
teplerin dört yıl olarak okutulması bunun ilk üç yılında sadece mahallı şive ile
eğitim yapılması, son yılında ise genel Türkçe ile eğitim verilmesi de önemli
maddelerinden biriydi.
Kongrenin 18-19 Ağustos tarihli oturumlarında alınan kararları, Gaspıralı
İsmail Beyin eğitim konusundaki düşüncelerinin toplu bir göstergesi olması açı
sından önemli buluyor ve buraya aynen alıyorum:
1. Bütün köylerde Müslüman çocukların ilk tahsillerini yapabilmelerini
sağlayan okullar açılacaktır.
2. Müslümanların çok sayıda yaşadıkları yerlerde iki sınıflı ortaokullar
açılacaktır.
3. Okullarda eğitim ana dilde olup, Arapça alfabe kullanılır. Rus dili eği
tim, ilkokullarda mecburı değildir, ancak ortaokullarda ders programına
alınmalıdır.
4. İlkokula alınacak çocuklar sekiz yaşından ufak olmamalıdır.
5. İlk ve ortaokullarda tedrisat 4 yıl olup, ders yılı köylerde 1 Ekimden 15
Nisana, şehirlerde 1 Eylülden 15 Mayısa kadar sürer.
6. Ortaokullara ancak ilkokulu bitirenler alınacaktır.
7. Müslüman çocukların eğitimleri, imkan dahilinde her yerde aynı prog
rama göre yapılacaktır.
8. Okullarda tek bir programın tespiti gayesi ile Mayıs 1907'de Rusya'nın
muhtelif şehirlerinde, mesela Kazan, Petropavlovsk (Kızılyar), Taşkent,
Tifüs, Bahçesaray vb. kongreler düzenlenmelidir.
9. Ağustos 1907'de Kazan'da bütün Rusya Müslümanları öğretmenleri de
legelerinin bir kongresi düzenlenecektir. Burada mayıs sonunda çeşitli
şehirlerde yapılan kongrelerin kabul ettikleri programları birleştirme işi
yapılacak ve "Bütün Rusya Muallimler Birliği" kurma meselesi görüşü
lecektir.
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1O. Okullarda sağlık kurallarına ehemmiyet verilecektir.
11. Okulların tanzim ve tamiri için gerekli masraflar devlet, zemstvo (özel
idare) ve belediyeler tarafından yapılacaktır. Bu iş, ilkokul mecburiyeti
nin kabulünden sonra veya önce gecikmesizin tatbik edilecektir.
12. Her Müslüman erkek ve kız çocuğu için ilkokul eğitimi mecburi olacak
tır.
13. Okulların yönetimi ve teftişi Müslümanların elinde olacaktır.
14. Mektepler yerli ahali tarafından seçilen bir heyetin gözetimi altında ola
caktır.
15. Öğretmenler yerli halkın gizli oyları ile seçilecektir.
16. Öğretmen okullarının ihtiyacı karşılayacak sayıda öğretmen yetiştirme
lerine kadar bazı okullarda eğitimciler yetiştirecek iki sınıflı kurslar açı
lacaktır.
17. Kazan, Baku, Bahçesaray gibi şehirlerde erkek ve kız öğretmen okulla
rı açılacaktır.
18. Müslüman okulların öğretmen ve talebeleri, askerlik görevi ve başka
hususlarda Rus meslektaşları ile aynı haklardan yararlanırlar.
19. Şehirlerde Rus lisesinde tahsil görenlere ana dili ve edebiyatı okutulur
ve öğretilir.
20. Okullarda okutulacak kitapları ve en iyi eserlere verilecek mükafatları
tespit için "Bütün Rusya Öğretmenler Kongresi"nde bir komisyon kuru
lacaktır.
2 1 . Rus dilinde eğitim yapan öğretmen okullarında din öğretimi ve ana dili
dersleri daha esaslı yapılmalıdır.
22. Müslüman çocukların okudukları Rus okullarının pedagoji ve mütevel
li heyetlerine Müslümanlar da üye olarak seçilir.
23. Medreselerde eğitim ve maddi imkanların geliştirilmesi, programlara
fen derslerinin de konulması gerekmektedir.
ıl
24. Dini bir müessese olan medreselerin gözetimi ıslah edilmiş ruhani müesseselere devredilmelidir.
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25. Medreselerin program ve talimatları yüksek dini müesseseler bünyesin
de teşkil edilen heyetler tarafından hazırlanır.
26. Medrese talebeleri Rus ortaokul talebeleri ile eşit hukuka sahiptirler.
27. Medresede müderris olanların, mahallelerdeki imamlık sıfatından ayrı
tutulmaları, sadece imam ve hatip sınıflarını haiz olanların müderrislik
yapmaları lazımdır.
28. Medreseler halk tarafından seçilen imam ve mütevellilerin gözetimi al
tında olacaktır.
29. Müderrislik hakkını almak için; a. seçilmiş olmak, b. imtihan vermiş ol
mak, c. dini meclis tarafından tasdik edilmiş olmak gerekmektedir.
30. Edebi Türk dilinin (Türkiye Türkçesinin) öğretilmesine bilhassa ehem
miyet verilecektir. Bu ders Müslüman talebeleri için ortaokullarda (iki
ve üç sınıflı) mecburi olup, imkan dahilinde ilkokullarda da okutulma
lıdır.
31. Medreselerin masrafları vakıflardan ve talebelerden alınan ücret ile kar
şılanır. 10
Rusya Eğitim Bakanlığı 1 906 yılında, "Rus olmayan milletlerin eğitimi" ile
ilgili bir tasarı hazırlamıştır. "31 Mart ( 1 906) Kuralları" diye bilinen bu tasarı,
Müslüman çocuklarını Ruslaştırmayı amaçlıyordu. "31 Mart Kuralları"nda en
önemli madde transkripsiyonla ilgili olanı, yani Rus olmayan milletlerin kendi
dillerini Rus harfleriyle yazmaları mecburiyetini getiren madde idi. İl'minsky ta
rafından ileri sürülen bu tasarı, 1 906 yılının Haziran ve Temmuz aylarında mü
fettişlere ve bütün vilayetlerdeki öğretmenlere gönderilmiştir. Ancak Müslüman
lar arasında haklı olarak tepkiye sebep olmuştur.
1 6-21 Ağustos tarihlerinde yapılan üçüncü toplantının hemen ardından,
İl'minsky tarafından 1 870 yılında Rus Eğitim Bakanlığına kabul ettirilen ve
Müslümanlar arasında büyük bir tepkiye yol açan tasarının görüşülmesi için
1 906 yılının Ekim ayında İç İşleri Bakanı Kaufman başkanlığında beş, on Müs
lüman ve otuzdan fazla Rus'tan oluşan bir heyet oluşturulmuş ve yapılan toplan
tılarda tasarıda belirtilen toplam 37 maddenin 36'sı kabul edilmiş sadece transk
ripsiyonla ilgili olan 13. madde reddedilmiştir.
1 0. Doç. Dr. Nadir Devlet, age, s. 89-92.
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Gaspıralı İsmail Bey, her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da düşün
celerini bütün Türkler arasında yaymak için Tercüman gazetesini kullanmıştır.
Gazetesinin sade ve kolay anlaşılır bir Türkçe ile yazılmasına çok dikkat etmiş
tir. Uzak görüşlü ve tedbirli bir insan olan Gaspıralı, yazılarında fikirlerini belir
tirken çok dikkatli davranır, hükumetin dikkatini çekmemeye çalışır, Rus kanun
ları çerçevesinde hareket ederdi. Gazetenin yayın hayatının onun yaşamı boyun
ca devam etmesi hatta ölümünden sonra da Gaspıralı 'nın çalışanlara vermiş ol
duğu düşünce yapısı sayesinde 4 yıl boyunca sürmesi dikkat ve tedbir konusun
da ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir.
10. asırdan beri kullanılan Arap alfabesi Türk mantık, muhakeme ve zevkin
den çıkmış bir alfabe değildi. Bu alfabede lüzumundan fazla sessiz harf vardı.
Birkaç harfi tek bir işaretle göstermek gibi yetersizlikler yanında sesli işaretleri
nin Türkçe sesli sistemini karşılamadığı açıktı. Ayrıca bu alfabede harflerin baş
ta, ortada ve sonda ayrı şekillere girmeleri işaret kalabalığına yol açıyordu. Bir
çok harflerin şekilleri, gövdeleri aynı olduğu halde bunlar noktalarla ayrılıyor
du. Gaspıralı İsmail, 1884 yılında usul-i cedid mekteplerinde usı11-i savtiye (ses
li harfler) esasına dayanan alfabeyi tatbik etmiştir. 11 Gaspıralı tarafından "usı11-i
cedid" diye adlandırılan yeni eğitim metodunda, o zamana kadar okumayı hece
usulüne göre öğrenmeye çalışan öğrencilere önce harflerin telaffuz şekilleri,
sonra bir kelime içinde nasıl kullanıldıkları ve kelimelerin de, bir cümle içinde
nasıl geçtikleri öğretilecekti. Bunlara ek olarak öğrenciye yazı yazma tmkanı ve
rilecekti. Gaspıralı İsmail, öğrencilerin mektebe devamının iyi bir şekilde ayar
lanacağını, her sınıfın mevcudunun 30'u geçmemesinin sağlanacağını, öğrenci
lerin günde 4 saat ve haftada 6 gün ders göreceklerini, teneffüs ve dinlenme sa
atleri olacağını belirtmiştir. Sınıfların temiz, mektep binalarının sağlıklı ve em
niyetli olacağını, ayrıca eskiden olduğu gibi, öğrencilere dayak, falaka ve kötü
sözle cezaların verilmeyeceğini, bu gibi hususların çocukları okuldan soğuttuğu
nu belirten Gaspıralı, usı11-i cedid mekteplerinin iki sene süreli olacağını, "Arapça ve Türkçe okuma yazma", "kaligrafi (hat)", "tartışmalı ders'', "Türkçe gramer" ve "aritmetik" derslerinin verileceğini belirtmiştir.1 2
,_
,i

I 1 . Prof. Dr. Şükrü Elçin, "İsmail Gaspıra/ı, El/ilim
ı·e Öğreıim
Problemleri" , Türk Kültürü', S. 337-338,
,
,
.
1
Mayıs-Hazıran 1 99 1 , s.23.
I 2. Prof. Dr. Mehmet Saray, age, s.39.
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19. yüzyılın sonlarına kadar Türk kasabalarının çoğunda ilkokul olmadığın
dan küçükler de büyüklerin okuduğu medreselere giderdi. Köylerde ise her mes
cidin yanında "falaka mektepleri" diye adlandırılan okullar vardı. Öğretmenleri
ise imamlardı. Üstelik bu okul lar yalnız erkek çocukları için olup, kız çocukla
rına, mahalle imamının karısı tarafından evlerde bir şeyler öğretilirdi. Erkek ço
cuklarının gittikleri okullarda daha ziyade "okuma"ya önem verilir, "yazma"
ikinci planda kalırdı. Kız çocukları için yazmayı öğrenmek ise kesinlikle yasak
tı. Gaspıralı yeni metotla çalışacak okul larda hangi uygulamaların değişeceğini
çeşitli vesilelerle şöyle belirtmiştir: 1. Okul medreseden ayrılacaktır. 2. İlkoku
lun ayrı öğretmenleri olacaktır. 3. Öğretmen sadaka değil, aylık alacaktıı: 4. Yal111z okumaya değil ay111 zamanda yazı eğitimine de önem verilecektir. 5. Kız ço
cukları için de ayrı ilkokullar açılacak ve kızlar da yazı yazmayı öğrenecektir 6.
Öğretim bir programa göre yapılacak, her yaşa göre ders kitapları kulla111lacak
.tır. 13
Bu yöntemlerin kullanılacağı okulların ilki, 1884 yılında Bahçesaray'da
Kaymazağa mahallesinde açıldı. Okulun öğretmeni, Gaspıralı İsmail Bey tara
fından yetiştirilen ve Gaspıralı'nın Hoca-ı Sıbyan adlı eserinden yararlanarak
eğitim işlerini yürüten Bekir Efendi idi. Öğrenciler ilk yıl günde dört saat olmak
üzere 45 gün eğitim gördüler. Bu süre içinde okuma ve yazmanın temel ögeleri
ni öğrendiler. Belirlenen 45 günlük dönem sona erince İsmail Bey halka yeni
metodu benimsetmek ve usGI-i cedıde ilgi uyandırmak amacıyla öğrencileri hal
kın önünde sınav yaptı. Öğrenciler, daha önce görmedikleri bir kitabı okudular
ve söylenileni yazdılar. Halk önünde yapılan sınavda başarılı oldular. Bu başarı
haberi Rusya'daki Türkler arasında sür'atle yayıldı. Gaspıralı bu başarıdan ce
saret alarak kısa bir süre sonra 40 öğrencinin katıldığı halka açık başka bir sınav
düzenledi. Bunda da çok başarılı olundu. Gaspıralı bütün bu başarılardan sonra
yetişkinler için gece kursları açtı. Takriben 20 işçinin katıldığı gece kurslarını ise
bizzat kendisi yönetti ve takriben kırk günden sonra bu işçiler de basit metinle
ri okumasını ve yazmasını öğrendiler.14
Arka arkaya gelen bu başarılardan sonra yeni metodu öğrenmek isteyenler
sürekli olarak İsmail Beye başvuruyorlardı. Genellikle onun evinde kalıyor ve
1 3 . Doç. Dr. Nadir Devlet, age, s.67-68.
14. Doç. Dr. Nadir Devlet, age, s. 6 1 .
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iki üç ayda bu metodu öğreniyorlardı. Öğretim içinĞaspıralı herhangi bir ücret
talep etmiyor ancak herkesten bu us�l ile çalışan okullar açmalarını ve başkala
rına da bu usulü öğretmelerini istiyordu. Bu yolla l890'larda her vilay�tte iki ve
ya üç usı11-i cedıd okulu açıldı. I. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği 1914 yıl ında
yeni metot ile eğitim yapan okulların sayısı 5.000'i bulmuştur.
Doğal olarak bu gelişmeler, Rusya İmparatorluğu'nun kadrolarında dikkat
leri üzerine çekmiştir. İç İşleri Bakanlığinın bir yetkilisi olan Vaşkeviç, Gaspıra
lı İsmail Beyden Kırım'daki okulların durumları ve yapmak istediği reform tek
lifleri hakkında bir rapor hazırlamasını istemiştir. Bakanlık için hazırlanan bu ra
por, bir şekilde Türkistan Genel Valısi N: O. Rozenb�h'ın eline geçmiştir. Vali
bu raporu, sonradan Türkistan Öğretmen Semineri'nin müdürlüğüne getirilecek
olan şarkiyatçı ve misyoner N. P. Qsttoumov ile yine bu konularda uzman V. P.
· · . Nalivkin'e yollamış ve görüşlerini istemiştir, Ostroumov, yabancıların eğitimi
konusunun Ruslar tarafından çözülmesi gerektiğini, bu konuda bir Tatar'a gü. ventnenin yanlış olacağını belirtmiştir. Nalivkin'de bu raporda belirtilmiş olan
. · refmm tekliflerine karşı çıkmıştır. Türkistan Genel Valisi bu iki olumsuz düşün- .
ce karşısında yeni teklifi uygulamaktan vazgeçmiştir.
Rusya'da yaşayan Türk nüfusunun büyük bir kısmı Türkistan'da yaşıyordu.
Bu nedenle Gaspıralı, usı11-i cedıd mekteplerini mutlaka Türkista�'da açn:ı,ak is
tiyordu. Rus h ükumetinden istediği izni alamayan Gaspıralı, Buhara'nın reform� 
cu emiri Abdul Ahad ile dostluğunu geliştirmeye çalışarak bu yolla Türkistan'ın
bir kısmı olan Buhara'da kendi okullarını açmak istiyordu. Yaptığı ziyaretler so
nunda gerekli iznin verilmesini sağlayamadı. İsmail Beyin imdadına, o sıralar
Semerkant'ta oturan, fakat esasında Orenburglu zengin bir . tüccar olan Abdul
Gani Bay Hüseyinof adında hamiyetperver bir Türk yetişti. Gaspıralı'yı daha ön
ce hayranlıkla takip etmiş olan Abdul Gani Bay Hüseyinof 'un açtırdığı ve bütün
masraflarını da üstüne aldığı okul, 1 893'te faaliyete geçmiş, iyi neticeler vermiş
ancak iki ay açık kalabilmiştir. 15 Okul, yerli mollaların muhalefeti, resmi ma
kamların izin vermemesi veya her iki sebepten kapatılmıştır.
Gaspıralı İsmail'in, eğitim reformu hakkındaki düşüncelerinin birinci kıs
ismını mektepler üzerindeki değişikler, ikinci kısmını ise medreselerde .yapmak
ı/
,
tediği değişiklikler oluşturmaktaydı.
·
1 5 . Prof. Dr. Mehmet Saray, age, s.37.

Belgin Tezcan Aksu

523

Orta Çağ'da hür düşünceye açık, fanatizmden .uzak bir karakter özelliği gös
teren Türk medreselerinde, matematik alanında Harezmi, mantık ve siyaset fel
sefesi alanında Farabi, sonraları tıp, fizik ve felsefeye dair eserleriyle İbni Sina,
astronomi alanında Uluğ Bey gibi pek çok ilim adamı yetişmiştir.
Medreseler, 15. yüzyılın ortalarından itibaren akla dayanan pozitif bilimler
den uzaklaşmaya başlamıştır. Kendisini kör bir fanatizme, bilgisizliğin, ezberci
liğin, şekilciliğin karanlığına bırakmıştır. İlerlemenin akla, mantığa, araştırmaya
ve gözleme dayandığı unutulmuştur. 16 Medresede okuyanlar, hocalarının bilgile
rini tekrar etmekten ileri gidememiş, buna karşılık Avrupa milletleri, Röne
sans'tan itibaren pozitif bilimlerin ışığında yeni tekniğe bağlı eğitim ve öğreti
me geçmişlerdir. Orta Asya Türkleri ve hatta bütün Türkler bu yeni teknik, eği
tim ve öğretimden zamanında yararlanamamıştır.
Gaspıralı İsmail, 1881'de Rus hükumetine gönderdiği bir reform tasarısın
da; mevcut medreselerde eskiden olduğu gibi, dini ilimlerin yanı sıra tıp, fizik,
kimya, astronomi, matematik, tarih, coğrafya, pedagoji derslerinin okutulması
nı, eğitim ve öğretim dilinin ana dilde yani Türkçe olarak yapılmasını, sadece
hukuk derslerinin Rus diliyle verilmesini istemiş, medreselerde görev yapacak
müderrislerin aynı zamanda Kazan Üniversitesi Oryantal Çalışmalar Fakültesi
ile Lazaryev Enstitüsünün Şark Dilleri Bölümünden mezun olan kimselerden
oluşturulması gerektiğini belirtmiştir.
Gaspırah'nın bu istekleri hükumet tarafından ancak 1893'te kabul edildi ve
resmi izin verildi. Sonunda usı11-i cedid mekteplerinden sonra, usı11-i cedid med
reseleri de kurulmaya başlandı . Gaspıralı İsmail Bey, Tercüman gazetesinde ya
yımladığı "O Medrese" başlıklı yazısında, medreselerde hangi hususların düzel
tileceğini şöyle sıralamıştır: "J. Medrese altı ay yerine sekiz veya dokuz ay öğ
retime açık olmalı. Talebeler maddeten desteklenmeli ve isteyen talebe günde ye
di, sekiz saat derse girebilmelidir. 2. Talebelerin medrese etrafında kaldıkları
yurtlar daha iyi hale sokulmalı ve talebelere gece etütleri yaptırılmalıdır. 3. Ta
lebeler sınıflara ayrılmalı ve her sınıfta göreceği dersler tespit edilmeli ve sene
sonunda imtihana girmelidir. 4. Müderrisler dışarıda çalışmak mecburiyetinden
kurtarılmalı ve onların bütün eneıjilerini ve bilgilerini talebelerinin iyi yetişme
lerine vermeleri sağlanmalıdır. 5. Arapçanın öğretilmesinde daha iyi bir metot
1 6. Prof. Dr. Şükrü Elçin, agm, s.20.
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takip edilmelidir. Yazmaya ve aritmetik öğrenmeye daha çok alaka gösterilmeli
dir. 6. Lisan dersleri için belirli günlerde talebelere egzersiz yapma imkam ta
nınmalıdır. 7. Sımf çalışmaları, yemekler ve çalışma saatleri dengeli bir şekilde
organize edilmelidir. " 11
UsGl-i cedıd medreselerinde eğitim öğretim şu üç aşamada yapılacaktı: 1. İl
kokul yerine geçen mektep, medrese öğretimi için bir hazırlık safhasıydı. Med
resenin ilk tahsil devresini altı sene süren Rüştiye kısmı teşkil ediyordu. Medre
se öğretiminin bu safhası ortaokul karşılığında idi. 2. İdadi; medresenin ikinci
basamağını oluşturuyor ve altı sene devam eoiyordu. 3. Medrese öğretiminin son
üç yılını teşkil eden ve "Galiye" adı verilen yüksek tahsil kısmı da medresenin
üçüncü bölümünü oluşturuyordu. Öğrenciler, bu üç kısımdan hangisini bitirirler
se ve şayet isterlerse, medreseden ayrılabilirlerdi. Medresenin çeşitli basamakla
rında yaptıkları tahsile göre ya mekteplere öğretmen ya medreselere müderris ya
da yüksek seviyede din adamı olabilirlerdi. Yeni metot medreselerde okutulacak
dersler ise; dini ilimler (hadis, fıkıh, kelam vb.) Türk dili ve edebiyatı, Arap di
li ve edebiyatı, İslam tarihi, tarih felsefesi, umumi tarih, coğrafya, tabiat bilgisi,
matematik, fizik, kimya, psikoloji, pedagoji, sağlık bilgisi, kaligrafi (hat), Rus
ça ve Fransızca şeklinde lespit edilmiştir. 18
Gaspıralı İsmail Bey, açılan okullara ve buralarda okuyan zeki, çalışkan fa
kir çocuklara maddi yardım yapılabilmesi için Cemiyyet-i Hayriyyeler ' oluştur
muştur. Bu yardım dernekleri sayesinde yalnız Türk okullarına değil, Rus orta,
lise, yüksek okul ve üniversitelerine devam eden Türk gençleriı'k de yardımlar
da bulunulmuştur.
Türk topluluklarının geri kalmışlıklarının eski sistem eğitim verilmesi sebe
biyle olduğunu düşünen Gaspıralı İsmail Beyin eğitim reformu için mücadelesi
ni hızlandırmak istemesinin bir diğer sebebi de, Kazan'da, ilahiyat ve Türk leh
çeleri üzerinde çalışmalar yapan profesör Nikolay İl'minsky'nin yaptığı çalış
malardır. İl'minsky'e göre, Rusya idaresinde yaşayan ve Rus olmayan milletle
ri Ruslaştırmanın tek yolu, Rus dilinin ve Hristiyanlığın öğretilmesidir. İl'min
sky, bir taraftan Rus hükumet çevrelerinde bu düşüncesini kabul ettirmeye, di
ğer taraftan da bir öğretmen ve ortodoks papazı gibi, Müslüman Türk topluluk
ları arasında bizzat Hristiyanlığı yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Türk topl11lukları1

1 7. Prof. Dr. Mehmet Saray, age, s.42.
1 8. Prof. Dr. Mehmet Saray, age, s.43.
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nın ayrı ayrı lehçeler kullandığını bilen İl'minskiy, Rus alfabesini Türk lehçele
rinde kullanarak Rus kültürünü ve ortodoksluğu Müslüman ahaliye öğretmeye
çalışmıştır.
Rus olmayan milletleri Ruslaştırmada İl'misky metodunun faydalı olacağı
na önce Eğitim Bakanı olan D. A. Tolstov inanmış ve bizzat Çar il. Aleksandr'a
teklifini götürmüştür. Çar 1870 yılında "İl'minsky Metodu"nun Rus Eğitim Ba
kanlığı tarafından kabul edildiğini ve Rus olmayan milletlerin yaşadığı bölgeler
de tatbik edileceğini ilan etmiştir. İl'minsky, 1876 yılında çeşitli işaretlerle hare
kelenmiş Rus alfabesinin Müslüman Türklerin kullandığı ayrı lehçelere uygu
lanmasını teklif etmiş, bununla da yetinmeyerek "müşterek bir Türk-Tatar dili
yerine, her bir boy için boy şivesinin ana dil olarak kabul ettirilmesini" ileri sür
müştür. Hristiyan ortodoks mezhebini her şeyin üstünde tutan İl'minsky, Müslü
manlığı bırakıp ortodoksluğu seçenlerin kilise tarafından desteklemesi gerektiği
ni, Müslüman aydınlar ile aristokratlar arasında fikir ayrılığı yaratmak için ne la
zım gelirse yapılması gerektiğini belirtmiştir. 1882 yılında hükumete aldırdığı
bir karar ile Müslümanların okullarda idari görevlerde bulunmamalarını sağla
mıştır. Eğitim yoluyla Müslümanları Ruslaştırma ve ortodokslaştırma metodu
nun sahibi İl'minsky'i en çok endişelendiren kişi Gaspıralı İsmail Bey idi. İsma
il Beyin, Tercüman gazetesi vasıtasıyla Müslümanlar arasında hem birlik ve hem
de yenileşme hususunda yaydığı fikirler, İl'minsky'i son derece huzursuz etmiş
tir. Rus Ortodoks Kilisesinin başkanı olan K. P. Pobedonostsev'e yazdığı bir
mektupta Gaspıralı ve Tercüman hakkında şöyle diyordu: "Gaspıralı' nın bir tek
gayesi var. Rusya idaresinde yaşayan milyonlarca Müslümanı birleştirmek, mo
dern eğitimle ve Avrupa medeniyetinin imkanları ile daha kuvvetli hale getirmek
ve İstanbul' un bu hususta desteğini sağlamak. Bu bizim yaptıklarımıza ve yap
mak istediklerimize ters düştüğü gibi, Rus ortodoksluğu için de büyük tehlike teş
. kil edecektir. Bunun için, Gaspıralı' nın ve gazetesinin susturulması gerek. Bunu
temin için mutlaka hükumet ricali ile görüşmelisin ve gerekeni yaptırmalısın." 19
Gaspıralı, İl'minsky'nin Müslüman Türklerin birleşmesini ve kuvvetli bir
varlık oluşturmasını önlemek ve Ruslaştırılmasını sağlamak için lehçelerini ay
rı diller haline getirmek isteği karşısında Türkler arasında dil birliğinin korun
masını hassasiyet ve heyecanla savunmuş 20 , Rus idaresindeki Müslümanların
I 9. Prof. Dr. Mehmet Saray, age, s.27-30.
20. Müsteci b Ülküsal, ''Biiyiik Diişiiııiir ve Ö,�reııııeıı Gaspıralı İsmail Bey'" . Tiirk Kiiltiirii, S. 337-338, Ma
yıs-Haziran 1 99 1 , s.94.
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milli ve dinı varlıklarını devam ettirebilmeleri için eski usul eğitim sisteminin
bırakılması ve yerine modem çağa uygun eğitim verebilecek bir sistemin getiril
mesi gerekliliğini her fırsatta dile getirmiştir.
Rus olmayan milletlerin özellikle Müslümanların, Ruslaştırılmasını isteyen
Ruslar ile mevcut durumun sadece Rusların işine yarayacağının farkına varama
yan ve bütün medreselerde hakim olan aşırı muhafazakar Müslüman grupların
bütün karşı durmalarına rağmen, 1 884 yılında Gaspıralı İsmail'in Kırım'da baş
lattığı usfil-i cedıd hareketi hızla yayılmıştır. Daha önce de İsmail Beye eğitim
konusunda yardım eden kişi olarak bahsettiğimiz Abdul Gani Bay Hüseyinof,
1899 yılında Kargalı'da ilk öğretmen okulunu açmıştır. Bu okul 190 1 yılına ka
dar hizmet vermiş ve 200'den fazla ilkokul öğretmeni yetiştirmiştir. Yine Gani
Bay tarafından 1 897- 1 902 yılları arasında yüzlerce erkek ve kız okulları açılmış
tır. Azerbaycan 'ın sayılı zenginlerinden Hacı Zeynelabidin Tagiyev, 1 90 1 yılın
da "I. Aleksandriyevski" adında Türk kız okulunu kurmuştur. Ayrıca Hacı Seyit
Azim; Şemahı'da, Molla İbrahim H alil; Kuba'da, Molla Ebul-Hasan; Salyan'da,
Mirza İsmail Kutsı; B akfi'da yeni tarzla eğitim öğretim veren okullar kurmuşlar
dır. Taşkent 'te Türklerin ilk usı11-i cedıd okulu 1 90 1 'de kurulmuştur. 1 9 1 4 yılın
da ise bunların sayısı yüzü aşmıştır. 1 9 1 0- 1 9 1 5 yılları arasında Türkistan'da 80
usfil-i cedıd okul açılmıştır. Buhara' da usfil-i cedıd okullarının sayısı 57'yi bul
muştur.
Medreselerde y apılan reform hareketi de ilk olarak Kazan'da Alimcan B a
rudı'nin idaresindeki "Muhammediye" ve Bahçesaray 'daki "Zincirli" medrese
lerinde kendini göstermiştir. Daha sonra Orenburg 'ta "Hüseyniye", Troyski 'de
"Muhammediyye, Resuliyye", Ufa'da "Osmaniye" medreseleri hep yeni metot
ile eğitim vermişlerdir. " 1905 ihtilaline girerken Rusya Türkleri arasında "cedıd
çilik" sür 'atle yayılmakta ve buna paralel olarak Avrupaı manada aydınlar yetiş
mekte, asırlar boyu hareketsiz kalmış Türk kavimleri yavaş yavaş canlanmakta
ve siyası hayatta doğru adım atmaya hazırlanmakta idi. Usfil-i cedıdçilik kültür
hareketi, sonraları daha hızlanmış, okul, gazete, dergi ve kitaplaı;ın sayısı artmış
tır. Cedıdçilik, Rusya Türklerinin uyanmasında ve millet olarak gelişmekte ba
şarılı rol oynamış bulunmaktadır."2 1
Gaspıralı'nın Türkiye'deki yansımaları ise birkaç değişik yol ile olmuştur.
2 1 . Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Mi//f Mücadele Tarihi ( 1 905-19 1 7), Ankara, 1 985, s.39
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Bunlardan biri, Yusuf Akçura aracılığıyla Gaspıralı'nın f ikirlerinin askeri mek
teplerde yayılması biçimindedir. İkincisi Gaspıralı İsmail Beyin Necip Asım 'a,
Mehmet Emin'e, Ali Merdan Topçubaşı'na gönderdiği mektuplarda yazdığı fi
kirler ile İkdam gazetesinin şekillenmesidir. Bir diğer yol ise belki de en önem
li olanı, Tercüman gazetesinin İstanbul'da aydınlar arasında yaptığı etkidir. Ma
lumat Mecmuası'nın 31 Ağustos 1895 yılında çıkan 12. sayısında Tercüman'ın
on, on beş bin adet sattığı belirtilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere gazete
Türkiye'de geniş bir okuyucu kitlesine sahipti.
1908 yılında Meşrutiyet'in yeniden kabulü ile azınlıklar kendi aralarında
dayanışma dernekleri kurmuşlardır. Bu sırada, Yusuf Akçura, Müftüoğlu Ahmet
Hikmet, Köseraifpaşazade Fuat ve Ahmet Midhat gibi isimler "Türk Derneği"
adında bir demek kurmuş ve bir de dergi çıkarmaya başlamışlardır. Derneğin,
dilde sadeleşme, edebiyatın belli bir zümreye hitap etmesi durumunun değiştiril
mesi, ekonomik alanda yapılabilecek yeniliklerin neler olması gerektiği, Türk
dünyası ile ilişkilerin sıklaştırılması gibi konuların Türkler arasında açıkça ya
yılması ilkelerinin yanı sıra "bütün Türklerin ve Osmanlı ülkesindekilerin ilerle
mesini sağlamak için, eğitime önem verilmelidir, yeni nesiller mekteplerde eği
tilmeli, orta yaşlılar ise Türk Derneği'nin açacağı kurslar ve yayınları ile uyan
dırılmalıdır"22 biçimindeki eğitim konusunda savundukları temel ilkeleri, Gaspı
ralı İsmail Beyin Tercüman gazetesinde sürekli olarak yazdığı düşünceleridir.
Gaspıralı İsmail Bey, Türk Derneği ve Türk Ocakları Derneğinin Hars He
yeti üyesidir. Bu heyetlerin içerisinde Gaspıralı'nın Yusuf Akçura, Ahmet Ağa
oğlu gibi yakın arkadaşları da vardır. Bu isimlerin çoğu, 1908 yılında artık hü
kumette ağırlığı olan siyasi bir partinin, İttihat ve Terakki Partisinin üyesidirler.
Bu durum İsmail Beyin yıllardır mücadelesini verdiği fikirlerin Osmanlı ülke
sinde de yansıma bulmasına sebep olmuştur. Bu yansımalardan eğitimle ilgili
olanları; ülkenin büyük merkezlerinde İttihat ve Terakki veya Fevziye mektep
lerinin açılması, bu mekteplerde modern eğitim ve öğretim programının uygu
lanması, Türk kadınına istediği bir branşta yüksek tahsil yapma imkanının veril
mesi, sadece kızların okuyabileceği mekteplerin sayılarının artırılmasıdır.23
22. Prof. Dr. Sadık Tura!, agm, s.86.
23. Zühal Yüksel, "Gaspıralı İsmail Beyin Anadolu Türklüğüne Tesirleri " , Türk Kültürü, S. 337-338, Mayıs
Haziran 1 99 1 , s. 1 23.
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19 ı 1 yılında Selanik'te çıkmaya başlayan Genç Kalemler dergisinin içeriği
ne baktığımızda da Gaspıralı İsmail Beyin gazetesinin okunduğu ve etkilenildi
ği anlaşılmaktadır. Ziya Gökalp'in düşüncelerinde Gaspıralı'nın fikirlerini gör
mek çok zor değildir. "Mustafa Kemal Atatürk öz babasının Ali Rıza Efendi, fi
kir babasının ise Namık Kemal ve Ziya Gökalp olduğunu söyler. Namık Kemal,
İsmail Beyin tesiri altında kaldığı şair, edip, fikir ve mücadele adamı; Ziya Gö
kalp ise İsmail Beyin tesir ettiği şair, edip, fikir ve mücadele adamıdır. Bundan
anlaşılmaktadır ki, Atatürk'ün fikirlerinde de İsmail Beyin tesiri bir tarihi reali
tedir.24 Atatürk'ün, halka modem eğitim ve öğretim verilmesinin şart olduğu, ka
dınların mutlaka okutulması gereği, bunun sonucunda fikri ve siyası alanlarda
söz sahibi olmalarının kolaylaşacağı ve benzeri düşüncelerinde Gaspıralı İsmail
Beyin, Namık Kemal ve Ziya Gökalp aracılığıyla etkisi görülmektedir.
İstanbul'da çıkmaya ba_şlayan Türk Yurdu dergisi, "Türklerin Şuuru" başlı
ğı altındaki bölümünde, Türkiye dışındaki Türklerin siyasal, toplumsal ve ede
biyata ilişkin haberlerine, Gaspıralı'nın Tercüman'da yazdığı yazılarına yer ver
miştir.
Türkçülük akımı ile Türk kadınına aktif roller oynayabilme fırsatı sağlan
mıştır. Bu adımın atılmasında, Gaspıralı İsmail Beyin kız çocuklarının da erkek
çocukları gibi okutulması gerektiği, annelerin aile ekonomisine katkıda buluna
bilmeleri için iyi bir eğitimden geçirilmelerinin şart olduğu gibi düşünceleri
önemli rol oynamıştır.
Gaspıralı İsmail Bey, 1 1 Eylül 1914 yılında Bahçesaray'da vefat etmiştir.
Kendisi Bahçesaray'da ana dilinde eğitim yapan bir lisenin, bir öğretmen okulu
nun açılmasını arzu etmiştir. Kırım Mim Kurultay Hükumeti 1 9 1 7 yılında, Bah
çesaray'da bir öğretmen okulu ve kız sanat okulu açarak ölümünden ancak üç yıl
sonra onun isteğini yerine getirebilmiştir. Buna rağmen Gaspıralı İsmail Bey, öl
meden önce, usfil-i cedıd okullarının bine hatta on bine ulaştığını, ortaya koydu
ğu yeni metot ile milyonlarca Tatar çocuğunun okumayı, yazmayı öğrendikleri.,,,
ni görerek vefat etmiştir.
,_
,ı
24. Zühal Yüksel, agm, s. 1 26.

GASPIRALI İSMAİL BEYİN GAZETECİ KİŞİLİĞİ
EJDER ÇELİK
TÜRK DiL KURUMU UZMANI

19. yüzyılın son çeyreğinde Rusya İmparatorluğu dahilinde Türkçe yayınla
ra ihtiyaç olmuş ve bunun için ilk girişim İzvestiya (Kazan Haberleri) adlı bir ga
zete çıkarmak için yapılmıştır. Fakat, resmi makamlar buna izin vermemişlerdir.
Bundan sonraki Bahrül-Ahbar, Yıldız ve Tang Yıldızı adıyla gazete çıkarma te
şebbüsleri de başarısızlığa uğramıştır. Fakat, 1875 yılında Azerbaycanlı Hasan
Zerdabı'nin kısa ömürlü Ekinci gazetesiyle birlikte ilk Türk gazete örnekleri ve
rilmeye başlanmıştır. Bunu takiben 1 879'da Tiflis'te Ünsi-zade tarafından ya
yımlanan Ziya-i Kafkasf adlı gazete ile Keşkül adlı dergi o dönemin Türkçe sü
reli yayınlarıdır.
Gaspıralı İsmail Beyin gazetecilikle ilk tanışması 1874-1875 yıllarında İs
tanbul 'da iken olmuştur. 187 5'te Kırım'a dönmüş üç yıl herhangi bir işe girme
miştir. 1878- 1882 yılları arasında, Han şehri olarak bilinen Bahçesaray 'ın bele
diye başkanlığını yapmıştır. Bu dönemde İsmail Bey düşüncelerini yazıya dök
meye karar vermiştir.1 1881 yılında Tavrida gazetesinde yazdığı seri makaleler
le yazın hayatına başlayan Gaspıralı İsmail Bey, kendi gazetesini çıkarmak için
1879'dan itibaren Çar hükumetine birçok defa müracaatta bulunmuş fakat ret ce
vabı almıştır. Üç yıl boyunca değişik vali ve bakanlara giderek bu ricasını tek
rarlamıştır� İlk önceleri Ruslar onun ancak birkaç mahalli mecmuayı çıkarması
na izin vermişlerdir. Bu mecmuaların başında 8 Mayıs 1881'de Akmescit 'te ol
dukça kötü taş basma ile yayımladığı Tonguç gelmektedir. Onu takiben Kamer,
Ay, Yıldız, Güneş, Hakikat ve Latail'in de aralarında yer aldığı her biri iki sayfa
dan ibaret on iki adet broşür yayımlamıştır. Bu broşürler genel konularla birlik
te dil konularını ihtiva etmiştir. Daha sonra İsmail Bey, 5 Ağustos 1882 'de çıkar
dığı Mirat-i Cedid ve diğer küçük mecmualar gelmektedir. Ne var ki bu tür
1.
2.

Sevgi Kafalı, İsmail Bey Gaspıra/ı' 11111 Fikir Dünyası ve Batı Türklüğü, Türk Kültürü, Türk Kültürünü
Araştım1a Merkezi Yayını, Yıl XXIX, S. 337-338, Ankara, 1 99 1 , s.297.
Mehmet Saray, Türk Dııııyasıııda E,�itiııı Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914), Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü Yayınları 77, seri: 1, S . A. 1 2, Ankara, 1 987. s.24
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yayınlar İsmail Beyi tatmin etmemiştir. 2 Petersburg'a giderek 1883'te, Türkçe
kısmı aynen Rusçaya'da tercüme edilmek şartıyla Tercüman isimli gazeteyi çı
karmak için Çarlık Rusya yönetiminden izin alabilmiştir. Kazana, Nijninovgo
rod 'a giderek topladığı üç yüz ruble abone parasına eşi Zühre Hanımın kıymet
li eşyasını ve annesinden kalan kıymetli elbiselerini satarak edindiği parayı da
ilave ederek eski bir makine ve biraz da hurufat alarak işe başlamıştır.3 Gazete
Türkçe ve Rusça (Tercüman/Perevotçik) olmak üzere iki kısımdan oluşacaktır.
Tercüman gazetesi nihayet 10 Nisan 1883 'ten itibaren yayın hayatına başlamış
tır. İlk sayısı üç yüz y irmi tane satılan gazete iki sene içinde bini, 9-10 sene son
ra on beş bini aşan baskı sayısına ulaşmış, giderek artan okunma oranlarıyla
1917 yılına kadar yayımlanmıştır.4 Bu tarihler Kırım 'ın Osmanlı Devleti toprak
larından koparıldığı günlerdir. İlk dönemde Gaspıralı, Çarlık döneminin tarihi
görüşüne sadık kalmadığı takdirde bu gazeteyi yayımlayamayacağını bildiği için
Kırım 'ın Rusya tarafından işgalini "katılma" şeklinde yorumlayarak ifade etmek
zorunda kalmıştı. Bu uzlaştırıcı tutum gazetenin uzun ömürlü olmasına hizmet
etmiştir. Böylece Tercüman Rusya'da yayımlanan Türk gazeteleri arasında 35
yıllık yayın hayatıyla en uzun ömürlü olmayı başarmıştır.
Tercüman özellikle ilk dönemlerinde Rusça çevirisiyle küçük formada 4
sayfadan ibaret olarak çıkarılmıştır. 1905 senesine kadar bütün Rusya Türkleri
nin yegane gazetesi olan Tercüman, Kırım'dan başlayarak, Kafkasya, Kazan, S�
birya, Türkistan, hatta Çin Türkistan'ında ve Çinde bile okunmuş, İran'da, Mı
sır'da, Abülhamid'in müsadesiyle, bir süre için Türkiye'de de satılmıştır.5
Tercüman'da Türk dünyasının en tanınmış aydınlarının yazıları yayımlan
mıştır. Bunlar Türkiye'de Yusuf Akçura, Fuad Köprülü, Ziya Gökalp, Ahmet
Muhtar Paşa ve Rusya'da Remiev Kardeşler, Ahmed Hamdi Miksudi, Rizaeddin
Fahreddin, Feridun Bey Köçerli, Ali Ekber Refibeyli, Neriman Nerimanov; İb
rahim Fehmi gibi aydınlardır.
3.
4.

5.

Kırımlı Cafer Seydahmet, Gaspıralı İsmail Bey, Matbaacılık Neşriyat Türk Anonim Şirketi, İstanbul,
1 934, s.60.
A. Delionnan'ın İsmail Gaspıralı ve Tercüman Gazetesi, Türk Kültürü VI, S. 69, (Temmuz 1968), s.55655. de Tercüman gazetesinin Mim Kütüphane'de 1 957 SB 143 numarada kayıtlı olmak üzere 1 895 yılı
na ait 1 9-5 1 . , 1 896 yılına ait 24, 1909 yılına ait 28. sayılann bulunduğunu, İstanbul Belediye Kütüphane
sinde ise 39 numarada kayıtlı olarak 1 895 ile 1 909 yıllan arasındaki nüshalar aralannda noksanlar bulun
mak üzere ve Hakkı Tarık Us kütüphanesinde 1 893 - 1 924 yıllarına ait bazı sayılann olduğunu bildirmek
tedir.
age. s.62.
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Gaspıralı, gazetesinde, Orta Çağ 'da büyük şahsiyetler yetiştirmiş Türkistan
gibi büyük bir ülkenin son asırlarda cehalet ve hurafeler kıskacında uçuruma yu
varlanması, buralarda güçlü olan feodal ve emperyalistlerin zulümleri, ülkede
yeni yeni başlayan uyanış hareketi, yeni eğitim ve edebiyat uğrunda yürütülen
mücadele ve Müslüman kadınların haklarını koruma konularında etkili makale
ler yazmıştır. Gaspıralı, zaten Türkistan'da defalarca bulunmuş ve burada edin
diği izlenimleri Buhara ve Bahçesaray, Bahçesaray' dan Taşkent' e (1893), Tür
kistan' zn Yeni Tarihi (1905), Buhara' da Neler Gördüm ( 1 908), Türkistan'dan
Mektup gibi makalelerinde okuymmlarına aktarmıştır.
Türkistan'daki Usul-i Cedıd okulları onun etkisi ile kurulmuştur. Mahmud
Hoca Behbudı, Tevella, Abdulla Evlanı, Sadreddin Aynı, Hamza ve diğerleri,
Tercüman gazetesinin Türkistan'daki ilk okuyucuları ve takipçileri olmuşlardır.
Türkistan Vilayetinin Gazeti, Sada-yı Türkistan, Sada-yı Fergana gazeteleri ve
Ayna dergisinde, Tercüman'dan alıntı yapılan haber ve makaleler düzenli olarak
,
basılmıştır. 6
İlk sayılarından itibaren gazetenin Ruslara Müslümanların ihtiyaçlarını da
duyurmayı amaçladığı görülmüştür. Bu amacın gerçekleştirilmesinde çarlık yö
netimi ile herhangi bir çatışmaya girmeyeceği ve resmı politika ile uyum göste
receği de gazetedeki yazılardan anlaşılmaktadır. Fakat gazetede yayımlanan
eleştiriler "hakaret ve dedikodular" olarak yorumlanmış ve Gaspıralı'nın Rusla
ra kültürel yönden yaklaşma teklifleri şüphe ile karşılanmıştır. Yazılarında, Türk
lerin, bir taraftan modem eğitim usullerini benimserken, diğer taraftan da med
reselerin eski usul tedrisatında ıslahat yapmak mecburiyetinde olduğunu anlatan
Gaspıralı İsmail Bey, kıırtuluşun ancak böyle mümkün olabileceğini söylemiştir.
Bu ise, mutaassıp çevrelerin büyük tepkisine sebep olmuştur. Nitekim, bu muta
assıp insanlardan birkaç tanesi kendisini öldürmeye dahi teşebbüs etmişlerdi.
Bunlardan biri de Kazan ulemasından Gilman Kerim Beydir. Fakat Gaspıralı İs
mail Beyin ihtiyatlı ve akıllı sözleriyle ikna olan Gilman Bey, tamamıyla Gaspı
ralı taraftarı olmuştur. 7 Gaspıralı'nın gerçek amacı zannedilenin aksidir. O büyük
bir fikrı hareketin zeminini dikkat çekmeden hazırlamak durumundadır.8 Gaspı6.
7.

Safter Nagayev, "Dilde, Fikirde ve İşte Birlik" , Kardaş Edebiyat/ar Dergisi, Aktaran: Bayram Orak,
Ocak-Mart, 1 994, S. 26, s. 8-1 4.
Mehmet Saray, Gaspıralı İsmail Beyden Atatürk' e Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, Nesil
Matbaacılık, İstanbul, 1 993 s.25
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ralı, bu uzlaşmanın Rusya Müslümanlarına millı ve ticari sahada da yararı doku
nacağına inanmıştır. Bu görüşünü: "Şark ile iyi münasebetlerden, şarkın Rus
ya' ya olan inancından, biz de çok şeyler elde edebiliriz. Coğrafi konumu do/a
yısıyla Rusya ve şark arasında çok geniş bir ticaret gelişmesi gerekir. " cümlele
ri ile ifade etmiştir.9 Tercüman Türk dünyasında ve batıdaki başarılarını: uygun,
sağlam bir millı programı savunmasıyla sağlayabilmiştir. İsmail Beyin amacı
Türklüğün geleceğinde millı ve medenı bir akım yaratmaktır. O Millı hayatımı
za dair incelemelerinde kabileciliğin üstünde Türklük ve Türk birliği olduğunu
anlatmaya çalışmış Rusya Türklerinin, Kırgız, Çuvaş, Sart, Özbek, Tatar... gibi
kabilelere ayrılmakla değil, Türklüklerini anlayarak birleşmeleriyle kuvvetli,
millı ve medenı bir varlık olabileceklerini her fırsatta anlatmaya ve savunmaya
çalışmıştır. Gazetenin bu başarısında hedef ve ciddiyetinden başka İsmail Beyin
kendine has açık, kısa üslubunun ve sade dilinin de büyük etkisi olmuştur.10
İlk yıllarda Gazetenin Türkçe bölümü olan Tercüman ile Rusça bölümü olan
"Tercüman/Perevotçik" birbirlerinin tercümeleri olarak yayımlanmıştır. 1905 yı
lının sonuna doğru, yani I. Rus ihtilalini takip eden yıllarda Gaspıralı gazetenin
Rusça bölümünü yayımlamaktan vazgeçmiştir. Tercüman/Perevotçik 1904 'e ka
dar haftada iki, l 906'dan sonra haftada üç, 19 1 2'den sonra ise günlük olarak ya
yımlanmıştır. 1905 yılından sonra gazetenin ismi Tercüman-ı Ahval-i Zaman
şeklinde değiştirilmiştir.
Gaspıralı İsmail Bey gazetesinde Müslümanların ihtiyaçlarını dile getirmek
yanında onların kendileri için yeni bir yayın türü olan gazete fikrine şüpheyle
bakışını da gidermeye, gazete fikrini yaymaya ve gazetesini tanıtmaya çalışmış
tır!' Tercüman gazetesinde bütün Türk ve İslam dünyasındaki olayların özünü
yakalamaya çalışmış, medeniyet yolunda atılan eğitim, sanat, bilim, siyaset yö
nündeki adımları önemle kaydetmiştir, İsmail Bey Tercüman 'la tüm Türk dün
yasına ulaşmaya çalışmıştır. Büyük ilgi uyandıran Tercüman'ın ilk yıl ancak 300
abonesi varken, her yıl bu miktar artmaya devam etmiş ve yayın sahası genişle
miştir.
Nadir Devleı, "'İsıııail Bey Gaspıralı (185 / -/9J4r , Tiirk Biiyiikleri Dizisi. Kii/ıür Bakaıılı.�ı • -Yayıııları,
1
Ankara, 1 988, s.3 1 .
9. age., s.3 1 .
1 O . Seydahnıeı. agc. s.64.
1 1 . Nadir Dcvlcı, age., s.30.
8.
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Tercüman'da, okuyucularının düzeylerini yükseltmek için dünyadaki mede
ni ve ilmı akımlardan bahsedildiği gibi , ayrıca Darürrahat Müslüman/arı, Ka
dınlar Ülkesi, Arslan Kız, Gündoğdu gibi romanlar ve Tercüman'a ilave olarak
tarihı, ilmı, edebı küçük risaleler de neşredilmiştir. 12 Tercüman'ın 1900 tarihli
nüshasındaki ilandan bu gibi risalelerin yayımına devam edildiği hakkında bilgi
edinebiliriz: "Bundan böyle işbu ay cümleye 'Türkistan uleması' nam risale he
diye ediliyor. 1 901 senesi ise müşterilerimize 'Nasihatı Tıbbiye' , 'Resimli Bede
nf İnsan' , 'Yunan Hükeması " , 'Usulü Edep' , 'Memaliki İran, Resimli', 'Meşhur
Payıtahtlar Resimli' , 'Tashihi Akaidi İslamiye' ve 'Zoraki Tabip' nanı risaleler
yollanacaktır." 1900 yılında basılan Tercüman yayını kataloğunda 8 okul kitabı
ve kırk adet fen ve edebiyat üzerine kitabın kaydı vardır. Bunlar arasında Hay
riye-i Nabi şiir mecmuası ve Ali Şir Nevaı'nin Muhakemetü' l-Lügateyn'i de bu
lunmaktadır. Tercüman 1906'dan sonra kadınlar için Alemi Nisvan, talebe ve
muallimler için Mektebi Sübyan, mizahi Kah Kah Kah ve özellikle siyası önemi
olan makalelerle yayımlanan Millet mecmuaları çıkarılmıştır.
Tercüman matbaasında İsmail Beyin eserlerinden başka Kırım gençlerinden
Seyitaptullah Özenbaşlı Efendinin Olacağa Çare Olmaz piyesiyle, Osman Ak
çokraklı 'nın Hikayeti Ninkecan Hanını Türbesi eseri ve Hasan Sabri Ayvazof 'un
Neden Bu Hale Kaldık kitapları da vardır.
Tercüman'ın 1906 yılı nüshalarında son iki yarım sayfada Kamus-ı İlmiye ve
Fenniye adlı bir ilim sözlüğü yayımlanmıştır. Gaspıralı süphesiz bu yolla Türk
leri aydınlatmayı onlarda fenne karşı ilgi uyandırmaya çalışmıştır. Dört sayfalık
gazetenin bir sayfasının buna ayrılmış olması gazetenin ilme verdiği önemin bir
göstergesidir. Bunun dışında gazetenin her sayısında Ahval-i Devlet-Hareket-i
Millet, Ahbar-ı Dahiliye, Bizim Gazetelerden (yani Rusya'daki Türk basınından)
gibi bölümlerin dışında değişik Türk boylarından ve onların yaşadıkları şehirler
deki sosyal, kültürel ve siyası faaliyetlerden bahsedilmektedir. 1906 yılının 2 ile
42 numaralı nüshalarında Gaspıralı 'nın kendi hayatından esinlenerek kaleme al
dığı Gündoğdu (Mim Roman) adlı romanı da yazı dizisi olarak yayımlanmıştır.
Bunun dışında Yüz sene sonra yahud 2000 sene-i mi/adiye adlı yazı serisi de var
dır. Gazetenin 1906 yılı nüshalarında El-Cezire Konferansı, Türkiye ve Rusya,
Mektep ve Tedris Meselesi, Kazan Talebeleri, Bulgaıya Müslüman Gazeteleri ve
1 2. Seydahmet, age. s.7 1
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Devlet Dumasına Müslümanlardan mebus sokulması için Millet Meclisine Biz
den Bir Adanı gibi Türkleri ilgilendiren ve Rusya Türklerinin hün-iyeti gibi ko
nulara dikkat çekmeye çalışan önemli haberlere yer verilmiştir.
Bu arada görünüşü yönünden ılımlı muhafazakar-reformcu ve Müslüman
birliği taraftarı olan Tercüman gazetesini yeteri kadar keskin bulmayan "Genç
Tatarlar" diye adlandırılan yeni aydınlar sınıfının yayımlamaya başladığı ve baş
yazarlığıyla, sorumlu müdürlüğünü Abdürreşid Mehdi'nin yaptığı Vatan Hadimi
gazetesinin zamanla Tercüman'ın ra_kibi olmasıyla birlikte Gaspıralı da Tercü
man'dan daha milliyetçi ve daha fazla sosyal konulara eğilen, Rusya'ya daha
açık tavır koyan haftalık Millet gazetesini çıkarmaya başlamıştır! 3
Tercüman kadın hakları konusuna da eğilmiştir. Mesela, bir sayısında (1883,
sayı 10) İstanbul'da şeyhülislamın Müslüman kadınlarının örtünmeleri gerektiği
açıklamasını, şeriatın bu katı kurallarıyla "dirileri kefenlemek" olarak yorumla
mış ve çok sert eleştirmiştir. Tercüman'da dünyevi eğitim görmüş kadınları da
övmüştür. 1 4 Nitekim Gaspıralı'nın inisiyatifi ile büyük kızı Şefika Hanımın yö
netiminde 1906-1910 yılları arasında yayımlanmaya başlayan Alem-i Nisvan
(Kadınlar Dünyası) isimli Rusya Türkleri tarafından çıkarılan ilk kadın gazetesi
Rusya Türkleri arasında bugün bile tartışılan kadın hakları konusuna XX. yüzyı
lın başında Gaspıralı 'nın verdiği önemi göstermektedir. 15
Tercüman gazetesi dönemin Türk ve İslam dünyası üzerinde etki uyandırabilecek doğrudan veya dolaylı siyasi ve ekonomik gelişmelere her zaman duyar
lılığını sürdürmüş yerinde yorumlarıyla okuyucuları bilinçlendirmede etkili ol
muştur. Örneğin Gaspıralı, gazetede yayımladığı Darür-Rahat (Rahatlar Ülkesi)
hikayesinde İngiliz emperyalizminin işgal siyasetini eleştirmiştir. Abbas Molla
adlı bir seyyah imzasıyla 1887 yılında Tercüman'da yayımlanmaya başlayan bu
hikayede: "İngilizlerin Mısır' da bulunma/an için hiçbir türlü hukukf şart yok.
Onların bu memlekette bulunmaları doğrudan doğruya işgaldir, bu olayı hiçbir
şekilde desteklemek mümkün değildir" şeklinde yazmıştır. Yine Tercümaıı'ın
sayfalarında istiklal için mücadele eden Müslümanlardan yeri geldiğinde söz
edilmesi hususu dikkat çekmektedir. Mesela, Doğu Sudan'ın bağımsızlığı için
1 3. Nadir Devlet, age. s.50
1 4. age. s.33
I S . age. s.46
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mücadele eden Şeyh Muhammed Ahmed ve Cezayir'in bağımsızlığı için çarpı
şan Abdülkadir'den "şanlı dahi şeyh" diye bahsedilmişti. 16 Gaspıralı, milletler
arası barışı öğütleyen bir tutum içinde idi. Fakat, Ermenilerin saldırgan tutumu
karşısında rahatsızlığını dile getirmiş bu tür olaylan protesto etmiştir: "Anado
lu' da fesat baş gösterdiği ile bir dereceye kadar ecnebi teşkilatına ve bir dere
ceye kadar haya/ata ve olmayacak şeylere aldanmış Ermeni 'milliyetçileri' mil
letin başına türlü bela ve felaket göstereceklerini anlayıp, geçen sene Ermeni
meselesinden hayli bahisler ve esefler etmiş idik... " , "İhtilalci ve fesatçı fırka er
babı kilise indinde lanetli ve kilise haricinde oldukları Patrikhane tarafından
ilan edildiği bunların dost değil, düşman millet olduklarını Ermeni alemine bil
dirmiyor; şöyle ki, sıra ahali bunlar hakkında şimdiden sonra doğru bir efkar
peyda edecektir..." 17 Gaspıralı'nın Ermeni konusunu sürekli takip ettiği anlaşıl
maktadır. 6- 12 Şubat 1905 tarihlerinde Baku'da Azerilerle Ermeniler arasında
çıkan çatışmalar, kanlı olaylar dolayısıyla Tercüman'da İsmail imzası ile (sayı
14) Türkçesi iki sayfa, Rusçası ise daha kısa olan çok uzun bir makale yerleşti
rilmişti. Gaspıralı; "Bu olaylara provakatörler sebep olmuştur" diyerek bu tür
çatışmalara son verilmesini talep etmektedir.
İsmail Bey, gerek Tercüman gazetesi ve gerekse Tercüman yayınlarıyla bü
tün Türklere mim birlik bilincini aşılamaya, milli duygularını kuvvetlendirme
ye, mim kültürlerini geliştirmeye ve bu suretle Türklüğü çağdaş ve gelişmiş bir
millet durumuna getirmeye çalışmıştır. Bunun için Tercüman, hem bütün Türk
dünyasıyla ilgili olarak her taraftan haber vermiş ve Türk diyarlarında anlaşıla
bilecek bir dilde çıkarılmıştır.
Gaspıralı İsmail Beyin gazetecilik faaliyetleri 1 1 Eylül 19 14 tarihine kadar
bu şekilde devam etmiş ve 63 yaşında vefat etmiştir. 12 Eylül 1914 günü Zincir
li Medrese kabristanına defnedilmiştir. Vasiyeti icabı Tercüman yaşatılacaktır.
Oğlu Rifat Bey, aile adına babalarına vekaletleri yazacaktır. Ancak bu durum 10
Şubat 19 18'e kadar devam etmiş ve bu tarihte gazete yeni hükumet tarafından
kapatılmıştır. 19 19 yılında matbaa, General Denikin tarafından müsadere edile
cektir. 18
1 6. Terciinıaıı. 1 889, S. 46
1 7. Nadir Devlet, age. s.35
1 8. Mustafa Kafalı, İsmail Gaspıralı'ııııı Yayımcılığı ve Gazeteci/ili, Tiirk Kültürü, Yıl XXIX, S.337-338,
s.303
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Gaspıralı İsmail Bey fikir hayatıyla gazetecilik hayatını bir bütün içerisinde
yaşamıştır. Gazeteciliği, fikirlerini geniş kitlelere yayma ve birbirinden uzak
düşmüş Türk topluluklarını ortak bir düşüncede birleştirme çabasında önemli bir
araç olarak değerlendirmiştir. Gaspıralı'nm gazetecilik hayatında temel amacı:
Avrupaı anlamda okullarda eğitim yapılması, Türkler için ortak bir yazı meyda
na getirilmesi, kadının esaretten kurtulması, Rusya Türklerinin iktisadı hayata
katılmaları, dini idarelerin düzeltilmesi, yardımlaşma derneklerinin kurulması
gibi konularda yenileşmeye dayalı birliği sağlamak olmuştur. Türk dünyası için
bugün de aynı önemde geçerli olan çok temel konularda büyük bir sezgi ve akıl
gücüyle hareket etmiş, büyük bir idealin ve çağdaş gereklerin mücadelesini ver
miştir. Böylece devlet adamı, lider, aydın, gazeteci, kültür adamı, bilge vasıfla
rıyla geniş çapta örnek alınabilecek bir kişilik sergilemiştir.

GASPIRALI İSMAİL BEY VE DİLDE BİRLİK
NECLA YALÇINER GÜNDÜZ

TÜRK DiL KURUMU UZMANI

Dilin önemine, dilin bir millet için taşıdığı öneme, milleti millet yapan aslı
unsurlardan biri olduğuna daha önce de birçok Türk aydını dikkati çekmiş, bu
uğurda çalışmalar yapmışlardır... Ancak Gaspıralı İsmail Bey bu hayatı konuya
dikkat çekmenin de ötesinde, bu dava uğruna mücadele vermiş, sessiz ve derin
den bu emele hizmet etmiş, bütün hayatını bu yolda harcamıştır.
Gaspıralı İsmail Beyin doğumunun 150. yılı, ölümünün 87; büyük eseri, fi
kirlerini yaymakdaki en büyük aracı Tercüman gazetesinin de 136. yılında bulu
nuyoruz. Ancak İsmail Beyin fikirleri bugün .de güncelliğini korumakta, onun
şiar edindiği; dilde , fikirde, işte birlik fikri bütün ihtişamıyla karşımıza dikil
mektedir.
"Sönmüş kalpleri ne ile yandırmalı, basireti kesmiş perdeleri ne ile köterme
li (götürmeli, gidermeli), gaflet sahrasında serilip kalmış koca bir milleti ne ile
ayağa turguzmalı (kaldım1alı)? sualleriyle işe başlayan İsmail Beyin bütün haya
tı bunların cevabını bulmak ve hayata geçirmekle geçti."'
1789 Fransız İhtilaliyle ortaya atılan milliyetçilik fikirleri kısa zaman sonra
Osmanlı aydınları arasında da tartışılır olmuştur. Fransız ihtilalinden ilham alan
Osmanlı aydınlan 1 860 ve 1 870'1i yıllarda milliyetçilik ve onun etrafında dönen
fikirleri tartışırlar; özellikle de dil meselesini. Bu fikir tartışmaları Türk dünya
sında yankısını bulacaktır. İsmail Gaspıralı da Osmanlı devletindeki bu Türklük
ve milliyetçilik cereyanından etkilenecektir. İsmail Gaspıralı 'nın fikirlerinin
kaynağını "Genç Osmanlılar", "Genç Türkler" ya da batılı söyleyişle "Jön Türk
ler" adı verilen, başını Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşanın çektiği Ahmet Ve
fik Paşa, Ahmet Mithat Efendi gibi şahsiyetlerin bulunduğu bir grup oluşturur.
Bu grubu meydana getiren fikir adamları düşüncelerini şiir, hikaye, tiyatro ya da
makale ile dile getiriyor, gazete çıkarıyorlar, o zamana kadar söylenmemiş fikir
leri ortaya atıyorlardı : Maarif meselesi, dilde sadeleşme, halkın diliyle yazma,
kadınlara bazı hakların verilerek okutulması.2
1.

Kırımlı Cafer Seydahnıet; Gaspıralı İsıııail Bey (Dilde. Fekirde, İşıe Birlik). İst. 1 934, s.8.
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I 856 Kırım harbinden sonra Kırım ve Osmanlı ülkesi arasında, şartların
zorluğuna rağmen seyahat etme imkanı bulanlar vardır. Bunlardan biri İsmail
Beydir. Gençlik yıllarında hep bir Osmanlı zabiti olma hayali taşır. Okl}mak için
İstanbul' a gelecekken fikir değiştirir ve Paris'e gidip Fransızca öğrenmeye, batı
kültür ve medeniyetini tanımaya karar verir. Genç Türklerin neşriyatını takip
eder. 1874 'te ilk defa İstanbul ' a gelir. İstanbul' da Şemsettin Sami, Ahmet Mit
hat, Mehmet Emin ve Necip Asım Bey gibi Osmanlı aydınları ile dost olur. Türk
dili üzerine yapılan tartışmalar dikkatini çeker.3
Bu fikirler üzerinde düşünmeye başlar ve bu fikirleri hayata geçirmeye ka
rar verir. Bunun hiç de kolay olamayacağının bilincindedir. Rus hükümetinin
dikkatini çekmemek için sessiz ve sakin hareket eder. En büyük arzusu dilde bir
liği sağlamaktır. Bu da her Türkün anlayabileceği şekilde sade bir dille olmalı,
konuşulduğu ve yazıldığı zaman "İstanbul'daki hamal ve kayıkçı ile Şarkı Tür
kistan 'daki deve sürücüsü ve koyun çobanı da anlayabilmelidir."4 Bu fikirden
hareketle ortak bir yazı dili oluşturmaya çalışır.
Gaspıralı İsmail Bey, henüz, 1 881 'de yayımlanan Russkoe Musulmanstrvo
adlı eserinde Müslümanlara, Rusçadan Türkçeye tercümeler yapılmak suretiyle
edebi eserlerin daha geniş bir kitle . tarafından okunmasının sağlanmasını, Avru
pai eğitim örneklerini tavsiye ediyordu. Gaspıralı İsmail Bey, "Ruslar ve Slavlar
da Avrupa'nın kültürünü kendi sahillerine çekmek istiyorlar. Biz Müslümanlar
da Avrupa'nın kültürünü almalıyız, fakat gerekli yerlerini tenkit ederek."5 der.
Bunu takip eden yıllarda da Gaspıralı İsmail Bey, Şinasi, Namık Kemal ve
arkadaşlarının yaymaya çalıştığı fikirlerin savunucusu ve tatbikçisi olacaktır. Bu
uğurda bütün edebi türleri dener. En önemli eseri Tercüman gazetesini çıkarır.
"Usfil-ü cedid" adını verdiği okulları açar. Eski usul hecelemeye dayalı sistem
yerine Usul-ü savtiyeyi, alfabedeki seslerin söylenişine dayalı eğitim sistemini,
2.

Kafalı, Sevgi; "İsmail Bey Gaspıralı'nın Fikir Dünyası ve Batı Türklüğü", Türk Kültiiı:ü Dergisi, S : 337338, s.292.
3. S aray, Prof. Dr. Mehmet; Gaspıralı İsmail Beyden Atatürk' e Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, İst.
1 993.
'-;;
4. Saray, Prof. Dr. Mehmet; Gaspıralı İsmail Beyden Atatürk' e Türk Dü11yas111da Dil ve Kültür Birliği, İst.
1 993, s.49.
5. Devlet, Nadir; İsmail Bey Gaspıralı (185 1 -1914), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Türk Büyükleri
Dizisi, Başbakanlık Basım Evi , Ank. 1 988. s. 55
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kurar ve yaygınlaştırır. "Türk -Tatar dünyasında ilk olarak savtiye usulüyle eği
tim yapan okulları açarak bunların ilk örneklerini verdi." 6 Sağlığında bu okulla
rın onbine ulaştığını görür.
Bütün ömrü boyunca Türk birliği için çalışmış olan İsmail Gaspıralı, bu bir
lik için en temel unsur, olmazsa olmaz, dilde birlik' in sağlanması için yapılma
sı gerekenleri üç maddeyle özetliyordu:
" l . Türk dilini yabancı unsurlardan temizlemek,
2. Okuyana da yazana da anlaşılmayan Arapça ve Farsça tabirlerden vaz
geçmek,
3.Mahallı tabirler yerine Osmanlıcadakilerini kullanmak.7"
"1869 yılında Mustafa Celaleddin Bey (daha sonra paşa olmuştur) Fransız
ca bir eser neşreder. 'Eski ve Yeni Türkler' adlı bu eser, devrin hükümdarı Sul
tan Abdülaziz Han' a ithaf edilmiştir. İstanbul' da neşredilen bu eserde, ilk defa
batılı Türkologların eserlerinden istifade edilerek 'Türk dilinin diğer dillere
muhtaç olmayacak kadar zengin olduğu, tam tersine başka dillerin Türkçenin
yardımına ihtiyacı olduğu, Asya ve Avrupa'da geniş bir sahaya yayılmış olan
Türk milletinin büyüklüğü' anlatılır. Ayrıca Türk dilinin düzenlenmesi, yabancı
kelimelerden temizlenmesi gerektiği, alfabenin ıslahı ve kadınların cemiyet ha
yatında faal bir duruma gelmeleri gerektiği gibi teklif de vardır. Mustafa Cela
leddin Bey, eserinde, kendi ifadesi ile 'Yalnız Osmanlı Türkü değil umum Türk
lerin etnoloji ve tarihi' ile de meşgul olmak lazımdır' demektedir." 8
İsmail Gaspıralı: "Eserlerimizi mümkün olduğunca Lisan-ı Türkı ile yazıp
Arabı, Farisı ve gayrı lugatlerden kaçarınız ki alim olmagan adamlar dahi yaz
dığımızı okuyup anlasınlar"9 demektedir.
Osmanlı döneminde dilde sadelik hareketi Jön Türklerle, özellikle 1908 in
kılabından sonra daha sağlam ve genel anlamda görülmeye başlar. Selanik'te
Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp'ın çıkardığı Yeni Mecmua, daha son
ra Yusuf Akçura tarafından kurulan Türk Yurdu dergileri bu hareketin temelleri6.
7.
8.
9.

Devlet, Nadir; "Dünde ve Bugünde İsmail Bey Gaspıralı", Türk Kültürü Dergisi, S: 337-338, s.288.
a.e. s.56.
Kafalı, Sevgi; "İsmail Bey Gaspıralı 'nın Fikir Dünyası ve Batı Türklüğü", Türk Kültürü Dergisi, S: 337338, s.294.
Kafalı, Mustafa; "İsmail Gaspıralı'nın Yayımcılığı ve Gazeteciliği", Türk Kültürü Dergisi, S: 337-338,
s.307.
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ni sağlamlaştırırlar. 10 Rusya' da ise her Türk ağzından -bugün lehçe olan- edebi
diller oluşturulmaya çalışılır. Böylece lehçelerin ayrı dillermiş gibi kullandırıl
ması ile Türkler arasındaki dil ve kültür birliği zayıflatılmış ve giderek de kopa
rılmış olacaktır. 1905 buhranından sonra Rus hükumeti tarafından Rusya Türk
lerine gazete çıkarma imkanı verilir. Böylece her ağzın edebi dil oluşturması için
zemin ve teşvik de yaratılmış olur. Her ağız için özel alfabeler hazırlanır. Rus
ça ıstılahların kullanılması zorunluluğu getirilir. Özellikle siyası, ekonomik, ilmı
ve teknik terimlerin Rusça olması zorunluluğu getirilir. Ayrıca Türk lehçelerinin
de birbirinden kelime almamaları temin edilir. 11 Bütün bunlara rağmen 1906 yı
lında İsmail Gaspıralı bütün Rusya Müslümanlarının üçüncü kongresinde, ilko
kulların son sınıflarında derslerin mecburı genel Türkçe okutulmasını teklif eder
ve kabul ettirir. 12
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde; "Tercüman gazetesini Şi
mal Türkleri olduğu kadar Şark Türkleri ile Garp Türkleri de anlardı. Bütün
Türklerin aynı lisanda birleşmelerinin kabil olduğuna bu gazetenin vücudu can
lı bir delildir." 1 3 der. Buradan da anlaşılacağı gibi Gaspıralı İsmail Bey sağlığın
da dilde birlik emeline neredeyse bütünüyle ulaşmıştır. Gaspıralı 'nın sağlığında
başarıya ulaşmış olan bu fikir, ne yazık ki bugün için pek başarılı sayılamaz. Bu
gün bağımsızlıklarını ilan ederek Rusya hakimiyetinden kurtulup müstakil dev
letler kuran Türk Cumhuriyetlerinden Kırgızistan 2. resmi dili olarak Rusçayı
seçmiştir.
Gaspıralı İsmail Bey, dilde birlik fikrinden başka kadınlarımızın da toplum
ve iş hayatına katılmaları, eğitim almaları, toplumda söz ve fikir sahibi olmala
rı yolunda faaliyetler yapmıştır. İslamiyetle birlikte kafes arkasına saklanan ka
dının sosyal hayata girmesi, çalışması, üretmesi, düşüncelerini yazılı basın yo
luyla da duyurabilm esi için önderlik etmiş, kadının eğitimini milletin gelişmesi
için şart koşmuştur.
"Kızlarımızın terbiye ve talimi hem şer'an hem akl,en lazımdır. Aksi takdir
de milletin terakkisi mümkün değildir." der. Bu amaca hizmet için 1895'te As1 0. Kırımlı Cafer Seydahmet. Gaspıralı İsmail Bey, İsı. 1 934. s. 88.
,
_
1 1 . Saray. Prof. Dr. Mehıneı; Gaspıralı /smail Beydeıı Aıaıiiı-k" e Tiirk Diiııyasıııda Dil ı·e Külıiir Bjrli,� i. Isı.
1 993, s.79.
1 2. a.e. s.90.
I 3. Gökalp, Ziya; Tı"irkçiiliiğiiıı Esasları. İstanbul, I 976, s. 5.
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lan Kız, 1897'de Çoban Kız 'ı yazar. 1906 yılında da kadınlar hakkındaki düşün
celerini daha geniş kitleye yaymak için başına LÜ yaşındaki kızı Şefika Gaspıra
lı'yı getireceği ve Rus medenı kanunundan İslam hukukunun kadınlar ile ilgili
hükümlerine, çocuk; eğitiminden aile sağlığı ve idaresine, ilmı ve fennı konular
dan Rusya ve diğer ülkelerdeki kadınların hayatlarına dair haberlere, şiir ve hi
kayelere kadar kadını, aile ve top1um hayatını ilgilendirecek çeşitli konuların ele
alındığı Alem-i Nisvan (Kadınlar A lemi) adlı resimli h aftalık bir dergi çıkaracak
tır.
İlk mektepleri ve medreseleri ıslah, kızlan okutmak, cemiyeti hayriyeler aç
mak, İslam qininiıı terakkiye r'n aııi olmadığını ileri sürerek medenf cereyanı kuv
vetlendirmek ve Müslümanlarla sıkı bir tesanüt yaratmak, Türkiye aleyhinde ya
zılan makalelere ve siyası teşebbüslere cevap vermek, Türkiye' nin ve İslam düıı
yasımn terakkisine yarayacak .fikirleri ileri sürmek, Rusya Türklerinin ve bütün
dünya Müslümanlarıııın Türkiye' ye olan alaka ve muhabbetlerini kuvvetlendir
mek, Türklerin tarihlerindeki kudretlerini hatırlatarak millf imanlarını canlan
dırmak ve millf bir vicdan yaratmak... 14 Bugün de en çok ihtiyacımız olan ve hep
gündemde olması gereken milli his ve heyecanın canlandırılmasıdır...

14. Kırımlı Cafer Seydalınıet, Gcıspıralı İsmail Bey. İst. 1 934, s. 1 02- 1 03

GASPIRALI İSMAİL BEYİN DİLDE BİRLİK ÜLKÜSÜNDEN
ORTAK İLETİŞİM TÜRKÇESİNE
PROF. DR. ŞÜKRÜ HALÜK AKALIN

Türk dünyasının büyük düşünürü, eğitimcisi Gaspıralı İsmail Bey, ilk defa
dilde birlik düşüncesini, 1881 yılında çıkardığı Tonguç'ta ele almıştı. 1 883 'te ya
yımlamağa başladığı Tercüman gazetesinde de bu düşünce işlenmeye devam
edilmişti. 'Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik' ülküsü ile yayımlanan Tercü
man gazetesi Türk dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Kırım'dan Kafkas
ya'ya, İstanbul'dan Türkistan'a kadar çok geniş bir alanda Türk aydınları tara
fından okunan bir gazete olan Tercüman, İstanbul Türkçesiyle yayımlanıyordu.
O dönemin şartlarına ve Çarlık Rusyasının engellemelerine rağmen yayımlanan
ve geniş bir etki alanına sahip olan gazetede kullanılan bu dil, Türk dünyasında
ortak bir yazı dili olabileceğini gösteriyordu.
Gaspıralı İsmail Beyin döneminde bir elin parmaklarının sayısını geçeme
yen Türk yazı dilleri sayısı, ne yazık ki daha sonra yaşanan siyasi gelişmelerle
arttı. Özellikle Sovyetler Birliği döneminde dil dışı gelişmeler yaşandı. Kimi
ağızlar yazı dilleri haline getirildi. Böylece kimilerine göre yirmi, kimilerine gö
re yirmi altı Türk yazı dilleri ortaya çıktı.
Ancak 1990'1ı yıllarda tarih yeniden yazılmaya başlandı. Yakın zamanda
yaşadığımız siyasi gelişmeler sonucu Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla önceden
birer Sovyet Cumhuriyeti olan on beş cumhuriyet, ayrı ayrı bağımsız devletler
olarak dünya siyasetinde yerini aldı. Rusya Federasyonu dahil olmak üzere yeni
cumhuriyetler ekonomide, bilimde, sanatta, sporda kısacası tüm alanlarda dün
yaya açılmağa başladı.
Yaşanan bu gelişmeler, Türk soylu halklar için yeni fırsatlar ortaya çıkardı.
1991'e kadar tek bağımsız Türk devleti olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatında
bulunan Türkiye Cumhuriyetinin yanında Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan
Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti ve Türkmenis
tan Cumhuriyeti, yeni devletler olarak yerlerini aldılar. Türkiye Cumhuriyeti kı
sa sürede bu yeni cumhuriyetleri tanıdı ve ona dostluk, kardeşlik elini uzattı. Ül-
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keler arasında başlayan bu yakınlık hiç şüphesiz halklar arasında daha güçlü bir
biçimde gelişti. İş adamları yeni iş imkanları yaratmak amacıyla kardeş cumhu
riyetlere yatırım yapmağa başladılar. Türk yüklenicileri dünyanın pek çok yerin
de olduğu gibi buralarda da inşaat işlerine giriştiler. Türkiye Cumhuriyeti, Türk
soylu halklardan seçilmiş 19.000 öğrenciyi karşılıksız olarak verdiği bursla Tür
kiye 'de devlet burslusu olarak üniversite öğrenim imkanı sağladı. Yeni cumhu
riyetlerde ortak üniversiteler kuruldu, resmı veya özel okullar açıldı. Türk dün
yası kültür bakanlarının, üniversite rektörlerinin, iş konseylerinin toplantıları dü
zenlendi. Türkiye 'de Türk Dünyası kurultayları düzenlendi. Bu kurultaylara
Türk halklarının bilim adamlarından, aydınlarından, iş adamlarından pek çok ka
tılan oldu. Kısacası her alanda karşılıklı ziyaretler yapılıyor, ortak toplantılar dü
zenleniyordu. Dünya, yeni bir oluşumla karşı karşıyaydı, 12 milyon kilometre
karelik geniş bir coğrafya parçasında yaşayan ve çeşitli lehçeleri konuşan, gele
nekleri, kültürleri aynı, destanları, masalları, atasözleri, ninnileri, bilmeceleri or
tak, iki yüz milyonluk bir ulus uyanıyor, birbiriyle kucaklaşıyordu.
Bu yeni oluşumda daha ilk günlerde dikkatleri çeken bir şey oldu: Türk
halklarının konuştuğu dil... Türk soylu halklar aslında kökeni ortak olan çeşitli
lehçeleri konuşuyorlardı. Konuşmaların bir bölümü kolayca anlaşılıyordu, biraz
dikkat edince kimi seslerin düzenli olarak kimi lehçelerde değişime uğradığı gö
rülüyordu. Bazı sözlerde anlam ayrılıkları da vardı. Fiil çekimlerinde belirli geç
miş zaman çekimi, geniş zaman çekimi, emir çekimi, şart çekimi küçük farklı
lıklarla da olsa hemen hemen aynı şekilde yapılıyordu ama şimdiki zaman, be
lirsiz geçmiş zaman, gelecek zaman, istek çekimlerinde ayr�lıklar görülüyordu.
Ancak, her şey bununla sınırlı değildi. Türkiye Türkçesinde Fransızca, İngilizce
gibi Batı dillerinden alınma sözler kullanılırken, eski Sovyetler Birliğindeki
Türk soylu halkların dilinde de Rusça alıntı sözler bulunuyordu.
Yapılan toplantılarda dil konusu, alfabe konusu hep gündemdeydi. Toplan
tılarda en fazla konuşulan konu Türk soylu halklar arasında yazı, birliğine gidi
lip gidilemeyeceği, ortak bir yazı dili, iletişim dili oluşturulup oluşturulamaya
cağı idi. Türk soylu halklar arasında ortak bir iletişim dili oluşma şartl,�ı var
mıydı? Geçmişte Türk halkları arasında ortak bir yazı dili kullanılıyor m6ydu?
Nasıl olmuş da bugün bu kadar çok Türk lehçesi ortaya çıkmıştı? Orta� yazı di
li ve iletişim dilinin önündeki engeller ve sorunlar nelerdi?
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Şu anda önümüzde duran en önemli sorun Türk halkları arasındaki iletişim
dilidir. Türk halkları arasında ekonomik, kültürel ve siyası ilişkiler artmıştır. Bu
ilişkilerin daha da artması , güçlenmesi Türk halkları arasında sağlıklı bir iletişi
min kurulmasıyla mümkün olur. Türk halkları arasında sağlıklı bir iletişimin ku
ruhnası, Türk Cumhuriyetlerinin ve topluluklarının birbirin_e daha fazla yaklaş
masını sağlayacaktır. Kısacası, bu durum çok yönlü, birbiri ile iç içe geçmiş iliş
kiler yumağıdır. İletişim arttıkça ekonomik ve kültürel ilişkiler artacak, artan
ekonomik ve kültürel ilişkiler iletişimin güçlenmesini sağlayacaktır.
İletişim, bütün tarafların anlaşabileceği bir dille sağlanabilir. Aynı dili konu
şan insanlar ana dilleriyle anlaşırlar. Ana dilleri farklı olan, ana dil1erinde anla
şamayan insanlar ise ancak bildikleri ortak bir yabancı dille anlaşırlar. Türk soy
lu halkların lehçelerinin bir bölümü birbirine çok yakındır, Türkiye Türkçesi
Azerbaycan Türkçesine, Kazak Türkçesi Kırgız Türkçesine, Özbek Türkçesi
Uygur Türkçesine vb ... Ancak, Türkiye Türkü ile Kazak Türkünün, Türkmen ile
Altay Türkünün ilk anda anlaşması kolay olmamaktadır. On - on beş gün bir
Türk ülkesinde bulunulduğu zaman anlaşma oranı hemen yükselmektedir.
Peki, iletişimin, haberleşmenin hız kazandığı dünyamızda Türk halkları
hangi dilde haberleşecektir? İletişimde ya herkes kendi lehçesini kullanacak, ya
da her iki tarafın da bildiği ortak bir yabancı dil konuşulacaktır. Türk halkları ana
dillerinin yanı sıra çeşitli yabancı dilleri bilmekte, bazı ülkelerde bu yabancı dil
ler öğretim dili olarak kullanılmaktadır. Hatta Türk halklarının azınlıkta olduğu
ülkelerde öğretim, ülkenin resmi dilinde yapılmakta, bu ülkelerde Türk halkları
ana dilleriyle öğrenim görememektedir.
Türkiye Türklerinin yabancı dili çoğunlukla İngilizcedir. Almanca ve Fran
sızca ise yabancı dil olarak daha az oranda kullanılmaktadır. Eski Sovyetler Bir
liğindeki Türk halklarının yabancı dili Rusçadır. İran 'daki yirmi milyonu aşkın
Azerbaycanlı ise yabancı dil olarak Farsçayı bilmektedir. Irak Türkmenlerinin ve
Suriye Bayır Bucak Türklerinin yabancı dili Arapçadır. Yunanistan'daki Türkle
rin yabancı dili Yunanca, Bulgaristan ' daki Türklerin yabancı dili Bulgarca, Ro
manya 'daki Tatar ve Oğuz Türklerinin yabancı dili Romence, Makedonya 'daki
Türklerin yabancı dili Makedonca ve Sırpça, Kosova 'daki Türklerin yabancı di
li ise Sırpçadır. Bu geniş Türk dünyasında farklı lehçeleri konuşan Türk halkla
rının birbirleriyle hangi dilde iletişim kuracağı üzerinde durulması gereken bir
konudur.
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Bir Kazak Türkü ile bir Makedonyalı Türkün konuşması sırasında hiçbiri
karşısındakinin lehçesini anlayamayacaktır. Kazak Türkünün yabancı dili Rus
ça, Makedonyalı Türkün yabancı dili Makedoncadır. Yabancı dillerde de anlaşa
madıklarına göre bu iki kişi hangi dilde anlaşacaktır? Birinin Rusçayı ya da di
ğerinin Makedoncayı öğrenmesi mi gerekmektedir? Yoksa bütün Türk soylu
halkların birbirleriyle anlaşabileceği bir iletişim dili mi olmalıdır?
Çağımızda iletişim araçlarının gelişmesi ve hız kazanması bütün dünya
uluslarını birbirine yaklaştırmıştır. Bilginin ve iletişimin iç içe olduğu yeni bir
kavram insanlığın geleceğine yön vermektedir. Bu kavram Türkçede bilişim
(İng. /nformatics)'dir. Bilginin ve haberleşmenin müthiş bir hızla gidip geldiği
sistem ise İnternettir. Dünya milletleri arasındaki uzak mesafeleri ortadan kaldı
ran İnternet, Türk halklarını birbirine yaklaştıracaktır. İntemeti sadece elmek (e
mail) ve ağ sayfaları (web pages) olarak düşünmek doğru değildir. Sanal yayın
cılık (virtual publishing), konferans sistemleri, haberleşme hatları, tartışma hat
ları, İnternet üzerinden canlı radyo ve televizyon yayını gibi pek çok iletişim yo
lunu da düşünmek gerekir. Şu anda internette insanlar çoğunlukla İngilizce ol
mak üzere Almanca, Fransızca, İtalyanca, Türkçe, Rusça gibi çeşitli dillerle ha
berleşmektedir. Aynı ulustan olan insanlar kendi dilleriyle haberleşmesini sürdü
rürken, farklı uluslardan olan insanlar iletişimlerini çoğunlukla İngilizce. yap
maktadır.
Türk lehçelerinin bu durumuna dünyada başka örnek var mıdır ? Evet, ben
zer durum Arapça için geçerlidir. Arapça da Türkçe gibi çok geniş bir alanda
farklı ülkelerde farklı lehçeler olarak konuşulmaktadır. Ancak, Arap yazısının
bütün Arap ülkelerinde kullanılması ve bunun aynı zamanda din dili olması se
bebiyle bütün Araplar arasında ortak bir iletişim dili, hatta ortak bir yazı dili var
dır. Mısır'da yayımlanan El-Hayat gazetesi bütün Arap ülkelerinde okunmakta
ve anlaşılmaktadır. Lehçeler arası söyleyiş farklılıkları bulunmakla birlikte bun
lar yazının özelliği sebebiyle de yazı diline yansımamaktadır. Yazıdaki bazı söz
leri Mısır'daki Arap başl.5.a türlü, Tunus'taki Arap başka türlü, Irak'taki Arap baş
ka türlü, Suriye'deki Arap başka türlü seslendirmektedir. Mesela Arap yazısında
( J 4) şeklinde yazılan ve bizim Cemal olarak kullandığımız sözü Mısırlı Arap
Gemal, Tunuslu Arap Jemal, Suriyeli Arap Cemal şeklinde okur. Bu durum sa
dece bu sözde değil diğer sözlerde de geçerlidir.
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Benzer bir durum Türk halkları için geçerli olabilir mi ? Türk soylu halklar
hangi dilde iletişimlerini sağlayabilir? Ortak bir iletişim dili olabilir mi? Bu ile
tişim dili nasıl oluşturulabilir? Bu soruların cevabını verebilmek iç-in Türkçenin
tarihı gelişmesini bilmek, geçmişte yaşananları değerlendirmek ve bunlardan ya
rarlanarak bir görüş oluştum1ak mümkündür.
Bilindiği gibi Türk yazı dilinin ilk edebi metinleri VIII. yüzyılda dikilmiş
olan Orhon Abideleridir. Orhon abidelerinin yazılışından önce dikilmiş bazı abi
deler de bulunmaktadır, ancak bunların büyük bir bölümü birkaç satırdan oluşan
ve edebi metin hüviyetinde olmayan Abidelerdir. Orhon Abideleri, Runik Türk
yazısı, Kök Türk yazısı denilen bir yazı sistemi ile yazılmıştır. Kullanılan dil ise
Kök Türkçe olarak adlandırılır. Bu yazı dili Kök Türk devletinin resmi yazı di
lidir. Orhon Abidelerinde Kök Türklerin yanı sıra çeşitli Türk halklarının ve ak
raba toplulukların adları da geçmektedir. Oğuzlar, Uygurlar, Kırgızlar, Tatarlar
(Moğollar), Üç Kurıkanlar ve benzerleri, Kök Türk devletinin yönetimi altında
bulunan halklar olarak tanımlanmaktadır. Kök Türk devletinde bu adlarla anılan
Türk halklarının kendi konuşma dillerini ku llandığını tahmin ediyoruz. Çünkü,
bir halkı diğerlerinden ayıran en önemli unsur dilidir. Muhtemelen Oğuzlar, Kır
gızlar, Uygurlar ve diğer Türk soylu halklar Kök Türklerden farklı bir ağızla ko
nuşmaktaydılar. Bu halkların konuşma dillerinirı özellikl 'ri konusunda fazla bir
bilgimiz yoktur. Bu dönemde gerek Oğuzlardan, gerek Uygurlardan, gerek Kır
gızlardan kalma abideler bulunmaktadır. Bu abideler de Kök Türk yazısıyla ve
Kök Türkçe ile yazılmıştır. Şu halde Kök Türk devletinde çeşitli Türk halkları
bulunuyordu ve bu halklar konuşma dili olarak kendi ağızlarını, yazı dili olarak
da Kök Türkçeyi ve Kök Türk yazısını kullanıyorlardı. Türk dil ailesinde yer
alan Çuvaş ve Yakut dilleri bu dönemden çok daha önce asıl Türk dilinden ay
rılmışlardır. Ancak, o dönemlere ait yazılı kaynakları olmadığı için bu iki Türk
dilinin tarihi gelişmesini takip edemiyoruz.
Türkolojide Uygurca olarak adlandırdığımız tarihi Türk lehçesi de aslında
Kök Türkçenin devamıdır. Uygurca, ses bilgisi ve şekil bilgisi bakımından Kök
Türkçeye göre pek fazla ayrılık göstermez. Uygurların kabul ettiği Maniheizm,
Budizm gibi dinlerin terimleri Uygurcaya girmiş ve bu yüzden Kök Türkçeye
göre söz varlığında farklılıklar ortaya çıkmıştır.
Uygur yazı dili en güzel örneklerini verirken Karahanlı devletinde yeni bir
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Türk yazı dilinin kurulduğunu görüyoruz. Karahanlı Türkçesi veya Hakani
Türkçesi diye adlandırdığımız bu tarihı lehçemiz de dil bilgisi özellikleri bakı
mından Kök Türkçeden, Uygurcadan ayrılamaz. Karahanlıların Müslüman ol
ması sebebiyle İslamiyetle ve İslam kültürüyle ilgili bazı Arapça, Farsça sözler
söz varlığına girmiştir. Bunun dışında önemli bir farklılık yoktur. Hatta büyük
Türk dilcisi Kaşgarlı Mahmut ünlü eseri Divanü LfJ.gat-it Türk'te kendi lehçesi
Hakanı Türkçesini en güzel dil olarak adlandırırken Uygurların dilini Hakanı
Türkçesine en yakın dil olarak belirtmektedir. Bu bilgilerden anladığımıza göre
Hakanı yazı dili ile Uygur yazı dili birbirine ses ve şekil özellikleri bakımından
benzemekte ancak söz varlığı sebebiyle birb_irinden ayrılmaktadır. Kaşgarlı
Mahmut, dönemindeki diğer Türk ağızları hakkında bilgiler de vemıektedir. De
mek ki, Karahanlı ve Uygur yazı dillerinin yanı sıra konuşma dili olarak da çe
şitli ağızlar bulunmaktadır. Oğuzların, Kıpçakların, Arguların, Yağmaların, Toh
sıların, Kırgızların ve diğer Türk soylu halkların konuşma dili belli özellikler ta
şımaktadır. Kaşgarlı Mahmut bu özellikleri Divanü Lugat-it Türk'te ana hatlarıy
la vermiştir. Hakanı Türkçesindeki bir sözü Oğuzların nasıl söylediği, Kıpçakla
rın nasıl söylediği, Kırgızların nasıl söylediği tek tek belirtilmiştir. Şu halde o
dönemde iki Türk yazı dili olmasına rağmen birkaç konuşma dili, ağız mevcut
tu. Edebı dil olarak Uygurca veya Karahanlıca kullanılmakta, konuşma dili ola
rak da Türk halkları kendi ağızlarını kullanmaktaydı. Bu durum on üçüncü yü�
yıla kadar devam etti. Bu yüzyıldan sonra başka sahalarda yeni Türk yazı dille
ri ortaya çıkmaya başlamıştır. On üçüncü yüzyıla kadar hemen hemen aynı dil
özelliklerine sahip bu yazı dillerinin ardından Anadolu' da sonradan Türkiye
Türkçesi olarak adlandırılacak olan Oğuzca (Batı Oğuzca), Türkistanda ise Kıp
çak, Harezm, Çağatay yazı dilleri kullanılmağa başlandı. Çağatayca, zamanla
Türkistan'da geniş bir alanda ortak edebı dil olma özelliğini kazandı. Bu yazı
dilleri birbiriyle kıyaslandığında birtakım ayrılıklar görülmekteydi, ancak arada
ki bağlar henüz kopmamıştı. Türk dilinin ve edebiyatının anıt eserleri sınır ve
mekan tanımıyor, bir sahada yazılan eser dönemin şartlarına göre kısa sayılabi
lecek bir sürede hemen hemen bütün Türk illerine yayılıyordu.' Fuzulı'nin eser
leri Bağdat 'ta olduğu kadar Anadolu ' da, Azerbaycan' da ve Türkistan ' da okunu
yor, Alı Şır Nevayı'nin eserleri de Türkistan'dan Azerbaycan'a oradan da Ana
dolu'ya, İstanbul'a ulaşıyordu. On beşinci, hatta on altıncı yüzyıldan sonra Batı
Oğuzcası içerisinden zamanla ikinci bir yazı dili Azerbaycan Türkçesi gelişme-
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ğe başladı. On sekizinci yüzyılda ise Doğu Oğuzcası, Türkmen yazı dili olarak
gelişti. On dokuzuncu yüzyıl başlarında Türkistan' da geç dönem Çağataycası,
daha Batıda Türkmence, Kafkasya'da Azerbaycan Türkçesi ve Anadolu'da Tür
k iye Türkçesi yazı dilleri olarak varlığını koruyordu. Diğer Türk h alklarının ko
nuşma dili ve sözlü edebiyatı ise her zaman varlığını korumaktaydı. Kazaklar,
Kırgızlar, ana dillerinde Türk dünyası sözlü edebiyatının en zengin eserlerini ya
şatıyorlar, geliştiriyorlardı.
On dokuzuncu yüzyıl sonlarında misyoner İlminski, Türk halklarının her bi
ri için ayrı bir alfabe hazırlayarak yazı dilleri kurma çalışmasına başladı. İlmins
ki'nin amacı Çarlık Rusyasındaki Türk halklarını önce Ortodokslaştırmak, son
ra da Slavlaştırmaktı. İlminski 'nin bu düşüncesi önce Çarlık yönetimince, sonra
da Sovyetler B irliği yönetimince sürdürüldü. Dilin doğal gelişmesi dışında, di
le çeşitli müdahaleler yapıldı. Doğal gelişmesi içerisinde bugün en fazla dokuz
veya on Türk lehçesi olabilirdi. Zengin sözlü edebiyat geleneğine sahip olan Ka
zak ve Kırgız lehçeleri tek bir yazı dili haline gelebilirdi. Türkistan' da ayrıca Öz
bek ve Uygur Türkçeleri; İdil-Ural ve Kırım bölgelerinde Tatarca, Anadolu 'da
Türkiye Türkçesi, Azerbaycan'da Azerbaycan Türkçesi, Türkmenistan'da Türk
mence, Sibirya'da Altayca veya H akasça, yeni çağda Türk soylu halkların yazı
dilleri olarak ortada olacaktı. Ancak, İlminski'nin ideolojisi Sovyetler Birliğinin
politikasının da ana düşüncesini oluşturdu. Türk halklarının konuşma dilleri, ya
ni ağızları, yazı dili haline getirilme çalışmaları sürdürüldü. Bölgeler arası en kü
çük ses ayrılıkları yazıya geçirildi. Ağızlar yazı dili oldu. Kazak Türkçesinin bir
ağzı sayılabilecek Karakalpakça ayrı bir yazı dili haline getirildi. Hakasçanın ağ
zı olan Şorca ayrı b ir yazı dili haline getirildi. Dile politik ve ideolojik müdaha
leler yapılmasaydı, Türk soylu halkların dilleri doğal gelişme içerisinde yol al
saydı bugün yirmi değil yukarıda değindiğimiz gibi en fazla sekiz-dokuz Türk
lehçesi olacaktı.
Bu lehçeler ortak bir alfabe kullansa ve birbirleriyle sıkı ilişkiler kursaydı
bütün Türk dünyasında belki daha az Türk yazı dili kullanılacaktı. Ancak , dilin
doğal gelişimine yapılan müdahaleler alfabelerin oluşturulması sırasında da ken
disini gösterdi.
Y irminci yüzyılın başlarına gelindiğinde Türk soylu halkların büyük bir ço
ğunluğu Arap kaynaklı yazıyı kullanıyordu. Arapça için belki mükemmel olan
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Arap yazısı Türkçe için ve bütün Türk soylu halkların dilleri için hiç de uygun
bir yazı sistemi değildi. Arapçada ünlü sayısı son derece az iken, Türk lehçele
rinde ünlü sayısı sekiz, dokuz, hatta on olabilmektedir. Yazının Türkçe için ye
tersizliği öteden beri tartışılıyordu. On dokuzuncu yüzyılda Arap alfabesinden
kurtulup Latin alfabesine geçmek için birtakım girişimlerde bulunulmuştu. La. tin yazısına geçen ilk Türk halkı Yakutlardır. 1917-1918 yıllarında Yakutların
Latin kaynaklı yazıya geçtiklerini biliyoruz. 1926 'da Baku' de Birinci Türkoloji
Kongresi yapıldı. Bu kongrede uzun tartışmalardan sonra Latin kaynaklı bir al
fabe benimsendi ve buna Birleştirilmiş Türk Elifbası adı verildi. Bu alfabe aşa
malı olarak Sovyetlerdeki Türk Cumhuriyetlerince kullanılmağa başlandı.
1928 'de Atatürk, en büyük atılımlarından birini gerçekleştirerek Türkiye ' de La
tin alfabesine geçişi sağladı. 1930 'lann başında neredeyse bütün Türk dünyası,
aynı kaynaklı yazıyı kullanıyordu. Bu durum devam etseydi belki de Sovyetler
deki Türk halklarının birbirleriyle anlaşması daha kolay olacaktı. Ancak, Sta
lin'in 1930 'larda başlattığı kıyım sırasında Sovyetlerdeki Türk halklarının Latin
yazısını kullanmalarına son verildi. Ne ilginçtir ki 1 926 Baku Türkoloji Kongre
sinde Latin alfabesini savunan bilim adamlarının çoğunun ölüm tarihi 1 937'dir.
Bunlar arasında Türk soylu halkların bilim adamlarının yanı sıra ünlü Türkolog
Samoyloviç de vardı. Bu kıyım sırasında Türk halklarının artık Kiril yazısını
kullanmalarına karar verildi. 1937' de başlayan Kiril yazısına geçiş uygulaması
l 940'lı yılların başlarında tamamlandı.
Sovyetlerdeki bütün Türk halkları aynı Kiril alfabesini kullansalardı belki
de bugünkü dağılmışlık yine olmayacak, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türk
menler hatta Azerbaycanlılar birbirlerini anlayabileceklerdi. Bu da olmadı. .. Her
cumhuriyette, oluşturulan her yazı dilinde farklı bir Kiril alfabesi uygulamaya
sokuldu. Bilindiği gibi dünyadaki bütün dillerde sesler ortaktır. Dilleri birbirin
den ayıran sesler değil, seslerin oluşturduğu anlamlı yapılardır. Seslerin yazıda
ki karşılıkları olan harfler de farklı dillerde aynı sesleri gösterebilir. Türk lehçe
lerinde seslerin neredeyse yüzde doksan dokuzu ortak iken bu seslerin bir bölü
mü için farklı işaretler kullanıldı. /ö/, /ü/, /ı/, /i/, /c/, /j/, /_} gibi' bazı sesler için
alfabelerde farklı işaretler kullanıldı. Geçen zaman içerisinde Türk hatklarının
dilleri birbirinden uzaklaşmağa başladı.
' ;;

Bilim ve öğretim dili olarak Rusçanın yaygınlaştırılması da Sovyetlerdeki
Türk soylu halkların birbirlerinin dillerinde anlaşma sağlamalarını engelledi.
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Bir Kazak ile Kırgız kendi ana dillerinde konuşsalar, anlaşma oranı yüksek ola
cak ve belki de bu iki komşu lehçe bu kadar birbirinden uzaklaşmayacaktı. Sov
yet halklarının kardeşlik dili Rusça, Sovyet dili Rusça gibi uygulamalar, politi
kalar sayesinde Rusça, Sovyetler Birliğindeki Türk soylu halkların iletişim dili
haline getirildi. Bir Özbek ile bir Kazak yan yana geldiğinde gayet rahat bir şe
kilde Rusça konuşarak anlaşıyordu. Hatta aynı soydan gelenler bile kendi arala
rında Rusça konuşmayı tercih ediyorlar. Birkaç cumhuriyet dışında hemen he
men bütün Sovyetler Birliğinde yükseköğretirnde öğretim dilinin Rusça olması
yeni kuşakların ana dilinden uzaklaşmasına yol açtığı gibi Türk soylu halkların
birbirlerinin dillerini tanımalarını da engelledi. Böylece bugünkü tablo ortaya
çıktı.
Bugün Türk soylu halklar arasında bir iletişim dili nasıl kurulabilir?
Öncelikle Türk .lehçelerindeki ortak unsurlar üzerinde durulmalıdır. Bunlar
dan ilki Türk lehçelerinin ortak söz varlığıdır. Türk soylu halkların dilleri ince
lendiğinde sözlerin çoğunun ortak olduğu görülür. Türk halkları arasındaki ortak
iletişim dili bu ortak söz varlığına dayalı olarak kurulacaktır. Sözlerin lehçeler
de ses değişiklikleriyle kullanılması anlamın kavranmasını engel olmayacaktır.
Sözlerde ne kadar büyük ses değişikliği olursa olsun hece sayısındaki eşitlik,
vurgu ve sözün tınısı anlamı çıkarmayı engellememektedir. Sözlerin söz dizimi
içerisindeki yeri de metin bağlamından anlamın çıkarılmasını kolaylaştırmakta
dır.
Ana hatlarıyla söz varlığımıza baktığımızda bazı ses ayrılıkları dışında fiil
lerin neredeyse tamamının ortak olduğunu görürüz. Uzun tarihi boyunca dilimi
ze yabancı dillerden ad, sıfat, zarf, edat türünden sözler girmiştir, ancak yaban
cı kökenli fiil dilimizde yok denecek kadar azdır. Bu nedenle her lehçedeki fiil
lerin anlamı kolayca kavranabilir. Zamirlerimizin hepsi aynıdır. Sadece birinci
teklik kişi zamirinde lbl ~ imi değişimi görülür. Birinci teklik kişi zamiri Türki
ye Türkçesi ve Gagavuzca dışında men şeklindedir. Ancak, Türk dünyasının bü
tün bireyleri men'in ben anlamına geldiğini, ben'in de men anlamında kullanıl
dığını bilmektedir. Zamirlerin çekimlerinde farklılıklar vardır, ancak cümlenin
bağlamından anlamı çıkannak mümkündür.
Sayı adlarımız ortaktır. Bütün Türk halkları aynı sayı adlarını kullanmakta
dır. Milyona kadar olan sayı adlan da Türkçe kökenlidir. Milyon, milyar gibi sa-
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yı adları yabancı kaynaklı olmakla birlikte bütün lehçelerde bu alıntı sözler kul
lanılmaktadır. Şu halde Türkçe kökenli olsun alıntı olsun bütün sayı adları ortak
tır. Diğer sözlerde olduğu gibi sayı adlarında da lehçelere göre birtakım ses de
ğişmeleri vardır. Bunlar da metin bağlamından rahatlıkla anlaşılabilecek sözler
dir.
Ağız, burun, kulak, dil, diş, saç gibi organ adları Türkçe kökenlidir. Bazı
lehçelerdeki ses değişmeleri sözlerin anlaşılmasına engel değildir: ti! ~ dil, tis ~
tiş ~ diş.
Coğrafya adları bütün lehçelerde ortaktır. Bu sözlerde de birtakım ses deği
şiklikleri vardır, ancak bunlar anlaşmaya engel değildir. Biraz dikkat ve gayret
le bu sözlerin anlamları çıkarılabilir: dağ ~ tag ~ taw ~ too, gök ~ kök, ay, yıldız
~ jıldız ~ cıldız.
Renk adlarımız ortaktır: ak, kara, sarı, al, kızıl . . . Bazıları lehçelerin genel
ses özellikleri sebebiyle değişikliklere uğrar: yeşil ~ fasıl ~ caşıl.
Soru sözlerimiz ortaktır: Kim, ne bütün lehçelerde kullanılmaktadır. Kaç ~
kaııça ~ neçe gibi sözler farklı da olsa alış veriş sırasında hangi anlamda kulla
nıldıkları kolaylıkla anlaşılmaktadır. •
Türk halkları arasında ortak iletişim dilinin nasıl kurulacağı konusuna gelin
ce ... Bu da zamanla gerçekleşecektir. Ancak bunu zamana bırakıp beklemenin
bir anlamı yoktur. Atatürk, bugünkü durumu daha 1 933 yılında görmüş ve bir
gün Sovyetler Birliğinin dağılacağını, Türk soylu halkların bağımsızlıklarına ka
vuşacaklarını, dili bir, inancı bir soydaşlarımızla şimdiden ilgilenmemiz gerek
tiğini meşhur konuşmasında söylemişti. Atatürk'ün dediği gibi o gün geldi. An
cak, ne yazık ki Atatürk'ün 1 933'te gördüğü gerçeği biz daha önce göremedik
ve bugüne hazırlanamadık. Türk halkları arasındaki dil köprüsünü kuramadık.
Zararın neresinden dönülürse kardır, diye bir atasözümfü var. Geç de olsa bir
şeyler yapmanın zamanı gelmiştir.
Gaspıralı İsmail Bey, yaklaşık 1 20 yıl önce Türk dünyasında 'ortak bir ileti
şim dili olabileceğini Tercüman gazetesi ile göstermişti. O döneme göre bugün
Türk lehçeleri arasındaki farklılıklar daha fazladır. Gaspıralı İsmail Byyirr;yaşaI.

..
\
Bu konuda daha fazla örnek için bk. Ahmet B. Ercilasun, Türk Dünyası Uzerine Makaleler-Iııcelenıeler,
Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, s. 90-99.
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<lığı dönemde birkaç Trük yazı dili, bugün yirmiye ulaşmıştır. Ancak, günümü
zün teknolojisi de büyük bir gelişme göstermiş, ülkeler arasındaki mesafeler yok
denecek düzeye inmiştir. Radyo, televizyon, bilgisayar, intemet, uydu h�berleş
mesi gibi bilimin sağladığı kolaylıklarla Türk dünyasında iletişim sağlamak ar
tık çok daha kolay, hızlı, ucuz ve sonuç alıcıdır. İşte bu kolaylıklardan yararlan
mak, bu teknolojiyi kullanmak gerekir. Yapılması gerekenler nelerdir, kısaca
bunlara değineceğiz.
Yapılması gereken ilk iş bütün Türk soylu halkların ortak bir alfabeye geç
mesidir. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri Latin alfabesine dayalı olarak geliş
tiğine göre bütün Türk soylu halklar en kısa zamanda ortak bir Latin alfabesine
geçişi sağlamalıdır. Bu alfabede Türk lehçelerindeki ortak sesler için ortak harf
ler kullanılmalıdır. Alfabe mümkün olduğu kadar pratik olmalıdır. İşaret kalaba
lığından kaçınılmalıdır. 1991 yılında Marmara Üniversitesinde yapılan toplantı
da belirlenen 34 harflik ortak alfabeden her Türk Cumhuriyeti ve topluluğu ken
disi için gerekli olan işaretleri alarak alfabesini oluşturmalıdır. Bu alfabedeki
işaretlerden başka işaretler kullanılmamalıdır. Bu alfabenin bütün Türk halkları
na öğretilmesi ve alfabenin kullanılması için dilcilere önemli görevler düşmek
tedir. Siyasi iktidarlara bu konu bilimsel olarak anlatılmalıdır.
Azerbaycan Cumhuriyetinde Latin kaynaklı alfabe 1 Ağustos 2001 tarihin
den itibaren kullanılmağa başlandı. Azerbaycan'da Latin yazısına geçiş çalış
maları 1992'de başlamıştı ama zaman zaman sekteye uğrayan bu geçiş 18 Hazi
ran 2001 'de Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 'in 'devlet dilinin tekmilleştirilmesi'
hakkındaki kararı ile kesinlik kazandı. Türkmenistan'da ve Özbekistan'da da bu
yolda kararlar alındığını ve uygulamanın aşamalı olarak yürütüldüğünü biliyo
ruz. Latin kaynaklı alfabenin bütün Türk dünyasinda yaygınlaşmasıyla ortak ile
tişim dilinin kurulmasında önemli adımlar atılmış olacaktır.
Türk dünyasında ana dilde öğretim de üzerinde önemle durulması gereken
bir başka konudur. Türk soylu halklar, ilkokuldan üniversiteye kadar öğretimle
rini ana dillerinde yapmalıdır. Ana dilden başka bir dille öğretim yapılması de
receli olarak kaldırılmalı, her öğretim kademesinde aşamalı olarak ana diliyle
öğretime geçilmelidir. Türkiye'de de yabancı dille öğretim uygulamasından vaz
geçilmelidir.
Türk halklarının söz varlığı belirlenmelidir. Bugün her bir Türk lehçesi
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40.000 ila 100.000 söz varlığına sahiptir. Bütün Türk lehçelerinin söz varlığını
ortaya koyacak büyük bir karşılaştırmalı sözlük hazırlanmalıdır. Bir kavram için
bir lehçede yabancı kaynaklı söz, diğer lehçelerde Türkçe kökenli söz kullanılı
yorsa Türkçe kökenli söz o lehçeye de alınmalıdır. Böylece lehçelerin söz var
lıkları da doğal kaynaktan zenginleşmiş olacaktır. Bu konuda Türk Dil Kuru
munda yürütülmekte olan projeden söz etmek gerekiyor. Karşılaştırmalı Türk
Lehçeleri Sözlüğü ve Grameri Projesinde çok sayıda uzman çalışıyor. Bu proje
de Türk lehçelerinin söz varlığı ortaya konulacaktır. Hazırlanacak bu sözlük,
önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bu projede Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri
Grameri de hazırlanmaktadır.
Türk halkları birbirinin edebı eserlerini okumalı, okutmalıdır. Okul kitapla
rında her Türk lehçesinden parçalar özgün şekilleriyle ve o lehçeye aktarılmış
şekilleriyle yer almalıdır. Türk dünyası ortak edebiyatının kaynak eserleri des
tanlar, masallar, ninniler, atasözleri her cumhuriyette ayrı ayrı yayımlanmalıdır.
Bu edebi eserlerin bütün Türk dünyasının ortak ürünleri olduğu bilinci yaygın
laştırılmalıdır. Türk dünyası şair ve yazarlarının eserleri diğer lehçelerde de ya
yımlanmalıdır. Bu eserler ortak Türk alfabesiyle yayımlanmalı, sayfanın bir ta
rafında özgün metin karşısında ise aktarması bulunmalıdır.
Türk cumhuriyetlerinin radyo ve televizyon yayınlarının Türk halkları tara
fından izlenmesi sağlanmalıdır. Yayınlar Türk dili ile yapılmalıdır. Televizyon
larda Türk halklarının filmleri özgün şekilleriyle oynatılmalı, alt yazıda o ülke
nin lehçesine aktarılmalıdır.
Türk lehçeleri için pratik günlük konuşma kitapları hazırlanmalıdır. Burada
kullanılacak cümlelerde ortak kullanımlara ağırlık vermek gerekir. Bir lehçe için
çok özel ifade yerine, her lehçede anlaşılabilecek genel kullanışlar tercih edilme
lidir.
Kabilecilik, aşiretçilik gibi Türk dünyasını bölen düşüncelerden kaçınılma
lıdır. Ağız özelliklerini yazı diline yansıtmaktan uzak durulmalıdır. Mümkün ol
dukça bütün Türk lehçelerindeki ortak şekiller kullanılmalıdır.
Türk halkları birbirleriyle iletişimlerinde kendi dillerinden başka bir,_dili,
iletişim dili olarak kullanmamalıdır. Halklar arasındaki iletişimde Rusça �eya
İngilizce gibi çeşitli yabancı dillerin kullanılması, ortak iletişim dilinin ve ortak
yazı dilinin oluşmasını geciktirir; hatta engeller.
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Türk halkları arasında iletişimi artıracak ve geliştirecek bir başka unsur ise
İnternettir. İnternette Türk halklarının haberleşmesi için ortak alfabe uygulama
sı en kısa zamanda başlamalıdır. İnternette Türk halkları birbirleriyle ana dille
rinde haberleşmeli ve internette kullanılacak ortak terimleri üretilmelidir. Türk
Cumhuriyetlerinin Üniversitelerinin ve diğer kurumlarının internette açacağı
sayfalar öncelikle ve mutlaka ana dille yazılmalıdır. Ana dildeki İnternet sayfa
larının yabancı dillere de çevrilebilir. Türkiye'de başlatılan İnternette Türkçeyi
Yaygınlaştıralım çalışmalarına Türk Cumhuriyetleri de katılmalıdır.
Türk halkları ortak iletişim dilinin oluşturulması için Sürekli Türk Dil Ku
rultayları yeniden canlandırılmalı, her yıl bir Cumhuriyette yapılmalıdır. Kurul
taylarda ortak iletişim dilinin oluşma şartları ele alınmalı, gelişmeler izlenmeli
dir. Bu kurultaylarda zaman içerisinde ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili ola
rak ortak çözüm yolları yürürlüğe konulmalıdır.
Yapılacak bu çalışmalarla ortak iletişim dilinin kurulması sağlanacak ve or
tak iletişim dili ortak Türk yazı dilinin temelini oluşturacaktır. Böylece Gaspıra
lı İsmail Beyin ülküsü yüzyıllık gecikmeyle de olsa gerçekleşecektir. Gelecek,
bize bu uinudu vermektedir.

Prof. Dr. Mehmet Saray, Gaspıralı İsmail Beyden Atatürk'e
Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, İstanbul 1993, 187 s.
MEHMET KARA

Eser; "Ön Söz", "Bibliyografya ve İndeks" dışında, "Türk Dünyasında Eği
tim Reformu ve Gaspıralı İsmı:ıil Bey", "Gaspıralı'nın Türk Dünyasında verdiği
Dil ve Kültür Birliği Mücadelesi", "Atatürk'ün Türk Dünyasında Dil ve Kültür
Siyaseti", "Bolşeviklerin İlminskiy Metodu ile Türkler Arasındaki Dil ve Kültür
Birliğini Yok Etme Faaliyetleri" "Türk Dünyasında Alfabe Değişiklikleri",
"Gaspıralı İsmail Beyin Türk Dünyasında Yapmak İstediği Diğer Yenilikler",
"Gaspıralı'nın Son Günleri ve Ölümü", "Gaspıralı'nın Yazılarından Seçmeler",
"Gaspıralı Hakkında Yazılanlar" ve içindekiler kısmında gösterilmeyen, "Ekler"
bölümü olmak üzere on bölümden meydana gelmiştir.
"Ön Söz"de, Gaspıralı'nın büyük fikir adamlarımızdan biri olduğu, onun
çalışmaları ve başarıları yalnız eğitim sahasıyla sınırlı kalmadığı vurgulanarak,
Gaspıralı'nın Türklerin iyi bir eğitim görerek muasır medeniyet seviyesine hız
la ilerlemesi ve Türklerin dil ve kültür alanında birleşmeleri zaruriyetine inandı
ğı belirtilir.
"Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey" adlı birinci bö
lümde, Gaspıralı'nın hayatı, Doğu ve Kuzey Türk İllerinin geri kalış sebepleri,
Rusya'nın Kuzey ve Doğu İllerini işgali, Türkistan'daki Rus idaresi ve yolsuz
lukları, Rus idaresinin yetersizliğine karşı Gaspıralı'nın mücadelesi, Gaspıralı
İsmail Beyin fikirlerini yaymak için neşriyat hayatına başlaması ve Tercüman
gazetesini çıkarması, Rusya'nın Müslüman Türkleri eğitim yolu ile Ruslaştırma
yolu ile Ruslaştırma gayretleri ve İlminskiy metodu, "usul-i cedid" öncesinde
Türk dünyasındaki medreselerin durumu, Gaspıralı'nın mektep ve medreselere
yeni eğitim şeklini getirişi ve "usul-i cedid" konuları dokuz alt başlık altında ya
zar tarafından ilmi, tarihi bir şekilde duygu yüklü bir potansiyel ile adeta tarihin
derinliklerinde insanı gezdirircesine - ilmin objektifliğinden ayrılmadan - bir hi
kaye üslubuyla konuyu derinlemesine bir şekilde ele almış ve incelemiştir. Ya
zar, anlattığı bilgileri tek tek dip notlar vererek delillendirmiştir. Bu bölüm Gas-
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pıralı'nın yaşı ile paralel bir şekilde, hayatında geçirdiği mücadelelerle ve Rus
ların Müslüman Türkler hakkındaki düşünceleri ve zalimlikleri, Gaspıralı'nın
yaptığı maddı ve manevı çalışmalarıyla devam ediyor.
· İkinci bölüm, "Gaspıralı 'nın Türk Dünyasında verdiği Dil ve Kültür Birliği
Mücadelesi", başlığı altında Gaspıralı'nın İstanbul'a geldiği ve devrin Osmanlı
aydınlarıyla dostluk kurduğu , onlardan fikir alışverişinde bulunduğu 've Gaspı
ralı'nın Osmanlı aydınlarıyla birlikte, Türklerin kültür sahasında kalkınabilmesi
için Türkçenin millı bir dil olarak mutlaka geliştirilmesi gerektiğine olan inancı
konu ediliyor. O, Osmanlı Türkiye'sindeki dil birliği tartışmalarını iyi bilen ve
heyecanla benimseyen birisi olarak Kınm'ın Bahçesaray'a döndüğünde aynı
usulü uygulamaya koyar. Artık Gaspıralı'nın dil mücadelesine başladığı görülür.
Üçüncü bölümde, "Atatürk'ün Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği Siya
seti" konusu incelenmiştir. Atatürk'ün devrin Türkçü kalemlerinim yanında ol
duğu ve onları daima desteklediği, hatta kendi dahi fırsat buldukça onlarla çalış
tığı belirtilmiştir. Atatürk Türk dünyasının millı varlığının muhafazası ve deva
mı için yapılacak çalışmaların şu iki hedefe yönelik olmasını istemiştir: 1. Tür
kiye dahilinde mim şuurun ve birliğin sağlanması. 2. Bütün Türk dünyasında dil
ve kültür birliğinin gerçekleşmesi gerektiği görüşleri anlatılmıştır.
Dördüncü bölümde, "Bolşeviklerin İlminskiy Metodu ile Türkler Arasında
ki Dil ve Kültür Birliğini Yok Etme Faaliyetleri" konusu incelenmiştir. Burada
Türk çocuklarını Ruslaştırma, Hristiyanlaştırma ve İlminskiy'in Türkler için açı
lan Rus okullarında Rusçanın yanı sıra her Türk kavminin kullandığı lehçeyi,
Rus alfabesinde ayrı bir dil gibi öğretme projeleri anlatılmıştır.
Beşinci bölüm, "Türk Dünyasında Alfabe Değişiklikleri" başlığı altında,
Sovyet idaresindeki Türklerin Latin alfabesine geçişleri, Türkiye'nin Latin alfa
besine geçişi, Sovyetlerin kendi idarelerindeki Türkleri Kril alfabesini kullanma
ya zorlamaları, Sovyetlerin Türk tarihini tahrife çalışmaları, Türkiye'deki geliş
melerin tesiri, tenkitlerin başlaması, Sovyet Türkolojisinin kuruluşu, Türk cum
huriyetlerinde milliyetçilik duygularının uyanması, yeni Sovyet baskısı ve neti
celeri, baskıların hafiflemesi, son gelişmeler ve yorum; olmak üzere, on bir kü
çük alt başlık altında incelenmiştir. Yazar bu bölümde, Türk dünyası üzerindeki
Rus ideolojisinin tam bir perspektifini vermiştir.
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"Gaspıralı İsmail Beyin Türk Dünyasında Yapmak İstediği Yenilikler", bö
lümünde, Gaspıralı 'nın dünya İslam birliğini kurma mücadeleleri, Gaspıralı İs
mail ve Osmanlı Türkiyesi anlatılmıştır. Gaspıralı 'nın son yedi, sekiz senelik
mücadele döneminde, hedefine vardığı için eğitim ve öğretim meselelerini ikin
ci plana bıraktığını, dil ve kültür birliği ile İslam birliği üzerinde daha çok çalış
tığı anlatılmıştır.
Yedinci bölümde, bütün Türk-İslam aleminin ilerlemesi ve gelişmesi için
çalışan bu rehber adamın 1 1 Eylül 1 914 yılında Perşembe sabahı ebedi o!arak
hayat gözlerini yumduğunu öğreniyoruz.
"Gaspıralı 'nın Yazılarından Seçmeler" başlığı olan sekizinci bölümde, ya
zar Gaspıralı 'nın Türk-İslam aleminin terakkisi için yazdıği yazılar ve yaptığı
konuşmaların birkaç tanesini gençlerimize rehber olması ümidiyle, olduğu gibi
verildiği belirtilmiştir.
Dokuzuncu bölümde, Gaspıralı hakkında çeşitli tarihlerde ve yerlerde yazı
lan yazılar ve konuşmalar verilmiştir. Türk Yurdu, Türk Ocağı, Yıldız, Vakit, İl ve
Cumhuriyet gazetelerindeki yazılar.
"Ekler" bölümünde, "Rusya Müslümanlarının İttifak Halk Partisi Progra
mı" anlatılm ıştır. Gaspıralı bu programın maddelerinin hiçbir zaman mümkün
olamayacağını söylemiştir.
Eser, Gaspıralı İsmail Beyin fikirlerini, tarihi içinde ve devrin olaylarıyla
birlikte tahlil ederek ele almış olması bakımından tarihe ışık tutacak şekilde in
celenmesiyle çok değerli bir çalışmadır. Yazar, Gaspıralı 'nın doğumundan ölü
müne kadar yaptığı mücadeleleri güzel bir üslupla anlatmıştır. Yazarın "Ön.
Söz"de de belirttiği gibi eser genç ilim adamlarının bu sahada çalışmalarını teş
vik etmeye yönelik bir çalışmadır. Yazara, böyle bir çalışmayı bize kazandırdığı
için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Doç. Dr. Hakan Kırımlı, İsmail Bey Gaspıralı, Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi Yayınları, Ankara 2001, 46 s.
MEHMET TEMİZKAN

On dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başları, bütün Türk
dünyasının en buhranlı dönemlerinden biridir. Buhran dönemleri, genellikle bü
yük fikir ve aksiyon adamları yetiştirmiştir. Gaspıralı İsmail Bey de, Türk dün
yasının geçtiğimiz yüzyılda yetiştirdiği en büyük fikir ve aksiyon adamlarından
biridir. Bu özelliğine rağmen, birkaç kitap dışında, bu büyük düşünür üzerinde
yeterli çalışmaların, onu yeni yetişen nesillere tanıtabilecek eserlerin kaleme
alındığını söyleyebilecek durumda değiliz.
Gaspıralı İsmail Beyin hayatını, ideallerini ve bu ideallerini hayata geçir
mek üzere yürüttüğü faaliyetleri derli toplu anlatan birkaç kitaptan biri, kendisi
de Kırım kökenli olan Doç. Dr. Hakan Kırımlı tarafından kaleme alınan ve tam
künyesi yukarıda verilen eserdir. Eser hacim itibarıyla küçük olmakla birlikte,
İsmail Gaspıralı 'nın hayatı ve özellikle faaliyetleri hakkında, meraklı okuyucu
yu tatmin edecek bir muhtevaya sahiptir.
Yazar, söz konusu çalışmasında, Gaspıralı İsmail Beyin hayatı, fikirleri ve
faaliyetleriyle ilgili bilgileri, herhangi bir sınıflandırma yapmadan bir bütün ola
rak vermektedir. Bu bilgileri; hayatı, yayın faaliyetleri, eğiti m faaliyetleri ve si
yası faaliyetleri başlıkları altında toplamamız mümkündür.
Hayatı hakkında verilen bilgi oldukça sınırlıdır. Gasp ıralı'nın Moskova'da
ki askeri eğitim yıllarında Rus fikir hayatını ve aydınlarını yakından tanıma im
kanı bulması, Moskova'nın anti-Türk karakterdeki Pan-Slavist atmosferinin
onun üzerinde aksi tesir doğurması ve bu aksi tesirin sonucu olarak gerçekleşen
seyahatleri üzerinde kısaca durulmaktadır. (s. 5-6.) Bu seyahatlerin Gaspıralı'nın
dünyayı tanımasına, soydaşlarıyla dindaşlarının durumunu görmesine ve onlar
için bir şeyler yapma ihtiyacını hissetmesine vesile olduğu söylenmektedir. Da
ha sonra da, yabancı hakimiyeti altında yaşayan soydaş ve dindaşlarını uyandır
mak, onların sesini duyurmak için yaptığı yayın faaliyetlerinin tanıtılmasına ge
çilmektedir.
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İlk yayın faaliyeti olan "Rus İslamı" (Russkoe Musulmanstvo) başlıklı ya
zısı üzerinde biraz genişçe durulmaktadır. Bu ilk yazısında Gaspıralı, Rusya'nm
bir Ortodoks-Hristiyan devleti olduğu kadar, bir Müslüman devleti sayılmasının
da doğru olacağını savunmaktadır. (s. 7.) Ona göre Rus hakimiyeti altında yaşa
yan, ekonomik bakımdan çökmüş durumda bulunan ve cehalet bataklığında kıv
ranan milyonlarca kişi, Müslüman olmaları dolayısıyla dinı kardeşlik olgusuyla;
Türk dilini konuşan halklar olmaları dolayısıyla da etno-dinı esaslarla yekpare
bir millet haline gelebilme şansına sahiptir. (s. 8-9.) Bunun gerçekfeşmesi için,
öncelikle iki sahada çalışmayı gerekli görmektedir. Birinci saha, Türk ve Müs
lüman unsurların yakınlaşıp bütünleşmesini sağlayacak bir "eğitim sistemi";
ikinci saha da, birbirlerinden haberdar olmalarında ve kaynaşmalarında hayatı
bir rol oynayacak "Türk basını"dır. (s. 9.)
Bu tespit verildikten sonra, Gaspıralı İsmail Beyin bir Türkçe gazete çıkar
ma izni için sarf ettiği çabalar, Tercüman gazetesini çıkarması, bu gazetenin di
li, muhtevası ve düşündüğü diğer yayınlarla birlikte bu gazeteyi de basabilmek
için Kırım'daki ilk Müslüman matbaasını Bahçesaray 'da kurması anlatılmakta
dır. (s. 11.) Eserin ilerleyen sayfalarında Gaspıralı'nın bizzat çıkardığı veya çık
masına öncülük ettiği gazeteler hakkında da bilgi verilmektedir.
Gaspıralı İsmail Beyin yayın faaliyetleri tanıtıldıktan sonra, eğitim refor
muyla i lgili çalışmalarına geçilmektedir. (s. 13.) Bahçesaray'ın Kaytar Ağa ma
hallesinde bir okul açması, bu okulun bütün ihtiyaçlarını bizzat kendisinin kar
şılaması ve öğrencilere kırk günde Türkçe okuma-yazma öğretilmesi, eğitimle
ilgili ilk tecrübesidir. Bu tecrübe, kendi tabiriyle "usı11-i cedıd"in temelini oluş
turmuştur. Ana dilin, dinı ve dünyevı bilgilerin de öğretilmesine ağırlık veren
"usı11-i cedıd" okullarının artması için de büyük bir çaba göstermiştir. 1895 yı
lında bu okulların bütün Rusya 'daki sayısı yüz civarında iken, 1914 yılında beş
bini bulmuştur. (s.17.) O, "usı11-i cedıd" okullarını diğer Müslüman ülkelere de
tanıtmak ve benimsetmek istemiş; bu maksatla en kalabalık Müslüman ülke olan
Hindistan'a gitmiş, burada bir okul açmış ve "kırk günde okuma-yazma öğret
me" sloganını hayata geçirmiştir. (s.28.)

-

Gaspıralı İsmail Beyin söz konusu eğitim ve yayın faaliyetlerini yürü'türken,
hem Müslüman cemaat içindeki mutaasıp çevrelerle hem de bu çalışmalarından
rahatsız olan Ruslarla devamlı olarak mücadele etmek zorunda kaldığı ifade
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edilmektedir. O, Panislamizm ve Pantürkizmi gerçekleştirip Rus İmparatorlu
ğu'nu bölmeye teşebbüs etmekle itham edilmiştir. Çünkü, İlminskiy ve Ostro
umov 'un "Rusya Türkleri arasında mümkün olabildiği kadar farklı edebı diller
ve kimlikler ortaya çıkarmak, bunlara eğitim yoluyla dereceli olarak Hristiyan
lığı benimsetmek" şeklinde özetlenebilecek projeleriyle, Gaspıralı 'nın ideal
edindiği hedefler çatışmaktaydı. (s. 19.) Bu sıkıntı, onun ihtiyatlı tutumu ve dik
kati sayesinde atlatılmıştır. (s. 2 1.)
Doç. Dr. Hakan Kırımlı, çalışmasının bundan sonraki kısmında, Gaspırah
İsmail Beyin siyası faaliyetleri üzerinde durmaktadır. 1905 yılında, Çar 'ın, mey
dana gelen bazı olaylar üzerine sınırlı da olsa taviz vermek zorunda kalması ve
ortaya çıkan otorite boşluğu sonucunda, Kırım Tatar aydınlarının Rusya Hüku
metine müracaat ederek, Müslümanlara Ruslarla eşit haklar ve hürriyetler veril
mesini, Kırım müftüsünün Kırımlı Müslümanlar tarafından seçilmesini, vakıf
topraklarının idaresinin Müslümanlara bırakılmasını ve topraksız Kırım Tatar
köylülerine toprak verilmesini istemişlerdir. Bu aydınların başını da Gaspıralı İs
mail Bey çekmiştir. (s. 22.)
Gaspıralı İsmail Bey, 1905 yılında bütün Rusya Müslümanlarının temsilci
lerini bir araya getirme amacını taşıyan, resmı izin alınamaması üzerine gayri
resmı toplanan "Birinci Bütün Rusya Müslümanları Kongresi"nin de başkanlığı
na getirilmiştir. (s. 23.) Yine aynı yıl toplanan "Birinci Bütün Kırım Müslüman
ları Kongresi"ne de başkan seçilmiştir. Bir yıl sonra gerçekleştirilen "İkinci Bü
tün Rusya Müslümanları Kongresi" ile "İkinci Bütün Kırım Müslümanları
Kongresi"nde de ön safta yer almıştır. Resmı izin alınarak yapılan "Üçüncü Bü
tün Rusya Müslümanları Kongresi"nde alınan kararların, tamamıyla Gaspıralı
İsmail Beyin fikirlerinden ibaret olduğu görülmektedir. (s. 26.) Karara göre, ilk
mekteplerde öğretim dili mahallı lehçe veya şive (yahut mümkünse "edebı Türk
çe", yani Gaspıralı'nın Tercüman'da kullandığı sadeleştirilmiş Osmanlı Türkçe
si) olacak, rüşdiyede ise yalnız "edebı Türkçe" okutulacaktı. Bu karar, İsmail
Gaspıralı'nın en büyük ideallerinden biri olan "dil birliği" yolunda atılmış çok
önemli bir adımdır. Kongrede Gaspıralı "Milletin Babası" olarak nitelendiril
miştir. (s. 26.)
Gaspıralı'nın en dikkat çekici projelerinden biri de "Dünya Müslümanları
Kongresi"ni toplamaktı. Kongrenin yapılması için çalışmaya da başlamıştır.

564

De,�erleııdirıııeler

Birkaç sebepten dolayı, bu kongrenin Kahire'de toplanmasını uygun görmüştür.
Bu maksatla Kahire'ye gitmiş, gerekli hazırlık ve görüşmeleri yapmış; ancak bu
kongre önce ertelenmiş, daha sonra da iptal edilmiştir. (s. 34-37.)
Doç. Dr. Hakan Kırımlı'nın bu eseri, Gaspıralı İsmail Beyin ideallerini, eği
tim, yayın ve siyası faaliyetlerini detaylara fazla inmeden topluca ortaya koyan
bir çalışmadır. Eser, Gaspıralı ve ailesine ait fotoğraflarla da zenginleştirilmiştir.
Her bakımdan faydalı bir eser kaleme alan yazarın, dipnot, bibliyografya ve di
zine yer vermemiş ve "usı11-i cedıd" tamlamasını da "usı11-i cedıd" şeklinde yaz
mış olması, çalışmanın eksikleri olarak dikkatimizi çekmektedir. Son olarak,
Gaspıralı'nın kitabın ön kapağındaki kara kalem portresinin, Gaspıralı ailesiyle
yakınlığı bulunan Tatar ressam Rafail Masautov tarafından çizilmiş olmasını
da, ayrı bir güzellik olarak kaydetmekte fayda vardır.
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