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"Dilde, fikirde, iþte birlik'

"Dilde, fikirde, iþte birlik' Türk dünyasýnýn büyük düþünce adamlarýndan ve reformistlerinden biri olan Gaspýralý Ýsmail Bey, K
(1853-1856) bütün þiddetiyle devam ederken, Bahçesaray'a iki saat mesafedeki Avcýköy'de dünyaya geldi. Babasýnýn doðduðu
nisbetle Gaspirinski (Gaspýralý) lâkabýný alan Ýsmail Bey'in çocukluðu, Kýrým Türk kültürünün beþiði olan Bahçesaray'da geçm
onun ruhunda, sokaklarý, camileri, evleri ve özellikle Hansarayýile, silinmez Ýzler býrakmýþtýr.
GENÇ ÝSMAÝL MOSKOVA'DA Henüz on yaþýndayken Akmescit lisesine gönderilen Ýsmail, orada Ýki sene kaldýktan so
Varonej þehrindeki askerî okula nakledilmiþtir. Daha sonra Moskova Askerî Ýdadisi'ne yerleþtirilen Gaspýralý'nýn bütün bu okulla
ruhuna alabildiðine yabancý bulduðunu biliyoruz. O yýllarda Moskova Panislavizm'in merkezidir. Özellikle Türk düþmanlýðýna
dayanan Slav ýrkçýlýðý, Türklüðe ve Ýslâm'a karþý, acýmasýz bir taassubu sürekli olarak canlý tutmak için faaliyet gösteriyordu.
korkunç düþmanlýklarý, Gaspýralý'nýn birkaç arkadaþýnýn ruhunda öyle büyük bir derin etki yaratmýþtý ki, altýncý sýnýfa geçtikl
Girit'te asilerle savaþan Türk kardeþlerinin yardýmýna koþmaya karar verdiler. Bir kayýkla kýrk beþ gün kürek çektikten sonra Do
nehrini geçerek Odesa'ya ulaþtýlar. Ýstanbul'a gitmek üzere vapura binmeye çalýþtýklarý sýrada , pasaportlarý bulunmadýðý için
yakalanarak Bahçesaray'a gönderildiler. BAHÇESARAY'DA GENÇ BÝR MUALLÝM Gaspýralý, bu olaydan sonra
Moskova'daki okuluna dönmeyecek, Bahçesaray'da Mengligiray tarafýndan kurulmuþ olan Zincirli Medresesi'ne 400 ruble
maaþla Rusça muallimliðine tayin edilecektir. Bîr buçuk yýl kadar süren bu görevi sýrasýnda, bol bol okuyarak Rus edebiyatý v
fikir akýmlarý hakkýnda esaslý bilgiler edinen Ýsmail Bey, bir yandan da Rus basýnýný takip ederek politik geliþmeleri ve Rusya'
içte dýþta izlediði politikayý daha Ýyi kavramaya çalýþýyor, ayrýca o sýralarda epeyce yaygýnlaþmýþ bulunan "Batýlýlaþma" aký
üzerinde düþünüyordu. Ýleride kafasýný çok meþgul edecek olan "sosyalizm" hakkýnda da hayatýnýn bu döneminde epeyce bilg
Gaspýralý, 1869 yýlýnda maaþý 600 rubleye çýkarýlarak Yalla'da Dereköy mektebine tayin edilmiþ, burada iki yýl kaldýktan sonr
Bahçesaray'a dönerek yeniden Zincirli Medresesi'nde Rusça dersleri vermeye baþlamýþtýr. Gaspýralý, o zamana kadar kafasý
teþekkül eden "yenilikçi" fikîrleri ilk olarak Zincirli Medresesi'nde uygulamaya çalýþmýþ, talebelerine, asýl görevi dýþýnda "usul-ü
(yeni metod)'le Türkçe dersleri verdiði gibi, medreselerde uygulanan "skolastik" eðitim tarzýný da eleþtirmeye baþlamýþtýr. Fakat
talebeler, ne de Kýrým halký, psikolojik olarak böyle bir; yeniliðe hazýrdý. Nitekim ders saatlerini zil çalarak ilan etmeye kalkýþma
çan sesinden haklý olarak nefret eden talebelerin büyük tepkisine yol açmýþtýr, ölümle tehdit edilince, Zincirli Medresesi'nden
ayrýlmak zorunda kalan Ýsmail Gaspýralý, bu tecrübesini daha sonra þöyle yorumlayacaktýr: "Bizde ilk tedris ve terbiyenin
olmadýðýný mektepte, dinî mekteplerimizin korkunç geriliðini ise daha sonra Zincirli'de tamamýyla öðrendim ve bunun için daha b
devirlerde her þeyden önce bu esaslarýn ýslah edilmesi gerektiðine inandým." ÝSMAÝL, PARÝS'TE... Türkiye'ye gitmek, ilk
macerasýndan sonra, Ýsmail Bey'in içinde hiç sönmeyen bir arzu haline gelmiþtir. Bunun için 1871'de Ýstanbul'a gelerek zabit
olmayý istemiþse de, tahsili yarýda kaldýðý için bunun mümkün olamayacaðýný düþünerek tahsilini tamamlamak ve Fransýzca'y
þekilde öðrenmek üzere Paris'e gitmiþtir (1872). Yalta'dan hareket ettiði sýrada, cebinde sadece 200 ruble vardýr. Gaspýralý, 1
sonlarýna kadar Paris'te kalmýþ, hatta o yýllarda orada bulunan ünlü Rus romancýsý Turgeniyef'in takdirini kazanarak sekreterlið
yapmýþtýr. Gaspýralý'yý, Paris'te, bizim Jön Türklerin aksine, hayatým çalýþarak kazanan, körü körüne hayranlýða kapýlmaksýz
medeniyetini anlamak için bütün tecessüsünü seferber eden genç bir adam olarak görüyoruz. Ýsmail Bey, Avrupa izlenimlerini
sonra "Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ý Muvazene" adýyla 1302 (1886/87)'de Ýstanbul'da, Ebuzziya Matbaasý'nda basýlan küç
risalesinde anlatacaktýr. 1977 yýlýnda Prof.Dr. Mehmet Kaplan tarafýndan sadeleþtirilerek Türk Kültürü (Ekim 1977) dergisinde
yayýnlanan bu risalesinden, Gaspýralý'nýn Batýmedeniyetini gerçekten çok iyi tanýdýðý ve bütün çeliþkilerini gördüðü anlaþýlma
DAÐILIMINDA EÞÝTSÝZLÝK Gaspýralý'ya göre, büyük teknolojik geliþmelere raðmen, Batý'da servet daðýlýmýnda büyük bir
küçük bir azýnlýk servet ve refah içinde yüzerken, büyük çoðunluk sefalet içinde sürünmektedir. Halbuki hakiki medeniyetin ölçüs
temel esprisi olan "hakkaniyettir. Bu bakýmdan Batý medeniyetini insanlýðýn ulaþabileceði tek zirve olarak görmek yanlýþtýr; "Eð
insanlýðýn görüp göreceði son yaþayýþ tarzý ve son medeniyet bu ise, insanlar çok talihsiz imiþler." Batý'da servet daðýlýmýn
eþitsizliðin sosyalistlerin iþine yaradýðýný söyleyen Gaspýralý, "Ýlerleme yoluna girmiþ Ýslâm ülkeleri ve kavimleri geleceklerini h
uyduracaklar? Avrupa'nýn peþinden giderek sonra da sosyalizm belalarýna uðrayacak isek yazýk gayret ve, emeðimize! Okuya
okuya 'sivilize' olup Frenkler gibi olacaðýz diyorsak ve mukaddes bir hayat gayesi edine-meyeceksek yazýk bizlere!" diyor ve
insanlarýn birbirleriyle münasebetlerinde, John Stuart Mill'in sistemleþ-tirdiði "ütilitarizm"den, yani fayda-: cýhktan önce gözetilece
þeyin "hakkaniyet" olduðunu ifade ediyor. BAHÇESARAY BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Gaspýralý, Paris'ten kendi memleketine
deðil, artýk Türk zabiti olabileceðini ümit ederek Ýstanbul'a gelrniþ, fakat çaldýðý bütün kapýlar yüzüne kapanmýþtýr. Ýþin acýklý
müracaat ettiði Sadrazam Mahmud Nedim Paþa, bu müracaat hakkýnda Rus sefiri Ýgnatief'in fikrini almaya kalkýþacaktýr. Ya
bir yýl, Ceride-i Askeriyye'de mütercim olarak çalýþan amcasý Halil Efendi'nin yanýnda da kalan Ýsmail Bey, bu arada basýný ta
ederek Osmanlý devletinin ekonomik, politik ve sosyal yapýsý hakkýnda saðlam fikirler edinmiþtir. Ulaþtýðý en önemli kanaat ise
Türkiye'de servetin ticaret hayatýný ellerinde tutan azýnlýklarda biriktiði, Türklerde ise memur olma hastalýðýnýn iflah olmaz bir h
geldiði idi. Ýsmail Bey'in yazarlýk hayatý, Ýstanbul'da bulunduðu sýralarda baþladý. Buradan gönderdiði yan gerçek, yarý haya
mektuplar, Moskova ve Petesburg'da çýkan Rus gazetelerinde yayýnlanýyordu. Zabitlik hayalinin gerçekleþemeyeceðini
anlayýnca, 1875 kýþýnda Kýrým'a dönen Gaspýralý, 1878'de Bahçesaray belediye baþkanlýðýna seçilinceye kadar baþka hiç bir
sadece okudu ve milletinin hayatýný inceledi. Gaspýralý Ýsmail Bey, 1878 yýlýnda Bahçesaray belediye baþkanlýðýna seçildi;
sayesinde düþündüðü bazý yenilikleri gerçekleþtirebileceðini zannediyordu, ne var ki önüne yine bazý engeller çýktý. Þehir sokak
fenerler koydurmak ve bir hastahane açmak teþebbüsü, belediye meclisi üyeleri tarafýndan þehrin kasasýný boþaltacaðý gerekçe
reddedilmiþ, yaþlýlara okuma yazma öðretmek için baþladýðý gece dersleri, kömür masrafý olarak istenen cüz'î paranýn verilmem
yüzünden sonuçsuz kalmýþtý. Belediye baþkaný olarak görevlerini -bütün imkânsýzlýklara raðmen-yerine getirmeye çalýþýrke
misyonunu da hiç unutmayan Gaspýralý, 1879 yýlýnda, bir gazete çýkarmak için Rus hükümetine müracaat ettiyse de, bu mürac
reddedildi. Fakat o, mutlaka yayýn yoluyla milletine hizmet etmek istiyordu. 1881 yýlýnda, "Genç Molla" müstear adý ile, ileride
kitap olarak da yayýnlanacak olan "Russkoe Musulmanstovo" (Rusya Müslümanlarý) baþlýklý makalelerini yazarak Akmescit'te
çýkan "Tavrida" gazetesinde yayýnlandý. "RUSYA MÜSLAMANLARI" Gaspýralý'nýn, sansürden geçmesi için çok ihtiyatlý v
zekice bir üslupla yazdýðý bu makalelerinde, Rusya müslümanlarý açýsýndan önemli tezler ileri sürülmüþtür. Söz konusu makale
asýl gaye, Ruslarý ürkütmeden, Ruslaþtýrma siyasetinin netice vermesinin mümkün olmadýðýný göstermek ve Rusya müslüman
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tehlikeli geliþmelere dikkat çekerek- total bir modernizasyona davet etmektir. Ýsmail Bey, Rusya'nýn dünyanýn en büyük müsl
ülkesi olma yoluna girdiðini, bunun ayný zamanda bir hýristiyan ülkesi olmasýna aykýrý bir durum teþkil etmediðini söylüyordu. Ö
Rusya, müslümanlarý sadece vergi veren bir kitle olarak görmemeli, onlara Ruslarla eþit bir hukukî statü tanýnmalýydý. Halbuki o
zamana kadar uygulanan politikalar, özellikle Ruslaþtýrma politikasý, müslümanlarý Ruslardan uzaklaþtýrmaktan ve cehalet
karanlýðýna gömmekten baþka bir iþe yaramamýþtý. Bu politikanýn olumsuz sonuçlarýndan biri de, müslüman halký periþan ede
muhaceretlere sebep olmasýydý. Ruslarla müslümanlarm kaynaþa-bilmeleri için bazý çareler de gösteren Gaspýralý, Rusya
müslümanlarýnýn herhangi bir müslüman milletten daha fazla medenileþmeleri gerektiðini söylüyor. "Biz istidatlý bir milletiz." diyo
"Bize yalnýz medeniyeti kendi dilimizde öðrenme imkânýný veriniz. Siz büyük biraderler, bize aydýnlýk veriniz! Mektepte Rus dili
Ukraynalýlarýn bile iþine yaramadýðý halde, Tatarlarýn iþine nasýl yarar? Rus dili, mektep vasýtasýyla deðil, hayat þartlarýnýn d
demiryollarýnýn ve iktisadî hayatýn geliþmesi nisbetinde kendiliðinden intiþar eder. Müslümanlar arasýnda zararlý unsur, onlarýn
aralarýnda yetiþmeye baþlayan ve her nevi idealden mahrum kozmopolit züppelerdir. Bunlar ne Ýslamlar, ne de Rusya için
faydalý olabileceklerdir!" FEDERATÝF SÝSTEM TEKLÝFÝ "Rusya Müslümanlarý'nda, Gaspýralý'nýn Ruslara teklif ettiði, fe
bir devlet yapýsýnýn oluþturulmasýdýr. Müslüman Türk kavimlerini Ruslaþtýrmak mümkün olmadýðýna göre en doðru yol, bu mil
adalet, ilim ve hürriyet vermektir. Saðlanacak eþit haklar, Rusya'ya birlik getirecek, o zaman Rusya'nýn meseleleriyle
"Gayrýrus" lar da, en az Ruslar kadar ilgileneceklerdir. Bu hususta Amerika ve Ýsviçre'yi örnek gösteren Gaspýralý, Rusya
Türkleri'nin kimliklerini korumalarýnda Ýslâm'ýn önemini ve maðlup edilemezliðini özellikle vurgulayarak, milletlerin eþitliði esasýn
dayanan federatif bir devlet yapýsýnýn tek çýkar yol olduðunu söylemektedir. Ýsmail Gaspýralý'nýn fikirlerinin hemen tamamý,
olarak "Rusya Müslümanlan"nda bulunmaktadýr. Kýrým dýþýndaki müslüman Türk aydýnlarý üzerinde de derin etkiler býrakan b
daha önce de ifade ettiðimiz gibi, gerçekten çok dikkatli ve ihtiyatlý bir üslupla ifade edilmiþti. EVLÝLÝÐÝ Gaspýralý, izin
alamamasýna raðmen, gazete çýkarma fikrinden asla vazgeçmemiþtir. Bunun için, zemin yoklamak amacýyla, 1881 yýlýndan
baþlayarak "Tonguç", "Ay", "Güneþ", "Yýldýz", "Mir'at-i Cedid" gibi çeþitli adlarla küçük risaleler yayýnlamaya baþladý. Ne var ki,
sansürü, bu risalelerin yayýnýný, adlan baþka olsa da gazete hüviyeti taþýdýklarý gerekçesiyle çok geçmeden yasaklayacaktýr.
faaliyetleri devam ederken, ismail Bey, bir de romantik bir aþk macerasý yaþamýþtýr. 1882 yýlýnda, Kazan eþrafýndan zengin bir
iþadamý olan Ýsfendiyar Bey'in kýzý Zühre Haným, amcasý Ýbrahim Bey'le birlikte ciðerlerinden rahatsýz olduðu için tedavi mak
Kýrým'a gelir. Rusça bilen ve kültürlü bir genç kýz olan Zühre Haným, yazýlarýný okuduðu Ýsmail Bey'e karþý büyük bir saygý ve
duymaktadýr. Birlikte Bahçesaray'ýn tarihî yerlerini gezerken iki genç arasýnda saðlam bir aþk duygusu uyanýr. Gaspýralý Ýsma
1887'de Dereköy'-de evlenmiþ, fakat eþinin kültür seviyesi kendisini anlayabilmekten çok uzak olduðu için, bu evlilik ancak bir yýl
kadar devam edebilmiþtir. Ýsmail Bey'in daha sonra Yalta'ya giden misafirlerini orada da ziyaret ettiðini, Zühre Haným'a
fikirlerinden ve ideallerinden bahsettiði gibi, duygularýný da açtýðýný biliyoruz. Ayný yýlýn sonlarýna doðru, Ýsmail Bey, Simbir v
giderek Ýsfendiyar Bey'i malikanesinde ziyaret edecek, kýzýný isteyince, gururlu bir aristokrat olan bu zengin fabrikatör
tarafýndan kovulacaktýr. Fakat iki genç de her þeyi göze almýþlardýr. Aralarýnda anlaþýrlar ve Ýsmail Bey, bir gece yarýsý Zühre
kýzakla kaçýrýr. Gizlice nikâhlarýný kýydýrdýktan sonra Bahcesaray'a dönerler. Hayatýnýn sonuna kadar Ýsmail Bey'in idealle
büyük destekçisi olan ve ona dört çocuk -veren Zühre Haným, kocasý, "Tercüman'ý çýkarmaya karar verdiði zaman, hiç tereddüt
bütün altýnlarýný ve mücevherlerini ortaya koymuþtur. "TERCÜMAN" Gaspýralý, bir gazete çýkarabilmek için tam dört yýl m
verdi, defalarca Petesburg'a giderek müracaatlarda bulundu ve nihayet 1883 yýlýnda, Türkçe kýsmý aynen Rusçaya da tercüme
edilmek þartýyla "Tercüman-ý Ahval-i Zaman"ý yayýnlama iznini kopardý. Adýný Þfnasi'nin ÝstaNbul'da çýkardýðý "Tercütman-ý
alan bu gazetenin Rusça adý da "Perevotcik" olacaktý. Zühre Haným'ýn ziynet eþyalarýný ve annesinden kalan kýymetli elbisele
satarak elde ettiði paraya, 300 ruble kadar abone parasýný da ilave ederek eski bir makine ve bir miktar hurufat alan
Gaspýralý, ilk nüshayý 10 Nisan 1883'te çýkardý. Böylece "bahar güneþiyle dünya dirilip çiçeklendiði günlerde, uzun yýllardan
kefenlerle örtülüp ölü gibi uyuklayan þimal Türklerinin ilk beyaz bahar çiçeði" açýlmýþ oldu. Olayýn asýl anlamlý tarafý, 1883'ün K
tarafýndan iþgalinin yüzüncü yýlý olmasýydý. Rus basýnýnda ateþli yazýlarla bu yýldönümü kutlanýyor, cilt cilt kitaplar yayýnlaný
adeta bayram yaþanýyordu. Çünkü yüz yýl önce, General Potemkin komutasýndaki Rus ordusu, 30 bin Kýrým Türkünün cesedin
çiðneyerek bu güzel Türk ülkesine girmiþ, Karasu ve Bahcesaray'ý yakýp yýkmýþ, yað-malamýþtý. Ve büyük acýlar, büyük göçle
Ama artýk "Tercüman" bu acýlarýn tercümaný, bu mazlum milletin sesi olacaktý. Türcüman,Rusya'da çýkan ilk Türk gazetesi
ama yaygýnlýðý ve oynadýðý rol bakýmýndan en önemlisiydi. 1903 yýlýna kadar haftalýk, 1903-1912 arasýnda haftada bazan ik
defa, Eylül 1912'den sonra da günlük olarak tam 33 yýl yaþadý ve 1916 yýlýnda kapandý. "DÝLDE, FÝKÝRDE, ÝÞTE BÝRLÝK
dört sayfa olarak çýkmaya baþlayan Tercüman -ki yazýlarýn Rusça tercümeleri de hesaba katýldýðýnda iki sayfaya inmektedir-ço
geçmeden, devrin þartlarýna ve okur yazarlýk oranýna göre çok yüksek sayýlabilecek tirajlara ulaþmýþtýr. Kafkasya, Kazan, Sibi
Türkistan, Çin, hatta Ýran ve Mýsýr'da satýlan Tercüman'ýn büyük baþarýsý, Gaspýralý'nýn sadece Rusya Türklerinin deðil, bütü
meseleriyle yakýnda ilgilenmesinin yanýsýra, "dil birliði" politikasýnýn bir sonucudur. Gaspýralý'nýn, bütün müslüman Türkler t
kullanýbilecek bir yazý dili ortaya koymak için gösterdiði büyük gayret, Rusya Türk-14 leri arasýnda kabile duygusunun ne kadar
olduðu düþünülecek olursa, olaðanüstü bir cesaret istiyordu. Nitekim Gaspýralý'nýn faaliyetleri, büyük baþarýsýnýn yanýsýra, küç
bir muhalefetle de karþýlaþmýþtýr. Kazan Tatar þairi Abdullah Tukay, Gaspýralý'nýn ýsrarla savunduðu ortak edebî dil hakkýnda
diyordu: "Biz Tatardýk ve öyle kaldýk. Türkler Ýstanbul'dadýr, biz ise buradayýz." Gaspýralý, aslýnda sadece dilde deðil, Türk
bütün alanlarýnda topyekûn bir reform fikriyle ortaya çýkmýþtýr. Bu reformun temel prensibi ise, Tercüman gazetesinde, ismin
hemen altýnda yer alan "Dilde, fikirde, iþte birlik"ti. Bu sloganla veciz bir þekilde özetlenen programýn ana esaslarý kýsaca
þunlardý: Mektepleri Avrupai metodlarla ýslah etmek; bütün Türk dünyasý için müþterek bir yazý dili oluþturmak: kadýnlara hürriy
ve öðretim iþlerinin yürütülebilmesi için hayýr cemiyetlerinin kurulmasý. NASIL BÝR DÝL? Gaspýralý, dilde birlik" idealinin
gerçekleþmesi için de, Türkçe'den mümkün olduðu kadar yabancý kelime ve kaideleri çýkarmayý ve her þiveden pek kaba olmay
mahallî kelimeleri Osmanlý-Türk tasrifine uydurarak kullanmayý öngörüyordu. Gerçekte nihaî hedefi temiz Ýstanbul Türkçesi'ydi.
Sonunda öyle bir dil kurulmalýydý ki, Mehmed Emin'e yazdýðý mektupta da söylediði gibi, Türkistan steplerindeki Türk deve-ciler
Dersaadet'teki kayýkçýlar ve hamallar bile rahatça anlayabilsin. Düþüncelerini sonuna kadar, ýsrarla savunan Gaspýralý, Terc
Türk-Ýslâm dünyasýnýn hemen her yerinde okunan bir gazete haline getirmeyi baþarmýþtýr. Bu, hiç de küçümsenecek bir baþar
1905 bunalýmýndan sonra Kazan'da, Kafkasya'da, Türkistan'da ve Kýrým 'da yayýnlanan 35'ten fazla gazete ve dergide, çok
sayýda hikâye ve romanda "Gaspýralý dili" kullanýlmýþtýr. Tercüman'ýn Ýstanbul'da da genellikle 5 bin adet satýldýðý zaman
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sayýnýn 10-15 bine ulaþtýðý biliniyor. Ne var ki, bu inanýlmaz baþarý, Birinci Dünya Savaþý ve Rus Ýhtilali'yle birlikte kesintiye
uðrayacaktýr. Türkiye dýþýndaki Türk topluluklarýnýn, ihtilalden sonra dil ve kültür alanýnda maruz kaldýklarý aðýr baskýlar, Gas
"ortak yazý dili" idealini, artýk bir ütopya haline getirmiþtir. KAYTMAZAÐA MAHALLESÝNDE BÝR MEKTEP Gaspýralý Ýsm
Bey, dil meselesinin çözümünü, diðer sosyal alanlardaki geliþmelerin ön þartý olarak görüyordu. Ona göre, dilin çaðdaþ geliþmele
adaptasyonu gerçekleþmeden, toplumun modern ihtiyaçlarýný karþýlamak mümkün deðildir. Türkçe konuþan dünyanýn kaderi, a
eðitimle herkes için geçerli olacak bir haberleþme aracýnýn, yani ortak dilin tesisine baðlýydý. Bu ise saðlam bir eðitimle mümkün
Haziran 1895'te Tercüman'da yayýnladýðý "Þark Meselesi" baþlýklý makalesinde, Gaspýralý, þunlarý yazmýþtý; "Serlevhaya b
Gladiston'luk, ya Bismark'lýk iddiasýnda bulunduðum zannedilmesin. Ýndimde Þark meselesi, maarif meselesi demektir. Moðol
akýntýsýndan ve yýkýntýsýndan sonra hemen ta bu zamana kadar âlem-i Ýslâm'ýn gayretten, gözden, kulaktan düþüp, koca gül
miskinhane harabesine çevrilip asýrlarca terakkiden bî-behre kaldýðý, büyük ulema zuhur etmediði tüccarlar yol bulamadýðý, kâþ
naþirlerin namlarý dahi unutulduðu nedendir? Maarifsizlikten..." 1881 yýlý itibariyle Rusya Türklerinin 16 bin kadar mahalle
mektebi bulunduðunu, bu mekteplerde yarým milyona yakýn Türk çocuðu ömürlerinden beþer yýl çürüttükleri halde, Türkçe beþ s
okuyup yazma öðrenemediklerini söyleyen Gaspýralý, eðitimde köklü bir refoma gidilmesinin þart olduðunu söylüyordu. Yahya Ke
de, hatýralarýnda, aþaðý yukarý ayný yýllarda mahalle mektebine üç yýl gittiði halde elifba'yý sökemediðini, daha sonra gönderild
usuldeki Mekteb-i Edeb'de ise, bu iþ için üç beþ günün yettiðini anlatýr. Kýsacasý, Gas-pýralf hin þikâyet ettiði durum, sadece Ru
için deðil, Osmanlý ülkesi için de sözkonusudur. Bu konuda Tercüman'da sürekli yayýn yaparak "Usul-ü cedid", yahut "usûl-ü
savtiye" (fonetik me-tod) dediði yeni metodu savunan Gaspýralý, 1884 yýlýnda, Bahçesa-ray'ýn Kaytmazaða mahallesinde ilk
"usul-ü cedid" okulunun açýlmasýna önayak oldu. Bu okulda kendisinin yazdýðý "Hûce-i Sýbyân" adlý okuma kitabý okutulacaktý
savtiye", harfleri deðil, sesleri öðretmek esasýna dayanýyordu. Ne var ki, "Kadimci"ler, yani eski metodu savunanlar, bu
hususta Gaspýralý'ya þiddetle karþý koydular. Onlarýn etkisiyle halk da, Ýsmail Bey'in Kaytmazaða mahallesinde açtýðý okula ka
cephe almýþtý. Aradan 45 gün geçti: Gaspýralý ve arkadaþlarý, elde ettikleri sonucu göstermek üzere Bahçesaray'ýn ileri gele
okula davet ettiler. Daveti kabul eden çok az sayýdaki misafir, öðrencilerin 45 günde, her gün sadece dörder saat çalýþarak okuy
yazma öðrendiklerini görünce gözyaþlarýný tutamadýlar. Bu olaydan sonra, Gaspýralý'nýn itibarý epeyce yükselmiþse de, Ka"çabuk öðrenilen ilim çabuk unutulur" gibi gerekçelerle, saldýrýlarýný arttýrarak devam ettirdiler. Bunun üzerine, Bahçesaray
pazarýndaki bir kahvehanede bir akþam mektebi açarak yirmi kadar hamal ve bakkal çýraðýný davet eden Gaspýralý, 40 akþam
bizzat ders vererek hepsine okuma yazma öðretmiþtir. USUL-Ü CEDÝD YAYILIYOR Bu arada Tercüman'da sürekli olarak
"Usul-ü cedid"le ilgili makaleler yazan Gaspýralý, görüþlerini bütün Rusya Türklerine kabul ettirmek azmindedir. Bunun için her yý
Rusya'nýn her tarafýndan müslüman tüccarlarýn geldiði Nijninovgorot sergisine giderek "Usul-ü cedid"in propagandasýný
yapmaktadýr. 1887 yýlýnda Bahcesaray Numune Mektebi muallimi Bekir Efendi'yi Rezan vilayeti Ankerman beldesine
göndermiþ ve ikinci numune mektebinin orada açýlmasýný saðlamýþtýr. Tam-bof ve Penza vilayetlerinde fonetik metodu öðretme
de Bekir Efendi'ye verilir. Bu çalýþmalarýn semeresi kýsa zamanda alýnýþý çeþitli bölgelerden 80 kadar molla ve softa Bahces
gelerek "Usul-ü cedid"i öðrenip memleketlerine dönerler. Böylece beþ altý yýl içinde, Rusya'nýn hemen her vilayetinde ikiþer üçe
mektep ýslah edilir. 1893'te Semerkant'a giden Gaspýralý, orada da bir "numune mektebi"nin açýlmasýný saðlamýþ, bu okul üç a
sonra hükümet tarafýndan kapatýlmýþsa da, fonetik metodun baþarýsýný açýkça gösterdiði için, Orta Asya'da da peþpeþe "Usul
okullarý açýlmaya baþlamýþtýr. 1904'te gelindiðinde, Rusya'daki bu okullarýn sayýsý aþaðý yukarý 5 bindir. Gaspýralý Ýsmail Be
mücadele azminin ve takipçiliðinin bir sonucudur bu. "Usul-ü cedid", kýsaca özetlemek gerekirse, þudur: Ýlkokulun medresede
ayrýlmasý ve öðretmenlerinin bulunmasý, öðretmene sadaka deðil maaþ verilmesi, fonetik metod (usul-ü savtiye) uygulanarak
öðretilecek okumanýn yanýsýra yazý öðretimine de önem verilmesi, kýz çocuktan için ayrý okullar açýlmasý, öðretimin, her yaþa
kitaplarý hazýrlamak bir program dahilinde yapýlmasý. MÜSLÜMAN ÝTTÝFAKI Gaspýralý Ýsmail Bey'in 1905 Ýhtilali'nden
Rusya Müslümanlarýnýn ittifaký gayesiyle toplanan üç kongrede de önemli roller oynadýðýný, eðitim meselesinin aðýrlýklý olarak
Kongre'de "dil birliði" ile ilgili görüþlerini bütün Rusya Müslümanlarýna resmen kabul ettirdiðini görüyoruz (1906). "Usul-ü cedid
hareketinin baþarýsý ve Ekim Manifestosu 'ndan sonra müslümanlarýn kazandýðý hürriyet, öte yandan "Müslüman Ýttifaký" için y
kongreler Gaspýralý'nýn cesaretini arttýrmýþtýr. Gerçekte, yaptýðý bütün faaliyetler, onun Türk birliðinin daha ileri bir merhalesi o
birliðini hedeflediðini, fikrî yapýsýnýn Türkçü olduðu kadar, Ýslamcý bir nitelik de taþýdýðýný göstermektedir. Nitekim 1907'de, Ka
"Ýslâm Kongresi" toplayabilmek için büyük gayret sarf etmiþtir. 1910'da ise Hindistan'a gider ve Bombay'daki "Encümen-i
Ýslamiye"nin toplantýlarýna katýlarak görüþlerini anlatýr, hatta bir "Usul-ü cedid" okulu açmayý baþarýr. Aslýnda Hindistan seyah
gayesi de, "Usul-ü cedid" okulu açmaktan ziyade Ýslam dünyasýný harekete geçirmektir. Meþrutiyet'in ilanýndan sonra Ýstanb
gelmiþ ve büyük bir heyecanla karþýlanmýþtýr (1909). Türkiye Türklüðüne büyük bir ilgi duyan Gaspýralý, Kýrým'da da Rus basý
savunmaktan, aleyhteki yazýlara cevap vermekten asla çekinmemiþti. Birinci Dünya Savaþý arifesinde Ýstanbul'a tekrar gelerek
Türkiye'yi savaþa girmemesi hususunda uyarmaya çalýþan Gaspýralý, Türk dünyasýnýn yetiþtirdiði nadir zekalardan biriydi, büyü
mücadele adamý ve gerçekten inanmýþ bir idealistti. Gaspýralý Ýsmail Bey, 11 Eylül 1914 Cuma günü Bahcesaray'da vefat et
Ertesi gün muhteþem bir cenaze töreniyle, Mengligiray Han türbesi civarýnda topraða verilen büyük idealistin ölümü, bütün Ýslâm
çok büyük bir teessür uyandýrdý. Alýntý Ülkü Ocaklarý

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 19 February, 2018, 14:53

