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Gaspýralý Ýsmail Bey: Dilde Birlik ve Türklük Þuuru

Gaspýralý Ýsmail Bey: Dilde Birlik ve Türklük Þuuru Yazan: Necip HABLEMÝTOÐLU
19. Yüzyýlýn sonlarýna doðru Türk Dü
medeni Avrupa ülkeleri ile kýyaslandýðýnda, hemen her alanda oldukça geri durumdaydý. Bu geriliðin nedenleri ve çözümü üzeri
yoran Türk aydýnlarý, &ldquo;ceditçi&rdquo; yani yenilikçi, aydýnlanmacý bir platformda yeralmýþlardý. Karþýlarýnda ise, mevcu
durumu muhafazadan, yani statükonun devamýndan yana çýkarý olan &ldquo;kadimci&rdquo;ler bulunmaktaydý. Türk
Dünyasý&rsquo;nýn tek hür ve göreceli müstakil devleti olan Osmanlý Ýmparatorluðu&rsquo;nda, sözkonusu geriliðin giderilmes
geliþmiþ medeni ülkelerle aradaki farkýn kapatýlmasý için fikir üreten Namýk Kemal, Ziya Paþa, Mithat Paþa, Ziya Gökalp, Mehm
Emin (Yurdakul), Ömer Seyfettin, Halide Edip (Adývar) gibi aydýnlar, teþkilatlý olmayan bir hareketin önde gelen isimleri
arasýndaydý. Yaklaþýk 30 milyonluk bir Türk azýnlýða sahip olan Çarlýk Rusyasý&rsquo;nda ise, Gaspýralý Ýsmail Bey, Abdül-K
Nasýrî, Þihâbeddin Mercâni, Musa Carullah Bigi, Fatih Kerimi, Hasan Bey Zerdabî, Mirza Feth-Ali Ahundzâde, Dr. Hüseyinzâde A
Bey, Ahmet Aga(yev), Ali Merdan Topçubaþý, Mirza Elekber Sâbir gibi aydýnlar, mevcut geriliðin tahlili, sebep ve neticeleri
üzerine çalýþmalar yaparak, mücadele vermiþlerdi. Gaspýralý Ýsmail Beyi, dönemin diðer Türk reformcularýndan ayýran özellið
meselenin çözümüne iliþkin tekliflerini sistematik bir programa dayandýrmasýydý: Gaspýralý, özetle, milli okullarýn geliþtirilmesin
eðitimde reform yapýlmasýný; milli eðitim kurumlarýnýn ve fakir öðrencilerin, açlarýn, felâketzedelerin maddeten desteklenmesi v
istikamette içtimai tesanüdü saðlamak için &lsquo;cemiyet-i hayriye&rsquo;ler kurulmasýný; bütün Türklere ortak dilde hitâb edec
milli basýnýn faaliyete geçmesini; din tesiri altýndaki hayat tarzýnýn modernleþtirilmesini; Türk kadýnýnýn hususi ve kamusal sah
tam bir hürriyete ve erkeklerle tam bir müsavata kavuþturulmasýný; cinsiyet ayrýmý yapýlmaksýzýn milli nitelikli bir aydýnlar züm
yetiþtirilmesini talep ediyordu. Bu programýn asýl maksadý, önce Çarlýk Rusyasý&rsquo;nda yaþayan Türk topluluklarýna, sonra
tüm Türk Dünyasý&rsquo;ndaki Türk topluluklarýna milli hüviyet kazandýrýrken, Türklük þuurunu da aþýlamaktý. Bir baþka ifadey
hüviyetinden habersiz, kendini dini hüviyetle &ldquo;ümmet&rdquo; olarak niteleyen ve ayrýca Rusya&rsquo;da
&ldquo;inorodetsi&rdquo; statüsünde yeralan Türklerin, millet olma merhalesine ulaþmalarýný saðlamaktý. Zira, medeni ülkelerin
içinde millet merhalesine ulaþamamýþ bir tek ülke mevcut deðilken, geri ve sömürge konumundaki ülkelerin bir tekinde bile millet
merhalesine ulaþýlamadýðý apaçýk bir hakikattý. Millet merhalesine ulaþýlmadan, milliyet þuuruna sahip olunmadan, mevcut
gerilikten ve çok taraflý esaretten kurtulmak mümkün deðildi. Gaspýralý Ýsmail Bey, bu amacý þu veciz ifadeyle sloganlaþtýrmýþ
&ldquo;Dilde, Fikirde, Ýþde Birlik!..&rdquo; 1. DÝLDE BÝRLÝK VE TÜRKLÜK ÞUURUNA KARÞI GELENLER Osmanlý
Ýmparatorluðu&rsquo;nda suni Osmanlý milliyetçiliði ya da ümmetçilik geçerliliðini korurken, Çarlýk Rusyasý&rsquo;nda da maha
þivelerden ve hatta aðýzlardan ayrý bir edebi dil, Türk boylarýnýn her birinden de ayrý bir millet yaratma çabalarý, Rus devletinin
politikalarýnýn icabý idi. Bu dönemde, Bulgar kökenli Ýdil-Ural Türkleri, Kýpçak kökenli Kýrým Türkleri, Oðuz kökenli Kafkasya Tü
ortak &ldquo;Tatar&rdquo; sýfatý kullanýlmaktaydý. Bu kavram karmaþasý içinde Türkistan Türkleri, Ýdil-Ural Türkleri için
&ldquo;Nogay&rdquo; tesmiyesinde bulunurlarken, Türkistanlýlar için de yaygýn biçimde &ldquo;Sart&rdquo; tâbiri
kullanýlmaktaydý. Ki bunlarýn hiçbiri bilimsel gerçeði yansýtmamaktaydý. Baþta Ýlminski olmak üzere bazý Rus devlet adamlarý
akademisyenler ve misyonerler, panslavizmin karþýsýnda tehdit oluþturan Türk soylu topluluklarýn birliðine yolaçabilecek ortak
paydalarý silme, yok gösterme gayretindeydiler (1). Bunun için de önce &ldquo;Türk&rdquo; adýnýn unutturulmasý; yerine
&ldquo;Tatar&rdquo;, &ldquo;Kazak&rdquo;, &ldquo;Kýrgýz&rdquo; gibi boy-kabile isimlerinin ikâme edilmesi; her lehçe ve
þivenin apayrý bir dile dönüþtürülmesi; boy milliyetçiliðine göz yumularak Türk topluluklarý arasýnda suni düþmanlýklarýn ve ayrý
yaratýlmasý gibi ince taktiklere baþvurmuþlardý. Boy milliyetçiliði, Rus devletini korkutmuyordu, aksine, Türk topluluklarý arasýnd
ayrýlýklara, düþmanlýklara yol açacaðýndan iþlerine geliyordu. Kaldý ki, boy milliyetçiliðinin Rus düþmanlýðýna yol açmasý da ön
birliðini, tesanütünü kaybetmiþ büyük bir kitle içinde küçük bir parçanýn ne kadar zararý olabilirdi ki?.. Önemli olan asýl tehdit kay
Türk kitlesini -henüz milliyet þuuru oluþmadan- parçalayarak tesirsiz hale getirmek idi. Böylece, &ldquo;Tatarcýlýk&rdquo;,
&ldquo;Kazakçýlýk&rdquo;, &ldquo;Kýrgýzcýlýk&rdquo; gibi boy milliyetçiliklerinin yolu açýlmýþ oldu... Bilerek ya da bilmeyerek
&ldquo;boy milliyetçiliði&rdquo; yapan, dolayýsýyla &ldquo;Türk hüviyeti&rdquo;ni reddedenler, baþlýca üç farklý grupta kümelen
Rus propagandasýnýn etkisi altýnda kalan cahil ve yarý-cahil kesim, samimi olarak, meselâ &ldquo;Tatar&rdquo; olmakla,
&ldquo;Tatar milletine mensup olmakla&rdquo; gurur duyuyorlardý. Dinî baðnazlýðýn farklý bir türevi, bu suni milliyetçilik için de s
konusuydu. Okumaya, araþtýrmaya ve geliþmeye nispeten kapalý olduklarýndan, bu kesime doðruyu anlatmak hayli zordu.
Genelde milliyet hüviyeti yerine &ldquo;dinsel hüviyet&rdquo; kullanan eskilik yanlýsý kadimciler de bu grubun içinde sayýlýrlardý
Türklük bilincine sahip olup da, sosyalist örgütlere sýrf azýnlýðýn sorunlarýnýn radikal biçimde savunuculuðunu yaptýklarý için de
aydýnlarla (A. Hadi Maksudi, Hasan Sabri Ayvaz v.d.), gerçekten sosyalist fikirlere inanan, Sosyal Demokratlar, Sosyal
Ýhtilâlciler (Es-Er&rsquo;ler) gibi sol örgütlere mensup olan radikal görüþe sahip Türk gençleri ikinci grupta yer almaktaydý. Özel
gençler sosyalist terminolojiden etkilendiklerinden &ldquo;halklara özgürlük&rdquo; gibi temel slogan ve söylemlerde, genel
nitelikte milliyetçilik, -burjuva milliyetçiliði- anlamýnda kabul edilerek reddedilmekte; ancak ezilen halklarýn milliyetçiliði teþvik
edilmekteydi. Hiç þüphesiz bu gruptakilerin neredeyse tümü, halkýnýn en temel hak ve özgürlüklerini tanýmayan ve sadece sömü
Çarlýk rejimine karþý aktif mücadele için hayatlarýný tehlikeye atan vatanseverlerdi. Nitekim, Sovyet rejimi döneminde bunlarýn b
bir bölümü öldürülerek tasfiye edilmiþlerdi (Sultan Galiyev, Veli Ýbrahim v.d.). Bir bölümü ise daha önce Türklük bilincine sahip ol
ideolojilerinden vazgeçmiþlerdi (Ayaz Ýshaki, Nasip Yusufbeyli v.d.). Halkýna ihanet ederek yeni rejimle sonuna kadar iþbirliði
yapanlarýn oraný ise son derece düþüktü... Bazý entelektüellerin oluþturduðu bir diðer grubun içinde Rus okullarýndan mezun o
tamamiyle Rus kültürünü benimseyen Türk gençleri olduðu gibi; bu okullardan birer müfrit Rus düþmaný olarak yetiþen gençler d
Rus kültürünü benimseyenler, &ldquo;boy&rdquo;larýn ayrý birer millet olduðunu tartýþmasýz kabul ederken; diðerleri, bu ivme
kazanmýþ bölünme sürecinin durdurulamayacaðýný, &ldquo;Türk hüviyeti&rdquo;nin geçerli olmasý için önce &ldquo;ortak bir ed
dili&rdquo; olmasý gerektiðini ve bunun da olmadýðýný öne sürerek &ldquo;boy hüviyeti&rdquo;ni ön plana çýkarýyorlardý. Bunla
göre, &ldquo;ortak bir edebiyat dili&rdquo; yoksa, herkes baþýnýn çaresine bakmalý ve kendi &ldquo;edebiyat dili&rdquo;ni
yaratmalýydý. Bu yol, hem daha zahmetsiz, hem daha kestirmeydi; hem halkçý ve hem de milliyetçi özellikleri taþýmaktaydý.
&ldquo;Türk hüviyeti&rdquo;ni savunmanýn, &ldquo;ortak bir edebiyat dili&rdquo; oluþturmanýn halktan ve de Rus
yöneticilerinden göreceði tepkiler dikkate alýndýðýnda, büyük riskleri söz konusuydu. Oysa, kendi lehçesinde (dilinde) eser verild
öncü olarak tarihe geçmek son derece cazip ve kesinlikle de risksizdi. Bunlarýn dýþýnda, sýrf yerel edebiyatý geliþtirmek, halkýn
https://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 28 November, 2021, 12:25

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

uyandýrmak uðruna kendi lehçelerinde anýt eserler meydana getirmiþ yazar ve þairlerin sayýsý ise hiç de az deðildi (Tukay, Aba
Çolpan, Çobanzâde v.d.). 1.1. EDEBÝ DÝLDE BÝRLÝK Gaspýralý Ýsmail Bey, &ldquo;Tercüman&rdquo;da yazdýðý belki yüzl
yazýda, farklý gerekçelerle de olsa &ldquo;Türk hüviyeti&rdquo;ni kabul etmeyenleri, her halükârda Rus menfaatlerine hizmet
ettikleri gerekçesiyle uyarmaktaydý. &ldquo;Rusya Müslümanlarý III. Kongresi&rdquo;nde, Rusya&rsquo;nýn hemen her
yerinden gelen delegelere hitaben, &ldquo;Bizler umumen Türkler, aslýmýz birdir, neslimiz birdir. Zamanlar, mekânlar ihtilâfýyle
þivemizde, âdâtýmýzda (adetlerimizde) ihtilâf peyda oldu; gittikçe tefavüt (farklýlýk) artdý. Birimiz diðerimizin lisanýný anlamamak
derecesine geldik.... Mekteb-Medrese Komisyonu hazýr etmiþ dukladda (rapor) ibtidai mekteb derslerine dört sene tayin
olunmuþdur. Üç senesi sade mahalli lisan ile olsa, dördüncü sene de umumi bir lisanla yazýlmýþ kitab tedris olunsa, tedricen lisa
birleþür idi&rdquo; (2) diyen Gaspýralý, azýnlýðýn kurtuluþunun önce &ldquo;ortak bir edebi dil&rdquo; etrafýnda birleþmekten ge
vurguluyordu. Kongreden bu doðrultuda karar çýkaran Gaspýralý Ýsmail Bey, öngördüðü dilde birliðin, sade Ýstanbul Türkçesind
saðlanacaðýný da gizlemiyordu. Ancak, bunun için Türkçeye Arapça, Farsça ve diðer yabancý dillerden girmiþ kelime, deyim ve
kurallarýn çýkarýlmasýný; buna ek olarak da farklý lehçelerdeki uygun yerel kelimelerin kullanýlmasýný þart koþmaktaydý (3). Ga
Osmanlý Türkçesinin aynen kullanýlmasýna da þiddetle karþýydý (4); Osmanlý Türkçesi denilen suni dilde, aðýrlýklý olarak yer a
ve Farsça kökenli gramer kaidelerinin yanýsýra, kelimelerin de Türkçe karþýlýklarýnýn bulunup kullanýlmasýný istiyordu ki, bunu
kelime ile Türkçülüktü. O&rsquo;nun bu rüyasýný -Türkiye sýnýrlarý içinde- daha sonra gerçekleþtirecek kiþi ise Atatürk&rsquo;tü
Gazetesindeki &ldquo;Tercüman&rdquo; baþlýk yazýsýnýn altýnda kullandýðý &ldquo;Dilde, Fikirde, Ýþde Birlik&rdquo; sloganýn
uygun olarak Gaspýralý, ancak bu üç alanda birliðin saðlanmasýndan sonradýr ki Türk Dünyasýnýn özgürlük ve çaðdaþlýða kavu
inanýyordu. Ýstanbul&rsquo;un en büyük gazetelerinden &ldquo;Ýkdam&rdquo;da (27 Haziran 1914, No. 6245) yayýnlanan
söyleþisinde, Rusya Türklerinde Türklük bilincinin oluþmasýnýn siyasal sýnýr tanýmazlýðýný þu cümlelerle ifade ediyordu: &ldqu
(Osmanlý Türkleri) lisanlarýný biraz daha sadeleþtirmiþ, kýraet ve imlâyý (okuma ve yazmayý) teshil edecek (kolaylaþtýracak) su
huruf-u savtiyeyi (sesli harfleri) istimal etmeðe (kullanmaya) baþlamýþ olsalardý, beþ altý seneye kadar Rusya müslümanlarile
lisanlarý suret-i kat&rsquo;iyede birleþmiþ olurdu. Bundan husule gelecek faydalarý izaha hacet yoktur sanýrým&rdquo;.
Gaspýralý, &ldquo;Tercüman&rdquo;ýn 1906 yýlýna ait nüshalarýnda, ortak edebi dil konusundaki yazýlarýna sýklýkla yer veriyo
Ýþte, 108 No.lu nüshada, bu konudaki hassasiyetini, okuyuculara hitap baþlýðý altýnda þu gerekçelere dayandýrýyordu:
&ldquo;Ýnsanlarý rapteden (baðlayan) en ibtida (evvela) &lsquo;LÝSÂN&rsquo;dýr. Maarif ve edebiyat, din ve millet umurlarýnýn
(iþlerinin) terakkisi için ibtida ve en zaruri olan vasýta ve sebep, lisân-ý millî, lisân-ý umumi ve edebidir. Umumi lisâna mâlik olma
tayfalar (kavimler) perakende yak yak kalýp &lsquo;MÝLLET&rsquo; pâyesiyle pâyidar (devamlý) olamazlar. Kýlýç ve zaman ve
mesafe ile ayrýlmýþ tayfalarý birleþtiren &lsquo;KALEM ÝLE LÝSÂNDIR&rsquo;. Zamanlara ve mesafelere galebe çalan yine ka
ile lisândýr. Her kavmin iki büyük sermayesi olur: Biri dindir, diðeri lisân-ý edebisidir. Kardeþler, lisân birliðine çalýþacak zaman g
Vakit fevti (kaybý) ve gaflet caiz deðildir. Geliniz bu iþe çalýþalým. Niþleyelim deseniz, meclislerde ve her türlü mükâleme (konuþ
münazara (ilmi tartýþma) mahallerinde ve gazetelerde bu meseleden bahisler etmeliyiz. Bu fikri kuvvetleyip beyn-en-nâs (halk
arasýnda) münteþir kýlmalýyýz (yaymalýyýz). Edebiyatta ve mekteplerde umumi lisâna yol açmaya çalýþmalýyýz ki, bundan yirm
sene sonra efrâd-ý milletin dili birleþsin. Bu ise FÝKÝR VE ÝÞ BÝRLÝÐÝNÝ mucip olur&rdquo;. Gaspýralý Ýsmail Bey, 16.10.1
&ldquo;Tercüman&rdquo;da (No.67), ortak edebi dil yolunda alýnan mesafeye katkýsýný þöyle ifade etmekteydi: &ldquo;Bugün
Kazan þivesinde yazýlan bir cümleyi Kafkaz anlamadýðý ve Kafkaz&rsquo;da kullanýlan Azerbaycan lisânýný Kazan anlamadýð
malûm olduðu halde, &lsquo;TERCÜMAN&rsquo; Kafkasya&rsquo;da da, Kazan&rsquo;da da, Türkistan&rsquo;da da,
Mýsýr&rsquo;da da, Türkiye&rsquo;de de anlaþýlmaktadýr. Efkâr (fikirler) ve iþ birliði, lisân birliði sayesinde olduðunu takdir eden
&lsquo;Tercüman&rsquo;, yirmibeþ seneden beri buna, yani lisân-ý umumi tesisine çalýþtý&rdquo;. 1907&rsquo;de Hükûmetin
azýnlýk okullarýnda &ldquo;ana dili&rdquo; yeniden yorumlayarak &ldquo;mahalli þive&rdquo;nin esas alýnmasýný öngören ünlü
kararnamesine, Gaspýralý Ýsmail Beyin tepkisi þöyle olmuþtu: &ldquo;Maarif Nezareti&rsquo;nin tefsiri yanlýþ tefsirdir. Doðma d
(radnoy yazýk) demek, kavmin, milletin lisân-ý edebiyyesidir. Ruslarýn doðma dili Vologodskiy, Yaroslavskiy, Kurskiy,
Saratovskiy þiveleri deðildir, Ruslarýn lisân-ý edebiyyesidir. Bizim de doðma dilimiz TÜRK dilidir, lisân-ý edebiyyemizdir&rdquo; (
&ldquo;Tercüman&rdquo;ýn 25. Yýl Jübilesi&rsquo;nin hazýrlýklarýnýn yapýldýðý günlerde ise þu önemli mesajý vermekteydi: &
milyonluk Türk kavminin vilâyet vilâyet þiveleri (nareçiya) telaffuzda (pronons) tefavütleri (ayrýlýklarý) car ise de hâsýl lisanlarý bi
binaenaleyh bu kavm-i necibenin umumi lisân-ý edebiyyeye hakký olduðundan maada, dünyada yaþamak istiyor ise herþeyden
ziyade ve herþeyden evvel ittihad-ý lisâna (dil birliðine) çalýþmalýdýr.... Arslan gibi milletimizin baþýna gelen felâketler ... her su
boyunda bir Han ya Emire tâbi bulunduðu deðildir. Her su boyunda bir þive kullanýp, þimdiye kadar umumi lisân-ý hitâbet, lisân-ý
vücuda getirmekte ettiði gaflettir. Bundan 25 sene mukaddem &lsquo;Tercüman&rsquo;ýn gayet sade ve mutavassýt þive ile
yazýyla baþladýðý yukarýda söylediðimiz þeylerin neticesidir&rdquo; (6). Gaspýralý Ýsmail Beye göre, Dostoyevski, Turgenyev,
gibi yazarlar, kendi mahalli lehçelerinde deðil de Rus edebi dilinde yazdýklarý için büyüktüler. Rus edebi dili de bu yazarlarla
giderek zenginleþiyor; Rus halkýnda da Rusluk þuuru geliþiyor, kökleþiyordu. Þayet Türkler ortak bir edebi dilde birleþebilirlerse,
millet merhalesine geçebileceklerdi. Yoksa, paramparça olmaya devam ederken, gerilik ve esaret halleri de sürüp gidecekti.
1.2. TÜRKÇE-TATARCA ÇEKÝÞMESÝ ÜZERÝNE Rusya Türklerinde &ldquo;Türk hüviyeti&rdquo;nin ön plana çýkmasý, dolayý
þuurunun teþekkülü doðrultusunda yazdýðý yazýlarýn birinde (&ldquo;Yine Lisan Bahsi&rdquo;, Tercüman, 21 Kasým 1905, No.
Gaspýralý, boy milliyetçiliði güdenlere -günümüz için de aynen geçerli- þu bilgileri vermekteydi: &ldquo;Hürmetli &lsquo;NUR&rs
gazetesinin 11. Nüshasýnda (A.A.) imzasý ile neþrolunmuþ &lsquo;TATAR TÝLÝ&rsquo; makalesini okuduk. Cenab-ý muharrir
(sayýn yazar) diyor: &lsquo;Biz Tatarmýz, Arab ya ki Türk tügülmüz (deðiliz). Þulayuk (þöyle oldukta) tilimiz özümüzge ayrým (b
tildir (dildir)&rdquo;.Makalenin bu beþ satýrlarýný gördükten sonra ilerisini okumaya hacet yoktur. Demek oluyor ki, Hankirmanlý
bir Türk olan Ataullah Efendi özünü bir Tatar zannediyor. Öyle mi? Bu çok büyük bir hatadýr. Eðer olmuþ geçmiþ zaman olsaydý,
batýlayý (batýl inanýþ) yazan, ya ki yazdýran &lsquo;cebir efendi&rsquo;dir zannederdik. Herþeyin doðrusunu, tamamýný yazm
müsaade edilmiþ bir zamanda efkâr-ý umumiyeyi (kamuoyunu) böyle karýþtýrmak ve edebiyat-ý milliye meydanýna böyle tefrika
(ayrýlýkçýlýk) düþürmek yalnýz &lsquo;Nur&rsquo; refikimizin (arkadaþýmýzýn) malûmatsýzlýðýna yüklemek lâzým geliyor. Ric
ayýp buyurmasýnlar. Cemaat ve millet iþlerinde hatýr, gönül, dostluk bakýlmaz. Ýþin doðrusu söylenir. Mukaddemce (evvelce)
Tiflis&rsquo;de çýkmýþ refikimiz &lsquo;Þark-i Rus&rsquo;, elifba tebdili (alfabe deðiþikliði) meselesini ortaya atmýþ idi. Hazýrda
&lsquo;Nur&rsquo; til meselesi çýkardý. Fikir ve til ve amel (iþ) birliðine yumruk uruldu. Lâkin ziyansýzdýr. Her halde
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&lsquo;tevhid&rsquo; (birleþtirme) gibi vücud-u aziz mükerremin (aziz ve muhterem varlýðýn) müdafaasýna çalýþmak borcumuzd
Çalýþýrýz. BÝZ ARAB DEÐÝLÝZ, AMMA TATAR DA DEÐÝLÝZ EFENDÝM. ÇÜNKÝ &lsquo;TATAR MÝLLETÝ&rsquo; BÝZLE
BAMBAÞKA BÝR MÝLLETDÝR. Tatarlar Kýtay&rsquo;a (Çin) tâbi ve Moðolistan&rsquo;ýn bir köþesinde dolanan bedevi (göçeb
mecusi, putperest bir kavimdir. Tilleri bizim tile hiç oþamaz (benzemez). Rusya&rsquo;da bunlardan bir nefer bulunmaz.
Elinizde tarih kitaplarý olsa gerektir. &lsquo;Babürname&rsquo;, &lsquo;Þibân-ý Name&rsquo;, &lsquo;Þecere-i Türki&rsquo;
hatta merhum Mercani&rsquo;nin &lsquo;Tarih-i Bulgar&rsquo;ý gibi, atalar eserlerine müracaat buyrun. Eðer bunlar elde
yoksa, Rus tilinde yazýlmýþ &lsquo;Ýstorya&rsquo; ve &lsquo;Etnoðrafya&rsquo; kitaplarý Petersburg&rsquo;da yüzlep (yüzlerce
bulunurlar. Bunlara müracaat buyrun. Her ilim ve fenden icmalen (özetleyerek) haber veren seksen cilt Brockhaus lûgat-ý
umumisine müracaat edelim. Bu lûgat-ý ilmiyenin 47. cildinin, 189. ve 344. betlerine (sayfalarýna) bakýn ne demiþ: Türk tilini
þiveleri ile tekellüm eden (konuþan) halklar, taifeler (boylar) Asya&rsquo;nýn bir çok yerlerinde, Avrupa&rsquo;nýn þimal (kuzey
ve cenub-i þarkisinde (güneydoðu) ve kýsmen Afrika&rsquo;nýn þimal-i þarkýnda ikâmet ederler. Bahr-i Muhit-i Müncemitten (Bu
Denizi) ta Ýran ortalarýna kadar, ta Rusya ortalarýndan Kýtay&rsquo;ýn Göbenlon daðlarýna cayramýþ (yayýlmýþ) bir millettir ki
Rusya&rsquo;da Hankirmanlýlar, Makedonya&rsquo;da Osmanlýlar bu millete mensupturlar. Til lisan itibariyle
Sibirya&rsquo;nýn Yakutlarý, Sibirya Türkleri, Baraba, Kazak, Kýrgýz, Karakalpak, Baþkýrt, Nogay, Kazanlý, Kýrýmlý, Kumuk, Uy
Özbek, Tarançe, Sart, Azerbaycan ve Osmanlý namlarý ile maruf taifeler, orumlar hep TÜRK TÝLÝ ÝLE SÖYLEÞÝRLER. HEP
TÜRKLERDÝR. BÝZ TATARMIZ DEGEN KÝÞÝLER RÜCU KILMALI (sözünü geri almalý), BU FÝKÝRDEN KAYTMALI (geri dön
Gelelim &lsquo;TATAR TÝLÝNE&rsquo;, yazdýðýnýz Tatarca ise, gazetenizin yine þu 11&rsquo;nci nüshasýnda, Perm vilâyeti O
üyezdi (þehri), Biçom Karyesinin (köyü) imamý Abdurrahman Efendinin, Uralsk beldesinden Zarif Elhari Efendinin, Orenburg
vilâyeti Bozuluk þehri imamý Ali Asgar Efendi cenaplarý tarafýndan gelmiþ ve derc edilmiþ (yayýnlanmýþ) mektuplarýn tili nasýl t
Ata, ana tili yani Türkçe deðil midir? Sizin kullandýðýnýz til hiç &lsquo;tatarca&rsquo; deðil, lâkin uram ve izvoþcik arabacý
þivesidir.Þehabettin-i Mercani&rsquo;den Kayyum Nasýri&rsquo;den baþlap, 25, 30 seneden beri elenmiþ ve bir derece
hallolunmuþ milli ve umumi lisan-ý edebiden niçün oluyor da haberiniz yoktur? Bu gaflet hiç caiz görülemez. Hiç olmazsa aldýðýn
özünüzden menkul. Dokuzyüz mektuptan yediyüzellisi lisan-ý edep ile yazýlmýþ olduklarýndan ibret ve meslek almak gerek&rdqu
&ldquo;Mühim Zaman Bu Zaman&rdquo; baþlýklý makalesinde (&ldquo;Tercüman&rdquo;, 15 Mart 1905, No. 20) ise Gaspýralý,
&ldquo;Rusya Müslümanlarý&rdquo; tâbirinden ne anlaþýlmasý gerektiðini þöyle açýklýyordu: &ldquo;Rusya Müslümanlarý... diy
Bunlar kimlerdir? Nereden &lsquo;kaydan&rsquo; gelmiþler? Hâzýrda çokluk ve köplük (fazlalýk) itibariyle Rusya
Devleti&rsquo;nin birinci ahalisi Rus preslevni halk olduðu halde, ikinci halk ehl-i Ýslâmdýr. Rusya&rsquo;nýn Avrupa ve Asya
vilayetlerinde onsekiz milyon müslüman mevcuttur. Bunlarýn onaltý milyonu cins, süyek (kemik), dil, tekellüm (konuþma), âdet ve
tarih itibariyle EVLAD-I TÜRKTÜR. Ve onaltý milyon halk, Kýrgýz, Tatar, Türkmen, Azerbaycan, Kýrýmlý, Þirvanlý, Kazanlý vesai
namlar ile maruf (tanýnmýþ) ise de, cümlesinin aslý Deþt-i Kýpçaklýdýr (Kýpçak Bozkýrýndandýr)&rdquo;. Gaspýralý Ýsmail Bey
Dumasý&rsquo;ndaki Maarif Komisyonu&rsquo;nun Müslüman okullarýndaki eðitim dilini &ldquo;Tatar dili&rdquo; olarak
belirten bir kararýný net bir biçimde eleþtiriyordu: &ldquo;Demek oluyor ki millî lisânýmýz &lsquo;Tatarca&rsquo; ve tahsil-i
ibtidaiyemiz de bu Tatarca ile edilmek lâzým gelecek. Vay politika, politika, mekteblere girmez isen ne güzel olurdu. Tatar
kavmi mevcut deðil, Tatar dili malûm deðil. Lisânýmýza her ne isim verilirse verilsin, hakikat-i hâlde TÜRK DÝLÝNDEN baþka bir
olmayacaktýr.... Rus ve Osmanlý tarihleri Rusya Müslümanlarýna garaibden olarak &lsquo;Tatar&rsquo; ismi vermiþler, fakat
bizi Tatar edemezler. Hattâ kendimiz bile Tatarýz diye ikrar etsek yine hakikati çürütmek mümkün olmaz&rdquo; (7). Bu gerçekle
hiç þüphesiz Rus makamlarý da çok iyi bilmekteydi. Nitekim, Baþbakan Stolýpin tarafýndan Yüksek Din Þûrasý Baþkaný
Lukyanov&rsquo;a gönderilen 1910 tarihli bir genelgede, þu uyarýda bulunuluyordu: &ldquo;Hristiyan milletinin Müslüman
Dünyasý ile olan çatýþmasý dini olmayýp siyasi, kültürel ve devlet niteliðinde bir savaþtýr. Panislâmizmin son zamanlarda saðlad
yüzdendir. Bu baþarý bizim Rusya&rsquo;da büyük önemi haizdir. Bir takým milletleri kapsayan Rusya müslümanlýðýnýn, önems
istisnalarla, çeþitli lehçelerle olsa da, genellikle bir dilde konuþan TÜRK IRKINA mensup olduðu hususu göz önünden uzak
tutulmamalýdýr&rdquo; (8). Görüldüðü üzere, resmi istatistiklerinde ve iliþkilerinde &ldquo;Türk&rdquo; tâbirini kullanmaktan ýsra
kaçýnan Rus yöneticileri, gerçeði bu denli açýk ve net ifade edebiliyorlardý. Bir kere daha anlaþýlmýþtý ki, &ldquo;Türk hüviyeti&
reddedip &ldquo;boy hüviyeti&rdquo;ni kabullenenler, Rus hükûmetinin &ldquo;böl-yönet&rdquo; taktiðine bilerek ya da
bilmeyerek alet olmaktaydýlar. Gaspýralý Ýsmail Bey, cahilinden mürtecisine, sosyalistinden Rus hükûmetine uzanan garip bir
iþbirliðine raðmen, Rusya Türklerine Türklük þuuru vermekte ne kadar baþarýlý oldu? Bu soruya net bir cevap vermek mümkün d
de, bildiðimiz, Gaspýralý Ýsmail Beyin son nefesini verdiði ana kadar Türklüðün propagandasýný yapmaktan bir an bile geri durm
Ýþte birkaç örnek daha: &ldquo;Milletimiz büyük millettir. Zaman ve mekân ve mesafe tesirleri ile fýrka fýrka ayrýlýp birbirini bilm
anlamaz dereceye geldiði ve &lsquo;Türk&rsquo; yüksek ismini unutup kimi Tatar, kimi Karapapak, kimi Kazak, kimi Tarançý
namlarý ile daðýlýp ufaldýklarý malûmdur (9). &ldquo;Milletin ne fikirde olduðu ve olacaðý ileride görülür. Bana gelince, nazar ve
ý siyasiyemin nigzi (temeli) TÜRK OÐLU TÜRK OLDUÐUMDUR. Ýbtida, Türk olmayýnca ne aristokrat olurum, ne avamiyun
olurum, ne iþtirakiyyundan. &lsquo;Eðer bana halin berbattýr, Türklük, yani kavmiyet, milliyet fikrini taþla da (býrak da) saadete
nail ol&rsquo; deseler, bu yüzden gelecek saadete, bedbahtlýðý tercih ederim. Ben, ben olmamak ne aklýma geliþir, ne
vicdanýma yatar. Yüz Türkten zannederim doksandokuzu bu fikirdedir. MÝLLÝYET HER ÞEYDEN MUKADDEM VE HER
ÞEYDEN MUKADDES TUTULUYOR. Bunu belki eskiliktir &lsquo;perejitok&rsquo; zanneden gençlerimiz bulunur. Hayýr,
itikadým eskilik deðildir&rdquo; (10). 1.3. DÝLDE BÝRLÝK VE TÜRKLÜK ÞUURUNA DESTEK VERENLER Gaspýralý Ýsmail B
baþýný çektiði umumi edebi dil hareketine, Rusya&rsquo;nýn hemen her yerinde olduðu gibi, Osmanlý Devleti&rsquo;nde,
Mýsýr&rsquo;da, Balkanlar&rsquo;da bulunan Türk aydýnlarýndan büyük alâka ve destek gelmiþti. Fatih Kerimi, Musa Carullah
Bigi, Ahmet Aga(yev), Ali Merdan Topçubaþý, Dr. Hüseyinzâde Ali, Münevver Kari gibi yüzlerce aydýn, Gaspýralý ile kader birliði
yapmýþlardý. Rusya&rsquo;nýn hemen her tarafýndan umumi edebi dil ile yayýnlanan gazete ve dergilerin sayýsýnda ciddi artýþ
kaydedilmiþti. Rusya Türklerinin Türklük þuuruna sahip olmalarý, bir baþka ifadeyle millet merhalesine geçmeleri yolunda gayret
sarfedenlerden biri olan Rýzaeddin Fahreddin(of), 17 Kasým 1905&rsquo;de &ldquo;Bizler Tatar mý Deðil mi?&rdquo; baþlýklý
mükemmel ve mükemmel olduðu kadar da devrin þartlarýnda radikal sayýlabilecek bir makale kaleme almýþtý. Tarihi gerçekleri
halkýn da anlayabileceði sadelikte ifade eden Fahreddin(of), makalesinde kýsmýnda þu tespitlerde bulunmaktaydý: &ldquo;Ýlk
asýrlarda Türkler: Hun, Avar, Uygur, Hazar ve Bulgar, Peçenek ve son zamanlarda da Selçuk, Kýrgýz, Baþkýrt, Türkmen, Osman
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Azerbaycan, Bulgar gibi birkaç fýrkalara ayrýlmýþ ise de, böyle ayrýlýk bazen siyasi ve bazen de yalnýz oturduklarý orun (yer)
cihetince olmuþtu. Bir ata ve bir ana balalarý olan Türkler, Astýrahan etrafýnda olduklarýnda, Hazer Denizi münasebetiyle
&lsquo;HAZER&rsquo;, Ýdil ve Ural boylarýnda oturduklarý vakit &lsquo;BULGAR&rsquo; diye atalnup (adlandýrýlarak) yürürler
idi. Yoksa bunlarýn örf ve âdetleri maiþet ve tilleri (dilleri) cihetinden bir farklarý da yok idi. Þöyle ki, Ufa Vilâyeti&rsquo;nde olan b
Baþkýrt, Anadolu&rsquo;nun istediði yerine varsýn, kendi tilini ve kendi örf ve âdetini görür ve söyleþir, Azerbaycanlý bir Türk,
Kaþgar&rsquo;a vardýðýnda yine iþbu hale tesadüf eyler.... Türkî olan bir kavmin, Türkî olan ikinci kavim üzerine ihtilat etmesind
üçüncü bir kavim zuhur etmesi lazým gelmez. Öyle ise Finler üstüne gelen Hunlar, Avarlar, Hazer ve Bulgarlar, Tükyular ve gayri
ne kadar köp (çok) olsalar olsunlar, hemiþe (daima) TÜRK OLARAK KALIRLAR.... Tatarlar bu yerlere geldiklerinde, bizim
babalarýmýz olan Türklerin, kürþileri (komþularý) olan kavimlerin arzu edecek reviþde (tarzda) medeniyetleri var idi.... Deþt-i
Kýpçak&rsquo;ta, Moðol ve Tatar Hükûmeti munkariz (tükenmiþ) olduðu günde, babalarýmýz olan BULGAR VE HAZER TÜRKLE
milyonlar ile hesab edildikleri halde vatanýmýzda yaþarlar idi. Öyle ise bizler TATAR DEÐÝL, HALÝS TÜRKLERÝZ&rdquo; (11).
Kazan&rsquo;da yayýnlanan &ldquo;Yulduz&rdquo; (Yýldýz) gazetesinde yer alan aþaðýdaki deðerlendirme yazýsý,
&ldquo;Tercüman&rdquo;ýn 27 Eylül 1907 tarih ve 50 No.lu nüshasýnda da iktibas edilmiþti: &ldquo;Bu gazete yirmibeþ
seneden beri devam etti. Halkýn okuvdan hiç lezzet almadýðý bir zamanda, türlü zahmetler çektiði halde sebat gösterdi. Ýmdi ha
açýldý, matbuattan lezzet alabaþladýklarý zamanda &lsquo;Tercüman&rsquo; elbette devam edecektir. Yirmibeþ sene içinde sev
okuyup istifade eden kiþilerin hiç birisi &lsquo;Tercüman&rsquo;ý taþlamazlar (býrakmazlar), hem taþlamamaya gerektir. Çünkü
&lsquo;Tercüman&rsquo; onlarýn her birinin manevi üstadýdýr. Eðer yeni gazeteciler eskiden beri &lsquo;Tercüman&rsquo;
okuyup, istifade kýlýp gelen bolmasa (olmasa) idiler, hiç birinin muratlarý anlaþýlacak derecede yazamazlardý. Tanlarý atsa da
kuyaþlarý çýkmazdý (þafaklarý sözse de güneþleri doðmazdý). Davuþlarý (sadalarý) çýksa da kulaklara iþitilmezdi. Kazan þivesi
gazeteler ile kanaatlenip &lsquo;Tercüman&rsquo; okumayý taþlamak hiç makul deðildir. Lisân-ý edebiden haberdar olup,
matbuat-ý osmaniyeyi mütalaaya iktidar kesbetmek arzusunda olan adamlarýn cümlesi &lsquo;Tercüman&rsquo; okumalýdýrlar.
Yaþ (genç) mollalar da, muallimler de, baþkalar da &lsquo;Tercüman&rsquo; okuyup, fikir ve lisan cihetinden istifade etmeli.
Yoksa lisân-ý umumiden ýrakta kalýrlar&rdquo;. Yukarýdaki iktibasýn sonunda, &ldquo;Tercüman&rdquo; idaresinin bir notuna
yer verilmiþtir: &ldquo;Tercüman hiçbir tarafa meyletmeyip, kangarmayýp (eðrilmeyip) LÝSAN birliðinden FÝKÝR birliði, fikir birlið
VE ÝSTÝKBAL birliði doðacaðýný gözleyip çalýþtýðý cümle okuyanlara malûm olduðu gibi, bazý sebeplere binaen okumayanlara
malûmdur. Biz için bu kâfidir, bakisine gelince: Cemaate rahmet&rdquo;. &ldquo;Tercüman&rdquo;daki bir baþka iktibas da
&ldquo;Füyuzât&rdquo;a aittir. Gaspýralý Ýsmail Bey, 13 Þubat tarih ve 16 No.lu &ldquo;Tercüman&rdquo;da yeralan bu iktibas
yazýsýnýn giriþine, duygu ve düþüncelerini de katmýþtýr: &ldquo;Yirmibeþ sene oluyor ki, Tercüman&rsquo;ý baþtan sonuna kad
üçte ikisini aciz kalemimden çýkarmakta idim. Bir nüsha Tercüman yoktur ki, yarýsý kalemimden geçmiþ olmasýn. Bugün aldýðým
gazete ve dergilerimizde o kadar güzel yazýlar ve fikirler gördüm ki, ciddi sevincimi göstermek için bunlarýn kýsmen naklini acele
ederek, gazetemi arkadaþlarýmýn eserleri ile süslemeðe karar verdim. Tabii bu nüshamýza beþ on satýr havadis ve telgraf girdi i
de bunlara bakýlmayýp yoldaþlarýmýn þerefine, yoldaþlarýmýn eserleriyle dolu kabul edilsin. Yazýlmýþ ve nakledilmiþ yazýlarýn
benim de aciz imzam vardýr ki, yalnýzlýk ile caný yanmýþ eski bir yazýcýnýn sevinç imzalarýdýr&rdquo;. Turanî imzasý ve &ldqu
Dilinin Vazife-i Medeniyesi&rdquo; baþlýðý ile iktibas edilen makalenin giriþinde þu bilgilere yer verilmektedir: &ldquo;Bir Türk
edibi diyor ki, Arab&rsquo;ýn dili din ve mezheb dili oldu. Türk dili ise medeniyet-i cedide (yeni uygarlýk) dili oluyor... Bu sözü
biraz ýslah edelim: Arab dili din ve mezheb dili oldu. Fars dili þiir ve edep dili oldu. Türk dili ise devr-i cedid için terakki ve
medeniyet dili oluyor. Bu hem zamanýn hem mekânýn ihtiyacýndandýr. Zamanca Ýslâm medeniyetinin üçüncü devri, yani son de
baþlýca Türk tarihinden ibaret olduðu gibi, mekânca dahi dünya yuvarlaðý üzerinde Türk dilinden daha yayýlmýþ bir dil yoktur.
Uzunlamasýna, Mançurya&rsquo;dan ve Sibirya&rsquo;nýn Uzak Doðu kuzeyinde akan LENA nehri sahilinden baþlayýp, Altay,
Karakurum, Pamir, Hindikuþ, Kafkas, Kýrým daðlarýndan geçerek Balkan daðlarýnýn batýsýnýn sonuna kadar; geniþlemesine, U
daðlarýnýn kuzey son noktasýndan, Afrika&rsquo;nýn Büyük Sahrasý&rsquo;na kadar olan yerlerde oturan ahalinin büyük kýsmý
Dili ile konuþurlar. Türk&rsquo;ün eyler dili Çinseddine dek hükmünü icra, Bir ucudur Altay, bu yerin bir ucu sahra. Ýþte böyle g
bir ülkede daðýnýk bulunan kabile ve aþiretlerin çoðu henüz bir yarý vahþette bulunuyorlar. Bunlarý medeniyet yoluna çýkaracak
ne Arab, ne Fars, ne Rus ve ne de Frenk dilidir. Bu vasýta, ancak ve ancak TÜRK DÝLÝDÝR. Bize Avrupalýlarýn umumi dil diye
icat ettikleri ve ne &lsquo;volapak&rsquo; ve ne de &lsquo;esperanto&rsquo; lâzýmdýr. Bir öz, muhtelif þive ve lehçelerimizi ýslah
ve birleþtirme ile, kendimize mahsus medeni ve edebi bir umumi Türk dili vücuda getirebiliriz&rdquo;. Tüm bu bilgi örneklerinin
çerçevesinde þu sonuç ortaya çýkmaktadýr: Yüzlerce yýllýk Rus tahakkümü, bu ülkedeki Türklerin, Türklük þuurunu tümüyle yok
olmamýþtý. Gaspýralý Ýsmail Beyin öngördüðü Türklük þuuru, kýsa vadede politik bir temele ve söyleme dayanmýyordu. Meselâ
Türklerini bir bayrak altýnda toplanmaya çaðýran bir Turancýlýk ülküsü ile hiçbir alâkasý yoktu. Her þeyden önce, Rusya Türkleri
Türkleri arasýnda tarihten gelen bazý köklü ayrýlýklar vardý. Bir baþka ifadeyle tarihî geçmiþleri, mahalli kültürleri ve de siyasî po
farklýydý. Osmanlý Türkleri hür, kendileri ise esirdi. Önemli olan, sonu meçhul büyük hayallere giriþmeden, Rus kanunlarý çerçev
temel hak ve hürriyetleri kazaným mücadelesi vermekti. Bunun için de azýnlýðýn milli-medeni uyanýþýný, kadýn-erkek eþitliðini s
gerekiyordu. Ancak bunlar saðlandýktan sonra, sýra bu defa Rusya vatandaþlarý arasýnda anayasal eþitliðin saðlanmasýna
gelecekti. Ýstiklâl ve hürriyet daha sonraki bir merhaleydi ve bu merhaleye geçilmeden &ldquo;boþboðazlýk&rdquo; yapmanýn
alemi de yoktu. Gaspýralý Ýsmail Bey, sürekli düþündüðü ama açýkça söylemediði bu ilerki merhalelere iliþkin idealini sadece Tü
Reisi Hamdullah Suphi Beye (Tanrýöver) açýklamýþtý: &ldquo;Bazý düþünceler vardýr ki, o bize yasaktýr. Onlarý bizden sonra g
nesillere býrakalým, biz manevi birliði yapalým, dilleri birleþtirelim. Siyasi birliði baþkalarý düþünsün&rdquo; (11). O&rsquo;na gö
þuuru demek, Rus hükûmeti tarafýndan teþvik edilen kýsýr ve dar boy milliyetçiliðini aþmak; kültürel ve insani amaçlý olarak Türk
Dünyasý&rsquo;nda dayanýþmayý ve yardýmlaþmayý saðlamaktý... Türk Tarihinin en büyük Türkçüsü Gaspýralý, 11 Eylül 1914
sadece fâni bedeniyle aramýzdan ayrýlýrken, geriye fikirlerini, ideallerini ve programýný býrakmýþtý. Ve bizzat kendi ifadesiyle O
artýk &ldquo;bahtiyar Ýsmail&rdquo;di... 2. DOÐUMUNUN 150. YILDÖNÜMÜNDE TÜRK DÜNYASI Gaspýralý Ýsmail Beyin
aramýzdan ayrýlmasýndan sonra geçen 87 yýl içinde Rusya Türkleri büyük acýlar yaþadý ve yaþamakta. I. Dünya Savaþý&rsquo
tahribatý üstüne Rusya&rsquo;da Çarlýk rejimi devrildi. Yeni rejimde sömürenler dahil herþey deðiþti; deðiþmeyen sadece sömür
topluluklarý ile, bunlara yönelik asimilasyon politikalarýydý. Beyaz Çarlarýn yerine gelen kýzýl Komünist Partisi yöneticileri, Türk
hüviyetinin telaffuzunu bile yasakladý. Rusya Türkleri, &ldquo;burjuva milliyetçiliðini tasfiye&rdquo; kampanyalarýnda
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milyonlarca aydýnýný yitirdi. Tatarcýlýðýn da modasý geçti; Ýdil-Ural&rsquo;da Miþerler, Tipterler, Baþkýrtlar ve daha pekçok alt
bölünmeleri birbirini izledi. Gaspýralý Ýsmail Beyin yurdu Kýrým&rsquo;daki Türkler, suni açlýklarda ve siyasi tasfiyelerde verdikl
kayýplar yetmiyormuþ gibi, II. Dünya Savaþý sonrasý 18 Mayýs 1944&rsquo;de vatanlarýndan Orta Asya, Urallar ve
Sibirya&rsquo;ya sürüldüler; toplam nüfusun % 46&rsquo;sýný iki ay süren insanlýk dýþý sürgün yolculuðunda kaybettiler. Ve hâ
anavatanlarý Kýrým&rsquo;a tamamen dönebilmiþ deðiller. Dönenler de sefalet sýnýrýnýn altýnda yaþamaktalar. Gaspýralý&rsq
tahrip edilen kabri dönenler tarafýndan yeniden yaptýrýldý ancak Gaspýralý&rsquo;nýn ev ve gazete idarehanesinin yer aldýðý
binada Rus aileler halen ikâmet etmekte. Kýrým&rsquo;da da artýk Tatarcýlýðýn modasý geçti; bir avuç Kýrým Türkü, Tatlar, Nog
Gotlar olarak bölünmekte, birbirlerine düþman edilmekte. Kýrým Türkleri gibi Orta Asya&rsquo;ya sürülen Ahýska (Mesket) Türkle
en büyük zulüm ve baskýyý, Türklük þuurundan yoksun Özbek, Kazak, Kýrgýz milliyetçileri gerçekleþtirmekte. Sovyetler Birliði ve
Partisi tarihe karýþtý; ancak Türk topluluklarý arasýnda birlik ve beraberlik ruhu, Türklük þuuru yok. Karabað kaçkýnlarýna, Uygu
Kerkük, Batý Trakya ve Kosova Türklerine hiçbir Türk Devleti yardým etmiyor, haklý davalarýna sahip çýkmýyor, keza Kuzey Kýb
Cumhuriyeti&rsquo;ni tanýmýyor. Merhum Ebülfeyz Elçibey dýþýnda hiçbir Türk Cumhuriyeti&rsquo;nin lideri, sahip olduklarý isti
ve hürriyet kavramlarýnýn farkýnda ve mesuliyetinde deðil. Birleþik Devletler Topluluðu&rsquo;na girmek ve topraklarýnda Rus
birliklerine üs vermekte sakýnca görmüyorlar. Özetle, Sovyet despotizmi, Türklük þuuru ile Gaspýralý Ýsmail Beyin fikir ve ideall
unutturduðu için yaþanýyor tüm bu sýkýntýlar. Ancak, O&rsquo;nu unutmayan, fikir ve ideallerine sahip çýkan Türk entellektüelle
þimdilerde O&rsquo;nun 150. Doðum Yýldönümünü anmaktalar; ABD&rsquo;de, Almanya&rsquo;da, Türkiye&rsquo;de,
Kýrým&rsquo;da ve Tataristan&rsquo;da. Ama hâlâ Gaspýralý Ýsmail Beyi tüm yönleri ile (eðitimci, gazeteci, politikacý, halkçý, m
vb.) ortaya koyan bir biyografik eser henüz hazýrlanmýþ deðil. Biz Türkler, Gaspýralý&rsquo;yý tanýmadan, tanýtmadan, anlama
fikir ve ideallerini tüm insanlarýmýza maletmeden, Türklük þuurundan mahrum vaziyette yaþadýðýmýz problemleri tekrar tekrar
yaþamak zorunda kalacaðýz. Keþke, Türkiye&rsquo;nin Türkçü þairlerinden Mehmet Emin Yurdakul&rsquo;un Gaspýralý&rsquo;
vefatýnýn hemen sonrasýnda yazdýðý þiirde dediði gibi olabilsek: Sen kabrinde rahat uyu! Yakýnda Bu sonuncu felâket de bitec
Yarýn senin hür bakýþlý ýrkýn da Altýn devri terennümler edecek. Zira senin býraktýðýn izlerde Kadýn, erkek bir genç neslin y
ile aþk sunduðun her yerde Ýnkýlâbýn fikri hüküm sürüyor. Bizden senin pak ruhuna fatihalar, rahmetler Unutulmaz hâtýrana, k
dolusu hürmetler!.. DÝPNOTLAR : Geniþ bilgi için bkz. Dr. Necip Hablemitoðlu, Çarlýk Rusyasý&rsquo;nda Türk Kongreleri (190
1917). (Ankara: Kýrým Dergisi Yayýný, 1997), s. 6 vd.; &ldquo;Ýlk Defa Yayýnlanan Belgeler Iþýðýnda: Gaspýralý Ýsmail Bey ve
Rusyasý Hükûmetleri&rdquo;, Kýrým Dergisi, 5: 19, Nisan-Haziran 1997, s. 3-27. 1906 Sene 16-21 Avgust&rsquo;da Ýçtima
Ýtmiþ Rusya Müslümanlarý&rsquo;nýn Nedvesi. (Kazan: Kerimiye Matbaasý, 1906), s. 77. &ldquo;Bekir Çobanzade, Türk-Tata
Lisâniyatýna Methal. s.191&rdquo;den Kýrýmlý Cafer Seydahmet, Gaspýralý Ýsmail Bey. (Ýstanbul: 1934), s. 74.
Gaspýralý&rsquo;ya göre, gereksiz Arap ve Fars kelimelerini aynen kullananlarýn yazdýklarý, ortak edebi dili halk tabakalarý için
anlaþýlmaz kýlmaktaydý. Bkz. Ahmet Caferoðlu, Ýsmail Gaspýralý. Ölümünün 50. Yýldönümü Münasebetiyle Bir Etüd. (Ýstanbul
&ldquo;Can Ya ki Dil Meselesi&rdquo;, Tercüman, 25 Ocak 1908. &ldquo;Can Ya ki Dil Meselesi&rdquo;, Tercüman, 22
Ocak 1908. &ldquo;Can ve Hayat Meselesi&rdquo;, Tercüman, 11 Aralýk 1909. Süleyman Tekiner, &ldquo;Azerbaycan
Türkleri&rdquo;, Dergi, 60: 1970, s. 8-9. &ldquo;Lisan Meselesi&rdquo;, Tercüman, 4 Kasým 1905. &ldquo;Tercüman, 17
May 1906&rdquo;dan Sabri Arýkan, &ldquo;Ýsmail Bey Gaspýralý ve Ceditçilere Yapýlan Suçlamalara Cevap&rdquo;, Kýrým
Dergisi, 7: 26, Ocak-Mart 1999, s. 30. Kýrýmlý Cafer Seydahmet, a.g.e., s. 54-55. NOT: Bu teblið, 29-30 Mayýs
2001&rsquo;de Tataristan&rsquo;ýn Baþkenti Kazan&rsquo;da, Tataristan Bilimler Akademisi&rsquo;nce gerçekleþtirilen
&ldquo;Doðumunun 150. Yýldönümünde Gaspýralý Ýsmail Bey&rdquo; konulu Uluslararasý Sempozyumda sunulmuþtur.
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