_.C.~'~.~'.'.c:-.:Rgün Atatürk'ün ihmal edilmiş birkaç yönünden biri de O'nun Türklük

..

~~".:::~:._::= ye Türk dünyası hakkındaki görüş ve düşünceleridir.
Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk'e atfen inkilap tarihi derslerinde şöyle bir

kadantu belirtmeliyim ki. her şeyden evvel bir Türk
böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat
olacağına inancım vardır. Ben görmesem bi/e gözlen'mi dünyaya onun rüyalan
içinde kapayacağım."] Bu ifadeden; Atatürk'ün, Türklüğü ile ne kadar iftihar
ettiği ve O'nun gelmiş geçmiş en büyük Türk milliyeıçisi olduğu rahatlıkla
ifade kullamr: "
mılllyetçisiyim.

Şu

Böyle

doğdum,

anlaşılır.

Atatürk, Türklük ve Türk dünyası hakkında ne düşünmüştü ve ne
Bunun tartışınasım uzun uzadıya yapmaya gerek yoktur. Çünk:ü,
"Benim hayatta yegane fahrim ve servetim Türklükden başka bir şey değildir." "Bu
memleket tarihte Türktü halde Türktür ve ebediyyen Türk olarak yaşayacaktır. ,,2
diyen Atatürk, Türk milletine büyük bir güven duymuş ve adeta ona hayran olmuş
bir insandı. Hiçbir zaman bayille kapılmayan, meseleleri gerçekçi yaklaşımlarla
çözmeye çalışan ve ne zaman hareket edileceğiııi, ne zemen durulacagım çok iyi
bilen Atatürk'ün, Türklük ve Türk dünyası ile ilgili şu aşagıdaki açıklaması ise;
O'nun Türk birliğiııin birgün gerçekleşeceğine olan inancının bir göstergesidir:
"Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur. komşumuzdur. müttefikimizdir. Bu dostluğa
ihtiyacımız vardır. Fakat yann ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpla
Osman/ı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parça/anabilir. Vfa/anabilir. Bugün
elinde sımsıla tuttuğu mil/et/er avuç/anndan kaçabilir/eı". Dünya yeni bir dengeye
hissetınişti?

ulaşabilir.

" İşte o zaman Tiirkiye ne yapacağını bilme/idir. Bizim bu dostumuzun
idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeş/erimiz vardır. On/ara sahip çıkmaya
hazır o/mallyız. Hazır o/mak ya/nız o günü susup bek/emek deği/dir. Hazır/anmak
/azımdır.Mil/etler buna nasıl hazır/anır? Manevi köprü/erini sağ/am tutarak. Dil
bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve o/ay/ann böldüğü

• Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
i Mehmet SARAY, Atatürk ve Türk Dünyası, İstanbul, 1988, s.l 1
2 Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, (Haz: Utkan KOCATüRK) Ankara, 1984, s. 168
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tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Dış Türklerin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz.
Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. " 3
Kurtuluş Savaşı yılları, bağımsızlığı için savaşan Türk milleti ve onun
büyük önderi Mustafa Kemal Paşa için büyük güçlüklerle dolu bir <Je\.Te olarak
bilinmektedir. ancak tüm olumsuzluklara ve yokluklara rağmen, Türk milleti ve
Mustafa Kemal paşa yılmadan, usanmadan Türk'ün ve Türklüğün zaferi için
mücadele etmekte idiler. işte bu zor günlcrde dahi, Atatürk, sadece Anadolu
Türklerinin değil, aym zamanda diğer Türk topluluklanmn da geleceklcri ile
yakından ilgilenmiştir.

Şurası bir gerçektir ki, Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti'nin Türk dünyası ile yakından ilgisi \'c Türk birliğinin
sağlanmasına yönelik çalışmaları, ister istemez zihinlerde şöyle bir sorunun
belirmesine yol açmıştır: "Acaba. Mustafa Kemal Paşa ve TB..\L\f. Hükümeti
Pan-turanist ve Pan-türkist bir siyaset mi izliyordu?" bu soruya verilecek en doğru
cevap hem evet hem hayırdır.
Türkiye'de, Turan'cılığı vcya Türkçülüğü askeri ve siyasi yönüyle
düşünenler olduğıı gibi. Balkan feıaıceti Türk toplumuna Türklük idealini
aşılamıştır. Siyasi baskılar sonucu Rusya' dan Türkiye"ye gclmek zorunda kalan
bazı Türk aydınlann ise. bu fikrin yaygınlaşmasında büytik rolleri ollmuştur.
Balkan savaşlarından sonra her türlü ihtimalin olabileceği bir dünya harbine
girerken, ittihatçılann, özelliklc Em"cr Paşa ve arkadaşlannın pan-türkist bir
siyaset izlediklerini gönnektcyiz. Sonucu hü~r-dn olan bu hadisenin dışında
turancılığı. ve TürkçÜıüğü askeri ve siyasi manada ne b;,ı milletin ve ne de
Cumhuriyet Türkiyesinin izlediği polilik.ada gönnek mümkün değildir.
öte yandan Türk dünyasına dil ve kültür birliğinin geliştirilmesıni kendi
geleceği için bir tehdit wısUTU olarak gören So\")ctlcr Birliği. yandaşlan Ye ajanlan
vasıtasıyla Turanedığı veya Türkçülüğü askeri ,"e siyasi hedefleri olan bir fLldr
şeklinde tamtmaya ve propagandasım yapmaya başlamıştı. Soy)"ctlerin bu
maksadım çok iyi sezen Atatürk. buna meydan vermemek için hem Turancı!ığı
bem de TürkçüIüğü askeri ve siyasi manasıyla düşünenleri bu grilş1crinden
vazgeçmeleri için uyarınış ve Türk dünyasında kültür birliğinin oluşumuna zarar
verecek böyle bir harekete asla izin verilmeyer-..eği söylenmiştir.
Nitekim Atatürk, ı Aralık i 92 i ' d·e Türkiye Büyük Millet Medisi 'ndeki bir
konuşmasındabu konu hakkında şu açıklama~l yapıyordu:
"Efendiler; biz büyük hayaJJer peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri
yapar gibi görünen sahtekdr insanlardan değiliz. Efimdi/er; büyük ve hayali şe"ı;leri
yapmadan yapmış gibi görünmek ,'YÜzünden bütün dünyanın husumeıini. garazını,
kinini bu memleketin ve bu mi/Jetin üzerine celbettik. Biz pan-islamizim yapmadık
Belki 'yapıyoruz, yapacağız' dedik. düşmanlar da . yaptırmamak için bir an ewel
öldürelim/' dedi/er. Pan-turanizim yapmadık.' );apanz. yapıyoruz ve .vapacağız'
dedik ve yine 'öldürelim/' dediler. Bütün dava bundan ibarettir. l~fendi/er; bütün
3

Yeni Türkiye "Türk Dünya~I ÖZel Sayısı f', Yıl:3, Sa~ı: 15 (Mayıs-Haziran 1997), s. 13
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veren mefhum bundan ibarettir. Biz böyle yapmadığımız ve
üzerinde koşarak düşmanlarımızın adetini ve üzerimizde
olan tazyikatı tezyid etmekten ise haddi tabiiye, haddi meşrua rücU edelim.
Haddimizi bilelim. Binaenaleyh efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz.
ve yalnız ve ancak bunun için ibzal ederiz. ,. 4
Atatürk, Milli Mücadele yıllannda Türk birliğinin sa~anması için izlediği
siyasetten ve düşünceden daha sonraki yıllarda da vazgeçmemiştir. Cumhuriyet
kurulup, yerleştikten sonra, şayet, Atatürk'ün takip ettiği eğitim ve öğretim
programınaS dikkatle bakılacak olunursa. O'nun en büyük enıellerinden birinin
bütün türkler arasında tam bir kültür birliği meydana getirmek olduğu görülür. 6
Türk dünyasında bir kültür birliğinin oluşmasını arzulayan ve bu konuda
büyük gayret gösteren Atatürk, "Türkiye dışında kalmış olan Türkler, ilkin kültür
meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük davasını böyle bir müsbeı
ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına,
zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut
TUrklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz. " 7 derken, izlediği Türkçülük
siyasetinden, neyi arzuladığını ve hedeflediğini açıkça ortaya koymaktaydı
Bilindiği üzere Balkan Savaşlan sırasındas başlayan ve hızlanarak devam
eden bir Türk birliği çalışması vardı. Bu Türk birliği çalışmasım yürüten
guruplardan birisi siyaSİ birlik fIkrine ağırlık verilmesini ve Rusya'da yaşayan
Türklerin de bu birliğe dahil edilmesini savunuyordu. özellikle Rusya'dan Osmanlı
Devleti'ne gelen aydınlann beninısedikleri bu siyaSİ Türkçillük fikri gittikçe
yaygınlaşıyordu ve Birinci Dünya Svaşı sırasında daha da ağırlık kazanmış
görünüyordu. Diğer bir gurup ise Türk birliği fikrini dilde, kültürde ve ülküde
birlik olarak görüyordu. Yani, Türkiye dışında yaşayan Türklerle kültür birliği
içinde bulunulmasının daha doğru olacağını savunuyordu.
Dış Türklerle siyaSİ birlik fikrinin gittikçe yayınlaşması Ruslan, Sovyet
sistemine geçmelerine rag,men, oldukça fazla endişelendirmiş ve tedirgin etmiştir.
ister Kurtuluş Savaşı yıllannda, ister Cumhuriyetin ilanından sonra, atatürk'ün
cihana havfve

telaş

yapamadığımız mefhumlar

4

6

8

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, i (1919-1938), Ankara, 1989, s.216; T.B.M.M. Zabıt
Ccridesi, i 114, ı. 12. 1337 (1921)., sA31; Atatürk'ten Düşünceler, (Der: Enver Ziya
Karal), ıstanbul, 1981, s.130
Atatürk'ün E~tim ve ögretinı Progranu için bkz: Kemal AYTAÇ, "Atatürk'iliı Eğitim
Görüşü", Atatürkçülük (ikinci kitap), ıstanbul, 1988, s.103-113; Turhan oGUZKAN,
"Atatürkçü Egitim Politikası ve Milli Egitim", AtatürkçüIük (ikinci kitap), s. 115-128
Saray, Atatürk ve Türk Dünyası, s.23
KocatOrk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, s.185- i 86
"Balkan Savaşlan Osmanhcıhk akımının dayandığı temelleri yıkmış, '1ttihad-ı Anasır"
politikasını fiilen iflas ettinııiştir. Bwıwı sonucu imparatorluk içindt:ki Türkler arasında
milliyetçilik duygulan hızla yükselmiştir." (Yusuf SARINAY, Türk Milliyetçeliginin
Tarihi Gelişimi ve Türk Ocaklan ] 912-1931, istanbul, 1994, s.93)
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tercihi hep ikinci guruptan, yani dilde ve kültürde birlik siyasetinden yana
olmuştur.

Atatürk'ün en mantıklı ve en do~ yolu seçmesine rağmen, Sovyetler, Türk
bir dil ve kültür birliğinin gerçekleşmemt'.si için büyük ~t
göstermiş, Rus idaresinde yaşayan Türklerin kullandıklan Arap AJIabe~ini
değiştircrek. Latin Altabesinin kullanılm.asııu isteıni$i. Bu .alfabe değişikliği. ile,
Türkiye Türkleri ile Rus-Sovyet idarcsinde yaşayan. Türkler arasındakLkii.Itür
bağlarında büyük bir kopma olmuştıL.
Balkan Svaşlan ve özellikle Birinci Dünya H.arbi esnasında; Türk birliğini
siyasi yönüyle düşünüp savunanlar, daha sonra bu görüşlerinden vazgeçerek, Türk
birliğini diide ve kültürde sağlamamn daha mantıklı ve akılcı bir yol olduğuı'la
inanmışlardı. Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu. ve Sabri Maksudi gibi daha birçok
ftleir adanu, Sovyetler'in alfaıle değişikliği ile Türk dünyasında meydana
getirdikleri kültür kopukluğunun giderilmesi gerektiğini Atatürk' c .. telkine
başlamışlardı. atatürk, Gayet mantıklı olan bu fIkirleri benimseyerek hem türk
dünyasındaki bu kültür kopukluğunu gidermek hem..de.Iürk milleti için.hedef
olarak gösterdiği bah aalemi ile olan ilişkilerini daha düzenli bir şekilde yürütmek
için öğrenimi daha kolayolan Latin alfabesine geçişi i Kasım i 928'dc
dünyasında

gerçekleştirmiştir.LO

Atatürk'ün

ın8'de

gerçekleştirdiği

kurulmasmı arzuladığı.

kültür

belirtildiği

yılına

9

10

üzcre, i 9 i 7

harf inkıl<ibı. Türk dünyası .ile
ile yakından ilgilidir. Çünkü daha önce .<;ıe
kadar Arap yazısı, Türkler arasında yazıda birlik
birliği

"Bilindiği gibi i 9 i Tye k.adar hemen hemen bütün dünya Türkleri islamiyetin kabulü ile

birlikte gelen Arap harflerini kullanıyorlardı; arada epeyce bir kültür birliği de vardı.
Ruslar bazı Türk Ellerine Latin alfabeleri verdiler. Ama Atatürk, Türkiye'yi de Latin
tüıü alfabemize geçince, bu sefer Ruslar, Latin'den sonra ÖZbekistan, Kazakistan... diye
böldük1eri Türkistan Sovyet Cumhurivetleriııe bile değişik değişik Kril alfabelen
verdiler. Bu suretle Türkiye ve diğer Türk elleri arasında karşılıklı yayın obuna i.ınkam
halklar için kalmadı. 70 ~11da k.iiltür birliği topyek.iin bozuldu." (Oktay SİNA"I"OOI:ıu,
"Türkiye'den Türk Dünyası'na Türk~ Geleceği", Yeni Türkiye 'Türk Dünyası Ölel
Sayısı I', s. i 93) "Sovyet idaresi öncesinde KaJkaslarda ve orta .Asya'da yaşayan Türkler
Arap harılerini k:uııanmışlardı. Sovyet dönenu ile birliı.:te Latin harflerinin kullanıldığı
bir dönem yaşandı. Latin hart1erini k:ullanan ilk Sovyet Türk tOj>lul$ 1917-1918'lerde
Yakut Türkleri olmuştur. Azerbeycan.- .~eri 1926 da Latin aHabesme. ~.
azarbayeandan iki yıl sonra 1929 de T~'e cumhuriyeti alabe kanunu çıkarttı ve Latin
harflerine geçildi." (Emine GüRSOY-NASKALl, "Türk Dünyası ve ortak Dil", Yeni
Türkiye 'Türk Dünyası ÖZel Sa~lsı 1', s. 196)
Saray~ Atatürk ve Türk Dünyası, s.54
Atatiirk·ün gerçekleştirdiği harf inkıliibı ile ilgili oldukça İazla yayın yapılmıştır. Geniş
bilgi için bkz: Harf Devriminin 50. Yıl Sempozyıınıu, Ankara, 1981; Atatürk-Harf
inkıliibıınn 60. Yılı, Miııi Kültür, 63 (Aralık 1988); M.Şakir üLKüTAŞIR, Atatürk ve
Harf Devrimi, Anakra, 1973; Selami KILıÇ, Türkiye'de Latin Hartleri Meselesi,
Atatürk Yolu, rm, s.55 i -552
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amacım sağlıyordu.

Ancak Sovyetler, Türk dünyasında bir kültür birli~n
engellemek istiyordu ve 1926'da Balo1'da Birinci Türlroloji
KongresindenH hemen sonra sadece türk toplııluklanmn alfabelerini değiştirdiler.
Buna gerekçe olarak da "Latin Harflerinin kolayolduğunu" gösterdiler. Rusya'mn
yeni sosyalist idarecileri, ülkeleri:ıde yaşayan Yabudilerin, Ermenilerin ve
Gürcüleıin alfabelerine dokunmadılar. oysa Yahudi alfabesi de Ermeni ve Gürcü
alfabesi de, Latin alfabesinden zor olan alfabelerdi. 12
Böylece 1926 yılında, Türkistan Türkleriyle, Türkiye Türkleri arasındaki
alfabc birliği ortadan kalktı. Bu da Türkiye ilc Türk dünyası arasında bir kültür
kopukluğu meydana getirdi.
Çünkü, onlara Latin alfabesi uygulamaya
b.1şbndığında, Türkiye'de Arap harfleriyle, Rus idaresinde yaşayan Türkler
arasındaki kültür kopukluğuna son vcmıiş ve alfabe birliğinin sağlanmasıyla
birlıktc Türk dünyasında, kültür birliği yolunda önemli bir adım atmış oluyordu.
Ruslar bu alfabe birliğinden büyük endişe duydular ve akıllara durgunluk
verecek yeni bir kararla Türkistan ve Azerbaycan Türklerine Kiril alfabeleri
uyguyadılar. Böylece, Türkiye-Türkistan anunda bir kültür birliğinin kurulmasım
ikinci defa önlemeyi planladılar. Yeni sosyalist idarecilcr, Türk Cumhuriyetlerine
ve muhtar idarelerine ayn ayn alfabeler uzatarak, Türkistan Türklüğünü de
parçalamayı, birbirlerine karşı yabancılaştırmayı, düşman haline getirmeyi
kafalanna koydular. Burada, üzennde dikkatle durulacak çok önemli bir nokta
şudur: Dünyada her milletin bir tek alfabesi vardır. Dünyada 19 farklı alfabeyle
okuyup yazan tek millet sadece Türkler olmuşlardır. acaba niçin? Niçin? Niçin?13
Yukanda da belirtildiği üzere, Atatürk'ün gerçekleştirdiği harf inkıIabı ile
Türkiye'de Latin alfabesini kullanmaya başlaımş ve böylece Türk dünyasındaki
kültür kopukluğu büyük ölçüde giderilmişti. İşte Azerbaycan'a komşu Türlriye
Türklerinin de Latin harflerini kullanıyor olması, Stalin'i tedirgin etmiş olmalı ki
Sovyet bütünlüğünü köklendirmek, Sovyet kültür birliğini oluşturmak amacıyla,
hemen hemen bütün Sovyetlerde 1930'lu yıllarda Kiril alfabesi resmi alfabe
durumuna getirilmiş, Latin harfleri yasaklannuştır. 14 Görüldüğü gibi, Türk
dünyasında birlik istemeyen Sovyetler, Rus idarcsinde yaşayan Türklerin alfabesini
tekrar değiştirerek, Türkiye Türkleri ile olan kültür bağlarım yeniden kesmişlerdir.
Bu sıralarda Atatürk'ün, milli kültürümüzün temelini oluşturan dil ve tarih
araştıroıalan için çalışmalanna daha da hız verdiği görülmeldeydi. Nitekim O,
uzun yıllar Türk kültürünün ve Türklük şuurunun canlamp yayaılmasında büyük
oluşumunu

LI

12
13
14

BakU'da toplanan Birinci Türkoloji Kongresi hakkında bkz: Hasan EREN, "Yazıda
Birlik" HarfDevriminin 50. Yılı Seınpozywnu, Ankara, 1981, s.85-89
Yavuz Bülent Bakiler, "Türk Cumhuriyetlerinde Çok Zor Bir dönem, Çok zor Bir
Edebiyat", Yeni Türkiye 'Türk Danyası özel Sayısı 1', s.477
Bakiler, "Türk Cumhuriyetlerinde...", Yeni Türkiye 'Türk Dünyası özel Sayısı 1', s.477
GüRsOY-NASKALt, "Türk Danyası ve ortak Dil", Yeni Türkiye 'Türk Donyası özel
Sayısı r, s.196- i 97
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hizmetleri geçmiş olan Türk Ocakları'mls kapatarak, bunun yerine Türk tarihini ve
dilini bilimsel yöntemlerle araştınp, ortaya koyacak Türk Tarih ve Türk Dil
Kunımları'm kurmuştu. i 6 Bu kurumların verimli bir şekilde çalışmalan için de
gerekli maddi imkam sağlamışt\.
Atatürk aynca, Türk dilini geliştirerek ve yayarak, bütün Türk dünyasının
yegane sesi ve düşünce vasıtası olmasım istemiştir. 0, Türkiye Türklerinin
önderliğinde Batı Türklerinin dilini orta Asya yani Türkistan Türklerinin
konuştukları dil ilc kaynaştırmak ve ortak bir dil haline getirmek arzusundaydı.
Böylece Atatürk, ortak bir tarihe sahip olan Türk dünyasımn, lehçe farklılıklan
giderilerek ortak bir dil bağı ile birleşmelerini. kısaca bütün Türk dünyasında bil'
kültür birliği meydana getirmeyi arzuluyordu. Böyle bir hedefe varmak içiıı de nasıl
bir yol izlenmesi gerektig) hakkında önünde daha önce yapılmış güzel bir girişim
bulunuyordu. Bu girişimi yapan ise. Kınınh bir Türk olan Gaspırah İsmail
Bey'di.]'
Sadece Rusya Türkleri arasında değil, bütün Türk Meminde büyük bir tesir
yaparak Türkçülük cereyanına hız veren en önemli aydınlardan biri İsmail
Gaspırah'dır. (1851-1914) Eğitimini Kınm "e Moskova askeri lisesinde gördü.
Ancak e~timini tamamlamadan okulu bırakmak zorunda kalan. bi.r ara Fransa ve
Türkiye'de bulunan Gaspırah, 1881'de "Tanide" gazetesinde Rusça olarak
"Rusya'da Müslümanlac" isimli makalesini yazdı. gaspualı bu makalede: Türk
dünyasının geri kalma sebebini avrupa ilminin Türkler arasına girmemesine Ye
e~tim sisteminin geri kalmışlığına bağlıyordu. Buna karşı e~timde reform
yapılması, bütün Türklerin anlayabilece~ ortak bir dilin kullaıulmasım. Müslüman
hayat tarzının modernleştirilmesi ile kadınlara önem "erilmesini savunuyordu.
Fikirlerini yaymak amacıyla nihayet 1883 'te Tercüman gazetesini çıkardı.
Yusuf Akçuraoğlu, "Türkçillük" adlı kitabında (s.70-71) şöyle diY'ordu:
İsmail Bey'de, fıkir ve iş aralıksızdır: Millet için. milli dilde belirli kitapçıklann
yazılması gereğine şiddetle inanan İsmail Bev, çok uğraşarak sonunda Tercüman
~etesinin imtiyazını alma~ı başardı. 1883 yılı Nisanımn 10. günü, bir yazann
dedi~ gibi "Bahar güneŞ; i/e dünyanın dirilip çiçeklendiği günlerde, uzun
yıllardan beri karlı kefen/er/e örtünüp ölü gibi ııyuklayan Kuzey Türklerinin de ilk
beyaz bahar çiçeği; "Tercüman", açı/dı . .,
Gaspıralı, Ruslara rağmen varlıldaonı koruy'abilmenin tek yolunun
Rusya'da yaşayan diğer müslümanlacIa daha sıkı ilişkiler kurmaktan geçti~nc
inanıyordu. O'na göre Rusya'daki Müslüman Türklerin birliği zonınluydu. Ancak
belki orta Asya Türklerinin kaderinin Rusya'~'a ba~ı oldu~ kanaati ve belki de
15

16

ii

TOrk Ocaklannın kuruluşu, teşkilatlanması, amaç ve çalışmalan için bkz: SARJNAY,
TOrk Milliyetçiliginin Tarihi Gelişimi... , s.1I8-140 v.d; Yusuf AKÇURAOOLU,
Türkçülük,1stanbul, 1990, s.171-192
Atattırk'ün kurduğu bu kurumlar hakkında geniş bilgi için bkz: Prof. Dr. Afet lNAN,
Atatürk Hakkında Hatıralar Belgeler, Ankard, 1984, s. 191 -222
Saray, Atatürk ve TOrk Dünyası, 5.54-56
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Rusya'da mililyetçilik yapmamn yasak. olması ve sansüriin etkisiyle siyasal alandan
çok, kültürel alanda mücadele yürütmüş, ılıınlı bir politika takip ederek Türklerin
dil ve kültürel yönden birleşmelerini ön planda tutmuştur. Tercüman'da; "Türk,
Tatar, Azeri, Kumuk, Nogay, Başkurt, Özbek, Kaşguri, Türkmen vs. nam/ar i/e
marul Türk kavim/erinin cümlesi arasında münteşir ve ma/um o/an Tercüman,
Müs/üman/ar arasında maarifin intişarına ve İs/am mektep/erinin ıs/ahına çalışır.
Sade, açık ve herkesin an/ayabi/eceği surette ka/em kul/anır. " diyerek amaçlanm
ortaya koymuştur. Daha sonra, "Di/de, fikirde, iş'de bir/ik" şeklinde fildrlerini
sloganlaştıran Gaspırah, bütün Türklerinanlayabileceği ortak bir edebi dilin
geliştirilmesi ve bunun da sadeleştirilmiş İstanbul Türkçesi olması konusunda
ısrarlı oldu. Türk dünyasımn birliği ve modernleşmesi yolunda yayınlar yapan ve
33 yıl yayın hayabm sürdüren Tercüman sadece Kınm'da değil, Kazan'da,
Kafkasya'da, Türkistan'da Balkanlar'da Osmanlı Devleti sımrlan içinde okunan
bir gazete idi. IS
Aynca Türk dünyasında kadımn statüsünü yükseltmek için çalışan
Gaspıralı'mn en büyük hizmeti eğitimde giriştiği modernleşme hareketidir. Bu
konudaki fikirlerini Tercüman vasıtasıyla yayan Gaspıralı'mn 1884'te Kınm'da
başlatbğı "Usül ü Cedid" hareketi tesirini kısa zamanda göstenniş 1904'te
Rusya'da beşbin civannda "Usüt ve Cedid" okulu açılımştır. 1906 Rusya
Müslümanlan Kurultayı'nda bütün Türk mekteplerinin son sınıfında Tercüman'da
savunduğu şekliyle Türkçe okutulmasım kabul etmiştir.
Gaspıralı, Rusya'daki Türklerin hak arama mücadelesinde İslatniyeti temel
almasına rağmen Türk dünyasında daha önce başlayan cedidcilik onun fIkirleri
vasıtasıyla miliyetçi ilkelerle bütün1eştirmiştir. Birlik deyince onun kastettiği
Rusya'daki bütün müslümanlann birliği idi. Fakat Rusya'daki Müslümanlann
büyük çoğunluğu Türk olduğundan Gaspıralı'mn din birliği için olan çağrısı
Rusya'daki bütün Türklerin mili birliği için yapılımş bir çağrı idi. aynca dil birliği
çağrısı, O'nun milli çağrısım daha da kuvvetlendinnişti. Bu sebeple O'nun fIkirleri
siyasi Türkçülüğün aydınlar arasında canlanmasına zemin hazırlaımştır. Bu arada
İstanbul ile olan yakın ilişkisi ve Tercüman'ın devamlı olarak Türkiye'de okunması
sebebi ile Türk aydınlan üzerinde büyük tesirler yapımştır. 19

IS

19

Türkçülük fıkrinin en büyük savwıucularından biri olan Ziya Gökalp, "Tllrçülüğün
Esaslan" adlı eserinde şwılan yazmaktaydı: "Rusya'da yetişen türkçülerden biri olan ve
Kınm'da Tercüman gazetesini çıkaran Gaspıralı ısmail Bey'İn., Türkçülükdeki düstun
dilde, fıkirde ve iş'de birlileti. Tercuman Gazetesini Kuzey Türkleri anladıgı kadar Dogu
Türkleri ve Batı Türkleri de anlardı. Bütün Türklerin aynı dilde birleşmelerinin
mümkün olduguna bu gazetenin varlığı canlı bir dehldir." (Ziya Gökalp, TürkçülügOn
Esaslan, İstanbul, 1970, s.9)
Sannay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ..., s.54-57. Ayrıca bkz: AKÇURAOÖLU,
Türkçülük, s.65-75; Fahri TEMİZYüREK, "Usiü ü Cedid Hareketi", Yeni Türkiye
'Türk Dünyası özel Sayısı 1', s.340-343
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Gaspınuı İsmail Bey'in yaptı~ gibi Atatürk'de güzel Türkçenıizin bütün
dünyasında Oltak

bir dilolarak

kullanılmasını sağlamak

için gerekli
evyeJ Orta Asya'dan gelmiş olan
bugiin..lcü Anadolu Türkleri, türkçenıızi özellikle konuşma dilinde, ortak kültür
unsuru olarak büyük ölçüde devam ettiriyordu. Büyük Atatürk'ün direktifi ile
Anadolu halkının kuııandığı kelimeler tesbit edilecek ye yazı dilinde değişikliğe
uğrayan veya kaybolan kelimelerin yerine bunlar konaeak ve böylece diğer Türk
topluluklan ile aramızda meydana gelen dil kopukluğu giderilıniş olacaktı.
Ne hazindir ki. Atatürk. Türk dünyasında bir kültür birliğinin
gerçekleşIirilmesi hususunda arzu ettiği bu gelişmeyi bazı gaYTetkeş aydınlanınızın
yanlış tutumlan yüzünden göremediği gibi O'nun bu maksatla kurmuş olduğu Türk
Tarih ve Dil Kurumlan da arzulanan ve istenilen şekilde çalışmalanın
yürüternemiş ve Atatürk'ün Türk dünyasında kurulmasını özlediği kültür birliğini
Türk

çalışmalann başlamasını emretmiştir. Asırlar

sağ1ayamanıışlardır.20

Bugün, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Türkiye, bir Türk
O güne kadar Türkiye, bu Türk dünyasının mevcudiyetini
görmezden gelmiş veya görmezden gelmeye mecbur olmuştu. Sovyetler Birliği'nde
yaşayan Türk topluluklan da Sm'yeı politikası icabı. Türkiye'yi yabancı saynuştı.
Aynca Sovyetler Birliği'nde yaşayan ve toplam nüfuslan 100 milyonu bulan çeşitli
Türk topluluklan, kendi aralannda da bütünlük hissetmenıiş, birbirinden kopuk
yaşamıştı; birbiriyle olan ilişkiler Sovyet vatandaşı olmaktan öteye pek gitmemişti.
Dünya siyasetine yeni dengeler getiren gelişmelere Türkiye hazırlıklı
değildi; bu gelişmelere hiçbir ülkenin hazırlıklı olduğu söylenemez. Anacak gönül
isterdi ki Türkiye daha birikimli olsaydı. Türkiye. gözlerinin önünde aralanan
demir kapılan ve nihayet açılan bu yeni dünyayı coşku ile karşıladı. Gerçekten de
tarihi bir dönüm noktası yaşanmaktaydı. Türk dünyası kendi içinde yakınlaşmak ve
kendisini daha iyi tanımak arzusundaydı.
İlk uçak seferleri. ilk karşılaşmalar. gazetelerdeki ilk yazılann ardından
birtakım konular gündeme geldi. Türk dünyası Türkçe konuşuyorsa da bu Türkçe,
Türkiye'de konuşulan Türkçe'nin aynısı değildi. Azeri Türkçesi'ni kolaylıkla
anlayabiliyorsak da Kazak Türkçesi' ni anlıyamıyorduk. Her ne kadar aynı soydan
geliyorsak da fızoo görünüm1erimizde de farklılık oluşmuştu.
İletişim konusu en birinci meselemizdi. anlaşma nasıl tenıin edilecekti?
Türk topluluklanndan gelen davetlilerle ~apılan çeşitli konferansıarda çevirmenler
Rusça iletişimi sağlıyordu. Neredeyse bir asra uzanan SOYJet idarcsi neticesinde.
ondan önce dc Çarlık Rusyası ile olan ilişkiler dola~lsıyla orada yaşayan Türkler.
Rusça ile aşina olmuş, Rusça ile yoğrulmuştu: hatta aşinalık çoğu yerdc anadilin
gelişmesine mani olmuş, bir çok Türkçe konuşan insanın anadilini unutmasına
sebep olmuştu.~ı
dünyasıyla karşılaştı.

~(ı Sarav, Atatürk ve Türk Dün\'ası, s.57
~ı Gürsov-Naskali, "Türk Dün'ası ve ortak Dil", Yeni Türkiye .Türk Dünyası ÖZel Sa~1Sı
r, s.l96
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Sovyet sisteminin baskılan yüzünden dil ve yazı birliği meselesi, uzun yıllar
gündeme gelernemiştir. Son yıllarda ise, "Ortak Türkçe, ortak dil" meselesi daha
çok konuşulmaya başlanmıştır. Azerbaycan' da bu yönde çalışmalar hızlanmıştır.
Bu yöndeki çalışmalann belki de en önemlisi Özbekistan'da yapılmıştır.
1992 yılında İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nce düzenlenen "Alfabe
Sempczyumu"nda kabul edilen 35 harfli ortak alfabe artık pek çok Türk devlet ve
topluluğunda uygularonaya konmuştur. Bu 35 harfli çerçeve alfabeyi, değişik
topluluklar kendi lehçelerinin özelliklerine göre düzenlemişlerdir. Türkiye ve
K.KTC. yamnda Azerbaycan, Türkmenistan ve ÖZbekistan gibi Türk devletleri ile
Gagauzlar, Kırım Tatarlan gibi Türk topluluklan Latin alfabesine belli oranlarda
geçmişlerdir. Henüz Latin alfabesine geçmemiş olan Türk devlet ve topluluklann
da bu yönde gayretler sürrnektedir. 22
Yazı birliği Latin alfabesine geçmekle büyük ölÇÜde sağlanmıştır. Ancak,
ortak dil meselesi ise bambaşka bir konudur. Bugn Türk qünyası farklı Türkçeler
konuşan bir topluluktur. ortak dil en azından bugün için bir fantezidir. üzerinde
düşünülmesi ve pratik girişimlerde bulumılması gereken konu iletişim konusudur.
Ve bugün ister kabullenelim, ister kabullenmeyelim Rusça'nın bir müddet için de
olsa Türkiye ile Türk dünyası arasında iletişim dili olacağı da şüphesizdir.
Türk dünyası ile kültür birliğinin sağaınabilmesi için yazı ve dil birliğinin
oluşturulması birinci şarttır. Bu birliğin sağlanmasında da en büyük görev yine
Türkiye'ye düşmektedir.
Türkiye'nin bu meseleyi de halledeceğine ve Atatürk'ün duymuş olduğu bu
büyük özlemi gerçekleştireceğine inancımız tamdır. Çünkü. Türk milletinin
karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk
milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk
milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında
tuttuğu meşale müsbet ilimdir.

Ertuğrul
Sa\1Sı

Yaman, "Türk Dünyasında Dil Birliği", Yeni Türkiye 'Türk Dünyası ÖZel

I', s.205
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