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Özet
Edebiyat tarihi ve siyasi tarih çalmalar için geçmite yaynlanan
dergilerin incelenmesi gereklidir. Bu yazda, 1917 ylnda Osmanlca
yaynlanm olan Krm Mecmuas üzerinde durulacaktr. Krm Mecmuas,
yayn hayatna 3 Mays 1334 (1918) de stanbul’da balar. 23 say süren
yayn hayat yaklak bir yl sonra 15 Mays 1335 (1919) de biter. Krm
Mecmuas, stanbul’da yaynlanan ve yürekleri eski yurt Krm’a alayan
insanlarn Türk birlii için kalem oynattklar mecmuadr, denilebilir. Krm
Mecmuas bir cemiyet yayndr. stanbul’da bulunan “Krmllar Cemiyeti”,
yaklak yüz elli yldr esaret altnda bulunan sevgili yurtlar Krm’
gündemde tutmak amacyla Krm’n tarihini, corafyasn, insann, insan ve
toplum yaantsn, düünüünü deifre etmeyi amaç edinmitir. Mecmua,
milli bir gaye edinmitir denilebilir. Dolaysyla mecmuay besleyen yazlarn
ekseriyeti de vatan sevgisi ile ilgilidir. Krm Mecmuas, dil açsndan devrinde
çkan veya kendisinden sonra çkacak olan bütün mecmualara örneklik
tekil edebilecek ekildedir. smail Gaspral’nn dil hassasiyeti bu mecmuada
da kendisini göstermektedir. Krm Mecmuas’nn üzerinde en fazla durduu
konu, dank halde bulunan Türk boylarnn birletirilmesi meselesidir.
Anahtar Kelimeler: Mecmua, Osmanlca, Krm, 1917,
Krmllar Cemiyeti, Tatar, smail Gaspral

Edebiyat ve siyasi tarih için mecmualarn incelenmesi, gerekli bir
durumdur. Çünkü bir mecmua, dünya görüü ne olursa olsun, devrinin
olaylarna kar kaytsz kalamaz. Bir dergi, kendi zamanndaki bir olaya,
olumlu veya olumsuz, bir ekilde dikkat çekecektir. Ayrca edebi
gelimeler veya polemikler de yine süreli yaynlarda okuyucuyla
bulumaktadr. Tarihi sorgulayan aratrmac ise, birden fazla kaynaktan
faydalanmak suretiyle bir sonuca ulamaya çalacaktr.
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Üzerinde duracamz konu, Rusya’daki 1917 ihtilalinden sonra
yayna balayan eski yazl, Krm Mecmuas’dr.
Krm Mecmuas yayn hayatna 3 Mays 1334 (1918) de stanbul’da
balar. 23 say süren yayn hayat yaklak bir yl sonra 15 Mays 1335
(1919) de biter. Mecmuann müdürlüünü stanbul’da kitapçlk yapan S
(in) Sûdî yürütür.
Krm Mecmuas’nn yayn hayat boyunca hiç deimeyen yönleri
vardr. Bunlardan en önemlisi üstlendii misyondur. Ama önce teknik
konulardan bahsedelim: Matbaa olarak sürekli stanbul’daki Matbaa-i
Orhaniye kullanlmtr. Fiyat olarak da hiç deimeyen rakam 5 kuru
olmutur. Mecmuann eski saylar ise 10 Kurua satlr. Abonelik ise
senelii Osmanl topraklarnda 120 Kuru; yabanc memleketlerde ise 30
Franktr. lan artlar mahiyetine göre kararlatrlan bir konudur. Krm
Mecmuasnn müdürünün yannda bir de mesul müdür vardr ki yayn
hayat boyunca o da hiç deimemitir: E (elif) Halil.
Mecmuann her saysnn logosunda, “imdilik on be günde bir defa ner
olunur” ibaresi olmakla beraber buna sürekli uyulmad görülür. Birinci
say 3 Mays 1334’de, ikinci say 16 Mays 1334’de, üçüncü say 30 Mays
1334’de, dördüncü say 13 Haziran 1334’de... Onuncu say 5 Eylül
1334’de, on birinci say 26 Eylül 1334’de ner olunur.
Mecmuann bütün saylarnda “Mündericat” bölümü vardr.
Krm Mecmuas’nn sayfa saylarnda bir tutarszlk vardr. Toplam
olarak 392 sayfa bulunan mecmuann ilk on says 20 sayfa, 11’den 21’inci
saylara kadar 16 sayfa, son iki say ise 8’er sayfadan olumaktadr.
Krm Mecmuas’nn idarehanesi Bâb- Âlî’de bulunmaktadr. Fakat
sekizinci sayya kadar numara 40’da olan adres, bu saydan sonra Bâb-
Âlî Caddesi, numara 161, Sûdî olmutur.
Birinci saynn logosunda bulunan “lmî, edebî, târihî ve ictimâî mecmua”
cümlesi dier saylarda bulunmamaktadr.
Gazeteye gönderilecek yazlarn yaynlanmas ile ilgili olarak da her
sayda tekrarlanan bir not vardr: “Mesleimize muvâfk olan makâlât ve
mâlumâta sahifelerimiz açktr. Gönderilen yazlar derc edilsün edilemesün iâde
olunmaz.”
Krm Mecmuas, stanbul’da yaynlanan ve yürekleri eski yurt
Krm’a alayan insanlarn Türk birlii için kalem oynattklar mecmuadr,
denilebilir. Krm Mecmuas’nn misyonu, mecmuann ön sözü
niteliindeki “Tuttuumuz Yol” balkl imzasz yazda anlalr:
“(Krm Mecmuas) anl Osmanl ve müttefik ordular silahlarnn (Büyük
Turan) mefkûresine müsaid olarak ihdas eylemi olduu vaziyetin mevlîdidir...
Turan rkna mensub milletlerin yekdigerine takarrüb hususundaki
temayülünün iddetine, lisan hususunda görülmekte olan tekâmül en büyük bir delil
tekil eder.
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(Krm Mecmuas) bu temâyüle hizmet edecek ve Osmanl Türkleriyle Rusya
Müslümanlar arasnda bu râbta-y ilmiyye ve harsiyye tesîsine çalacaktr...”1
Buna çok benzeyen duygular, bir sonraki sayfada manzume olarak
görülür. Çerçeve içinde bulunan M. Kahraman’a ait iirde mecmuann
tamamn kapsayan misyonu ile ilgili kesin bir deerlendirmede
bulunulabilir.
KIRIM ÇN
Ah! Ey yeil ada, ey ana yurdu!
Parçalarken seni imâlin kurdu,
Nerde, yok mu bu gün bir Altnordu;
mdâdna kosun, isterim, hani?
Benzetirim seni saçlan âha
Kudurgan dalgal Bahr- Siyâha;
Öksüzsün, esirsin deyip imâle
nliyorsun fakat dinleyen hani?
Altn destanl günlerin vard
Günein bir melek gibi doard
Lâkin zulümlerle saçn aard
Menkbeni yazp söyleyen hani?
Ey vatan, ey ana! Ulusun, ulu
Her köen kahraman ehidle dolu
Bilirim sendedir cennetin yolu
Gidip de uruna can veren hani?2
Krm Mecmuas bir cemiyet yayndr. stanbul’da Bâb- Âlî
Caddesi’ndeki Orhan Bey Han’nda bulunan “Krmllar Cemiyeti”,
yaklak yüz elli yldr esaret altnda bulunan sevgili yurtlar Krm’ efkâr-
umûmiyenin nazarnda tutmak amacyla Krm’n tarihini, corafyasn,
insann, insan ve toplum yaantsn, düünüünü deifre etmeyi amaç
edinmitir.
Mecmua, milli bir gaye edinmitir denilebilir. Dolaysyla mecmuay
besleyen yazlarn ekseriyeti de vatan sevgisi ile ilgilidir. Bunun yannda
Krm’n tarihi ahsiyetleri, corafi özellikleri, kültürel deerleri de youn
bir ekilde mecmuada yer bulmu konulardr. Bu mecmua ile hem
1
2

Krm Mecmuas, c. 1, nr. 1, (3 Mays 1334 / 1918) s. 1
Krm Mecmuas, c. 1, nr. 1, (3 Mays 1334 / 1918) s. 2
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kamuoyunun dikkati Krm’a çevrilmek istenmi, hem de Krm için zaten
aktif faaliyetlerde bulunan Krmllar Cemiyeti’nin sesi bütün Krml
ülküdalara duyurulmak istenmitir.
Krm Mecmuas’nda yazanlarn büyük bir ksmn yine Krm
mene’li insanlar oluturur. Yine bunlarn büyük bir çounluu Türk
edebiyatnda tannm kimseler deillerdir. Bu insanlar, Rus zulmünden
“Ak Topraklar” dedikleri Osmanl’ya snp gönülleri Krm’da kalan
vatanseverlerdir. Bu yüzden olacak ki, mecmuann sayfalarnda ülke
özlemi, süreklilii arz eder.
Mecmuann yaynland yllarda Rusya’da büyük bir siyasi deiiklik
olmu, Bolevik ihtilali ile otorite boluu domutur. Bu kark
durumdan Krmllar da istifade etmek ciheti ile bamszlklarn ilan
etmilerdir. Krm’da olan bu gelimeler her zaman stanbul’da takip
edilmi, özellikle Krm Mecmuas’nda ilenmitir. Krmllar Cemiyeti 2
numaral mecmuann 40. sayfasnda istiklal dolaysyla Osmanl devletine
teekkür ilan vermektedir. Yine ayn saynn 21. sayfasnda Krm’daki
millî kurultayn toplanmas ve ilân- devlet ile ilgili yaz vardr. Bu ekilde
mecmuann bütün saylarnda Krm ile ilgili scak haberler mevcuttur.
Ruslarn aman vermez bask ve zulümlerinden “Ak Topraklar”a göç
eden Krmllar, ilk zamanlar her ne kadar muhacir olarak yaasalar da
zamanla bulunduklar yere ayak uydurarak yerleik halkn imtiyazlarna
sahip olmaya balamlardr.3 Hatta cemiyetler kurup Osmanl siyasi
kadrolarnda bile bulunduklar görülür.
Mecmuada isimsiz olarak yazlan bir makalede “Krmllar Cemiyet-i
Hayriyyesi” tantlarak faaliyetleri, mütevelli heyeti, üyeleri, varidât ve
ülküleri hakknda ayrntl bilgiler vardr.
“Cemiyet-i hayriyye arz olunduu vecihle mühim bir vaziyetin sevkiyle meydana
gelmitir. Rusya Türk Tatarlarn acilen memâlik-i Osmâniyyede tantmaa
çalmak ve onlarn menâfîne hizmet etmek icab ediyordu...”4
Krmllar Cemiyeti deiik etkinliklerle amaçlarn maddi ve manevi
planda etkin bir ekilde sürdürmülerdir. 16 Mays 1334 (1919) Pazartesi
günü ehzadeba ark Tiyatrosu’nda cemiyetin kadn kollarnn
düzenlemi olduu “Krm Yararna Müsamere” buna yalnzca bir
örnektir. Mecmuann ikinci saysnn arka kapanda bu müsamare ile
ilgili ilan vardr. Ayrca Krml olup da istidatl olan örencilerin
Avrupa’ya eitim için gönderilmesi konusunda da Krmllar Cemiyeti ve
Krm mecmuas aktif rol oynamtr. Mecmuann 10 numaral saysnn
200. sayfasnda “Macaristan’a Talebe ’zâm” balkl ilânnda söz konusu
ülkeye gönderilecek örenci adedi, bran ve gönderme artlar ile ilgili
yaz bulunmaktadr. Takip edilen saylarda da artlara uygun örenci
3

Osmanl devleti ve özellikle padiah, imalden gelen muhacirlere özel meskenler ihdas
edip ayrca maaa da balatmak suretiyle bu göçmenlere kucak açmtr.
4 mzasz, “Krmllar Cemiyet-i Hayriyesi”, nr. 8, s. 143-144
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isimleri ilân edilir. Daha sonra da bu örencilerin gidilecek yere vâsl
olduklar haberi verilir. 13 numaral mecmuann 242-244. sayfalarnda
Seyid Celil emî’nin “Avrupa’ya Talebe Göndermek” adl bu konuyla
ilgili makalesi vardr. Bu ve buna benzer yaz ve ilanlarla Krm
mecmuas, Avrupa’ya talebe göndermenin yarar ve gerekliliine sk sk
iaret eder. Gönderilecek talebelerde aranlan birinci art ise Krml
olmasdr.
Bu tarihlerde stanbul’da Krm ile ilgili bir baka cemiyet, “Tatar
Cemiyet-i Hayriyesi” dir. Bu cemiyet de aslnda Krmllar Cemiyeti ile
ayn amaç için kurulmutur, ancak iki cemiyet arasnda souk rüzgarlarn
estii Krm Mecmuas’nn 10 numaral saysnda görülür. 10 numaral
mecmuann 199-200. sayfasnda imzasz olarak yazlm olan “Tatar
Cemiyet-i Hayriyyesi ve Tevzî-i Hakîkat” adl yazda bu konu görülür.
Fakat 16 numaral mecmuann 396. sayfasndaki “rtihal” balkl ilanda
Tatar Cemiyet-i Hayriyesi riyasetinde bulunan ve Eskiehir Çiftçi Bankas
müdürü olan Abdurrahman Bey’in ölümü ile ilgili taziye ve iyi niyet yazs
yaynlanr.
Krm Mecmuas için smail Gaspral çok önemli bir abide
ahsiyettir. Mecmuada ona iltifatlarn ötesinde, onun açt yoldan
gidilmesi için “Dilde, fikirde, ite birlik” iarnn yüceltilmesi bir gurur
kaynadr. Mecmuann yazarlarndan olan Abdülhamid âmil’in hâtrat
yazsnda, faaliyetinin 25. yl sebebi ile 1907 Mays sonlarnda
Bahçesaray’da düzenlenmi olan mehur enlikte smâil Gaspral’nn u
sözlerine yer verilir.
“Evladm, sevgili çocuklarm, siz bu gün çok küçüksünüz fakat istikbalde
hepiniz büyük adam olacaksnz. Ben bu gün sizi parlak bir istikbal aacnn yeni
açm goncalar telakki ediyorum. Evlatlarm, çalnz, okuyunuz, tembel olmaynz,
asla tembel olmaynz.” 5
Krm Mecmuas, dil açsndan devrinde çkan veya kendisinden
sonra çkacak olan bütün mecmualara örneklik tekil edebilecek
ekildedir. smail Gaspral’nn dil hassasiyeti bu mecmuada da kendisini
göstermektedir. Öyle ki bu mecmua günümüzde lügat açlmadan
anlalabilecek bir stanbul Türkçe’siyle yazlmtr denilebilir. Zaman
zaman Krm Türkçe’si azyla özellikle manzumeler yazlmsa da bu
iirlerin alt ksmnda stanbul Türkçesi lügatçesi bulunmaktadr. Her ne
kadar bu tip yazlarn altnda lügatçe bulunsa da bir bakma bu durum,
mecmuann çok önemsedii “dil birlii” konusunda kendi kendisiyle
çelimektedir de denilebilir. Fakat bu durum, uzun yllar esaret altnda
kalm bir milletin çocuklarnn, mahalli dillerine olan özlemi eklinde de
düünülebilir. Mecmuada Krm’n halk edebiyatna ait parçalarn
genellikle mahalli azla yazld görülmektedir. Krm Giray Han

5

Krm Mecmuas, nr. 1, 3 May. 1918, sh. 7
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zamannda yaam olan air Edib Efendi’nin sefaretnamesinden
aldmz küçük bir parça bu konuyu ispata kafi olacaktr6.
...
Ya boyar zur Bayar hediyesi krklama
Krk aygr krk tana cümlesi hep saylama
...
Krm Mecmuas’nn üzerinde en fazla durduu konu, dank halde
bulunan Türk boylarnn birletirilmesi meselesidir. Rait Uakî
Çorabatr’n 14 numaral mecmuann 270-272. sayfasndaki “Gazete”
balkl makalesinde bu konu tartlr. Birlikte düünmek ve yaamak için
iletiim araçlarn konu alan bu yazda stanbul’daki Osmanl gazetelerinin
dilinin ar olmasndan kaynaklanan problemler dile getirilir. Bu yazda,
millet olmann en önemli artlarndan birinin ortak bir az olduu srarla
vurgulanarak Gaspral’nn “Tercüman”nn herkese örnek olmas
gerektii söylenir. Bu konu, Safveti Kemal’in 2 numaral mecmuann 2728. sayfalarndaki “Türklük-Tatarlk” makalesi ile baka bir alanda ele
alnmaktadr. Burada yazar, Anadolu Türklüünün kendilerine “Tatar”
diye alay etmesinden yaknarak aslnda kendilerinin de Anadolu’daki
Türkler kadar Türk olduklarn söyler:
“Türk ile Tatar’n örfen ve tarihen bir millet efradndan olduklarn ve kan ve
can kardei bulunduklarn bilemeyecek ve bu hakikati idrak edemeyecek kadar
safderun ve sadedi olanlar bundan sonra olsun tashih-i zihn ve fikr ederlerse
korkmasnlar ki yine netice Türk ile Tatar’n ve sonra yava yava bütün dünyada
mevcud dini bir, dili bir fakat söylenileri baka cemiyetlerin bir vahdet-i milliye ile
birleip kucaklamalar olacaktr.”7
Yukardaki parçadan da anlalaca gibi Tatar kelimesi her ne kadar
Türk de olsa, yine de bilinen Türklerden farkll arz ediyor. u da
söylenebilir ki, en bata Krm Türkleri olmak üzere, dier Türk boylar
da “Tatar” kelimesini kabul etmi, benimsemilerdir. Oysa ki “Tatar”
kelimesinin asl manas farkldr. Bu isim aslnda tamamen farkl bir
millete –Moollara- aitken; Ruslar tarafndan Krml Türklere
atfedilmitir. Moollarn Anadolu’yu kasp kavuran mehur istilas
zamannda yaam olan Yunus Emre’nin Divan’ incelendiinde “Tatar”
kelimesinin Moollar için kullanld görülür. Aslnda Türk topluluklar
arasndaki buna benzer kavram kargaas, bu gün de aktüalitesini koruyan
bir problemdir. Bu konu ile ilgili Nadir Devlet’in tespitini alyoruz;
“Bir Özbek, Kazak, Tatar veya Azeri “Ben Türk deilim” dedii zaman
Türkiye Türkü olmadn belirterek millet-soy ayrmn yapmak ister. Yâni milleti
olarak kendi boyunu görür, Türk olarak ise Anadolu’daki rkdalarn kabul eder.
Fakat ayn Özbek, Kazak, Tatar veya Azeri bu boylar (milletler veya halklar)
6
7

Krm Mecmuas, c. 1, nr. 1, s. 19
Krm Mecmuas, c. 1, nr. 2, s. 27
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arasndaki akrabalk meselesi sorulduunda, Türkiye Türkü ile kendi arasndaki
akrabal, soydal kabul edecektir. Ksacas “Türk” ad Türkiye’de hem millet
hem soy ad olarak kullanlrken, Türkiye’nin dnda bu ad ancak Türkiye’dekilere
has bir millet ad olarak kabul edilir.”8
“Tatarlk” ile ilgili olarak Krm Mecmuas’nn 13. saysnn 234-237.
sayfalarnda A (yn) Aziz’in “Türklük mü Tatarlk m” balkl önemli bir
makalesi vardr. Bu makalede Tatar isminin Krml Türklere ne zaman,
ne amaçla ve kimler tarafndan verildii ayrntl olarak anlatlmaktadr.
1917’deki Bolevik ihtilalinin ardndan Kuzey Türkleri arasnda
çkan genel bamszlk-mahalli bamszlk tartmalarnn ardndan genel
bamszl savunan Sultan Galiyev’in yalnz kald bilinmektedir. Bu
noktada Krm Mecmuas’nn Galiyev’in fikrine yakn olduu söylenebilir.
Krm Mecmuas için kesin bir kurtulu ve terakki, ancak Türk boylarnn
birlemesi yoluyla olacaktr.
Bütün bunlarn yannda Krm Mecmuas’n yalnzca ictimai
meseleler etrafnda düünmek mecmuaya hakszlk olacaktr. Mecmua,
elbette youn bir ekilde devrinin kamuoyunu yanstmtr, ama ayn
zamanda dier konulara da önem vermitir. Kadnlktan iktisadi
yaantya, corafi bilgilerden halk edebiyat ürünlerine, Rus inklabndan,
Osmanl ve Krm tarihi ile ilgili bilgilere, komu ülkeler ile ilgili
bilgilerden Krm’daki düün adetlerine, dier Türk boylar ile ilgili
edebiyat ve tarihe kadar ksaca Krm ve yaama dair pek çok ey, Krm
Mecmuas’nn sayfalar arasnda bulunmaktadr.
Zamanndaki dier pek çok mecmualar gibi belli bir konu ile
snrlayamayacamz Krm Mecmuas’nn çok zengin bir malzemeye
sahip olduunu söylememiz de zordur.
Son olarak, Krm Mecmuas’ndan mecmuann genel görüü için
geçerli olduunu düündüümüz Ömer Seyfettin’in bir yazsn alyoruz;

çtimâiyyât
Büyük Türklüü Parçalayan Kimlerdir?
Eskiden Türk milletini parçalayan iki kuvvet vard:
1-Rus pençesi
1-Millî gaflet
Birinci kuvvet artk krld. Fakat ikinci kuvvet hala duruyor. Bu kuvvete
kar uramak bu gün bütün milliyetini idrak etmi Türkler için bir farzdr.
Türk âlimleri, Türk edipleri, Türk âirleri, Türk sanatkarlar bu gaflet
kuvvetine birlemeli, onu öldürmeli...

8

Doç. Dr. Nâdir Devlet, S. S. C. B.’ deki Türkler Arlkl Çada Türk Dünyas, Marmara
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yaynlar, st. 1989, s. 2-3
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Fakat hücumdan evvel dümann vaziyetini anlamak lâzmdr. Türklüü
parçalamak isteyen bu “gaflet kuvveti” nedir? Nereden çkm, nereden gelmitir?
Bunu anlamalyz. Hakikatini anlamak için baz malumat ister:
Millet nedir?
Bu gün bütün dünya “dini bir, dili bir olan” cemiyete “millet” der. Dinleriyle
lisanlar bir olan cemiyet bir tek millet demektir.
Mesela Almanlar, ngilizler, Franszlar, talyanlar, ilh... Birer millettir.
Dinleri bir, (mezhepleri deil) dilleri birdir. Misal gibi Almanlar alalm. Bütün
Almanlarn edebiyatlar, harslar birdir. “Hars- culture” bir milletin dîni, bedii
ahlâk duygularnn mecmuuna derler. Fakat bütün Almanlarn dilleri harfi harfine
bir deildir. imal, cenub, garb, ark Almanlarnn dilleri arasnda bir lehçe, fark
vardr. Her ktann ayr bir îvesi vardr. Ama bütün Almanlarn “ilim ve edebiyat”
lîsanlar birdir. Harsn lîsân birdir. Ruhlarn lîsân birdir. Franszlarn da öyle...
Gaskat, Norman, Fransî, Konte ve ilh... “Lehçe” vardr. Fakat edebî, ilmî lisanlar
birdir.
Dinleriyle dilleri bir olan Türkler de bir millettir. Türk milletinin dini
slam’dr, dili Türkçe’dir. Fakat her millet lîsân gibi Türkçe’nin de muhtelif
“lehçe”leri, muhtelif, “îve”leri vardr. Gafiller bu lehçe farklarn ayr ayr diller
sanp ulu bir milleti parça parça etmeye kalkarlar.
Türk, Tatar, Mier, Tiyetr, Bakrd, Kazak ve ilh... gibi en aa krk elli
parçaya ayrrlar. Türklere “lehçe” farklarn “lisan fark” zannettiren bu Rus
siyasetidir. Ruslar büyük bir milletin harsça birlemesini istemiyorlard. imal
Türklerine:
-Siz Tatarsnz!
Diyorlard.
Halbuki “Tatar” lîsân Türkçe’den tamamyla ayrdr. “Tatar” Türk’ten
baka bir kavimdir ki henüz bakiyesine Kafkasya’da rast geliriz. “Çeçen’ler,
Lezki’ler vesâire gibi...”
imal Türkleri katiyen Tatar deillerdir. Tatarlk Ruslarn iftirasdr. Bir
siyasetidir. stanbullular, Anadolulular ne kadar Türk’se Buharallar,
Semerkantllar, Türkistanllar, Kakarllar, Kafkasyallar ne kadar Türk’se imal
Türkleri de o kadar Türk’tür!
Osmanl imparatorluu içinde yaayan Türkler bir vakitler “millî gaflet”
neticesi olarak “devlet”i “millet” tanyorlard. Halbuki “devlet” baka “millet” yine
baka bir eydir.
Devlet: siyâsî bir cemiyettir.
Millet: harsî, yâni dînî, lisânî, ahlâkî bir cemiyettir!
Daha uyanmadan biz de devletimize kendimizin ismini veriyor, “Osmanl”
diye dier Türklerden ayryorduk. Sonra gördük ki devlet millet demek deildir.
Devlet ismi millet ismi olmaz. Nitekim Belçika, sviçre Franszlar Fransa
Franszlar gibi Fransz’dr. Ayrca bir Belçika milleti, bir sviçre milleti yoktur.
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Belçika, sviçre devletleri vardr ve fakat ayr ayr milletleri yoktur. Belçika’daki
Franszlar, sviçre’deki Fransz hep Franszdr.
Hakikat bizde de böyle:
Bir Osmanl devleti var. Bu devletin fertleri olan Anadolulular, stanbullular
halis Türklerdir. Osmanl devletindeki Türkler aralarndaki “lehçe” fark için
birbirlerini yabanc saymazlar. Anadolu’nun her vilayetinde ayr bir lehçe, ayr bir
îve vardr. Ama kimse “Kastamonu Milleti, Konya Milleti, Erzurum Milleti,
stanbul Milleti” demez. Hepsinin ilmî, edebî lîsân birdir. Devlet içinde nasl böyle
bir birlik varsa dnda da vardr.
Türklerin muhtelif ülkeleri, muhtelif devletleri olabilir. Fakat lîsanlar, dinleri,
milliyetleri birdir.
“Turan” bir devlet deil, harsî, millî bir vatandr.Türklerin oturduu, ekseriyet
tekil ettii yerler hep Turandr. Siyâsî hudutlar büyük Turan parçalayamaz.
Bu hakikatleri birkaç sene evvel biz gezerken karmza birtakm gafiller
çkyorlar, Osmanlln Türklükten ayr bir millet olduunu ortaya sürüyorlard.
Artk bu gün Türkiye’de böyle gafiller kalmamtr. Herkes milletini, milliyetini
tanmtr. smâil Bey merhumun “dudu kuu lîsân” dedii eski Arapça, Acemce
terkipli edebiyat lisânn da braktk. Bu gün yeni yetien genç âirler, edipler
konutuumuz tabii Türkçe ile yazyorlar. Dillerinde millî Türk sarfndan baka
hiçbir lîsânn kâidelerini kullanmyorlar. Dârülfünûnumuz millî lisâna taraftardr.
“Dilde, fikirde, ite birlik” iâryla bütün Türk milletinin birlemesine çalan
smâil Gasprinski Efendi de vaktiyle Turan’da anlalamamt. imal Türkleri
“Nur” gazetesiyle “Biz Tatarz!” diye bu büyük adama itiraz ediyorlar, onun millî
hakikatini idrak edemiyorlard. Zaman geçti. Hakikat ilerledi, bu hakikati tutmak
isteyen el krld. imdi bütün Türkler bunu bilmelidir:
1- Dünyada (dini, dili bir) büyük bir Türk milleti vardr.
2- Ayr ayr (Türk devletleri) olabilir. Krm, Kafkasya, Buhara, Türkistan ve
ilh... Fakat ayr ayr Türk milletleri olamaz!
3- Ayr ayr (Türk lehçeleri) olabilir. Kastamonu, Erzurum, Azerbaycan,
Bakü, kazan, Hokand, Kagar ve ilh... lehçeleri gibi! Fakat ayr ayr Türkçe
olamaz. Umumi Türkçe birdir. O da en büyük Türklük merkezinin, hakann,
halifenin oturduu, Türk dârülfünûnunun bulunduu yerin lîsândr! Yani (stanbul
Türkçesidir!)
Büyük smâil Bey Tercüman bu umumi lisanla yazyordu.
Bu gün Türk milletinin bir mefkuresi vardr. O da: “harsça, yani lisanca
birlemektir.” Ayr ayr Türk devletleri olsun. Bunun zarar yok. Fakat ayr ayr
lisanlar bizi mahveder.
Ulu bir milleti yine dümanlara esir yapar. Medeniyet kafilesine insan gibi
karamayz. Terakki edemeyiz. Kuvvetlenemeyiz!
“Lisanca birlemek” gazeteler, kitaplar vastasyla olur. Her Türk stanbul
Türkçesi’yle yazmay bir “hamiyyet” bilmelidir. Turann bütün gazeteleri smâil Bey
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merhumun Tercüman’ gibi bir lisan kullanmal, mahallî lehçeleri uruna
milletimizin müterek lîsânn soldurmamaldr!
Lîsânî ve harsî Türk birlii için imdilik yaplacak unlardr:
1- Gazeteleri, kitaplar stanbul Türkçesi’yle çkarmak, Krm “Tercüman”
gazetesinin lîsânn her tarafa ner etmek!
2- Türklerin Tatar olmadn ve Tatarlarn imal Türkleri falan olmayp
baka bir kavim olduunu ilimle ispat etmek. Eski Rus propagandasn iflas
ettirmek.
3- Turan’n her tarafndan, her vasta ile stanbul’a gelmek. stanbul
milliyetperverliiyle temasta bulunmak.
4- Zenginlerin çocuklarn tahsil için stanbul’a göndermeleri.
5- stanbul’un millî gazeteleriyle, millî neriyâtyla, gayri millî ve muzr
gazetelerini, milliyete muzr kitaplarn ayrt etmek. (Çünkü stanbul’da hala
Arapça, Acemce terkipli ve millî lîsâna taban tabana zt bir ifade kullanan küçük
bir hizb vardr. Bunlarn Türklüün harsen birlemesine alenen itiraz etmezlerse de,
konuulan tabii Türkçe’ye muhalif neriyatlar bu emelde olduklarn ispata kafidir.
Bunlarn mânâsz ve gayri vârid bir “devlet” asabiyetle “millet” mefkûresine kindar
olan bir takm gafillerdir. Parlayan hakikat günei bir gün üphesiz onlar da
uyandracaktr!)
Türklerin lisanca birlemesi, bütün Turan’n birlemesi demektir. Krm’n
büyük evlâd smâil Bey son nefesine kadar bu âlî mefkûreyi hakikat haline
getirmeye çalt. Hatta biz Osmanl Türklerini bile uyandrmaya urayordu.
Turan halk onun sözlerini dinlemedii için ne kadar geri kald. Bu gün tali bize
yardm etti. Rus devi öldü. Allah bize hürriyet nimetini verdi. imdi bunlardan
istifade ederek eski hatalarmz düzeltelim. “Dilde, fikirde, ite birlik!” bayra
altnda yürüyelim. Büyük Türklüü parçalayan “gaflet” karanln aydnlatalm.
Biz Türklerin (Dilde, fikirde, ite) birletii zaman büyük smâil Bey’in
büyük rûhu kim bilir ne kadar âd olacaktr!9
stanbul, 30 Nisan 1918

9

Ömer Seyfeddin, Krm Mecmuas, c. 1, nr. 1, (3 Mays 1334 (1918)), s. 3-5
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Abstract
It is needed to be examined the magazines which were published in past
times for the studies of history of literature and policy. That article focuses on
the Krm Mecmuas published in 1917. The Krm Mecmuas starts its
publication on March 3, 1334 (1918) in stanbul and it continues till the
date of May 15, 1335 (1919); it has 23 volumes. The Krm Mecmuas is a
review published in stanbul with the aim of uniting the Turks by the people
who carry a great love for their former motherland, Krm. It is a society
publication. “The Krmllar Cemiyeti” (The Society of Krm People) in
stanbul purposed to transcribe the history, the place, the people, the culture of
Krm to hold it on the agenda. So the main theme used in the review is based
on the love for motherland. The Krm Mecmuas has the quality to be a guide
for the past and post reviews in the aspect of proficiency of using language.
Here, smail Gaspral’s talent to use language effectively can also be seen
easily in that review. And the most common topic examined in that review is
to unite the Turkish societies which are scattered.
Key Words: Review, with Ottoman language, Krm, 1917, The
society of Krm People, Tatar, smail Gaspral
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