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rindeki bütün zarif kiremitler dökülmüştür. Fakat uzun 
duvarlar ile murabbau’ş-şekl binanın arka duyarındakiler 
elân sağlamdırlar. Bu kiremitlerin (çini) mavi ve yeşil 
renkleri Semerkant’ta Timur Han'ın türbesinde görülen

leri hatırlatır. Ahmed-i Yesevî Camii, Hüdayar Han tara
fından inşa edilmiş olan kerpiç kale ile bitişik bulunur. 
Bu eski sanat âbideleri güzellikleri ile seyircileri cezb 
eder ve eskilikleriyle derin düşüncelere sevk eder. Fakat 
bunların etrafındaki evler ufak kulübelerden başka birşey 

değildir.

Türkistan kasabasından Taşkent’e doğru tekrar yü
rüyoruz. Çimkent’i geçtik ve nihayet Orenburg’tan şarka 
doğru 1300 mil kat ettikten sonra Taşkent şehrine girdik. 
Fakat bu harap ve halkın atalet ve cehaletiyle insana de
rin bir hüzün veren şehirden hemen çıkalım, Orta As
ya’nın vâsi bozkırlarına dalalım, oradaki saf ve temiz Türk 
oğullarını arayalım.

İşte önümüzde Pişkent yahut Beşkent denilen kasa

ba! Burasını kolayca geçemeyeceğiz. Burası bir Türk kah
ramanının, Türk milliyetperverinin vatanıdır. 1865 sene-i 
milâdiyesinde bütün Kaşgar kıt’asını fetheden meşhur 
Emir Yakub Bey bu kasabacıkta takriben 1828 senesinde 
doğmuştur. Yakub Bey AvrupalIların da tasdik ettiği veç
hile Ona Asya’da da vakit vakit zuhur ederek tarih-i âle
min istikametini değiştirmek istidadı gösteren şahsiyet
lerden biridir. Bugün tarihte yer tutmuş bir hükümdar
dır. Ona Asya’da elân “Bedevlet” yani talihli diye meşhur 
olan bu zatın menakib-i şecaatkârânesi en ücra Kırgız 
yurtlarında, ıssız dağlar eteğine kurulmuş Kırgız avulla- 
rında söylenir, tegannî olunur. Yakub Bey 1877 senesin
de Korla’da kati olunduktan sonra Şarkî Türkistan büyük 
bir anarşi ve istilâ felâketine düçar olmuştur. Yakub Be
yin oğlu Hakkulu Bey de o zaman Çinlilerle harp etmek
te olan pederinin ordusuyla Kaşgar üzerine yürümüş ve 
orada şehit olmuştu.

Hakkulu Beyin kendi kardeşi Beykulu tarafından kat
ledildiği de rivayet olunur. Beykulu denilen ve bu kor
kunç şüphe alanda kalmış bulunan adam pederiyle kar
deşinin şehadetinden sonra RusyalIların maaşına iftika- 
ren ve oldukça emlâke mâlik bulunduğu hâlde bu Piş
kent kasabasında sekiz oğluyla muhat yaşamış, Kaşgar’a 
tekrar mâlik olabilmek ümidiyle akîm bir intizar havatı 
geçirmişti.

Altmış, yetmiş bin nüfusu hâvi ve müteaddid medre

selerinde beş bin kadar talebe bulunan Kokent şehrin

den geçerken buradaki Rus idare sistemine ilâveten mev

cut olan yerli idare teşkilâtını şöylece görmek faydadan 

hâli değildir. Şehrin belediye reisi yahut “burgmaster” 
makamında olan zata “görbaşı” tesmiye olunurdu. Bu

nun maiyetinde dört “aksakal” vardır. Bu aksakallardan 

her biri bir büyük mahalle (kata mahalle)’nin idaresine 

bakarlardı. Bunların maiyetinde de doksan altı “alıkbaşı” 

vardı ki, bunlardan her biri de bir “kişkintay mahalle” ya

ni küçük mahalleye memur idiler.

Boz Türklerinin Tacik nâmı altında sekenesini istih
kar ettikleri bu şehri bıraktıktan sonra büyücek bir kışlak 

yani kış köyü olan Urgancı’yı, Kurumsaray köyünü geç
tikten ve Türlü Korgan’da Kazan çayını atladıktan sonra 

Namengan kasabacığına geliyoruz. Seyyid Kuli Bey, Hoca 
İşan, Serdabi medreselerini görmeye ihtiyaç hissetmeksi- 

zin buradan Narin ve Karaderya sularına yetişiyor, Na- 

rin’in sol sahilindeki Balıkçı ismindeki köyden Sirderya 
üzerindeki Minbulakt1) köyüne vardık. Buradan biraz yu

karıda Sirderya, Müslüman Göl isminde hâsıl eder. On

dan da Sarısu isminde diğer bir kol ayrılır. Buralarda 

manzara hâlâ ıssızlık arz eder. Fakat ara sıra bir iki koyun 

sürüsüne tesadüf edilir. Biraz daha gayret; işte Fergana 
vilâyetinin merkezi olan Margelan’dayız.

(1) Bulak, pınar demektir. Bulunan, hiç yoktan tesadüf edilen su.

Şarkî Türkistan ve Garbi Türkistan Arası

Şarkî Türkistan ile Garbî Türkistan arasında kürre-i 
arzın sathı -güya mehib bir darbe-i dahilî ile- yukarı doğ
ru atılmış ve gayet yüksek bir yayla veyahut muazzam 
dağlar silsileleri düğümünü teşkil etmiştir, işte bu küme
den, bu meşhur yayladan cihanın en yüksek dağlarından 
bazıları ayrılıp uzanır. Meselâ şarka doğru Keven-lun dağ
ları, cenub-ı şarkîye doğru Himalaya dağları ve bu ikisinin 

arasında Tibet’e doğru uzanan Karakurum silsilesi, yine 
bu yüksek mıntıkadan Tiyan-şan dağları şimâl-i şarkîye, 

Hindikuş silsilesi mukabil tarafa (cenub-ı garbîye) doğru 

uzanır.

İşte bu yüksek mıntıkayı bazı ulemâ nev’-i beşerin 

beşiği, ilk vatanı addediyorlar. Uzak ve müphem bir dev

re ait olan bir rivayet İncil’de de zikrolunan dört mukad
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des cennet nehrinin bu noktadan nebeân ettiğini söylü

yor... Yukarı Asya halkı bu Pamir yaylasını elân “dünyanın 
tavanı yahut damı” unvanıyla muhterem tutuyorlar.

Elli sene evvelisine kadar Pamir Kokend hanlarının 
arazisi dahilinde idi. Fakat Hüdayar Han hem memleket
ten hem tacından Ruslar tarafından mahrum edilince Pa- 

mir de sahipsiz kaldı. Ruslar evvelâ gayr-ı meskûn olan 
bu mıntıkaya ehemmiyet vermemişlerdi. Bu hâl civar hü
kümetlere fırsat verdi. Afganlılar Bedehşan ile Şoğnan’ı 
işgal ile Roşan ve Vahan üzerine yürüdüler ve bu son 
mıntıkaya Penç nehri boyunca kuvvetli hudut mevaki-i 
müstahkemesi tesis ettiler. Çinliler şark cihetinde hudut 
nevâhîsini zabt ettiler. İngilizler de Çiteral ile Fancut’ta 

yerleştiler. Ruslar bu ileri hareketini görünce 1891 sene
sinde Miralay Yonof kumandasında bin kazaktan mürek
kep bir kuvvet göndererek Pamir’i geçip Hindikuş’a da
yandılar. Brokil geçidinde Afgan ileri karakollarıyla tema
sa gelip Pamir istihkâmını inşa ettiler. İngilizlerle Ruslar 

arasında bir zaman uzayıp giden Pamir meselesinin esası 

işte bu idi.

-Sonu Var-

Ali Rıza Seyfi

-------------------------- *--------------------------

LİSANLARININ İNKİŞAF VE TEKÂMÜLÜNDE 

AKADEMİLERİN ROLÜ

Hayat-ı beşeriyede her şey gibi lisanlar da tekâmül ve 
inkişafları için mütemeddin-i beşeriyetin şuurlu müdaha
lesine muhtaçtır.

Hadd-i zatında lisan şuursuz bir icatçılık mahsûlü
dür. Dillerin zuhuru insanların cibilliyetinde mebzulen 

mevcut olan icat dehâsının en büyük, en harikalı bir te
zahürüdür.

Her lisan için bu şuursuz teşekkül devrinden sonra 
şuur tesiri altında inkişaf devri geliyor. Bütün cihanî bü
yük lisanlar bu iki tekâmül devresi [ni] geçirmiştir. Hiçbir 
lisan son devre-i tekâmülden geçmedikçe büyük medenî 
lisan olmak liyakatini kesbetmemiştir. Her lisan inkişaf-ı 

tabiîsinin malûm derecesine vusûlden sonra tekâmülü, 

tevessü ve muhafazası için şuurlu bir murakabeye muh
taçtır. Ancak şuur-ı tesiri altında inkişaf devri geçirmiş dil
ler büyük lisanlar sırasına geçmiştir. Dünyada birçok li

sanlar zuhur edip birkaç asır istimal olunduktan sonra 
beşeriyet hatırasından unutulup gitmiş olduğu fennen 

müsbettir. Bütün mahfuz lisanlar, medenî milletlerin şu
urla yapılan tedbirleri sayesinde mümkün olmuştur. Eski 

Yunan ve eski Roma halklarıyla muasır Afrika’da ve Avru
pa’da birçok lisan mevcuttu. Hâlbuki hiçbiri Yunan ve Lâ
tin lisanlarının vâsıl olduğu inkişaf derecesine erişmeden 
öldüler, kayboldular. Çünkü bu lisanlar ikinci devre-i in
kişafı yaşamışlardı. Bu ölmüş, kaybolmuş lisanlar zabt ve 
tedvîn olunmamış lisanlar idi. Medenî devlet sahibi mil

letlerde her asırda lisan, zabt ve tedvîn edilmiştir, tanzim 
ve tespit olunmuştur ve hatta denilebilir ki, lisanlarını 
tedvîn ve ıslâha verdikleri ehemmiyet milletlerin mede

niyet seviyesinin mizanıdır.

Tarihte malûm bütün büyük milletlerde İlmî, edebî, 
medenî lisan âlim şahsiyetlerin ve mütehassıs zevattan 
mürekkep müesseselerin şuurlu mesaîsi sayesinde vücu

da gelmiştir.

Lisanımızı tedvîn ve ıslâh işini gayr-ı kabil bir teşeb
büs gibi telâkki eden dairelerde bir cümlenin çok defa 
tekrar edildiğini işittim. “Lisan sun’î yapılmaz.” diyorlar. 
Bundan maksat lisanın anâsır-ı evveliyesi ise bu hakikat
tir. Lisan icad-ı gayr-ı şuurî mahsûlüdür. Fakat vücuda ge
len bir lisan daima şuurlu bir sa’y sayesinde neşv ü nemâ 
bulur, yükselir, intizam ve mazbutiyet kesbeder. Lisanın 
anâsır-ı evveliyesi sun’î yapılmaz, fakat lisanlar daima mu
tedil, şuurî vasıtalarla terakkî ettirilir. Aksini ancak tekâ
mül-! elsine kanunlarından ve büyük milletlerin lisan-ı ta
rihlerinden habersiz olanlar ve Türklük için felâket men- 
baı olan son asırlardaki saltanat devrinin mahsûlü, sun’î 
edebiyatın sun’î zevkine meftun zevat iddia edebilir.

Lisan, tabiî sûrette doğar. İptidaî bir cemiyet-i beşe- 

riyenin mahdut lisan ihtiyaçlarını temin edecek dereceye 
erişir. Fakat bir lisanı müterakkî ve mütemeddin bir ce

miyetin vasıta-i münasebeti yapmak için cehd, sa’y, şuur 
ve irade sarf etmek lâzımdır. Diğer tabirle medenî lisan 
yapmak için bu lisanı işlemek lâzımdır. Bütün medenî 
milletlerin tarihi buna şahittir. Herhangi medenî milletin 
tarihi tetkik edilirse görülecektir ki, bu gibi milletlerin 

her biri lisanlarını tedvîn ve ıslâh devrini geçirmişlerdir.
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Lâtin lisanında ilmi, medenî ıstılâhlar, Yunan lisanın

dan ilham alınarak ve şuurla yapılmıştır.

Arapların İlmî ve medenî lisanı dahi Yunan lisanının 
tesiri altında husûle gelmiştir. Arap lisanında bütün İlmî 
ve fennî, medenî ıstılâhlar Yunan funûnu tercümç ile 

muvazzaf âlimlerin yahut heyetlerin sa’y ve hizmetleri sa
yesinde mümkün olmuştur. Hulefâ-yı Abbasiye devrinde, 
bilhassa Me’mun zamanında Bağdat aynı zamanda Yunan 
ve Arap lisanını bilen İslâm ve Hristiyan ve Yahudi âlim

lerle dolu idi.ri)

Bu âlimler yirmi otuz sene içinde medenî, İlmî, fen

nî bir Arap dili meydana getirdiler. Arap âlimlerinin şuur
lu mesaîsi sayesinde bir bedevî kavim lisanından Yunan 
diline kıyas edilecek mükemmel bir lisan hâsıl oldu.

İptidaî aşk ve bedevî hayat tarifinden başka işe yara

mayan bir lisanı Arap lisan âlimleri Eflâtun ve Aristo’nun 
en derin, en ince fikirlerini ifade edecek bir lisan şekline 
koydular.C1 2 *)

(1) Hilâfet, Onun Zuhuru, Tedennisi ve Sükûtu, Moier, sayfa 495-531.

(2) A von Kremer Kukutg^hte des Onenıs untes den cholifeu vieune, 1877, toume Bl chaiptre K; Goldziher, Abhandlungen zur zur Arabfc 

hen Plılologie. Leıden 1786. ö

® Bu meseleve dair benim Yeni Kafkas,, mecmuasmda yazd^ makalelere müracaat, tavs.ye ederim. 19’uncu ve 20 nci numaralar, 1341.

(4) Menn meden, h™ hususun akmesaisine dair Yeni Kafkasvamn geçen seneki numaralarmda yazd.ğim '■Milletlerin intibahmda Es-

kı Edebiyatın Tesın serlevhaları makaleleri tavsiye ederim. 6

Rusların bundan iki yüz sene evvel medenî lisanları 
yoktu. Bugünkü lisanları Büyük Petro tarafından tesis 
edilen akademi sayesinde teşekkül etti (1724).

Almanların İlmî lisanı bundan iki yüz sene mukad
dem % 30 Fransızca sözlerden mürekkep bir lisan halita
sı idi. Bugünkü saf Alman köklerinden müteşekkil lisan, 
son asırlarda Alman âlimlerinin ve akademilerinin şuurlu 
mesaîsi sayesinde vücuda gelmiştir.

Bu lisanın ıslâh ve tasfiyesinde ilk esası da büyük Lut- 
her vaz etmişti. Luther’in Incil’i Alman lisanına tercüme 

etmesi Alman lisanının büyük bir lisan olarak tetevvücü- 
dür. Luther, Kitab-ı Mukaddes’i tercüme ile kanaat etme
di. Alman lisanının sarf ve nahvini zabt etmek hususunda 
ehemmiyet atfetti. Luther Almanya için büyük dinî refor- 
matör olduğu kadar da bir lisan müceddidi olmuştur. 
Uğurlu milletlerde dinciler de milliyetperver olmuştur.

İtalyan lisanının şekl-i hazırı alması âlimlerin, büyük 

muharrir[ler]in şuurlu hidemâtı sayesinde olmuştur.

Ufak Avrupa milletlerine gelince, temeddün yoluna 

girmiş bütün Avrupa milletlerinde bu babda aynı hâli 
müşahede ediyoruz. Her birinde şuurlu bir lisan “yapma” 

devri olmuştur.

Harb-i Umûmîden sonra istiklâl ve mevcudiyet-i siya- 
siyelerini kazanan milletlerden Çeklerin lisan-ı teceddü
dü lisanları ıslâh edilemeyen milletler için şâyân-ı tetkik 
ve ibrettir. Bundan seksen sene evvel Çeklerin medenî 
bir lisanı yoktu. Halk edebiyatını unutmuşlardı. Milletin 
münevverleri Almanca konuşurlardı Çek edebî lisanı 

unutulmaya başlamış, büsbütün metruk olmak tehlikesi
ne maruz kalmıştı. O vakit Çek milleti arasından milletle
rin hayatında lisanın ehemmiyetini bihakkın hisseden 
büyük Çek milliyetperverleri çıktı ve lisanı kaybolmak 
tehlikesinden kurtardılar. 0)

Daha 16’ncı asırda Luther’den evvel Çek halkı Come- 

nius gibi bir dehâ çıkarmış ise de 17’nci asırda Çeklerin 
millî hareket ve intibahları Almanların tazyik ve takip

ler [i] yüzünden içinde büyük bir husûfa uğramıştı. Çek
ler gibi Harb-i Umûmîden sonra hürriyet ve istiklâlini is- 
tirdad eden milletlerden FinlandiyalIlar da medenî lisan
larını 19’uncu Asır’da şuurlu bir sa’y ve ietihad sayesinde 
vücuda getirdiler. Bugünkü medenî Fin lisanı isimleri 
malûm ve bütün Fin milleti tarafından hürmet edilen Se- 
nelman Lönnrot ve saire gibi zevatın mesaîsi sayesinde 
yapılmış bir lisandır. Finlandiya lisan yapmakta Finlerin 
akademi yerini tutan hususî cemiyetleri büyük rol oyna

mıştır. Finlandiya Rusya’nın bir vilâyeti addedildiğinden 
bir Fin akademisi nâmında müstakil bir müessese vücu
da getirmek imkânı yoktu/4 *)

Bu misallerden görüyoruz ki, her asırda ve bütün 
milletlerde medenî lisan şuurlu “işleme” sayesinde teşek
kül ve tekâmül ediyor. Medenî lisan vücuda getiren mil
letlerin tedvîn ve ıslâh-ı lisan tarihi tetkik edilirse bir ha
kikat nazar-ı dikkati celbeder.

Bu da bütün asırda lisan ıslâhatçılarının, medenî li
san icadına muvazzaf olanların bu mühim vazifeyi ifâ için 
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aynı umdelere istinad ve aynı esasları kabul etmiş olma
larıdır. Bu esaslar da bundan ibarettir:

1-Lisanın tarz-ı imlâsı tespit olunmaladır.

2-Muttarid bir imlâ vasıtasıyla lisanda mevcut kelime
ler zabt ve tespit olunmalıdır.

3-Lisanın kavaid-i nahviye ve sarfıyesi en mükemmel 
lehçeye tevfikan tayin olunmalıdır.

4-Bir lisanın lehçelerinin derece-i tekâmül ve inkişa
fını tayin için mutlaka bu lisanın bütün lehçelerini teftiş 
ve tetkik etmelidir.

5-Lehçelerin tetkikinde de yazma eserlerden ziyade 
halk edebiyatına dikkat etmelidir. Bunların cem ve tespi
tine fevkalâde ehemmiyet atfetmelidir.

6-Istılâhat-ı ilmiye ve medeniye, lisanın ruhuna ve 
kavâid-i nahviyeye tevfikan aynı lisanın kökünden çıkarı

larak yapılmalıdır.

Araplar, Ruslar, Almanlar, Çekler, Finler ve sair mil
letlerin hepsi biri diğerinin bu husustaki tarz-ı hareketini 
bilmeksizin şevki sürerinde lisanlarını zabt ve tedvin et
mekte ve ıstılâhat vücuda getirmekte aynı esaslara isti
nad etmişlerdir.

Milletlerin lisanını ıslâh ve tedvinde şahsî dehâların 
âmil oldukları şüphesizdir. Meselâ Arapların lisanını zabt 

için Cevherî’nin, Alman lisanının terakkisinde Luther’in, 
Çek lisanının inkişafında Comenius’un, Finlerde Snell- 
man, Yenort ve Nelman’ın mühim rolleri vardır. Fakat bir 
lisanın medenî lisanlar sırasına geçmesi daima lisanı ted
vin ve ıslâh için vücuda getirilen müesselerde şahsî dehâ
ların mahsûl-i mesaîlerini, İlmî heyetlerin teftiş ve tetki

kinden geçirmekle mümkün olmuştur. Tabir-i âherle li

sanın tedvin ve ıslâhında dehâ sahibi bir şahsın büyük 
hizmetleri görülür ve şahsî mesaînin mahsûlü bir resmi

yet kesbetmek için hükümetin bunu kabul etmesi ve mil
lete kabul ettirmesi lâzımdır. Bunun için de hükümetin 

murakabe ve himayesi altında lisan meselelerinde salâhi

yeti tasdik olunan müesseselerin de mevcut olması lâ
zımdır. Bu müesseseler de lisan akademileridir.

Son asırlarda medenî milletlerin lisanlarını ıslâh ve 
tedvîn teşebbüsleri birer lisan akademisi teşkiliyle başla

mıştır ve bunda ön ayak Fransa olmuş ve Avrupa’da ilk li
san ve edebiyat akademisini tesis etmiştir.

Fransa Akademisi’nin tarihinden mufassalan bahset
mek makalemizin mevzuu haricindedir. Maamafıh ilk de
fa lisan ıslâhıyla meşgul olan bu müesseseler hakkında 

bir iki noktaya temas etmek lâzımdır.

17’inci asırda Fransız lisanı büsbütün inkişaf ve tebel

lür etmiş bir lisan değildi. Fransız lisanının şekl-i hazırı 
kesbetmesi akademinin teşekkülünden sonra vukû bul
muştur. Bu da bir taraftan Corneille, Moliere, Racine gibi 
edebî dehâların âsârı, diğer taraftan bu edebiyatın inkişa

fı akademinin murakabe ve irşadı altında bulunması saye
sinde mümkün olmuştur. Fransa’da edebî lisanın tebel
lüründe lisan akademisinin tesiri gayr-ı kabil-i inkârdır. 
Nitekim İngiliz âlimlerinden Arnold, Fransız lisanının 

muttarid, sarih, nefis bir şekil almasında en büyük şeref 
ve Fransız Akademisi’ne râcidir, diyor/1) Bu bir hakikat

tir ve bütün mütahassıslar tarafından tasdik olunmuştur.

(1) Essay of the influence of academies, M. Arnold; G. Lanson, L’histoire de la litterature française.

Fransa Akademisi’nin müessisi olan Richelieu’dür. 
Büyük devlet adamı ekser teşebbüslerinde tecellî eden 
dehâsını akademinin tesisinde dahi göstermiştir. Richeli- 
eu’nün akademiyi resmen küşadına kadar edebiyat me
raklıları ve lisan âlimleri hususî sûrete toplanıyor ve lisa
nın tasfiyesine ait müzakerelerde bulunuyorlardı. Fakat 
bu hususî müzakerelerden millet ve memleket istifade 
edemiyordu. Bu müzakerelerden azamî istifadeyi temin 
için iki şey lâzımdı:

1-Bu hususî müzakerelerin muntazam bir mahiyet 
kesbetmesi ve meclislerin millet nazarında muteber ve 
salâhiyettar bir müessese olarak tanınması

2-Bunun için de Lisan ve Edebiyat Mütehassısları Ce- 
miyeti’nin hükümet tarafından resmen tasdik olunması 
ve hükümetin himayesi altında iş gören bir müessese ol
ması lâzımdı. Richelieu, dehâsının ilhamıyla bu lüzumu 
hissetti. Lisan ve edebiyat mütehassısları meclisten Fran
sız Akademisi unvanlı bir müessese yaptı (29 Kânûnısânî 
1635). Aynı sene zarfında akademinin nizâmnâmesi neş
rolundu.

Richelieu ve akademi azası akademinin tesisinden 
başlıca maksat Fransız lisanının tekâmülüdür, diyorlardı.

Le perfectionnement de la langue française bu yolda 

tevessül edilecek çareler hakkında nizâmnâmede sarih 
ve vâzıh tafsilat mevcuttu ve bu müessesenin belli başlı 
vezâifı âtîdeki maddelerle izah olunuyordu:
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1-Mükemmel bir Fransız lügati tedvin etmek

2-Fransız lisanının kavâid-i nahiyesini zabt ve tayin 

etmek

3-Kavâidin fezâhat ve belâgatini tespit etmek

4-Lisanın kavâid-i aruziyesini tayin ve temin etmek

Bundan başka akademinin ileri gelen azalarının da
ima tekrar ettikleri fikir ve maksat şu sûrede hulâsa edi
liyordu: “Fransız lisanından Yunan ve Lâtin lisanları gibi 

mükemmel ve mazbut bir lisan yapılacaktır.”

Richelieu filhakika Fransız Akademisi’nin hâmisi un
vanını aldı ve bu şerefli unvana büyük ehemmiyet atfetti. 

Filhakika Fransız Akademisi ve Richelieu isimleri birbiri

ne bağlandı.

Ondördüncü Lui devrinde Fransız Akademisi halk 

indinde büyük hürmetlere mazhar oldu ve azası meyanı- 
na Fransa’nın en büyük lisaniyat ve edebiyat âlimleri da

hil oldu.

İhtilâl devrinde ise bir müddet tadil-i faaliyet ettikten 

sonra Napolyon tarafından ihya edildi ve imparatorun te

sis ettiği enstitü, Fransız Lisan Şubesi ismini aldı. Bour- 
bonne’ların ikinci defa mevki-i iktidara gelmeleri üzerine 
yine Fransız Akademisi tesmiye edildi ve bugüne kadar 
bu isim altında yaşıyor.

Bu müessesenin teşekkülünden bugüne kadar takri
bi üç asır geçtiği hâlde itibar ve şevketinden ve Fransızla
rın hürmetinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bu da aka

deminin bir milletin hayat-i İlmiyesi için lüzumunda şüp
he ve tereddüt olmayan bir müessese bulunmasından 
neş’et etmiştir.

Fransa Akademisi lügat kitabını ilk defa 1694 sene
sinde neşretti. Bundan sonra da bir çok defalar neşrolun
du. Bundan başka akademi bir de lisanın tarihî lügatnâ- 
mesini hazırlıyor. Bu büyük eserde her kelimenin terce- 
me-i hâli ve tarihi tespit ediliyor. Henüz ikmal edilme

miştir. Akademi Fransız edebiyatı tarihini de tespitle 
meşgul olmuştur. Bugün Fransa’da ilk defa tesis olunan 
ve en çok şöhret kazanan bu lisan akademisinden başka 
diğer dön akademi daha vardır:
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1-Âsâr-ı Atîka ve Edebiye Akademisi

2-Ulûm-ı Ahlâkiye ve Siyasiye Akademisi

3-Sanayi-i Nefise Akademisi

4-Fünûn Akademisi

Bunlardan Âsâr-ı Atîka ve Edebiye Akademisi’ne Aca- 

demie des inscriptions et des belles lettres demek müm
kündür. Aynı zamanda Tetkikat Tarihi Akademisi de de
nir. Bunun vazifesi menâbi-i evveliye-i tarihiyeyi tespittir.

Fransa Akademisi’nin Avrupa mekteplerinin İlmî ha
yatlarında oynadığı [rol] fevkalâde mühimdir/1) Âdeta 

bütün Avrupa memleketlerinde Fransa Akademisi’ni tak- 
liden lisaniyat ve edebiyat akademileri tesis edilmiştir. Bu 
hususta Fransızlardan sonra akademi tesis eden millet
lerden biri Ruslar olmuştur. Büyük Petro 1724 senesinde 

Rusya Ulûm Akademisi’ni tesis etmiştir. Rusya Akademi
sinde evvelce lisan şubesi yoktu. Buna bilâhare İkinci 

Katerina devrinde ehemmiyet verildi. Katerina Rus Aka
demisi ismi altında lisan akademisi tesis etti. Akademinin 
maksadı olarak Rus lisanını zenginleştirmek ve tasfiye et
mek gösteriliyordu ve diğer Slav milletlerin lisan hâzine

lerinden istifade etmek için akademiye gayr-i Rus Slav 
milletlerine mensup gençler kabul olundu. Akademinin 
masârıfına Rusya’da dört şehrin varidatı tahsis ve akade
miye merbut bir kütüphane ve bir müze tesis olundu. 
Akademinin ileri gelen ekser azası ecnebî âlimlerdi. Pus
lardan ilk aza meşhur Lomonosof olmuştur. Rusya Lisan 
Akademisi’nin tarih ve lisaniyat şubesi bir büyük Rus Li

sanı Lügatnâmesi ve bir de Rus Slavan Lügati yaptı ve me
saîsiyle Rus lisanını şimdiki mükemmel ve mazbut bir hâ
le koydu/2)

(1) Pellisson d'olivet. Histoire de l'aeabmic françise edet. ch. Livet, Tais 1258.

(2) A le panslonisme Ac. louis leger. Paris-, Histoire de la litterature dusse louis leger. Paris.

Fransa Akademisinden mülhem olarak müesses 
akademilerden birisi de İsveç Akademisidir. Bu da dört 

şubeden ibarettir:

1-Lisaniyat Şubesi (Bu şubenin vazifesi İsveç lisanı

nın tekâmülüne hizmettir.)

2-Tarih ve Âsâr-ı Atîka Şubesi

3-Fen Şubesi

4-Sanayi-i Nefise Şubesi.
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İngiliz lisanının tekâmül tarihinde ise akademi ismin
de bir müesseseye tesadüf edilmez. Fakat İngiltere’de 

büyük İlmî bir cemiyet Londra Kraliyesi (Society of Lon- 

don) bir çok hususâtta akademinin vazifesini görmüştür.

Bugün Almanya’yı teşkil eden memleketlerin birço

ğunda büyük akademiler mevcuttur.

Lisan akademisinin lüzumunu his ve tasdik edenler 
yalnız büyük milletler değildir. İsveç ve Belçika’dan baş

ka binnisbe küçük milletler de bu ihtiyacı duymuşlardır. 
Macarlar tâ 1832 senesinde bir akademi tesis etmişlerdir. 
Bu akademi ihtilâl devrine tesadüf eden 1848’den 

1850’ye kadar kapalı kalmıştır.

1850 bu millî müessesenin ihyâsına bütün Macar mil
leti maddeten iştirak etmiştir. Meşhur Macar meşeni Ba

ron Mesina 8000 florin verdiği gibi bir çok Macar miliyet- 
perverleri de iktidarları nispetinde bu müesseseye yar
dım etmişlerdir. Bu sûrede millî akademi 1865’te mutan

tan merasimle yeniden açılmıştır. Ve yevm-i küşâdı bü

tün Macar milleti için millî bir bayram olmuştur. Macar 
Akademisi’nin beş şubesi vardır:

1- Lisaniyat ve tarih

2- Edebiyat

3- Tarih-i iktisadiyat

4- Riyâziyat ve ulûm-i tabiiye

5- Arkeoloji

Macar Akademisi Avrupa’nın faal akademilerinden 
biridir. Bu akademinin himayesi, altında Budapeşte mec

muası Budapesti Sze nle ve Macaristan sakcısı magyar 
Njelvor gibi büyük mecmualar neşrolunur.

Lehliler müstakil olmadıkları zamanlarda bile akade
milerini yaşatmışlardır. İstaklâlden evvel Lehlerin Kra- 
kov’da üç şubeden mürekkep bir akademileri vardı:

1- Lisan ve tarih

2- Riyaziyat ve ulûm-i tabiiye

3- Ulûm-i siyasiye

Moldavya ile Eflak birleşip Romanya teşekkül ettik

ten sonra RomanyalIlar ilk işlerinden biri İlmî bir cemiyet 
tesisi olmuştur. (1866) ki bu cemiyet 1878’den itibaren 
Romanya Akademisi ismini almış ve bundan sonra Ro

men lisanının tedvîn ve ıslâhına başlamıştır. Romanya 

Akademisi’nin hususiyetlerinden biri azâsı arasında İlmî 

kuvveti ispat edilmiş olmak şartıyla Romen lisanının 

muhtelif lehçelerinde terbiye görmüş zevat bulunması
dır. Kuvvet-i İlmiyeleri müsavî olan azalardan birkaç leh
çeye vâkif olanlar bir lehçeye vâkıf olana tercih edilmek

tedirler.

Bütün Avrupa milletlerinin İlmî müesseselerini say
mağa ne lüzum ve ne de imkân var. Hulâsa olarak diye

biliriz ki Avrupalı milletlerin âdeta hepsinde İlmî ve me
denî lisanları tetkik hususunda akademilerin veya bunla

rın yerini tutan müesseselerin büyük hisseleri olmuştur. 
Bu milletlerin bugünkü mükemmel, mazbut ve muttarid 

lisanları İlmî cemiyetler ve ekserisinde akademiler saye
sinde vücut bulmuştur. Bu Avrupa milletlerine mahsus 

olmadığını, Lâtin ve Arap medenî lisanlarının dahi aynı 

sûrette inkişafını zikrettik.

Tekrar ediyorum, her asırda, her millette İlmî ve 
edebî lisanı büyük âlimlerin ve bilhassa İlmî müessesele

rin şuurlu mesaîsi sayesinde vücuda gelmiştir.

Bugüne kadar Türkiye’de lisan hiçbir vakit mehâfil-i 

tesmiyenin ihtimâmına mazhar olmamıştır. Hiçbir vakit 
hükümet İlmî ve medenî lisanın inkişaf ve terakkîsini 
murakabesi altına almamıştır. Türkiye’de İlmî ve medenî 
lisan gayr-i muntazam, anarşik bir tarzda yapılmıştır. Baş
ka medenî milletlerde İlmî ve medenî lisanın tesisinde 
esas olan umdeler bizde lisanın inkişafına esas olmamış

tır. Türkiye’de, alelumûm Türk yurtlarında İlmî ve mede
nî lisan yapmağa çalışanlar diğer milletlerin lisan tekâ
mülleri tarihinden habersiz cahil adamlar olmuştur. Bun
ların bütün marifetleri Avrupa’da müstamel eşya ve mef
humlara mukabil İlmî ve fennî mesaillere Arapçadan bir 
kelime uydurmak, şiir ve edebiyatta ise Araptan ve Pars
tan birer kelime almak ve bunu millî ve İlmî nokta-i na
zardan tevakkuf etmeksizin lisanımıza sokmaktan, uy
durmaktan ibaret kalmıştır.

Türkiye’nin, Namık Kemal’e kadar beş yüz senelik 
edebî hayatında hiçbir edip, hiçbir âlim, fen, edebiyat ve 
ilim ıstılâhlarının Türkçe olması lüzumunu hissetmedi ve 
hatta olabileceğini tasavvur bile etmedi. Biz Türklerin li
san meselesindeki ihmalimiz beşeriyet tarihinde maale
sef misline tesadüf edemeyeceğimiz bir hâdisedir.

Diğer milletlerde bilhassa lisancı münevverler indin
de malûm ve muayyen olan bir hakikat bizim Türk mü
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nevverlerinin şuur-ı millîlerine tesir icra etmemiştir. Bu 
hakikat de gayet sade bir hakikattir. Türk halkının İlmî ve 

medenî lisanı da Türkçe olmalıdır.

Araplar bu hakikati anladıkları içindir ki bedevî lisa
nından Yunan lisanına müsavî bir lisan yaptılar. Bu haki
katten ilham alan Almanlar mahdut Alman köklerinden 
vâsi ve medenî bir lisan teşkil ettiler. Bu hakikati anlamış 
olmak sayesindedir ki, Ruslar, Fransızlar lisanıyla rekabet 
edebilecek mükemmel bir lisan tesis ettiler. Bu hakikati 
gören ufak ve fakir Fin milleti yabancı tek bir kelime al

madan millî bir lisan vücuda getirdi.

Medenî lisan yapan bütün milletlerde bunda âmil 
olan âlimlerin rehberi, ilham menbaı milletine, ırkına ve 
ırkının lisanına olan ateşli muhabbeti idi. Bu milletlerin 
münevverleri lisanları, tevsî, tekmil, tespit etmeyi âlî ve 
mukaddes emel edinmişlerdi. Türk’ün Tanrı’sı bilmem 
neden Türk mefkurelerini bu hususta ilhamsız bıraktı? 
Bu kabahat Türk’ün dehâsında değildir. Türk dehâsı bü
tün münevverlerin lisan-ı millîye karşı lâkaydîsine rağ
men millette gayet saf bir sûrette saklandı.

Bu sayede istikbâlde Arapça kelimeler terâkümün- 
den ibaret olan İlmî lisan yerine, saf Türkçe köklerden 
yapılmış bir Türkçe İlmî ve medenî lisan tesisi imkânı biz 
Türkler için daima mevcuttur ve eminim ki Türkiye Cum- 
huriyeti’nin Türk ırkına bahşedeceği en kıymetli hediye
lerden birisi de İlmî ve medenî bir lisan olacaktır. Bu sa
yede ise tarihte bizim için birlikte teşkil eden lisan-ı lâ- 
kaydîsi silinmiş bulunacaktır. Lisanımızı zabt ve tedvîn 
hususunda en çok işler görenlerin Avrupalılar olması 
kalplerimizi gıpta, elem ve hacaletle doldurmuyor mu?

Büyük eserler vücuda getiren âlimler arasında bir ta
ne Türkiye[li] ’ye tesadüf etmek imkân yoktur. Orhun Ki
tabelerini keşfeden DanimarkalI Thomsen’dir.

Türk lisanlarının lehçelerini cem eden Türk lehçesi 
kısmının fonetiğini tayin eden Rusyalı Alman RadlofFtur. 
Eski lisanlarımız hakkında tetkikat yapan Fransız Abel 
Moza ve Alman Klaproth’tur. İlk Türkçe İlmî gramer tec

rübesi yapan AvusturyalI Backmeister’dir.

Türk lisanının safiyetine karşı lâkaydî gösteren yalnız 
Türkiye Türkleri değildir. Şark Türklerinin, Türkistan’ın 
sekiz buçuk asırlık bade’l-İslâm edebî hayatı zarfında ya

zılan şeylerin Türkçe olmasına ancak bir eserde itina edil
miştir. Bu da Kutadgu Bilig’tir. Eğer Orhun ve Turfan Ya

zılarıyla Kutadgu Bilig’in keşfedilmemiş gibi Türkçede 
de bazı düşmanların “Türklerde Türkçe yazmak arzu ve 
istidadı olmadığı gibi Türkçede de bir eser vücuda geti
recek kadar kelime yoktur.” iddiası kazanmış olacaktı. 
Bereket versin ki, bu iki büyük eserleri bu ithamdan kur
tardı. Bu eserler Türk lisanının ne kadar zengin olduğu
nu tabir, ifade kudretinin ne kadar büyük olduğunu gös

terdi.

Eminim ki, bin bu kadar sene Arabî ve Farisî kelime
ler bataklığında yuvarlandıktan sonra Türk’ün Bilge Han- 
ı Kaşgarî ve Has Hacib dilinden ilham almak fikri gelecek
tir ve medenî lisanını bu eserlerden kuvvet alarak yapa
caktır. Şimdiye kadar Türklerin şark ve garpta kuvvet ve 
şevketlerinin en yüksek dereceyi bulduğu devirlerde bi
le Türklük içinde Türk lisanının inkişafına hizmet ve lisa
nın tekâmülünü murakabe vazifesiyle muvazzaf bir ilmî 
heyet tesis eden bir müessesenin lüzumu hissedilmemiş
ti ve bunu düşünen bir devlet adamı çıkarmamıştır. Türk 
lisanı bin seneden beri ciddî lisancılar bekliyordu ve ikti
dar sahibi hâmilere intizar ediyordu. Cumhuriyetin esas 
mefkûrelerinden birinin Türkçülük olduğunu Gazi ve İs

met Paşa müteaddid nutuklarında ilân ettiler ve bunu 
Türklüğe tebşîr ettiler. Türkçülük siyasetinin en tabiî, en 
mukaddes tezahürü ise hiç şüphesiz lisanda Türkçülük
tür. Bu da her medenî millette olduğu gibi İlmî ve mede
nî bir lisan tesisine başlamakla olacaktır. Bu işi ciddî yo
luna koymak için lisan ve tarih mütehassıslarından mü
rekkep İlmî bir heyetin tesisi lüzumu anlaşılmıştır. Bir 
milletin medenî lisanının inkişafına hizmet ve nezaret 
eden müessese ise akademidir.

Türk dili bir akademi bekliyordu. Eminim ki, bu da 
Türkçülük mefkûresinin hâkim olduğu Cumhuriyet dev
rinde teessüs edecektir.

Millî hareketin zaferi, Cumhuriyetin teessüsü, iktisa
diyatımızın inkişafı, demiryollarının çoğalması, umûr-ı 
adliyemizin ıslâhı akademinin tesisi bunların hepsi yaşa

maya ve yükselmeye karar veren sağlam bir ırkın muhte
lif sahadaki teâlî safhalarıdır.

Sadri Maksudî


