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ÖZET
Ali Bey Hüseyinzade Turan (1864-1940)’nın yayımladığı “Füyûzat” (1906-1907) dergisi
Gaspıralı İsmail (1851-1914)’in “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin Azerbaycan’da
tatbikine yönelik önemli bir vasıtadır. Hüseyinzade Ali Beye göre İstanbul Türkçesi esas
alınarak Türk dünyasında edebî dil birliği mutlak surette sağlanmalıdır. Dergide yer
alan makalelerin dili de bu söylem çerçevesinde Azerbaycan Türkçesinden ziyade
İstanbul Türkçesine yakındır. Mirza Celil Memmedguluzade (1866-1932)’nin
yayımladığı “Molla Nasreddin” (1906-1931) dergisinin yayın anlayışı Azerbaycan’daki
toplumsal sorunları mizah yoluyla eleştirmek ve ifşa etmek üzerine kuruludur. Bunun
yanı sıra, hedef kitleye hitap edebilmek için kullandığı dilin sade ve anlaşılır olmasına
büyük özen gösterir. Dili yabancı unsurlardan arındırmaya çalışmak ve ulusal edebî dili
geliştirmek derginin öncelikli amaçlarından biridir. Mirza Celil ulusal edebî dil kavramını
Azerbaycan’la sınırlamış olmakla birlikte Türkçeyi Araplaştıran yerin İstanbul olduğunu
söylerken Hüseyinzade Ali Bey bu kavramın sınırlarını daha da genişletmeyi amaçlar.
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ABSTRACT
Füyûzat (1906-1907) which was published by Ali Bey Hüseyinzade is an important
instrument for practicing the ideals of Gaspirali İsmail (1851-1914) which were known
as “sodality at language, idea and act” in Azerbaycan. For Hüseyinzade Ali Bey,
literal language unity should be establish in Turkick world by using the İstanbul Turkish
as a basis. Consequently, the language of the articles which were published in his
journal similar to the Istanbul Turkish in spite of the Azerbaycan Turkish. The publication
principles of the journal called Molla Nasreddin (1906-1931) that published by Mirza
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Celil Memmedguluzade (1866-1932) were builded on the criticism and the disclosure
of the social problems in Azerbaycan by humour. Furthermore, he took care to the
simplicity and deductiblelity of the language which he used to address his target
audience. The primary aims of the journal are to try the purification of the language
from the foreign items and to improve the national literal language. While Mirza Celil
qualifys the concept of literal language with Azerbaycan and mentions that Istanbul
is the place where the Turkish was Arabizationed, Hüseyinzade Ali Bey aims to
expand the lines of this concept.
KEYWORDS
Füyûzat, Molla Nasreddin, Ali Bey Hüseyinzade, Jelil Memmedguluzade, Literal
Language, Common Language, Azerbaycan

Giriş

Rus‐Japon Savaşı (1904‐1905)’nın Çarlık Rusya’sının aleyhine sonuçlanmasının
ardından işçi hareketlerinin, hak ve özgürlük arayışlarının yoğunluk kazanmasıyla
pek çok bölgede irili ufaklı ayaklanmalar baş gösterir. Talepleri karşılamanın ve
ülkedeki bunalımı atlatmanın çaresi olarak bir takım reformlar yapılır. Bu zorunlu
reformlar sayesinde matbuat sahasında önemli gelişmeler yaşanır.
Sansür mekanizmasının hafiflemesi farklı fikirlere açık matbuat organlarının
faaliyette bulunmasına imkân sağlar. Böylece, “Şergi‐Rus” (1903‐1905) ve “Hümmet”
(1904‐1905, toplam 6 sayı) gazetelerinden sonra 1905’te “Hayat” (7 Haziran 1905‐3
Eylül 1906, toplam 325 sayı), “İrşad” (17 Aralık 1905‐25 Haziran 1908); 1906’dan
itibaren ise “Bakinski Raboçi” (Mayıs 1906, toplam 1 sayı), “Hümmet” gazetesinin
devamı olarak önce “Devet‐Goç” (26 Mayıs 1906‐6 Ağustos 1906, toplam 19 sayı),
sonra da “Tekamül” (16 Aralık 1906‐26 Mart 1907) gibi Bolşevik gazetelerin yanı sıra,
“Taze Hayat” 1 Nisan 1907‐7 Ekim 1908, toplam 439 sayı) ve “Terakki” (8 Haziran
1908‐6 Ekim 1909, toplam 434 sayı) gibi çok sayıda gazete ve dergi Azerbaycan’da
toplumun fikrî temayüllerine göre yayımlanmaya başlanır.
Bunlar arasında “Füyûzat” (1906‐1907) ve “Molla Nasreddin” (1906‐1931)
dergileri dilin, kültürün ve toplumun gelişmesi yönünde farklı düşüncelere sahip
edebiyat ve fikir adamlarının görüşlerini rahatça açıklama imkânı buldukları ortamı
hazırlamalarından dolayı ayrı bir edebî öneme sahiptirler.

Füyûzat Dergisi (1906-1907)
Yirminci yüzyılın başlarında Azerbaycan’da millî düşünceye dayalı dil, kültür ve
siyaset alanlarında temayüz eden ve Türk dünyasının ileri gelen fikir adamlarından
biri olan Ali Bey Hüseyinzade Turan (1864‐1940), Hacı Zeynelabidin Tağıyev’in
maddî desteğiyle yayımlanmaya başlanan “Hayat” gazetesini, bir müddet sonra

Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmalar ı

Erdoğan Uygur

gazeteden ayrılarak “İrşad” gazetesini çıkartacak olan Ahmed Ağayev (Ağaoğlu)
(1868‐1939) ile birlikte yönetmeye başlar. Hasan Bey Zerdabi (1837‐1907)’nin “Ekinçi”
(1875‐1877) gazetesinden sonra ilk ciddî yayın organı olan bu gazete, Ruslaştırmanın
etkisinde kalmış Azerbaycan Türklerinde millet ve milliyetçilik düşüncesinin ortaya
çıkmasında önemli rol oynar (Gündoğdu 2007: 24).
Ali Bey Hüseyinzade, çağdaşı Gaspıralı İsmail (1851‐1914)’in fikirlerine uygun
olarak, daha sonra Ziya Gökalp (1876‐1924)’in sistemleştireceği “Türkleşmek,
İslâmlaşmak, Muasırlaşmak” idealizmi üzerine makaleler yayımlar. 2 Haziran 1906
tarihli “Hayat” gazetesinde bu konuyla ilgili olarak şöyle yazar:
“Biz Kafkaslarız. Kafkasya ehlinin öz umur‐i idaresine kendisi bakabilmek için
lâzım gelen muhtariyet talep ediniz.
Biz Müslümanız. Binaenaleyh öz akaid‐i diniyemize, hürriyet‐i vicdanımıza
her ne lâzımsa onu isteyiniz, talep ediniz.
Biz Türküz. Dilimizin, lisanımızın terakkisine mâni olan her nevi setlerin,
duvarların yıkılmasına ref olunmasına gayret ediniz.”(Garaşova 2004: 311).

Uygar uluslar dairesine dinî kimlik ve ulus bilinciyle dahil olmayı hedefleyen bu
düşünce hareketinin mihengini dil oluşturur. Ali Beye göre Türk dünyasının şive ve
lehçelerin dışında ortak bir edebî dili olmalıdır. Çok geniş bir coğrafî alanda varlığını
sürdüren Türkler edebî, siyasî ve toplumsal fikir ürünlerini bu dille kaleme
almalıdırlar. Bu bağlamda dil birliği, ülkü birliğini de beraberinde getirecek ve güçlü
bir Türk ulusu vücut bulmuş olacaktır.
Ali Bey, Yusuf Akçura (1876‐1935)’nın 1905’te Kazan’da çıkarmaya başladığı
“Kazan Muhbiri” adlı derginin yayın hayatına başlamasıyla birlikte Türk milletinin
ortak dili konusunda ümidinin güçlendiğini şu cümleleriyle ifade eder: “Hayat
cenubdan, Nur şimaldan, Tercüman qerbden qeyret ediyorlar. Şerq ceheti ise qaranlıq
duruyordu. İşte Kazan müxbiri o terefden dan yerinin ağardığını xeber veriyor”
(Hesenova 2006: 67). Dil, Ali Beyin her zaman hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu
olmuştur. Ona göre, “her bir xalq öz hiss ve fikirlerini, tebiet ve cemiyyeti, idrak
prosesindeki keşflerini dil vasitesile ifade edir ve başqalarına çatdırır. Belelikle, dil
xalqları birbirine yaxınlaşdırır.” (Hesenova 2006: 67).
Hasan Bey Zerdabi de “Hayat” gazetesinde kaleme aldığı “Dil ve Din” (6 Ocak
1906), “İttihadı Lisan” (11 Ocak 1906), “Dil Davası” (13 Ocak 1906) başlıklı
makalelerinde dil konusundaki görüşlerini, daha önce “Ekinçi” gazetesinde
yayımladıklarına benzer bir şekilde açıkça ortaya koyar. Zerdabi dili halkın ruhu
olarak görür ve Rusya Müslümanlarının tamamının Türk olduğu ve Türkçe
konuştuğu düşüncesiyle farklı şivelerle okuyup yazmak ve farklı edebî diller
oluşturmaya çalışmak yerine ortak bir dil bina edip bu dille yazmak gerektiğini ilân ve
tavsiye eder (Aliyeva 2005: 136‐137).
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“Hayat” gazetesinin Azerbaycan’da millî bir misyon üstlenmesi Çarlık idaresince
tehlikeli bulunur ve çoğunluğunu Ermeni üyelerin oluşturduğu sansür kurulu
tarafından 3 Eylül 1906’da kapatılır (Hüseynova 2006: 63).
“Hayat” gazetesinin kapatılmasının ardından yine Tağıyev’in desteğiyle Ali
Beyin yönetimi altında “Füyûzat” dergisi 1 Kasım 1906’da yayın hayatına başlar. Ali
Bey savuna geldiği düşüncelerini ve “Hayat” gazetesinin yayın anlayışını bu dergide
de sürdürür.
Tam bir yıl sonra, 1 Kasım 1907’de derginin faaliyetine son verilir. Toplam otuz
iki sayılık kısa süren ömrüne rağmen dil ve toplum konusunda ihtiva ettiği yazı ve
makalelerle Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan’daki aydınların ve edebiyat
adamlarının ilgiyle üzerinde durdukları bir dergi olur.
Ayda iki veya üç kez yayımlanan dergide “Türkleşmek, İslâmlaşmak,
Muasırlaşmak” anlayışına uygun olarak edebî, siyasî, bilimsel ve sosyal konularda
kaleme alınan makalelerin yanı sıra Nizami (1141‐1209), Sadi (1213‐1292), Fuzuli
(1494?‐1556), Shakespeare (1564‐1616), Lord Byron (1788‐1824), Goethe (1749‐1832),
Tolstoy (1828‐1910) gibi şair ve yazarların tercüme eserlerine de yer verilir. Derginin
yazar ve şairleri arasında Hasan Bey Zerdabi, Muhammed Hadi (1879‐1920), Mirza
Elekber Sabir (1867‐1911), Hüseyin Cavid (1882‐1941), Mehmet Emin Resulzade (1884‐
1955), Abdulla Sur (1883‐1912), Abdulla Şaiq (1881‐1959), Nigar Xanım (), Abbas
Sehhet (1874‐1918), Bahçesaray’dan Hesen Sebri Ayvazov (1878‐1938) Kazan’dan
Senetulla İbrahimov () ve İstanbul’dan Abdulhak Hamit Tarhan (1851‐1937, Abdullah
Cevdet (1869‐1932), Halit Ziya Uşaklıgil (1867‐1945), Recaizade Mahmut Ekrem (1847‐
1914) ve Ahmet Kemal () gibi isimler vardır. Türk coğrafyasının farklı bölgelerinden
yapılan katkılar, derginin millî sorunlara geniş bir açıdan bakmasını sağlar. Bu
durumun, millî meselelerin tespitinde ve hedeflerin belirlenmesinde ortak şuurun
oluşması sürecine ivme kazandırdığı söylenebilir.
Derginin 1 Kasım 1906’da yayımlanan ilk sayısında Ahmed Raiq imzalı
“Müsahibeyi‐Edebiyye” başlıklı yazıda “Me’lum olduğu üzre, esrlerce süren esbabi‐
müteddideyi‐tefriqe üzünden türk lisanı müxtelif şivelere ayrıldı; ve yene bir taqım
mevaneyi‐me’lume hülületile edebiyyati‐milliyemiz layiqile teqerrür ve teessüs
edemedi. Feqet, tövhidi‐lisan ile hep milli, sırf türk malı parlaq bir edebiyyat…
hüdudi‐Çinden Ağ denize qeder bütün Türklerin şükufeyi‐ruhi olacaq bir edebiyyati‐
qerra vücuda getirilmesi zamanı gelmişdir.” (Bayramlı 2006: 9) denilerek Füyûzat’ın
aslî vazifesinin ortak bir edebî dil oluşturmaya çalışmak olduğu ilân edilir.
Ali Bey Hüseyinzade matbuatı halka hizmet için önemli bir vasıta olarak görür ve
ona bazı vazifeler yükler. Buna göre, matbuat milletin ilerlemesine engel olacak
saiklere karşı mücadele etmeli; sağlam dile ve sağlam fikre malik olmalı; topluma sade
bir dille hitap etmeli, millî lisan şuurunu vermeyi amaçlamalı, toplumu dilini
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korumaya davet etmeli ve milletin öz değerlerine sahip çıkmalıdır. Dolayısıyla,
matbuatın şiveler ve lehçelerde değil, genel Türk dilinde faaliyet göstermesi gerekir.
Füyûzat dergisi Ali Beyin belirlediği bu ilkeler çerçevesinde yayın politikasını
sürdürür. Çağdaş dünyaya dahil olabilmek için Avrupa’ya yönelmeyi salık verirken,
güzel ahlâk ve fazilet için de İslâmi değerlere sahip çıkılması gerektiğini telkin eder.
Derginin ilk sayısında yayımlanan “Heyat ve Meyli‐Füyûzat” başlıklı makalede
“Ediblerin, şairlerin borcu bir terefden Türkcemizi fesahet ve belagetle, ahengi‐üslub
ile islah ve tezyin, diger terefden ruhumuza tesvirati‐nefise ve xeyalati‐müheyyice ile
müaliyyate sövq etmekdir.” (Bayramlı 2006: 4) diyerek Türk dilinin söz varlığı ve
üslûp bakımından zenginleşmesinde yazarların görevleri olduğunu belirtir. Buna
göre, İstanbul’daki yazar ve edebiyat adamlarının yaptığının aksine, gereksiz yere çok
fazla Arapça ve Farsça sözcüklere ilgi gösterilmemeli; farklı ülkelerde yaşayan
Türklerin birbirleriyle anlaşmasını zorlaştıracak yerel şiveler edebî dile dahil
edilmemelidir (Hüseynova 2006: 145).
Dergide yer alan makalelerin dilinin bu söylem çerçevesinde Azerbaycan
Türkçesinden ziyade İstanbul Türkçesine yakın olduğu görülür; ancak, derginin
okuma yazma bilen sade bir Azerbaycan Türkünün anlayamayacağı kadar ağır
Arapça‐Farsça kelime ve terkipler içeriyor olması haklı eleştirileri de beraberinde
getirir.
Tercüman (1883‐1918)’da kaleme aldığı yazılarında, mümkün olduğunca açık bir
Türkçe kullanan Gaspıralı, meslektaşlarını da topluma nüfuz edebilmek için anlaşılır
bir dil kullanmaları yolunda teşvik etmiştir. Bu bağlamda, 8 Aralık 1906’da Füyûzat’ın
dördüncü sayısında yayımlanan iltifatnamede Hüseyinzâde Ali Bey’e hitaben,
“Beraderi‐girami Ali beg efendi, “Füyuzat”ın birinci nömresini aldım, gözel tertib ve
gözel teb olunmuş, xeyirli olsun, lisanını bir az daha sadeleşdirseniz, avam arasına
ziyadece münteşir olmayı mövcib olurdu zennindeyem.” (Bayramlı 2006: 55) demek
suretiyle, Füyûzat’ın sade bir dille çıkarılmasını istemesi, ilk sayı itibariyle dergide
kullanılan dilin kolay anlaşılmaktan ve topluma nüfuz etmekten uzak olduğunun bir
teyidi gibidir. Sonraki sayılarda bu tavsiyenin nispeten dikkate alındığı ve bazı
makalelerin sade bir edebî dille kaleme alındığı görülür.
Dergi, Gaspıralı İsmail’in “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin Azerbaycan’da
tatbikine yönelik önemli bir vasıtası olur. Ali Bey, Türkçeyi Arapça ve Farsça ile
kıyasladığı “Türk Dilinin Vazifeyi‐Medeniyyesi” başlıklı makalesinde Arapçanın din
ve mezhep dili, Farsçanın şiir dili, Türkçenin ise terakki ve medeniyet dili olduğunu
söyleyerek ilâve eder: “Zamanca medeniyeti‐islamiyyenin üçüncü dövrü, yani dövrü‐
axırı başlıca Türk tarixinden ibaret olduğu kimi, mekanca dexi bu gün küreyi‐erz
üzerinde Türk dilinden daha mintişar bir dil yoxdur.” (Bayramlı 2006: 140). Büyük bir
coğrafyada dağınık olarak yaşayan Türk Milletini uygar dünyaya dahil edecek
yegâne dilin Türk dili olacağı konusunda ise şöyle der: “Biz öz müxtelif şive ve
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lehcelerimizi islah ve tövfid ile özümüze mexsus medeni ve edebi bir ümumi Türk dili
vücuda getire bileriz.” (Bayramlı 2006: 140). Ali Bey, aynı makalede Türklerin
geçmişte Çağatay, Selçuk, Nogay Han, Özbek Han, Tatar Han, Ertuğrul Gazi’nin oğlu
Osman gibi hükümdar, han veya sultan adlarıyla anılmasını bir kusur olarak görür ve
bunun Türk dünyasında ayrı ayrı uluslaşma sürecini başlattığını söyleyerek böyle bir
oluşumu tasvip etmediğini dile getirir (Bayramlı 2006: 140).
Ali Bey Hüseyinzâde’ye göre Azerbaycan’da konuşulan Türkçenin söz varlığı
kifayetsizdir, gramer sorunları vardır ve henüz inkişaf hâlindedir, dolayısıyla edebî dil
olmak için yeterli görülmez. Bu konuda İstanbul Türkçesi söz varlığı ve dil özellikleri
itibariyle diğer şive ve lehçelerden daha ileri bir durumdadır. Kaldı ki,
Avrupalılaşmak kavramına öncülük edebilecek yegâne Türk ülkesi olarak Osmanlı
Devleti görüldüğü için Türk dünyasında edebî dil birliği mutlak surette İstanbul
Türkçesi esas alınarak sağlanmalıdır. Dergi İstanbul Türkçesini temel almakla birlikte,
onun bütün Türkler için anlaşılır bir duruma getirilmesi gerektiğini de ifade eder.

Molla Nasreddin dergisi (1906-1931)
7 Nisan 1906’da Tiflis’te Mirza Celil Memmedguluzade’nin yönetiminde yayın
hayatına başlayan dergi sosyal içerikli bir hiciv dergisidir. Toplumun gelişmesine
engel olan olumsuzlukları dile getirerek cehalete, sefalete, dinî fanatizme, iltimasa,
kadın‐erkek eşitsizliğine, Türk dilinin yabancılaştırılmasına karşı bir mücadele başlatır
(Ceferov 1993: 4).
Dergi, toplumsal sorunların ortaya konulmasında ve bir bakıma bu sorunlara
çözüm yollarının gösterilmesinde toplumu aydınlatma görevini üstlendiği için
anlaşılır olmayı esas unsur olarak görür. Amaç bu şekilde belirlenince derginin dili
toplumun dili olur.
25 yıl boyunca 340’ı Tiflis’te, 8’i Tebriz’de, 400’ü Bakü’de olmak üzere toplam 748
sayısı yayımlanan derginin etrafında Memmedguluzade’nin yanı sıra Mirza Elekber
Sabir, Ebdurrahim Bey Hagverdiyev (1870‐1933), Eli Nezmi, Üzeyir Hacıbeyov (1885‐
1948) gibi demokratlar; Neriman Nerimanov (1870‐1925), Semedağa Ağamalıoğlu
(1867‐1930), Eliheyder Garayev (1896‐1938), Memmed Memmedyarov (1875‐1933),
Gezenfer Musabeyov (1888‐1938) gibi bolşevikler; Ömer Faig Ne’manzade, Salman
Mümtaz (1884‐1941), Eyneli Sultanov (1863‐1935) gibi liberalizme meyil gösterenler ve
Abdulla Şaig (1881‐1959), Firudunbey Köçerli (1863‐1920), Yusuf Vezir Çemenzeminli
(1887‐1943), Mirzeli Mö’cüz (1873‐1934), Ordubadi, Ezim Ezimzade (1880‐1943),
Alman ressam Smerling (1877‐1938), Cafer Cabbarlı (1899‐1934) ve Böyükağa Talıblı
(1897‐1939) gibi aydınlar vardır. (Mirehmedov 1980: 257‐258, 316).
Mirza Celil Memmedguluzade (1866‐1932)’nin deyimiyle Molla Nasreddin
dergisini zamane özü yaratmıştır. Bu söz, derginin düşünce yapısını, içeriğini ve
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amacını ifade etmeye yönelik önemli bir vurgudur. Mirza Celil, böyle söylemekle,
karşısında güçlü bir cephenin oluşabileceği ihtimalini göz ardı etmeden, toplumu
cahil bırakan, gelişmesini engelleyen ve ona zarar veren zihniyetle bir mücadeleye
gireceğini açıkça ilan etmiş olur. Olumsuzlukları mizah yoluyla eleştirmek ve ifşa
etmek derginin yayın hayatı süresince vazgeçmediği en önemli özelliğidir. Bunun
yanı sıra, hedef kitleye hitap edebilmek için kullandığı dilin sade ve anlaşılır olmasına
özen gösterir. Dili yabancı unsurlardan arındırmaya çalışmak ve ulusal bir edebî dil
oluşturmak derginin öncelikli amaçlarından biridir.
Memmedguluzade, Azerbaycan’da edebî dilin halkın konuşma dili olması
gerektiğini her fırsatta vurgular. Ona göre topluma verilmek istenen mesajlar açık
Türk dilinde olmalı; Arapça, Farsça karmaşık cümlelerden ve gramer yapısından
kaçınılmalıdır. Halkın anlayacağı açık, sade dil bizzat halkın konuştuğu dildir. Mirza
Celil bu düşüncesinde isabetlidir. Çoban dili denilerek küçümsenen Türkçeyi
sahiplenir. Avrupa dil tarihine bakıldığında günümüzün pek çok diline kaynaklık
etmiş olan ve etmeye de devam eden imparatorluk dili Latince gerçek mânâda
çobanların dilidir. Fransızca, île‐de‐France denilen küçücük bir bölgenin konuşma dili
iken XVIII. ve XIX. yüzyıllarda edebiyat ve diplomasinin dili hâline gelmiş ve dünya
edebiyatına muazzam bir miras bırakmıştır. Günümüzde her türlü iletişimin
neredeyse yegâne vasıtası olan İngilizce ise geçmişte pazarcıların dilidir.

Dil Tartışmaları
Molla Nasreddin ve Füyûzat dergileri arasındaki rekabetin en büyük sebebini her iki
derginin farklı dil anlayışları oluşturur. Füyuzât’ın dili bir bakıma kurallar
manzumesiyle; Molla Nasreddin’in dili ise serbestliği ile birbirinden farklanır.
Kullandıkları dil ve hitap ettikleri kesimlere bakıldığında Füyûzat’ın Arapça‐Farsça
tamlamalarla ve zaman zaman ağdalı bir Osmanlı üslûbuyla seçkin bir kesime hitap
etme amacında olduğu görülür. Molla Nasreddin ise tamamen açık, duru bir
Azerbaycan Türkçesiyle ve sade bir üslûpla hiciv dairesinde doğrudan topluma
yönelik yayın yapar.
Şüphesiz, bu dil tercihinde ideolojinin payı göz ardı edilemez. Ortak Türk dilinin
oluşturulması ile Azerbaycan Türkçesinin gelişmesi konularında ortaya konulan
faaliyetler mefkûre uyuşmazlığının önemli bir yansıması olarak temeyyüz eder.
Çarlık Rusyasının yürüttüğü siyaset neticesinde toplumun büyük bir kısmı
okuma yazma bilmediği için Molla Nasreddin dergisinin yazarları edebî dilin
geliştirilmesinde halk diline yönelmek gerektiğini savunurlar. Bu yönelmenin
anlamayı kolaylaştıracağı düşüncesinden hareketle toplumun bilinçlenmesi ve
çağdaşlaşması sonucunda bağımsızlık talep etmesinin de ancak bu yolla mümkün
olabileceği dile getirilir (Habibbeyli 2004: 1346)
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Molla Nasreddin dergisi dilde ulusalcılığı savunurken Füyûzat daha geniş bir
bakış açısından hareketle dilin bütün Türkler tarafından anlaşılmasını ve edebî dilin
de bu çerçevede gelişme göstermesini amaçlar.
Söz varlığını zenginleştirmek için zaman zaman Türk halklarının millî dil
hazinesinden istifade etmek Ali Beye göre Arapça, Farsça ve diğer dillerin Türkçe
üzerindeki etkisini azaltabilecek önemli bir icraat olacaktır. Dergide Ahmet Kemal
imzasıyla Azerbaycan Türklerinin ayrı bir dilleri, edebiyatları ve sanatları olmadığı
yönünde bir makale yayımlanır (Şahverdiyev 2006: 95). Bu sözlerden maksat,
Azerbaycan’ın Türk dünyasının bir uzvu olduğunu ve doğal olarak inkişafını onun
medeniyet dairesinde sürdürmesi gerektiğini vurgulamaktır. Bu bağlamda dili de
Arapça, Farsça gibi ayrı bir dil değildir.
Füyûzat”ın dil anlayışından bahsederken kullandığı dil ile Azerbaycan’daki
konuşma dili arasında önemli farklılıklar olduğunu vurgulamak gerekir. (Hüseynova
2006: 105). Derginin 9. sayısında Müellim Bekir’in Yalta’dan gönderdiği “Türkler
Üçün Şiveyi‐Ümumiyyenin Lüzumu” başlıklı yazı ağır bir dille kaleme alınmış olup
anlaşılmasında güçlük çekilmektedir.
“… Şöyle ki, evvel bievvel Rusiyada yaşayan türk (tatar) qardaşlarımız üçün
bir lisani‐edebinin intixab bilcümle neşriyyatımızın mezkur şive ile tehrir ve
teb’i elzem olduğu kibi qevaidinin de mezbut ve müeyyen olması ve ümumi‐
mekatibimizde te’lim ve tedris mecburi bulunması icab edecegi ve bu
qevaidin yeniden tenzim ve tertibi ve dereceyi‐mükemmeliyyete isal ve irca’i
bir çox zamana müteveqqif etdiginden bunun yegane çaresi el‐halete hezihi
mearifperverani‐osmaniyyenin tertibkerdeleri olub bir çox tedqiqati‐emiqeleri
ve islahat neticesi olaraq vücuda gelen “qevaidi‐osmaniyye” mütekellim
bulunduğumuz lisani‐türkün esasına müvafiq ve mütabiq göründüyünden
eynen ve yaxud cüz’i bir tehrif ile qebul edilse az vaxt zerfinde ittihadi‐lisan
meydana gelmesine sebeb olur ve bu vasite ile vaxt qayib etmeden rahi‐
tereqqiye ayaq basmış olur idik. …” (Bayramlı 2006: 142‐143).

Öte yandan, Ali Bey Hüseyinzade “Anlamıyorum, bizim bura muallimleri ve
müelliflerinde Çağatay ve Osmanlı edebiyatına karşı bu inat niçindir? Canım,
Osmanlı eş’ar ve edebiyatında öyle örnekler vardır ki, sizin bu tür şiirlerinizden daha
Türkçe, daha Azerbaycanca ve Kafkasçadır.” (Talıbzade 1966: 304) diyerek İstanbul
Türkçesine muhalefet edenlere serzenişte bulunur. “Müxteser Bir Cavab” başlıklı
yazısında Tahir Musayev adlı şairi tenkit ederek “senin ayrıca “milli” bir lisanın
yoxdur. Senin lisanın, daha başqa yerdeki Türklerin lisanı… hepsinin qiblegahi‐
tekamülü, yani en son varacağı yol Osmanlı lisanıdır.” (Bayramlı 2006: 329) der ve
edebî dil hakkındaki görüşlerini de aynı yazıda şöyle dile getirir: “Dünyada heç bir
zaman, heç bir milletin edebiyyatı, lisani‐edebi tamamile çoban, ekinçi lisanı
olmamışdır ve olamaz. Evet! Avamı iqaz üçün böyle sade menzumeler yazılmalıdır.
Lakin dühayi‐şe’r her zaman avamın derekeyi‐idrakına tenüzzül edemez.” (Bayramlı
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2006: 331).
Molla Nasreddin dergisinin yerel şiveler çerçevesinde yayın yapmasından dolayı
Azerbaycan dışındaki Türk dünyasına hitap etme amacı taşımadığı sonucunu
çıkartmamak lazımdır. Zira, dergi “Türkün açık ana dilinde” yayın yapma
düşüncesiyle bütün Türklere hitap etme arzusunu 7 Nisan 1906’da yayımlanan ilk
sayısından itibaren göstermiş olur:
“… Sözümü tamam etdim, ancaq birce üzrüm var: meni gerek bağışlayasınız,
ey menim türk qardaşlarım ki, men siz ile türkün açıq ana dili ile danışaram.
Men onu bilirem ki, türk dili danışmaq eybdir ve şehsin elminin azlığına
delalet edir,
Molla Nesreddin” (Hesenzade 1996: 2)
“Yazıda büyük cüretimiz o oldu ki, açık ana dilinde yazmaktan biz
utanmadık. [...] Birinci sayımızın baş makalesinde yazmışık ki: ‘Açık ana
dilinde, açık Türk dilinde yazmak ayıptır; çünkü yazanın bilgisinin azlığına
delalet eder’. [...] Biz görürdük ki, eline kalem alan Azerbaycanlıların çoğu
‘ana’ sözünü yazmaktan utanır ve onun yerine ‘mader’ yazar. [...] Ancak, biz
‘ana’ yazdık.” (Mirehmedov 1980: 243‐244).

Öte yandan, dergi 1909 yılının 29. sayısında “... Dünyada Türk dilini Araplaştıran
bir yer varsa o da İstanbul’dur” (Talıbzade 1966: 313) hükmüyle Osmanlı menşeili bir
dile karşı olduğunu açık bir şekilde ilân eder.
Ancak, yerel şive özelliklerinin etkisiyle Azerbaycan şifahî dilinin Türk
dünyasının geneli tarafından anlaşılamama sorunu vardır. Diğer yandan, Molla
Nasreddin dergisinin farkında olmadan, Rusya’daki Türkleri Ruslaştırmak ve
Hıristiyanlaştırmak için Nikolay Ivanovich İlminskiy (1822‐1891)’nin Çarlık
döneminde Türk boylarının ve lehçelerinin her birini ayrı uluslar ve ayrı diller olarak
plânlama gayretleriyle örtüşen bir dil politikası izlediğini söylemek pek yanlış
sayılmaz. Memmedguluzade yerel dilin ulusallaştırılması hakkında şöyle söyler:
“Elbette, bu dil ki, biz onunla Molla Nesreddin’i yazdık. Bu dili biz umumî Türkler
için edebî bir dil hesap etmek fikrinde değiliz ve bu da bize hiç lâzım değil. Bizim
maksadımız, hâlihazırda kendi fikrimizi kolay bir dille Azerbaycan Türklerine ve
belki de sair Türklere yetirmek idi. Zannediyorum ki, yetirdik de.” (Şerif 1986: 367).
1920’li yılların sonundan itibaren Sovyet dönemi Azerbaycan Edebiyatında ve
fikir ortamında sosyalist realizme dayalı tek yönlü bir düşünce sistemi kabul gördüğü
için Ali Bey Hüseyinzâde’nin dili ve düşüncelerinden ötürü Füyûzat dergisi mürteci,
ırkçı ve turancı olmakla suçlanır. Pek çok münekkit ve edebiyat adamı derginin
toplumu yabancı fikirlerle ve ırkçı ideallerle zehirlemeye çalıştığında hemfikirdir.
Amaç, Ali Beyin Türk dünyasıyla ilgili düşüncelerini ve ideallerini gölgeleme ve
gözden düşürmeye yöneliktir.
Oysa XX. yüzyıl başlarında yayımlanan dergi ve gazetelerin bir çoğu aynı
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düşüncede olmasa da aynı edebî dil özelliklerine sahiptir. Cümle kuruluşları, üslûp
özellikleri ve söz varlığı bakımından benzerlik içindedirler. “Devet‐Goç” ve
“Tekamül” gibi Bolşevik yayın organlarının dili ile “Füyûzat”ın dil ve üslûp özellikleri
neredeyse aynıdır (Hüseynova 2006: 103‐104). Ancak, yayın organları içerik, düşünce
yapısı ve topluma vermek istediği mesajlar doğrultusunda Sovyet münekkitlerinin
nazarında kıymetlenir veya gözden düşer. Bolşevik yayın organları eleştiriden muaf
tutulurken Füyûzat dergisi haklı haksız her türlü gerekçeyle âdeta “halk düşmanı”
olarak görülür. Hatta, dergide Osmanlı Sultanı Abdulhamit aleyhine yazılan bir
makale sonucunda Padişahın sitem etmesi üzerine Hacı ZeynelabidinTağıyev’in
derginin faaliyetine son vermesine rağmen, Füyûzat’ın kapanma sebebi olarak dilinin
toplum tarafından anlaşılmaması gösterilir. Buna karşılık, Bir müddet Füyûzat’ta
yazdıktan sonra Molla Nasreddin dergisinde yazmaya başlayan hiciv şairi Mirza
Elekber Sabir hakşinaslık göstererek “Mümkün iki dil birbirine tercüme
amma/Osmanlıcadan tercüme Türke ne demektir?” mısralarıyla Osmanlı dilinin
Azerbaycan’daki Türkler için farklı bir dil olmadığını ilân eder (Hüseynova 2006: 106).
Dönemin edebî şahsiyetlerinden mürteci olarak adlandırılan Muhammed Hadi,
Hüseyin Cavid, Ahmet Ağaoğlu, Mikayıl Müşfiq gibi aydınların yanı sıra Neriman
Nerimanov, Yusuf Vezir Çemenzeminli, Abdulla Şaiq gibi maarifçi, demokrat veya
sosyalist aydınların dili de dönemin edebî dil anlayışının sonucu olarak Füyûzat’ın
dilinden pek farklı olmamasına (Hüseynova 2006: 103) rağmen kullandıkları dil göz
ardı edilir. Diğer yandan mürteci, Türkçü, Turancı gibi alışılmış resmî suçlamalara
maruz kalan Ali Bey ile Mirza Celil arasında büyük bir düşmanlık olduğu
propagandası yapılır. Halbuki, Molla Nasreddin dergisi yayın hayatına başladığında
Ali Bey, Mirza Celil’i tebrik etmiş; Füyûzat kapatıldığında ise Mirza Celil bundan
büyük üzüntü duyduğunu ifade etmiştir.
İdeolojilerin sanata ve edebiyata yön vermesi bu sahalarda abartılı yorumların
ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Dolayısıyla, yergi ve övgüde bir ölçüsüzlük dikkati
çeker. Örneğin, Sovyetler döneminde Hüseyinzade Ali Bey “halk düşmanı” olarak
suçlanırken günümüzde ise “böyük filоsоf, ustad şair, mahir ressam, ince musiqiçi,
derin mütefekkir, evezsiz hekim, kamil natiq, alоvlu publisist, оrijinal tercüməçi,
dünyanın saysız ölkelerinin еnsiklоpеdiyalarına düşmüş, milletimizin adını dünyaya
yaymış dahi yurddaşımızdır» (Hüseynova 2006: 10’dan Xendan 1990: 55) denilerek
övgüler dizilmekte; benzer şekilde Hüseyin Cavid de “Türk dünyasının peygamberi”
olarak adlandırılabilmektedir.

Sonuç
Azerbaycan’da Türkçe yayımlanan ilk gazete olan “Ekinçi” (1875‐1877)’nin sahibi
Hasan Bey Zerdabi “Türkler öz dillerini itiriptir. Sizin sözlerinizi onlar anlamırlar,
onların dilini tapın verin, yaşasın ileri getsinler” (Aküzüm 1987: 84) diyerek, bütün bir
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millet adına, savunulan fikirlerin ve yapılacak tebliğlerin yerine ulaşabilmesinde en
hayatî meselelerden biri olarak asla ihmal edilmemesi gereken dil unsuruna verdiği
önemi gösterir. Dil, Zerdabî’ye göre millî kimliğin yapı taşını teşkil eder (Erol 2006: 61).
Bu anlayış doğrultusunda Molla Nasreddin dergisi, dili anlaşılır bir şekilde
toplumun hizmetine sunmanın yanı sıra edebî dilin geliştirilmesi, söz hazinesi ve
gramer bakımından konuşma diline yakınlaştırılması, alfabe ıslahatı ve hatta
değişikliği gibi konularda da duyarlı bir tavır sergiler. “Azerbaycan Türk edebî dilinin
halkın konuşma dili esasında daha da zenginleşmesinde ve mükemmelleşmesinde
(özellikle söz varlığı açısından) Molla Nesreddin’in gerçekten büyük rolü olduğunu
belirtmek gerekir.” (Aliyeva 2005: 147). Böyle olmakla birlikte “dergi, Azerbaycan’daki
Türkçenin edebî gelişimini, Osmanlıcadan bağımsız sürdürmesini benimser. Bu
anlayış, farklı istikametlere yönelen Türk aydınları arasındaki dil birliğini sağlama
gayretlerinin sonuçsuz kalmasına yol açar.” (Uygur 2004: 3073).
Mirza Celil, ulusal edebî dil kavramını Azerbaycan’la sınırlayarak edebî dili şifahî
dil ekseninde geliştirme uğraşısı verirken dönemin şartlarının da etkisiyle bir bakıma
ortak Türk dilinin oluşumunu geciktiren bir faaliyet içinde olmuştur denilebilir.
Hüseyinzade Ali Bey ise “Füyûzat” dergisindeki diğer yazarlarla beraber bu
kavramın hudutlarını Türk dünyasının coğrafyası oranında genişletmeyi amaçlar.
İstanbul Türkçesi temeline dayanan bu edebî dilin oluşturulması sürecinde lehçelerin
söz varlığından yararlanılması talep edilir. Böylece, oluşturulan Türk edebî dilinin
Türk dünyasının tamamına hitap edebilecek bir duruma geleceği düşünülür.
Dil konusunda ortaya konulan bu iki görüşten de çıkarımlarda bulunarak
gelecek için amacı ve hedefin boyutlarını tespit etmek mümkün olabilir. Dönemin
matbuat, siyaset ve iletişim şartlarında kısıtlı imkânlarla çok geniş bir dil
coğrafyasında ortak edebî dili oluşturma teşebbüslerinin sonuç vermemesi olağan
karşılanmalıdır. Günümüz şartlarında daha donanımlı faaliyetlerin sonuç vermemesi
için ise çok fazla sebep yoktur. Ticari, siyasi ve kültürel temasların sıklaşması yanında,
Türk toplulukları arasında birbirini tamamlamaya yönelik plân ve projeler ortak
mefkûreyi oluşturma aşamasında önemli çabalar olarak görülmeli ve buna uygun
siyaset üretilmelidir.

Resimler
Resim 1: Füyuzat Dergisi, ön kapak
Resim 2: Füyuzat Dergisi, arka kapak
Resim 3: Nasreddin Hoca Dergisi, ön kapak.
Resim 4: Nasreddin Hoca Dergisi, ön kapak

63

64 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Cilt 4 . Sayı 4. Aralık 2007

Kaynaklar
AKÜZÜM, F. (1987) “Hasan Bey Zerdabi”, Azerbaycan Türk Edebiyat Tarihinde Abide
Şahsiyetler II, Azerbaycan Kültür Derneği Yay., Ankara.
ALİYEVA, G. (2005) SSCB Döneminde Azerbaycan’da Dil Plânlaması, (Yayımlanmamış doktora
tezi) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Anabilim Dalı, Ankara.
BAYRAMLI, O. (2006) (Tertipleyen) Füyuzat, Caşıoğlu Neşriyyatı, Bakı.
CEFEROV, N. (1993) Milli‐İçtimai Fikir Tarihimizden (1914‐1917), Azerneşr, Bakı.
EROL, A. (2006) “Türk Kültür ve Fikir Hayatında Ekinçi (1875‐1877), Bilig, sayı 39, Ankara.
GÜNDOĞDU, A. (2007) Ümmetten Millete, IQ Kültür Sanat ve Yayıncılık, İstanbul.
GARAŞOVA, S. (2004) “XX. Yüzyıl Azerbaycan Fikir Tarihinde Ali Bey Hüseyinzade’nin Yeri”,
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, sayı 16,
Konya.
HABİBBEYLİ, İ. (2004) “Molla Nesreddin Edebi Mektebinde Dil Meseleleri”, V. Uluslar arası
Türk Dili Kurultayı II, 20‐26 Eylül, Ankara, 2004, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Başkanlığı). V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri
I, 20‐26 Eylül, Ankara.
HESENOVA, S. (2006) Ali Bey Hüseyinzade’nin Dilçilik Görüşleri, Azerbaycan Respublikası Tehsil
Nazırlığı Naxçıvan Müellimler İnstitutu, Bakı.
HESENZADE, T. (1996) (Tertipleyen) Molla Nesreddin, cilt I (1906‐1907), Azerneşr, Bakı.
HÜSEYNOVA, S. (2006) Füyuzat Jurnalı ve Dil Problemleri, Elm, Bakı.
MİREHMEDOV, E. (1980) Azerbaycan Molla Nesreddini, Yazıçı, Bakı.
ŞAHVERDİYEV, A. (2006) Azerbaycan Matbuatı Tarihi, Tehsil Neşriyyatı, Bakı.
ŞERİF, E. (1986) “Molla Nesreddin” Nece Yarandı, Azerbaycan Dövlet Neşriyyatı, Bakı.
TALIBZADE, K. (1966) XX Esr Azerbaycan Edebi Tengidi (1905‐1917‐ci İller), Azerbaycan SSR
Elmler Akademiyası Neşriyyatı, Bakı.
UYGUR, E. (2004) “Molla Nesreddin Dergisinin Dil Anlayışı”, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı
II, 20‐26 Eylül, Ankara, 2004, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
Türk Dil Kurumu Başkanlığı). V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 20‐26 Eylül,
Ankara.
XENDAN, R.Z. (1990) “Unudulmuş dahi”, Qоbustan jurnalı, sayı 4, Bakı.

Erdoğan Uygur
Dr., Ankara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim üyesi. Azerbaycan
Türklerinin yeni ve modern dönem dilleri ve edebiyatları.
Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100 Sıhhiye ANKARA /
TÜRKİYE. e-mail: uygur@humanity.ankara.edu.tr
Yazı bilgisi :
Alındığı tarih: 30 Kasım 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 15 Aralık 2007
E-yayın tarihi: 3 Ocak 2007
Çıktı sayfa sayısı: 12
Kaynak sayısı: 17

