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devletlerin konsoloslarý tercüman istih-
dam ediyordu. Bunlarýn toplam sayýsýnýn
194’ü bulduðu ve yirmi dört beratlý tercü-
manýn bunlara eklendiði tesbit edilmiþtir.
Elçiliklerdeki baþtercümanlar Osmanlý te-
baasýna mensuptu (ÝA, XII/1, s. 180-181).
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Gaspýralý Ýsmâil Bey tarafýndan
Kýrým’da yayýmlanan
Türkçe-Rusça gazete.

˜ ™

Kýrým’ýn Bahçesaray þehrinde 22 Nisan
1883 – 23 Þubat 1918 (?) tarihleri arasýn-
da genellikle haftada bir gün dört sayfa
halinde yayýmlanmýþ (Rusça adý Perevod-
çik), 1904 yýlýndan sonra düzensiz biçim-
de haftada iki, üç veya beþ defa çýktýðý ol-
muþtur. Gaspýralý gazeteyi çýkarabilmek
için dört defa Petersburg’a gidip yetkili-
lerle görüþmüþ, nihayet Kýrým’ýn Rusya’ya
baðlanmasýnýn 100. yýl dönümü dolayýsýy-
la 5 (17) Aðustos 1882’de izin alabilmiþ-
tir. Adý 1905’te Tercümân-ý Ahvâl-i Za-
mân þeklinde deðiþtirilmiþ, 1909’da yine
Tercüman’a dönülmüþtür. Ýç ve dýþ ha-
berlerle, maarif ve edebiyata dair yazýla-
rýyla Rusya’daki müslüman Türkler’in mo-
dernleþmesinde büyük ölçüde etkili olan
gazete 1886’da amacýný, “Rusya ülkesin-
de sâkin ehl-i Ýslâm’ýn fevâid-i ma‘neviyye
ve maddiyyesine hizmet etmek” diye açýk-
lamýþtýr. Türkçe ve Rusça sayfalarýnýn birbi-
rinin ayný olduðu ileri sürülmüþse de her
iki dilde yayýmlanan metinler farklýlýk gös-
termektedir; bazý yazýlar birinde varken
diðerinde yer almamýþ, bazan da bir yazý
bir dilde daha hacimli, diðerinde daha ký-
sa tutulmuþtur. Gazeteye yayýn izni alýnýr-
ken þart koþulan Rusça bölümünün neþ-
redilmemesi için Gaspýralý on yýl kadar uð-
raþmýþ, nihayet istediði izni alarak 20 Ara-
lýk 1907’den sonra Rusça kýsmýný kaldýr-
mýþ, yine de gerekli görüldüðünde Rusça
yazýlara gazetede yer verilmiþtir. Tercü-
man’ý ölümüne kadar (24 Eylül 1914) Gas-
pýralý yönetmiþ, ölümünden sonra yayý-
mý, oðlu Rifat’ýn sahipliði ve Hasan Sabri
Ayvazof’un baþmuharrirliðinde Kýrým’da
kurultay hükümetinin yýkýlmasýna (tah.
23 Þubat 1918) kadar sürdürülmüþtür. Ni-
san 1918’de Almanlar Kýrým’ý iþgal edince
Gaspýralý’nýn kýzý Þefika Haným matbaayý
tekrar açmýþsa da baþka yayýnlar basýldý-
ðý halde Tercüman çýkmamýþtýr. Aðustos
1918’de beyaz Ruslar’ýn lideri Denikin’in
Kýrým’ý ele geçirmesiyle Tercüman’ýn mat-
baasýna el konulmuþtur.

Gaspýralý bir matbaa kurup Tercüman’ý
yayýmlamaya baþlarken annesinden ve
eþinden maddî-mânevî yardým görmüþ-
tür. Ayrýca daha önce Kýrým, Ýdil-Ural ve
Kafkasya bölgelerinde aboneler bulmaya
çalýþmýþ, gazete yayýmlandýktan sonra za-
man zaman bu bölgelere giderek ileri ge-

su özelliði gösterecek bir donanýmý mev-
cuttu. Bunlar dýþarýdan gelen evraký da
tercüme ederler ve elçilerle yaptýklarý ko-
nuþmalarý birer takrir halinde sadrazama
sunarlardý. XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
itibaren artan Fransýz, Ýngiliz ve Rus nüfu-
zu bunlar üzerinde etkili olmaya baþladý.
Bu sebeple tercümanlardan daima þüp-
he ediliyordu. III. Selim ve II. Mahmud dev-
rinde þüphelerin artmasý ve özellikle Rum
Ýsyaný (1821) Fenerli Rum tercümanlarý-
nýn sonunu getirdi. Daha önce olduðu gi-
bi bu göreve yeniden Türk asýllýlar tayin
edilmeye baþlandý. Mühendishâne hocasý
Bulgarîzâde Yahyâ Nâci Efendi baþtercü-
man oldu, divan kâtiplerinden bir iki kiþi
onun maiyetine verilerek Tercüme Odasý
adýyla yeni bir büro oluþturuldu. Ancak bu
teþebbüsten istenen sonuç alýnamayýnca
baþtercümanlýða geçici olarak Rumlar ara-
sýndan birinin tayini kararlaþtýrýldý.

Stavraki Aristarchi adlý bir kiþi vekâleten
baþtercümanlýkla görevlendirildi, Yahyâ
Efendi yanýndaki kâtiplerle yapýlan iþlere
nezaret edecekti. Ancak bu uygulama da
olumlu sonuç vermedi ve Yahyâ Efendi
tercüman tayin edildi. Böylece bu vazife
Türk ve müslüman görevlilere verilmeye
baþlandý. Yahyâ Efendi’nin vekâleten yü-
rüttüðü görev onun vefatýndan sonra Baþ-
hoca Ýshak Efendi’ye asaleten tevcih edildi.
Tanzimat devrinden sonra Tercüme Oda-
sý’na yeni bir canlýlýk getirildi. Avrupa’da
dâimî elçilik teþkilâtýnýn kurulmasýnýn ar-
týk kaçýnýlmaz olduðu anlaþýldý ve burada
yabancý dil eðitimi verildi. Fakat bu oda-
da devlet memuru mu yoksa diplomat mý
yetiþtirileceði hususu açýklýk kazanmadý.
XX. yüzyýla girildiði zaman çaðdaþ mek-
teplerin tesisi, Mekteb-i Mülkiyye’nin ku-
rulmasý ve meslek adamý yetiþtirilmesi dýþ
siyasete yeni bir yön verdi.

Merkezdeki tercümanlar yanýnda taþra-
da eyalet divanlarýnda tercümanlarýn mev-
cut olduðu bilinmektedir. Özellikle Arap
topraklarýndaki eyaletlerde divan tercü-
manlarý Arap tercümaný adýyla anýlmak-
taydý. XVII. yüzyýlda Budin, Týmýþvar gibi
eyaletlerde Macarca bilen tercümanlar gö-
rev yaptý. Yine mahkemelerde tercüman
kullanýldýðý, bazý müesseselerin tercüman
istihdam ettiði görülmektedir. XVIII. yüz-
yýl sonlarýnda oluþturulan askerî kurum-
larda çalýþmak üzere getirilen yabancý uz-
manlarýn yanýna birer tercüman verildi.
XVI. yüzyýlda Ýstanbul’daki yabancý elçile-
rin Türk ve müslüman tercümanlar kul-
landýðý dikkati çeker. XVIII. yüzyýl sonla-
rýnda Osmanlý topraklarýnda çeþitli Batýlý
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delerin yumuþatýldýðý veya çýkarýldýðý gö-
rülür.

Ýdil-Ural ve Türkistan Türk lehçelerini iyi
bilen Gaspýralý zaman zaman Kuzeybatý
Türkçesi’nden kelimeler, ifadeler kullan-
sa da gazete bazýlarýnýn iddia ettiði gibi
melez bir Türkçe ile deðil Türkiye Türk-
çesi ile çýkarýlmýþtýr. Bulgaristan’dan Do-
ðu Türkistan’a kadar yayýlan Tercüman’-
da lüzum görüldüðünde lehçelerde ortak
olan kelimelerin ve Batý Türkçesi ile Doðu
Türkçesi’ne ait kelimelerin yan yana kul-
lanýldýðý görülmektedir. Gazetede açýk bir
anlatým ve kýsa cümleler dikkati çeker.
Gaspýralý’nýn amacý “Boðaziçi’ndeki balýk-
çýdan Kâþgar’daki deveciye kadar” herke-
sin bu dili anlamasýdýr. Gazetenin çýktýðý
otuz beþ yýl boyunca dil konusunda bilinç-
li bir tavýr sergileyen Gaspýralý, Türk dün-
yasýnda ortak bir edebî dil oluþturmaya
gayret etmiþ ve bunda da sanýldýðýndan
daha büyük bir baþarý elde etmiþtir. An-
cak Sovyet döneminin katý siyasal-ideolo-
jik propagandasý Gaspýralý’nýn bu baþarý-
sýný perdelemiþtir. Tercüman’da 1913 yý-
lýna kadar klasik imlâ uygulanmýþ, bu ta-
rihten itibaren o dönemde Rusya Türkleri
arasýnda geliþen eðilimlerin etkisiyle “fo-
netikleþtirilmiþ” bir imlâ ile de metinler
yayýmlanmýþtýr.

Türkiye’de yasaklanýp serbest býrakýldý-
ðý 1895-1897 yýllarý arasýnda gazetede “Ýlâ-
ve-i Tercüman”, “Koþma”, “Zamîme” adla-
rýyla fikir, edebiyat ve kültürle ilgili iki say-
falýk ekler çýkarýlmýþtýr. Bunlarýn daha çok
Türkiye’deki okuyucular için yayýmlandýðý,
ayrýca Türkiye’ye gönderilen Tercüman
nüshalarýnýn Rusya içinde satýþa sunulan-
lardan birkaç gün önce basýldýðý, bazý nüs-
halarýn Rusya’da daðýtýlanlardan kýsmen

farklý olduðu tesbit edilmiþtir. Bu yýllarda
gazetenin Türkiye’deki satýþýnýn 10.000 ci-
varýnda olduðu arþiv belgelerinden anlaþýl-
maktadýr. Tercüman’ýn eki olarak 1898’-
de Mekteb, 1906’da Ha Ha Ha! adlý mi-
zah dergisi, 1906-1907 ve 1910-1911 yýl-
larý arasýnda Þefika Haným’ýn yönettiði
Âlem-i Nisvân, 1910-1911’de Âlem-i Sýb-
yân adlý dergiler çýkarýlmýþtýr. 1905 yýlý so-
nunda örnek sayýsý çýkan Âlem-i Nisvân
1906’da haftada bir defa ve Tercüman’-
dan müstakil olarak basýlmýþ, 1907 baþ-
larýnda da bir süre çýkmýþ, ardýndan yayý-
mýna son verilmiþtir. 1910-1911 yýllarýnda
bir hafta Âlem-i Nisvân, bir hafta Âlem-i
Sýbyân ekleri basýlmýþtýr. 1906’da Millet
adlý ayrý bir gazete çýkarma teþebbüsü ise
örnek sayý ile kalmýþtýr. Millet’in baþlýk kli-
þesi altýnda yer alan, “Til birliði, fikir birli-
ði ve bu da amel birliðini mûcip olur” ifa-
desi dikkati çeker. Bu ifade 1912’den son-
ra Tercüman’da “dilde, fikirde, iþte bir-
lik” þeklinde kullanýlmýþtýr. Gazetenin on,
yirmi ve yirmi beþinci yýllarý Bahçesaray’-
da büyük törenlerle kutlanmýþtýr. Bu tö-
renlerde Rusya’dan, Balkanlar’dan, Tür-
kiye’den, Ýran’dan Çin’e kadar birçok yer-
den gelen mektuplar, tebrik telgraflarý,
çeþitli hediyeler gazetenin itibarýný ve etki-
sini gösterdiði gibi törenler, o yýllarda baþ-
ka türlü bir araya gelemeyen Rusya müs-
lümanlarýnýn âdeta danýþma toplantýlarý-
na dönüþmüþtür.

Ýlk sayýlarýndan itibaren sadece bir ga-
zete olarak deðil ayný zamanda hitap etti-
ði Rusya müslümanlarýnýn ortak kürsüsü
ve bir düþünce kulübü haline gelen Ter-
cüman müslümanlarýn modernleþme sü-
recini, bu sürecin din, fikir ve edebiyat ha-
yatýna ne þekilde yansýdýðýný ortaya koy-
maktadýr. Gaspýralý Tercüman’ý çýkarýrken
Ýslâm dininin doðru anlaþýlmasýný, Türk-
lüðün çeþitli kollarýnýn Türk kimliði altýn-
da birleþmesini, hepsinin ortak bir kültüre
ve teknolojiye sahip olmasýný arzu ediyor-
du. Bunun önünde en büyük engel olarak
cehaleti, hurafeleri ve tembelliði görüyor-
du. Gazetesiyle baþlattýðý uyandýrma iþi-
ne Usûl-i Cedîd olarak adlandýrýlan eðitim
öðretim faaliyetleriyle, okuma yazma kurs-
larýyla, ilk eðitim için gerekli olan kitapla-
rý 1884’ten sonra yazýp yayýmlayarak de-
vam etmiþtir. Gazetede ilk sayýlardan iti-
baren Türkiye’deki fikir ve edebiyat haya-
tý yakýndan takip edilmiþtir. Bu etkiyle ba-
zý eserler “Târîh-i Ýslâm” (1883, sy. 5, 7-9,
22-24, 28), “Medeniyyet-i Ýslâmiyye” (1884,
sy. 22-24, 27, 32, 35, 40, 44), “Maîþet ve
Edebiyyât-ý Osmânî” (1884, sy. 41, 44; 1885,
sy. 2, 6, 9, 10), “Neþriyyât-ý Osmânî” (1886,

len kimselerle görüþmüþ, bunu çýkarma-
daki amacýný anlatmýþ ve onlardan yardým
istemiþtir. Nitekim bazý din âlimleri, aydýn-
lar, Tatar ve Azerbaycan zenginleri kendi-
sine maddî yardýmda bulunmuþ, Tercü-
man’ýn onuncu yýl töreninde yardým eden-
lerin isimleri açýklanmýþtýr (“Aziz Yadigâr”,
9 Mart 1893). Petersburg’dan eski bir mat-
baa makinesi satýn alan Gaspýralý hurufatý
Ýstanbul’dan temin etmiþ, oradan bir mü-
rettip getirtmiþ, ilk yýllarda çeþitli güçlük-
lerle uðraþmak zorunda kalmýþtýr. Matbaa
iþlerinde, haberleþmelerde kendisine eþi
Zühre Haným ile Kýrým’a gelen üç kayýnbi-
raderi yardým etmiþtir. Baþlangýçta gaze-
tenin yazýlarýný hemen tek baþýna yazmýþ,
daha sonra da birçok yazý kendi kalemin-
den çýkmýþtýr (“yirmi beþ sene kadar olu-
yor ki Tercüman’ý ya baþtan âhirine kadar
ya iki sülüsünü kalem-i âcizânemden çý-
karmakta idim; bir nüsha Tercüman yoktur
ki nýsfý kalemimden geçmiþ olmasýn”, “Bu
Nüsha”, Tercüman, 26 Þubat 1907). Rus
hükümetinin sýký bir sansüre tâbi tuttu-
ðu gazetenin ilk sayýlarý bir buçuk yýl ka-
dar Petersburg’a gönderilmiþ, sansür gö-
revini yapan þarkiyatçý Smirnov nüshalarý
üç dört hafta sonra iade etmiþtir. Böyle-
ce gazetedeki haberlerin bir deðeri kal-
madýðýný gören Gaspýralý yine güçlükle ga-
zetesinin Bahçesaray’da sansür edilmesi
için izin almýþtýr. Gaspýralý’nýn gazetesinde
ihtiyatlý ve uzlaþmacý bir tavýr içinde oldu-
ðu, Ruslar’la iyi geçinmeye çalýþtýðý, hatta
bazan onlarýn hoþuna gidecek yazýlar yaz-
dýðý ve bu tavrýný zamanla ustaca kullaný-
lan bir taktiðe dönüþtürdüðü bilinmekte-
dir. Tercüman’da Türkçe metinlerle Rusça
metinler karþýlaþtýrýlýrsa bazan Rusça ký-
sýmlarda yönetimin dikkatini çekecek ifa-
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lesini, dünya ihtilâlini ön planda tutuyor,
halk yýðýnlarýný sýnýf mücadelesine çeke-
bilmek için mahallî dillerle yazmayý tercih
ediyordu. Buna raðmen sosyalistler için-
de Gaspýralý’nýn millî kültür ve dil idealine
baðlý olanlar da vardý. Tercüman gazete-
si otuz beþ yýl boyunca Rusya müslüman-
larýný ve Rusya Türkleri’ni uyandýrma, çað-
daþ dünya medeniyetine ulaþtýrma yolun-
da olaðan üstü hizmetler yapmýþtýr.
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Ebû Muhammed Abdullåh
b. Abdillâh et-Tercemân el-Mayurk¢

(ö. 832/1429)

Papazken müslüman olan
ve Hýristiyanlýða dair

kaleme aldýðý reddiyesiyle
tanýnan müellif.˜ ™

Asýl adý Anselmo Turmeda’dýr. Akdeniz’-
de Balear takým adalarýnýn en büyüðü olan
Mayurka’da (Majorque) doðdu. Hayatýyla
ilgili en eski belgeye göre 1376 yýlýnda
vaftiz babasý Silvestre, “küçük kardeþler
tarikatýndan (Fransiskenler) vaftiz oðlum
Frare Anselmo Turmeda’ya benim için dua
etmesi arzusuyla” diyerek bir miktar pa-
ra vasiyet etmiþtir (M. de Epalza, IBLA,
XXVIII/111 [1965], s. 262). Bu belgeden An-
selmo Turmeda’nýn o tarihte Fransisken ta-
rikatýna girdiði, fakat henüz papaz olmadý-
ðý anlaþýlmaktadýr. Buna dayanarak 1350-
1355 yýllarý arasýnda doðduðu söylenebi-
lir (a.g.e., s. 262). Kendi hayatýný da anlat-
týðý Tu¼fetü’l-erîb adlý eserinde verdiði
bilgiye göre ailesinin tek çocuðu olan An-
selmo Turmeda altý yaþýnda bilgili bir pa-
pazdan Ýncil okumaya baþladý ve iki yýl için-
de Ýncil’in yarýsýndan çoðunu ezberledi. Da-
ha sonra Ýncil’in dilini (Latince) ve mantýk
ilmini öðrendi. On dört yaþýnda, Aragon
Krallýðý’nýn tek üniversitesinin bulunduðu
Katalan topraklarýndaki Lérida (Lâride) þeh-

rine giderek altý yýl aritmetik, geometri,
müzik, astronomi ve astroloji okudu, ardýn-
dan dört yýl daha Ýncil ve Ýncil’in dili üze-
rinde çalýþtý. Bu arada Yunanca ve Ýbrânî-
ce öðrendi. Yirmi dört yaþýnda iken papaz
Nicolas Martel’den teoloji tahsil etmek için
Lombardia’daki Bologna Üniversitesi’ne
gitti. Nicolas Martel’in (Nicola da Moimac-
co ?) Ýncil’de Hz. Îsâ tarafýndan geleceði
vaad edilen Paraklit’in (Faraklit) Hz. Mu-
hammed olduðunu söylemesi ve kendisi-
ne Müslümanlýðý tavsiye etmesi üzerine
Ýslâm’ý benimsemeye karar verdi. On yýl
kaldýðý Lombardia’dan Mayurka’ya döndü;
altý ay sonra Sicilya’ya, oradan tahminen
1388’de Tunus’a gitti. Buradaki hýristiyan-
lar tarafýndan dört ay misafir edilen Tur-
meda, Hafsî sultanýnýn özel doktoru Yû-
suf et-Tabîb vasýtasýyla Sultan Ebü’l-Ab-
bas Ahmed el-Müstansýr’ýn huzuruna çý-
kýp Müslümanlýðý kabul etmek istediðini,
ancak din deðiþtirenler hakkýnda dediko-
du yapýlabileceðini, bu sebeple oradaki hý-
ristiyan ileri gelenlerinin de katýlacaðý bir
toplantý düzenlenmesini ve onlara kendi-
siyle ilgili düþüncelerinin sorulmasýný rica
etti. Tunus’taki bazý hýristiyan tüccarlar ve
diðer ileri gelenler çaðrýlarak onlara An-
selmo Turmeda’nýn kiþiliði hakkýnda soru-
lar soruldu; onlar da Anselmo Turmeda’-
nýn büyük bir hýristiyan âlimi kabul edildi-
ðini söylediler. Sultan bu defa onun müs-
lüman olmasý durumunda ne diyebilecek-
lerini sorduðunda onun kesinlikle böyle bir
þey yapmayacaðýný belirttiler. Fakat Tur-
meda ortaya çýkýp Müslümanlýðýný ilân
edince, “Bu adam evlenme arzusuyla müs-
lüman olmuþtur, çünkü bizde papazlar ev-
lenemez” diyerek oradan ayrýldýlar. Ansel-
mo Turmeda Abdullah adýný aldý. “Tercü-
man” lakabý ise sultana yabancý ülkelerden
gelen mektuplarý tercüme etmesinden do-
layý verildi. Tu¼fetü’l-erîb’in bazý yazma
nüshalarýnda adý Abdullah b. Abdullah et-
Tercüman þeklinde geçer.

Ýhtida ettiðinde otuz beþ yaþýnda olan
Abdullah et-Tercümân sultan tarafýndan
günlük çeyrek dinar maaþla tekel idaresi-
ne yerleþtirildi. Tunus’un ileri gelenlerin-
den el-Hâc Muhammed es-Saffâr’ýn kýzýy-
la evlendi ve Muhammed adýný verdiði bir
oðlu doðdu. Beþ ay sonra Müstansýr ta-
rafýndan gümrük idaresinde görevlendi-
rildi. Bir yýlda Arapça’yý öðrendi. 1390’da
Fransýz ve Ceneviz donanmasýnýn Mehdi-
ye þehrine saldýrýsý esnasýnda tercüman sý-
fatýyla görev yaptý. Kabis ve Kafsâ muha-
saralarýnda sultanýn yanýnda bulundu. Hem
askerî levazým görevlisi hem mütercim ola-

sy. 2, 4, 6, 8-12, 14, 19, 20, 22, 23) baþlýklý
seri yazýlarda yayýmlanmýþtýr. Þemseddin
Sâmi’nin Kåmûsü’l-a‘lâm’ýndan geniþ öl-
çüde istifade edilerek hazýrlanan Deryâ-yý
Bilik adlý ansiklopedi (1889, 44. sayýdan
itibaren), Kåmûs-ý Ýlmî ve Fennî adlý di-
ðer bir ansiklopedi (1905-1908) ilâve þek-
linde çýkarýlmýþ, ardýndan kitap halinde bas-
týrýlýp abonelere hediye edilmiþtir.

Rusya müslümanlarý arasýnda geniþ öl-
çüde hurafelerle iç içe girmiþ, bu yüzden
her türlü yenileþmenin önüne cahil kim-
selerce bir engel olarak çýkarýlan yanlýþ
din anlayýþýnýn bulunduðunu düþünen Ýs-
mâil Bey gazetesi aracýlýðýyla Ýslâm’a ay-
kýrýlýk itirazlarýný ortadan kaldýrmak, Ýslâm
dinini cahil halk yýðýnlarýna basit ve doð-
ru biçimde tanýtmak istiyordu. Bu husus-
ta Türkiye’deki uygulamalardan faydalan-
mýþtýr. Halifenin ülkesindeki Ýslâm anlayý-
þýný örnek gösterip yanlýþ dinî anlayýþlar ve
hurafelerle mücadele etmenin “kâfirlik”
sayýlmadýðýný anlatmak istiyordu. Bu ba-
kýmdan Gaspýralý, Tercüman’ýn ilk sayýla-
rýndan itibaren çevresinde yer alan ileri
görüþlü din adamlarýndan destek istemiþ,
onlarý cehaletle mücadele için kendi yaný-
na çekmeye çalýþmýþ, din âlimleri ve öð-
retmenler hakkýnda gazetesinde övücü
yazýlar yazmýþtýr. Öte yandan Avrupa ve
Rus kaynaklarýndan dünya müslümanla-
rýný ilgilendiren geliþmeleri izleyen Gaspý-
ralý, özellikle Rus gazetelerinin, fikir ve si-
yaset adamlarýnýn müslümanlar ve Ýslâ-
miyet hakkýndaki yanlýþ kanaatlerini, hak-
sýz hücumlarýný gazetesinde cesaretle eleþ-
tirmekten geri durmuyordu. Uzun yýllar
misyonerlerle, panslavistlerle tek baþýna
Tercüman gazetesi sayesinde mücadele
etmiþtir.

1905 Rus ihtilâli Gaspýralý’nýn düþünce-
lerini daha rahat ve açýk þekilde dile getir-
mesine imkân vermiþtir. “Gerek Sözler”
adlý yazýda (5 Dekabr [18 Aralýk] 1905) bu
önemli deðiþmeye iþaret ederken Tercü-
man’ýn ilk döneminin sona erdiðini ve ikin-
ci döneminin baþladýðýný söylüyordu. 1905
ihtilâlinin ardýndan Rusya’daki serbest or-
tamda müslüman Türkler arasýnda mat-
buat hayatý canlanmýþ, gazete ve dergiler
çýkarýlmýþtýr. Ancak Rus mekteplerinden
yetiþen gençlerin önemli bir kýsmý sosya-
list düþüncelere ilgi duyuyor, Türk-Ýslâm
âleminin problemlerini Gaspýralý’dan fark-
lý þekilde algýlýyor, modernleþmeye ve dö-
nüþüme devrimci bir gözle bakýyor, onu
çar hükümetine karþý yumuþak davran-
makla ve muhafazakârlýkla suçluyordu.
Bu gençler kendi toplumlarýnýn geleceði-
ni ve millî meseleleri deðil sýnýf mücade-


