A. BENNIGSEN et Ch. LEMMERCIER — QUELQUEJAY : "La presse
et le mouvemeat national chez les Musulmans de Russie avant 1920. =
Rusya Müslümanlar~n~n Matbuat ve Milli Hareketleri", 386 S.
Paris, Mouton et Co, 1964.
Bu de~erli eser Paris Sorbonne Üniversitesi'nin cole pratique des Hautes-tudes,
Sciences cono~niques et Sociales bölümünde yarmlanm~~t~r. Ilk önce k~sa bir
önsözle bu eseri vücuda getiren malzemenin nas~l elde edildi~i üzerinde durulmu~tur.
Bunun bir k~sm~~hususi ellerde, baz~lar~~da kütüphanelerde bulunmu~tur. Bilhassa
Helsinki Fin Milli Kütüphanesi ve Üniversite Kütüphanesinde ele geçirilen de~erli
malzemenin mikrofilmleri al~nm~~~ve bugün bunlar Sorbonne Üniversitesi'nin yuE. kütüphanesinde saklanmaktad~r. Müellifler bu
kar~da ad~~geçen c. Pr. des
malzemeyi elde etmek için 1959-1963 y~llar~~aras~nda yaln~z Avrupa ve Birle~ik
Amerika'n~n büyük kütüphanelerini taramakla kalmay~p, Orta Do~u memleketlerinden birçoklar~n~n ve bu cümleden Türkiye, tran ve M~s~r kütüphanelerini
aranu~~tarami~lar, böylelikle hamisiz büyük bir milletin kültürünü ve mâneviyatun
aksettiren malzemenin, hiç olmazsa bir k~sm~n~~kaybolup gitmekten kurtarm~~lard~r.
Esas konuya girmeden önceki ba~sahifelerin birinde: Ahmet Baytursun'un "Ancak,
milli dilde kendi edebiyat~n~~yaratabilen bir halk müstakil bir varl~k olma~a hak
kazan~r" dedi~ini ve Ismail Gasp~ral~'dan "Uzun müddet kaale ahnmayan büyük
bir halk~n uyani~~nda matbuat birinci derece rol oynamal~d~ r" vecizesi gibi k~ymetli
fikirler naklolunmaktad~r. Gazete ve dergilerin adlar~~eski imlâ ve arap harfleriyle
de gösterilmi~~oldu~undan, ba~~k~s~mda türkçe ve arapça olarak geçen sözler dolay~siyle bir translitteration sistemi yohyle verilen misallerle aç~ klamalar yap~lm~~t~r.
Bunu takip eden sahifelerde bu ne.~riyat~~bilmeyen yabanc~lar için çok faydal~~olan
baz~~k~saltmalar, terimler (rusça kelimeler de dahil olmak üzere) ayd~nlat~lm~~t~r.
Introduction (Giri~) k~sm~nda Rusya mahkümu Müslümanlar~n, bilhassa Türk
soyundan olan halk~n milli hareketleri ve siyasi hayat~~üzerinde k~saca bilgi verilerek,
onlar~n matbuatlann~n mahiyeti ve önemi üzerinde durulmaktad~r. Matbuat'm
ba~lang~c~~konusundan sonra Türkistan'da Rus hükümetinin resmi ne~riyat~~olan ve
ilk gazetelerden olan "Türkistan vilâyetinin geziti" (Ilk say~~1870 ocak) nden bilgi
ve ba~l~ktan bir kli~e verilmektedir.
babda ise t. Gasp~ralf n~n ç~kard~~~~"Terciman" gazetesinin 1883-1905
ink~lâbma kadar olan devir ve bu devirde ortaya ç~kan di~er mevkuteler söz konusu edilir. Bu cümleden 1870-1905'e kadar geçen y~llarda Türk dilinde: 5 Azeri,
2 Kazan lehçesinde, Özbek, Kazak ve K~r~m lehçesinde birer tane olmak üzere ~~o
gazete ç~km~~t~r. Tarih s~rasiyle: 1870 "Türkistan Vilâyetinin geziti", Ta~kent,
özbekçe, 1875 "Ekinci" Baku, Azerice, 1879 "Ziya" Tiflis, Azerice, 1880 "Ziyay~~
Kafkasya" Tiflis; ayn~~ y~l "Ke~kül" Tiflis; 1883 "Terciman" Bahçesaray, K~r~m
lehcesinde; 1899 "Dala Vilâyeti" Omsk kazakça; 1902 "Mir`at" Petersburg,
Kazan lehçesi ve ar.; 1903 "~ark-~~Rus" Tiflis, Azeri, 1904 "Nur" Petersburg,
Kazan lehçesi ve ar.
Bab 1905-1917'ye kadar olan, en verimli bir devreyi ele al~ r. Bu en geli~mi~~ve en zengin milli ne~riyat devri müellifler taraf~ndan hem ülkelere hem
lehcelere ve co~rafi sahalara bölünerek i~lemni~tir. Meselâ. A. La Presse Tatare diye
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ald~~~~Kazan Türk lehcesinde ç~ kan mevkuteyi 3 büyük gruba ay~ rarak göstermektedirler. ~~. dini ve muhafazakâr, ç~ kan yerler de: Orenburg, Ufa, Kazan, Astrahan;
2. milliyetçi cedidçi, bunlar~ n içinde de islamc~-inkilapç~ , liberal -mutedil ve ink~lâpç~~
sosyalist olmak üzere yine 3 cereyan~ n mevkutesine yukar~daki yer adlanndan ba~ka
Uralsk, Troysk, Tomsk, Petersburg gibi merkezi ~ehirler de kat~lmaktad~r. Bundan
ba~ ka yine bu lehçede çocuk ve terbiyeye dair, ekonomi, ticaret ve ziraate dair ve
kad~ n meselelerine dair mevkuteler eklenmektedir. Bu devirde Kazan lehçesinde
63 adla, Azeri lehcesinde ise 67, Ozbekçe 18, kazakça 9, K~r~m lehcesinde 7 adla
mevkute yarmlanm~~t~r. Azeri matbuat~~ da a~a~~~yukar~~Tatar (Idil-Ural) matbuat~n~n ayn~~veya çok benzeri bir ~ekilde geli~mi~tir. Yaln~z ~imali Kafkasya, K~r~m
ve Kazak matbuat~~nisbeten daha dar çerçeve içinde kalm~~ , Türkistan matbuat~~
daha ziyade büyük merkezi yerler Ta~ kent, Semarkand, Hokand gibi merkezi
~ehirlere münhas~r olmu~tur, bunun yan~nda Türkmenlerde de 1-2 gazete belirmi~tir.
IV. Babda verilen mevkutede 1917-ao'ye kadar olan devir daha bariz bir
siyasi tandans göstermektedir. Her Türk ülkesi siyasi bak~mdan ortaya ç~ kan
kendi hususiyet ve icaplar~na göre ne~ir organlar~~ te~kil etmi~tir. Mesela A. La
Presse Tatare'da (Idil Ural'da) 1917 den ba~layan geçici hukümet idaresinde milli
grup yarmlanndan Müsülman Komitesi, Milli ~ura, Milli Idare ve Millet Meclisi, Harbi ~ura gibi organlar ve çe~itli ne~riyat'~n belirdi~i gösterilmektedir.
D. La Presse du Cauccue Azerbaycan'da da geçici hükumetin 19 7'den 1918
mart ay~na kadar olan matbuat~, sol parti ve sa~~parti organlar~, Baku ~uras~~ ve
yabanc~~ i~gali alt~ndaki matbuat; Azerbaycan'~n istiklal devri 1918 Kas~m-1920
Nisan'a kadar olan matbuat gibi türlü kollar~~belirtilmektedir.
Bu 3. devredeki matbuat~n say~s~~çok yükselrrü~tir, bilhassa bu art~~~Idil-Ural'da
(Kazan Tatarlan diye gösteriliyor) 139 a ç~ km~~~Azerbaycan'da bir eksilme kaydedilmekte ve böylece orada 3g, Ozbeklerde 37, Kazaklarda 21, K~r~m'da ise yine eskisi
gibi 7 çe~it ne~ir organ~~gözükmektedir. Bu devrede bütün Rusya mahkamu Türk
Müslümanlar~n matbuat organ~n~n say~s~~258, 187o-192o'e kadar ise topu 435 say~~
ile kar~~m~za ç~k~yor.
Her bahsin ba~~nda ve ele al~ nan mevkutenin ve onun çevresi, o devrin bir çok
~ahsiyetlerinin adlar~~ ve faaliyetleri hakk~ nda bilgi verilerek, yaln~z bir matbuat
tarihi de~il, ayn~~zamanda milli hareketlerin tarihi de göz önünde tutularak i~len~ni~tir.
Gerçi bu eserde Rus mahk~lmu bütün Müslüman, yani Türk soyundan olmayanlar al~nm~~sa da, umumiyetle büyük ço~unluk Türk soyundan olan Müslümanlar'~n ülkelerine göre ayr~~ ayr~~durulmu~, ve bu vakith matbuat üzerinde, ~imdiye
kadar hiç bir yerde bu ~ekilde k~sa da olsa, özlü olarak bahis edilmemi~tir.
Bir çok gazete ve derginin ba~~sahife veya kapaklar~n~ n kiliseleri gayet net
olarak, bugünün en güzel tekni~i ile yap~lm~~~ve o devri güzel canland~rm~~t~r.
Eserin sonundaki 3 sahifelik Conclusion k~sm~ nda biraz ~ 92o'den sonraki matbuat
üzerinde ve özellikle yeni türetilmi~~dillerde ç~kan baz~~mevkute söz konusu edilmektedir. Sonra bu büyük matbuat~n kavimlere ve co~rafi mahallere göre da~~lmas~n~~gösteren bir kaç liste, bu arada komunist rejimi alt~ndaki y~llara dair de tam
olmayan bir kaç y~ll~k da~~lma listesini gösteren cedvel de bulunmaktad~r. 10
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sahifelik güzel bir bibliyografyadan sonra, müelliflerin 1959-63 y~llar~~aras~nda
gezip dola~t~ klan memleketlerin kütüphanelerinde bulup ortaya koyduklar~~bu matbuat~n isimlere göre alfabetik s~ra ile gösterilen Bibliyografyas~~ve bunlar~n o kütüphanelerde mevcut nüsha say~s~n~~gösteren bilgi verilmektedir. Bu k~s~m daha evvel
bu müellifler taraf~ndan teksir edilerek de da~~t~lm~~t~.* Bu sefer her mevkutenin
transkripsiyonlu ikin harfleriyle olan adlar~~yan~na arap harfleri ile olan adlar~~da
eski ~ekliyle eklenmi~tir ki, mevkute tam olarak hakiki adiyle kar~~m~za serilmektedir.
Bunu 323. sahifeden 381'e kadar 3 çe~it indeks izlemektedir. I. ~ah~s adlar~~ve müstear adlann indeksi, burada bunlar~n k~saca hüvviyetleri de belirtilmektedir. II.
Yer adlar~~ve baz~~matbuat ve ne~riyatla ilgili müesseselerin (komiteler, kongreler
vb. gibi) adlar~~III. bütün matbuat~n ve matbaalar~n ç~kt~~~~yer ve diliyle teferruatiyle verilmi~tir. Böylece her ~ekilde çok güzel faydalanma imkan~~sa~lanm~~t~r.
Kitab~n türlü sahifelerini, Azerbaycan'da ~~ 906'dan 1911 'e kadar muntazaman
ç~kan, sonradan aral~kla 1917 ye kadar devam eden mizah dergisi Molla Nasreddin'
den al~nm~~~ve ayr~ca güzel ka~~tta bas~lm~~~karikatürler süslemektedir. Bunun bir
tanesi önkapaktad~r. Bu harika karikatürler mahküm Türkler matbuat~n~n 45 y~l
evvel ne kadar büyük ba~ar~~ile çal~~t~~~n~n canl~~bir delilidir. Sadece buraya al~nan
seçkin karikatürler, o zaman~n cemiyet hayat~n~n amans~z mücadelesiyle ba~ar~~
sa~layan milli alandaki geli~meyi gösterme~e yetmektedir.
Bu k~sa özetten anla~~ld~~~~gibi, mahk~lm ve hamisiz bulunan koca bir Türk
halk~n~n matbuat ve bununla beraber milli hareket tarihi en büyük dünya dillerinin
biri olan Frans~z dilinde Avrupa ilim ve kültür dünyas~na gerçek bilgilere dayanarak
sunulmu~~bulunmaktad~r. Elde etmek çok güç olan bu malzeme üzerinde, y~llard~r
sa~l~klar~n~~tüketip, ara~t~rmalar yap~p yorulan bu iki ilim adam~~Prof. A. BENNINGSEN
ve M-me Ch. LEMMERCIER QUELQCEJAY'a bu ba~anlanndan ötürü tebrik ve te~ekkürlerimizi sunarken daha ileri hamleler yapmalar~~ için de ba~ar~lar dileriz.
PROF. DR. SAADET ÇA~ATAY

* Bu teksir yarnun~n devam~~olarak "Catalogue des Microfilms des Ouvrages
interessant les Musulmans de l'URSS et la politique du Gouvernment Sovietique"
(Sovyet Rusya Müsülmanlar~n~n enteresan eserleri ve Sovyet idaresi alt~ndaki Musulmanlann siyaseti) ba~l~~~~alt~nda türlü kütüphanelerde bulduklar~~içtimai hayata
dair olan eski ve yeni eserlerin katalo~unu yarmlam~~lard~. Bunlar~n aras~nda tarihi
ve dini eserler de olup, bir k~sm~~ Rusçad~r. Bunun I. bölümü GEneralites - Etudes
ve Documents Officielles gibi eserleri içine al~r. Bundan sonra ise Azerbaycan'a, K~r~m'a, ~dil-Ural ve Sibirya'ya, Türkistan ve Kazakistan'a dair eserler verilmektedir.
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