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HAKKINDA 

lLK TEŞEBBÜSLER VE NETİCELERİ 

(ı862 - ı884) 

FEVZlYE ABDULLAH TANSEL 

Siyasi Tanzimat'ın il!nından sonra üzerinde durulan başlıca 

meselelerden biri de maarif sahasında isl!hattır; bu arada okuma
yazma usulünün kolaylaştı.nlması, dolayısıyle harflerimizin isl!hı ve 
de~ştirilmesi de zaman zaman ileri sürülmüş, münakaşalara yol 
açmıştır. Bu bahse, ı862 'de Cemiyet-i llmiye-i 0•maniye'de verdi~ 
konferansı vesilesiyle ilk defa temas eden Münif (Paşa) Efen
di'dir. Bir yıl sonra Ahundz!de Mirza Feth- All'nin, B!b-ı !li'ye 
harflerin tecdidi mevzuunda bir layiha takdim etti~ni görüyoruz. 
Makalemizin birinci kısmında işte bu teşebbüsler hakkında malumat 
vereceğiz. 

ı86g'da bir taraftan Londra'da bulunan N. Kemal ile Melkum 
Han, diğer taraftan İstanbul'da Tera/eki ve R.Uı;name-i Geride-i HtWadis 
arasında, Arap harflerinin isl!ha muhtaç olduğu, L!tin harflerinin 
okuma-yazmayı kolayl~tırdı~ yolunda münakaşalara şahid olu
yoruz; makalemizin IL ve III. kısmında bu hususta ve Şinasi'nin 
ittihaz ettiği tabı' harfleri hakkında izahat verrneğe çalışaca~. 

ı878'ı,de, Türk-Rus harbi mağlilbiyetinden sonra azınlıklar ara
sında milliyet hisleri kuvvedenrneğe başlamış, bazıları, mesela Ar
navutlar, Arap harfleri yerine, kendilerine mahsus bir alfabe kul
lanmağa, böylece aralanndaki ittihadı kuvvetlendirrneğe temayül 
etmiş, bunu fiil sahasına da çıkarmışlardır. Bu ve diğer sebeplerle, 
Namık Kemal'in hususi mektuplannda Arap harflerinin ne tarzda 
isl!hı mümkün olduğuna, L!tin harflerinin Türkçe'ye ne dereceye 
kadar uygun olup olmadığına dair fikirlerine rastlarız; makalemizin 
IV. kısmı bu meseleye ayrılmışnr. V. kısımda ise, Mısır'da Arap 
harflerinin de~tirilmesi temayülü üzerine, Ebüzziya Tevfik'in bu 
harflerin isl!hı hakkındaki fikirlerinden ve ittihaz ettiği tabı' harf
lerinden bahsedece~z. 



ı. 

ARAP HARFLERİNİN İSLAm VE TECDİDİ HAKKINDA MÜNİF PAŞA İLE 

AHUNDZADE FETH-ALi'NİN TEKLiFLERİ 

Ayıntabiı Mehmed Münif Paşa'nın ( ı828-ıgıo) , azası bulun
duğu Cemiyet-i tımiye-i Osmaniye'de verdiği nutkunda ileri sürdüğü 
fikirler, harflerimiz hakkında isiahat hareketinin başlangıcı sayılabilir. 
12 Mayıs, ı862 (13 Zilka'de, 1278) tarihine rastlayan bu nutkunda, 
"Cemiyetimiz maksadının husulüne medar olacak vesailin en kavi 
ve mühimini bugün size arz-ü beyan ile cümleden akdem bu husus 
hakkında dikkatinizi davet ederim; yani bizce müstamel olan usul-i 
kitabetin isl!hı ile, okumak ve yazmak tarikının mümkin-mertebe 
teshili madde-i mu'tena-beh!sını söylemek isterim" cümleleri ile 
başlıyan Münif Paşa, hareke ı kullanmadığımız için Türkçe bir keli
menin muhtelif şekilde, mesela ı) J\ kelimesinin üç, !J.;.f keli

mesinin ise altı türlü okunabildiği, meleke sayesinde bu cins keli
melerin kolayca okunabilmesine rağmen, manaları bilinmeyen bazı 
kelime, bilhassa hasisimterin kıraatinin imkansızlığı üzerinde durur; 
dilimizde Arapça ve Farsça kelimelerin, terkipierin çokluğu ise, okuma 
ve yazma meselesini büsbütün güçleştirmektedir. Büyük harflerin 
mevcut olmaması, hasisimleri diğer kelimelerden ayıramamak mah
zurunu tevlid ediyor. Avrupalılar'ın yazılarında bu gibi müşkiller 

bulunmadığından, altı-yedi yaşında çocuklar, erkek, kadın, uşak ve 
arneieiere kadar okuyup-yazma öğrenmekte, bizde ise yazımızı öğ
renmenin gü~lüğü yüzünden halkın fikren terbiyesi mümkün ola
mamaktadır. Harflcrimiz, maarifin neşrine en kuvvetli vasıta olan 
tabı• san'atı için de elverişli değildir; sair milletler otuz-kırk harf 
sayesinde istedikleri eseri basabildikleri halde, bizde nesh yazı ile 
bir kitap basabilmek, bunun iki-üç misli hurufa ihtiyaç gösterir. Bu 
mütal!aları ileri süren Münif Paşa, güçlüklerio önlenmesi için şu 
iki çareye başvurulmasını tavsıye eder: "Birisi, kelimat yine heyet-i 
hazıra üzre ibka olup, fakat alt ve üstlerine harekat-ı mah1me ile 
birtakım işaret-i cedide vazolunmak ve diğeri dahi huruf-i mukta'a 
ile tahrir olunup, bilcümle elsine-i ecnebiyede olduğu misillu iktiza 
eden harekat, huruf sırasında yazılmaktadır. Birinci tank dahi hu-

1 Hareke tAbiri bu devirde sesli harf yerine kullaııılmaktadır; sessiz lw.rfler ise. 
hurof kelimesiyle ifade edilmektedir. 
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sul-i matlaba Ufi gibi görünür ise de, harekatın hurufta münfek 
olarak kelimatın zir-ü balasında bulunması, aşağı veyahut yukarı 
satıra müteallik olduğu bilinemeyerek teşviş-i zihni müeddi olacağı 
misillQ, hem hurufa ve hem de zir-ü bilasındaki harekata sarf-ı 

efkar ile hayli zahmet çekileceği şöyle dursun, hele teba'at hususunda 
fevk'al-gaye müşkil~tı d~vet edeceği um ur-ı vazihadandır; fakat 
şıkk-ı sanide şu tekellüfat ve müşkilatın hiçbirisi olmayıp, gerek 
okuyup yazmak ve gerek kitap basmak için bunun bi'l-vücuh rüc
haniyeti bahirdir" diyor. İkinci şıkta tavsıye ettiği tarzda münferid 
harflerle, sesli harfler de kullanılarak küçük risale ve kitaplar elifbA
lar basılır ve bazı mekteplerde okutulup, tahsilindeki kolaylık tec
rübe ile sabit olursa, başlangıçta birçok m~nialarla karşılaşılacağına 
şüphe yoksa da, faydası anlaşılınca halk arasında da teammüm ede
bilir fikrindedir 2• 

Münif Paşa'nın bu nutkundan ondört ay kadar sonra, Kafkas 
Kaymakamı Grand-Duc Michel'in Elsine-i lslam.iye tercümanlığı hiz
metinde bulunan ve Azeri Türkleri'nden Alıundzade Feth-Ali İstan
bul'a gelerek, İslamlar arasında kullanılan yazı usulündeki müş
killeri ortadan kaldırmak mak.sadı ile hazırlamış olduğu yeni tarz 
harfleri Saltanat-ı seniyye'ye takd~ij'l etmiş, Sadaret'ce bu harflerin 
tetkiki ve hakkında mütalaa beyanı, Cemiyet-i lımiye-i Osmaniye'ye 
havale olunmuştur. Bu münasebetle cemiyet merkezinde iki defa 
toplanılmış, ilk içtimada Feth-Ali de bulunmuştur. Yeni harflerin 
mucidi Ahundzade, İslamlar arasında kullanılan Arap harflerinin 
kıraate müsait olmadığı, her kelimenin birkaç şekilde okunabildiği, 
okur-yazar kimselerin az yetişmesine sebep olduğu, tasavvur ettiği 
yeni harflerin bu mahzurları önleyeceği ve maarifin neşrinde mühim 
tesiri olacağı hakkında izahat vermiş, "Resm-i hututun urour-ı di
niyeye teallQku olamayıp, b~-husus hatt-ı kadim ba'd-el lsl~m su
ver-i adideye münkalib olduğundan, resm-i cedidin kabul ve istimaline 
şer'an dahi bir mani-i sahih olamayacağını beyan ve işbu usul-i ecdi
denin her vechile fevaid ve muhassen~tı derkar ise de, hakkında 
kabul-i amme istihsali derece-i İstihalede umiir-ı müşkileden oldu-

1 M«TT~U~J-i f'unwı, Nu. 14, Safer ı28o, s. 74 v.d. Münif P~'nın nutku, 
Isid/ı-ı rtsm-i hatta Dair Bazı Tasavvurat başlıklı yazı dahiJinde ve "Cemiyet-i İlıniye-i 
Osmaniye'de 1278 senesi Zilkade'sinin onüç tarihinde Münif Efendi'nin husus-ı 

mezktıre dair tclftfluz eyledi~i makalede"dir başlı~ ile neşredilmi.ştir. 

B.u- C. XYII, F. l~ 
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~u" ileri sürerek, ileride faydası görülür düşüncesi ile, şimdilik 
hut!lt-ı saire-i islAmiyeden sayılmasına müsaade edilmesini reca et
miştir. İkinci içtimada AlıundzAde Feth-Ali bulunmamış, müza
kere üç esas üzerinde cereyan etmiştir : 

I - Kullandığuruz harfler isiilla ve ikmale muhtaç mıdır ? 
Il- AhundzAde'nin icadı olan harfler matlöba muvafık mıdır? 
III - Böyle bir islAhatın ittihaz ve ta'mimi mümkün müdür ? 

Müzakere neticesinde, harflerimizin isialu meselesinde ittifak 
h!sıl olmuştur. AhunzAde'nin icadettiği harfler ise, "Tahrirde sühö
let olmak üzre huruf-i kadimenin noktaları ilga olunup yerlerine 
diğer bir alimet-i muttasıla vaz'ından ve kelimAtın gereği gibi telAf
fuz olunması için b!zı harekat-ı cedide ihtiraı ile, bunların milel-i 
ecnebiye hutütu misilla huruf sırasında tahririnden ibaret olduğu 
anla~ılıp, bu suret tamam-ı kelimatın doğru kıraat olunmasına kAfi 
olduğu ve mftcid-i mftmaileyhin gerek bbı hu.rltf-i kadimede icra 
eylediği ta'dilat ve gerek yeniden ihtira' ettiği eşkil-i harekAt bir 
suret-i makbulede" takdir edilmekle beraber, eski harflerimiz gibi 
bu harflerin de tabı• bakımından külfetli oluşu, kabul edilmemesine 
sebep olarak gösterilmiştir. Sadaret'e takdim olunan 6 Ağustos, ı863 
(20 Safer, 1280) tarihli takrir SUretinde bu izahata ilAve olarak, Alıund
zade'nin Şark memleketlerinde münteşir b!tıl fikirleri tezyif mak
sadı ile yazdığı tiyattq ve hik!yelerinin, Anadolu lehçesine çevrilerek 
Cemiyet-i İlmiy~-i Osmaniye tarafından tab'ına karar verildiği, 
icadettiği harflerin tahsine layık olduğu kaydedilmiştir 3• 

Buraya kadar verdiğimiz malfunattan, 1262-63 yılında harf
lerimizin isl!hı lüzumu teslim edilmekle beraber, fiil sahasında teşeb
büse girişilmediği anlaşılır; Münif Paşa'nın ve Ahundz!de'nin 
fikirlerinden belki ilham alınarak, Cemiyet-i tedrisiye adı ile tesis 
edilen mektepte (ı863-64}, talebeye, harekeli olarak basılan kitaplar 
vasıtası ile tedrisat tecrübe edilmiştir'· 

ı Mecmua-iftinun, yıl 2, Nu. 14, Safer ı28o, sf. 70 v.d. "Huzur-ı vckalc:tpenahiye 
ı28o senesi, Safer'in yirmisi tarihi ile mUverrihen Cemiyet-i limiye-i Osmaniye 
tarafından takdim olunan takririn suretidir". 

4 İstanbul'da ÖrUcüler civarında ve ı28o ( ı863}'de bu mektep, "Tebir-i 
esbab-ı ulı1m ve maarif niyyet-i hayriyesiyle her tarafta mekfttib ve mekris inşa 
ve k~dına sa'y-U ikdarn olunduA-u sırada bhı ashab-ı hamiyyet ve malümattan 
mUrekkeb bir enetimen-i ilmi t~kili ile, erbab-ı ~ ve isti'dadı mecanen olı.u-



ll. 

HAB.FLERbtiZİN İSLİHI VE DEGİŞTİRİLl4ESİ HAKKINDA WELKUM HAN 

İLE NAMIK KEMAL'İN MÜNAKAŞALARJ 

Münif Paşa ile Ahundzade Feth-Ali'nin harflerimizin islah ve 
tadili hakkında serdettikleri mütalaalardan beş-altı yıl sonra, ı86g'da, 
İran'ın Osmanlı imparatorluğu sefiri Melkum Han'la Kemal ara
sında aynı mevzuda bir münakaşa açıldığını görüyoruz; sebebi, 
Hürriyet gazetesinde çıkan bir makalede, İslam çocuklannın talim 
ve terbiyesi münasebeti ile kaydedilen, " ... Bizim çocuklar beş-altı 
yaşında mahalle mektebine verilip, iki-üç senede bir HaJm indir
dikleri ve birkaç sene dahi Tecvid ile bu Hatm'ler tekrar olundu~u 
ve beş-altı yıllar Sülüs ve Nesh karaladıkları halde, ellerine bir 
gazete verilse okuyamazlar. İki satır bir tezkire kaleme almak nere
de. . . Yazılmış tezkireyi bile çıkaramazlar. Çocuklar da bir tarafa .. 
Anları okutan hoca efendilerin içinde gazete ve tezkire okur ve bir
kaç satır mektup ve tezkire yazabitir y~debeş nefere çıkmaz; hal
buki Ermeni ve Rum ve Yahudi etfali, malıaile mektebine girdikten 
altı ay sonra kendi lisanınca gazete ıte mektup okumağa ve bir sene 
sonra kendisi mektup yazmağa başlarlar. İkinci sene mukaddimat-ı 
hisabiyeden ve üçüncüde co!rafyadan elzem olan ufak-tefek şeyleri 
ö~renirler. İmdi bizim çooukların fıtrat ve fetanetce bir eksiklikleri 
mi vardır ki, anlar gibi tahsil-i fevaid edemiyorlaı ? Hayır, çocuk
larda hiçbir kabahat yolrtur; yolsuzluk bi'l-cümle usfıl-i tahsilindir" 
cümleleri, 6 dolayısıyle Melkum Han'ın, Hürriyet'e gönderdiği aşağı
daki Farsça mektuptur : 

J:l-1 . r~.) li'""..,:. JlAkl ~ J ~; ~4 .;.> ot ~r ·o .;t . .;.> 

r~~ ı!..llll.;.> 4~1J . ~~ w-_;rJ .:.r_-:i J.~> 04L!. ~.r "4,1i>-~ 

ı:.;_; ~ .;.> Jl.tkl ~; J ~ Jl:---- 4 } ;:> ol_,> ' ~)T .;:> ol_,> 

ıup yazdırmak ve ıarih ve cografyıı ve hisab nmillu lüzumu olan fenleri ö~rcımek" 
gayesi ile açılmıştır (Lutfi Efendi, Tanzimat'tan Sonra Türkiye'de Maarif Ttskilôtı, 
Tilrk Tarih Fnciimtni Mecmua.rr, yıl ı6, Nu. 17 (94), ı Eylül, ıg:ı6). 

• Başh~nı, Hudii A.iidirdir t;·ltr ung-i karadan güh" pe;'fla mısra'ı teşkil eden bu 
makale imzasızdır; Melkum H:ın'ın makale mUnasebetiyle yazdığı mektuba cevap 
vere:ı Kemal oldu~una göre, onun tarafından yazıldığını tahmin t"diyoruz fNu. 
54· 25 Rehi' I., ı286 5 Tt"mmuz. ıH6g). 
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Görülüyor ki Melkum Han, bu mektubunu yazmasına sebep 
olan makaledeki tahsil ve terbiyede takip edilen usUllerin fena ol
duğu fikrine iştirakle beraber, Arap harflerinin rnahzuru üzerinde 
durmaktadır. Melkum Han'a göre, İslamlar alfabelerini islah etme
dikçe, talim ve terbiyede kolaylık, dolayısıyle Avrupa medeniyeti 
seviyesine yükselebiirnek imkansızdır. Arap harfleri ile okumanın 
güçlüğüne temasla, bunun bazı gayret-mendler tarafından idrak 
olunduğunu, Ahundzade'nin ihtiraı olan harekelerin harfiere merbut 
yazıldığı alfabenin, Cemiyet-'İ tımiye-i Osmaniye'ce takdir edilmekle 
beraber reddi ile, lslam memleketlerinin terakki sebeplerinin en 
mühiminden sarlinazar edildiğini, iki yıl önce Muhbir gazetesinde 
de harflerin islahı meselesi ele alınmakla beraber6, bu müdafaarun da 

• İstanbul'da nCşredilen Muhbir gazetesinin 4-13 numaralı ntishasında, Mel· 
kum Han'ın bamettiği tarzda bir yazı yoktur; yalnız 22 Mayıs, r867 - r8 Mu
harrem, r284 tarihli nUshasında (Nu. 5ı ) , "Osmanlı Enneni milleti hünerver.\
nından Ohanes Efendi'nin çelik üzerine kazdı~ı tarz-ı cedid hurllfatı görülmüş ve 
mezktlr hurUfat şeyh-i san i semahatlll Mustafa İzzet Efendi Hazretleri'nin yazısı 
Uzerine kazılmı~ oldu~u bu defa çıkan nUmune varakalarından anlaşılmıştır. Artık 
hattının derece-i nefasetini ta'rif iktiza etmez; fakat mumaileyh Ohanes Efendi 
tezayüd-i menafi-i maarif-i milliyemiz cihetine bir suretle hizmet et:miştir ki, ne 
türlü tahsin ve takdir olunsa becadır dowusu. . Amma bu misili O. şeylerin ikmali 
hayli masrafla vücude gelece~inden ve her bir adamın dahi buna kuvve-i maliyesi 
mtisaid olamayaca~ından bu eser-i nefis dahi noban olarak kalmış ve maarif ta
rafına mensup oldu~ için mucib-i tccssüfümüı: olmuştur. İşte mülktimüzde bunun 
gibi bir eser-i nifiin sahibi mümkin mertebe müklfat görse ve meydana koydu~ 
hüneri birtakım vatanını seven sahib-i iktidarın yardımları ile ilerilese, az vakit 
içinde mülküroüzde terakkice pek büyük asar meydana çıkar" deniliyor. Melkum 
Han'ın Arap harflerinin isiAhı hakkında kaydettiği yazı, Suavi'nin Londra'da, 
Yeni Osmanlılar Cemiyeti adına vt- ilk sayısını 31 Mayıs, ı867'de neşrettiği Mulı-
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devam etmediğini, yine İstanbul'da birkaç ay evvel bir şahıs tara
fından, harflerimizin islihı ileri sürüldüğü vakit ise, bu faaliyete, 
alimierin teassublarının galip geldiğini kaydediyor. İslam memle
ketlerindeki zaf ve meskenetin, can, mal, ırz emniyetsizliğinin, cevr-ü 
sitem çokluğunun, adl-ü ilisan azlığının, bir kelime ile bütün fena
Iıkiann sebebini Arap alfabesinin kifayetsizliğine atfeden Melkum 
Han, Hürriyet'ten şu üç şeye cevap istiyor : 

I- Ahundzade'nin, sesli harflerin sessizlere merbut olarak yazı l

dığı alfabe sistemi mi ? 
II - İstanbul'da bir şahsın ihtiraı olan harflerin, muttasıl değil 

münferid surette yazılması ileri sürülen alfabe sistemi mi ? 

III - Yoksa, Muhbir gazetesince tavsıye olunaq, harekelerin 
harfiere merbut olarak değil, kelimelerin üzerine ayrıca yazılması 
fikrini müdafaa eden alfabe sistemi mi uygun görülüyor? Bu hususta 
Hürriyet'te neşriyatta bulunulmadığını yazarak, eğer böyle bir tema
yü} gösterilir ise, Feth-Ali Ahundzade'nin ve diğer şahsın tavsıye 

ettiği harflerden nümunc olarak göndermek istediğini bildiriyor7• 

bir'in 4-B inci sayısında ulsa gerektir. Ankara'da bu gazete koleksiyonunu bulabil
mek mümkün olmadı. 

1 1\felkum Han'ın, mektubu, ''Zatı, dirayet ve hamiyyctle ma'ruf bir fazıl-ı 
maarif-simat tarafından matbaamı:ı:a şu Farsi-ül ibare lutufname gönderilmiştir" 
notu ile neşredilmiş, fakat adı tasrili olunmamıştır; yazıldığı tarih 4 Reb'i ll, 1286 
dır( Hürriyet, Nu. 59, 30 Reb'~ U., 1286, 9 A~stos, 186g). Ebüzziya Tevfik, Kerrıal'in, 
Arap harflerinin isllhı ve de#'iştirilmesi hakkındaki bir yazısını neşrederken, bunun 
onaltı sene evvel Mc~um Han'a cevap olarak yazıldığını kaydediyor; fakat nerede 
neşredildiğinden bahsetmiyor (Mtcırwa-i Ebüaiya, Nu. 43, Gurre-i Rebi'-ül !hir, 
1302, sf. 1356). Bu, Kemal'in Hürriyet'te çıkan makalesidir. Hürriyet ncşrindc, ma
kalenin baş kısmında " Bundan mukaddem bir zat-ı kamil tarafından aldığım 

Farsi mektup (Ki ıne!li etfal-i müsliminin ta'lim ve terbiyeterindeki noksan ile, 
millet-i İslamiye'nin terakkıyat-ı hazıradan mahrum kalarak mübtela-yi za'f-ü 
natuvani ve meskenet olması ve aralarında emniyet-i hukuk ve emniyet-i can ve 
ırz ve mal mevcut ve mu'teber olmaması ve cevr-11 zulmün kesreti ve adl-ü ihsanın 
kılleti ve'lh!s1l her türlü rnekruhatın vüctldü bi'l-cümle elifbAnın noksanından 
hA.sıl oldu~u beyandan ibarettir) , 59 numaralı nüshamııda dereolunmuş ve bu 
babta olan mütalaamız andan sonra gelecek nüshaya ta'lik kılınmış ise de, şu huruf 
bahsi hemen o hafta İstanbul'da dahi başlamış olma~la, oradaki erbab-ı kalemiıı 
bulasa-i eflliını bilmek için, bu güne kadar tevkıf edilmiş idi. İşte şimdi elsine-i 
saire-i İslamiye hakkında müdavete-i efkan anların ehlinc terkederek, yalnız Türk
çe'ye mahsus olmak üzre berveçh-i Ati mülahazatımızı beyana ibtidar ederi1." r iim
leleri vardır (Nu. 6ı. 15 Cemada ı., 1286, 23 A~tos, ı86g). 
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Harflerin, ait olduğu lisana dahil kelimeleri aynı aynına ifadeye 
elverişli olmadığı takdirde değiştirilmesinin veya islahının zaruri 
olduğunu ileri süren Kemal, Melkum Han'ın mektubuna yazdığı 
eevabında harflerimizin harekesiz olmak cihetiyle kıraatte, Türkçe'de 
bulunmayan bazı sesleri ihtiva ettiğinden imla bakımından, bitişik 
surette yazıldığı için de basım sahasında meydana getirdiği güçlük
ler dolayısıyle islahında herkesin müttefik bulunduğunu, islah düşü
nüldüğü halde ise, akla en evvel harflerin bütün bütün değiştirilmesi 
meselesi geldiğini, bunun ne gibi mahzurlar tevlid edeceğini anlatır: 
Eski eserlerimizin bir asırda yeni harfiere çevrilmesi, aksi halde bun
ların istifadeden sakıt tutulması iktiza eder; okuyup-yazma bilenlerin 
tekrar heceden, karalamadan başlamağa, yeni harfiere alışmak için 
hayli zaman sarfina muhtaç olmalan, böyle bir yeniliğin herkes 
tarafından kabulünü güçleştirecektir. Herkes~ fedakarlığa katlana
cağını da farzederek, böyle bir yeniliğin zaruri olup olmadığı hak
kında düşüncelerine geçiyor : 

Memleketimizde türlü belalarm menşei bilgi noksanlığıdır; 
fakat bunu harflerimizin kifayetsizliğine hamledemeyiz; çünkü oku
mağı kolaylaştıran harfler ve harekeler değildir, ancak manası bili
nen kelimelerin yazılış şekillerine alışmak sayesinde okumak müm
kündür. "Esas müddeamızı müeyyed elimizde bir delil-i aleni duru
yor: İngiliz lisanının her harekesi dört-beş türlü kıraate kaabil olduğu 
gibi, birçok kelimelerinde, nice okunmaz veya mevzuuna mugayir 
sada verir harDer mevcut olarak, bu cihetle kıraari adeta elsine-i 
İslamiye kadar es'ab iken, gerek İngiltere ve gerek İngilizce söyleyen 
Amerika cumhuru ahalisinde kaç kişi bulunur ki okuyup yazmak 
bilmesin ve llsanlarında mevcut bulunan kelimabn aynen tasvirine 
muktedir olan Ispanyollar, kaabil midir ki maarifce lngilizler'e, Ame
rikalılar'a kıyas kabul etsin. Araplar vaktiyle bulunduklan yerleri 
dar-ül ftinun-ı alem ettiler; kullandıkları huruf yine bu idi" cüm
l~leri ile fikirlerini tevsik ederek, "Şu tebdil-i huruf daiyesi daha 
yakın vakitte İngiltere'de ve Fransa'da dahi zuhur ettiği halde, 
biraz müddet mecalis-i bahs-ü münazarada devam ettikten sonra, 
lüzumsuzluğu ve mahzuriyetinin faidesine galebesi sabit olarak 
unutulup gitmiştir" diyen Kemal, "Hasılı demek isteriz ki, biz eşkil-i 
hurufumuzun esasen tagyiri efkannda değiliz", "Muhafaza-i hal-ü 
hazır efkannın düşmanlarından bulunduğumuzdan, hatbmıza kaabil 
olacak islahatın İcrasına samimi tarafdarız" dedikten sonra, harf 
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islahı hakkında o zamana kadar ileri sürülen fikirleri kayd ve tenkit 
ederek, kendi mülahazalanna geçer: "Bizim efkanmıza gelince, 
madem ki elifbayı Arabca'dan almışız ve madem ki lisanımızda bu 
kadar Arabi kelimat mevcuttur, anın haliyle ibkasından başka çare 
olmadığını itiraf ile, andan sonra Türki'de zaid olan harfleri aramak 
lazım gelir. Arabi'nin elifbasında Farsi'den p ve f ve j ve k harfleri 
yok imiş, fakat sonradan noktalar ilave ve ihtirfu ile alınmış. Tür
ki'nin ise üç türlü kô.J'ı daha var ki biri ya ve biri nun gibi okunur 
ve biri de kendine mahsus aynca bir sada verir, beğ ve gönül ve Tann 
kelimelerinde oldu~u gibi. . . İşte ya sadası veren kaf'ın ya gibi al
tına iki, ve nun sadası veren k4f'ın nun gibi üstüne bir nokta konulsa 
ve Tanrı'da olan ·ve lisanımızda pek nadir bulunan k4f bazı matbu
atta görüldü~ü vechile iki kollu k4f şekli ile yazılsa, elifbamızın 
hurufca bir noksanı kalmaz". Kemal makalesinde, Türkçe, Arapça 
ve Farsça kelimelerin kolay okunabilmesi için ne tarzda harekelene
bileceğini, misaller vererek anlatıyor. Bu tarz değişmeler, Türkçe'ye 
mahsus olduğuna göre, şer'en de mümaneat edilmeyeceği kanaatinde, 
fakat aklen mümaneat olunaca~ından endişelidir. Bunun için her 
şeyden evvel, insanın manasını bildiği kelimeyi harekesiz de olsa 
doğru okuyacağını, manasını bilmediği bir kelimeyi ise do~u oku
makta bir fayda bulunmadığını düşünerek, "Hocası ve kitabı ve 
usUl-i tahsili muntazam bir veya birkaç sıbyan mektebi yapıp da, 
hurufumuzun, Avrupa'ya nisbet mani-i tahsil olup olmadığını fi'len 
tecrübe etmek ve anın üzerine zamret görünür ise aslıab-i iktidardan 
mürekkeb bir cemiyet marifeti ile iktizasına göre" isiaha teşebbüsü 
tavsıye eder. Makalesini, "Lakin bunu kim yapacak? devlet Denilir 
ise, anın dünyada en memnun olduğu şey cehalettir; çünkü indinde 
her ne surette olur ise olsun, şediden mültezem olan asayiş-i ekabir 
ve muhafaza-i hal-ü hazır hususlan na bir vakt hal el getirmiyor;; 
halbuki maarif bu zulm-ü ihmalin düşman-ı canı oldu~unda şüphe 
yoktur. Efrad denildiktc ise, Allah versin duasından başka hiçbir 
söz bulamayız. Her ne ise biz hatırımıza geleni beyan ettik, erbab-ı 
maarif tarafından bu babta tasbilı-i bahse himmet olunacak olur 
ise, ma'al- ihftihar gazetemize dercolunur" cümleleri ile bitirir. 

Bu makaleden sonra yine Hürriyet gazetesinde, Terakki gazete
sindeki neşriyata cevap olarak, imzasız bir yazı mevcuttur; müte
akip nüshadan itibaren ise Kemal'in Hürriyet'te neşriyattan el çek
tiği için, bu münakaşanın da böylece sona erdiğini görüyoruz. 



III. 

TERAKKİ VE RUZNAME-İ CERİDE-İ HAVADİS ARASINDA MÜNAKAŞA 

VE 

ŞiNASi'NİN İTTİHAZ ETTİÖİ HARFLER 

Terakki gazetesi ile Ruzname-i ceride-i luıvadis arasındaki nıü

nakaşa, Melkum Han'la Kemal'in Hürriyet'teki mübahasesiyle aynı 
zamana rastlar. Münakaşaya yol açan, Hayreddin Bey'in, muharriri 
bulunduğu Terakki'de, Maarif-i Umumiye adlı makalesinde harfle
rimizin değiştirilmesini ileri sürmesi ve Ebbüzziya Tevfik'in bu 
münasebetle aynı gazetede neşredilen mektubudur. 

Hayreddin Bey'in makalesinde, Türkler'in, harflerini ecdlerinin 
bir eseri bergüzidesi ve milliyetlerinin bir alarneri saydıklan kayde
dildikten sonra, kullanılan harfler değiştirilmedikçc, terakkinin müş
kil olacağı, bu harfler ile okuma-yazma ~enmenin fazla zamana 
ihtiyaç gösterdiği, bu sebeple riyaziyat, hikmet, coğrafya, kimya v.b. 
fenlerin tahsiline vakit kalmadığ•; Ruslar'ın müstamel harfleri il(' 
tahsilin güçlüğünü gözönüne alarak şeklen güzel olmarnakla beraber 
öğrenilmesi kolay bir yazı kulilanınağa başladıklan ve eski harf
lerinin ancak kütüb-i mukaddeseye münhasır kaldığı, memleketi
mizde de Kur'an'ın huruf!tı, havi olduğu hakikatler gibi baki kal
mak üzre fünun, idare ve ticaret için eski harflerin daha sade ve 
kolay bir usule tebclili lüzumu, bunun tchakkuku için, muktedir 
kimselerden mürekkep bir komisyon teşkili üzerinde durulur. Böyle 
bir isl!hatın politika bakımından da faydası görülecektir; ınemalik-i 
mahrusa ahalisi de, tahsili kolaylaştıran bu harfleri kullanacak, 
böylece, ittihad te'min edilecektir. 

Ebüzziye Tevfik bu münasebetle yazdığı makalesinde, yukarıda 
kaydettiğimiz fikirleri sırasıyle cevaplandırmıştır. Bir maddenin isla
hı için, esas mesele ile alakası olmayan mezhep, milliyet gibi şeyler
den bahsetmeği lüzumsuz saydığım kaydederek, Namık Kemal gibi, 
o da, memleketimizde maarif tcrakkisi için harflerin değil, tahsil 
usulünün değiştirilmesi fikrini müdafaa eder. Avrupalılar'ın maarif 
sahasında ilerlemeleri harflerine isnad olunamaz; çünkü, memleke
timizde Cemiyet-i tedrisiye'nin, vesaitinin noksanlığınarağmen ittihaz 
ettiği yeni kaideler sayesinde, haftada üç gün birer saat verdiği dcrs
ler neticesinde, harflerin şekillerini bile tanımayan talebelcr, halkın 
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anlayabileceği yolda yazılmış harekesiz risaleleri okuyabiliyor; di~er 
taraftan Berr-üş'şam ve Lübnan gibi halkı Arapea konuşan yerlerde 
tahsil kaideleri tanzim edilmiş mekteplere devam edenler, Garp mil
letlerinin çocuklan gibi üç-dört ay içinde dillerini okuyup yazınağı 
öğrenebiliyorlar. Riyaziyat, hikmet, coğrafya, kimya gibi fenlerde, 
kendinden sonraki milletiere yol gösteren Araplar olduğuna göre, 
bu fenler in Arap harfleri ile tahsili imkansız değildir; maarif ve fennin 
en yüksek zirvesine erişen Endülüslüler de aynı harfleri kullanıyor
lardı; bunlar arasında pek çok ilim adamının yetiştiğini Avrupa tarih
leri de kaydettiğine göre, tahsili güçleştiren, kullanmakta olduğumuz 
harfler değil, bunların tedris usulü olduğu meydandadır. Harfler, 
Hayreddin Bey'in iddia ettiği gibi fünunun kapısı değildir; anah
tarıdır, biz elimizdeki anahtann nasıl kullanılacağı~ şaşırıp yanlış 
kapıları açma~a çabalamamızdan dolayı zahmet çekiyor ve bu 
yüzden fayda~ını idrak edemiyoruz. Rusya'da harflerin sonradan 
icad ve ittihazının sebebi, orada eski harflerin kullanılışından kal
dırılmasına kadar lüzumlu fenlerin tedvinine faydası olmamasında
dır. Dünyayı aydınlatan ulftm ve maarif ziyası ise bizim harfleri
mizden doğmuştur; bütün bunlar inkAr edildiği zaman, harflerimizin 
değiştirilmesi iddiası da kabul olunabilir. Kulandığımız harfler değiş
tirilir ise, Avrupa'da bulunanları saymasak da, Afrika ve Asya kıt'a
larının muhtelif yerlerine dag-ıhnış bulunan İslam milletlerinin bin 
seneden çok zamanda oı:taya koydu~u eserleri, yeni harfiere çevir
mek icabedecektir ki, buna hiçbir suretle imkan yoktur. Kur'an için 
başka, fünun, ticaret ve idare için başka harfler kullanınağı tavsıyeye 
gelince, bir lisanı söylemeği becererneyen birini, iki lisanla konuş
roağa zorlamak gibi yersiz bir tedbirdir. Kavimlerin ittihadına vesile 
de müşterek harf de~il, müşterek lisandır. İşte bu sebeplerden dolayı, 
harflerin değiştirilmesi kimse tarafından tervic olunamaz. 

Ebüzziya Tevfik, yukanda bulasa olarak naklettiğimiz maka
lesine, "Hasılı bizde kıraet ve imla gibi adi şeyler için üç-dört sene 
uğra~ıp, tahsil zamanı olan gençlik evanını id'a eylemekliğimize 
hurufun sebeb-i mutlak farzolun ması, hakikat-i hale adem-i vukuftan 
neşet edip, dünyada ma'rifetcc birinci dereceye vasıl olan İngiltere 
ve Amerika halkının lisan-ı müşterekinde dahi kıraet ve imla he
men mü,kilatca Türkçe derecesine mütekarib ve belki daha galib 
iken, anlarda yüzde doksanı okuyup yazınağı bildikleri ve Fransız 
lisanı hele imlaca olan zevaid ciheti ile Türkçe'den es'ab iken, anın):-
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teallüm eden milletin tahsiline su'-i te'siri görülmedikten ma'dt, 
bayağı Avrupa'ca lisan-ı umumi hükmüne girdiği münker de~dir. 
Öyle ise Türkçe'nin imla ve kıraetce bunlardan daha sade ve sehil-ül 
istifade olmasıyle beraber, bu kadar müddet ve emek sarfiyle yalnız 
dürüstçe okuyup yazmaklığın ele getirilebilmesi kababati hurMa 
verilmeyip, mebadi-i tahsilde mer'i ve müttehaz olan usul-i muzir
reye atfolunsa ve tebdil-i hurufa sa'yolundu~ kadar, ta'dil-i usiile 
himmet sarfedilse, yakın vakitte semerat-ı nafiasının müşahede olu
nacağı, hakikat-i hale vakıf olan zevat indinde bedihiyattan ma'
duddur" cümleleri ile son verir s. 

Görülüyor ki Ebüzziya da, Kemal gibi, harflerin değiştirilmesine 
de~, islahına tarafdardır; her ikisi de memleketimizde okuyup yaz
mayı güçleştiren, dolayısıyle Avrupa milletlerinden maarif saha
sında geri kalmamıza yol açan sebebi, kullanılan harflerde değil, 

tahsil usulünün fenalığında buluyorlar. 
Bu makaleye cevap olarak neşredilen imzasız varakada, Ebüz

ziya'nın taassubundan bahsedilerek, Cemiyet-i tedrisiye'nin takib 
ettiği tedris usulü sayesinde avaının anlayacağı tarzda yazılmış eser
leri talebelerio birkaç ayda okuduklan ve Arap alfabesinin mükem
melliğini is bat maksadı ile A ra?lar'ın ilim ve fende ileri gitmelerinin 
delil gösterilmesi fikrine itiraz ediliyor. Müellif, yalnız halkın anla
yacağı sadelikteki eserlerin değil, her türlü eserin okunabilmesi ge
rektiğini, Araplar'dan önce ilim ve fen sahasında Mısırlılar'ın da 
terakki gösterdikledni, fakat hiç kimsenin bunu hiyeroglif kullan
malanna atfedçmiyeceğini söyleyerek, biraz muevzudan uzaklaşmış
tır. "Bir de, eslaf ve ecdadımızın vaz'eyledikleri esası ta'dil ve islah 
etmekten korkuyoruz. Bir esas mevzuu islah ve hin-i ha.cette tebdil 
bile, vazı'ına tahkir demek değil, belki tahsindir" diyor 11• Ebüzzi
ya'run buna verdiği cevapta, eski fikirlerine ilave mahiyetinde bir
~ey yoktur; ancak evvelce kaydettiklerini, misallerini zenginleştirrnek 
suretiyle, daha kuvvetle müdafaaya çalışılmıştır 10• 

1 Teraleiri gazetesi, Nu. 193, 23 Rebi'll., 1286, 2 A~tos, 186g, Nu. 194,3 Ap
tos, 186g; Nu. ıgs, 4 Ağustos, ı 86g, "Şılra-yi Devlet mülbimlerinden Tevfik Bey 
tarafından vArid olan varakadır" . 

• "Hunlf-ı Osmaniye'nin isllhına dair bbı mütalht ve muhakem!tı ş!m.il 
matbaamıza gelen varakadır" ( Terakkt, Nu. ıg6, 26 Rebi'll., 1286 - 5 Ağustos, 
ı86g) . 

10 "HurOfa dair Tevıik Bey tarafından gelen varakadır" ( Terakki, Nu. 202. 
14 A~tos, 186g). 
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Tera/ekı gazetesi harflerimizin islalıı meselesine dair imzasız bir 
varakayı neşretmemiş, varaka sahibi, bunu, bir lAhika ile RuznQ.me-i 
Geride-i Havadis gazetesine göndermiş, 11 böylece iki gazete arasında 
yeni bir münakaşa başlamıştır. Ruzname-i Geride-i Havadis Ebüzziya'run, 
Tera/eki gazetesi ise Hayreddin Bey'in fikirlerini müdafaa etmek
tedir. Bu arada Arap ve LAtin harflerinden hangisinin daha kolay 
okunınağa müsait olduğu meselesi de ele alınmıştır. Tera/eki'de Arap 
harflerinin okuma-yazma hususunda vakit kaybına sebeb olduğu, 

birçok kelimelerin karine ile de okunamadığı, tabı• bakımından 

doğurduğu müşkiller, Avrupa'da tatbik edilen tarzda telgraf mu
haberesine elverişli olmadığı, mahzurları mayanında zikredilmiş, 12 

Ruzname-i Geride-i Havadis'te ise, bu fikirlerio aksi iddia olunmuştur13• 
Tera/eki gazetesinin, bu mevzuda birçok mektuplar alıtıclığını fakat 
bunların eskilere birşey ilAve etmediğini bu münasebetle neşrine de 
lüzum görülmediğini kaydinden sonra münakaşa, hiçbir netice ver
meksizin sona ermiştir. 14 Geride-i Havadis'in israrla müdafaa ettiği, 

Arapça kelimelerin, Arap harflerinden başka bir harfle yazıldığı 

takdirde Arap gramerinin alt-üst olacağı, harflerimizi değiştirdiğimiz 
takdirde, Arapça kelimeleri de dilimizden uzaklaştırmağa mecbur 
kalacağımız meselesidir. ı6 ... 

u "Matbaamıza v\Jrud eden varakadır" (Nu. 1218, 19 A~ustos, 1286). 
11 Rum-i hatt-ı O.rmarır (Nu. 209, 24 A~tos, 186g). Bu makalenin bir fıkrasr 

m\.lnasebetiyle, Hürriyet gazetesinin Reybu'l-munfin başlıklı sütununda Namı.k Kemal 
tarafından yazıldı~ı mubt:eroal şu yazıya rastlıyoruz: "Bir vakittenberi bizim hat
tımızın islah ve teb4ili uzerine İstanbul gazetelerinde birçok makaleler yazılmak
ıadır; hatta bu de.'a Terak/cr gazetesi dahi bu bAbta olan mütaJılasını meydana 
koyup, hatı-ı hazıradaki su'Qbetleri ta'dad sırasında Kürk. kürek, görün !J.1/ c .!1.1/ 
.!l.ı/ kelimelerindeki müşabihet-i resmiyeyi ve bir de ..,.>'( t:' ~ .a-1 .:f .:f" 
~,.. L.i mısraındaki iltibas-ı garibi iradeder. Bu fıkra havi olan n\.lshadan bir 
gün evvel çıkan nurnarada Milliyil ünvanı ve Hayreddin imzası ile dercetıiAi ma
kalede ise, zikrolunan iltibAsattan daha tuhaf şu ibare yazılmıştır: Dünyada ltifbir 
millet yoktur ki bidııyetituie te'sis ettiği usQJ-i idareyi kat'iytn ta'dil ve tebeddül-i ~17Ullıa 
göre tevfik vt telhis ( ~ ) etmeksizin def-i ihtiya; edebiimiş olsun. İçte bu makille 
iltibasat ve hwusiyle isHlh-ı örf olmuş bazı ta'birat her lisanda bulunabilec~inden, 
bunun için bizılarının u~tı~ gibi yazımızın kaldırılması düşUnülece~ne, Hay
reddin gibi a~dan çıkanı kula~ işitmeyenierin kaJdınlmasına sarf-ı himmcı 
olunsa daha ma'kQJ olur" (Nu. 63, 6 Eylül, ı86g). 

ıa ='lu. 1225, 30 A~tos, ı86g. 
14 Resm-i hatt-ı Osma,ır, Teraklc'i, Nu. 217, 4 Eylül, ı86g; ImM-yi Osmant, ayn. 

gazete, No. 222, ıı Eylül, ı86g. 

" "Matbaamıza vürud eden varakanın aynıdır" (Rtl.aıôme-i ceride-i luwadis, 
No. 1232, 8 Eylül, ı86g; bu yaz.ının devamı için Bk. Nu. 1233, 9 Eylül, ı86g). 
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Arap harflerinin, islah veya tadili hakkında cereyan eden müna
kaşalar sırasında, Münif Paşa'dan sonra Melkum Han, Namık Ke
mal, daha sonra Terakki ve Ru;:.name-i Geride-i Havadis'te neşredilen 
makalelerde, basım ellietinden meydana getirdiği güçlükler üzerinde 
durulmuştur. Şinasi, ı86g'da Avrupa'dan döndükten sonra bu me
seleyi ele almış, harflerin gerek dizilişinde, gerek kasalara da~ında, 
gerek döküm masrafiru eksiltmek bakımından hasıl olan güçlükleri 
önlemek için, adetlerini azaltınağı düşünmüştür. 

Arap alfabesi esas itibariyle yirmisekiz harften ibarettir; fakat 
bunlar ayn ayn de~, bitişik olarak yazıldığından, her harf kelime
nin başında, ortasında, sonunda başka başka şekHlerle gösterildi~n
den, basım sahasında bu harflerin sayısı dört-yüze kadar yüksel
miştir. Basımdakullanılan harflerin sayısını Şinasi, Farsça kelimelere 
mahsus harfler de dahil ı 12 ye indirmiştir. {{endisinin Divan'ını, 

Tercüme-i manzume'sini, Duruh-ı emsal-i Osmaniye'sinin ikinci baskısını, 
örnek olmak üzre, bir hattata yazd.ınp, bizzat hakkettirdiği, ha
valarını hazfederek sayısını azalttığı bu harflerle bastırnuştır. 

ARAP 

IV. 

HARFLER~ DEÖİŞTİRİLM.ESİ HAKKINDA 

NAMIK XEMAL'İN FİKİRLERi 

Kemal, gazetecUik hayatına atıldığı zamandan başlayarak önce 
Tasvir-i Eftar'da, daha sonra Hürriyet ve lbret gazetesindeki maka
lelerinde, neşriyattan menedildiği vakit de hususi mektuplan vası
tası ile daima Arap harflerinin islahını nıüdafaa etmiş, bu harflerin 
değiştirilmesinin, bilhassa Latin harflerinin kullanılmasının aleyhinde 
bulunmuştur. 

Kemal' e göre, herkes için Kur' an' ı okuyabilmek elzem oldu~na, 
doğru yazahilrnek için Arapça'nın sarfını olsun bilmek lazım gel
diğine göre, Arap harflerinin öğrenilmesi mübrem bir ihtiyaçtır; şu 
halde Türkçe için başka harf tertibi, abes ile iştigalden başka birşey 
de~dir. Arap harflerini okumayı, yazınağı tabı' meselesini güçleş
tirdiği için değiştirrneğe tarafdar bulunanlara da şu cevaplan verir: 
Harfler arasında hareke, diğer ta'birle sesli harflerin bulunmaması 
okuma ğı güçleştirmez; çünkü okuma ğı kolaylaştıran harfler değil, 
kelimenin yazılış şekli ile ülfettir. Telaffuzu bilinen bir kelimenin 
okunabilmesi için, yazının harekeli olup olmamasında hiçbir fark 
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yok gibidir. Ancak hasisimlerin do~ okunabilmesi için, birer 
hareke istimal edilebilir; bu kMi iken, bütün harflerin de~ti· 

rilmesi gibi çok müşkil birşey nasıl ihtiyar olunabilir? Arap alfa· 
besindeki se (~ ), hı <t>• zel ( ~ ), dad ( ~ ), zı ( j; ), 'i!Yil ( t) 
harfleri Türkçe'nin bünyesine uymaz; h4 <c.>• sad ( ~ ), tı (.b) 
harfleri ise he ( A ), sin ( ı..r ) ve u ( ~) harfleri ile aynı sesi verir. 
Türkçe'de imiayı güçleştiren bu fazla sesleri kaldıracak olursak faiz 
(;lJ ve ~lJ) gibi manalan başka olan kelimeleri aynı şekilde 
yazmağa mecbur kalacağız; bu ise sesli harflerin yazılmamasından 
daha mahzurlu bir hal tevlid eder. Türkçe'de bulunmayan bu sesler 
bırakıldığı takdirde, alfabenin değiştirilmesine lüzum kal.maz; esasen 
irnlamn güçlüğü, bir milletin maarif sahasında yükselmesine mini 
teşkil etmez; 'Fransız lisanı imlaca belki Türki'den su'ubetli iken, 
anınla mütekellim olan milletin tahsiline su' -i te'siri olmadıktan 
başka, bayağı Avrupa'ca lisan-ı umumi hükmüne girmiştir". Arap 
harflerinin matbuatca mahzuru da değiştirilmesini mikip değildir; 
çünkü tab' olunan yazı, bir kişinin elinden çıkmaz, bu yüzden harflerin 
birkaç yüz parçadan ibaret olması, ba$1m ve tertip işinde zaman sarfina 
sebep olamaz. ıs Görülüyor ki Kemal, Latin harflerinin kabiliünü redde
derken, yaşadığı muhitin şartlanm da gözönüne almış, herkes için 
Kur•an'ı okuyabilmek, doğru yazabiirnek için de Arap sarfinı bilmek 
elzem olduğunu ve dilim.izde mevcut Arapça birçok kelimelerin yazıl· 
masına Latin alfabesinin lcifayetsizliğini ileri sürmüştür. 

ı878'de, Meclis-i meb'usan'da Sivas meb'uslanndan Mehmed 
Ali Bey'in maarif mes'elesine temas eden layihası dolayısıyle şiddetli 
münakaşalar cereyan etmiştir 17• Neşriyattan men'edilmiş ve Midil· 
li'de sürgün bulunan Kemal, muhtelif hususi mektuplannda, ma-

" Kemal'in UsUL-i Talısilin Jsldlıına Dair başlıklı bu makalesi, girişten son
ra, Kıraet Balıti, Talırir Ealıti, Tabı' Ba.Jı.si ve Netia olmak üzre üç lusımdtr (Tasvir-i 
ifkdr, Nu. 403, 26 Safer, u283 - ı o Temmuz, 1866). Bundan evvel aynı gazetede, 
Cemiyet-i tedrisiye'de tatbik edilen yeni tedris w<ıneri sayesinde, talebenin altı 

ayda harckesiz ahl!k risalelerini okuma~ı ö~endi~inden bahseden bir yazıya(Nu. 
400, ıs Safer, 1283-29 Haziran, 1866), Courrierd'Orimt'tan naklen Sıbyan mektep
lerinin çopltılacagından, yeni wOllerin tatbik edileceg-inden bihis bir makaleyt> 
de rastlıyoruz (Nu. 402, 22 Safer, 1283 - 6 Temmuz, 1866). 

11 Zabıtları Geride-i havadis'te neşredilmiştir (Nu . 3654·3656, -14-16 Rebi'l. , 
1295 19, 21 Marı, ı878). 
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arifin neşn ıçın tahsil tarzının islahı, dolayısıyle Arap harflerinin 
değiştirilmesi meselesine sık-sık temas eder. Bunun sebebi biraz da 
Arnavutlar'ın Arap alfabesini değiştirme temayülleridir; bazan da 
muhatabının mektubundaki bir imla yaniışı kullanılan harflerin 
mahzuru üzerinde fikirlerini beyana vesile teşkil etmektedir. İşte 
şimdi Kemal'in harf islahına ve Latin harflerinin kabulu meselesine 
dair hususi mektuplarında müdafaa ettiği fikirlerden bahsedeceğiz. 

Kemal'in, Arap harflerinin islahı, Latin harflerinin Türkçe'ye 
ne dereceye kadar tatbiki mümkün olduğuna dair en mufassal fikir
lerine, Mencmenlizade Rifat Bey'c yolladığı 8 Ağustos ı878 (4 Şaban 
1295) tarihli mektubunda rastlarız: "Tebdil veya isLih-ı hat meselesi, 
alem-i neşriyata girdiğim gündenberi meydan-ı bahse atılmış şe)'

lerdendir. Buna dair Tasvir'dc, lbret'tc, Hürriyet'te benim de birkaç 
bendim var idi. Şimdi sen de ortaya bir mescle çıkardın; ol babta 
olan fikrimi bulasaten beyan edeyim. Hatqn islahı için Latin huru
fatını bizim lisana almak, Firenk elbisesi giymeği mülkün islahına 

medar olur zannetmek kabilindendir. Evvela, Latin huruıu ile sad 

(uP)' dad C..ı..i'), tı (.b)' <::ı (.ı;.) • zel ( ~)' cim ( ~ ) ' ;im ( ~) • 
• 

je (J)harflerini nasıl yazacağız? Sad, dad, tı, zı, ;:.el bizde telaffuz 

olunmuyor, ne lüzum var, kaldınveririz denilecek ise, imia-yı Arab'ı 

bozmak şöyle dursun, lisanımızda <,ahir (/'1..;)' ve zalıir (_,Aij)' fdiz 

(~li)~ ve jdi<. (;\i) gibi yalnız siyak-u sibak karinesi ile okuna

cak birkaç bin kelime peyda etmiş oluruz. Haydi bu belaya katla
nalım; Latin hürufu kullanan kavimlerden hiçbirinin lisanında, 

• 
hem cim ([. ) ' hem ;im ( ~ ) hem je ( J ) harfleri m eve u t değil ; 
mah'ud g ile j harflerini bu üç telaffuzu n hangisine taksim edeceğiz? 

Latin harflerinde bir c, bir s, bir k, bir g var; bizim ise se (~) 

ilc, nun (0) ve ya gibi okunan kôf'lar istisna olunduğu halde bir 

fe ( ~)' ve bir si1ı (..J") ile bir katib'deki, bir değilim'deki bir de 

Tanrı'daki kif ( !.l) harflerine ihtiyacı var; haydi c, fe ( i) • es (s) 
itibar olunsun; k, g harflerini bu üç nevi kôf'e nasıl bedel tutacağız? 

Gayn(t_ ) 'hangi harf ilc ifade olunacak? H, he, ha, hı ( t 'C.' • ) 
harflerinden hangisine bedel kullanıJsa, iki harf açıkta kalıyor; onlar 
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ne ile ifade olunacak? Latince'de hecelerden başka yalnızca on do
kuz harf vardır; bizim lisanımız ise, harekeden ma'da otuziki harfe 
muhtaç .. Bu halde ne yapacağız? Latin harflerini biribiri ile terkip 
ederek mi esvat-ı lisan hasıl edeceğiz? O halde düşün:Hurufunun 
sülüsanı iki harften mürekkep ve hareketeri yazı arasında olan bir 
!isan ne kadar güç, ne kadar ağır yazılır; ne kadar da mashara bir
şey olur .. 

"Saniyen, soldan sağa yazılan hat, daha seri' yazılır demişsin. 

Niçin? Ben ömrü md e benim Türkçe yazdığım kadar s üratli yazı 

yazan Firenk görmedim. Bu tecrübe sana stinograflıktan geliyorsa, 
yanlış bir fikre zahib olursun. Bir kerre merak etmiş, Türkçe bir sti
nograf tertibi yapmıştım; anınla tekellüfsüzce, dakikada seksen keli
meden ziyade yazmak mümkün olurdu. 

"Salisen, soldan sağa yazmak, bizim için diz bükülemeyecek 
derecede dar pantolon giyrneğe benzer: köylerimizde, hatta evleri
ınizde kanepe bulunmadığı gibi, yazıhaAe t;le yoktur. Bizde her 
mektup yazacak adamın, omuzunda bir masa taşıması mümkün 
midir? El üzerinde soldan sağa nasıl yazı yazılır? Hükemanın, isla
hatı milletin ahlak ve istidadına tevfik etmek lazım gelir dedikleri, 
bu türlü teferruaatı düşünmek manasınadır. 

"Rabi'an, Latin hurufu kullanılan milletlerde, bir adam onbeş
yirmi gün içinde her gördüğünü okuyamaz, hele imla müşkilatı 

bizden ziyade olduğupdı:m, bildiğini yazabilmesi senelerce uğraşmağa 
ihtiyaç gösterir. Fransa ildebasında bir kelimenin c veya s ile yazı
lacağında tercddüd edenler çoktur. Meşhur Thiers bile, imla için 
hem lı1gat kitaplarınıtı, hem de müretıiblerin esiriyiz der idi. Latin hurufu 
kullanan milletler, onbeş-yirmi gün içinde her gördüğünü okur 
diyorsun. Tecrübesi kolay. . Latin hurufu ile bir Çemken (~) 
köyü yaz. o huriifa aşina olan kavimterin hangisine gösterir isen 
göster, eğer senin Glad.stone telaffuzu kadar garip okumazlar ise, o 
vakit haklı olabilirsin. Ne hacet, Gladstone İngiliz'dir; ismi de 
İngiliz telaffuzu ile Ciadeston değil, Gladsten'dir, Fransız Gladston 
okuyar; biz de anları taklidcn Gladston okuyoruz. 

"Hamisen, milletin terakkisi, maarif in tashihi ile h asıl olur; 
maarifin tashihi ise, bizim hat ve im la ile kaabil olamaz; öyle ise 
bizim hat ve imla ilc, milletin terakkisi kaabil olamaz" diye bir 
kıyas-i fasid tertip etmişsin. Kıyasının fesadı da herkesin okumak-

B.u-. C. XYII, F. 16 
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yazmak bilmesine maarif ninu vermektir. Zannetmişsin ki maarif. 
herkesin okuyup yazmasından ibarettir. Heyhat .. Maarif-i umumi
yeye milik olan Amerika, Almanya gibi rnilletlerde, herkes yalnız 
okuyupyazma bilmiyor; en edni bir köylü, bizim Harbiye'de okun~ 
derslerin onda sekizini tahsil .ediyor. Hele Almanya'da, o tahsilden 
fazla, birkaç lisan da öğreniyor. Maarif-i umurniyeye malik olan 
yerlerde, li-ekal yedi sene mektebe gitmemiş adam yoktur. Fransa 
muharebesi~de Almanyalılar bir onbaşıya sekiz suvari verir, ordu
dan yirmi saat öteye gönderirler idi. Herifin koynunda topografya 
haritalan, yanında iktizi eden rasad aletleri mevcut olduğundan 
gider, keşfiyatı icra eder idi. Maarif böyle teammüm eder. Herke
sin biraz yazı okuması, iki kelime yazması marifet kazanmak de~l, 
ufacık bir gözlük, kısacık bir kalem satun almak kabilindendir. 

"Almanca bilmem; fakat biraz İngilizce okudum. Yakinen bi
lirim ki İngilizce'yi doğru okumak, bizim yazıyı okumaktan kolay 
değildir. Ya o hat, o imli ile Amerikalılar niçin bugün dünyanın 
en mu'irif-mend halkı olmuşlar? Söyleyeyim: Pek bedibi iken güç 
akla gelir birşeydir ki okumak ınelekesi, hurUf ve harekitın ianesin
den değil, eşkil-i kelimat ile ülfe~i nazardandır. Hiçbirimizin yazı 
okurken kelimelerin barfleripe dikkat etti~ miz yoktur; eksik veya 
yanlış yazılmış kelimeyi de, biç sehvini görmeksizin doğruca oku
yoruz. Bu ülfet-i nazar, senelerce kitap okumak ilc bhıl olur. Hiç 
gazetesi, kitabı fiHinı olmayan bir yazıyı, tutalım ki alay mektep
lerinde ta'mim etmişiz. Çıkacak neferler, köyüne gittiğinin birinci 
ayı öğrendikleri yazıyı unutacaklanndan ve unutınayıp da sitayİ
şinde bulunsalar bile, kendileri yazdıklan şeyleri bile, ülfet-i naza
nn fikdanı ciheti ile tabii heceleyerek okuyacaklarından ve halbuki 
lmam Efendi, Aşık Garib hikayesini selme'b-üs'selam kıraete muk
tedir olduğundan, yazının suhuletini kimseye anlatamayacakların
dan kat'a şübhe olunmasın. Maksat ta'mim-i maarif ise, çocukları 
yedi sene okutacak mektep yapmalı; öyle mekteplerde ise bizim hat 
ve imladan birkaç kat güçü ile bile ülfet-i nazar hasıl etmeğe zaman-ı 
tahsil kafidir. Biz böyle mektepler yapamayız denilmesin, ister isek 
yaparız. Amma, mücerred yapınağa muktedir değil isek, işte o za
man terakkiden kat'-ı ümid etmek lazım gelir. 

"Hunlfu hiç mi islah etmeyelim? Bilakis, en ziyade islahı ta
rafinda bulunanlardan biri benim; fakat ta'mim-i maarife esas tu
tarak değil. . Tabsili biraz tesbil için hurQfun islahında benim dü-
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şündüğüm yolu ise, bugün bir gazete vücude getirebilir. Gazete
cilik ettiğim sırada kapanmaktan, I.Ağvolunmaktan, iğtirabtan, nefy
den vakit bulabiise idim, şimdiye kadar vücude gelmiş gitmiş idi." u 

Latin harflerinin dilimize tatbik edilip edilerneyeceği hakkında 
bir makaleyi andıran bu hususi mektubunda, lisanımızdaki yabancı 
kelimelerin Latin harfleri ile ifade edilemiyeceğini misallere daya
narak aniatmağa çalışan Kemal, bir milletin kültür seviyesinin yük
selmesinde okunınası ve yazılması kolay bir alfabeye malik olma
sının o kadar mühim rolü bulunmadığını da müdafaa etmektedir. 
Yalnız Menemcnli Rifat Bey'e değil, Binbaşı Ömer Bey'e gönder
diği 19 mektuplarmda da Arap alfabesinin islahı ve değiştirilmesi 

üzerinde durduğu, yine Rifat Bey'e mektuplarından anlaşılıyor. 

24. vm. ı878 (25 Şaban 1295) tarihli, Midilli'den yolladığı mek
tubunda, "Gelelim islah-ı hat mes'elesine .. Bilirs~q ki ben islah-ı 

hattın aleyhinde değilim; yalnız Latin hurUfunun kabulüne ne lü
zum ne de imkan görüyorum. Bu fikrimin esbab-ı mucibesini de 
sana olan birkaç mektubumda oldukça tafiiı etmiş ve islah-ı hurtıfu 
iltizam edenlerce bu babta varid olabilecek mütalblar için bahse 
hazır bulunduğumu dahi söylemiştim. Ömer Bey, varakasında benim 
bu mütalaalarıma mü teailik bir söz söylemiyor; yalnız Arap ve Türk 
ve Arnavud ve Kürd ve Laz kavimleri ile beraber, akvam-ı mev
cude-i mütemeddinenin sılret•i telaffuzlarını tıbkı tıbkına yazmağa 
muhtaç olduğumuzdan ve bunun çaresini ise, ya mevcut olan huröfu 
islah etmeğe veya Latin hurtifunu esas ittihaz ile, terkip tarikından 
başka bir suretle harfler ederek anı kabul etmeğe münhasır bulun
du~dan bahsediyor da, ikinci şıkkı daha ziyade kabule şayan 
bulduklarını söylüyor. Evvela aniayarnam ki biz ka.ffe-i milel-i mü
temeddinenin ve bizde mevcut olan akvaının her söyledikleri la
kırdıyı aynı aynına yazmağa neden muhtaç oluyoruz? Türkçe hurılfu 
ile Fransızca mektup veya Lazca kitap mı yazacağız? Her kavmin 
telaffuzunu aynı aynına muktedir, dünyada hangi !isan vardır? 
Tebdil-i hurufa din-ü millet ve akl-ü imkan namına bin taraftan 
ika olunacak müşkilatı, bir hayal-i muhali kisve-i imkana sokmak 

u Kemal'in bu meklubunun aslı kendi cl yazısı ile, Türk Tarih Kurumu'n
daki cvrakı a.rasındadır (Nu. ı ) . 

l' Ylveran-ı harb-i müluld.ncdcn Binbaşı Ömer Bey, Türk-Rus harbi ma~
hibiyctini müteakip muhakcmc altma altnmış ise de, afvolunarak askeri hiımctc 
iade edilmi5tir (Ctrid(-i havadis, Nu. 3725. 9 Haziran, ı878) . 
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için nasıl ihtiyar edebiliriz? Vaktiyle Çerkesce için elifba tertibine 
kalkıştılar; esvatının Uffesini tasvir için, yetmiş harf kifayet etmedi. 
Ağızın, burunun meharic-i esvatından çıkan her nevi sesi aynı ile 
ifade için yapılacak elifb3., Çin hurMatından pek de az olmaz zan
nederim. Başka lisanlardaki kelimelerin aynıyle yazılmasında bizim 
için ne muhassenat olacak? Amma, Osmanlılar bu hurUfat sayesinde 
Lord'u uvred, Prens' i Pernes okuyorlar imiş, ne yapalım; AvrupaWar 
Muhammed'i Mahomed, Mescid'i Moskt okuyorlarmış; bununla maarif
leri ten ak us mu ediyor? 

"Güzel amma, her kelime doğru okunsa daha hayırlı olmaz 
mı? Şübhe yok. . Fakat her kelimeyi her zaman doğru okuyacağız 
diye 380 harfli bir elifba yapacak olursak, edilecek hayır, öldürü
lecek kurbağanın bir tırnağına değmez olur. Hulasa biz, tebdil-i 
hurUfa muhtaç isek, Osmanlı lisarunı doğru okumak için muhtacız; 
başka lisanları doğru okumak için değil. . Saniyen, bu maksada 
vüs<U. için Latin hurUfunu almak, bizim hurOfu islahtan eslem değil
dir; bizim hurUf islah olunur ise, bizim lisaru, Latin hurfıfundan 
daha eslem bir hal ile yazabilir. Buna delilim ise, sana yazdığım 
mektuplar ile lbret'in bendleridir. Anlara bir kerre bakılsın da, gerek 
esas ve gerek teferruata dair bir itiraz var ise meydana konulsun; 
her türlü bahse hazırım" • cümleleri ile, bir evvelki mektubuna 
ilave olarak, bilhassa Osmanlı tabiiyetinde bulunan ekalliyetlerlc 
birlik temini için de Latin harflerini kabulü müdafaa edenleri redde
der; çünkü ona göre ittihad ı temin eden alfabe değil, lisandır. Bir 
başka mektubundaki "Ömer Bey tebdil-i huruf mes'elcsinde ne 
söylese haksız çıkacak. Vaktiyle Araplar girdikleri yerde lisanlarını 
ta'mim etmişler; hala Arabistan'da hangi milletten olursa olsun, 
mevcut olan Araplar'ın cümlesi araplılığı dünyada herşeye takdim 
ediyor. Biz lisanı iltibas kuvveti ile, Bulgarlar da lslavlar fikrini 
büyüde- büyüde bu hale getirdik. Elimizden gelse, memleketimizdc 
mevcut olan lisanların Türkçe'den ma'da kaffesini mahvetmek iktiza 

00 Kemal'in bu mektubu kendi el yazısı ile, Turk Tarih Kurumu'ndaki cv
rakı arasındadır (Nu. ı6); bu mektubun bir başka fıkrasında, "Huruf mcs'clesi 
yukarıda geçti; fakat şurasını tekrara mecburum ki, ağızdan çıktığı gibi yazı ya
zılmaz; çunkU kelime, herkesin a~ından başka türlü çıkar. Her köy halkı için 
bir başka harf ve mesela bizim Hayri için bir başka eHfba tertip etmek mümkün 
midir? Ha, Hayri dedim de hatırıma geldi; Tevfik de anın gibi harf yer mi?" 
deniliyor. 
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ederken, Arnavudlar'a, Kürdler'e, Lazlar'a birer alfabe ta'yini ile, 
ellerine şakak için bir silah-ı manevi mi teslim edelim? Almanya 
hükemasından meşhur Leibniz, bana bir gü~el elibfd, sana bir gü~el 
/isan ve o kuvvet ile bir gü~el millet yapayım demiş. Lisan, bir kavmin 
diğerine inkılabını men için, belki diyanetten bile daha kuvvetli bir 
seddir; bize ise, ittihad fikrine çekilen sedleri kuvvetleştirmenin hiç 
lüzumu yok" satırları bu münasebetle yazılmıştır 21. 

Memleketimizde Arap alfabesi yerine Latin harflerinin kabulü 
düşünülürken, bunun ekaliyetler için de faydalı olacağına temas 
edilmesinin sebebi, Osmanlı imparatorluğuna tabi bazı unsurlar, 
mesela Arnavutlar arasında kendi llsanlarını yayma ve aralarında 
birlik temini maksadı ile yeni bir alfabe kabulü temayülüdür. Nite
kim, 30 Eylül, ı879 'da teşekkül eden Cemiyet-i İlmiye-i Arnavudiye, 
nizamnamesinin başında, "Akvam-ı mütemeddincnin kUfesi kendi 
lisanlarını yazıp okumakla medeniyete nail ol~uş ve kendi llsan
larını yazıp okumayan akvam zulmet-i cehl-ü vahşette kalmıştır. 
Arnavudlar dahi şimdiye kadar kendi l~sanlarını yazıp okumadık

larından böyle bir halde kalıp, 3000 senedenberi elsine-i ecnebiye 
ile istihsal-i medeniyet uğrundaki sa1yleri dahi beyhude giderek hiç
bir fayda görememişlerdir. İşte bu hali görenler, bu lisanın okunup 
yazması lüzumunu dahi anlamakla, işbu cemiyetin teşkiline ihtiyaç 
görüyorlar" cümlelerine yer verilmesi, Arnavutlar'ın alfabelerini 
değiştirme temayülünün fiilen tatbikini gösterir u. Kemal bu fikir
lerio henüz tatbik s~basına konulmadığı sırada yazdığı mektup-

tı Kemal'in bu mektubu da Türk Tarih Kurumu'ndaki evrakı arasındadır 
Nu. 390). 

" Nizamname, Mecnıua-i uliinı'da neşredilıniştir ; mecmua adına yazılan mu
talaanAmede, yeni harfler ihtira veya kabul olunması tasvip edilmiyor; bu mU
nasebetle Münif Paşa'nın yukarıda zikrettigimiz nutku, Ahunch!de'nin takdim 
e ttigi har.ler dolayısıyle Cemiyet-i limiye-i Osmaniye'nin Sadaret'e sundujtu takrir, 
"Keyfiyet yalnız Cemiyet-i Ilmiye-i Osmaniye'nin 'adem-i kabulünde kalmayıp, 
b!zı zevat tarafından dahi haklı-haksız itirazlara ukramış ve nihayet Reis-ül üdeba 
hazretleri canib-i samilerinden Kıraet ve lmltl unvanlı şu iki bend-i mahsus yazıl
mıştır" kaydı ilc, bir makale neşrediliyor; Bu, bazı kısımları çıkarılmış olmakla 
beraber, Namık Kemal'in, Hürriytt'te neşrettigi Melkum Han'a cevabıdır (Nu. 
3, ı Muharrem ı297) . Mecmua·i ultlm'daki Mt[Veret, imlamızın islahı hakkında 

bir makaledir (Nu. 2, ı s Zi'lhicce, ı2g6) . Aldam-ül akvam başlıklı ve Tahsin imzalı 
makale ile Ebüzziya Tevfik'in Mekttpsir.liktm Görülen Bela ve Mekltplerin Vüciib-ı islôhı 

ba~blclı makalesi de tahrir, imla ve tedris usetilerinin isl!hına dair ve Arap harf
lerinin islah ve değiştirilmesi meselesi ile az-çok aHikalıdır (Nu. ı, ı Zi'lhicce, 1296) 
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lannda, mesela, yine Rifat Bey'e yolladığı 13.xı.ı878 (ı6 Ramazan 
1295) tarihli mektubunda, "Tebdil-i huruf mes'elesinde, yine bir 
alay gevezelik söylemişsin. Bizim hatt-ı hurQfu, Arnavudlar'm, filan
ların lisanlannı yazacak kadar ta'mim etmekten ne istifade edece
ğiz? Başımıza bir Arnavud, Laz kavmiyeri çıkarmak mı? Ta'mim-i 
lisan, bundan sonra kaabil değildir, diyorsun. V!kıa Rumlar'a, Bul
garlar'a bizim lisanı ta'mim etmek kaabil değildir; fakat Arnavud
lar'a, Lazlar'a, yani Müslimler'e ta'mim etmek pek kaabildir. Ora
larda münasib yolda idare olunur mektepler yapılır ve hatta bizim 
o nakıs Maarif nizamnamesinin hükmü icra olunur ise, yirmi sene 
sonra Lazca, Amavudca bütün bütün unutulur. Yazısız, kitapsız 

!isan, köksüz ağaca benzer; tehavvülat-ı ruzgara dayanmak kaabil 
değildir. Akvam-ı kadimede de kaybolmuş birkaç yüz !isan biliyo
ruz. Bizim için maksad, harfimizi kendi lisarumızı doğru yazacak 
bir hale getirmektir; Arnavudca'yı, Lazca'yı, Çingenece'yifilanı değil" 
demesi,23 Latin harflerinin memleketimizde kabulü istenilirken ekal
liyetlerle ittihadı da bu alfabenin kuvvetlendireceği fikrine karşılıkbr. 

V. 
EBÜZZİYA TEVFiK'iN ?.iÜTALAALARI VE İTTİHAZ ETTİÖİ TABI' HARFLERİ 

Ebüzziya'nın, o zaman kullanmakta oldugumuz Arap harflerinin 
değiştirilmesi aleyhinde neşriyatına sebep, ı884 (ı302)'de Mısır'da 
Mehmed Hasan Efendi tarafindan neşredilen risalede, kıraat ve 
basım işini kolay1a,tırmak maksadı ile tertip edilen alfabedir; bu 
zat, bir sesin muhtelif şekillerle yani muhtdif harflerle iradesinin, 
kıraatİ ve tabı' san'abnı güçleştirdiğini gözönüne alarak, bir sesin 
tek şekil ile ifadesini esas ittihaz, böylece Arapça bir metnin tab'ı 
için lazım gelen goo harf yerine 28 harfle iş görülebileceğini tavsıye 
etmiştir. Vaktiyle Feth-Ali'nin tavsıye ettiği tebdil-i huruf mesele
sinin Mısır'a da sirayetini teessüfle karşılayan Ebüzziya Tevfik, aynı 
meseleyi ikinci defa canlandıran Melkum Han'ın mektubundan ve 
buna cevap olarak bir zat tarafından neşredilen makalede "Bu mes
ele etrafiyle tedkik olunarak, feryadlarla beyan olunan nekayisinin 
tevehhümattan ibaret bulundug-o ve bir-iki işaret ile her türlü mah
zurun hertaraf olacağı mükemmelen ta'rif edilmiş olduğu cihetle" 

11 Bu mektup da Türk Tarih Kurumu'nda, K~mal'in k~ndi ~ı yazısı iledir 
(Nu. ıs). 
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bu makaleyi neşirle, kendisinin Arap harflerinin de~ştirilmesine 
Jüzum olmadı~nı anlatan mütal!alannı ilave edece~nden bahse
der"; nitekim Mecmua-i Ebüaiya'da, Is/diı-ı lw.ruf Meselesi Hakkında 
-Bundan onaltı sene mukaddem Me/kum Han'a cevaben Kemal Bey'in 
Londra' da yaQnış olduğu mütaldan4medir- başlı~ ile, bahis mevzuu 
makaleyi neşirden sonra, kendisinin Arap harflerinin islahına dair 
fikirlerini de kaydetmiştir. 

Kemal, vav harfinin o, ö, u, ü seslerini ifadesi okumağı güçleş
tirdi~den, aynı harfi ucu yukanya doğru kıvrık yazarak o, ucu 
aşa~ya doğru bükülerek u, üzerine bir nokta koymak suretiyle ö, 
altına bir nokta koymakla da ü yerine kullanmak mümkün olduğunu 
yazmıştı. ra ve nun sesini ifade eden kaf harfinin altına iki, üstüne 
bir nokta ilavesiyle ya ve nun şeklinde okunuşunun tesbit edilebile
ce~ni, Tanrı kelimesindeki ve Türkçe'ye has bir ses olan ng yani ge
nizden söylenilen kaf harfinin ise üzerine iki çizgi konulmasının 
okumayı kolaylaştıracağını, harflerin ifade kjfayctsizli~nin böylt'ct> 
önlenebilece~ni kaydeder. 

Ebüzziya Tevfik, Kemal'in makalesinde bu iki noktayı kısmen 
yerinde bulmaz; çünkü vav harfinin ucu aşa~ ve yu kan kıvrık şekilde 
yazılması, Geride-i askeriye matbaası tarafından tatbik edilmiş, bu 
iki şekil bazan yerinde kı,ıll~nılmayarak, telaffuzu ibiale sebep ol
muştur; bu tarzı el yazısında da tatbik zordur. V av harfinin üzerine 
bir nokta konulursa o, lki nokta konulursa u, üzerine bir aksan ila
vesiyle ö, yine üzerine heınze konutursa ü sesini ifadesini hem tabı', 
hem elyazısı içüı daha elverişli bulur. Atıf ifade eden vav'ları, tefsirc 
mahsus vav'lardan ayırdedebilmek için de, üzerine bir çizgi ilavesiyle 
yazınağı tavsıye eder. Kaf harfinin de üzerine üç nokta ilavesiyle 
nun, iki çizgi konularak farsi kaf halinde okunulması mümkündür. 
Hulasa Ebüzziya Tevfik, Arap harflerinin de~ştirilmesini lüzumlu 
bulmaz; mevcut harfiere nokta ve çizgilerin ilavesi sayesinde, bu 
alfabenin kifayetsizliği tamamiyle önlenebilir. Diğer taraftan Arap 
harflerinin tabı' san'ab bakımından da mahzurlu olduğu kanaatinde 
değildir. Esasen Şinasi bu harfleri ı ı2ye indirmiştir. Ancak Ebüz
ziya, Şinasi'nin hakkettirdiği harfleri beğenmez; " ... Merhum un 
bu hizmeti bizce sitayiş ve teşekküre değer şeylerden değildir; çünki 
biz, taba'atte ıoo okka hurılf ile her köşe başında bir matbaa açıl-

ı• Yint lsWı-ı hurıif Daıxıst, Mmnuıı-i Ebüuiya, Nu. 42, ıs Rebi'l., 1302. 
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masını terakkıyat-ı tabaatten addedenlerden değil, bi'la.kis bu san
.atin dahi nefaset ve mükemmeliyecini vücude getirmekle beraber, 
terakkisini arzu edenlerdeniz. Bunu zikretmekten meramımız, bizim 
harfler ile dahi t ı o nevi ile iş görülebildiğini ve öyle beşyüzlere, 
altıyüzlere kadar teksir-i enva-ü eşk3.1, mücerred nefaset-i temsiliye 
maksadından tevellüd ettiğini bildirmektir" diyor 26• Şinasi'nin 

tertip ettiği harflerin şekike güzel olmadığı fikrindedir. Esasen, harf 
fazlalığının, basımda güçlük meydana getireceği kanaatinde de~il

dir; bizzat ittihaz ve matbaasında kullandığı harflerin sayısı -nok
talama işaretleri de dahil- 519 dur. 

Ebüzziya, harf sayısının fazlalı~ının, basımda güçlük meydana 
getimeyeceğini de izah ettiği bu makalesini, "Bizde ne hurUfun 
tebdili lazımdır, ne de matbuatımızdaki harfler muhtac-ı tenkihtir. 
Balada beyan ettiğimiz yolda bazı islahat-ı cüz'iye ile mükemmel 
bir elifba tertip olunup da, ihtiyac-ı zaman nisbetinde usul-i tahsil 
ittihaz olunursa, Rodos'un Medrese-i Süleymaniye'sinde ve Makrı
köyü'ndeki Mekteb-i Behrami'de olduğu gibi etfal-i memleket üç 
ayda, murad edilen sözleri yazmakta izhar-ı iktidar eyler. Mes'ele 
hurufta değil, usulün maksada l<ifayetindedir. O babda Ahmed 
Midhat Efendi'nin müttehazı olan ve şu iki mektepte mevkı-i tat
bika konulan usul-i ta'lipı ise, şimdiye kadar meydana getirilen 
usul-i tedrisin CD mükemmelidir" cümleleri ile bitirir. 

* 
Makalemizin başındanberi Arap alfabesi dolayısıyle ı862-ı884 

yılları arasındaki münakaşalara dair verdiğimiz malumat gözden 
geçirilince, bu harflerin değiştirilmesini müdafaa edenlere karşı, 

islılhı tarafdartarının ekseriyette olduğu görülür. Birinci zümre Arap 
harflerinin okuma-yazınağı güçleştirdiğinden, tabı' külfetinden, ekal
liyetlerle ittihada, kültür seviyesinin yükselmesine engel olduğundan 
değiştirilmesi fikrindedir. Di~er zümre ise, okuma ve yazma mem
Jekesinin kelimenin yazılış şekli ile ülfet neticesinde kazanıldığına 

göre imladaki zorluğun bu işi ve tabı' meselesini güçleştirmedi~i, 

~ Ebu7.ziya, Mülahaza başlıklı bu yazısında, Şinasi'nin Arap har.lcrirıi ııo'a 

indirdi~ni kaydeder: fakat makalesine ek olarak ve Şinasi merhumun ba'detttnkilı 

iffihnz rttiği lıun?fwı em·aı ue a'dadı serlevhası ile neşrettiği harflerin sayısı ı ı2'dir 

Altmtlla·i Ebüuiru, Xıı. 43• Gurrl"-i Rebi 'll., 1302). 
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kültür seviyesinin yükselmesi herkesin okuma-yazma bilmesi demek 
olmadığı, bir memlekette muhtelif zümreler arasındaki ittihadın 

alfabe birliği değil, dil birliği sayesinde temin edilebileceği, Kur'an'ın 
Arap harfleri ile yazılı oluşu, Latin harflerinin dilimizde mevcut 
Arapça kelimeleri ifade imkansızlığı, hemen herkesin masa başında 
ve bir iskemieye oturarak değil, minderde oturup kağıdı elinde tuta
rak yazma itiyadında olduğu, bu vazıyette Latin harfleri ile soldan 
sağa yazı yazabilmenin güçlüğü gibi sebepler yüzünden, Latin harf
lerinin kabulü yerine, Arap alfabesinin islahına taraftar oldukları 
neticesine varıyoruz. 


