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Orta Asya Türk şiveleri, Rus istiHısıyla birlikte, önce Çar idarecilerinin, son

ra da Bolşevik sistemin türlü baskılarına maruz kalmıştır. Onların ses dizilişi, 

kelime zenginliği, cümle kuruluşu ve diğer sahaları müdahaleye uğramıştır. 

Araştırmalarda bu şiveleri birbirine bağlayan özelliklere itibar edilmeden, onla

rı birbirinden uzaklaştıracak olan tarafların gündeme getirilişi vahim bir durum 

olmuştur. Biz bu mesele1erin kaynağını, imkanı olduğu kadar, göstermek ama

cıyla, Özbek şivesinde var olan bir dil özelliğinin yok edilme sebepleri üzerine 

durmak istiyoruz. 

Değişik zamanlarda "kalınlık ve incelik uyumu", "ses uygunluğu", "ahenk

daşlık" ve "sinharmonizm" gibi terimler ile adlandınlmakta olan bu ses özelliği

ni biz "ahenkdaşlık (ses uyumu)" diye adlandırmayı uygun bulduk. 

Ahenkli1ik, kısaca söylemek gerekirse, bir söz dairesinde ünlü ve ünsüz ses

lerin birbiri ile uygun olmasıdır. Binlerce yıldan beri varlığını sürdüren bu özel

lik, Türk boylarının kardeşliğinin temel belirtilerinden biri sayılmaktadır. Dil ta

rihi alanında yapılmış birçok araştırmada ve ders kitaplarında, ahenklilik özelli

ğinin, asrımızın başlarına kadar, Türkçenin şivelerinden biri olan Özbekçede de 

yer aldığı kaydedilmiştir. Daha sonraki devirlerde ise, Özbek şivesinin gelişme

si ve tabiı değişmesi sonucunda ahenkliliğin yok olduğuna dair fikirler mevcut

tur. Söz konusu özellik hakkındaki tartışmaların günümüze kadar devam etmesi 

ilgi çekicidir. Özbekçe üzerine çalışan Hudayberdi Danyarov, Kazakbay Mah

mudov ve Kasımcan Sadıkov gibi tanınmış bilim adamları, "Ahenklilik kuralını 

öğrenmek ve ondan belli ölçülerde faydalanmak gereklidir" şeklindeki fikri ile

ri sürmüşlerdir. H. Danyarov, 1980 yılında şöyle yazar; "Sinharmonizm kuralı 

Özbek dilciliğinde hala yeterli derecede öğrenilmiş değildir. Fakat, o kendisinin 

derin ve ilmı esaslar dahilinde öğrenilmesini talep etmektedir. Çünkü sinharmo

nizm kuralıl1l öğrenme, evvelti, sinharmonizmin Özbek şivesi tarihindeki rolünü, 

Özbek edebf dilinin sinharmanastik bir dilden sinharmonizmin olmadığı bir dil 
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hllline nasıl getirildiğini açıklamak, Özbek edebi dilinin şimdiki durumunu, onun 

geleceğini, belllgat normlarlni, alfcıbe, imlll kurallanm doğru olarak belirleye

bilmek için büyük bir öneme sahiptir. "1 

Başka görüşte olan bilim adamları ise, ahenkliliğin dilin doğal gelişmesi so

nucunda yok olduğu, görüşündedirler. Biz, burada ahenkliliği yeniden kurma 

veya onu kesin olarak reddetme hakkında değil, ahenkIiliğin Özbek edebi' dilin

den nasıl çıkarıldığı hususundaki bazı delillere dikkatinizi çekmek istiyoruz. 

1921 yılında Taşkent'te yapılan "Dil ve İmHi Kurultayı"nda, 1922 yılındaki 

"Maarif ve Medeniyet Görevlileri Kurultayı"nda ve 1923 yılında Buhara'da ya

pılan "Orta Asya Özbekleri'nin İmla Encümenleri"nde Arap alfabesini ıslah 

problemleriyle birlikte Özbek dilindeki ahenklilik konusu da tartışılmıştır. 

Ahenkliliğin, Özbekçenin temel özelliklerinden biri olduğu, endimen karalarma 

da aksettirilmiştir. Arap alfabesinden, Latin alfabesine geçiş devrinde ise, 

ahenklilik kuralı çeşitli görüşler açısından tartışılmıştır. O zamanki fikirleri ge

nel olarak üç gruba ayırmak mümkündür: a- Özbek edebi dili ahekliliğe tam ola

rak riayet etsin, b. Özbek edebi' dili ahenkliliğin olmadığı ağızlar esas alınarak 

kurulsun. c. Ahenklilik bazı kelimelere uygulanmasın. 

Birinci görüş; Atacan Haşim "Bakü P1enumi Neticesi" (Bakü Toplantısı'nın 

Sonucu) adlı makalesinde; "Sinharmonizm Türk dilinin bütün lehçelerine hastır. 

O Türk dilinin esasıdır. Sinharmonizm Türk dilinin demir kanunudur ... Özbek

çeye, genel olarak Türkçeye giren Farsça, Arapça ve başka yabancı kelimeleri 

bütün Türk lehçeleri için genelolan sinharmonizm kuralına uydurmak gerekli

dir... Özbek lehçesi ve Latin alfabesi, sinharmonizmi muhafaza eden Özbek 

ağızları esas alınarak oluşturulnıalıdır. Çünkü bu ağızlar bizde çoğunluğu teşkil 

etmektedir"2 demektedir. Yazar, yine başka bir makalesinde şöyle yazmaktadır; 

"Sinhannonizmin sonucu olarak ünlüler meselesi ortaya çıknu"tır. Bu konu hak

kl11da ikifikir vardır; 6 ünlü veya 9 ünlü, 6 ünlü ta mf ta n olanlar, Farsçaya da

ha yakuı hôle gelen ağızlan esas aldılar. 9 ünlü tar(iftan olanlar sinharl1101ıiz

min saklanmakta olduğu ağızlan esas aldılar. Sinharmonizm kabul edilirse 9 

H(lZlrgi Özhek Edebi Tili. Taşkent 19XO, s. 72. 
2 Mal/ri/'ve OkıtuvÇl.lunwli. 1927, 7-H Koşma Sanıar, s. 55-5!i. 
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ünlüyü de kabul etmek gerekmektedir. Yeni Özbek a({abesi işte bu iki prensibe 

dayanmaktadır; sinharmonizm ve 9 ünlü. "3 

Kızıl Özbekistan gazetesi de Semerkant kurultayı münasebeti ile "Dil, Adlan

dırma ve İmla Konuları" başlığı altında birçok makale yayımlamıştır. Bu maka

leIerde temelolarak ünlüler, adlandırmaıar ve Özbekçedeki ahenklilik meselesi 

konuları üzerinde durulmuştur. Yazılar, Elbek'in "Til - İmlamız Üstide" (Dil ve 

İmHimız Üstüne) adlı hacimli makalesi ile başlar. Makalede ahenklilik hakkın

da; " ... bu kalınlık ve incelik uyumu bizim dilimizin canıdır, yıkılmaz kalesidir ... 

ya tam olarak sinharmonizmi uy[{ulamak ya da tamamen bunun tersini kabul et

mek, başka hiçbir altel71at(fln olması mümkün değildir ... yabancı kelimeler is

tisnasız olarak sinharmonizme tabi tutulsUlı "4 demektir. 

Tartışmaya katılanların büyük kısmı, Özbekçenin ağızlarının çoğunda ahenk

lilik kuralının olduğunu, bundan dolayı da onu Özbek edebi' dili için esas alma

nın gerekli olduğu hakkında fikir bildirmişlerdir. ° devrin güçlü dilcilerinden 

Aşura1i Zahidi şöyle yazmaktadır; "Bizde sinharmoniznı kesinlikle vardır ... Dili

mize [{iren yabancı kelimeLeri de öz kaidemiz olan sinharmonizme uy[{ulal11akta

yız. Buna uymayan kelimeLerin yerine kendi dilimizden karşılıkLar bulmaya ça

ba harcıyorllZ. "s Fıtrat, Gazi, Yunus, Şakir, Süleyman ve Arif Alimcani gibi 

alimlerin makalelerinde de ahenkliliğin Özbek edebi' diline tam olarak uygulan

ması görüşü ile sürülmüştür. 

İkinci görüş; "Özbek edebi dili için, ahenkliliğin bulunmadığı ağızları (Taş

kent, SemerkCllıt ve Buhara) esas almak [{ereklidir" fikrini önce Palivanov gün

deme getirmiştir. 0, 1922 yılında yazdığı "Taşkent Dialektinin Tavuşlar Terki

bi" (Taşkent Diyalektinin Ses Terkibi) adlı makalesinde, Taşkent ağzında 6 iin

!ünün olduğunu, Özbek edebı dili için Taşkent ağzının esas alınması gerektiğini 

yazar. ° Palivanov, 1924 yılında Latin alfabesini esas alan Özbek alfabesi için 

projede de ünlülerin sayısını altı olarak göstermiştir. 7 Şunu ayrıca belirtmek ge-

3 "Özbekistan'da ill1liy Işler", Maari!"ve Oklluvçı, 1927, i ı. San, s. 19. 
4 Kızıl Özbekistan Gaze/osı, 1929, 2X Yanvar. 
S Kızıl Özhekis/an. 1929, 3 i Mart. ° Nauko i I'rosveşenie, i 922, Nu: i. 
7 Hyulleten I-RO Sredne - Azia/skoRo Gosudal"s/ve/ı11O!io Universiteııı, 1924, Nu: o, str. ISK 
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rekir ki, O zaman bu teklifi mahalli halk temsilcilerinden hiçbir uygun bulmamış

tır. Abdul1a Alavi bunun hakkında, "Profesör Palivanov tarafından ileri sürülen 

bu fikri birkaç Avrupalı müşteşrik kabul etse de, Özbekler arasında bunu kabul 

eden çıkmanuştır"S şeklinde yazar. Gazi Alim v,~ Elbek gibi aIimler, Taşkent di

yalektinde ünlülerin sayısının, Palivanov'un göste.rdiği gibi, 6 tane değil, 7-8 ta

ne olduğunu yazmışlardır. Gazi Alim "Özbek Tiliniu,'Tavuşları" (Özbek Dilinin 

Sesleri) adlı makalesinde; Palivanav, Taşkent diyalekti ünlülerin(tam olarak bil

meden, bir ünlü yerine ikinci ünlü yü karıştırarak kul1annuştır, demekte ve şöyle 

yazmaktadır; "Profesör Palivanov Taşkent ağzını çok iyi biliyor olmalı, bu ağ

zın ünlüleri hakkında yanılgıya düşmüştür. ''9 

1928 yılında yeni Liitin alfabesini ve bu alfabenin imlii kural1arının ahenkli

lik kuralı temelinde hazırlanmasının gerekli olduğu kesinleşti. Palivanov ise 

kendi fikrinden vazgeçmedi. Her ne şekilde olursa olsun, "Özbek edebi dili için 

ahenkliliğin olmadığı ağızları esas olarak kabul etmek zaruridir" şeklindeki gö

rünüşü devam ettirdi. Hatta, ahenklilik olan ve olmayan ağızların temsilcilerinin 

arasına fitne sokmak istedi. Ahenkliliğin olmadığı ağızların temsilcilerinin "Öz

bek dili ses sisteminde bu özellik (ahenklilik) vardır" demelerinden şikiiyetçi 

olur ve bu meseleye 15-20 yıl sonra muhakkak dönülmesi gerektiğini yazar. ıo 

Palivanov, ahenkliliğin Türk şivelerinin ses sisteminin özelliklerinden biri ol

duğunu çok iyi bilmekteydi ve bu özelliğin sadece yabancı dillerin güçlü tesİrİ 

altında yok olacağını makalelerinde tekrar tekrar yaznuştır. Başka bir çalışma

sında "Semerkant, Buhara ve başka Özbek ağızlarında Tacik dilinin tesiri sonu

cunda ahenkliliğin yok olduğunu"l i söylediği halde, bİr başka eserinde ise; 

"Farsçaya daha yakın hale gelen diyalekte, ticaret ile meşgulolan Taşkent'e 

benzer merkezi şehir ağızları girmektedir. Tacik dilinin tesiri ile Türkçe kelime

ler saflığını kaybeder ve bu ağızlar kendilerine has ahenklilikten mahrum ka

!ır"12 demektedir. 

s "Tiı-Imla Sahasında", Maarifve OkıfuvÇI, 1929,6. San, s. 20 
9 Maarifve OkıtuvÇI, 1927, 12. San, s. 50. 
LO "Hevozmojno Molçat", Pravda Vostoka, 1928,22 Oktyabr. 
i i Uzbekskaya Dialektalogiya i Uzbekskiy Literatumiy Yazık, Taşkent 1932, str. LS. 
12 Etllogra.fiçeskaya Harakferislika Uzbekov, Taşkent 1926, str. 7. 
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Eski devirlerden beri Semerkant ve Buhara şehirlerinde beraber yaşayan Öz

bekler ve Taciklerin aynı yerde yaşamaya alıştıkları ve her iki dili de rahatça ko

nuşup, anlaştıklan bilinmektedir. Bu iki dilliliğin hem Tacik ağızlarına hem de 

Özbek ağızlarına tesir ettiği, dil bilimi araştırmalarında da gösterilmiştir. Fakat 

biz, Taşkent ağzının Farsçaya daha yakın olduğunu gösteren hiçbir ilmi araştır

maya rastlamadık. Palivanov ise, araştırmalarında Taşkent ağzının Farsçaya da

ha yakın olduğunu yazar. Palivanov, nedense, Taşkent Özbeklerinin kökünü Ta

ciklere bağlamaktadır. Biz, bu yazıyı herhangi bir şüphe doğmaması için Rusça 

orijinali ile vermek istiyoruz; " .... predki dannogo uzbekskogo govora govorili 

neskolko stoletiy tomu nazad po-iransi, othostsya otnyud ne ko vsemu uzbeksko

mu yazıku, a tolko k takim iranizovannım yego govoram, kak g. Taşkente, otno

sitelno kotorogo mojno po etomu s besspornostyu utverjdat, çto zdes jilo nekog

da sploşnoye iranskoye (tadjikskoye, t. e. vostçno-persidskoye) naseleniye, koto

roye potom pereşlo na turestskiy (uzbekskiy) yazık, yazık pobiteley"13 ( ... bu Öz

bekçe ağzı konuşanların ataları birkaç asır öncesine kadar tam bir Özbekçe de

ğil de, Özbekçenin Fars diline daha yakın olan bir ağzında konuşmuşlardır. Taş

kent şehrinde olduğu gibi, burada da bir zamanlar karışık Farsf - Tacik; yani 

doğu Farsf- bir halkın yaşadığı ve bu halkın daha sonra da galip gelenlerin di

li olan Türkçe'ye geçtiği kesin olarak iddia edilebilir.) Taşkent ağzına, "Farsça

ya daha yakındır" demek doğru mudur? Eğer Taşkent ağzı, Palivanov'un yazdı

ğı gibi, Farsçaya daha yakın ise, o halde Özbek edebi dili için neden Taşkent, 

Buhara ve Semerkant gibi Farsçaya daha yakın olan ağızların esas olarak alın

ması gereklidir? Neden mahalli alimler bir tarafta, Palivanov diğer taraftadır? 

Bundan maksat nedir? Bu sorulara, Palivanov'un kendi eserlerinden cevap bul

mak mümkündür. 

ınO'li yıllarda Baytursunov Kazak dili imla kurallarını ıslah etti. 0, Kazak 

dili yazısında "şın" (ş) yerine "çim" (ç), "şın" (ş) yerine "sin" (s), "cim" (c) ye

rine "ze" (z) kullanmayı tavsiye etti. Bu, Kazak dili imlasını biraz kolaylaştırmış 

görünür. Fakat bu meselenin başka bir tarafı da vardır. Arap alfabesinde yazılan 

Türkçe bir metni Özbek, Türkmen, Tatar, Kazak ve Anadolu Türkü rahatça oku-

ı 3 Etllognl{içeskaya Harakteristika Vzbekov, Taşkent, ı 926, str. ı 9. 



438 Özhekçede Ses UyumU/ıutl Yok Edilişi 

yup anlayabiliyordu. Baytursunov'un ıslahı ise böyle bir metni başka Türk boy

larının okuması ve anlamasını zorlaştırdı. Palivanov, Baytursunov'un hazırladı

ğı imla kurallarını, özellikle şiveleri birbirinden uzaklaştıracak kısımlarını bü

yük ve olumlu bir hadise olarak değerlendirdi. Bir makalesinde bu konu hakkın

daki fikrini şöyle açıklamaktadır; "ot mısli ob yedinom tyurkskim literatumom 

yazıke prihoditsya otkazatsya ... Potomu strogo govorya, i dlya karakigizov pri

hoditsya dumat o svoyey sobstvennoy grqfike "14 (Tek bir edebf Türk dili fikrin

den vazgeçmek gerekmektedir ... daha kesin bir (fadeyle Karakırgızlar için ken

dilerine ait özel bir yazz sisteminin olduğunu düşünmek gereklidir.) 

Bilinçli okuyucular bu tip görüşlerin temelinin çok öncelere dayandığını an

lamış olmalıdır. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında, Türk boyları ara

sında birbirine yaklaşma hareketi oldukça canlanmıştı. Bu, özellikle dil mesele

lerinde apaçık görünmeye başladı. "Birleşen güçlenir" fikrinin mahiyetini çok 

iyi bilen Çar idarecileri, bu cereyanı büyük bir şüphe içinde ve dikkatle izledi

ler. Onların ajanları, Türk boylarının yakınlaşmalarına çeşitli yollardan engel ol

dular. Türk boylarının parçalanmasına çalışanlardan birisi olan İlminskiy, 1876 

yılındaki bir yazısında, "Her bir Türk boyu ayrı bir dile ve alfabeye sahip olma

lıdır. Böylece onları birbirinden ayırmak daha kolayolur" diyerek, Türk boyla

rına, Rus alfabesini kullandırma teklifini ortaya atmıştır. Palivanov'un, Özbek 

edebi' dili için ahenkliliğe sahip olmayan ağızların esas alınması gereklidir, gö

rüşü de İlminskiy'nin görüşü ile uyum birleşmektcdir. 

Şimdi, yüzyılımızın başlarında Lenin ve Stalin ile beraber çalışıp, Türk boy

larının bağımsız1ığı için mücadele veren Zeki Velidi'nin, Lenin'e yazdığı mektu

bu okuyalım: "Rus idm'esi, şimdi yönetimi altında olan milletlere karşı yürüttü

ğü siyaseti, sadece sosyal ve ekonomik sahalarda değil, kültürel sahada da mut

lak surette hayata geçirme işine girişti. Geçen yil teşkil edilen Şark Üniversitesi, 

söz konusu siyaseti gerçekleştirmek için yapilan çalışmaların merkezi oldu. Mer

kezı komite huzurunda, Ruslardan ibaret olan "Doğu Dilleri Mütehassısları Gru

bu" oluşturuldu .... Şimdi, Şark Üniversitesinin Doğubilimci (şarkiyatçı) mütehas-

i 4 "Novaya Kazak - Kirgizskaya (Bayıursunovskaya) Orl"ogratiya" Uyu//e/en S/edne Aziya/sko[;o Gosudars/

venno!;o Uııiversi/e/tI. 1924, Vıpusk 7, str. 38. 
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sıslartTıın meşıwl olduğu en mühinı iş, bazı milletlerin mahalli ağızlarındaki ses

lere uYKUlı a((abe ve edebı dilleri meydana Ketirmekten ibürettir .... " Şark Üniver

sitesi mütehassısları tarafından çıkarılan Kızıl Doğu dergisinin son sayısında, Da

ğıstanlı Umar Aliyev şöyle yazar: "Kuzey Kqlkasya'daki Türk şiveleri için Rus 

(Kiril) alfabesi kabul edilirse, bunun neticesi bu halklarm Hristiyanlaştmlması 

olur. Bu nedenle onlar, Azerfler Kibi, Llitin a(ttıbesinden 'ıtıyda lanma lı dı r. A(ltıbe 

ve edebi dil meseleleri Ruslann rehberliğinde değil, sadece millf birlik esasında 

meydana Kelen ülkelerin hükumetIeri önderliğinde, yerli uzmanlar tarqlindan 

fulUedilmelidir. Özellikle Azerf bilim adamlarının Kızıl Doğu derKisinde çıkan 

buna benzer makalelerindeki Türk-Müslüman halklarını bir al(abe etrq/inda bir

leştirme özlemleri, Rus uzmanlan arasında huzursuzluk uyandırmaktaydı. Özbek 

ve Kazak aydınlannll1 da iştirak ettiği bir toplantıda, bütün Türk boylan için La

tin alltıbesini esas alan yeni bir a(lcıbe meydana Ketirmefikrini savunan Azerı bi

lim adamlan, Şahtasinsky ile Celil Gluyev'e Prolesiir Palivanov karşı çıktı. Pro

.lesiir Palivanov ve daha başka Rus bilim adamlan, Ltuin a((abesi kabul edilirse, 

daha sonra onun yerine Kirilhwllerinin kullal1llacağılU, neredeyse kırka yakın 

olan Türk şivelerinden her birinin ayn bir a(labeye sahıı) olması Kerektif[ini be

lirttiler. Bundan sonra, nereye varılacağı çok açık: Rus dostlarınızla birlikte ha

reket eden sizler (Palivanov ve aylUfikri savunanlar), sıradmı bir milleti dilinden 

ve yazısmdan mahrum ederek, onları tamamen Ruslaştırmayı hedc;lliyorsUlıuz. "15 

Özbek dili ve dilci1iği üzerine yapılan araştırmalar Palivanovla başlar. Her

hangi bir fikri tasdik etmek için önce onun eserlerine müracaat edilir ve eserle

rinden alıntılar yapılırdI. Yüksek okul kurumlarının konferans salonlarında, Pa

livanov'un Özbek dilciliğine olan büyük hizmetleri hakkında uzun konuşmalar 

yapılırdI. Gerçekten de Palivanov, Özbekçeyi ve Özbek ağızlarını iyice öğren

mek amacıyla köyleri yaya olarak dolaşmıştır. Her ağzın kendine has özellikle

rini öğrenip, her ağız temsilcisi ile rahatça konuşacak düzeye geldiği anlatılmak

tadır. Biz onun bilimsel seviyesinden şüphe etmiyoruz. Ne yazık ki, yukarıdaki 

deliller onun bilimselliğe ihanet ettiğini ve zalim Bolşevik sisteminin hizmetin

de olduğunu göstermektedir. 

15 Ahmet Zeki Velidi Togan, Holil1/ielll1i hori yer. Ta~kent 1997, 196-197 bel. 
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Üçüncü görüşteki kişiler, Özbekçedeki bütün kelimelere ahenklilik kuralını 

uygulamanın mümkün olmadığını, bununla beraber Palivanov'un ileri sürdüğü 

gibi Özbekçe kelimelerin hepsini ahenklilikten mahrum etmenin de yanlış ola

cağını düşünmekteydiler. Fıtrat, birinci görüşten olup, toplumun dikkatini bu 

önemli meseleye çekmiştir. Sesli uyumu hakkındaki tartışmaların gündemde ol

duğu bu dönemde, o, şöyle yazar, "Bizim ile kültürel, ekonomik, siyasi ve ilmı 

ilişkiler kuran milletlerden birçok kelime aldık ve almaktayız. Dışarıdan gelen 

bu kelimelerin cabbar, kabul, kalem, makale gibi bazılan, halk tarafindan yay

gın şekilde kullanılmış ve ses uyumuna tabi olmuştur. Fakat ... ses uyumuna tabi 

olmayan .... hususiyet, diyanet, pervane, bela, late gibi kelimelerimiz de vardır. 

Bunları ne yapacağız. Tecrübeler gösterdi ki; yabancı kelimelerin, hatta "ğıldi

rak" (tekerlek) gibi kendi kelimelerimizin de bir kısmını ses uyumuna tdbi ede

medik. Demek ki, bir kısım sözleri ses uyumu kuralından ayn tutma mecburiye

ti vardır. "16 A. Alavi'nin de bu konu hakkındakifikri şöyledir: "Dilde (birçok dil

de) olan sinharmonizmi inkar etmek ne kadar yanlış bir iş ise, bu kuraZt temel 

bir kanun gibi almak ve her kelimeyi onun çerçevesine sokmak da o kadar yan

lıştır. "17 Buna benzer fikirleri A. Yoldaş ve S. Hüseyin gibi dilcilerin makalele

rinde de görmek mümkündür. 

Ne yazık ki, 1929 yılında Semerkant'ta yapılan "Dil ve İmHi Kuru1tayı"nda, 

ahenklilik hakkındaki çeşitli fikirler iyice tahlil edilmeden, "Bütün kelimeler 

ahenklilik kuralına tabi tutulmalıdır" fikri kabul edilmiştir. Neticede, Rusçadan 

ve Rus dili yoluyla dilimize girerek yaygın halde kullanılan kelimelerin yazılı

şında birçok karşılık meydana geldi. Çok geçmeden alfabe ve imla meselesi tek

rar gündeme gelmiştir. 

7 Ocak 1933'te "Rusya Merkezi İcra Komitesi" huzurundaki toplantıda, Öz

bek edebi' dili ve onun imlası hakkındaki mesele tartışılarak, Atacan Haşim'in 

makalesi dinlenir. Bildiri Yengi Özbek Edebi Tili ve Unıng Imlasınıng ba 'zı Ma

salalw'i (Yeni Özbek Edebi' Dili ve Onun İmlasının Bazı Meseleleri) adıyla ya

yımlanmıştır. Makalede; "Yeni cemiyette, yeni Özbek edebi dilinin şekillenmek-

16 Maarifve Oklfuvçı, 1929,3. San, s. 6-7. 
17 Maan/ve OkıtuvÇI, 1929,6. San, s. 20. 
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te olduğu, Özbek dilinin gelişerek ahenklilik özelliğinin yok olma a~mmasına gel

diği, Özbek edebf dili imlasının yeniden düzenlenerek ünlüleri {fade eden h(l/:f~ 

lerin sayısının 9'dan 5'e düşürülmesinin zarurl olduğu" fikri ileri sürülmüştür. IS 

Kısa bir süre sonra, Kayum Ramazan "Özbek Tilining Birleşken İmlası" (Öz

bek Dilinin Birleşik İmlası) adlı bir proje hazırlanmıştır. Projede ünlülerin sayı

sı 9'dan 5'e indirilir. Ahenklilik hakkında ise, " ... manayı ayırma ve kesinleştir

mede önemli olgulardan biri sayılan ahenkliliğin (sinharmonizm) vaz~fesini di

lin başka özelliklerine (mesela; eş sesler, gramatik - semantik uyum vb.) yükle

meye başladığı veya yüklediği göz önüne alınarak, bundan sonra, ahenklilik im

tamızda başrolü oynamaktadır, diyemeyiz"19 denilmiştir. 

Söz konusu makale hakkında birçok yazı yazılmıştır. Atacan Haşim'in "Öz

bek Yengi Edebi Tili ve Unıng İmlası Hakkında"2o (Özbek Yeni Edebi Dili ve 

Onun İmHisı Hakkında) adlı makalesi, kendinden sonra yazılacak olan makale

lere yol göstererek, Özbek edebi dilinin bundan sonraki değişmelerini belirleme

ye çalışır. "Özbekçenin yükseliş temayÜıü, milletler arası sözleri (esasen Rusça

dan geçmiş kelimeler) yüksek derecede benimserne yönünde kesin olarak deği

şir, yeni ses kombinasyonları, yeni hece kuruluşları, yeni ekler (-izm, -ik, vb.) 

oluşmuş ve oluşmaya devam etmiştir. Ünlü sesleri kısaltma yönündeki değişik

likler ortaya çıkmaktadır" diye yazmıştır. Makalede, "Temel kanunlarını çağa

tayedebi dilinin (Nevayi, Babür, Lütfi vb.) feodal mahiyetinden alan imla", 

"Pantürkist, Panislamist akımlardan kaynaklanan imla", "Cedidizm imlası", 

"Özbek dili yükselişini burjuva yoluna sokmaya çalışan imla", "çağatay konuş

masının imla prensipleri" gibi konular ele alınıp, bunlar şiddetle tenkit edilmiş

tir. 1929 yılına kadar olan dil ve imla encümenleri, genelolarak, "Özbekçenin 

fonotiğindeki gelişmeyi (özellikle ünlüler meselesinde) ve sinharmonizmi yok 

etmeye taraftar olan değişmeleri alfabeye aksettiremedi" şeklinde değerlendir

mişlerdir. Ayrıca, yeni Özbek edebi dilini yaratma ve onun mahiyeti hakkında 

şu fikirler açıklanmıştır: "Sosyalizmin kurucularından olan Özbek emekçilerinin 

IS Revo/yutsiya i Pismel11lOst, Moskva 1933, No: 1, sır. 33-42. 
19 Kızıl Özbekistan, 1933, 18 May. 
20 Kızıl Özbekistan, 1933, 14lyun. 
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edebf dili olarak, yeni Özbek edebı dili kendine has yeni fielişmeler fiöstermek

tedir ve bu yeni dil, emekçileri proleter kültür ile birleştirmelidir. Yeni Özbek 

edebf dilinin mahiyeti işte budur. " Yeni Özbek dilinin zenginleşmesi, yeni imHi

nın temayülleri şu ruhta özetlenmiştir: "Biz, Özbek edebf dilini, milletler araSi 

kelimeleri benimsetlne yolu ile fietiştirmek fierek diyoruz. Sosyalist şartlardaki 

Özbek dilinin fielişmesinin hakiki eğilimi işte budur. Yeni Özbek imlôsll7da, mil

letler arası sözler ahenkliliğe etki eder. Bu nedenle; (Sinharmonizmin yok olma

Si, bcm kelime ve kelime firuplarll1lT1 onun etkisinden çıkışı... Özbek edebf dili

nin bundan sonraki yükselişine uyfiun bir hôdisedir" denilerek, bu konu üzerin

de ayrıca durulmuştur. O devirde bu fikre uymayan görüşleri ileri sürmek olduk

ça zor olmakla birlikte aynı makalede, aşağıdaki fikirleri de buluyoruz: "0, ye

ni Özbek edebf dilinin fielişmesini ve bu fielişmeyi sağlayacak olduğu bazı yol

lan, proleter yolun ayrı sosyalist özelliklerini anlamaz ve edebf dilimizi bU/juva 

şovenizmi yoluna sokmaya çalişan düşmanlarımızuı değirmenine objekt(f' ve 

subjekt(f' olarak su koyar. " 

Bu devirde Özbekçede bulunan ahenkliliğin yok edilmesi ve ünlüleI'in sayı

sının azaltılması konuları Elbek, Uluğ Tursun, F. İsmail vb.nin makalelerinde de 

ele alınmıştır. 

T. İbrahimoy'un "Özbek Tilinin Birleşken İmlası Proyekti Toğrısıda Ba'zı 

Mülahazalar" (Özbek Dilinin Birleşik İmlası Projesi Hakkında Bazı Mülahaza

lar) adlı makalesinde ise birçok değişik fikir ortaya atılmıştır. Ona göre, "Proje

de ünlülerin sayısmı azaltmadaki ilmf esaslar fiösterilmemiştir. Çift ünlülerin 

birçok şivede bulunmaSi nedeniyle onlartn sayısııu azaltmak mümkün değildir. 

Ahenklilikten de belli ölçüdefaydalanmak fiereklidir. "21 

Ahenklilik Ye ünlüler hakkındaki tartışmaları 7 Ocak 1937 yılında Taskant'te 

yapılan "Dil Ye İmHi Konferansı" bitirmiştir. Toplantıda, A. Haşim'in yeni imHi 

kuralları hakkındaki makalesi dinlenir. Müzakerelere Şakircan Rahimi, Fahri 

Kemal, Sabircan İbrahim EYlani Ye Gazi Alim gibi bilim adamları katılmıştır. 22 

Konferansta kabul edilen yeni imHi kurallarına göre ünlülerin sayısı 6 tanedir. 

21 Kızıl Özbeki.<;IIII1. 1933, 26 May. 
22 Ya,<; Leninç·i. 1934, X Yanvar. 
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Ahenkliliğin yeni şartlar altında yok olmaya yüz tuttuğu da ayrıca belirtilmiş

tir.23 ÖzSSC MİK (Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Merkezi İcra Ko

mitesi) Başkanlığının 13 Mart 1934'teki kararı ile tasdik edilen imHı kuralların

dan sonra, Özbek edebi yazı diline ahenklilik aksettirilmemiş ve bu hadisenin 

yok edilişi, Özbek edebi dilinin büyük bir kazancı olarak değerlendirilmiştir. 

Değerli okuyucular, dikkat edecek olursanız, 1929 yılına kadar mahalli alim

lerin hepsi ahenklilik taraftarıdır ve Polivanov onlara kesin olarak karşı çıkmış

tır. 1930'1 u yıllardan sonra ise, mahalli alimlerin görüşlerinde de bir deği şme 

meydana gelmiştir. Onlar, yeni Özbek edebi dilini yaratma ve ahenkliliğin yok 

olması hakkında konuşmaya başlamışlardır. Neden böyle olmuştur? Çünkü, 

ı 930'lu yılların başlarında totaliter sistem, kendi pozisyonunu daha da sağlam

laştırmıştır. Kim "millet",· "THrk" kelimelefini ağzına aldıysa, "şovenist" ve 

"pantiirkist" suçlamalarıyla damgalanmıştır. Milli değerleri savunan en önemli 

şahsiyetlerinden biri olan Abdullah Kadiri, 1926 yılında hapsedilmiştir. Fıtrat ve 

Çolpan, "milliyetçiliklerini" itiraf ederek tövhe etmek zorunda kalmışlardır. Mü

nevver Kari katledilmiştir. i 930'lu yılların başlarında, bütün matbuat, onları 

"Kasımovcular", "Milll İttihatçılar", "Milliyetçiler", "Pantiirkistler" ve "Hainler" 

diye suçlamaya başlamıştır. 

Özbekçeyi başka THrk şivelerinden ayırmak için gerekli şartların oluşturul

ması, Palivanov'un Pravda Vostaka dergisinde yazdığı gihi on-yirmi yıl bile sür

memişLİr. Özbekçe'nin "yıkılmaz kalesi", insafsızlar tarafindan kuşatılmıştır. "/ş

te () devirlerden [{ünümüze kadar [{eçen zamanda, şimdiki Özbek edebf dili şekil

lendi" fikri aralıksız olarak propaganda edilmiştir. 

AKT. SELAMİ FEDAKAR 

23 Pofiıelıııik Makı"b ve Pedaı;oı;ika. J <)34, 3. San, s. 3. 


