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Öz 
Bugün, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk toplulukları, Türkçe'nin değişik lehçe ve şivelerini 

konuşmaktadırlar. Bunlardan İdil-Ural bölgesinde yaşayan Kazan Tatarları, kültürel bakımdan oldukça ileri 
seviyededirler. Türkler arasında birçok siyasî ve fikri cereyanlar burada filizlenmiş ve yayılmıştır. 19. 
Yüzyılda başlayan ve Türk dünyasında ortak dil oluşturma çabalarının öncülüğünü, Kırım Türklerinden İsmail 
Gaspıralı, çıkardığı Tercüman gazetesi vasıtasıyla yapmıştır. "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" sloganıyla başlatılan 
bu hareket meyvelerini vermiş ve gazete Türk dünyasının hemen her tarafına yayılmıştır. Bu harekete katılan 
ve bu yolda çalışmalar yapan Fatih Kerimi Kazan Tatarlarındandır. 1903 yılında Tercüman gazetesinin 20. 
kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yazdığı yazılarında ve genellikle bütün çalışmalarında Türk 
dünyasında dil birliğine doğru gidişin önemine dikkat çektiğini ve ortak dil oluşturma yolunda çabalarını 
görmekteyiz. Yazar eserlerinde Tercüman gazetesinin oluşturduğu dili kullanırken, yer yer Kıpçak 
Türkçesinin özelliklerini de korumaktadır.  

           Anahtar Kelimeler: Fatih Kerimi, Türk Dünyası, dil birliği 

 

Abstract 
 Today Turkish groups living in different parts of the world are speaking different dialects of Turkish. 
The Kazan tatars living in İdil-Ural region are at a very high cultural level. Many political and cultural 
movements among the Turks have been originated here, and have spread from here. İsmail Gaspıralı from the 
Crimean Turks has been the forerunner of the struggle to have a common language in the Turkish world with 
the Tercüman newspaper which he published. This movement which began with "Unity in Language, Trought 
an Action" principle bore fruits, and the newspaper was distributed nearly at any point of the Turkish world. 
Fatih kerimi, who joined this movement and worked accordingly, was Kazan tatar. İn his works we can easily 
see his aim and his efforts on this way to create a common language in Turkish World. At the 20th foundation 
anniversary of Tercüman, he shows examples of moving in the Turkish World in the direction of language 
unity and efforts to create a common language. While using the language created by Tercüman the writer also 
preserves here and there the properties of Kipchak Turks. 

              Keywords: Fatih Kerimi, Turkish World, unity in language. 
 
             Giriş 

Kırım Yarımadası, Karadeniz’in kuzeyinde yer alan ve Türklük geçmişi çok eski çağlara giden 
bir coğrafya parçasıdır. Burası, tarihin hemen her döneminde İskit, Hun, Hazar, Peçenek ve Kıpçak 
Türklerinin yaşadığı bir yerdir. Burada Rum, Ermeni, Venedikli ve Cenevizliler de yaşamışlardır. Ama 
Kırım’ın bir Rus geçmişi yoktur. Altun Orda Devleti’nin tarihe karışmasından sonra burada merkezi 
Bahçesaray olan Kırım Hanlığı kurulmuştur (1441). Kırım Yarımadası’nın dışına taşan, Azak Denizi 
çevresi ile bugünkü Ukrayna’nın Karadeniz sahilini de içine alan Kırım Hanlığı, 1475 yılında Osmanlı 
Devleti’ne katılmıştır. Hanlığı’nı ele geçiren Ruslar, Kırım’a göz dikmiş ve bir taraftan savaşırken 
diğer taraftan da içeriden çökertmenin yollarını bulmuşlardır. Nihayet 1774 yılında imzalanan Küçük 
Kaynarca Antlaşması’yla Osmanlı’dan koparılarak bağımsız konuma getirilen Kırım Hanlığı, 21 
Nisan 1783’te de Çariçe II. Katerina’nın emriyle Rus ordusu tarafından işgal edilmiştir. Artık bir 
zamanlar vergi verdikleri Kırım Hanlığı’nı ortadan kaldırıp buraya akın akın Rus göçmenleri sevk 
edilecektir. 

Böylelikle, 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra Rusya Türkistan topraklarının önemli bir 
bölümüne hakim oldu. Çarlık Rusya’sında büyük bir Türk düşmanlığı vardı ve Türk halkları 
yönetimin her türlü baskı ve zulmüne maruz kalmakta idiler. Ruslar, işgal ettikleri toprakları sürekli 



kontrol altında tutabilmek adına bu topraklara Rusya’dan Rus kökenli insanları getirip yerleştirerek, 
onlara en iyi, en verimli toprakları vererek yerli Türk halklarını bu şekilde sindirmeye çalışıyor, onları 
aşağılayarak baskı altında tutuyorlardı. Bütün bu haksızlıklara karşı sessiz kalamayan isyan eden 
bilinçli kesim ve aydınlar yönetim tarafından birer birer veya topluca öldürülerek ortadan 
kaldırılıyordu. Rus işgalinin başladığı yıllardan itibaren Stalin’in ölümüne kadar Rus yönetimi 
tarafından Türk halklarının milli ve manevi değerleri, tarihi kimlikleri yok sayılarak, baskı, sürgün ve 
toplu katillerle korkutularak, asimile etme siyaseti başarılı bir şekilde gerçekleştirilmekteydi.  

Cedit Harekatı ve Milli Bilincin Uyanması 
 Cedit Hareketi Türk milli bilincinin gelişimi ve Türk halklarının bağımsızlık mücadelelerine 
fikri etkisi olmuş önemli bir hareket olarak nitelendirilebilir. Osmanlı Devletinin yıkılış sürecine 
girmesiyle beraber, devletin kurtuluş reçeteleri olarak ileri sürülen Osmanlıcılık ve İslamcılık 
ideolojilerinin Müslüman ve gayrimüslim azınlıkların ayaklanmasıyla bir anlamda “anlamsızlaşması”,  
Türk milliyetçiliği ideolojisini güçlü bir seçenek olarak ortaya çıkarmıştır. İşte bu dönemde Tatar 
toplumunda bir yenileşme hareketi olarak başlayan Cedit Hareketinin fikri etkisi, zamanla tüm Türk 
topluluklarına yayılmış, bağımsızlık mücadelesi veren Türk halklarına olumlu etkilerde bulunmuştur.  

19. yüzyılın ikinci yarısında Rus yönetimindeki Türk halklarının en önemli kültür ve siyaset 
merkezleri, Kazan, Kırım, Bakü, Ufa, Taşkent, Semerkant, Fergana ve Buhara gibi şehirlerdi. Aydınlar 
genellikle bu merkezlerde bulundukları için fikir, bilim, edebiyat gibi siyaset de yine böyle 
merkezlerde üretiliyordu. Mesela, dönemin en önemli dergileri ve gazeteleri bu merkezlerde basılıyor 
ve dağıtılıyordu. Bu fikrimizi sabitlemek adına, bütün Türk dünyasının fikir hayatında önemli yeri 
olan Kırım’da – Bahçesaray’da yayımlanan Tercüman gazetesini örnek verebiliriz.   

20.yüzyılın başlarında Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” sloganıyla 
özetlenen fikirleri, Türk soylu topluluklar arasında büyük yankı uyandırmış ve kabul görmüştür. 
Gaspıralı’nın dil birliğini esas alan düşünceleri ile birlikte, eğitim, maariflenme konusundaki fikirlerini 
de hayata geçirmek için 1900 yılında Semerkand’da ilk “Usul-ı Cedid” okulu açılmıştı.  Çarlık 
yönetimi Türk halklarının aydınlanmasını, bilinçlenmesini istemediği için bu okulların 
yaygınlaşmasına karşı çıkıyor, türlü engeller çıkarıyorlardı. Yönetimin engellerine rağmen 20.yüzyılın 
başlarında bütün Türk coğrafyasında yeni yöntemle eğitim veren birçok okul açılmıştı. Gaspıralı'nın 
önderliğinde açılan okullarda Rusya'nın her tarafından gelen öğrenciler bu yenileşme düşüncesini 
kendi yörelerine taşımaya başlamışlardır. Gaspıralı Tercüman gazetesinde yayımladığı yazılarda ünlü 
"dilde,  fikirde, işte birlik" ilkesini yayarak Türk halkları arasında birlik ve dayanışma duygusunun 
yaratılmasına çalışmaktadır.  Yazar, başta kendi toplumunda olmak üzere bir dizi reformun 
gerçekleştirilmesini; Batılı eğitim kurumlarının açılmasını, Türk halkları için ortak bir dilin 
kullanılmasını, Rusya Türklerinin ekonomik durumunun düzelmesini ve ekonomik hayata 
katılmalarını, dinsel örgütlerin revize edilmesini ve Türkler arasında yardımlaşma örgütlerinin 
kurulmasını öngörmüştür. 
 Gaspıralı ve diğer aydınlar, coğrafi uzaklık nedeniyle, Türk halklarının anlaşma güçlüğü 
çektiklerini ve ortak bir dil yardımıyla bir yakınlaşmanın sağlanması gerektiği üzerinde durmuşlardır. 
Türk topluluklarının konuştukları dil benzerdir ancak, aydınlar bir tür "üst Türkçe" ile 
anlaşabilmektedirler. Temel sorun Türklüğe ait, ortak özelliklerin belirgin bir biçimde bozulması ve 
edebi faaliyetin azalmasıdır. Ortak dil ve kültürel yakınlığın sağlanabilmesi için eğitim ve dil reformu, 
gazete yayımlama faaliyeti bu dönem Tatar aydınların temel uğraşısını oluşturmuştur. 
 Dilde, Fikirde ve İşte birlikten Gaspıralı, bütün Türk halklarının arasındaki lehçe farklarının 
giderilmesi ve bütün Türklerin ortak bir dil ve alfabeye geçmesini, Türkçe'nin Arapça ve Farsça'nın 
egemenliğinden kurtarılmasını; modernleşme atılımlarının başarıya ulaştırılarak modern bir devlet 
içersinde Türklerin bağımsız olarak yaşamasını amaçlamaktadır. Bu görüşleri cesaretle dile getiren bir 
gazete olan Tercüman, giderek yaygınlık kazanarak, İstanbul gazetelerinden daha fazla sayıda bir okur 
kitlesine sahip olmuştur. Açılan yeni okullar, Gaspıralı’nın düşünceleri ve ceditçilik hareketi bütün 
Türk dünyasında milliyetçi düşüncenin güçlenmesini, milli bilincin oluşmasını sağladı. Bununla da 
çeşitli aydın hareketleri oluşmaya başladı. 

Gaspıralı'nın önerdiği ve kullandığı dil olarak Kırım kelime ve tabirleriyle desteklediği 
basitleştirilmiş Osmanlı Türkçesini seçmesi rastlantısal değildir. Hiç şüphesiz ki o dönemde Osmanlı 
Türkçesi bütün Türk diyalektleri arasında en gelişmiş ve yerleşmiş olanıdır. Osmanlı edebî birikimi ve 
eğitim deneyimi ile bu dilde mevcut nispeten geniş edebiyat ve yayın diğer Türklerde sıkıntısı çekilen 
kültür ve eğitim boşluklarının doldurulmasına büyük katkıda bulunmuştur. Ancak Osmanlı 



Türkçesinin özellikle edebî alanda kullanılan dilin ağır Arapça ve Farsça terkiplerden oluşması, bu 
yönde bir dil birliğinin oluşmasına da engel oluşturmaktadır. Bu nedenle Gaspıralı Osmanlı edebî 
dilini eleştirmiş, konuşulan ve yaşayan Türkçe üzerinde bir birlik kurulması gerektiğini söylemiştir 

Gaspıralı İsmail ve diğer aydınların aslında istedikleri kültürel bir birliktir. Konuşulan dilin 
Rusya'da yaşayan Türkler tarafından anlaşılması ve ortak bir alfabenin gerçekleştirilmesi bu aydınların 
başlıca amaçlarıdır. Gaspıralı da bu doğrultuda bir siyasal birlik düşüncesinden sürekli kaçınmış, ve 
bunu tehlikeli bulmuştur. Onun esas kaygısı özellikle böyle bir birliğin toplumsal ve kültürel 
altyapısını hazırlayabilmektir. 

Gaspıralı'nın temel yaklaşımı, "Lisan-ı Umumi" adını verdiği bir dil birliğidir. Bu dönemde bu 
birliği sağlamaya yönelik birçok Türkçü dergi yayımlanmaya başlanmıştır. Ruslar bu yayımların 
milliyetçi olduğu kadar İslâmcı yayınlar olduğunu söyleyerek engellemeye çalışmışlardır. Rus gizli 
polisinin raporunda, Türkçülük adı altında İslâmcılık yapıldığı ifade edilmektedir. Bu hareket içinde 
1905'den sonra Tatar gazeteleri yanında Azerbaycan Türklerinin çıkardığı gazeteler, Özbeklerin 
çıkardığı özellikle "Turan" ve "Buhara-ı Şerif" bunlardan bir kaçıdır. 

Rusya'da yaşayan Türk ve Müslüman halklar arasında birlik kurma düşüncesi, siyasal ortamın 
da uygun olmasıyla bu dönemde yeni bir ivme kazanmıştır. 15 Ağustos 1905 tarihinde içlerinde İsmail 
Gaspıralı, Ali Merdan Topçubaşı ve Yusuf Akçura gibi Türk halkalarının önde gelen aydınlarının da 
önderlik ettiği Rusya Müslümanları Kongresi gerçekleşmesiyle müslüman halklar arasında birliği 
kurma yönünde önemli bir fonksiyon üstlenmiştir.  

Bu yönde toplanan ilk kongre, Nijni-Novgorod'da 15-28 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 150 
delegenin katılımıyla toplanmıştır. Gaspıralı kongreye katılan liderlerden biridir ve Tatarlar bu 
kongrede çoğunluğu oluşturmaktadır. Kongreye Azerbaycan ve diğer Türk topluluklarından, örneğin 
Sibirya'dan, Türkistan'dan ve Rusya içlerinden temsilciler katılmıştır. Kongre aynı zamanda tüm 
Müslüman halkların haklarını da savunmaktadır. Kongrenin ilk açıklaması -Rusya'daki diğer liberal 
burjuvazi ile benzer olarak- Rusya'nın tüm Müslüman halklarının haklarını elde etmeye yönelik olarak 
oluşturulmuştur. Kongre sonunda, Rusya'daki Müslümanların tümünü içine alan bir örgüt kurulmasına 
kararlaştırılmış ve faaliyet alanı 18 bölgeye ayrılmış ve her birimin kendi meclislerini seçim yoluyla 
oluşturmaları öngörülmüştür. Merkezi kurul Bakû'de toplanırken, uygulamada birçok yerel meclis 
toplanmış ancak bunlardan yalnızca Kazan Meclisi düzenli bir çalışma gösterebilmiştir.  Rusya 
Müslümanları kongresinin ikincisi, 13-23 Ocak 1906 tarihleri arasında St. Petersburg'da yaklaşık 100 
delegenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu kongre, Azerbaycan ve Tatar milliyetçilerinin önderliğinde 
"Rusya Müslümanlarının İttifakı" olarak adlandırılmıştır. (Ilgar,1990:132) 

Doğrudan siyasal bir eylem niteliğindeki üçüncü Kongre Nijni-Novgorod'da ilk Duma'nın 
dağılmasından hemen sonra, Ağustos 1906'da toplanmıştır. Bu kongrede tartışmaların merkezini, 
savunuculuğunu Yusuf Akçura'nın yaptığı, İttifak'ın bir siyasal partiye dönüştürülmesi sorunu 
oluşturmuştur. Gaspıralı siyasal parti düşüncesine karşı çıkmış ve hareketin din ve kültür alanı ile 
sınırlı kalmasını savunmuştur. Ancak özellikle Rus sosyalist devrimcilerine yakın olan ve başlıca 
önemli grubunu Tan'cıların (bu adı Tan Yıldızı adlı yayın organından almışlardır) oluşturduğu Ayaz 
İshaki önderliğindeki Tatar sosyalistleri siyasal partiye, bütün sınıfların çıkarlarını savunacak bir 
partinin kurulmasının imkansızlığı nedeniyle tavır almışlardır.Akçura'nın savunduğu etnik ve dinsel 
yakınlığın bir siyasal parti kurmaya yetecek ortak noktalar olduğu düşüncesinin kabulü sonucunda 
aynı adı taşıyan “İttifak” adlı bir siyasal partinin kurulması karara bağlanmıştır.  Rusya 
Müslümanlarının siyasal temsilini amaçlayan girişimler, Rusya'da yaşayan Türk halkları arasında 
ulusal bilince dayalı bir bağımsızlık anlayışının gelişmesine neden olmuştur. 

Rusya’da yaşanan 1905 Ekim İhtilali, Rusya’da olduğu gibi, Türk halklarının bütünü arasında 
da olumlu bir hava yaratmıştı. Rus okullarında ya da İstanbul ve Kazan gibi Türk kültür merkezlerinde 
eğitim gören aydınlar milli konularla daha rahat bir şekilde ilgilenme fırsatı bulmuşlardı. Dönemin şair 
ve yazarları, hikaye, roman, şiir ve makale alanlarında yazdıklarıyla halkı bilgilendiriyor, milli 
konuları işleyerek özgürlük düşüncesini, milli bilinci güçlendirmeye çalışıyorlardı.Bu bağlamda bu 
dönemi ele aldığımızda bütün Türk topluluklarında canlanma hareketlenme görülmektedir. 

Gaspıralı'nın çıkardığı Tercüman gazetesi, yazarın "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesi 
doğrultusunda, Rusya'daki Türkler arasında başta dil birliğini sağlamak ve ortak bir anlaşma dili 
yaratılmasını sağlamak için çeşitli yazılar yayınlamıştır. Gazete, Osmanlı Türkçesine sadık kalmakla 
beraber, ağır Arapça ve Farsça terkipler kullanmayarak herkesin, özellikle İstanbul gazetelerinden 
haberdar olan aydınların anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. Ancak 1905 I. Rus Devrimi'nden sonra 



nispeten basın özgürlüğüne kavuşan değişik Türk boyları arasında bir gazete yayını patlaması olmuş 
ve bunların çoğu da kendi mahalli şivelerini kullanmaya başlamışlardır. Bu durum ise, Gaspıralı 
tarafından ortak dilden ayrılma şeklinde yorumlanmıştır. İsmail Gaspıralı, Türk ulusunun bir bütün 
olduğuna, coğrafi ve dilden gelen farklılıkların bu bütünselliği bozamayacağına inanmış ve bu 
nedenle, dil birliğini engelleyecek ve Türk halkları arasında anlaşmayı güçleştirecek unsurlara karşı 
mücadele edilmesini öngörmüştür. Gaspıralı Türk birliği için gerekli gördüğü düşünce birliği ilkesini, 
dil birliğine dayandırmış, dil birliği gerçekleşmeden, Türk halklarının birleşmesinden söz 
edilemeyeceğini savunmuştur.( Kanlıdere,1997:47) 

Bu dönemde Rus işgali altında olan Türk halkları arasında Gaspıralı İsmail’in 
düşüncelerinden, ideolojisinden etkilenerek, yeni açılmış usul-i cedid okullarında milli bilinçle yetişen 
bir kuşak oluşmaya başladı. Faaliyetleri ile Türk- Tatar halkının aydınlanması ve eğitilmesi yönünde 
büyük hizmetler vermiş Fatih Kerimi de bu kuşağın, bu ideolojinin yetirmesidir.  

 
Fatih Kerim Kimdir? 
Fatih Kerim,1870 yılında Tataristan'ın Samara eyaletinin Bögülme kazasına bağlı Minğlibay 

köyünde doğmuştur. İlk eğitimini köyün mollası olan babası İlman Kerimi'den almış, daha sonra 
Çıstay (Çistapol) medresesine devam ederek burada 11 yıl eğitim görmüştür. Çıstay medresesindeki 
eğitimi sırasında iki yıllık Rus mektebini de tamamlamıştır.1890 yılında Ufa'da ruhani meclis 
huzurunda imtihan vererek müderrislik icazetnamesi almıştır. Babası İlman Kerimi, klasik usulde 
yaptığı derslerin verimsizliğini görür ve bu sorunu dert edinir. İsmail Gaspıralı’nın ‟usul-i cedid„ 
adıyla başlattığı yeni öğretim tarzından haberi olur ve Kırım’a giderek Gaspıralı ile tanışır.  Usul-i 
Cedid okullarıyla ilgili müzakerelerde bulunarak, aklındaki soruların cevabını bizzat Gaspıralı’nın 
kendisinden alarak tatmin olur ve yeni usulü benimser. Köyüne döner bu usulü tatbik etmek amacıyla 
bir mektep açar. Devam eden çalışmaları neticesinde de ceditçilik hareketini başlatan kişi olarak Tatar 
maarif tarihinde önemli bir yere sahip olur.( Gökçek, 2007: IX) 

Rus sisteminin yanısıra ortaya çıkan modern Müslüman okul sistemi, milliyetçi Rus 
okullarının yapısını ve ruhunu adeta kopya etmiş ve sadece ders kitaplarındaki “Rus” tabirinin yerine 
“Müslüman”, “Tatar” ve “Kazak” vb. tabirini koymuştur. Yeni okullardaki Müslüman öğrenciler, Rus 
ders kitaplarından alınan din, etnisite, tarih ve anavatan gibi kavramları benimseyerek filizlenmeye 
başlayan kendi siyasi kültürleriyle bütünleştirdiler ve Panslavizm’i kendi Panislamizm ve 
Pantürkizmleri için örnek aldılar. Sonunda da bu kavramları Rus milliyetçi propagandasına karşı bir 
panzehir olarak kullandılar ve modern Müslüman okullarında okutulan İslami ve yerli konulara 
gittikçe artan milliyetçi bir renk kattılar. Fatih Kerimi’nin meseleleri ele alışına yakından bakıldığında, 
Rusya’daki Müslüman entelektüel uyanış hareketi içerisinde yer alan ana çizginin derin izlerini 
görebiliriz. Kemal Karpat’ın da ( 2004: 539) belirttiği gibi, Rusya’daki Müslüman entelektüel uyanış 
hem modernizm hem de milliyetçilik kisvesi altında görünmüştür. Milliyetçilik “manevi ve kültürel 
bir Rönesans ile gerçekleştirilecek bir siyasi amaç olarak görülmüştür. Bundan böyle milliyetçilik 
reformculukla ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlanmıştı. 

Babası, tahsilini devam ettirmesi için aynı yıl Fatih Kerimi’yi İstanbul'a göndermiştir. 
İstanbul'da hangi okula devam ettiği hususunda kesin bir bilgi yoktur. Kaynaklarda İstanbul'da 
Mülkiye Mektebi'nde okuduğu yazılmaktadır.( Gökçek, 2007: IX) İstanbul'daki eğitiminin ardından 
Kerimi, Kırım'a giderek Yalta şehrindeki bir Tatar köyünde iki yıl kadar öğretmenlik yapar. Yine 
Bahçesaray'da öğretmen yetiştirme kurslarında dil, edebiyat ve pedagoji dersleri vermiştir. İlk hikâyesi 
olan Salih Dedenin Evlenmesi'ni de (1897) Kırım'da bulunduğu sırada yazmıştır. Ayrıca Mirza Kızı 
Fatma adlı hikâyesini de bu dönemde yazdığı sanılmaktadır.( Özkan, 2006:46  )                                     

1896-1898 yıllarının yaz günlerinde Orenburg'a bağlı Kargalı'da meşhur Tatar zenginlerinden 
Gani Bay (Hüseyinov)'ın finanse ettiği yaz kurslarında usûl-i cedit öğretmenleri yetiştirilmesine 
katkıda bulunmuştur. Onun Gani Bay'la tanışması Kerimi ailesinin Orenburg'a göç etmesine de vesile 
olmuştur (1899). Babasının çağrısı üzerine Kırım'dan Orenburg'a dönen Kerimi, burada yapacağı 
çalışmaları planlarken, altın ocakları işleten zengin Şakir Remiev'in daveti üzerine onunla birlikte 
Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, Avusturya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye gibi çeşitli ülkeleri 
içine alan dört aylık bir seyahate çıkmıştır. Bu seyahat, Türkiye'de eğitim görmüş Kerimi'nin ufkunun 
daha da genişlemesine neden olmuştur. Gittikleri ülkelerde eğitim kurumlarını, müzeleri, 
kütüphaneleri, matbaaları, sanayi tesislerini ve Şakir Remiev'in altın madenleri için gerekli olan 



makina ve teçhizat fabrikalarını gezmişlerdir. Kerimi bu seyahatinin izlenimlerini 1902 yılında Avrupa 
Seyahatnamesi olarak ta bastırmıştır.  

Avrupa seyahati dönüşü bir müddet Moskova'da kalan Kerimi, babasının ileriye dönük 
planları (babası eskiden beri Tatarca bir matbaa açarak halkına bu yolla daha iyi hizmet edeceğini 
düşünüyordu) için burada muhasebe ve Almanca kurslarına devam ederek bilgisini arttırmıştır. 
Moskova'da bulunduğu sırada zaman zaman Rusya'nın başkenti Petersburg'a giderek burada büyük bir 
matbaa açmış olan Kırımlı Mirza Boraganski'nin matbaasında baskı usulleri konusunda bilgi de 
edinmiştir. 

 1900-1901 yılları arasında Orenburg'da gayri resmi olarak yine Gani Bay'ın maddi 
yardımlarıyla Ural bölgesi ve Sibirya için yaklaşık 300 usul-i cedid öğretmeni yetiştirilmesine katkıda 
bulunmuştur. İki yaz devam eden bu kurslar bölge yönetimi tarafından kapatılmıştır.  

1901 yılından sonra, babasının Orenburg'da bir matbaa ve kitabevi (Kütüphaneyi Kerimiye) 
açması (1901) nedeniyle bu alanda yoğunlaşmıştır. Babasının matbaanın kuruluşundan kısa bir süre 
sonra vefat etmesi (1902) nedeniyle bütün işlerle Kerimi ve kardeşleri (Kerimi'nin ikisi erkek, üçü kız 
toplam beş kardeşi vardı) ilgilenmek zorunda kalmışlardır.  

1901 yılında Duhovni Sobraniye'nin (Rusya Müslümanlarının Ruhani İdaresi) yarı resmi 
olarak yaptığı toplantıya, Fatih Kerimi ile birlikte Hadi Maksudi, Abdurreşid İbrahim, Rızaeddin bin 
Fahreddin ve Abdullah Bubi gibi dönemin önemli aydınları da katılmıştı. Toplantının gayesi; halk 
arasında bilimin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmaların planlanması, ders kitapları yazımı 
meselesi (bu konu toplantıya katılanlara havale edildi) ve bazı imla problemleri gibi önemli konulardı. 
(Karpat, 2004: 544) 

1905 I. Rus ihtilalinin getirdiği yumuşama döneminden İdil-Ural bölgesinde yaşayan Tatar ve 
Başkurt halkının azami derecede faydalanması için mücadele eden aydınlar arasında önemli bir yeri 
olan Kerimi, bu dönemde yapılan hemen hemen bütün siyasi toplantılara gerek delege ve gerekse 
gazeteci olarak katılarak, üstüne düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Uzun yıllar 
Orenburg Müslüman cemaatinin reisliğini ve Cemiyet-i Hayriye'nin üyeliğini de yapmıştır.  

Rusya Müslümanlarının ikinci toplantısından (13-23 Ocak 1906) sonra Orenburg'da bir 
toplantı düzenleyen Fatih Kerimi II. Müslüman kongresinin aldığı karar doğrultusunda Rusların Kadet 
partisi ile işbirliği yapılmasını toplantıda hazır bulunanlara kabul ettirdi. İstanbul'da eğitim görmesi ve 
halkının problemlerine çok fazla duyarlı olması, Rus parlamentosu Devlet Duma'sına vekil seçilmesini 
engellemiştir. Hükümet çeşitli yollarla onun da aralarında bulunduğu bazı Tatar aydınlarının 
(Abdürreşid İbrahim, Yusuf Akçura vs.)  II. Devlet Duma'sına seçilmelerine engel olmuştur. Buna 
rağmen o, II. Devlet Duma'sına (20 Şubat- 2 Haziran 1907) seçilen dostu ve aynı zamanda Derdmend 
mahlasıyla şiirler de yazan Zakir Remiev'in yardımcılığını ve danışmanlığını üstlenerek Petersburg'a 
gitmiştir. Buradaki görevi süresince dumadaki Müslüman vekillere de yardımcı olmaya çalışmış, aynı 
zamanda Vakit gazetesinde de duma ve hükümet ahvali konusunda haberler yazmıştır. ( Gökçek, 
2007: XII) 

 1906 yılında Remiyev kardeşlerinin Vakit adlı bir gazete kurmaları ve başmuharrirliğe Fatih 
Kerimi'yi getirmeleri, onun hikâye yazarlığından gazeteciliğe geçmesine vesile olmuştur. Bu dönemde 
bir müddet Orenburg'daki Medrese-i Hüseyniye'de muallimlik de yapan Fatih Kerimi çeşitli ders 
kitapları ve ders programları da hazırlamaya başlamıştır. 

 1917 Ekim ihtilaline kadar gazetecilik görevinin yanısıra çok sayıda eser yazmış ve Rusya 
Müslümanlarının meseleleriyle aktif olarak ilgilenmiştir. Ayrıca matbaasında çok sayıda ders kitapları 
ve çeşitli eserler de bastırmıştır.  

1917 Ekim İhtilali'nden sonra bir müddet Orenburg'da mektep-maarif ve kültür meseleleri ile 
ilgili çalışmalarda bulundu. Öğretmen yetiştirme kurslarında dersler verdi. Uzun yıllar çalıştığı Vakit 
gazetesinden ayrılarak 1 Kasım 1917 tarihinde Yaña Vakit (Yeni Vakit) adlı gazetesini çıkarmaya 
başladı ve bu şehirde çıkan İşçiler Dünyası, Yol gibi çeşitli gazetelerin yayın kurulunda çalıştı. 
Sosyalizm Tarihi adlı bir eser hazırladığı da belirtilmesine rağmen bu eseri basılmamıştır. 1925 yılında 
Rusya'nın (Sovyetler Birliği) yeni başkenti olan Moskova'ya göç etti. Bir müddet SSCB halklarının 
merkez neşriyatında çalıştıktan sonra Nerimanov ismindeki Doğuyu Öğrenme Enstitüsü'nde 1937 
yılına kadar Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. Lenin'in toprak meseleleriyle (Agrarya 
Meselesi/Agrarnıy Vopros) ilgili makalelerini Tatarcaya tercüme etti.( Özkan, 2006:49 ) 

1917 Bolşevik İhtilali ile birlikte Rusların Türk coğrafyasındaki etkisi daha planlı bir şekilde 
gelişmeye başlar. Ruslar, bölgenin hakim gücü haline gelirler. Lenin’in yönetimi yıllarında belirli bir 



rahatlama yaşayan Türk halkları, Stalin döneminde her alanda büyük baskı, sürgün ve ölümlerle 
karşılaşmışlar. Lenin’in Türk toplulukları ile ilgili yürüttüğü politikanın temelinde, Türk lehçelerinin 
ayrı diller, Türk boylarının farklı milletler olduğu düşüncesiyle yetişmiş ve bu bilinçte yeni “mikro 
milletçi” zihniyette bir toplum oluşturmak hedefleniyordu. Bu politikayı uygularken 1920- 1950 yılları 
arasında Sovyetler Birliğinde kanlı yıllar yaşandı. Bu yıllarda binlerce insan kurşuna dizilmiş, baskı ve 
şiddete maruz kalmıştır. Stalin dönemi Türk aydınlarının kanıyla yazılmış kanlı bir dönemdir. Türk 
aydınları Rusya’nın kendilerini tarihlerinden, kültürel kaynaklarından kopararak yeni ve farklı 
kimliklere dönüştürmek istediklerini anlarlar ve buna karşı çıkarlar.  

1924 yılında Türk coğrafyasında meydana gelen direniş hareketleri sırasında binlerce aydın ve 
sivil öldürülmüştür. Özgürlüklerin kısıtlanması yönünde uygulamalar başlatılmıştır. 1924 yılında 
Sovyet yönetimine karşı Özbekistan’da başlayan olaylar “Basmacılık” hareketi olarak adlandırıldı, bu 
direnişin yatırılmasından sonra “Basmacılar” ve “Ceditçiler”in ortadan kaldırılması ve yok edilmesi 
politikası devreye girdi. Türk dilinin birliğini savunan ve Kiril alfabesine karşı çıkan aydınlar “ sistem 
karşıtı, halk düşmanı, pantürkist” olarak suçlanmış ve büyük bir bölümü Stalin’in hakimiyeti yıllarında 
özellikle 1937-1938 (Repressiya) yıllarında kurşunlanarak öldürülmüşlerdir. Bunun sonrasında da 
Birinci Dünya Savaşının başlaması toplumsal ve siyasal hareketlerin tamamen durması sonucunu 
doğurmuştur.  

Fatih Kerimi de ömrünü İsmail Gaspıralı’nın ideolojisineve milletinin aydınlanması ve 
eğitilmesi yolunda hizmetlere adamış bir aydın olarak Rus yönetiminin merceği altındaydı. Stalin’in 
repressiya yıllarında, tam olarak 1937 yılında Türkiye lehine casusluk (kızıl ordu ile ilgili bazı askeri 
sırları 1936 yılında Moskova'da bulunun Türk Milli Futbol Takımı antrenörü Kerim Bey'e verdiği 
iddia edilmiş) ve Stalin'e suikast hazırlığı gibi çeşitli uydurma suçlardan suçlu bulunarak ilk çıkarıldığı 
mahkemece kurşuna dizilerek oldurulmesine karar verildi. Stalin dönemindeki Tatar-Türk 
aydınlarınıngenel olarak imha etme politikasının gereği olarak binlerce aydın sadece ideolojilerinden 
dolayı, milletlerine verdikleri hizmetlerinden dolayı ölüme mahkûm edildiler. Kurşuna dizilmeyenler 
ağır şartlarda yaşama şansları çok düşük olan kamplara sürgün edildiler. Bu dönem on dokuzuncu 
yuzyılın sonu yirminci yüzyılın başlarında hızlı bir şekilde bütün türk dünyasında gelişmekte olan 
Türkçülük, Turancılık mefkûresine büyük bir darbe olmuş ve Türk Dünyasının gelişimini kırk sene 
aksatmış, geriye götürmüştür.  Stalin’in ölümüne kadar Türk milletleri arasında korku ve sesizlik 
sürmüş, 1990'lı yıllara kadar yazılan eserlerde, makalelerde, Kerimi ve Kerimi gibi türk milletine 
çeşitli alanlarda hizmet etmiş Türk aydınlarının ölümleri ile ilgili kitaplarda kaynaklarda detaylı bilgi 
verilmiyor sadece ölmüş olduklarını yazmak yeterli görülüyor ve bu insanların hayatlarını nasıl sona 
erdirdikleri üzerinde hiçbir açıklama yapılmıyordu. Bu yazar ve aydınların eserleri yönetim tarafından 
yasaklanıyor, yakınlarının hayatları çekilmez hale getirilerek çeşitli şekillerde kısıtlanıyordu.  

Bazı eserlerde Kerimi'nin 1945 yılına kadar yaşadığı belirtilse de 1937 yılında kurşuna 
dizildiği arşiv belgeleriyle kesinleşmiştir. (Gaynettinov,1995: 65) Ancak Stalin’in ölümünden sonra 
birçok haksız yere öldürülmüş aydın gibi Fatih Kerimi’nin de 1959 yılında Sovyetler Birliği Yüksek 
Mahkemesi tarafından suçsuz olduğu kabul edilip itibarı iade edilmiştir.  

Rus yönetimi altında olan Türk halklarının mücadele tarihinde önemli bir yeri Fatih Kerimi 
hayatı boyunca Tatar Türklerinin gelişimi ve milli bilinçle eğitilmesi konusunda büyük emek 
harcamış, bu yolda dönemin bütün koşullarını zorlayarak halkına ve Türk milletine faydalı olmaya 
çalışmıştır. Bu dönemde daha geniş kesime hitab edebilmesi açısından basın önem arz etmekteydi. Bu 
sebeple, Fatih Kerimi de daha çok kişiye sesini duyurabilmek için yazarlığının yanısıra gazetecilik 
yapmış, halkının Rusya parlamentosunda haklarını koruyabilmek için siyasetle de uğraşmıştır.  

Türk Dünyasında İsmail Gaspıralıyla başlayan aydınlanma harekâtı ve bu dönemde yetişen 
Fatih Kerimi’nin hayatı, milli bilincin uyanması yönündeki çalışmaları geniş kapsamlı bir araştırma 
konusudur. Özetle bu çalışmada vermeye çalıştığımız sonuç şu ki,  haleflerimizin milli kimlikleri ve 
milli kimlikleri ile var olma uğruna verdikleri bu yaşam mücadelesinde,  Fatih Kerimi gibi aydınlar 
eğitimle, milli ve kültürel varlıklarına sıkıca sarılarak, köklerine ve müşterek varlıkları olan “Türk 
dili”  etrafında birleşip ortak Türkçeyle makaleler, eserler, şiirler yazarak bir mücadele yolu 
seçmişlerdi. Yirminci yüzyıl İsmail Gaspıralı’nın “dilde, fikirde, işte birlik” sloganıyla özdeşleşmiş 
aydınlarımızın son damla kanlarına kadar geri çekilmeden sürdürdükleri ideolojik savaşıdır.  XIX. 
yüzyılın sonunda yetişen ve modern Türk dünyası edebiyatının doğuşunda etkin olan aydınların 
karakteristik özelliği hürriyetçi ve halkçı düşüncelere sahip olmaları idi.  
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