
T.C. MALTEpE üNivERsirBsi No: sı

xx. Dil,Birinr runuLTAyI
BII_,DIRILERI

12-13 MAYIS 2006

Yayıma Hazırlayanlar:
YusufÇoTUKSÖxBN-yra. Doç. Dr. Nafi YALÇIN

İstınbul

2008

l

l

I

i
l,

I

I



T.C. MALTEpr üNiıunsirnsi yı.yıNr-ı,nr

üniversite adına sahibi:
Prof, Dr, Attekin BERKMAN

Yayıma hazırlayım:
Öğr. Gör. Yusuf ÇoTUKSÖKEN Yrd. Doç. Dr, Nafi YALÇIN

Diizeııleme kurulu
Proı. tır. Beıut çoTUKsÖKEN.

hoı. Dr. A/ize ÖZCÜVEN. hı-ıt, Dr. Ömer Sa5,Jaın UYS+L.
Öğr. Göİ. Yıldız CAN. Ögr. Göf. Yusuf ÇoTUKSÖKf N. Ögr. Giır. Hafize Y. KoRDEt-,

Ö8r. Gör, Önder \TRAL, ÖğT, Gör. Alpanlan OYMAK

Seçici Kurı Üyeleri
Prdl Dr- Kamile iMER. hof. Dr. Ömcr DEMiRCAN roİot? Üniversitesi).

Prol Dr. Ahmeı KOCAMAN ll füük Ünüvcr5üüf\i,. Pmt. Dr, Sumnı ÖZsoY , Btıt.ı. i i Ünıvr^iıe,i,.

Prof. Dr. E.<ı FRGWANL| TA\ LAN ıBnqo;ıci Üıııt,r,İc,il.
Prol. Dr. Ömcr Saydam |JYSAL, Mılıepe İ nııersıır,iı

Sayfa Diizenlemesi
Mıırat it.HAN

Kapak Tasarımı
Cem KARA

Basımevi ve ciltleme
Ege Basım

(02l6) 472 8,1 0l

LX. Dilbilim Kurultayı BildiriIeri l2 l3 Mayıs 2006

Yaylma hazırlayiuılzır: Yusuf ÇOTUKSÖK!N,Yrd. D(X. Dr. Nafi YALÇIN
istanbul. TC. Maltepe Üniversitesi Yayünlan,

Kaynalça var

lSBN: 978 975-6760-35 2

l. dildevnmi. 2. meıiıldilbilim. ]. sözdizimi..1. anlambilim. l. Title

1

l



Yrd. Doç. Dr. Ayşe BANU KARADA(;
Osmanlıcada Cep Kitapları ıe Vatansız Adam Çeviı,isi 1'7

Yrd. Doç. Dr. Ayş€ MELDA ÜNER
Peyıırni Saia'nın "MatınıucJ Noraliya'nın Koltuğu" Adlü Ron]anlııda DilVe Kurgıı Aıasındaki

ilişkinin incelenmcsi lt5

RetiiI TARHAN
Eşik Düzeyi Bıüımındirn Yabancı Dil olır* Türkçe ÖğTetiııi Gereçleıinrlcki oııamlıır

\rş. Giir. Demeı CoR( l GÜl.
Gcreklilik/Zırunluluk Kipliği Ktxi]ayıcılannın Anlaırr Yapısı Uzcrinc

9l

l0l

115

l2]

l]5

1,17

l6l

|61

llt]

|91

20l

Derya A(iİŞ
Türk Yahudi Kiıı,ikalüı,leıinin Dili

Uzm. Psik. Ebru YÜKSEL ERER _ Prof. Dr. Necate BAYKoÇ DÖN}\EZ
Eskişchiı"dc Yışal-ın 30.1?  yliir Arasındaki 'l'ürk Çıruklınnıı Alıcı Di] I]eccrilcriııin

ıncelennrcsi

Yrd. Doç. Dr. Efdal sEviNÇLi
Adl.üınızdu So},adlannıızclu Yışıyan Dil Deıı,imi

Proİ: Dr. Engin UZUN
Tiiretim Ek]ednin'I'iiİetkcnliğini Ölçme Öncrileri i]zerinc

Pro[ Dr. Fatma ERKN!ıN - tlmer oııiKGöz - özıem c;önt'ıı.
IDiyel söZcüğü ve Anlıtııııa Kazandırdıklırrı

Arş. (iör. !,iüz ÇETiNTAŞ YILDIRIM
ltilk\,e de l:lın]n An]Jı,lr ljelincç YanıüııcclerinJt Bıılcrnıe Turluri re i,leın.,i

Yınsııa]aı,ı

Doç. Dr. Firdev§ KARAHAN
Tür (]özüıılcmcsi Yönünden Ö]im ve l]aşsağlığı İlanlarına Yönelik Bir İncc]cıne

Dr. (;ülay CEDDEN - Dr. Çiğdem SAGIN ŞiMŞEK
Üçüncü Dil Eiliniıi; İİç dilliyctişkinler ile iki dilli yetişkinlerin sözel becerilcrinin

karşılaştınıası

Arş. Gör. H. Mesut MERAL - Prof. Dr. Biilent SANKLIR , Prof, Dr. A. surnru ÖZsoY
Türkçc Metin Dımgalıına

Ihç. Dr. Hatice ÇUBUKÇU - Yrd. Doç. Dr. Hatice SOI'U - N{cral ŞEKER
fürk.e .\rJR,iı ik dlllılerde Dü/cn(k DCli)Illilııi 2ll
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RoMANINDA Diı, w xrnçu .q,rusrNnıxr ir,işriNiN iıcnı,nNıı.ırsi

^JŞe 
MELDA ÜNER I

Öırct: Cuııhuriyet dönemi Türk cdebiyalınln en önemli ya7aİlanndan biri olan Peyami Safa giüetecilik ala

nlnda kı]vvetli polemikçiliği, edebiyal aliınında ise psikolo.jik tiırzda yiudlğl romml?ı,,ly]a larılnır.Tüİkçe üzerine

pek çok ınaka]esi ve bir dc dilbilgisi kitabl bulunan Peyami Safa romanlanndaki kuvvetli dil ve üslup öııellikleri
ile dikkati çeker. Romanlannda kulliuldüğı dil üzcrindc uzun uzun düşündüğü, cüm]c yapı]an ilc ilgili ycni fikirler
geliştird]ği anlaşılan Pcyami Safa eserlerinde kısa. de!nk. hatta bitn]emiş cümleleri uzun Ve karmaşık cümlclere
ycğ tutmuşl karakterlerjni içinde yeıişlikleri çevİeye uy8un bir Şekilde konuşturmaya özcn 8östcrmiştir. Peyami

Safa'nün psikolojik,felsefi ü]zda yazdüğl en başarılı romanlilrlndıı,ı bin o]ııı Muıırııztl Nıırııliıu'nın Koltuğu, ya-

zarın dil üzcr]nc cn 1'a7]a çalışbğı. dil ile koDu ve kurgu arasında en derin bağüntüyı kurınaya gayrel eniği cscrlcri

nin başındı gelir, Bu çalıŞınada Pcyami Safa'nün ]1,Iotna.?l Norulira'nün Kolfuğ! adlı romanünda dili kullanlşl. fo_

nctik üzer]nc düşünceleri. dil ıle eserin konu \,e kurgusu arasında kurmaya ça]ıştüğl iliŞki ve dilin kullanımının cdc

biyat eserindeki ijnenlinin incclcnmcsi amaçlanmalladlr.

Anahtar söz.ükler: Peyaııi Safa. Matmize] Noraliya'nın Koltuğu, dil. kurgu.

The sfudy of The Relationship Betrreen The Language and Fictional structure
in Peyami Safa's Novel Matma"rl Noraliya'nın Kolauğu
Ab§taact: Peyami Sat'a is onc ofthc mosl significanl writcrs ofTurkish lileraluıe'r Republican period and he

is wel1 known both by his cf}acti!c dcbaling StyIe injouma]ism and by this psychological novels in lilerature.
Peyami Safa has nlany a,.ticles about Turkish langua8e and a book about grammcr. Bcsidcs. his slrong

qua]ities of languagc aıd style in his novels also draw attention, It is obvious that he throughly thought about the

language he used in his novels and brought aboul ncw idcas about scntcncc sü-tıcturc. In his works he preferıi shoül.

invc(ed and even unfinishcr] Sentences to longer and more complex ones. He also paid attcntion to thc his
chalactcrs spei* according to the environnlenı they were raised in. one of safa's mosı successful nove]s in
psychological philostıphica] stylc is Mdırrkl.e1 N.rruli,\inuü Kol|uğu (Mııınıazel Noraliya'ı Arnüair) and il is

a]so one of his main works where he sfudied the lan8ualle ıİosl and where he tried so hard to cstablish a deep
conncction alİ]ong ]anguage. subjec! matle. and fictional structure. ln üis paper it is aimed to study the use of
Ianguage in Peyami Safa's Muxruı:cl Noraliıı'nıİ (.rl.ığll, his lhoughts aboul Phonelics. lhe relalionship he tries
to cstab]ish among the language. lhe subject İıatter and the fictional stıucture of his novel and iınpotance of thc
language iıı üe literary work.

Key Bords: Peyaırri Safa. Matmazel Noraliya'nın Koltuğu (Malmazcl Norali},a's Armchair). ]inguage.

l. (;ıriş
1.1. Peyami Safa
Cu,]üuriyct dtjnemi Türk edebiyatının en önemli yazarlanndan biri olan Peyami Safa. Servet i Fü

nun şaiılerinden ismail Safb'nın oğludur, Peyami safa, babasını iki yaşında kaybetıniş; dokuz yaşında
bütün önlrünce vücudunda fiziksel. hayata b:ıkışında ve escrlerindc ise psikolojik etkileıi görülecek
olan bir kcınik hııstalığtna tutulmuştuı. Hem bu hastalık hem de annesini geçindirmek zorunda olması
düzenli bir tüsil gömrcsinc cngel olmuş: ancıü okumaya olırn tutkusu kendi çabalıırıyla Fransızca öğ-

1 Yrd. Doç. Dr.. Ycditepe t)niversitesi
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renmesini. edebiyat. felsefe, tarih ve psikoloji a]anlarında gcniş bilgi edinmesini sağIamıştır,

ilk yazı de nemelerini oııüç yaşında yapan Peyami Saf'a. ondokuz yaşında başladığ] gazeteci-

likte kuvvetli bir polcmikçi olarak tanınmış; bu mes]eği ömrü boyunca sürdürmüştür. Gazete

ciliğe olduğu kadar edebiyata da iincın veren yazirr, pek çok edebi türde eserlcr vermiş; ancak

özellikle psikolo.jik roınan tüIündeki uStallğı ilc ijn plana çıkmıştır.
1.2. Çahşmanın Amacı
Türk dili üzerine dc ınakaleleıi bulunan Pcyami Safa romanlarındaki kuvvetli dil ve üslup

özellikleri ile dikkati çeker. Romanlaıında ku]landığı dilüzeriırdc uzun uzun düşündüğü, cüm

le yapıları ile ilgili yeni fikirler geli§tirdiği anlaşılan Peyami Safa, cserleıinde kısa^ dcvrik.
hatta bitmenıiş cümleleri. uzuır ve karmaşlk cümlelere yeğ tutmuş; karakterlerini içinde yetiş-

tikleri çevreye uygun bir şekilde konuştu.maya özen göstermiştir. Peyami Safa'nın psikolojik
tarzda yazdrğı en başaıılı roman]anndan biri olan Matmazel Noraliya'nın Koltuğu,2 yazarın
di] üZe ne en fazla çalıştığı. dii ile konu ve kurgu arasında en derin bağlantıyı kurmaya 8ay-
ret ettiği cscrlerinin başında gelir, Bu çalışmada Peyam ı Safa'nın Matnıaz.el NordIi\a'nuı Kol
a|rğ,, adll romanında dili kullanışı. yaratttğı karaktcrleI aracılığıyla yansıttığl fonetik üzcrinc
düşüncclcıi, dil ile eserin konu ve kurgusu arasında kurmaya çalrştığı ilişkinin üzerinde duruJ-

ması amaçlanmaktadıı.

2. Romanın Dil ve Kurgu Arasın<la Kurulan İlişki Açısından İncelenmesi
Motnıaz.el Noralila'nün KolİIığu, Tlp Fakültesindeki tahsilini dördüncü yllında bırakarak

karakterine daha uygun bulıluğu Felseie Bölümündc okunlaya başlayan Fcrit'in ruhsal buh-

ranlarının ve yaşaıken tanımadığı ancak öte dünyadan kendisiyle iletişim kuran Matmazel No
raliya sayesinde bu buhranlardan kunulmasının öyküsünü anlatan mistik çizgide bir roman-

dır.
Eseı. "Birinci Bö]üm" ve "ikinci Bölüm" başlıklann: taşıyan iki ana bölümden o]uşmak

tadıL Eserin birinci bölümü annesi ve iki kız kardeşi vcremden ölmüş. vercınli olan diğer kız
kardeşi teyzcsiyle yaşayan. Londra'da bulunan babasından uzun zamandır haber alamayan Fe

rit'in Beyoğlu'ıda, yoksul ve hasta insanların kaldığı bakımsız biI pansiyona yerJeşmesiylc

başlar. Hedonist, şüpheci ve dinsiz bir kankter olan Ferit burada karşılaşhğı bazı olağanüStü

olayJaıı, akılcı yönteınlerle çöZmek için çaba saıl etse de bif türlü başanlı olamayınca, iince-

den bu tür olaylara karşı oldukça duyarlı olan ruh dünyası iyice alt üSt olur: uzun sürediı uzak

kaldığı vchim, kriz ve çıldırma korkusu gibi rahatsızlıklara yeniden yakalanır. Pansiyon sa-

kinlerinden ruh hastası katil Ahmet Tosun'un, Ferit'in kendisine vc kızkardeşine maddi ına

ncvı eziyet çektiren teyzesiıri, FeIit'e yardım etmek amacıyla ondan habersiz öldürmesi üze-

rine eline yüklü miktarda para gcçcn ancak aynı zamanda büyük bir vicdan azabı vc bu azap
la bağlantılı olarak da buhrana sürüklenen Fcrit, arkadaş] Yahya Aziz'in tavsiyesi üzcrine.
pansiyondan ayrılıp kızkardcşiyle beraber Büyükıda'da güzel bir eve taşınır, Burası, yaklaşık
bir yıl iincc ölen Matmazel Noraliya adında bir kadüna aittir,

İkinçi bölümde, iki defa Noraliya'nın ruhu ilc iıtibata geçip onunla gijrüşme imkinı bulan

Fe.it, kendisini manevi anlamda çok yakın hiSSettiği bu kadın sayesinde büyük bir değişim ge

çiıerek ruhsal bunalım]aIından kurtulmaya başlar, Ruh dünyasındaki bu iyileşmeye paralel ola-

2 Peyami Safa. Malfulael Noralila'nın l(rılııgı, Ödken Neşriyat A.Ş.. istanbul. 2ü]4. 3l4 s, Bu

çalışmada romanla ilgili bülün allntll.ır künyesi verilen basımdan yapllmıŞtır. Bu durumda alüntıla-rın yanına

.aü [a nulni]ra.ünln rcri'mc.ı ilc )etınılccekıiı.
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rak cskiden savunduğu fikirlcıi vc hayat filscfcsidc oldukça farklı birboyut ka7anrr. Roman. l,'erit'in eı
kiden savunduğu ruh teııelinden yoksun. maddeci flkirlcri tcrkcdip mistik bir dlşünce çizgisinc doğıu
gelişme göstermesi ile sona erer.]

Edcbiyat araştırücısı Prof. Dr. Bcma Moran, Pcyanri Sal'a'ırın sanattnln tek,lik sorunlanyla çok ilgi
lenmiş romancılanmızdan biri oJduğuna dikkati çekiyor. Morıuı. Peyımi Sııfa'nm Matmiuel Nora-
liya'nın Koltuğu adlı cscrinin Türk cdcbiyaında anlatıcı olarak yazara en aZ yer vercn tekniklerden birj
ile yivılmış ilk romın denemesi olduğunun alını çiziyor.]

Bcma Molan'ın da bclimiği gibi romanda Peyami Safa'nın, yazar kimliğinin en geri plinda kalabil

mcsi amacıY]a romanln baş kıınıktcrini "yiınsütücı mcrkcz'' olaü,ak Seçtiği; yaniolup bitenlere romanü b4
karaktcr]erinin bilinciırdcn bakma yoiunu tcrcih cttiği. böylelikJe "an]atma"dan çok "göslerme" lekniği

ni bi]inç alanlnda kul]anabildiği. okurun. yi\ziu talafından "yansrtıcl ntrkez" oln,]al(]a görevlendirilen ro

manın]n ba§ karakte.i Feril'in tüm zihin halleıini tiim açıklığıyla seyredebildiği: bu durumda y.ızafın rü

ya. iç konuşma ve iç konuşmanın bir alt kolu olaıak da kabuI edilen bilinç ıkımı tekniklerine sıkhkla baş-

vurmı imki]nını bulduğu söylenilebilir.5 Yivann. ince hesaplıula üzcrinde çalışlğı ve uslıJıkla içiçe ge-

çirebildiği tüm bu teknikleri son derece başiirılı bir şkildc kullandığı giirülmcktcdiı,. Pcyami Safa. dil ilc
son dcrccc ilgiJi bir yızıu olması sebebiyle Matmıuel Noraliya'nın Koltuğu'nda dili çok başarılı bir şc-
kildc kullanmııkla birliktc Türkçenin fbnetiğinin mesc]clcri üzcriırdc de duımuş; "yansıtıcı merkez" Fc-
rit aracılığıyla bu hususla ilgili elcştirilerini sıralanışlr.

Romanın ana karakte.i t'erit rüyalaİnda fonetikle meşgul olııırktadır:

"!ERİT, Ferid, i! id, t, d, t değil, d, fonetik, fonetik ve babasının kahkahalan;..." (s.7)

t"erit. bir bilinç *ımı esnasında babasın]n fonetik hnkkındi*i düşünceleriııi hatırlıu:

"...odabaşü onun adın deftere kaydederken 'b€n Ferid'i d ile yazarım' demişti, Ferid'in ba-
b.ısl da bu fıkirde idi ve Hamid'in '6hir-i ömrümiizde ismimizin sonuna bir it takdar!' Sözünü tek-
rarlarken kopardığı kahkahaların peşinden 'bu günkü imnda fonetik yok, fonetik, fonetik!' diye
bağrırdı." (S. 18 19)

PeyııniSafa. iınlıuıın yenileşmesine kıırşıdır. Bu görüşlcrini dc "yansıtıcı mcrkcz" olarü scçtiğiFc-
rit ve bu hususta Ferit'le avnr görüşle.i paylaşan babısI .ıfacılığ]yla lütarmaitadır.

Roınanda Fcrit'in bir arkadaş ziyarcti hususunda aklından geçenler iç konuşnıa tekniği kullanılarak
okuyucuya sunulmuştur. Tamiunı hayli uzun olıur bu iç konuşnra zaınan zaınaıı çağı,ışımların ctkisiylc bi-
linç allmrna dönüşür ki bilinç akımı tekniği daha önce de belirtildiği üzere iç konuşına tekniğinin bir alt

ko]u Sayü]maktadır. Şinldi vcrilccck ömcktc dc dilin dikkatj çekici bir özenle kulJanıldlğını ve karakterin

fonetik üze.ine düşünceleri olduğu görülmektedir:

"BUGİ]N ne? Çarşamba. Meseledir. Suzy'ye gitmezsem küçiiılı bir komplikasyon. Ne demiş
selna'ya? 'Ferit, Ferit Bcy bizden hoşlanmryor.' Ferid... d harfi onun diliyle damağı arasırıda, ba-
bamı ve Vafi Beyi isyan ettirecek bir üumuşaklıkla eriyor. Neredeyse dumiın hiılinde bıırun delik-
lerinden çükacak, l'erid-di der gibi ismin sonunda belli b€lir§iz bir i sesi de var." (s. 52)

] Mustafi KlnıŞ, Pü,ldrıi SOJO'ıüın MLılml]ael Noroli,-a'nol Kohuğu ile Herü/ıanlü Hesse'üin Der Stepp.n
wolJ odlı Eserleriııle Ara\{le Kendiıli (jerçekleŞlirme Sorulru, Dokh.a Teli. Marmaİir Üniverslle\i. sot} Jl
Bilimleİ Enstitüsü Alman Dili ve Eğitimi Anıhilim Dılı, irtanbul Iqqx. \ iJ Çok bi]ş.ı-rılı bir doktora tezi olan
bu çalışına uİıarüm yaylm],anr. Mahııaü!l Noral\,a'nün Kol1uğu romanünın özetini verirken Mustafa Kınış'ın
doktora tezinden faydalandnİ,

4 Bema Moran, rrrt Roünonına Eleşıirel Bir ts ıtış, İııınbul, İletışını Yıl,ınIın. 2ü)4. s. 237 23t]

'Bema M^r:rn, Tirl Runlnün,ü 1,1.rlür,lI]ür li.lü!. i,ıJnbul. ilcül}in \ iı\lnldfl. ]| ,1.\.2a2.
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3. Sonuç
Giirüldüğü üzcre Peyami Safa. Matmazel NoraIiya'nın Kolfuğu adlı ronranını dil hususunda yaısıt

mai istediği tiim fikirlerini de "yırnsütücı ıncrkez" o]arak seçtiği baş karakter Ferit ııracılığıyla. bu fikirle
ri yansıtabilmesine olanak sağlayan bir konu seçerek ve bu konuyu çok başanlü bir kurgu ile şekillendi-
rerek ıütarmayı başırımıştır, imlinın yenileşmesi hususunda k]Zgın olan yazar. Feİit gibi fclseli, psikolo
ji, ve paıapsikolojiyle ilgili bir bE karıkter yaratmiü ve bu k.iritktcrc rüyaliır gördünıek, iç konuşmalar
yaptlrmaİ suretiyle Türkçenin fonctiğiyle ilgili düşüncelerini, eleştirilerini onun ağzıyla. ancak çok belli
ki kendi sesiyle sıralama imkinı bulmuştuı. Bunun yaıında romanda kullaüıılan dil de dikkati çekici de-

ll l]

Ferit'in bu arkadaş ziyıireti hakkındııki düşüncelerj bi]inç aİımı tekniği kullarılaak devam ettiril-

miştir:

'Sahne şu: hk damlayan Haldun'dur. (...) 'Haldun, krayatın şık. Fakat bu cekete gitmiyor.' (...)

Hah, işt€ Apti de geldi. Apti değl, Selanikli ağ^yla Ab-di, Ab-ı-di.'1" çok hafif. El öp€r, Haldun'a
döner:

'Hello, How are youi'Ben neredeyim? Holde." (s. 53)

Burada da yazımn Türkçe'nin yeni imlası ıle Türkçe cümlelenn aırıınl ingılızce cümlelerin kanştı-

nln,ıası. yani sosyal anIaD]dati batt hayrıınlığının dildeki yansımalan hakktndaki kızgınlıgı. İngılızce re

Türkçe kelimelerde h scsinin hiciv yapmak amacıyla tekrarlıuınması surctiyle ince bir a]ayla ve F'erit'in

bilinci aracı]ığıyla yanslhlr),-or.

Ferit'in bu arkadaş ziyareti hususundaİi iç konuşması csnasında yazann dili ttını unsurlıirıyla son

derece bilinçli bir şekilde kuilandığının öınekJeri ile karşılaşılmaya dcvam cililiyor:

" 'Ferit ne oturuyorsun burada?' 'Selma'sınr bekler.' Ben 'sını'ya kışlarımı çatarım. Halbu-
ki hep o 'sını'nın peşindeı,im."(s, 54)

Ferit. sevgilisi Selma'nın sorduğu "Niçin kiyJesin Ftrit'i" ve "Hep tiylc ınisin?" sorulan üzerine
"böyle" ve "öyie" kelime]eri ıırasındaki :ıkrabalığı düşünür, Peyanıi Safa. Irerit ııracılığıyla bir dil me

selesi üzerindc düa dunna İİianl buln]uŞtuı:

"...Selma ona'niçin tiiylesin Ferit?'diye sormuştu. Bak, 'böyle' kelimesinin 'hep öyle'ile
akrabalığına da terit şimdi diLkat dilordu.'Ölle re'bölle'hemen hemen aynı yy. İşle hir me-

sele daha." (s. l3.1)

Ferit'in sevgilisi Selma hakkındıki duygu vc düşünceJcri hususundaki iç konuşınısında Sclma'nın
ismi ve ismin ycrinc kullanılaır 3. tekil şa}ııs işaıet zamiri "o" ıırasındııki duyguyu if'ade etme bağla-

mındııki fiırkı ortaya kol,duğu pasaj da dilin kuJlanımı açısından dikkati çckicidir:
"iki gün içİnde selma benim içimde nasll büyüdü. Niçin? Ben hiç bir zaman selma'ya bu ka-

dar bağlanmadım. Selma'yı dünden beri s€ymeye başlamrşım gibi geliyor. Düa ewel hiç sevıni-
yordum Selma'yı. Bak, 'onu' diyeceğirn yerde, onun ismini tekrarlamak daha hoşuma gidiyor.
Selma, Selma, Selma'lı, Selma'nrn, Selma... Bu bir isim fetişizmi midir?" (s.l36)

Aynı iç konuşınada Fcrit'in ağzından. Peyami Safa'nın Cumhuriyct'in ilk yıllarında Türkiye'deki
isim]endirme hususundaki düşüncclcri çok bi\arı]ü bir di]ie yansrhlmıştır:

"Eskiden 'selma'adı sinirime dokunurdu. Arapçadan frenk ahengine ulgun isim yapmanın

moda olduğu deürlerin yadigArı: Selma, Sara, LeylA, Necl6, Azra, Feyha, Cevza, Semra, Ham-
ra..." (S.l36)

Mustafa Kınış. romana adını vcrcn Matmiırcl Nora]iya'nın da Türk olan babası tiuafindan kendi

Sine Nuriye adı veri]en ancak italyan annesinin telıffuzu ile ismi zaınanla Ntıraliya'ya döniişen bir ka-

ri*ter olduğunun altını çiziyoı, Bu isim bir çelişkiden çok, iki dili de çağrışlran, bir bakıma iki dilin
özelliklerini birden yapısında bıırındıran bir bilcşkc niteliğindedir.
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re,cede özenlidir. Netice itibariylc Pcyaıni Safa'nln di|in hem bizatihi kendi önemini hem de edebiyat esc-
rindeki öncnıini gtlstermiş: bu açldan kanımca bütiin yazallala ömek olmuştur,
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