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TANpINAR,A cöno niı, nsvnin.üi VB nBvnix,rüıııcB
öner DEMiRcA^l2

Özet: Professör Ahmeı HamdiTanpınar şiirde ölçüden öykü ve roman türlerine kaditr her Şeyin değiştiğibirdö-
nemde y§?ıJıışıır. Arl ardaçlkan ikjdünya savi§ü ya§amı güçleştiıiıken, şaiı ve yazal]ar oradan oün},a savrulmuş. ay
dlnlar Dil Devriııi ka5ısında kjlünmüŞ]erdir, Bir romancı. şair, öğretim üyesi o]an Tanpünırr da (l928-1957) süre

cinde amü kalır: ne devriınden yana o]abi]ir. nc de açıkça ona ka§] dunır. Yakın]an onu bir tanzimatçı olaİaİ nite

leİ. Eskinin korunmaİndan yaıa tutum lakınınca: ",,. dikizkaldık!" diye haykünr, Hiçbir yeni sözcük üİetmez. ama
F'rılrsızca'dim terim iülarır. osmanlıca söZcükler lerine Türkçe eş-anlamlrlar kııllanmanın, ya da yeni sözcükler tü

re|menin karşıslndadır, ona 8iire sözlükte bir daralma gctirjr bu. Ataç'ü hcm övcr hcm de yerer, sözdizimine gelin
cc. an]atıİnda yalnllca yüklemönü oyniıklüktan yar-.rrlanır. Gerek yenj sözcüklere. gcreksc "dcvİik cüm]e"ye alaycl
göndemteler yapar. Yüklem ardl oynaİlığün anlamlı kuIlanımı yoktur onun metinlerinde. l948'den sonr,r y^zdığı m-
manlarda sayfa b§ına sklık oranı birden i]Zdlr. B| lşlefii "hkbıl ?/ıırıan a*rl eıüremediğm devrik ciimle mesele-
.ri" diye anlatlr.

Anahtar sözciikler: devıik diziıı, özleştirme. §iir cüıİlesi, devrik dize. oynai dizim

Tanprnar against the Language Reforrn: Turkification of the kxicon and Extraporition,
Abstract: Tanplnar lived in a period when almost cvcrything ch.ıngcd in the country: from üe meıer in p(xny,

ıo the fomı in short slory and novel. in addition to chim8es in üe lexicon ıd synLa\, which swung the wrilers from
one end to the other. Yet the two world wars and the wirr of independence made life still wone tbr the wrilcrs who
were furteı divided a8aint üc usc ofnew defivalions and s}ntactic oİdering. hofessor Alımet HamdiTarpınar was
a pİl and a writeİ. He had neiüer contributcd to, nor oprnly rcjcclcd üc ]anguage reform] he was raıİer a bysünder.
Accodin8 to his associates he lavoreri reorganisaüion. He wl§ a conseİVative. iıJrd at times scİcamed that üe reform
resulted in a p«)rcr lallguagc. ]'anplnar wa§ a c]ose hiend ol Nıüllllü Ataç, the ponıoter of turkification of the lexicon
and the synlax fİom l 9,12 «r l 957. Hc did nol paİtaİe in nrrkifying lhe ]exicon. instead he bonowed mitny terms f}oın
Frcnch. Fuılher. Tenpınar refen lo neo]ogisms iurd cxtnttr sitioning (dcvrik ciimle) with some degİee of sarcısıı, of
syntaclic posilioning hc uses only the pre_verbal altemaıions, Scarce poı verbal opcrations bcgin to appear in his
lexts only a]ier 194E. iüld yc! wihout inherent semaİtic diltinctions, He h imsell rcfeüs to exİapositionin g ıs a problem
he never u derslood,

K€v İvord§: extraposilion. lexical turkificaion. ıııeıİic sentence, line wiü poslposılion. t'lexible positioning.

l. Gir§:
İıısıın anadilini ya da birinci dili ectinir. Bu cdinmc sözel iletişiııı ortamında. sözlü-dil giıdileıiyle sağ-

lıuıır- Tükçede r.ieurıi dizim o sözel işlemlerin bir parçasıdır. Aynca öğeıilmesine gerek yoktur. Konu

şurken bu işlcıne sık sık başvuıulur. Her ne kadal Türkçc tiınccde konuml.ır yükleme göre belirleniyor
gibi görünse de, o yalnüZca anlatüm kolay]ığı sağlayan bir göstergeiir. Doğrıısu Ataç'ın da dcdiği gibi:
Türkçede, ltne, ıesıe, /rrıleç gibi tümce ögelerinin belli bil yerinden si,iz cdilemez. Her öge, tiimce için
dc taşıdığı bilgi yüküne göre, yüklcmden önce ya da sonra konumlaıır. o nedenle her seçimc aylı.8öre-
ce biı anlam vüklenir. Türkçc sözdizimi oynaktır. "ulamsalve clizimseL yüklenı eklerini almış olan bi

l 'Devrik" sözcüğü ilk başta "kuralsıl" anlamında kullanllııışhr. "Devrik cümlc" sözü "kuralslZ
cüın]c" anlamlndadır, "Yüklem iırdına konumlama içcrcn" an]aml l9'l3'ten sonrı oluşmuştur,

2 Prof. Dr.. okan [Jniversitesi.
3 Ataç. (Günce l, l953/l972: 83_8,1): ",.. B enin CümLelerime ful.iİ cıimlz ülenme_\iüe .k klzü,-orum.

Türkçede failin, n(f ün,JiilinbeIlibirerleri ıtırılır ıanıı,orlıır, ıi..in kurduğunuz ciiınle onLarün bildikler-
ine uymarııta d0 defrik otduğunu, hırallaıa aylan olduğünü ileri siirü,-rırlar.,, ltaıır, -I'iirkçer,le 

,-oktur

bellibirer_,"eriJaiLi,fiilin,nereyegeıirsenixo1ı!r,sij\-lediğinia,,-a.dığııu7ıJıııınLaşıIır,Nevarki
kı,sını:da anlaınal i.!?\?|1,1J,üm,,l,ü,,üI.. "
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r]rı " anlamında yüklcnr tüıncenin sonunda, ortasında, başında yer alabilir. ozırel ek]er ayfl tutulursa

(... gi)nıedi-m). yüklemin sonda bulunduğu ileri sürülebilir mi]1 Yaansal açıdan. "devrik" işlcün ania

tüın biimine göre adlıuıınalı5: şiirdekine "& vik dize", diizy,azıdakine "devik tijmce" deıııı-ıelidit.
"Yiikleııı artlını konumlanmış" bir i\gc "ılevik" sayıhı. Ancıık biçimse] bir tanımdır bu. l938 l94J

arasında bir tartışma çıkmış, yüklemi sonda olııayırn "Merhaba ckcli KeınııL ıaokısuıı çıkırıı" g|bi l,ıır

siizlcrc şiir ciimlesi denmiş6- oysa. yalnıZca göreli konumlamaya biıkılarak öyle bir a},rLm yapılamaz;

çünkü şiirde anlıtım birimi tütnce değil. dize \J Lh \iılıtdıı Ü\tellk ilrtlz \.ı Lliı hccc ölçüSii ile yızılmış
olan şiirlerde yersizmc,. uı,ak, ritin, durak, ses inelemeleri,,.. gibi biçimsel işlemlcrdcn kal,naklıuıır7, Şi
itc]e: "Cimenıı.fabrikası Kaıtal'ın (ıoi l,inLle )"8 gibi dcvrik öbek işlemi de buna buglıdıı,: Ö1 lel.e ",1eı -

rli" lcrimi korunarak şiirdeki bu iizclliğe ayn bir terim koşulııalıdır| "devik dize". Ö|çnlij şiirde yükle

n,ıiirdı. ya da diziınsel alan düşı konumlama aürlam ileln]ek için yapılmıu. Bu diziın nedenIidir ama. an

laün ayıümlna bağIı değildir. Kaldı ki. ö]çü bağımlı bir scçim, düşünülen anlam avrİnını leren Sözcük ve

bağdaştıımalan bile engellediğine giİc, şiirdeki iınlama bağIı bir devı,ik dizim olamaz. Şiir cümlesi ise.

bütün metne göndermc yaphğından kajşlltğı olmal'.uı. anlaırrsız bir ,"--aİıŞtırmadır. Açük anlatım için. onun

ycrine "derrlt dl;e" kullanılmalıdır. Böylece şiirin bütiinüne dcğil. işlemi içeren dizelerine _sajndeıme ya

pılabilir.
()ysa clcvrik tümce, ş:ıırscl işlcmlere değil. belli bir anlaıı scçimine bağ]ıd]r. O seçimdc tümce ögele-

rinden genclliklc biri yüklem .ıfdına konumlanır. Sözlü dilden yüvınsal mctin]ere aktanliüı bu bilgisel iş

lem şiirdeki gibi salt biçimscl bir konumlımiı olur nıu| ÜStclik bu .e!im roz urctim öncesinde yapülf.

Eğer sijzc. scçim dış], anlamlaıııa-dışı (clinde olmayan biı nedenlere bağlı) duygusal bir aynm cş]ik eder

se. dizin,] §a§ar. atlanıuı ögclcr sonradan eklenir. Bu bir rııarııı işlemidir. Bir kızgınlık ileten: 'A(r/rı1
kuıu:-u. slj:-letme kitüli|deyişi. o ncdenle devrik olarai kalıp]aşınıştır, Demek ki devrik tüırrce hen] bi

çimscl hcm de anlam baİlmından tanım]aıımalıdı.. Demircı,ı. (2006a) içinde öyküsü özetlcncn o djZim

sei tirrıın,ıın ıurlıın btıyutu eksik kalmışh9- Şimdilik devrik. .i.!rik onanm. d.ı,rli açıklama olmık üzc-

rc üç genel tür onaya çıkınışır (Demircan 2(D.1). Öyİeyse şiirdc r,a da düZya7ıda yüklemson dizime kaJ-

] Eğer tümce: özne / ]-üklcın diye ayıılabiliyorsa. ölne yüklcmdışü bir öge olur. yüklcır yalnüzcıı özne

izley-en kişi ve sayı cklcriniıı bir taşıyıcısıdır. Öıne "konu" scçilmez§e sö.,dışı kalır; bu oran 'l65
JL,lJ)nülJ.ı]r.ılcr(ck.ı,jö/ne',ll.!(ı!ek:ıdıl .,,nc .4 Jnl:ıü ın.laJıı Öıl,tıl,irktc.h,rııe,ıır.ı \\ö
mii o]maktadır|)

5 İ]k tanınıyla r/evrit ı ü k,e. "ögelgindan en az bii yiil<lem aıdında bulınaıı tijmce" dcmcktir. Ancık
bu tanım yalnızca eksik dcğil. yanılıcıclır da, Ömeği-| "t}cni bağldnoa.o kurdllar!" sözlj|\de iizoe "o

İılr.1/.rİ". yük]em ardında olduğu için lümce dcvriklir. Buna karşülIk "ÇoruklQr e|a lihniiŞ biJr" lijli,|

cesindcki ''lrild'. yükleııi odak seçcn bir art odak]ayıcıdlr.'I'anınra uysa da. ijyle tünlceler dcvrik sayllııaZ.
Öıc yandan "(iüneıırı [ı brikıısı ,,-> Eqjlj:Jl] bi k,nkl!(dir)" yiiklemson bir lümce isc dc, öznel öbekleki

iyelikli niteleyici "(dfırl'rı" yerideğişnliştir. Ccvdct Kudrel'e (l935) gdre bu lür dizimler de dcvrik
sayılnralıriır. Öyleyse. gelenckscl teriııin anlamlDl bolmadan ama lÇl,nenn ,fabrikısı KrırıaL'ın--.) gilıi
devrik öbekleri de içennck üzere bu işlem| " i;b(k, liimL-?cik, ırnce " darak bc]irlcnebilecek dizimsel-alan
dlşlnı bir konumlaınadır. o durumdı. ikinci örnekteki "/rıl.". dilimsel alan içinde kallr.

6 Nazlm Hikmet ( l942/ I96t]: l5i]. l949/l986:l88)
7 orhan Veli ( l94l/l975 2: 22): "NaZlın diIindeki nahiv (sözdiziıİri) acaiplik]cri vczin]c kati}e

zaruretinden doğnuş.... Fakat bu kuruluş balı]annın katılarına 'şiir dilinin kendine has yaprcl' diyc dar

bir tclakki gctirıniŞ." ( l975- 1: 68) "Ncsirle nazını uasındaki kolay görünür bir fark da nahiv lafkıdır....Bu
tirk kafiycli kelimeyi ünısraün §onuna alınak ZarureliDden doğmuŞtur."

8 Ni]7ım Meünlekeüimdcn insan Manzaralarından.
9 I)e,İircan. Ö. (2006a): "Öykü\ti-devrik tümcc" TDD ocak-şubat 2ü)6, S.l0 l],
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şü belli metin§el bir anlama bağlanamayan devrik konunrlama ile ol\san bir tiimce devrik myıia-
maz. Ölçülü şiirlerde yersizmc (diskıcation) devrik dışı nedenlere bağlıdırl0,

Şiir birimi (aıı.ız, hccc) ölçülü mlsra,/dize. serb,est şiirdc isc satır olirral alınır, Her dize devrik dizilme
diğindcn, tümce ile birebir örtüşsc bile. devrik her dizeye "şiir cümlcsi" de denemez. Öyleyje I9_]üı-

l910'lı yılJarda oılaya çıkım tartışma sonucu "şiir ciimlesi" ile anlatılan kavram üır dilbilgisi teimi de

ğlldlr, Bu terim devrik ıümccnin düzyızıda kullanıJmasını engcllcınek için "kura|l: cümle"ye ka§ıt ola-
rak devrim kiuşıtlannca. özensizce uyduıTılınuş bir kısıtlamadır.

Bu konu iIe ilgili olariık isıınbuI Edebiyat Fakültesi türko]ojidc iiğrencileıle yapıIan bir alıştırma da
vıı: şiir ti,imcesini nesir tiimcesine çevinnc. Ataç bu konuda çok duyarlıdıI. Abdülbaki Göpınarlı'ya
(1952: 37) tepkisi şöyle " FuaLı[i'niıı Baki'ııin be)-itLerini 4csre çevirıııeııin ne kulur ,-anlış btr iş olduğu-
nu, o nesriıı o şiiri glisteremiıec,eğini ankımadın mü? Şiii ler(:iimeıe kılkmık ne denıek, Abdiilbtıki'/ Sen
mi çıldırılın, |-olaa biı,i mi çıldıflfuük istifursııl " Doğrusu şiirdc stizcükler başka tiirlü oynaşır, düzya-
zıda başka. ikisi arasııda ıırıcaİ aılam açıklayıcı eşlemeleı yapılabilir. Yalnızca sözdizimini dcğiştirerek
ne şiiri düzytzıya. ne de düzyazıyı şiirc çevirebilirsiniz. Anlam bozulur, incclik gider. duygu silin , nc ri-
tim kalır ne de ezgi.

Türkçc sözlüğü ve söZdizimini seurııuı değişim gazetecilikle başliyor (l830-). 'fümce giderek kısalı-
yor. Konuşulmak üzcrc yazıldığı için. l859'da başlayıuı oyun vıuıını ile konuşma dili yazlyd giri)or ilk
oyun mctıinde bile "devrik" tümcclcr viırl l. tsu inceleme için yeniden okuduğum üç oyun metni: "Ş4ıl
Eı,lennesi" (1859), "Eıızi" (l87l), "Vaıo Yahuı Silisıre" (l873) halkın diliyle yarlmış sözlü dil ör
neklcri, Tüınceler kısa olduğu için yüklemırdı konumlamalar ıar ama scyrek_ Bugünün sözlüğü dışında
ka]an sözcükler yok dcnecek kadar az, Seslenmclcr dışında kalıur devrik sözler günlük ilctişimden seçi]
miş. Hcyecan yüklenen koürumlamalıu da bulunuyor. (l)

I0 Bunlar: i. 1]iae Jonl]r?da ı-a ıla buşırulı, ul,uk sağlanüak, ii. kıia, uaun hece (liaiı i açı.nnıJan öIç:iiı,ü
fuiurmok,iii. für!]ulu, vurgusua hecelerle tliatnin rit]nini u,-0rlamak, i|. diae-iç,inde, diaeler orasünüla
tlurakları ıerleşıı,mek, \,. blIli d4gusal ç\ığrıŞımlarü \,üklenek için seçilzn seslgi tliıeler içirule
YineI.ntk,,... söZgelimi Fuzuli. "su" kasidesinde /s/ sesini suyu çağrıştrrmiıi için kullanırken N6zım,
"Şeyh Bedreddin Destanl: Yağmur Çise]iyor" bölümiindc bu sesi olağan sıkllktan (7.3.,+5) düa sık 7c5.5J
kullanarak ona "lıı;:İn" yüklerniş, "tsahri Hazei'de /r/ scsinin oIağan 7o6.28 sıklığı %8.27'ye çıkırılıırak
ezgisel biı akış sağlanmş. Haa.er Deniai \erine Bahri Hazer denmcsibi]c o vüzden.

l l Şinnsi ( l 859) " Şair 
^,lenn$i" 

nder,: "_.,.Bu beni ııaskıırığa almak dcği] de ne dcnektir. Bakln şı
ahm.Iga! Y^y J'€raseıli aılom va)-|. (İsınail HabibI.s.87).

Şair
EvIenrnesi

l E59

Ex,vah
l87l

vatan yahut

Silistre
1873

Örnekter, "}Jlıah"tan

özne
Ne§ne

Tüm]eç

Eklenıi
-I'ünrcecik

Açklama

9

1]

l

l3
2

2

1
I

2

]
]

Nedi o?
Kaltlır ç22yfu.

Al pulunu eljtıg.
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(2) sen olmasan (l897)

Sen olmasan... Seni bir lüza gömesem yüut;
Bilir misin ne olur?

Semi. güneş ebcdiyyen kapansa. bclki vücut

Bu soğuk geceyle uyuşma çaresi arar

Ve bulur:
Fakat o karanlığa mümkün nrüdür .üıştırmak

Bütün güneşle ve semalarla b|s]enen ruhu,

Bu yarulı ruhu? ...

(3.) Hasta Çocuk ( 1 896.i

.,,Balın, nabızlıuı biçarenin nasıl vuruyor:

Siır Jı. Lorku}or in.iırr ba|ınea ellerine.

Üzülmeıin siz efbıulin, gelir çabuk ıerine:

Çocukxır o.,.

- Gece pek çok saııklılor.

İtöç verir misiniz?
- i-çtemez.--

Kaılın ağlar

Ancak, Tanpınar'a görc. "'I'ürkçe;-e kendi imkinları dahilinde ilk de;fu bakan şairiııiz Yah,-u Keıınl,
tlir..., Şiinle ılil her şeyılir. Dili kaçıran insanı da ıakılayanwz - O, I'ürkçeyi buldu ve bulduğu bu Türkçe

ile en muasır şiirlerclen birini ı,üt,uda qetinli. Tan:.imaıan beri şiirimi:in bü,-|ik ve mühim meselelerin-

l2 Tevfik Fikret ( l896): "Lisan-t Şi'ir" (şiir dili) başlıklü yazısünda: '!\1ıil/ (söz söylenle).§ld
hissiüt-ı kulbi!,ev (ka]pten duygulara) ,eD./'irreıle (uymakla) İ.rİı,(sözıJizimı') ve munnk usul ü dairesini
(uygun yolu) çlgİ4.re k neıdü t:tı ,-ı kelEml (söZ bölümlerini) .1, , sl el.r; bir dmle,-i diğer bir ( ün,
lenin orlosına, bir eclall (eklenti) t.r'i.leıeİ (ku'.la Föfe) bulunınası laıırn gelen nıeı,ki'in (yere) }ıilüfı
(aykül) bir nokıafa utt]ı,, kesik kesik ibareler (öbeklcr). s/rr? 8d,,,P /,r'birl"r (dcyiş|er) fürlalır, nüiibAlür

galdr (abafil) e(]?r, kinti_ı,eler (dolaylı söz) söl?r, leşbihLer (ben/.elln lcr). 6il'Arekİ (eğrelilemc)1.rpdr...''

(Parlatır.2l). TeVfik Fikret'in bu gönişü. Türkçeye gerçekten dönüşü 8österir.
I:] A.Cevdet Paşa. heceyi Türk şiirinin doğal ölçüsü olarak savunuyor (I-evend. l69). Namık Kemal de

tiyatro eserlerinde aruz ycrine hece ölçüsünün kullanılmasünü önermiş, l874'tc hece ölçüsü ile yazllan cscr

ler var.
l4 Karaev]i'nin Tevfik l;ikrettcn sadelcşıirdiği şiirlerden (Karacvli. 2005)
l5 Banarll'ya gilre (Ycni Sabah. 2l Bkim l9]9). "Tcvfik Fikrel'in yaptlğl en kötü işlerden biri de

"nazm"ı "nesr"c yaklaştünİraya çalışmasl" imiş (Karaev]i. 78). Tevfik Fikrct ve çağdaşlarından söz cdcrken

okuru da göZ önünc a]arak "onloruı asıl kabılloli ,-oşa,,an dili bırukq) argo 8ibi kolüuŞıruLl.ırı oIü]ü.

Kuılileriük ttlil?r. Herkesin değil, bi küsüfi insoıların keüileriıi anlamasünı islediler", der (.Erglln,

l996:207).

]61]

TeVfik Fikret (ls67-19l5), yüzyılün sonuna doğru konuşma dilini şiirc Sokuyor, Divıuı şiirindeki
(müstezad=€k=) yanm dize ku]lanımı genişletilerck(']) konuşmı sözleri şiire giriyorl2. l920'den sonra

serbest şiire geçiliyorl], Dil Devriıniyle yenilenen yıuı dilinde sözdizimi "konuşma dili"ne dayandınlı-

yorl'1. Eş uzunlukta dizelerle şiir yazma Tevflk Fikret15'in konuşınayı şiire soknıasıyla değişiyor.



den biri, dil ıleğişikliği üzerinde eski şiirin giizel, il-i ve sağlıım tarafiıla etkisi ve birleşmesi ili 16."

Alptekin (200l) içinde "veznin ve şeklin şairi" (s,l9.) görülen Tanpınaİ,. "-.. Beni estetiğim mısro
eskliğidir- ... Veıiı ıe L"ıfiıe ile ritm le§is edilir" (s-13)- ..-l921'ıe serbesı nazma başlaılım. ... Sonra bu

larzı bırahım. Lisanı değ'ıştirmek isteılim fakal yapaıııadım|l . 'Z,arııan Klnntılu,ı'nı Jaıırken serbesı
naznıın ıabii olmaılığını hisİettim- --, Serbeit rulzım lLaarken dikkııimin mıh\;eıi degişi\or- iruünm^o-

rum: çtinkü ken7i kıntrolumu Jiızla kaybediı-orum, J'azla hislerimin ıılamı tıluyrırum ve bıındın hışlan-
mıuıruın", diyot (s.4341). "Eyet geıüç ş.ıirlerde nı|jkemmelivt y.,k. ... Şekilsizdirtgr" 18

(4)

zaman kırıntılan
Biz. zamiırr kınntıla!.
ihman sinekleıi,
Tozlu camlıınnda günierin sessiz kanat çırpanliu
Ve lüzunrsuz görenicr arlıl<

Bu aydınlılaa kendi gölgekigj!

Sınki _!14[, siıısiyah taş]ix, içinde

Şj!alı. siınsiyü kovuklıırda yışıdık lılz,
§ııLi hiç göıııedik üiüinııü
ŞalLi hiç tanışmadıkI

Dünva bize öyle kapatı kendisirLi.

Tanpınar'a göre "YaJıyc Kemal heceyi yapamadı; bu yüzlen'amz'u tercih etti. ... ]92()'den sonra
'aruz' Tiirkç,eden çekilıli. ... Hece serhesttir_ Z,.ırureıleri bö,,le alunca, vzin disiplln ıfu]hiletinülen çlkaı__..
]927'de morlern şiir fişkırınca şiir aedelendi. İnsanın iç,inıle zedeteıuli"|9. Adalet Cimcoz'a (l9«)):
"Çiinkü giizel nısra Lifi değil- İnsan her giin birlııç tane güzel mısrı yapabilir- FaLııı bö;-Iesi otüü.1ü?el

mısruaü bir Şilr |a.anü|. "20,

2. Tanpınar ve Dil Devrimi.
TaJrpınaİ'ün metin]erine Serpiştirdiği görüşler onun ne selbest şiiri ne de dil devimini benimsedi

ğini göstemiyor, Bir şuir, yazar vc öğretim üyesi olıırıık Tanpınıır bu dcğişimi çok yoğun yaşıyor. Aruz
ile hccc arasında bocıılaınalıır İstanbul Ünivenitesinde eskiye bağlı türkolo.ji çevresini derinden etki]i

I 6 (TanPlnar, l953/200 ] :23 l )
17 Ataç da bu konuda şunla., söyl€miş (26.v ,|95211901: 3,1l ). Mesih Yiğjt'e: " Ahmel Handi

lanpınor'ün, bi.im Hanıli'nin serbeıı naiımkı şiir \a.m ğa kılLacağü hiç lklünlü 8elir mi)ii? ... Serbest
nazııla }-aaan bir Hamıli, eski Haın{li olur fiü hiç?... Yenilere, büsbijlün ynilere oç derqinin sayJahrı !"
(Temmuz l952/l980: 60J. "Tanpınar serbesı nalımı hiç,sevnıeaıli, bilnıem nasılolmuş ıla değişmiş. Bence
gene de sevmesin, boşunı yormayn kentliıi, aklı yılelızlarıı ağıruı takıLıp kalır, uına fılt]ızı barışamaz

lı] ('ranpınar. l9,1l /1969i439). Ataç (1980:60 / TD T€m. 1952), " Sa!ın Tanpınar serbest naamı hiç
scymezt]i, bihnem nasıl olmuŞ da değiŞüniş'l Bence gene ıle sevmesin, boşuna ıormasıı kendini, aklı
\\lülıalarln oğüna lakılüp kalır, anuı ,,ıltlı:ı barışanuı:. sebest nazımla."

l9 (Alptekin, s.143 ]46).
20 (Yücel. 2l5).
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Neye Jarar hatflamak.

\gyçlqq1 bu cılız ışıklı baiçelerde
Haırlaınak geçmiş §z_v/cıi.
Bu beyhude akşam bahçesiıde
Kapanırkın üstiimiize böy le
7,amqn çrlrfu|i.
Ilatırlıyor yctmez mi
Giineşe uuııaı elleimiz! ...,



yor2l. Düş kürıklığını bu değişimc bağlıyor, " Biz hcp dilde kıldık. Ditdc qn«lük- Bijlün dikkltiıli.i di
le ı,ertlik. Beğeıııneılik, siistedik, attık, değiştirtlik ve şimdi arzumu:, ,-erine geldi. Dilsiz kıMık. Mekıepıe

riğretilen bir dille ıani, Se tetik millet bıİn dcrlcr" (1953.1960)22, Cumhu yet dönemindc devrjıı ile

gelenek arasına sıkışmış gajrünüyor, Dilde değişimi cğitiınsiz halka bırııkıyor. Görüşlerini ilgilendircn

eğitimi isc, hiç Sorgulalnıyor.

Bir kere dil ıneselesilcıkıır.Terin nıeselesi tardır. Yah,-a Kenııl I'iirkçe ıııeselesiııi lulleıııişıir
Çaıı kırulmuşnır... Şiircle ı,e nesirdc tek dil ıııeselesi ı,ardır: Sokııktaki dili konuşııak. I)iI haı'tıtın ıe sa,

ıı,ııınılır. Onu ş,ıiı yt h.ıll ıapar. Bııı,ı rJk!1k!d7ib4pı:14:_!!ti!!)3p!L... Ceçirdiğinıiı iııkıliplar tlil
değişmcleri terbiı-e ve :ahsiI sisıemlerini,ı tebetldüLii (değişme,) ınazi ilc bağlarımızı ç-rık tlcrin7cn kır,

dı----Yeni eılebiyaımı:ün en biiJük kusuıu !J!ri]kü!]]!ti]]i!LLJIJ!!14!J!dan geld?3, ''Huı-[ iıkıldbıulııı
st»ıra tlil ııe-çelesi eLbeııe ele olıacakt ı. ..- Dili ne ıleıleı. ııe dil alimi ıaoqr -'l'iirk şiirinin, Tiirk eJehiı a-

ının belllbtışlı meselesi tlil ıneselesitlir. ... gliriilııe»ıiş bir aııtırşiııin iç,inde ,-i:- ,.. vıinlt_:ıııre_dı]l_ka
ruloru:, Dilin yerinılen oınaııuısı ı,e geleneksi:lik en belli btışLı ııe.ıeleııi: olsa gerek. ,.. a.ııL ıneı,cıl oLan

mıı:iılir.) ". Tanpıniır öğrcncilcrine: "A ü(nherşef \ülpuı;küç k tlilini:i ,-ıııuıı, ı,a[ıı: bc niııı kıırş ımı]ıı

'tilcik' ılemeıin" (\icel. 2$3:27l). Bu biçim Ataç'ın "keliıne < kclam" ilişkisini kulluııırıık 'iıl > dil >

tilcik riirettiği bir iincridiı,. oırun yerine söz > s6ic|ı? tutmuşlLır.

Tanp,naj. l]il Devrimi üzcrine isıanbul tijebiyat Faİühcsi Türkoloji bölüınündc l930'lu, l91o'lı yıl-

lıuda oluşan görüşJeri benimsiyor. Buna l9,17'den sonra D]'CF'nin türkologla.İndan dı katılanlal o]du.

Yeni şair ve yıuarlara karşı değil ama onlaf ncdcnsc izlenceye girmeyip uzirktan ya da seminerlcrdc iz-

lendi, ]950'den sonra sertleşcn o götiişleı kinıi alanlıııda dilscl yasaklara dönüştü. Cumhuriyet döıenri
yıuıırlıırının büyük çoğunluğu ders kitaplarını alınmadr. ]9E3'te TDK kapatlınlınca. ekilen tohum kjy
lece meyvesini vermiş cıldu. Kcndi dili iie ilgili dil kuruınunu kapattıran bir başka d/1 ı,e cdelıı_raı kilümü
acaba var mı? Bu korku vc cnge]leme. bilinçsizce güclümlenırre hali siirüyor mu?25.

2.1. Tanpınar ve özl§tirme
'fiınpıniır, "ili. Asır Tirk Ec]ebiııııı" kitabünda şairyuarlan ve ürünlcrini büyük bi. titizlikIc didik

didik ederken. değişimi hem Batüda henr de osmınlıda öteki sanat aIanlanndıüi uygulunalarla da k|ır_,iı

li§tırarak yorunlluyor. etkilenmelcri açüklüyor. koşutlukJan buluyor. hcı bjrinin dile ve ıuılatlma kathla
nnı açıkça belirliyor. Diliı nasıl değiştirilebileceği üzcıinde Tanzimat ve sonıası ıazarlann görüş ileri sür-

melcrine kar!ın, düşünce]eriııi kcndi dil]erine bile yirnsıtirmadıklırrı sonucuna viuılor. onJiın önC( itma
il Hıbib Sevük (II: l932i] ]7) .-tanzimat (1839-]876 l9O8) dönemi için ilginç bir özet veriyor: Tanzi-

ınat dönemi y.ı7arlırı: " ... Lisarulıki esaı biinı-eıin'I'irkçe oltluğunıı bilıliler, ftıkı ,-a:larına lükin olan

21 sölgelinri Dilçin. çok yaralll ( l992) kitabında "scrbcst Şiir'' açüklenlrkcn çok Sayda ömek verili}or
da bu çığırı açan en önenıli şairimiz Nizını HüLlİeı'ın aJı hilc ]nllünlynr. Ü.telık bu değişiıı tuzda
"müstezal'' (yarrı,n diıe) ku]lenımlna bağlanı}oı. t)1..ı ılgi.ı \ok s bü. jlk kınlmJ l,)nuşmalan şiire katan

l'evfik Fikret ile baŞl1}or, Kitaba ondan allnan ömek bilc Fikrct'in katkısı sergileyici dcğil. Bu çevreyi
olııŞıurup siyasi tutucu bir çerçcvcyc kaydıranlaı sırasıyIı Cenap Şchıbcttin (lE70 l934). Meh rct Kaplan
(]9l5-1986). Muharrcnı Ergiıı (l925-]995) olınuş. YetiŞtirdiklcri ijğrelim üye]erinden onların yolunu

iZ]eycnlcr çoktur,
22 (Yücel. 2003:2l5 / Batuİ. 48),
2] l'anp,n^.. l949/2m l:l98. ]99.200.20l.
2'l Tanpınar, |951 l2ğJ |:231 -2l9.
25"Yı] ı95ı.osıralarbabaslSadullahKn|o_|lU.Lıb}J'nlnhalhakını Bır ingılız diplonrat. Doğan

Koloğlu'na göre aynl lamanda casus. "50-60 }ı| sonra Türki5e'de islimcı bir iktidar işbaşına gelecek-

tir" diyor, ,.. I]ımIl islam dcvlcti likri soğuk savaştan sonra ABD'nin Ve AB'Din gündeminc "resnıi bir
politika o1arak" ycrlcşmeğe başladl. ..," (Manisall 2005)
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26 " Büıün bunüarı ıaparkcn lili. bir .-?fklı! Türkçııi işliıordu. Bullün Nıırullııh Tiiı,kçe»i a çıık x:ven-
lerlen biri.lir," (.Tı|lplDal. ] 9.16b)

" .-. Nurullah i.ıe ıııı aksine bir usulle sonunda tbke!ı d&faltoruk ko lıştu. cılılbızla kalirrlz
ayık]ad{..,. Dil meselesi ,-iia..ıen«len beri «ıni|etiniajn (üı keİkin, hatla ijbiirl.rini ,-utnıOğ.ı ha:.ır ınesele

sidir. Nurullııh'ın onunla üeş8ul ol,naliü küiidir. Fukat ıınu lalnızukıl hetabııle gitnıesi, o abes ığçılığa
dilşınısi, bir ıı,nıi,-eti en &nlı meselesinde birlokırn imkdnsıa "dilenınıa"lor karşlıılıda bırakmaıı, en halis
tiirğe kzlimelzn ülden affiağa kolbnası hir ıürlii anktanüLüdügun ş"wlir. O, milleıinüi.in Llilini 0 i,-i
konuşan adunıılı; bir klıı diliylı konaşmağa kılfutü. Ne faık!

Bütün bunkırı liliiınü dokıyısıı,le yozılığım bir ,-a.lüla harırlanğğa nıecbur kalülığım için niiıeesıirin
Aına, dil bir fiilIel için htr şıwlir, Iiveı Calib«n'a karşı dainn Nurullah ile beraberiırı. |'akaı Coritlan tılup
cta Ronıo nın karşısına ijeçliği aınıan, onülo]ü isler ilitcnta a)-rülünn. Çünkü, ılil Rrınu'nın kındisi, ıani
hukiki vutarulır. " ("f anptnar, l95?)

27 Ataç (]953/199936 39): Varlık clügiıiüin şııbaı sa,-ısırula okuclum. Ahmeı Honrli '|01pıüıar şiir
üaerine ülerin deriıı, bü|ük büyük !il;.Icr sli,-l(miş, ,.. l)üşiintliiklırini hildirrrcsine'l-ürkçc yatmzniş,
Firenkçeıe de sık sık btışvuruyor. "Biçim" ılem?k şi;\:l? ülüırsü " şekiı" bile lemi,-ol, "İo.m" di,-or. ...

Nctlen " gestalt" cleııemiş, ben osıl ona şaşıun- -.- Yalnıa ".forın" demekle kaLıııaınış: eli değmişken "bk
(külnşükllk), siibjekİiİ (li.nel), enkonsiJat (cliiŞi)ncesi..)" gibi sa;.leri de alüwrniş. .,. I;irukçele pek vurul-
ınuş HamdiTdnpünar, sii: uLnakkı Lıılmı,-tır, Firenkçe cleıimlıri de ılilinizr çeviri çevirivcri,-or. ,.. birtakın
ıtjzlerin anlamhnna değil, 

"-obaıüclıklarüLla 
ağaı doldurmaLarna yurulü\or, onlor! sürolamokla işiüin

28 Yücel,2003:268. Böyle açlklamalaİü öğrenci nası] an]arI Tiirkçe karşıllklan ayraç içinde ben ekledim,

31)

ırdmet qene Arap ve Acenıinıli. Lisanı -ırııle LeştirrJiler, .fııLııt Tirfueı-e istiklilini vereıııediler. Şiir ve nu

aınüa da bijJ"Le o[.lu. Hcrcnin (hece wzni) k!!-nıeıini seadiler Jak ıt htceüt iktidar )"apanallılar. Aruzu l<ıs-

nen tastıle eıliler, likrüı eski ıruzun imıleLeri (u|!1tna) \,e aLlaklükları gene kıldı- Kafiyede sem'in (ku-

Lıık) hııkkını unkılılar, Jikıt ııwnzumelerinde hakiıı oLıın geııe eski kııJil-etlir. Naz,uıı şekilLeriııi dağiştir-
diler, lökin eski nızım Şekillelini de blriknnülı/.ır. ... ." Özlcştirmc uzcrine 3,)ruşlcrini Ataç ilc il8ili iki
yazısında veriyor26. Öyle birçalışma yapmış olan bir yazann. düzyazıda yalnızça yükıemönü oynaklüğtn

Sunduğu konumlama scçcırcklcriylc yctinmesi bu konuda gc]cncğiıı sürdürülmcsi oliürak yorumlanamaz.
Tanpınıır'ın yayınlaımış olan metinlen O\manlıça \ö/çükler ıçenyor, Özleşnrmeye katıldığını gös

teıen sözlükse] ipuçları ilc kıırşülaşmadım. Zaten o tür katkıy] (l957\ "abes safçılığa düşmek","Tiirlqe-

li dara]İIıİak konüŞouık" olarak niteliyor. Bana gö.e bu bir yorum farkı. " DiLimiziııfakir kaLıııasının baş
lıca sebebi terı,ijııeııin ıokluğü!,ülur. Bir d|l kiiçiilii, dn aşahitir. Niüekim soü1 zoınanlıOüla Türkçe ö},[e ol-
mlrşıll" (Tanpınar, l939/1969: 7i ),

Alptekin (200ll74. l37 l38) içindc sunulın bilgi]ere göre "l anpuıar, bir Tanzimatçıdrr", Yalırız-
ca Aııpça. Faısça sijzcükler kull.ıimakla kalıııu: derslerinde. yızılıınnın birçok yerinde baı dillerinden
sözcükler de kullanlr27 "InJluence"lar (clk|1 bir neı,i karışık "..rı"(biikim) i1r,d$clerilir.... ]9(D se-

nesine kadar ceüni},elim|? hir -\ülii "inİIuence" kı,ırşısııılıl itli..-- Kufiı,e ınereleLeri hrlledilmiş, ııısravııh
deti ( bir Lik) kıılkmış, " periode" (diiı1 dizıkl' a olitriık b(jlümlcıne) 8. lnıişıir . "developpemer,ı'', (gclişme.

işlcme, açıklama) z/alıa üloğrusu "lheme"iıı (i.|ekJ "developmenf'i geLmiştir. .,.l900'de bi;.e ''develop-
pemenf' ile birlikle içc di "archilecture" (yapllıınış) geliror,...". Dcrs ırnlatırken kull.ındığı dilden bir ör-
nek: " Riiıolı beLki fabür.rırorı (uydunna. ınantık dışı) var amı ira7i değil; d.iigö @nzen) \,tık. Bir falu-
lation'da dainu] sıire (tutarlılık) ıar ii1ıLla \-ok. Riiya nıiidahııle kabul eıme.., fabulıtion eder. I} tiin
ünesele, huru.k] ben eserimle riilo,-I esos tutarım, tloğru, tıma rüı,tıuıı impressian'uı]ur (iz. e&i) bı "28

Cahit Sttkü Tarancı'nın "Düşten Güzel" ( l952) ıdlı şiir kitabının yayımliındığını bildiren tjğrencileri-



ne "Neden "fr_üz " (= Rüyadan Güzel) de3il|" diye tepki verir2g. Rüyalan. hayalleri sık sık öykü ve ro

manlarüna yansıtan, bilinçaltına inen. osmanlı ekiniyle yoğuıulrnuş Tıuıpınar için bu Son derece doğal,

Şiirlerinde neden yeni sözcüklcrc yer vermediğini, yazılannda yabııncı kökenlibazı sözcüklcri neden kul

landığını açıklıunaz. O günkü terim aktiırımı: "ıeriınler eyrenseldir" sözüyle savunuiuı. Anc?k "lerimle,

rin ııesi evreıııeldir? Onun yırntı vcrilmez, çünkii evrensel olan kavramdır. biçim değil.

"Rr_ütı" sijzcüğünün çağnşımlan onda çok zengiü ir, Rüya gören bir kişi. ona göre kulağryla görüp

nabzıyla işitir. "Şiir vc Rüya" adlı yıuıda bireyse] tutkusunu gizlenriyor. O yüzden Ataç'ın öZtürkçecili-

ğine kaşı: "en halİs türkçe keümeleri dilden atmağa kalkması bir türlü anlayamadlğım şydir" der-

Kendisinin yabancı sözcük ııltannasına ne demeli'l Bir TDE iiğretim üyesi na§ıl oluı da kcndini Türkçe

siizcüklcrlc anlatamaZı]()

saatleri Ayarlama Enstitiisür 1 (lg54: 241)metninde dil özleşmesine iki göndemıc var] birisi öz

leştirme, ötekisi devrik tümce ile il8ili. "y.]:l /şlerl" anlamında "ınuamekı nıiidürii" için: "..Adı da gü,

zel değil. Muanelal niidürii, Hakikürren bir enst'ütii iğn yal<ışıksız bir isim- oz Türkçe devinde." Bı,
rada Türkçeleştirme ile alay ediliyor gibi ge ldı bına. içlnde huluntluğu çcı rele göre. o dönem için tutu

ınunda yadırganacak bir dunım yok. Tırnpınıu'da devriınlerle ilgili bir düş kırıklığı da sezilmektedir:

"Bütün bu inkiliplar, zlıhmetler, liml er, sonunda biıkaç yeni erkek veya laıdın Lsminin değişmesine
yaram\tL wkı MeŞnılilet (l876/l908-) Seneleiflde oauğu gibi"32 . oysa bütün ailelerin soyadlarının

değiştiğini gözdcn kaçınyor.
Dil Devrimi açısındiın bakiırsa. anlahmın üç ayağı bulunuı,: sözlük, metin, okur. Buna göre özleş-

tirme tek ayaklıdır, yalnızca söziükic ka]ır. (iLamc=) yenne kolın,ı yolulla metin üretimi ikiı]ci ayağı

oluştur.unadüğ] için. üçüncü ayağa da bağlıırrınası gccikti. Bunun l950'den sonra süımcsi çözümsüz sı-

kınılara yol açtı3-]. Nitckinı orhan Veli (.1916) "...dilıiliği ybancı kelimelıre karşıJık bulmakıan ibl-
ret Sanan kufum'l:ıİdııı si)z cdiyor, Oysa buıada "Kurum"a (TDK) değil çalışanlara ve yönctimc gijn

dcrme yapılmalıydı, ilk başta öngörülen anlam dcnk]iği sonndan sözcük denkliğinc diinüştürülerek kıır-

şıdevrimci tiirkologlııra eleşıiri aracı yaİatüldt. ya da işlem ona dijnüştürüldü. o tutukluğu ikame yaraı

müşlır. Şunu da ayııdetmek zorunluydu. Bcyindcki !özlükte olup dıı(anı, uçuk, bağımsı:,, .rıg.]n],...8ibi)

29 gu biıgiyi Tort o;ı; Dergisi yayün yönetmeni sayın Ahmet Miskioğlu'ndan öğreDdim, Apıckin
(2ff)l )'de: "Şri...1. 8.çefi 'rü,-a' kelbü.5i Yah,-a Keıruıldc \ük la\llanan bir keline./ir" (s.92). ... Tanpünar:
"Nu,nük Kenıal ile Zi|a PoŞa arasıüı.laki fürk, Namük Kemal'iıı rü\,ası ile 7,i,-a Paşu'nın rii,-ası arasıntlaki

li?rta|r" (l36) dediğine göre. o "rüya"yı "düşünce, hayal" anlamında kul]anıyor.
]0 Ne var ki. türkolog]arca beniıısenen o bakış. bugün Milli Eğitim Bakan]ığını bile''errrrmdİs

ödcvi", "lafi)er sınavı" diyebilecek sözel yoksun]uk çukuruna düşürmüşlüı.
]l Moran'a göre "iki u:-garlık arıısııtla bcıcala,-an kıpLunıuınuı.un ,-anlış tuıumlarıu, dayranüşlarnı,

saçmalıklarını aluyıı ı an eleşliıel bir romandır ( l983: 252) ... i.içüncü bötüın "Cumhııriı-eı düjn.üıinin
geç,mişle bağluruu koparorak ,-eni bir I'ürk toplumu ,-araımık çabasında düşlüği,i hatalarm hiclifie
a!-rlm§lır"(s.258)". Asinaıı olan Alplekiı'ü! gi;rc: "roınanıl n esas liişünıesi ıle iiretime ve $e dar,tuı,

malan bir öaeL ?irişimciliğin porlresi olarak belirünekledir- ,,. aaman alOflüllttılor1 me\dü 5,1lüıiülüü1. işün

,ıerini altlığı hir özıl girişincilik- CHP w inklaplara \öneLmiş bi ?Leşıiri olnokıan çok, ferginin, sisleme

* hsona ,-öneLik olarak düŞüniilnıesi claha üloğru..-." (.s.7| 12).
]2 Yaz Yağmuru. s. 99.
33 oİhan Veli (l975: ]5,1 55) ".,.Bunlann başlnda. dilciliği yabancı kelimelere karşıllk bulmaiıan

ibarct sanan Türk Dil Kuırımu ile. o karşıllklarl eskimiş. bcylik cümle kalıp]an içine dağıtıniütan, hatta

bunu bilc doğru dürüst yapamamaktan başka hiçbir function'u (işlevi) olmayan Anadolu Ajansı geliyor"
( l946). . ,,., (s.29l) "Dili kelimelerc k.ıfşıl,k bulmaktan ibaret sayan Dil Kuruıİu gibi nrüessese]er var.

Bunlann yolu yanlıştır" ( l947),
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henüz kullaııma sokulmamış, ya daağızlarda geçen yöfeselTürkçe tlirevler ile heryaııyla yeniolaı (dı:-

8e, beşlen, ı-ersiıme,... gibi) Sö,rcük]eri ayn ayn işiemek gerekiyordu.

Tanpınıır'ın çağdaşı olan Sait Faik (lm6-1954)çok duyıulı vc sorumlu konuşur. " Bu Türl<çe bize ne

HuliıJ 7,i,ı,a'dın, ne ıJe hıtıa Ömcr Seyfedılin'den ve Yıkub KaıJri'den geliyor...Şiudt bizde maılen ki kta-

sik yoknır; o hılde lisanımııı dı klasikLere borçtu değitiz. Kime borçluyuz? Hocamuq afutmua baba-
mı.a, kdle şehire etrafımı«ı v cemiyete borçluyuz... Çünkü Haltd Zy"u'!a du bir şe! hor\:[u ıleğili7. Ni,
hıl,et mrıdırn romancıların başı der geçeriz. -Iokıa Falih RıJkı'»ı ıla, Yakup'u dı. ömer ScıJcd,din'i de

okuyup zevk duyuyorum. Fakat baıw hiçbi şer- wrmir-orlar... Ijsunımızı uramıza, hocamı:a, bir sarfve
nahiv kitabına borçLuıuz. Hislerinizi ıle Allaha "31. 1950'lerde ulaşılan dil dilzeı,i üzerine: "BiaTiirke-
miz.e neler, ne ukıılalıklar, ne yabancıLıklar taknış, ne paçovralur giyelirmişik. OQ,hın Veli)Türfueıi stı

yuvermiş, 1,akışır urbakr gil,ılirmişti. Türkçe Orlnn'ın elinde bugüne Lııdar bilnediğimiz hale gelnişti.
Anan şu Türkçe ne güz.et şermiş detlik. Birçoklarımr dedik. Dedik ama ıine ıle mılaep liiıplınıw bu
Türkçeyi yak§nranadık... Üz.ülme, k,ıfine bak Orhın (Veli)! Mektepten çıkır çıkmı: ıenin şiirini oku
yanlarla dolacak T rl<çe konuşan her köyimüz, her şehriıni"35

Doğrusu, bir şiiıe yeni bir sözcük her zaman kaılabiliı. Ne var ki Türk şiir geleneğinde öyle sözcük
yaIatımı val ml? Tanpıniu (1949a)'ya göre yok, Ben Tanpına.r'ın Sağlığında yaylnlanan kitaplarının ilk
bııskılıırını okudum. Bunun nedeni de kitaplanndaki Osmiınlıça sözcüklerinin, belki de tiimcelerinin, ölü-
münden Sonra yer yer değiştiilmiş olduğunun Siiy]enmesi, Anlam inceliklerini yansıtmak, metin ahşını
sağlamak için. özellikle "aeş Şelııı"de yüklem önü dizimsel oynirmıılıır usralıkla kullıuıılmış. Sonraii
metinlelde konuşmalaİı ileten tümcelel arasında devrik o]anla.r va.r, Gene de, konuşma dışı bijlün]ler hep
yüklemson ttiıncelerle yızılmış. Bu k)lümler uzun tiimceler içeıiyor. Düzyızılıınnda iizel aırılamlı devrik
dizime geçiş yok. Ancaİ, zaman içinde tümceleıinin giderek kıSaldığr, Sözlüğündeki osmanlıca Sözcük
lerin azaldığı göıülüyor.

A]ptekin (200 ] ) içinde verildiğine göre Tanpınu: " Bizim nesrtmiz, kıyrwğı olmı,ıyan bir ıusirdir" (s.

l50) diyor. Öğretim-dil-düşünce ilişkisi üzerine. "...Fikri hıyata geç-eceğimiz sıra,da kırşımı.a bii!ük bir
mısele çıkı: orıaıla dil wknl Bir milletin, bir kültürü kenıline mıl edebilmesi için, ecnebi dildı okuyup
keıdi ıtiliyle düşünnesi löımılır" G. l39) gibi şaşılası bir yorum yapıyor, En sonunda da sözdizimine,
metin üretimine geliyor,. ... "Biz edebf,aımızı avrupalılaştırırkn dil meselesini başa almüştık: dil d,aya-

s!. -.. Lisan krizimla daha bitneniŞtir- Şifu]iki soü la.iyt, fusi e 'ııah\'i değiŞlirmek. Y[ımi sene evı,el

şiire al,nı inkLap gelmişıi" G. 1,15). Bu yorumlann l940'lı yıllarda yapıldığı söylenebiliı.
Ttınpnar'a ( l959) görc "dildeki saılelik harekııterinin diti kenli mannğı dışındı bir kul|anışa doğru

aımıısı, (Türkçe ile ilgisi yok\ hıkiki bir ihıiyacı karşılı]nüılan laplan tağil"eler dili plastik lmkEnların-
dafl nahrıon ettiği gibi --- halk ifudelerinln olıluğu gibi ıe ısrarla kullanlmısı --- dill ye düşince)]i mıar,-

1,en bir sevi_ı,ede kalmak tehliksine düşürmekteılir.., dilıJeki esas ıJeğişne ,-üz.ünden rJtinülmesi güç dan
arıız vezıinin yrine gelen hece velni kifi ılerecede işlenmeden istidatlı gençIer taraJinılın bırakılmış gi-

bidir. Şiir tekniğinüleki bu ihnıl, yahut dile ve geleneğe kırşı sorumsu:luk, şairi çok defa ıaıhta buduk
ları ile yetinmeğe götürnıekle, hiç olnasa şiirin mucizesini srı,clece tesaılüfe bırakııuıktoıJı." (Tanpınar,

l969: l30). " Hat inküLdboülan sonra diL ııeselesi elbetle ele alııncakı. Bu böyle olunca da ıam bir Lıı-
rar bulaıw küır ileri geri çırpınıcaknk!". Fakaı milLetimi.in h4jaü on sene rleğil ki.., Bence rlil mese

lesinıle en mühim taraİ, onun günü meselesihaline gelmesidir. Dil insanılır ve hakikt nilliyettir. ... Bu ka-

dar mihim bir unsur ü..erivle tehlik?li amelir-eler )rapinanlalı iıli- Fakaı sağlaın bir sanat ve edebirat
anla:-ışıı-la her şey kurtulur. Çünkü dili ne devlet, ne dil alimi yapar. Dil hılkın ve saıwtkirırulır, onlar

]4 ı950: YKY 2005:50-53
35 Sait Faik (ı945).
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,ü4p.rr"36, 'Mtüur Bgite"dc: (s, 127) "74ıeü şurk nediı? Bir keLime.., Kelimeler ıarsın ljlsüı. AsıLı,a

şamısı lizım gelen i)Lmez. O bi;.in lıtıyaımı:ılır, o (leğişir. Değiştikçe de ,-tıııır. ..." der3].

2.2. Tanpınar vc devrik tümce.
Özleştirmcnin bir yüzü Sözlüğün türkçclcştirilmesi. öteki yüzü ise devrik tüıncedir, Nurullah Atıç'ün

(1998 J957) çağdaşı ve y!ıkln arkadaşt Tanpınüır ( lql l- 1962). Ataç'ın ölümünün ıudından yızdığı yazı

da: "hiç bir zaman ak erdiremediğm delrik cümle me§olelii" diyc y'akınıyor]s. Devrik dizim üze-

rine incelemeleıime ırra vcrirken bu yakınmay] tartışmadan cdemedim. Çünkü yıuıiarı yoğun biı emek

ve ekinse] birikiın iiıünü olan Tanpınar: "ben ı,azılaruıı ı.orlukltı, ciğerimılen parç,a krıparır gibi ;-a:a,
rım"]9 dermiş. Düzyırzılarınün konuşma dışı kjlümlerindc dcvrik tümce yok. "Be| şı,l,ılr" ile "XIX. Asır

Türk Edebi\atı" giiŞtrjlümleri okununa. bu öz.el]ik açıkça görülcbilir. Acaba devrik işlemin dc bir pü1'

noktısı var mı?
Tanpınal uzun tümcelcrlc yaıdığı için konuşma-dışı mctinlcrde devrik tümceye yer açamıyor. O ki

lümler yüklemson oliuıık kalıyor, "Saaıleri A \-a ana Eü$ilüsü" içine devrik tiiınce ilc ilgili bir iki söz

sıküşhnvermişi "... Bir üçiinciisü ... (kibriü kutusundan bina mtıketindcki üç köprüyü) bir yığn övdük-

ten ıoııra , 'İ şte, diyordu, Türkçede yeni sena*sın başladığ deıirde yeni minai de İeızini yerdi. Dg:
rü cirrı]e düşnınlın Hayi İrdıl\n muvalfakiyeti ka1ısınla bakılın fle lawülürn' üirdüncü
cleştirmecinin ömesi daha parlaktı. 'Oıa göre ben, sadece deırık ciiırnleye l6yık bir biıw yapmamış,

t m, alnı urıııandt solul mirııaıi lopm§tım.' Kibrit kutularuıdan yap an maket ise, adeta piya§aya

tesir etti'{].
Bijylc ilgisiz bir sapiama, tıende yüklcmardı konumlama işlemiyle alay cdiliyor izlenimi uyıındırdı.

J957 yazısında Tıuıpınıır'ın "bir türlü akıl erdlreııedığlnı " demesi. başka türlü yorumu cngelliyor. Ataç

ile arasında "devamlr miinakaşa mevzuu" o]duğuna göre. yukıırdaki salıIlar öylesine sö],lenmiş olama/,,

Doğrusu Tarıpınar, Ataç'ın hakkını dı veriytş "Yeni diL davusııı .çentaLıa kaılır glitiiren Aıııç, bugLinkii

e cle b il-alnı:ın bii,- iik,fi kir hmıldıiıııLarınılanı] ır " 1 l .

J6 Tanprnar. l 9,19/2(n2: 20l.
31 Mijrevhcrıarin Sıfı1. (]96]:]35): I"elsefede "biilün o diiŞü celeri,lahlillülriTilrkçede karşılo}-lcak,

size ınanaı,ıla gelecek ye Çarpacak lerimlerılen ırnhruınıluk" . .,. Ne 1:are li, (Naim Bey'in) öı sağ/aıı
ıe rin araşı ırması o t)ev rin karışık Türkçesiııin bile çok t)telerine geçiı,oldu - - - - (Hasan) A lü' n in J ü l le ıe1

cüme meseleleriıııhki ısr.ırında bu Şahsi tecri.ibenin elbültle husus'i pa,,ı yardır (s,l36). "Bir kere,

doğrusunu isıersaniı bir dil neselesi ytıktur. Ttriıü lneselesi vardt. Yıhya fuıntıl ılil ıneselesiııi

hallelmiŞlir. Çaı kurulnuışıur. Gerisi miiIüedal (ofrııütı) işiülil- Şiirde ye nesirde tek ılil meseLesi yarılır,

Sokaküoki dili konuşm.lk.... dilde temi..lik , gü.el Tiikçe iŞi hayalı ken.liİilüe nühs6. Yahfa Kemal..,

bu+ünüfi Tiirkçesini buLtlu.-- I}ent rıkıılemiler dil ıapınaz.'rerim )-aPü1l. Dil ha\alın ye sanotmdür. oılu

şair ye holk|apar, Bia hir kere bu tirüni mil,-onun ağzıılıı ıt haJigıı!-la konuşalon. I)iI nıü!§?lesi

keneliliğirulen haLlolur" (M.S, l949/2ü]l: l94 l95).
38 " ... Nuru]lah ise tam aksinc bir usulle sonunda türkçeyi daraltarak konuştu, .., Şurasü yar ki, bufi

/,7ı fe bilirssd @ aramıztla ı]cyunılı nıüıakaşa
üneıauu idi.7ankrn aaman baıa bu yü:clen kırılıJığnı ılu bilirin- --, Kavgasız qinümüz olur muıdu
Nurulluh? " ('fanpfiaİ, 1957; Ataç |952)- AlaÇ'ün Kü.ı Meral 7'ıılluıığlıı (} 980: 66, 68) tlo bu tarışmaLara
lanıklık ehıekledir. " Renim klnınlo, seaiŞinıe 7bre babam Be\alLı'ya rla, Tanpınar'a dtı babııının ıazı ılilini
eleşıirdikleri iç,in tartnuşıı." Aıaç'üü1 y..ılorlıııla Tıııpınar'a ilişkin bölünıltle s& sık karşioşıLır.

39 İleten: Tanpın:ır'ın seçkin öğrcncilcrinden Ahmet Miskioğlu. Türk Dili Dergisi siüibi ve yayın

yönctmeni. Bana, Tanptnar'ln kitapliırtnln i]k baskılirnnl sağladığı için kendisine ayrüca teşekkür cdiyorum.
40 Tanpınar. 1954/6l: 361.
4l Tanpınar. 1969: 343 .
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H&san Ali Yücel'e yüdığı bir mektupta (l957) da bu duygusunu açığ a yurLlyof| " Dilinizi değiŞttd|k

ten sanrül baŞümıaa geLmeyen kalııadı. Eskiden bir temyiz ve tefik ııırdı bunu eweLö a,,-ırt eınek 1:apık,
sonra ayırtlamıık hııLine getirdik..- huldsa aradaü kal-bdülu gi|ti. .. Saminilik devik cünle, ilcrılık ..."4).

Ne vıır ki Tanpınar burada tümüyle haksız. Çünkü Türkçeniı yapısı stizdiziminde ytikleme göre iki
oynak konumlama alanı sunuyor: yük]cm-önü, },üklem ardı. Bütün titizliğine karşın Tanpınar, metnin ko
nuşma-dışı kilümlcrinde yainızca yüklemönünü kullanıyor. Devıik dizimc ycr vemiyor. Oysa (Hu-

zur'un 1. kilümü gibi) sıkıcı k)lümlcrdc bugün olağan geçişi beştebil dolayında kalıın devrik işlcme baş

vurabilirdi. Onca titiz vc yoğun yalarla bezediği şiirierini yalnızca eş-uzunlukta dizelere bağlayarak

cansıZ]aşhnyor,

Tanpınarın, yir.dığı rcman ve öykülerde devrik timce yalnızca konuşmalıırda geçiyor, Sözgelimi

"Huzur" (l9,19) içinde 379 sayfada 246 kadal devrik ömek var, Onlardan 63 kadan seslenmc (l l,ii) tü

ründen devrik konumlamadrr,
(5) 1. ... kızııı cvlcndirirkcn yapııdığı iüşap bir evdi öı. (s.15)

ii, Bugünlerde ne okuyorsun Mümlaz? (s. 85)
jii. Sonu ne olacıül öı üiı? (s. l20)
iv, Sonra bir merakır aldı öezi. (s. l49)
v. Fakat ben ne yapacağım şiııli? (s. 374)

Ömek sayılanna bakılırsa (6). Tanpınar'ı bile ctkilemiş Ataç. l943 içinde hiç devrik tiimce bulunma-
yan öyküier var. Öylesine güzel işlcnmiş olan 1946 metninde de 6 (devıik) açıklama bir yaıa, dcvik di

zim yok sayılır, Perdenin henüz açılmadığı nasıl da bclli, Tanpınarda değişim l949 ınetni ile başlıyor.
(6.)

Türlef_-l> KonL,ima sözlerind€
Açıklarna Toplam

Kitanlar { Ome Nesne Eklenti Nite|eüci
Tiiİİıleç/
tümc€cik

s€slenme
iki
öge

l9,1]:

Abdullü
Ijfendinilr

Rüyalafı. 215 s,

l6 9 2 ] ] 37

l9.16:

BcŞ Şehir,
2l7 s.

l ] ] 6 ]7

_]4 62 2 E 6] 5 37 2.16

l953:
Yaz Yağmuru,

172 s.

31 10 .1] ]0+5 20 ]:l

l 954: Saıileri
Ayarliı,na

Ensti!üsü,3? l s

6l 50 65 l4 2'7+3 88 12 2.18

Rütiin Şiirleri
(l976).

l72 s.

12 YüceI.2003:234.

1

l9,19:

Hu7,ur,

379 s.

35

l78

ll

375



Tanpınar, devrik açıklaüna içcrcn tümcc]eri "drşrrırri" olarak kurmuşa benziyor ama, bana göre on

lar önceki tiimcenin içinde bir ögeyle ilgili devrik açıklamalar (Demircaı, 2$5b). Bu işleme kimi kez
(ii) çelişkiyi önlemek için de başvuruyor43.

(1) BeŞ Şehir, 1946
*i. Son zamzinlıırda "ulema" sınıfı () üç dört büyük aileden ibarcni. Solakza-deler.

Kadız ale ter. MüJıi: aıle ler. Gözübilijkler p ibi. ( s. 35 )

*ii. Geyikli Baba'ya gelince (-) o, Buna fethini o kadıır masııllEtıran ve yeni Türk
Devletinin kuıuluşunu yeni bir dinin doğuşuna benzctcn Horasan crcnlcrinden
dir
ler dolusu hedi:-eler !ıFan çobanlar gibi. (s.83 4)

*iii. İstaıbulbu kadın için (-) serin tıerıak. şifalı sulıırın şehriydi. ?iılı 1ıabam ıclı
hiçbir :,erde cşi buluımılan bü:-ijk canıileriı. gii:cl sasLt mtie"zinlertn şehri
rılr ğı pi/ıi. (s. l08)

iv, fakat ( ) devjr gijzel,dir,, hele kendi ıııusikisiıLe. lani asıl his c,erceve.ıi ic,iııle
disiinilürse- (s. |84)

(8) Huzul, |949.
v. Birisi çcuk ağlalşı( )ıJır; ;orld ye ısrarla zılim olaııkırın ağlamısı. |s.ll)
*vi. Çok karanlık. çok siyü. sessiz bir yer isliyordı- 'liDkü annesinin fl?.Llıü

gibi bir ler..., (s.32J
*vii. Bu hayatın ortiısında \tacide adlı acaip bir mıü)uk vıırdı. HeııseJl.

herkesi ocşin7en sürükle:-en. ...kijçük bir kıdıı. (s.34)
*viii. Adile Hamımın şcfkatibu hilrayı iki scncnin ar&sından G) bulup

çlkaİn§tL@
fuıııçer ?ibi... (s.8|)

*ix. Ben ... olsaydım ... Rienzi'yi (-) tekraı yaziııdım. ğglyl]fo4131\411,_9!p]\
ttıraİıwlın !ıkılan kıhramını. (s.3 l |)

*x. Hiç öliimün iğrenç bir şey (-) olduğunu düşü ndin m.]? İireııc bir ciirüme
ve kırknı. (s.283J ...

(|9\ YazYağmuru, 1953.
*xi. Daima( )ençekici duruşlar bu|ıyor, en gü:eLint . Ve şüohesiz hiç düşiirune-

den. (s.23)
*xii, oıada ırc kadırr tıyun vaİia t) öğrenmiş , hnlla knL\u lilo|elüeki|eri bile. (s. 51)
xiii. Ne kadar çok şy vardı

ııelen i nsanlar. (s. 1 3)
*xiv. Cemil ona (-) Penephone adını veımişti,--- bir ahın m.-fl,lk ?ib| oüıül Dürıl

sabah sisleriııi ıartlığı lçin. (s. 121'1
*xv. ... (-) Geceleyin 8eç vaite kadar bek]eyen küveieri özlüyordt SeJahaı etmek

içtn değiL. Buraı,lı latııaııak için. (s.170)
(l0\ Soailıi üaılına Ensfıiiisü, 1951

*xvi. Dr. Ramizin odası alt katta idi.

bir oıla. (s- 99)
resi ba

'13 o tür diziın]erin yüklcmson vc düşümlü mü. yoksa dcvrik nıi olduğu Dcmircan. TDD Kasüm Aralük
2005 içinde taılüşüLmüş. devrik sayılmasü gerektiği sonucuna vi!rı]nlüştür.
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*xvii. .,,sanki çok uzıütan (-} geliyordı. Aıleta kilometrelerce ı]erin sis ıabakıLarını

rlelerek. (s. l54)
xviii, Büyüğünü de Topal İsmaile (-) nikihlıyacağım. Hani kıhı,edı hıızur,u ilinizrle

doıak ymek küstahlığını gösteren o mendebura, (s.206)
*xix. Bu herhaide öbürinden ( ) o|acak, wfuıtiıg!i34hry_!y!L@ğ!h!,G.285)
*xx. Ona ulaşiür insanın ( ) yapıırnıyacağr şey yoktıır. Eğer icine yerleşmiş lalnıılık

hissinden bir lüh:ıı :ehirlenme:se . (s- 329)

Dogrusu Taıpınıır'ın "bir türlü akıt ertlireınediğin .Levrik c|jmle me.ıelesl" sözü pek açıL degil, iİi
anlama gelebilir: birincisi, devrik tümcenin gereksiz yere sorun yapılması; ikincisi ise, devrik tiimcenin

yazılı ınetinlerde kullanılması. Tcmel ttimcecik i]e devfik açıklama arasına nokta koyduğuna gijre, Tan

pünar açıSındaı yüklemardı biıim yok, (9, l0. l 1 . 12) içinde yan yazılı ikinci kilümde ayn bir tiimce vıır.

Bu tümcenin yüklemi yok. beiki ılc düşmüş rıyılıyor lDemircu 2ti]5bt. Ö) leyse devrik açıklırmalar

"dışllıılİ " olarak algılanıyor. oysa (9. l0, l l, ] 2) içinde (*) ile belirlenmiş o birimlerin temel tiimcecik

ile yüklemleri onat, düşümlü dcğil. Öyle görülmesi Tüıkçedcki dizimsel oynaklıktan ileri geliyor, Tan

pınar anlaımla yakından ilgi]enmiş ıuna, düzyazılannda dizimsel değişikliİ düşünmemişg,

Burada irdelenen Tanpınar'ın devrik ttimceyi bilip bilmemesi değil, Son deroce titiz bir yazır oldu

ğuna, Ataç ile o kadar tırlıştığına göre. işlemi herkesten iyi bildiği kuşkusuz. Ne var ki, kitaplannın ko-

nuşma dışı bölümlerine göre yorumlanırsa, oralıırda devıik tiimcc kullanmıyor. o kilümlerde tiinrcclcr

genellikle uzun ve yüklemson, Sanki yüklemönü oynaklık ona yetiyor, devrik işlemin sunduğu ezgisel

oynamalara düzyazıda nasıl olup da gerck duymuyor. tuılamak zor. Tck açıilama. devrik tümcenin T.ıır-

pınar'ın biçcmine aykın düşmesi, Bürakmıyo. eski anlatım biçimini. O nedenle de "Beş Şeilr" düşında

ka]an metinler bana pek sıkıcı geldi. oyle bir metne ttim-okur olaraİ odıülanamadım

Yüizı, Ataç'ın ( 1956) sözü ile bağlanabilir: "Biz bugiin di]imke devrik tiimceyi, ülıdiğimiz ılevrik

tiimceyi getiıebildik mi? Yapınod,ık o işi, ıloha lgpamıloruL ... Ne zrnwn olneak bu? Yalan dığil. ...

Bizim yph,ğmıı biim çekine çekine devrik tiimıekr kurmama ancqk biı haırlıma işidir, geçici bir

evredir..., ".45

M ",,- Hanuli, bilaklm sözlerin anLamkırııa ıleğil ,-abancılıklarıııı, ağıs doldurmalarıın vuruluyıır.,

onları sıralamokla [şinin biıtiğini sanıyor. ,.. Kanllırlcak kendini, \iıirecek kerulini, ..., beLki cle büyük bir

,,apr olabilirdi, biz t]e o yazırılan tııkıun kalac.rğ,." (Ataç, l952/99: 38-39).
45 Ataç, (28.7.1956 /1972: 598-600).
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