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Ömer Seyfettin Türk dilinde devrim yaratan insandır. Bu cümle, oku-
yuculara aşırı gelebilir. Ancak dilde sadeleşme hareketini başlatan 
Ömer Seyfettin’in 28 Ocak 1911 tarihinde Ali Canip’e yazdığı mek-
tuptaki şu cümleyi hatırlarsak yukarıdaki yargının hiç de aşırı olma-
dığı anlaşılır. Mektupta şöyle diyordu Ömer Seyfettin: “Geliniz Canib 
Bey, edebiyatta, lisanda bir ihtilal vücuda getirelim. Ah, büyük fikir! 
Sây, sebat ister…” 

Görüldüğü gibi bizzat Ömer Seyfettin, başlatacağı hareket için “ih-
tilal” sözünü kullanıyor. Öz Türkçe karşılığıyla devrim. Yapılan iş 
gerçekten de devrim yani “hızlı ve köklü bir değişim”dir. Ona göre 

“Yeni Lisan” hareketi öyle bir ihtilal meydana getirecektir ki eski dili 
kullanan yaşlılar, daha yaşarken ölümlerini göreceklerdir. 11 Nisan 
1911’de Genç Kalemler’de çıkan ilk “Yeni Lisan” yazısında Ömer Sey-
fettin çok sert ve acımasızdır. Şöyle diyor:

“Şüphesiz ihtiyarlar mevcudiyetlerini muhafaza etmek hissine mağ-
lûp olacaklar, ölümlerini tahakkuk ettirecek, henüz altında kımılda-
dıkları taze kabirlerinin üzerine bir nisyan abidesi dikecek olan bu 
teşebbüse tenezzül etmiyorlarmış gibi -hücum etmezlerse bile- düş-
man kalacaklardır.”1 (s. 207)

Genç Ömer Seyfettin; acımasız olduğu kadar, hareketin başarıya ula-
şacağından da emindir. Hareket başarıya ulaşacak ve ihtiyarların 

“henüz altında kımıldadıkları taze kabirlerinin üzerine”, onları unut-
turan bir anıt gibi dikilecektir. 

Ömer Seyfettin’den alıntıladığım şu birkaç cümle, genç nesillere alı-
şılmadık gelebilir. Lisan, sây, sebat, tahakkuk, nisyan gibi sözler bazı 

1 Sayfa numaraları, Türk Dil Kurumu Yayınları arasında çıkan Ömer Seyfettin 
– Bütün Nesirleri [(Hazırlayan: Nâzım Hikmet Polat), Ankara 2016] adlı esere 
aittir. 
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okuyucular için hiç şüphesiz eskimiş kelimelerdir. Ancak 1911 yılında bu ke-
limeler, İstanbul Türkçesinde canlı olarak yaşamaktaydı. Hareketi başlatan üç 
ismin -Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp’ın- hedefi, konuşulmakta olan 
İstanbul Türkçesini yazı dili hâline getirmekti. Aynı yazıdan alıntıladığım şu 
cümleler hedefi açıkça göstermektedir:

“Arabî ve Farisî kaideleriyle yapılan bütün terkipler terk olunacak... Fevkalâde, 
hıfzıssıhha, darb-ı mesel, sevk-i tabiî gibi klişe olmuş şeyler müstesna… Türkçe 
cem edatından başka kat’iyen ecnebi cem edatları kullanılmayacak: İhtimalât, 
mekâtib, memurîn, hastegân yazacak yerde ihtimaller, mektepler, memurlar, has-
talar yazacaksınız. Tabiî kâinat, inşaat, ahlâk, Müslüman gibi klişe hâline gel-
mişler müstesna… Diğer Arabî ve Farisî edatları da atacaksınız! Eya, ecil, ez, 
men, an, ender, bâ, berây, bî, nâ, ter, çi, çent, zihî, alâ, fî, kâin, gâh, kâr, gîn, âsâ, 
veş, ver, nâk, yâr… gibi edatlar terk olunacak; ancak tekellüme geçmiş, tama-
mıyla Türkçeleşmiş olan ama, şayet, şey, keşke, lâkin, nâşi, hemen, hem, henüz, 
bari, yani… gibileri kullanılacak.” (s. 206-207) 

Bu cümlelerdeki anahtar kelime, bence “tekellüme geçmiş” ifadesidir. Tekellüm 
yani konuşma. Üç madde hâlinde ve birçok örnekle anlatılanın özü aslında 
budur. Konuşma diline girmiş olanlar kalacak, girmemiş olanlar atılacak. İh-
timal sözünün Arapça bir ekle yapılmış çokluk biçimi olan ihtimalât atılacak 
fakat aynı ekle yapılmış olan inşaat atılmayacak çünkü inşaat konuşma diline 
girmiştir. Arap ve Fars dillerinin kurallarıyla yapılmış olan bütün tamlamalar 
atılacak ancak hıfzıssıhha, darb-ı mesel, sevk-i tabii atılmayacak çünkü onlar 
konuşma diline girmiştir. Ömer Seyfettin “klişe olmuş” derken de aynı şeyi 
kastetmektedir. Konuşma diline girmiş olan tamlamalar ve çokluk biçimleri 

“klişe hâline gelmiş” biçimlerdir. 

Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’ın daha sonraki çalışmalarında maddeler hâli-
ne getirip anlattıkları hep aynı kapıya çıkmaktadır. Herhangi bir kelime veya 
tamlama Arap ve Fars dillerinin kurallarıyla veya ekleriyle de yapılmış olsa 
eğer konuşma diline girmişse atılmayacaktır. Esas olan konuşma dilidir, ko-
nuşulan Türkçedir. Tersinden söyleyelim, “Yeni Lisan” ihtilalcilerinin hedefi; 
hayatta mevcut olmayan bir dil, o güne kadar dilde kullanılmamış kelimeler 
değildi. Onlar var olan bir dili hedef olarak almışlardı. İstanbul halkı arasında 
var olan konuşma dilini. 

Niçin İstanbul? Çünkü İstanbul 1453’ten beri devletin merkeziydi. Sadece si-
yasi merkez değil, aynı zamanda iktisadi ve kültürel merkezdi. Dolayısıyla da 
tabii bir şekilde edebî dil, İstanbul Türkçesine dayanıyordu. Şairler ve yazarlar 
ne kadar yabancı kelime kullanırlarsa kullansınlar, dilin ses ve biçim bilgisi 
İstanbul Türkçesine dayanıyordu. Türkçeyle yazılmış edebî, tarihî vb. bütün 
eserlerde İstanbul Türkçesinin ses ve biçim bilgisi esastı. Mesela kalmak, ko-
yun, kız yerine hiçbir zaman galmak, goyun, gız yazılmıyordu. İmlada olsa bile 
konuşmada damak n’si (ŋ) 18. yüzyıldan sonra asla kullanılmıyordu. Biçim 
bilgisinden de birkaç örnek verelim. Mesela şimdiki zaman için alıyor, gelecek 
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zaman için alacak biçimleri kullanılırdı. Bazı Anadolu ağızlarındaki alıyo, alı-
ya, aliy; alcak, alcek gibi biçimler kullanılmazdı. 

Yüzyıllardan beri tabii bir şekilde gelen bir İstanbul Türkçesi vardı. İstanbul 
siyasi merkez iken mesela Muğla, Yozgat, Erzincan vb. bir şehrin konuşma di-
linin yazılı eserlerde kullanılması elbette düşünülemezdi. 

Yazılı eserlerde İstanbul konuşmasının ses ve biçim bilgisi esastı ama söz dizi-
mi ve söz varlığı konusunda durum farklıydı. Birçok yazılı eserde, özellikle sa-
nat amacı güdülen eserlerde, İstanbul halkının konuşma dilinde bulunmayan 
yabancı kelimeler, tamlamalar ve gramer biçimleri kullanılmaktaydı. Ömer 
Seyfettin ve Yeni Lisan hareketi işte bunlara karşıydı. İstanbul halkının kul-
lanmadığı Arapça ve Farsça kelimeler, bu iki dilin kural ve ekleriyle kurulan 
tamlamalar ve diğer biçimler yazılı eserlerde kullanılmamalıydı. 

Aslında iş son derece basitti. İstanbul halkı kalem, kitap, mektep diyordu ama 
aklâm, kütüb, mekâtib demiyordu; kalemler, kitaplar, mektepler diyordu. Evrak, 
talebe gibi çokluk biçimlerini kullanıyordu ama onları “yapraklar, öğrenciler” 
anlamında değil, bugün bildiğimiz anlamda kullanıyordu. Mesela Tevfik Fik-
ret’in “Sis” şiirindeki gibi dûd-ı muannid, zulmet-i beyzâ, sahn-ı mezâlim, sah-
ne-i zî-şa’şaa-i hâile-pîrâ demiyordu; inatçı duman, beyaz karanlık, zulüm sah-
nesi, haile ile süslenmiş şaşaalı sahne diyordu. Muannit, zulmet vb. kelimeleri 
kullansa bile tamlamaları Türk dilinin kurallarına göre yapıyordu. “Trajedi” 
anlamına gelen haile sözünü, belki sıradan İstanbullular bilmiyordu ama kül-
türlü olanlar biliyorlardı. Şüphesiz bazı okumuş İstanbullular konuşmaların-
da da “lugat paralıyorlar”, hâile-pîrâ gibi Farsça biçimleri kullanıyorlardı. An-
cak Ömer Seyfettin’in örnek gösterdiği İstanbullular bunlar değildi. 

Ömer Seyfettin İstanbulluları Türkçe kullanımı bakımından dokuza ayırır: “1) 
ulema ve medreseliler, 2) terkipçiler, 3) münevver sınıf, 4) eskiler, 5) âlimler, 
6) şairler 7) avam ve külhanbeyleri, 8) münevver kadınlar, 9) gayr-i münevver 
kadınlar” (s. 482). 

Her sınıfı tek tek ele alan Ömer Seyfettin, gayr-i münevver kadınların dilini 
tabii İstanbul Türkçesi kabul eder. İlk altı sınıfın konuşmaları, Arapça, Farsça 
kuralların da karıştığı “terkipli ve kitabi” konuşmalardır; dolayısıyla tabii de-
ğildir. Avam ve külhanbeylerinin konuşmaları tabii olmakla birlikte basittir. 
Münevver kadınların dili de “kitabi dil”in etkisinde kalmıştır. Oysa münevver 
olmayan İstanbul kadınları, “hiçbir kitabın, hiçbir sun’iliğin tesiri altında ol-
mayarak altın gibi bir Türkçe konuşurlar… Tahsil üslubunun, kitap lisanının 
tesirinden uzak kalmış İstanbullu kadınların lehçesi tam İstanbul Türkçesidir. 
Onların konuştukları kitap dili değil hayat dilidir. Ve büyük milletimizin ‘li-
sanî deha’sı onların selikasında tebellür eder.” (s. 484) 

Yine İstanbul Türkçesiyle ilgili başka bir yazısında Ömer Seyfettin Cenap Şa-
habettin’i eleştirerek şöyle der:
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“Mesela Cenap Beyefendi’yi konuşurken bütün Türkler anlarlar. Çünkü seli-
kamızda yaşayan millî kelimeleri kullanır. Yazarken, Arapça, Acemce tahsil 
görmemiş Türkler anlamazlar. Niçin? Çünkü selikamızda, sevk-i tabiimizde 
olmayan kelimeleri ve tarzları kullanır.” (s. 384)

Cenap’tan bir örnek de verir Ömer Seyfettin:

“Geçende bir şiirini konuşulan Türkçeye tercüme ettiğimiz bu muazzez ve 
muhterem şair ‘Kuşlar ve gölgelerle dolu çiçekli bir yuva…’ demek için bakınız 
nasıl Türkçeden dışarı çıkıyor: Bir âşiyân-ı müzehher ki pür-tuyûr u zılâl.” (s. 
383-384)

Bütün bu örnekler, Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının şair ve yazarlarımıza 
hangi Türkçeyi hedef olarak gösterdiklerini açıklar. Hedef, İstanbul’da yaşa-
yan ve kitabi dille konuşmayan halktır. Bu; hayatta mevcut olan, yaşayan bir 
dildir. Şair ve yazarlar, eserlerini bu dille yazmalıdır. Gösterilen hedef, yaşayan, 
tabii bir dil olduğu için insanlar zorlanmamışlardır. Edebî yeteneği ve birikimi 
olan şairler ve yazarlar; bu dili rahatlıkla kullanarak şiirler, hikâyeler, roman-
lar yazmışlardır. Ömer Seyfettin’in kendisi de aynı dille pek çok hikâye yaz-
mıştır. Türk edebiyatında olaya dayanan hikâyenin kurucusu da sayılabilecek 
olan Ömer Seyfettin, çok üretken ve başarılı bir hikâyecidir aynı zamanda. Bu 
bakımdan hikâyeleriyle de örnek oluşturduğunu söyleyebiliriz. Gösterilen he-
def, tabii ve yaşayan bir dil olduğu için kolayca ve hızla başarı sağlanmıştır. 

Hareketin başarılı olmasında dönemin siyasi ve sosyal şartlarının da önemli 
rol oynadığını belirtmemiz gerekir. Yüzyıllarca vatan bilip üzerinde yaşadı-
ğımız Balkan toprakları elimizden çıkmış; asırlarca birlikte yaşadığımız Bul-
gar, Yunan, Slav toplulukları devlete başkaldırarak topraklarımızı elimizden 
almış; kendi milliyetlerine sarılan bu milletler karşısında Türk de kendisine 
dönmek zorunda kalmıştır. Bütün bu olaylar, Türkçülük fikrini öne çıkarmış; 
şair ve yazarlarımız millî bir edebiyat yaratmanın gereğine inanmışlardır. İşte 
tam da bu ortamda Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp onlara millî edebiyatta kul-
lanılması gereken dili göstermiştir. Yakup Kadri gibi, Halide Edip gibi, Yahya 
Kemal gibi ünlü edebiyatçıların yanında daha genç şair ve yazarlar da millî 
heyecanla millî dil ve edebiyata yönelmişlerdir. Cumhuriyet’in ilk yıllarına 
geldiğimiz zaman gazete ve kitapların dili büyük bir çoğunlukla artık İstanbul 
konuşma dilidir. 

Atatürk dönemi, dilde de yeni bir dönemin başlangıcı demektir. 1928’de Latin 
esaslı Türk alfabesi kabul edilerek büyük bir devrim yapılmış ve sıra dil işle-
rine gelmiştir. 1932’de kurdurduğu Türk Dil Kurumu ile Atatürk, bütün keli-
melerin Türkçe kökenli olmasını hedef alan özleştirme hareketini başlatmış-
tır. Halkın günlük diline girmiş olsa da bir kelime yabancı kökenli ise atılmalı, 
yerine öz Türkçesi konulmalıydı. Üç yıl kadar denediği özleştirme hareketini 
Atatürk, 1935 yılının güz aylarında bıraktı. Aynı tarihlerde ortaya atılan Gü-
neş Dil Teorisi’nin bir amacı da halkın diline girmiş yabancı kökenli kelimele-
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rin atılmasını önlemekti. Teoriye göre bütün bu kelimeler, zaten Türkçeden 
başka dillere geçmişti; dolayısıyla dilden atılmalarına da gerek yoktu. 

Güneş Dil Teorisi’nin böyle bir amacı olup olmadığı uzun zaman tartışılmıştır. 
Geoffrey Lewis; Türkçeye, Trajik Başarı: Türk Dil Reformu adıyla çevrilen The 
Turkish Language Reform – A Catastrophic Success adlı eserinde bu tartışmaları 
verir. Atatürk, 02-21 Kasım 1935 tarihlerinde Ulus gazetesinde yazdığı yazı-
larla dilden atılmak istenen rab, sabah, ehemmiyet gibi kelimelerin Güneş Dil 
Teorisi’ne göre öz Türkçe olduklarını ispat etmeye çalışmıştır. Lewis, bana da 
atıf yaparak bu imzasız yazıların Atatürk’ün kaleminden çıktığının kesinleşti-
ğini yazar (Lewis, 2004: 81). 

Günlük dile girmiş yabancı kökenli sözlerin dilden atılması görüşünden vaz-
geçen Atatürk, Türkçe terim çalışmalarını ise hayatının sonuna kadar sürdür-
müştür. Atatürk’ten sonra da öz Türkçe çalışmaları uzun süre devam etmiş 
ve özellikle 1960’larda şiddetli kalem kavgalarına konu olmuştur. 1980’den 
sonra öz Türkçecilik büyük ölçüde durmuş, kalem kavgaları da yok denecek 
kadar azalmıştır. 

Basın yayın organlarında ve yazılı eserlerde bugün kullanılan Türkçe, Ömer 
Seyfettin ve arkadaşlarının “Yeni Lisan” hareketi ile Atatürk döneminde baş-
layan özleştirme hareketinin sonunda ortaya çıkan Türkçedir yani bugün kul-
landığımız yazı dilinde, Ömer Seyfettin’in doğrudan etkisi vardır. 

Ölümünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Ömer Seyfettin hakkında birçok çalış-
ma yapılmıştır. Ülkemizde yaşanan salgın felaketine rağmen onun bu kadar 
çalışmaya konu olması sevindiricidir. Ayrıca Ömer Seyfettin’in bütün eserleri, 
hem Türk Dil Kurumu tarafından hem de birçok özel yayınevi tarafından sü-
rekli olarak basılmaktadır. 

Gerek Türk dilinin kullanımı gerek eski değerlerimizin ihmal edilmesi konu-
sunda pek çok yakınma vardır. Ancak kamuoyunda yavaş da olsa bir uyanış 
gözlenmektedir. Ömer Seyfettin’e gösterilen ilgi de bunun tanığıdır.  
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