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5 Nisan 1898’de, eski adıyla Ayıntap’ta dünyaya gelen Ömer Âsım 
Aksoy, ilköğrenimini tamamladıktan sonra, yine aynı şehirde rüşti-
yeyi bitirir (1911). İdadi tahsiline Antep’te açılan Aynü’l-maarif adlı 
özel bir okulda başlarsa da Antep Ticaret İdadisinden birincilikle 
mezun olur (1916). Bir süre Halep Posta ve Telgraf Kaleminde me-
murluk, Ticaret İdadisinde vekil olarak Türkçe öğretmenliği yapar. 
Yüksek tahsil için İstanbul’a giderse de, Fransızların Antep’i işgali 
üzerine memleketine geri döner ve fiilen Antep savunmasına katılır 
(1920-1921). İşgalin kalkmasından sonra 1925 yılına kadar Gazian-
tep Lisesi, Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi ve Amerikan Kolejinde 
öğretmenlik, halk mektebinde müdürlük, Gazisancak ve Halk Dili 
gibi mahallî gazetelerde yazarlık yapar. 1925 yılında girdiği İstanbul 
Hukuk Fakültesini 1928 yılında bitirmek suretiyle Nizip’te savcılık, 
Antep’te avukatlık ve öğretmenlik görevlerinde bulunur. Bir ara Hal-
kevleri başkanlığını yapmış, 1935-1950 yılları arasında dört dönem 
Cumhuriyet Halk Partisinden Gaziantep milletvekili seçilerek Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinde bulunmuştur. 1941 yılından itibaren 
Türk Dil Kurumunda Filoloji Kolu başkanlığını yürütür; Tanıklarıyla 
Tarama Sözlüğü, onun kol başkanlığı sırasında hazırlanır. Kurumun, 
bir ara Tarama-Derleme Kolu başkanlığı ile genel yazmanlığını da 
yapar. 1976 yılında yaşının ilerlemiş olmasından dolayı görevinden 
ayrılır. Ölümüne kadar dil çalışmalarını sürdüren Ömer Âsım Aksoy, 
30 Ekim 1993’te Ankara’da vefat eder, 2 Kasım’da Gaziantep’te topra-
ğa verilir.

1933 yılından itibaren çalışmalarını daha çok Türk dili ve folkloru 
alanlarında yoğunlaştıran Ömer Âsım Aksoy çeşitli gazete ve dergi-
lerde Türkçenin özleştirilmesi konusunda birçok yazı yazmış, Prof. 
Faruk Kadri Timurtaş gibi özleştirmeye karşı çıkanlarla da zaman 
zaman tartışmalar yapmıştır. Dil Derneği ve Edebiyatçılar Derneği 
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tarafından kendisine onur payesi verilen Ö. Âsım Aksoy’un değişik hacimde 
60’a yakın eseri vardır. Eserlerinin bazıları şu isimleri taşımaktadır:

 Gaziantep Dilinin Tetkiki (1933), Öz Türkçe Dersleri (1935), Gaziantep Ağzında 
Sentaks Araştırmaları (1936), Güneş-Dil Teorisi ve Üçüncü Dil Kurultayı (1937), 
Halkevi Konuşmaları (1938), Deyimler, Takım Sözler, Meşhur Sözler, Atalar Sözü 
(1940), Gaziantep Ağzında Atasözleri (1941), Tanıkları ile Tarama Sözlüğü (Deh-
ri Dilçin ile, 8 C, 1943-1977), Gaziantep Ağzı (4 C, 1945-1946), Söz Derleme 
Dergisi (1952-1957), Mütercim Âsım (1962), Dil Üzerinde Düşünceler, Düzeltme-
ler (1962), Atatürk ve Dil Devrimi (1963), Atasözleri ve Deyimler (1965), Gelişen 
ve Özleşen Dilimiz (1968), Özleştirme Durdurulamaz (1969), Atasözleri Sözlüğü 
(1971), Dil Gerçeği (1982).1

*

Biyografisinden öğrendiğimize göre daha ortaokul sıralarında iken dil konu-
suyla ciddi şekilde meşgul olan Ömer Âsım, henüz 21 yaşında iken klasik Türk 
şiirinde kullanılan aruz vezni ile İngilizce şiirler arasında ilişki kurulabileceği 
konusunda kaleme aldığı bir mektubu, devrin önde gelen şair ve edebiyatçı-
larından Feylesof Rıza Tevfik’e gönderir. Rıza Tevfik’in 90’lı yıllarda ailesi ta-
rafından bana emanet edilen terekesinden çıkan bu mektup benim de ilgimi 
çekmişti, ancak başka meşgalelerden dolayı bugüne kadar bir fırsat bulup da 
bu mektubu yayıma hazırlayamadım. Rıza Tevfik’in bu mektuba cevap verip 
vermediğini, verdi ise, ne söylediğini bilmiyoruz. Rıza Tevfik sadece mektu-
bun arkasına şunları yazmış: 

“Vezin hakkında pek tuhaf bir mektup. Ayıntab’da Ömer Âsım, sene 1335.”

Başlangıçta, daha ziyade Abdülhak Hâmid tesiriyle aruzla, 1898 yılında Meh-
med Emin’in (Yurdakul) Türkçe Şiirler’inin yayımlanışından sonra da hece vez-
niyle Türk şiirinin en güzel örneklerini ortaya koyan Rıza Tevfik’in vezinler 
üzerinde düşünmemesi mümkün değildir. Bu konuda kaleme aldığı yazıların-
da vezni bir araç olarak gören Rıza Tevfik, sürekli olarak, asıl hünerin herhan-
gi bir vezni tercihte değil, sanatta ve sanatkârlıkta olduğunu ifade eder.2  Rıza 
Tevfik bu tarihten yıllar sonra, 1944 yılında, bu defa Çınaraltı dergisi adına 
Orhan Seyfi Orhon’un vezinler konusunda sorduğu sorulara çeşitli örnekle bir 
hayli ayrıntılı cevaplar vermiştir.3 

1 Hakkında daha geniş bilgi için bk. “Aksoy, Ömer Âsım”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 
(TDEA), C I, İstanbul 1977, s. 96; A. Azmi Bilgin, “Aksoy, Ömer Âsım”, Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (DİA), Ek 1, İstanbul 2016, s. 64-65.

2 Bu konuda bk. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir 
Araştırma, İstanbul 2004, s. 303-315.

3 Orhan Seyfi Orhon’un sorduğu sorular ile Rıza Tevfik’in bunlara verdiği cevaplar 
tarafımızdan yayımlanmıştır: “Orhan Seyfi Orhon’dan Rıza Tevfik’e İki Mektup”, Yeni 
Türk Edebiyatı, S 15, Nisan 2017, s. 137-147.
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Ömer Âsım’ın, mektubunda ileri sürdüğü fikirlerin ve teklifin ne dereceye 
kadar isabetli olduğunu dilci meslektaşlarımıza bırakarak Mayıs 1919 tarihli 
mektubunu burada aynen yayımlıyoruz.

                                                                                      Ayıntab, 8 Mayıs 3354

Üstâd-ı yegânemiz, efendimiz,

Gerek hayatının, gerek dimâğının çocukluk devresini yeni ikmâl etmekte olan 
bir âciz; en büyük bir dimâğ karşısında idâre-i kelâm etmek cesâretini göste-
rirse, bunu heveskârlığına bağışlamak ancak şân-ı celîl-i üstâdânelerine yakı-
şır…

Maksadı arz eyleyeyim:

İngilizce manzûmelerin âhengi aded-i hecânın tevâzünü ve accent’lerin tenâ-
zuru ile temin ediliyor. Bir iki gündür fikrimi işgâl eden bir mesele var: Arûz 
vezninin İngilizceye tatbik olunması mümkün zannediyorum. Nazarî olarak 
bahsi uzatmaktansa yalnız birkaç misâl ile izâh-ı merâm edeyim:

4 21 Mayıs 1919.
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“I am going”, “Me fâ i lün” ile mevzûndur;

“to the market”, “Fe i lâ tün”e uyuyor;

“my family”, “Müf te i lün” âhengini vermektedir;

“all the nation”, “Fâ i lâ tün” veznindedir.

Öyle ki, meselâ “Bahr-i müctes”den “Me fâ i lün/Fe i lâ tün/Me fâ i lün/Fa’lün” 
veznine mutâbık olarak -mefhûmdan sarf-ı nazar-:

“Because I’m a very thankful to you, is it not so?” şeklinde bir mısra vücûda geti-
rilebilir…

Şimdi Cenab Şahâbeddin Beyefendi’nin bir mektûbundaki şu sözleri tahattur 
ediyorum: “Zanneder misin ki Fransızların elinde evzân-ı arûz olsaydı Vic-
tor Hugo veya Lamartine tevâzün-i hecâîden husûle gelen âheng-i nezzâr ile 
kanâat ederlerdi?”

*

Bendeniz İngilizceyi –tam mânâsıyla- mükemmel bilmem. Binâenaleyh pek 
basit olan malûmâtımla büyük bir hataya düşmüş olabilirim.
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Zât-ı müdekkikâneleri, bu husustaki re’y ve mütalâalarını lütfen beyân ile 
meftûn-ı irfânları olan bir genci ve bütün bir Ayıntab şebâbını taltif ve teşvik 
buyurmak isterler mi?

Efendimizi değerli iştigâlâtından alıkoyduğum için afvlarına sığınırım; yalnız 
müsâadeleriyle bir istirdât yapacağım:

Arûz vezninin -mümkünse- İngilizceye tatbiki böylece hatırımdan geçtiği 
gibi, İngilizce accent usûlünün Türkçe nazımlara tatbikini de düşünüyorum. 
Fakat bunda ne derece muvaffakıyet hâsıl olacağını tecrübe etmek, evvel-e-
mirde Türkçemizdeki accent’in tamamıyla tavazzuh eylemesine vâbeste kalı-
yor. Türkçede ise bir nevi accent’in bulunduğunu hiçbir taraftan görmeden ve 
anlamadan evvel, âciz, hissetmiş, tedkikâtımı yazmıştım. Hattâ “Kara Sevda”, 
kendisine ithaf buyrulan bizim Ayıntablı İshak Re’fet Bey’e -ki esâsen mualli-
mimdir- geçen sene buraya geldiği vakit göstermiştim.5 Bunun üzerine zât-ı 
üstâdânelerini anarak: “Hece veznini en iyi kullanan kendileri olmasının se-
bebi, herhâlde lisanımızdaki bu hassadan istifade etmeleri olacaktır.” demişti. 

Arzu buyrulursa lisanımızın accent’i hakkındaki tedkîkâtımı takdim ederim. 
Lâkin ikide bir haddimi aşarak huzûr-ı irfânlarına çıkmakla üstâdımızı bî-
huzûr edeceğimden korkuyorum. Hürmetle eteklerinizden öperim efendimiz.

                                                    Ayıntab Ticâret İdâdîsi Muallim Vekillerinden

                                                               Şevketzâde Ömer Âsım bendeleri

5 İshak Re’fet Işıtman (1891-1946). Şair, yazar, eğitimci ve siyaset adamı.


