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Hasan Reşit Tankut’u öğrencilik yıllarımda Türk Dil Kurumunda 
görmüştüm. Kendisinin 1960’lı yıllarda Türk Dil Kurumunda bir gö-
revi yoktu. Kurumdaki hizmetlerini daha önceki yıllarda tamamla-
mıştı. Bu görevlerinden biri 1938 yılında Lengüistik-Etimoloji Kolu 
Başkanlığı diğeri 1946 yılında Derleme Kolu Başkanlığıdır. Kendisi 
o tarihlerde Konya milletvekili görevini de yürütmektedir. H. Re-
şit Tankut, 1949 yılında Türk Dil Kurumu Genel Yazmanıdır. Genel 
Yazmanlık o tarihlerde genel sekreterlik yerine kullanılmıştır. Ata-
türk’ün sağlığında ele alınmış olan Güneş-Dil Teorisi onun başlıca 
çalışma alanı olmuş, bu konuda yayınlar ortaya koymuştur.1 

Bu yazıda onun Maraş Yolları adlı eseri üzerinde durulacaktır. İşgal-
ci Fransız ordularına karşı yapılan istiklal mücadelesinin anlatıldığı 
kitap 150 sayfadır. Eser, aynı zamanda Türkçenin öne çıkarılmasına 
hizmet etmek amacıyla da yazılmıştır. Örnek olarak kitapta geçen 
diriklilik kelimesi Batı kökenli dinamizm kelimesine karşılık olarak 
gösterilmiş, dinamizm ise ayraç içinde verilmiştir. Osmanlı Türkçe-
sinden kalanlar için de aynı uygulamayı yapmıştır. Sınav kelimesini 
kullanıyor, cümlesinde imtihan’ı ayraç içinde veriyor. İlgi çeken hu-
sus ise yerinde yapılmış bazı türetmelerin bir bölümü günümüze 
ulaşmamıştır. Örnek olarak türev benimsenmişken ürev kelimesi ilgi 
görmemiştir. Maraş halkından bahsederken Onlar en ölümsek zaman-
larda bile… örneğinde olduğu gibi öneri kelimeleri ustalıkla cümlele-
rine yerleştirmiştir. Kökü Türkçe olmayan bazı kelimelerden hüviyet-
lendirmek örneğinde olduğu gibi fiiller türetmiş ve bunları eserinde 

1 “Güneş-Dil Teorisine Göre Toponomik Tetkikler”, Türk Dili Belleten 1936; 
“Dil ve Tarih Tezleri Üzerine Gerekli Bazı İzahlar”, 29-30. sayı, 1938 (Yazının 

baş kısmında şu açıklama bulunmaktadır: “Profesör Hasan Reşit Tankut 
arkadaşımızın Türk Tarih Kurumunda Profesör Şemsettin Günaltay’la birlikte 
kaleme aldıkları etüdü aşağıya koyuyoruz.”); “Büyük Şehir ve Şehir Büyüklüğü” 
Türk Dili Belleten S 6-7, 1946.

HASAN REŞİT TANKUT, 
MARAŞ YOLLARINDA

Hamza Zülfikar

ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME



5

..Hamza Zülfikar..

EKİM 2022 TÜRK DİLİ

kullanmıştır. Günümüz sözlüklerinde hüviyetlendirmek veya kimliklendirmek 
biçiminde fiiller bulunmaz. Bir başka örnek ise kurallamak’tır. Yazı dilimizde 
zarf olarak kullanılan kuzu kuzu ikilemesindeki anlam bir ad (isim) olan kuzu-
luk sözünde de geçmektedir. Cümle şöyle: 

Savaş günlerinin sert ve çetin halkında şimdi barışçı insanların kuzuluğu vardı. 

“Taşma, coşma” anlamındaki Arapça kökenli tuğyan için yazarın verdiği karşı-
lık taşkı’dır. H. R. Tankut, eserinde tuğyanlaşmak fiilini tuğyanlaşıp taşmak (12. 
s.) biçiminde de kullanıyor. Bir başka örnek akrepleştirmek’tir (15. s.). Bilindiği 
gibi akrep Arapça kökenli bir kelimedir. Osmanlıca sözlüklerde geçen Farsça 
kökenli amed u şud kelimesini “Çarşının durmak, dinmek, bilmeyen git gelinde 
(amedüşüt) …” biçiminde git gel ile karşılamıştır. Türkçenin ses özelliklerine 
uygun hâle getirdiği amedüşüt sözünü bitişik yazmıştır.  Bugün git gel sözünü 
kullanacak olsak bitişik yazmamız gerekir. Buna benzer med u cezr terimi de 
gelgit ile karşılanmış, benimsenmiş ve bitişik yazımı kabul görmüştür. Maraş 
Yollarında adlı eserinde geçen öneri kelimelerin bazıları Türk Dil Kurumunun 
1935 yılında yayımladığı Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu’ndan alınmıştır. 
Bununla birlikte kendi önerileri de bulunmaktadır. Bunlardan fiiller, adlar, sı-
fatlar türetip onları cümlelerinde kullanıyor. Deyimler bakımından da zengin 
olan bu eserde gönlü yatmak, dermandan kalmak örneklerinde olduğu gibi ba-
zıları sözlüklerimize henüz girmemiştir.

Bu kısa tanıtmadan sonra Maraş Yollarında adlı kitabın elimizdeki nüshası-
nın uğradığı ihmale değinelim. Eski kitapların satıldığı dükkânların birinin 
rafında Maraş Yollarında adlı H. Reşit Tankut’un kitabına rastlamıştım. Böyle 
bir eserinin olduğunu bilmiyordum. Gaziantep ile ilgili bir çalışması daha var. 
Yazarı tanıdığım biri olduğu için 1944 yılında yayımlanmış bu kitabı hemen 
satın aldım. Kitap, ikinci hamur kâğıda Recep Ulusoğlu Basımevinde basılmış. 
Karton kapağı çevirdiğimde kitabını Bedri Tümcel isminde birine verilmek 
üzere imzaladığını gördüm. El yazısıyla kitabının üstünde şu yazılıydı:

“Sayın Bedri Tümcel’e saygı ile 10.VII.1944.”

Evde okumak üzere getirip masama koyduğumda kitabın sayfalarının açılma-
mış olduğunu gördüm. Anlaşılan kitabını imzalayıp verdiği şahıs okumadan 
onu elden çıkarmış ve bir şekilde kitap sahafların raflarına satılmak üzere 
konmuştu. Açık yeşil kaplı kitaba bakıp bakıp hüzünlendim, Yetmiş sekiz yıl 
sonra Maraş Yollarında adlı kitabın bu nüshasını açıp okuyorum. Bir zaman-
lar Türk Dil Kurumunun saygın üyesi Hasan Reşit Tankut’un bu kitabı, ithaf 
edilen kişi tarafından okunmadan terk edilmiş. Yaşanmış bir mücadelenin 
safhalarını içine alan böyle bir eser okumadan geçilecek nitelikte değildir. Pek 
de yabancı olmadığımız bu olayda olduğu gibi okunmadan elden çıkarılmış 
kitapların sahipleriyle birlikte unutulup gitmesi düşündürücüdür.

O yıllarda sırtı dikişsiz kitap sayfaları yandan veya üstten “kitap açacağı” adı 
verilen bir araçla özenle açılırdı. Sayfaları açıp bir birinden ayırırken yayılan 
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kâğıt kokusu insanda kitap sevgisi yaratırdı. İster istemez sayfa aralarını kok-
lardık. Bütün özene rağmen kâğıdın kalitesizliğinden sayfa kenarları gene de 
pürüzlü olurdu. Madenden, tahtadan veya fildişinden yapılmış o kitap açacak-
ları şimdi mürekkep hokkası ve diğer araçlarla birlikte çekmecelerin bir köşe-
sinde duruyor. 

Kitaba duyulan ilgisizliğin örnekleri toplumumuzda sık görülür. Kitabımı 
imzalayıp kendisine verdiğim bir meslektaşımı çalışma odasında ziyareti-
ne gitmiştim. Rafta imzalayıp kendisine verdiğim kitabım gözüme ilişti. Adı 
Doğru Yazma ve Konuşma Bilgilileri olan çalışmam hakkında yorumunu almak 
istemiştim. “Hamza Bey, valla okumaya fırsat bulamadım.” cevabını vermişti. 
Dergi yazılarımı da okumayanların çok olduğunu biliyorum. Bu durum yal-
nızca benimle ilgili değil başkalarının da buna tanık olduğunu tahmin edebi-
liyorum. İmzalı, imzasız raflardaki kitaplar tozlanıyor ve bir gün onları sahaf-
lardan biri çuvallara doldurup götürüyor.  

Dostlar, meslektaşlar kitaplarından, makalelerinden birer adet imzalayıp 
bana verdiklerinde onları okur, yeri geldiğinde kendilerine o kitapta, maka-
lede yazdıklarından söz ederim. Ayrıca imzalı kitaplar kitaplığımda ayrı bir 
yerde toplu hâlde bulunur. Elden geldiğince onlardan bazılarını Türk Dili der-
gisinde tanıtır veya o çalışmalarından yazılarımda söz ederim. 

H. R. Tankut’un Maraş Yolları adlı bu kitabına duyulan ilgisizlik beni nedense 
çok etkilemişti. Bir dönemin tarihî olaylarını gerçekçi bir biçimde anlatan ki-
tapta olaylar, yaşanarak kaleme alınmıştı. Her Kahramanmaraşlının okuması 
gereken bu kitapta Maraş halkı evini, mahallelerini yakarak düşmanı illerin-
den kovmaya çalışmış, Sütçü İmam gibi bir kahramanla birlikte işgalcilerden 
illerini kurtarmışlardır. Bu acı olay kitapta Maraş, düşmanı yakmak için kendini 
yakıyordu (32.s.) biçiminde dile getirilmiş. 

Elbistanlı merhum Hasan Reşit Tankut’un Maraş Yolları adlı 145 sayfalık ese-
ri Türkçenin yakın tarihteki durumunu yansıtması bakımından incelemeye 
değerdir. Özellikle dört sayfalık bitişik yazılmış ön sözünde dille ilgili yaptığı 
açıklamalar ilgi çekicidir. 1940’lı yıllarda yapılan Türkçeleştirme mücadelesi-
ne bu eseriyle katkıda bulunmuştur. 

Kitabının sayfaları arasında geçen Türkçe kökenli kelimeleri değerlendirme-
den önce H. R. Tankut’un (1891-1980) bir Osmanlı Devleti vatandaşı, daha 
sonra Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde çaba gösteren Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, onun ifadesiyle coşkulu (heyecanlı) bir ferdi olduğunu, mil-
letvekili görevinde bulunduğunu belirtmiş olalım. Öğrenimini Şam İdadisin-
de tamamlamış, Ankara’da Mülkiye Mektebini bitirmiş, Güneş Dil Teori’sinin 
gündemde olduğu yıllarda (1936-1940) İbrahim Necmi Dilmen ile birlikte Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde dersler ver-
miştir. Daha önce görevinin İstanbul’da Üçüncü Şube Polis Müdürü olduğunu 
biliyoruz. Bu iki şahsiyetten Necmi Dilmen Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri, 
H. R. Tankut ise Türk Dil Kurumunda sırasıyla genel sekreter ve ikinci başkan 
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olarak görev yapmıştır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümünün ilk hocaları arasında Tahsin Banguoğlu, A. Dilâçar da bulun-
maktadır. Necmettin Halil Onan bu fakültede bir başka öğretim üyesi olarak 
çalışmış ve Eski Türk Edebiyatı dersleri vermiştir. Ben, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinde öğrenciyken o, emekli olduğu hâlde henüz Fakülteden ayrılma-
mıştı. Yürürken bazen dudaklarının kıpırdadığını görürdüm. Hocalarıma sor-
duğumda “Ezberinde yüzlerce beyit var, zaman zaman onları hatırlamak için 
içinden tekrar eder.” derlerdi.

Yaptıkları hizmetlerden dolayı hatırlanması, anılması, tanıtılması beklenen 
şahsiyetler zaman zaman Türk Dil Kurumunda gündeme gelir. Onların her 
biri bilgileri ölçüsünde, iyi niyetlerle Türk diline edebiyatına hizmet etmişler-
di. Bunlardan Mehmet Ali Ağakay, Besim Atalay, Reşat Nuri Güntekin, A. Dilâ-
çar, Agâh Sırrı Levend için birer kitap yayımlanmıştır. Türk Dil Kurumunun 
önceki başkanlarından Mustafa S. Kaçalin’in Hikmet Dizdaroğlu’nun hizmet-
lerini, kişiliğini tanıtmak üzere düzenlediği konferansı örnek olarak verebili-
riz. Tahsin Banguoğlu’nu, Hasan Eren’i de Türk Dil Kurumunda birer konfe-
ransla anmıştık. 

H. R. Tankut Türk dili ile ilgili yayınlarına 1936 yılında başlamıştır. Eserle-
rinde kullandığı öneri kelimelerin sayısı epeycedir. Maraş Yolları adlı eserinde 
geçen öneri kelimelerden örnekler verelim. H. R. Tankut,  Türkçe yazmanın bir 
erge (gaye) olduğunu vurgulamıştır. Yazarın o tarihlerde kullandığı erge, Türk-
çe Sözlük’te yoktur. Bir başka örnek edinti’dir ayraç içinde itiyat yerine kullan-
dığını belirtiyor. Yazar bir de tarihî değeri olan yüküm (mesuliyet) kelimesini 
kullanmış. “… çalışkan dikkatli ve özenli olmak yükümünde (mesuliyet)’yiz.” 
Günümüzde yüküm adından (isminden) çok yükümlü sıfatı geçerlidir. Erge,  
edinti, yüküm, gönence gibi kelimeler geçtikçe yazar, onların Osmanlı Türkçe-
sindeki karşılıklarını ayraç içinde veriyor. 

“Her sosyal ve kültürel hareketin ardında bir dil hareketi de vardır.” görüşün-
de olan H. R. Tankut, “Türk Dil Kurumu bu hareketin gelişimini kurallamak-
ta (kaide) ve yürüyüşünü kollamakta çok dikkatlidir.” diye yazmış ve Maarif 
Vekâletini de bundan sorumlu saymıştır. Görüldüğü gibi o yılların yazarları, 
bir yandan Türkçe kelimelerle eserlerini yazmaya özenirken bir yandan da 
birtakım Türkçe kelime önerilerde bulunuyorlar. Bu tutum 1940’lı yıllar bo-
yunca başka yazarlarda da görülür.

H. R. Tankut’un kitabında yaptığı açıklamalardan o tarihlerde Türkçenin özü-
ne dönmesi, Türkçenin köklerinden, eklerinden kelimeler, terimler yapılması 
çalışmalarına karşı olanların bulunduğu anlaşılıyor. Kitabının “Ön Söz”ünde, 
birkaç öğrenci velisinin bir öğretmenle yazarın evine misafir geldiğini anla-
tıyor Öğrenci velilerinin öğretmene cephe almış olduğunu belirtiyor. Veliler, 

“Çocuklarımıza yardım edemiyoruz, ne onlar bizi anlıyor ne biz onları anlıyo-
ruz, bu ettiğiniz nedir, bu işi nereden ve ne için çıkardınız? Bu yaptığınız atalar 
diline hıyanet değil mi?” demişlerdir.  
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Bu yakınmaları yapanlardan biri olan öğretmenin bir başka karşılaşmada ne 
büyük hata yaptığını ifade ettiği anlatılıyor. Öğretmenin, “muadele” kelimesi-
nin karşılığı denklem örneğini vererek söylediklerinde yanıldığını anlatmaya 
çalışıyor. 

Maraş Yollarında adlı eserden çıkaracağımız bazı hususlar da var. Ay adlarıyla 
ilgili düzenleme 1944 yılında henüz yapılmadığından yazar ikinci kânun, bi-
rinci teşrin gibi eski ay adlarını kullanıyor. Teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel, 
kânunusani adları 1945 yılında 4696 Sayılı Kanun ile değişti, ekim, kasım, ara-
lık, ocak oldu.

Sözümüzün sonunda onun önerdiği Türkçe kökenli kelimelerden bazılarını 
bir tablo içinde verelim. Bunlar yazar tarafından önerilmiş veya Osmanlıcadan 
Türkçeye Cep Kılavuzu’ndan alınıp kullanılmış Türkçe kelimelerdir. Aralarında 
benimsenmiş ve günümüzün Türkçe Sözlük’ünde yer bulmuş onlar da tabloda 
gösterilmiştir: 
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Önerilmiş olanlar Benimsenmiş Türkçe 
Sözlük’e girmiş

Türkçe Sözlük’e 
girmemiş

araç (vasıta)
bayramcı (protestocu)
bekit (istihkâm)
belinli belin (haşyet)
belinlemek (mebhut olmak)
bili (şuur)
çeker (cazibe)
coşgu (heyecan) 
çılgı (cinnet)
edinti (itiyat)
erge (gaye)
güdün (iddia)
git gel (ametüşüt > amed u
     şud )
göksel 
gönence (saadet)
kurallamak
denklem (muadele)
okur (kari)
olurlug
ödev
ölümsek (ölümcül)
önem
ören (harabe)
örtme
özen
özveri (feragat)
sınav (imtihan)
sümürtüp -
     sinirtmek (hazmettirmek)
taşkı (tuğyan)
türev
ürev
yengi (galebe)
yetke (salahiyet)
yetkeli (salâhiyetli)
yüküm (mesuliyet)

araç
-
-
-
belinlemek
bili (bilgi)
çeker (ağırlık miktarı)
coşku

-
edinti

-

göksel
-

denklem
okur
olurluk
ödev
ölümsek
önem
ören
örtme
özen
özveri
sınav

-

-
türev

-
yengi

yetke (otorite)
yetkeli (otoritesi olan)
yüküm

Bayramcı
- (Sözlük’te fiili var)

belinli
-
-
-
-
çılgı

-
erge
güdün
git gel

gönence
kurallamak

--
-
-
-
-
-
-
-
-

Sümürtüp - sinirtmek

taşkı

ürev


