RAGIP HUILISI ÖZDEM

1893-1943
T. T. K. üyelerinden Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Linguistik Profesörü Rag~ p Hulusi Özdem, uzun zamandanberi
midesinden muztaripti. Ümitsiz bir ameliyattan sonra hayata gözlerini kapay~~~~ onu yak~ndan tan~yanlar' teessûr içinde b~rakt~.
Zahmetli ve uzun süren bir tahsil ça~~ ndan ve ondan daha çok
süren ara~t~rmalardan sonra yeti~kin bir bilginin eserlerini tamamlayamadan üfulü cidden hazindir. Rag~ p Hulusi ile Dil Encûmeninde beraber çal~~~rken onun gayretine ve kanaatlerini büyük
enerji ile müdafaa edi~ine yak~ndan ~ahit olmu~tum.
Rag~p Hulusi Ozdem'i son senelerde en çok dil inkilab~~ ve
Türkçenin zenginle~tirilmesi konusu ilgilendiriyordu. "Dilimizin
~slak üzerine muht~ra „ adl~~eserinde bu meseleyi ilim adesesile
inceledikten sonra 15 maddelik bir teklifle do~ru yolu bulup gösterme~e çal~~~r. Çok okudu~u ve Frans~z, Macar, Osmanl~~ ekollerinden geçti~i için onun bazan tereddütlere dü~tü~ü ve muhtelif
cereyanlar~n zaif taraflar~n~~ kolayl~kla ke~fetti~i ve s~ras~~gelince
baltalad~~~~da görülür. Rag~p Hulusi özdem'i gâh " neologiz „
min ate~li taraftar~~ gâh bir " purist „ olarak kar~~m~ zda buluruz.
Eserlerinde ortaya att~~~~ ~ shlah mahiyetinde yeni ~ekillerden hiç
olmazsa bir k~sm~n~n umumi dile mal olaca~~n~~ san~r~z.
Rag~p Hultisi Özdem% k~sa hal tercilmesi e
1309 ( 1893 ) de Selanik'te do~mu~, Selimiye mektebinde ilk
tahsilini tamamlad~ktan sonra idadiye geçmi~, bir sene "Selanik
Mission Laique Francaise „ de bulunmu~, 1328-1329 ders senesinde Istanbul Hukuk Fakültesinde okuduktan sonra Edebiyat
Fakültesine geçmi~~ve 29 mart 1336 da diploma alm~~t~r. Üniversite taraf~ndan tetebbü için Fransaya gönderilen R. H. Ö. bir
sene Sorbonne'da Prof. Meillet ve Prof. Vendryes'i dinledikten
sonra Macaristan'da Tûrkolojiye daha çok önem verildi~ini görerek oraya gitmi~, 3 may~s 1926 da Prof. Wmeth'in yan~nda doktora
vermi~tir.
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Bulundu~u vazifeler ~unlard~ r Asari ~slamiye ve Milliye Tetkik Encümeni Kâtipli~i, Edebiyat Fakültesi Haf~z~~ Kütüplü~ü,
Edebiyat Fakültesi ~ nzibat Memurlu~u, Türk Lisan~~ Tarihi Müderris Muavinli~i vekili, Dil Enciimeni Azal~~~~ve Ankara Asari Atika
Müzesi Müdürlü~ü, ~ stanbul Üniversitesi Linguistik Profesörlü~ü.
R. H. Ö. hakiki manasiyle bir Polylog idi. Arapçadan Farsçadan ba~ka Frans~ zca, Almanca, ~ ngilizce, ~talyanca, Rusca, Macarca, Romence, Espererantoca'ya vak~ft~. ~spanyolca, Bulgarca, yeni
Yunanca, Fince ile de me~gul olmu~tu. Eski Yunanea ve Latinceyi likat yard~ miyle okuyabiliyordu.
Türkçeye çevirdi~i eserler:

W. Barthold'un Ortaasya Türk Tarihi hakk~nda dersler 1927„;
Thüry Jözserin Ortaasya üzerinde tetkikler. Milli Tetebbüler
say~~ 2-4 1331 ;
H. A. Gibbons'un Osmanl~~ Imparatorlu~unun kurulu~u 1928.
F. V. Hasluck'un Bekta~ilik tetkikleri 1928.
Kendi eserleri

C. H. P. Konferanslar serisinde Dil ink~ldb~m~z~n bugünkü
durumu.
Edebiyat Fakültesi Yay~ nlar~ ndan Dilimizin ~slah~~ üzerinde
muht~ra 1941.
Tarihsel bak~mdan öz tiirkçe ve yabanc~~ sözlerin fonetik ayraçlar~~ 1939.
"Yor„ ldhikas~. Doktora tezi.
Tamamlanmam~~~eserleri:

~stanbul iiirkcesinin nazar i fonetigi.
Linguistik dersleri.
Kederli ailesine ba~sa~l~~~~diler, yar~da b~ rakt~~~~ i~in arkada~lar~~ ve yeti~tirdi~i talebeleri taraf~ ndan ele al~ narak ileri götürülece~ini umar~z.
Dr. H. KO,SAY

Lev. XXXIV

Rahmetli Profesör Rag~ p Hulusi ~lzdern

Belleten: C, VIII

