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Altıncı Kurultayın özellikleri şunlardır : 

1 - Tüzüğün esaslı bir surette değiştirilmesi. 

2 - Dil davasında Dil Kurumu ile esasta birlik olmıyanlarla, 
davaya yabancı kalanların ve davaya karşı olanların da 
davet edilmesi 

3 - Bilhassa terim ve imla konuları üzerinde çalışılması . 

Tüzüğün kabul edilen yeni şekli ile yönetim ve bilim iş
leri birbirinden ayrılmıştır. 

Kurumun kol teşkilatı kaldırılarak bütün bilim işleri, 

Bilim Kurulu adı veı·i!en otuz kişilik bir heyete bırakılmıştır. 

Kurumun idaresi beş kişilik bir Yönetim Kuruluna veril
miştir. 

Bilim ve Yönetim Kurullannın birleşmesiyle Genel Mer~ 
kez Kurulu meydana gelir. Kurumun Kurultaydan sonra en 
yüksek kurulu budur. 

Fikirlerinden faydalanmak, Kurumu iç yapısı ile kendi
lerine tanıtmak için bu Kurultaya dil davasına yabancı ka
lanlarla o davaya karşı olanlar da davet edildi. Davete icabet 
edenler komisyonlarda ve genel oturumlarda söz sahibi ola
rak bizimle beraber çalıştılar, fikirlerini açıkladılar. Çok fay
da sağlamış olan bu iştiraklarından dolayı Kurum kendilerine 
müteşekkirdir. 

Terim konusu üzerinde bilhassa yüksek öğretim men
supları, imla konusu üzerinde Türkçe ve Edebiyat öğretmen
leri ve yazarlaı· Hgi ile ve dikkat ile çalıştılar. Gayretleri ve 
bilgileri bize bütün çetinlikleri tanıtmış olduğu gibi çözüm 
noktalarını ve tutulacak yolu da aydınlattı. 

Kurum bu kıymetli yardırnlara daima muhtaçtır; ken
dilerine teşekküı· eder ve devamlı yardımlarını bekler. 

- TÜRK DİL KURUMU -



TÜRK DIL KURUMU 

ALTINCI KURULTAYI. 

BİRİNCİ BİRLEŞİM 

19. Aralık 1949 Pazartesi 

İçindekiler 

Sahife 

ı - Yoklama, tstiklaJ Marşı, açılış . . . . . . . . . . . . . . 3 

2 - Milli Eğitim Bakaıunın açış söylevi . . . . . . . . . . 3 

3 - Başkanlık Divanı seçimJeri ... . . : . . . . . . . . . . . . 10 

4 - Kurultan Başkanının söylevi . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

5 - Atatürk için saygı duruşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

6 - Genel Y azmanm raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

7 - Başka söylevler ve tebliğler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

8 - Komisyon seçimJeri 48 

9 - Dil devrimi üzerinde konuşmalar . . . . . . . . . . . . 51 



BIRİNCi BİRLEŞtM 

19 Aralık 1949 Pazartesi 

Birinci Oturum 

Açılış Saati: 10,00 

Hasan Reşit Tankul (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu 
Genel Yazmanı) - Kurultayın Sayın Üyeleri! Önce yoklama ya
pılacaktır. İzin verirseniz yoklamayı arkadaşımız Necmeddin Sahir 
S ılan (Tunceli Milletvekili) yapsın (Muvafık sesleri). 

I - Yoklama, İstiklal Marşı, açılış. 

(Yoklama yapıldı ve İstikiiii Marşı ayakta dinlenildi). 
Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil kurumu 

Genel Yaznıaru) -Şimdi Kmum Başkanı Milli Eğitim Bakanı Tah
sin Banguoğlu açış söylevini verecektir. 

2 - Milli Eğitim Bakanının açış söylevi 

Dr. Tahsin BanguoğJu (Bingöl Milletvekili, Milli Eğitim Ba
kanı) - Türk Dil Kurumunun Altıncı Kurultayını açıyorum. 

Sayın Cumhur Başkanını, Türk Dil Kurumunun değerli Üye
leri , Aziz Davetlilerimiz! 

Türk Dil Kurumu , bugün, kuruluşundan bu yana Altıncı Bü
yük toplantısını, Kurultayını yapıyor. 

Bu Kurum Atatürk'ün mübarek eli ile 1932 yılında kuruldu
ğu günden bu yana yaptığı toplantılarla dil meselelerinin geniş 
ölçüde konuşulmasına ve incelenmesine imkan vermektedir. Onun 
için Türk Dil Kurultayları, bir milli toplantı, bir milli hadise ola
gelmiştir. Her defasında Türk dilinin gerek umumi meseleleri, ge
rekse o gün için ortaya çıkmış meseleleri, Türk Dil Kurultayların
da müzakere edilegelmiştir, .au defıı da böyle olacaktır, 
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Atatürk, başına geçtiği, mukadderatını eline aldığı milletin 
ana davalarında daima sarih direktifler vermiş bir kahramandır. 
N~sıl ki, Kurtuluş Mücadelesinde: "Ordular hedefiniz Akdeniz'dir, 
ileri!" kumandasını vermişse, Türk Cemiyetini yeniden kurarken, 
bu cemiyeti modern bir cemiyet haline getirmek için lazımgelen 
radikal tedbirleri alırken de, böyle sarih direktifler vermiştir. Me
deniyet sahasında yüzyıldan beri mevcut münakaşaları or~dan 
kaldırrruş ve "Hedefiniz garp medeniyetidir, ileri!" demiştir . 

Hukukta, muaşerette ve teşkilatta da milleli kayıtsız şartsız 

garp medeniyeti istikametine sevketmiştir. 

Bu ~ibi milli kültüre taaiiQk den davalarda da sarih direktif
ler vermiş, istikametler göstermiştir: «Bütün bir Türk Tarihi ile 
kendine yeter ve garp medeniyetinin bütün ihtiyaçlarını ifade ede
cek tam bir Türk Dili !"· Bu mevzularda uğraşmağa sıra -geldiği za
man Atatürk bu davaları destekliyecek kurumlar meydana getir
miştir: Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi. .. Dil Kuru
munun teşekkülünden bu yana onyedi yıl içinde Kurum, elinden 
geldiği kadar bu davayı ileri götürrneğe ça lışmış ve bu davanın ön
cüsü olmağa , destekleyicisi olmağa gayret sarf etmiştir. 

Arkadaşlar, dil davasını mütalaa ederken, yahut herhangi bir 
dil meselesi üzerinde münakaşa ederken, sarih ve isabetli fikir
lere varmanın çarelerinden biri bu davayı tarihi bir zaviyeden gör
mektir. Aksi takdirde çok teferrü atlı olan, sübjektif olan dil me
selelerine doğru bir yoldan girmemiz mümkün olamaz. Dil davası 
üzerinde ciddiyetle durmamız, dil meselelerinde gelişmekte olan 
istikametleri gözönüne almamız ve o istikametlerde şaşmıyacak 
bir noktai nazara doğru, bir hal çaresine doğru yürümemiz an
cak böyle tarihi bir görüşe sahip olmakla mümkün olur. Aksi tak
dirde yanlış düşünce ve kararlara gideriz. 

Bizim yazı dili davamız diğer milli kültür davalarımız gibi , 
diğer medeniyet davalarımız gibi, yüz yıldan beri mütalaa mev
zuudur, münakaşa mevzuudur. Yüz yıldan beri üzerinde çalışılan, 

uğraşılan bir mevzudur~ Çünkü biz bir millet olarak imparator· 
luktan bir milli dil tevarüs etmedik. Tevari.is ettiğimiz şey, bir sı· 
nıf dilidir. Bu, anahtarı ancak malıdut kimselerin elinde olan bir 
ifade vasıtasıdır. Garp medeniyetine teveccüh ettiğimiz zamandan

beri bu alet, bizim yazı dili ihtiyacımızı karşılıyamaz olmuştur. Bu 
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memlekette ilk gazete çıkaranların ve halka, daha geniş ölçüde 
halka, efkarı umumiyeye, ilk hitabetmek istiyenlerin davası bu 
olmuştur: Halkın anlıyacağı bir dille yazı yazmak ... 

Bu dava geçirdiğimiz yüzyıl boyunca muhtelif safhalar geçirdi. 

Fakat ka ti safha l arın a Meşrutiyetten bu yana, yani 1908 1n
kılabınclan sonra girdi. Edebiyatımız gibi resmi dilimiz de, ilim 
dilimiz ele, l!J08 İnkıl abına gelinciye kadar henüz bir sınıf dili ol
maktan kurtulamamıştı. Bunun adı!ia biz Osmanlıca diyoruz. Ha
kikat şudur ki, bu dil grameri ayrı, lCıgati ayri, üslCıbu ayrı ve ya
ş ıyan Türk diliyle alakas ı pek az bir dildir. 

1908 İnkılabından sonra Türkçüler, Ziya Gökalp ve etrafında 
toplanan genç ler, yaş ıya n dil üzerine bir yeni yazı dili kurma ka
rarını verdiler ve bu i şe girişrnek cesaretini gösterdiler. 

Dil i nkılabımızın birinci ve çok ehemnıiyetll bir safhası budur. 
Şüphesiz konuııulan ve yaş ıyan di lle yaz ı dili ayni şey değildir. Hiç
bir memlekette ayn ı şey değildir. Fakat bir yazı dilinin milli ol
ması ve onun ha lk tarafından anlaşılması demek, o yazı dilinin 
ha lk elilinelen neşet etmiş olması demektir. Halbuki elimizdeki Os
man lıca, halkın dilinden neşet etmiş bir dil değildi. lşte ilk Türk
çü ler bu cesareti gösterdiler. Parolaları şu oldu : "Konuştuğu n gi
bi yaz!". Bu parola bütün yabancı dil gramer hususiyetlerini, ter
ki plcrini, cemi kaidelerini , hepsini hertaraf etti. Konuşma dilinin 
IO.gatin i eski yazı dili lügati yerine koydu. Bugünkü yazı dilimiz 
işte bu temel üzerine kurulmuş yeni bir yazı dilidir. 

Dil tarihçileri "Yeni Türkçe" gibi ayrı bir isim vereceklerdir. 
Yeni Türkçe Meşrutiyetten başlar . Yeni Türkçe, Türkçülerin yaşı
yan dilden bir yazı dili çıkarmak hususundaki kararları ve çalış
maları sayesinde meydana gelmiştir . 

Dil İnkılabımızın ikinci safhası ; Atatürk'ün desteklediği Cum
huriyet devri sa fhasıdır . Bu değişikliğin manasını anlamak için bir 
parça, ilk TürkçUlerin dilde yaptığı değişikliğin mahiyeti üzerin
de durmak lazımgelir. 

Ziya Gökalp ve onun arkadaşla rı "konuştuğun gibi yaz!" pa
rolasiyle, yazı yazan münevvere, memura, devlet dilini kullanan
lara, ilim adamlarına konuşurken kullandıkları vakabilleri yazıya 
geçirmek, yazıda kullanmak yolunu açmışlardı. Fakat bu voka
büleı·in ma'hiyeti ne idi? 
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Bu vokabüler o devirele küçük bir münevver zümrenin malı 
olan ve eski yazı dilinin şiddetli tesiri altında bulunan bir voka
bülerdi. Konuşulan dil demek, geniş ölçüde halkın konuştuğu dil 
demek değildi. Bu, o devir münevverlerinin ara larında konuştuk

ları bir dildi. Bu işte oldukça dar bir vokabülere ve yabancı keli
melel'le fazlaca mahmul bulunan bir vokabülere sahipti. Meşruti
yet Türkçülerinin direktiflerinde bu bakımdan sarahat yoktu. Bu 
memlekette okuyup yazar gençler çoğaldıkça, okuyup yazma halk
lıla ştıkça, halk okuyup yazınağı öğrendikçe kendi vokabülerini 
kullanabilecek miydi? Bunun sarih ifadesi yoktu. Yalnız şu ifade 
vardı : Yeni Türkçe, İ stanbul lehçesi, İstanbul Türkçesi, İstanbul 
münevverlerinin konuştuğu dildir. Şive bakımından, fonetik ba
kımından bu istanbul türkçesi bir şey ifade ediyordu. Yeni yazı 
dilinin esası olmaya müstait olan bir konuşma dili idi. Ancak vo
kabüler bakımından kifayetsizdi ve fazlaca yabancı kelimelerle 
mahmul idi. Bu vokabüler yeni Türkı:e için uygun ve kafi mi idi ? 

İkinci dava ilim dili da vası idi. ilim dili birtakım husust ke

limelerden teşekkü l eden bir dildir. Bu yeni dilimizde terimleri
miz nasıl olacaktı ? Bu davay ı da Türkçüler halledememişlerdi. 

Tanzimattan bu yana garp ilim hayatiyle temas eden münev

verlerimiz, ilim aclamlarımız eskiden beri mekteplerde okutulmak
ta olan Arap dili üzerine bir terim sistemi kurmuşlardı. 

Türkçüleı'in meydana getirdiği inkılap bu terim sistemine do· 
kunamamıştır. Dokunmak cesaretini gösterememiştir. Hatta on
larda yer yer şu ifadeyi buluruz: "Arapça mekteplerimizde klasik 
dil olarak devam edecektir. Fransızlar icin Latince nasıl bir kla
sik dil ise bizim için de Arapça öyle bir klasik dil olacaktır" . 

İşte Cumhuriyet devri bu iki noktadan Türk dilinin tekamül 
imkanları üzerinde durmuştur. Birisi yazı dilinin vokabüleri da
vası, ikincisi de terimler meselesi. Şu kanaale varıldı : "Küçük bir 
zümrenin konuşma dili olan bu vokabüler halk dili istikametin
de genişliyecektir. Çünkü Cumhw-iyet maarifi, meseleyi bir sınıf 
maarifi olarak , bir zümre maarifi olarak ele almamış, millet maa
rifi olarak mütalaa etmiştir. Bütün vatandaşlar okuma yazma ni
metinden istifade edecekler ve bütün vatandaşların çocukları ara
sından istidatlar çılqıcak, devlet işlerine, cemiyet işleriPe kı.ırı~cı· 

caklcırdJr, 
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O halde irfan sahası genişlediği nisbette o sahalara gelen mü
nevverlerin de daha geniş bir vokabüler getirmeleri tabi1dir. İşte 
o vokabüler bizim yazı dilimizin malı olacaktır. Bu kararı Cum
huriyet devrinde Atatürk'ün işaretinden aldık: Halk dilinin bü
tün servetleri yazı dilinin malı olacaktır. İkinci karar şudur: Türk 
dili kendi bünyesinden terimler yaratacaktır. 

Birinci dava ilerlemiş ve günümüze kadar ilerlemekte bulun
muştur. Münevverlerimiz "Tecrübe etmek" diyorlardı. Fakat "de
nemek" kelimesi halk dilinde dipdiri yaşamakta idi. "Denemek", 
elbette "tecrübe etmek" le rekabet edecek ve bir gün "tecı·übe et
mek" kelimesinin başını yiyecekti. Ni tekim öyle olmuştur. Münev
verler "Tebarüz ettirmek" derlerdi. Halbuki diğer tarafta halk di
linde "belirtmek" kelimesi yaşamakta idi. Bu " belirtmek" kelimesi 
de "tebarüz ettirmek" kelimesini dilden atnuştır. "Temin etmek" 
kelimesi münevverlerin dilinde kullanılan bir kelime idi. Fakat 
"sağlamak" kelimesi halk dilinde yaşamakta idi. Halk dilinin"sağ
lamak" kelimesi, eski münevverlerin konuşma dilinin "temin et
mek" kelimesini dilden atmıştır . Bu kelimeler bu şekilde halk di
linden yazı diline girmiştir ve girmektedir. Binlereesi de girmek
tedir. Bu vokabüler milltleşmesinin, sadeleşmesinin önüne geçmek 
de hiç kimsenin karı değildir. Çünkü halk arasında yaşıyan Türk 
milletinin ana dilidir. O dilin kelimeleri o milletin, tenevvür eden 
eviadiyle beraber yazı diline geçmekte ve yerleşmektedir. 

Bu yıl ilkokullarımızdan 133 bin mezun ald,ık. Yakın yıllarda 

her sene 300 bin okur yazar çıkacaktır ve çok yakın bir gelecekte 
bütün Türk milleti okur yazar olacaktır. Bu okur yazar milletin 
çocukları ana dili kelimelerini yazıya geçireceklerdir. Bunları milli 
yazı dili yavaş yavaş içine alacak ve .sindirecektiı·. Cumhuriyet 
devrinin inkılap safhalarından biri bu olmuştur: Yazı dilinin halk
lılaşması. Bu, Türkçüler devrinin ııYaşıyan dilıı ölçüsünü çok geç
miş, çok daha ileri varmış bulunmaktadır. 

İkinci dava, terimler davası da Cumhuriyet devrinde ele aJ.ı
nabilmiştir. Arzettiğim gibi Türkçüler Türkçeden bir terim yap
mak işine de girişememişlerdi. 

Terim, yüksek malümunuz olduğu üzere, bir sistem işidir; ke
lime işi değildir. Terim, yarısı şundan, yaı·ısı bundan, karışık bir 
şey olamaz. Terim ya bir yaşıyan dil grameri ve vokabüleri üze
rine veyahut klasik bir dil grameri ve vokabüleri üzerine yapılır. 
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Aralarında sistem münasebeti olmıyan tel'imler tutunamazlar ve 
öyle bir terim ailesi olmaz. O halele verilecek bir kararla, ya Arapça 
terimiere bağlı kalacaktık ve memleketimizele Arapça okutacaktık; 
yahut da "biz Türkçe terim yapacağız" diyecektik. 

Atatürk bu ikinci yolu ihtiyar etmiştir. Türkçe terim siste
mini kabul etmiştir. O istikamette de harekete geçilmiştir. Çünkü 
Arapça terimler sistemi üzerinde kalmamıza imkan yoktu. Şu iti
barta imkan yoktu ki umumi gidişimiz başka bir istikamete tevec
cüh etmişti. Eski sistem üzerinde israr etmek, Arapça terimleri 
idame etmek demekti. O klasik dili mekteplerde o!ft.ıtmağa devam 
etmek demekti. Kültürümüzü o eski medeniyete bağlı kılmak de
mekti. 

Cumhuriyet bu kararı çok erkenden verdi. Mekteplerden Arap
ça tedrisatı kaldırdı. Ara9ça tcdrisa t olmadıkça da Arapça terimie
rin devamına imkan yokttı. " Zaviyetan-ı mütebadiletan-ı dahile
tan" gibi bir terimi çözmek için epeyce Arapç? bilmek l azımdır. 

Arapça terimleri muhafaza ettiğimiz takdirde bir yandan yazı 
dilimiz türkçeleşecek, sadeleşecek; fakat buna mukabil ilim dili
miz tamamen Arap diline bağlı kalacaktı. O zaman vaziyet şöyle 
olacaktı: Bakkal defterinde karaciğer, karaciğer olarak yazılacak; 
fakat fizyoloji kitabıncia kebet olacaktı. Böyle yazmak da· zaruri ve 
bu sistemin icabı olacaktı. Yine bakkal defterinde tuz, tuz olacak, 
kimya kitabında milh. Kimyada da tuz yazmak demek bütün terim 
sistemini değiştirmek ve Türkçeye çevirmek demektir. 

Bu bakımdan terinı sisteminin değiştirilmesi bir zaruret halini 
almıştır. Arapça terim üzeı·inde ısrar etmek Türkçe terinı yapma
mak demektir. 

Şu cihete işaret etmek isterim ki; terimleri Türkçe yapmak 
kararını aldıktan sonra teriın sisteminde az çok her şeyin Türkçe 
olmasına çalışmak bir zarurettit·. Bilhassa kaidelel'in Türkçe ol
ması ve mi.imkün olduğu kadaı: vokabi.i lerin Türkçe köklerden gel
mesi lazımdır. Bunun yaşıyan Türkçe veya tasavvur edilen bir 
klasik Türkçe üzerinden yapılması ayrıca bir mevzu teşkil eder. 
Ama bizim zaruri olarak gittiğimiz yol, yaşıyan .Türkçe üzerine bir 
terim sistemi kurmak olmuştur. Bunu yaparken icabettikçe tarihi 
Türkçeye, icabettikçe halk diline müracaat etmek zarureti de vardır. 

İşte Cumhuriyet devrinde bu böyle yapılmıştır. Türk Dil Ku-
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rumu bu istikamette, bu esaslar dahilinde çalışmış ve Türkçe bir 
terim sistemi meydana gelmiştir . Bu terim sisteminin kendi için
deki hatalar ve sakatlıklar ayrı bir mevzudur. Bir terim sistemi 
kabul edildikten sonra bu sisteme uymıyan cihetler, onun içinde 
yapılmış hatalı teşkiller, yanlış kelimeler yine bu sistem içinde 
düzeltilecektir. 

Bu yoldaki çalışmalar mahsulünü vermiş ve bunlar mektep
lerde de okutulmuştur. Buradaki hatalar, yanlışlıklar ayni sistem 
içerisinde düzeltilecek ve Türk terim sistemi tekemmül edecektir. 
Bundan hiç şüphe edilemez. 

Hülasaten arzetmek isterim ki, Türk dili inkılap safhalarının 
en ehemmiyetlisi, bilhassa Atatürk devrinde başarılan safhası ol
muştur. İki büyük hedefe doğru yol alınmıştır: Birisi dilin halklı
laşması , ikincisi dilin terimleşmesi... Buna dil tarihçilerimiz kati 
bir safha adını vereceklerdir. 

Ama bu saha üzerinde yapılacak daha çok işler olduğunu biz 
de kabul ediyoruz. Mesela bu terim sistemi incelenecek; elekten, 
süzgeçten geçirilecektir. Bu suretle kati ve tam milli bir terim sis
temi haline gelecektir. 

Bu defa Türk Dil Kurultay'ında konuşmak üzere yüksek hu
zurunuza arzedilen mevzular şunlar olacaktır.: 

Birincisi imla meselesi: 

Latin harflerinin kabulünden sonra tatbikatta meydana gel
miş bazı imla güçlükleri mevcuttur. Bu güçlükler üzerinde durul
maktadır. Gerek ihtisas adamlarımız, gerek yazıcılarımız, gerek 
münevverlerimiz bunun üzerinde durmaktadırlar. Kururnca da bun
lar üzerinde tetkikler yapılmış, meseleler ortaya konulmuştur. Bu 
işin yüksek heyetinizce bir defa mütalaa edilmesi ve bazı direk
tiflere varılması pratik bakımdan bizim için büyük kolaylıklar . 
sağlıyacaktır. Gerek tedrisat için gerek matbuat için şuna da işa
ret etmek isterim ki bizim imla meselelerimiz ağır meseleler de
ğildir. İnkişaf halinde, tekamül halinde olan bütün dillerde bu 
ölçüde imla meseleleri mevcuttur. Onları esaslara bağlıyarak im
Himız daha mazbut bir şekle getirilebilir. Şunu da hatırlatmamız 
lazımdır ki Türk dilinin Arap harfleriyle hiçbir zaman bir imlası 
mevcut olmamıştır . Eski Arap harfleriyle öğı:enmeğe çalıştığımız 
imiaya nazaran bugün imlamız çok daha mazbut ve mükemmeldir. 
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Eski yazı ile Türkçenin ya lnız yabancı kelimeler için, Fars ve Arap 
kelimeleri için, imlası vardı. 600 sene bir imlamız olmadı. Bugün 
ise latin harfleriyle bir imlamız vardır. Bu imla meselelerinin yük
sek heyetinizce gözden geçirilmesi ve bize direktifler verilmesi çok 
faydalı olacaktır. 

Meseleler çok mühim olmamakla beraber yorucudur. Öğretmen 
lerimiz birçok noktalarda mütereddit kalmaktadır. 

Yüksek heyetinize getirdiğimiz ikinci mesele, terimler mese
lesidir. Türkçe terimierin nasıl teşekkül ettiğini bir parça tarihi 
bir zaviyeden huzurunuzda belirtrneğe çalıştım. Bu terim sistemi 
yaşıyan Türkçe ve Türk grameri kaideleri üzerine yapılmıştır. 

Ama hataları, noksanları vardır. Bunlar arasında itirazı mucip 
olan, beğenilmiyen, sevilmiyen kelimeler vardır. Bunların bir 
ilim süzgecinden geçmesi l azımdır. Yüksek heyetiniz bu noktada 
Kuruma ve dolayısiyle onun çalışmalarından faydalanan Milli Eği
tim Bakanlığına yeni ilhamlar vermiş olacaktır. 

Üçüncü meselemiz Kurumun teşkilatı meselesidir. 

Kurumun yeniden teşkilatianınağa mecbur olduğu kanaatin
deyiz. Bu yeni teşki lat projesine göre Kurumun beş kişilik bir ida
re heyeti ile 25 kişilik bir ilim heyeti bulunacaktır. Bütün ilmi 
meseleler bu ilim heyetinde konuşulacak , oradan geçtikten sonra 
efkarı umumiyeye arzedilecektir. Bu suretle işlerimizin daha isa
betli olması imkanını bulacağımız ümidindeyiz:. 

Son söz olarak şunu belirtmek isterim ki; bu kurumu Ata
türk meydana getirmiştir ve ona sarih direktifler vermiştir. Ku
rum onyedi seneden beri bu istikamette çalıştı. Az veya çok iş ba
şardı. Kusurları ve hataları da oldu. Fakat Dil Kurumu bundan 
böyle yalnız o ideal yolunda, ileri Türkçe, müstakil Türkçe ve 
zengin Türkçe yolunda çalışacaktır. 

3 - Başkanlık Divanı Seçimleri 

Tahsin Banguoğlu (Bingöl Milletvekili , Milli Eğitim Bakanı) 
- Şimdi bir Başkanlık Divanı seçmemiz lazımgeliyor. Teklif edilen 
adayları oylarımza arzedeceğim. Başkanlık için Hüseyin Cahit 
Yalçın (İstanbul Milletvekili) teklif edilmektedir. Kabul edenler ... 
etmiyenler ... kabul edilmiştir (alkışlar). 
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Nurullah Ataç (Öğretmen , Yazar) - Bize niçin teklif edildi
ğini söyleyin. !\'için kabul etmediğimizi söyliyelim. Hüseyin Cahit 
Yalçın hiç bir zaman Türk dili davasına katılmamıştır (alkışlar) . 

Ben Şükrü Saraçoğlu'nu teklif ediyorum. 

Tahsin Banguoğlu (Bingöl M illetvekili, Milli Eğitim Bakanı) 
- Kürsüye huyrun (henüz söz açılmadı sesleri). Efendim, arka
daşımız adaya itiraz etti ve Şükrü Saracoğlu'nu teklif etti (oya ko
nuldu ses leri). Bizim için ıkisi ele aynı derecede muhterem zatlar
dır. Yalnız ilk adayı oyunuza a rzettim, kabul buyurdunuz. Bunu 
ıttılaınıza arzederim. Bir arkadaşımızın da teklifi var. 

A. Muhtar Kumral (Öğretmen) - Kurultay Başkanlığı ve 
Asuaşkanlıklan için yapılan teklifleri tabii görmekliğimiz lazımdır. 
Bu teklifierin burada kendimiz tarafından yapılmasına imkan ve
rilmesini istiyorum. Türk gençliği , bütün Türk inkılabı davalannı, 
artık yaşını tamamlıyarak, ele a lmıştır ve almaktadır. Bu balum
dan dil clavasıııda, biz Türk gençleri , fiili olarak, işbaşma geçmek 
istiyoruz ve geçeceğiz ( a lkışlar). 

Tahsin Banguoğlu (Bingöl Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı) 

- Adayınızı söyleyiniz. 

A. Muhtar Kumral (Öğretmen) - Enver Naci Gökşen (Şükrü 
S<ılinı. Şükrü Saracoğlu sesleri) . 

Tahsin Banguoğlu (Bingöl Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı) 
- Efendim. Hüseyin Cnhit Yalçın'ı önceden oya arzettim; kabul 
edildi (belli olmadı sesleri) . Bir arkadaşımız Şükrü Salim, bir ar
kadaşımız da Enver Naci adında bir arkadaşımızın Başkanlığa se
çilmesini teklif ettiler. 

Tekrar oya konulmasını kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmemiştir. 

Kurultay Başkanlığına Hüseyin Cahit Yalçın (İstanbul Mil-' 
letvekili) seçi lmiştir. 

Şimdi Kurultay Asbaşkanları seçimine geçiyoruz. Asbaşkanlık
lar için Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Birand ile 
Ankara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Enver Ziya Karai teklif 
edilmektedir. Başka aday teklif e<lı:c!"k)er varsa lutfen isimlerini 
!söy lesinler, 
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Hikmet Birand (Ankara Üniversitesi Rektörü) - Benim ye
rime İstanbul Üniversitesi Rektörünü teklif ediyorum. 

Sait Sadi Danişmendgazioğlu (Fizikçi) - Efendim, yakın za
mana kadar Kurumun kütüğünde başkanlığa seçilen Hüseyin Cahit 
Yalçın'ın adı yoktu. Başkanlığa seçilebi lmesi için Kurumda fiilen 
kayıtlı olması lazımdır. Binaenaleyh seçim tamamiyle husus! ola
rak yapılmıştır. Bizim bildiğimiz önce aday tesbit edilir, sonra se
çime arzedilir. Buna da Kurultayda hak sahibi olan kimseler oy 
verir. 

Hasan Reşit Tankut (M araş Milletvekili, Türk Dil Kurumu 
Genel Yazmanı) - Efendim, Kuruma üye olabilmek için Kuruma 
müracaat etmek lazımdır. Bu istek Genel Merkez Kurulunca tas
dik edildikten sonra üye olunabilir ve Kurultayım1zda oy sahibi 
olunur. Tüzüğümüz böyledir. Bay Hüseyin Cahit Yalçın'ın duru
mu da bu şekildedir ve Kurumumuz üyesidirler. 

Hikmet Dizdaroğlu (Öğretmen) - Asbaşkanlıklar için Orhan 
Şaik Gökyay'ı teklif ediyorum. 

Bir üye - Falih Rıfkı Atay'ı teklif ediyorum. 

Tahsin Banguoğlu (Bingöl Milletvekili , Milli Eğitim Bakanı) 
Asbaşkanlıklar için bazı arkadaşlar aday gösterilmiştir. Bun

ları , aday gösterme sırasiyle oylarımza arzedeceğim. 

Prof. Hikmet Birand'ı Asbaşkanlık için oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir . 

Prof. Enver Ziya Karal'ı Asbaşkanlık için oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir . 

Asbaşkanlıklara A:nkara Üniversitesi Rektörü Prof. Hikmet 
Birand ve Ankara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Enver Ziya Ka
ral seçilmişlerdir. 

Bir davetli üye - Usule dair bir maruzatta bulunacağım. Biz 
kongreye davetli üye olarak geldik. Oy hakkımız varmıdır? Yok
mudur? Bunu öğrenmek istiyoruz. 

Tahsin Banguoğlu (Bingöl Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı) 
Tüzüğümüze göre Kurumun asli üyeleri ile Kurultay üyeleri 

oy vermek hakkını haizdirler. Davetli üyeler Kurultayda şö~ }ıak
kını halzd!rler, fakat oya iştirak edemezler. 
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Yazınanlıklar için ecmeddin Sahir Sılan (Tunceli Mil-
letvekili), Muhsin Adil Bina! (Konya Milletvekili), Fuat Baymur 
(Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden ) ve Vehbi Cem Aşkun 
(Öğretmen) aday gösterilmektedir. Başka aday var mı? (yok ses
leri). O halde yazmanlıklara bu dört arkadaşın seçilmesini kabul 
eden ler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Bu suretle Kurultay Başkanlık Divanı teşekkül etmiştir. Sayın 
Başkanın ve Yazmanın kürsüye leşrifini rica ediyorum. 

Bir üye - Tüzüğün maddesi oy verme hakkını haiz olanları 
tasrih etmiştir. Ben burada bu çokluğu görmüyorum. 

4 - Kurultay Başkanının Söylevi 

(Hüseyin Cahit Yalçın alkışlar arasında Başkanlık yerine 
geldi). 

Hüseyin Cahit Yalçın (İstanbul Milletvekili) -Hakkımda gös

terdiğiniz itimattan dolayı teşekkür ederim. 

On yedi yıl önce kurulmuş olan Türk Dil Kurumu çalışma
l arına devam ederek Türkçenin genişlemesi ve zenginleşmesi uğ
nında semereler almaktadır. Bugün gözlerimizi arkaya çevirdiği
miz zaman , onyedi yıl zarfında epeyce işler başarılmış ve bu yolda 
tecrübeler elde edilmiş olduğunu görürüz. Bu tecrübeler üzerinde 
durularak verdiğimiz neticeler hakkında bir fikir edinmek ve ileride 
çal ışacağımız yollarda bu tecrübelerin ışığiyle aydınlanmak ve bu
na göre daha verimli neticeler almak için çalışmak, bizim için en 
verimli ve şerefli bir vazife teşkil edecektir. 

Bu, yalnız bir partinin veya bir zümrenin davası değildir. Bir 
!isan meselesi olması itibariyle bütün bir milletin malıdır. Ve bü
tün bir milletin vazife ve salahiyeti dahilindedir. Onun için ko
nuşmalanmızda daha ziyade ilmi bakımdan mütalaa yürütürken 
yalnız bütün milletin malı olan !isan davası üzerinde toplanarak 
çalışmak bizi mesaimizde başanya götürecek bir netice teşkil ede
cektir. Lisan hiç kimsenin malı değil, hepimizin malıdır. 

Bu bakımdan bu ıneselelerde, görüşmelerimizde hissiyattan 

ziyade aklın, vukufun ve hissi s~limin hfıkim olmaşı çok faydalı 

netjce)er almaınıza saik olur, 
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Bu küçük noktayı işaret etmekliğimin sebebi, toplantılarımız
da, kürsüde işitilecek sözlerin, aklın ve zevki selimin mahsulü ol
masını temenni etmektir. 

Şimdi, gündemde Kurum Genel Yazmanının raporunun okun
ması vardır. Müsaade ederseniz bu rapor okunacaktır. 

5 - Atatürk için Saygı Duruşu 

Hakkı Tarık Us (Giresun Eski Milletvekili) - Efendim, ızın 
verirseniz usul mahiyetinde bir iki cümle arzedeceğim. Raporun 
okunmasına geçmeden önce Kurumun Büyük Kurucusu ATA
TÜRK'ün adına üç dakikalık bir saygı duruşu teklif ediyorum (bra
vo sesleri, alkışlar). 

(Atatürk'ün aziz hatırası için üç dakikalık saygı duruşu ya
pıldı) . 

6 - Genel Yazmanın Raporu 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu 
Genel Yazmanı) - Yüce Koruyucu Başkan ve Cumhur Başkanı , 
Altıncı Kurultayın Sayın Üyeleri ve Davetlileri! 

1945 de toplanmış olan Beşinci Kurultayla bugün içinde bu
lunduğumuz Altıncı Kurultay arasındaki dört yıl, dil devriminin 
en çok dikkat çeken bir merhalesini teşkil etti. Bu dört yıl, dilden 
ve dil hareketlerinden en çok bahsedilen bir devirdir. Bu devirde 
birbirine zıt fikirler ve düşünceler yazı, söz ve göster·i bolluğu ile 
meydana serildi. 

İşte bu yolla işe karışanların bazıları kanaatlerini tamamİyle 
ilim alanında ve samimilikle ifade ettiler. Bunlardan büyük ölçü
de faydalandık, gösterdikleri hareket noktaları bizim için dikkat 
durakları oldu. Kurum, bunlara borçludur. 

Bazıları dil devrimine itiyatlarının esiri olarak dokundular. 
Bunlar, en ufak ölçüde de olsa yeniliklerin yapacağı sarsıntıya da
yanamıyan mizaçlardır. Yeniliğe inanırlar ve bunun daha çok yeni 
nesillerin hayrı için yapıldığını da bilirler; fakat fedakarlığa kat
lanamazlar. Bunların iyi niyetlileri ilk sarsıntıyı geçirdikten sonra 
devrime uyarl<ır, 13\1 dört yıl içinde bu kategoriden bir çoklarını 
tanıdık. 
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Yine bir devir içinde bazıları çıktı ki bunların şuuraltı ale
minde her türlü devrime karşı durmayı idare eden düğümler var
dır. Bunlar mülahazasız ve insafsız hareket ettiler. Çoğunun ken
dilerine özgü bir mantığı vardı ve iddiaları sade duygu üzerine 
kurulmuştu . 

Yine bu devirele bazı tenkitçiler gördük ki bunlar ilmin dı
şında ve başka alanlarda maksat güttüler. Bunlara aynı polemik 
yolları ile cevap vermek hatalı olurdu. Çünkü o zaman işi gücü 
bırakıp kendimizi söz kavgasına vermemiz U\zımgelirdi. 

Bu dört yıl içindeki bu çeşitli çarpışmalardan süzüle süzi.ile 
saf ve temiz bir kanaat belirmiştir: O da Türk Dil devriminin ge
rekli olduğudur! 

Ti,irk Dil devriminin gerekli olduğunu ispata kalkışmak gü
nün boş yere bir çabası olur. Zaten bu dört yıl içinde bunu kökün
den reddeden ve gereksizliğini ispat eden bir fikir adamı çıkmadı. 

Belirgin anlaşmazlık , yol ve yöntem üzerinedir. Bazı fikir 
adamları dile müdahalenin caiz olmadığını ileri sürerek dili kendi 
haline bırakmak gerektiğini iddia ederler. Onlara göre, dil canlı 
bir gövdedir, doğar, yaşar, ölür. Binaenaleyh müdahaleye taham
mülü yoktur. 

Dilcilik aleminin üzerinde çok durduğu bir mesele, on doku
zuncu yüzyıl sonlarında şu şekilde halledilmişti: Dil canlı bir or
ganizmdir, fakat nebat ve hayvan gibi insan dışında ve başına buy
ruk değildir. O, ancak fertlere bağlı olarak cemiyetin içinde yaşar. 
Şu halde dil daima sosyal nizama tabi ve cemiyetin hizmetinde bir 
varlıktır. Cemiyet gövdesindeki değişiklikler her şeyden evvel dil 
üzerinde işler. 

Cemiyetimizin dokusunu değiştirmiş olan devrim bir çeyrek 
asırdan beri Türk iç yapısında, Türk sosyal nizarnında ve Türk 
dünya görüşünde esaslı değişiklikler yaptığı için dil haznesinin 
köşelerinden mühim bir kısmı tamamen boşalmıştı. Evvelce Os-· 
manlı dilini beslemiş bulunan Arap ve Fars kaynakları kapanmış 
bulunuyordu. Bununla beraber kapılarımızı kendisine ardına ka
dar açtığımız Batı kültürü seller gibi taşıp gidenin yerini daha çok 
hacimli olarak doldurmağa başlamıştı. Gidenin yerini Türkçe ile 
doldurmak, gelene Türk hüviyeti verebilmek zarureti karşısında 
kalan dilciler, ilk iş olarak öz dile baş vurdular. Bin yıldan fazla 
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yabancı etkisi altında kalmış olan bu Türkçeyi, işlekliğini ve ürek
liğini yitirmiş bulunca hanıle yapmak zorunda kaldılar. Çünkü gi
den bir daha dönemiyecek, gelen evvelkinden daha kuvvetli ola
rak yerleşecekti. Bunun için bu hamle azimli bir hareket halinde 
gelişti. Ve zaruretler ona milll bir hüviyet kazandırdı. Eğitim ve 
öğretimi milll olan bir memlekette devletin dile karışması kadar 
tabii ne olabilir? 

Dil vicdanı bu ihtiyacı böylece belirttiği zaman onun hizme
tine koşanlar; Türkçeyi çerçevelemek, kaynaklarını arayıp bul
mak, unutulmuş kurallarını işler hale getirmek, köklerini ve ek
lerini meydana çıkarmak, bunlardan donup kalmış olanlarını ye
niden canlandırmak ödevleriyle karşılaştılar. Sıra bu dağınık ça
lışmaları toplamağa ve düzenlerneğe gelmişti. Bu ihtiyaç şiddetle 
duyuluyordu. 

Türk Dil Kurumu, işte bu ihtiyacın mahsulüdür. Bu ihtiyaç 
daha 1932 de başlamış olan hareketleri Türk Dil Kurumu gövdesi 
içinde birleştirerek bugünkü varlığı Leşk ilatlandırdı. Türk Dil Ku
rumunun yol ve yöntemini, kurultayları düzenler. Bu sefer de 
yüce heyetiniz önümüzdeki dört yılın çalışma programını çizip ve
recektir. 

Bu dört yılda Türk Dil devrimi ve Türk Dil Kurumu geniş öl
çüde bir tenkit konusu olduğundan önümüzdeki dönem çalşmala
rını planlarken fikirlerinden faydalanmak maksadiyle çağırdığımiz 
seçkin fikir adamlarımız arasında muarızlarımızın da bulunmasını 
düşiindük ve kendilerinden davetimizi kabul etmelerini de rica 
ettik. Bunlar komisyonlarda ve genel olurumlarda söz sahibidirler. 
Çağrımızı kabul edip gelenlere Dil Kurumu adına teşekkürler ede
rim. 

Kurultay çalışmalarımızı kolaylaştıracağını ümit ettiğimiz için 
Türk Dil Kurumunun başka memleketlerdeki benzerlerinden ve 
onların çalışma şekilleri ile başarı derecelerinden de balısetrneğe 
izninizi dilerim. Bu işle bizden evvel uğraşmış olan memleketlerin 
hemen hepsinde dil davası aşağı yukarı aynen bizim davamız gibi 
baş gösterdi. Oralarda da bizim gibi önce dağınık ve teker teker 
çalışıldı. Sonra dernekler halinde toplandılar, kelime yapma yol
ları aradılar. Ortaya attıkları yenilikler bidayette şiddetli mukave
met gördü. Mukavemet azaldıktan sonra da ortaya atılan bu keli
melerin bir çoğu dil zevkinin hükmü ile ortadan kalktı. Fakat bir 
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çoğu Kamu diline girdi ve yerleşti. Ne gariptir ki bu yerleşenterin 
bir çoğu dilin öz kurultarına aykın idiler. Bu şekildeki yenicilik de 
dile bir müdahalediı· . Fakat asıl müdahaleyi, mesela Luther 16 ncı 
yüzyılda Alman dilinde, Aasen ın uncu yüzyılda Norveç dilinde 
yapmışlardı. Bunlar yalnız kelime diriltmek veya yeniden yap
makla kalmadılar. Dilin çeşitli lehçelerini hamur gibi yoğurarak 
tamarniylc yapma bir dil çıkardılar, Bu dil Almanca'nın ve Nor
veççe'nin ortalama bir dili oldu ve tutundu. Luther "Benim için 
özel bir Almanca yoktur. Hem yukarı hem aşağı Alman halkının 
beni anlıyabilmesi için genel bir Alınanca kullanıyorum" demişti. 

Luther'in devrindeki dil durumu, devrimizin Türkçeciliğinde 
yoktur. Bu misali dile müdahale kabil olup olmadığını belirtmek 
üzere vcnlim. Bizim müdahalemiz sade kaynaklardan kelime çı

karmak, ek bulmak, kökleri bu ekieric işiemek ve nihayet ilmin 
ve fennin isterlerini karşılayabilerek dil haznesini meydana getir
mekten ibarettir. Bu iıste bütün dikkatimiz Türkçe kaynaklardan 
faydalanınak, dil bünyesini incitmemek ve dil zevkini tatmin et
mek içindir. Başka memleketlerde olduğu gibi bizde de her yapı
lan yenilik doğrunun kendisi olmıyabilir. isabetlinin ve isabetsi
zin çarpı~ınası ne kadar tabii ise süzüli.ip durulduktan sonra iste
nenin meydana çıkması o kadar tabildir. Bugünkü Almanca'nın 
mükenırriel bir dil olduğunda herkes söı: birliğindedir .. Bilhassa 
fel::;efe dili olarak Almanca'nın şöhreti inkar edilemez. Büyük Al
ınan filozofu Leibnitz kendi devrinde Alınanca'nın felsefe dili ol
madığını görerek Almanca için şu sözleri söylemişti : "Ruh hare
ketleri , faziletler ve reziletler, ahlak ve idare sanatına ait birçok 
\'asıflf!r gibi görülmiyen, duyuımıyan "e ancak düşünce ile kav
ranabilen şeyleri aniatma bakımından dilimizde bir yetersizlik 
vardır". Çünkü o devirde Almanca'da «şuur, müdrike, mana, dik
katıı gibi kelimeler bile yoktu. Bunun içindir ki ana eserini Fran
sız dili ile yazmıştı. . Bir asır sonraki Alman felsefecilel'i, Alman
ca'nın köklerini ve eklerini işliyerek Alman asıllı bir felsefe ter
minolojisi yaptılar. Bu işleme sırasında beğenilmedikleri için ken
diliğinden düşenierin sayısı çok olmak tabildir. Bugünkü haşmetli 
Alman felsefe dili işte bu müdahalelerin nıeyvesidir. 

Leibnitz'in devrinde Latinceden faydalanan bir Alman ilim 
dili vardı. Leibnitz, bu Latince terim!erden pek ala faydalanarak 
eserini kendi dili ile kaleme alabilirdi. Neden böyle yapmadı? Çün
kü büyük filozof aynı zamanda şuna da kanidi: Bir dil topluluğu 
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içinde anlamlar ancak o topluluğa özgü dil kalıpları içinde dolgun 
ve doygun olurlar. 

Türk Dil devrimine kadar bizde de Türkçe, Leibnitz devr i
nin Alınaneası gibi idi. Yani Türkçeele "ruh hareketleri, faziletler, 
reziletler, ahlak ve idare sanatına ait birçok vasıflar gibi görül
miyen, duyuımıyan ve ancak düşünce ile kavranabilen şeyleri an
latma bakımından bir yetersizlik" vardı. Mücadele bunun için açıl
dı. Yüce katınıza sunulmuş olan "Türk Dilinde Gelişme ve Sade
leşıne Safhaları" adlı eser, bizde bu anlayışın nasıl doğup gelişti
ğini , nasıl dönüp durak ladığını ve yeniden canianelığını adım adım 
izlemektedir. 

Onsekiz yıl içinde alman yol, başka milletierin dil devrimine 
bakarak hiç de az değildir. Bizde de, on laı·cla olduğu gibi, tutunarak 
dil hazinesine girip yerleşmiş olanlar, henüz bocalıyanlar, beğe

nilmedikleri için hüküm giymiş olanlar. daha eleneme ve tasarı 

halinde bulunanlar vardır. Her dil devriminde olduğu gibi kelime 
hayatı bizde de bu devirleri geçirecektir. Macar dil devriminin 
yaptığı yüzbin yeni kelimenin ancak on bini yani yüzde onu tu
tunabilmiştir. Çünkü atılan her tohum tutmaz. Hepimizin şu nok
tayı daima göz önünde tutması, işi etrafı ile anlamak, sonucu daha 
aydın ve ışıklı görmek, müşküllere göğüs germek bakımından 
önemlidir. Dil işleri tıpkı kimya laboratuvarlarında ve döküroev
lerinde olduğu gibi madenin muayyen formüller içinde dağıtılıp 
karıştırılması ve sonra süzülerek kalıplanması i şidir. Fakat dil 
işlerinin ötekilerden farkı, dilin insan hizmetine girdiği andan 
başlıyarak insan hayatının şartlarına, insan zevklerine ve ruhi ha
letlerine tabi olmasıdır. Çünkü dil bir canlılıktır. Canlılık kazanan 
kelimeler öyle bir hava yarıitır ki o havanın içinde bulunanlar 
farkında olmadan onun çekerine kapılırlar. 

Bakınız bu cerayanın en çok muarızlan bile farkında olmıya
rak ne kadar yeni kelime kullanmışlardır. Son haftaların İstanbul 
gazeteleri sütunlarında muarızlarımızın kaleminden çıkınakla mut
lu kelimelerden örnekler veriyorum : uYazışma, yasaklanma, eği
timli. okul kitapları, öğretim müdahaleciliği, yüksek öğretim, be
lirti, amaç, eşit, kurallar, öğretmen, öğrenci, kutsal, görevlendir
mek, durum, ilgi, ruh bilim, konu, savunma, özcülük, demeç, sağ

duyu, bölge, üye, veri, dayanak, karşılıklı girişme, aydınlar çev

resi, bilgin, yükümlülük, kavram, dil dalları, karmaşık, önem, kay-
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naşmış ve arınmış, duyular, özleştirme alanına aktarmak, belirt
mek,. 

Bu kelimelerin ve terimierin çoğu: yeni olarak kullanılmaya 
başlanmıştır . Eğer dil devrimi olmasa idi, bu yazarlar bu kelime
leri ne arıyacakla r ne de canlandıracak l ardı. Onları bu yola yö
nelten kuvvet sağduyularından ziyade yeni dil cereyanınm yarat
tığı hava ve kendilerini içine a lan devrim kuvvetidir. 

Böylece tutunmwı, yazı ve öğretim diline girmiş olan yeni ke
limeler ve terimler, her şeye rağmen karşılıklı anlaşmıya girmiş 

ve tutunmuş olanlard ır. Buna karşı tutunamıyarak ölecek olanla
rın yekCınu azımsanınaz. Bunları zorla tutundurmağa gayret et
mek boş yere çabalamak olursa da bunları hemen hükümlemek ve 
süpürüp atmak doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. Bunlara bir za
man ve a lışma payı ayrılması, okuy ucuların iyi niyetle karşılaması, 
yazarların çekinmeden hattfı usanmadan denemeler yapması ya
şama ~ns larını daha iyi tayin etmiş olur. Bütün bu gayretiere rağ
men dil vicdanı hakikaten reddederse hükümlerini zaten kendilik
lerinden giymiş olurlar. 

Geçen Kurultayın yapılmasın ı arzu ettiği işlere gelince, bun
lardan yapılıp bitenler, yapılmakta olanlar, gerçekleşmesi için ha
zırlık yapılanlar sırası ile şunlardır: 

ı - Yazı dili ile konuşma rlili arasındaki ayrılığı daha hisse
dilmez hale getirmek. Bu konu üzerindeki kararlarımızı şöylece 
hülasa edebilirim : Yazı dilini halka doğru götürecek araçlar; ba
sın, radyo ve ajanstır. Hakikatte çoğu birer kazanç kurulu olan ba
sının ancak idealcilerinden yardım beklenebilir. Bunun içindir ki 
işe haber kaynağı olan ajansın dilini Türkçeleştirmekle başlamak 
doğru olur. Çünkü ajans yayınları basın sütunianna yazı olarak 
geçtiği gibi bir taraftan da radyo vasıtasiyle ses olarak bütün hal-

ka duyurulur. 

Günlük hayatın içinde bulunan kurullarla da ilgilenmek ge-

re k tir. ·• lo A ı 

Gazetelerimizin kendiliklerinden bu amaca doğru yürüdükleri 
hissediliyor. Ülkümüzü destekliyen bazı mecmualar da çıkınağa 
başladı. Ajans bu maksad ı gitgide benimsemektedir. Ara sıra ak
samakla beraber bize olan yardımı sevindiricidir. Kendilerine te

şekkür ederiz. 



-20-

Günlük hayatın içinde bulunan kurullardan Belediyenin yö
netmelikleri üzerinde çalıştık. Ankara Valiliği ile İ çişleri Bakan
lığı bu konu üzerinde bize yardım etti. Henüz kesin bir sonuç ala
mamış olmakla beraber kesilen yolun sevindirici olduğunu arze
debilirim. 

2 - Devlet ve bilim dillerinin Türkçeleştirilmesi işine devam 
etmek. 

Devlet dilinin basma akseden yazı, ilan ve bildirileri dört y ıl 

öncesine bakarak büyük ölçüde bizden yana olmağa başlamıştır. 
Bu alanda ordumuzun metotlu ve şaşmaz gayreti övgi!ıye değer. 

Huzurunuıda ordumuza teşekkürü bir borç bilirim. 

Bu alanda en zor iş teknikçilerindir. Onlar ınenılek~timize 
yeni girmekte olan teknik yenilikleri henüz Türkçeleştirmemiş ol
dukları için bunları oldukları gibi kullanma yoluna gidiyorlar. 
Yepyeni bir alet olan bir çeşit uçağa nasıl ıctcpkili uçak» ve bize yeni 
girmiş bir asker sınıfı olan «ordnansıı a, «ordu-donatım» denilebili
yorsa onlar da bu yeni aletiere ve kavrarn lara kendi aralarmda 
Türkçe karşılıklar bulabilirlerdi. Bu yolda gayretli olduklarından 
emin olmakla beraber daha gayretli olmalarını temenni ederim. 
Kurum bütün araçları ve örgütleri ilc kendilerine yardımcıdır. 

Bilim dilinin Türkçeleştirilme derecesi, yetkili profesörlerin 
ve doçentlerin çıkardığı yeni eserlerde belirgin olarak görülmek
tedir. Bu gayret yalnız terimler alanında değil, ifadede de kendini 
göstermektedir. Türk Dil Kurumu bu yolda müracaatlara hizme
tini vermekte ve kendilerine yeni araçlar bulup sunmaktadır . 

3 - Çıkarılan Sözlüğün daha geniş ve mükemmelini yapmak. 

Beşinci Kurultayın bu emri üzerine Kurum şu kararı al~ıştır : 

"Yirmi beş bin kelimeyi toplamış olan bugünkü Türkçe Söz
lük, büyük bir boşluğu doldurmakla beraber, her bakımdan ye
terli sayılamaz. Bunun için. 

A) Yazı diline girmemiş fakat halk ağzında canlı olarak ya
şıyan ve Türk Milli dehasının mahsulü olan kelimeleri -Söz Der

leme Dergisi gibi- kaynaklardan toplıyaı·ak tariflerini yapmak, 

B) Bize kapalı kalmış başka medeniyetler malı anlamları bu
lup derliyerek Türkçe sözlerle karşılamak, bunlara yeni kabul edi

lecek terimleri kataı·ak sözlüğü büyültmek. 
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Bu işe bu dört yıl içinde önem verilmiş, Sözlüğe katılmak üze
re yukarda arzettiğim yollarla beş bin kadar kelime ve anlam top
lanmıştır. Türkçe Sözlüklerde şimdiye kadar karşiıanmamış kav
vam inceliklerini ve yeniliklerini karşılıyabilmek için, başlıca 
Fransızca sözlük lere baş vurulmuştur. Bu çalışma bize ayru za
manda F'ransızcadan Türkçeye bir sözlük yapmak fırsatıru verdi. 
Sunduğumuz üı,: formalık fasikül bu çalışmalardan bir örnektir. 

Böylece Türkçe Sözlüğün yeni basımı kelime bakımından ne 
kadar zenginlenecekse Türkçe de takribilikten kurtularak anlam 
inceliklerini ifade edebilir bir gelişmeye girmiş bulunacaktır. Söz
Ilik alanmdaki çalışma larımız bize "Mecazlar Sözlüğü" adını ver
diğimiz bir eser daha kazandırdı. Size sunulan bu eser dilimizde 
türlü fikir terin mecaz yoliyle nasıl ifade edildiğini gösteren ilk 
sözlüktür. 

4 - Türkiye Türkçesinin geniş bir filoloji ve eliyelekler söz
lliğüne gerekli tararnalara ve derlernelere devam etmek. 

Filoloji kolumuz bu dört yıl içinde taradığı kitaplardan "Ta
nıklariyle Taruma Sözlüğü" nün ikinci cildinin kırk formalık K-Z 
harflerini kapsıyan ikinci kısmını basıma hazır bir hale getirmiş 
ve hu eserin üçüncü cildi için de elli eserden süzme fişler hazır
lamıştır. 

Diyalektoloji alanında Kurumun kuruluşundan beri üzerinde 
çalıştığı Söz Derleme Dergisinin L-Z harflerini ihtiva eden üçün
cü cildi b.ıstırılmıştır. Böylece bu büyük eserin esas kısmı tamam
lanmış bulunuyor. Her üç cildin eksiklerini tamamlıyacak olan 
(25000) fişte~ işlenecek olan ulama kısmı da basılmaktadır. Bu 
eser, Anadolu ve Rumeli kelime hazinesini koynunda toplamıştır. 
On yedi yıllık bir gayret mahsulü olan bu eser, bilgi ftlemimize 
olduğu kadar dünya Türkologlarına da geniş çalışma imkftnı sağ
lamış bulunuyor. Bu başarıdaki şeref hissesinin büyük bir kısmı 
Türk öğretim ailesinin ve halkevlerinindir. Esası onlar hazırladı-· 
lar. Kendilerine Türk Dil Kurumu hem teşekkür hem minnettar
lık arzeder. 

Basılmış olan bu üç ciltten SÖzlük kolumuz, yeni sözlüğe kat
mak üzere seçip çıkardığı 1300 kelimeyi, billm, sanat, zanaat 
ve genel kavram bakımından sınıflandırmıştır. Böylece kavramın 
ve eşyanın karşılıklarını kolayca bulmak imkAnını hazırlıyan me. 
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tot uygulanmış bulunuyor. Bu usulde çalışmalarımız devam etti
rilecektir. 

Bu dört, yıl içinde yine diyalektoloji alanındaki çalışmaların 
meyvesi olarak «Gaziantep Ağzı u adlı eserin üçüncü cildi bastırıldı. 
Erzurum ve Afyonkarahisar Ağızları hakkında yetkili kimselerin 
hazırladığı eserler incelenmektedir. 

Sesleri diske almak yoliyle ince diyalektoloji çalışmalarına 

imkan bulamadık. 

5 - Türkiye içi ve dışı bütün Türk diyeleklerine özgü büyük 
bir eliyelekler sözlüğü yapmak. 

Bu ergi için Radloff, Kırgız, Yakut Sözlüklerinin tercümesine 
devam edilmiştir. Çuvaş Sözlüğünlin çevri lmesine karar verdik. 
Radloff Türkçeye çevrilmiş olclu~ndan bu eserin yeni transkrip
siyon sistemimize uygulanması kalmıştır. Kırgız SözlüğünUn ikinci 
cildi bastırıldı. Tercümesine yeni başladığımız Çuvaş SözlüğünUn 

yarısından fazlası basılmıştır . Basılmakta olan Yakut Sözltiğünü 
ikinci cildin 90 ıncı formasma kadar çıkarabildik. Bu şekilde ya
pılacak çevirmeler ilerisi için Türk diyelekleri sözlüğünUn gereç
lerini yapacaktır. 

6 - Türkçenin ana grameri, tarihi grameri ve karşılaştırmalı 
eliyelekler grameı·i üzerinde çalışmak. 

Bu maddede ilk işin karşılaştırmalı gramer oldu~na kanaat 
getirerek "Garp Türkçesine sırası ile en yakın gruplardan başla
mak şartiyle Çuvaş, Mogol hatta Fin-Uğur grubuna kadar geniş
lemek, fakat bunun dışına çıkmamak" kayeliyle karşılaştırılmalı 
bir gramere başlattık . Bugün size sunulan "Mukayeseli Türk Leh
çeleri Grameri - Birinci Kitap", bu gayretin mahsulüdür. 

7 - Ekler ve Kelime Yapma Yolları üzerinde araştırmalarla 
dilde ifade kudretini artıracak imkanları bulup işlernek 

Bu maksatla hazırlanmış olan "Türkçede Kelime Yapma Yol
ları" bastırılmıştır. 

8 - Terim işindeki hızı gevşetmeden çalışmak ve bir Türkçe 
Terimler Sözlüğü meydana getirmek. 

Bu yoldaki çalışmalarımız sevindirici sonuçlar verdi. 

Bu dört yıl içinde bilgi dünyaımza 
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a) Teknik terimlerden "Makine ögeleri, elektro-teknik, içten 
yanmalı motorlar, bastıraklar, temel tekniği, dayanım, tek
nik bilim, gereç" terimlerini, 

Diğer bilgi terimlerinden: 
Q) Bitki biliffi, 
c) Diril bilim, 
d) Tarım, 

e) Türe terimlerini sunduk. Bu terimler üniversitelerin de 
ortaklaşa çalışması ve onaması ile kesinleşmiştir. 

f) Edebiyat ve söz sanatı terimleri 
g) Dil bilim terimleri 

Bu iki terim, izahlan da yapılmış birer sözlük halindedirler. 
Bugün için yetkililerin mütalaası alınmak üzere birer anket ko
nusu olarak bastırıldı. 

Yetkili uzmanların hazu·ladığı müzik terimleri ile bazı süel 
terimierin ineelenmeleri bitmiştir. Coğrafya terimleri de aynı du
rumdadır. Şimdi elimizde, üzerinde çalışmakta olduğumuz 13411 
terim fişi vardır. 

Terim işlerimiz üniversitelerin ve bilim kurullarının ilgisi ve 
yardımı ile sevindirici bir gelişim gösteriyor. Son zamanlarda bir 
az gevşer gibi görünen bu ilginin devam edeceğinden eminiz. 

9 - Türk dilinin etimoloji sözlüğü için çalışmak. 

Bu konu, dil bilimin bütün koliariyle ilgili ve onların verim
lerine bağlı olduğundan bu sözlüğü, bu yardımcı çalışmaların so
nuna almaıı:a mecbur olduk. 

10 - Türkçenin en eski ça~lara kadar bütün dil anıtlarının 
tıpkıbasımlarını, çevriyazılarını, çevirmelerini ve taramalarını yap
mak, Orhun, Uygur ve Çağatay gibi eski Türk diyelekleri üzerin
de çalışmak. 

Bu konuda, tıpkıbasımları geçen Kurultaycia katımza sunul
muş olan "Kutadgu-Bilig" in metnin! nüshaları ile karşılaştırarak 
yeni Türk harflerine çevirttik. Bu eser bastırılmıştır. Şimdi bu
nun tercümesi, gramer bakımından incelenmesi ve sözlüğü üzerin
deyiz. 

Yine bu takımdan olan Aybet-ül-Hqkayık'a başlatılmıştır. Bu 
eserin tıpkıbasımı çıkmak, çevriyazısı basıma verilmek üzeredir. 
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Uygur metinlerinden üç hikaye seçilerek bugünkü di le çevir
mesiyle, birlikte bastırılmıştır. 

Çağatayca'dan Senk-lah'ın tıpkımasımı çıkarıldı. Abuşka Söz
lüğü hasıma hazırlanmıştır. Kıpçak Türkçesinden Molla Salih'in 
ccEş-Şüı·ur-üz-Zehebiyyen adlı yazma eseri, bugunkü Türkçeye çev
rilmiş ve işlenerek bastırılmıştır .'Bu eserleri de size sunuyoruz. 

Onaltıncı Yüzyılda Anadolu'da ilk gramer olarak yazılmış olan 
Bergamalı Kadri Efendinin Müyessiret-ül-Ulum'u, çevriyazısı, iş

lenmesi ve tıpk ımasımı ile bastırılmıştır. 

Bu eserlerle bu yolda oldukça önemli bir yol almış . bulunuyoruz . 

ll - Türk Dilinin bugün yaşıyan diller üzerindeki etkilerini 
ve bu dilleı·e kazandırdığı kelime ve kavramları belirtici inceleme 
ve yayınlar yapmak. 

Bu konu üzerinde hazırlanmış olan uArapçanın Türk diliyle 
kuruluşun adlı eserin ikinci cildi de hasıma verilmiştir. Örnek for
malarını sunuyoruz. 

12 - tmla Kılavuzu'nu yeniden ele alarak yabancı yer ve in
san adlarının yazı!ışları işini de kapsıyacak yolda, memleket öl
çüsünde tam bir imla birliğini sağlıyacak tedbirleri desteklemek. 

Bu dört yıl içinde basın bu konuyu bazan sürekli ve hararetli 
tartışmalarla canlandırdı. Millt Eğitim Bakanlığı da öğretmenler 
arasında yaptığı anketin sonucunu aldı ve bize de bildirdi. Tartış
ma maddelerini sınıflıyarak yüce Kurultaya sunduk. Memleket ça
pında önemli bir mesele olan imla işini Kurultayın başlıca bir ça
lışması olarak kabul buyurmanızı dilerim. Bu mesele bu Kurul
tayda kesin bir sonuca bağlanıı·sa imHi meselesi tartışma konusu 
olmaktan kurtulur. 

Geçen Kurultayın çalışma programı olarak bize vermiş oldu~ 
maddelere göre yapılan şeylerden böylece bir .özet vermiş bulu
nuyorum. 

Şimdi bir az da Kuruml a ilgili iç ve dış haberler üzerinde 
birkaç söz söylememe iznirıi~i dilerim. 

Bu dört yıl içinde Kurum biri Belçika'da Toponymie, diğer 
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ikisi Pariste Lengüistler ve OryantalisUer, dördüncüsü Amerika'da 
Amerikanİstler kongrelerine çağırıldı. 

Birincisi bugünkü çalışma konumuzun dışında idl. Dördün
cüsü ile hiç bir ilgimiz yoktu. Bunlara gitmedik. İkincisi olan 
Lengüistler kongresi her ne kadar adı dolayısiyle bizi ilgilendiı-ir 

gibi görünmüşse de programlarından yalnız umumi Lengi.iistik ile 
uğraşacak ları anlaşıldığı için o sırada Pariste bulunan üyelerimiz
den birini bu kongreye temsilci göndermekle yetindik. 

Oryantalistler kongresinin bir de Tül'koloji, şubesi vardı. Bu
nun içindi!' ki bu kongl'eye eliğer bilim kurullarımızia ünjversite
lerimizin yaptığı gibi biz de bir delege ile katıldık. Bu arada gele
cek kongrenin i stanbul'da toplanmasını sağladı k. 

Ti.il'koloji son zamanlarda Avrupa ve hususiyle Amerika'da 
gelişmektedir. Bazı Am~rikan üniversitelerinde Türkçe ki.irsüleri 
kurulmuş bulunuyor. 

Yine bu cümleden olarak Avrupn'da türlü yabancı dillerde ya
zılmış Türk diline ait eserlerle Türkçe gramerierin çoğalmakta ol
duğunu sevinçle gördük. 

Son- senelerde Türkologların çoğalıp parlamasına karşl bazı 

kayıplarımız da olmuştur. Bunlal' da Kotwicz, Kunos, Giese, Bo
nelli, Kowalski'dir. Bizde Dil Kurumunun eski Başkanlarmdan 
Saffet Arıkan'ı, Kolbaşılarından Kemalettin Kamu'yu ve Fuat 
Köseraif'i , dH davamızın öncüleı-inden İshak Refet I şıtman'i, İb
rahim Grantay'ı, İhsan Sungu'yu, Yusuf Ziya Özeı· 'i, Aziz Samih • 
İlter'i, Naci İldeniz'i, Galip Pekel'i kaybettik. Adlarını saygı ile 
ananın. 

Bu dört yıl içinde devlet yardımı, bugün diğer benzer kurul
lara olduğu gibi, esaslı bir şeki lde azalmıştır . 1947 de bu yardım 
115.000 = yüz onbeş bin liradan 57:500 = elli yedi bin beşyüz li
raya indi. Bu sebeple Kurumun esas görevleri sarsılmamak şa~
tiyle kadroda bir tasfiye zorunda kaldık. 194Ş yılı kadrosunun 30 
işyar 7 odacısından bugün ancak 17 işyar ve 4 odacı kalmıştır. 
Yaptığımız bu tasfiye kadro dışı kalan bazı arkadaşları memnun 
etmedi. Bunların şikayetleri arasında bir de para harcama bakı
mından göl'evi kötüye kullanma töhmeti vardı. Bunun üzerine 
Maliye Bakanlığından biı· müfettiş rica ettik ve hesaplarımızı res
ml teftişe açtık. Sonunda bu iddialarm esassız oldu~ anlaşıldı. 
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Yılda bir defa Bakanlıklardan üç muhasebe müdürü davet ederek 
hesapl;ı.rını denetleten Kurumumuz hesap işlerindeki dikkat ve 
özeninden dolayı öğünebilir durumdadır. 

Bu son dört yılın tecrübelerinden Kurumun teşkilatında bazı 
değişiklikler yapılması kanaatine varılmıştır. Kurum şimdiye ka
dar biri Başkan , biri Gene l Yazman, biri Sayman olmak üzere on 
iki kişilik bir yönetim kurulu ile idare edilir. Bu kurulun adı tü
zükte Genel Merkez Kuruludur. Bu yönetim üyeleri aynı zaman
da birer bilim kolunun başkanı olduğundan yönetim ve bilim iş
leri tabii olarak birbirine karışmaktaclır. Bu iki işin birbirinden 
ayrılması, çalışmalarımızı daha verimli bir şekle sokacağı düşün

cesi ile Yüce Kurultaya yeni bir tüzük tasarısı sunduk. Bu tasarı
nın esas maddesi, kurultaylar arası çalışma plan ve programlarını 
yapmak ve ça lışma verimini kontrol etmek üzere bir ilim heyeti
nin seçilmesi hakkındadır. 

Taşra örgütlerimiz olan hakevleri dil ve edebiyat koliariyle 
bize değerli yardımlar sağlamaktadır. Dergilerinde ve toplantıla

rında yazı ile ve sözle davamızı memleket çapı bir genişlikle savun
makta, Derleme ve tarama tarla yardım araçları hazırlamaktadır
lar. Dil bayramları onların yüksek ilgisiyle millt bayramlar dere
cesinde genel ve aydın birer gösteri değerini kazanmıştır. Kendi
lerine yüce huzurunuzda Kururnuri teşekkürlerini sunarım. 

Hesap i ş lerine gelince; Kurumun başlıca geliri, biri Atatürk 
tesisinden biri de Devlet bütçesinden ohtlak üzere iki çeşittir. Bun

lardan başka bütçeye giren gelirlerden tahvil ve para faizi , yayın 
satış karşılığı ve üye ilgi paraları vardır. 

Bunlara göre gelir ve giderlerimiz: 

1946 yılı bütçesinde 250.000 = ikiyüz elli bin 
1947 185.500 = yüz seksen beş bin beşyüz 
1948 200.000 = ikiyüz bin 
1949 201.280 = ikiyüz bir bin ikiyüz seksen 

lira idi. Bunların gider kısımları ayrım ve bölümlerini gösteren 
tablolar incelenmek üzere Kurultay Kılavuzu içinde yüce katını

za sunuldu. • " 

Bankalarda 358.000 = üçyüz elli sekiz bin liralık devlet tah

vllimiz ve nakit olarak 102.000 = yüz iki bin liramız yardır. Bu 
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paralar tasarruf yolu ile artırılmış ve bir Türk Dil Kurumu binası 
için tahsis edilmiştir. Malımız olan bina, bize 1943 yılında bazı 
ilavelerle 111.000 = yüz on bir bin liraya mal çılmuştur. Kitap ba
sım gereci olarak 1949 yılı başında 78,089 liralık kağıt ve cilt ge
recimiz, 24.500 = yirmi dört bin beşyüz liralık demirbaş eşyamız 
var<iır. Kitaplığımızın değeri bu yı l 41.500 = kırk bir bin beşyüz 
liray ı buldu. Ambarlarımızdaki kitaplarımızın bedeli 182.595 = 
yüz seksen iki bin beşyüz doksan beş liradır . Bu rakamlar nasıl 
bir tutumlulukla çalışıldığın ı belirtir sanıyoruz . 

Sayın Kurultay Üyeleri! 

Okuduğum bu raporla Türk Dil Kurumunu dört yıllık çalış
ınaları ile birli kte yüce katınıza getirmiş bulunuyorum. Çalışma
lanmız ı ve yönetimi beğendiğinize inanmak bizim için en büyük 
sevin«;> olacaktır. 

Kurum mi lll hizmetinde epeyce yol alını ş bulunuyor. İyim
ser bir görüşle başarı da sağlamış sayılnbili r . Bu durum, sade Ku
rumun veya tek tek üyelerinin gayreti ilc kazanılmış değildir. Ku
rum işe başladığı günden beri milletten daima sevgi, devletten her 
zaman kuvvet aldı. Bizi kollamış ve ilgisini esirgememiş olan Ko
ruyucu Genel Başkanımıza Kurum minnettardır. 

Şu anda ATATÜRK manevi varlığı ile elbette ki içimizdedir. 

O, zaten dahn ilk günden tuttllan yolun doğruluğuna inanmış ve 

amacın uzakta ol~1adığm ı m_üjdelemişti. 

Kunıltaylarıınız bize kuvvet kaynağı oldukça <ı ınaca doğru 

yürüyüşümüz çetin olsa da durmıyacaktır (alkışlar). 

7 - Başka söylevler ve tebliğler 

BAŞKA - Şimdi Türk -ı:arih Kurumu adına Doçent Doktor 

Afet İnan konuşacak. 

Dr. Aret inan (Türk Tarih Kuı·umu Asbaşkanı) - Altıncı 

Dil Kurultayını Türk Tarih Kurumu adına selamlarıın . 

Kurultay toplamak eski bir Türk geleneğidir. Bu adet, bizim 

Cumhuriyet devri tarihimizde esaslı olarak yerleşmiştir. Çünkü 

ınillt varlığımıza dayanan ve ulusumuzun ismini taşıyacak olan 
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Türkiye Cumhuriyeti Devletinin siyasi temelleri Erzurum ve Sivas 
kongrelerinde atılmıştır. Büyük Millet Mecli-sinin manevi kuvveti, 
milli birliğimizin bir ifadesi değil midir? Fert fert irademizi bizi 
devlet olarak idare edeceklere tevdi ettiğimiz vakit huzur içinde 
işierimize sarılırız. 

Diğer taraftan cemiyet ·hayatımızın çeşitli kurullarını geliştir
mek mecburiyetindeyiz. İşte tarih ve dil , bugünkü müsbet ilim 
metodu ve işbirliği ile ve düzenli bir şekilde incelemeler yapılması 
gereken iki esaslı konumuzdur. 

Devlet Reisi Atatü!'k bu iki konuyu birer kurum halinde gör
mek istedi ve onlardaki çalışmaların devamlı olmasını vasiyeti ile 
bize bildirdi. 

Tarih Kurumunun devamlı ça lı şmaları , bir yandan yw·t tari
himizi , diğer taraftan Türk varlığmın dünya tarihi içindeki du
rumunu ortaya çıkarmak içindir. Kardeş Dil Kurumu ise daha 
şümullü konusu ile tarihi kaynaklarındaki dil hazinemizi ve yaşı
yan lehçelerdeki dil köklerimizi bize sistemli bir surette tanıtmak
tadır . Dilimizin sadeleşme ve zenginleşme yolundaki tabii seyr ve 
inkişafında bu toplanan hazineden hepimiz ayrı ayrı istifade ede
ceğiz. Gavemiz sadece dilimizi Türk kökleriyle zenginleştirrnek 

değil , aynı zamanda ona ilim ve edebiyat için gerekli olan mal
zemeyi vermektir. Unutulmuş kelimelerin yeniden canlandırılması 
ancak milletçe bugünkü zevkimizl okşadığı zaman benimsendiğini 
görmüyor muyuz? 

Atatürk yeni kelimeler için şöyle derdi: 

"Onları ortaya atmak lazımdır. Milli zevkimiz hangisinden 
hoşlanır ve onu kullanırsa, o zaman lügatimize koyalım" . Bunun 
tecrübesini senelerdenberi yapıyoruz. İşte Dil Kurumu ilmi ve 
metodlu çalışmalariyle bize yardım etmek durumundadır. Büyük 
edebiyatçı ve alimlerimiz ise yazılariyle güzel Türk dilimizi ebe
dileştirsinler . Dilimiz sadeleşme, zenginleşme ve ilmi bir surette 
düzenlenme yolunda ilerlerken Dil Kurumu esaslı dayanak nokta
mız olmalıdır. Atatürk Tarih ve Dil Kurumlarının ~stikbalini aka
demi olmakta görürdü. Bu hedefe doğru ilerlerken zaman zaman 
toplanan kurultaylarımız birer fikir hamlesi olmaktadır. Bu Altın
cı Dil Kurultayının da milli varlığımız için verimli ve müspet fi
kirler üzerinde çalışmasını, Türk Tarih Kurumu adma dilelim 
(alkışlar). 
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BAŞKA -Şimdi de söz, Türk Coğrafya Kurumu adına konu
şacak olan Profesör Cemal Arif Alagöz'ündür. 

Pmf. Cemal Arif Alagöz (Türk Coğrafya Kurumu üyesi) -
Aziz İnönü, Sayın Devlet Büyükleri , Bayanlar, Baylar! 

Türk milletinin benliğini temsil eden Dil, Tarih ve Sanat alan
larında bu benliği en yakın kaynaklarma kadar giderek tanıma ve 
tanıtma yolund;ı. girişiimiş olan çalışmaların verimli sonuçları sağ
lam ve güzel bir yapı gibi yükselrneğe başlamıştır. Türk Tarihi 
araştırmalan hakikt kadrosunu bulmuştur ve Türk Tarihinin Dün
ya Tarihindeki esaslı yeri gittikçe daha fazla belirmektedir. Türk 
Dili yeni bir gelişme çağındadır. Yakın bir gelecek te belki bir "Gü
zel Sanatlar Kurumu" da vücut bulacak ve bu ça lışmalara katı

lacaktır. 

Coğrafya Kurumumuz iki değerli bilim teşekkülünden on yıl 
kadar sonra doğmuş olmakla beraber, kuruluş hazırlığı sıraların
Ça dahi Dil Kurumu ile i şbirliği yapma lüzumunu duymuş ve ona 
eli ni uzatmıştır . Gerçekten, 1941 Birinci Türk Coğrafya Kongre
sinin bir komisyonu Coğrafya adlarının yazıl ı ş ı ve Coğrafya terim
leri üzerinde ça lışmış, terimierin Türkçelcştirilmesi, yabancı terim
Jerden kurtulma çarelerini aramıştır . Emeklerinin mükafa tı Coğ

rafya terimlerinin bugün kullanılmakta olan en başarılı terimleı· 
arasında sa,yı lmasıdır . Bu başarı için bizim fa,ydalandığımız iki 
esas lı dayanağı zikretmeğe izninizi dilerim. Bunların en önemlisi 
eski ve yeni, geniş ve derin halk dilidir. Bu kaynak bizi sevi l
miyen yahut kısır terimiere muhtaç bırakmamıştu·. Çünkü halk 
dili, halk sezişi dağlarımıza, ırmaklarımıza , rüzgarlarımıza, orman
larımıza, köylerimize son derece ınanalı, vectz, bazan nükteli isim
ler takmıştır ve üstünde yaşadı~ı yurdu belagatlı üadelerle tasvir 
eder. Biz coğrafyayı dile getirirken . işte bu halk sözlerini işlemeyi 
ve değerlendirmeyi göz önünde tutarız. İkinci dayanağımız tabiat 
kanunlarından aldığımız ilhamdır . Tabiat kanw1ları bazan sert mü-· 
dahaleler yapmakla benıber, ilidal ve süreklilik telkin eder. 

Biz şimdiye kadar iki kurum arasında artmasını dilediğiınii 
işbirliğinden birçok kazançlar elde ettik. Buna karşılık Dil Kuru
mumuzun da bizim buluş ve metotlarıımza esirgenmiyeceğini kuv
vetle umduğumuz bir ilgi bağışlıyacağına inanıyoruz. 

Kardeş Kurumun .Altuıcı Büyük Kurultayını bu düşüncelerle 
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selamıar, yükselmektc olan modern kültür yapısına başarılı geliş
meler sağlamasını candan dileriz (alkışlar). 

BAŞKAN - Söz sırası, Profesör Doktor Zeki Zeren'indir. 

Prof. Dr. ZekiZeren (İstanbul Üniversitesi Anatemi Profesörü) 
- Sayın arkadaşlar! Bu defa derslerimi ve öğrencilerimi bırakacak 
durunıda değildim; fak<ıt, aranıza katılmayı da vazife saydım. Çün
kü bu kürsüden huzurunuzda, kendi talebeleı-im de içinde olmak 
üzere, bütün vatandaşiara hitap edeceğim; bunu vicdanımızca lü
zumlu görmekteyim. Son yıllarda dil konusu üzerinde bazı konuş
maların ve yazıların şeklini ve gidişini, bunun halk efkarında bı

raktığı etkiyi beğenmiyor hatta zararlı görüyorum. 

Diyorlar ki; "Dir Kurumu'nun ilim cephesinden tuttugu yol , 
yanlış olduğu gibi ilim adamlarının bu yola zorla sevkedilmeleri de 
menıleket için zararlıdır. Kelime icadı hasta bir zihniyetin mah
sulüdür ... ". Hem bunları iddia edenler arasında, gençlerimizi ye
tiştirmekle, halka hak ve ha kikatı göstermekle göre"li olan kim
seler de vardu·. 

Bugün huzurunuzda konuşurken sizce bilinmekte olan haki
katleri tekrar edi!jimi nıazur görmenizi rica edeceğim. Hocası ol
duğum Anatomiden alacağını misallerin içinden doğruyu çıkaraca
ğıma eminim. 

Arkadaşlarım , Türk terinıleri bir devrim geçirmiştir. Yazı di
limizin uzun y11lar Arapça ve Fransızca'nın tahakkümünden kur
tutınağa çalıştığını, sadeleşme temayülü gösterdiğini herkes kabul 
eder. Elli yıl önceki yazı dili ile on beş yıl önceki dil çok farklı
dır. Fakat İstanbul Üniversitesi ile Türk Dil Kurumunun birbi
rine yakın olan kuruluş tarihlerine kadar, bundan 16-17 yıl öneeye 
kadar, terimlerimizele böyle bir değişmeye, sadeleşmeye ve n1illi
leşmeye temayül görülmemiştir. Atatürk'ün gösterdiği ve açtığı 

· nurlu yola girerken terim bakımından da taptaze bir enerjiye, 

yepyeni bir düşüniişe sahiptik. İşte bu yol devrim yolu idi ve biz, 

bugün bu yolun bize bağışladığı imkanlarla faydalanmakıayız ve 

yarınki nesli daha doğru, daha kolay bir bilim diline sahip olarak 

yetiştirdiğimize inanıyoruz. 

Misaller: (1916 da Tıp Fakültesinde okunan ııİlmi Teşrihi 

Topogı·aft» Sayfa 25 : Nahiyei sudgiye, her canipte aksarnı cen-
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biyei kıhıf üzerinde, nahiyei kafeviye ile nahiyei cephiye tahtında 
ve nahiyei nekfiye fevkinde, hücac ile nahiyei üzniye meyanında, 
aliyen ve halfen hattı münhanii sudgl, safilen kavsi uzarinin hafei 
u lviyesi ile mahduttur). 

Bu eski metnin bugünkü kitaplarda aldığı şekil şöyledir: 

(Şakak bölgesi, kafanın iki yanlarında , artkafa ile alın böl
geleri altında, kulak altı bölgesi üstünde, göz çuKuru ile kulak 
bölgeleri arasında , yukanda ve arkada üst şakak çizgisi, aşağıda 
elmacık kemiklerinin üst kenan ile sınırlıdır). 

(1920 de basılan ıcTeşrihi Tavsifiu nin ıcmephasülasapıı kita
bından. Sayfa 65: Basalei si:saiye, ali ve kuddama; zirvei maktuası 
esfele müteveccih olduğu halde kuddamdan halfe hafif madgı.ıt bir 
ınahrutu maktu şeklinele olup aliyen kuddamda hadbei halkaviye
nin hafei süfliyesiyle halfele buteyni rabiin iki zaviyei cenbiyesini 
birleştiren bir hattı ınustarası vehml ile, safilen tesalübü ehı-amatı 
kuddamiyenin hemen aşağısından halfe doğru geçirilen bir müs
teviyi ufki ile mahduttur). 

Bu eski metnin bugünkü kitaplarda aldığı şekil böyledir: 

(Soğanilik -bulbus- yukarı ve önce; kesik ucu aşağıya baktığı 
halde önden arkaya hafifçe basık bir kesik koni şeklinde olup yu
karıda , önde köprünün -pons- alt kenariylc, arkada dördüncü ka
rıncığın iki yan açısını birleştiren tasarlı bir enine çizgi ile, aşa

ğıda ön piramit demeti çaprazının hemen altından arkaya doğru 
geçirilen bir yatay düzlemle sınırlıdır). 

(1927 de basılan ıcMuhtasar Teşrihıı kitabından: - Mebyazlar 
veya kadın guddei tenasüliyeleri, beyzaları husule getirmekle mu
vazzaf guddevi cisimler olup bidayette aınudı iıkarinin iki tarafın
da, cismi wolf'un ünstsinde olmak üzere nahiyei kataniyede mev
zudurlar). 

Bu metnin bugünkü kitaplarda aldığı şekil böyledir.: 

(Yumurtalıklar veya kadın üremebezleri, :yuınurtacıkları mey-· 
dana getirmekle görevli bez cisimler olup başlangıçta oınurganın 
iki yanında, Wolf cisminin içyanında olmak üzere bel bölgesinde 
bulunmaktadır lar). 

Sczyın arkadaşlar, bu misallerle hakikati gösterdim zannm
dayım. 30 yıl önce ile 20 yıl önce arasında terim bakımından hiç 
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bır sadcleşme ve miliUeşme olmad ığı halde 17 yıl önce, ıçme ka
t ı ldığımız devrimden sonra birden bire olan bu değişme besbel
lidir. 

Şimdi her üniversite hocas ı gibi, hiç bir tesir altında bu lun- · 
madan inancınıı açıklıyorum ki , Türk terimleri bir devrim geçir
miş ve bundan Türk kültürü fayda görmüştür. 

Deniliyor ki : u Uyd urma, mamul kelime olmasın"· Bu istek, 
yanlış bir düşüneeye d ayanmaktadır . Meslek terimleri ana baba
dan öğrenilmez; ustalardan, hocalardan, öğretmenlerden öğrenilir. 

Yirmi y ı l öncesine kada r tıp dilimizde "ünsi" ve "vahşi" terimleri 
vardı elbette bunu bir hoca uydurmuştu . Latince " interna" ve "ex
tema" ile " nı eclia l " ve " la teral '' karşılığı kullanılırdı. Tıp talebesi 
anatomi dersinde bu kelimeleri ilk işittiği zaman önce bir yadır

gar, son ra kullanınağa a lı şırclı. Bugün bunların karşılığını "iç, dış, 

iı;yan , dışyan" diye kullanıyonız ve kimsenin yadırgadığı yoktur. 
Bun lar gibi "zati.ilfülkateyn, zaviyeUi.nı mütcbadiletani dahiletan"ı 
uydurmanıışlar mı ? Uydurma olduğunu bilciiğimiz halde biz o za
manlar bunları kullanınıyalını diyebildik mi"! Kendimizi zorladık , 

öğrendik ve kullandık. Terinı 1\omisyonlarımla ça lışırken "ün
si" ve "vahşi" ye alışkın olan hoca arkadaş l arınıdan bir kısmına 

''içyan, dışyan'' ı güçlükle kabul ettirebilmiştik. Onyedi yıldan beı· i 

içinde öğreti c i olarak bulunduğum bu terim devriminde yeni ke
lime yaratmanın lüzumuna inanan bir arkadaşınızım . Fakat akar 
elemik ça lışmalarla ve komisyonlarca uygun olduğu kabul edilen 
kelimelerin ancak kitaplara geçmesi şartiyle . 

Yeni kelimeleri ilk defa işitenler elbette önce onları yadırgı 
yacaklardır ; fakat gençler de bizim bildiğimiz eski terimleri ya
dırgamıyorlar mı? 

Ben Tıp Fakültesinde öğrencilerimden 311 kişilik bir gruptan 
eski ve yeni 4.0 terim üzerinde gizli oy ile düşüncelerini ıwrdum. 
Bu terimlerin listesini size okuyorum: 

ESKi YENİ 

V erit Toplardamar 

Şiryan Atardamar 

Ada le Kas 

V eter ·--- "' .. .!.. ...... . Kiı·iş 
-~ -



Sıfak 
Ma! sal 

Mafasılı müteharrike 
Fıkra 

Nuhai şevki 
Amudı fıkari 

Mürtesem · 
Ufki 
Ma yi 
MahlCıl 

Zatülercülülmafsaliye 
Züllevahik 
Hayvanatı Şibihnebatiye 

tnşia (Radiation) 
İnşia (Rayonnement) 

Zaviye 
Müselles 
Mihver 
Murabba 
ifraz 
Divanı Muhasebat 
Mahkemei temyiz 
Miralay 
Enaniyet 
Hissi selim 
Muhtelit 
Tali (secondaire) 
Mutabakat 
Milırak 

Zaı:p 

Cem 
Ka im 
Nesci munzam 
Küreyvei hamra 
Küreyvei beyza 
Makta 
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Akzar-Akörtü 
Eki em 

Oynareklemler (Oynak) 
Om ur 
Omurili k 
Omurga 
İzdüşüm 
Yatay 
Sıvı 

Eriyik 
Eklembacaklılar 

Kamçılılar 

Bitkimsi hayvanlar 
Işınım 

Işıma 

Açı 

Üçgen 
Eksen 
Dörtgen 
Salgı 

Sayıştay 

Yargıtay 

Al bay 
Ben cl lik 
Sa~duyu 

Karma 
İ kincil 
Uyum 
Odak 
Çarpay 
Toplay 
Dikey 
Ba~doku 

Alyuvar 
Akyuvar 
Kesit 

Bu kelimeler üzerinde aldı~ım cevapların % 70 j itirazsız bu 
listedeki Türkçe karşıilkları istemektedirler. Üniversite sıralanna 
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kadar gelmiş olan aydın gençlik "şiryan" ı "atardamar" a; "verid" i 
"toplardamar" a, "mafsal" ı "eklem''e, "müselles"i "üçgen"e, 
"İfraz" ı "salgı" ya , "basalei sisaiye" yi "sovanilik" e tercih etmiyor. 
% 30 u "aş ırı gidilmesin , sevimsiz ve uygun olmıyan kelime
ler ders kitaplarına geçmesin" diyor. Fakat yeni ve yapılmış ol
dukları halde "alyuvar" ı "küreyveyi hamra" dan, "bağdoku" yu 
"nesci munzam" dan daha çok sevdiğini ve benimsediğini bu s ı 

namamda bana gizli oyla belirtmişlerdir. Ben de bu kelimelerin 
bir çoğunu seviyor ve severek kullanıyorum. Bu sevgim nedendir? 
Yeni kelimelerin bir ç·oğunu büyük biı· kısım aydınlar uygun bul
duğu halde bir kısmı da neden sevmiyor? Bunu çok düşünmüş ve 
şu sonuca varmıştım : Kitaplarda, lugat ve kılavuzlarda ilk deta 
rastladı[pın bir Türkçe karşılık karşısında menfaatimden ve alış

kanlığırndan kendimi uzak tutarak kendi kendime şu suali sora
nın : "Acaba alıştığım kelimeyi bırakabilir miyim? Bu yeni keli
menin terim olarak eskisine üstünlüğü ve değeri var mı?". Eğer 
varsa, dil, mana, şekil ve sevimlilik bakımından uygun bir kelime 
ise, onu benimsemeğe çalışmış; böylece o benim şuuraltıma gir
miştir. Hatta bazılarını unuttuğum zaman onları mahsus kullan
ınağa alışmak için onu arar ve bulurum. 

Bana öyle geliyor ki, yeni kelimeleri bir türlü benimsiyemi
yenlerle, bütün yeni terimleri yadırgıyarak "yeni kelime icadı ol
masın, neoloji bir hastalıktır" diyenlerle benim gibi düşünen bir 
çoklarımızın arasındaki ayrılık bundandır. 

Tıp Fakültesinde yarının hekimleri olacak gençlerin fikirle
rini almak üzere yaptığım anketin sonucunu, yüksek öğretim genç
liğinin çoğunluğunun düşüncesini belirtınesi bakımından Kurultay 
çalışmaları için faydalı olur ümidiyle huzurunuıda açıklamış bu
lunuyorum. Türk Dil Kurumunun bünyesi içinde rastladığımız bir 
düşünüşle, bu Kuruma katılışımdan beri üniversite hocası arka
daşlarla beraber savaştığımızı açıklamak isterim. Bu da halk ve 
yazı dilinde ve hatta terimler arasında canlılığını muhafaza eden, 
menşei doğu veya batı ne olursa olsun, sevilerek kullanılan keli
melerin Türkçe karşılık diye bir kelime bulunduğu zaman bunu 
hemen ders kitaplarına geçirmek ve geçiı'tmek düşüncesidir . Ben
ce bu yeni kelimeler Kurumun yayımiarına girebilir; fakat bun
ların içinden ders kitaplarına girebilecekleri akademik terim ko
rnisyonlarının seçmesi lazımdır. Dilimizde "ruh, akıl, cevher, mad
de, misal, mucize, kuvvet" gibi kuvvetle yaşıyan kelimelere, hatta 



-35-

"mikroskob" a, "radyo" ya, "tramvay" a kadar Türkçe kelime ara
mak lüzumunu ileri sürenler aramızda bulunmakta idi. Yine açık
lamak zorundayını ki, terim komisyonlarında, içlerinde benim de 
bulunduğum birçok arkadaşlar, bir kısmı canlı ve sevimli Türkçe
leşmiş yabancı kelimeler yerine öz Türkçe diye isabetsiz ve sevim
sii kelimelerin kitaplara geçmesine itirazıınızı muhafaza etrniştik. 

Altıncı Dil Kurultayının tel'iın çalışınalannın bu zihniyetten 
taınamiyle uzak bulunması isteğini huzurunuıda açıklamama mü-
saadenizi rica ederim. · 

BAŞKAN - Şimdi söz Besim Atalay'ındır. 

Besin Atalay (Kütahya eski Milletvekili) - Sayın Cumhur 
Ba~kanı , Sayın [lrkadaşlar 1 Sözlerim okul dışı çocuk şiirleri, şiiri

ınizin temeli ve nıill1 destan üzerine olacaktır. Beş dakikanızı da 
bana ayırmamzı dilerim. 

Bir milletin dili nasıl ki kendi varlığından doğmuş, kendi ya
ratılışının ve kendi yaşayışının mahsulü ise, şiiri de kendi varlı
ğının, kendi yaşayışının, kendi duyuşunun ve görüşünün mahsu
lüdür. Bunun başka türlü olması ihtimali yoktur. Her kişi ancak 
kendi göziyle görür, kendi kafasiyle düşünür; başkasının görüşü 
ve düşünüşü bir kimse için hiç bir şey anlatamaz. Milletler de böy
ledir. O da tıpkı şahıslar gibi kendine özel görüşe ve duyuşa sa
hiptir; bu gibi şeyler onun yaradılışından, tarihinden, bulunduğu 
çevrelerden ileri gelen görüşler ve duyuşlardır. Herhangi bir ulus 
kendine özger olan bu gibi şeyleri kaybettiği gün kendisi de kay
bolmuş demektir. 

Varlığını koruyarak, insanlık topluluğu arasmda iyi ve sayı
lır bir yer tutmak istiyen her ulus ancak milli özelliklerini yaşa
tarak o kervana katılabilir. 

Mill1 yapısını yüzüstü bırakan , beğenmiyen her topluluk çö
züınlenmeğe mahküındur. Sağlam milletler varlıklarını, sağlam 

temeller üzerine kurmuş olanlardır. 

İç ve dış alemiere ait milli siması ve milli belgeleri bulunmı- · 
yan topluluklara "millet" denilınez. O, hasbayağı bir derintiden 
başka bir nesne değildir. Ülke ve Ülkü birliği, dil ve dilek birliği 
iyi kurulmalıdır ki hakiki bir millet siması gösterebilsin,. 

Bilgide, görüşte, yaşayışta ve düşünüşte, çalışma, kazanma ve 
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iktisat işlerinde her millet kendi özel seeiyesini gösterir. Uluslar
arası gibi görünen bir çok beşeri belirtilerde bile her milletin ken
dine özger olan siması az çok sezilebilir. 

İş böyle olduğu halde bizim aydınlarımız eskiden beri yabancı 
kafasiyle düşünmek, yabancı göziyle görmek yolunu tutmuşlardır. 
Bu hal "ebediyat" denilen alanda en çok kendisini göstermiştir. 
Eski Doğu bilginlerinden bir zatın dediği gibi, Arap Kumandanı 
Kuteybe, Türklerin bilginlerini öldürmüş, kitaplarını yaktırmış

tır. Divanü LO.gat-it-Türk'ten dahi an ladığımıza göre İslam Türk
ler Müslüman olmıyan Türklerin tapınaklarını yıkmışlar, onlara 
ait bir çok kültür eserlerini yok etmişlerdir. 

İşte o devirlerden başlıyarak Türk bilginleri Arap ve İran 
kültürüne yamanmıya çalışm ışlardır; dilde, edebiyatta, iç ve dış 
varlıklarda hep yabancılara benzeıneğe uğraşrnışlardır. 

Bu yanlış ve yıkıcı harekete karşı Türk halkı, büyük yığın, 
dayantı göstermiştir. Halk benliğini kaybetmiş olanları kendisin
den saymamış, onlarla her zaman alay etmiştir. Türk halkı kendi 
dilini, kendi görüşünü ve duyuşunu pek tabii olarak canı gibi 
saklamıştır. 

Bizim bugün yapacağımız şey, geleceği bu milli ve asaletti 
temeller üzerinde kurmak , onu işletmek ve ilerletmektir. 

Temel konumuz, dil ve edebiyat olduğu için sözü oraya doğru 
çekeceğim. "Türk Edebiyatı" denilen şey hakiki Türk edebiyatı 
değildir. Her ne kadar bir çok yüksek zekalar bu yolda vakitlerini 
israf ederek bazı güzel örnekler vermişlerse de, bu gibi şeylere 
"hakiki bir Türk Edebiyatı" demek çok yanlış bir deyiştir. Çünkü 
onun ölçüsü, görüşü , kelimelerinin yarısından artığı Türk malı 
değildir. 

O kaftan Türk vücudüne gelmez; o ölçüde "kara, deniz, ana 
baba" diyeınezsiniz. Diyebilmek için tatsız uzatmalar yapmak zo
rundasınız. Şiirimizin ölçüsü, dilimizin ve dudağımızın yaradıiı

şına uygun olmalıdır ki bizim olabilsin. 

Bunun içindir ki Türk şiirinin temelini milli zevki bozulma
mış olan Türk halkı ve Türk yığınları arasında aramamız gerek
tir; bunu da ancak okul görmemiş, başka türlü yabancı etkilerin 
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baskısı altında kalmamış olanla r arasında ve çocuklar arasında bul
mak mümkündür; çünkü bizde halft okuyan okuduğu nisbette kütle
den ayrılmaktadır. Bu bahsi burada kapatarak asıl konuya geçi
yorum. 

Şiir demek, denim anladığıma göre, bir çok vasıflarından baş
ka, biraz da ahenkli söz demektir. Şiire bu ahengi şüphesiz ölçü 
verir. Metre gibi uluslararası bir ölçü, yalnız maddi şeyleri ölçe
bilir; tarihi ve siyasi saiklerle, bir geçici küme vücude getiren 
;rakat dilleri, milli yapıları , iç ve dış varlıkları ayrı ayrı olan bir 
topluluğun zevklerini, duyuşiarını ve görüşlerini tartacak bir tek 
ölçü yaratılamamıştır; birinin haz aldığı ölçüden ve kıyınetten o 
birisi hiç bir şey anlamıyabilir. Hele şiir gibi ince ve kaygın bir 
şey her türlü yabancı kayıtlardan çok ocunur. 

Her dile ait şiirin ölçüsü, o dilin ses kanuniarına. ve dili söy
liyenlerin hançerelerine uygun olmalıdır ve böyle olmaktadu'. Bu, 

yaradılış kanunlarının gerektirdiği bir olaydır; bunun dışında ha· 
reket, doğal (= tabii) olmıyan bir hareketti r; süreksizdir; geçi

cidir. Büyük Türk Mütefekkiri Mir Ali Şir Nevai, "Mizan-ül-E:v

zan" ında, halk şiirlerinin aruz vezinlerine uymadığını yana ya
kıta söylemiştir. 

Benim üzerinde bulunduğum konu, hem halk bilgisi ile hem 

de şiirin kaynağı meselesi ile çok ilgilidir. Bu yolda bana daha 

çok yardım edecek olan halk bilgisidir. Şiirin, musikinin, raksın 
kaynakları hakkında içtimaiyatçılar çok önemli incelemelerde bu
lunmuşlar ve bunların kaynaklarını dine, sihre götürmüşlerdir. 

Onlar bu incelemeleri yaparlarken en ilkel insan topluluklarını 

göz önüne almışlar ve bu sonuca erişmişlerdir. 

İçtimaiyatçılar , cemiyet halinde bulunan kümeleri göz önün!! 

alırlar ; gördükleri olaylardan birtakım kurallar ve kanunlar çı

karmıya çalışırlar. Fakat kişi oğlunun cemiyet kurmazdan önceki 
durumunu incelemezler. Bu. onların uğraşma konularından dışa

rıda kalır. 

İnsanların cemiyet kurmadan önce de kendilerine göre kal, 

kımaları, çoşmaları, birtakım sesler çıkararak hoplamaları bu

lunduSUnda ~üphe yoktur; İlkbaharda nasıl ki kuzular hoplar, ko. 
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şuşur; nasıl ki kuşlar cıvıldar, ötüşür ise, ilk adem eviadı da böy
lece coşmuş, hoplamış, koşmuş olmalıdır; elbette başka hayvan
ların tabiata karşı duydukları heyecanı tek başına bir insan dahi 
duymuştur. Bunun başka türlü olmasını düşünmek doğru değildir. 

Henüz konuşmasını hilmiyen çocukların birtakım şeylerle oy
namaları, tuhaf sesler çıkarmah:ırı, tabiata, yeşilliğe, nura, aydın
lığa, parlaklığa, güneşe karşı atılmaları hep şiirin, raksın ve mu
siklnin ilk belirtileri değil midir? 

Böylece çecukta daha çok küçükten başlıyan bu haller, ana
sından babasından ve çevresinden aldığı intibalarla -istidadına 

göre- gelişir , olgunlaşır. 

Kökleri böylece enginlere kadar giden bir şeyin her halde 

özel bir siması olmak gerektir; şiir, musiki ve raks gibi ruhun 
heyecanlarını belirten ve yaradılışın ta derinliklerine kadar giden 

bir şeyin elbette ferdi bir kokusu ve şahsi bir siması vardır. 

Daha büyük yaştaki çocukların oyunları , daha düzenli ve da

ha bağlantılı olur. Çünkü çocuk anlama ve muhakeme etme dev

resine doğru yükselmiştir. Bu devı·enin oyunlan, hiç şüphesiz 

dinden, sihirden ve eski adetlerden arta kalmış örneklerdir ; bu 
oyunlar, içtimal ilerleyişin bir devrinde milli oyunlar olur; eski 

devirlerden kalma elini ve sihri unsurlar, içtimal müstehaseler 

halinde çocuk oyunlarında görülür durur. Çocuk oyunlarında söy
lenen seeili ve manzum sözler ilk devirlerin efsunlarını hatırlatır. 

Burada bir şeyi tekrar etmeğe lüzum görüyorum ki bizim ko
numuzun temelini meydana getiren devre, daha eski devrelerdir; 

çocukların tam yavruluk ve palazlık devresidir. 

Sözü uzatmamak istiyorum. Yukandaki sözlerimden sonra 

bence mesele açıklanmış sayılabilir. Türk şiirinin vezni de Tür

kün özünden ve sözünden doğmuş olmalıdır. Bunun için de milli 
zevki bozulmamış, başka kültürlerin etkisi altında kalmamış olan 
çocuklara, okula henüz gitmemiş bulunan yavrucuklara kadar in
mek lazımdır. Bunlar duygularını, coşuşlarını, tabiata karşı olan 

heyecanlarını nasıl belirtiyorlar'? Bunu gözden geçirmemiz ve ço

cuk ruhunu incelememiz gerektir. 
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Hiç okul göremiş hatta okul çağına ermemiş olan çocukların 
oynadıkları, hopladıkları , birtakım ölçülü sözler çıkardıkları her 
zaman görülmektedir. 

Milli Eğitim müdürlüklerinde ve öğretmenliklerde bulun
duğub beş altı ilde yaptığım incelemeler, beni şu kanışa götürdü 
ki Türk şiirinin ölçüsü ve şekli çocuklardan öğrenilmelidir. Ço
cukların zevk ve anlayış seviyesine inmek, tenezzül değildir; bir 
yükseliştir. Terbiye bilgisi bunu böyle kabul eder. Öğretim işle
rindeki Tubi'ı ağacı nazariyesi çoktan iflas etmiştir. 

Burada bir iki örnek ver1p geçeceğim. Ötesini bu yoldaki ese
rime bırakıyorum. 

İlkbaharda yağmur zamanında yerli Ankara çocuklarının so-
kaklarda şu tekerlerneyi söyliyerek gezdikleri görülmektedir:. 

Yağ yağ yağmur! 

Teknede hamur, 
Tarlada <:amur, 
Ver Allahım ver, sulu sulu yağmur! 

Çocuklar tabiata karşı da meftundurlar; bu, aşağıdaki teker-
lernede görülmektedir: 

Ay dede! 
Uy dede! 
Cebime para koy dede!. 

Çocuk burada Ay dedeye hitabederken ondan bir de fayda 
beklemektedir. 

Yine Ankara çocuklarının bir oyununda: 
Çayır çayır çümencik, 
Ortasında punarcık. 

diye başlıyan bir tekerlernede dahi tabiat sevgisi görülmektedir. 

Küçük çocukların bu şekilde ölçülü ve düzenli tekerlerneler 
söylemesi bütün Türklük aleminde dahi görülüp durmaktadır. 

Başkırt çocuklarında: 

Ak semen, 
Gök semen, 
Kerven yolu semerken, 
Uzun uzun yol gitti, 
Koyan bala ne etti. .. v.b. gibi. 
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Bu hal yalnız Türk aleminde değil bütün milletlerde dahi 

böyledir. 

İşbu tekerlerneleri çocukların yapmış olduklarından şüphe 

yoktur; çünkü sözler pek masumca ve pek oynaktır. Büyükler bu 

parçaları yazarak çocuklara öğretmiş değildir. Hepimiz Anadolu

da çocukluk devresini geçirmiş bulunuyoruz; kimse bize bu teker

Iemeleri öğretmedi. Bunları biz hep sokakta öğrendik ve sokakta 

söyledik. 

Şurasım da belirtmek gerektir ki herhangi bir parçanın ebedi 
olarak yaşadığı yoktur. Çok ömürlü ve çok yaygın parçalar bu

lunduğu gibi bir bölgeye özger kısa ömürlü parçalar da vardır; 

doğup ölen parçalar dahi bulunmaktadır. 

Bu parça ların ölçüleri ispat ediyor ki, bunlar çocuklar tara

fından yapılmıştır; çünkü çocuk ruhu bir kuş gibi oynaktır, cev

valdir, daldan dala konar, duygular ve heyecanlar çarçabuk değişir. 

Yine bunun gibi bu parçaların ölçüleri de sık sık değişir; oy
naktır, baştan sona kadar, bir gazel veya bir kaside gibi, ayni 

ölçti sürüp gitmez. Parça vardır ki, hemen her mısrada ölçü de

ğişmiştir. Parça vardır ki, bir iki mısraın ölçüsü aynıdır; fakat 

üçüncü ve dördüncü rrusralarda değişir. Böylece bir tekerlemenin 
ölçtisti aynı düzeyde gitmez. Uzun bir manzume okur gibi aynı 

vezin üzere giden parçalar insanı sıkar, çeşitlilik ve türlülük, daha 
doğrusu ayrı ayrı şeylerin kaynaşması, zevki yaratır; tat, terkip

tedir. 1 

Sırası gelmiş iken kısaca şurasını da arzetmek isterim ki, şim

diye kadar bizde milli .bir destan yaradılamamasımn sebeplerini iki 

şeyde aramamız gerektir : 

Birincisi, dil meselesi. İkincisi de ölçü meselesidir. 

Öz Türkçe konuşan ve yabancı bir kültürün etkisi altında kal

mamış olan, basit bir dil çerçevesi içerisinde dönüp dolaşan köy 
şairleri, kendi dillerince küçük küçUk destanlar yapmışlardır. Da

ha yakın zamanlara kadar bı,ı gibi ç!~tanlar ve llıılk yapması şiir

ler sazla söylenir dururdu. 
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Bağdat = Genç Osman, Çaldıran, Budin, Tuna, Sivastopol, 
Cezayir, Sultan Aziz, Yunan Harbi destanları gibi eski ve yeni 
birçok destanlar, ya cönklerde veya halkın kafasında yaşamaktadır. 

Bu gibi özel konular üzerine söylenmiş ve yazılmış olan ufak 
destanlardan başka, halk arasında ve hde köylüler ve yörükler 
arasında eski büyük destanların bazı parçaları hala yaşamaktadır. 

Şurasını da bilmemiz l azımdır ki , bu gibi değerli vesikalar 
günden güne unutulmakta ve kaybolmaktadır. Dilini ve milletini 
seven birisi çık ıp da bunları toparlarsa, biz de milli bir destana 
sahip oluruz. İran'ın Şehnam'e'si, Finlerin Kalevala'sı hep bu ışe
kilde topl anmıştır. 

1 !l2fi tarihinde Gunrluliç adında bir Hırvat, bizim Le histan 
seferlerimizi konu olarak almış ve yirmi fasıldan ibaret büyük bir 
destan yaratmıştır ki, Yogoslav edebiyatının şaheseri olmuştur. 

Doğu Türkleri arasında yaşıyan bir Manas destanı vardır ki 
altı yüz bin mısra tutmaktadır. Orta Asya Türkleri bu destanı 
husus! törenlerle zaman zaman günlerce okutup dinlemektedirler. 
Ruslar bu destanın bazı parçalarını çok güzel resimlerle yayınla-· 
mışlar ve bu destandan bir sürü piyes çıkarmışlardır. 

Sözün kısası , milli destan yıiratabilmek için her şeyden önce 
temiz ve pürüzsüz bir dil ve mi1li bir ışiir ölçüsü l azımdır . Firdevsi, 
Şehnamesini yazarken en ucra köylerde yaşıyan ve unutulmak 
üzere olan Farsça kelimelerden bile faydalanmıştır. Bu yüzden 
Şehname'nin bir takım yerleri anlaşılmaz hale gelmiş, bu anlaşıl
mıyan noktalan açık lamak için ıcMüşkü l at-ı Şehnameıı diye kitap
lar yazılmıştır. 

Yabancı di llerden kelwne alarak, yabancı bir ölçü ile milli des
tah yapmak imkansızdır. Halk böyle bir destanı benimsemez. Uza
ğı bırakalım; son eşsiz Türk zaferini, Türk İnkılabını, her şeyini 

Ttirklüğe vermiş olan ATATÜRK'li ebed! surette yaşatacak olan 
milli bir destan vücuda getirilememiştir. 

Sözü uzatmıyalım . Milli şiirin ölçüsü de milli olmalıdr. Sultan 
Mahmut Gaznevi devrinin en büyük şairlerinden olan Rıldegi, 

bir gün Gazne sokaklarını dolaşırken ceviz oyunu oynıyan birta

kım çocuklar görmüş, bunlardan birisi bir cevizi çukura dokfu 

flımış; cevi~ ,YUYarlamı ,YUVarlana çu~ımı doğru düşünce çoçı.ık 



-42-

ana diliyle "yuvarlana yuvarlana çukurun dibine düştü" demiş; 
aslı Farsça olan bu söz ölçülü bir şekilde imiş . O güne kadar İran 
şiirinde böyle bir ölçü görülmemiş imiş. Rlıdegi, çok beğendiği bu 
şekli alıp i şlemiş; iyi ve hoş bir nazım biçimi elde edilmiş. Bu öl
c:üde İra n şa irl e ri çok güzel ş iirler vücuda getirmişler (*). 

İşte bizim için de yapılacak olan iş ve tutulacak olan yol bu
dur. Bir taraftan dil i şleri düzenienirken o bir taraftan da miiJI 
şiir ölçülerimiz ve destanlarımız aranıp taranınalı ve işlenmelidir . 

Dil Kurumunun başlıca ödevlerinden birisi de bu olmalıdır. Kendi 
maddi servet kaynaklannı i şletmiyerek şuradan buradan ödünç 
para al mak suretiy le yaşamak istiyen milletierin sonu iflastır ; ma
nevi kaynaklan da ihmal ederek kör bir taklit ile medeniyet aile
sine ve fikir kervanına ka tılmak isliyenler yan yolda kalırlar. 

Memleketin en aydın kütlesi ni ve bir çok değerli öğretmen
lerini sinesinde toplamış olan Kurultaydan , onun sayın üyelerin
den ricam, bana bu yolda yardım etmeleridir. Her arkadaş bu milli 
eserin bir taşını bulup getirirse, yapı tamamlanmış olacaktır. Halk 
a rasında, köylerde ve hele yörükleı· arasında parça parça yaşa

makta olan milll destan unsurla rı gün geçtikçe kaybolmaktadır ; 

gerek bu şekild e Türk milletinin sinesinde yaşamakta olan unsur
lar ve gerek eski cönklerde ve mecmualarcla rastlananlar bir araya 
getirilip işi nmelidir. Ben elimde;ı geldiği kadar bu yolda devam 
edeceğim. Bana yardım eden olursa şimdiden teşekkürler ederim. 
Olmazsa, hak bildiğim bu yolda yürüyeceğim. Nereye kadar gide
bilirsem gideceğim. Yarı yolda kalırsam ne edelim. 

Baki ka lan bu kubbede bir hoş sada imiş! (Aikışlar). 

BAŞKAN - Şimdi Nevzat Ayas konuşacak. 

Nevzat Ayas - Dil, daha çok toplumsal ihtiyaçlardan doğ

duğu için onun meseleleri de toplumu yakından ve derinden il
gilendirir. Bir toplumda mesele baliuğundan yılmamalıdır. Yeter 
ki, meseleler nesnel bit· kavrayışla ortaya konmuş, her mesele çö
züldükçe kendisi nden daha verimlilerini doğurmuş olsun. Bu türlü 
meseleler de durmaktan değil, ilerlemekten çıkabilir. İşte bunun 
için , dil meselelerimizin çokluğu karşısında irkilmemeliyiz. 

Dil, uygarlık hayatının en düzgün ve manalı izlerinden biri-

( •) l3ıık : Te~hil-iil-ııruı.ı vel-kavııtl • c. 1, sabite ~~~ • lştanb\11 basımı 1288, 
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dir. Bizim dilimizde de Türk toplumunun ve uygarlığının geçirdi
ği gelişme safhalarının işaretleri, simge (sembol) leri belirir. Harf
ler, kelimeler, hatta psikolojik hayatımızdan bile. ni şanelerle do
ludur. 

Osmanlı Türklerinin Türkçesinele Osmanlı devletinin siyaseti, 
Osmanlı Türk toplumunun yaşayışı ve Osmanlı Türk uygarlığının 
erişeb il diği seviyenin inikfısları vardır. Şu halde TürkJer İslam 
camiasma girdikten sonra Türk dilinin içine gitgide Arapça ve 
Farsça kelimeler karışmasının, hatta bu kelimelerin kendi sarf ve 
nahiv kaidelerini birlikte getirmelerinin ön lenmemiş olmasını; ata
l arımızın dilimize kar:;;ı işledikleri bir suç veya milliyetçiliğe ya
raşmaz bir ihmal eseri sayarak onları çekiştirip durmaktansa on
ların dilele öyle hoşgörücü bir yol tutma larının sebeplerini araş

tıı·arak bugünün şartları içinele dilimizin gelişme istikametini ta
yin hususunda o sebeplerin önümüze salacağı ışıktan faydalanma
mız gerekir. 

Osmanlı devleti , Batı ömeğine göre yenileşme ve kalkınma 
teşebbüslerine girişlikten sonra zaman zaman bu teşebbüslere mü
vazi olarak Osmanlı Türkçesi üzerinde de işlenmiş, fakat devletin 
ve toplumun bünyesinde derin değişiklikler yaparak ilerlemek yo
lundaki gayretler, tarihi şartların sactmesine uğradığı için dilde 
de bünye yönünden esaslı farklar olmamıştır. Öyle ki Batı maarif 
sistemine göre kurulan -heı· dereceden ve türden- yeni mekteplerin 
programiarına konulan derslerin ıstılahiarında yine Arapça esas 
tutulmuş: Farsça kelimelerin kullanılmasına devam etmekte de 
bei s görülmemiştir. Yalnız, 1869 tarihinde yayımlanan Maarifi 
Umumiye Nizamnamesinin 84 üncü maddesinde "Darülfünunda 

akutturulacak dersler Türkçe takrir olunacak ve Türkçe takrire 
muktedir mükemmel muallimler yetiştiri linceye kadar Fransızca 
takrir olunmak caiz olacaktır" denilmiş olması, dikkatimizi çeker. 
Bu madde hükmünden, Darülfünunda, geçici olarak yabancı mual, 
limlerin hizmete alınmak istenildiği anlaşı lıyorsa da bu nizamna
mede Darülfünun şubeleri dışında bırakılan ve daha önce kurul
muş bulunan Tıbbiye'de Fransızcanın bir müddet öğretim dili ola
rak kull::ınılmış olması yüzünden, tıp doktorlarımız arasında Fran
sızca tıp tcı·imlerinin de -sonradan Arapçaya dayanılarak vazedi
len Osmanlıca ıstilahlar k::ıdaı·- yayılabilmesi , reçetelerin hala Fran
sızca yazılmıya devam olunması , yukarıdaki nizarnname madde
$lnde görülen 1'cevaz" ın içine sinmiş bulunan hoşgörücUlügün 
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eserid ir. Bundan başka Arapça ve Farsça, Osmanlı edebiyatında, 
hatta konuşma dilinde, halk ağzında bile derece derece eski yerini 
az çok tutmakta devam etmiştir . 

Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra milletimizin siyasi ve 
içtimal bünyesinde derin sarsıntılar ve istibaleler olmuştur, şart

lar çok değişmiştir . Bu yeni durum karşısında milliyetçilik, Türk
çülük anlayışı da hızla ge lişmiştir. Yeni kurulan Türk Devleti, milli 
kuruluş davasının , İ stiklal Harbinin dayanağı olan milliyetçiliği 
tamamiyle benimsemiştir. Yeni dev let, milliyet öğelerinin başlıca

l arından biri olan dil meselesinde şu iki yoldan birini tutabiiirdi: 

1 ı Dil meselelerini kendi görev alanı dışında bırakarak ona 
asıa karışmamak, 

2) Kendini , bi lhassa milliyetçi liği dolayısiyle , di l işiyle de gö
revli saymak. 

Cumhuriyet Hükümetinin kendini dil işiyle yakından ilgili ve 
görevli saydığı , «Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındakin 
1353 sayılı kanunla be l irmiştir (1 928) . Bu kanunun kabuliyle dil 
meselesi bir devlet i ş i haline gelmiş oluyordu. Öte yandan kabul 
edilen yeni harfiere 'göre, artık Osmanlı Türkçesine -bazı kural
lariyle birlikte- yerleşmiş bulunan Arapça ve Farsça kelimelerin 
tutunabilmeleri beklenemezdi. Böylece bu harflerle birtakım çe
tin dil meseleleri de ortaya çıkmış oluyordu. İşte bu meselelerin 
çözülmesi de daha sonra kurulan özel bir derneğe, Türk Dil Ku
rumuna bırakıldı. Bu Kurumun kurucularından ve üyelerinden bir 
çoğu siyasi hayatta ve resmt i şlerde yer almış kişilerdi. Bu Kuru
mun teklif ettiği türlü bilim daHariyle ilgili terimler, Milli Eği
tim Bakanlığı kararlariyle resmlleştirilerek öğretim alanında kul
lanılmıya başlandı. 

Dil meselelerimiz üzerinde özel ve resmi yollardan harcanan 
bütün bu emeklere rağmen bugün dil işiiDizin hele terim yönün
den bir çapraşıklık, hatta kargaşalık, içinde bulunduğunu görüyo
ruz. Bu kargaşalık , bilhassa yayım alanında belirgindir. 

İ~te bunun için -Dil Kurumundan aldığım bir genelge üzerine 
aramızda başlıyan yazışma dolayısiyle- Türk Dil Kurumu Genel 
Yazmanlığına sunduğum 12 Ağustos 1949 tarihli mektupla ortaya 
koymuş bulundu$'um meseleleri, ayniyle bııraı:la P!l te~ıırlaınak 
istedim: 
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A) Eğitim hizmeti görevleri arasına girmiş bulunan bir dev
let -hele milliyetçilik de bir ilke olarak Anayasa'sında yer almış 
bulunursa- dil işlerine de, hiç olmazsa terim işlerine de karışabi
lir mi? Tarihimizde -eğitimin devlet hizmetleri arasına alınmasın
dan önce ve sonra- bu mesele ilc ilgili aydınlatıcı belirtiler var
mıdır?. 

B) Dil Kurumu varlık bulduktan sonra bu kurum yoliyle dil 
işlerimiz üzerinde siyasi bir baskı yapılmış mıdır? Yapılmışsa 

bu baskı kimden veya kimlerden gelm iştir'! Niçin, nasıl ve hangi 
sıfatla ve yetkiyle yapılmıştır? 

C) Yeni harfleri intihap, tertip, teklif ve kabul edenler; bu harf 
sistemiy le. dilimize yabancı kaynaklardan ve hele Arapçadan ve 
Farsçadan girmiş bulunan kelimelerin, terkipierin tutunamama
sını, hertaraf olmas ını önceden t.asarlamış ve iltizam etmişler midir? 

D) Dil Kurumunun çalışma yöntemi ve sistemi nedir? Bu 
yöntem ve sistem, hakkiyle uygulanabilmiş midiı·? Harcanan emek 
!erin verimi ne olmuştur'! 

E) Dil Kurumunun verimleri, bu Kurumun işleri bir akatle
ıniye devrolunduğu takdirde akademik çalışma lar için faydalı ola
bilecek değerde midir'! 

F) Dil Kurumu, !Qgat ve terim olarak saptadığı kelimelerin 
tervici ve savunması yolu nda yeter derecede çalışabiimiş midir? 
Hele bunlardan resmileşmiş olan terimierin -türlü derecelerden
öğretim alanında ve bilhassa yüksek öğretimde tutunma ve yayıl
ma yönlerinden bulunduğu durumu incelemiş ve takip etmiş 
midir?. 

G) Bütün dil meselelerimiz, şu üç soruda toplanıyor: Osmanlı 
Türkçesi mi? Öz Türkçe mi'! Alafranga Türkçe mi? Dil Kurumu 
bu üç soru etrafındaki görüşlerini, gayet açık, pürüzsüz ve kaça- . 
"Tlaksız olarak, prensipler halinde nası l deyimliyebilir? 

Yukandaki meselelerden birincisi: eğitim hizmeti de görev leri 
arasında bulunan devletin, yeni harflerin kabulünden başlıyarak 
ö~etim alanında terim yönünden yaptığı müdahalelerle çözülmüş 
görünmektedir. Ancak bugün devletin dil işine karışmamasını ile
riye süren ve savunan bjr "sav" karşısındayız. İşte size dil işinde 
Hükümet müdahalesinin aleyhinde bulunan sav (tez) dan açık ve 
içli bir örnek: 
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"Hayır. okuyucum! Açık olalım ve iyi anlaşalım. Diller mil
letiere mukaddes kitaplar gibi, gökten iner ve oturmuş kayalar 
gibi kasırgalara göğüs gerer demiyorum. İnsan aklının kudretini 
ve insa n himnıetinin yüksek kıymetini inkar ederek diller engin 
ovalarda kıvnm kıvnm akan çaylar gibi yolunu ve yatağını kendi 
kendine açar da demiyorum. Sadece hükümet zoru, kanun yasağı 
ve sansör salıriy le dili budayıp değiştirmek, gebeyi tekme ile do
ğurtmaktır diyorum ". (Türkçe meselesi - Ord. Prof. Dr. Ali Fuat 
Başgil H)48 s. 31). 

Yukarıı.laki satırlarda özetlenmiş olan "karşısav" (antitez) ın 

dil ı ~ınıızın Hükümet müdahalesiyle aldığı istikameti beğenme
mekle beraber tutulmas ı gereken yolu açık~·a ileriye sürmemesi de 
dikkatimiz çeker. işte bunun için birinci meselenin kamoy karşı
sında ayd ınlatıcı bir tartışma konusu yapılmas ı faydalı olacaktır . 

Öteki mese!P.lere gelince: Onlar da yayım a lanında veya ko
nuşmalarda ortaya atılmış türlü görüş l er l e ilgilidir. Bu meselele
rin bir kısmına verilebilı.:ccl cevaplar hakkında benim de az çok 
bilgim vardır. Yine bu meselelerin c;özüm şekli üzerinde de düşün
ce lerim vard ır . Fakat o bilgileri ve düşünceleri , lüzum hasıl olursa, 
Kurultay görüşmelerinele ortaya koymağı yeğ buluyorum. Yalnız 
G harfiy le gösterdiğim sonucu meselede geçen "Alafranga Türk
çe" den ne kastettiğimi kolayca an latmış olmak için Ulus Gazete
sinde yayımlanan bir yazının son fıkrasını aşağıya naklediyorum: 

«Şimdi bu kelimelerin içini dışını gördükten sonra okuyucu
tarımdan biri bana yabanc ı, çoğu dilimize uymıyan bu sözleri al
madan Darülfünundan Üniversiteye geçemez miydik? diye sorar
sa ona "geçenler var" diyerek Yunan lılan gösterirdim. Eski bir 
kültür ulusu olan bu komşularımız Üniversite kelimesini almamış
lardır: Yunan üniversitelerinin adı "PAN-EPİSTEMİON" yani 
" tüm-bilim-lik '' elir. \'unaıılılar "doktor" a "D i DAKTOR (= öğ
retici)", ' 'dekan' ' a " KOSMİTOH (düzenleyici)·· , "enstitü" ye 
'' İDRİM A", "rektör" e "FH.ONTİSTTiS (düşünen , kaygılanan)" , 
"sertifika" ya "PİSTO-PİİTİKON (=güven-yapan) " diyorlar. "Biz 
de böyle yapamaz mıydık?" diye sormayın sakın, sayın okuyucu
ların» ( Ulus. 7 Kasım 1949. DARÜLFÜ TNDAN ÜNIVERSi 
TE'YE- S. Y. BAYDUR). 

Ben, G harfiyle gösterdiğim meseleyi -yukarıda da arzettiğim 
gibi- ötekilerle birlikte, Dil Kurumuna Ulus'ta bu yazı çıkmadan 
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çok evvel arzetmiştim. Ondan önce de aynı meselenin çözüm şek
lini kendi kendime soruyor, fakat içinden çıkamıyordum. Sayın 
Bay S. Y. Baydur da benim gibi cevabını bulamamış olacak ki, oku
yucuianna "Sormayın sakın" diyor. Benim sormamı, bu ihtarından 
çok önce olduğu için, umarım ki hoşgörürlükle karşılıyacaktır. 

Bu münasebetle, derslerimde, kitaplarımda , basında çıkan ya
zılarımda resmileşen terimleri. hatta bunlardan hiç beg~nmedikle
rimi bile ısrarla ku llanmakta olduğumu da kaydetmeliyim. Bunun 
en geniş bir örneği olan "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitimi-Ku
ruluşlar ve tarihçeler" başlıklı eserimi görenler arasında bana bu 
yüzden itap edenler çıktığını da sözüme eklemekten çekinmi
yorum. 

Yukarıdan beri ileriye sürdüğümüz birbirine bağlı ve sistemli 
düşünceler dil hareketinin ve dolayısiyle Dil Kurumu gibi bir ku
ruluşun tarihi bir zaruretten doğduğunu ve şimdiye kadar bu 
uğurda harcanan emeklerin verimli ve faydalı olduğunu açıkça 
göstermektedir. 

Tyi ortaya konmuş meselelerin çözülmesi çok kolaylaşır . Ben 
bu bildiri (tebliğ) imle meseleleri açıkça belirtmek isterim. Ku
rultaya bunların incelenmesi ve çözülmesi yolunda başarılar dile
rim (alkışlar). 

BAŞKAN - Vakit geçmiştir. Gündemdeki öteki işler için saat 
15,00 da . toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanış saatı : 13,00 



İkinci Oturum 

Açılış Saati : 15,00 

Başkan : Asbaşkan Prof. Hikmet Birand (Ankara Üniversitesi 
Rektörü) 

Yazman : Fuat Baymur (Öğretmen) 

Başkan - Oturumu açıyorum. Gündemimize göre çall§maları

mıza devam ediyoruz. 

9 - Komisyonlar seçimi 

Başkan - Şimdi komisyonların seçimine geçiyoruz. Kurulacak 
olan altı komisyon için Kururnca birer aday listesi hazırlanml§tır. 
Bu itibarla komisyonlara ayrılacak arkadaşların adlannı okutaea
ğını ve oyunuza sunacağım. Bununla beraber komisyonlar seçimi ile 
ilgili olmak üzere tekliflerde bulunacak arkadaşlar varsa onlan da 
dinliyeceğiz. 

Bu konuda başka bir teklif olmadığına göre, önce Sözlük-Filo
loji ve Terim Komisyonuna aynlacak olaniann adlarını okutuyorum: 

a) Sözlüm-Filoloji ve Terim Komisyonu: 

Adnan Saygun, Agah Sım Levend, Ali Fuat Erden, Ali Men
teşoğlu, Avni Refik Bekman, Hüseyin Avni Göktürk, Besim Kadır
gan, Halil Nimetullah öztürk, Harndi Akverdi, Hayri Dener, İsfen
diyar Esat Kadaster, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Lutfü Ülkümen, 
Mehmet Ali Ağakay, Muhlis Ete, Osman Ocak, Ömer Asım Aksoy, 
Sadri Maksudi Arsal, Saim Ali Dilemre, Salahaddin Batu, Sara Ak
dik, Suut Kemal Yetkin, Tahsin Banguoğlu, Yakup Kalgay, Zeki 
Zeren, nhami Civaoğlu, Malik Sayar, Hulki Eren, Hasan Ali Yücel, 
Mukbil Gökdoğan, İbrahim Kutluk, Osman Nedim Tuna, Kamil ldil. 

Başkan - Şunu da arzedeyim ki, her komisyona, bu arkadaş
lardan başka, beş arkadaş daha katılabilir; b~ itibarla adı geçen Ko
misyona girmek isteyenler lutfen adlannı yazdırsın. 
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Şimdi, Ha!it Tarancı, Cemal Gültekin, Sait Sadi Danişmendgazi
oğlu, Kazım Nami Duru, Mustafa Namık Çankı'nın adlarını yazmış 
bulunuyoruz. 

Şu halde Sözlük-Filoloji ve Terim komisyonunun, demin oku
nan adlard~n başka şimdi yazdığımız be§ arkadaşla birlikte, kurul
masını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... etmiyenler... kabul 
edilmi§tir. 

Şimdi, Lengilistik-Etimoloji ve Grameı:-Sentaks komisyonu için 
aday gösterilenlerin adlarını okutuyorum: 

b). Lengüistik-Etimoloji ve Gramer-Sentaks Komisyonu: 
Abdullah Taymas, Abdülkadir İnan, Ahmet Cevat Emre, Be- · 

sim Atalay, Cenap Muhittin Kozanoğlu, Dehri Dilçin, Harnit Zübeyr 
Koşay, Hasan Eren, Hüseyin Nanuk Orkun, İsmail Hakkı Güreli, 
İsmail Hikmet Ertayl.an, Kazım İsmail Gürkan, Kemal Edip Kürk
çüoğlu, Naim Hazını Onat, Necip Üçok, Saadet Çağatay, Suat Bay
dur. 

Başkan - Bu komisyona beş arkadaş daha katılabilecektir. 

Şimdi Zeynep Korkmaz, Hayretlin Özilhan, Refik Ha!it Karay, Re
cai Cin'in adlarını yazmış bulunuyoruz. 

Şu halde, başka istekli de olmadığına göre, demin okunan arl
Iardan başka şimdi adlarını yaz<tğıınız beş arkada§la bu komisyo
nun kurulmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... etmiyenler ... 
kabul edilmiştir. 

lmla koı:ıllsyonununa ~day gösterilen arkadaşların adlarını oku
tuyorum: 

• c) lmla Komisyonu: 
A. Dilaçar, Ahme~ Cevat Emre, Ali Ulvi Elöve, Bedrettin Tun

cel, Burhan Toprak, Enver Behnan Şapolyo, Fatih Rıfkı Atay, Hak
kı Tank Us, Kadri Yörükoğlu, Mehmet Tuğrul, Mustafa Nihat Özön, · 
Nureddin Artam, Refik Ahmet Sevengil, Sami Özerdim, Tahir Ne
jat Gencan, Cevdet Ku~et Solok, Memduh Şevket Esendal. 

Başkan - Bu Komisyona da başka beş arkadaş tiaha katıla
bilir. İstiyenler lutfen adlanı:ıı yazdırsın. Şimdi Mithat Sadullah San
der, Vala Nureddin Va-Nu, Şevket Teze!, Burhan Belge, Sıtkı Can, 
nhami Gök'ün adıamu yazmış bulunuyoruz. 

Şu halde, demin okunan adaylardan başka bu beş arkadaşla 

D. K. F. 4 
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birlikte İmlii Komisyonunun kurulmasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar; bu arada şunu da belirteyim ki, her arkadaş, uz
manlığiyle ilgili olan başka komisyonda da çalışabilir. Buna hiç bir 
engel yoktur; bütün arkadaşlar aynı hakka sahiptirler. 

Şimdi Tüzük Komisyonu için aday gösterilenlerin adlarını okıi
tuyorum: 

d) Tüzük Komisyonu : 
Afet İnan, Enver Ziya Karai, Ferit Ayıter, Hasan Reşit Tan· 

kut, Hikmet Bayur, Kemal Çelik, Kemal Turan, Muhsin Adil Bina!, 
Mümtaz Ökmen, Tevfik Fikret Sılay, Feridun Ankara. 

Başkan - Bu komisyona da daha başka beş arkadaşın katıl

ması gerektir. 
Şimdi, Doğan Aker, Abdullah Polat Gözübüyük, İzzettin Me

te, Turhan Erker'in adlannı yazmış bulunuyoruz. 
Şu halde Tüzük Komisyonunun, dernin adları okunanlardan baş

ka adlan şimdi yazılan beş arkadaşla kurulmasını kabul edenler ... 
etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi Bütçe Komisyonuna ayrılacak arkadaşiann adlarını oku
tuyorum: 

• e) Bütçe Komisyonu : 

Aliieddin Alpay, Besim Atalay, Besim Kadırgan, Benal Arı
man, Faik Reşit Unat, Halim Baki Kunter, Mahmut Nedim Zapçı , 

Mecdi Sayman, Şevket Raşit Hatipoğlu, Uluğ İğdemir. 

Başkan - Bu ' komisyona da daha beş arkadaş katılabilir. Lut
fen arzu eden arkadaşlar adlarını yazdırsın. Şimdi, Ömer Asım• Ak
soy, Nuri Gencosmanoğlu'nun adlarını yazmış bulunuyoruz. 

Şu halde, demin okunan adlardan başka bu iki arkadaş ile Bütçe 
Komisyonunun kurulmasını oyunuza sunuyÖrum. Kabul edenler ... 
etmiyenler ... kabui edilmiştir. 

Şimdi de önergeler Komisyonuna aday gösterilen arkadaşların 
adlarını oki.ıtuyorum: 

f) Önergeler Komisyonu : 

Faruk Gürtunca, Fazı! Ahmet Aykaç, İsmail • Habip Sevük, İz
zet Ulvi Aykurt, A. Muhtar Kumral, Nevzat Ayas, Tahir Karauğuz. 

Başkan - Bu Kornisyona _da adları okunanlardan başka daha 
beş arkadaş katılabilir. Lutfen adlannı yazclırsın. Şimdi, İhsan Ün-
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güt, Feridun Ankara, Muarrem Ergin'in adlarını yazmış bulunuyo
ruz. Daha başka istiyen olmadığına göre öneı;geler Komisyonunun · 
dernin aday gösterilenlerden başka bu.üç arkadaşla kurulmasını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarım! Önergeler Komisyonu Fakülte içinds 112, Len
güistik Komisyonu 139, Terim Kouıisyonu 104, Tüzük Komisyonu 
116 numaralı çalışma odalarında, 1ınla Komisyonu Fakülte Profe
sörler toplantı salonunda toplanaca-klardır. Bunlardan yalnız 139 
numralı oda üçüncü kattadır; ötekilerin hepsi birinci kattadır . . Büt
çe Komisyonu da Kurum binasında toplanacaktır. 

Tahsin Banguoğlu (Bingöl Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı) -
Efendim, usul hakkında konuşmak ve bir noktayı açıklamak isti
yorum. 

Tüzüğüırıüze göre bu komisyonlar bütün Kurultay üyelerine 
açık olacaktır; yani, her komisyona, Kw·um üyelerinden olan arka
daşlarla davetli bulunan arkadaşlar katılabilecektir; bunların söz 
hakları olacaktır. 

Bu itibarla, bütün fi.lt.irlerin bu komisyonlarda izhar edilmesi 
ve raporlarda yer alması yüksek Kurultayın çalışmalarını kolaylaş-,. 
tıraoa.ğı kanaatindeyim (alkışlar) . 

Başkan - Efendim, iki tane önerge vardır. Bunlardan biri; 
Doktor Abdullah Polat Gözübüyük'ün önergesi dir, okutuyorum: 

Kurultay Başkanlığına 

Aşağıda adları yazılı kimseleri Tüzük Komisyonuna teklif edi
yorum: Sabri, Hiiseyin Nail Kübalı, İsmail Hakkı Baltacıoğlu. 

Başkan - Bu önergede yazılanlardan iki arkadaş esasen Tüzük 
Komisyonuna. seçilmiştir. MUsaadenizle bunu geçiyoruz. 

9 - Dil devrimi üzerinde konuşmalar 

Şimdi İstanbul'da kurulan Atatürk'ü Yaşatma Derneği adına 
verilen diğer önergeyi okutuyorum : 

Kurultay Başkanlık Divanııia 

İstanbul'da bulunan Atatürk Derneği ile Ritapat ve Edepiyat 
kulübünUn temsilcileri sı.fatiy le, bu derneklerin, Türk dil deıwimi 
hakkındaki görüş ve isteklerini Altıncı Türk Dil Kurultayındiı., be
lirtmeme, miisaadenizi, saygılarımla rica ederim. 
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Başkan- Önerge sahibi Atatürk'ü Yaşatma Derneği adına söz 
söylemek istiyor. Şimdi onu dinliyeceğiz. 

A. Muhtar Kumral (Öğr~tmen) - Sayın arkadaşlar, şimdi 
Türk dil devrimi bahsinde İstanbul'da Atatürk'ün eserlerini ve fi
kirlerini muhafaza ve müdafaa için kurulmuş olan Atatürk'ü Ya
şatma Derneği ve yine yakında kurulmuş olan Ritabat ve Edebiyat 
Kurumu temsilcisi olarak söz söyliyeceğim. 

Atatürk dil davasında bize istikameti şöyle çizmişti; bunu Ata
türk'ün sözlerinden ve bir hatırasından nakledeceğim : 

Atatürk bir memleket gezisinde bir istasyonda binlerce kişi ta
rafından uğurlanmaktadır. Birçok Arapça ve Acemce ağdalı keli
melerle selamlanırken Atatürk'e çok uzaklardan bir vatandaş şöyle 
haykırmıştır: ·"Paşam, güle güle gidin, güle güle gelin, yolunuz açık 
olsun, işleriniz uğurlu olsun". Atatürk bindiği vagonda bunu duyun
ca gülümsiyerek "Arkadaşlar, bana Türk sesiyle içten seslenen bu ar-

• kadaşı görmek istiyorum" buyurmuşlardır. O sırada duyulan "bu
rada, burada! " sesleri arasında Atatürk k-endisini görmüş ve "Türk 
vatanını yabancı çizmelerden beraberce kurtardık, fakat asıl ~urtu
luş milli benliğimizdir. Sizin bana seslendiğiniz temiz Türkçe iJsı bir
birimizi anlıyarak konuşmak ihtiyacındayız. Topraklarımızı yaban
cı çizmelerden nasıl kurtarmışsak benliğimizi saran zehirli yılanlar 
gibi mikrop olan yabancı kelwıelerden kurtarmak bizim için yeni bir 
kurtuluş savaşı olacaktır" buyurmuşlardır. 

Arkadaşlar! Dil davası muazzam bir millet davasıdır. Ona yal
nız sosyal biı: dava, milli bir dava demek kafi gelmiyecektir. Ağa
beylerimizin belirttiği gibi dil davasında artık yetişmiş olan Türk 
gençliği de be'raberdir. Artık o da iş başına geçmek ve orada kal-
mak istiyor ve kalacaktır da... · 

Bizim İstanbul'daki hareketlerimizde düşündüğümüz başlıca 

noktalar şunlardır: 
Atatürk dil davasının tatbikatma ve teferruatına yapılan ten

kitlere teşekkür ediyoruz. Fakat dil davasının ruhuna yapılacak 

tenkitlere karşı onlarla beraber değiliz. Hislerine ve alışkanlıkianna 
esir olan bir takım kimseleri, ağabeylerimizi, biz kardeşlerinin, Ata
türk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklann anlayış ve münaka
şa"kabiliyetine katılmalannı istiyoruz. 

Arkadaşlar , toprak hürriyeti ve is tiklali , bunlar bazan elden gi
debilir şeylerdir. Tarihe baktığımız zaman Finlandiya gibi, Çeltos; 
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lavakya gibi milletierin çok defa hürriyet 've istiklalinin kaybolduğu
nu görüyoruz. Fakat milli benliğin temeli olan dilin on binlerce yıl 
yine hür ve müstakil kaldığını görüyoruz (Alkışlar). 

Arkadaşlar, Türk dili binlerce yıl kendisine kavuşmanın ihti
yaciyle çırpınmıştır. Bize "kelimeleri düzeltmeğe ve müdafaa etme
ğe ne diye uğraşıyorsun uz?" diyenlere karşı ancak acırız ve güle
rlz. Elbette öz Türkçenin aşıkıyız; "dağ, kaya" gibi adları taşıyaca
ğız. Kendi adımın "Ahmet Muhtar" olmasından üzülüyorum, babam 
bunun yerine "dağ, kaya" gibi Türk'ün asil ve kahraman isimlerin
den alsaydı.... (.A:lkışlar). 

Biz, Arap ve Acem diline haJ.a hası::et çekenlere şun].I söyliyo
ruz: Benliğimizi çalan bu h·ırsız kelimeleri müdafaa eden zavallı 
adamlar ... 

Arkadaşlar, Atsıtürk Derneği İstanbul'daki Muallimler Birliği
nin dil kongresinde bazı sayılı kimselerin eski kelimeleH mUdafaa
larına karşı harekete geçmiş ve Milli Türk Talebe Birliği ile Öğret
men Okullannı Bitirenler Derneği ve Türk Dilini Geliştirme Derneği 
birlikte tezlerini efendice izah etmiş ve bu karann Atatürk'ün zih
niyet ve davası olduğunu belirtmiştir. Bu dernekler, Türk dili dava
sını münakaşa ederken anlamıyaniara iyice anlatmak için uğraşma
ğa karar vermişlerdir. 

Arkadaşlar, bütün Tiirk gençliği ölümü pahasına da olsa bu 
tezin1 mlidafaaya hazırdır ve hazır kalacaktır ( Alkışi ar) . 

Arkadaşlar, ismini vermek istemediğim gazetelerden birinde 
bir yazar, Atatürk'ün dil davasında ricat ettiğini iddia ediyor. Ata
tlirk Derneği kurma fikrini ortaya atan ve bütün hayatını Atatürk 
sevgi.sini yayınağa hasreden bir arkadaşmız sıfatiyle söyliyeyim ki; 
Atatiirk doğumundan ölümline kadar hiçbir sosyal ve milli davada 
katiyyen geri dönmemiştir. 

A~nı yazar, yazısına şöyle devam ediyor: 
"Atatürk'ün büyük kumandan olduğunu nereden anlıyacağız. 

Bir kuman•danın hem taarruz hem müdafaa hem de rlicat planı olur." 

Bu yazar haklıdır. Yalnız her kumandanın bir karakteri var
dır: taarruzcu kumandan, müdafaacı kumandan, ricatçı kumandan. 
Atatürk'ün karakteri de taarruzculuktur. 

Bu yazıya yine Atatürk'ün bir sözüyle cevap vereceğim :"N~· 

tlcııi ltat:iye dailJ!ıı taal'l'\lzla elde edilir". 
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Şimdi biz Türk dilinde geri giden insanlar değiliz. Biz bin yıl
lık kelimelerle Türkün ruhuna yeniden can vereceğiz. lleri, daima i
leri (Alkışlar)! 

Arkadaşlar, çok önemli bir vakiadan bahsedeceğim. Partizan
lık yapıyor derler mülahazasiyle Parti ismini vermiyorum. Bir par
ti kongresinde, Kongreye çağrılan arkadaşlar, orada iki aydınımı

zın konferansını dinlemişler ve münakaşa etmişlerdir. Bunu, bu 
vakada hazır bulunup konferansçılara itiraz eden arkadaş anlattı: 

Birisi ötekilerine Arapça ve Acemce eı:ı ağdalı ]{eli]nelerle hitabedi
yor. Oradaki arkadaşlaı· birbirlerine soruyorlar: "Sen birşey ania
dın mı? Anlamad1m, bende birşey anlamadım. O halde bizi niçin 
çağırdılar?· Millet dertleri beraberce konuşulmakla ve münakıuıa e
dilmekle halledilir. Hemen ayağa kalkarak "Bize anlamadığımız bir 
dille hi tabediyorsun uz, bizi manladığımız dille konuşun uz; yokııa sa
lonu terkedeceğiz" diyor. 

Arkadaşlar, hakikaten o andan sonra, orada halkın anladığı bir 
dille konuşmağa başlanıyor. 

Arkadaşlar, halkın dilini kullanmak , konuşmak, aynı zamanda 
demokratik bir zarurettir. Memleket meselelerini tamamiyle ve be
raberce konuşmak en esaslı bir kuvvet kaynağıdır. Türk dil de~mi 
aynı zamanda demokratik bir mana taşır. 

Arkadaşlar, okulda bir öğretmen bir gün çocuklara "size iki 
sual soracağım. Cevabını ve bükmünüzü siz verin! Eskiden şuna 
milsellesi mütesavyiüssakayn derlerdi" diyor. Bu söz üzerine mu
azzam bir kabkaba kopuyor. Öğretmen tekrar "Çocuklar dil devri
minden ricat edenlere bunu armağan ediyoruz. Bundan sizin anla
dığınız tek bir şey var mı?" deyince çocuklar "kelime değil, ,harf 
dahi yok!" demişler. Çünkü bu deyim, beş bin yıllık tarihten hafif 
bir nefes bile taşımıyordu. Biz öğretmenler, yüzde yüz Türk dili
nin en samimi, en içten miidafileriyiz. 

Arkadaşlar, burada bir noktaya daha temas etmek istiyorum: 

Bazı toplantılarda Türk dili davası dalkavuklan di~ bazı söz
ler ·duyuyôruz. Biz Türk gençliği, lstanbui'da bir dil kongresi top
laclık . Bazı yaşlı ağabeylerimiz, bazı gençlerimize "Bunlar bir yer
den direktif almadan söz söyleyemezler" dediler. Bunlara karşı mil
let sevgisiylı!, vatan sevgisiyle ve aklı selimimiz ile kannca karann
ca hiçbir yerden direktif almıyan yalnız vicdanlannın direktiiiyle 
hareket eden Cumhuriyet gençleri olduğılmuzu söylemeliyim. 
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Arkad~lar, nasıl ki bazı vatandaşlarda beliren dalkavukluk 

hastalığını Cuiiihuriyet yıkmış ise biz de böylece bu hastalıklan at

mış insanlarız . Bize ''direktif alan dalkavuklar'' diyenlere bunu iade 
etmekle yetiniriz. 

Arkadaşlar, İstanbul'daki dil kongresinde gençlik tamaılıiyle 
ayakta idi. Orada büyük kurtarıcı Atatürk'ün dile hizmetinden do
layı onun hatırası hürmetine ayağa kalkılmasını teklif eden ben çok 
müşkül bir durumda kaldım. Çünkü kongreyi idare eden arkadaş şu . 

sözlerle beni karşıladı: "Ruznamei müzakerata geçelim". Bunun ü
zerine şöyle haykırdım: "Bu zihniyetle idare edilecek kongreyi tem
sil ettiğim dernek adına terkediyorum". Arkarndan bütün gençlik 
bir bomba gibi bu geri hareketle mücad~Je etmiş ve Sayın Profesör 
Fahreddin Kerim Gökay da "Bu istibdattan sonra burada müna
kaşa edilemez" diyerek salonu terkctmişti. Kendilerini ve İstanbul'
da bulunan diğer genç arkadaşları bu hareketlerinden dolayı bütün 
kalbimle selamlanm. 

Arkad~lar, İstanbul'da · bir dernek vardır. Bu dernek, Türk 
radyosunu dinlemernek için bir karar almıştır. Çünkü Türk radyosu, 
bizim sesimizi, müstakil ve kahraman Türkün sesini, bütün dünya
ya duyurmaktadır. Bütün dünyayı ürküten deviere karşı korkma
dan arslanlar gi bi h'aykıran gür Türk sesini dinlemeyen~ere karşı 
burada şunu belirtmek isterim ki, V'lltan ve millet yolunda gençleri
miz daima ağabeylerimizin fikirleriyle beraber Çumhuriyeti yalnız 
siyasi, içtimai ve iktisacli manaliı.rda değil bütür manalarda sonuna 
kadar müdafaa edecek ve bu inkılabı yaşatacaktır (Alkışlar). , 

Arkad~lar, küçük bir şiirimi okumak suretiyle konuşmama 

son vereceğim. 

DlLİMİZ 

- Türk Dil Kurumu Sayın Üyelerine -

Bayrak v toprak kadar mukaddes sevgilimiz! 

Eşsiz ve özürsözdür biz(m güzel di.limiz. 

Bir çağlayan gibidir kulaklarda alıcngi, 

Türk diline eş ancak kendidir kendi dengi ı 
, . 
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Ötmiyecek bu yurtta artık yabancı kuşlar! 
İçimizi karartan ölüm sesli baykuşlar. 
Bize, bizden olanlar, haykırsın adımızla, 
Uçanz ülkümüze, kendi kanatımızla ... 

Duymak istemiyoruz, artık yabancı sesler, 
Bize iğrenç geliyor, bizden gayrı nef~sler. 
Türküz, Türkçe konuşmak, borcumuz, ödevimiz, 
Gayrı sese ağırdır kulağımız, evimiz. 

Dönüyonız tarihin aydınlık yollarına, 
Kavuşuyor sesimiz baJıtının koliarına 
Artık boğaınıyacak onu yabancı eller, 
Geri döndü önünde, Türlriin yıkıcı sesler. 

Giymiyecektir dilimiz bir gün iller tacını, 
· Ne zaman başarınadı bu millet amacını?. 

Ardı gibi ışıklar devrimiz.in önünü 
Taşıyor bayrağını Atatiirk'ün İnönti! 

İnanmak, hep inanmak! Vılrlimtizün temeli, 
Koparmıyacağı şey var mıdır Türkün rli? 
Çınlatacağız yine dünkü gibi yarım, 
Biz bu diUe söyledik zafer 'şarkılannı, 

• o •. 
'Dünyaya fennan veren kahramaniann dili, 
Bu dil tarih dilidir, onun soyu Etili. 
Ayağa kalkar cihan, hemen denilince Türk! 
tokılabin yürüyor. rahat uyu Atatiirk! .... 

(Alkışlar). 

Başkan - Şimdi Söz Feridun Ankara'nındır. . 

Feridun Ankara (Öğretmen) - Kurultavın Sayın üveleri! BU-· 
yük 'l'iiı:k Minetinin yüzyıİlardan beri cekti~i dil çilesini hepimiz bl. 
liyoruz. Bu çileden kurtulmak içiıı girişilen dili sadeleştirme sava
şının, en az yüz yıllık bir tarihi vardır. Bunu da hepimiz biliyoruz. 
Türk dilini yabancı dillerih boyunduruğundan kurtarma yolunda 
):ı~rcanan emekler meyvaııını yayaş ·yavaş vermektedir. l3ununla be-
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raber dil ' çilesini bugün de doldurmuş değiliz. Çatışmalar sert ve çe
tindir. Bu, bizlerin gözünü yıldırmıyacak, inanlanmızı gevşetmiye-
~~~ . 

Tanzimat öncesi ve sonrası içindeki uğraşmalarda Belagatci
ler, Fesatçılar nasıl aldanmışlar ve yenilmişler i;ıe bugün de Os
manlıcacılar aynı akıbetle karşı karşıyadırlar. 

"Dil elden gidi/or!" diye bugün kopan kıyametler dün de kop
muştu. Dün bu kıyameti koparanlar arasında bir takım şairler ve 
müderrisler vardı. Bugün de yine bir takım prQfesörler ve şairler 
vardır. · 

Dün , "Arapça söndü, Acemce koğuldu; mezarından Kayıhan 
lisanı çıktı. Halkı Ramazam Şerif, suali hatır, talakı selasa demek
ten nasıl menedebiliriz? Terkipleri lisanımızdan ihraç edemeyiz. Ye
di asırdan beri lisanımıza yerleşmiştir. Birkaç kişinin arzusu ile ter
kedivermek muhaldir" diyorlardı . · 

Bugün ise. "Asyanın çağıltılı, gürültülü dilini, Mahmudı Kaşga
ri'nin yontulmamış çirkin kelimelerini dilimize sokuyorlar. Bin yıl

lık Türk dilini bozuyorlar. Türkçenin kendine malettiği, şişmanlat
tığı, zayıflattığı , uzattığı, kısalttığı, incelttiği, kalınlaşbrdığı keli
meleri atıyorlar" diyorlar. 

Dünkü seslerle bugünkiiler aynı. Yalnız bugünıtillerin sesleri 
daha öfkeli, daha hınçlı! 

Çok Sayın Arkadaşlarım! 

Her Türk aydını inandığı bir davaya bağlanabilir ve fikirlerini 
istediği gibi savunabilir. Fikre saygı göstermek gerektir. Ancak bu 
saygı tek taraflı olmamalıdır. Dil odevrimini benimsemiş insanları 

düşman gözü ile görrneğe kimsenin hakkı yoktur. 

Türk Dil devrimi, başlı başına bir bütün değildir. Bütünün bir 
kolu.. yaydığımız devrimler zincirinin bir halkaı;ııdır. Dil devrimini 
kostekierne gayretlerinin arkasında gizlenen kötü niyetleri gözden. 
kaçırmamalıyız. Zamanın dilde yaptığı temizlik ne olursa olsun, Os
manlıca bu milletin dili değildir. Bu gerçeği Şemseddin Sami ne @i
zel belirtmiştir: "Üç li sandan mürekkep bir li san, dünyanın hiç bir 
yerinde görlilmemiştir. Bu nasıl llsandır ki Araba söylesen anlamaz, 
Aceme söylesen anlamaz, Ttirke söylesen anlamaz", 

Gelin de siz bunu karşımızdakilere söyleyin. Hemen kaşlan ça~ 
tılıyor ve "TUrkçeden bütün ya))ıı.ncı )t~limeleri atmak lstıyen tastl· 
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yeciler, İslam medeniyetindeki kültür hazinesine dokunuyorlar. Türk 
mill~ti bin yılin kendisine verdiği kelimeleri atamaz" diyorlar. 

"Edebi bir şahsiyetin kullandığı şu kelim~lerden vazgeçilemez: 
Fakat, halet, madem ki, vakıa, cihet, gaynmemnun, mevcudiyet, şe
kil, haddi zatında,. scfarethane, yekpare, kehkeşan" diye ilave edi
yorlar. 

Arkasından da mücerret kelimelere uydurma karşılıklar bulun
duğunu yana yakıla anlatıyorlar. Osmanlıcanın uydurduğu "maa
rif" ve "mektep", onlara göre uyclurma değil, Dil Kurumunun orta
ya attığı "eğitim" ve "okul" uydurmadır. "Alaimi sema" dan "ele
ğim sağına" yapılmıştır, "Ebem kuşağı" uydurmadır. 

"Emrivaki" e "olupbitti" , "aklı selim" e "sağduyu", asayiş" e 
"güven" derseniz Türk milletine ihanet etmiş olursunuz. Bu uydur
ma kelimeleri kullanması için Türk milleti zorlanıyormuş! Bu, 
ne gülünç bir iddiadır. Gerçekten bir zorlama olsaydı, "Başbakan" g, 

"Başvekil", "Milletvekili" ne "Mebus" demekte ayak direyebilirler 
miydi? 

Bir de sık sık Türkçenin zevkinden söz açılmakta, uydurma ke
limelerin zevksizliği ileri sürülmektedir. 

o o 

Büyük Atatürk'e saygısızlık yapılan bir kongrede "kıvanç" ke
limesine salqırılmış, zevksiz olduğu iddia edilmiştir. Zevk de onla
rın tekelindeki. Biraz köşeleri.ndcn çıl<sınlar da yiğitler yatağı A
nadolu'yu dolaşsıni ar; belld "kıvanç" ın zevldne vanrlar. Biz onu 
beşikten beri tadıyonız. 

Başkan - Şimdi söz Turhan Erker'indir. 

Turhan Erker (Felsefeci) ...!.. Sayın Kurultay Üyeleri! 

Türk dili üzerindeki çalışmaların yalnız vicdanİ ve yal
nız ilmi temellere dayanmadığı, belki bunlardan daha çok milli bir 
temele dayandığı apaçıktır. Vak>a, dünyanın en eski bir · dili olan, ~ 

bir ana dil olan Türkçeyi, derin kaynaklanna ve sonsuz imkanla
rına rağmen, tutsak olduğu iki boyunduruk altından kurtarmak, 
vicdandan biraz nasibi olan her insan için, hatta denebilir ki, ahlaki 
bir borçtur. 

Bilim düşüncesine sahip bir kimse için ise, Türk diline nisbetle 
daha .köksüz, daha imkansız nice d\.inya dillerinin milli duyguya ka
vuşmuş birkaç milletseverin kılavuzluğu ve dil bilginierinin bıkmak 
bilmez gayretleriyle birer milli dil ve hattA bazılarının evrensel bilim 
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dili haline geldiğini bile bile, aziz Türkçemiz için açılan cihada katıl
maya ve bu ·dili işlernekten bir güzel san'at zevki almaıruya imkan 
tasavvur edilemez. Bütün bunlar böyle olmakla beraber, bir dil üze
rindeki çalışmalar, diller toplumsal birer vakıa olduklanna göre, her 
şeyden önce bağlı olduğu toplumun gereklerine dayanacaktır .. Onun 
için çalışma ların metodunu belli ederken yapılacak ilk iş toplumsal 
bünyenin incelenmesidir. Burada uzun sürecek bir incelemeye giriş
rnek fazla olur. Bunu en güzel bir şekilde belirtmekle yetinebiliriz. 

Bu toplum bir devrim toplumudur. Önce bu gerçektigi anla
mak icabeder. Bunun için de 1923 sonrası hareketinin, gömülen Os
manhlığın son yıllardaki ısiahat tcşebbüsleriyle karşılaştırmamak 

~erektir. lşte bu düşünce başlangıcına sahip olmıyan bir zihin, esa
Ren bilimin hükmüyle bedalıetleri idrakten mahrum addedileceği 

için, milli Tür){ toplumu konusundaki her düşünme cehdinde saplun 
bir yönden kendini ahkoyamıyacaktır. 

Devrim , bir toplumun bütün kurumlariyle yenileşmesi, değiş

mesi demektir. Büyük Türk devrimi de bütün kurumlariyle, devleti, 
hukuku, ailesi, es tetiği v. b. ile eski Osmanlı cemiyetin den. tamam i yle 
ayrı bir toplumsal bünye yaratmıştır. Bu toplumsal bünye her şey
den önce millidir. En tabii sosyal bir kftnım olan dilin ise bu kuru
luşta eski durumunda bırakılması hakiki gıı.rabet olurdu. 

Sayın ve devrimci profesör Halil Nimetullah Öztürk'ün dedik
Iari gibi; dil de metafizik bir halde .cemiyet dışında kalmamak için 
diğer kurumlarla beraber aynı · metod ve tempoya uymak üzere de
ğişerek yeni sosyal bünyedeki yerini alacaktır. Bu, dil yönünden böy
le oldu~u gibi, toplumun düşünebilmesi ancak dil vasıtasiyle müm
kün olduğuna göre, yeni bir milli düşünme sistemi kuran devrim 
toplumu için de bir zorunluktur. Yani dil ne kendisi bir köşede ka
labilir, ne de devrim toplumu onu kendi keyfine bırakabilir. Aksi 
ikisi için de ölmek demektir. 

Türk dilini sosyoloji bakJmmdan incelemek iddiasında bulunan 
bir kimsenin küfür, hakaret ve mugalata ihtiyacını duymadan dü
şünebilmesi için bu realiteyi kavramış olması gerektir. !şte bu se
bepledir ki biz de, daha konumuza girerken işaret ettiğimiz gibi · 
Türk dili çalışmalarında ilmi , ahlaki hatta estetik saiklerin önemini 
belirtmekle beraber, esas doğutucu sebebin devrim anlayışı oldu
ğuna inanıyQnız. Çünkü bizim davamız yalnız bir dili esaretten kur
tarmak ve ilim için en veı1mli bir sahayı işiemek değildir ve olamaz . 

.. 
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Dava, dolayısiyle bütün bunları da sağhyacak olan, bir medeni
yet davasıdır, dünya yüzünçle millet olarak kalabilm.e davasıdır. 

Şark medeniyeti düşünme tarzından garp medeniyeti düşünme dün
yası içine giriş ve geçiş bu demektir. Bu amaca ulaşmak için tutula
cak her türlü ıslahatçı yolun iflasa mahkum olduğu tarihin hükmiy
le ispat edilmiştir. Tek r,ıl<ar .Yolun, yalnız ideolojik bir kavram ha
linde anhyarak söylüyorum, Kemalizm yolu olduğu artık bir ipo
tez hükmündedir. 

Dil çalışmalarını da bu hükmün dışında tutmak büyük hedefe 
hiçbir zaman ulaşmamak olur. Bu çalışmalar istikrar bulmuş top
lumların dilleri üzerindeki çalışma metod ve tempolariyle kıyaslana
maz. Bu devrim toplumunda, nasıl ki bütün kurumlar devrim me
tod ve temposiyle değişmişlerse . dil de aynı yolu seçecektir. Bunun 
neden böyle olacağının toplumsal zoruuluğunu yukarıda belirttiği
miz gibi genel devrim anlaY,şı çerçevesinde kalmamanın, hatta Ke
malizm prensiplerinden birinin bile thmalinin nasıl çalışmaları sı

fıra indireceğini, tarihin , ilmin, mantığın emirlerine aylnrı olacağını 
bu prensipler üzerinde kısaca durarak, ispat edeceğim. 

Kemalist ideolojisi her şeyden önce milliyet ilkesine dayanır. 

Yarattığı devrim toplumu her şeyden önce millidir. Bir kere şu reali
teyi kavramak gerektir: Üm~et esasına dayanan bir devlet yıkılmış, 
yerine millet esasına dayanan bir devlet kurulmuştur. Buna :ıes çı

karan yoktur. Fakat yıkılan devletin kendisi için uydurduğu ümmet 
esasına dayanan dilini dı; yeni .devlet bütün miras müesseseler gibi 
reddedince, milli esasa dayandığı içi~ l<endi öz dilini arayıp, bulup, 
işleyince kıyametler kopmaktadır. 

Milli bir devletin dilinin de milli bir dil olacağını anlamakta zor
luk yoktur. Zorluk, bu devleti hala Osmanlı devletinin bir devamı o
larak kabul eden sakat zihinler içindir. Bu malillierden karakteris
tik bir tip· bir gazetede "Osmanlı olduğumuzu inkar edebilir miyiz?" 

diye milli dil aleyhindeki cereyanın hareket noktasını açığa vur
muştur. 

Rica ederim, 1299-1918 zaman bölümünden bahsederken "Sel-
. çuklar" diye konuşan bir kimsenin yanında kendinizi emniyette ·his

seder misiniz? O halde normal bir kafa 1923 ten sonrası için na
sıl Osmanlı çlamgası vurabilir? MilJ! ·dile karşı koymanın hakikatte 

TUrklU$il amaç tuttuğumı, geııe P.unlardıın birisinin ".Arı!l<l9l\l mj)-
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!eti" nden bahsederken saçılan ufunetinden tiksinerek anlıyoruz. 

Türk milleti milli bir devlet kurmuştur. 

Biz Türküz ve Osmanlı değiliz. Biz Türkçe konuşacağız, Os
manlıca değil. 1923 sonrası toplumsal cereyanının "lisani zümreye 
dayandığını" görmek için öyle sanıyorum ki Türk olmaya bile ihti
yaç yoktur. Bilimsel görüş sahibi olmak şöyle dursun, biraz man
tıktan nasibi olmak yetişir. İşte Dil çalışmalarındaki toplumsal za
ruret ve bu çalışmalarda devrimin milliyet ilkesinin hayati öneminin 
savunmasının bizi millet olarak, -devlet olarak sürükliyeceği son. 

Ziya Gökalp, dili "içtimai hayatın zemini, maneviyelin nesci, • 
harsın ve medeniyelin temeli" diye tanır. Burada Gökalp'in kas
dettiği dil ınilliyet mefkuresini doğuracak bir dildir, milli dildir. Öy
leyse ulusal ilikünün sahibi bu toplumsal varlık kendini bu zemin
den, bu nesicten, bu temelden mahrtım bırakamaz. 

Milli dilini işiiyecektir ve yapacaktır. Yoksa yabancı kültürlerin 
birbirine etki imkanının son sınırına kadar arttığı bu çağda, milli 
bir dile sahip olmıyan toplumların eritilmesinin lafı bile olmaz. 
20-25 senede yeryüzünden siliniverir. İşte dilde bunun için milliyet
çiyiz. 

Bu ülküyü gerçekleştirmek, bu medeniyet seviyesine ulaşmak 
için, halka - aydın olarak ve devlet olarak - onun diliyle hitap etme
ğe, - bilgin olarak - ondan alınan köklerle düşünmeye mecbur oldu-
ğumuzdan ötürü dilde de halkçıyız. • 

Bu ülküye çabuk ulaşmak için devleti sağlık ve ekonomi ala
nında görevlendirdiğimiz gibi nasıl nülli eğitim alanmda da .vazi
felendiriyorsak, milli düşünme aracım sağlamakta da serumlandır
mak zorunda olduğumuz için dilde de devletçiyiz. 

Diller ilahi değil içtimal bir vakıa olduğu için dilde de layikiz. 
Bu layik anlayış, bizi başka bir dil yanında Türkçeyi aşağı görmek 
soysuzluğundan koruyor, ter~erimizi en büyük inanç kaynağım~z 
olan Türk milletinin dilinden alabilmemizi ve Türkçenin Selçuk sa

rayın.da uğradığı akıbete teltrar düşmemesini sağlıyor. 

Millileşen toplumun dışında metafizik halde kalarak ölen Os

manlıcanın toplum içindeki ve bilhassa bilim dilindeki zoraki yaşa
yışına son vererek onu toplum ve bilim dışına atmak zorunda oldu

ğumuzdan ötürü dilde de devrim.ciyiz. 
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Atatürk'li Atatürk yapan iki devrim hamlesi vardır: I - Dil 
devrimi, II - Tarih devrimi. Tarih demek aslında duyguda devfim 
demektir. Bununla toplum milli duyguya kavuşmuştur. Dil devrimi 
demek düşünüşte devrim demektir. Bununla toplum milli düşünme 
aracına kavuşmuştur. 

Atatürk'ün yapacağı manevi devrimden bahsedenlerin bunları 
görmemesi çok gariptir. Bütün öteki devrimler ancak tarih ve dil 
devrimleriyle bi,itünlendiği takdirde devrim haysiyetini kazanabilir
ler. Aksi halde bir ısiahat hareketi olarak tarihe geçeceklerdir. Ge
ricilerin dil devrimi ilk hedef tutmalarındaki mükemmel taktiğin aslı 

• budur. Bu devrim temelini yıkarak bi zi millet olarak yükselmeden, 
milli düşünmeden , hatta milli devletten edeceklerdir. 

Altıncı Kurultayıo iizrine almak şansını kazandığı büyük tarihi 
ödev, geniş' halk kütlesinde hiç bir yanlıl') an lay ışa meydan vermi
yecek kesinlikte dil devriminin var olduğunu belirtmek olacaktır. 

Türk d,ili üzerindeki çalışmal arın, bu devrimci metodun tama
men bilimsel olduğu ispat cdilmiı;tir. 15 gün sonra Kurultayın top
lanacağını bile bile uydurma kelimelerden bahseden milletvekili, on
ların mı uydurma yol<sa Osmanlıcaların mı uydurma olduğunu, se
vimsiz denen kelimelerin bütün Türkçe kelimeler içindeki yüzde ora
nını komisyon çalışmalarından öğrendiği zaman, bu i şi Büyük Mil
let Meclisi kürsüsüne getirdiğine üzülecektir. 

Fakat geniş halk kütlesi bÖyle sözlere aldanarak devrime olan 
güvenini ve devrimin selametine beslediği inancını sarsmaktadır. 

Sayın Banguoğlu 'nun genel olarak benimsediğimiz sözleri bile bir 
gerici yazar tarafından "Banguoğlu da bizdendir" diye an iatılmak 

istenerek halk efkarında devrimin duracağı düşüncesini yaratmak
tadır. 

Onun için Altıncı Dil Kurultayı, korkmadan karşısına çıkacak 
herkese bunu bilim bakımından ispata muktedir olduğuna inanarak; 
Türk dili çalışmalannın amacına varması için, millet olarak yeryü
zünde yaşıya1ıi1memiz için , büyük Türk devrimlerinin ayakta dur
duğunu ispat için aşağıdaki prensip kararını almaya, dile, millete ve 
kendisine hayat veren· devrime karşı borçludur: · 

I - Türk dili devrimi vardır. 

ll - Türk dili çalışmaları devrim ilkelerinin gösterdiği istika

mette bilimsel metodlarla yürüyecektir. 
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1949 yılında, Türkiye'de böyle devrimci bir toplantıya, devrim
ci olarak katılan sizleri beı;ı, kahraman hatta fedai arkadaşlar diye 
selamiarım ( alkışlar) . 

Başkan - Komisyonların mesaisi çok yüklüdür. Daha bir ar
kadaşın sözü var. Bir de müzakerenin yeterliği önergesi vardır. Bu 
arkadaş konuştuktan sonra müzakerenin yeterliğini oyunuza arze~ 
deceğim. Söz Halit Tarancı'nındır. 

Halit Tarancı (İktisatçı) - Sayın Dinleyicileri m! 

Burada seçkin bir kitle huzurunda bana söz söylemek imkimm 
veren değerli başkanımıza her şeyden önce huzurunuzda teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Türk Dil devriminin nesnel sebepleri bence Türk ulusunun her 
bakımdan gelişmesinde ona bölge gözetmeden önderlik edebilecek bir 
dil yaratmak şeklinde özetilebilir. Bölge gözetilmemelidir dedim; zi
ra Türkçe kelimelerin hepsi bütün Tiirk ulusunun sosy~l mallandır. 

Sosyal olan bu mallar dahe. doğrusu bu manevi hazinenin hE)r 
bir birimi olan her Türkçe kelime başlı başına birer kıymettir. Bu 
kıymetler toplanınca hakiki Türk dili meydana çıkmaktadır. O hal
de kökü Türkçe olan kelimelerden hiç. birini atamayız ve atmama.
lıyız. Zira bir nial ne kadar eski ve işe yaramaz görünürse görün
sün sırası ve zamanı gelince ona bir müşteri bulunabileceği gibi 
her Türkçe kelime ne kadar eski olursa olsun sırası ve zamanı ge
lince o kelimeleri kullanacak, o kelimelerden güzel. bir dil ahengi ya
ratabilecek sanatkarlar bulunacaktır. 

Burada şunu gözönünde bulundurmak lazımdır ki Türkçe keli
meler maddi mallar değil manevi yani sosyal mallardır. Kelimeler 
sosyal mal karakterini taşıyınca bundan bir takım neticeler çıkar 
ki onlar da şunlardır: 

Türkçe kelimeler Türk ulusunun sosyal malıdır. Bu sebepten 
bunları kullanırken tatbik edeceğimiz usuller de feı·.di değil sosyal 
usuller olmalıdır. Yani Ttirkçe kelimeler çarşıdan pazardan alınıin 
gömlek, kravat, elbise değildir ki fert fert bu kelimelere istediğimiz 
şekilde muamele yapalım . 

Türkçe kelimeler bütUn Türk ulusuna ait olduklarından bunlar 
hakkında verilecek karar da yaşıyan bütün Türk ulusu tarafından 

verilecektir. Yani Türkçe ~limcler için pazardan alınan mallar gibi 
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hoşuma gidiyor, gitmiyor düşüncesi konu içi olamaz. Hoşa gidip git
memek ancak şiveler hakkında uygulanabilir. Yoksa kelimeler hak- . 
lun da değil ... . . 

Zira her Türkçe kelimeyi kullanan bir bölge halkı vardır, bu 
sebepten Türkçe kelimelerle her çeşit yazı yazanlar arasında her 
bölgenin kullandlğı kelimeleri kullanmalıdır ki -tabii en güzel şive ile 
Türk ulusunun yaşadlğı bütün bölgeler arasında manevi ve kültürel 
bir anlaşma olsun. 

Bir yazman tasavvur edelim ki şu · veya bu kelime hoşuna git
miyor diye kullanmıyor ve onların yerine Türkçe olmıyan köklerden 
gelen kelimeler kullanınağı tercih ediyor. Şimdi bu sayın muharririn 
aldandığı veya şuursuzca meleke icabı kullandığı kelimelerle neler 
demek istediğini inceliyelim: 

1 - Bu muharrjrin önce kravatla kelimeyi yani maddi malla 
sosyal malı· bir ayarda tuttuğu görülüyor, ölçüleri ayrı ayrı olan bu 
mallara aynı muamelenin yapılamıyacağı aşikardır. Eğer cemiyet 
maddi bir maldna olmuş olsa idi bu yabancı malları kabul etmez ve 
işlemezdi bile ... 

2 - Yabancı kaynakla;Tdan gelen kelimeler kullanmakla ken
di ulusunun kültürüne değil o yabancı kelimelerin ait oldukları mil
letierin kültürüne hiımet etmiş oluyor; bu kendisince önemsiz bir 
nokta, fakat ulusun kültür tarihi önünde bu nokta çok önemlidir. 

3 - Yabancn kelimelerin .karşılığı olarak Türkçe kelimeler bin
de 6,5 oranında mevcut olduğundan (bu ora.n ekonomi sahasında 
tespit edilmiştir). Bu yabancı kelimeler er geç dilimizden atıl m ağa 
mahkumdurlar, bu sebepten bu sayın yazarın Tiirk diline hizmeti 
tarih karşısında anılmağa değer olmıyacaktır. · 

4 - Bu yazmanın kullandığı yabancı kçlimelerin Türkçe kar§}
lığını kullanan bölgeler halkı bu muharrire hiç te sevgi beslemiye
cektirler. 

5 - Bu yazann bilgisi edebiyatı ne kadar kuvvetli olursa ol
sun yaptığı edebiyat veya bilgi tablosu ancak sayılı bir kitlenin zev
kini okşıyacak veya faydasım dokunduracak, büyük kitlenin zev
kini akşamıyacak veya bilgisini arttırmıyacaktır. 

Bu nokta çok önemlidir. Mesela Türk Tarihinde Mevlana Cela
leddini Rumi lakabiyle maruf dahi, Ml!snevisini Acemce yazmıştır. 
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...,uı·anm size kaç aydın bu büyük adamın Mesnevisini anlıyacak ka
biliyettedir. Daha yakından misal alalım: Büyük Şair Abdilihak Ha
mit şiirlerini hep yabancı kaynaklardan gelen kelimelerle doldurmuş, 
Eşber isminde bir şaheser yaratmış, fakat çok yazık 'ki büyük kitle 

. bunu da anlıyacak durumda değildir; zira büyük kitlenin diline duy
gusuna değil, malıdut bir zümrenin diline duygusuna hitabetmiş
tir. 

Halbuki İngilizlerili Şekspir'inin dilini bütün İngilizler bilir; 
böylece bu adanun şaheserlerinden bütün İngilizce bilenler istifade 
etmiş ve Şekspir dünyaya ün salrnıştır, çünkü hitabettiği kitle geniş 
bir kitle idi. Aynı sözler Almanların Götesi için de söylenebilir. Biz
de de böylece kitleye hitabetmiş bir büyük adam vardır ki adı Ziya 
Gökalp'tir. 

Bugün Ziya Gökalp bütün Türk çocuklarının, büyüklerinin an
lıyabileceği bir dille Kızılelmasını, Altın Işığını, Yeni Hayatını• yaz
mış ve bu zat çok önemli felsefi sosyal düşüncelere yer verdiği için
dir ki bütün Türk milleti tarafmdan tanınan bir dahidir. Ziya Gö
kalp için dahi "dahi" kelimesini kullandım. Zira bence dahilerin de
hasuun ölçüsünü içinde bulundukları zamanla yaşadıkları muhite 
mukayese ederek vermelidir. 

Bu bakımdan Ziya ~ökalp Türk ulusunun mütemadi harpler 
içinde bulunduğu bir devrede yetişmiş, kendini tanıtmış bir şairdiT, 
mütefekkirdir, dahidir. Işte bütün yazarların Ziya Gökalp gibi bü
yük Türk kitlesine hitabedecek bir dille yazmalarını çok rica edi
yorum. 

6 - Bu sayın muharrir yabancı kelimeleri kullanınakla demek 

istiyor ki Türkçe kelimelerle edebiyat yapılamaz, Türkçe kelimeler

le bilim kitapları yazılamaz, bunlara da cevap vereceğim: 

İnancıma göre edebiyatın kelimelerle işlenen süslenen şür ve 
nesirleri her çeşit malzeme ile yani kelime ile yapılabilir. Yani ede
bi şür ve nesirler mutlaka yabancı kelimelerden yapılabilen birer 
eser değildirler. Ebedi değer şiirde ve nesirde kelimelerin kendinde 
değil bu kelimelerdn yapılan örgüd yani yazmın bütününddir. 

Ebedi eser yazan yazı mimarları kelimeye yani malzerneye de

ğil yaptıkları eserin ruhuna, görünüşüne, taşıdığı anlama kıyınet ver-

D. K. F. 5 
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rnek zorundadırlar. Bu böyle olunca öz Türkçe kelimelerle de çok gü
zel şiirler, Ilesirler yazılabileceği kendiliğinden anlaşılır. Zira yazı 

mimarının sanıı.t dehası yapacağı eserin taşıdığı ruhta ve anlamdadır. 

Kelimeler anlam itibariyle, kullanıldığı yer itibariyle, buluş iti
bariyle çok güzel kullanılmış iseler o yazının sahibi de sanatkar la
kabını taşımağa layık olur. Mesela çok nadide çiçeklerden dahi iyi 
olmayan bir çiçekçi güzel bir buket yapamaz, biHikis iyi bir çiçekçi 
kır çiçeklerinden bile çok güzel bir buket yapabilir. 

Kimyadan da misal alalım : Suyun terkibi heı· yerde Hidrojen ve 
oksijenden ibarettir. Hidrojen ve oksijen'in şu veya bu memlekette 
istihsal edilmiş olmasının bir. kıymeti yoktur, yeter ki suyun oksi
jen ve hidrojenin kimyasal oranda birleşmesiyle teşekkül ettiği an
laşılmış olsun; bu su her yerde iyi ve temiz bir sudur. 

Türkçe keli~elerle ilim kitapları da yazılabi!ir·, bu tecrübeyi ben 
yaptım ve "Ücretler Siyasası ve Konjonktür" adı altında bir kitap
çık neşrettim. Bu bir tercümedir. Kitap metninde 13445 kelime var
dır ki bunlar tamamen öz Türkçedir, bundan başka yabancı kelime 
olarak sadece 89 kelime vardır ki toplam 13534 kelime etmektedir. 

Böylece hiç işleomemiş bir konuda yapılan bu deneyde Türk 
bilim dilinin ekonomi alanında yabancı kelimelere olan ihtiyacının 
binde 6,5 oranında olduğu bir bilim metodu olan istatistik yolu ile 
objektif olarak tesbit edilmiştir. Bu oran gösteriyor ki Türk dilinin 
bu alanda yabancı kelimelere olan ihtiyacı yüzde birden bile aşağı
dır. Bu nokta Türk dili zengin değildir diyenler için açık bir cevaptır. 

Sayın Bayanlar, Baylar! 

Şimdi büyük Atatürk'ün ölümünden beri Türk diline ve dev

rimine yapılan yersiz tenkitlere kısaca cevaplar vereceğim: 

Dil devrimine hücum edenler her şeyden önce Türk dil devri
minin ne için yapıldığını neden yürütilirnek istendiğini iyice aramak 
öğrenmek zahmetine katlanmıyanlardır. Dil devriminin objektif se
beplerini konuşmalamnın başında önültmüştüm, şimdi tenkitlere ce
vap vereceğim: 

Büyük Atatürk hakkın rahmetine kavuşacaklan günlerde ya
kınlarına dil devrimini tamamlıyamadığına dair üzüntülü olduğunu 
söylemişlerdi. Evet bu büyük adam üzüntüsünde haklı imiş; zira ölü
münden sonra daha üç ay geçmeden yaptığı devrimiere karşı gaze-
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te sütunlarında kendini yüksek gören bazı yazarlar taı·afından dil 
devrimi tenkitlerine geçildi. 

Işte bu sayın yazarlardan bir tanesi o sırada Türk dil devrimi 
hakkında yazdıkları bir yazıda "Memur, Müdür, Vekil gibi kelime
ler köylerintize kadar girmiştir, bunları artık atmayalım, bunlar ar- . 
tık Türkçeleşmişler ve bizim malımız olmuşlardır, bu sebepten bun
ları artık değiştirmernek ve bunların yerine uydurma kelimeler al
mamak ve kullanmamak lazımdır" demişlerdi. Şahıslar üzerinde dur
mıyacağımdan bu sayın muharririn ismini lü'zum görülmedikçe söy
lemiyeceğim. Fikirlerine cevaplar vereceğim. Zira hala aynı fikir
dedirler. 

Memur, müdür kelimeleri ve bunlar gibi bir alay kelime köyle- ' 
rimize kadar girmi§tir, doğru; fakat bu yabancı kelimelerin köyleri
mize girdikleri zamanları şöyle bir gözümüzün önüne getirirsek gö
rürüz ki bunlar Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra değil, ku
rulmadan önce Osmanlı İmparatorluğu zamanmda ve bazı kelimeler 
belki daha önce Selçuklar zamanında Anadolu'nun köylerine girıniş
lerdir. Niçin bu yabancı kelimelerin o zamanlar köylerimize kadar 
girmesine gözyumuldu; bunu düşünmek lazım. 

Bence sebep Selçuklar zamanında ilin inanının, millet inanm
dan üstün oluşu, Osmanlılar zamanında ise aynı sebebin yanında hi
lafetin de Osmanlı hanedanının mesuliyeti altına girmiş olmasıdır. 
Padişahlar Türk olmakla beraber yalnız Türkleri değil, bütün İslam
lan düşünmek ve ona göre biı· ümmet siyaseti gütmek zorıında idi
ler. 

Bunun bir neticesi olarak da İslam kültürüne ve dolayısiyle ili
line din duyguları dolayısiyle fazla yer vermek mecburiyetinde idi
ler, aynı hal o zamanlar Avrupa milletlerinde de görülür. O halde 
Osmanlı devleti bir millet siyaseti değil, bir ümmet siyaseti takip 
etmeğe mecburdu, bunu doğru ve mantıki bulan o zamanların edip 
ve şairleri de İslamın müşterek dili olan Arapçaya veya kelimelerine 
o zamanlar yazdıkları yazılarda çok yer verdiler. 

Bu hal, ümmet siyasetinin mantık:! bir sonucu idi. Acemceye de 

edebi kıyınet bakımından yer verildiği söylenebilir. Bugün Türkiye'

de Cumhuriyet vardır, bütün Cumhuriyet .hükümetlerinin takip et

tikleri siyaset her şeyden önce ulusal bir siyasadır. Osmanlı me

murları da devlete ayak uydurarak Arapça, Acemce kelimeler kul-
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!anıyor olduklarından bu yabancı kelimeler böylece Türk köylüsü
nün arzu etmemesine rağmen köylerimizde asırlarca konuk kaldı

lar. 
İ.§te o sayın mulıarririn memur, müdür kelimeleri de böylece köy-

. !erimize kadar girdiler. Bugün takibedilen ulusal siyasa ka.r§ısında 
bu yabancı kelimelerin hala köylerimiı;de konuk olarak kalmalarına. 
göz mü yumacağız sanıyorlar. Bugün ümmet devlet devri değil mil
let devlet devridir. Bunu unutmamak lazımdır. 

Anayasam.ızın ikinci maddesinde devletimizin Türkçü, milliyet
çi, ve halkçı olduğU kesin olarak açıkça belirWm.iştir. 'fürkiye'd~ 

Türk halkı yaşadığına göre Memur Müdür ve bunlar gibi bir alay 
kelime ne §ehirlerde ve ne de köylerde artık konuk sıfatıyle yaşa
mamalıdırlar. Atatürk'e inantnı§ bir gençlik mevcut oldukça bu ya
bancı kelimeler Türk topraklarında. çadır kurmağa asla devam ede
miyeceklerdir. 

Bu, bir nesil meselesidir, zaman· gösterecektir. Esasen bu keli
meleri hala yaşatmak ve resmen kullanmak Türk Anayasasının ikin
ci maddesine ve ruhuna aykırıdır. Anayasa Türkçeleştirildi, fakat 
inancıma göre içinde hala atılması ge~eken kelimeler vardır, bun
ların en göze çarpanlan "millet, milli idare" gibi kelimelerdir. 
Ulus ve ulusal gibi kelimeler varken millet ve milli kelimelerini kul
lanmakta ısrar etmenin hikmetini anlamıyorum. 

Bununla beraber, sıra gelmişken söyliyelim ki Anayasanın ve 
Kamutay tüzüğünün Türkçeleştirilmeleri ileri doğru atılmış çok 
kuvvetli' bir adımdır, bu adımın atılmasında ve tatbik edilmesinde 
önayak olduklan için Sanyın Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ile o 
zamanki Başbakanımız Sayın Şükrü Saracoğlu'na yaptıklan ham
leden dolayı "varolsunlar!" demeyi bir vicdan borcu bilirim. Varol
sunlar, sağolsunlar! Bu iyi yolun Başbakanlar için kapanmamasını 
ve daima açık kalmasını da candan dilerim. 

Şimdi bazı kelimelerin uydurma oldukları düşüncesine cevap
lar vereceğim: Her şeyden önce şunu belirteyim ki dünyada mev
cut bütün ulusların kullandıkları bütün kelimeler en aslında uy
durmadırla~. Bunun aksini hiç kimse savamaz sanıyorum. 

Çok eski zamanlarda insanlar ve bu arada mesela Türkler güne

şe bakmışlar güneş demişler, aya bakmışlar ay demişler, yere bak

mışlar yer demişler ve bu kelimeler aslında birer fert tarafından söy-
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lenmesine rağmen zamanla bir büyük ulusun dili olmu~lardır. Diğer 
bütün kelimeler için de aynı düşünce doğnıdur. 

Bütün kelimeler uydurmadır dedim, zira ses fizyolojik bir fonk- · 
siyondur, insan oğlu tabiata bakarak bir takım sesler çıkarını§!, o 
sesler yavaş yavaş müşterek olmuş ve bunlardan kelimeler doğ
muştur. Yani uydurma tabiri gerçekte insan oğlunun bir fizyolojik 
fonksiyonu olarak belirmektedir. Bunun da aksi savunulamaz sanı
yorum. Bununla beraber aksini iddia edecekleri saygiyle dinliye
ceğim. 

Burasını böylece açıkladıktan sonra şimdi kullanılan bazı ke
limelere nasıl olup da uydurma lakabının takıldığını görelim: Türk
çe kelimelerden bazılarına uydurma diyenler bunları eskiden oku
muş olduklan gramere aykırı bulanlardır. ttiraf etmek l!zımdlr ki 
çok mükemmel bir gramere sahip olmak her millet için belirli za
manlarda kısmet olmamıııtır; bu arada Osmanlıca gramerde Türk 
dilini objektif olarak tamamen aydınlatmamışlardır: Buna mukabil 
Arapçanın ve Acemcenin kaidelerine geniş mikyasta bizim Osmanh-
ca gramerlerde yer :verilmiştir. · 

!ııte o zamanın nesli bugünkü ileri Türkçe gramere yabancı
dır. Bu sebepten bazı kelimeleri de uydurma zannediyorlar. Halbu
ki Türk Dili çalışmaları başladıktan sonra görülmüştür ki Türkçe, 
kelime yaratmak bakımından birçok imkanlara maliktir. Sayın Bay 
Besim Atalay'ın yazmış olduklan ekler ve kökler hakkındaki etüd 
bunu açıkça belirtmektedir. 

Aynı müellif'in bir grameri de yayınlanmıştır. Buna göre Türk
çe kelimelerin büyük bir ekseriyeti tek heceli kelimelere önekler v~ 
ya sonekler ilave edilerek teşekkill etmektedirler. Bu konu hakkında 
fazla açıklamada bulunmağı sayın Atalay'a bırakı:l'orum. 

Ancak ben demek istiyorum ki bazı mizalı mecmualannda veya 
diğer gazetelerde bazı kelimeler karikatürize edilerek tamamen uy
durma hale sokulmuslardır: fakat hu demek değildir ki Dil Kuru
munca okullarda okubılan kitaplardaki terimler uydurmadır. 

Bu terimler dilimizin kurallanna uyularak türetilmiş kelimeler
dir, türetilrnek imkanı bulunanuyanlar için geçici olarak yabancı 
kelimeler kabul edilmiştir. Bunlar hakkı[\daki tartışmalar komisyon
larda yapılacaktır. Ben sadece bir iki misal vereceğim ki bunlar te
rlm değil bazı t.eşekkUllerin isimleridir. Sümerbank, Denizbank ter· 
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kipleri gerçekte Türkçedirler ve yeıti gramere ve dilimizin bünye

sine uygundurlar. 

Zira Türkçede Adatepe, Kocatepe, Çementepe ve sair gibi iki 
kelimenin birleşmesinden teşekkül etmiş coğrafya isimleri mevcut
tur. Bunlar gibi Sümerbank, Etibank gibi kelimeler de yapılabilir 

ve Türkçedirler. O halde bazı Türkçe kelimelerimize uydurma la-
kabınm takılınası ya bir mizalı düşüncesi veya hiçbir esasa dayan
mıyan bir itirazdır . Ve yersiz bir itirazdır .• 

Bazı yazarlar yeni kelimelerin başında tutunnıadığını ve Türk 
genel oyunca -kabul edilmediklerini bel i rt::,· rırlar. Bunlara da cevap 

vereceğim: 

Türk genel oyunu temsil etmek hakkı yalnız 300 veya 500 ga
zeteciye verilmemiştir. Gazetelere her hangi bir sebeple yazı yazmı
yan aydınların adedi bu gazetecilerden yüzlerce defa daha fazladır. 
bu sebepten objektif ölçülerle konuşulursa bu 300-500 kadar tahmin 
edilen gazetecinin Türk genel oyunu temsil edemiy.:ıceği kendiliğin

den anlaşılır. 

Türk genel oyu 18 milyon vatandaşın düşüncelerini temsil ede

se o zaman gerçek bir gazeteci teınsilindn bahsedilebilir. Durum 
böyle olmadığından gazetecilerin de genel oyu temsil etmedikleri an
laşılır. Gazteciler ancak kendilerine taraftar olanları temsil ediyor 
addedilirler. Sonra gazeteler ekonomik düşüncelerle kurulan , işli

yen, tecimsel ve kültürel olmak ülküsünü güden kurumlardır. 

Bu arada tecimsel ve ekonomik düşünceler çoğunlukla üstün 
gelldiklerinden geçim icabı bazı yeni kelimelere sütunlannda yer 
vermeği kendilerince uygun bulabilirler, ancak çok şükür ki böyle 
düşünmiyen ve öz Türkçeye gereken önemi veren p,azetelerimiz de 
vardır. 

Yine bazı kimseler ve gazeteciler "Efendim, c,ocuklanmızla ar
tık anlaşmaz hale geldik, bu dil kargaşalığına ne zaman son verile
cek" diye gürültülü bir şekilde dil devrimine karşı p,-elınek istiyorlar, 
bunlara diyeceğim ki: "Uluslann hayatına dikkat et&inler görürler 
ki savaşlar çoğunlukla ekonomik düşüncelerle yapılmıştır. Savaşlar
da uluslann bütün maddi ve ınanevi kuvvetleri çarpışmaktadır. 

Savaşı kazanmak istiyen uluslar, daima ülküleri uğrunda can

lannı, nefislerini pek çok ı~alımetlere katlıı-nm~;ılıı.nr.a ra~m n, feda 



-71 

etmekten çekinmeyen milletlerdir. Yani savaş kısaca çok fedakar
lığı göze alan ulusça kazanlılır. 

Türk Erkinlik savaşı da böylece çok büyük fedakarlıklarla ka

zan ıl dı. Savaşlar, içinde bulunulan halin bütün ulusça beğenilmeme
sinden dolayı yapılı rl ar. Dikkat huyurulursa devrimler de içinde bu

lunulan halin bütün ulusça veya ulus büyüklerinin işaretiyle yapı
Iırlar: 

Savaş nasıl bütün ulus için faydalı olursa devrimler de böylece 
bütün ulus için faydalı olurlar. Ancak unutulmamalıdır 1ti nasıl har
bi kazanmak için bütün ulusun çok büyük fedakarlıklara katlanma
sı gerekiyorsa devrimin de başarılabilmesi için ulusun çok büyük 
ff'dakarlıklar:.ı ltatlanması lazımdır. 

Fakat devrim için büyüklerio bizden istediği fedakarlık savaş 

için istenen fedakarlıktan çok azdır, bunu daima hatınmızda tuta
Iım . ve Türk dilinin gelişmesi bakımından yeter derecede Türkçe ke
limeleri öğrenmekten kaçınmayalım. Eski nesil bu zahmete katlan
sa da katlanmasa da Türk dil devrimi gerçekleşecektir, olacak şey 
sadece devrimin gecikmesidir, yoksa devrim demek, sosyal savaş 
deme!ttir. 'l'ürk usulü her çeşit savaşı yenmesinj bilmiş olduğundan 
bunu da yenmesini bilecektir, kazanmasını bilecektir. 

Türk Dil devriminjn kazanılması için Türkler pek az zahmete 
katianınakla bu iş başarılabi lir, yeterki devrimin bir gerçekleşme 

planı olsun. 

Türk djl devrirojnin sebeplerinden en önemlisi Türk ulusunu 
kendi benliğine kavuşturmak dtişüncesidir. Yukarda harpterin ço
ğun lu"la .ekonomik düşüncelerle yapıldığını söylemiştim. "Ekonomi" 
nin Türkçesi "tecik" tir. Almanlar hem "ekonomi'' kelimesini ve 
hem de sırf almanca olan "Wirtschaft" kelimesini kullanırlar, bunun 
gibi ben de bazan "ekonomi" bazan da "tecik" kelimelerini kullan
mal{ta fayda bulmaktayım . 

Kuvvetli bir tecik her şeyden önce bol bir nüfus kaynağına da
yanmak ister. Almanya'nın harpten önceki durumu gözönünde bu
lundurulursa bunun doğru olduğu anlaşılır. Ekonomi harbin iç cep· 
hesini teşkil eder. Ekonominin gelişebilmesi için nüfusun kullandığı 
dilin herkes tarafından anlaşılan bir dil olmflı:ıının çok bli)'Uk §pçmj 

v~rdır. 
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İşte, dil devrimi bu bakımdan çok yerinde bir devrimdir. O 
halde Türk dili üzerinde değişmeler yaparken bütün bunları düşün
mek Hi.zımdır. Zira Türk dili Türk ulusunun sosyal bir malıdır. Türk 
dili Türk ulusu menfaati uğruna işlenirse yani dilimiz sosyal men
faat dü~üncesiyle işlenirse şuurlu işlenmiş olur. 

Türk dili denen sosyal bir kurum , ulus denen objektif bir var
lığa dayanıyor ve güttüğü menfaat da usul düşüncesiyle yapıldığın
dan sUbjektif menfaat değil objektif menfaattır. Esasen birçok dev
letler hukuku bilginleri de ulus tarifinin sUbjektif ve objektif un
surlarını sayarlarken dili de objektif yani nesnel unsurlar arasına 
koymuşlardır. 

Durum böyleyken yani Türk ulusu nesnel bir varlık ve Türk 
dili nesnel bir unsur iken nasıl oluyor da bazı aydınlarımız bazı Türk
çe kelimeler yerine yabancı kelimeleri kullanmakta ısrar ediyorlar. 

Konunun derinlerine inecek olursak görürüz ki burada insan
ların ruh ve yaratılışlan da rol oynamaktadır. Gerçekten de bazı 

insanlar geçmişe ve atalanna çok bağlıdırlar, bunlar muhafazakll.r 
yani gelenekçi tipi teşkil ederler, ikinci bir grup insanlar yalnız hale 
bağlıdırlar, bunlar nemelazımcı kimselerdir, ve daima kendi çıkar

larını dü.şünen kimselerdir, menfaatları uğruna her çeşit düşünce
yi kabul ederler. Üçü.ncü. tip insan grupu ise daima geleceği dü.şii
nen geçmişi ve hali beğenmiyen illkücii tiptir. 

Bu tip terakki ve tekll.millü temin edecek her çeşit düşüncenin 

peşinrlen bıkmadan usanmadan koşar, bunlar bu yorulmak bil
mez çalışmalariyle, didişmeleriyle daima en iyi, en doğru düşünce 
peşinde olduldanna inanırlar ve gerçekten de en iyi, en doğru düşün
ceyi bulmakta er geç muvaffak olurlar. 

İşte bu üç insan tipi grupları arasında yeni kelimelere en çok 
itiraz edenler birinci ve ikinci guruba dahil olan kimselerdir. Yani 
muhafazakir ve nemelazımcı tipler en çok itiraz edenlerdir, bunla
rın aldandıklarını yukarda çeşitli bakımlardan belirttim. Türkçe ke
limeler Türk ulusunun sosyal birer malı olduklarından bu kelimeler 
işienirken Türk ulusunun dünkü, bugünkü ve yarınki asığlan gö
zönünde tutularak işlenmelidirler. 

Objektif olan, sosyal olan bir olayı boşa gidip gitmemek gibi 
tamamen subjektif yani öznel yani şahsi görüşlerle bir karara bağ. 
lamak bilimin kabul edemiyeceği bir görüştlir. 
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Sayın Dinleyiciler! 

Büyük Atatürk nutuklanndan birinde "Askeri zaferleriınizle 

mağrur olmıyalım ve yeni ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım" 
buyunnuşlardı. Bu sözleriyle bengi başkanımız yeni Türkiye'nin her 
hareketinde kendisine bilimi rehber seçeceğini anlatmak istemişler
dir. 

Hatta o kadar ki Ankara üniversitesi binasının üzerine "llayat

ta en hakiki mürşit ilimdir" , diye yazclırdılar. O ha~de mademki dil 
işi de bilim i~idir; bunu da ancak ve ancak nesnel ölçülerle yani 

bilim gözü ve görüşü ile incelemek lazımdır. 

Dil işini yoluna koymanın biricik yolu bilim yoludur. Yine bü
yük Atamız söylevlerinden birinde "Bir millet benliğine kavuşma
dıkça o millet yabancıların esiri olmağa mahkUındur." buyurmuş
lardı. Atatürk bu sözleri ile de medeniyet ile kültür arasındaki far· 
kı belirtmiş ve kUltürlin ulusal olduğuna inandığını anlatmak iste
miştir. 

Büyük ülküciimüz Ziya Gökalp da kültür ile medeniyet arasın
daki farkları şöyle açıklamışlardı. "Türk milletiudenim, lslam üm
metindenim, Garp medeniyetindenim" deınişlerdi. O halde görülüyor 
ki kültür, ulusal kültür rengini taşırsa ancak bir kıymet taşır. Kül
ttirün en esaslı unsuru ise dildir. 

O halde Türk Kültürünün yükselebilrnesi için bütün Türklerin 
an!ıyabi!eceği müşterek bir dil yaratmalıdır. Bu da Türk kaynak
lanndaki bütün kelimeler işlenerek ve Türk gramerini geliştirerek 
belirebilecek bir ülküdür inancındayım. 

Ölmez Atatürk'ün dehasındaki enginlikler hiç şüphesiz bUtun 
bunları düşündüğii içindir ki Türk dil devrimini yaptı ve kökten bir 
temizleme işine girişti; çünkü dil hastalığı köylere kadar girmiş müz
minleşrnişti, bunu kökünden kesip atmazsak bir gün kangren Ôlabi
lir diye düşünmüşlerdi. 

~ 

Sayın dinleyiciler, yukardaki sözlf'rimle bugüne kadar basında 
görebildiğim bazı itirazlara cevap verdim, Kurultayda daha başka 
bakımlardan Türk dil devrimine yapılacak tenkitleri dinliyecek, ge
rekirse sonra bunlara tekrar cevap vereceğim. Şimdi dil devrimi 
karşısında kendi görüşümil kısaca özetmeme müsaade buyurunuz. 
Bence Türk dili üzerindeki çalışmalar '"T'ürkçüvüz, milliyetçlyiz, halk
çıyız" dUşüncelerinden kuvvet almaktadır. Ve daima da alacaktır. 
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Zira, milliyetçilik bir küldür bölünmez, Türkçülük de, halkçı

lık da böyledir. Bu sebeplerden Türk dil devrimi bir plan dahilinde 
gelişmeli, bu plan bizi her gün biraz daha çok hedefe yaklaştırmalı 
ve planın esası ve dayandığı ilkeler ne doğudan, ne batıdan hiçbir 
yabancı kelime almadan (tabii plan dahilinde kelimeler birer birer 
tasfiye edilecektir) Türk kaynaklarından alacağımız kelimeler ve 
gramerle türeteceğimiz kelimelerle ilerletilmelidir. 

Devlet planı arasına bunun da girmesi lazımdır. Zira devlet 
planı yalnız ekonomik değil sosyal gelişmelerimizi de elbetteki içine 
almalıdır. Bu sebepten Sayın Başbakandan Türk dil devrimi için ya
pılacak planın gerçekleştirilmesini rica ediyorum. 

Son söz olarak diyeceğim ki, gençlik Atatürk'ün yaptığı dev
rimleri şuur süzgecinden geçirmiş öznel değil nesnel esaslara bağlı 
olduklarını görmüş ve anlamıştır. İşte bunun içindir ki Atatürk da
ima gençliğin kalbinde yaşıyor ve yaşıyacaktır. 

Sözlerimi Atatürk'ün ve Ziya Gökalp'ın yukarda söylediğim 

sözlerini tekrarlamakla bitireceğim . Ziya Gökalp "Türk milletinde
nim, İslam ümmetindenim, Garp medeniyetindenim," demişlerdi. 
Atamız ise "Bir millet kendi benliğine kavuşmadıkça o millet ya
bancıların esiri olmağa mahkfımdur" buyurmuşlardı. 

Büyük Kurultaydan ve kurulacak komisyonlardan ricam, bu 
ölmez veeizeleri gözönünde bulundurarak kararlar almaktır. Hepi
nizi en derin saygılanmla selamlanm. 

Başkan - Arkadaşlar, dernin müzakerenin yeterliği hakkında 
verilmiş olan önergeye temas etmiştim; esasen vakit de gecikti. 
Başka söz istiyen de yoktur. Komisyonlann toplanabilmesi için bu
günkü birleşime son veriyorum. 

Kapanış saatı : 19,00 
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1KtNC1 BİRLEŞİM 

22 Aralık 1949: Perşembe 

Birinci Oturum 

Açılış saati: 10,30 

B~kan: Hüseyin Cahit Yalçın (İstanbul Milletvekili) 

Yazman: Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli Milletvekili) 

1 - Geçen Birleşime ait tutanak özeti 

B~kan - Oturum açılmıştır. Geçen birleşime ait tutanak öze-
tini okutuyorum. · 

BİRİNCİ BİRLEŞİM 

19.12.1949: Pazartesi 

Birinci oturum 

Açılış saati: 10,00 

Türk Dil Kurumu Altıncı Kurultayı, çalışnı, ·...rına başlanılmak' 

üzere, Dil - Tarih, Coğrafya Fakültesi Konferans salonunda, Cum
hurb~kanı ve Türk Dil Kurumu Koruyucu B~kanı İsmet İnönü 
(Ankara Milletvekili) bulunduğu halde, toplandı. 

Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Hasan Reşit Tankut (Maraş 
Milletvekili) tüzük hükümlerine göre yoklama olacağını söyledi ve 
Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli Milletvekili) tarafından yoklamaya 
ait tüzük hükmii yerine getirildi. 

Bundan sonra, tstiklaJ. Marşı dinieniidi ve Milli Eğitim Bakanı , 
Türk Dil Kurumu Başkanı Tahsin Banguoğlu (Bingöl Milletvekili) 
Kurultayı açııı söylevini verdi, Kurultay çalışmalarına katılanları 
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selamladı, Büyük Atatürk'ün inkılapçı hamlesiyle başlıyan dil dev
rimimizin şimdiye kadar geçirdiği gelişme ve ilerlemelerle Kurultay 
gündemindeki konulan belirtti. 

Sonra, Kurultay Başkanlık Divanının seçimine geçildi. ileri sü
rülen adaylar hakkında bilgi edinilrnek suretiyle Kurultay Başkan
lık Divanının seçimi şöylece tamamlandı: 

Başkan 

As başkan 

Yazman 

Hüseyin Cahit Yalçın (İstanbul Milletvekili) 
Hikmet Birand (Ankara Üniversitesi Rektörü, Prof) 
Enver Ziya Kara! (Profesör) 
Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli Milletvekili) 
Muhsin Adil Bina! (Konya Milletvekili) 
Fuat Baymur (Gazi Enstitüsü Öğretmeni) 
Vehbi Cem Akşun (Öğretmen) 

Başkanlık Kurulu seçiminden sonra Kurultay Başkanı Hüseyin 
Cahit Yalçın (İstanbul MaıeıveKıııJ ve Yaı:man ı~ecmeddin Sahir Sı
lan (Tunceli Milletvekili) yerini aldı. Kurultay Başkanı, seçimlerden 
dolayı Kurultay Başkanlık Divanı adına teşekkür etti ve bütün Türk 
milletini yakından ilgilendirmekte olan dil konusu üzerindeki görüş
melerin bilgiye ve tecrübeye göre ilerliyeceği ümidini belirtti. 

Gündemdeki diğer konulara geçilmeden önce, Hakkı Tarık Us 
(Giresun eski Milletvekili) un teklifi üzerine, ölmez Atatürk için üç 
dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı, son Kurultaydan bu yana, ge
çen çalışmalar üzerinde hazırladığı raporu okudu ve rapor, incelen
mek üzere, ilgili Komisyona sunuldu. 

Tarih Kurumu adına Afet İnan (Profesör), Coğrafya Kurumu 
adına Cemal Alagöz (Profesör), temsil ettikleri kurumlar adına, Ku
rultay çalışmaları için başan dileklerinde bulundu. 

Dr. Zeki Zeren (Profesöı·) "Yeni terimler üzerinde anket", Be
sim Atalay (Kütahya eski Milletvekili) "Okul dışı çocuk şiirleri", 

Nevzat Ayas (Bursa eski Milletvekili) "Dil konusunda türlü görüş
ler" adlı tezlerini okudu. 

Saat 15,00 de toplanılmak üzere saat 13,00 de birinci oturuma 
son verildi. 



Türk Dil Kurumu Altıncı Kurultayı 

Başkan 

Hüseyin C ah it Yalçın 
(İstanbul Milletvekili) 

Yazman 

Necmeddin Sahir Sılan 

(Tunceli Milletvekili) 

İkinci Oturum 

Açılış Saati: 15,00 

Kurultay, Asbaşkan Prof. Hikmet Birand' ın başkanlığında 

açıldı. 

Kurultay gündemindeki çeşitli konular üzerinde çalışmak, su
nulan raporları incelemek üzere kurulması gereken komisyonların 
seçimine başlanıldı ve bu komisyonlar, adları gösterilen üyelerle, 
şöyle kuruldu: 

a) Sözlük-Filoloji ve Terim Komisyonu : 

Adnan Saygun, Agah Sırrı Levend, Ali Fuat Erden, Ali Men
teşoğlu, Avni Refik Bekman, Hüseyin Avni Göktürk, Besim Kadır
gan, Halil Nimetullah Öztürk, Harndi Akverdi, Hayri Dener, İsten
diyar Esat Kadaster, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Lfıtfü Ülkümen, Meh
met Ali Ağakay, Muhlis Ete, Osman Ocak, Ömer Asım Aksoy, Sad~ 
ri Maksudi Arsal, Saim Ali Dilemre, Salahaddin Batu, Sara Akdik, 
Suut Kemal Yetikn, Tahsin Banguoğlu, Yakup Kalgay, Zelti Zeren, 
nhami Civaoğlu, Malik Sayar, Hulki Eren, Mukbil Gökdoğan, İb
rahim Kutluk, Osman Nedim Tuna, Kamil !dil, Halit Tarancı, Cemal 
Gillteltin, Sait Sadi Danişmendgazioğlu , K~ım Nami Duru, Musta
fa Namık Çankı. 

B) Legüistik-Etimoloji ve Gramer-Sentaks Komisyonu: 

Abdullah Taymas, Apdülkadir İnan, Ahmet Cevat Emre, Besim 
Atalay, Cenap Muhittin Kozanoğlu , Dehri Dilçin, Harnit Zübeyir Ko
şay, Hasan Eren, Hüseyin Namık Orkun, !smail Hakkı Güreli, ls-
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mail Hikmet Ertaylan, Kiizım İsmail Gürkan, Kemal Edip Kürkçü
oğlu, Naim Nazım Onat, Necip Üçok, Saadet Çağatay, Suat Bay
dur, Zeynep Korkmaz, Hayrettin Özilhan, Refik Halit Karay, Re
cai Cin. 

C) lmla Komisyonu ; 

A. Dilaçar, Ahmet Cevat Emre, Ali uivi Elöve, Bedrettin Tun
cel, Burhan Toprak, Enver Belınan Şapolyo, .Falih Rıfkı Atay, Hak
kı Tarık Us, Kadri Yörükoğlu, Mehmet Tuğrul, Mustafa Nihat ö
zön, Nurettin Artam, Refik Ahmet Sevengil, Sami Özerdim, Tahir 
Nejat Gencan, Cevdet Kudret Solok, Memduh Şevket Esendal, Mit
hat Sadullah Sander, Viiiii Nurettin Va-Nfı, Şevket Tezel, Burhan 
Belge, Sıtkı Can, llharni Gök. 

D) Tüzük Komisyonu ; 

.Afet İnan, Enver Ziya Karaı, !:<'erit Ayıter, Hasan Reşit Tankut, 
Hikmet Bayur, Kemal Çelik, Kemal Turan, Muhsin Adil Bina!, Müm
taz Ökmen, 'l'evfik Fikret Sılay, Feridun Ankara, Doğan Aker, Ab
dullah Polat Gözübüyük, İzzettin Mete, Turhan Erker. 

E) Bütçe Komisyonu ; 

Alaeddin Alpay, Besim Atalay, Besim Kadırgan, Benal Arıman , 

Faik Reşit Unat, Halim Baki Kunter, Mahmut Nedim Zapçı, Mecdı 
i Sayman, Şevket Raşit Hatipoğlu, Uluğ lğdemir, Ömer Asım Aksoy, 

Nuri Gencosmanoğlu. 

F) Önergeler Komisyonu; 

Faruk Gürtunca, Fazı! Ahmet Aykaç, İsmail Habip Sevült, İz
zet Ulvi Aykurt, A. Muhtar Kumral, Nevzat Ayas, Tahir Karaoğuz , 

lhsan Üngüt, Feridun Ankara, Muharrem Ergin. 

Milli Eğitim Bakanı, Türk Dil Kurumu Başkanı Tahsin Hangu
oğlu (Bingöl Milletvekili) tüzük hükümlerine göre, komisyonlara· 
herkesin katılabileceğini, söz alabileceğini ve çalışmaların açık ola-
cağını belirtti. · 

Atatürk'ün eseri olan dil davasında gençliğin heyecanlı ilgileri

ne dair olan konuşmalardan sonra gündemde başka bir konu olma-
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dığından 22.12.1949 Perşembe günü saat 10,30 da toplanılmak üzere 
saat 19,00 da birleşime son verildi. 

Türk Dil Kurumu Altıncı Kurultayı 

As başkan Yazman 
Fuat Baymur Hikmet Birand 

(Ankara Üniversitesi Rektörü) (Gazi Enstitüsü Öğretmeni) 

Başkan - Tutanak hakkında söz İstiyen var ıru? 

Reşit Akif Atasoy - Sayın Cumhurbaşkanııruz, Bayanlar, Bay-
lar; • 

İlk Dil KuruiLayına iştirak etmiş bir üye sıfatiyle usul ve oy 
verme hakkında gayet kısa maruzatta bulunmak istiyorum. 

Başkan - Yalnız tutanak özeti hakkında mütalaanızı söyle
yiniz. 

Reşit Akif Atasoy - Usul hakkında söyliyeceklerim vardır. 
Mesela geçen günkü oturumda vukua gelen ..... 

Başkan - Lutfen yalnız tutanak özeti hakkındaki fikrinizi söy
leyiniz. 

R-eşit Akit Atasoy - O halde sonra konuşacağım. 
Başkan - Geçen birleşim tutanak özeti hakkında başka mü

talaa var ıru? 
· Nurullah Ataç (Öğretmen ve Yazar)- Geçen oturumda, herke

sin komisyonlara girebileceği, orada fikrini söyliyebileceği belirtilmiş, 
fakat oy veremiyeceği de söylenilmişti. Tutanak özetinde bu.cihetin · 
de işaret edilmesilıi rica ederim. 

Başkan - Bu da kaydedilmiştir. Başka söz istiyen olmadığına 
göre tutanak özetini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... etmi
yenler ... kabul edilmiştir. 

2 - Gelen kağıtlar 

Şimdi, gelen bazı kağıtlar vardır; onları okutacağım: 

Yalova: 18.12.1949 

Türk Dil Kurumu Kurultayıııa 
Güller gibi açılacak Kurultaya saygılarımla başarılar dilerim. 

Ahmet İsmet öztürk 

D. K. F. 6 
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Denizli: 18.12.1949 

Türk Dil Kurumu Kurultayı Başkanlığına 

Kongreye başarılar dilerim. 
Akçakoca 

Başkan - Müsaadenizle, bunlara ve benzerlerine Başkanlık 
Divanı tarafından gereken karşılıkları yazarız. (Muvafık sesleri). 

3 - Önergeler hakkında Önergeler Komisyonu raporları 

Şimdi diğer işierimize geçiyoruz. 

Reşit Akif Atasoy - Biraz önce usule ait maruzatım olduğunu 
beyan etmiştim. Yalnız, önce sözlerimin başında, şu noktaya işaret 
etmek isterim. 

12 Temmuz 1932 tarihinde, bu Kurumun teşekkülüne dair Hü
kümete dilekçe ile baş vuranlardan, ülkücülerden ve maalesef ara
mızda bulunınıyan Rahmetli Samih Rifat Beyin hatırasına hürme
ten bir dakika saygı duruşu yapılmasını rica ederim. 

İkinci dileğim, Kurultayın yoklama tarzt hakkındaılır; ._iiçün
cüsü oy verme tarzına dairdir; en son olarak da Başkanlık Diva
nının seçimi hakkındadır. Bunları mUsaadenizle kısaca arzedeyim. 

Bilindiği üzere, bu kabil toplantı ve kurultaylarda yoklamadan 
gaye, ekseriyet nisabının mevcut olup olmadığını tespite matuftur. 
Halbuki ... 

Başkan - Söyledikleriniz tüzük hükümlerine aittir. Bunları 
Tüzük Komisyonuna bildirirsiniz. Komisyon uygun bulursa bu 
Kurultaydan sonrası için muteber olabilir. Şimdi, gündeme göre ça
lışmak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; Önergeler ve Tüzük Komisyonlarımızın raporları 
geldi. Müsaade ederseniz bunları görüşebiliriz. 

Nurullah Ataç (Öğretmen ve Yazar) -Gündemimize göre, bu
gün, Lengüistik ve Terim ve İmla Komisyonları raporları konuşula
caktı. 

Başkan- O komisyonlar henüz çalışıyorlar , raporlarını verme
diler. Onun için elimize gelen raporları konuşabiliriz. Esasen Ku
rultay, kendi gündemi üzerinde, değiştirici karar alabilir. Bu itib,ar
Ia gelen raporların gündeme alınmasını ve konuşulmasıru oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 
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Arkad~lar; B~kanhğa verilmiş olan bazı önergeler hakkında 

Önergeler Komisyonu tarafından sunulan raporları birer birer okuta
cağım. Ancak, önce bilgi edinilrnek üzere, önergeler, sonra da bun
lara ait raporları okutma.yı daha uygun görüyorum. Şimdi Kemal 
Akman ve arkadaşının önergesi ile raporunu okutuyorum: 

Dil Kurultayı Başkanlığına 

Dil Kurumunun yaptığı işleri yuıt ölçüsünde genişletmek ve bu
nu bir yurt davası haline getirebilmek için yurdumuzun birçok yer
lerinde şubeler açılmasmda fayda görüyoruz. 

Bu şubelerin nerelerde açılabileceğini aşağıda arz ve teklif edi
yoruz: 

Trabzon 
Eı·zurum 

Diyarbakır 

Adana 

Maraş 

Konya 
İzmir 

İstanbul 

Kemal Akman, İhsan Üngüt 
Edirne 
Hatay 
Çorum 
Kastamonu 

B~kan - Bu konuya ait önergeler Komisyonunun raporunu 
da okutuyorum. Belki sizleri tatmin eder. 

Kurultay Başkanlığına 

Yeni Tüzük taslağının 36 ncı roadesinde "Kurumun taşra örgüt
leri yoktur. Ancak amacını ilgilendiren alanlarda halkevlerinin dil 

ve edebiyat kollanndan ve benzeri kültür kurumlanndan faydala
nır" denilmektedir. 

Dil Kurumu başlangıçta illerde yaptırdığı taramalarda buralar
da kendi örgütleri bulunmadığı için resmi milli eğitim örgütlerinden 
ve bilhassa öğretmenlerden faydalanmıştı. Artık Kurumun illerde 
kendi yapısı içinde örgütlenmesi şüphesiz faydalı olacaktır. 

İşin bütçe ve tüzükle ilgili cephesi üzerinde incelemeler yapıl
ması Bütçe ve Tüzük Komisyonunun görevi ile ilgilidir. Bu dü
şüncelerle önergenin genel kurulda görüşülmesi komisyonumuzca 

uygun görülmüştür. 



Önergeler Komisyonu 

Başkan 

!zzet illvi Aykurt 
Üye 

Faruk Gürtunca 
Üye 

Muharrem Ergin 
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Söz cü 
Nevzat Ayas 

Üye 
İhsan Üngüt 

Yazman 
Muhtar Kumral 

Üye 
Tahir Karaoğuz 
Üye 

Feridun Ankara 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Sayın arka
daşlar; Tüzük Komisyonunda bu mesele görüşülmüştür. Şubelerin 

açılması hakkında bir madde tedvin edilmiştir. Bu, Tüzük Komisyo
nu raporu okunurken görülecektir. 

Başkan - Başka söz istiyen yoktur. Kurultayca bilgi edinil
miştir. Diğer önerge ve raporlara geçiyoruz. Şimdi Ahmet Muhtar 
Kumral'ın önergesini okutuyorum: 

Başkanlık Divanına 

Bir dil kurultayı ile onu takibedecek dil kurultayı arasında, kişi 
olarak, dernek olarak, dil davasına eserler vermiş veya diğer çeşitli 

şekillerde hizmet etmiş olanlardan birinci, ikinci ve üçüneüye Türk 
Dil Kurumu adına birer armağan verilmesini teklif ederim. 

Ahmet Muhtar Kumral 

Başkan- Bu önergaye ait raporu da okutuyorum: 

Kurultay Başkanlığına 

Bu önergede teklif edildiği gibi layık görülecek olanlara belli 
şartlaır ve esaslar içinde münasip_ armağanlar dağıtılması komisyo
numuzca faydalı ve uygun görülmüştür. 

Bu düşünce ile önergenin Genel Kurulda görüşülmesi gerek
lidir. 

Başkanlığa sunulur. 

önergeler Komisyonu 

Başkan 

!zzet Ülvi Aykurt 
Üye 

Faruk Gürtunca 
Üye 

Muharrem El'gin 

Sözcü 
Nevzat Ayas 

Üye 
İhsan Üngüt 

Yazman 
Muhtar Kumral 

Üye 
Tahir Karaoğuz 
Üye 

Feridun Ankara 
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Ahmet Muhtar Kumral (Öğretmen) - Müsaadenizle önergemi 
izah edeyim: Önergernde belirttiğim gibi iki kurultay arasında sa
nat, fen ve diğer sahalarda dil davamıza uygun eserler verenlere 
armağan verilmesinin iyi neticeler doğuracağı kanaatindeyim. 

Genel Yazman Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili) -Efen
dim, Kurumun geçen ;:Jört yıllık çalışma programında böyle bir ikra
miye maddesi vardır. Bu sefer Tüzükte Yüce Heyetinizden bir Bilim 
Kurulu seçilmesi rica edilecektir. Bu heyet seçildikten sonra, bu ikra
miyenin liyakatllsine verilmesi imkanı daha çok tahakkuk etmiş ola
caktır. Bu cihetine lutfen seçilecek Yönetim ve Bilim Kurullarına bı
rakılmasını rica ediyorum (Muvafık sesleri) . 

Başkan - Bu teklifi kabul edenler... etmiyenler... kabul edil
miştir. 

Şimdi Feridun Ankara'nın önergesini okutuyorum: 

Başkanlık Divanına 

Dil Kurumunun ortaya attığı yeni kelimelerin pek çoğunu kö
tülemek, uydurma olduğunu ileri sürmek, birtakım kişiler için ge
}enek haline gelmiştir. 

Günlük gazetelerimizin ve dergilerimizin çoğu da bu kimseleri 
desteklemektedirler. Bu durum karşısında, ortaokul ve liselerimiz
den yetişmekte olan yeni nesiller bir dil ikiliği karşısındadırlar. Ai
lede, sokakta, gazetede ve dergide, okulda öğrendiği dili bulamamak
tadır. Dil devrimi ile geniş bir aydın topluluğunu ilgilendirmek, ye
ni kelimeleri yaymak kaçınılmaz bir ödev haline gelmiştir. 

Dunun için, önümüzdeki yıllarda Dil Kurumunun haftalık bir 
dergi çıkarması, roman, hikaye, şiir yanşmaian açması çok fay
dalı olacaktır. 

Bu önergemin incelenmesini ve bir esasa bağlanmasını rica 
eder, saygılanını sunanm. 

Feridun Ankara 
Başkan - Bu önerge için Önergeler Komisyonunca verilen ra

poru da okutuyoruın: 

Kurultay Başkanlığına 

Bu önergede teklif edildiği gibi Kururnca halk ıçın aynca bir 
aylık dil dergisinin yayımlanması ve bu dergide öz TUrkçe için ör
ueklik yazılar bulundurulması Komisyonumuzça çok fardalı görW
mUştür. 
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Bu düşünce ile Genel Kurulda görüşülmesi uy!)·undur. Başkan
lığa sunulur. 

Önergeler Komisyonu 
Başkan 

!zzet Ulvi Aykurt 
Üye 

Faruk. Gürtunca 
Üye 

Muharrem Ergin 

Söz cü 
Sözcü 

Nevzat Ayas 
üye 

Yazman 
Yazman 

Muhtar Kpmral 
Üye 

İhsan Üngüt Tahir Karaoğuz 
Üye 

Feridun Ankara 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Sayın arka
daşlarım , Beşinci Dil Kurultayında da bu önergeye benzer bir öner
ge verilmişti. O zaman bu önergenin , Yönetim Kuruluna verilmesi 
ve bir netice alınması istenmişti. Dil Kurumu , bir Belleten , bir de 
Yıllık neşretmekte idi. Fakat benim önergemin esası bu değildir. 
Biliyorsuunz ki dil davasına karşı birtakım gelişınder vardır. Dil 
Kurumu ilim sahasında çok mütevazi çahı?ıyor. Fakat bu çalışmanın 
çevresi dardır. Ancak ilim mensupları ve rnluayyen miktarda ay
dınlar bu eserleri görebilrne)5tedir. 

Halbuki geniş halk yığınları , gazete okuyan vatandaşlar, Dil 
Kurumunun, aleyhinde yazılan yazılara cevap vermediği. zaman, 
neşriyatı yapanların . haklı olduğu kanaatine varıyorlar. Bu ba
kımdan "Dil Kurumunun dil davasında fikri doğru değildir" diye 
tereddüde düşüyorlar. 

Bu itibarla bu gibi yazılan yazılarla haftalık, günlük veya aylık 
çı.karacağı herhangi bir dergi veya gazete ile cevapsız bırakmama
lıdır. Hikayelerde, romanlarda, gazetelerde yeni kelimelerin ,terim
leriıı kullanılması sağlanmalıdır. Yalnız kelimelerin ortaya aWması 
kafi değildir. Bunların sevdirilmesi, beğendirilmesi de lazıpıdır . 
İşte bu bakımdan dergiler çıkarılmasını istiyorum. 

Önergemin ikinci kısmına, roman, hikaye. ve şiir mecmuaları 
işinE> gelince benim teklifim, Dil Kurumunun şimdiye kadar ver
diği mükafattan başka ve ayndır. Ben, doğrudan doğruya yılın mu
ayyen bir zamanında vatandaşların , yanşma ile, gi\zel yazılar ve 
tiyatro eserleri yazmıya teşvik edilmesini istiyorum. Bu suretle va
tandaş yeni kelimeler bularak yeni es rler vermeğe çalışacaktır, 
Muvnfık g-örürseniz kabul edersiniz. 
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Nurullah Ataç (Öğretmen ve Yazar) -Feridun Ankara'nın söy
lediği bu dergi çıkarmak sorusu, geçen Kurultayda da açılmıştı. O za
man bu fikri Ercüment Ekrem Talu ile ben ortaya atmıştık Bi
z~m bunun için düşündüğümüz şu idi: Mümkün olduğu kadar kısa 
söylerneğe çalışacağım; fakat af buyurun uz, alatmam lazım gelen 
birtakım noktalar vardır. 

Bu memlekette benim gibi öz Türkçe ile uğraşanlar var. Bun
ların her ortaya attığını tutmamız doğru bir şey değildir. Bunun 
için bir süzgeç gerektir. Bu süzgeç de bu dergi olacaktır. Bu der
giyc birtakım adamlar, hikaye, şiir ve fıkra yazacaklar. Burada 
birtakım kelimeler denenecektir. Bu kelimelerin tartışması bu der
gide yapılacaktır. 

Katı olarak söyliyebilirim ki benim gibi yazmak istiyen birta
kım delikanlılar var: "Biz senin gibi yazmak istiyoruz. Amma 
yazdığımız şiiri , hikayeyi koyacak bir dergi, bir gazete bulamı
yoruz. Bulamadığımız için de biz bu işte muvaffak olamıyoruz" 

diyorlar. 

Dil Kurumunun ödevlerinden birisi de bir dergi çıkarmaktır. 

Çünkü bu gençlere deneme imkanı vermek lazımdır. Bunların at
tıkları kelimelerin hepsi tutar, demiyorum. Fakat bunlann içinde 
tutanları olur. 

Zaten şöyle deniliyor: Dil J{urumu birtakım kelimeler koyuyor; 
1 

bu kelimeler efkarı umumiyeye arzediliyor. Efkan urouroiye sUz-

gecinden geçiriyor, ya beğeniyor, veya beğenmiyor. Beğenmediğini 

atıyor. 

Dil Kurumunun böyle bir süzgeci yoktur. Ancak bunlan böyle 
bir dergide tartlşma mevzuu yapabilir. Geçen Kurultayda bir der: 
ginin çıkması kabuJ edilmişti. Fakat sonradan bu dergi çıkarifmadı. 
Neden bilmiyorum. Belki tahsisatı olmadığından çıkarılmamıştır. 

Amma ne yapıp yapıp bu dergi yi çıkarmak lazımdır (Alkışlar). 

Saim Ali Dilemre (Rize Milletvekili) - Efendim, yeni kelime

lerin beğenilmemesi bazı yerlerde, bu gibi durumlarda gayet tabii 

bir şeydir. Her yerde her vakit böyle olmuştur. Bunu, okıımuş, oku

mamış olanlar da yapar. Bu, böyle gidecektir. Norveç milleti uya

nırken yapılan dil hareketine, bütün yazanlar, hatta !bsen gibi 

aunyıı.ca tanınmı§ ~ir adam, ömrü PO)'WlCQ. itiraz etmif1lerı:Ur, FB• 
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kat şimdi milli Norveçli diye onun kitapları tercüme ediliyor, oku
nuyor. Bunun için bu gibi şeyleri gayet tabii görmemiz gerektir. 

Bizde de çok terakki vardır. Dünkü Cumhuriyet Gazetesi baş 
makalesinde Nadir N adi'nin makalesini okudunuz mu? O kadar 
güzel yazmıştır ki, tavsiye ederim, alıp okuyun. Ne kadar büyül< 
bir fikir tekfımülü bulunduğunu görüp anılıyacaksınız. Hakikaten 
dil hakkındaki görüş ve sezişlel'i çok isabetlidir. 

Sonra, Nurullah Ata.ç imkfın meselesini halletti. Yani Türkçe 
cebri olarak yazılabilir gösterdi. Dilvasını ispat etti. "Evet ben yal
nız kendimi ce brediyorum; bunu belki birçok gençler okumaz. Fa
kat Dil Kurumunun organı, ülkü gazetesi bunu yapar" diyor. Onun 
için bu meseleyi biraz kendi haline bırakmak lfızımclır. Aleyhte söy
lenınesi doğru değildir. Bu suretle ancak dil inkılfıbında çok iyi 
neticeler hasıı olur. 

Rüştü Şardağ (Öğretmen) - Anlaşılıyor ki, bir propaganda 
mevzuu ortaya çıkmış oluyor. Yı:: :·. i Türk Dil Kurumunun bir pro
pagandaya ve bir dergi çıkarma{;.:ı ıhtıyacı vardır. Tabii bu ihtiyacı 
kabul edeceğiz. Bu, propaganda meselesi hakikaten mühimdir. 

Elimizdeki raporda görüleceği iizere Kurum gelirleri arasında 
(510) lira aza aidatı, Ata'nın bıraktığı paradan yetmiş beş bin lira, 
çeşitli faizlerden onsekiz bin lira var. Şu halde Türk diline bağlı 

dediğimiz Türk gençliği bu davaya (510) lira ile iştiriık etmiştir. 

Ortada bir itiraz var; yani Türk Dil Kurumu bütün gayret
lerine rağmen davayı memlekete empoze edememiş, vatandaşiara 

sevdirememiştir. Mesela basma emir vermekten vaz geçilmesi gayet 
' doğrudur. Türk basınının her hareketinde hiyanet vasfını aramak 
doğru bir şey değildir. Nildir Nadi, "atalım" diyor. "Allah yerine 
Tann, -katlp yerine sekreter demiyelim" demiyor. !ki tarafın orta
sında Dil Kurumu hayırlı bir yol seçsln. Bunu istiyor. "İnkılap kati 
ve sarih olsun" diyor. 

Terim davası hakikaten ayrı bir şeydir. Memleketin iki yüzbin 
kelimeye ihtiyacı olduğu için tabialiyle haklı olarak Nadir Nadi ar
kadaşımız "müseselles yerine üçgen öğretelim" diyor. Fakr.i: "kô.ti
bime kolalı gömlek ne kadar yakışır" şarkısındaki kıltip yerine sek
reter ltoyalım" demiyor: Bu davayı tutmuyor (alkışlar). 

Arkadaşlar, sonra kusuri.ı kendimizde anyalım. Bugün Cum
hur Başkanlığında Genel KAtip, Halk Parti3inde Genel Sekreter. 
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Türk Dil Kurumunda Genel Yazmandır. Evvela biz bir prensip ko
yalım . Biz, Mustafa Kemal aclamlarıyız. Asıl dil halka mal ola
caktır. Bütün günah buradan geliyor. Halkçılık devrimini dil dev
riminden ayırıyoruz. 

Şu halde, artık Osmanlıca dil geçmiş, yerini yavaş yavaş halk 
diline bu·akıyor. Milliyetçi olrruyan, Devletçi olmıyan halk, dilci de 
olamaz. Onun için halka kadar gitmiş- olan kelimeler, lisanımızdan 
çıkarılamaz. Çünkü "Allah Allah" deriz; fakat "Tann Tanrı!" deme
yiz. Nadir Nadi'nin dediği gibi , terim davasım bozmıyalım. Aynı za
manda halka mal olmuş lıclimeleri de muhakkak ortadan kaldır-

mıyalım . · 

Dergi meselesi hakkında birçok arkadaşlar konuştular. Bu der
gi işinin gazetecilik yapmış , az çok sevilmiş ve fikir ve zeka sahibi 
bir arkadaşa verilmesini, Dil Kurumunun başında bulunanlardan 
rica ederim. Bu dergi, vatandaş tarafından okunur hale gelsin. Ha
kikatcn güzel eserlerimiz raflarda, toz toprak arasında kalmasın, 

okmısun. 

Nrullah Ataç (Öğı·ctmen ve Yazar) - Usul hakkında konuşaca
ğım . Rüştü Şardağ arkaclaşırruz dergi meselesinden bahsederken baş
ka mevzulara da girdi. Böyle konuşursak işimizi bitirenıeyiz. Yalnız 
dergi üzerinde konuşalım. 

Rüştü Şardağ (Öğretmen) -Bu, matematik değil konuşmadır. 
Mevzular birbirine girebilir. 

Halit Fahri Ozansoy (Öğretmen) - Sayın arkadaşlar, bana 
öyle geliyor ki başlangıçta işi karıştırmaya başladık. Bu önergeler 
sona alınsaydı belki daha iyi olurdu. Balnnız şimdi Nunılialı Ataç, 
sözler uzaWıyor diyor. Halbuki kendisi uzatıyor. Lüzumsuz dava~ 
ları ortaya atıyor. 

İkincisi , birtakım arkadaşlar, Ni.ırullah Ataç'ın yazdığı gibi 
dergi çıkarılmasım istiyorlar. Eğer çıkarılacak dergi Nurullah 
Ataç'ın yazdığı gibi çıkacaksa ben yalvarıyorum, Allah aşkına, böy
le bir dergi yi hiç çıkarmıyalım (Alktşlar). 

Onyedi yıldır bilginlerimiz, dilin güzelleşmesi, sadeleşmesi için 
çalışıyorlar. Meşrutiyetten sonra yaratılmıya başlanan Türkçülük 
Cumhuriyet devrinde gelişti. Şimdi her dört yılda bir Kurultaylar 
yapıyoruz. Yeni bir gelişime doğru gidiyoruz. Yalnız bazan sağa, 
bazarı sola .&eldyorlar. Böylelikle tamamiyle anlaşılmaz bir hale 
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geldi. Bu yetmiyormuş gibi Kurultayın arzularını, prensiplerini 
kendi tarafianna çevirmek istiyorlar. Şimdi Nurullah Ataç geldi, 
böyle bir dergi çıkaralım diyor. Allah saklasın (Gülüşmeler). 

Mükafatlardan bahsediliyor. Bu, güzel. Mecmua çıkarılması is
teniyor. Fakat bu hususta Ter·im Komisyonunun hazırladığı rapor 
ne olacak? Bu, taayyün ettikten sonra sıra dergiye gelir. 

Uydurma sözler bahsinae Sayın Profesör Doktor Saim Ali 
Dilemre Cumhuriyetin makalesini övdü. Fakat burada bir de hepi
mizin beğendiğimiz mecmua, dergi ve bir çok kitaplar var. Bunların 
hakkında hepimiz söylersek bu işin içinden çıkamayız. 

Sayın Saim Ali Dilemre, uydurma kelimeler bahsinde "uydura
cağız, yapacağız" diyor. Bu iş yalnız Dil Öurumu işi değil , memleket
işidir. Memleket bilginlerinin, sanatkarlarının bu konuda söyliye
cekleri sözler vardır. Onun için şimdi bunun konuşma zamanı de
manasiyle, Türk hissidir. Bu ilim kurultayında hissiyatla uğraşmı

ğildir. Bunu, öteki raporlann okunmasına bırakalım. Terimler 
hakkında Sayın Kurultayca bir karar alınsın. Ondan sonra bu 
derginin çıkıp çıkmıyacağını konuşalım. 

Süleyman Nuri Öz (Öğretmen) - Efendim, Dil Kurumunun 
ve Türk dilinin bir dergiye neden ihtiyacı vardır? İld noktadan ha
reket edelim. Birincisi Başkanımızın Kurııltayı açış söylevinde bu
yurduğu gibi hissiyattan azade, aklı selim ile hareket edilmesidir. 
Kendileri ile beraberim. Amma şahsi hissiyat ile hareket etmeyilim. 

Arkadaşianın! Büyük dil devriminin hareket noktası , geniş 

manasiyle, Türk hissidir. Bu ilim kurultayında hissiyatla uğraşmı
yalım demele yanlıştır. Burada elbette Türk MiJletinin milli duygu
sunu konuşacağız. İşte hareket noktası burası olacaktır. 

Deniliyor şi, dört gündür yazılı ve sözlü hücumler yapılıyor . 

Bunlann hepsi cevapsız kalıyor. Bir kısmı imkansızlık yüzünden 
imiş. Nedir bu imkansızlık bilmiyorum. Bir kısmı da cevaptan miis
tağni sayılıyormuş. Ben Dil Kurumunun bir üyesi ve bir Türk 
öğretmeni sıfatiyle ikisinin de yersiz olduğuna kaniim. 

Aldıklanroızı bütün memleket mikyasında alıyoruz, yalnız 

münevverlerden değil, doğrudan doğruya halktan alıyoruz . Onun 
için bunlan tekrar halka yayınağa liizum yoktur. Bunları milnev
veriere yaymak için mutlaka bir organa ihtiyacımız vardır. Dil 
devrimi hakkında yapılan yaYlmlar, itirıı.zla.r, hUcumler oluyor, 
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Fakat, bunlar cevapsız kalıyor; bunlara cevap vermek iktida
rında olan Türk dil devrimini berumsemiş insan yok mu? Vardır 
arkadaşlar. Fakat, birkaç arkadaş, şahsen müracaat ettiğimiz hal
de bütün kapılar yüzüroüze kapanmıştır. Biz, Türk dilini ve dil dev
rimini müdafaa etmekten aciz değiliz . Amma yine sıısuyoruz; bu 
olmaz. Devrime de bu milletin ihtiyacı vardır. 

Bunu yaparken polemik'e vesaireye sapmıyalım. Biz yalnız 

Türk diline lüzumlu devrimi yapacağız ve yapıyoruz. Bunu yapar
ken , söylediğim gibi , bu memlekette milli ahlakı da diriltelim diyo
ruz. 

Bir de birtakım gazetelerin uydurma kelimelerle yazdığı söy
lenip gösteriliyor. Ben de bir karikatür gördüm. Şöyle idi: tki ço
cuk birbiri ile Türkçe konuşuyorlar. Bu konuşmayı duyan ana ve 
baba da "ne kadar güzel İngilizce konuşuyorlar" diyordu. $imdi ben 
sizden soruyorum. Medrese ağzı da yapmıyacağız . Yapılacak Türkçe 
kelimelerden analar, babalar anlıyabilecek mi? Onun için ne yapıp 
yapıp dilimizin bu uydurma kelimelerden K.urtanlroasına ve düzel
tilmesine ihtiyacı vardır. 

Sıtkı Can (Öğretmen) - Sayın Kurultay Üyeleri , milli dil da
vasına inanan ve onu yürütenlerdenim. Mesleğim icabı öz dilimizi 
işleme, yayma. kökleştirme alanmda çalışanlardıı,n biri olmaklığım 
dolayısiyle ben de bazı fikir ye düı,üncelerimi açıklamak, duyurmak 
isterim. 

Dilimizi durulaştırma, öz benliğine kavuşturma hareketi ciddi 
olarak ele alındığından beri bu ulusal gidişe katıJmak istemiyenler, 
dilde inkılabı yersi'Z ve zamansız bulanlar, bu devrim hareketini sev
miyenler olmuştur. Gerçeğe doğru bu yeni ve yaratıcı yönelme 
karşısında aydın ve yan aydınlann dilinden, kaleminden bir hayli 
çekişme, tartışma ve ala.ylaı· dinledik durduk ve hala da kulaklan
mız rahat bırakılmış değildir. 

Bu itirazlann çoğu yersiz ve değersizdir. Bu gibilerin ekserisi, 
eski zevki bırakamıyan , düne bağlı kalmak istiyen, kendisini bu işe 
verme zahmetinden geri çekenlerdir. Ne derlerse desinler, dava 
doğrudur, gerı:ektir, yürüyece~ ve gelişecektir. Yalnız bu itiraz ses
leri arasında haklı bulduğum bir nokta üzerinde biraz durmak is
terim. 

Sayın arkadaşlar, bazılanmız "z dilimizi yaymil ve öğretme 
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hususunda pek aceleci davranıyoruz ve aşırı gicliyoruz. Bir kısım 

yazarlarımız eserlerinde yeni kelimelerirnize o !<adar çok yer veri
yorlar ki halk bu yazışmadan bir şey anlanuyor. Anlamadığı için 
sevmiyor. 

Bu devrim hareketinden adeta yılıyor ve ürküyor. Elime 1946 
yılında basılmış bir kitap geçti. Yazarı, üzerine "Dil Kurumu Üye
sinden" cliye imza atmamış olsaydı belki bu kitap üzerinde durmı
yacaktım. Kitabın adı "Ücretler Siyasası " dır . Birlikte birkaç yeri
ni okuyalım : 

Ön sözünün ilk cümlesi: "Uranın kurumsal yönetiminde işteki 
töleç tecik makanizmasmın iki başat ögesini taslayorlar". 

Başka bir sallifesinden (s. 25) : "Piyasayı etkiliyen alım ba
rımı teyininin taniann toplamına takı kazançlann uygun yükselişine 
özlük eşit kalacağı anlaşılıyor." 

Başka bir sahifeden (s. 51). "Bu sonucu ne töleçlerin inclirge
mesinin genişliğine, ne de ertüğün içinde töleçlerin tanın kaptalına 
yükündüğüne çentmek :yerinde olur." 

Sayın arkadaşlar; okuduğıım cümlelerin manasını içinizde ka
çınız anladınız? Dil devrimi ve öz Tiirkçe davası bu demek değildir. 
Evvela Arapçasını yazıp bu çeşit ibareleri öz Türkçeye aktarmak 
da hiç değilclir. Bu kitap tamamiyle bu tesir altında yazılmış, keli-

. meler mübadele eclilmiştir. Yeni devrim mübadele işi de değilclir. 

Sevgili arkadaşlar, bahsettiğim kitabın her sahifesi bu derece 
yaşamıyan koyu bir Türkçe ile yazılmıştır. Okurken bu hava bizi 
tıkıyacak kadar ağır ve yorucu gelmektedir. Yazar şüphesiz ki iyi 
bir niyetle ve düşünce ile bu kitabı )(aleme almıştır. Fakat tuttuğu 
yol sakattır, ürkütücü ve yıldırıcıdır. Dilde bu derece durııluğun iyi 
sonuçlar vermiyeceği kanaatindeyim. 

Okullarımıza yardımcı olarak kabul eelilen bir kitaptan da bir 
cümle okumak isterim: · 

"Şüphesiz devletin mutlak erkesi ile yurttaşların tekil bahti
yarlıklarıru bir uyum içinde tutması tecrübe edilmek üzere siyasal 
sistemler tasarlanabilir. Bunların aytışması bu kılgılı derslerin rolü 
değilclir." 

Bu cümlelerde de bir ağırlık vardır. Yazılarımızı ifrata kaç
miırnak şartiyle yazarsak millete ve memlekete daha yararlı, daha 
faydalı olacağımız kanaatindeyim. Yazılrımıza bütün bir sözlüğü 
tümden aktarma işinden biraz uzaklaşalım. öz kelimeliriJllizi mille· 
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te ve memlekete bir hamlede, kısa bir zaman içinde öğretmek isti
yorsak aldanıyoruz. Daha sabırlı, daha mutedil olmıya çalışalım. 

Fayda bundadır. Dergi çıksın. Fakat dilimizde geçmiyen Türkçe 
kelimeleri !Uzumundan fazla koyarak, dilimizi anlaşılmaz bir hale 
getirmiyelim. ' 

Sabri Dil (Gazeteci ve Öğretmen) - Sayın arkadaşlarım; Mer
sin Halkevi adına geldim. Mersin'de Ürün adında bir dergi çıkarı
yorum. Bu dergide Türkçe sözlerin yerleşmesine kendi çapımda çalı
şıyorum. Dil Kurumunun mutlaka bir dergi çıkarmasına ihtiyaç var
dır. Hatta bütün yayın araçlanndan faydalanmak yoUarı aranmalı
dır. Bunları arkadaşlar etraflıca anlattıklan için ben sözümü kısa 
kesiyorum. Derginin çıkarılıp çıkarılmaması keyfiyetinin oya konul
masını rica ediyorum. 

Nevzat Ayas (Bursa eski Milletvekili) - Müsaadenizle, Önerge
ler Komisyonu Sözcüsü sıfatiyle, maruzatta bulunacağım. 

Sayın üyelerden, Komisyonumuzun dilimiz hakkında bir dergi
nin çıkarılması kararını destekliyenlere, Komisyon adına şükran
larımızı sunarım. Bu konu dolaYısiyle, doğrudan doğruya dergi me
selesine temas eden birtakım mütalaalar ileri sürüldü. Bunlar fay
dalı olmakla beraber Komisyon yalnız dergi meselesi üzerinde bir 
karar verilmesini rica etmektedir. Şüphesiz ki çıkarılacak derginin 
terimlerle ilgisi şarttır. 

Onun için meseleyi sırf bu noktadan mütalaa ederek alelıtlak 
Komisyonca faydalı görülen bu dergi hakkında Kurultay kararının 
sonraya bırakılınasını Komisyon doğru bulmamaktadır. Yüksek 
Kurulunuzdan derginin Çıkarılması yolunda olumlu bir karar veriJ
mesini rica ederiz (Alkışlar). 

Afet İnan (Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı) - Usul hakkında 
konuşacağım. Bu, konuşulmaya başlanmış bir konudur. Fakat, gö
rülüyor ki , önergeler Komisyonunda ortaya konulan meseleler öteki 
komisyonlarda da ortaya aWmıştır. Bu gibi işler burada görüşüle
cektir. 

Eğer, Kurultay tensip ederse, dergi meselesi üzerinde bir ka
rar verdikten sonra_, Önergeler Komisyonunun başka raporları, 
öteki komisyonların raporlan görüşülüp bittikten sonra konuşul

suıı , Çünkü birtakım meseleler var. Mesela, terim meselesinden 
bahsediliyor. Bu, esasen Terim Komisyonunda da konuşulacaktır, 
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Orada konuşulursa daha verimli olacaktır. Şimdi mevzu hakikaten 
çok dağılıyor. 

Benim teklifim, müsaade ederseniz, bu dergi çıkarma meselesi
ni karara bağlıyalım. Diğer kısımlar, öteki komisyoııların raporlan 
konuşulduktan sonra yeniden ele alınsın. Böylelikle birçok mese
leler halledilmiş ve vaktimiz de daha iyi harcanmış olacaktır. 

Böyle bir dergi esasen vardır. Bunun daha ziyade halk arasında 
okunmasını temin edecek suı·ette güzel ve ilmi yazılar yazılmalıdır. 
Buııların Dil Kurumu tarafından, dilciler tarafından esaslı olarak, 
programlı olarak, ele alınması taraftanyım. Bunu teklif ediyorm. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu 
Genel Yazmanı) -Geçen Kurultay ile bu Kurultay arasında geçen 
tlört yıl içınde mecmua olarak çıkan eserler münakaşa mevzuu oldu. 
Geçen Kurultayda yapılan dilekler arasında bir dergi çıkanlması 

işi de vardı. Acaba bir dergi çıkarılması kabil midir? Bu konuyu 
esaslı şekilde gözden geçırdık. Yazı heyeti teşKil etmek, onu kon
trol etmek, polemik vesaiı·e vaziyetı hılsıl olursa alınacak ve yapı
lacak haı·eket şekli hakkında esaslı bir· karara varamadık. 

Bizim esasen bir dergimiz vardır. Bu dergi, birçok ilmi yazılar 
neşreder. Eğer müsaade buyurursanız bu dergiyi çıkaracak fikir 
adamlarının da seçilmesini yine sizlerden rica edelim. Bu dergi işi

ni, doğrudan doğruya onlar yapsınlar. 

Türk Dili - Belleten, esasen Dil Kurumunun dergisidir. Bu der
gi gibi yazılaeaş ilmi yazılann, daha ziyade Türkçe yazılar yazmayı 
teşvik edici mahiyette olmasını da bu münasebetle sözlerime katı
yorum. Yoksa, Türk Dil Kurumu uydurma kelimelerle yazı yazmı
yor. Burada ilim adamları yazı yazarlar. Eski kitaplardan yeni yeni 
terimler bulurlar ve Türkçe yazılar yazarlar. Aynı zamanda eski, 
yeni kitpları tarıyarak yeni malzeme çıkanrlar. Filan ek vardır, fi
lan kök vardır. Halk ağzında şu kelimeler vardır. Bunlarla şunu 
yapalım, bunu edelim diye bir meydan açarlar. 

Bu dergi iş i konuşulurken Dif Kurumuna bu yetkisi ve konusu 
dışında birtakım hareketlerin atfedildiğini de gördüm. Bundan do
layı bu sözlerimi tasrih için, mecburiyetle söylediğimi arzediyorum. 

Başkan - Genel Yazmanın izahlarını dinlemiş bulunuyoruz. 
Bu konuda başka söz istiyenler olduğu gibi müzakerenin yeterliği de 
istcnilmektedir. Şimdl buna ait verilen önergeyi okutuyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 

Dergi hakkında düşünceler belirmiştir. Derginin çıkanlıp çıka
rılmaması meselesinin oya konulmasını saygılarla dileriz. . 

Sait Sadi Denişmendgazioğlu ve 
arkadaşları 

Başkan - Arkadaşlar; demin söylediğim gibi söz almış olan 
arkadaşlar vardır. Müzakerenin yeterliği hakkında da tekiifte bu
lunulmuştur. Genel Yazmanın da iki teklifi vardır. Müsaade ederseniz 
bunlan oyunuza arzedeceğim. 

Rüştü Şardağ (Öğretmen) - Genel Yazman, teklifinde, "eli
mizde bir belleten vardır. Bunu bize bırakın, yeniden gelişmiş şekil
de çıkaralım" dedi. 

Bundan başka "derginin yalnız çıkması kafi değildir. Derginin 
nasıl çıkacağı da bahis konusudur. Heyetten seçeceğimiz zatlar mı 
çıkarsın? Bu iki şekil reye konulsun" diye ilave etti. 

Başkan - Önce görüşmelerin yeterliğini oya su~acağım. Ka
bul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi, dergi hakkında Genel Yazmanın izahlan ile iktifa edil
mek suretiyle dergi çıkarılması işine karar verilmesini ve bu işin 
yeni seçilecek heyete tevdi edilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... etmiyenler ... kabul olunmuştur. 

Bu bahis hakkında yeni bir önerge verilmiştir. Bunu da Genel 
Yazmanlığa tevdi edeceğiz. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Yanşma açıl

ması hakkındaki teklif konuşulmadı. 

Başkan - Hepsi birlikte mütalaa edilmiş ve karara bağlan
mıştır. 

Dr. Kamil İdil (Maraş Milletvekili) - Efendim, Afet İnan'
ın bir teklifi vardı, oya konulmasını rica ederim. 

Başkan - Arkadaşlanmızdan Afet İnan evvelce Başkanlığa 
verilen önergelerle bunlara ait raporların bazıları diğer komisyon
lardaki konularla ilgili olduğundan görüşmelerin daha sonraya bı

rakılmasını teklif etti. Bu teklif kabiıl edildiği takdirde önergeler 
sonra görüşülecek. Teklifi görüşülemiyen diğer önergeler olursa 
bunlar da dilek mahiyetinde olduğu için Türk Dil Kurumuna veri
lecektir. 
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Şu halde bu esas dairesinde teklifi kabul edenler... etmiyen
ler ... kabul edilmiştir. 

4 - Tüzük Komisyonu Raporıı 

Başkan - Şimdi, Tüzük Komisyonu raporunu okutuyorum. 

Kurultay Yüce Başkanlığına 

Komisyonumuz 21.12.1949 günü saat 15,30 da toplandı. Baş
kanlığa Enver Ziya Karal, Sözcülüğe Feridun Ankara, Yazmanlığa 
Doğan Aker'i seçtikten sonra çalışmalarına başladı. 

Merkez Kurulunca hazırlanmış olan Kurum Anatüzüğü taslağı 
ma'ctde madde okundu. Gereken değiştirmeler ve eklemler. yapıldı. 

Bu inceleınelerde, temel ilke olarak taslağın hukuk esaslarına 
ve Cemiyetler Kanununa uygun olması göz önünde tutuldu. 

Tüzük tekniği göz önüne alınarak t.aslaktaki beşinci maddenin 
ikinci maddeye geçirilmesi uygun görüidü. Yedinci maddede Dilbi
lim (Lcgilistik) böiümlerinin adları sıra ile yazıldı. 

Dokuzuncu maddeden sonra Kurumun şubeler açabileceğini 

sağlıyan bir madde konuldu. Otuz altıncı madde kaldırılarak bunun 
son fıkrası on birinci madde halinde birinci bölüme alındı. On ikinci 
maddede Kuruma girmenin daha düzenli olmasını sağlamak bakı

mından tavsiyenin iki yerine üç üye tarafından yapılması uygun 
görüldü. Aynca iki lira ödenti az görüldüğünden beş liraya çıkarıldı. 

Yiı·mi beşinci maddede bilim kur·uluna seçilecek üye sayısının 
en azını da göstermek faydalı görüldü ve bu sayı yirmi olarak sap
tandı. Otuzuncu maddede Genel Merkez Kurulunun görev ve yetki
lerine şube açmak fıkrası da eklendi. 

Kırk sekizinci maddeye bir hukuk terimi olarak fesih kelimesi
nin konulması zaruri görül.dü. 

Yapılan değişikliklere göre hazırlanan tüzük taslağı Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Tüzük Komisyonu 
Başkan 

Enver Ziya Karaı 
Üye · 

Hasan Reşit Tankut 

Sözcü 
• Feridun Ankara 

Üye 
Kemal Turan 

Yazman 
Doğan Aker 

Üye 
Afet İnan 



Üye 
Ferit Ayıter 

-97-

Üye 
Fuat Baymur 
Üye 

İzzettin Mete 

Üye 
Turhan Erker 

Başkan - Bu raporla ilgili olarak Aydın Nisari tarafından bir 
önerge verilmiştir. 

Muharrem Ergin (Öğretmen) - Benim de önergem vardır; tü

züğe aittir. Bu önerge ile birleştirilmesini istiyorum. 
Başkan - Bu önergeyi de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tüzük Komisyonu raporu ve Anatüzük taslağı konuı;ıulurken Ko
misyon sözcüsünün açıklamalar yapmasını dilerim. 

Aydın Nisari 

VI. Kurultay Başkanlığına 

Türk Dil Kurumu'nu daha faydalı ve daha iyi işler bir hale ge
tirebilmek için Kurum Anatüzüğü taslağında aşağıdaki değişiklik 

ve ekiemelerin yapılmasını gerekli görüyorum. Yüksek Kurultaydan 
taslağın, bu değişiklik ve eklemelerle kabul edilmesini diliyorum; 
oya konmasını rica ederim: 

Bi ri nci madde şu şekilde değiştirilmelidir: 
Madde: ı- Türk Dil Kurumu, Dernekler Kanununa uygun ola

rak kurulmuş, kamu menfaatlerine çalışır bir ilim derneğidir. 

Yedinci madde ile sekizinci madde arasına şu l"'ıı.dde eklenme
lidir: 

Madde: 8- Kurum, yukarıdaki çalışma konulan üzerinde ileride 
çalıştırmak üzere, Ankara ve !stanbul Üniversitelerinin Türkoloji 
mezunlanndan senede en az üç kişiye, Kurum parası ile, Türk dili 
üzerinde ihtisas (doktora) yaptınr. Bunlann seçilme şeklini Genel 
Merkez Kurulu tayin eder. 

Onuncu madde şu şekilde değiştirilmelidir: 
Madd :- a) 22 yaşını bitirmiş, medeni haklarına sahip, Kurumun 

amacını benimsemiş, Türk dili ile uğraşan ve üniversitede Türk dili 
sertifikası yapmış olan her Türk, Kuruma asıl üye olabilir. 

b) 22 yaşını bitirmiş , medeni hakianna sahip, Kurumun amacı-

D. K. F. 7 
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nı benimsemiş Türk dili ile ilgilenen her Türk, Kuruma koruyucu 
üye olabilir. 

Üye olmak İstiyenler kimliklerini bildiren bir yazı ve iki üyenin 
yazılı tavsiyesi ile Genel Merkez Kuruluna başvururlar. Genel Mer
kez Kurulu kararı ile üyeliğe alınırlar. Üyeler Kuruma yılda en az 
iki lira ödenti verirler. 

Yukandaki üyelik maddesinden sonra şu geçici madde eklen
melidir: 

Madde:- Kuruma bugüne kadar kaydolmuş üyeler, Altıncı Ku
rultaydan sonra Genel Merkez Kurulunca, yukarıdaki 10 uncu mad
deye göre, iki kısma (asıl ve koruyucu) üyeliklere aynlacaktır. 

On dördüncü madde şu şekilde değiştirilmelidir: 

Madde: - Türk Dil Kurultayında üye olarak bulunmak ve söz 
söylemek, asıl ve koruyucu üyelerle Kurumun yararlandığı kurumlar
dan gelen temsilcilerindir. Oy verme hakkı yalnız asıl üyelerindir. 

On altıncı madde şu şekilde değiştirilmelidir: 

Madde : - Kurultay kendisine bir Başkan, iki As başkan ve dört 
Yazman seçer. Bunlar Kurultayın Başkanlık Divanıdır. Kurultay 
Başkan ve Aslıaşkanları asıl üyeler arasından seçilir. 

On sekizinci maddenin bilim komisyonu fıkrası şu şekilde değiş-
tirilmelidir: 

Madde: 18 - Kurultay: 

1. Antüzüğü, 

2. Bütçe ve hesaplan, 
3. Çalışma programı ile önergeleri gözden geçirip rapora bağ

lamak ü:ııere üç yönetim komisyonu seçer. 

Bunlardan başka Kurnitaya sunulan tezleri ve bilim konularını 
icelemek üzere asıl üyelerden gerekli sayıda bilim komisyonları da 
seçilir. 

Komisyonlar kendi üyelerinden bir başkan , bir sözcü ve bir 
yazman seçerler. Komisyonların raporları Kurultayda verilir. 

Yirmi beşinci madde şu şekilde değiştirilmelidir. 

Madde: 25 - Bilir Kurulu, bu yolda çalışmayı üzerine alan 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin ve İs
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Türk dili ve edebiyatı 
bölümlerinin öğretim üyeleriyle bu üyelerin sayısının yarısını geç-
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memek üzere, Kurultayca, asıl üyeler arasından seçilecek kimseler
den meydana gelir. 

Muharrem Ergin 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Raporda, ya
pılan değişiklikler, kısaca gösterilmiştir. Anatüzük taslağı madde 

madde okuoacağı için her arkadaş hangi noktanın aydınlatılmasını 

isterse ayrıca açıklamada bulunuruz. Fakat arkadaşımızın açıkla

masını istedikleri nokta belli değildir. 

Başkan - Komisyon sözcüsü, Tüzüğün maddeleri hakkındaki 

düşünceyi açıkladı. Böylelikle her iki önergeyi karşıladı. 

Muharrem Ergin (Öğretmen) - Benim önergem muhtelif 
maddelere taallfık etmektedir. 

Başkan - Zaten her madde ayrı ayrı okunacaktır. Şimdi Tü
zük tasarısının tümü hakkındaki görüşmelerin yeterliğini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler ... etı:niyenler ... kabul edilmiştir. 

Şu halde maddelerin görüşülmesine geçiyoruz: 

"Madde: ı - Türk Dil Kurumu, Dernekler Kanununa uygun 
olarak kurulmuş, kamu menfaatlerine çalışır bir demektir." 

Başkan - Bu madde hakkında mütalaa var mı? 

Muharrem Ergin (Öğretmen) - Efendim; yüksek müsaade
niıle önergemin birinci maddeye taallfık eden kısmının mucip sebep
lerini kısaca izah etmek istiyorum. Şahsi bir misal söyliyeceğim. 
ilim göziyle bakıldığı zaman Türk dili davasını bir insana benzete
biliriz. Bunun ruhu, konuşma dilidir. Bedeni ise yazı dilidir. 

Şimdi sözlerimi hulasa edeceğim: Bu maddede sadece "Türk 
Dil Kurumu" deniliyor. Halbuki kanuna uygun olarak kurulmuş, 
kamu menfaatine çalışmış bir demektir. Onun için maddeye bir 
"bilim" kelimesinin ilavesini rica ederim. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) - Efendim, tüzük, Dernekler Kanununa göre yapılır. 
Bunu Dernekler Kanunu esas maddesinde tasrih etmiştir. Bu kanun, 
önce derneğin adını , sonra mevzuunu ve maksadını sayar. Bunla
rın hepsi de bizim tüzüğümüzde vardır. Bundan fazlasına bilmem 
lüzum var mı? Mesela Kızılay Derneği için tüzüğünde Şefkat der
neği denirse bu fazla olur. Onun için burada ismi var, mevzuu var. 
Maksadi ve amacı da bellidir. 
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Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Arkadaşlar; 

Komisyonumuz, bazı arkadaşlarca derpiş edildiği gibi "menfaat" 
yerine "yarar" kelimesini kullanmayı düşündü. Fakat "menfaat" 
kelimesinin hukuki bir terim olduğu için aynen muhafazasım muva
fık buldu. ("Menfaatlerine" sözü yerine "yararına" denilsin ses
leri). 

Halit Fahri Ozansoy (Öğretmen) - Efendim, bu gibi kelime
ler üzerinde burada pek durmıyalım. Belki Kurultay bir karar verir; 
''Menfaat" kelimesi Türkçedir derse ... (Asla sesleri) diyemez ama 
ya derse? ... 

Başkan - Bazı arkadaşlarımız "menfaatlerine" sözü yerine 
"yararına" sözünün konulmasını istiyor. Bu itibarla ilk önce bunun 
hallini zaruri buluyorum. 

Maddedeki "Menfaatlerine" sözü yerine "Yararına" kelimesi
nin konulmasını oyıınuza sunuyorum. Kabul edenler... etmiyenler ... 
kabul edilmiştir. 

Şu halde, birinci maddeyi buna göre düzeltmek suretiyle okutu
yorum: 

"Madde: 1 - Türk Dil Kurumu, Dernekler Kanununa uygun 
olarak kurulfuuş, kamu yararına çalışır bir demektir." 

Alaettin Atasoy (Öğret~n) - Söyliyeceklerim kısadır. Bu 
maddeye ait değildir. Biz burada "menfaat" kelimesini değiştirmek 
hususunda ısrar ediyoruz. Halbuki bu iş Terim Komisyonuna ait bir 
meseledir. lcabederse Terim Komisyonu onu değiştirebilir. Burada 
her kelimenin Türkçe olup olmaması hususunda münakaşa etmiye
lim. Çtinkti bütün bunlar terimlerle ilgilidir. 

Başkan - Birinci maddeyi düzeltilmiş şekilde kabul edenler ... 
kabul etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci maddeyi okutuyorum : 
"Madde: 2- Türk Dil Kurumunun merkezi Ankara'dadır." 

Başkan - Maddeyi kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edil-
miştir. 

Şimdi üçüncü maddeyi okutuyorum: 

"Madde: 3 - Türk Dil Kurumunun Kurucu Başkaııı ölümsüz 
Önder ATATÜRK'tür." 

Başkan - Maddeyi kabul edenler... etmiyenler... kabul edii
miktir (Alkışlar). 
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Şimdi dördüncü maddeyi okutuyorum: 

"Madde: 4 - Türk Dil Kurumunun Koruyucu Başkanı Cuın

hurb~kanı İSMET 1NöNü'dür." 

Başkan - Maddeyi kabul edenler... etmiyenler... kabul edii
miktir ( Alkışlar). 

Şimdi beşinci maddeyi o kutuyorum: 

"Madde: 5 - Kurumun kurulması için 12 Temmuz 1932 tari
hinde dilekçe ile Hükümete başvuranlar şunlardır: 

Çanakkale Mebusu Samih Rifat (Reis sıfatiyle), Afyon Kara
hisar Mebusu Ruşen Eşref (Umumi Katip sıfatiyle), Zonguldak 
Mebusu Celal Sahir (Aza ve Veznedar sşaftiyle), Manisa Mebusu 
Yakup Kadri (Aza sıfatiyle)." 

Rüştü Şardağ (Öğretmen) - Bu madde eski metindir, aynen 
kalması Hizımdır. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Bu maddedeki 
"Mebus" sözleri ilk başvurma dilekçesi ile eski tüzüklerdeki gibi 
muhafaza edilmiştir. 

Esasen. bunun ayrıca bir faydası da vardır. Onyedi yıl önceki 
dil durumu ile bugünkü durumu açık olarak göstermektedir. 

Başkan - Maddeyi kabul edenler.. . etmiyenler... kabul edil
miştir. 

Şimdi altıncı maddeyi okutuyorum: 

"Madde: 6 - Türk Dil Kurumunun amacı, Türk dilinin özleş
mesin i, arılanmasını, gelişmesini , güzelleşmesini ve böylece yeryüzU 
dilleri arasında kendisine yar~an yüksekliğe ulaşmasını sağla

maktır. 

Kurum bu amaca varmak için, dil kaynaklarını araşb.np Tiltk
çenin tarih boyunca gelişmesini aydınlatmağa ve böylece onun öz
leşme, anlanma, güzelleşme ve yükselme imkanlarını ortaya koy
ınağa çalışır." 

Başkan - Bu madde hakkında söz istiyen var nu? 

Halit Fahri Ozansoy (Öğretmen) - Buradaki "anlanmasını" 
kelimesi yerine "özleşmesini" denilmesini istiyorum. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu SözctisU) - Buradaki 
"arılanmasını" sözü vuzuh vermek içindir. 

Başkan - Maddeyi oyunuza sunuyonım; kabul edenler m t
mlncıyler,.. lmbul edilmiştir, 
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Şimdi yedinci maddeyi okutuyorum: 
"Madde: 7 - Türk Dil Kurumunun çalışma konulan Dilbilim 

(Legüistik) bölümleridir: Gramer - Sentaks, Etimoloji, Filoloji, Di
yalektoloji - Derleme, Sözlük. 

Kurum bu maksatla eski ve Orta Türk lehçeb·inin ve metin
lerinin ve yruııyan dilin fonetik, semantik, Gramer-Sentaks özellik
leri üzerinde çalışır; çeşitli baleımiardan sözlüklerini yapar; terim
leri Türkçeleştirir. Türkçenin tanınması , yayılması ve geliştirilme

si için her türlü yayınlarda bulunur." 

Başkan - Yedinci madde hakkında söz istiyen var mı? 

Nevzat Ayas (B!!rsa eski Milletvekili) - Kurı:mca hazırlanan 

ilk taslakta bu madde "Türk Dil Kurumunun çalıı;ma konulan, dil
bilim (Lengüistik) bölümlerdir" denilmişti. Şimdi burada bu bölüm
ler, Gramer-Sentaks, Etimoloji , Filoloji , Diyalektoloji - Derleme, 
sözlük olarak açıklanmıştır. Bunlar içinde yalnız Lengüistik karşılığı 
olarak "Dilbilim" gösterilmiştir. Komisyonun bu kelimelerin Türkçe
lerinin neden konulmadığını açıklamasını rica ediyorum. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Sayın arka
daşlar, arkadaşımızm söylediği kelime bırakılmamıştır. Bunlar bize 
teklif olarak verilmiştir. 

Bir Üye - "Maksat" yerine "amaç" denilmesini teklif ediyo
rum. 

Sabri Dil (Öğretmen ve Gazeteci) - Arapça ve Farsça kelime
lerden kurtulduk. Kurumdan rica ediyorum, bizi şu "loji" lerden de 
kurtarsın. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) -Türk Dil Kurumunun başlıca çalışma konusu Len
güistiktir. Biz buna "Dilbilim" diyoruz. Muhtelif kitaplan arayıp 
taramak suretiyle bu kelimeler üç bini bulmuyor. Bunlann hepsi
ni birleştirerek kocaman bir kitap halinde Yüce Heyetinize sunduk. 
Bunu bir anket mahiyetinde çıkanyoruz. Mütalaalannızı aldıktan 

sonra aslını çıkaracağız. Eğer müsaade ederseniz burada gördüğü
nüz kelimelerin Türkçeleşmesini Dilbilim Sözlüğü kesin bir sonuca 
bağlanıncaya kadar tehir edelim. 

Bir üye - Bu maddede Filoloji ile Lengüistik müteradif bir 
kelime şeklinde alınmıştır. Halbuki bunlıır ayrı ayn mana ifade eden 
kelime)erdir. 
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Başkan - Madde hakkında başka söz istiyen yoktur. Bu iti
barla yedinci maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... etmi
yenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi, yedinci ve sekizinci maddeler arasına teklif edilen mad
deyi outukuyorum: 

"Kurum, yukandaki çalışma konuları üzerinde ileride çalıştınl
mak üzere, Ankara ve İstanbul Üniversiteleri Türkoloji mezunların
dan senede en az üc; ldşiye, Kurum parası ile, Türk dili üzerinde 
ihtisas ( dotkoral yaptınr. Bunlann seçilme şeklini Genel Merkez 
Kurulu tayin eder." 

Başkan - Komisyon teklif edilen bu yeni madde hakkında ne 
diyor? 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Sayın arka
daşlar; bu teklifin yeri burası değildir. Şimdi umuınJ hükümleri ko
nuşuyoruz. 

Başkan - Arkadaşımızın teklif ettiği maddeyi oyunuza sunu-
yorum : Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmemiştir. 

Şimdi sekizinci maddeyi okutuyorum: 

"Madde: 8- Kurum Başkanı, Milli Eğitim Bakanıdır." 

Başkan - Bu madde hakında söz istiyen var mı? 

Hakkı Tank Us (Giresun eski Milletvekili) - Efendim, mad
denin bu şekilde yazılışı derneklerin tabii kuruluşuna asla uymaz. 
Milli Eğitim Bakanı, bu derneğin başkanı oluyor. Eğer seçme hak
kını kullanacak olanlar kendisini seçerse gayet tabiidir. Fakat bu 
suretle de ileride Bakanın kim olacağını bilmeksizin kendisine bir 
dernek başkanı olarak seçmiş olacaktır. 

Bu şekil, hukuk bakımından, pratik bakımındn asla müdafaa 
edilemez. Milli Eğitim Bakanının ileride kim olacağı belli olmaksı
zın bugün kendisine böyle bir başkanlık teveccUh etmesi hiç de ye
rinde bir şey olmıyacaktır. Bir gün o makama gelecek olan zatın 

böyle bir vazifeyi kabul etmemek gibi bir hakkı hiyan da vardır. 
Yani isterse kabul etm.iyebilir. 

O takdirde bu derneğin çalışma şekli ne olacak? Tasavvur edi
niz, bir hükümet değişikliği olmuştur. Herhangi bir zat, Milli Eği
tim Bakanı olmuştur. Fakat öyle ki Dil Kurumunun Başkanı oia-

bllece~ bir ıııı.t değild~,r. Yani bu işi Uıerine alabilecek iktidan Juw:ı; 
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değildir. Bu kurumda da üye değildir. Zaten üye olmıyan bir zatı. 

yani bizim kütüğümüze geçmemiş olan bir kimseyi başkan yapma

mız da, bilmiyorum, bir yanlışlık olsa gerektir. 

Bu da, bir kanun yazıcısının yazmış olmasındım ileri gelmiştir. 
Mesela Darüşşefaka tüzüğünde böyle bir madde vaı·dır. Amma on
lar, vaktiyle kanun yapınağa salahiyetli olan bir elden geçmiştir. 

Mesela; Kızılay Nizamnamesi bizim düsturlarımız içinde yer almış
tır. Kanun yapınağa salahiyetli organlar, böyle bir vazife tevdi 
edebilirler. 

Fakat Dernekler Kanununa göre teşek!rül etmiş bir Kurum ola
rak, bu kanuna göre çalışmak mecburiyetinde olduğumuz için, böy
le bir maddeyi buraya koyamayız. Koyduğumuz takdirde netice, 
pratik hayatta birtakım güçlükler doğurabilir. Çünkü iş başına 

yeni gelecek herhangi bir Milli Eğitim Bakanı "Böyle bir vazife ve 
mesuliyeti kabul etmiyorum" diyebilir. Esasen böyle bir maddenin 
bulunması , hükümetimizi haksız yere birçok zan ve itharn altında 
bırakmıştır. 

Türk Dil Kurumu nihayet hususi bir şekilde çalışan bir ilim 
müessesesidir. Kanunla hiç bir alakası yoktur. Dil Kurumunun yap
tığı herhangi bir işi Milli Eğitim Bakanı icabında müdafaa etmek 
vaziyetinde kalacaktır. Bu kayıt, herhangi bir Milli Eğitim Baka
nını bu suretle mesuliyete iştirak ettirmek mecburiyetinde bıra

kacaktır. 

Bununla beraber şimdiden biz bu Kurultayda Milli Eğitim Ba
kanı Tahsin Banguoğlu'nun ismini zikrederek burada Başkan seçe
biliriz. Yani bundan asla çekindiğimiz yoktur. Esasen burada bize 
gayet güzel bir söylev veren kendisini dinledikten sonra şahıslarını 
asla istihdaf etmediğimi bu izahlarımla da göstermiş oluyorum. Bu
rada rica ediyorum. Komisyon bunu "Kurultayın seçeceği bir baş
kan" diye tasrih etmelidir. 

Doktor Saim {li Dilemre (Rize Milletvekili) - Efendim, bu bir 
dernektir ; fakat fıkaraperver cemiyeti, hayırsevenler gibi falan 
değil. Bize hükümet, bütçesinden yüzbin lira veriyor. Bu parayı 
bizim Meclisteki temsilcimiz Milli Eğitim Bakanı aldı. Sonra Milli 
Eğitim Bakanı , bu Kurumun Başkanıdır, demek onur ve şeref me

se)esidir. Yoksa bütün işler, Hakkı Tank Us arkadaşliDJZ da bilir

ler ki , ikinci bll§kanuı elindedir. 
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Bilinen şudur ki, Türk Hava Kurumu da bir müddet böyle ça
lıştı . Amma şimdi onunla da Milli Savunma Bakanlığı aHikadar ol
maktadır. Kızılay Derneğine de Sağlık Bakanlığı pek ziyade karış· 

rruştır (Al kışlar). Sonra bir şey daha var: Bu&"ün belediyeler müs
takildir, politikamızın esasıdır. Fakat belediye hastaneleri denildi
ği zaman karşımıza Sağlık Bakanlığı çıkacaktır. Bu hastanelere ta
yin edilecek olan mütehassıs doktorları orası tayin edecektir. 

Böylece bugün bizim bu madde şeklinde kanuna herhalde ihti
yacımız vardır. Yalnız iyi düşünerek yapalım. Milli Eğitim Bakanı 
Kurumun başındadır, dediğimiz zaman tıpkı Fransa'da Akademile
rin başmda Milli Eğitim Bakanı vardır, demektir. Orada akademi
ler şöyle yapar, böyle yapar. Amma verilecek önemli vesikalan me
sela altın ve gümüş madalya heratiarını Milli Eğitim Bakanı imza 
eder. Bizde de burada alınan karaı-lar Milli Eğitim Bakanlığı nez
dinde mütemadiyen takibedilir. 

Yalnız bir noktada Hakkı Tarık Us pek haklıdır. "Dil Kuru
munda, dil mütehassıslarının ytptığı şeyleri Milli Eğitim Bakanları 
zorla kabul ettirdiler. Onların hatalarını ve sevapiarını da yüklen
di" diyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bundan sonra da daha iyi 
olacaktır, demiyorum. Böyle yüzbinlerce kelimeler ortaya çıkacak 
ve biz onları öpüp başımıza koyacağız, daha çirkinlerini beğenece
ğiz. Çünkü bu kelimeler o kadar kalabalıktır (Alkışlar). 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Arkadaşlar; 

biz bu tüzüğü hazırlarken Dernekler Kanunu daima göz önünde tu
tulmuştur. Onun için bu maddede Dernekler Kanununa aykırı hiç 
bir taraf yoktur. 

Doktor Kamil İdil (Maraş Milletvekili) -Efendim, Yüksek Ku
rultayın da malumudur ki, Dil Kurumu bir kültür müessesesidir. 
Türk dilini temizleme, Türk dilini herkesin anlıyabileceği bir şekil

de geliştirmek vazifesiyle 11fÜkellef bir müessesedir. Aynı zamanda 
Türk çocuklarının kültürünün düzenlenmesi için kurulan bir mües
sesedir. Bu bakımdan, Milli Eğitim Bakanının, bu Kurumun başına 
Başkan olarak seçilmesi kadar tabii bir şey olamaz. 

Onun için, Türk Dil Kurumunu Milli Eğitim Bakanı daha çok 
ileriyle götürecektir. Milli Eğitim Bakanı, Genel Başkandır. İkinci 
başkan getirerek daha ileri götürmesi de mümkündür. Bunun için 
bir önerge verdik. Bu, kabul buyurulıınıa daha faydalı iş görUlmUş 
olacaktır (M Uzakere ka! i sesleri), 
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Başkan - Müzakerenin kifayeti ileri sürülüyor (Kafi sesleri) 

Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili) - Kifayet aleyhin
de konuşacağım efendim (Kafi sesleri). Arkadaşlar, oylannı iste
dikleri gibi kullanmakta serbesttirler. Takyit edici bir şey yok. Mü
zakerenin kifayetini teklif edenler olduğu için ben de kifayet aley
hinde konuşmak istiyorum. 

Hocam Saim Ali Dilemre buyurdular ki bu, kanuni bir vaziyet
tir. Diğer bir arkadaşımız da kanuna aykırı değildir dediler. Bu, 
aşikar, bunu biliyoruz. Bizim bir Basın Birliğimiz vardır. Tüzüğüne 

bakıyorum . Basın ve Yayın Genel Direktörü bunun başkanıdır, di
yor. Amma Şükrü Esmer gitmiştir. Yerine başka birisi gelmiştir. 
Fakat o, ben bu vazifeyi kabu1 etmem derse ... Bunun cevabını al
madım. 

Diğer bir arkadaş "Ben bir takrir verdim; onda ikinci başkanın 
seçilmesini istedim. Bu ikinci başkan seçilirse iş değişir" diyor. 
Halbuki bu madde de böyle bir şey yazmıyor. Elimizdeki taslakta 
33 üncü maddede "Kurum Ba.']kanının görev ve yetkileri" nin kaYJt 
altına alınmış olduğunu görüyoruz. 

Şimdi, burada seçeceğiz. Fakat bugün seçilecek olan zatın ye
rinde yann başka birisi olabilir. Seçilmek başka, kabul etmek baş
ka. Kabu1 etmediği zaman ne olacaktır? Bunun cevabını vermek 
güçtür. Kanuna aykırıdır. Amma biz Dernekler Kanununda iste
diklerimizi yapıyoruz. Menetmiyor. Fakat gelecek Bakan kabul et
mediği takdirde ne olacaktır? Onun için devamı lazımdır kanaatin
deyim. 

Mesela, 33 üncü madde diyor ki: "Kurum Başkanının 
ve yetkileri, lüzum görürse, her üç Kurula Başkanlık etmek, 
Merkez Kurulunun kararlannı yerine getirmek ve Kurum 
imza kayma, bütçeyi uygu1amak ve ödeme buyruğu vermek". 

görev 
Genel 
adına 

Zaten bu dernek, hükümetin murakabesi altında olduğu gibi 
Milli Eğitim Bakanı da bu Kuruma yardım ediyorsa onu istediği 
zaman mürakabe etmek kaydını koyabiliriz. Mürakabe başka, 

böyle bizzat idareye sahip olmak yine başkadır. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) - Bu madde, Dil Kurumunun, bilhassa önemle üze
rinde durduğu bir maddedir. Bunun esası şöyledir: nk Dil Kurumu 
kurulduğu zaman, bir ba.şkan1 bir asbaşka.n, bir genel yazman var-
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dı. Başkan, rahmetli Saffet Arıkan Milli Eğitim Bakanı olduğu za
man imza koymak salahiyetinin herhangi bir muamelede bir me
suliyeti yoktu. O, bir Devlet adamı olarak Kurumun başında bulu
nuyordu. Bu, doğru görülmedi 

O zamanki seleflerimiz ve kurultaylar düşündüler 1ti: "Türk Dil 
Kurumu doğrudan doğruya Mmi Eğitim Bakanlığı ile çalışır ve 
daima ondan teşkilat yardımı ister. Bu itibarla Milli Eğitim Ba
kanları, Bakan bulundukları müddetçe Kurumun başkanı olsunlar. 

Bu, o sıralarda epeyce tetkik edildi. Bunun benzeri başka mem
leketlerde de vardır. Oralarda herhangi bir dernek kendisine bir 
Bakanı veya herhangi bir devlet adamını başkan olarak ~eçiyor ve 
bunu tüzüğüne koyuyor. Bunun dışında, derneğin idaresini üzerine 
almak üzere bir de asbaşkan veya genel yazman kabul ediyor. 

Bizde de aslıaşkanlık vardı. Yüksek kurultaylarda nbirisi bunu 
kaldırdı. Pratikte başkanlık vazife ve görevlerini genel yazman 
görmektedir. Bu da ayrı bir madde ile aşağıda belirtilmiştir. Bunun 
faydası Bakanın istediği valtit gelip başkanlığını ve mürakabesini 
yapması ve yardım etmesidir. Onun mevkii, şahsiyeti ve şerefi 
Kurum için daima hayırlıdır. 

Kanun bakırnından mütalaa edecek olursak kanun , bir yönetim 
kurulu seçilir der. Yönetim kurulunu, Yüce Heyetiniz sırası geldiği 
zaman seçeceksiniz. Bu yöntim kurulu, kanunun istediği idare he
yetidir. Burada hukuk müşavirleri ile de görüştüm. Ne kanuna 
aykırıdır, ne de emsali olmıyan bir şeydir. Takdir Yüce Heyetini
zindir. 

Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili) - 34 üncü maqde
den mi bahsediyorsunuz? Bu madde, genel yazman, başkan bulun
madığı zamanda başkanlık görevini yapar, demektedir. Dikkat bu
yurursanız başkan bulunmadığı zaman yapar, bulunduğu zaman 
asla bir şey yapamaz. Onun için Milli Eğitim Bakanı Ankara'da kal
dığı müddetçe o dediğiniz aslıaşkan veya genel yazman, başkanlık 
vazifesini yapamaz. kanuna aykın olur. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili , Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) - Başkan arzu ettiği zaman gelip salabiyetlerini 
kullanır. Gelmidiğ zaman Genel Yazman bu salahiyeti kullanır. 

Tahsin Banguoğlu (Bingöl Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı)
Efendim, TUrk Dil Kurumunun ba§ında Milli Eğitim Bakanlannın 
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bulunmasının yalnız tarihi bir mahiyeti vardır. Bu dernek kuruldu
ğu zaman derneğin akademik mahiyeti düşünülerek Milli Eğitim 
Bakanlarının bu derneğe başkanlık etmeleri uygun görülmüştür. 

Derneğin kurulşundan beri bu, böyle gelmiştir. Yalnız bazı işlerde 
Genel Yazınana salahiyetler verilmiştir. 

Bu tarihi mahiyeti dolayısiyledir ki bu madde bu şekilde Yük
sek Huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan Yüksek He
yetinizin bütün genişliği ile mütalaa ederek bir karara varması ye
rinde olur kanaatindeyim. Madde ile benim şahsan bir alakam 
yoktur. 

Şahsım hakkında, bazı arkadaşlar Jfıtufkar sözler söylediler, 
teşekkür ederim. Yalnız mevzubahis olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisin temadil hayatı, Milli Eğitim Bakanıdır; benim şahsım 
değildir. Benden sonra gelecek bakanlarımız vardır. 

Yalnız Hakkı Tank hocamızın bir sözüne cevap vermek iste
rim. "MiHi Eğitim Bakanı bu Kurultayda, bu Kurumun bütün hata 
ve sevabını üzerine almak, mesuliyet yüklenmek mevkiinde bulun
muştur" dediler. Ben ve benden sonra gelecek bütün Milli Eğitim 
Bakanlanmız, benden evvelki Bakanların yaptığı gibi, Atatürk'ün 
ileri bir inkılap fikri uğrunda kurduğu bu Kurumun bütün hata ve 
sevabını üzerlerine almaktan çekinmiyeceklerdir (Alkışlar). 

Başkan - Bu maddeye ait bir önerge verildi; onu oku tu yorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Sekizinci maddedeki Milli Eğitim Bakanının Genel Başkan sa
yılmasını ve ayrıca Kurultayca bir yetkili başkan seçilmesini teklü 
ediyoruz. 

Profesör Göktürk, Sait Sadi Daniş
mendgazioğlu, Hayrettin Özilhan 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Arkadaşlar; 

Komisyonumuz maddenin aynen kabulü fikrindedir. 

Başkan- Başka söz istiyen yoktur; önce önergeyi oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... etmiyenler... kabul edilmemiştir. 

Sekizinci maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi dokuzuncu maddeyi okutuyorum: 

''Madde: 9 - Onur üyeleri, ınillet içinde ve dışında Türk Dil 
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Kurumu'na malca veya Türk diline bilirnce büyük ölçüde en çok 
yardım edenler arasından Kurultayca seçilir." 

Başkan - Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... etmi-
yenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi onun maddeyi okutuyorum : 

"Madde: 10- Kurum şubeler açabilir." 
Başkan - Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... etmi

yenler ... kabul edilmiştir. 
Şimdi onbirinci maddeyi okutuyorum: 

"Madde: ll - Kurum amacını ilgilendiren alanlarda halkevle
rinin dil ve edebiyat kollarından ve benzeri kültür kurumlanndan 
faydalanır.'' 

Başkan - Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler ... etmiyenler ... 
kabul edilmiştir. 

Şimdi onikinci maddeyi akutuyaruru: 
"Madde: 12 - Yirmi iki yaşını bitirmiş, medeni hakianna sa

hip, Kurumun amacını benimsemiş, Türk dili ile uğraşan ve onunla 
ilgilenen her Türk, Kuruma üye olabilir. Üye olmak istiyenler, kim
liklerini bildiren bir yazı ile iki yıllık , üç üyenin yazılı tavsiyeleri 
ile Yönetim Kuruluna başvururlar. Genel Merkez Kurulu karariyle 
üyeliğe alınırlar. Üyeler Kuruma yılda en az beş lira ödenti verir
ler." 

Başkan - Bu madde ile ilgili bir önerge verilmiştir: onu da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bu maddenin aşağıdaki şekle konulmasını teklif ediyorum: 
Madde - a) Yirmi iki yaşını bitirmiş, medeni hakianna sa

hip, Kurumun amacını benimsemiş, Türk dili ile uğraşan ve Üni
versitede Türk dili sertifikası yapmış olan her Türk, Kuruma asıl 

üye olabilir. 
b) Yirmi iki yaşını bitirmiş, medeni hakianna sa

hip, Kurumun amacını benimsemiş, Türk dili ile ilgilenen her Türk, 
Kuruma koruyucu üye olabilir. 

Üye olmak istiyenler, kiniliklerini bildiren bir yazı ve iki üyenin 
yazılı tavsiyesi ile Genel Merkez Kuruluna başvururlar. Genel Mer
kez Kurulu karan ile üyeliğe alınırlar. Üyeler Kuruma yılda en az 
iki lira ödenti verirler. 

Muharrem Ergin 
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Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Arkadaşlar; 

üyelerin asıl ve koruyucu diye ayrılması ve asıl üyeliğe üniversite
den Türkoloji sertifikası olaniann alınması ilk önce kanuna uygun 
düşmez. Çünkü kanun, her vatandaşa herhangi bir derneğe üye 
olmak hakkını vermiştir. Üniversiteden Türkoloji mezunu değilsin, 
üye olamazsın demek nasıl olur? Bu heyetiniz içinde acaba kaçı bu 
şekilde üniversite mezunudur ? Onun için bu teklifin tervici kabil 
değildir. 

Sonra, koruyucu üyelik, bu tüzüğün dördüncü maddesinde ya
zılıdır. Ayrıca koruyucu üyeden de birşey anlaşılmamaktadır. Ko
misyonumuz bu bakımdan maddenin aynen teklif ettiğimiz şekilde 

kabıılünü rica etmektedir. 
~-...ı.-

Muharrem Ergin (Öğretmen) -Efendim, önergemi açıklamak 
istiyorum. Kurumun kişilik çevresi daha çok birinci maddede ya
zılıdır. Dil Kurumu bir ilim müessesesidir. Burada daha çok ilim 
adamlan akademiK ışler t;;3rürkr. :!)] i şi d:) ni:-:ayet ilme dayanır. 

Buradaki derneğin esas vazifesi de ilmidir. 

O halde akademik azası olması lazımdır. Bu demek değildir ki , 
bu heyet içinde bulunan ve diploması olmıyan insanlar çıkarılacak
tır. Yalnız onlar koruyucu üye olacaklardır. Kurumun başkanı var, 
koruyucu başkanı var. Aynı şekilde bir de koruyucu üye bulun
sun ve fikirlerinden faydalanılsın. Fakat bir ilim dcrneğini idare 
eden fikir, ilim adammm kafasından çıksın . Benim teklifim bundan 
ibarettir ; yoksa çıkaralım , atalım istemiyorum. 

Başkan - Teklifi oyunuza sunacağım. 

Hakkı Tank Us - Bir teklif var, bu teklifi nasıl anladığımızı 
anlatmak ve ona göre oy vermek için bizim de konuşmamız lazım
dır. Müsaade ediniz de konuşalım . 

Başkan - Söz sizindir. 
Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili) - Efendim; bir 

arkadaşınuzın teklifini esas itibariyle müdafaa etmek için gelmiş 

değilim . Yalnız komisyon adına dediler ki , kanunen herkes böyle 
bir derneğe üye olmak için açık tutıılmuştur. Böyle biı· madde ola
maz. Kongreler, kurultaylar tüzüklerine hakimdirler. Tüzüklerin
de hangi vasıflan kasdederlerse ancak bu vasıfta bulunanlar üye 
olabilirler. 

Onun için arkadaşımız teklif yapmakta yerden göğe kadar hak
lıdır. Ancak kabul veya reddetmek için takdir sizindir. Kanuni bir 
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mani vardır diye yanlış anlıyanlar varsa böyle bir mani yoktur. 

Bunu arzetmek için buraya geldim. 

Alaeddin Atasoy (Öğretmen) - Efendim; buradaki üye arka
daşlar, sıra gelecektir ki büyük çalışmalar neticesinde hazırlaniiliŞ 
olan ve ilmi görüşlere istinat eden tüzük ve raporlar üzerinde mü
nakaşa ederek fikir yürüteceklerdir. Sizlerin oylarınızia netice şöy
le veya böyle olacaktır. Halbuki bu üye arkadaşlar arasında, açık

çası kendilerinden oy istenenler arasında, ihtisas aranınazsa her
hangi bir mevzu üzerinde acaba hislerine kapılarak biraz da gelişi 
güzel parmağını kaldırmaz mı? Buna kim mani olabilir? Burada 
ilmi mevzular üzerinde oy kullanma hakkının kimlere inhisar ede
ceğinin belirtilmesi icabediyor. Üyelerden bu hususun aranması 1.8.
zımdır. 

Doktor Karnil İdil (Maraş Milletvekili) - Arkadaşlar; bir 
demekte her vatandaş üye olmak ister. Fakat o derneğin onu 
kucağına alıp alamıyacağını tüzüğü tayin eder. Nitekim burada bir 
isteklinin derneğe girebitmesi için, en az iki yıl demekte üye olmuş 
iki üyenin onu derneğe tavsiye etmesi lazımdır. Bu bakımdan esa
sen buna ait hüküm vardır. Onun için ayrıca üniversite mezunu 
olanları ve tavsiye ile buraya gelenleri tahdit etmek bence yanlıştır. 

Zannediyorum ki, tüzüğün on ikinci maddesi, istenilen evsafta
ki insanları cemiyete atmağa kifayet edecek bir durumdadır. Bu 
bakımdan yeniden madde tedvin etmeksizin bu maddenin aynen 
kabulü muvafık olur. 

Esat Mahmut Karakurt (Öğretmen ve Yazar) - Efendim; iyi 
bir hukukçu gözü ile bakıldığı zaman vatandaşlar bazı takyitlere ta
bi tutulmazlarsa bir cemiyet ilerliyemez. Bu maksatıa biz bu road; 
dede üç üyenin, yeni girecek üyeyi takdim etmesi esasını kabul et
mek suretiyle bir eleme yapmak imkanını temin etmiş oluyoruz. Fa
kat bir vatandaşın bir derneğe girmesi kati surette menedilemez. 

Kaldı ki, bizim derneğimiz bir inkılap derneğidir, !isan derne
ğidir. Halka istinat eder, halk lisanına istinat eder, halktan kuvvet 
alır. Şu halde halkın bu derneğe girmesine nasıl mani olabiliriz? 
Onun için bizim yolumuzda yürümek istiyen her vatandaş derneği
roize girer, menedilemez. Bundan başka Türkiye'de her vatandaş 
istediği derneğe girebilir. Fakat mani yoktur, suç değildir. 

Muharrem Ergin (Öğretmen) - Girer diyorsunuz, Afet 1-
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nan'a sorwıuz, Karakurt, sizi Tarih Kurumuna alırlar ını? Dil da
vası bütün halkın davasıdır. Buna diyeceğimiz yoktur. Fakat Dil 
Kurumunun onyedi yıldan beri içinde bulunduğu vaziyet, hiç şüp
hesiz ilim ölçüsiyle bir hazırlık ve hocalama vaziyetindedir. Hiç şüp
hesiz bu bir huzursuzlluk vaziyetidir. 

Onun için Milli Eğitim Bakanının dilci şahsiyeti dolayısiyle Al
tıncı Dil Kurultayı bir dönüm noktasında bulunuyor. Bu Kurumu, 
Tarih Kurumu ile beraber kuran Atatürk, neticede bunun bir aka
demi haline gelmesini arzu ediyordu. Tarih Kurumu buna daha çok 
sadık kaldığı için akademiye doğru meyil almıştır. 

Fakat, bugünkü ilimsizlik onyedi senedir Dil Kurumunu onyedi 
karınca boyu bile akademiye yaklaştırmış değildir. Bugün Altıncı 
Dil Kultayı bu dava ile karşı karşıyadır. Dil meselesi, her şeyden 
önce bir bilim meselesidir. Bu davanın yürütülmesi ilim adamlarına 
düşer. Bugüne kadar tecrübelerimiz bunu göstermiş, ilimsizlikter. 
muvaffakiyetİn az olduğunu da anlatmıştır. 

Onun için bu çatı altında ilim adamları toplanmı,; ve binaı::;ı 

üzerine de "LJayatta en hakiki mürşit ilimdir" ı.:cni l miştir. Bunu ka
bul etmek lazımdır. 

Bu arada koruycu üyelik de teklif ecl;yorum. r.:u l:oruyucu 
üyeler de kurultayiara iştirak edecekler, söz söylıycccl\ ve dil alim
lerine yol göstereceklerdicı·. Fakat dili alimler yapacaktır. Bu, bir 
tıp davası gibidir. 13u hastalığın teşhisiı;ıi r;ca cJ:yorum. Yani kı

saca bu fıkranm ilim komisyonuna seçilo::ek üyelerin, ilim adamı 
olmasını teklif ediyorum. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Arkadaşımızın 

başlangıçtan beri bilim kelimesi üzerinde durduğunu goruyoruz. 
Ona göre Kuruma asıl üye olmak üniversitelerden Türkoloji mezu
nu olmak ile mümkündü:·. Fakat böyle birçok mezunlar vardır ki 
dil bahsinde diplomasız ilim adamlarımız kadar eserleri yoktur. 
Bunları saymıya lüzum yoktur. Memleketimizde bu gibiler pok çok
tur. Fakülte ı-:ıezunu det;oildirler, ama birçol< eserler yazmış, kitaplar 
vücuda getirmişlerdir. 

Cir üy:ı - Gerek arkadaşımızın teklifi, gerekse komisyonun 
teklifi haklunda arkadaşlanmız görüşlerini söylediler. Ben, ufak bir 
şeye işaret edeceğim. Şüphesiz bu kuruma üye olmak istiyenler, 
l•endilerinde bu salahiyeti görenler ve çalışmak istiyenlerdir. 
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Dı§andan Kurumun çalışma konuları ile biçbir ilgisi olmıyan 
ve kendisinde bu hususta bir salahiyet görmiyen bir adam, "ben de 
Dil Kurumuna gireceğim" diye gelip müracaat etmez. Onun için 
müracaat edenler, Kurum üyelerinden ikisi veya üçü tarafından 

tezkiye edilirse Kuruma girebilirler. 

Benim asıl tell).as etmek istediğim nokta şudur: Tekiifte "üyele
rin en az beş lira ödenti verirler" kaydı var. Hiç şüphe yok ki Kuru
ma en çok hizmet edecek olanlar, öğretim işi ile uğraşan arkadaıı
lardır. Bunların içinde pek çok ilk ve ortaokullar ile liselerde çalışan 
öğretmenler vardır. Bunlar için yılda beg lira aidat vermek bir kül
fet olur. Bu sebeple buradaki beş liranın iki liraya indirilmesini tek
li fediyorum. 

Sonra, aidatını vermiyen arkadaşlar olursa bunlara ne muamele 
yapacağız? Bu aidat ne kadar fazla olursa tahslli o kadar güç olur. 
Bu yüzden aidatın beıı liradan iki liraya indirilmesi teklifimin kabu
lünü rica ediyorum. 

Doktor Saim Ali Dilemre (Rize Milletvekili) - Bu illmci arka
daşa cevap vereceğim : 

Arkadaş, bu teklifin kazanma.z; bu muhakkakbr. Bnraya ilim . 
adamlan girsin, diyorsun. Bu, çok kaypak bir 3eydir; bize yala§ma.z. 
Amatör bir akademisyen bizih işimize daha çok yarar. 

O arkadaşa sorarım: Bugün Avrupa dilcileri arasmda revo
lution yapmış adamlar vardır; fakat hiç bir akademiye gitmemiştir. 
Ansiklopedileri açın da okuyun. Filan adam, mütemadiyen okuya 
okuya verem olmuştur. Fakat hiç bir .akademi tab.sili görmemiştir. 
Norveç dilini yapan Aasen de böyledir. Alman dilini yapanlar da 
böyledir. Bunlann hiç birisi akademisyen değil, fakat profesyonel 
dilcidir. Bu madde, çok iyidir ve elastikidir. Bununla biz her şeyi 
tatbik edeceğiz. Daha pek çok ilim ve sanat adamı meydana çıka
cakbr. 

Eski alim Ali Seydi de kitabında "kaide dilden doğar" demiştir. 

Okumuş ve anlamış daha birçok alimlerimiz vardır. Bu dUnyada bo~ 
yere lafı uzatmaktan kötü bir şey yoktur (GUlUşmeler). 

Başkan - Arkadaşlar sırasiyle söyledi ; başka söz istiyen yok. 

D. K. F. 8 
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(Müzakere k8.fi sesleri). Esasen müzakerenin kifayeti de ileri sü
rülüyor. 

Şimdi Muharrem Ergin tarafından verilen önergeye göre tadil 
teklifini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler .. etmiyenler ... kabul 
edilmemiştir. 

Şefik Yürekli (Emekli) - Beş liranın iki liraya indirilmesi su
retiyle komisyon metninin kabulünü teklif ediyorum. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Komisyonu
muz iki lirayı az buldu. Karar Yliksek Heyetinizindir. 

Növber Sönmez (Öğretmen) - nimsizlikten, bilgisizlikten bah-
sedildi. Söz istiyorum. · 

Başkan - Müzakere kafi görüldü. Size söz veremiyeceğim. 

Şimdi vaki olan teklife geçiyorum. Fakat Şefik Yürekli; şifa

hen tekiifte bulunmuştur. Halbuki önergelerin yazılı olarak veril
mesi şarttır. Onun için bu teklifi oyunuza sunamıyacağım. Komis
yonun maddesini oyunuza sunmak mecburiyetindeyim. 

Ancak bundan önce bir noktayı arzedeceğim. Demin, Bayan 
Nevber Sönmez, Dil Kurumu çalışmalarının burada ilimsizlik ve 
bilgisizlik ile tavsif edilmesini protesto etmek üzere söz istedi. Ken
.disine söz vermediğim için ben İıaklediyorum. Eğer böyle bir şey 
mevzubahis ise - ki bu olmamıştır - müsaadenizle bunu tashih edi
yorum. 

Şefik Yürekli - Efendim, şimdi sunduğum yazılı önerge ile beş 
liranın iki liraya indirilmesini teklif ediyorum. 

Ba§kan - O halde önergenizi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

üyelik aidatının iki liraya indirilmesini teklif ediyorum. 
Şefik Yürekli 

Başkan - Bu madde ile ilgili iki önerge daha verildi. Bunları da 
sırasiyle okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

(Üyelik aidatının 2-5 lira olarak kabulünü teklif ediyorum. 
Reşit Akif Atasoy 

Yliksek Başkanlığa 
Tezkiye edecek üyenin üçten ikiye indirilmesini teklif ediyorum. 

Abdullah Taymas 
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Bir üye -Efendim, Tüzük taslağındaki üye aidatı beş liradır. 
Bu, belki mali takatin haricinde olabilir. İki lira ise tamamiyle yer
sizdir. 

Her üye beş lira yıllık aidat verir; fakat buna mukabil 
otuz, kırk liralık kitap alır. Onun için komisyonun hazırladığı madde 
uygundur. 

Başkan - Arkadaşlar; şimdi verilen üç önergeyi oyunuza su
nacağım. Demin oyunuza sunulan önerge ile aynı mahiyettedir. Bu
nunla beraber vuzuh verebilmek için oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... etmiyenler ... kabul edilmemiştir. 

Üye aidatının 2-5 lira olması hakkındaki önergeyi kabul eden
ler ... etmiyenler ... bu da kabul edilmemiştir. 

Şimdi diğer teklife geçiyorum. Bu maddeye göre, tezkiye işinin 
üç üye yerine iki üye tarafından olmasını kabul edenler ... etmiyen
ler ... kabul edilmemiştir. 

Şu halde on ikinci maddeyi Komisyonun teklif ettiği şekilde 

oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... etmiyenler.. . kabul edilmiŞ
tir. 

Saat 15,00 de toplanılmak üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,10 



İki~ci Oturwn 

Açılış Saati: 15,00 

Başkan: Asbaşkan Enver Ziya Karal (Ankara Üniversitesi 
Profesörü). 

Yazman: Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli Milletvekili). 
Başkan - Oturumu açıyorum . Tüzük konuşmalarına devam 

ediyoruz. Ancak onüçüncü maddeden önce kabulü teklif edilen bir 
madde vardır. Bu itibarla onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

"Üyelik maddesinden sonra şu g~çici maddenin eklenmesini 
te)dif ediyorum: 

"Madde: Kuruma bugüne kadar kaydolmuıı üyeler, Altıncı 

Kurultaydan sonra Genel Merkez Kurulunca, yukarıdaki onuncu 
maddeye göre, iki kısma · (asıl ve koruyucu) üyeliklere ayrılacaktır. " 

' Muharrem Ergin 

Başkan - Muharrem Ergin'in müstakil . geçici madde olarak 
ileri sürdüğü teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. .. etıniyen

ler ... kabul edilmemiştir. 

Şimdi Komisyonun teklif ettiği on üçüncü maddeyi okutuyo
rum: 

"Madde: 13- Kurumdan çıkmak istediklerini yazı ile bildiren
ler, üyelikten düşerler. Ana Tüzüğe aykırı harekette bulunanlar, 
Kurumun onurunu bozanlar Genel Merkez Kurulunun karariyle 
üyelikten çıkarılırlar." 

Başkan - Bir mütalaa var mı? 

Bir üye - Maddede "bozanlar" yeıine "kıranlar", "üyelikten 
düşer", "üyeliği gider" olmasını teklif ediyorum. 

Başkan- Komisyon ne diyor? 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - ~abul edi
yoruz. 
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Başkan - Şu halde maddeyi bu düzeltmeler ile oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi ondördüncü maddeyi oku tu yorum: 

"Madde: 14 - Yabancı dil bilginlerinden Kururnca uygun gö
rülenlere Genel Merkez.Kurulu karariyle aytar üyelik verilebilir." 

Başkan - Bu madde hakkında bir mi:italaa yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunpyorum. Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi onbeşinci maddeye geçiyoruz: 

"Madde: 15 - Türk Dil Kurultayı, derneğin genel kuruludur. 
Dört yılda bir Genel Merkez Kurulunun kararlaşbrdığı zamanda ve 
yerde toplanır. Bu zaman ve yer en az üç ay önce Hükümete bildi
rilir ve yayın araçlariyle iliin edilir. 

Kurultayın toplantısına bir engel çıkarsa Genel Merkez Kurulu 
toplantının geri bıralalmasına karar verir. Bu karar hükUmetçe 
bildirilir ve ilan olunur. Engel ortadan kalkınca Kurultay toplan
tıya çağın! ır." 

Başkan - Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... et
miyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi onaltıncı maddeye geçiyoruz: 

'Madde : 16 - Türk Dil Kurultayında üye olarak bulunmak, 
söz söylemek, oy vermek hakkı asıl üyelere aittir. Kurum şubeleri 
birer temsilci üye ile Kurnitaya kaWabilirler. 

Kurnitaya çağnlacak ve üye olmadığı halde söz söyliyecek bil
ginler Genel Merkez Kurulunca seçilir." 

Başkan - Bu madde hakkında Muharrem Ergin arkadaşımızın 
bir teklifi vardır; onu oku tu yorum: 

Yüksek Başkanlığa 

• Bu maddeye aşağıki şeklin verilmesini dilerim: 
"Türk Dil Kurultaymda üye olarak bulunmak, söz söylemek, 

asıl ve koruyucu üyelerle Kurumun yararlandığı kurumlardan 'ge
len temsilcilerindir. Oy verme hakkı yalnız asıl üyelerindir." 

Muharrem Ergin 

Başkan - Madde hakkında başka mütalaa var ını? 

Nevzat Ayas (Bursa eski Milletvekili) - Bu maddenin sonun
da "katılabilirler" deniliyor. Katıimamalan da mUmkUndUr. Mak
sat bu mudur? Yoksa katılmayı bir qdev haline getirmek midir? 
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Sarih olması lazımdır. Komisyon bu nokta hakkında bizi aydınlat

malıdır. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Efendim, üye 
olan arkadaşlan serbest bırakıyoruz. lsterse gelir, istemezse gel
mez (Doğru, çok doğru sesleri). 

Başkan - Madde ]Jakkında başka söz isttiyen yoktur. Bu iti
barla,. önce, Muharrem Ergin'in teklifini oyunuza sunuyorum: Ka
tiul edenler ... etmiyenler ... kabul etdilmemiştir. 

Şu halde maddeye Komisyonun teklif ettiği şekli oya sunuyo
rum : Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi on yedinci maddeye geçiyoruz: 
"Madde: ı 7 - Kurultay Kurum üye1erinin en az üçte biri ile 

toplanır ve Kurum Başkanının söyleviyle aı;ılır. Bu ı;okluk olmazsa 
ertesi günü bulunanlarla açılır." 

Başkan - Madde hakkında mütalaa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi onsekizinci maddeyi okutuyorum : 
"Madde: ı~ - Kurultay kendine' bir başkan, iki as başkan ve 

dört yazman seçer. Bunlar Kurultay Başkanlık Divanırır." 
Başkan - Bu madde hakında Muharrem Ergin arkadaşımızın 

önergesi vardır; onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Bu ınaddeye aşağıdaki şeklin verilmesini teklif ediyorum: 
"Kunıltay kendisine başkan, iki asbaşkan ve dört yazman se

çer . Bunlar Kurultayın başkanlık divanıdır. Kurultay başkan ve 
asbaşkanlan asıl üyeler arasından seçilir." 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Sayın arkadaş

lar; bu madde gayet açıktır. Dernekler Kanununa da uygundur. Seç
mek için Komisyonumuz burada aynca bir tasrihe lüzum görmemiş
tir .. 

Başkan - Başka söz istiyen yoktur. önergeyi kabul edenler ... 
etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şu halde, maddeyi Komisyonca tesbit edildiği şekilde kabul 
edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi ondokuzuncu maddeyi okutuyorum: 
"Madde: ı9 - Kurultay kıı.rarları oturumda bulıman üyelerin 

çoğunluğu ile verilir." 
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Başkan - Mütalaa var mı? 

Bir üye - Burada yazılan "karar" kelimesinin yerine "söz bir
liği" veya "sözleşme" denilmelidir. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Sözleşme 

"mukavele" karşılığıdır. "Karar" yerinde bir kelimedir. 

Başkan - Teklifi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... et
miyenler .. . kabul edilmemiştir. 

Şu halde, maddeyi Komisyonca sunulduğu şekilde oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler .. . etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi yirminci maddeye geçiyoruz: 

"Madde: 20 - Kurultay, a) Ana tüzüğü, 
b) Bütçe ve hesapları, 

c) Çalışma programiyle önergeleri 
gözden geçirip rapora bağlamak 
üzere üç yöonetim komisyonu se
çer. 
Bunlardan başka Kurultaya sunu
lan tezleri ve bilim konularını ince
lemek üzere gerekli sayıda bilim 
komisyonlan da seçilir. 

Komisyonlar kendi üyelerinden bir başkan, bir sözcil ve bir yaz
man seçerler. Komisyonların raporlan Kurultaya sunulur ve son ka
rar Kurultayda verilir." 

Başkan - Bu madde hakkında bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Bu maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki şeklin verilmesini teklif 
ediyorum: . 

Bunlardan başka Kurultaya sunulacak tezleri ve bilim konulanın 
incelemek üzere asıl liyelerden gerekli sayıda bilim komisyonlan da 
seçilir. 

Muharrem Ergin 

Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili) -Madde, kurulacak 
komisyonları sayıyor, tesbit ediyor, yani bir hükümdür. Halbuki bir 
Kurultay toplandığı zaman behemehal Anatilzükle meşgul olması 

lazım gelmez. Lüzumu halinde Anatüzüğü ele alır ve üzerinde meg
gul olur. Onun için burada kurulması mecburi olması yersizdir, Ana.
lüzüğün ihtiyari olması lazım gelir. 
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Her Kurultay, arzettiğim gibi, toplandığı zaman amir hükmü ge
reğince behemehal Anatüzük Komisyonunu seçecektir. Halbuki ge
lecek Kurultay hiçbir tüzük meselesine temas etııllyecekse o zaman 
temas etmek mecburiyatinde kalacaktır. Zaten Kurultay lüzum gö
rürse işe göre Komisyonlar teşkil edecektir. Burada bunun maddeye 
herhalde konulmasına )üzum yoktur. Maddenin aşağı kısmı zaten 
ilim koııllsyonlarının sayısını tahdit etmemiştir. 

Bir Tüzük Komisyonunun teşkiline lüzum olmadıkça Tüzük Ko
misyonu kurwmamalıdır. Lazım gelirse Kurltay aynca karar verir. 
Önergeler için bir komisyon kafi gelir kanaatindeyim. Buradan Ana
tüzük kelimesinin kaldırılmasını teklif ediyorum. 

Muharrem Ergin (Öğretmen) -Benim arzettiğim teklif, mad
denin c fıkrasından sonra gelen bilim komisyonlannın asıl üyelerden 
yani dilcilerden seçilmesidir. Teklifimin ruhu olan asıl ve koruyucu 
üyeler durumu kabul edilmediğine göre söyliyecek sözüm kalmıyor. 

Benim anladığıma göre bilim kabul edilmediğine göre söyliyecek sö
züm kalın or. Benim anJadığıma göre bilim kelimesi ilim kaı;şılığı 

al1:nmıştır. Şu halde ilim komisyonlarma da aylnızca ilim adamları 
girmelidir. 

Enver Belınan Şapolyo (Öğretmen) - Arkadaşlar; her şeyden 
önce kelimeler üzerinde anlaşmak lazımdır. İlim denince ne anlıyo
nız? Herhangi bir fakülteden mezun denince ne anlıyonız? Biz, bin
lerce çocuk yetiştiriyonız. Bu memlekette adedi binlere varan üni
versite mezunu ağabeylerimiz, kardeşlerimiz var. Fakat bunların hiç 
biri alim değildir. Alim hafızasında bilgi taşıyan adam demek değil
dir. Araştırmalar yaparak cemiyete yeni serler verenlerin adıdır. 
Hafızasmda bin bir bilgi olup da bu cemiyete bir şey venniyen insan 
Alim değı1dir. Alim, eser veren, keşif yapan, kendi milletine ve insa
niyete bir şey ilave eden insandır. 

Bizim bulunduğumuz yer, mefkfırelerin birleştiği bir yer, bir 
inkılap yuvasıdır. Buraya gelen, bu uğurda çalışan arkadaşlar maka
leler yazarak Kuruma yıllardan beri çalışarak verdikleri eserlerle bu 
memleket tarihinde, öyle zannediyorum ki, büyük ilimler değillerse 
bile, alimciklerimizdendir. Bunlara hürmet etmek lazımdır. Bu mef
kftreci fikir adamianna biraz hürmetkar olahm. Onun için bunlann 
arasına kanşan mefkflrecilere, yeni fikirler veren bu ilim zümresine. 
illnı heyetine hiç olmazsa biraz saygı gösterelim, gönülden dilerim. 

Bu ilim mef\tftresine burada eser verenlerin dahil olması lazımdır. 
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Halit Tarancı (Iktisatçı) - llim, yüksek okul ve üniversite me
zunu tabirleri gayet cazip ve gösterilen misaller de gayet susturucu 
gibi göründüğü için insan temayül eder gibi görünüyor. Maksadımız 
muayyen bir bilgi kurumu teşekkülü ise gayet güzel olur. Bütün 
yüksek okullar mezunlarının kendilerine göre birer cemiyet kurması 
gayet tabiidir. 

Bu bakımdan Türk Dil Kurumunun çalışma sahasiyle ilgili tah
sil yapmış olanların böyle bir teşekküle sahip olmaları icabeder. Bu 
suretle teşekkiil ettikten sonra eğer Dil Kurumunun çalışmalarını teş
vik etmek istiyorlarsa orada çalışmaları , yol göstermeleri gayet iyi 
olur. Fakat muayyen diploma sahiplerini bu teşekküle alsak bunlar 
Türk halkının bilimi üzerinde çalışacakianna dair salahiyet kazanabi
lirler mi? 

Sonra mevzuumuz bir milletin dilidir. Acaba bu diploma sahip
fen. bu isteklerio hangisini yapınağa hazırdırlar? Bunları icbar ede
bilir miyiz? Bütün milletin dil davasını bir zümreye hasredebilir mi
yiz? Sonra diploma sahipleri mutlaka ilim sahibi, yani ilim adamı ola
bilir mi? Acaba bu teklifi yapan arkadaş, diplomalı kara cahilleri 
hiç görmemiş mi d? (Al kışlar). · 

Davamız bir milletin bütünlüğünü kavrıyan bir ana davadır ve 
bu işi bütün millet elbirliği il eyapar. Çalışmak istiyen herkese, dip
lomalı olsun diplomasız olsun, kendisini bu işe vakfetmiş olmak şar
tiyle, çalışmak imkanını vermemiz lazımdır. İşte bu eleme de, Kuru
ma yeni girecek bir insanı üç üyenin tavsiyesi ile temin edilmiş olu
yor. Bu üç arkadaş, yeni girecek arkadaşın fikrini, düşüncesini bil
meden elbette tavsiye etmez. Bu tavsiye de aynca incelenecektir. Ha
kiki ilim, diploma ile yapılmaz (Bravo sesleri, alkışlar). 

Saim Ali Dilemre (Rize Milletvekili) -Bunları cühela yapmaz. 

Halit Tarancı - Bendeniz de hocamızın fikrindeyim. Hepinizin 
malfımudur ki, kimasyonların içinde yalnız ıspanakçı pırasacı bu
lunmaz. Bilim komisyonu içinde bilim sahibi kimseler bulunur. Bu
nun için burada incir çekirdeğini doldurmıyacak meseleler üzerin4e 
zaman i srafından bendeniz üzülüyorum. 

Başkan - Daha altı, yedi arkadaşımız söz istemiş bulunuyor. 

(Kafi sesleri). Ancak konu açıklandığı gibi bazı arkadaşlar müza

kereyi kafi görüyor. Bu itibarla önce müzakerenin kifayetini oyun~

za arzediyorum. Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmi§tir. 
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Şimdi maddeye ait teklifiere geçiyorum. Üç teklif karşısındayız. 
Birincisi, maddenin birinci kısmına . taalluk etmektedir ve Hakkı Ta
nk Us tarafından vaki bir teklif ile Ana Tüzük Komisyonunun kal
dırılması istenmektedir. İkincisi , Muharrem Ergin tarafından teklif 
edilmektedir ki, bu da Kurultayın bilim komisyonları seçilirken bil
ginlerin nazan dikkate alınmasını ve ihtisas komisyonlannm bilginler 
arasından seçilmesini istihdaf etmektedir. Üçüncüsü, Tüzük Komis
yonunun hazırladığı metindir. 

Şimdi bunları ayrı ayrı oyunuza arzedeceğim: Hakkı Tank 
Us'un teklifi yazılı değildir. Ancak uygun görüldüğü tadirde bu 
fikri oyunuza sunuyorum. Kurnitayda Tüzük Komisyonu teşkilinin 
mecburi olmasının kaldırılmasını kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilll}emiştir. 

Muharrem Ergin'in teklifini kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmemiştir. 

Şu halde, maddeyi komisyonun yazdığı şekilde oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Sirndi yirmi birinci maddeyi okutuyorum: 

"Madde: 21 - Kurultayın çalışma düzeni ile gündemi Genei 
Merkez Kurulunca kararlaştırılır." 

Başkan- Mütalaa var mı? Oyunuzuza sunuyorum: Kabul eden
ler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi yirmi ikince maddeyi oku tu yorum: 

"Madde: 22 - Kurultay kararlarını verdikten, bilim ve yönetim 
ve denetleme kurullarını seçtikten sonra Başkanın söylevi ile kapa
mr.'' 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi yirmi üçüncü maddeye geçiyoruz: 

"Madde: 23 - Kurultay Genel Merkez Kurulunun üçte iki ço
ğunluk karariyle veya üyelerden beşte birinin yazılı isteğiyle olağan
üstü toplantıya çağırılabilir." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler .. . kabul 
edilmiştir. 

Yirmi dördüncü maddeyi okutuyorum: 

"Madde: 24 - Kurultay kararları , Kurultay Başkanlık Divanın
ce hükümete bildirilir." 
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Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyeııler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi yirm i beşinci maddeyi okutuyorum: 
"Madde: 25 - Türk Dil Kurumunun işleri ve çalışmalan nite-

liklerine göre aşağıda gösteri len kurullarla yürütülür: 

a) Yönetim Kurulu, 
b) Bilim Kurulu, 
c) Genel Merkez Kurulu, 
d) Denetleme Kurul." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edijmiştir. 

Şimdi yirmi altıncı maddeyi o kutuyorum: 

"Madde: 26- Yönetim Kuı·ulu, Başkan ile Kurultayca ayn ayn 
seçilen Genel Yazman. Sayman ve üç üye ile kurulur." 

Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili) - Efendim, bu mad
de, Yönetim Kurulu üyeleri olacak Genel Yazman ve Saymanın ayn 
ayrı seçileceklerini kaydetmektedir. Buna neden lüzum görülüyor, 
anlamıyorum. Bence seçim beraber yapılır ve aralarında vazif~ tak
simi yaparlar; yani bu işleri görmek ivin iki veya üç kişi seçilir. Yö
netim Kurulu teşekkül eder. Farzedelim ki bu kurula Sayman seçil
miş olan arkadaş veya üyelerden birisi bu vazifeden çekilmek isterse, 
o takdirde Kurultay yeniden böyle bir seçim için davet mi edilecek
tir? 

Esas prensip seçilmiş olmaktır. Fakat seçileıılerin şu veya bu 
vazifeyi görrneğe ehliyetli olmalarını dikkate almak suretiyle hem 
seçimdeki usulü basitleştirmek hem de seçimi tabii şekle irca etmek 
için bu maddede değişiklik yapılmasını teklif ediyorum. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Sayın arkadaş

lar, Genel Yazman, Sayman ve üyelerin ayrı ayrı seçilmesini şu ba
kımdan tasvip ettik. Eski Tüzükte de aynen vardır. Sonra sorunılu
Juğu üzerine alacak olan bu zatların Kurultay tarafından ayn ayn 
seçilmesini uygun gördük. tki Kurultay arasmda açılacak yerler 
için ise, aşağıdaki maddelerde buna ait hükümler vardır, Genel Mer
kez Kurulu gerekli seçimleri yapar. 

Rüştü Şardağ (Öğretmen) -Ben de Hakkı Tank Us'un fikirle
rini aynen kabul etmekteyim. Kurultayın ayrı ayrı seçeceği üç ar
kadaşın, Genel İdare Heyetinin öteki üyelerinden daha mUm-
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taz bir vasfı olacaktır. Halbuki bütün ' idare heyetleri aralann
da iş taksimi yaparak gerekli seçimi yaparlar. Yalnız şurası yeter 
ki biz üyeleri seçerken gerekli itinayı gösterelim, iş taksimi yapılma
sını kendilerine bırakalım. 

Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili) - Komisyon namı
na verilen cevap, benim sözlerime tam karşılık olmuyor. Eskiden 
böyle olmuş olabilir. Yönetim Kurulunca seçtiğimiz üç üyenin mev
kiine ehemmiyet vermiyor muyuz? Yazman yahut Sayman bu kadar 
haizi ehemmiyet oluyor da orada oy sahibi olacak kimselere hiç mi 
ehemmiyet verilmiyor? Onun için bunların birbirinin üzerinde ta
hakküm eder bir vaziyet almamalann ısağlamak üzere Başkan, Y.az
man ve Sayınanı ayrı ayrı seçmeğe lüzum yoktur. Eeçeceğimiz kim
seler içinde elbette bu vasfı haiz olacaklar vardır. 

1 
Esat Mahmut Karakurt (Öğretmen, Yazar, Avukat} _,_ Efen

dim; Başkanın, Saymanın, Genel Yazmanın ayrı ayrı seçilmesi doğru
dan doğruya bu sahadaki hakkı tasarrufumuzun en kuvvetli bir de
Iili olmasındadır. Kurultay, Başkanını bizzat seçer, Genel Yazmanı 
bizzat seçer, bunlar önemlidir. Burada yetkisini Kurultay kullanır. 

!şte bu maddenin konulmasının sebebi be hişmeti bundadır. Biz Say
manırnızı, Genel Yazınanımızı seçeriz ve bunları seçmekle de bu arka
daşıann öteki üye arkadaşları üzerinde tahakküm yapmasına. Tüzük 
manidir. Seçimin böyle ayrı ayrı yapılması hür fikirlerimizin. hür 
kanaatlerimizin izhah bakımından faydalıdır. 

Başkan - Başka bir mütalaa yoktur. Şimdi, teklifleri billasa 
edeceği~. Maddeye baktığımız vakit şunu görüyoruz: Başkan za
ten başka bir madde ile seçilmiş bulunuyor, yani Milli Eğitim Bakanı 
oluyor. Geriye iki kişi kalıyor: İki kişinin toplanıp birbirini seçmesi 
biraz garip olacak. Vakıa, şu anda yazılı bir teklif de yoktur. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Hakkı Tarık 

Us, bu isimler Uzerinde1 durduğu için arzediyorum. öteki üyeler de 
aynı arkadaşlar tarafından seçilecektir. 

Başkan - Bay Hakkı Tarık Us! teklifinizde ısrar ediyor mu
sunuz? 

Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili) -Ben ayrı ayrı se
çilmelerin kaldırılmasını teklif ediyorum. Burada beş kişi seçilecek; 
bunlardan üçü üye, birisi Genel Yazman, ' diğeri de Sayman olacak. O 
halde beş kişiyi birden seçelim. Bu maddede deniliyar ki: Sayman 
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ile Genel Yazman Kurultayca ayrı ayrı seçilir. İşte hata buradadır. 
Esasen Başkan daha önceki bir madde ile seçilmiş bulunuyor. 

Turhan Erker- Efendim; .bu ayrı ayrı seçilen Genel Yazman ve 
Saymanın vazifelerinden çekildikleri zaman yerlerien kimin geleceği 
hakkında komisyon sözcüsü cevap verdi. Böyle bir madde vardır. 

Burada hiyerarşiden bahsetmek tuhaf olur. lleride Genel Yazman, 
vazifesi icabı öteki üyelere daha hakim bulunacağı tabiidir. Onun 
için Sayın Hakkı Tarık Us'tan bu teklifini geri almasını rica edece
ğim. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, · Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) -Bu madde, Yönetim Kurulunu kastediyor. Yani doğ
rudan doğruya eski tabirle idare heyetinin biri Genel Yazman, biri 
Sayman ve üçü üye olmak üzere beş kişilik heyetin nasıl seçileceğipi 
gösteriyor. ' 

Milli Eğitim Bakanı, gelir ve gelmiyebilir. Onun için Genel Yaz
man salahiyetini kullanarak bu kurula başkanlık eder. İşte bu 
yüzden yönetim kurulu üyeleri teker teker seçilir. Yahut sıra ile fi
lan Genel Yazman, filan Sayman, üçüncüsü de filan üye, dördüncüsü 
şu, beşiucisi de bu arkadaş olacaktır denir. Bundan maksat oyunuzun 
daha kuvvetli olmasını temindir. 

Başkan- Arkadaşlar; Hakkı Tarık Us'un teklifi şudur: Ayrı 
ayrı olmasın, beş kişi doğrudan doğruya, . hepsi birden seçilsin. Bu 
teklifi yazılı olmamakla beraber fikir olarak oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmemişir. 

Şimdi yirmi yedinci maddeyi okutuyorum: 
"Madde: 27 - Bilim kurulu, dil devrimini benimseyen ve bjl 

yolda çalışmayı üzerine alan dil uzmanlarından, yazarlardan ve fikir 
adamlanndan Kurultayca seçilen en az yirmi, en çok otuz kişiden 
meydana geliı·. Bu kurul, başkanını kendi arasından §eçer." 

Başkan - Bu maddeye ait önergeyi de okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Yirmi yedinci maddenin şu şekilde değiştirilmesini dilerim: 
"Bilim kurulu, bu yolda çalışmayı üzerine alan Ankara Üniver

sitesi Dil, tarih coğrafya Fakültesinin ve İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri öğretim üyeleri 
ile bu üyelerin sayısının yarısını geçmemek üzere, Kurultayca asıl 

üyeler arasından seçilecek kimselerden meydana gelir." 
Muharrem Ergin 
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Muharrem Ergin (Öğretmen) - Altıncı Büyük Kurultayın dil 
davamızda büyük bir dönem noktası olacağı ümidi ile buraya gelmiş
tim. Şu anda bu ümidim sarsıldı. Fakat kırılmadı. 

Arkadaşlar; sabahtan beri yaptığım teklifler ya yanlış aıılaşıl

mıştır veyahut yaıılış aniaşılmak istenmiştir. Şu meseleyi üzüntü ile 
söyliyeyim ki sarfetmiş olduğum ilim kelimesinin yüksek heyetinizi 
bu derece ürküteceğini tahmin etmemiştim (Alkışlar). 

Tüzüğlin, Dil Kurumunu çalıştıracak olan ruhun, Dil' Kurumu 
~ Kanununun ana maddesi üzerinde bulunuyoruz. Dil Kurumu bundan 

sonra yolunda kuvvetli adınılarla yürüyecek ve yürüteceğiz. Kurul 
yüksek kabulünüzle tayin edilecektir. Onun için bilim üzerinde bil
hassa hassasiyetle, ısrarla durmanızı bilhassa hepinizden ayn ayrı 
ri~ll ediyorum. 

Ben bu teklifi yaparken nazarı itibare alığım yalnız ortada aziz 
bir davanın bulunmasıdır. Evet, bu davanın Türkçesi, arkadaşlar 

aziz bir dil dil.vasıdır. Türk Dil Kurumu onyedi yıl önce bu davaya 
girmiş ve bu davanın içine girme yolunu göstermiştir. Bı.i yolun doğ
ru olmadığını, menıleketteki dil huzursuzluğu kafi miktarda ispat 
etmektedif ('Yaıılış sesleri). Milli Eğitim Bakanı bile burada "Şimdiye 
kadar hatalar olmuştur. Altıncı Dil Kurultayı bir dönüm noktası ola
caktır" demiştir. Niçin Tüzükte böyle bir değişiklik oluyor. Türkçe 
gibi aziz bir dava üzerinde şahsım için konuşmuyorum. Bilim üye
liklerine de hiç gözüm yoktur. 

Bir üye - Buraya herkes kendi feragatiyle gelmiştir. Nasıl hü
cum edersiniz? Biz hepimiz millet davası üzerindeyiz. 

Başkan - Hatibin sözünU kesmeyiniz. Söz hakkı mukaddestir. 
Söz alır, kürsüye çıkar, siz de konuşursunuz. Arkadaşımız kanaatin
de serbesttir (Alkışl.ar). 

Muharrem Ergin (Öğı·etmeu) -Arkadaşlar; ben bu Kurumda 
üniversite mensubu arkadaşların ilim heyetine seçilmesini teklif et
tim. Fakat bunu birçok arkadaşlar başka manaya aldılar. Ben bunun 
memlekete faydalı olduğıına kani olduğıım için söylerim. 

Pırasacı olacak değil ya, buyurdular, bu söz çok aykındır. Ben 
inıla ve terim komisyonunda da çalıştım . Bu komisyonlarda ilim me
selesi üzerinde bir hayli mücadele ettim. Buraya seçilecek arkadaş· 
ların da bilimci, dilci adanilardan olmasını istedim. Buna mukabil 
öyle bir karar alındı ki bunun Türk dili ile uzaktan bile hiçbir alaJmsı 
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yoktur. Onun için ben ilim üzerinde ısrar ediyorum. Biz §imdi Tüzü
ğün en yüksek zirvesindeki maddeye geldik. 

Dil Kurumunu idare edecek Bilim Kurulunun yani ilim heyetinin 
seçilmesi üzerinde tekrar tekrar ısrar ediyorum. Yalnız ilim adamla
rından te§eltkül etmilidir. Bu, demek değil midir ki, herkesin mes
leki muhteremdir. Doktor hekim muhteremdir, mühendis muhterem
dir; niçin dilci muhterem değildir? Bu memleketteniçin Türkçe hoca
sı, edebiyat hocası bir hı.ıtıusiyet kazanmaz? Niçin herkes Türk dilin
den anlar görünür? Bu sebeple niçin Bilim Kurulu dilcilerden teşekkül 
etsin demiyoruz? Ankara Üniversitesinin Dil - Tarih Coğrafya 
Fakültesinde Türk gençliğinin en ileri tedrisi merhalesinden şimdiye 
kadar ne kadar eser aldınız? istanbul Üniversitesi hocaları ne yaptı
lar? {Sürekli alkışlar), teklifimi belirtmek istiyorum. 

Başkan - Arkadaşlar, işimizin çokluğunu hatırlatmak ve görüş

melerde vakti nazarı itibare almalarını rica etmek istiyorum. 

Muharrem Ergin (Öğretmen) - Arkadaşlar; tekliflm §udur: 
Burada Bilim Kurulu kimlerden teşekkül edecek, sarih surette göste
rilmemiştir. Bilim Kurulunu teşkil edecek adamların mutlaka ilim 
adamlanndan olması lazımdır. Dil alimi, dil ilmi mevzunu bilenler 
den olur. 

Bugün memleketimizde sahibi salahiyet iki büyük ilim müesse
sesi vardu·: Ankara Üniversitesi Dil - Tarih Coğrafya Fakültesi 
Türkoloji Şubesi, diğeri de !stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türkoloji Şubesi; bu iki şube üyelerinin, bilim Kurulunun en tabii üye
leri olarak seçilmesi ve geriye kalacak üyellldere de, bu iki üı;ı.iver-· 

siteden gelecek üye sayısının yarısını geçmemek şartiyle, Kurultayın 
istediği kimseleri seçmesi lazımdır. 

Şimdi bu teklifiiDe yaptığınız itirazları anlıyorum. Kabul etmi
yeceksiniz. Fakat ne yapalım ki , arkadaşlar. dünya dönüyor (Alkış
lar). 

Başkan- Arkadaşlar; müsaade ederseniz §imdi de usule ait bir 
noktayı anlatayım: Bu gibi toplantılarda Kurultaylarca dinleyiciie
rin alkış vesaire hareketleri doğru değildir. Aksi halde başkanlık 
yetkilerini kullanacaktır. Onun için dinleyicilerin bu usule uymala
rını rica ederim. 

Şimdi söz istiyen diğer arkadaşlara sıra ile söz vereceğim. An
cak daha on kişi söz söylemek istiyor. Bu vaziyet karşısında Kurul-
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tayın takdir haklarını kullanmasını rica ediyorum ve arkadaşların 
konuşma müddetlerini kararlaştırmalannı rica ediyorum. Tensip 
edilirse arkadaşlarımızın beşer dakika söylemelerini takdirinize ar
zediyorum (Kafi sesleri). O halde şimdi söz, İbrahim Kutluk'undur. 

İbrahim Kutluk (Öğretmen)- Sayın arkadaşlanm; bilgi kuruJ
larından, bilgi komisyorılarından bahsettiğimiz zaman bunların şu 
veya bu müesseseye bağlı olması, onlardan bulunması esas değildir. 
Eğer mutlak olarak bu kurultay üyelerinin kendi aralarında seçtikle
ri kimselere itimatla bağlandıklarına inanıyorsak o vakit mesele, ken
diliğinden halledilmiş demektir. 

Onun için bir arkadaşımız çıkar da "kurulları seçerken çok dik
katli davranalım" derse bunda bir mahzur yoktur. Yalnız burada mev
cut surette seçmek, esas itibariyle dil devrimine inanmış olmak ve 
ounu benimsemiş olmak şarttır. Bu, dünyanın nereı;Vnde olursa olsun , 
hangi üniversitede bulunursa bulunsun , önce bu kaideden başlanır. 
Mutlaka buna inanmış ve benimsero ;ş oiması lazımdır. Maddeyi dik
katle okudnğumuz zaman sarih olarak görüyoruz ki burada ihtisas, 
uzmanlık esas olarak ele alınmıştır. 

Bundan başka yazarlar diyorlar ki: Dili, hakiki bir ilim dili yap
mak için, çağdaş dili hakiki surette belirtebiirnek için , bunu mut
laka ilim adamlarının ele alması lazımdır. 'ferim Komisyonu bir .ka-

• rar almak istemiştir, demiştir ki, terimler yapılırken, mesela mantık 
terimleri mi yapılacaktır, mantıkçıların bulunması lazımdır. 

Fakat dil uzmanları da bulunacaktır. Çünkü mantıkçılar mef. 
humlıpı. verebilir. Dilciler de kelime teşkil ederler. Şu halde herhangi 
bir meselede şahsiyata kaçmamak lazımdır. Türkçe her yazan , her 

• okuyan bu dava ile ilgili demektir. Birçok misaller gösterebi !irim: Bi
zim uzman - alim dediğimiz birçok kimseler bugün konuştuğumuz 

dili pek zavallı bir şekilde konuşuyorlar. Bunu da kabul etmek la
zımdır. 

E)sat Mahmut Karakurt (Öğretmen, Yazar, Avukat) - Efen
dim, Kurultay tetiDk ettiği mevzuun en mühimi, en değeriisi üzerin
de duruyor. Biz, şimdi bu· dil devrimini ileriye götürecek, idare ede
cek, yolunu gösterecek Kurmay Heyetini seçeceğiz. Genç arkadaşla
rımızdan biri, bunlann ilim adamlarından seçilmesini istiyor. Belki 
noktai nazarlannda haklı olabilirler. 

Fak~t bu arkadaşımız müsterih oJsunlar ki .biz hiçbir zaman di-



-129-

limizden anlam1yan, ilim adamı olmıyan kimselere bu işi vermeyiz. 
Türk Milletinin en büyük hürmeti ilim adamına, sanatkaradrr. Dil ise 
diğer ilim şubelerine hiç benzemez. Dilin kendisine mahsus bir husu
siyeti vardır. Alim, esası bulur, malzemeyi çıkarır, ortaya koyar, fa
kat lisan bahsinde alimin ortaya koyduğunu yaşatacak olan sanatkar
dır. Alimin hazırlayıp ortaya koyduğunu sanatkar kullanıp onu zev
kimize, düşüncemize uygun bir halde ya.~atmazsa ilmin yirmi yılda 
yaptığını halk yirmi dakikada fırlatır atar. 

Onun için alim burada en mühim rolü oynamakla beraber sanat
karı da ihmal etmemek ve alimierin sanatkarlarta beraber yürüme
sini temin etmek lazımdır. Eğer biz de bu genç arkad~ımızın fikrini 
kabul edecek olursak yirmi seneden beri memleket sinesine aWmış 
çalışan Halit Fahri Ozansoy, Peyami Safa, Rüşen Eşref, Falih Rıfkı, 
Yak up Kadri gibi ınefkürecilerin hiç birisi ilim heyetine giremez. 
Çünkü hiç birisinde üniversite diptoması yoktur. O halde bu devir 
kimin devridir? Memleketin en yüksek edebiyatını idare eden bir
çok adamların ellerinde üniversite diptomaları yoktur, diye bütün 
sanatını inkar mı edeceğiz? 

Onun için, rica ederim; aklı selim ile hareket edelim ve soğuk 
kanlılıkla çalışalım. Biz ilme hürmetsizlik etmiyoruz. llim adamlarına, 
dilcilere hürmetimiz büyüktür. Fakat dil, yalnız ilim adamlariyle de
ğil, sanatkarların da yariliını ile yürüyecektir. Onaltı yıllık çalışma

larımızda hataya düştüğümüzü itiraf ediyoruz. 

Kelimelerin halkça tutulmaması sebeplerinden biri de sanatkar
lardan istifade yoluna gitmemekliğimizdir. Yalruz bırakılınca kelime 
kötü göründü, zor geldi, eğer bu şekilde alimleri tavzif etmiş olsaydlk,· 
bugün bu şekilde konuşup uzun tartışmalara sebep olmazdık. Genç 
arkadaşımız bu husustaki güvenimizden ve iktidarımızdan emin ol
sunlar·. Yapılan hatalara bundan sonra asla düşmiyeceğiz. 

Dil meselesinin, arzettiğim gibi, birçok hususiyetleri vardlr. Onun 
için ilmi kifayeti olanlan, sanatkarları beraber seçeceğiz ve bu iş bu
nunla beraber yürüyecektir. Ben bir önerge takdim ettim. Bunu 
Faruk Gürtunca, Peyami Safa arkadaşlarım kabul ederek imzaladl
lar. Bunda seçilecek ilim heyetinin üçte birinin sanatkarlardan te
rekküp etmesini istiyoruz. B~ka çare yoktur. Aksi takdirde aynı 
hataya düşeriz. 

D. K. F.!) 
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Sadri Maksudi Arsa! (İstanbul Ürıiv. Prof.) -Arkadaşlar, yir
mi yedinci maddedeki "bu yolda" kelimesinden sonra şu kelimelerin 
konulmasını teklif ediyorum. "Çalışmış olan yazarlardan, fikir ve 
ilim adamlarından" zannederim ki teklifimin gayesi anlaşılıyor . Şim

diye kadarki şekil "çalışmayı üzerine alan" idi. Çalışmayı üzerine 
almamış fakat çalışmış olabilir. Uzmanlığı da yoktur. Bu adam ilim 
kuruluna girerniyecek mi? Uzman olup olmaması sonradan belli oluı·. 
Çalışmış olan çalışarak kendisini tanıtacaktır. 

Bundan sonra yazarların yazıları da zannediyorum o sanat için
de dahildir. Bir de fikir ve ilim adamları diyelim. Çalı§mayı üzerine 
almak tabiri ile §imdiye kadar çalışarak maaş almış, uzmanilk unva
nını iktisalıetmiş kimseler kastedilebilir. Çalışmış tabiri kafidir. llim 
ve fikir kelimeleri yanına ilim adamı ilavesine lüzum yoktur. 

Bir üye - "Fikir" kelimesinin yanına "'ilim" adamının da ila

vesini istiyorum. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili , Türk Dil Kurupı.u Ge
nel Yazmanı) - Efendim, ilim adamlarından çok bahsedildiği için 
müsaade ederseniz kısaca bu konular üzerinde söylemek istiyorum. 
Bizim Dil Kurumunun ana kollarından birisi Lengiüstiktir. Ana ko
nular, Lengüistik - Filoloji adı altında toplarur. 

Bunun il.m1 izahı şudur: Bir dili kendi içinde kendi kurallariyle 
ve dışarıdan yabancı ve umumi dil kurallariyle ve dışarıdan yabancı 
ve umumi dil kurallariyle ölçüşerek tayin etmektir. Bu kuru ilim 
tarifidir. Muharrem Ergin arkadaşımızın söylediği bu kuru ilmi tarif 
içindedir. Ben de dört yıllık profesörlük yaptım . Dilcilik bu demek 
değildir. Dilcilik, yaşıyan dili o günkü duruma ve mentaliteye göre 
nizarnlam ak tır. 

Onun için bir dil mevzuu konuşulurken orada biyolojicinin de, 
fizikçinin de, dil tarihinin de rolü vardır. Orada dil, tarihe de hakim
dir. Onun için Dil Kurumu bütün elemanları bir araya toplayamaz ve 
dilimiz de yürliyemez. Konuşmaları yaparken bundan dolayı bu esas 
dışına çıkmıyalıın. 

Muharrem Ergin arkadaşımız "ilme hürmet edelim'" diyor. Bu 
bahsi ortaya atmasınlar. Bizim yaptığımız da ilme hürmetten başka 
bir şey değildir. tık hamur yuğrula yuğrula nihayet en esaslı şekli 
alacaktır. Türk dili dünyanın en güzel dili olacaktır. Yalnız <;alışma

larımızı bu yönden ilerietmek lazımdır. Yoksa batar (Alkışlar). 
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Başkan- Daha on üç arkadaş söz istiyor (Kafi sesleri). Esasen 
mesele anlaşıldı. Muharrem Ergin arkadaşımız "dilciler bulunsun" di
yor. Fakat, Yüksek Kurultayın takdirini istiyen arkadaşlar da var
dır. Hakikaten , her iki istikamette de güzel fikirler yürütülebilir. 
Fakat neticede meseleyi yine oyunuzia halledeceksiniz. Eğer uygun 
görürseniz önce görüşmeleri oya arzedeyim (Kafi sesleri), o halde 
müzakerenin yeterliğini kabul edenler... etmiyenler... kabul edil
miştir. 

Şimdi, bu maddenin tadiliyle ilgili önergeleri oyunuza arzetmek 
istiyorum. llk önce demin okutmuş olduğum Muharrem Ergin'in ö
nergesini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi, diğer önergeye geçiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yirmi yedinci maddedeki 'bu yolda" kelimesinden sonra madde
deki "çalışmayı üzerine alan dil uzmanlarından, yazarlardan ve fikir 
adamlarından" parçası yerine "çalışmış olan yazarlardan, fikir ve 
ilim adamlarından" parçasının konulmasını teklif ediyorum. 

Sadri Maksudi Arsa! 

Başkan - Kabul edenler ... etmiyenler... kabul edilmemiştir. 
Öteki önergeyi de okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Bilim Kuruluna seçilecek otuz kişi arasında on tane muharrir 
bulunmasının yirmi yedinci maddeye ilave edilmesini rica ve arzede
rim. 

Osman Attilil. 

Başkan - B uteklifi kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edil
memiştir. 

Şu halde, maddeyi Komisyonun sunduğu şekilde aynen oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi yirmi sekizinci maddeye geçiyoruz: 

"Madde: 28- Genel Merkez Kurulu, Bilim ve Yönetim Kurulla
ı1nın birleşmesinden meydana gelir ve en az yılda bir defa toplanır. 
Ancak başkanlığın çağırısı ve Bilim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin 
yazılı isteğiyle olağanüstü toplantı da yapabilir." 

Başkan - Madde hakkında mütalaa var mı? 
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Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili) - Arkadaşlar, Ko
misyon Başkanı sıfatiyle komisyona vaki bir taarruzu müdafaa et
mek için kendime bir vazife terettüp ettiğine kani olduğum için söz 
almış bulunuyorum. 

İmla Komisyonundan bahsedildi. Bu, tarafınızdan seçilmiş bir 
komisyon olmak itibariyle buradaki tarzı muhakemenin nasıl bir 
saygısızlık ettiğini görüyorum. Bu yirmi bir kişilik komisyon için
den şahsımı ayırarak, seçtiğiniz arkadaşlardan bazı isimleri hatır

latacağım: Dilaçar, Ahmet Cevat Emre, Ali Ulvi Elöve, Burhan Top
rak, Enver Belınan Şapolyo, Kadri Yörükoğlu, Mehmet Tuğrul , Mus
tafa Nihat Özon, Nuredilin Artam, Mitat Sadullah Sander, Tezer Taş
kıran ve daha bazı arkadaşlar. Seçtiğiniz komisyon budur ve bu 
arkadaşımızın ilme yakışmaz şekilde gösterdiği idare heyetine arze
dilecek karan kabul edenlerin başında Dilaçar da vardı; Ali Ulvi 
Elöve de vardı. 

Onlar Atatürk ile beraber bu derneği kuranlar arasındadır. O 
büyük Atatürk, kendilerinin dil işinde salahiyetleri olduğunu bili
yordu. Onun için Dilaçar'a vazife vermişti. Ona iştirak ederek bu 
iki salahiyete itimat etmişler ve bu kararı tasvip etmişlerdi. Şimdi 

o fikre böyle bir fıkrayla müdahale edilebilir mi? Bunun bir ilim mev
zuu olması sizin oylarınızia ve aynı zamanda komisyonda çalışan 

arkadaşlanının kendilerine karşı yapılmış bir tecavüz telakki ettiğim 
için bunu huzurunuıda şiddetle reddetmeyi vazife bildim. 

Başkan - Başka söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza Sunuyorum : 
Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar; demin kabul edilen yirmi yedinci maddenin tartış
masına ait olmak üzere şimdi bir önerge verilmiş bulunuyor. Onu 
okunuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Sayın Muharrem Ergin arkadaşımız, galiba müfrit bilimci oldu
ğu için, Kurultayın ilimden ürktüğünü ifade etti. Ben bu kelimenin 
manasında Kurultaya hakaret sezdiğim için, bu kelimelerin bilhassa 
ürkme kelimesinin anlamını açıklamasını rica ederim. 

Aydın Nisari 

Başkan - Arkadaşlar, Başkanlık Divanınız , arkadaşımızın söz
lerinde bir hakaret sezmedi. Heyecandan söylenilen sözlerin Kurul
taya karşı bir hakaret manasında alınmasına mahal yoktur, sanı-
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rım. İzin verirseniz meseleyi böylece kapatalım (Muvafık sesleri). 
Şimdi yirmi dokuzuncu maddeyi o kutuyorum: 

"Madde: 29- Yukanda adı geçen iki kurul üyelerinin görevleri 
ve yetkileri yeni Kurultaya kadar sürer. Eskiler yine seçilebilir." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi otuzuncu maddeyi oku tu yorum: 

"Madde: 30 - Yönetim Kurulu, Kurum bütçesini hazırlıyarak 

Genel Merkez Kuruluna sunmak, Kurumun gelir ve giderlerini ve 
her türlü yönetim işlerini yürütmekle görevli ve yetkilidir." 

Başkan - Miitalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi otuz birinci maddeyi okutuyorum: 
"Madde: 31 - Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kurultayca belirtilen bilim konularının yıllık çalışma planla

rını ve programını yapmak. 
b) Çalışma verimlerini denetleyip onamak." 
Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 

edilmiştir. 

Şimdi otuz ikinci maddeyi okuluyorum: 

"Madde: 32 - Genel Merkez Kurulunun görev ve yetkileri şun
lardır: 

a) Dil devrimini yürütmek ve geliştirmek. 
b) Kurultayca belirtilen bilim ve yönetim işlerini ve taşra çalış-

malarını düzenlemek ve örgütlemek. 
c) Gelir kaynaklan sağlamak. 
d) Kadroyu ve bütçeyi onamak 
e) Şubeler açmak." 
Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 

edilmiştir. 

Şimdi otuz üçüncü maddeyi o kutuyorum: 
"Madde: 33- Kurum Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Lüzıım göı·ürse her üç kurula başkanlık etmek. 
b) Genel Merkez Kurulunun kararlannı yerine getirmek ve 

kurum adına imza koymak. 
c) Bütçeyi uygulamak ve ödeme buyruğu vermek. 
d) Görevlendirilmeleri Genel Merkez Kurulu karanna bağlı olan 

kimseleri önermek ve ivedi hallerde karan sonradan alınmak 
ilzere bunlara iş vemıek veya işten el ~ektiıınek," 
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Başkan - Mütalaa var mı? 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) -Bu maddenin b 
fıkrasındaki "imza koymak" sözü yerine "imzalamai;" sözünün kabu
lünü uygun buluyoruz. 

Başkan - Maddeyi bu şekilde düzeltmek suret' :,·le oyunuza ar
zeeliyorum: Kabul edenler ... ctmiyenler ... kabul eelilm iştir. 

Şimdi otuz dördüncü maddeyi okutuyorum: 

"Madde: 34 - Genel Yazman, Kurum Başkanının bulunmadığı 
zamanlarda Başkanlık görevlerini yapar ve yetkiler ' ıi kullanır." 

Nevzat Ayas (Bursa eski Milletvekili) - Bu madde "Genel 
Yazman. Kurum Başkanının bulunmadığı zamanlar'la başaknlık gö
revlerini yapar, onun yetkilerini kullanır" denmektedir. Daha önce 
kabul edilen bir madde ile Başkanın Milli Eğitim Bakanı olduğunu 

kabul ettik. Milli Eğitim Bakanı, Bakanlık görevleriyle yüklü bulun
maktadır. Başkan, diğer resmi görevleriyle ı;ok meşgul olacağından 
bu işle fazla uğraşarnıyacak ve Kurmun başkanlık işleri şimdi okunan 
bu madde ile Genel Yazman tarafından yapılacaktır ; salahiyeti veri
yoruz. 

Fakat, bir de Kurum meselesi vardır. Başkanın bulunmadığı za
manlarda Genel Yazman onun görevlerini yaparken kendi adına mı , 

yoksa başkan adına mı iş görecektir? Başkan adına iş görecekse bu
nun tasrih eelilmesi lazımdır. Çünkü onun narnma o işi görünce, so
rumluluğa iştirakte bulunacak demektir. Yok, eğer Kurum Başkanı 
kendi görevlerini bu madde ile tasrih ediyorsa o zaman sorumlulukta 
tamamiyle kendi başına kalıyor demektir. 

Maddenin bu şekilde ifadesiyle Tüzük Komisyo!lu neyi kastedi

yor? Onu açıklamasını rica ederim. 

Feridun Ankara (Tüzük Komisyonu Sözcüsü) - Sayın arka
lar, öyle zanneeliyorum ki, madde gayet açıktır. Başkan bulunmadığı 
zaman Genel Yazman bu yetkiyi haizdir eliyor. Tatbikat da böyledir. 

Muhittin İnözü (Öğretmen , Avukat) - Efenclim, konuşmaya, 

tartışmaya, saygımız var. Yalııız şurada bana öyle kanaat geleli ki 

bu Tüzük işi Yönetim Kuruluna bırakılırsa daha iyi olur. O zaman 

kıymetli arkadaşların kıymetli vakitleri daha mühim davalara has

reeliimiş olur. Fakat bugün için Başkandan çok rica edeceğim. Bu iş

ler kısa kesilsin. Çünkü Tiizüğiin bir çok maddeleri uyuyan ve ölU 
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maddelerdir. Bunlarla vaktimizi boşa geçi rip mühim meseleleri ih
mal etmek bence biraz zaranmıza olacaktır. 

Başkan - Arkadaşlar; maddeler hakkındaki mütalaalan lutfen 
kısaca bi ldiriniz. !şimizi ikmal edebilmek için çalışmalanmıza hız 
vPı·mek mecburiyetindeyiz. Otuz dördüncü maddeyi oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler ... etmiyenler .. . kabul edilmiştir. 

Şimdi otuz beşinci maddeyi okutuyorum: 
"Madde: 35 - Saymanın başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 

al Kurumun gelirini toplamak, giderini ödemek. 
b) Hesapl arı ve demirbaş eşya defterini tutmak. 
c) Yönetim Kurulunun harcama kararlannı yerine getirmek." 

Baş !<an - Mütalaa var mı? Kabul edenler .. . etmiyenler ... kabul 
edilmiştir . 

Şimdi otuz al tıncı maddeyi okutuyorum: 

"M:ı.dde: 36- lki Kurultay arasında kurullarda açılacak olan 
yerlere Genel Merkez Kurulu yeni üye seçer." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Ri m di otuz yedinci maddeyi o kutuyorum: 

"Madde: 37 - Kurullar, üyelerin yandan fazlasiyle toplanır ve 
kararlannı çoğunlukla verir. Oylarda eşi tlik olursa başkanın bulun
cluğu taraf yeğdir." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi otuz sekizinci maddeyi okutuyorum : 

"Madde: 38 - Kurumun iç örgütleriyle görevleri bir yönetme
Iikle belirtilir." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler .. . etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi otuz dokuzuncu maddeyi o kutuyorum: 

"Madde: 39- Çalışma programı uygulanırken baş gösterebile
cek yeni gerekleri karşılamak üzere geçici komisyonlar kurulması 
Yönetim Kurtıliyle evvelce Genel Merkez Kurulunun görevlendirdiği 

kimselerin birlil{te kararıanna bağlıdır." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
erli! miştir. 

Şimdi kırkıncı maddeyi okutuyornm; ' · · - ~ 
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"Madde: 40- Kurumda şu defterler tutulur: 

a) Kurum üyelerinin adlarını, soyadların ı, işlerini ve adresle-
rini gösterir kütük, 

b) Kurulların karar defterleri , 
c) Gelen giden kağıtlar defteri, 
d) Gelir gider hesap defteri, 
e) Bilanço ve kesin hesap defteri. 
Bunlardan bütçe ve hesapla ilgili olanlar Saymanlıkta, kalanları 

Başyazmanlıkta saklanır. " 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi kırk birinci maddeyi okutuyorum: 

"Madde 41 - Türk Dil Kurumunun başlıca gelir kaynakları şun-
lardır: 

a) Atatürk tesisi, 
b) Devlet yardımı, 
c) Üye ödentileri, 
d) Yayın satış gelirleri, 
e) Yardımlar, bağışlar ve türlü gelirler." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

·şimdi kırk ikinci maddeyi okutuyorum: 
"Madde: 42- Kurum işleri için para harcanılması ve ödenmesi , 

Yönetim Kurulunun karanna bağlıdır. " 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler .. . kabul 
edilmiştir. 

Şimdi kırk üçüncü maddeyi oku tu yorum: 

"Madde: 43- Para işleri, Başkan veya Genel Yazman ile Say
manın müşterek imzasİyle yürütülür." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler .. . etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi kırk dördüncü maddeyi okutuyorum: 

"Madde : 44- lki Kurultay arasında geçen yılların hesap işlerini 
denetlernek üzere Kurultayca dördü asıl , üçü yedek üye olmak üzere 
bir Denetleme Kurulu seçilir. Asıl üyelerden birinin ayrılması halinde 
onun yerine yedeklerden en çok oy alan geçer. Bunların çalışmalannın 
gerektireceği giderler Genel Merkez Kurulunca biçilir." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
~dilmi~tir, 
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Şimdi kırk beşinci maddeyi oku tu yorum: 

"Madde: 45 - Denetleme Kurulu yılda en az bir defa denetle
mcsini yapar. Gördüğü eksiklikleri Yönetim Kuruluna bildirir. İkinci 
denetlemesinde hataların düzeltilmemiş olduğunu görürse Kurultayın 
olağanüstü toplantıya çağrılmasını Genel Merkez Kuruluna teklif 
eder." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi kırk altıncı maddeyi okutuyorum: 
"Madde: 46 - İki Kurultay arasındaki bütün hesaplar Kurul

tayın onamasına sunulur ve Genel Merkez Kurulunun aklanma ka
rarı Kurultaydan istenir.'' 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi kırk yedinci maddeyi olmtuyorum: 

"Madde: 47 - Kurumun Ana Tüzüğünde değişiklik, ancak Ku
rultay karariyle yapılır." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi kırk sekizinci maddeyi okutpyorum: 

"Madde: 48- Kurum , Kurultayın üçte iki çoğunluğunun kara
riyle feshedilir. Kurumun feshedilmesi halinde malları, alacak ve 
verecekleri Cumhuriyet Halk Partisine geçer." 

Ferit Ayiter !Ticaret Bk. Birinci Hukuk Müşaviri) - Taslağın 
başlığında Kurumun dağılması kelimeleri vardır. Komisyonda bu 
"dağılma" yerine "fesih" kabul edilmişti. Madde de böyle okundu. 
Bu başlık da uyarlık bakımından aynı şekilde düzeltilmelidir. · 

Başkan - Komisyon "fesih" kelimesini kabul etmiştir. Taslak
taki başlığı da aynı şekilde tashih ediyoruz. Maddenin başlığının bu 
şekilde düzeltilmesini kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Halit Tarançı - Bu m:ıddc de, Kurumun feshi halinde alacak, 
verecek ve mevcutlarının Cumhuriyet Halk Partisine devredileceği 

yazılıdır. Önümüzde yeni seçimler vardır. Yeni bir Seçim Kanunu ya
pılıyor. Demokrasi gelişmeleri içerisindeyiz. Önümüzdeki yılların 

doğurabileceği gelişmeler ve hadiseler de gözönünde bulundurularak 
bunun "Milli Eğitim Bakanlığına geçer" şeklinde düzeltilmesini arz 
ve teklif ediyorum. 
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Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) - Efendim, Türk Dil Kurumu, Atatürk'ün vasiyeti 
üzerine, Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partis ine devrettiği mal ve 
paraların nemasiyle yaşar. Kurucu Atatürk'ün kendisi bunu gerekli 
görerek vasiyet etmiştir. Bu vakfın , bu tesisin mütevellisi ve ka
sadarı Cumhuriyet Halk Partis idir. Cumhuriyet Halk Partisi baki 
kaldıkça bu mütevellilik de devam edecektir. 

Başkan - Maddeyi, bu izahından sonra, olduğu gibi oyunuza 
arzediyorum: Kabul edenler .. . etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi kırk dokuzun cu maddeyi okutuyorum: 

"Madde: 49- Birinci Dil Kurultayının toplandığı 26 Eylül günü 
Dil Bayramıdır. Bu bayram , o gün Kurum Merkezinde ve taşra ör
gütlerinde törenle kutlanır. 

Kurumun ilk kurulduğu 12 Temmuz günü ile yeni Türk alfabe
sinin kararlaı:ıtırıldığı 9 Ağustos günleri de kutlanır. Kurucu Başkan 
saygı ile anılır ve Koruyucu Başkana bağlılık duyguları sunulur." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi geçici maddeyi okutuyorurn : 

,Geçıci madde: - İlk Genel Merkez Kurulu toplarup bu Tüzüğe 
göre teşkilii.tlandıracağı güne kadar, Kurum, eski halinde devarn 
eder. Başkanlık, Genel Merkez Kurulunu en geç üç ay içinde toplatıya 
çağırır." 

Başkan - Mütalaa var mı? Kabul edenler ... etrniyenler ... kabul 
edilmiştir. 

Şimdi , Tüzüğün tümünü oya arzediyorurn: Kabul edenler ... et
rniyenler ... kabul edilmiştir. 

5 - Bütçe Komisyonu Rapom 

Başkan - Bütçe Komisyonunun raporu gelmiştir. Müsaadenizle 
bu raporu okutuyorurn: 

Altıncı Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

Altıncı Türk Dil Kurultayı Bütçe Komisyonu 20.12.1949 salı 

günü saat 10 da Dil Kurumu binasında toplandı. Genel Merkez Ku
mlu Sayman Üyesi Besim Atalay'ın katılınasiyle toplantı açıldı . Ko
misyon önce aralannda çoğunluk olduğunu anla<lıktıuı sonra yaptığı 
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seçirnde Başkanlığa Mahmut Nedim Zapçı 'yı, Sözcülüğe Mecdi 
Sayrnan'ı Yazmanlığa Nuri Gencosrnan'ı ayırarak çalışmasına baş
ladı. 

Kornisyonurnuz, Beşinci KuruJtaydan bugüne kadar geçen 1945, 
ı 946, 1947 ve 1947 bütçe yılları gl' !ir ve giderleriyle bilanço ve kesin 
hesaplarını Kururnca tutulan kayıt, defter ve dosyairında saklı bel
geleriyle karşılaştırarak birer birer incclerniş; her yıl bütçesiyll' 
aynlan ödeneklerle. toplanan gel irlerin tüzük hükümlerine uygun ol
duğu ve giderlerde tasarrufa son dereec ihtirnarn gösterildiği ve he
sap ve kayıt işlerinin sağlam bir düzen içinde yürütülmüş bulunduğu 
sonucuna varrnıştır. Bu bakırndan Genel Merkez Kurulunun aklan
ması hususunun Kurultaya arzı uygun bulunmuş ve bu ödeyjn çok 
dürüst bir şekilde başanlmasında pek titiz davrandığı görülen Say
man Üye Be~im Atalay'ın himmeti teşekküre layık görülmüştür. 

1 - Geçen Kurultayda Bütçe Komisyonunca ortaya atılmış olan 
dileklerden bir kaçının bugüne kadar gerçckleştirilmerniş olması se
bebi araştırılmış ve neticede 1948 bütçe yılı sonunda 360.373 liraya 
yükselen bina karşılığının bugün için değişen iktisadi şartlar dolayı
siyle Kurumun ilerideki gelişmesine uygun bir yapıya yeter derecede 
olmadığı anlaşılmıştır. 

2 - Kururnun yevmiye, defteri kebir ve kasa ve karar defter
leri pek sağlam ve düzenli bir şekilde tutulrnuşsıı da bunlann benzeri 
Kurumlarda yapıldığı gibi her bütçe yılı başında sahifelerinin Noter
likçe tasdikinin usul ittihaz edilmesi. 

3 - Dil davasının daha geniş ölçüde yayılması ve çalışma so
nuçlarından halk topluluklarının daha verimli bir şekilde faydalan
ması için konuJan ödenekierin gerektiği takdirde artırılması imklin
larının araştırılması. 

4 - Kurumun çok sağlam görülen mali durumu göz önüne alına

rak çalışmasının bugünkünden daha çok ilmi sonuçlar verebilecek bir 
şekilde düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması: uygun görül
müştür. 

Kurumun üzerine aldığı önemli göreyj daha geniş ölçüde başa
rabilmesi için bugünkü gelir kaynaklarının geliştirilmesi gerekli gö
rülmüş ve genel bütçeden yapılan devlet yardımının yıldan yıla azal
masının da bu amacın gereği gibi gerçekleştirilmesine fırsat vermedi
ği ıınlaııılmıştır. B udurumu karşılamıık Uzere her yıl mali kurumlarla 
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özel idare ve belediyelerin de bu yarruma katılmaları için teşebbüse 
geçilmesinin pek uygun olacağı sonucuna varıldığını saygılarımızla 

arzederiz. 

Bütı;e Komisyonu 
Başkan 

Mahmut Nedim Zapçı 

Üye 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Üye 
Uluğ !ğdemir 

Söz cü 
Mecdi Sayaman 

Üye 
Alaeddin Alpay 

Üye 
Besim Kadırgan 

Yazman 
Nuri Gencosman 

Üye 
Faik Reşit Unat 

Üye 
Hilmi Baki Kunter 

Başkan - Bu rapor hakkında mütalaa var mı? Raporu oyunuza 

arzediyorum: Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

6 - Lengüistik - Etimoloji ve Gramer-Scntaks Komisyonu Raporu 

Başkan - Arkadaşlar; şimdi Lengüistik-Etimoloji ve Gramer

Sentaks Komisyonu raporuna geçiyoruz. Çünkü vatikimiz dardır. Mü

saadenizle raporu oku tu yorum: 

Altıncı Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

Lengüistik-Etimoloji ve Gramer-Sentaks Komisyonu 20.XII.l949 

günü saat 3.90 da ilk toplantısını yaparak Başkanlığa Ordinaryüs 

Profesör İsmail Hikmet Ertaylan'ı, Sözcülüğe Doı;ent Necip Üı;ok'u , 

Yazmaniıkiara da Dr. Saadet Çağatay ile Dr. Ahmet Temir ve 
Dr. Hasan Eren'i seçmiştir. 

İlk olarak Ahmet Cevat Emre'nin "Türk Dil Bilgisi" ve "Türk 

Lehçelerinin Mukayeseli Grameri I. kitap fonetik" adlı kitaplannın 

tartışmalar sonunda tutanaklar ve Besim Atalay'ın bu kitaplar hak

kındaki raporu ile birlikte ilim heyetine gönderilmesine karar verildi. 

Tezlerin okunulmasına geçilerek, Hüseyin Namık Orkun'un 

"Karayüs Yazıtının Yeni Çözümü" adlı tebliği okunup, yeni bir 

okunuş tarzı olmak (\olayısiyle Kurum Belleteninde yayınianmasına 

karar verildi. 
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Mustafa Selçuk Ar'ın "Türkçenin ön malı olan çoğul eki - lar, 
- ler'in eski çağ tarihi içinde Aziyanik denilen dillerde de kullanılmış 
olduğu hakkında" adlı tebliğinin tartışmalardan sonra ilim heyetine 
gönderilmesine karar verildi. 

Ahmet Temir'in "Türkçe ile Moğolca arasındaki ilgiler" adlı 

tezinin okunmasına geçildi. Vakit geç olduğundan dolayı, öğleden 

sonraki oturumda okunınağa devam edilip tez konusu tartışılarak, 

bazı düzeltmelerden sonra ilim heyetine gönderilmesine karar ve
rildi . 

Osman Nedim Tuna'nın "Orhon YazıUarının Fonolojisi ve lmla 
Kaideleri" adlı tebliği okundu. Hüseyin Namık Orkun bu tez hak
kındaki mütalaasını bildirdi. Bu tezin ilim heyetine gönderilmesine 
karar verildi. 

Bundan sonı·a Komisyona sunulan tezlerin sahipleri gelmedik
leri için 21.12.1949 çarşamba günü saat onda toplanılmak üzere 
oturuma son verildi. 

2l.XII.1949 çarşamba günü saat 10 da toplanıldı. Orhan Rıza 
Aktunç'un "Filoloji ve Türk Dili" adlı tezi okundu. Terim ve İmla 
Komisyonuna gönderilmesine karar verildi. 

Prof. Sait Ali Ankara ile Malik Adalan'ın Komisyonda bulun
madıklan için tezleri tetkik edilmiyerek Merkez Heyetine geri ve
rildi. 

Dil Kurumu tarafından yayınlanan Besim Atalay'ın "Türkçe
de Kelime Yapma Yolları" ve ''Müyessiret-ül-ulum" adlı kitapları 

ile Dr. Mehmet Ali Ağakay'ın "Türkçede Mecazlar Sözlüğü" adlı 

eserinin tetkiki bahis konusu edilmiş ise de bu tetkikten bir sonuç 
elde edilemiyeceği kanaatine varılmıştır. Bu vesile ile Dil Kurumu
nun bundan sonra yapılacak yayınlarının daha ilmi olması ve üze
rinde titizlikle durulması dileğini bütün üyeler oybirliği ile destek
lediler. 

Tezlerin okunulması bittikten sonra dilekiere geçilerek aşa

ğıdaki dilekleri n Kurultaya arzına karar verildi: 

1 - Türk Dil Kurumunun yayınladığı tıpkıbasımların neşrine 

devam edilmesi zaruridir. Tıpkıbasımlar serisinde Türk dil ve ede
biyatının bütün kıymetli yadigarlarına yer verilmesi lazımdır. Yal
nız tıpkıbasımların daha itinalı ve okunaklı bir şekilde basılmasına 
da çalışılmalıdır. 
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2 - Kurumun yapacağı yayınlar·ın ilmi mahiyetierine daha faz
la değer verilmesi lüzumu üzerinde ısrarla durulmuş ve yayınla

nacak eserlerin ilim heyeti tarafından esaslı bir şekilde incelendik
ten sonra basılınaları dileği izhar edilmiştir. 

3 - Kurum tarafından çıkarılmakla olan "Türk Dili - Belleten" 
in bir filoloji mecmuası halinde daha titiz ve itinalı bir hale 
getirilmesi talep edildiği gibi, derginin muntazaman çıkarılması me
selesi üzerinde de ısrarla duruldu. 

Keyfiyetin arziyle saygılarımızı sunarız. 

Altıncı Türk Dil Kurultayı Sözcü 

Lengüistik-Etimoloji ve Gramer -

Sentaks Komisyonu Başkanı 
Ord. Prof. 

İsmail Hikmet Ertaylan 

Dr. Necip Üçok 

Başkan - Bu rapor dolayısiyle Abdullah Taymas arkadaşımı-

zın sunduğu yazıyı müsaadenizle okuluyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen 1945 senesintic toplanmış olan Beşinci Türk Dil Kurul
tayı sırasında da ben Lengüistik - Etimoloji Komisyonu üyesi idim. 
O zaman bu komisyon aşağıdaki dilekleri ortaya kaymuştu (bu di
likler Beşinci Kurultayın basılmış zabıtlarında da çıkmıştır, sahife: 
234- 236). 

ı - Eski Türk metinlerinin yayınlanması; Türk diline dair söz
lükterin tercüme ve neşri; Türk di yeleklerini incelemek için, gere
ken yerlere bilim heyetlerinin gönderilmesi (Bu dilek, İstanbul Üni
versitesi Türk Dili Tarihi P rofesörü Ahmet Caferoğlu tarafından 

ileri sürülmüştür). 

2 - Uygur - Çağatay dilinin klasik eserlerinden olan Rabguzi 
Kısası Enbiyasının Londra'da British Müseumda gayet kıymetli bit· 
nüshası vardır. Rus Tüı·koloğlarından Milioranski'nin bu nüsba
dan çıkararak neşrettiği Salih Aleyhisslam kıssasına bakılınca, bu 
nüshada eserin asıl dilinin fazla tahrife ve tadillere uğradığı anlaşıl
maktadır. Halbuki Kazanda basılan 'nüshalar ile İlıninski neşri de 
dahil dil bakımından aslından pek uzaklaşmıştır (Bu dileği bendeniz 
izhar etmiştim). 
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3 - Şimdiye kadar Türkiye'de çıkan tıpkıbasımlar pek mükem
mel değildir. Bundan sonraki tıpkıbasımların daha iyi, daha açık 

çıkması için bir ofset makinesinin kullanılması (Bu dileği Profesör 
Doktor Halasi K un ileri sürmüştü). 

4 - İstanbul kitaplıklarındaki zengin eski Türkçe metinterin 
neşrine gayret edilmesi. 

5 - Gerek fakülteler gerekse Türk Dil Kurumu yayım işlerin
de büyük güçlükler çekmektedir. Bu güçlüğü hafifletmek için Türk 
Dil Kurumunun her yandan mükemmel bir basımevi (matbaa) kur
maya çalışması. 

Acaba Türk Dil Kurumu Genel Yazmanlığı bundan dört yıl ön
ce izhar edilen bu dilekleri hiç olmazsa bir dereceye kadar nazarı 
itibara aldı mı? 

Başkan - Arkadaşımızın bu yazısı , müsaadenizle Türk Dil Ku
rumuna sunulacaktır. Bu suretle Kurum, bunları tetkik eder ve tat
bik kabiliyeti olanları yerine getirir (Muvafık sesleri). 

Abdullah Taymas (Yazar) -Bunlar geçen yılların dilekleridir. 
Genel Yazınanlıktan ne muamele gördüğünü öğrenmek istiyorum. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) - Başka sorularla birlikte bunları da cevaplandırırız. 

Başkan - Rapor hakkında başka mütalaa var mı? 

Dr. Sait Ali Ankara (Ankara Ziraat Fak. Fizik Profesörü) 
Raporda ismim geçtiğinden dolayı bir kaç kelime söylemek mecbu
riyetini hissettim, özür dilerim. Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisin
de "Türk dili matematik dilidir" başlıklı yazımda, Türk dilinin ma
tematiğin temeli olan sayıların ifadesinde büyük bi r mükemmeliyet · 
gösterdiğini ifade etmiş ve başka dillerdeki sayılar ile karşılaştıra
rak bizimkinin çok mantıki olduğunu göstermiş bulunuyorum. Okun
ması için komisyona havale edilmiş, fakat komisyon toplantısından 
haberim olmadığından bulunamadım , bunu esefle arzediyorum. 

Başkan - Başka mütalaa yoktur. Şu halde raporu oyunuza 

sunuyorum: Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

7 - İiıgat - Filoloji ve Terim Komisyonu Raporu 

Başkan - Şimdi, Lügat - Filoloji ve Terim Komisyonu Rapo

runu okutuyorum: 
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VI. Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

Lugat - Filoloji ve Terim Komisyonu 20 Aralık 1949 salı günü 
saat 9.30 da toplanarak Başkanlığa Prof. Uhami Civaoğlu'nu, Söz
cülüğe Prof . .tsfendiyat Esat Kadaster'i, Yazmanlığa da Prof. 
Sara Akdik'i seçmiştir. 

Komisyon salı günü öğleden önce bütün kadrosiyle çalışmış, 
öğleden sonra, seçilmiş olan bir altkomisyon çalışmış, çarşamba 

günü öğleden önce ve sonra yine bütün kadrosiyle çalışmıştır. Her 
toplantı sırasında komisyon üyelerinin çoğunluğu hazır bulunduğu 
gibi komisyona seçilmiş olmıyan diğer Kurum üyelerinden bir kısmı 
ve pek çok davetli üye bu çalışmalara katılmış ve komisyon geniş 

ilgili bir uzmanlar kütlesinin fikir ve görüşlerinden faydalanmak 
imkanını bulmuştur. Bu dolgun toplantılarda her türlü görüş, dü
şünüş ve inanışlar ortaya atılmış ve böylece komisyon eline aldığı 

davayı her bakımdan incelemek ve çeşitli yönlerden irdelemek fır

satını bıılmuştur. 

20 Aralık salı günü öğleden önce yapılan komisyon toplantısın
da ilk önce Dil Kurumunun bu güne kadar terim yapma işinde nasıl 
çalışmış olduğunun belirtilmesi istenmiş ve tartışmalara bu durum 
anlaşıldıktan sonra girişilmesi uygun bulunmuştur. Bu sebeple Dil 
Kurumu adına Dr. Saim Ali Dilemre ile Dr. Mehmet Ali Ağakay 
çalışmalarda tutulmuş olan yolu açıklamışlar ve daha sonra meslek 
terimleri yapılmasında görev almış bulunan Prof. İsfendiyar Esat 
Kadastar bilim topluluklan ile Dil Kurumu aarsında terim yapmak 
için güdülen işbirliğini anlatmıştır. 

Bu anlatışiardan sonra eski Kurultay ve Milli Eğitim Şurala

rında terim konusiyle ligili olarak alınmış bulunan kararlaı· gözden 

geçirilmiş ve iterisi için nasıl bir çalışma esası hazırlamak icabettiği 

tartışma konusu olmuştur. 

Çok geniş sayıda üyenin kaWdığı tartışmaların gelişmesi, ko

misyonun sözlük ve terim işlerinin belli prensipiere bağlanması iste

ğini belirtmiştir. Bu konuşmalarda ileri sürülen görüşleri ve ayrıca 

yaziyle bildirilecek istekleri göz önüne alarak komisyon prensipler 

hazırlaması için bir alt-komisyon seçilmiştir. 

Seçilen altkomisyon Prof. Uhami Civaoğlu Başkanlığında 20 

Aralık salı günü öğleden sonra geç vakte kadar çalışmış, söz ile ve 
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yazı ile ileri sürülen bütün istekleri incelemiş, komisyondaki tartış
maların taşıdığı ruh ve manayı göz önünde tutarak ve ilgilileri yeni
den dinliyerek konuyu işlemiş ve komisyona sunulacak prensipleri 
hazrrlamıştır. 

21 Aralık Çarşamba günü öğleden önce komisyon yine çok ka
labalık ilgililer kütlesi halinde toplanarak altkomisyon raporunu 
incelemiş ve yine bir <;ok hatipler konuyu her bakımdan ele almış
lar, durumun ve gidilecek yönün gereği gibi aydınlatılmasını müm
kün kılmışlardır. Bütün bu tartışmalar altkomisyon raporunun esas 
itibariyle kabul edildiğini ve daha çok, vuzuh sağlamak bakımından, 
bazı ekler yapılması istendiği anlaşılmış ve bu teklifler oya kanarak 
karara bağlanmış ve böylece Terim Komisyonu kendi çalışma ala
nında ileıisi için uygun bulduğu prensipleri tesbit eylemiştir. 

Aynı gün öğleden sonra yapılan komisyon toplantısında çalış

ma alaniyle ilgili tartışmalara devam olunmuş ve bütün kararlar 
son şeklini almıştır. Bu duruma göre Sözlük - Filoloji ve Terim Ko- -1-

misyonumuz, bu alanda yapılacak ileriki çalışma1ar için şu prensip
Ierin kabul edilip Türk Dil Kurumuna çalışma esası olarak veril
mesini yüksek Kurultaya teklif eylerneyi kararlaştırmıştır: 

1 - Türk topluluğunun millileşme ve medeniyette gelişme ha

reketini dil alanında devam ettirmek temel fikir ve dilektir. 

2 - Bunun için her şeyden önce Türk Milletinin dil hazinesini 
tespit eden bir sözlük vücude getirilmelidir. Bunda ölçü; sözlerin, 
konuşma ve yazı diline geçmiş olması, büyük çoğunluk tarafından 
kullanılmış bulunmasıdır. Alınacak sözlerden kökü Türkçe olanlar 
ve olmıyanlar işaret edilmelidir. 

3 - Ayrıca bir iştikak l{ıgati hazırlanmalıdır. 

4 - Bugüne kadar kabul edilip yayınlanmış bulunan terimleri, 
Osmanlıcaları ve büyük dillerdeki karşılıktariyle birlikte ve bilgi 

kollarını birbirlerinden ayrrmadan bir araya toplıyan bir terim 

sözlüğünün en kısa zamanda bastırılması çok lüzumlu görülmüştür. 

ıY- Terimler, Türk halk dilinde kullanılan veyahut kullanılmış -v 
olan Türkçe kelime veya kelime unsurlan vasıtasiyle dilin bünyesi
ne, gramerine ve kelime yaratma kurallarına uygun olmalıdır. 

D. K. F. 10 
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-ll 6 - Türk dili, Türk Milletinin kullandığı dildir. Terimler ya
pılırken eski tarihlerden beri yaşayıp gelen unsurlar zaman ve me
kim itibariyle yakınlık ve uzaklık bakımından dikkate alınmalı ve 
bugünkü Türkiye Türkçesinin fonetik ve estetiğine uygun olmalıdır. 

\!•- Yabancı dillerdeki bilim ve teknik terimlerinin il e ı·i mil
letlerce müşterek olarak kullanılanlan, icelenip kabul edilecek be
lirli bir usule göre dilimize alınabilir. 

8- Terimierin yapılmasında ihtisas sahiplerinin çalışmaları ve 
teklifleri esas tutulmalıdır. Dil Kurumu bunları inceledikten ve il
gili bilim kolunun yetkili uzmanlarının son reylerini aldıktan sonra 
yayınlar. 

c§- Komisyonumuzca kabul ve yukarıda teı;pit edilen ilkelere 
aykırı yolda yapılmış terimler varsa onların da ilkelere uygun du
ruma getirilmesi için gözden geçirilmeleri lazımdır. 

Sözlük - Filoloji ve Terim 
Komisyonu 
Başkan Söz cü Yazman 

Prof. llhami Civaoğlu Prof. 1. Esat Kadaster Prof. Sara Akdi k 

Başkan - Bu rapor hakkında birçok arkadaşlar söz istemişler
dir. Zamanımız dar ve azdır. Bu itibarta arkadaşların sözlerinin, 
muvafık görüldüğü takdirde, beş veya üç dakikayı geçmemesını 

oyunuza arzetmek istiyorum (Muvafık sesleri l. Şu halde beşer da
kika konuşulmasını kabul edenler ... etmiyenler... kabul edilmemiş
tir. Üç dakika olmasını kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edil
miştir. 

Halil Nimetullah Öztürk (Emekli Profesör) - Sayın İnönü, 
Kurultayın Sayın Üyeleri ; biz bir devrim hayatı yaşıyoruz. Bugün 
bütün Türkiye'de nereye bakılsa, ne bakılsa, bu, derhal göze çar
par. 

Dil, kişiler arasında anlaşma dediğimiz ruhsal olayları gerçek
leştiren bir varlıktır. Bu ne kadar milli olursa, ne kadar arı ise ken
di duygularımız ve bilgilerimiz yurttaşlar arasında o kadar kolay 
anlaşılır. Yabancı köklerden gelmiş olan dille bunu temin etınek 

kabil değildir. 

Bizden evvel konuşulan Osmanlıca , iğreti yapısı ile bunu . temin 
etmiş değildi. Onun için halk ve Osmanlı tabakaları arasında derin 
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uçurumlar meydana gelmiş ve bu hal yüzyıllarca devam etmişti. Şimdi 
Osmanlıca ile Türkçeyi birbirinden ayırabilmek için bunları geçir
dik. 

Başkan - Üç dakika doldu. Her arkadaşın üç dakikadan faz

la konuşmaması Yüksek Kurultayca kararlaştırıldığına göre her 

arkadaşın buna riayet etmesini rica ediyorum. 

Halil Nimetullah Öztürk (Emekli Profesör) - Müsaadenizi ri

ca ederim; şimdi asıl konuya geliyorum. 

Asıl konumuz olan dil devı·imini "bilim"in nasıl ele aldığını, 

her türlü konuları nesnel bir görüş ile inceliyerek "doğru" yu bul
madan başka hiçbir amaç gütmiyen "bilim" in bu işte vereceği yar
gıyı görelim: 

Biliyorsunuz ki "bilim'' demek dış alemde, yani öznenin dışında 
türernekte olan her türlü olayları çeşitlerine göer birtakım bölüm
lere ayırarak, bu olaylar bölümünü kendi kadrosu içine alıp inceli
yecek olan herhangi bir bilim kolunu o olayları tutacağı yöntem ile 
incelemesi ve bulacağı yasalara o olayları bağlayıp düzeni sağlama
sı demektir. "Bilim"in bundan başka anlamı yoktur. 

Bugünkü felsefe düşünüşüne göre böyle olan "bilim"in konusu 
başlıca ikiye ayrılıyor: Biri doğadan gelen olaylar, öteki toplumdan 
gelen olaylar. Doğadan gelen olaylar ile toplumdan gelen olayların 
çeşitleri ayrı olmakla beraber hepsi de bilirnin konusu olma baki
mından birdir. Çünkü her ikisi de dış alemde olmakta olan gerçek
liğe dayanır: Doğa olayları "tüzüksel gerçekliği", toplum olayları 

ise "toplumsal gerçekliği" gösterirler. Bundan dolayı her iki olay
lar kümesi bilimin konusu olurlar. Yoksa böyle dış 8J.emde herhangi 
bir "gerçeklik" e dayanınıyan hiçbir şey bilimin içine giremez. 

!mdi her bilim konusu böylece kendi olaylarını bunların çe
şitlerine göre incelemek için tutulması gereken yöntem ile ele alarak 
bu olayları inceler, bulunacak yasalara bağlar, bunun sonucu ola
rak olaylar "düzen" altına alınır. Çünkü bilimin tek amacı olayları 
düzenlemektir. Bu bakımdan tutulacak yöntem genel olarak "göz
lem" ve "deneyim" dir. Şu halde tıpkı doğa olaylan gibi toplum 
olayları da böyle bilimsel yöntem tutularak incelenmeyince bilimsel 
sonuca varılamaz, "düzen" sağlanamaz. Hatta bunun için bilginler
ce henüz dış alemde türernekte olan olaylar bilimsel yöntem ele alı
nıp incelenmedikçe, yani dış alemde öylece glişi güzel olageldikçe 
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bunlara "ham olaylar", ondan sonra gereken yöntem tutularak 
olaylar incelendikten sonra bilimin içine girince "bilimsel olaylar" 
adını alırlar. 

Zaten olaylar bilimin konusu olma bakımından üç döneme ay
nlır: Gözlemden önceki dönem, gözlem dönemi, yasa dönemi. De
mek ki olaylar ilkin gözlemden önce dış alemde gelişi güzel türer
ler; sonra bilgin bu olaylardan kendi bilim koluna herhangi bir kü
meyi gözlem altına alır, ineelemiye başlar, bu ikinci dönemdir; bu
nun sonunda bulacağı yasalara olayları bağlıyarak olaylar düzen 
altına alınır, ve artık olaylar gelişi güzel değil de o yasaya göre dü
zenli olarak türemeye başlar; bu da üçüncü dönemdir. Hangi bilim 
konusunu ele alsak böyle üç dönemden geçtiğini görürüz. Mesela 
.fizik olaylarını göz önüne alırsak bu üç döneme ayrıldığı açıkça 

görülür. 

lmdi bu bakımdan doğa olayları ile toplum olayları arasında 
ayırt olmadığına göre toplumsal olaylar da bilimsel olaylar neliğini 
alabilmek için işte böyle bilimsel yöntem tutularak incelenip ya
salara bağlanarak düzen altına alınmak gerektir. Toplumsal olaylar 
da - bildiğimiz gibi - toplumun bulunduğu evrim derecesine göre 
birtakım kurumlara ayrılarak çeşitli olaylar kümeleri halini alır . 

Mesela dil, ahlak, halk, estetik olayları gibi. 

İşte bu toplumsal olayların bir bölümü de dildir. lmdi dil olay
ları da bu üç dönemden geçer. nk önce dış iı.lemde (yani toplum 
içinde) gelişi güzel meydana gelir, sonra gözlem altına alınarak in
celenir, sonra yasalarına bağlanarak düzenlenir. Fakat bundan 
önce herhangi bir dilin en eski kaynaklanna kadar giderek nasıl 

türediği, ve başka dillerle arasındaki münasebetler incelenir. Bu 
bakımdan onun hangi diller bölümüne ayrıldığı konusu üzerinde 
durmak vardır ki bu konu ile uğraşan bilim, .filolojidir. 

Demek, dillerin incelenmesi böyle iki safhaya ayrılır: Filolojik 
safha, sosyolojik safha. Dilin kökeni toplumsal olduğundan bu türlü 
araştırma kendiliğinden olarak işin içine girer. Böyle olmakla, yanı 
dil toplumsal bir konu olduğundan belli bir toplumun dilini bu yolda 
araştırma filolojik safhaya ilişiktir. Bu araştırma böyle filolojik 
safhactan geçtikten sonra toplumun öz dili neiiğini almak için sos
yolojik safha işin içine girer ki ı. u safhada dil - yukarıda gördü
ğümüz - bilimsel yöntem tutularak - göreceğimiz gibi - "yapılmış" bir 
dil neliğini alır, ve toplumun bağımsız bir dili olmuş olur. 
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Imdi ikinci sosyolojik safhada dil olaylannın - gördüğümüz gi
bi - toplumda gelişi güzel kullanılma döneminden sonra gözlem al
tına alınması demek , bu olayların, yani sözlerin, kullanılmakta ol
duğu bölgelerden yahut sonradan unutlup da kalmış olduğu eski 
cset'lerden, anıtlardan, aranıp taranarak derlenip toplanması "yani 
sözlüğü yapılması" demektir. Bundan sonra bu dil olaylannın bağ
l:ındığı kurallar bulunarak "dil bilgisi" (yani grameri) yazılıp dil 
olaylan bu kurullara göre artık gelişi güzel değil de düzenli olarak 
kullanılmıya baıılar. 

Dil olayları böyle düzen altına alınmak için gözlendiği gibi bi
limsel yöntemin ikinci yönü olan ''deneyim" yoluna da gidilir. Bu 
da o dili konu$an bölgelerde kişilerin ağzından çıkacak sözleri ol
duğu gibi ele alıp denemeye vurmaktır. Bütün "yapılmış" dillerde 
bu yol tutulmuştur. 

İşte dil olayları böyle bilim konusu olmak, başka deyim ile dil 
olayları bilimsPl olaylar sırasına girebilmek için bu olayların bugün
kü bilimin , pozitif bilimin, tek ve genel yöntemi olan gözlem ve de
neyim yolu ile incelenmesi gerektiğini görüyoruz. Şimdi Türk dili
nin özleşmesi ve yapılması için tutulmakta olan yolun bu bilimsel 
yönteme uygun olup olmadığını araştıralım. 

Biliyoruz ki: "Türkçe"nin yapılması için ilk önce dil olaylannın 
yani bütün sözlerin konuşulmakta olan bölgelerden yahut zaman 
aşımı. birçok değişmeler gibi sebeplerle unutulmuş olup da eskiden 
kalmııı olan eserlerden ve anıtlardan ararup toplanmasına başlan

mış. ve böylece binlerce öz Türkçe sözler derlenmiştir. Demek ilk 
önce "gözlem"e baş vurulmuş demektir. "Türk Dil Kunımu"nca 
kaç yıldır tutulan yol bu olunca, dilimiz ilkin gözlem altına alınmış · 
oluyor. Ondan sonra "deneyim"e geçilmiştir. 

Deneyimin nasıl yapıldığını görmek için ünlü bir bilgin ile aram

da geçen bir tartışmayı burada söylemek isterim: Havada uçan 

nesnenin bizim çevremizde "tayyare" mi yoksa "uçak" mı olması 

gerekliği üzerinde şöyle bir denemede bulunalım demiştim. Diye

lim ki şimdiye kadar hiç bu nesneyi görmemiş olan mesel§. Pazan

tı'nın katıksız bir Türk köyü olan "Kamışlı'' da bulunuyoruz. Başı
mızın üstünden bir aeroplan geçtiğini görelim: Oradaki Türkler ne 

der? A bir şey uçuyor, kuş gibi uçuyor, uçan nedir? Bunu uçuran 

lnsıııı rnı? gibi sözler söylemezler mi? Demek ki onun adı öz TUtk· 
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çedc "uçan", "uçar", "uçak" her ne ise "uçma" dan bir ad olacak. 
Çünkü işte deneme bize bunu gösteı·iyor. 

Şimdi bir de diyelim ki , mesela Mekke'nin yanında katıksız bir 
Arap köyü olan "Nahle" de bulunuyoruz. Tepemizden bir aeroplan 
geçmiş . Oradaki Araplar ne dcr? Ma-tt:'!'r? yatir ka-ttayr, mahu
ve-tair, gibi sözlerde bulunurlar. Demek ki onun adı: tair, taire, tay
yar, tayyare gibi her ne ise "tayr"dan öz Arapça bir ad olacak. 
Çünkü deneme bunu gösteriyor. Görülüyor ki bazı gericilerin iftira 
etmek istedikleri gibi bu özleşmeele hi ç bir zorlama yok. İşte tutu
lan bilimsel yöntemin ikinci bölümü olan deneme de yeni sözlerin 
nasıl kendi öz varlığından "işlenmesi" ı;r r ' 1 ( tiğini göstermiş oluyor. 
!mdi kendiliğinden olarak dilde "işleme" konusuna gelmiş oluyoruz. 

Bununla beraber bir denemeyi daha söylemeden geçemiyece
ğim . Dilimizi "işleme" ye başladıktan sonra artık yabancı "ilim" ke
limesini atarak öz Türkçeden "işlenmiıı" bilim kelimesini kullan
mıya başladık. Bu da birtakım kimseler için hiç beklenmedik yeni 
bir söz oldu ve bunun ne olduğunu, neden böyle olduğunu, bir türlü 
anlıyamadılar. Gericiler de yine "uydurma" demiye başladılar. 
Halbuki bu da yine bilimsel yönteme, denemeye dayanan bir "işle
me" dir. Çünkü Türk herhangi bir şeyi kafasında edinmiş, öğren
miş olduğu vakit ne der: Bildim der. biliyorum der, bileceğim der 
v.b. Arap ise "alimtü" der. "aalemü" der, "seya'alemu" der. 

Şimdi Türkiin ağzından çıkan bu türlü sözler olunca "yapılmıs 
bilgi" denmek istendiği vakit gramerce örneklerine uygun olarak 
neden "bilim" demiş. 

!şte bilim bakımından tutulan yol bu olduğuna göre ortaya 
çıkan yeni sözlerin nasıl bilim yoliyle işlendiği kendiliğinden gözü
kür. Yukanda Arapçanın ve Almancanın nasıl "işlenerek" bugün 
gördüğümüz zengin diller sırasına girdiğini; hatta Almancanın an
cak 900-1000 kadar kökten işlenerek bugün gördüğümüz binlerce 
sözü bulunan bir dil halini aldığını görmüştük 

Demek ki diller ilk önce bilim yoliyle kendi varlığını ortaya koy

duktan sonra bir yandan hayatın türlü yönlerine, öbür yandan bi

limin bulup ortaya koyduğu yeni konulara göre "işlenerek" yeni 

sözlerle, yeni terimlerle bu konularda yurttaşlar arasında anlaşma 

aracı olarak bu yolda söz yaratması gerekir ki bu da dilin bilim 

bakımından incelendikten sonra sanat bakımından yazarlarca, bil-
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ginlerce, sanatkarlarca "işlenme" sine s ı ra gelmiş olur ki bugün ya
pılmakta olan iş budur. 

lmdi "yapılmış" ve bütün ulusca "bilinmiş" bir dil kılığını almış 
olan büyük diller hep bu yolda yapılmı!) olduğu gibi , bu yolda yapıl
ması pek geç kalmış olan "Tür kçe" miz de artık bilim ve sanat yo
lunda yürünerek yapılmıya başlanmıştır ki - yeniden söyliyeyim -
bunda başka dil lere hainnca pek geç, en aşağı üç yüz yıl geç, kalmış 
ol duğumuz için hiç durmadan, yorulmadan bütün Türk eli kalem 
tutan l arının birleşere!; bu işe koyulmaları başta gelen bir yurt ödevi 
olmuş oluyor. 

!şte di l devrimi bu bi limsel yönlerne dayandığı halde henüz ken
di varlığın ı bulamamıştır. 

Dr. Feridun Nafiz Uzluk (Ankara Tıp Fakültesinde Profesör)
I<ıymetl i vaktinizi a lmamak için fazla tatsilata girmiyeeeğim. Ar
zetmek istediğim birkaç nokta var: 

Yüzlerce yı l dan beri Türk di linin hasretini çektiği böyle kutlu 
bir günde gönlüme gelen sevinci, bu arada düşüncelerimi yüksek 
katımza sunmak istiyorum. 

Türk dili İstanbul 'un alınmasından sonra bozulmağa başlamış, 
Anadoludaki beylikler birer birer ortadan kalkıp Türk birliği ku
rulurken Türk dilinin dirliği çığırından çıkmıştır. Bilhassa !sa do
ğumunun 17 - 18 inci yüzyıllarında Türkçe yazılan tıp kitaplarını 
ayrı tutmak gerektir. Diğer bilim kollarındaki bitikler ne Arapça ne 
Farsça olup bunun ikisinin birbirine karışmasından ortaya çıkmış, 

o iki yabancı dil bi lenlerin dahi an l amıyacağı bir durum hasıl ol
muştu. 

Bu du rum II inci Mahmut devrinde yani 19 uncu asrın başla
rında böyle olduğunu müşarünileyhin Rumeli'ye yaptığı gezide bir
likte bulunan tarihçi Esat Efendi yazmıştı. O küçük risaleyi oku
.van Sultan Mahmut böyle yazıl arın halkın anlıyacağı bir dilde olma
sını yazarına hatırlatmıştı. Bunu LCıtfi E fendinin tarihinde görmek
teyiz. 

1908 rlen bu yana tam kırk iki yıl geçti . İnsan yaşayışı için 
bile epeyce uzun olan bu senelerde dilimizi ayrık otu gibi saran uy
durma, yabani söz bitkilerinden kurtarmak için çalışanlar oldu, ol
maktadır. Bu uğurda ter dökenleri, emek verenleri saygıyla. a.ne.
rım. 
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Değerli aydınlar, Dil Kurultayının toplantısında, Türk dilini 
layık olduğu yere yüceltmek için büyük ayaklanmanın başında bu
lunan, Sel<;uklu tarihlerinde Cimri Kargaşalığı di::,:e ad alan 1276 
yılındaki bir yiğit Türk oğlundan burada söz a<;mak istiyorum. 

Selçuklu dedelerimizin kendilerini Büyük Sel~ukluların sürüp 
gelen kolu olarak görmeleri, Türk dili yerine Fars<;ayı resmi dil ka
bul etmeleri <;ok yazık olmuştu. Karaman Oğlu Mehmet Bey o bü
yük ayaklamada Konya'yı savaşla eline ge<;irince, Yazıcıoğlunun 

Bibioğlundan Türkçeleştirdiği tarihinde dediği gib; . şehirde çağırt
tılar ki "şimdiden gerü hiç kimsenin kapıda, divanda, meclislerde, 
seyranda Türk dilinden özge söz söylemcsiinlar" deyü. 

Moğol <;erilerinin attığı namert<;e oklarla orman içerisinde as
lanlar gibi ölen bu çok büyük dil kahı·amanını şükranla, minnetle 
an arım . 

Mevlana, Sultan Veled, Gülşehirli Mevlevi Süleymanı Türk
man!, Aşık Paşa, Seyyad Hamza, Hoca Dehhani . Sad Ferhenk
namesi , Süheyl ve Nevbahar destaniyle başlıyan Türk<;ecilik akışı 
bir ulu ırmak gibi coşarak ta.cıarak Vf' ülkemizin dışına aşarak ge
lişmiştir. Çelebi Sultan Mehmed'in ve oğlu derviş gönüllü , şair 

ruhlu, Varna ve İkinci Kosva Kahramanı II inci Murat Bey günle
rinde bu Türk dili sevgisi bütün parlaklığiyle gözleri kamaştırır. 

Tabii olmıyan i<; aleminin sayrılıklarını İran'lı Hafız'ın içki ve 
delikanlı erkek sevgisiyle dolu divanını açarak oradan aşırdığı sö?. 
ve anlamlan Türk diline mal etmeğe uğraşan Bursa'lı Ahmet Paşa, 

Ziya Paşanın iddiasının tam karşısı olarak Türk diline temel koy
mamış, Türk dilini yıkmıştır. 

Mevlana ve Sadi gibi günün padişahlarına, vezirlerine zulmün. 
kötUlüğün ağır sorumluluklarını söyliyen şairler Ahmet Paşanın ve 
ayaktaşlarının örnek tutacağı insanlar değildi. Sinan Paşa da 
bütün değeriyle beı·aber Türk yazış çığırını İran izlerine götüren ve 
ne kadar yazık ki kendisinden sonra gelecek bakşılara en büyük 
yazar gibi görünecek olan bir insandır. 

Değerli arkadaşlarım , otuz yıldan beri Türk dilinin eski kitap
larını okuya okuya onlara karşı gönlümde sonsuz bir sevgi ve saygı 
hisıl olmuştur. Eğer değer taşıyan vaktinizi almamış olursam siz
lere bir iki örnek okuyacağım: 

"Bir derviş Basra şehrinde giderkc11 13usadı , bir kapıdım bir 
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içim su diledi, bir kızcağız bardağı ile bir içim su verdi. Derviş suyu 
içerken gözü kızın cemaline tuş oldu, gönlü kızın zülfü duvağına 
giriftar oldu. Adımını atmağa mecali kalmadı, kapıdan düştü, biraz 
yattı, ev eğesi Mukbil hocalardandı, geldi, gördü kim aşk perisi der
vişin gönlüne seğirdim salmış, beli bükilitip gözünden yaş revan 
olmuş; sordu, kim ey derviş ne oldun, sana ne geldi? Derviş eydlir, 
be hoca hiç bilmezem ki ne oldu, evet bu kadar bilirem ki bir kimse 
i şbu evden bir içim su verdi. içtim, gönlüm ki hun hazinesidir, yağ
maladı işbunda kaldım. tmdi ey hoca ben bu bazara razı değilim 

ayılgil içtiğim suyu ödiyeyim, gönliimü geri alayım , gideyim. 

Hoca evine girdi eyti Dervişc suyu kim verdi kız dedi, ben ver
dim. Hoca sevünü taşara çıktı. Eytti ey derviş gönlünü hoş tut kim 
maksudun kabul oldu, kızı sana nikah edelim verelim kabul eder 
misin? Eytti iderim. Hoca buyurdu, dervişi hamama ilettiler, nefis 
fahir donlar giyirdiler, kıza nikah eyledliler. Dervişle kızı halvete 
koydular, çun derviş elin kızdan yana sundu , hernan dem nara vur
du düştü, aklı gitti. 

Çün öğii geri geldi; Eytti iyi kavim benim ol eslihil. hırkam, san
cak ve asam verin donunuzu benden alın, ben geri giderim dedi. Kız 
sordu, kim ne oldun. Derviş eytti, çun senden yana elim uzattım 
hatiften bir lin geldi ki ey yalancı derviş bizimle dostluk davisin ey
lersin, ben artuğa bir gez nazar kıldın teninden salihler donun çı

kardın, eğer bir nazar dahi kılursan gönlünden iman nurun, ve ma
rifet hil'atın çıkaram deyü avaze geldi." 

Ben, zannediyorum ki , Dil Kurumu, 42 yıldanberi, hiç bir Ku
rumun ve kurulun el uzatmadığı bu yüzleri aşan Türkçe eski me
tinJeri tıpkıbasım ve latin harflerine çevrilip sözlerini unutulmuş 
deyimleri açıklıyarak bütün acunun ve aydınlann gözlerine suna
cak, köyde ve kentteki okurlar bunlan okuyarak, dinliyerek gönlil
lerinde saklı kalan dil sevgisini bağıra çağıra bütün ilimize duyura
caklar, bunu yapmadılar. Belki de yapamadılar. 

Sizlere Türkçeye çevrilmiş olan Kuran'lardan da bahsedeceğim, 

ta Selçuklu dedelerimiıden beri hemen her yüz}'llda bir defa adını 

saklıyan pek büyük Türkçeciler Tanrı buyruğunu ana dilimize pü
rüzsüz, açık, aydın, kuşkusuz bir üslupla çevirmişlerdir. İşte size 

ondan iki örnek: thlas suresini şöyle Türkçeleşti ri yorum: 

''.Ayıt yani de ol Tann birdür, Tanrı hacet olunur serverdir, 
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doğurmadı ve daki doğurulmadı ve daki olmadı onun beydeş kimisi 
yani gibisi." Eğer caiz olsa namazda fatihadan sonra okuyacağım 
geliyor. 

Bir başka ayet daha "Fela uksimu birabbilmeşarıkı ve! ma
ğarıb andiçerim doğular ve daki batılar c;alabısına." 

Türk tıp dili İkinci Mahmud'un açtığı 'fıbbiyeden sonra 17-18 
inci yüzyılların tatsız tutsuz uydurma Osmanlıcası buyruğu altına 

girer. Ben 1920 yılında Mazhar Paşa Hocamızı evinde sınıf arka
daşlarımla birlikte ziyaret ettiğim vakit kendisine teşrih kitapların
da niçin Arapça terimleri aldığını, halbuki Şanizadenin 1815 te yaz
dığı anatomi kitabında paşanın mephasül izam dediğine Tarakçıoğ
lunun ostoolocya diye söylendiğini, paşanın Fransızca fontanel kar
şılığı yafııh demesine mukabil Şanizadenin halk ağzında bugün dahi 
yaşamakta olan bıngıldak Türkçe karşılığını kullandığım . epikastr 
mukabilinde Paşanın ışeresuf, Şanizadenin canevi dediğini söylemiş
tim. Bana verdiği cevap, biz ne yazık ki bu eski hekimleri tanımıyor
dul<, sözü olmuştu. 

Avrupa usulünde açılan Tıbbiyemizin Türk hocalarını hiçbir za
man ltüçük görmek usundan bile geçmez. Onların çalışkanlıklarını. 
on ların bencil olmıyan çabalamal:ı.rını kutsal uğraşmalar olarak 
gördüm. Fakat gönliim isterdi ki yüzleri aşan ve hepsi arı, duru bir 
Türkçe ile yazılmış olan tıp kitaplarını okusunlar da Fransızca 

okutma yapan Türk Tıbbiyesinin çağdaş tıp kitaplarını böyle bir 
dille aktarsınlar. lşte size eski Türkçe tıp kitaplarından bir iki ör
nek: 

Bir kişinin ki benzi saru ola ve gözlerinin akı sarı ola ve gah 

gah içinden sanc ı belire humma gibi vaki olup düşüp gerine, zahmet 

çeke hamuru muhkem yoğurup karnına, bağırsaklarına yaku ede

Jer. 

Şimdi size 1810 da yazılmış Şanizadenin Matier Medical kitabın

dan yüksült otu bölümünü sunacağım . "Dijital, elmahiye iki sene 

muammer olur bir nebattır ki beş altı karış yükselir, baş parmak 

kalınlığında köşeli , tüylü kırmızımtrak içi boş, bir sak sürer yap

rakları uzunca, sivri uçlu, tüylü çevreleri dişli üzerieri koyu yeşil 

enseleri akçıl, sığır kuyruğu otu yapraklarına müşabih acı taam
lıdırlar . 

Şimdi 1912 senesinde İstanbul Tıbbiyesinde Tıbbi' Nebatlar Ho-
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cası Dr. Esat Şerafettİn Beyin Nebatatı Saydalaniye adlı kitabının 
yüksük otu bölümünü yazacağım: Avrupai merkezi ve garbinin ne
batatı haşişeyi haliyesidir. Sakı basit üstüvani , evrak süflası mü
zennep, beyzi , rımhi, müsennen , minşarı zeneben aliyen uzun bir 
mizabei tulaniye ve safilen hattı mütanassıf üzerinde bariz bir kan
zaa arz eder. Evrakı aliyesi bila zencptir. Evrakı cezviye sakın et
rafıııda necme suretindedir INebatatı saydalanİyı İstanbul 328 s. 
476) . 

100 sene aralıkla Türk dili bu feci duruma düşürülmüştür. İs
tanbul muallimlerinin bu uydurma aslı esası olmıyan soysuz keti
rnelere nas ıl olup da ağıt ağladıkların! anlıyamadım, anlıyamıyo

rum. Daha söyliyeceklerim vardır. Şu 122 senelik Tıbbiyenin kitap
ları keşke tbni Sina'nın, Razi'nin ve diğer eski İslam hekimlerinin 
kullandıkları Arapça sözleri alarak dilimizde teri m yapsalardı onu 
bile düşünemişler, başaramamışlardır. 

İbni Sina kanununda Frenkçe pest karşılığı taun dediği halde 
yeniler ona yanlış olarak veb:ı demişlerdir. İbni Sin; Les Maledi 
Epidemique karşılığı cmrazı vefdiye dediği halde yeniler buna, 
cmrazı istilaiye şeklinde tercüme etmişlerdir. Halbuki epi, demos 
gibi iki kelimeden ortaya çıkan epidemi halk hastalığı anlamına

dır, ki bu da Arapçada vefd diye tercüme olunur. Mısır'da hala 
Vefd Partis inin bulunduğu dügelinizce bilinmektedir. 

Sözlerimi kısaltacak olursam uydurma Osmanlıca ıçın ağlıyan 
gözlere, iniiyen gönüllere gülrnekten ziyade acıyorum. Böyle başı 

dibi olmıyan soysuz sözlerin bir araya gelmesinden yapılmış bir dili 
elbette yıkacağız, hatta geç bile kaldık. 

Fakat, onun yerine , bizden sonrakilerin ikinci bir bıçak atma 
işini önlemek için bütün Türk yazılarını dikkatle okuyarak üzerinde 
uzun düşünerek, tartışarak, çekişerek en iyiyi ve en doğruyu bul
mak , onlarda bulamadıklarımızı halk ağzından ve bütün memleket 
erkeklere irkek diyen köylülerden başka ebedi gibi sözleri ivediye 
getirerek yazmak dileğini yüksek katımza iletirim. 

Abdi Tevfil< Yeglil (Öğretmen) - Sayın Cumhur Başkanımız, 

aziz dinliyenlerim; yazı dilimiz hakkında konuşacağım. 

Senelerdir "uydurma dil", ve "Türkçede - onların tabiriyle -
anarşi" konuları; bir çol< gazetede; - yine onlara göre - H etüt" edil
mekte, (Tüzük, ıra, yargıç, ivedilil<) gibi kelimeler ele alınarak 
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Türk Dil Kurumuna biraz çatılmakta; ve dilde ikilikten bahsedip 

durulmaktadır. 

Evet! ... Bazı kelimelerin yapımında ve seçiminde isabetsizlik 
olabilir. Fakat aydın ve bilgin kimseler tarafından bu isabetsiz ve 
zevksiz kelimeler güzel Türkçemize esasen mal edilmemekte, ölü 
doğmuş sayılarak; hi ç liğe gömülmektedirler. 

Ben, Türkçe kök ve eklerle yapılan ve yaratılan ... veya çok eski 
zamanlarda kullanıldığı halde sonraları bırakılmış olan ve bugün 
bize sunulan kelimeler üzerinde hiç duracak değilim . Ve hatta 
Türkçemize aykırı gelmiyt>n binlereesi önünde saygı ile eğileceğim. 

Bir giin; !stanbul'a yakın bir köyde dolaşırken bir köylü bana şöy
le demişti: "Ben, şimdi bu mısırları öğütmen ... aniadın mı bay öğ

retmen? .. "Evet, öğretmen kelimesiyle böylece alay ediyorlardı. 

Okul için olduğu gibi, bir alay konusu olan bu (öğretmen) için de 
büyük bir sevgi duyuyorum. 

Fakat, Üçüncü Kurultaydan beri üzerinde durduğum yazı dili
mize doğru - yanlış. yerli - yersiz sokulan tamamiyle yabancı , ve 
Türkçemize sokulmakla insana birer yama duygusu veren kelimeler 
üzerinde tekrar duracağım. 

Türkçemizde, her ne sebep ve bahane altında olursa olsun bu
lunmaması ve yazı dilimize girmemesi lazımgelen ne çok yabancı 
kelime; bekçisiz buldukları dil gümrüğü kapılarından - bırakınız 

girsinler, bırakınız yapsınlar - usuliyle ve çok geniş bir imtiyaz ile, 
bir tarihi deyim olan (kapitülasyon) ile girmiş, asıl TUrkçemizde 
konaklamış bulunuyorlar. Bu kelimeler, Kurumun 6 ncı maddesin
deki amacına ve hepimizin diline tamamen aykındır. 

(Asamblenin tavsiyeleri; Bankalar Komitesi ekonomik, sosyal 
ve kültürel işler komisyonu; ilmi objektif bir çalışma metodu: 
ekonomik işbirliği ; kollektif işbirliği prensipleri ; büyük bir sosyo
loğ olan, sempatik - isim söylenmiştir - bu zatın bazı hükümleri bi
lakaydüşart sepmatik değildir) diyenler milletvekilleridir. 

"Cemiyet" anlamında da "sosyete" kullanan; (Türk inkılabı 
milletin yaşayışını yalnız sosyal, kültürel ve ekonomik sahalarda 
değiştirmek. Memleketimizde yetişmiş ve dolayısiyle işin koropetanı 
olmuş münevver elemanlanmız. Teknik bir ziraat ile muhtaç oldu
ğumuz diğer endüstri biranşlannın tesisi. Maden rezerv ve çeşitle-

riyle endüstrisini ve elema.nter ihtiyaçların teminine ait sistem ve 
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metotlan etüt etmek. Smıf geçme şartlarına fakültatif şekiller ve 
iskoler mektep sistemleri mevcut. Polis organizasyonu; polis siste
minin totaliter rejimlerde realitelerle bunun imkansızlığını göster
mek. Başdöndürücü bir trafik. Milletlerarası temaslan organize 
eden dernekler. Objektif sistem ve subjektif metot ile büyük bir 
rizikoyu göze almak .. Rizikli bir konuşma .. Geçenlerde zararlı bir 
ruhi konfortizm ve otomatizm yaratmak usulü .. dini otoritenin göl
gesinde, siyasal sistemde modern teokrasinin bütün kaliteleri.. Bizi 
hilmiyen kompetanlarımız .. Kurum otoritesinin zoriyle değil, şekil

lerin fonksiyonu; şekiller endeksi; kurumun fonksiyonu; çalışma

lann objektif usullerle normal faaliyet sahasında çalışmakta devam 
eden arnelenin hakkını sosyete müdafaa ederdi... Seyircileri saran 
kollektif çılgınlık) diyen; fakat (ıra) ya ve (yır) a, tüzüğe, sap
tam ağa, yukatman ve varatmana çatan ve bu gibi isabetsiz kelime
leri yadırgıyan, fakat (dinantizme) yaslanmış (dinamik) fikirleri 
yayan şikayetçi gazetelerimiz, yazarlarımız, bir kısım profesör ve 
öğretmenlerimizdir. 

(Askeri yarcilının koordinasyonu .. Programlardan bazı ünite
lerio çıkarılması; raporun redaksiyon heyetince il(mali, mesleki for
masyonun tentini, danışma organı, lise formasyonu .. Ekonomik ve 
sosyal konsey.. Ekonomik gelişmeyi rasyonel esaslara göre sınır

landırmak.. Trablus hükümetinin alacağı şekil ne olursa olsun fe
deral ve teokratik rejimiere nazaran tamamİyle demokratik rejim 
olması.. Bu teşekküllerce Avrupa için koordine edilmiş savunma 
planı.. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinde Türk 
Delegesi.. Gelir vergisi ransenyuman bürosu .. ) deyimlerine bülten
lerde yer veren Anadolu Ajansıdır. 

Nedir bu "sosyete" ?. (dekont) ları ile, ( emprime) leri ile ug
raşan kimdir bu (kesiyer) ?. Bay Hüsnü!. İşte bir kapı; üzerinde bir 
yazı: (Direktör) odası! girdiniz içeriye; gördünüz mü kimdir (Di
rektör)? .. Bayan Hüsniye!. kıyıyarlar Türkçemize!. Geniş Türk 
- söz hazinesini - kelime dağarcığını dolduruyorlar bu çöplere .. Ne 
yazık! öz Türkçeyi özliyen Türk gençlerine yazık oluyor?. Bu söz
ler Türk Milletinin kullandığı bir dil değildir. 

İşte böylece .. yerli - yersiz yazı dilimize saplanmış yabancı keli
melerle; yol alınağa çalışıyoruz. Türk dili, bizim cevher, bizim pır
lanta dilimiz, bu sapıtm1ş yolda, bu kaypak ve kayağan yolda iler

liyemez. Asıl dilimizin yürümesi için yabancı kol değneklerine hiç 
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ihtiyacı yoktur. Dilimiz, kendi bünyesinin kendi kuvvetiyle hız al
masını, ilerlemesini bilir. 

Kısa keseyim; dakikalarınız, dakikalanmız kadar kıymetlidir. 
Daima şan ve şerefle dalgalanan, "Ne Mutlu Türküm" diyenin Türk
lüğü ile göğsünü kabartan, bu eşsiz Türk bayrağını hiç bir kimsenin 
berbat bir şekilde yamamağa, kil"letmeğe nasıl hakkı yoksa ve bu, 
kasden yapıldığı vakit nasıl bir suç, bir hakaretse asil Türk dilini 
de hiç bir kimse yabancı kelimelerle yamıyamaz; onun asaletini 
bozamaz. 

Türk kök ve ekieriyle yapılan bütün Türk kelimeleri önünde 
sevgi ve !:;aygı ile eğilırim. l!:;abetsiz olanlar, esasen dilde durmadan 
geçip gidıyorlar. Türk dilinin şerefi, haysiyeti , eşsi z ve aziz Türk 
bayrağının şerefi ve haysiyetı gibi büyüktür. Hepimizin canı olan 
şerefli bayrağımızııı , şerefli ve serbest gölgesinde aziz Türkçemiz 
daima serbest ve temiz; daima kendi kuvvetine dayanarak yaşıya
caktır. 

Sizleri incitti ü;cm ... başınızı ağrıttığıını biliyorum .. Özürler di 

lerim. Hoşça kalınız. 

Halit Fahri Ozam;oy (Öğretmen ve Yazar) - Aziz arkadaşla
rım; bw·ada söylemek i!:; tediğiın şudw·: Son dağıtılan bir sözlük, te
rimleri tarif ediyor. Oradaki terimierin yapıtışı itibariyle nazan 
dikkatilmi celbetti. Bu hususta bir kaç misal vereceğim. Üzerinde 
fazla duracak değilim . Burada kahramanlık destanı denmiştir. Hal
buki bütün destanlar kahramanlık esasına dayanır. Mesela, jist -
jonson bir nevi Fransız destanıdıı-. 

Daha bunun gibi beynelmilel sanat terimlerinden de tercüme 
edilmiş eserler vardı r. Burada symbolisme, simgecilik; cubisme, 
somculuk; expressionisme, dışverimeilik; sotie, bir nevi oyun diye 
geçer. Sotie oyunlarını oynamak üzere teşekkül eden heyete con
fresie de sot denmektedir. Sotie bir nevi oyundur. Bu sotie'yi kral 
tasdik eder, o suretle oynanır idi. Bu oyuncukların reisieri olan adama 
Prence de sot denirdi. Sot terim olarak alımnca prens ve saireyi 
almak lazım tl ır. Bu symbolique'dir. 

Karakter komedisi yerine de Ira komedisi denmesi doğru de
ğildir; hatta suçtur. Bu gibi !jeyler, ötekilerin kar!jılığı olamaz. İ!lte 
söylemek istediğim !jey, bu gibi tabirleri tercüme etmekten ise ay
nen almanın daha doğru olduğudur. Mesela serbest nazım, vers 
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libre veya vers amorphe karşılığı alınmıştır. Umumi olarak üzerin
de çalışılmış bir terimdir. Fakat eksiklikleri var. Bazan tezat taraf
ları da vardır. 

Zaten kati şeklini almadığı için bunda bu nevi ikilikierin bulun
marnası lazımdır. Mesela nül<te kelimesi esprit'ye karşılık olarak 
konmuştur. Yani içlerinde hem uygun, hem de müphern kalan ke
limeler vardır. Bunların yeni şekilde nazarı dikkate alınmasını rica 
edeyim. 

Nevzat Ayas (Bursa eski Milletvekili) - Sayın arkadaşlarım, 

benim asıl sormak istediğim soru komisyonun raporunda teklif et
tiği ilkelerin isabetli olup olrnadığıdır. Bu yönde layıkiyle aydınla
nabilmekliğimiz için komisyondan bazı sorular istiyorum. tıke keli
mesi layıkiyle aydınlatılmadı. Bunlar arasında bilhassa benim ilgi
mi çeken nokta terimler yapılırken yabancı kaynaklara bilhassa 
Avrupa dillerine ne kadar yer verilip verilmiyeceği cihetini bilhassa 
öğrenmek istiyorum. 

Komisyon, raporunun başına koyduğu terim kelimesini Türkçe 
diye mi kabul ediyor? Türkçe mi? Türkçe ise niçin Türkçedir? Son
ra komisyonun raporunda şimdiye kadar terim olarak kabul edilmiş 
ve hatta adet haline gelmiş bir takım kelimeler yerine Osmanhca 
kelimeler kullanılmış, medeniyet kelimesi gibi. Bugün medeniyete 
uygarlık deniyor. Unsur kelimesi vardır ki bugün ona öke diyoruz. 
Bunlar Genel Yazmanlık raporlarında da geçmiştir. 

Komisyon, bize, raporiyle bu ilkelerin uygulanması yönünden 
bir örnek vermeli idi. Bu ilkelere göre unsura öke demeli idi. Ken
dileri raporlarında medeniyet ve diğer kelimeleri ilkeye daha uygun 
bulduklanndan mı kullanmışlardır? Yoksa bir alışkanlık eseri midir? 
Bunu anlamak hakkırnızdır. · 

Çünkü Anayasaya geçmek suretiyle teyit edilmiş birtakım 

hukuk terimleri vardır ki bugün kullanılmamaktadır. Kullanması 

lazımgelen bu terimler basın mensupları tarafından da kullanılma
maktadır. Anayasaya göre teşri karşılığı yasama; i cra karşılığı yü
rütmedir. Fakat bunlar kullanılrnıyor . Kullanılrnıyacaksa bunlar niçin 
kabul edilmiştir. Üniversite, Dekan, Doçent kelimeleri Türkçe midir? 
Bunlar kalacak mıdır? Bu kelimeleri kullanacak mıyız? Bunların 

kullanılmasına devam edecek miyiz? Bunları öğrenmek istiyorum. 

İbrahim Kutlu k (Öğretmen) - Sayın arkadaşlarım; edebiyat 
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ve söz sanatı terimlerini burada konuşmaya lüzum yoktur. Biz, İs

tanbul 'da Türk Dilini Geliştirme Derneği diye bir dernek kurdulc 
Orada bu edebiyat ve söz sanatı terimleri üzerinde üçte bir nisbe
tinde çalıştık; bazılarını kabul ettik, bazılarını etmedik. Fakat bunu 
tenkid etmenin yeri burası değildir. Bu, esasen bir anket mahiye
tinde idi. Bu sahada çalışan her kimse Dil Kurumu terimlerinin doğ
ruluğu veya yanlışlığı hakkında ayrı ayrı tekliflerde ve tenkidlerde 
bulunabilir. Onun için bunu buradan çıkaralım. Burası tenkidin yeri 
değildir. 

Şimdi, Terim Komisyonunun prensip kararlarında kanaatimce 
eksik olan bir taraf var. "Evvcla cenup şivesini alalım" diyor. Bu 
mümkün olmadığı zaman daha eski ve daha başka şivelere gidece
ğiz. Çünkü dilimizi leı·im bakımından çağdaş medeniyet ve ilim
lerine bağlamak için geriye doğru da gideceğiz. Yalnız geriye doğru 
giderken, gerideki kelimeyi, olduğu gıbi mi alacağız, yoksa cenup 
şivesine mi uyduracağız '? B un larm !'ski şeY.Iini alırsak hata etmiş 
olacağımıza kaniim. Çünkü tarilıı tekamülü nazarı itibare almamış 
oluruz. Bunu göz önünde bulundurmak lazımdır. 

Burada bir sual sorulabilir. Suniliğe kaçılıyor mu? lşte bütün 
mesele, dil u<:manları dediğimi:.: kimselerin bütün bu gü:ı:el kelime
leri kullanması yolu ile olacaktır. 

İkinci bir mesele var, bazı kelimeler beynelmilel kelimelerdir, 
meşhur kelimelerdir. Bu kelimeler aynen kah;ın ını? kalmasın ını? 

Bir defa bizim şunu bilmemiz lazımdır ki dilimizi mümkün olduğu 
kadar özleştireceğiz. Bu beynelmilel kelimeler bugün durabilir, ica
bında bunu kabul edebiliriz. 

Bunun doğru olmadığını iddia etmek aksi taraftan taassup gös
termek demektir. Bu, pek doğru olmasa gerektir. Icabında uydura
cağız; halk bu uydurduğumuz kelimeyi kabul ederse derhal kulla
nacağız, kabul etmezse atacağız. Çalışmadan duı·amayız. Çünkü 
medeniyet dev adımlariyle ilerlemektedir. Başka bir prensip takip 
etmeğe imkan yoktur. Bazı kelimeler yerine koyamıyacaığımız ka
dar ehemmiyetli kelimeler olabilir. 

Mesela benim aklıma gelen mektep var. Bunun karşılığı olarak 

okul kondu. Filvaki doğrudur. Fakat mektep kaldığı müddetçe bu

nun iştikakları olan mektup, kiitip ... v.b. da durur. Akil durdukça 

bundan çıkan makul da durur. Dilimizin istikliili, dilimizin ilerleme-
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si için kelimelerin hazırlarından dilimiz narnma fedakarlık yapmak 

mecburiyetindeyiz. Dilimizin istikrarı, dilimizin ilerlemesi için bu, 
zaı·urldiri. 

Alaeddin Atasoy (Öğretmen) - Efendim, ben, dil hususunda 
hislerimize fazla kapıldığımız kanaatindeyim. Kalplerimizin bir 
inkılap geçirdiğini kabul etmekle beraber, dilimizde bir revülvasyon 
değil devülvasyon taraftarıyım. Dil ancak teklimill ile meydana ge
lll'. Bugün gazetelerimizde, yazarlarıınızda husule geldiğini gördU
ğümilz tepki, bunun ani ve biraz da kendilerine impose edildiği fik
rine zahip olmalarıııdandır. 

Ben şu kanaatteyim ki bugünden itibaren daha esaslı adımlar
la ileriiyecek olan bu çalışmalarımız, şimdiye kadar olduğu gibi 
şimdiden sonra da belki sağdan, soldan bazı kelimelerden yardım 
görecektir. Fakat bu, taassubu icabettirmez. Şunu kabul etmeliyiz 
ki bu bir realitedir. Bugün en ileri milletler diye telakki ettiğimiz 
İngiliz, Amerikan, Fransız dilleri dahi yabancı kelimelerden mUstağ
ni değildir. Hele Anglo-Amerikalılar, bu kadar taassuplarına rağ
men, neden dillerini bu yabancı kelimelerden temizleme meselesini 
ele almarruşlardır? (Almışlardır sesleri) . Eğer a.J.mışlarsa bile dik
kat edersek bugün dillerinde hala dünya kadar yabancı kelimeler 
yaşamaktadır. 

Şunu rica ediyorum ki, demin okunan raporun altıncı madde
sinde olduğunu zannediyorum, şimdiden sonraki terimlerimizin bu
günkü Türkiye'nin estetik ve fonetik'ine uygun olacağı istenmek
tedir. Bununla ne kast ve kabul ediyoruz, bunun belirtilmesini istir
ham ediyorum. Zira kültür dilimiz başka, fonetik başka. BugU.ıikü . 
Türkiye'nin dili Türkiye'nin muhtelif kısımlarındaki vatandaşllı.rı

mızın, Kars, Kastamonu, Erzurum ve Urfa bölgelerinde konuşulan 
diller fonetik değildir diye tasrih edilirse çizilecek yol daha esaslı 
olabilir. 

Demin bir doktor arkadaşıınızın söylediği gibi Arapça diye 

kullandığımız kelimeler tamamiyle uydurmadır. Uydurma kelimeler

dir. Bizim de kendi varlığımızdan kendi elimizle çıkardığımız ve 

benimsediğimiz kelimeler olacaktır . Şuna emin olalım ki analoji, fa

kat esaslı ... 

D. K. F. ll 
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Besim Atalay {Kütahya eski Milletvekili) - Türk dili böyle mi 
müdafaa edilir? Türkçe konuşun. 

Alıi.eddin Atasoy {Öğretmen) - Muhterem hocama cevap 
vermekte teeddüp ederim. Yalnız bu kelimelerimiz bugün, terim dili 
olarak, maalesef, münakaşa mevzuumuzdur. Mazw· görsünler; bizi 
fazla hataya düşürmüş olmasınlar. 

Abdullah Taymas (Yazar) - Sayın Milli Egitim Bakanının 

sözlerinden de anlaşıldığı üzere, Arap dili temeline kurulan eski 
terim (ısWah) sistemini bır yana attık, fakat henüz yenisi;:ıi kura
madık. 

Onun için iş gereği gibi yürümeıli: bocalamalar, tereddütler, ge
rilemeler, duraklamalar, kararsızlık, istikrarsızlık husule geldi. 

Bir boşluk belirdi. Bizim tereddüdümüzü, çekingenliğimizi gö
ren eski ısWah sistemi tarafWarı, öte yandan Greko-Liitin sistemi 
B.şıkları kımıldamaya başladılar. 

Halbuki onlara bu fırsatı biz verdik. Çünkü "Tabiat boşluğu 
sevmez" derler. Bu boşluğu bir an evvel doldurmak uğrunda ciddi, 
kesin ve temelli tedbirler almak gerekiyordu: Bu, mübrem, gecik
tirilmesi, savsaklanması caiz olmıyan bir millet ve memleket davası 
idi. 

'l'ereddütler, duraklamalar neden ileri geliyordu'! 

Bence bu, yeni sistemin kurulması için lüzumlu prensipierin 
çarçabuk tesbit edilememesinden doğuyordu. Vaktiyle ben de bir 
gönüllü sıfatiyle, fakat çağırıldıktan sonra tabü, T.D.K.nun terim 
kolunda çalıştım. Bu yolda hiç bir sağlam prensibin, temelin bulun
madığını gördüm. Ondan beri epey zaman geçti. Belki artık bu 
prensipler bulunmuştur. Temel kurulmuştur; ancak şimdiye kadar 
göze çarpan bazı olgular bizi bu hususta şüphelenmiye zorlamak
tadır. 

Yeni kelimeler (neologizmleı·) ortaya atılmıştır. Ancak bunla
rın bir çoğunda sakatlıklar göze çarpmaktadır. Bu yolda yürün
düğü takdirde işin ciddiyetine, kutsiyetine inanmıyanların sayısı 

çoğalacak ve dava kaybe<lilmiş olacaktır. 

Kati tutulan ve sevilen kategorilerden bir iki örnek vereceğim: 

a) Öğretmen, eğitmen, okutman. Türkçede bir fiil köküne -men 
-man ekinin katıldığı görülmüş müdür? Sayın Besim Atalay'ın 

"Türkçemizde Men-Man" adlı eseri elimde<lir. Topladığı kelimeler 
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arasında muayyen bir zanaat, iş ve meslek sahibi insan manasma 
gelen hiç bir söz bulunamarnaktadır. Şu halde yeni kelimeler ya
parken mutlaka bu eke başvurmaya ne lüzum vardı? Öğreten, 

oku tan, eğiten denilseydi fena mı olacaktı? Kaldı ki dilimizde as
lında sıfat olup da kullanıla kullanıla isim olayazmış ya.rada.n 
gibi bir örnek de vardır. 

b) Seçkin: seçilmiş, seçme manasında olarak ortaya atılmış

tu· ve her gün yazıda bu manayla kullanılıp durmaktadır. Halbuki 

kin (gin, gun, gm) edatı müteaddi fiiliere kaWdığında eylemin 

(action'un) şiddetini, mükemmelliğini ifade etmektedir: keskin, 

btkiıı ( Kazaneada ayru manada), sargm gibi. Şu halde Seçkin 
' 'seçme, seçilmiş" değil de "iyi, mükemmel seçen" demektir. 

Kin ve benzerleri edatlar yalnız lazım (intransitif) füllere ka
tıldıkları zaman actionun değil de halin kemalini, kuvvet, şiddet 
kesbettiğini anlatırlar: .Bitkin, olgun, solgun, dalgw gibi. Demek seç
kin neologizmi yeni manasiyle Türk dil kaidelerine uygun değildir, 
yanlıştır. 

c) Saylav, söylev, görev, ödev. Bunlardan evvelki ikisi + 
(saylav, söylev) Kazan lehçesinden alınmış ve yeni mô.nalarla 
kullanılmıya başlanmıştır. "Yeni" diyorum; çünkü bunlar o lehçede 
masdar veya ismi masdar olarak, yani seçmek, seçim (saylav); 
ısöylemc , söylemek (söylev J manalariyle kullamlır. Bizde ise, Say
lav, seçilmiş, seçilen manasiyle, Söylev de söylenen söz, nutuk 
manasiyle kullanılır. 

Sayın Milli Eğitim Bakanı dün Terim Komisyonunda söyledik
leri nutkunda bu iki sözün Tatarca olduğunu, bunlara kıyasen yeni 
kelimeler yapılamıyacağını , bu gibileri daima münferit kalaca
ğını söylediler. Halbuki bu böyle olmamıştır: Bunlara kıyasen 

görev, ödev yeni sözleri yapılmıştır. Mademki bu yola girilmiıı, 
başlanılmış: bu kalıp üzerine 20, hatta 200 yeni söz de pekrua yapı
labilecek demektir. 

Ancak böyle bir yeni söz yapabilmek için fiilin voyalle (sesli) 
ile nihayetlenmesi şarttır. Mesela, saylav'a kıya.sen bağlav, 

yağlav, yırlav (ırlav)) , şeklinde yeni sözler yapılabildiği gibi, 
söylı>v'e uyarak dil«•v, çilev gibi türerne yeni sözler düzenle
ııebilir. Ödt'\" de bu cümledendir. Ancak gönnek'den görev ya
pılamaz. Çünkü gör - fiil sesli ile değil sessiz (consonne) ile bit-
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mektedir. Bu, olsa olsa göremek şeklinde olan fiilden yapılabilir, 
ki şayet Türkçede böyle bir fiil varsa, göremek fiilinden yapılabilir. 
O da tabiatıyle burada uymaz. 

ç) Dergi. Mevkut mecmua manasiyle kullanılıyor. Halbuki 
T. D. Kurumu bu kelimeyi ''Söz Tarama Dergisi" diyerek, Fransız
cadaki recueil manasiyle kullanmıştır, ve doğrudur, iyidir. Şimdi 

Türkçede başka kök, başka söz tükenmiş gibi o kelimeye sarılıp da 
onu "mevkut mecmua (Fransızca revue) " m~wasiyle kullanmaya ne 
lüzum vardı? "Dergi" yi revue için kullanırsak, recueil için ne gibi 
bir kelime kullanacağız? 

Bundan başka manaları tam olarak belirlilik almamış olan ve 
türlü türlü anlamlar için kullanılan yeni sözlerimiz de çoktur. Me
sela kurum nedir? Cemiyet miğ müessese mi? Kesin olarak tesbit 
ve tayin edilmiş değildir. Bunların benzerleri de vardır. 

Sözü uzatmamak için bu sahadaki ıttu·atsızlıkları, mantıksıziık
lan bahis konusu etmiyorum. 

Dileğim, bundan sonra bu alanda bu gibi uygunsuzluklara son 
verilmesi ve sağlam, esaslı bir yol tutulmasıdır. 

Başkan - Bay Abdullah Taymas'ın müddeti doldu. Fakat kür
süden maalesef inmiyorlar (Vakit tamam oldu sesleri, alkışlar). 

Abdullah Taymas (Devamla) - Burada bazı yazdığım mühim 
noktalar var. 

Başkan - Onlar zapta geçsin. Arkadaşlar sonradan okurlar. 

Bir üye - Sayın Cumhurbaşkanı, saygı değer dinleyiciler; ça
lışmalarımız çok kıymetlidir. Bunu elimize geçmiş yazarlar, tarih 
bilir. Benim aniatacağım ufacık bir nokta varsa bunu dilimin dön
düğü kadar söyliyebilirsem kendimi bahtiyar addedeceğim. 

Teriın Komisyonunun çalışmalarından bahsedilmedi, ne yapmak 
istenildiği söylenilmedi. Bilirnde terim nasıl olacak? Bunu ortaya 
atabilmek için bir az da halkın yardımı lazım olduğu düşüncesin
deyim. Bilim, düzenli bilgilerdir. Fakat halk, düzenli bilgilerle uğ
raşmaz. Halkın istediği dil , kimsenin el uzataınıyacağı dildir. Halk, 
istediği dille konuşur; konuşamazsa el işareti yapar. Bilim böyle 
değildir. Bilimin gerektirdiği yol, perçinli bir dildir. Ana dilin uy
gar dili olduğunu söylerler. Ben bu düşüncede değilim. Batı dilleri 
bütün dillere karışmıştır. Bütün diller tarafından didiklenmemiş 

bir yeri kalmamıştır. 
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Esas itibariyle örnek olarak ölçü, şu olmalıdır: Beynelmilel dil, 
batının ortasından doğmuştur. Batının içinden doğmuş olan kimya 
dili üzerine vaktinizi çekiyorum. Bu, kökleriyle, ekieriyle ortaya 
konmuş olan bir dildir. Size kimya dilinden bir örnek veriyorum: 
Klor, je'nin ad ıdır. Klorat, kloratıarda ır , ur, at ekieri vardır. Bu, 
kendiRine özgüdür. 

Gelelim yaptığım ız Türkçeye ; Türkçenin kökü ve öz dil ekieri 
vardır. Uzaktan yakından bize aydınlılc verecek unsurlar, öz dili
mizde vardır. Ben bir takım örnekler vereceğim. Bunlardan bir ta
nesi kaburga'dır. Özür diliyorum. Vaktimiz çok dar olduğundan kısa 
geçeceğim. Kaburga kelimesini açıkl amak istiyorum. Bizde kaymak 
kelimesi var. Bunun kökü kaptır. Buna uk gelir, kabuk olur. Tam 
bir kapamak mevzuubahis olduğu zaman bu buk ekini alır. Fakat 
kısmi kapamak mevzuubahiR olduğu zaman urga ekini alır. Çünkü 
kaburga tam olarak yapamıyor .. Göğüs , sırtı kapatmıyor. Göbeği 

kaplamıyan , türnce kaplamıyan , natamam kaplamış olan şeydir. 

Bir de mesela süpürge kelimesi vardıı'. Süpmek'den gelir. Sü
pürge tellerini takılarını temizler, tamamiyle bir temizleme yapmaz. 
Türk, temizlik yaptığını anlatmak için "sildim, süpürdüm" der. 
Terim Komisyonları, terim yaparken muayyen bir sınıf hallan ve
ya zümrenin isteklerine bağlı kalınmasın. Ana dilimizin öz yapısı 
her bilim adamımızm uğraşıp kavrıyabileceği bir değerdedir. BUtün 
ekieri tamamen ifade eder köklere sahiptir. 

Muhittin İnözü (Öğı·etmen, Avukat) - Sayın Ba.şbuğumuz; 
değerli arkadaşlarım; dil devrimi halka doğru yürüyüş demektir. 
Buna engel olmak istiyen olursa biz yolumuzdan, bu yoldan dönmek 
bilmeden yürüyeceğiz. Buna engel olmak, akan suyun ters taratma 
yüzrneğe çalışmak demektir, boşuna emektir. 

Halçılık , halk dilini kullanmak, milliyetçilik, milletin dilini kul

Janmak demektir. Bence dilimizin bugünkü durumu şudur: 

1 - Kendisini tutturan ve halk tarafından tutulan sözler. 

2 - Tutunarnıyan ve halk tarafından tutulmıyan sözler. Budun 
gibi bizim malımız olmuş, halk tarafından benimsenmiş sözler de 
vardır: Kalem. kitap gibi. Bunların yerine yenisini almak doğru 

değildir. Fakat tutunmuş kelimelere de dokunmamak lAzımdır. 

Bunlardan birisi , uluslararası kelimesidir. Buna sözüm yok, benim 
dokunmak istediğim, dilimizrleki hastalık ~udur: Bir zamB.ll sonra 
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tekrar Kurultaylar kuracağız. Dilimize giren yabancı kelimeleri , 
Fransızcaları ayıklamak istiyeceğiz. İnci gibi öz kelimeler yerine 
kullanılan yabancı kelimeleri atma zamanı gelmiştir. 

Arkadaşlar; Kurultayımızın çalışma koliarına Lengüistik, Gra
mer - Sentaks diyoruz. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş derler. 
Bu kollarda çalışan arkadaşlar önce bu komisyonların adlarını de
ğiştirselerdi daha çok sevinç duyardım. Milliyetçilik, halkçılık , mil
letin, halkın dili ile konuşmaktır : 

Trakya, Anadolu 

Gönüller ülkü dolu 

Durmadan geçeceğiz bu yolu 
Yolumuz Atatürk yolu ( Alkışi ar). 

Sabri Dil (Gazeteci) - Sayın arkadaşlarım; adım, Sabri; Soy 
adım Dil'dir. Mersin Helkevi Dil , Edebiyat Kolu Başkanıyı m; adı 

geçen halkevini temsil etme!< üzere geldim. Çorum'luyum . Mer
sin'de oturuyorum. Bu kadarcık başlangıç yaptığımın sebebi , Kurul
tayımızın birinci birleşim, birinci oturumunda buradan konuşan 

arkadaşların dinleyiciler tarafından kim oldukları bir kaç defa 
soruldu. Bu yüzden sizlere kendimi tanıtmak gereğini duydum. Bu
rada birbirimizi daha iyi tanımak zorundayız. Ün almış bir ata sö
zUmüz vardır, bilirsiniz: "Atalarımız, üzümünü ye, bağını sorma" 
demişlerse de onların varlığına saygı göstermekle beraber yalnız 
burada hem üzümünü yiyeceğiz, hem de bağını soracağız. 

Çünkü, Kurultayımızın bu gün olduğu gibi gelecek için de çok 
büyük değeri bulunmasından ziyade sorumlu bir oıırumda kalaca
ğına inanıyorum . Bunun için Dil davamızın temelleri üzerinde ko
nuşan ve savunan arkadaşiann elbette samimi olduklannı kabul 
etmek lazımdır. 

Şimdi sizlere ilk oturumda konuşan öğretmen ıı rkadaşımız Ah
met Muhtar'm duyduğu üzüntü ve heyecan üstüne ben de içimden 
geçenleri söyliyeceğim. Kendimi sayın arkadaşianma tanıtırken , 

adımın Sabri, soyadımın Dil olduğunu söylemiştim . Soyadımı niçin 
ve nasıl Dil aldım? Burasını kısaca anlatarak sözlerin tutunmasın
daki bazı özellikleri belirtmiş olacağım. 

Soyadı Kanunu çıktığı zaman Samsun ni'nin Vezirköprü İlee
sinde o günkü tabirle ilk mektep muallimi, bu günidi deyimle ilkokul 
öğretmeni bulunuyordum. Hiç unutınarn ; yine o günkü tabirle Ma-
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arif memurluğu, bu günkü deyimle Milli Eğitim Memurluğu tarafm
dan o günkü tabirle tamim . bu günkü deyimle bir genelge de, kanu
nusanİ "Ocak" ayına kadar soyadlarını almıyan muallimlerin ma
aşları, soyadlannı alıncıya kadar verilmiyeceği bildiriliyordu. 

Bu tatlı sert resmi yazı karşısında, henüz soyadlarını almam.ı~ 

olan arkadaşlar dcrhal oyadlarını almışlar ve gereken işlemi yap
mışlardı. Ben de bu arada soyadımı Dil olarak almışmı. Eski lô.ka
bımız "Çerkez Hasan Kiihyaoğlu" idi. Dil soyadı ile kendimi bu ka
rışık lakaptan lmrtarmış oldum. O günden itibaren ne Çerkezliğim 
kaldı ve ne de Kahyalığım. Şimdi karşınızda sözü gibi, sözü savı 
biı· olan Sabri Dil konusuyor. Bu Dil ne Acem'in gönül çeken dilbe
rindeki gönül anlamına gelen Dil ve ne de köle Feylesof Ezop'un 
dilidir. Bu Dil öz Türkçe anlamdaki dildir. 

Ben yalnız soyadımı değiştirebildim. Adımı değiştiremedim. 

Fakat. bunu da yapmak mümkün oldu. "Darısı olmıyanların başı

na". Bir oğlum oldu, :ıdını Kaya koydum. Kaya şimdi okuyor. Tanrı 
sağlıl< verir, yasatırsa yedinci Dil Kurultayında daha açık ve daha 
özlü bir Türkçe ile sizlere rol< şeyler anlatacaktır. özet olarak de
mel< istiyorum ki: Özü. sözü ve savı gibi, adı, soyadı her gün bir 
az daha genişiernekte olan Türk gençliği yolunu buldu. Bu yolda 
yetişiyor ve yt'tisecektir de. Atatürk'ün bu yolda yaktığı ışık Türk 
gençliğinin yüreğinde yanıyor. İçten dıştan gelecek her hangi bir 
rüzgar ve kopacak fırtına. bora bu ışığı söndürrrıiyecek; büsbütün 
alevlendirt'cektir. 

Sayın arkarlaslarım; bu vesile ile Soyadı Kanununu çıkaranlara 
hanunun güttüyii :ırııa('tan 7.iyade dil üzerine yaptığı, güzel etkiler- J 
rlen dolayı hıırada bilhas~a saygılarımı sunanm. Bunun gibi ~gı 
ile selamladı)bm •re yurdumuzun en büyül{ güveni ol~ OrdumuZllll'\ 
da dile yaptığı hizmeti söylemeden geçemem. Subay, oyle fiitiiiidu 
ki "Zabit" dı>mek !<imsenin aklından bile geçmiyor. Hele albay, yar
bay derken acemin miralayı ile arabın kaymakamı çoktan unutul
muştur. Bu da gösteriyor ki sözlerin tutunmasında üstünkörü, gev
şek yürümek doğru bir yürüyüş değildir. Bu sözü harcamaktan mak
sadım, dil devrimimizden ne anladığımı ve ne dereceye kadar be
ııimsediğimi belirtmektir. 

Sayın arkadaşianın; s izlere şu bir iki nokta üzerinde de bir 
!taç söz daha söyliyeceğim. Birisi şudur: Bugün Mersin'de bulunan 
bir çok çiftçilerimiz ve bahçecilerimiz "narenciye bahçeleri" yerine 
"portakal bııhçel<>ri" diyorlar, ''Portıı.kal u:ıaresi" yerine "portakal 
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suyu" diyodar. Turaba, toprak dedikleri gibi "Turab-i tahtani" ve 
"fevkani" demiyorlar, "toprak altı" ve "üstü" diyorlar. Eskiden 
Türkçe'nin en karışış bir şekild e lwnuşulduğu Mersin ve dolaylarında 
bugün işte böyle öz Türkçe sözlerle konuşulmaktadır. Bu balnından 
Mersin ve dolaylarındaki portalcal bahçelerini dilimize gösterdikleri 
yakınlık ve benimsemelel'inden dolayı saygı ile seliimlarım. 

Sayın ark,adaşlar! Geçen oturumda buradan konuşan değerli 

dilcimiz Besim Atalay'ın sözlerinden bazılarına değrnek istiyorum. 
Sayın Dilci , Türk şiirinden bahsederken öz şiirimizin doğmadığını, 

doğması için okula gitmemiş çocuklardan misaller vermek suretiyle 
şiir ve san'at anlayışıınızı belirtmek istediler. Bundan sonra esefle 
Türk Milli Destanının da olmadığından ve yazılmadığından da söz 
açtılar. 

Burada birinci konu üzerinde şunu demek istiyorum: Türk şiir 
ve san'atı sayın dilcinin verdiği basit misallerle ilerlemek veya 
gerilernek yolunda aydınlatıcı bir kavram vermemiştir. Burasını 

ayrıca gazete ve dergide aydınlatacağım. Türk Milli Destanına ge
lince, onun için de diyorum ki, Bolu'nun, adı duyulmamış 30 evli bir 
köyünde bir öğretmen vardır. Adı Basri Gocul'dur. Bu arkadaş, 
Türk Milli Destanı Oğuzlama'yı yazmak ve yaratmak uğrunda tam 
20 yıl emek yemiştir. Bugün on bin mısralık bir eser halindedir. 
Basri Gocul bu eser io:;in bir çok tarihi ve edebi eserleri incelemiş ve 
bu dastanı Türklüğün öz kaynaklariyle beslemiştir. 

Bu eseri duyan Cumhuriyet Halk Partisi 1944 de eseri almı!) 

ve Basri Gocul'a bin lira yardım etmiş, eseri de Dil Kurumuna ar
mağan eylemiştir. Bu eser yalnız şiir, folklor vesaire bakımından 
çok değerli olmakla beraber dilimizin güzelliği bakımından da bin
lerce Türkçe sözü içerisinde toplamıştır. Eser incelenecek olursa, 
gerek dil bakımından ve gerek Epope bakımlanndan Sayın Besim 
Atalay'ı öğücü yapacaktır. Bize bu büyük eseri yaratan Basri Go
cul'a da içten gelen sevgi ve saygılarımı sunanm. Varolsun. 

Mitat Sadullah Sander (Öğretmen) - 1928 yılında Arap alfa
besini terk edip Latin alfabesini kabul etmek gibi mühim bir inkı
lal;ıı mlit~a.kip yeni bir dil hareketi başladı. Fakat yakın zaman
lara kadar bu tabirin ne kadar yersiz olduğunu açıkça söylemek 
nedense bir çoklanmızın aklına gelmedi. DU inkalbı, dil inkılabı 

dedik durduk. Dili sadeleştirıne ve zenginleştirme hareketine "dil 
inkılabı" demek yanlıştır. Evet, harf inkılabı , şapka inkılabı , kıya

fet lnkılabı olabilir demek de güzel olmuştur. Lakin dil inkılabı asla 
bunlara benzemez. 
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Nevzat Taner (Öğretmen) - Sayın Cumhur Başkanımız, aziz 
arkadaşlarım, teknik bilim kelimelerimizin esaslı teknik sözlüğünUn 
tertip ve düzenlenmesini, orta ve yüksek öğretim fen bölümü ilmi 
eserlerinin hazırlanmasına esas olmak üzere bir de Teknik Kelimeler 
Derleme Komisyonunun kurulmasını teklif ediyorum. Bu suretle 
orta, lise ve yüksek öğretim öğrencilerinin müracaat kitaplarına bu 
suretle kararlaşmı~ kelimeleri ithal etmeliyiz. İnönü Ansiklopedi
sinin bu kelimelere taalllık eden ciltleri hazırlanıncıya kadar bu 
teknik derleme ile kelimelerin katiyet kesbetmesini temin etmeliyiz. 

Sait Sadi Danişmendgazioğlu (Fizikçi) - Değerli arkadaşla

rım; on dördüncü yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti dağıldıktan 

sonra, Anadolu'nun her bölgesinde kurulan başına buyruk Türk 
be~rlikl eri büyük bir tarihi şuur uyamklığı gösteı·erek Türk dilinin 
yeniden yüksek bir bilgi dili, konuşma ve yazı dili olarak erk sür
mesine uğraıı tılar. 

nJ<in Karamanoğlu Mehmet Beğ, yi.ice bir ulusbilinci uyanık.lığı 
göstererek büyük Tlirk ulu.<; una bir sesleni(J yaptı: "Bu gidişle, öz 
dilimizi yitiriyoruz: Türkçe ölüyor." diye seslendi ve çıkardığı bir 
buyrukla hükümet gururnlarında FarRça yazılmasını yasak etti ve 
yerine Türkçeyi koydu. Böylece Türk diUnin ilk kuruluş savaşı, ilk 
Türk dil devrimi o zaman başlamış oldu. • 

Bu sestenişe o zamanın aydınları candan uydular ve üzerlerine 
rlüşen görevleri kavrıyarak hemen bu ülkünün gerek}eşmesi uğrun

rla, Türkçenin kendi eğemenliğine kavuşması yolunda çalı.ştılar. O 
derece ileri atldı l ıı.r ki. miispet bitimierde kullanılan Arapça ve Farsça 
yabancı hilim sözleri bile kullanılmamaya başlandı. O kadar candan 
r,alışmalar yapıldı ki , dünya bilim tarihinıle hiç bir cağda, biç bir 
yerde görilimiyen eserler yazıldı. Manzum tıp, heyet ve riyaziye ki
tapları yazıldı. 

Değerli ulusdaşlarım ; maalesef bizde bilgin gC((inenlerin çoğu 
mey ve mahbup şiirlerinden başka ortaya serecek geçmişten kalma 
eser tanunamaktadırlar. Onlar gazel okurken biz şimdi geQmi~teki 
bilim hazinemize bira:ıı yaklaşalım ve kapıyı biraz aralıyarak man
zum yazılmış bir Astronomi iktabııu elimize alarak bir kaç sa.br 
okuyalı m: 1317 yılında. :van i bırndan 632 yıl önce Gülşehri adlı Türk
bilgininin yazdı$\ ve 4284 bcyit tutarında olan GülşebnaınP adlı ki
tabın bir sayfasını açalım: Gülşehri diyor ki: 

"Biz bu Gülşehname'de Rir:n eyledtik, 
Diikeli ilm sözlerini söyledik!!!". 
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Anladınız tabii . değerli ulıısdaşlarım! Bilgin eserinde ilim ıstı

lahını hep Türkçe olarak söylediğini beliı1:iyor. Bu eserde ay tutul
ması dup duru, ap arı bir Türkçe ile şöyle anlatılıyor: 

"Kendüzinden çiin değildir ay nuru , 
Aydın ı kamu giineştendir· varı : 

İkisi arasına yir gölgesi 
Düşicek , ey hilmiyenler bilgesi , 
Ay tutulur, nurunu vermez olur, 
Zire ol dem güne~i görmez olur". 

Yani, deniliyar ki, "ay kentliliğinden ışık vermez. Ancak güneış 
ışınlarını yansıtır. Ay ile güneş ara<>ına yer gelince, yerin gölgesi 
ay üzerine düşer, bu durumda ay, güneşten ışı]( almaz olur ve ay 
tutulur." 

Değerli ulusdaşlarım: şimdi burada, hem bütün Türkleri kl
vançlıındıracak hir ol ayı a~ıklıyaca/!ım ve hem de bütün bilim ale
minin karşısına bir gerçek cıkaracağım. Yukarıda okuduğum kıt'a 
hundan 632 yıl önce vazılrruştır. Ay tutuluşu olayı, Astronomi ilmi
nin bugün ulaştığı sonuçl ara dayanılarak yapılan izah tarzının tıp

kısı bir izah tarzı ile anlatılıyor. Yani, Tüı·kler, batılılardan asırlar

ca önce gök olaylarını ilmi bir şekilde izah edebiliyorlardı. Yerin , 
ayın, güneşin toparlak cisimler olduğunu , döniişlerini biliyorlardı . 

Yerin dönüşünii , daha yakın zamanlara gelinciye kadar batılı
lar henüz bilmiyorlardı . Yerin dönüşünü batıda ilkin "1473 ile 1543 
yılları arasında yaşamış olan" Nikolaus Kopernikus ileri sürmilıı ve 
bu düşünce ancak 17 nci yüzyılda Galile zamanında kabul edilmeğc 
başlanmıştır. Yerin dönüşü 1851 yılına kadar muhtemel olarak 
kabul edilmetkeydi. 1.851 yılında tanınmış Fransız fizik bilginlerin
den M. Fougault. Paris'te Pantheon'da yaptığı meşhur sarkaç de
nemesiyle yerin dönüşünü ispatlamıştır. 

Değerli üldküda<ılanm : batılılardan daha önce bilim sonuçlarına 
ulaşan Türk bilginlerinin eserleri , maalesef henUz bilim alemine ta
nıtılmamıştır. Çünkü, maalesef daha kendimize ait değerlerle uğra
şanlanmız azdır . Ne olur biraz yabancı düşkünlüğünden kendimizi 
kurtarsak da kendi hazinelerimizi inceleme yoluna koyulsak. 

Yukanda okduğum parc;a bize şunları da bildiriyor. Kitabı 

telif eden ilim sözlerini Türk dili ile karşılıyor. Bizim meşhur osman
lıcaalarımız daha pek yakın bir zamanda, 1937 yılında "Ay tutuluşu" 
sözünil Arapça "hüsuf" kelimesiyle karşılarlardı. Şu , biraz önce 
okuduğum parçada. ki 632 yıllıktır. "hUsuf" yerine "Ay tutulması" ; 
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"Kamer" yerine "Ay"; "Um um" veya "bilcümle" yerine "Kamu" 
"Şems" yerine "Güneş"; "Mehtap" yerine "Aydın"; "Arz" yerine 
' 'Yir"; "Zıl" yerine Türkçe "Gölge" kelimeleri kullanılmıştır. 

Bizim bugün h ortı nyan Osmanlıcac ıl arın kulakları çınlasın. 

Değerli ulusdaşl arım; şimdi s ize yine bu ilk Türk dil devrimi 
zamanında, Aydınoğlu Umur Beğ ça_i~ında yazılan bir eserden bir 
parça okuyayım : 

'Ağırlık ve yükseklik ulu gönül iRsileri " = sahipleri" arasında 
artukluktur " = efdaliyettir"; her kim nefsi soylu ve cevheri yük
sektir, kendüzünü aşağılıktan yüksekliğe eriştirir ; ve kimin usu dar 
ise yüksek kerteden aşağı iner, ululuk ve yükseklik kertesine erme
nin emeği çoktur, amma yükseklik kertesinden aşağıya inmek az 
nesne ile olur, şöyl e kim bir ağır taşı çok emek çekmedikçe yerden 
omuza çıkaramazlar amma az bir güç ile omuzdan yere indirirler; 
imdi, ululuk katına çıkınale yorucu iştir, ve her kim ululuk kazanmak
ta ulu gönüliii kişiyP uymazsa manızdur ; çün kim istenen nesne 
ulu olsa onu istiycne yardımc ı az bulunur ; ve bize yakışan oldur 
kim yüksek kerte İstiyelim ve bilinmezliğe ve aşağılığa razı olmıya
lım ." 

Bu parça o zamanki Türkçenin büyük ve yüksek değerli bir 
nesir örneğidir. 

Değerli ulusdaşlarım ; Anadolu'da Türk beylikleri bu dil dev
rimi devam ederken az Ronra doğuda da 'J'ürkçecilik hareketleri 
başladı. Mir Ali Şir Nevai', Türkçenin Farsça'dan yüksek ve geniş 
olduğunu göstermek üzere "Muhakemet-ül-Lfıgateyn"ni yazdı. 

Bundan sonra uzun zaman Türkçe işi unutuldu. Her okuyan 
Arap gibi okumıya, Fars gibi söylerneğe çalıştı. Osmanoğııllan bu 
i şe hi<; el sürmedil er; bunlar Türkü unuttukları gibi Türkçeyi de 
unuttular. 

Yalnız Osmanlı idaresinin son yıllannda dil hareketi de TUrk
çülükle beraber başladı. Türk dili üzerine çalışmalar yakın zaman
la rda başladı. 1929 yılında "Dil Encümeni" kuruidu ve 26 Eylfıi 1933 
tarihinde yani bundan 16 yıl önce açılan Birinci Dil Kurultayı ikinci 
Türk dil devriminin programını hazırladı ve Türkçenin kurtuluş 

savaşı yeniden başladı ve kiiltür ordusunun erlerine bu savaşın ida
resi verildi. 

Bu savaşın idaresinde kurmay mevkiinde bulunanlardan bazı
l arı yanlış pliınlar çizdiler ve savaş bu yüzden biraz durakladı ise de 
bu savaşa candan ltatılanlar onu her zaman ve her yerde yürütmek-
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ten geri kalmadılar. Büyük başarılara ulaşıldı. Fakat savaş henüz 
bitmiş değildir. Türkçenin kurtuluş savaşı devam ediyor. Yalnız 

yüriiyen kervanı durdurabileceklerini sanan şamatacılar , çatla k ses
lerini kesmemişlerdir. 

Fakat, onlar bilirler ki , büyük Türk tarih mahkemesi, Türklü
ğe zararlı bu lıara kuvveti ve onu temsil edenleri bir gün hesaba 
çekecektir. Büy ük 'I ürk ulusunun k ül tür ve manevi kalkınışı için 
yapılmakta olan savaşın başarıya ulaşmasını geciktirenler, bugün 
yanlış anlaşılmış bir hürriyet havasından faydalanarak bu hare
ketlere başvurmaktadırlaı·. Hürriyet , birtakım sahte sıfatlar altın

da mürailik, hakkabazlık ve şarlatanlık yapabilmek için mevcut 
olmamıştır. 

Bu türlü hürriyet. büyük Türk ulusunun her alanda bütün 
ulusların önüne geçmesi yolunda yapınağa başladığımız kutsal ha
rekete karşı yöneltilmiş bir kara kuvvetten başka bir şey değildir . 

Bi;ı: , hiiyiik Tür!{ ulusunun, on binlerrc yılın olu ~luı·duğu tarih şııu
runu temsil eden, aydınlatıcı , uyanık Türkoğulları ulusumuzun 
maddi ve manevi varlıklarını tehlikeye düşüren her türlü kara kuv
vet kaynağını kökünden kurtarabilecek kudretieric mücehhez oldu
ğumuzu buradan biitiin dünyaya ilan ediyoruz! Bu, bi!ine. 

Türk kültür savaşını yapmakta olan Türkoğullarının , öyle kuru 
gürültülere pabuç bırakacak kişilerden olmadığı da biline. 

Türk ilinin korunma sı yolunda uyanık bulunan Türkoğulları 
Türk manevi varlıklannın korunması uğnında ü;ı:erine düşen kutsal 
rrörevleri kavraın ış olara!' uyanık bulunuyorlar. 

Türklüğüo ilini, dil ini, manevi değerlerinj koruma yolunda can
dan çalışan Türkoğullarına, Türklüğün mutlu yarınianna yönelen 
bü.tün Türklere gönül dolusu sevgi benden .... 

Esen kalın , değerli , değerbilir ulasdaşlarım, 

Yüce Tanrı , Türkün ilini, dilini ve Türklüğüo yaşatıcılannı ko
rusun .. 

Gerçek Türk aydınları, Türk düşünürleri, müspet biliınlerle 

uğraşanlar·, fen ve teknikle ilgili ulusdaı:ılarımız "Dil divrimi" nin 
anlamını kavramışlar, bugüne değin yapılan, "Ulusa faydalı dil ça
lışmaları" nın sonuçlanndan büyük bir kıvanç duymuşlar ve duy
rnl\ktadlrl~r. 
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Değerli ulusdaşlarım ; şimdi hepinizi kıvançlandıracak bu, "Dil 
çalışmaları" nın sonuçlarını , tanıklarıyla ve bir bilim kesinliğiyle, 

sayılarla önünüze sereceğiın. 

Şurasını ilkin açıklıyayım, ki bu başarılar yalnız bir kaç kişinin, 
bir zümrenin, Kurum'un, sadece şunun veya bunun çalışmalariyle 
sağlanmarnış, yüzlerce Türkoğlunun en yüce bir duyguyla; büyük 
bir ulusseverlikle, bilimseçerl ikle, el ele, baş başa, gönül gönüle ve
rerek candan çalışmaları sonunda sağlanmıştır. 

Türkçecilik hareketi, ta 16 ncı yüzyılda başlamış, Tanzimatta 
daha bilinçli (şuurlu) bır ~afhaya girmiş, Genç Kalemler'in uğraş
m~iyle hızını büsbütün artırarak terkipli yazdili yerini , daha arı 

bir Türkçeye bırakmış ve bugünün konuşma ve dili birbirine daha 
çok yaklaşmıştır. 

Biz burada, yalnız bilinısözleri 'ni ıı Türkçeleştirilmesi davasın

dan söz açacağız. 

Ortada henüz, bir harf ve alfabe devrimi, bir dil devrimi, bir Dil 
Kurumu yokken, 1926 yılında uyanık Türk aydınları İstanbul Yilk
sek Mühendih Mektebinde bilimsözlerini Türkçeleştirme işi'ne baş

lamışlardı. 1932 yılında Türk Dili Araştırma Cemiyeti kurulduktan 
sonra bu iş hızlandırılmış, 1938 yılından başlıyarak bugüne değin 

başdöndürücü bir hızla yürütülen Türkçe karşılık bulma çalışma
ları , Türk Dil Kurumu çalışma kolları'nın büyük yardımiyle başarılı 
sonuçlara ulaşmıştır. 

1937 yılında bilim kitaplarında en çok kullanılan ana sözler'in 
çizelgeleri (listeleri) yapıld ığı zaman , 24 ayrı bilime ait 12424 bilim
~özü içerisinde yalııı 1084 ünün 'Türkçe olduğu saptanmıştı (tesbit 
edilmişti). Bugün bunların 11136 sı 'fürkçeleşmiş, yabancı sözle
rin sayısı 1288 e düşmüştür! Yani, bundan on yıl önce Türkçe 
bilimsözünün oranı (nisbeli) ~c 7 iken bugün bu oran 88 e yüksel
miştir! Yabancı söz oranı r; 93 den 12 ye düşmüştür. 

örnek olarak, iki bilime ait sözlerin Türkçeleşme oranı üzerine 

yapılan bir sa yılgıda ( istalistikte) ;ı u sa;ı, ılar elde edllmişt;r : 

En büyük Türkçeleştiı-me oranı, dirilbilim (biyoloji) sözlerin
de sağlanm ıştır: On yıl önce kullanılan 1090 dirilbilim sözü içerisinde 
yal nız 26 sı yani ~ r 2 si Türkçe iken bugün bunların 1022 s i yani '/( 
93 ü Türkçeleşmiştir. 
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En düşük Ti.irkçeleştirme oranı sağbilim (matematik) sözle
rinde görülmektedir. 1937 yılında kullanılan 605 sözün yalnız 

6 sı ki, oran 'Aı 1 demektir, Türl\çe iken bugün 425 söz Türkçe
leşmiştir! Türkçe söz oranı o/o 60 dır. 

Bu sayılgı bugüne değın yayınlanan bilimsozleri üzerinde birer 
birer durularak elde edilmiştir! 

Şimdi değerli ulusdaşlarımı ası l kıvanç! andiracak sa.lıgı (ha
beri) vereyim: 

Türk Dil Kurumu'nun Bilim Sözlerini Türkçeleştirıne Koluna 
bağlı çeşitli çalışma takımlarında görev alarak fen ve teknik bi
lim sözlerinin Türkçeleştirilmesi işiyle uğraşmış ve her biri kendi 
bilim dalında üstün bır yetki ve yeterlik kazanmış bulunan 300 den 
fazla ordinaryüs profesör, profesör, doçent, asistan, yüksek mühen
dis, tekniker ve dil uzmanları, 1938 yılı başından bugüne değin 

125390 bilimsözünü Türkçeleşt,rmiıılerdi. B u iş Alman Mühendis i 
Aufred Schlomann · ın ta!L!!lll!;l " iı;.ı , ~ i(•;-: ·:rccııi~ch· ~'/örtc·r

büchcr" adlı 17 cilt tutan eseri esas alınmak suretiyle başarıhwştır. 
Bundan başka yine yetkili bir kurul , "Vom l{h•l Zuın Flaggennopf" 
ad lı dünyaca tanınmış Denizcilik SözlüğünLin içiııe aldığı 25600 
sözü Türkçeleştirmiştir. 

Bunlardan başka tıp , ormancılık, tarım, güzel sanatlar, maliye, 
iktisat, hukuk ve başka bilimiere ilişik ve sayısı binieri aşan bilim
sözlerine, Türkçe karşılıldan, yctkıli bilim adamlanmı7., siir·eli (de
vamlı) ve candan çalışmalariyle koymuşlardır. Bu çalışmalar, şunun 
veya bunun isteğiyle, zorlamasiyle değil, doğrudan doğruya büyük 
ulus umuzun faydalanması ereğiyle (gayesiyle) yürütümüştür. Bir 
zamanlar dilimize Türkçe olmıyan bir miktaı· söz sokulmuştu. Bu 
işi yapanlar bugün yerlerini Türk bilim adamlarına bırakmak zo
runda kalmışlar ve işten çekilmişlerdir. 

Besim Atalay (Kütahya eski Milletvekili) - Sayın Cumhur
taşkammız ve değerli arkaciaşlaı·ımız! 

Dil devriminin şimdiye kadar karşısına çıkan adamlar, bize bel
li başlı iki şey söylüyorlar! 

Bir kısmı "dilimiz öyle bir hale geldi lü evlat babanın, baba oğul
larının dilinden anlamaz oldu'' diyorlar. 

tkinciler "tekamül tabii var. Bu, birden bire olmaz, yavaş yavaş 
tekamül eder" diyorlar. 
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Karamanoğulin zamanmda yazılan ve bugün bize kadar gelen 
tercümeleri okursanız görürsünüz ki ne kadar Türkçe yazılmıştır. 
Eskiden bu kadar öz Türkçe yazıldığı halde gittikçe bir Araplaşma 
ve Farslaşma hali var. İşte görüyorsunuz. 'fekiunlü burada cari 
olmamış ve ter.;ıine olmuştur. Bırakıııız tekamülü, zamanımız teka
mülü beklemek zamanı mıdır? Heı· veçhile koşmak zamanıdır. Ni
çin diğer hususlarda tekamülü beklemiyoruz da müdhale ediyoruz? 

Efendim, deniliyor ki Fransız ve ingiliz dilinde yüzlerce yaban
cı kelime var. Bunlar niçin bu kelimeleri atmıyorlar? Fakat niçin 
bu adamlar bize Fransız ve İngiliz dillerini örnek getiriyorlar da 
Fin, Alman, Rus dillerini getirmiyorlar? Evet, !ngilizce ve Fran
ı:;ızcada bir çok yabancı kelimeler var. 

Fakat, şurasından gaflet buyuruyorlar ki , o diller bir aile dili
dir. Şöyle farzedelim: Bir ana dili var. Onun bir şubesi Latin ise, ö
bür şubesi Cermen, öbür şubesi lslav, öbür şubesi Fars'tır. Bun
lar elbette birbirlerine yakın olurlar. Bunlar, birbirlerine yakın 
bir aileden diller olduklan için birbirlerinden kelime alabilirler. 
Ama bizde bu yok. Bu Azericedir; kullanamazsın. Ben bunları kul
lanalım demiyorum. Anadolu'da yaşıyan fakat ölmek üzere olan 
kelimeleri alıp yaşatalım diyorum. Suçumuz bu mudur? Onun için 
Fransız ve lngiliz dilleri Latin kelimelerini dillerinden atamazlar. 
Çünkü dillerinin esası bu temel üzerine kurulmuştur. 

Arkadaşlar, Mısır'dan getirttim. Araplar altı büyük cilt terim 
kitabı yapmışlardır. Hepsini kendi dillerinden yapıyorlar. Sayın 

dinleyicilerden arzu eden olursa gösterebilirim. Tayyare, otomobil 
vesaire bütün kelimelerin karşılıkları bu kiptalarda mündemiçtir. 
Iran'da bir cemiyet vardır. Bütün bu ilim ıstılahlannı hatta coğrafi 
tabirleri içine alıncıya kadar bütün adların hepsini Ayınname = Ni
zamııaıne, Abdan =- Mesane gibi binlerce leetime yapıyorlar. 

Arkadaşımızın fikrine hürmet ederim. Fakat kadın meselesini, 
harf meselesini tekamüle bıraktık mı? Atatürk bunları tekarnille 
bırakmadı. Atatürk, dilini Türk ili gibi kurtarmak için bu Kurumu 
kurmuştur arkadaşlar. 

Rüştü Şardağ (Öğretmen) - Efendim, terim davasının artık 
münakaşa edilecek tarafı kalmamıştır. Komisyonun raporu, insanı 
tatmin ediyor. Nihayet tevil için yapılan itirazlar şakadan öteye 
geçemiyor. Bazı sevimsiz ve kulağa uygun gelmiyen kelimeler var. 
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Fakat bunlara itiraz edenler de dilci değildir. İtirazlarını kendi 
zevklerine göre yapıyorlar. Zaten komisyonda buna ait bir madde 
hazırlanmıştır , bunlar· tashih edılmiştir. 'I'erim acil bir ihtiyaçtır·. 

İki, üçyüz bin kelimeye karşılık bulmak zarureti vardır. Mütema
diyen de geliyor. Mütemadiyen bunlara karşılık bulmak için müca
dele etmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; terimiere itiraz edenler, zannederim, kulağımızın 

allıımadığı sevimsiz bir kaç kelimeyi alarak efkarı umumiyeye arze
diyorlar. Asıl ıztırap, dilimizde mutlaka kullanılması mecburi olmı
yan mektep gibi, katip gibi, Allah gibi kelimelerdir. Bunları ileri 
sürmeden terimleri ileri sürüyorlar. Bunların ileri sürdükleri de beş 
on kelimeye inhisar etmektedir; benim şahsi görüşüm budur. 

Halkçılığı herkes kendine göı·e anlar. Mesela bazı yerlerde oto
büs kelimesine otobos diyen, enstitüye erustü diyen halkın telaffuz 
tarzına hürmet etmilidiı·. Çocuğunu Iwy eııstıtü ~üne öğrenci olarak 
veren baba, bu enstitü l;cl"mcsini ! ;ullnm;ı:ık mecburiyetindedir. 
Bunun için uğraşıyor ve nihayet enistü diyip çıkıyor. Biz hastalığı 
iyi teşhis edelim ki çaresini bulmak kolaylaşsın . Benim görüşüm 
budur. 

Sait Sadi Danişmendgazioğlu (Fizikçi) - Sayın dinleyiciler! 
Sanki bu işleri bir kaç kişinin gayreti doğuruvermiş. Sanki bu işle
ri bir kaç kişinin şöhret ihtirası uoguıuvenruı:ı. ::;anki bu iı:ıleı·, aman 
ben bunu yapmadan ölürsem gi bi büyük bir kaygı doğuruvermiş. 
Bunlara itiraz edenler de, maalesef, ilim etiketini taşıyanlardır. 

Bence ilmin en büyük şiarı, bunların ne gibi tarihi olaylar karşısın
da yapıldığını takdir etmektir. 

Halbuki bunlar aksine hareket ediyorlar. Tarihteki korkunç 
milli neticeleri unutuyorlar. Acaba bız bunları kendi arzumuz, kendi 
zevkimiz veya herhangi bir duygu ile mi yapıyoruz? Yoksa tarih, 
bunları ya prnağa bizi mecbur mu ediyor? Eğer ilme bakarsak tarih 
bizi bunları yapınağa mecbur ediyor. Şimdi bundan sonra bunun 
üzerinde yürürneğe mecbur olduğıımuzu kabul ederek yolumuzda 
yürüyeceğiz, kestirme yoldan yürüyeceğiz. Çareler aranacaktır, bu
lunacaktır. Medeniyet değiştirmek zaruridir. Şimdi yeni medeniye
te giriyoruz. Onun için yeni medeniyetin bütün icaplarını ayrı 

ayn mütalaa ederek değil, tamamen toptan almak istiyoruz (Gü
!Uşmeler) . Evet, evet, gülebilirsiniz. 

Yine bu müşahedelerirnin neticesi olarak 1928 senesinde bir 
harf devrimi oldu. Bunun dilimiz üzerindeki etkisini katiyen düşün-
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meden konuşuyorlar. Acaba bu yazı, eski Arap dili üzerinde ne gibi 
etkiler yarattı? ve çocuklar bunu öğrenmek vaziyetinde bulunduğu 
zaman ne oldu? Bu yeni harflerin kabulünden sonra, bu Arapça ke
limeleri öğrenme yönünden yüksek tahsil ve üniversite müessese
lerine Arap kelimeleri girerken acaba ne yapılacaktı? Bunlar dUşü
nülecek meselelerdir. 

Sonra üçüncü nokta, yazarlar, kelimeleri kullanacak, kabul edi
lirse dilimize mal edilecekmiş. Ben, yazarlarımızın bu düşüncesini 
kabul ederim. Ama kendilerinin dilimize yürekten bağlanmış olma
ları lazımdır. Fakat bunların pek azı ayrılır ise, bunların kaçı bu 
davada yürekten inanarak çalışır? (Hepsi sesleri). 

Halit Fahri Ozansoy (Öğretmen ve Yazar) - Sözünü geri al, 
hepsi çalışıyor. 

Sait Sadi Danişmendgazioğlu (Fizikçi) - Siz ne yaptınız san-
ki? 

Erliement Ekrem Talu {Öğretmen ve Yazar) -Bundan bir ön
ceki Kurultayda bir tehlike aşikar olmuştu. Görüyorum ki bu teh
like bir zeytinyağ damlası gibi yayıldı, büyüdü ve oldukça azametli 
bir manzara almıya başladı. Ben burada Terim Komisyonunun ra
poruna itiraz edecek değilim. Buna icabeden tenkidleri yapan arka
daşlarımız bulunduğu gibi aynen kabul ve müdafaa edenler de ol
du. Onun için rapora temas etmiyeceğim. 

Ancak temas etmek istediğim, bundan evvelki Kurultayda 
mevzubahis ettiğim tehlikedir. Bu tehlikeyi kendirnce araşb.rdım, 
bulmıya çalıştım. Hangi sebeplerden ileri geldiğini aradım. Bir 
nevi aşağılık, malumatfüruşluk - buna bilgi satmak mı diyeceğiz. 

bilmiyorum, ne dehek lazım gelir - böyle birtakım düşüncelerle kendi
mizi Arapçanın kucağından kurtaralım diye uğraşırken elimiz, ko
luğumz bağlı Frengin kucağına attık. 

Burada Türk Dili Kurultayında bile dün sabahtan beri dinledi
ğimiz hatiplerin bir kısnn ve hele burada münevver zümre adına 
konuşuyoruz süsünü verrnek istiyenler bir sürü Frenkçe kelimelerle 
Türkçeyi müdataaya kalkışWar. Tehlike bugün o hale gelmiştir ki, 
en ücra bir yerdeki küçük bir kasabanın Belediye Başkanı şöyle ilin 
veriyor: Belediyemiz personeli için yaptınlacak lojmanların ...... mon-
taj işleri ihale edilecektir. Güzelim "kurmak" tabiri varken "mon
taj" diyor. "Ev" dururken "mekan, kulübe, barınak" dururken 
"lojman" diyor. Kelime ü,''riuruluyor iddiasında bulunuyorlar. Eğer 

D. K. lt'. 12 
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tabir caiz ise bir şuur bünyemiz vardır. Bu kelimeleri beğenirse ka
bul eder, beğenmezse kabul etmez. Fakat bu, öyle değil. lfade içine 
iki kelime Frenkçe soktunuz mu ? bu, bunu ilınin burhanı, bir mari
fet telakki eden kimseler sayesinde çoğalıyor ve bu suretle güzel 
dil eski şeklini kaybediyor. Biz bundan kurtulmıya çalışıyoruz. Dili
miz bizim olsun diye uğraşıyoruz. Ama çoğumuz ehemmiyet vermi
yoruz. Çünkü Arapçayı bilmez ki Arapça söylesin, öz Türkçeyi bılme:.: 
ki öz Türkçe söylesin. Montaj gibi bir kaç kelime öğrenmiş, bunu 
kullanmak işine gelir. Çünkü bunu dediği zaman bu adam neler bili
yormuş desinler diye. 

Onun için çok rica ediyorum. Bu davayı yürütmek için mek
teplerde hocalar, dairelerde amirler ehemmiyet versinler, Türkçe 
yazdırmıya çalışsınlar (Al kişlar). Mesela ka tip yazar; "efendim 
bilmem neyin revizyonu lazım gelir"; görürse daire amiri bunu çiz
sin. Dildeki esareti atalım. Bile bile, istiye istiye bu güzel dilimizi 
kullanalım. Dilimizin kutsiyetini tanıyalım. Elbirliği ile müdafaa 
edelim. Bunun zapta geçmesini bilhassa rica ediyorum, sayın arka
daşlarım. 

Esat Mahmut Karakurt (Öğretmen, yazar, avukat) - Efen
dim; kaç günden beri bütün müzakereleri takip ettikten sonra, ha
kikaten mesut bir neticeye varmış bulunuyoruz. Biz buraya geli.r
ken bu kadar mesut bir netice ile karşılaşacağımlzı tahmin etmiyor
duk. Burada öğrendik ki her devrimi en güç kabul etmesi lazım 
gelen ii.limlerimiz bile, dil inkilabında devrim yapılmasını kabul et
mişlerdir. Bu netice bizi hakikaten büyük bir kivanç içinde bıraktı. 

Şu var ki dil devrimimizin en çok tenkid edilen tarafı, ilim 
sahasında yani terimiere karşı olmuştur. Konuşma lisarunda icat 
ettiğimiz, ürettiğimiz kelimelerin bir kısmı muvaffak olmamış ola
bilir. Fakat bilhassa terimler halk arasında, hem de ilim yapan ii.lim
lerimiz arasında büyük tenkidi mucip oluyordu. 

Görüyoruz ki, Terim Komisyonu, gayet iyi düşünerek tam bir 
ortalama buluşla raporunu bize getirdi. Bilhassa diyorlar ki: "Bizim 
bundan sonraki terimierde daha çok konuşmaya esas olacak kitap
lar yazmalıyız. Terimleri tespit etmeliyiz. Yazılacak bu kitapların 
içinde kötü kelimeler de bulunabilir. Fakat ilk hamlede yapılan bir 
şeyin her tarafının güzel olması lazım gelmez. Bunlar görlüdükçe 
ılüzeltilmesi mümkün olan şeylerdir. Bir çok eserler vardır ki ço
cuklar bu kitaplara devam ediyorlar. On onbeş yaşına kadar bu 
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kitapları okuyan çocuklar zamanla bu terimler üzerinde ünsiyet 
peyda ederler. 

Şimdi rica ediyorum: Terim Komisyonu bugünkü konuşma 
Türkçesiyle yapılacak olan veyahut daha esaslı olarak kökleri alıp 
muvafık buldukları eklerle daha munis, kulağa daha hoş gelecek 
kelimelerle meydana getirilecek bu terimlere, bugünden itibaren 
başlıyacaklarına göre, bundan önceki terimlerle yazılmış olan ki
taplar ne olacaktır? Acaba komisyon bunu düşünmüş müdür? Bun
dan sonra nasıl bir tedrisat takip edilecektir? Bunlar hemen tatbi
ka mı konacak? yoksa bir müddet daha, konuşmaya göre yapılacak 
terimler mi kullanılacaktır? Komisyondan bu hussularm izahını ri
ca ediyorum. 

Evvelce de arzettiğim gibi bugünkü durumdan gayet büyük bir 
zevk ve kıvanç duyuyoruz. Çünkü füimlerimizle, sanatkarlarıınızla, 
muharrirlerimizle aynı yolda yürümek saadetini görüyoruz ve du
yuyoruz (Alkışlar). 

Nrullah Ataç (Öğretmen ve Yazar) - Efendim, söyliyecekle
rimin büyük bir önemi olmadığını biliyorum. Fakat bunları söyle
meyi kendime borç bildiğim için söyliyeceğim. Bugüne değin dil 
devriminde tutulan yol, başından beri yanlıştır. Bundan sonra da 
yanlıştır. Bunun üzerinde durmıyacağım, ama başka bir şey söyli
yeceğim. IsWahlardan bahsedilirken benim sözlerimden bahsedildi. 
Bunun bit· tek yolu vardır; ikinci bir yol vardır, derlerse buna siz 
inansanız bile ben inanmam. 

Benim sözlerim, Türk milletinin bildiği köklerden gelir. Türkler 
bugün Arapçayı bilmediklerine göre Arapçadan terim alamazlar. 
Arapçayı bilmedikleri gibi, Latinceyi, Farsçayı ve Yunancayı dil 
bilmezler. Bittabi bilmediklerine göre de bu llsanlardan da terim 
alamazlar. Aldıkları takdirde yanlış düşüncelere sürükler. Şimdi 
billnıniyen bir kelimeyi düşünen bir adam doğru düşünemez. Bugüı1 
mademki Türkçe ve Yunanca bilmiyoruz ; demokrasi dendiği zaman 
ne demek istediğimizi bilemeyiz. "Demokrasi" yi bilmediği gibi 
ndemo" yı da bilmez, •kasin yi de bilmez. Yalnız bilmiyerek konuşma
siyle bu memleketi kötülüğe sürükler. Bunu burada söylemeyi bu 
memleket için borç bilirim. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu Ge
nel yazmanı) - Sabrınızı suüstimal etmemek için gayet kısa konu
şacağım. Maruzetım şu olacaktır : Bir az evvel üstad Sadri Maksu-
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di Arsal'ın yanında oturuyordum. Buradaki konuşmalarda bir ara
lık •uydurma» kelimesi ortaya atıldı. Sadri Maksudi, •uydurmak, 
yoktan var etmektir .. dedi. Kelime yapımı, ufak bir iş dahi olsa, bel
ki kabil ve kabil olduğu kadar da çok müşkildir. Onun için Türk Dil 
Kurumu uydurmaıda iştigal etseydi vaziyet başka bir şekil alırdı. 

Kurum şimdiye kadar yaptığı kelimelerin pek azını meydana çıkardı. 

Türk Dil Kurumu kelim e yapar ve kelime yapmak için de mad
de arar. Bu kelimelerin kaynakları vaktiyle söylenmiş olduğu için 
ben şimdı fazla tafdil etmi .{'!<:eğim. Bunları alır yapar. Yapma var
dır, uydurma yoktur. Terim nasıl yapılır ? tabedilmiş listeler var
dır. Biz bu listeleri fakültelere göndeririz. Fakülteler de her profe
sör kendi çalışma kolundaki ıstılahiarı ayrılmış olan haneye yazar. 
Onun yabancı dildeki karşılığını yazar ve kendisince bunun tarna
miyle karşılıyacağını tahmin ettiği kelimeyi de kor ve bize gönde
rir. Yedi yıldan beri ilk olarak böyle yapılmıştır. 

Sonra, üniversiteler kendi işlerini düzenlemek için bir düzen
leme komitesi teşkil ettiler. Buradaki mütelıassıs Profesörler bu iş

lerle ilgilendiler. Bilim kollarının profesörleriyle bu komisyonda 
tetkik ettirdiler. Söz birliğine vardıkları şeyleri bize gönderdiler. 

Biz bunu dil bakımından tetkik ettirdik. Bu şekilde karariaşmış 
olan Türkçeyi, Türkçe karşılıklarını başka yerlere de koymanın 

mümkün olup olmadığını tetkik ettik. Ondan sonra üniversite tem
silcilerinin gönderilmesini rica ettik. Geldiler tartıştık, dört beş 
dereceli bir süzgeçten geçirdik ve bu suretle meydana getirdik El
bette bunlar uydurma ve yapma değildir. 

Mesela iki müzik uzmanı, tanınmış arkadaşlarımızdan iki mü

zisyen, bir gün bize geldiler. Müzik terimlerini yapacağız dediler. 

Kendilerine derhal bir oda ayu·dık ve yanlarına iki mütehassıs ar

kadaş da verdik. Diksiyonerler ve lüzumlu eserleri emirlerine ama

de kıldık. Evvela terimierin Türkçelerini koydular ve onların kar

şıtarına da kendilerince uygun buldukları kelimeleri koydular ve 

bu iş bitti. Bundan sonra bizim uzmanlarla konuştular, bir karara 

vardılar. Bunu Genel Merkez Kuruluna arzettik ve son şeklini ver

dik. Bunları konservatuvara gönderdik Onlarla bir daha münakaşa 

yaptık. Şimdi Türk Dil Kurumunun kendisinin doğrudan doğruya 

yaptığı şey mesela edebiye~ terimleri takriben bin kelimedir. 
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Lengüistik (Dilbilim) terimleri tahiben iki bin kelimedir. Bi
zim yaptığımız şey, bunların esas karşılıklarını bulmaktır. Sözlük
lerini ise bir anket kanosu olarak bastırdık. Bizim yaptığımız, kamu 
oyuna dayanmaktır. Birbiriyle ilgili olan hatalarımızı düzenle
mektir. 

Hakilmten bilim lisanını kamu hesabına maletmiş oluyoruz. 
Bunla n arzetmekten maksadım , Türk Dil Kurumıınıın Dilbilim te
rimi olarak hazırladığı kelimelerin, ilim dili değildir diyenlere ce
vap vermek içindir. Bunu ancak dil a limi yapabilir diyenierin bir 
korkusu varsa o korkuyu bu oturumda bırakıp çıkmalarını dilemek 
için arzediyorum. 

Başkan - Şimdi Terirn Komisyonu sözcüsüne söz veriyorum. 

Profesör İsfendi yar Esa t Kadaster (Terim Komisyonu Sözcü
sü) - Arkadaşlar ; çalışma kolları için seçtiğimiz komisyonlardan 
Terim Komisyonunuz, ne kadar önemli bir işi üzerine aldığını bi
liyor. Bütün üyeler de bıınu bildikleri için komisyon çalışmalan 
daima çok kalabalık, ve bir çok arkadaşların huzuru ile olmuştur. 
Bu sebeple çok çeşitli fikirler ortaya konmuş ve en geniş ölçüde 
tartı şmalar yapılmıştır ve bu da önünüze kabil oduğu kadar iyi iş
lenmiş bir karar getirmeği mümkün kılmıştır. Bu sebepten dolayı
dır ki, daha önce konuşan arkadaşlara sordum. İtiraz ettikleri nok
talan, alınmış olan prensip karariyle cevaplandırmak imkanına ma
lik bulunuyordum. 

Bir arkadaşımız, terim yaparken Avrupa dillerine ne kadar 
yer verilecek diye sordular. Alınmış olan kararlardan birisi bıınu 
açıklamaktadır. Burada yabancı dillerdeki teknik kelimelerin aynen 
alınması kabul edildi. Belirli bir usule göre dilimize alacağımızı 
gösterip bıınun için bir ilmi heyet seçeceksiniz. Kuruldaki arkadaş
lar, kendilerinin bu istikamette nasıl çalışılması lazım geldiğini tes
pit edecekler ve ona uyacaklar, ona göre hareket edecekler, fakat 
belli bir prensip esası olacaktır. 

Bir arkadaşımız raporumuzda bazı Osmanlıca klimelerin bu
lıınduğunu ve bazı t erimler kullanıldığını söylediler. Terim Komis
yonu raporunu son kabul edilen terimiere bir örnek olarak 
yazma tasavvurunda değildi ve böyle bir iddiası da yoktur. Terim 
komisyonu esasen teferrüata dalmaktan kaçmıştır. Binlerce kelime 
arasında kalacak idi. Bunların da içinden çıkamıyacaktı. Biz burada 
yalnız şunu düşündük. Yazacağımız raporun, herkesin anhyabile
ceği kelimelerle olmasını temin etmek istedik. 
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Bizim davamıza katılmamış olanlar, buna da katılmamalıdır. 
Bir arkadaş husus) olarak sordu : Ecnebi kelimeler, acaba Latince, 
Fransızca kelimelerle yazılmakta devam edi)miyecekmi dediler. 
Buna cevap, kararlarımızda vardır. Terirolerde yapmakta olduğu

muz değişiklik (madde : 8) ihtisas sahiplerinin çalışmaları esas tu
tulmasııdr. Eğer bu işte doktorlar ve mütehassıslar bu terimierde 
Dil Kurumu ile beraber çalışıriarsa bu, kabildir. Reçetelerin de dok
torlar tarafından Türkçe terimlerle yazılması lazımgelir diye işaret 
ettiler. Fakat bunu dünya hekimlerinin çalışmalarını nazarı itibare 
alarak yakın gelecekte kabul etmek zordur. 

Bir de dekan kelimesinin Türkçe olup olmadığını sordular. 
Türk Dil Kurumu , görüldüğü gibi Türkçe terimler yapar, Türkçe 
olmıyan terimleri yapmadığı için buna cevap vermek çalışma pren
siplerinin dışında kalır. 

Bir arkadaşımız cenup şivesi esas olacaktır dediler. Buna itiraz 
etmiyorum. Uzağa gitmemize de itiraz etmiyorum. Yalnız geride 
kalan kelimeleri tarihi tekamüllerine göre almak istiyoruz. Bu da 
prensip kararlarımızia cevaplandırılmıştır. Diyorlar ki; alınacak 

sözlerin bugünkü Türk fonetiğine ve estetiğine uygun olması esas
tır. Sunilikten kaçınılmak da yine bu kabul edilen prensiplerle sağ
lanmış bulunuyor. 

Bir üye - Benim arzettiğim itirazlara cevap yok; yani tarihi 
kelimelere gittiğimiz zaman, oradan alınan terimler ne olacaktır ? 

Profesör İsfendiyar Esat Kadaster (Terim Komisyonu Sözcü
sü) - Öyleyse müsaadenizle, altıncı maddeyi okuyorum : 

·Türk dili, Türk milletinin kullandığı dildir. Terimler yapılır
ken eski tarihlerden beri yaşayıp gelen unsurlar zaman ve mekan 
itibariyle yakınlık ve uzaklık bakımından dikkate alınmalı ve bu 
günkü Türkiye Türkçesinin fonetik ve estetiğine uygun olmalıdır. • 

Bu maddede arkadaşımızın sualine cevap var zannediyorum 
(Evet sesleri); sonra beynelmilel meşhur kelimeler vardır, Symbo
lique gibi. Bunların yerine de başka kelimeler konabilir. Bunların 
yerinde durmaları için bir mecburiyet yoktur. Acele işlerde kullanı
lan kelimeler yerine yabancı kelimeler alınmıştır. Bunun şahitleri 

olduk. Türk Dil Kurumu yabancı kelimeleri, Türkçe kelimeler diye 
ortaya koymuş değildir. Bir arkadaşımız yabancı dillerde de yaban
ci kelimeler vardır diyor. Yabancı dillerde yabancı lcelimelerin bu-
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lunması , bunları atmak istemeleri bizim çalışma tarzımızın bir ör
neğini teşkil eder ve nihayet çalışmamızın doğruluğunu gösterir. 

Bir arkadaşımız da fonetik ve estetikten ne anlaşıldığını sordu. 
Biliyorsunuz ki bir memlekette konuşulan llsanlardan bunların içe
risinde hangisi yani hangi lehçe daha geniş olursa o lehçe o mem
leket lisanına hakimdir. Bugünkü vaziyette İstanbul şivesi hakim
dir. Yarın belki şu veya bu şive hakim olabilir. 

Bir arkadaşımız da bu terimlerden halkın ne suretle istifade 
edeceklerini sordular. him terimlerini, kendi günlük hayatımızcia 
kullanılınıyan kelimeleri halk kullanmak zorunda değildir. Ama 
halkın isteklerine uygun kendi ihtiyaçları için gerekli kelimeleri 
arar bulursak, bunlardan kendi bilim terimlerimiz için de pek ala 
faydalanabiliriz. lştikak için ayrıca bir lfıgat yapılması hususu ya
zılmıştı . Ekler ve kökler üzerinde Dil Kurumu çalışmaktadır ve ça
lışacaktır . 

Bazı alışılmış kelimelerin değiştirilmesini arkadaşlar istiyorlar. 
Esasen komisyonda en fazla bu konu üzerinde tartışmalar oldu. 
Türkçeleşmiş kelimeler, Türkçe olarak kalabilecektir. Bunlar ilk şe
killerini kaybetmişler ve halk taarfından benimsenmişlerdir. 

Dilimize giren bir takım Fransızca keilmeler için başka bir ku
rultay toplanmağa lüzum olacak mı? dediler. Burada öyle zannedi
yorum ki iki şekil birbirine karışıyor . Burada ecnebi terimleri me
selesi, bahis konusu olan bu iki nokta birbirine karışıyor. Birincisi 
ilimde, tatbikte esas olan Latince terimler vardır ki bunlar hemen 
hemen katileşmiştir. Bunlar unutulamaz. Bir de söz arasında kulla
nılan Fransızca , Almanca kelimeler vardır. 

Evvelil. Latince kelimelerin yerine kelime bulmak lazımdır. 

Bunlar bulunroadıkça bu kelimelerin atılması mümkün olmaz. Bu
lununcıya kadar bunlar, tamamen onlann yerine geçer. Yeniden 
sistem yapmıya imkan yoktur. Fakat yabancı dil yerine konuşma 
dilini , kitap dili yerine Türkçesini koymak, kullananiann vazifesi
dir. Yani kitabı yazanın vazifesidir. Ve kendisi de bulduğu yeni ke
limeyi Kuruma gönderirse Kurumun çalışmalarını kolaylaştırır. 

Raporda yazılan yazıların niçin yabancı dille yazıldığını Genel Yaz
man gayet güzel açıkladılar . 

Eski terimlerle basılan kitaplarımız değişecek olursa çocukla
rımızın hali ne olacaktır, buyurdular. Bunun nasıl yapılacağı rapo-
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run dokuzuncu maddesinde tasrih edilmiştir. Bu madde .. komisyo
numuzca kabul ve yukarıda tespit edilen ilkelere aykırı yapılmış 
terimler varsa onlar da jlkelere uyacak .. 

Bunu gözden· geçirecek olan Kurul , önce bu ilkelere aykırı te
rimleri tespit edecek, sonra bunları değiştirecek mi ? veya alışılan 

veya yerinde tutunan terimleri değiştirmek veya değiştirmernekten 

doğacak mahzurlar Kurulda tetkik edilecek, o zaman kaç kelime de
ğiştirileceği anlaşılacaktır. Komisyonunuz burada mühim değişik
lik olacağına kani değildir. Endişeyi mucip bir mikdan bulacağına 
biz inanmadık ve burada bir tehlike olmadığı kanaatindeyiz. 

Konuşan arkadaşlarımızın sayısı pek çoktur. Bunların bir kıs
mı böyle teklifler yaptı. Bir kısmı doğrudan doğruya komisyon ra
porunu kabul ettiler. Diğer bir kısmı da komisyon raporuna dokun
madan başka mevzulara temas ettiler. Bunların hepsi heyecanla ko
nuşan arkadaşlardır. Bütün arkadaşlara komisyon narnma teşekkür 
ederiz. 

Doktor Saim Ali Dilemre (Rize Milletvekili) - Efendim, duru
mun zapta geçmesi lazımdır. O da şudur: Esat Mahmut Karakurt 
arkadaşur.ız şimdiye kadar mekteplerde tatbik edilen terimiere do
kunmıyalun dediler. Bu zaten gönüllerde olan bir şeydir. Şimdiye 
kadar mekteplerde yapılan terimiere dokunmak doğru değildir. 

Mesela Muhammes'e beşken, murabba'a dörtken, müselles'e üçken, 
amut yerine dikey gibi. Bunlara çocuklar alışmıştır. Dokunmak doğ
ru bir şey olmaz. Fakat bundan sonrası için doğrudur. 

Dil Kurumuna yirmi yıl evvel bir Macar gelmişti . İsmi Mesaroş 
idi, yaşlı bir adamdı. Macarca li'ıgat yapılırken geçen bir hadiseyi 
anlattı. Bu, hakikaten alaka başhtır. Onların dilinde sikke, para kar
şılığı yokmuş. Bunu bir hısım dilden alalun demişler ve Fince'den 
almışlar ve •mita• demişler. Fakat lugat basılırken matbaada bazı 
harfleri düşmüş ve başka bir şekil almış. Sonra farkına varmışlar, 
dön geri etmişler. Bu yanlıştır. Bunun karşılığı bu değildir, şudur 
demişler ama para etmemiş. 

Onun için anlamıyorum, neden korkuyoruz. Hocalar bir az güç
lük çektiler. Ama talebe için hepsi birdir. Ona muadele dersek mu
adele der, denklem dersek denklem olarak öğrenir. Onun için bunlar
dan endişe etmek doğru değildir (Ya felsefe terimleri sesleri, gülüş
meler) . Müsaade buyurursanız, felsefe terimleri de düzelir. Mesela 
kalite'ye nitelik demekle hemen kıyamet kopmaz. Bu da uydurma ol
)'I)az ya. Ondan sonra bocalıır da kendi kendilerine konu~urlar, 
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Lugat kitaplarında Medeniyet kelimesi sivilizasyon karşılığıdır. 
Tabiiyyet'e uyrukluk, unsur ve eleman'a da öke olaralt karşılık koy
muşlardır. Bugün bulunan ve herkesçe antipatik gibi görünen bu 
şeyler zamanla, halk konuşa konuşa ünsiyet kesbeder. Bugün zo
runa giden yarın sempatik olur. Raporun tuttuğu hedef budur. ÜJ. 
küsü, hedefi yanlış mi ? mesele buradadır. 

Yakında kanser ke1imesi kabul edildiği zaman kanserleşme de
necek, kanserize denmiyecektir. Ama bir gün gelir de kanser yeri
ne başka bir tabir konulursa o da yavaş yavaş anlaşılacaktır. Fakat 
o yapılıştaki milyonlarca kelimeyi alır. Böyle yapılmıycak şeyleri 
yaptıktan sonra bobin gibi, uyrukluk gibi şeyler için acele etmemek 
lazımdır . Bazı meseleler vardır ki tek olarak yazmak Lazımdır. Fa
kat medeniyet bir müddet müteradifi ile beraber gider. Karakurt'un 
dediği gibi bir iki hoca bu arada bir az zahmet çekecektir. Fakat ye
ni bir terim kabul etmiyeceğiz, Türkçe ekiere devam edeceğiz. 

Hasan Reşit Tankut'un söylediği gibi şunlar bunlar prensibe do
kunmaz. Nasıl ki seksen seneden beri liselerimizde hepimiz müsel
les mutesaviyül-adla' ve saire olarak okuduk. Her halde bugünkü 
çocuklarımız bu üçken ve benzerlerini daha çabuk öğreniyorlar. 
ingilizce kadar aniaşılmak olur mu? Pek ala anlaşılır. Arkadaşlar, 
bu dil ne baba için yapılır , ne de büyük baba, büyük ana için (Gü
lüşmeler) . 

Başkan - Lugat. Filoloji ve Terim Komisyonunun hazırladığı 
rapor üzerinde yirmi beş arkadaşımız konuştu. Şimdi de Sadri Mak
sudi Arsa! arkadaşımız söz istiyor. (Kafi sesleri). Arkadaşımız ko
nuşma sırasında adı geçtiği için söz istiyor. Kendisine sırf buna 
münhasır kalmak üzere söz veriyorum. Ondan sonra raporu oyunu;ıa 
arzedeceğim. 

Sadri Maksudi Arsa! (İstanbul Hukuk Fakültesinde Profesör) -

Arkadaşlar; üç dakika söyliyeceğim. Bugün ilk ve orta mek
teplerde okuyan öğrenci adedi bir milyondur. On onbeş yıldan beri 
öğrenciler bu terimleri öğrenmektedir. Bugiin memleketteki vasati 
yaşı 80 olarak alsak yirmi yaşına kadar olan gençler bu terimleri 
öğrenmişlerdir. Bu ise, nüfusun dörtte biri demektir. Yani yirmi 
milyon nüfusumuzun beş milyonu bu dille konuşmaktadır. 

Biz bundan rücu edecek olursak bu beş milyon ço
cuğumuz bize isyan eder; bununla da kalmayız. Beynelmilel vazi-
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yette eviadı manevi halinde kalır. Yapılmış kelimeler kalacaktır. 

Ancak çok fena kelimeler çıkacaktır. Bunların da ilmi heyetçe tas
fiyesine gidilecektir. Bu, yalnız bugün değil, senelerce uğraşılacak , 

bugün yapılmış olan kelimeler baki kalacaktır. Ben bunu amme 
menfaatine uygun bulurum. 

Başkan - Arkadaşlar; böylece Terim Komisyonu raporu hak
kmdaki sözler bitmiştir . Esasen Yüksek Kurultay da görüşme lerin 

yeterliğine kanidir, ancak Terim Komisyonu raporu ile ilgili bazı 

dilekler vardır, ki bu dilekierin muhteviyatı da umumiyetle şudur : 
Kelimeler son şeklini almadan önce ilgililere gösterilmesi tavsiye 
edilmektedir. Bu itibarla raporu mevzuubahs dileklerle birlikte 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... etmiyenler ... kabul edil 
miştir. 

Arkadaşlar; Kurultayımız bu birleşimde, iki oturumda, Tüzük 
ile Bütçe, Lengüistik ve Etimoloji ve Gramer - Sentaks, Lfıgat -
Filoloji ve Terim Komisyonu raporlarını görüşmüştür. 

Zaten vakit de gecikmiştir. Yarın saat 10.30 da toplamlmak 
üzere birleşima soı:ı veriyorum. 

Kapanma saati: 19.30 
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ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİ~t 

23 Aralık 1949 Cuma 

Birinci Oturum 

Açılış Saati: 10,30 

Başkan : Askaş ban Enver Ziya Karai (Ankara Dil, Tarih, Coğ
rafya Fakültesi Profesörü). 

Yazman: Ncemeddin Sahir Sılan (Tunçeli Milletvekili} . 

1 - Geçen birleışime ait tutanak özeti 

Başkan - Oturum açılmıştır. Geçen birleşime ait tutanak öze
tini oku tu yorum: 

İKİNCİ BlRLEŞİM 

22 Aralık 1949 Perşembe 

Birinci Oturum 

Açılış Saati: 10,30 

Altıncı Kurultayın ikinci birleşimi 22 Aralık 1949 perşembe 
günü saat 10,30 da Başkan Hüseyin Cahit Yalçın (İstanbul Millet
vekili) tarafından açıldı ve çalışınalara devam edildi. 

Önce , geçen birleşime ait tutanak özeti okunarak kabul olundu. 
Sonra, Kurultay çalışmalarında başan dileklerine dair gönderilen 
yazılardan bilgi edinildi ve bunlara Başkanlık Divanınca teşekkür 
edilmesi uygun görüldü. 

Kurultay Başkanlığına sunulan ve çeşitli konulara ait olan 
önergeler hakkında Önergeler Komisyonunun muhtelif raporları 

okundu. Bu raporların ilgili komisyon raporları ile birlikte Genel 
Merkez Kuruluna verilmesi, incelenmesi uygun bulundu. 

Sonra, Tüzük Komisyonu raporu okundu ve Tüzük taslağının 
görüşülmesine geçildi. Birinci maddedeki "menfaatlerine" kelimesi 
"yararına" şeklinde düzeltilmek suretiyle kabul edildi. İkinci mad
deden on ikinciye kadar olan maddeler komisyonun hazırladığı şe
kilde olduğu gibi kabul olundu. 
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Saat 15,00 de toplanılmak üzere saat 13,00 de oturuma son 
verildi. 

'ürk Dil Kurumu Altıncı Kurultayı 

Başkan 

Hüseyin Cahit Yalçın 
(İstanbul Milletvekili) 

Yazman 
Necmeddin Sahir Sılan 
( Tunçeli Milletvekili) 

İkinci Oturum 

Açılış saati: 15,00 

İkinci birleşımin ikinci oturumu 23 Aralık 1940 Perşembe günü 
saat 15,00 de Asbaşkan Enver Ziya Karai (Ankara Dil, Tarih, Coğ
rafya Fakültesi Profesörü) başkanlığında toplandı ve Tüzük tas
lağının konuşulmasına devam etti. 

ünüçüncü madde, ilk fıkradaki "yazı ile bildirenler üyelikten 
üşdü~?.:rler" yerine "yazı ile bildirenierin üycliği gider" ve "bozan
lar" sözü yerine de "kıranlar" denilmek suretiyle, değiştiriterek ka
bul edildi. 

Ondördüncü maddeden otuz ikinciye kadar olan maddeler Ko
misyonun önerdiği şekilde olduğu gibi kabul olundu. 

Otuzüçüncü madde, b fıkrasındaki "imza koymak" sözü "imza
lamak" şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edildi. 

Otuz dördüncü maddeden kırk altıncıya kadar olan maddeler 
Komisyonun hazırladığı şekilde kabul olundu. 

Altıncı bölümlin başlığındaki "Kurumun dağılması" sözlerinin 
hukuki bir deyimle "Kurumun feshi" şeklinde düzeltilmesi uygun 
görüldü. 

Kırk yedinci maddeden kırk dokuzuncuya kadar olan maddeler
le geçici madde, Komisyonun önerdiği şekilde, kabul edildi. Böy
lece Türk Dil Kurumu Tüzüğü Kurultayca kesin şeklini aldı. 

Sonra. Türk Dil Kurumu beşinci Kurultayından bu yana olan 
hesap durumu hakkındaki incelemelere dair Bütçe Komisyonu ra
poru okundu ve rapor, ileri sürülen dileklerle, olduğu gibi , kabul 
olundu ve böylelikle Genel Merkez Kurulu aklandı. 

Lengüistik - Etimoloji ve Gramer - Sentaks Komisyon u raporu 
okundu ve ileri sürülen dileklerle, olduğu gibi, kabul edildi. 
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Lügat - Filoloji ve Terim Komisyonu raporu okundu. Bu ko
nuda uzun görüşmeler oldu ve rapor, ileri sürülen dileklerle, kabul 
olundu. 

Türk Dil Kurumu Altıncı Kurultayı 

As başkan 

Enver Ziya Kaı·al 
(Ankara Dil, Tarih, Coğrafya 

Fakültesi Profesörü) 

Yazman 

Necmeddin Sahir Sılan 
( Tunçeli Milletvekili) 

Başkan - Tutanak özeti hakkında söz istiyen var mı? 

Söz ve mütalaa olmadığına göre geçen birleşimin tutanak öze
tini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... etmiyenler... kabul edil
miştir . 

2 - Koruyucu Başkanı ziyaret teklüi 

Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Kurumumuz Koryucu Başkanını , Kurultay adına, Başkanlık 

Divanı , Komisyonlar Başkan ve Sözcülerinin ziyaret ederek Kurul
tayımızın sevgi, saygı ve bağlılıklarını sunmasını teklif ediyoruz. 

Prof. İlhami Civaoğlu 
Dr. İsfendiyat Esat Kadaster 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Peyami Safa 

Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Bedii Ziya Eğemen 

Başkan - Bu önergeyi ])abul edenler ... etmiyenler .. oy birliğiyle 
·abul edilmiştir (Alkışlar). 

Başkanlık Divanı bu karara göre hareket edecektir. 

3 - İmla Komisyonu raporu 

Başkan - Gündeme geçiyoruz, lmla Komisyonunun raporu 
gelmiştir. Raporu. Komisyon Sözcüsü Mithat Sadullah Sander (Öğ
retmen) okuyacaktır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Türk Dil Kurultayınca İmla Komisyonuna ayrılan üyele
rin 20-12-1949 Salı ve 21-12-1949 Çarşamba günleri öğleden evvel 
ve sonra yaptıklan toplanWarda Milli Eğitim Bakanlığınca bütün 
Türkçe ve edebiyat öğretmenleri arasında "Bugünkü lmlamızda Dü
zeltilmesini lüzumlu gördüğünüz noktalar nelerdir ?• konulu ankete 
gelmiş bulunan cevaplarla basında yayınlanmış yazılardan ve yapıl
mış olan tartışmalardan çıkartılmış çeşitli fikirlere göre imlamıza 
dair tespit edilen ihtilaf noktalarını belirtir rapor, gündemin başlıca 
ma.ddesi oldu . Bundan başka Komisyona katılanlarca ileriye sürülen 
önergeler üzerinde de uzun konuşmalarda bulunuldu. !{eza Ahmet 
Cevat Emre tarafından lmla Komisyonunda okunmak üzere verilen 
rapor da kendi huzurunda incelendi. 

Komisyonumuz, imla meselesini sadece bir notation phonetique 
işi telakki etmiyerek , şimdiye kadar olduğu gibi, bunun aynı zaman
da dilin bünyesi, teknik disiplini, grameri ve sentaksı ile ilgili oldu
ğunu daima göz önünde tutulacak ana prensip saymış ve kararla
rında bu esastan ayrılınarnağa çalışmıştır. 

ı - lik olarak inceltme, düzeltrne ve uzatma vazifesini gören 
ve Latin harflerinin kabulünden beri bazı imla güçlükleri vücuda 
getiren işaret üzerinde duruldu. K ve G harf!eriin kalın vakallerden 
evvel .ge• •ke" sesini çıkartabilrneleri için mevcut imla kuralının 
yetersizliği düşünüldü. Bu düzeltme işaretinin yalnız uzatrna ve dü
zeltme vazifesinde bırakılarak kalın vokallerden önce gelen k ve g 
harflerinin yanına - matb.aalarca zorluğa uğrarulmadan apostrof 
gibi dışandan eklenebilecek - bir işaret konulmasına dair çeşitli 

teklifler rasında Dil Kurumu Başuzmanlarından A. Dilaçar'ın ileriye 
sürdüğü şu işaret (') çoğunlukla kabul olundu: k'atip. rüzg'ar gibi. 

Bu suretle Kılavuzda •kaadir, kaatil • gibi iki a ile yazılan kelime
lerin düzeltme işaretli bir a ile yani kadir, katil şekillerinde yazıla
bilmesi sağlanmış oldu. Bu arada 1 harfinin de incelilimesi aynı ma
hiyette görüldüğünden bunun da o esasa göre yazılması kararlaş
tırıldı. 

2 - İsim sonlarındaki bazı p, ç, t harflerinin kendilerinden son
ra vokal aldığı zaman b, c, d olmasını lmla Kılavuzu bir esas olarak 
almıştır. Komisyonda bu değişikliğin , kelimenin yalın durumunda 
b, c, d harflerinin daima sert p, ç, t sesi vermesi tabiatından doğdu-
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ğu ve bunun bu gibi kelimelerde son harflerin vokal geldiği zaman 
aldıkları bu yumuşak şekillerden anlaşıldığı; bunların asıl sesleri 
eda eden harflerle yazılması imlamızın fonetik esasına mutabık ol
duğu kadar istisna sayılacak haddi aşan bir kelime yığınını iki şe

lcille öğrenme ve öğretme zorluğunu daha çok gidereceği ileriye 
süriildü. Buna karşı İmla Kılavuzunun şimdiye kadar riayet gören 
bu esasın ı terketmekten de birçok mahzurlar doğacağı söylendi. Ve 
"yazı çağına gelmeden önce çocuklar, kulaktan aldıklan gibi bu 
seslerin her iki şeklini benimsemiş olmakta ve bunlan kendi harfiy
le kolayca yazmaktadırlar . Yani bunu bir kural olaral< öğrenmeden 
dahi ı;ocuklar böyle yazıyorlar. Sonra fonetik imianın ruhu olan 
ve yirmi yıldan beri kökleşmi:ş bulunan böyle bir kuralın tamamiyle 
ortadan kaldırılması imiayı kolaylaştırmıyacak bilakis güçlükleri 
çoğaltacaktır" mütalaası müdafaa edildi. 

Neticede yalın durumunda "b, c, d" !erin sert sert okunduğu
nun bugünkü esası yerine bir kaide olarak tespiti ile Kılavuzcia ve 
Sözlükle göste ı· ilen isirnlerin yalın dururnlarında da b, c, d harfle
riyle yazılması teklifi lıu oturumdaki müzakere nisabiyle çoğunluk 
kazandı. Ancak teklif, oya lwnduğu zaman hazır bulunmayıp Ko
misyonun bundan sonraki oturumiarına gelerek bu kararı öğre
nen üyelerinden bazıları lamfından, karar veri ldi ği vakit azınlıkta 
kalanların sayısının kendilerinin de katıimaJarı suretiyle çoğunluk 
n.isabına varılacağı söyl~nerek bu maddenin yeniden müzakeresi 
teklifinde bulunuldu. Buna da her yerde riayet olunagelen müzakere 
usulleri, Komisyonun fevkinde Kurultay Genel Kurulu bulunması 

bakımından. müsait görülmedi ve usul. müsait olsa bile Genel Ku
rul müzakerelerinin açıldığı bir zamanda komisyona kalan müzakere 
zamanının yeteı·sizliği yüzünden buna imkan bulunamıyacaktı. Bi- . 
naenaleyh bu fikre muhalif olan üye adlarının rapora geçirilmesi 
ile kalınarak işin takdiri Genel Kurula bır·akıldı. 

Bundan sonra raporlarla önergelerdeki maddelerin müzakere
sine geçilerek sırasiyle aşağıdaki karar alındı: 

3 - Alfabemizde eksik ve kusurlu vokallere dair rapordaki 
maddeler okundu. Bu hususta yeni bir karar verilmesine lüzum gö
rülmedi. 

4 - Bileşik kelimelerin imiaları üzerinde duruldu. Uzun tartış
malardan sonra, lınia Kılavuzundaki esasiann yeterliği kararlaştı
rılmakla beraber bunların hepsinin Kılavuza ilavesinin uygun ola
cağı sonucuna varıldı. 

D. K. F. 13 
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5- Farsça ve Arapça terkipierin yazılışlarında da yine Kıla
vuzcia belirtilen şekiller uygun görüldü. 

6 - Rastgelmek, dostluk, dürüstlük, çiftlik, çiftçi lik, dotça 
gibi kelimelerdeki t !erin bütün hallerinde muhafaza edilmesi uygun 
görüldü. 

7 - Redd, hiss, zann gibi ikiz harfli kelimelerin yalın hallerin
de bu harflerin tek olarak kalmasına. takı aldıkları takdirde çift 
harfle gösterilmesine karar verildi. 

8 - Rakamların imlasında eskiden olduğu gibi her sayının ayrı 
bir kelime olarak yazılması uygun görüldü. 

9 - İnönü, Saracoğlu ve benzeri kelimelerde tamlama ma
nası kasdedilmeyip özel ad olarak ele alındık ianna göre bunların 
kaynaştırma n si almaksızın İnönü'ye, Saracoğlu'ya şekillerinde ya
zılması kararlaştırıldı. 

10 - Soru eki olan mi nin öteden ber i olduğu gibi yine ayrı 
yazılması. 

ll - Tıngırtı , ta.kırtı gibi kelimelerin Kılavuzcia gösterildiği şe

kilde kalması. 

12- Y den önce gelen e' lerin i, a'ların da ı'ya kalbolunması kai
desinin devamı. 

13 - Yazmağa, gezmeğe gibi asli mastarların -e halinin yumu
şak ğ ile, eskiden tahfifi mastar denilen isimlerio -e hallerinin de y 
ile yazılması. 

14 - Gök, süt gibi kelimelerin şek illerinin Kılavuzcia yazıldığı 

gibi kalması. 

15 - Eczahane, kahvehane. hastahane gibi sonlarına hane geti
rilerek yapılmış olan bütün bi leşik kelimelerde h harfinin daima 
yazılması. 

16 - Yabancı özel adların imialarında Kılavuzdaki esaslara ria
yet olunmakla beraber ilk ve ortaokul kitaplarında en doğru okunuıı 
şekilleriyle, bizim harflerimizle ve lise kitaplannda ise yabancı asıl

larının da parantez içinde gösterilmesi. 

17 - Jogi ekiyle biten bütün yabancı kelimelerin lmla Kılavu
zundaki şekillerinin değiştirilmesine lüzum bulunmadığı . 
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18 - Majeskül harflerin kullanılacağı yerlerin Kılavuzcia tespit 
edilmiş olmasına göre bu hususta başka bir karar alınmasına ihti
yaç göı·ülmemi~, ancak Kılavuzun 18 inci sahifesindeki büyük harf
ler bahsine ait iki say ılı notta (sıfat olarak kullanıldığı) kelimeleri
nin (sıfat ve zarf olarak kullanıldığı) şekline konulması kararlaş

tmlmıştır. 

19 - (Ankara Vilityeti, Sakar·ya Nehri) gibi tamlamalarda ikin
ci kelimenin büyük harfle yazılma..<;ına lüzum olmadığı. 

20 - Tarih gösteren ay adlarının Romen rakamtariyle yazılması 
esasının kabulü ve aralarına çizgi değil bir nokta konulması: 

21.XII.1949 gibi . 

21 - Birinci Mahmut, lkinci Murat gibi tarihi özel adların baş
larıııa Romen rakamları konulmak suretiyle bunların Il. Mahmut, 
III. Selim şeklinde yazılması ve katiyen Mahmut Il, Selim lli gibi 
yanlış olarak değil, II. Mahmut, III. Selim şekillerinde okunmasının 
behemehal sağlanması. 

22 - lmla Kılavuzunı:ın yardımcı fiiller listesine (olmak, buyur
mak . kılmak) kelimelerinin de ilavesi. 

23 - Eski metinlerde kullanılan bazı Osmanlıca kelimelerin de 
Eılavuzun yeni baskısına konulması. 

24 - Türkiyedeki bütün yer adlarının imialarını gösterir bir 
cetvel yapılarak Kılavuza eklenmesi veya bunun ayrıca yayınlan

ması. 

25 - lmla K1lavuziyle okul gramerlerinde ve bütün okul kitap
larında imla birliği vücuda getirilmesi ve imlamız kesinleştikten

sonra Devlet eliyle imla birliğinin sağlanması için tedbirler alınması. 

26 - Ünlem işaretinin ( acayip ve garip bulma) , (hafifseme), 
(alaya çekme) gibi mfınalara da geldiğinin belirtilmesi. 

27 - iınla kuralları arasındaki (mecburi değiller) kaydının çı

karılarak hükmün kesinleştidlmesi. 

28 - Gerek okullar, gerek halk için aynı tarzda ve okunaklı bir 
el yazısı şeklinin tespiti. 

29 - Nispet bildiren , yani bazı kelimeleri sıfat yapan bütün i !e
rin üzerine uıatma işaretinin konulması ve bu hususta istisnalardan 
tamamiyle vazgeçilmesi. 
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30 - Kılavuzun bundan sonraki baskılarının daha genişletilmesı 
ve kurallann daha açık bir dille ve kısa cümlelerle yazılması. 

31 - Noktalama işaretleri arasında nakil içinde nakil göster-

mek için bazı lisanlarda kullanılan şeklindeki tek tırnak işareti-

ne de yer verilmesi. 

32 - Bütün bu maddelerin mütalaasından anlaşılacağı üzere 
imla zorluğu diye düşünülen birçok hususatın, Kılavuzdaki imla 
kurallarını ve şekilleri tespit. edilmiş bulunan kelimeleri iyice ince
lemernekten doğduğu anlaşılmış bulunduğundan öğretmen arkadaşla
ra Kılavuzu dikkatle gözden geçirmelerinin tavsiyesi. 

İki gün gibi pek kısa bir zaman zarfında imlamızın bütün ihti
laflı meselelerini kısaca gözden geçirmekten ve en lüzumlu gördüğü 
esasları tespit etmekten başka bir şey yaparnıyan komisyonumuz, 
yukarıya hülasa olarak sıraladığı maddelerin ancak bir teklif mahi
yetinden ileriye gidemiyeceğini ve bu meselenin büyük Kurultay'ın 
tasvibinden sonra kesinleşmesinin tabii bulunduğunu saygılarla 

arzeder. 

Sözcü Yazman 

İmla Komisyonu 

Başkan 

Hakkı Tarık Us Mithat Sadullah Sander E. Belınan Şapolyo 

Üye Üye Üye 
Kadri Yörükoğlu Ali Ulvi Elöve A. Dilaçar 

Üye 
H. Nusret Zorlutuna 

Üye 
Sıtkı Can 

Üye 

Üye 
Şevket Teze! 

Falih Rıfkı Atay 

Raporda iki sayılı maddede p, ç, t harflerine ait olarak verilen 
karara muhalif kalan üyeler : 

Falih Rıfkı Atay, 
Mithat Sadullah Sander, 
Tahir Nejat Gencan, 
Enver Belınan Şapolyo, 

Mustafa Nihat Özön, 

Sıtkı Can, 
Kadri Yörükoğlu, 
Ahmet Cevat Emre, 
Şevket Teze!. 
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Başkan - Rapor hakkında söz istiyenlerin sayısı şimdi 28 i bul
muştur. Bir de usul hakında bir önerge vardır. Eğer, önerge, Yük
sek Heyetinizi tatmin etmezse. o zaman , usul hakkında söz İstiyecek 
olan arkadaşlara da söz vereceğim. Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Raporun madde medde görüşülmesini teklif ederim. 

Bedii Ziya Eğemen 
(Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde 

Öğretim görevlisi) 

Başkan - Şimdi usul hakkında, Hakkı Tarık Us da söz iste
miştir. 

Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili) - Usul hakkındaki 
maruzatım, okunan önergenin mealini ifade eder mahiyette olacak
tır. Bu maksat önergenin okunmasiyle hasıl oldu. Bu mevzu, ayrı 
ayrı mevzulara ait olduğundan, müzakerenin iyi netice verebilmesi 
için, takdir buyurursunuz ki, her maddenin ayrı ayrı konuşulmasın
da ve ayrı ayrı oya konulmasında fayda vardır. 

İkincisi, Komisyon adına rapora ilave etmek istiyorum ki, dün
kü müzakereler daha evvel yapılmış olsaydı, burada okunan rapor 
o vakit şöyle bir hükmü ihtiva edecekti ve bununla nihayet bula
caktı. Çünkü Komisyon üyeleri pek çoğunda müttefiktirler. 

Böyle meseleler, hele üç beş dakika gibi insanın kağıdına bak- . 
makla kaybedeceği bir müddette, görüşülmesine imkan bulunan 
mevzular diye telakki edilmemiştir. Derin ve geniş tetkiklere ihti
yaç gösterdiği meydandadır. Bunun için Komisyon düşünmüştür; 

şöyle bir ibare ile nihayet vermiştir. Bu meseleler görüşüldü. Mü
zakere usulleri, azınlığı veya çoğunluğu kaydolunarak, bütün bu 
meselelerin heyeti umumiyesinin, bir bilim kurulundan geçmesi 
lazımdır. 

Bu işin geniş geniş konuuşulması ve imla meselesinin böylece 
salim bir . yola konulması iktiza eder. Fakat elimizdeki Ana tüzük, 
Bilim Kurulu gibi bir kurula daha evvel vücut vermediği için Ana
tüzükte son yapılan tadil ve ilavelerden ııonrıı a.nc!l~ şi!'fldi ~\.! Bilim 
J(urulunun )çuru}Jnasını istiyorum, 
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Komisyon kararının neticesi belli olduğuna göre şunu da ilave 
etmek istiyorum : Komisyon bütün bu teklifierin heyeti umumiye
sini hiç bir istisnasız, doğrudan doğruya, sizin seçeceğiniz Bilim Ku
ruluna tevdi etsin ve orada bunlar umumiyet üzere incelensin , ay
dınlansın . 

Burada, usul hakkındaki müzakere, bittabi maddelere inhisar 
ettiği zaman alınacak neticeler daha faydalı olacaktır. Belki heyeti 
umumiyesi hakkındaki konuşulmıya lüzum kalmaz diye arzediyo
rum. Komisyon bu meseleler için yaptığı raporda heyeti umumiye
si üzerinde durmuş, fakat kesin olarak bilim heyetince .. Bu böyle 
olmalıdır" diye bir karara varmış değildir. Esasen Kurultay böyle 
bir karara varmış olsa da bunun şuradaki buradaki tatbikatı itiba
riyle mesuliyeti üzerine alacak olan elbetteki resmi makamlar ola
caktır. 

Gazetelerde, şurada burada, bu karar çıktıktan sonra bazı ya
zıları gözden geçirdim. Mesela, bir harfin ilave edilmesinin karar
laştırıldığını yazan gazeteler vardı. Halbuki Komisyon asla bir harf 
ilave etmiş değildir. Hatta bunu sureti mahsusada tasrih bile et
miştir. Alfabeye ayrıca bir harfin ilave külfetini ihtiyar etmemiş
tir. Kiltip yazlıyor, bugün a nın üzerine bir işaret koyuyoruz. İşte 
koyduğumuz bu işaretin kaderi sizin vereceğiniz veya Bilim Kuru
lunun vereceği karara bağlıdır. Fakat talik olu:ımakla beraber, ko
misyon mütalaa etmiştir ki, a üzerine konulacak olan işaret, mak
sadı temin etmiyor. Çünkü kiltip gibi kelimeleri yazmak mümkün 
olmuyor. 

Vaktinizin kaybolmaması için fazla maruzatta bulunmıyacağım. 
Yalnız şunu arzedeyim ki , bugün birçok öğretmenler okullarda anın, 
t nin yazılışında hasıl olan müşkülatı görüyorlar. Siz bunlara hakem 
olacaksınız. Onun için bu meselenin heyeti umumiyesi itibariyle Bi
lim Kuruluna tevdii lazımdır; orada tetkik ederler. 

Başkan - Önce usul hakında da bir karara varmak lazımdır; 
zira, usul hakkında söz alan arkadaşlar, hem usul hakkında, hem de 
rapor hakkında konuşuyorlar. Tabii bütün arkadaşlar, rapor hak
kında söz isternek ve söz söylemek hakkına maliktir. Ancak önce 
usul işini halletmeliyiz. Böylece ilk konuşmalar usul hakkında ola
bilir. Bundan sonra da, vaki teklif veçhile, raporun müzakeresine 
geçirilir: Ya heyeti umumiyesi hakkında mütalaa dermeyan etmek 
suretiyle veya maddelere geçilerek, her madde okundukça, mütalaa
lar sercjeçjilmek suretiyle meşele tıalledilir. Bu itil;ııırla , ~imQi, ~o-
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nuşacak arkadaşlarımızdan yalnız görüşme usulüne müteallik tek
Iifte bulunmalarmı rica ediyorum. 

İsfendiyar Esat Kadaster (Ankara Ziraat Fakültesinde Profe
sör) - Bence, tümünün gözönünde bulundurulmasına ve canlandırıp 
konuşulmasına imkan yoktur. Onun için madde madde konuşulması 
teklifine iştirak ederim ; aynı zamanda kara tahtaya yazılmasını da 
teklif ederim. Madde madde konuşulduğu takdirde daha kısa konuş
mak mümkün olacaktır. Ayrıca, her arkadaşın, beş dakikadan faz
la konuşmamasını da teklif ederim. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu Ge
ne l Yazmanı) - Kurum Genel Merkez Kurulu, Yüksek Heyetinize 
bir imla konusu sunmuştur. imla konusunu incelerken, ilgisi dolayı
siy le, bazı işareti ere de temas etmiştir . Bunlar doğrudan doğruya 
kanun mevzuudur; on un için bu kısmın rapordan çıkarılmasını tek
lif ediyorum. 

Nurullah Ataç (Öğretmen, Yazar) - Raporun madde madde 
konuşulmasının bir takım iyilikleri vardır. Fakat, her madde hak
kında, ayrı ayrı söz istiyecek arkadaşlar kürsüye beş on defa çıkmış 
olacaklardır. Bunun da nazar ı dikkate alınarak ona göre bir karar 
verilmesini rica ederim. Ben, birinci, ikinci maddeler için söz isti
yorum. 

Başkan - Şimdi verilen bir önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

İmla Komisyonu, imla konusunu incelerken, ilgisi dolayısiyle, 
Türk Alfabesi üzerinde de çalışmıştır. Alfabe, başlı başına ayrı vı: 

kanun konusu olduğundan işaret dahi olsa burada konuşulmaması
nı ve rapordan çıkarılmasını teklif ederim. 

Hasan Reşit Tankut 

Başkan - Komisyonumuzun çalışmaları sırasında bir harf me
selesi mevzubahis olmuştu. Halbuki bu hususta bir kanun vardır. 
Onun için, ancak mevzuatın müsait olduğu şekilde görüşebileceğimi
ze göre bu önerge ile ifade edildiği gibi alfabe ile ilgili olan harf işi 
dışında kalan meseleleri ve teklifleri, yalnız irnla meselesini konuş
mak, harf meselesini çıkarmak daha doğru olacaktır. Şu halde, önce, 
bu şekilde hareket etmek üzere önergeyi oyunuza arzediyorum, Kıı
J;ıı.ıl eden)eı: , .. etmiyenler ... kııbul edilmi~tir. 
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Şimdi, müzakere usulü hakkındaki teklifiere geçiyorum. Birin
ci teklif, umumiyetle konuşulmasına , ikinci teklif de madde madde 
konuşulmasına aittir; bir de Bilim Komisyonuna havale edilme şıkkı 
vardır. Bunun dışında bir teklifi olan arkadaşımız varsa kendisine 
söz vereceğim. 

Alaettin Atasoy (Öğretmen) - Maddelerin teker teker görüşül
mesi hususunda müşküliit olduğunu Nuru ll ah Ataç arkadaşımız be
lirtti. !•'akat, maddelerin teker teker görüşülmesine muhalif olmam , 
görüşü ten madde hakkında söz almaklığıma mani değildir . Bu iti
barta raporun , Bilim Komisyonuna havalesini teklif ediyorum. 

Sonra rapor burada konuşulurken tümü üzerinde konuşulur. 

Madde madde konuşulmasını arzu edenlere de, komisyon sözcüsü 
maddeleri izah eder, iş olur biter. 

Dr. Tahsin Bangı.ıoğlu (Bingöl Milletvekili , Milli Eğitim Baka
nı) - Sayın arkadaşlar; raporun bir maddesinde şöyle bir temenni 
vardır: İmla değişiklikleri hakkında a lınacak kararlar netice bakı
mından hükümet eliy le tatbik edil m e lidir. İmla birliğini devle t sağ
lamalıdır . Bu, usul olarak doğrudur. Bugün , esas öğretim devletin 
elindedir; okullarımızda imianın tatbikı Bakanlığa aittir. 

Sonra, resmi dil, devlet dili unifoım olarak mütalaa edildiğinden 
dil üzerinde yine devletçe imla birliği temin edilecektir. Hussui 
neşriyatta çeşitli imh1 olamaz, anarşiye gider; bizim memleketimiz 
bu yola gitmemelidiı. Arzumuz o dur ki, memleketçe, devletçe, mil
Jetçe tek bir imla kullanalım. İmla değişiklikleri gözlerimizi yorma
sın. Bunun için uso_ıl hakında görüşmek isterdim. 

Raporda otuz kadar ş ık teklif edilmketedir; yani otuz kadar de
ğişiklik, yerıilik teklif edilmektedir. Biz, bunları, devlet eli ile, 
Milli Eğitim teşkilatı kanaliyle bütün devlet yazılarında, benzeri 
yazılarda ttabik etmek için daha derinden incelemek mecburiyetin
deyiz. 

Bugün, ön planda, benim düşünrneğe mecbur olduğum bir me
sele, ilk okullardaki çocuklarımızdır. İlk okullarımızda bir milyon 
altı yüz on dört bin çocuğumuz okumaktadır. Bu çocuklar çok ko
lay öğretilir bir imiaya muhtaçtırlar. İmlamız, okuyup yazmayı ça
buk öğrenmek için işaretlerle yüklü ağır bir imla haline gelmeme
lidir; basit ve sade bir imla olmalıdır. Bu endişeyi muhafaza edece
ğim. Mesela bir misal üzerinde durayım : Arkadaşlarımız, yabancı 
kelill!elerden ı•hakiki• yi böyle yazmamızı leklif ediyoı;)ar, yani bu 
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kelimenin Arap telaffuzu ile çocuklarımıza öğretilmesini temin et
memizi istiyorlar. Halbuki bu türlü yabancı kelimeleri çocuklar 
imladan değil, şiveden öğren iyorlar. Bu, her dilde böyledir : İmla
daıı öğrenilir, şiveden öğrenilir, kulaktan öğrenilir. 

Onun için bütün bu kelimelerin telaffuzunda çocuklarımızda 

görülen bazı yanlışlıklar bizi ürkütmemelidir. Biz, dilimizi mahmul 
hale getirmek taraftarı değiliz. Kaldı ki, hakikaten, bu kelimelerin 
bazıları !isan arasında gerçek bir kelime haline geçmiş bulunmak
tadır. Bunun arasında bir takım kelimeler vardır ki bunlar da, ağız
da sa llanan çürük di ş ler mahiyetine gelmişlerdir. Yakın zamanda 
dü~eccklerdir ve böyle bir imliı meselesi kalmıyacaktır. 

Bu cihetten, yani bir milyoıı altı yüz on dört bin çocuğun hakkı 
cihetinden ve devletin resmi di linde meydana gelmesi mümkün 
olan müşküliit cihetinden Yüksek Heyetinize söylemek istiyorum 
ki, bu rapor ve bu türlü kararlar bir defa Bilim Heyetinizi ilzam 
etmesin. Bilim Heye ti bu iş üzerinde serbestçe çalışabilsin ; binneti
ce, bu karar lar, devleti de ilzam etmesin . 

Çünkü, lalim ve terbiye bakımından bizim de düşüncelerimiz 
ve hazırlıklarımız vardır. Bir Talim ve Terbiye Heyetimiz vardır 
ki pedagojik bakımdan bu işler üzerinde tekrar durmak mecburiye
tindedir. Bununla beraber her türlü teklifler ve dilekler üzerinde 
Yüksek Heyetinizin konuşması ve münakaşa etmesi faydalıdır ka
naatindeyim. Bu, gayet tabiidir. Konuşma hususunda hiç bir tah
dil lasavvur e tmiyorum. 

Ba~kan - Usul hakkında başka söz istiyen var mı? 

Nurullah Alaç (Öğretmen, Yazar) -' Madde madde konuşma 
kabul edilirse heyeli umumiye üzerinde konuşmağa hakkımız olmı
yacaktır. Bir de heyeti urouroiye üzerinde konuşmak istiyenler, ev
velce mi, yoksa sonra mı söyliyeceklerdir ? Bunun da açıklanması
nı istiyorum. 

Başkan - Madde madde konuşmak kabul edilirse heyeti umu
miyesini konuşmak hakkımız kalkacaktır. Onun için evvela tümü 
hakkında görüşmeyi arzu edenlerin oylarını açıklamalarını rica edi
yorum. 

Raporun madde madde görüşü lmesini kabul ·edeıller ... etmi
ycnler ... kabul edilmemiştir .. 

Şu halde, kül halinde görüşülmesini kabul edenler, ., etrni;Yen
)e r ... Jmbııl edilmemiştir. 
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Şimdi başka bir teklif daha vardır; raporun, madde madde ve 
kül halinde görüşülmesi kabul edilmediğine göre doğrudan doğruya 
Bilim Komisyonuna verilmesini kabul ede nler .. etmiyenler .. (gü
rültüler). 

Arkadaşlar; vaki iki te klifi us ul e uygun olarak oyunuza arzet
tim. Madde madde ve kül halinde koııu şulm as ı kabul edilmemi ş tir. 

Şu halde Bilim Komisyon una tevdi ini şimdi tekra r oyunuza sunaca
ğım. Raporun burada görüşülmede n Bilim Kurulun a verilmesini 
kabul edenler. . e tmiyenle r. .. raporun Bilim Kuruluna verilmesi 
büyük bir ı:: oğunlukla kabu l edilmiştir . 

Bir üye - Bilim Kuruluna verilmes i kabul edilince rapor doğ

rudan doğruya Kurul a gidecektir. Halbuki , burada, üyelerin fikir 
lerini belirtınesi ve konuşmaların tutan akla ra geçm esi faydalı ola
caktır. 

Başkan - Başkanlık Divanı , ş imdi konuşan ark adaşımıza usul 
hakkında söz vermemiş tir. Esasen hiç bir arkadaşın , böy le ke ndili
ğinden burada konuşmak hakk ı na m alik olm adığını ha tırl a tır ve 
Kurultayın bu arkadaş hakkında takd irini kull anacağını umarım . 

Esat Mahmut K arakurt (Öğretmen , Yazar , Avukat) - Mesele
nin aydınlanması için konuşacağım . Başkanlık Divanının bir usul
süzluk yaptığına kani değilim. Başkanlık Divanı , Yüksek Heyetiniz
ce verilen bir karara göre hareket etmiş ve ne ticeyi bildirmiştir. 

Başkanlığın bundan başka yapacağ ı bir şey yoktur. 

Başkan - Bundan sonra bizce görülecek b ir i ş kalmıyor . Yalnız, 

bu konu için sunuleıı öne rgeler in burada görüşülmes i veya olduğu 
gibi Bilim Kuruluna verilmesi mevzubahistir. Bu itibarl a 

Esat Mahmut Karakurt (Öğretmen, Yazar, Avukat) - Usul 
hakkında söz verir misiniz 

Başkan - Bu itibarla önce şunu açıklıyayım ki, İmlii Komis
yonunun çalışmaları münasebe ti yle Başkanlığa verilen önergelerin 
ya burada teker teker okunınası yahut raporla birlikte Bilim Kuru
luna gönderilmesi gereklidir. Yüksek Heyetiniz hangisini tercih 
ederse ona göre hareke t edeceği z. 

Esat Malunut Karakurt (Öğretmen , Yazar, Avukat) - Kurultay 

bu mesele üzerinde bir fikir sahibi olmadığı için usul hakkında tek

rıır 8Örüşmeme ınüsaadenizi is tiyorum, 



-203-

Başkan - Şu halde, önce ge len önergeleri bilgi edinmeniz için, 
müsaadenizle, okutuyorum : 

Savur, 18.12.1949 

Dil Kurultayı Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

Candan sevdiğim güzel Türkçemizin ı s lah ına ait son konuş

ma ve kararları yakından işitmek için sadık bir dinleyici sıiatiyle 

Yüksek Kurultayınızın toplantı salon unun bir kenarında bizzat bu
lunmak şerefi nden mahrum kalmamayı çok is terdim. Rahatsızlığını 
hasebiyle k ı ş ortasında, uzun ve külfetli seyahati ihtiyara maalesef 
muvaffak olamad ığımdan, zari f di limi ze nasılsa sokulmuş olan yan
lış ve uygun~uz kelimelerin , fikir ve kanaatıerime ay kırı bulunan
lardan hatırlıyabildiklerimi -mektupla olsun- muhtasaran arz et
meyi vatanİ ve milli bir borç telakki ettim . Yüksek Kurultayınızca 
görülecek hatalarımın , müstesna bir güzellik taşıyan dilimize olan 
sevgi ve saygılar ıma bağışl anmasını rica ederim : 

1 - Mallım o l duğu üzere, (Ci) eki mutlak olarak cins isimleri 
vasıf l andırır. Mesela Süt - Sütçü, Yağurt- Yoğurtçu , Demir- De
mirci , Tencke- Tenekeci, Kalay-Kalaycı olur. Bazan şaz olarak 
has isimlerle birieşebil ir : Türkçü, Kemalci, Turancı gibi. Bazen de 
mastar isimlere eklenir: Yazıcı. Devrimci, Savaşçı, Şakacı gibi. Fa
kat hiç bir zaman fiilierin emri hazıriyle birleşemez. Mesela: Oku, 
Yaz, Öğren, Öğret, Say, Sav gibi emir ifade eden kelimeler Okucu, 
Yazcı, Öğrenci, Öğretçi, Saycı, Savcı olamazlar. Böyle yapılırlarsa , 
dilın esas kaidelerine ve güzel şivesine tamamen aykırı olur. Bunlar, 
ancak hafiflerde (Men), Ağırlarda (Man) ekini alarak : Okuman, 
Yazman, Öğretmen, Öğrenmen, Sayman, Savman olabilirler. Bu iti
barla: 

A) (Öğrenci) kel imesi tamamen yanlış olur. Öğretmende ol
duğu gi bi buna da (Öğrenmen ) denilmesi icap eder. Ancak (Öğ
retmen) le (Öğrenmen) kelimeleri arasında imla ve telaffuz ben
zerlikleri olduğundan karışıklığa meyda n vermemek için (Müdür, 
Muharrir, Memur, Şef. Doktor, Avukat, Polis gibi) dilimizin öz ma
l ı sırasına geçmiş ve telaffuz ahengi de şiveınize tamamen uymuş 
ve benimsenmiş olan (talebe) kelimesinin kullanılması uygun ve 
zaruridir. 

B) (Okucu) denilemiyeceği gibi (Okuyucu) kelimesi de yanlış
tır . J3u kelime, kullanılmasında jwsdeçlilen ınanııdan ziyade hıınen-
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delik ve üfürükçülük sıfatiarını hatırlattığından, Arapçanın (ka
ri') kelimesinin karşılığ ı olarak, umumi kaideye ve şiveye uygun 
ve aynı zamanda, daha muhtasar ve daha a henkli olan (Okuman) 
kelimesinin kullanılmasını müreccah görüyorum. 

C) Yukarda arzettiğim gibi, (Savcı) kelimesi de, kavaide aykı
rı olmakla beraber, haddi zatında çok yüksek olan (iddia makamı) 
nın , daha ziyade küçük sanat erbabını vasıflandırmıya mahsus olan 
(Ci) ekinin ilavesiyle terkip edil mesi, onun da küçük sanatlar züm
resinden telakkisine ve ha lk nazarında mahabetinin küçülmesine 
vesile olmaktadır. 

Binaenaleyh (Müddei umumilik) karşılığının, mutlaka savmak 
mastarının unsurlarından teşkili ma tliip ise, (Saymanlık) da oldu
ğu gibi, bunun da (Savmanlık) ve müddei umuminin (Savman) ol
ması icabeder. Ancak (Savmak) mastarının müştakları, haklı ola
rak (MiJli Savunma Bakanlığına) ta hsis edilmiş olduğundan bu ta
birin de zihinlerde karışıklığı istilzam etmesi tabii olduğundan, bu
nu da önlemek için - acizane düşüneerne göre- aynı zamanda vazi
fesinin haiz ve şamil olduğu m ana nazarı dikkate alınarak (Millet 
vekili denildiği gibi) müddei umumiye de, (Amme vekili) veya 
Kamu vekili) unvanını vermek daha doğru olur. 

2- Yüksek adalet divanlarına (Mahkeme), mahkelerin verdik
leri kararlara (Hüküm) , ve tecz:iyelerine karar verdikleri eşhasa 

(Mahkum) denildiği kalde, malıkernelerin başkanlarına , şamil ve 
şanlı manaları ihtiva eden, (Hakim) unvanını bırakıp onun yerine 
(Dalgıç veznindeki) , (Yargıç) kelimesini kullanmanın sebep ve 
hikmetine akıl erdiremiyorum. İfadem mazur görülsün, yalnız ben 
değil, akıl erdirene de rastlıyamadım. Zira (Bay yargıç) diyeni 
hiç görmüyorum. Bila istisna herkes (Hakim) ve (Hakim bey) di
yor. 

Eğer ilk ve orta çağ Türkçesinde ve belki de halen orta Asya 
Türklerinin lehçesinde böyle imiş diye bunu yapıyorsak, o halde 
vali ve kaymakamlara da (İibay, İlçe bay) unvaniarını kullanma
mız lazımgelir ki bu da, her şeyde cari olan tekamül kanununun, 
dillere de şamil olduğunu inkar etmek demek olmaz mı ? Eski say
lav tabiri yerine (millet vekili) unvanını kabul etmemiz, bu kanu
nun icaplarına uymak zaruretiııden doğmamış mıdır? Ve binaen
aleyh, mutlak istiklallerine sahip olmalariyle iftihar ettiğimiz mah
kemelerimizin hür başkanlarının ı.ıny;:ınlarının daima (HiılsiJTl) kal
:ması daha doğru o4Jıaz mı ? 
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3 - inşaat mütehassıslarımıza (Mühendis) unvanını seve seve 
verdiğimiz halde, bu mühendislerin lahsil ettikleri ilmin adı (hen
dese) olduğu ve bu da dilimizin güzel kelimelerinden birini teşkil 

ettiği halde, bunu kaldırıp yerine tamamen yabancı ve teliıifuz ve 
şivemize aykırı olan (Geometri) kelimesini kullanmanın da asla 
doğru olmadığı kanaatindeyim. Yüksek tabakalarımızın ve köyle
rimizin ve her sınıf hakın bildiği ve bilaistisna kullandığı (Hesap) 
kelimesı yerine (Aritmetik) kelimesinin kullanılması da aynı dere
cede aykırıdır kanaatindeyim. 

Vaktin darlığından (Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay) tabirleri 
hakkında düşüncelerimi yazmıya imkan bulamadım. Yüksek Ku
rultayca bunların da gözden geçirileceğini umar, sonsuz saygılarımı 
sunar, azami başarılar dilerim. 

Savurda 
Ziraat Müfettişliğinden Emekli 

Kamil Vehbi Sayın 

Yüksek Başkanlığa 

Bir dil bilginimiz Türk dilinin imlası üzerine uzun ve esaslı 
araştırmalara dayanan bir ça lı şma yayınlamadan önce, imliimızda 
hiç bir değişiklik yapılmamasını sayın üyelerden dilerim. 

Suat Baydur 

Sayın Başkanlığa 

Tarih için: 

İmla Komisyonu, tarihi 23.XII (Romen rakamı ile) 1949 şeklin
de teklif ediyor. Tarihin Ankara, 23 Aralık 1949 şeklinde olması ge
rekir. Ticaret aleminde de tarih. daima ikinci şekilde yazılır. İkinci 
~eklin kabulünü rica ederim. Saygı ile .. 

Ankara, 23 Aralık 1949 
Abdi Tevfik Yegül 

Yüksek Başkanlığa 

1) Genizden gelen n üzerine ( '· ) işaretinin konulmasını: kitabı

nıı1 gibi. 
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2) Aksanların sessiz harf üzerine değil sesli harf üzerine konul
masını; 

3) Bizim gibi Latin harflerini kullanan Fransızların kabul etliği 
aksanları bizim de aynen gereken yerlerde kullanmamızı arz ve 
teklif ederim. 

Darende Halkevi Temsilcisi 
Ahmet Önder 

Sayın Başkanlığa 

İmla kurallarının tespiti için uzmanlardan mürekkep bir heye
tin kuru lmasını teklif ediyoruz. 

Esat Mahmut Karakurt Enver Belınan Şapolyo Hüsn ü Gürdeniz 

Esat Mahmut Karakurt (Öğretmen, Yazar, Avukat) - Bizim 
sunduğumuz önerge, imlü ijinin mL<lıakkak bir ilim h yeti tarafın

dan tetkik edilmesi lazım geleceği kanaatiyle verilmiştir. Zaten biz
den daha evvel, bu i şle uğraşanlar, Kurul, bunun böyle olması liı

zımgeldiği kanaatini gostermiş ve daha evvel bu hususta lıarekete 

geçmiş olduğu gibi , bunun Bilim Kurulunda te tkik edilmesin i mli
nasip gördüğünden bu suretle aynı noktada birleşmiş bulunduk. 

Ancak, hakikaten , bu dil meselesinin ve imla işinin muhakkak 
surette bilginler ve mütehassıslar tarafından tetkik ve tespiti la
zımdır. Fakat iki nokta vardır: Biz bunu doğrudan doğruya görüş
meden Bilim Kuruluna verelim mi? Yoksa burada oturup fikirl c
rimizi mi söyliyelim ? 

Hazır Kurultay toplanmış iken -madem ki dil işi için ge lmiş 

üyelerden mürekkep bir topluluktur, o halde bir nevi uzmandır di
yebiliriz; üyelerinin her birisi bu sahada ihtisas sahibidir- fırsat

tan istifade edip arkadaşların mütalaasını almak, fikirlerini öğren

mek hiç bir zaman faydadan hali değildir, çok faydalıdır. Onun için 
Kurultay üyelerinin bu meselenin umumu hakkında fikirlerini be
yan etmesi yapılacak işin selameti bakımından çok faydalı olacak
tır. Oyunuzu kullanırken bu hususa çok ehemmiyet vermenizi bil
hassa rica ederim. 

Kadri Yörükoğlu (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dai
resi Başkanı) - Kurultay. imla meselesini de tctkik etmek üzere 
toplanmış olduğundan, bize bu hususta ne kadar çok fikir verirse 
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son radan alınacak kararlar o kadar isabe tli olacaktır. Onun için 
imla meselesi etrafında konuşmak isliyen bütün arkadaşlarımıza 

noktai nazariarını serdelmek için zemin verilmiştir. 

Esasen Komisyon birtakım fikirleri tesbit etmiş bulunmakta
dır. Bu fikirler, burada ileri sürülmüş olan fikirl erden ayrı bir ma
hiyet taşımamaktadır. Ancak bu fikirler Komisyonun teklifinin 
rıynı olmas ı itibari y le, Komisyon belki biraz daha ihtisasla hareket 
etmiş, esas lı noktaları biraz daha çarpıştırmış bir vaziyette olma
lıdır. 

Bu sebeple madde madde tetkik edilmesi veya heyeti umumiye
si itibariyle tetkik edilmesi bir mesele teşkil etmiyecektir. Çünkü, 
heyeti umumiyesi itibariyle vaki olan tekiifte şöy l e bir vaziyet var
dı r . Arzu edenler maddeler içerisinde geçmiş olan muhalif noktai 
nazariarı tespit edebilirler, Bu maddeler de bazen o suretle tedvin 
edilmiş olur. Ancak m~sele, mümkün olduğu kadar kuvvetli bir 
an layış birliği ile Bilim Kuruluna gitmesi meselesidir. 

Başkan - Önerge sahiplerinden Ahmet Önder'e söz veriyorum. 

Ahmet Önder (Darende Halkevi Temsilcisi) - Önergemde, kı
saca, başlıca üç noktaya temas etmiştim. Burada bunların ne gibi 
şeyler olduklarını ve sebeplerini biraz genişçe izah edeceğim. Bun
lardan birincisi n harfi üzerine konulacak ( ' ) işareti idi. Bu, eski 
yazım ızdaki sağır kaf'ın belirtilmesi içindir. Anadolunun birçok 
yerlerinde bu böyle okunur. Böyle bir işaretle . .. (Usule ait söyle
yi niz, önergeler burada konuşulamaz sesleri) . 

Başkan - Komisyon raporu tetkik edilirken onunla ilgili öner
geler de heyeti umumiyede konuşulabilir. 

Hakkı Tarık Us (Giresun eski Milletvekili ) - Anealt bu, usule 
muhaliftir. Komisyon raporunun Bilim Kuruluna verilmesi karar
laştırılm ıştır. Böyle bir karardan sonra bu mesele üzerinde yeniden 
nasıl bir önerge verilebi li r ? Nasıl yeniden bir müzakere açılabilir ? 

Arzetmek istiyorum ki , burada bu husus hakkında daha evvelden 
bir karar veri lmiştir. İmla meselesi Komisyon raporiy le birlikte bi
lim kuruluna verilmiştir. Bu hususta verilen önergeler de burada 
okunmuş ve dinlenilmiştir. Eğer bunların Komisyon raporu ile ala
kaları varsa bunların da Bilim Kuruluna gitmesi kadar tabii bir şey 
olamaz. Arzu eden olursa oraya gider konuşur; mesele de bu şekilde 

bit.er. 
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Başkan - Arkdaaşlar; Komisyon raporunu, bildiğiniz gibi, mü
cerret olarak oyunuza sundum; Kurultayca da bu suretle kabul ed il
di. Verilen önergeler mevzubahis edilmedi . Eğer önerge leric birlik
te kül halinde oyun uza arzetmiş olsaydım arkadaşıının dediği doğ

ru olurdu. Kaldı ki , Hakkı Tarık Us arkadaşım ı z önergelerin okun
masına da itiraz e tmedi. 

Şimdi , vaziyelin aydın lanmas ı için, önerge sahipler ine söz ver
diğime göre bu usulü yarıda bırakmak doğru olamaz; takdir hakkı
mızı bu istikamette kullanmakta da bir m ahzur bulunamaz. Bu iti
barla, izin verirseniz, önerge sahipleri olan arkadaşların konu;;mas ı 

uygun olacaktır. Esasen bir kısım arkadaşlara şu , bir kıs ım arka
daşlara bu usulün tatbik edilmesinin Yüksek Heyeti nizce de tccviz 
edilmiyeceği zannındayun. 

Ahmet Önder (Darende Halkevi Temsilcisi ) - Genizden ge
len (n) sesinin belirtilmesindeki başlıca faydalar şunlardır : 

a) Şive farklarının göstermek hususunda yazariara ko laylık 

sağlar. Çünkü Anadolunun birçok yerlerinde, mesela (senin kitab ın) 

derken , (n) harfini genizden telaffuz ederler. 

b) Böyle bir işaret, kelimenin manasına intikali kolaylaştırır, 

(senin kitabın, senin kalemin, senin şapkan) diye, bir cü mle içinde 
müteaddit (senin) zamirini kullanmak zorunda kalın m az. 

Temas ettiğim ikinci nokta da, aksanın sessiz harfler üzerine 
değil , sesli harfler üzerine konulması lüzumu idi . Çünkü : 

1 - Sessiz harfler üzerine aksan konulacak olursa, matbaa ma
kinaları üzerinde bazı değişiklikler ve ilaveler yapılm ası gerekecek
tir. Bilhassa, m emleketimizde mevcut daktilo makinaları üzerinde 
de aynı ilave ve değişikliklerin yapılması zarureti doğacak tır. 

2 - imlamızda esasen m evcut olan (koma i şareti) ilc aksanla
rı tefrik etmek güç leşecektir . Alışmış olduğumuz koma işaretlerini 

kaldırmak yolunu tutacak olursak , hem bir ihtiyacı karş ılıyan va
sıtayı ortadan kaldırmış sayılacağız, hem de şimdiye kadar öğren
diğimiz bir usulü unutup, onun yerine bir başkasını öğrenmek ve 
öğretmek zorluğuyla karşılaşacağız. 

3 - Sessiz harfler üzerine aksan koymağı kabul edecek olur
sak, birleşik yazılan kelimeler, derli toplu görünüşünü kaybederek, 
dağınık bir manzara alacaktır. 



-209-

4 - Yüksek heyetinizce malumunuzdur ki, sessiz harfleri oku
tan sesli harflerdir. Bu yüzden, konulacak aksanların, sessiz harfler 
üzerine değil, sesli harfler üzerine konulması zaruridir. Aksi halde, 
bir kapıyı açmak için elimizdeki anahtarı kilide uyduracağımıza, 

kilidi elimizdeki aııahtara uydurmağa çalışmış oluruz. 
.. . ~ 
Uçüncü ve sonuncu teklifim de şu idi: Gerekli görülen yerler-

de, bizim gibi Latin harflerini kullanan, Fransızlarm kabul ettiği 

aksanları kullanmak.. 

Sebebine gelince : 

1) Bir dilin zenginliği, mevcut seslerin çeşitliliği ile ölçülebilir. 
Konuşma dilimizde, bu bakımdan hayli sesiere m:Uik bulunmak
tayız. Fakat bu seslerin farklarını yazıda işaretsizlik yüzünden gös
teremiyoruz. Mesela (el) kelimesi, telaffuz edilişine göre ayrı ayrı 
anlama gelmekt~dir. (El) şeklinde söylenirse, vücudumuzun bir 
parçası anlaşılır. Halbuki (el) şeklinde telaffuz edildiği zaman (ya
bancı) anlamına gelir. Fransızlar e e, e, e şeklinde bir sesin çeşit
li farklarını, aksanlarla yazıda göstermişlerdir. Hatta bunu da yeter 
görmiyerek oi, ou, o gibi mürekkep sesli harfler de meydana getir
mişlerdir. Bizim, bugün için, mürekkep sesli harfiere ihtiyacımız 

yoktur. Fakat konuşmamızdaki sesleri yazı dilimize geçirabilmek 
için bu çeşitli aksanları kabul etmemiz zaruridir. 

2) Yüksek heyetinizce malumunuzdur ki, şiir bir bakıma mü
zik demektir. Halbuki aksansızlık yüzünden, şairin koyduğu ahenk
le değil, kendi bildiğimiz seslerle, şiir okumaktayız. 

3) Biraz önce, (el) kelimesinin teliıffuza göre iki ayrı anlama 
geldiğini söylemiştim. Anadolumuzun birçok yerlerinde (il- mem; 
leket, vilayet) kelimesi de (el) şeklinde telaffuz edilmektedir. Ak
san kullanmazsak, bu mahalli şive farkını yazarlarımız nasıl belirt
sinler? Yazarlarımız halkın şivesini olduğu gibi bize duyurmasın
lar mı diyelim ? O halde, halkın sesini olduğu gibi duyurarnıyan 
edebiyat neye yarar? ... 

Maruzatım bundan ibarettir. 

Başkan - Şimdi, söz, önerge sahiplerinden Abdi Tevfik Ye
gül'ündür. 

Abdi Tevfik Yegül (Öğretmen) - İmla Komisyonunun teklif 
etmiş olduğu tarih maddesi hakkında konuşmak istiyorum. Tarihi 

D. K. F. 14 
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anlatabilmek için bugünün tarihini ele alalım : Yirmi üç, nokta, 
romen rakamiariyle on iki, nokta, 1949. Bu, hiç bir zaman doğru değil
dir. Çünkü, geçmiş bir zamana ait eline geçirdiği mektubun hangi 
aya ait olduğunu anlamak için Mart, Nisan, Mayıs diye saymak za
rureti hasıl olacaktır. 

Bütün ticaret evlerinde usul şöyledir: Evvela mektubun yazıl
mış olduğu şehrin adı yazılır; mesela : Ankara (Virgül) 23 aralık 

(a büyük harfle) 1949 yazılmaktadır. Ben bu cihetin Bilim Kuru
lunca göz önüne alınmasını rica ediyorum. 

Başkan - Önerge sahipleri konuşmuş bulunuyorlar. Bu öner
gelerin de İmla Komisyonu raporiyle birlikte Bilim Kuruluna sunul
ması için oylarınızı rica ediyorum. 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili, Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) - Arkadaşlar; bir noktanın tavzihi için söz aldım. Ku
rultayın öğleye, saat on üçe kadar, çalışmak için vakti olduğu gibi 
bu meyanda gündemde bir de seçim meselesi vardır. Bu itibarla, 
izin verirseniz, seçim işini öğleden sonraki oturuma bırakmak su
retiyle, bu mevzu üzerinde bir saat konuşulması için karar alınma
sı çok yerinde olacaktır (Muvafık sesleri). 

Başkan - Şu halde, bu hususta oyunuza müracaat edeceğim. 
Öğleye kadarki müddet içinde imHı konusu üzerinde konuşulmasını 
kabul edenler .. etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Şimdi, müsaade ederseniz, sıra ile söz vereceğim. Ancak, dün de 
tatbik edildiği üzere birçok arkadaşların görüşlerini öğrenebilmek 

için söz müddetinin üçer dakika olmasını oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenier ... etıniyenler ... kabul edilmiştir. O halde söz İstiyen
lerden Vehbi Cem Aşkun'a söz veriyorum. 

Vehbi Cem Aşkun (Öğretmen, Sıvas Halkevi Temsilcisi) -
Sayın arkadaşlar! Konuşacağım konunun birisini benden önce ko
nuşan arkadaş söyledi; Eldeki e harfine temas etti. Arzedeceğim 

ikinci mesele de şudur : Her ne kadar dilimizi sadeleştirmiş isek de 
eski metinlerden vazgeçemedik. Eski metinler için hiç değilse eski
den ruh'da bir h harfi vardı. Bunun için de Bilim Kurulu bir şey 
hazırlasın. Bu hususu rica ederim. 

Doktor Feridun Nafiz Uzluk (Ankara Tıp Fakültesi Profesörü) 
- Benim de rica edeceğim iki madde var. Birisi , tarihierin yazılışı 
hakkındadır. Bazıları , tarihierin yıl rakkamlarını eksik ve yanlış 
yazıyor, 1949 u 949 şeklinde yazıyor. Bu doğru değildir; bundan on 
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yedi yıl önce Almanyada bulunduğum zaman bizim kağıtlarımııda 
933 diya atılan bir tarihi gören Alman memuru •Acaba Türkiyede 
yeni bir tarih hesabı mı icadedildi? " demişti. 

Tarihierin yıl rakamını bu şekilde yazacak olursak bin yıl ön
ceki tarihi yazmış olacağız. Bunun için (1949) şeklinde yazılmasını 

gazetelerle ve diğer vasıtalarla Hükümetin tebliğ etmesini rica 
ederim. 

İkinci ricam, tarihierin ay rakamlarında (1) rakamını romen 
rakamları ile yazı makinesi~de yazarken hep makinenin I harfini 
kıllanıyoruz, yanlış oluyor. Onun için bunun yerine makinedeki kü
çük I yazılmasının temin olunmasıdır. 

Bu iki noktanın sayın Kurultay tarafından icabedenlere bildi
rilmesini rica ediyorum. 

Sıtkı Can (Öğretmen) - Sayın arkadaşlarım, komisyon rapo
runda bizi tereddüde düşüren birçok noktalar vardır. Fakat, za
man kısa olduğu için, bunlardan yalnız iki tanesi üzerinde duraca
ğım; bunlara komisyonda da muhalif kalmış tım. 

Komisyon, raporunda, kelime sonunda dört harfin her zaman 
yumuşak şekilde yazılmasını kabul etmiştir. Bu, bizim tedrisatımız
da birçok güçlükler doğuracaktır. Ben, şu kanaatteyim ki, çocukla
rımız ve halk buna alışmıştır. Kelime sonlarındaki p lerin ve ç !e
rin oldukları gibi kalmasına taraftarım . Bunlar harekelendikleri 
zaman yumuşak olurlar. Bunları şimdi .bir değişikliğe tabi tutmak 
tedrisatımızda ve yazarlarımııda bir karışıklığa meydan verecek
tir. Bunun için eski kaidenin bırakılınasına taraftarım. 

Yalnız komisyonun raporunda rastlamadım. Özel isirolerin so.
nunda, bu kaideyi kabul etmediğimizden mesela Ahmet'i t ile ya
zacağız . Bu, harekelendiği zaman Alımedi diye yazıyoruz; Abmeti 
diye okutuyoruz. Bu kaideye uyduğumuza göre sondaki t ne şekil 
alacaktır? Harekelendiği zaman sonu t mi olacak? Yoksa d mi ola
cak? Kaide bırakıldığı takdirde yazılış başka oluyor; çocuklarımız 
başka okuyor. Bunun göz önünde tutulmasını rica ediyorum. 

İkinci ricam da şudur : Bir değişme yapılacak ise, bu hem 
Sözlükle hem İmla Kılavuzunda yapılmalıdır. Bugünkü Sözlüğü
müıle İmla Kılavuzumuz birbirini tutmamaktadır. İleride yapıla
cak değişikliklerde her ikisindeki imianın birbirini tutmasını rica 
ediyorum. Çünkü Sözlüğe bakanlar Sözlüğe, Kılavuza bakanlar Kı
Javuza bağlı kalıyorlar. Bu ikisinin birleştirilmesini rica ediyorum. 



.. 
-212-

Süleyman Nuri Öz (Öğretmen) - İmla Kılavuzunda birtakım 
kelimeler çift şekilde yazılmış ve seçim isteğe bırakılmıştır. İster 
şu, ister bu şekilde yazınız denilmiştir. 

Bu, İmla Kılavuzunun ilk çıkarıldığı zamanda teklif mahiyetin
de doğru olabilirdi. Bugün İmla Kılavuzu yeniden ele alınmıştır. 
Onun için her kelimenin yazılışı tek şekilde olmalıdır; şöyle veya 
böyle olmasın, bir kesinlik olsun. 

Bir de komisyon raporunda hastah~ne, ec~ahane gibi kelimeler 
var. Ben h harfinin belirtilerek yazılmasının, halk dilimize aykırı 
olduğunu söyliyebilirim. · Buna lüzum yoktur. 

Cevdet Kudret Solok (Öğretmen) - Yabancı isimlerin kulla
nılması ve yazılması üzerinde konuşmak istiyorum. İmla Komisyo
nunun verdiği karara göre yabancı isimler Türkçe harflerle ve 
Türkçe okunuşlarına göre yazılacak. Benim kanaatime göre, bu, bir 
medeniyete giriş meselesidir. Medeniyete girerken onun bütün icap
larını da beraber almak lazımdır. Bu ismi yazarken Latin harfleri
ni kullanan memleketler, nasıl hareket ediyorlarsa biz de aynı şe
kilde hareket edeceğiz. Mesela, şapkayı kabul ettiğimiz zaman şap
ka ile selam vermek şeklini nasıl almış isek bunu da öylece alaca
ğız. Şapkayı aldıktan sonra selam verme şeklini nasıl öğrenmiş .isek 
bunu da öyle öğreneceğiz. 

Latin harfi kullanan başka memleketlerin, bu gibi özel adları 
yazmak için harflerini nasıl kullandıklarını, kitaplarından öğreni

riz. Beynelmilel isimlerden Şekspir'i kendi imiarnızla yazmıya kal
karsak hakiki ismi yazılamaz, yaplış yazılır. Cenap Şahabettin'in 
Şekspir hakkırıda bir kitabı vardır. Burada ismin kendi yazılış şek
li aynen kopye edilmemiştir. Şekspiyer diye yazılmıştır. Böyle olur
sa halimiz nice olacaktır ? .. 

Başka bir misal daha vereyim : Şimdiye kadar Mondros diyor
duk ve demekteyiz de. Halbuki bunun aslı Montros imiş, Mondros 
şekline girmiş, bize de bu son şekilde geçmiş; şu halde bunu türlü 
türlü yazmak mümkün olacaktır. Onun için asıl imialarını kabul 
etmek ve zamanla bunun okunuşunu yavaş yavaş öğrenmek pek ala 
mümkündür ve işin doğrusu da budur. 

Yine mesela İsmail Habip Sevük, •Kral İdipus• diye yazmış; 
Milli Eğitim Bakanlığı Klasikler neşriyatında ise •Kral Oidipus n 
diye yazılıdır. Bunun hangisi doğru ? .. 
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Hatta kendi adımızı bile bazen muhtelif şekillerde yazıyoruz : 
Nureddin mi , Nuriddin mi ? Bu hususta da bir karar veremedik. 

Şu halde asıl imiayı olduğu gibi kabul etmek mecburiyetinde-
yiz. 

Yeniden harfler kabul etmemize gelince, yeniden bir harf kabul 
e tmek demek, büyük bir masrafa katlanmak ve büyük bir kültür 
inkar etmek demektir. 1828 den 1928 e kadar geçen yüzyıl içinde 
ııc ·~redilen kitapların mecmuu, son yirmi yıl içinde neşredilmiş ki
tapların ancak onda veya yirmide biri kadardır. Şimdi imiayı de
ği ştirecek olursak bu kadar eserin vaziyeti ne olacak? Bunun için 
alfabenin aynen bırakılınasına taraftarım. 

Recai Cin (Öğretmen) - Kitabdan - kitab. gidden gid örnekle
rini alalım. İmla Komisyonunun kelime sonundaki p, c, d harfleri 
için kabul etmiş olduğu prensip, verdiğim misallerdeki neticeleri do
ğuracaktır. Onlar diyorlar ki, bu, yalnız isim olan kelimeler içindir. 
Prensip, isim, sıfat tanımaz, hepsini şümulüne alır. Bu şekilde ka
bul ederse kitap sözünü kitab şeklinde yazacağız, kitabdan şeklin
de okutaeağız yani kitaptan demiyeceğiz. 

Tabiatiyle fiillere geçtiğimiz zaman da gitmek füli harekelen
diği zaman, misalde gider olduğuna göre, şühudi mazi giddim, gid
din, giddi, giddik, giddiniz, giddiler haline girecektir. 

Şu halde eski imlamıza dayanarak, söylediğiıniz gibi yazmıya
cak, yazdığımız gibi okumıyacağız. Yaşasın Bilim (Bravo sesleri, 
alkışlar). . 

Esat Mahmut Karakurt (Öğretmen, Yazar, Avukat) - Ben de 
iki nokta üzerinde söyliyeceğim. 

Birisi, arkadaşımızın da izah ettiği üzere, bu b, c, d, k harfleri
ni olduğu gibi yazmaktır ki, bunu kabul etıniyorum. Esasen bu yap
tığıımz inkılapta en çok muvaffak olamadığımiZ bu t, c, b, harfle
ridir. Kelimenin sonundaki t harekelenince d olur dedik; fakat 
ağacı ~eyip ç ile, Ahmed deyip t ile yazıyoruz. Bir yandan da çocuk
larımıza •sesli bir harf geldiği zaman ç, c olacak• diye öğretiyoruz. 

Çocuk bizden •neden böyle oluyor?.. diye soruyor. Doğrudan 
doğruya kelimelerin sonunda b, c, d harfleri bulunsun dersek imla 
bakımından daha kolay olacak, hem de tatbikatta daha iyi muvaf
fak olacağız. Bunda bir mahzur var mı? Hiç bir mahzu~ görmiyorum. 

Recai Cin arkadaşımız diyor ki, kelimenin kökü git olursa d ile 
değildir; nasıl konuşursak öyle yazmamız lazımgelir. Hiç bir lisan-



-214-

da düşünmiye lüzum yoktur ki muhakkak yazıldığı gibi söy)ensin . 

Fransız veya ingiliz lisanlarını ele alalım. Her iki dilde de bir 
harfi anlatmak için üç dört tane harf yazarsınız. Kimi zaman bir 
harf ile beş türlü ses çıkarırsınız; yani bu diller yazıldığı gibi söy
lenmez. 

Has isimler üzerinde de durmak istiyorum. Has isimleri lisanın 
kendi imiasiyle yazmak hakikaten çok güçtür. Adlarımızı Fransız
ca, İngilizce. Çince Japonca yazmamıza imkan yoktur , lüzum da 
yoktur. 

İngilizler, Başkentlerine, kendi telaffuzlariyle, Londın derler; 
Fransızlar ise buna London derler. 

Amerikalılar Fransız Başşehrine Paris derler; Fransızlar ise 
Pari derler. Onun için lisan maruf olan has isimleri kendi bünyesin
de yuğuruyor ve ona kendi sesini veriyor. Biz de bu gibi isimleri 
kullanırken çocuklarımıza hele başlangıçta yabancı dildeki yaz ıl ış · 
şeklini öğretirsek işin içinden çıkamayız. Burada, İmla Komisyonu
nun teklifi gibi önce Türk harfleriyle okunuş şeklinin, eğer biliyor
sak sonra parantez içinde aslını.rı yazılış şeklinin konulması muvafık 
olacağı kanaatindeyim. 

İbrahim Kutluk (Öğretmen) - Galiba üstadımızın evinde kü
çük bir çocuk yok. Onun için c ile, ç ile alakası yok. Evinde çocuğu 
olan herkes bilir ki çocuk evvela ağacı, ağaca öğrenir. Mektepte ise 
yalnız ağacın ç ile yazıldığını öğrenir. Demek, çocuk, önce dili, şive
yi evde öğrenir. Eğer ona, ağacın c ile yazılacağı öğretilirse işte asıl 
o vakit zihni karışır. 

Onun için İmla Komisyonunun yapmış olduğu b, c, d harflerini 
çocuk telaffuz edemiyecek, dört yazacak, dörd okuyacak, böyle öğ
ren ec e k tir. 

Sonra bir de tek hecelerin tatbik işi vardır. Mesela uc, uca di
yeceğiz . Bakınız, ne kadar şivesizlik ve çirkinlik .. 

Zaten çocuk evvela ret, his, zan'ı öğrenir. Retti, hissi, zannı yaz
mak icabettiği zaman biz çocuğa iki t, iki s, iki n yazdırınağa kalk
tık mı, felakettir. 

Sonra, İmla Komisyonunun yaptığı, ilmi bir hatadır. Müsaade
nizle hata olarak teliıkki ediyorum. Üçüncü şahıs igelik. eklerine ge
lecek direktifferde, yalnız Şark şivesi müstesna, diğer şivelerin hep
sine yardımcı sesi daima n olur. Halbuki İmliı Komisyonu raporuna 
göre İnönü'yü, İnönü'ye diyeceğiz. Bu ise, Terim Komisyonunun 
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aldığı kararlara da muhaliftir. Çünkü, Cenup şivesi İnönü'ne, Sara
coğlu'na diyecektir. Amma birleşik kelimelerde, mesela Kadıköy 
gibi kelimelerde, Kadıköy'üne diyecek olsaydık Kadıköy'üne deme
mi z lazımdı. Demirkapı'ya deniliyor. Dikkat edilecek olursa burada 
İmla Komisyonu, İnönü yazısında İnönü'yü şu şekilde yazmıştır : 
Türkçede nisbi i yi, İnönü, turuncu kelimelerine uzatma koyacak 
mıy ı z? Yoksa turuncu diye mi yazacağız? Lütji de LCitfü mü olacak. 
Komisyon bunu esaslı şekilde düşünmemiştir. LCitfi kelimesini LCit
fi şek linde yazmak mecburiyetindeyiz. Hulkı'yi de Hulki diye ya
zacağız; Fındıki diye yazacağız. 

Bunun için , Sayın arkadaşlarım, bir de şu ufak noktaya temas 
edeceğim . Belki an lıyamamışımdır. Özür dilerim. romen rakamiy
le iki yazıldıktan sonra Mahmut yazılacak, ikiden sonra nokta mı 
konulacak? (Nokta sesleri). O vakit mesele halledilmiştir. 

Şimdi, sayın arkadaşlar, biliyorsununz ki, çocuk önce dili öğreni
yor . Ondan sonra grameri öğreniyor ve yazıyor. Halbuki romancı 
üstadımızın bahsetti ği gibi çocuk önce ağacı, ağaca öğreniyor. On
dan sonra ağaç'ı öğreniyor. Tek şeklini öğreniyor. Ağaç yazarken 
c ile yazacağım öğreniyor. 

Yine komisyon kararına göre, kolbaşı'na demiyeceğiz ; kolbaşı'

ya diyeceğiz. Görüyorsunuz ki bu da bizim şivemize uymıyacaktır. 

Şevket Elman (Kimyager) - Arkadaşlar; Türkçe kimya terim
leri hakkında konuşacağım. Kurultayımız, dilimizin gelişmesi, dü
zenlenmesi üzerinde önemli kararlar verirken madde bilgisini mey
dana getiren binlerce cismin en derin ve en ince noktalarını araştı
ran kimyanın dili için bazı düşünceleri sunuyorum. 

Teknik ve müspet bilimde, hemen iki yüz elli yıldır, bütün ye
niliklerimiz batıdan alınmıştır. Bugün için müspet bilirnde doğu
dan alacağımız bir şey yoktur. Zaten doğu da çoktanberi batıya 
dönmüştür. 

Batıda müspet sahada hemen hergün yeni yeni buluşlar ve iler
lemeler olmaktadır. Bu yenilikleri meydana getiren bilgi kaynak
larını daha esaslı ve yakından takip etmek lazundır . Bu medeniyet
leri doğuran çeşitli teknik ve bilim vasıtalanna kapımızı açmak zo
rundayız. Bunlarla birlikte birçok yabancı kelime ve terimler de 
kendiliğinden dilimize girmektedir. 

Laboratuvarımıza çeşitli ale tleri , kütüphanelerimize kitapları 

girdikçe her memlekette olduğu gibi bizim de dilimize yabancı ke-
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lime ve terimler girmektedir. Yapılacak şey, bunları bilginlerimiz 
eleyip inceledikten sonra uygun olanlarını bir sisteme bağlıyarak 
deyimierimize mal etmektir. Bugün için karşılığı bulunarnıyan keli
melere mutlaka öz Türkçe karşılık verelim diye zorlamağa lüzum 
yoktur. Tam bir mana ifade edemiyen, esassız ve uydurma kelime
ler tutunamazlar, boş yere zaman kaybolur. Telgraf, telefon, radyo, 
nay.lon gibi kelimelere hangi Türkçe karşılığı verelim. Atom diye
lim, molekül diyelim ne zaman bunlara uygun kelime ve terimler 
bulursak veya yeni icatlar ve keşifler yaparsak onlara takacağımız 
ilmi ve uygun kelimeleri ve terimleri başka memleketler de alınağa 
mecbur kalacaklardır. 

Bazı bilgiler vardır ki, bunların kelime ve terimleri milletler
arası bir anlama gelir. Onları değiştirecek olursak onlara ait bilim 
kollarında yanlışlıklar meydana gelmektedir. 

Kimya dili milletlerarası bir dil halindedir. Her müspet bilirnde 
olduğu gibi giroya dilinde de ilk önce üzerinde durulacak nokta doğ
ruluk ve açıklıktır; eski deyimle sarahattır, yani her kelime ve te
rim bir fikire ve bir mefhuma karşılık olmalıdır. 

Türkçe bir sözlükte yazıldığı gibi tagayyür, tahavvül ve tebed
dül kelimelerine karşılık olarak değişme denmesinin doğru olamı
yacağıını zannediyorum. Çünkü bu kelimeler bazı okul kitapların
da da biribirine karıştırılmıştır. Yine inhilal ve izabe kelimeleri de 
erime ve ergime halinde birbiriyle karıştırılmaktadır. 

Yeniden Türkçeye alınacak kelimeleri iyi ve esaslı surette in
celiyerek bir sisteme bağlamak lazımdır. Eğer Türkçesi yok ise bu
lununcıya kadar milletlerarası kaideye göre Latince ve Yunanca 
kökünden alıp bu kökün önüne ve arkasına, dilimize ve foneti
ğimize göre ekler katarak kullanmanın doğru olacağını umuyorum. 

Yunancadaki Anod kelimesi Anot şeklinde mi yazılmalıdu ? Bi
rinci şekilde hem manaya ve hem de fonetiğe uygundur. İkinci şe
kilde, yani sonu t ile yazılması karışıklık doğurur. Yapılacak şey 
Teknik Terimler Sözlüğünde imla kaidesi için, kelime köklerinin 
muhafazası ile yazılması kan-aatirnce uygun olur. Çünkü, teknik te
rimlerde kökler, belirli, sayılı ve açık anlamları karşılarlar. Kimya
da adına Halogen denilen gurubu alalım. Halogen doğuran anlamı
na gelir. Bunu Fransızca telaffuz edildiği gibi yazarsak Alojen olur. 
Bu da bizi şaşırtır. Çünkü bu kelimenin Yunancadaki anlamı •re
çine do~ran • dır. Bu gibi birçok misaller d~a verilebilir. 
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Teknik kelimelerin mmetlerarası kök şekillerini bozacak olur
sak kavram ve anlam bakımından doğru bir şey olmıyacağı gibi fo
netik bakımından da büyük yanıimalara meydan verilmiş olur. "Doğ
ru ve düzgün bir fonetik kendi ana dilinde söylenildiği gibi olması 
gerekir. Bunun için Türk Dil Kurumunca hazırlanmakta olan tek
nik sözlüğün alfabesine x, q ve w gibi harfleri koymak lazımdır. Çün
kü bu harfler, alfabemizde yoktur. Halbuki bunlar bütün Türkçe 
fen kitaplarmda kullanılmaktadır. 

Özet olarak diyebiliriz ki, öz Türkçe karşılığını bulamadı
ğımız terimierin karşılığını Greko-Latin köklerinin imla asılla

rını bozmadan, dilimize uygun gelecek ekieri katarak ortaya çı

karmaktır. 

Muhittin İnözü (Öğret~en, Avukat) - Bugünkü İmla Kılavu
zumuzdaki esaslar çok iyidir. Fakat bu esasları açık olarak anlata
cak bir kitap yazılmadığı içindir ki, hatta İmla Komisyonunda ça
lışan arkadaşlarımızın bir kısmı da bu sona gelen i nin üzerine ko
nulacak uzatma işaretinin nerede kullanılacağının farkında olmadık
ları içinidir ki, değiştirme lüzumunu hissetmişlerdir. Evet, şu açık 
bir hakikattir ki yanlış yazılıyor . Ne için iktisal':li'nin üzerine konul
muyor da askeri'nin üzerine konuluyor? Bu, İmla Kılavuzundan 
anlaşılmıyor. 

Sonra uzunu ve kısası olup da karışması ihtimali bulunan keli
meler üzerine bu işaretler kpnulmaktadır. 

Harfi vurduktan sonra geriye alıp işareti vurmak lüzumsuz bir 
külfettir. Bu itibarla düzeltme işareti bazı yerlerde inceltme, bazı 
yerlerde uzatma, bazı yerlerde de hem inceitme hem uzatma vazi
fesini bir arada gördüğü içindir ki, iki gün evvel Ulus Gazetesinde 
görmüş olduğum k harfinin önüne konulacak işarete hiç bir lüzum 
yoktur. Bunun için işi basitlikten bilakis mürekkepliğe çıkarmış 

oluyoruz. 
İkincisi, iki a ile yazılan Kelimeler pek çoktur : •Kaazım, kaatil, 

kaadir• gibi yazılı olup da yanlış okuma ihtimali olan kelimelerdir. 
Böyle iki a ile yazılan ve dilimizde sayısı ancak 15-20 kadar olan 
kelime için ayrı bir işaret koymağa hiç lüzum yoktur. 

Üçüncü noktaya gelince, kelime sonundaki ç, t, p harflerinin 
her zaman b, c, d yazılması da do~u değildir. Eski Arap harflerin
den kalma bir alışkanlık, bugünkü çocuğa mektebe dedirtmez. 
Çocuklar b ile yazıldığı zaman sormuyor da p ile yazıldığı zaman 
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nıçın böyle p ile yazılıyor diye soruyorlar. Keza kalb kelimesi de 
böyledir. Çocuklar bu p, t, ç ve d harfleri üzerinde daima tereddüt 
ediyorlar. Sonra d ile yazılanlara geliyorum. Mesela ad, d ilc yazı
lırsa isim manasına gelir; t ile yazılırsa at olur. 

Yabancı isimlere geljnce; ' halk gazeteyi okurken bunları doğru 
okuyamıyor; mesela Çörçil'i okurken çö, çö, çö diye heceliye hece .. 
liye Çörçil diye okuyor. Yine buna benzer, bir frigidaire vardır ki 
bunu da firigi-dai-re diye okuyor. 

İyi amma hiç bir zaman halkın anlıyamıyacağı şekilde Fransız
ca, İngilizce, İtalyanca veya herhangi bir milletin dilince imla öğ
retmeğe hakkımız yoktur ve bu, doğru bir hareket değildir . 

İmlamızda şimdi arzedeceğim bir riıesele de, daha halledi Imiş 
değildir. Ben doktoruro ve benim doktoı·um gibi ibarelerin durumu
dur. Burada benim'deki im'in ayrı yazılması bence daha doğrudur. 

Bir nokta daha var : Ahmet dediğimiz zaman özel-isimlerde üze
rine kesme işareti koyuyoruz. Fakat İmla Kılavuzu muhakkak su
rette konulur diye bir kayıt koymamıştır, konulabilir diyor. Bunun 
için Ahmet'in sonun'daki t harfini değiştirrneğe hakkımız yoktur. 

Enver Belınan Şapolyo (Öğretmen) - Sayın Arkadaşlar; dil 
devrimi olduğu günden beri hepimizin karşılaştığı bir dert vardır. 
Bu da çocuklarımız bizim gibi konuşamıyor. Bir yazı okudukları 
zaman birtakım kelimeleri yanlış okuyorlar: Arap kelimelerini kul
lanmıyalım, amma bugün dilimizde yaşıyor. Şimdi dilimizde çeşitli 
konuşma şekilleri türüyor. Mesela tekamül yerine tekemmül oku
yorlar. Adam yerine adem diye konuşan bir nesil içinde kaldık. 
Öğretmenler derslerinde bir düzüye bunları düzeltmeğe uğraşı
yorlar. 

Onun için, Dil Kurumunun ayırdığı İmla Komisyonu bu mese
leleri ele almalıdır ve bu k, ko meselelerini de halletmelidir. Belki 
bu mahzurları ortaokullarda bertari!f edebiliriz. Fakat edebiyatla 
meşgul olacak lise kısımlarında bunlar çocukların karşısına çıka

caktır. Edebiyat dersinde Fikret'i, Cenap Şahabettin'i okuturken 
çocuklan bizden başka türlü konuşan insanlar olarak görüyoruz. Bu 
itibarla bu imla meselesi , fonetik meselesidir. Bu, şekillerle meydana 
gelebilir. Bunu tasvip etmezseniz dilimizin saptığını, sapıklaştığını , 

o tarafa doğru kaydını göreceksiniz ve tuhaf tuhaf konuşan nesiller
le karşı karşıya kalacağız. Biz konuşmada birliği temin etmek mec
buriyetindeyiz. 
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Dört yıl sonra yeni bir Kurultay toplanacaktır. Eğer biz bu 
Kurultayda karar veremezsek, kararımızı bilim kuruluna bildir
mezsek, o da mevzubahis etmiyecek ve iş kalacaktır. Onun için bu
rada bu işi konuşmayı muvafık gördüğümden bu işe alakah arka
daşların ehemmiyet vermesini gönülden diliyorum. Bütün dünyada 
üniversiteye, liseye hoca olacaklar, ana dilini en güzel konuşanlar 
arasından seçilir. Fransa'da, Almanya'da böyledir. Halbuki bizim 
yetiştirdiğimiz nesil bambaşka konuşuyor. 

Harndi Akverdi (Öğretmen) - lmHi. Komisyonunun teklif etti 
ği ve üyelerden bazılannın da katıldığı anlaşılan şekil üzerinde söz 
söylememe müesaadenizi rica edeceğim. Bir defa şu, sonılabilir: 

Eğer hakikaten , kelimelerin sonu sonradan alacakları eklerle de
ğişecek olursa, mesela bacak kelimesini bacağa, kaydırak kelimesini 
kaydırağa, buyruk kelimesini buyruğa şeklinde mi yazacağız? 

Sonra, zannediyorum, dilcilerimiz bunu çok daha iyi bilirler, 
fonetiğin bir esası vardır ; hafif kuvvetteki bir sesin harfleri eğer 
bir ek ile birleştirilecek olursa daha kuvvetli sesin harflerine inkılap 
eder, yani p harfi ek aldığı zaman b harfine, k harfi ek aldığı za
man ğ, g harfine inkılap eder. 

Bazı dillerde ıfe ayni değişmelerin vaki olduğunu zannediyorum. 
Mesela Fransızcada dokuz rakamını ifade eden neuf kelimesinin 
dokuzuncu deniİdiği takdirde neuvieme haline yani f nin yerine v 
geldiğini söyliyebiliriz. 

Onun için çocuklanmızı ana dilleriyle asla telif edilmesi kabil 
olmıyacak birtakım müstakil kelime anlamiariyle karşı karşıya bı 

rakmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Kaideler tesbit edilir; fa
kat ağaç, ağaç olarak yazılır. Edat aldığı zaman ağacı olur. Kor
kunç, ç ile yazılır; fakat korkuncu dediğimiz zaman c ile değiŞti
rebiliriz. 

Feridun Ankara (Öğretmen) - Saym arkadaşlar; ben çok kısa 
konuşacağım . Türkçede tekamül, tekasUf, tekapu kelimelerini Türk 
çocuklan kullanırlar mı? Kullanmazlar. O halde kullanmadıkianna 
göre biz Türk dili için Türk kaynaklanna gitıniye çalışırken Arap
çadan, Acemceden birtakım kelimeler aramıya gitmiye lüzum yok
tur. Buna gitmek karabettir (Alkışlar). 

Alaettin Atasoy (Öğretmen) - Düşüncelerimi yazı ile ifade et
mek, tahtaya yazıp göstermek istiyorum. 

Başkan - O halde arkadaşımı.z yazarken Halit Tarancı konuş-
sun. 
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Halit Tarancı (İktisatçı) - Burada benden evvel konuşan ar
kadaşlarımın sözlerine dikkat edilirse, hepsinin imla meselesinde 
yabancı kelimeler üzerinde durduklan görülür. Bu vaziyet gösteri
yor ki, Türk dili fonetik bir dildir. Bu bakımdan mesela Ahmed 
derken d yi çatıatmağa lüzum yoktur; yine mesela kitab demeyiz, 
kitap deriz. Bu, Türk diline uygundur. 

Cemal Gültekin (Öğretmen) - Arkadaşlar; benden önce ko-
nuşan arkadaşlar vaziyeti anlattı. Eski Osmanlıcanın imlası şekil 

üzerine kurulmuştur. Biz devrimciler, bu kalıp ve şekil üzerine ku
rulan harfleri atıp, fonetik esasına göre bir imla tarzı kabul ettik. 
Iınla Komisyonu fonetik esas değil diye bir kayıt koymuş. Biz, fone
tik esasına göre bir imla şekli kabul etmezsek içinden çıkamayız. 
Hele p, ç, t harfleri için bu kayıt vardır· . Bu kayıt gayet doğrudur. 
Eğer biz kitap'ı b ile, ağaç'ı c ile yazarsak işin içinden Gıkamayız, 
eski Osmanlıcaya. dönmüş oluruz. Ta'bir ve kaabil gibi kelimeleri, 
imla şekli kabul etmez. Bunları nasıl yazacağız? 

Bir de İmla Kılavuzu yayınlanmış olmasına rağmen birGok ga
zeteler hala bu kılavuza göre yazı yazmıyorlaı·. Çocuklar da bunları 
bize örnek gösteriyorlar. 

Onun için Altıncı Kurultaydan sonra imla üzerinde hep beraber 
hassasiyet gösterilmesini rica ederim. 

Prof. Dr. Saim Ali Dilemre (Rize Milletvekili) - Arkadaşlar; 

yazı yazmak da bir nevi konuşma olduğu için yazıda konuşmak 
esastır ve bu esas işin hepsjni halleder. 

Bugün Fransızca gibi gayet mütekamil bir dilde eğer kelime
nin sonunda e yoksa pasedefini, emparfe olur. Bu farkı yaratan, işi 

gören sondaki s dir. Gittim, gittik, gitti ... den gidiyordum, gidiyor
duk, gidiyordu ... yu ayırdeden bu s dir. 

Bizde böyle bir şey yoktur. Dilimiz tam manasiyle fonetik esasa 
dayanır. 

Sonra arkadaşlarım; her şeye dikkat edilsin: Bu yanlışlıklar 
daima olacaktır . Askerlerin mektuplarına bakın; seksen yaşına 
kadar gelip de milyonlarca mektup yazan adaınl~rın yazısına bakın; 
daima yanlışlıklar olacaktır. Doğru yazmak, doğru okumak kül
tür meselesidir. 

Bu gibi iınla düzeltmeleri , komisyonun getirdiği gibi otuz Geşit 
değildir. Bunları muhakkak konuşalım, sonra Bilim Kuruluna gön
derelim. En doğru yol budur. 
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Mustafa Namık Çankı (Emekli Öğretmen) -Bu b, c, d bahsin
de yalnız iki şekil vardu'. Birisi -i hali, öteki -e halidir: -e hali ağaca, -i 
hali ağacı gibi. Bunlar kelime sonuna gelir. 

Bunlar gibi on dört on beş kadar takımız da vardır: ağaç

lık , ağaçtan, -in hali ağacın gibi. Bunlar sureti katiyede nazan dik
kate alınmamışbr. İşin garibi, eski harflerle bile, dört kelimesi hiç 
bir zaman d ile yazılmamıştır. 

Hiç olmazsa bizim eski harflerle ufacık bir tecrübemiz vardır: 
Türkçenin Arapçaya kurban olduğu Za.IIijl.ll olmuştur. Bu zamanda, 
bilirsiniz, Arapça bir kanad kelimesi varoır ki "sidik yolu" manası
na gelir ve d ile yazılır. Halbuki beri yandan Türk şairleri bu ka
nad'ı, daima at ile kafiye yapmışlardır. Ya bu kafiye yanlıştır, ya 
bu iınla yanlıştır. Böyle giderse Recai Zade Ekrem Bey zamanma 
döneceğiz, yani bu iş böyledir. Amma, sen yine k sesini vereceksin 
diyeceğiz. 

Sonra, arkadaşlarım, dediğim gibi, bu bir az da hesap mesele
sidir. Biz 200 yılda basılan kitapların muhakkak ki on misli kitabı 
son 25 yıl içinde basmışız. Bunlarm hiç birisi değişmiyecektir. Amma 
bundan sonrakilere söyliyeceğim yoktur. 

Alaettin Ataı-:oy {Öğretn:en) - Arzetmek istediklerim şunlar
dır: 

Ecnebi dillerde olduğu gibi bizde birinci, onuncu, onyedinci, yir
minci şeklinde ifadelerimize - yani sayı sıfatıarına - verilen rakam
lar, harflerin yerine girdiği zaman ayn yazarız. Fakat bizde bu 
ayrılığı gösteren bu takılar hiç bir zaman aynen yazılmazlar. 

Bizim serbest yazılan takılarımız yoktur; nitekim İngilizler ve 
Fı·aıısızlar da b~raber yazarlar. 

Kesme işaretinin iki vazifesi vardır; fakat biz bunlardan başka 
birleştirme sıfatlarındaki iltibası önlemek için yeni bir vazife daha 
verebiliriz. 

Yine yabancı dillerden misal alalım. Affınıza mağruren arze
deyim ki, garp dillerinde edatlanmak, sonraki kısmın edatlarunasuu 
ifade eder. Biz ise bunları ayrı ayrı yazarız. O halde bunu da kesme 
işaretimizle bir esasa bağlamak lazımdır. Diğer söyliyeceklerimi, 
vaktim olmadığı için, söyliyemiyorum. 

Ali Ulvi Elöve (Emekli Öğretmen) - Sayın arkadaşlarım; im
lamız hakkında konuşacağım. Fakat çok uzundur ; kısa bir zamana 
sığmaz. 
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Başkan - Bu hususta bir tekiifte bulunacağım. Bu, çok kıy

metli yazıyı teksir edip arkadaşlaı:a dağıtalım. Kabul ediyor mu
sunuz? (Bilim Kuruluna verilsin sesleri): O halde Bilim Kuruluna 
vereceğiz. 

Muhtar Kumral (Öğretmen) - Arkadaşlar; imla meselesinde 
benim düşüncem şudur: Otuz çeşit imla teklifi olduğunu görüyoruz. 
Buna belki beş on tane de işaret ilave edilirse imlamız daha güzel 
olabilir. Fakat bizim asıl davamız, memleketi cehaletten kurtarmak 
davası olmalıdır. Halk şu kararı vermiştir: Harf inkılabından son
ra Cumhuriyet, beş on yıldik tabanlarımız şişinciye kadar çalışıp da 
öğrenemediğimizi üç günde öğretebilecek yepyeni bir yazı getirdi. 
Hatta öyle ki bu yazıyı, pazardan köyüne dönerken eşeği üzerinde 
yazıp çizdiğini görüyoruz. Çocukların alfabeyi öğrenerek okula gel
diklerini görüyoruz. 

Bu itibarla biz, mümkün mertebe daima halkı göz önünde tu
tacağız, onun öğrenmesine çalışacağız, halkın cehaletten kurtulması 
davasını düşüneceğiz . daima kolay tarafa gideceğiz. Kışlalarımız 

dahi okuldur; burada iki milyona yakın çocuğumuz okuyor. Halkı
mız okumuş yazmış değildir. Kırk bin köyden ancak on beş bin köy
de okul vardır. 

Onun için Bilim Kurulundan ricam, alfabe içindeki yazının ko
lay yazılması lazım geldiğinin unutulmamasıdır. Halkın her zaman 
için göz önünde bulundurulması bizim için esastır; yoksa bazı işa

retler koyarak okumak yazmak meselesi de mühimdir. Amma ev
veli!. bu memleketin çocuklarını okutmak davası vardır. 

· Sabri Dil (Öğretmen, Yazar) - Sayın arkadaşlarım; ben de . 
imlamız üzerinde bir kaç söz söylemek istiyorum. 

Birincisi, mademki dil inkılabı içerisindeyiz. tmlayı değiştirmek 
istiyoruz. Bu, yapılmalıdır. 

İkincisi , benden önce konuşan arkadaşlar başka bir noktaya 
temas etti. Yabancı kelimelerin kendi dilimize göre yazılması. Hepi
mizin bildiği meşhur kelime, destan'dır. Sonra bazı gazetelerde ve 
bazı kitaplarda Mehmet yerine Mehmed, Ahmet yerine Ahmed şek
linde yii.Zılll;r vardır. Sözlüğümüzün bunların kati şekillerini göster
mesi lazımdır. 

Sonra benden evvel konuşan bir arkadaşım, yabancı kelimele
rin yazıbş şekillerine h ücum etti; bunu ben de haklı bulurum. Te
kamül, tekii.pu, gibi kelimeler üzerinde dilimizin Türkçeleştiğine göre 
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fazla konuşmamız doğru değildir. Toplumsal kelimesi varken içtimai 
kelimesinin üzerinde konuşmak istemiyorum; hatta, Sözlükten içti
mai kelimesinin çıkarılmasını is tiyorum. Çünkü, toplumsal kelimesi 
tutunmuştur. 

Şimdi , affınıza mağruren, bir kitaptan bahsetmek istiyorum. 
İstanbul Muallimler Birliğinin çıkaı·mış olduğu bir kitaptan bahset
mek istiyorum. Çünkü, içimde şimdiye kadar bir düğüm olarak kal
mıştır. Beni bu sözleri söylemiye mecbur eden kimse de 1mla Ko
misyonunun Sözcülüğünü yapmış olan Mithat Sadullah Sander ar
kadaşımızdır. Bu sözümü burada söylemekle kendimi bahtiyar ad
dediyorum. Hatta bu arkadaş bu kürsüye gelip dil inkılabımıza inan
dığını söylemelidir. 

Mithat Sadullah Sander (Öğretmen). - Muallimler Kongresin
deki sözlerim tekrar okunuı-sa benim dil inkılabına taraftaı· olmadı
ğıma dair bir söz söylemediğim meydana çıkar, Dil inkişaf etmiyor 
gibi bir cümle söyledim. Otuz yıldan beri bu davaya hizmet etmiş 
ve yüze yakın eser yazının olan arkadaşınızım . Burada it
ham altında kalacağıını hi ç ümit etmiyordum. Icabederse kitapları
mm sahifeleri ile bunu ispat etmeğe daima hazırım . 

Yaln ız halk birdenbire ürkmesin diye, inlulap yerine geliştir

me dense daha iyi olur dedim. Dile ait olarak çıkan sözlerim tetkik 
edilecek olursa hiç bir zaman bu arkadaşın dediği gibi bir mana 
kasdetmedim. Bunu böylece tavzih ettikten sonra asıl söyliyeceğim 
şeylere geçiyorum: 

Arkadaşlarım bana lutfen hüsnü teveccüb göstererek beni lınla 
Komisyonuna seçmişlerdi; o komisyonun sözcüsü oldum. Bu iq
barla bazı arkadaşların, komisyon raporuna vald itirazlarına cevap 
vermek imkanı vardır. Fakat, vakit darlığı yüzünden, bunları birer 
birer incelemek mümkün değildir. Yalnız iki noktaya işaret etmeme 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Raporda 32 madde mevzubahis edilmiştir. Bunlardan birinci ve 
ikinci maddeler, harf ilave etmeğe ve işaret koymağa mütedairdiı·. 
Bu, komisyonda yarısından biraz fazla reyle olmuştur. Bu iki mad
de çıktıktan sonra Komisyonun temenni mahiyetinde olan otuz mad
desi üzerinde her arkadaşla münakaşaya hazır olduğumu beyan ede
rim. 

Başkan - Mithat Sadullah Sander arkadaşımız, kendisinin, dil 
devrimini kabul ett i ğini · burada ifade etti; yalnız i htiyati bir tedbir 
olarak böyle bir tekiifte bulunduğunu söyledi. 
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Sabri Dil (Öğretmen, Yazar) -Burada böyle, İstanbul'da baş
ka türlü konuşuyorlar. Türk inkılabı iki türlü konuşmaya müsaade 
etmez. 

Başkan - Arkadaşımız geldi, görüştü, maksadı tebellür etti. 
Mesele kapanınıştır. 

Halit Fahri Ozansoy (Öğretmen) - Vaktin darlığını göz 
önüne alarak gayet kısa konuşacağım. Arkadaşlardan biri, dört ke
limesinin d ile yazılacağını söyledi. Ben bunun t ile yazılması lazım 
geldiğine işaret etmek istedim. d nin t ye, k nın g ye, ç nin c ye, p nin 
b ye çevrilmesi meselesi ayrıdır. Dört'ün t ile yazılması gibi imla 
davasında kurulmuş olan sistemi yıkacak bir kelimenin ortaya atıl
ması doğru değildir. Arapça ve Acemce kelimeleri Türkçeye uy
gun olarak okutmak lazımdır. Arapça, Acemce kelimeler Türkçeye 
nasıl uyar? 

Özel isimlerin olduğu gibi yazılamsına şahsen tamamen muha
lifim. Sona gelen eklerden ve bunların yapacağı değişme imkanların
dan bahsedildi. Ben bunları düşünürken, mesela, Dekart kelimesi
nin sonu t ile, sofoklis kelimesinin cophoklis şeklinde yazılmasını 

kabul ediyorum; aksi şekilde yazılmasına muhalif kalıyorum. 

Bir de bu gibi kelimelerin sonundaki k ların çıkarılması caiz 
değildir. Bu harflerden w, ph, beynelmilel kabul edilmiş şeylerdir 
Bunlar özel isimler için ilk okullarda öğretilmelidir. Bu şekilde pek 
güzel öğretmek lazımdır. Bütün dünya imialarını kendimize göre 
uydurmak zordur. Sonra bizim bulacağıınız telaffuz doğru mu ola
caktır? Bazı romancılar mahalli ifadeleri göz önünde tutarlar, bunu 
da nazarı dikkate almak lazımdır. Bazı özel isimlerdeki ekiere de şe
kil vermek lazımdır. Mesela Cumhur Başka~ımız İnönü 'nün isimle
ri geçmiştir. !nönü'nü yerine İnönü'yü diyorlar. Buna, İstanbul te
lB.ffuzudur deniliyor. Yine lnözü diye bir isim geçti. !nözü'ye mi 
lnözü'ne mi demek lazım? Bunun da tasrih edilmesi lazımdır. 

Hasibe Mazıoğlu (Öğretmen) - Buraya dil meselesi üzerinde 
heyecanla konuşarak sizlerin hislerinizi kabartmaya çıkmadım. Dil 
devrimimizi zaten hepimiz çok içten benimsemişizdir. Yalnız bura
da doğru gördüğüm bir kaç noktayı açıklıyacağım. 

Diyeceklerimin ilki, daha evvelki bir arkadaşm sözlerini açıkla
layıcı mahiyettedir. İsim çekiminde -e halinde cenup şivesinden bu ek
ten önce n gelişidir. Halbuki dilde yalnız n yoktur, dilimizde hem y 
hem n vardır. Misal: Çarşıya, sobaya gibi. Bilim Kuruluna giderken 
bu iki cihetin göz önüne alınması gerektir. 
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İkinci nokta, sonu e ve d li kelimeler üzerinde idi. Fazla konuş
mıyacağım . Çünkü çocuklar okula kadar dili ana babasından öğ

renir. Onun için onun yazmayı öğrenirken imlasını şaşırması daha 
tehlikelidir. Öyle olmasa idi İngilizceyi yazılışı ile akutmak imkan
sız olacaktı. 

Üçünsü nokta, İmla Kılavuzunun dildeki bütün kelimeleri içine 
almasıdır. 

Bi r de alın an yabancı kelimelcl'in tasrif hallerinin de İmla Kı
lav uzunda gö<;terilrnesi gerektir. Bu ortaoku l ve lise öğrencileri 

için faydalı olacaktır. Yü!(sek okullaı· zaten çekimin nasıl geleceği

ni bilir. 
Harfler Türk dilini ifadeye elverişlidir. Yabancı kelimelerdeki 

bazı harflerin bulunmaması ve bunlara karşılık bulununcıya kadar 
yanlı~ okunınası mesele teşkil etmez. Aksi takdirde dilimizi yabancı 
kelime istilii.sından kurtaramayız. 

Nurullah Ataç (Öğretmen, Yazar) - Son olarak konuştuğum 
için müsaadenızle biraz boş sözler söyliyeceğim. Boş sözden kastım , 

kabul edilmiyecek sözdür. 
İmla meselesinin içinden çıkılmaz; çünkü imla meselesi bir ge. 

lcnek meselesidir. 

Yirmi yıllık Latin alfabemize göre bir iınlamız olmaz, olamaz; 

imiayı kolaylaştırmak dernek zorlaştırmak demektir. Kolay
laştırmada telaffuz esas alınır. Telaffuza uyan, kolay olan bir imla 
yann güçleşir, anlaşılmaz hale gelir. Etimolojik imlaya gidecek 
oluı·sak ilkin biraz zor olur amma neticesi kolay olur. Bu okullarda 
ceb ir öğrenmesi gıbidir. Cebir, zor öğrenilir, amma bir defa öğrenil
dikten sonra meseleler gayet kolay halledilir. 

Bizim milli birliğimiz çok şükür vardır, amma imlii. birliğine , 

kendi dilimize, sözüm üze cheınıniyet vermeyiz. Ecnebi kelimelere 
ehemmiyt veririz de lisanımıza sağır kalırız. 

Yirmi milyon 'l'ürkün içinde hiç bir zaman on iki milyonu döviz 
demez. Bunu yalnız Is tanbul ve emsali şehirler söyler. Biz eğer ha
kikaten imlamızın makul bir imla olarak kalmasını istiyorsak, Arap
ça, ı.~arsça sözlerle uğraşacağımıza kendi lisanımızla meşgul olalım. 

Gerçi benim sözlerim tutulmıyacaktır. 1miamızda, makul imiaya git
mek istiyorsak Ar·apça hakiki'nin nasıl yazıldığını düşünmiyelim . 

Başkan - Bu konuda söz İstiyen arkadaşiann hepsi konuşmuş 
bulunuyor. Sonunda bir karar almamız mevzubahis olmadığına göre 
buna ait görüşmeler de böylece sona ermiş oluyor. 

D. K. F.15 
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Şimdi, seçmilere geçecegız. Yalnız seçimler hakkında Kurum 
Genel Yazmanı Hasan Reşit Tankut bir açıklamada bulunmak isti
yor. 

Hasan Reşit Tankut !Maraş Milletvekili , Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) - İki kelime ile bir tavzihte bulunacağım. Öğleden 
sonra seçim için toplanacağız. Seçeceğimiz kurullar üçtür : Birincis i, 
Bilim ı,:urulu, ikincisi Yönetim Kumlu, üçüncüsü Denetleme Kuru
ludur. 

Bilim Kınulunun 20 - 30 kişi olmasını kararlaştırdınız. 

Size kolaylık olsun diye hazırlanmış otuz kişilik bir aday lis tes i 
vardıı·. Müsaade ederseniz bunu şimdi dağıtalım. Yemek tatili esna
sında bunun üzerinde her arkadaş tetkiklerde bulunsun, birbiriyle 
görüşsün. Kabul ettiklerini bıraksınlar , istemedilderini çizip yenisi
ni ilave etsinler. Herkes istediğini çizmektc veya ilave etmekte, büs
bütün yeni bir liste yapmakta muhtardıı· (Muvafık sesleri) . 

Bu seçimden sonra da Yönetim Kurulu üyeleri teker teker se
çilecektir. 

Başkan - Saat on üçü geçmiştir ; saat on beşte toplanılmak 

üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanış saati: 13,10 



İkinci Oturum 

Açı lı!) Saati: 15,25 

Başkan : Asbaşkan Enveı· Ziya Karai (Ankara Dil, Tarih 
Coğr·afya Fakültesi Profesörü). 

Yazman: Ncemeddin Saltir Sılan (Tünceli Milletvekili). 

4 - Önergı·ler Komisyonu RaıJOru 

Başkan - Oturumu açıyorum. Şimdi, Önergeler Komisyonunun 
hazırlamış olduğu rapoı·u okutuyorum: 

Kur·ultay Yüksek Başkanlığına 

l(omisyonumuz, 19 Aralık 1940 Pazartesi günü öğleden sonra 
toplandı. Başkanlığa İzzct Ulvi Aykurt, Sözcülüğe Nevzat Ayas, 
Yazmanlığa Ahmet Muhtar Kumral seçildiler. 

Genel Kurul toplantıları dışında kalan günlerden öğleden evvel 
ve sonı·a sürekli olarak toplanan komisyonumuz Başkaniıkça tevdi 
olunan önergeler üzerinde enine boyuna incelemeler ve görüşmelerde 
bulunmuş, teklif sahiplerini de dinliyerek bunların her birini kararı1; 
bağlamıştır. 

Komisyonuntuza gelen ünergelerin başlıca konuları şöyle özet
lenebilir: 

1 Tüzükte değişiklik. 

2 Öz Türkçe kelimelerin kullanılmasının basın için kanuni 
bir ödev haline getirilmesi. 

3 - Türk Dil Kurumunu destekliyen bazı teşekküllere teşek

kür edilmesi. 

4 - Dil Kurumuna ve öz Türkçeye yöneltilen itirazların cevap
sız bırakılmaması. 
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5 - Dil davasına iyi hizmetlerde bulunanla ra aı·mağanlar ve
rilmesi. 

6 Dil Kurumu için baz ı illerde şubel er· açılmas ı. 

7 Kururnca halk için bir dergi çıkarılması. 

8 Eski tarihi ve ilmi eserlerin yeni harfiere ve öz Türkçeye 
çevrilmesi, yurt dışında bulunan Türkçe eserlerin foto kopyalarının 
alınması, bu işler için başka kurumlarla iş birliği yapılma~ı. 

9 - Genel Yazınanlık raporunda basın hakkında kullanılan 

"kazanç kurulu" sözünün düzeltilmesi. 

10 - "Edebiyatı Cedide" ve "Divan Edebiyat ı " kadrosunda bu
lunan güzel şiirlerin yeni neslin anlıyabilmesi için - ruhu değiştiril
rneksizin - sadeleştirilmesi. 

ll - Bilim Kuruluna seçilecek olan üyelerden üçte birinin zev
kine, anlayışına güvenilir nes ir ve şıir sanatkarları arasından se
çilmesi. 

12 Söz derleme hareketinin gen i şletilmesi . 

13 - Mukayeseli tarihi Türk L ügati yapılması. 

Komisyonumuz, bu önergelerden her biri hakkında verdiği ka
rarlan, bunlardan bazılarının başka komisyonlarla da yakından il
gili olması dolayısiyle vaktinde Başkanlığa sunmuş ve 22 Aralık 
1949 tarihinde öğleden evvel yapılan Genel l{urul toplantısında bun
ların okunmasına başlanmıştır. 

Komisyonumuzun bu çalışma raporu Başkan lığa sunulmuştur. 

Önergeler Komisyonu 

Başkan 

lzzet Ulvi Aykurt 

Üye 

M. Faruk Gürtunca 

Üye 

Muharrem Ergin 

Sözcü 

Nevzat Ayas 

Üye 

İhsan Üngüt 

Yazman 

A. Mulıtar Kumral 

Üye 

Tahir Karaoğuz 

Üye 

Feridun Ankara 
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Başkan - Önergeleı· Komisyonu raporunu dinlediniz. Bu rapor
la ilgili olarak Başl{anlığa verilmiş ve Komisyonca rapora bağlan

mış ve bir· kısmı evvelce bilgimize sunulmuş önergeler de vardır; uy
gun bulursanız tümünü oyuı1tlza sunacağım. 

Bir mütalaa olmadığına göre raporu ve raporla ilgili bulunan 
bütün önergelerin Genel Meı-·kez Kuruluna verilmesini oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler .. . etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

5 - Koruyucu Ba.~kan İnönü'nün sözleri 

Başkan - Bugün birinci oturumda, Yüksek Kurultayın verdi
ği karar üzerine . Başkanlık Divanı , Komisyon Başkanları ile Söz
cüleri ve eliğer tems ilciler Cumhur Başkanımızı ziyaretle Kurulta
yımızın lazimlerini arzetmiştir. Kendilerinin cevabını Yazman arka
daşımız şimdi duyuracaktır. 

Necmeddin Sii.hir Sılan (Tunceli Milletvekili) - Türk Dil Ku
rumunun koruyucu Başkanı Cumhur Başkanımız Sayın İnönü'nün 
Kurultaya bildirilmek üzere söylediği sözleri olduğu gibi duyuruyo
rum: 

"Türk Dil Kurultayımıza , benim için gösterdiği ilgilerden dola
yı, teşekkürlerimi. minnetlerimi sunanm. 

Dil Kurultayının çalışması , dil davamız için bir muvaffakiyet 
nıcrhalesi olmuştur. 

Dil Kurultayı , çalııımaları ile , dil inkıliibımızın feyizli ve heye: 
canlı bir bekçisi olduğunu ispat etmiştir. Bunu gelecek için, büyük 
teminat sayıyorum" (Sürekli alkışlar). 

G - Yöıwtim, Bilim ve Dt>ııetlemı• Kurullan seçimleri 

Başkan - Şimdi gündemimizin son maddesine, seçimlere, geçe
ceğiz. Gelen Yazmanı, Saymanı, Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu 
ü;relerini, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçeceğiz . 

Yönetim Kurulunını açık oyla seçilmesi, Bilim Kurulunun gizli 
oyla seçilmesi hakkında bir teklif vardır. Eğer Yüksek Heyetiniz 
seçim şekli hakkındaki bu teklifi kabul ederse başka işler hakkında 
ayrıca oyunuza müracaat ederiz. Şimdi bu teklifi o;yunuza sunu;yq. 
rum. 
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Yönetim Kurulunun a<.;ık oy ile, otuz kişilik Bilim Kurulunun 
da gizli oy ile seçilmesini kabul edenler ... etmiyenleı· ... kabul edil
miştir. 

Şimd i seçime ait olarak Baııkanlık Divanına sunulan önergeleri 
veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Kurultay Başkanlığına 

Dil Kurumu Yönetim Kuruluna işari rey ile aşağıda adları ya
zılı olanların seçilmesini saygıtarımızla teklif ederiz: 

Genel Yazman 
Sayman 

Hasan Reşit TankuL 
Kemal Turan. 

Üye 
Üye 
Üye 

Agah Sırrı Levend. 
Harndi Akveı·di . 

Hüseyin A vni Göktürk. 
İsfendiyar Esat Kadastar, Şakir Ülkütaşır. Halim Baki 
Kunter, Cenap Muhittin Kozanoğlu , Yalçın Orkun , Hulki 
Alisbah, Sabri Şakir Ansay, Abdullah Taymas, Cevdet 
Çağatay, A. Dilaçar, Abdülkadir lnan, Mustafa Nihat 
Özön,Nizamettiıı I<ırııan ve 30 imza ( okunamamıştır ı. 

Kurultay Başkanlığına 

Genel Yazman adayı olarak Ömer Asım Aksoy'u teklif edi
yoruz. 

Nuri Gökçe, Beşir Göğüş, Rüştü Şardağ, Orhan Rıza Aktunç. 

Sayın Kurultay Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitiisü Müdürü ve Türk Dili 
Uzmanı Profesör Dr. Feridun Nafiz Uzluk'u Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı adayı olarak saygı ile teklif ederiz. 

Ahmet Şevket Elman , Hüseyin Namık Orkun, Vassaf 
Akan, Kemal Edip Kürkçüoğlu . 

Sayın Kurultay Başkanlığına 

Besim Atalay ' ı Sayman adayı olarak saygı ile teklif ederiz. 

Yüksek Başkanlığa 

Ekli listenin Yönetim Kurulu adayları olmak üzere Ç~n~l Heyt:, 
te arzını teklif ederiz .: 



Genel Yazman 

Sayman üye 

Yönetici üye 
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Profesör Dr. Feridun Nafiz Uzluk (Ankara 
üuniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Direktö-
rü ve Türk Dili Uzmanı) . 

Ömer Asım Aksoy !Gaziantep Milletvekili 
ve Türk Dili Uzmanı). 

Mehmet Nuri Gencosman (Sayıştay Mura
kiplerindeıı ve Türk Dili Tarihçisi). 

Dr. Şükrü Akkaya (Dil, Tarih, Coğrafya 
Fakültesi Doçentlerinden ve Dilci). 

Alaettin Al pay (Yargıtay Üyesi). 

Kemal Edip Kürkçüoğlu, Sait Sadi Danişmendgazioğlu . 

ve 10 imza ( okunamamıştır). 

Başkan - Okunan önergelerin bir kısmında Yönetim Kurulu
na yetecek kadar isim vardır. Diğer bir kaç önerge yalnız bir ismi 
ihtiva ediyor. Başka bir önergede ise usulsüzlük vardır. Bunun için 
bu önergelerden tanı olanlarını nazan dikkate almak daha doğru 
olacak. 

Sonra arkadaşlardan bir ricada bulunacağım. Bu seçimlere yal
nız oy sahibi olan arkadaşlar iştirak etmelidir. Şimdi beyaz ve pem
be kart sahibi olanlar oy sahibi değildil'ler. Bunun için oy toplandığı 
zaman yalnız yeşil kartı olanların oylarını kullanmalarını rica ede
rim. 

Nurullah Ataç (Öğı·etmen, Yazar) - O halde elimizdeki kart
ların rengine göre ye~il kartlı olanlar bu tarafta, ötekiler diğer ta
rafta otursun. Oylama karışıklığı mucip olmasın . 

Başkan - Biz itimat üzerine hareket ediyoruz. Bununla bera
ber ellerinde yeşil kart bulunan arkadaşlarımızın bir tarafta öteki
lerin diğer yanda, üye kartlarıııın rengine göre, yerlerini almasını ri
ca ederim. 

Şu halde, sağda yer alan arkadaşların hepsini, yeşil kartıanna 
göre asıl üye olarak oylarını kullanacaklardır·. Şimdi aday listelerini 
sırasiyle bir daha okutuy.orum ( Tahtaya yazılsın sesleri). 

Bazı arkadaşlar adayların isimlerinin tahtaya yazılmasıru isti
yorlar ( Tahtaya yazılsın sesleri) . 

Bazı arkadaşlar adayların isimlerinin tahtaya ya?.ılmasını isti
yorlar (Lüzum yol< sesleri) . 
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(İsfendiyar Esat Kadastar ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu). 

Başkan - Genel Yazmanlığa Hasan Reşit Tankut teklif edili 
yor. Kabul edenler ... etmiyenler ... <;oklukla kabul ed ilmiştir (Alimı

lar). 

Saymanlığa Kemal Turan teklif edilmektedir. Kabul edenler ... 
etmiyenler ... kabul edilmiştir (Alkışlar). 

Üyeliğe Agah Sırrı Levend tcklif edi liyor( Kabul edenle r· .. . et
miyenler ... kabul edilmiştir (Alkışlar). 

Üyeliğe Harndi Akverdi teklif o!uııı; .~düadır. Kabul edenler ... 
etmiyenler ... kabul edilmiştir ( Alkışlar· ). 

Üyleğie Hüseyin Avni Göktürk teklif edilmektedir. Kabul 
edenler ... etmiyenler ... kabul edilmiştiı · (Alkışlar). 

Başkan - Böylelikle Yönetim Kurulu seçimi bitmiştir. Hasan 
Reşit Tankut arkadaşımız söz istedi; sözü kendilerine veriyorum 

(Hasan Reşit Tankut al kışlar arasında kürsüye geldi) . 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili , Türk Dil Kurumu Ge
nel Yazmanı) - Sayın arkadaşlar, hayatta mazhariyet kelimesiyle 
mutlulanmış aniarım pek azdır. Bugün bana bu anlardan en zevkli
sini tatbrdınız. Sizlere şahsım adına teşekküder ederim. 

Ben, öz Türkçe işin e, on beş yaşında başladım . Bir g ün Şam 

1dadisinde üç arkadaş bir yerde konuşuyordu. Birisi Arap dilini 
müdafaa etti, mukaddes bir dil olduğunu iddia etti. O biri "Farisi 
dili mukaddes bir dildir; çünkü Peygamber, Selmanı Farisi ile Fars
ça konuştu" dedi. Üçüncüsü de Türkçeyi kasdederek kötü bir kelime 
ile vasıf!andırdı. Ben, bunları duyunca, ateşli bir gen<; ne yaparsa, 
onu yaptım . O vakitten itibaren benim için Türk<;ülük ve Türkçeci
lik bir iman oldu. 

On sekiz yıldanberi bu aşkla Türk Dil Kurumunda çalışıyorum. 
Bundan sonra da, sizden aldığım ilhamla, büyük bir şevk ve daima 
artan bir hızla <;alışacağımı arzederim. Hepini zi hürmetle selamla
rım. Arkadaşlarım narnma da bilhassa teşekkür ederim (Alkışlar). 

Kemal Turan (1sparta Milletvekili) - Güveninize mazhar ol
duğıımdan dolayı şahsım ve arkadaşlarım namına duyduğum şük
ranı hıızurunvzda ifade etmekle zevk duyanm. Bundaıı sonra baş-
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lıyacak olan çalışrnalarırnızda bize yardımlarınızı esirgernemenizı 

ve bizi desteklerninizi , kusurlarımız olursa açık olarak ifade etme
nizi bilhassa rica ederim (Aikışlar). 

Başkan - Şimdi Bilim Komisyonu seçı rnıne geçeceğiz. Ancak, 
seçimden önce, bu yönde verilmiş olan önergeleri okumak ve ondan 
so·ını da gösteri len adayların isimlerin i arzetmek istiyorum. 

Kurultay Başkanlığına 

Dilin gelişmesinde lazım gelen unsur ve malzemenin hazırlan

ması ilim ve alim işidir. Fakat dili zevkli bir hale getirerek halkm 
kullanabileceği bir güzelliği tutan ve yaşatan, sanatkardır. 

Bu bakırndan teşkil edileceği bildirilen Bilim Kurulunun, en az üçte 
birinin, zevk ve anlayışına inandığımız Türk nesir ve şiir sanatkarla
rından teşkil edilmesini önemle Yüksek Kurultaydan dileriz. 

Esat Mahmut Karakurt, M. Faruk Gürtünca, Peyami Safa. 

Kurultay Başkanlığına 

Bilim Kuruluna namzet gösterilenler için, birer birer oya baş
vurulmıyarak, Kurultay üyesinin, elindeki listede yazılı olanlardan 
istediklerini iııaretlernesini ve ilave edeceği zatı - varsa - yazdıktan 

sonra listeyi imzalayıp veya imzalamadan vermesini, Bilim Kurulu
na seçilenlerin oy adedi belirtilerek basın ile ilanını teklif ederim. 
Saygı ile. 

Abdi Tevfik Yeglil . 

Başkan - Şimdi aday listelerini ihtiva eden diğer önergeleri 
geli~ sırasına göre okuttıyorum : 

Yüsek Başkanlığa 

Bilim Kurulu adayı olarak: 
Adnan Saygun 
Ahmet Cevat Ernre 
Prof. Bedrettin Tunçel 
Besirn Atalay 
Falih Rıfkı Atay 
Hakkı Tarık Us 
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Prof. Halil Nimetullar Öztürk 
Prof. Hikmet Birand 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Prof. İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Prof. İsmail Hikmet Ertaylan 
Kadri Yörükoğlu 
Prof. Mecit Gökbeek 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Dr. Mehmet Tuğrul 
Mustafa Nihat Özün 
Naim Hazım Onat 
Prof. Necmettin Halil Onan 
Nihat Sami Eanarlı 
Hasan Ali Yücel 
Ömer Asım Aksoy 
Peyami Safa 
Reşat Nuri Güntekin 
Prof. Salahattin Batu 
Prof. Dr. Saim Ali Dilemre 
Doçent Samim Sinanoğlu 
Suat Baydur 
Suut kemal Yetkin 
Prof. Dr. Zeki Zeren 

'in Genel Heyete arzını teklif ediyoruz. 

Halim Baki Kunter, Cenap Muhittin Kozanoğlu , Vehbi Cem Aşkun . 

Yüksek Başkanlığa 

Ekli listedeki zevatın ·Bilim Kurulu olarak Genel Heyete arzını 
rica ederiz. 

Velet Çelebi lzbudak 
Tahsin Banguoğlu 
Sadri Maksudi Arsa! 
Ali Fuat Erden 
Saiın A!i Pil~mr~ 

L t S T E 

Dilci 
Dil doktoru 
Dilci 
Orgeneral, askeri mütefekkir 
Hekim, dilci 
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
Hilmi Ziya Ülgen 
Hüseyin Namık Orkun 
Kemal Edip Kürkçüoğlu 
Muhsin Adil Bina! 
Hasan Eren 
Şevket Riışit Hatipoğlu 

Sait Sadi Danişmendgazioğlu 
Ahmet ~evket Elman 
Hüseyin Avni Göktürk 
ızzettin Mete 
Kadri Yöı·ükoğlu 

llcmzi Oğuz Ank 
Harnit Zübeyir Koşay 
Enver 7.iya Kaı'a l 

Halil l<~ikret Kanat 
Halil Özyörük 
Salahatlin Odabaşıoğlu 
Oı·harı Şaik Gökyay 
Halil Nimetu llah Öztürk 
Kemal 'J'umn 
Fevziye Abdullah Tansel 
Peyami Safa 
Halide Edip Adıvar 
Esat Mahmut Karakurt 
Suut Kemal Yetkin 

Edip, dilci 
Sosyolog 
Türkolog 
Dilci 
Eğitimci 

Etimolog 
Mü tefekkir 
l•'izikçi. bilim sözleri uzmanı 
Kimyacı, 

Hukuk doktoru 
Mantıkçı, legilist 
Felsefeci, eğitimci 
Arkeolog 
Etnograf 
Tarihçi 
Eğitim ci 
Hukukçu 
İdare ci 
Türkolog 
Dil Tarihi Uzmanı 
Hukukçu 
Edebiyat Tarihi Uzmanı 
Yazar 
Romancı 

Yazar 
Estetik çi 

Yüksek Kurultay Başkanlığına 

Bilim Kuruluna şu ımtlan teklif ediyorum : 

Doçent 
Prof. 
Doktor 
Prof. 
Muhanir 

Hasan Eren 
Reşit Rahmi Arat 
Şefik İbrahim İşçi! 
Sadri Maksudi Arsa! 
Refik Halit Karay 

Abdullah Taymas 

Başkan - Rüştü Şardağ arkadaşımız da Bilim Kurulu için Sa
im Ali Dilemre, Yahya Kemal Beyatlı, Reşat Arda'nın da. aday gös
~erilmesini istemiştir, 
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I3ir önerge daha vardır; onu da okutacağım: 

Sayın Başkanlığa 

Meslekleri bakımından Lengüistik Doçenti Dr. Necip üı:;ok ile 
Doçent Kenan Akyüz'ün de adayiıkiarını teldif ediyoruz. 

Bedi Ziya Eğcmen , Harndi Ragıp Ataclemir, Harnit Dereli. 

Başkan - Bu adaylar· dışında arkaclaşlarımızdan tekiifte bu
lunmak istiyenler var mı? (Profesör 1Ihami Civaoğlu'nu teklif edi
yoruz sesleri). 

Ncemeddin Halil Onan (Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakülte· 
sinde Profesör) - Dil davamııda öteden beri feragatle ve hassasi
yetle çalışaan Ataç'ı teklif ediyorum. 

Bir Üye - Düşünmek için toplantıya yarım saat ara vermenizi 
istiyorum. 

Başkan - Teklif eelilen adayların isimleri okundu. Esasen, bu 
seçim gizli oyla olacaktır. Şimdi Bilim Kurulunun seçimine ve bün
yesine ait olarak veri len ve demin bilginize sunulan öteki önergeleri 
bir daha okutarak oyunuza arzedeceğim. 

(Esat Mahmut Karakurt ve iki arY.aclaşının önergesi tekrar 
okundu). 

Başkan - Bu önerge tüzükle tearuz teııkil ediyor; çünkü böy
le bir kayıt koymadınız . Fakat dilimizin gelişmesi için, bunun da 
lüzumu aşikard ır. Bu düşüneeye Yüksek Kurultay da iştirak ederse 
bu önergeyi dinlemekle iktifa ederiz. Çünkü önergedeki fikir heyet
çe malfımdur. O halde Kurultay takdirini en geniş şekilde kullanabi
lir (Muvafık sesleri). 

(Abdi Tevfik Yegül'ün önergesi tekrar oku n du). 

Başkan - Arkadaşlarımız Bilim Kurulu için, istedikleri gibi, 
otuz kişiyi yazacaktır; gizli olacak olan bu seçim için hazırlıyacak
ları listeleri verecektir. Bu itibarla önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Önergeyi dikkate alanlar .. . almıyanlar ... alınmamıştır. 

Sadri Maksudi Arsa! (İstanbul Hukuk Fakültesinde Profe
sör) - İntihap hakkı olanlar, isimleri okundukça, yazdıkları Jisteyi 
kendileri getirip vermelidir, 
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Başkan - Evet, öyle olacaktır. lsimleri okutaeağız ve oyları 

toplıyacağız. I3unda ihtilafımız yoktur. Yalnız Yönetim Kuruluna 
seçilmiş olan arkadaşların bu liseteye yazılmamasını hatırlatmak 

istiyomm. 

Seçimin tanzimi ve tasnifi için Başkanlık Divanına yardımcı 

olarak bazı arkadaşların katılmasını rica edeceğim: Tensip ederse
niz komisyon sözcülerinin yardımcı olarak çalışmasını oyunuza su
nuyomm: Kabul edenler ... ctmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Seçime başlıyoruz. Seçimin emniyeti için, isimleri okunacak ar
kadaşların oylaı·ını bizzat vermelerini rica ediyoruz. 

( İsimler okunarak oy ların toplanmasına başlandı). 

Başkan - Oyunu kullanınıyan arkadaş var mı? Oy toplama işi 
bitmiştir. 

Arl(adaşlar, Bilim Kurulu için verdiğiniz oylar tasnif edilmekte
dir. Bu seçimden sonra bir de Denetleme Kurulu seçmemiz lazım
dır. Tüzüğe göre bu kurul için dört asıl, üç yedek üye seçmek mec
buriyctindeyiz. Bu hususta Başkanlık Divanına verilmiş üç önerge 
vardır. Bun l arı da okutup oyunuza arzedeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda adları yazılı üyelerin Ti.izük uyarınca Dil Kurumu De

netçiliklerine seçilmelerini Yül;sck Kumltaya teklif ederiz. 

Asıl Denetçiler: 

Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli Milletvekili) 
Faik Reşit Unat (Tarih Öğretmeni) 
Halim Baki Kunter (Tarihçi ve Dilci) 
Feridun Ankara (Dilci) 

Yedek Denetçiler: 

İbrahim Refik Soyer (Niğde Milletvekili) 
Uluğ İğdemir (Türk Tarih Kurumu Başsekreteri) 
Enver Behnan Şapolyo (Tarih Öğretmeni) 

Haluk Nihat Pepeyi, Kemal Akman, Abdilikadir lnan , 
Halit Fahri Ozansoy, Şakir Olkütaşır, Nizarnettin 
Klrşan, Orhan Şamhal, A. Dilaçar. 
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Sayın Kurultay Başkanlığına 

M<ıı.iye Gelir Kontorl Memuru Abdurrahman Nisari'yi Denetle
me Kuruluna üye adayı olarak teklif ediyoruz. 

Sait Sadi Danişmendgazioğlu , İzzettin Mete, 

Mehmet Nuri Gencosman, Feridun Nafiz Uzluk 

Yüksek Başkanlığa 

Denetleme Kurulu için aşağıda yazılı zevatın seçilmesini tel1ıif 

ve rica ediyorum: 

Besim Atalay 
Abdurrahman Nisari 
Mahmut Nedim Gündüzalp 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Mehmet Nuri Gencosman 
Enver Behnan Şapolyo 
Hüseyin Namıle Orkun Sabri Dil 

Başkan - Önergel er olc undu. Yalnız bi risinde asıl ve yedek üye
ler gösterilmiştir. ötekilcı·inde yalnı z asıllar gösteri lmir;tir. ~)imdi 

önergeleri sırasiyle oyunuza sunacağım . 

(Haluk Nihat Pepeyi ve arkadaşlarının önergesi tekrar okuıı
du). 

Başkan - Asıl Denetçiler için Necmettin Siıhir Sılan, Faik Re
şit Unat, Halim Baki Kunter ve Feridun Ankar·a teklif edilmekte
dir. Bu arkadaşlan ayn ayrı oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
etmiyenler ... çoklukin kabul edilmiştir . 

Yedek denetçiler iı;iıı de İbrahim Refik Soyer, Uluğ lğdcmir, 
Enver Behnan Şapolyo teklif edilmektedir. Bu arkadaşları da ayrı 
ayrı oyunm:a sunuyorum. Kabul edenler ... etmiyenler... kabul edil 
miştir. 

Bilim Kuruluna ait oylama için bir ricamız var. Oylar o kadar 
çok dağılmıştır ki arkadaşlarımız oylamada müşküHı.t çekiyor. Ça
lışmalara altı arkadaşın daha katılmasıııı rica edeceğim. Komisyon 
yazmanlarının da oylama heyetine katılmasını oyunuza sunuyorum. 
rabul edenler ... etmiyenler .. . kabul edilmiştir. 
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Başkan - Verilen oylar tasnif edilmişti . Bu oylamada çalışan 

arkadaşlara huzurunuzda teşekkür ederim (Alkışlar). 

Şimdi sıı-a ile en çok oy alanlara göre tertip edilen listeyi oku
tuyorum: 

Saim Ali Dilemre 129 
Kadri Yörükoğlu 120 
Halil Nimetullah öztürk lll 
Suut Kemal Yetkin no 
Mehmet Ali Ağakay 108 
Falih Rıfkı Atay 108 
Besim Atalay 106 
Naim Hazım Onat 105 
İsmail Hikmet Ertaylan 105 
Hasan Ali Yücel 102 
Necmeddin Halil Onan 102 
Mustafa Nihat Özön 101 
Bedrettin Tuııçel 100 
Hakkı Tarık Us 99 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 99 
Reşat Nuri Güntekin 99 
Zeki Zer·en 99 
Adnan Saygun 97 
Hikmet Birand 96 
Hüseyin Cahit Yalçın 93 
Memduh Şevket Esendal 92 
Peyami Safa 92 
Ömer Asım Aksoy 91 
Mehmet Tuğrul 88 
Samim Sinanoğlu 88 
Suat Baydur 87 
Macit Gökberk 87 
Salahattin Batu 86 
Ahmet Cevat Emre 80 
Nihat Sami Eanarlı 67 

Başkan- Bu suretle otuz üye seçilmiş oluyor (Alkışlar). Bilim 
Kuruluna seçilmiş olan arkadaşlara hepiniz adına başanlar dilerim. 
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6 - Aramızdan ayrılan dilciler için saygı duruşu 

Başkan - Şimdi sözü Ncemeddin Sahir Sılan arkadaşımıza ve
riyorum ; kendilerinin bir teklifi vardır. 

Ncemeddin Sahir Sılan (Tunceli Milletvekili) - Sayın arkadaşlar, 

Dil Kurultayımız , biraz sonra. sürekli ve verimli çal ışmal anna son 
verecektir. Bu itibarla toplantıya son vermeden önce . Türk dilinin 
ge l işmesi için yıllarca çalışmış ve hayata gözlerini yumarak aramız
dan ayrılmış bulunanların hatırasını anmak için ik i dakika saygı 

duruşunda bulunulmasını Yiice Kurultaya teklif ediyorum. 

Başkan - Bu teklifi kabul edenler ... etmiyenleı·... kabul edil
miştir ( Alkışlar). 

(lk i dak ika ayakta aygı cluı·u şunda bulunuldu) . 

7 - Kurultay Asba.,kaıımın knrı:ını'J söylPvi 

Başkan - Altın cı Dil Kurultayının Sayın Üyeleri! Altıncı D;t 
Kurultayı , gündcminucld konuları inceliyerel< kaı·arlara bağlamak 

s uretiyle, üzerine almış olduğu vazifeyi yerine getirmiş bulunmak
tadır. 

Kurulyta, çalışmalarında ve kararlarında dil davasını, her şey
den önce, miletimiz içi n birleştirici bir hareket olarak ]\abul et
miştir. 

Bu sebeple, çeşi tli dil konuları üzerindeki tartışmalar çok kere 
oybirliği ile karaı·a bağlanmıştır. Bu da gösteriyor ki dil diı.vam ız ı n 

ruhu üzerinde ve amacı istikametinde üyeler arasında hiç bir ayrılık 
olmamıştır. 

Kurultay, almış olduğu l;ar arlarm, gerçek leştirilmesi için Tü
zük gereği nce seçimleri de yapmış bulunmaktadır. Yeni Yönetim 
Kuruluna ve Denetleme i~uruluna hepimiz adına çalışmalarında ba
şarılar dileriz. 

Sayın arkadaşlarım, son sözlerim sizler için olacaktır: Günler
den beri yorulmadan bilgi ile , sabı r ilc çalıştınız ve Kurultayı başa
rıya ulaştırclınız. Hepinizi , Başkanlık Divani adma, kutlarım. Ge
lecek çalışmalar için başarılar dilerim. 

8 - Son birle~ime ait tutanak Ö7-cti w kapaııı!:ô 

raşkan - Şimdi bu otururnun tutanak özetini o kutuyorum: 
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ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

23 Aralık 1949 Cuma 

Birinci Oturum 

Açılış Saati: 10,30 

Altıncı Türk Dil Kurultayının üçüncü birleşimi, 23 Aralık 1949 
Cuma günü saat 10,30 da Kurultay Asbaşkanı Enver Ziya Karai 
(Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Profesörü) ın Başkanlı

ğında açılarak <;alışmalarıııa devam etti. Önce geçen birleşime ait 
tutanak özeti okundu ve kabul olundu. 

Türk Dil Kurumu Koıııyucu Başkanı, Cumhur Başkanı İsmet 
İnönü'ye, Kurultay Başkanlık Divanı ile Komisyonlar Başkan ve 
Sözcülerinin ziyaret suretiyle, Kurultayın sevgi, saygı ve bağlılık 
duygularının sunulması hakkındaki önerge alkışlarla kabul olundu. 

Sonra, lmla Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. 
Muhtelif kısımları kapsıy'an raporun, kanun konusu olan alfabe işi 
çıkarılmak slretiyle, imlamıza dair olan başka önergelerle birlikte 
yeni tüzük uyarınca kurulacak olan Bilim Kuruluna verilmesi kabul 
edildi. Bu münasebetle imlamız üzerinde bazı üyelerin görüş ve dü
şüncelerinden bilgi edinildi. 

Saat on be;?te toplanılmak üzere saat on üçte oturuma son ve
rildi. 

Türk Dil Kurumu Altıncı Kurultayı 

As başkan 

Enver Ziya Karai 
(Ankara Dil , Tarih ve Coğrafya Fakültesi 

Profesörü) 

tkinci Oturum 

Açılış Saati: 15,00 

Yazman 
Necmeddin Sahlr Sılan 

(Tunceli Milletvekili) 

Kurultay, Asbaşkan Enver Ziya Karai (Ankara Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi Profesörü) tarafından açıldı. 

D. K. F.l6 



-242-

Önergeler Komisyonunun raporu okundu. Bazı komisyonların 
raporları ile ilgili olan ve bazıları muhtelif konulara ait bulunan 
önergelerin, raporla birlikte, Kurum Genel Merkez Kuruluna sunul
ması uygun görüldü. 

Kurultayın sevgi, saygı ve bağhlık duygularını sunmak üzere, 
verilen karara göre Başkanlık Divanı ile Komisyonlar Başkan ve 
Sözcülerinin Türk Dil Kurumu Koruyucu Başkanı Cumhur Başka
nımız İsmet 1nönü tarafından bugün saat 14,30 da Çankaya'da ka
bul edildiği bildirildi ve Cumhur Başkanımızın sözleri saygı heyeti 
adına Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli Milletvekili) tarafından şöy

lece duyurulldu: 
"Türk Dil Kuiultayımıza, benim için gösterdiği ilgilerden dola

yı, teşekkürlerimi, minnetlerimi sunarım. 

Dil Kurultayının çalışması, dil davamız için bir muvaffakiyet 
merhalesi olmuştur. 

Dil Kurultayı, çalışmaları ile, dil inkılılbımızın feyizli ve heye
canlı bir bekçisi olduğunu ispat etmiştir. Bunu, gelecek için, büyük 
teminat sayıyorum." 

Cumhur Başkanımızın bu sözleri Kurultay tarafından sürekli 
alkışlarla karşılandı. 

Tüzük hükümlerine uyularak Yönetim Kurulu ile Bilim Kurulu 
seçimlerine geçildi. 

Yönetim Kuruluna, muhtelif adaylar hakkında bilgi edinildik
ten sonra, ayrı ayrı açık oya başvurulmak suretiyle, aşağıda adları 
yazılı üyeler seçildi: 

Genel Yazınan 
Sayman 
üye 

" 

Hasan Reşit Tankut (Maraş Milletvekili) 
Kemal Turan (İsparta Milletvekili) 
Agah Sırrı Levend (Aydın eski Milletvekili, 
emekli öğretmen) 
Harndi Akverdi (Milli Eğitim Bakanlığı 

Yüksek öğretim Genel Müdürü) 
Doktor Hüseyin Avni Göktürk (Ankara 
Hukuk Fakültesi Profesörü) 

Bilim Kuruluna, muhtelif adaylar hakkında bilgi edinildikten 
sonra, gizli oy ile ve iki ayırma kurulu incelemesiyle aşağıda adları 
yazılı üyeler seçildi: 

Prof. Dr. Saim Ali Dilemre 
Kadri Yörükoğlu -
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Prof. Halil Nimetullah Öztürk 
Suut Kemal Yetkin · 
Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Fatih Rıfkı Atay 
Besim Atalay 
Naim Hazım Onat 
Prof. !smail Hikmet Ertaylan 
Hasan Ali Yücel 
Prof. Necmettin Halil Onan 
Mustafa Nihat Özün 
Prof. Bedrettin Tuncel 
Hakkı Tarık Us 
Prof. !smail Hakkı Baltacıoğlu 
Reşat Nuri Güntekin 
Prof. Dr. Zeki Zeren 
Adnan Saygun 
Prof. Hikmet Birand 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Memduh Şevket Esendal 
Peyami Safa 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Mehmet Tuğrul 
Samim Sinanoğlu 
Suat Baydur 
Prof. Macit Gökberk 
Prof. Salahattin Batu 
Ahmet Cevat Emre 
Nihat Sami Eanarlı 

Denetleme Kuruluna, muhtelif adaylar hakkında bilgi edinil
dikten sonra, ayrı ayrı açık oya başvurulmak suretiyle aşağıda ad
lan yazılı üyeler asıl ve yedek olarak seçildi: 

Asıl üyeler: 

Necmettin Sahir Sılan (Tunceli Milletvekili) 
Faik Reşit Unat (Tarih Öğretmeni) 
Halim Baki Kunter (Tarihçi, dilci) 
Feridun Ankara (Dilci) 

Yedek üyeler: 

İbrahim Refik Soyer (Niğde Milletvekili) 



-244-

Uluğ İğdemir (Türk Tarih Kurumu Başsekreteri) 

Enver Belınan Şapolyo (Tarih Öğretmeni) 

Türk dilinin gelişmesi uğrunda çalışan ve hayata gözlerini yu
marak aramızdan ayrılmış bulunanların hatırasını anmak için iki 
dakika saygı duruşunda bulunulması hakkında Ncemeddin Sahir 
Sı!an (Tunceli Milletvekili) ın teklifi kabul olundu ve saygı duru
şunda bulunuldu. 

Kurultay Asbaşkanı Enver Ziya Karai (Apkara Dil, Tarih, 
Coğrafya Fakültesi Profesörü), Kurultayın çalışmalarına katılanla
ra teşekkürle selamladıktan sonra Türk Dil Kurumu Yönetim, Bi
lim ve Denetleme Kurullarına dil inkı!abımızın gelişmesi yolundaki 
gelecek çalışmalar için başarı dileklerinde bulunarak kapatış söyle
vini verdi. 

Kurultayın 23 Aralık 1949 cuma günü çalışmalarına ait bu tu
tanak özeti okundu. 

Türk Dil Kurumu Altıncı Kurultayı çalışmalarına, t stiklal Marşı 
dinlenilrnek suretiyle, saat yirmide son verildi. 

Türk Dil Kurumu Altıncı Kurultayı 

As başkan 

Enver Ziya Karai 
(Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fa

kültesi Profesörü) 

Yazman 

Ncemeddin Sahir Sılan 
(Tunceli Milletvekili) 

Başkan - Okunan tutanak özetini kabul edenler .. . etmiyenler ... 
kabul edilmiştir. 

(İstiklal Marşı dinlenildi) 

Başkan - Altıncı Dil Kurultayının çalışmaları bitmiştir. 

Kapanış Saati: 20,00 
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ABADAN 
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AniVAR 

Dı·. Yavuz 
Kevser 
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AÖABEYOOLU Abdi 

AOAKAY 
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AKAN 

Al\ ANT 

AKAT 
AKÇAY 

AKDI K 
AKF.R 

AKKAYA 

AKMA N 

AKPlNAR 

AKSOLF.Y 
AKSOY 
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AKSUDOGAN 

AK VERDI 

AKYOJ, 

ALAGÖZ 

Dr. Mehmet Ali 

Fuat 
Dr. Vefik Vassaf 

Pakize 

Ahmet 
Pror. Şevki 

Dr. Hatlee Sara 
Doıtan 

Dr. ŞUI<rU 

Kemal 

Muzaffer 

Mebrure 
Dr. Ziya Cemal 
ömer Asım 
Hulllsl 

Harndi 

İbrahim Hakkı 

Cemal Arlt 

Ankara Hukuk Faktiltesinde Prof. 
İzmir Kız Llsesi TUrkçe ötretmenl 

ve İzmir Halkevi Temsilcisi. 
tstanbul - Edebiyat Faktilteslnde 

Prof. 
Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir 

Halkevi Temsilcisi 

'1'. D. K. da Genel Merkez Kurulu 
Üyesi ve Gaziantep eski Mlllet
veklll 

Elll.zıit Mllletveklll 
Ankara Hıfzıssıhha Okulu Başmü

şavlrl 

Eeyog-ıu - tkinci Kız Ortaokul TUrk
çe öıtrelmenl 

1staubul'da Ukokul ötretmenl 
Ankara - Veteriner Faktillesi Pa

talojl Enstitüsü Direktörü 

İstanbul Fen Faktilteslnde Prof. 
!stanbul - Eminönü Halkevi Tem

silcisi 
Ankara Dil, Tarih, Cotratya Faktil· 

tesinde Doçent 

!stanbul Belediye Müfettişi 

Balıkesir MllletvekUi 

Ankara Mllletveklll 
istanbul Tıp Faktilteslnde Prof. 
Gaziantep Milletvekili 
Aydın - Lise Tarih - Cotratya 

ögretmeni 

MIIU Etttım Bakaniıkı Yüksek Öit
retım Genel MüdUrU ve İStanbul Şeh

remlnl Halkevi Temalleisi 
İstanbul - Edebiyat Faktilteslnde 

Prof. 

Ankaro. Dil, Tarih, Cotro.tya Faktil
tesinde Prof. ve Tllrk Cofratya 
Kurıımıı Temııllclııl 
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ATAQ 
ATAÇ 
f\TADEMİR 

Muhittin 

Dr. Hu!Qsl 

Hulkl 

Ce !lll 

AIIJ.eddln 

Gl. Abdullah 

Behçet 

Salim 

Gl. Nihat 

Feridun 
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Dr. İng. Salt All 

Sabri ŞIJ.klr 

Rahmi 

Sadık 1 

Dr. Reşit Rahmeti 

Remzl Oguz 

M. Baha 

Damar 

Ben al 

Neşet 

Dr. Akl! 

Ramazan Gökalp 

Sadrl Maksudi 

Prof. Ahmet Esat 

N uret tin 

Korgl. All Rıza 

Dr. Suphl 

Talha 

Falk 

Vehbi Cem 

Hasan Fehml 
Emin 
N urullah 
Harndi Ragıp 

Çalışma Bakanlıtı İş Dalresi Şube 

Müdürü 
Konya Mllletveklll 

nıer Bankası Genel Müdürü 

İstanbul Fatih Kız Ortaokul Türkçe 
ötretmenl 

Yargıtay Üyesi 

Kastamonu MllletvekJII 

Diyarbakır Lise Edebiyat Öjtretmenl 

Erzuı·um Mllletveklll 

Ankara eski Mllletveklll 

BozöyUl< Halkevi Temsilcisi 

Ankara Ziraat FakUltesl Fazlk Pro-
fesöı'tl 

Ankara Hukuk Fakültesinde Prof. 

Bajtdat Türkiye Büyük Elçisi 

Yazar İstanbul 

İstanbul - Edebiyat Fakültesinde 
Prof. 

Ankara liiJ.hlyat Fakültesinde Prof. 

Gerede - Ziya Gökalp Okulu Başöt;-

relmeııl 

Seyhan eski Milletvekili 

İZmir Milletvekili 

İstanbul - Slnger Dlkl§ Makineleri 
Şirketi Uumum MUdUr Muavini 

Çankırı MUletveklll 

tslanbul nkög-J-etlm Müfettişi 

İstanbul - Hukuk Fakültesinde Prof. 

Ankara - nllhlyat Fakxltesl Dekanı 

Kartı Halkevi Temsilcisi 

Manlsa MIUetveklll 
İstanbul - Şişli Çocuk Hastanesi 

Dahiliye Mlltehassısı 
İstanbul - S!lmerbank Deri Sanayli 

Müessesesi Dahatat Mütehassısı 
Denizli eski Milletvekili 

Sivas Ortaokul Türkçe ötretmenl ve 
Sivas Halkevi Temsilcisi 

Gümüşhane Mllletvek:lll 
Teklrdat Milletvekili 
ötretmen ve Yazar - Ankara 
Ankara DU, Tarih, Cotral)'a Fak!ll
. tesinde Prof, 
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ATAFlRAT Enver 

ATALAY Ahmet Beslm 

ATALAY Nal m 

ATAMAN Dı·. Harnit 

ATAl'!OY Re~ıt .Aklf 

ATASOY AlAettin 

ATAY Fı\llh Rıl'kı 

ATAY C' e mil 

ATAY Dr. Ahmet K emal 

ATAY Neşet 

ATAYOLU Sabri 

ATF.ı) Ahmet 

ATU Gl. Aşlr 

ATİLLA Osman 

AVAS A. Nevzat 

AYDAR YUI<. Mllh. KAzım 

AYDIN YUk. Müh. Mltat 

AVITER Dr. Feı1t 

AYKAÇ Fazıl Ahmet 

AVKURT tzzet. Ulvi 

AYTA(' Rtıhl 

RALKAN Adalet 

IJA LMUJ\ICITLAR Se<lat 

IJALTACIOGLU İsmnll Hakkı 

BANARU 

BANGUOGLU 

BARLO 

BAŞAR 

IJATU 

8AYDun 

Nihat Sami 

Dr. Tahsin 

Hilmi NalU 

ŞUkOfe Nihai 

SeiQhattin 

Suat 

İstanbul - Sümerbank Deri ve Kun· 
dura Sanayil MUessesesl Müdür 
Muavini 

T .D.K. Saymanı ve Kütahya eski 
Milletvekili 

Çorum MUietveklli 

Ankara 

Ticaret Bakanhtıncla MUfettl§ 

Bursa Ticaret Llsesinde ötretmen 

Ankara Milletvekili ve İstanbul Üs· 
ktidar Halkevi Temsllclııl 

Kastamonu MUietvekUI 

!stanbul Tıp Fakllllesi tkinci Cerrahi 
Kltnlg1 Ord. Prof. 

Ankara - Ulus Gazetesinde Yazar 

Klmyacı - İstanbul 

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Ens-
titüsilnde Doçent 

Gaziantep Mllletveklll 

Sandıkh Halkevi Temsilcisi 

Bursa eski Milletvekili 

!sparta Milletvelilll 

Aydın Milletvekili 

Ticaret Bakanhtı Birinci Hukuk 
Müşavlrl 

Diyarbakır Milletvekili 

Afyon eski Milletvekili 

İstanbul Erkek Llsesi CotrafYa Öf· 
retmenl 

Ankara DördUncU Ortaokul Türkçe 
ötretmenl 

Danıştay Muavinlerinden 

Kırşehir Mllletveklli ve İstanbul Şiıılf 
Hnl.kevl Temsllclııl 

İstanbul - Galatasaray Llaesl E<le
biyat ötretmenl 

Bingöl Milletvekili ve Mllll Efitim 
Bakanı 

ts tanbul 

ötretmen ve Yazar - İstanbul 

Ankara - Ziraat FakWteslncle Prof. 

btanbul - Edebiyat f'lli!Qlte~lnde 

Felsefe .uıırıatıı 
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BAY1ZIT Dr. Kemall 

Baykal Cevat 

BAYKAN Belki s 

BAYMUK Fuat 

BAYRAK Halit 
BAYRAKTAR- Kadri 
OGLU 
BAYUR Hikmet 
BEGENÇ C ah lt 

BEKATA Hıfzı Otuz 
BEKlT Rüştü 

BE KJ\IAN Prof. Dr. Avnl Refik 

BELGE Burhan 

BENERLİ Reşat 

BEN İCE Ete m !zzet 

BE N Lt Halil 

BERİKER Turhan Cemal 

BERlKE R Suat 

BERK AIA.eddln 

HERKAY Adnan Halil 

BERKER Ka.zım 

B ESEN Sabri 

BES tM Tevfik 
BEYHAN All İhsan 

BEZİROİ Cevdet 

BtLEOE N Faz h 

Bti,GE Zlhnl 

BİLGE Fa h ri 

BILGE Sırrı 

BİLGEHAN M. Şerit 

BİLGİN Vehbi 

BtLlK Nureddln İbrahim 

!J'N:<\.Iı Muhstn AdjJ 

Maraş Milletvekili ve Saflık Bakanı 

Ankara 

Ankara eski Milletvekili 

Ankara - Gazi Etitim EnstltUslinde 
ötretmen 

Afrı Milletvekili 
İstanbul - Erkek Lisesi Tlirk~e ög-

retmenl 
Manlsa eski Millelvekili 
Ankara - Ulus Gazetesinde Yazar 

Ankara Milletvekili 
T. C. Merkez Bankası İdare Meclisi 

Üyesi 
Ankara Milletvekili 

Yazar - İstanbul 

Ankara 
Siirt Milletvekili ve İstanbul - Eyllp 

Halkevi Temsilcisi 
Klitahya Milletvekili 

İçel eski Milletvekili 

Ankara - M.T .A. Enaiitllsli Labo-
ratuvarlar Sekreteri 

Gazeteci - !stanbul 

lzmit - Sümerbank - Selüloz Sa
nayii Müessesesi MUdUrll 
Yargıtay Başsavcısı 

İstanbul - Galatasaray Lisesi Orta
köy kısmı Beden Ejtitiml Öğret

meni 
Eruh Kaymakamı 
K. Ereltil - lvriz Köy Enstllisli 

Türkçe Öfretmeni 
Çorum Milli Eltltim MüdUrU 

Yozgat Lise Öjtretmen! 

Istanbul - Devlet Limanları İşletme 

MU d UrU 
Kayseri Ziraat 88Jlkası MüdUrU 

Trabzon Lise Edebiyat öıtretmeni 

!st8Jlbul - Taksim Llsesi Fransızca 
öıtretmenl 

Konya eski Milletvekili 

Ankara - Slimerb8Jlk Etüd ve Tesis 
Heyetinde Seramik Uzmanı 

Konya Milletvekili ve Akşehir Hl\lk
. evi Temsilcisi 
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Aziz Neriman 

Abidin 

Prof. Dr. Hikmet 

Dr. Şevket A. 

MUn!r 

Ferit 

Peı·tcv 

M Un ip 

Rusuh! 

Dr. Sadettin 

Osman Nm·i 

lbmhim Zeki 

Ri fat 

Dr. Ahmet 

S ı tk ı 

l'ehmi 

Dr. Mustafa 

Gl. Ali Fuat 

Recai 

Ilham! 

Halit 

Şah ap N azmi 

Dr. Saadet 

Cevdet 

MUnir 

Kerim ömer 

Gl. lzzettln 

Mustafa Nam ık 

Hacım 

Ha md! 

Kemal 

Ankara - İstatistik Um. Md. Baş-

mUmeyyiz 
Kastamonu eski Milletvekill 

Ankara - Universile RektörU 

Ankara - Ziraat FakUltesinde Porf. 

1zmir Milletvekili ve İşletmeler Ba-
kanı 

Emekli Öj!"retmen - !stanbul 

Ankara, Dil, Tarih , Coj!"rafya Fa
kUltesinde Prof. 

Van eski Milletvekili 

Çanakkale esid Milietvek!ll 

!stanbul Edebiyat FakUltea! TUrk 

D!ll ve Edebiyatı Doçent! 
Balıkesir Mllietveklll 

Tefennı Halkevi Temsilcisi 

Zonguldak Halkevi Temsilcisi 

İstanbul - Edebiyat FakUitesi TUrk 
Dili Tarihi ProfesörU 

Ordu Halkevi Temsilcisi 

Edi·rne Kız Ortaokul Mildilrtl 

Çorum MiUetvek!ll 

Konya Mllletvek!li 

İstanbul - Galatasaray Llsesi MU
dür Yardımcısı 

ıstanbul - Teknik Üniversitesinde 
Prof. 

Ankara - Veteriner FakUitesinde 
Prof. 

TUrkiye BUyük Mlllet Meclls! K!
taplık M!ldUı'il 

Ankara - Dil, Tarih Cotrafya Fa-
k!llteslnde Doçent 

T . D. K. da İşyar 

Çorum Milletvekili 

Ankara - Ziraat Fakültesinde Prof. 

Balıkesir MllletvekUi 

Emekli Felsefe öıtretmenl - İstanbul 

Balıkesir Milletveklli 

Kastamonu MilletvekU! 

Seyhan Mlllelvek!ll ve Adana Halk
evi Temsilcisi 
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Sabri 
Haydar 

Ahmet All 
Hilmi 

Esat 
Hasan Remzi 

Arif 
Sed at 

Hikmet Turan 
Salt Sad! 

Abidin 

Sırrı 

Dr. Vehbi 
l':krem 
Eşref 

.fo bdullah 
Halil 

Faruk 

Hayri 

Dr. İbrahim Hanlf 
Prof. Hamlt 

Ferit 
tzzet Melih 

All Şelhum 
Prof. Dr. HayruHalı 

All 
Harndi 
Sabri 

Agop 
KA.zım 

Ali Dehrl 
Prof. Dr. Saim AU 

Tokat eski Mllletvek!ll 
Afyon eski Milletvekili 

Tuzluca Halkevi Temsilcisi 
Ortaokul TUrkçe ög-retmeni- Ankara 

İzmir Milletveldl! 
Btinyan Hukuk Yavgıcı 

Ankara Milletvekili 
J<onya Mtlletvekll! 

Antalya eski Mtlletvekili 
Fizli<çi - tstanbul 

İstanbul - Belediye Neşrlyat ve İs-
tatistik MüdUrU 

Trabzon Milletvekili 
Ordu Milletvekili 
Edirne eski Milletvekili 
Kars eski Mmetvekili 
Maı·maris Ortaokul MüdUrU 
Ankara Dil , Tarih , Coıtratya F'akUI

tesinde Prof. 

t stanbul - Edebiyat FakUitesinde 
TUrk DUl ve Edebiyat ı Dol<torn 
ög-renclsi 

Ankara - Fen FakUitesi Fizik Pro
fesörU 

!stanbul 
Ankaı·a Dil, Tarihli Cog-ratyn Fa

kültesi Dekanı 

T. D. K. Başyazmanı 
Anadolu Ajansı Radyo Servisleri 

Müdürü 
Hatay eski Mllletveklll 
İstanbul eski Milletvekili 
Kocaeli Mtııetveklll 
Konya eski Mllletvek!ll 
Mersin }Ialkev! Temsilcisi 

Ankara T .D.T . da Başuzman 
Samsun Halkevi Temsilcisi 
T .D.K. da Uzman 
Rize Milletvekili 

Yük. Müh. Osman Emel İstanbul 
C'el&.l Devlet Demiryollan Umumi İdare 

All Sadullah 

Başmüfettişi 

İstanbul - Karta! Oı'taokul MUdUr 
Muavini 



DtıtiM Dr. Kadri 

DlRIÖZ Haydar Ali 

DIZDAROGLU Hikmet 

DO(ıDU Muharrem 

DOLU Halide 

DOLUNAY Ri fal 

DURU KAzım Nam! 

DURIJ Dr. Muhittin 

niJRIJ Aziz 

DIJRU Cemal 

DUitUKAN Gl. Eyüp 

DURUKAN ZllhlU 

IHIRUSOY Dr. Esat 

D ÜMER Safi 

no ştı SEL Feridun Fikri 

ECEVİT Dr. Fahri 

EDiRNE Osman 

EGEMEN Bed ll Ziya 

F.KF.R N ncı 

E LMAN Ahmet Şevket 

ELÖVE Ali Ulvl 

EM tL Muhip 

EMRF. Ahmet Cevat 

F.NGIN Am!. Fahri 

ENGINER( Şeklp 

EPlKMAN Sadettin 

ERCAN Fuat 

ERDE~f Rıza 

ERDEN Ol . All Fuat 

ERDEN M. Şükrll 
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Cellll 

Sal!'hk Bakanlıl!'ı Seferberlik Mü-
dürü 

!stanbul Ayasofya Kitaplıl!'ı MüdUrU 

Uurdur Halkevi Temsilcisi 

Ankara - Milli Kütüphane'de uzman 

İstanbul - Edebiyat FakUltesinde 
Türkoloji Aslstanı 

Çankırı Mllletveklll 

İstanbul - Ticaret 've Sanayi Oda-
sında Raportör 

Bursa Salı'lık MüdUrU 

Bursa Milletvekili 

Eskişehir Lise Türkçe Öl!'retmenl 

Halay Milletvekili 

Samsun eski Mliletvekill 

htanbul Cerrahpaşa Hastanesi Baş
hekimi 

Ankara 

Bingöl Milletvekili ve İstanbul Be
şiktaş Halkevi Temsilcisi 

Kostamonu Milletvekili 

Gemlik Sunltipek Fabrikası Müdürü 

Ankara Dil, Tarih, CoÇatya Faklll-
lesinde Öl!'retlm Görevlisi 

İstanbul - Karta! Ortaokul Tarih 
Öl!'retmenl 

Klmyacı - Ankara 

T.D.K. da Uzman 

Başbakanlıl< Uumum Murakabe He-
yetınde Mlllehassıs 

T .D.I{. G nel Merkez Kurulu Üyesi 

Samsun Eski Milletvekili 

Ankara - Maden Telkik ve Arama 
Ensltllsü Umumi Kll.tlbi 

!zmir eski Mllletveklll 

!stanbul Çapa Kız Ortaokul MlldllrU 

Burdur - özel Saymanlık Köy Bü-
rosu Şefi 

Emekli - !stanbul 

!stanbul - Şehir Tiyatrosu Drama
turgu 



ERDEVECİ 

E RDOOAN 
E RDURAN 
F.RE M 

E REN 
E REN 

ERGENELİ 

ERGİN 

E IW t N 

E RGU' 
E Rt Ş 
E RKE R 

E RKSAJ. 
E RTAN A 
E RTAYT,AN 

E RTEM 

E S EN 
E SEN 

ESE N DA I, 

ESMER 

E TE 

EVİN 

F.VLİYA 

EVREN 

FURTUN 

F E NI\fEN 

FlRAT 

F lRAT 

FİŞEK 

GA LANTt 

GEN CA 

GENCAN 
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Halil 

~evket 

Dr. Behçet Sabit 
1-11 Rıza 

Pl'Of. Hulki 
Dr. Hasan 

Hilmi 
Mllmtaz 

Muharrem 

fjevkl 
Muammer 
Turhan 

!zzet Kemal 
Bahattin 
tsrnail Hl)<met 

tsrnail 

Ali Rıza 
Dr. BU!ent Nuri 

M'emduh Şevket 

Ahmet ŞUkrU 

Dı·. Muhlls 

CeltıJ 

Hallt 

SUreyya Ör ge 

Mehmet 

Ylik. MUh. Refik 

Abdlllhak 

N aş lt 

Selman 

Prof. Avram 

Prof. SUreyya 

Tahir Nejat 

!stanbul - Edebiyat Faktlitesinde 
Tllrkolojl doktora ötrenclal 

GUmllşa.ne Mllle1vek!U 
Istanbul Tıp Fakilltesinde Prof. 
Çorııh M!Uetveklli 

Istanbul Teknik Üniversitesi Rel<lörU 
Ankara Dil, Tarih, Coıtrafya Fal<lll-

tesinde Doçent 
Çanakkale eski Millctveldll 
Bursa Erkek Lisesi Edebiyat Öj);rel

menl ve Bursa Halkevi Temsilcisi 

lstanbul Edebiyat Faktıttesinde TUr-
koloji Asistanı 

Konya Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
F'elsefecl - İstanbul 

Kimyacı - Ankara 
Askeı1 Liseler MUfcttlşlitlnd Uzman 
İstanbul - Edebiyat Faktıllesinde 

TUrk Dili ve Edebiyat Profesörll 
Manlsa M!Uetveklll 

Siirt Milletvekili 
Ankara Hukuk Faktillesinde Prof. 

Bilecik Milletvekili ve Bilecik Halke-
vi Temsilcisi 

Basın , Yayın ve Turizm Genel MU· 
d UrU 

Ankara Siyasal Bilgller Okuluncıa 

Prof. 

!zmit Sllmerbank SellUioz Sanayii 
MUessesesl EtUd ve Kontrol Şefi 

Ankara - Ziraat Fakllltealnde Prof. 

Balıkesir Milletvekili 

Ordu Milletveklll 

Çanakkale eski M!Uelvekili 

Erzincan Milletvekili 

Samsun Milletvekili 

Bursa A8keı1 Lise Edebiyat Öjtrel
menl 

Nitde eski M!Uelveklll 

Tarım Bakanlıjtı Mllsteşarı 

İstanbul Erkek Lisesi Edebiyat Og-
relnıenl 
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tiE COSJ\IA N- M. Nuri 
OÖLU 
GOOU ı , Basri 
GöO :; Be§ir 

GÖl{ Yllk. Mllh. lihıııni 

GÜ KAY 

GÖKBERI( 

GÖKBERK 

GÖKÇE 

GÖK ÇE 
GÖKÇOL 

OÖKllOOAN 

GÖKSEL 

GÖK!) EN 

GÖKTEPE 
GÖKTORJ{ 

GÖKAY 

GÖNCEL 

GÖUELl 

GÖltEN 

GÖZÜBÜYÜK 

Ot1Gtll\IOÜ 

GÜJ:fEKİl'i 

GÜN AY 

GtlNA.LTAY 

G NDÜZALP 

G NTEKL'\' 

Gt1UJ\N 

OORDENİZ 

GüRE Ll 

OORKAN 
GtlRSOY 

Oı·d. Prof. Dr. ~'ahrel· 
lin Kerim 
M . AU 

Macit 

Sait 

Nuı·i 

Sablha 

Prof. Mukbil 

Temel 

Enver Naci 

Nuri 

Ur. H llseyin A vni 

Orhan Şalk 

İbrahim Hicrl 

Jsınall Hakkı 

Ahmet Mecit 

Dr. Abdullah Polat 

Ne§et 

Cemal 

Ziya 

Ord. Prof. Şernseddin 

Mahmut Nedim 

Reşat Nuri 

Prof. Dr. Refik 

HllsnU GUltckin 

Recai 

Dr. KAzım lsmall 
Fethi 

Sayı~tayda Murakıp 

lllcolml ög-retmeni - Mudw·nu 
Ankara - Atatllı·k Lisesi Tllrkçe 
ög-retmeni 

Devlet Demiryollan Meı·kez İşletme 
Mlldllrll 

l•tanbui Valisi 
öpetmen - İstanbul 

!stanbul - · Edebiyat Faktlllesinde 
Prof. 

Ankaı·a AtatOrk Lisesi Tllrkçe ve 
Almanca ög-retmeni 

Ankara - Arkeoloji MUzesi Mlldllrll 

Samsun eski Milletvekili 

İstanbul Teknik üniversite Mimarlık 
Fakililesi Dekanı 

Trabzon Milletvekili 

Istanbul - Haydarpa§a Lisesi TUrk-
çe öıtretmeni 

Aydın Milletvekili 

Ankaı·a Hukuk Faktillesinde Prof. 

İstanbul - Galatasaray Lisesi Ede-
biyat öpetmenl 

Emekli ög-retmen - Ankara. 

İller Bankası İdare Meclisi Başkanı 

Emekli ögretmen - İstanbul 

Ankara - Cumhuriyet Sa.vcıJıgı 

Başyardımcısı 

Kastamonu Llsesi Edebiyat ögret· 
men! 

İstanbul Pertevniyal Lisesi Edebiyat 
' ögretmeni 
İstanbul - Denizyolları Bagacentası 

Sivas Milletvekili ve Başbakan 

Ediı-ne Milletvekili 

M. Eg. Bk. da. Umurnl Mll!ettlg 
Ankara. 

Bursa eski MU!etvekill 

İstanbul - Nişanta§ı Işık Lisesi 
MUdUr Muavini 

Tokat MilletvekUI 

İstanbul - Tıp FakUlteslnde Prof. 
Ortaokul TUrkçe ötretmeni - EIG.zıg 



GÜRTUNCA Mehmet Farul< 

GO VEN Fehlme 

GOVEN DiREN Falin 

II ATlPOOL U Şevket Raşit 

HtMRAN fUieyman 

HISAlt AbdUI Iıak Şinasi 

ILGAZ 

IUl\lAK 

IŞIK 

Jçöz 
1DIL 

lOD EMllt 

lHAN 

Hasene 

Pro!. Dr. Sadi 

M. Ali Enver 

Sıl'l't 

Dr. KJl.mll 

Uluı't 

Mehmet 

İMİRZAUO(} J,U lbrahlm 
İNAN Dr. Afet 

I N AN 

İNAN 

l NCEDAl'I 
IJiiöZO 
t ' FEN DlY AR
OGLU 
lŞCEN 

tşctL 

1ZBIRA.K 

lZBUDAK 
lS K!T 
t~IEN 

KAATÇILAit 
KADA T AR 

KADffiGAN 
KAURA\\IAN 

KALAÇ 
KALFAGlL 

Atıf 

AbdWkadir 

Cevdet Kerim 
Muhittin 
Fethi 

Şernsa 

Dr. Şe!ik İbrahim 

Dr. Reşat 

Velet Çelebi 
Server 
Ekrem 

Sa.Ada 
Dr. İstandiyat Esat 

Besi m 
Dr. Galip 

Hilmi 
Feyzi 
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Her gUn Gazetesi Sahibi - İstanbul 

Adana 

Bursa eski Milletvekili 

Manisa Milletvekili ve Gördes Halk
evi 'l'emsllcisl 

l e tanbul 

Yazar - 1stanbul 

Çorum Milletvekili 

f<onya Milletvekili ve Karanıarı 

Halkevi Temsilcisi 
ıstanbul Yenil<apı Ortaokul TUrk-

çe Öı'trctnıeni 

Yozgat Milletvekili 

Maraş Milletvekili 

'l'Urk Tarl!ı Kuı·umu Başyazmanı 

[stanbul Cumhuriyet Cazeteal Ya-
zı l:;lerl MUdUr Muavtrıl 

Avukat - Ankaı·a 

Ankara Dil, Tarih, Cog-rafya Fa.i<UJ-
tesinde Pmf. 

İzmir Millelvekili 

T. D. K. da Başuznııı.n 

Sinop MllletvekUi 
Ankara Halkevi Temsilcisi 
Milli Ejtillm Bakanlıı'tında BaşmU-

fettlş 

Seyhan eski Milletvekili 

Bursa 
Ankara - Dil, Tarih Cog-rafya Fa-

kUltesinde Doçent 

Ankara 
Yazar - İstanbul 

Ankara - Ziraat FakUiteslnde Pro!. 

Manisa eski Milletvekili 
Ankara Ziraat Fakültesinde Kim-

ya Pı·o!esörU 

Milli Etitim Ba.i<anlıg-ı Müsteşarı 
Antalya MllletvekJli 

Kayseri eski Milletvekili 
Diyarbakır Milletvekili 
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1\Al,GAY 

IV\ NAT 
KAPLAN 
KARAOÜLLE 

IV\RAHAN 

KAltAKURT 
!{ARAL 

YUk. Mtlh. Htlseyin 
Yakup 
Dr. Halil Fikı·el 

Rasi h 
H u iki 

Dr. AbdlUkadir 

Esat Mahmut 
Enver Ziya , 

KARAl\tUOLA Ct>mai 
J{ARAl\1UJtSAL Ziya 

KARAOSMAN- Yak up Kadri 
OOLU 
KARATAY 

I<ARAO(lUZ 

I{ARAY 
1\ARSLJOGLU 
KAYAOOLU 

Namdar Rahmi 

Tahir A . 

Refik Hallt 
Yusut Duygu 
Ml hal 

KAZANCIOGLU Dr. Cemal 
KERl\IAN 

KILIÇÖZLÜ 

KIUÇA 

lURŞAN 

Kllt AN 

KIVJLWJ 

IWCAOOLU 

I{OÇAK 

J<Ol\tAN 
I{QNURALP 

KOl' 
KORALTAN 
KORKUT 

KORKMAZ 
KORKJIIAZ 

Ali Haydar 

Ziya 

Ali Haşmet 

Nizarnettin 

Hadiye 

DU n dar 

Ahmet Şevket 

Ş tıkrtl 

M. Mesut 
Hikmet 

Kadıi Kemal 
Refik 
Dr. Şerl.f 

Selim 
Zeynep 

Samsun Milletvekili 

Ankara 
Antalya Milletvekili 
Konya Milletvekili 

!stanbul - Edebiyat FaklUtesi Eski 
TUrk Edebiyatı Asiatanı 

Avukat, ög-retmen ve Yazar-İstanbui 
Ankara Dil, Tarih, Cojtra!ya Faklll

tesinde Prof. ve Afyon Halkevi 
Temsilcisi 

Mug la eskT Milletvekili 
TOrkiye Şeker Fabrikaları A.Ş . İdare 

Meclisi Üyesi 
Tllrldye Bern Elçisi 

İstanbul Etitim EnstitUsU Edebi-
yat Öjtretmenl 

Zonguldak Gazetesi Sahibi 

Yazaı· - !stanbul 
Avukat - Sunguı·lu 

Avukat - !stanbul 

Çorum eski Milletvekili 
!stanbul Kızılay Satış BUrosu Mtl

dUrll 

Antakya Erkek Llsesi Tllrkçe öt
retmenl 

İstanbul - Yeni Kolej. MUdUrU 

Milli E#"Jtlm Bakanlıjtı Beden E#"Jtl
mJ Başmtl!ettlşl 

ötretmen - Ankara 

!stanbul Bakırköy Birinci ttkokul 
ötretmenl 

Ulaştırma Bakanlıjtı Nakliyat Şubesi 
İnşaiye MUtehassısı 

Eı zurum Milletvekili 

Konya MJIU KUtUphane MUdtlrtl 
Ankara - Askeı1 Fabrikalar Mer-

kez LAboratuvıır Amiri 

Yazar - Ankara 
İçel Milletvekili 
Burdur Mille tvekili 

Yozgat eski Milletvekili 
Ankara Dil, Tarih, Coıtratya Fa

kWtealhde Türkoloji Aslatanı 



KORTEL 

KOŞAY 

KOYALI 

KOYUNCU 

KOZANOGLU 

KöKDEMİR 

KÖKEN 

J{ÖPRÜLÜ 

J{ÖSEOGLU 

KÖYMEN 

KU BALI 

KUMRAL 

KUNT AY 

KUNTER 

KUROOOLU 

KURTULUŞ 

KUŞADAU 

KUŞADAU 

KUTLUATA 

KUTLUK 

KUTMAN 

KUYUCAU 

KÜÇÜKLER 

UÜLÜRBAŞI 
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Yllk. Mllh. HllsnU 

Dr. Haınit 

Cemal 

Ak il 

Ccnap Muhillin 

Dr. Bahaddin 

Rahmi 

Düriye 

Mehmet Reha 

Dr. Mehmet Altay 

Dr. Hüseyin Nail 

A. Muhtar 

Mltat Cemal 

Halim Baki 

F'alk 

Dr. A. Fahrl 

Mahmut 

Emin Zerrin 

Yusuf Kemal 

İbrahim 

SaUl.hattin 

Hi\zıın Atıf 

HulOsl 

Sıdıka 

1{ RKÇÜOGLU Kemal Edip 

LAL1K Tallt 

LEVEND 

LOKMAN 

AgAh Sırrı 

YUk. Mllh. Kemal 

LOKıUANH.EKlı\1 Dı·. Hatız Cemal 

l\IENEMENCt Hasan 

l\IE Gt Halil 
1\l.ENTE~OGLU Dr. All 

i s tanbul eski Millelvel<ili 

Milli Egitim Bakanlıgı MUzeler 
Umum Mlldllrll 

Tokat MJlletveklll 

Ticaret Bal<.ınhgı Teşkllıillandmna 

G. M. BaşkontrolörU 
1'. D. K . da Uzman ve Erzurum 

H a lkevi T emsildsi 
Ginok eski Mllletveklli 

lzmir Milletvekili 

Ankara Dönlllncü Ortaokul TUrk-
çe ögretmeni 

İstanbul Gelenbevl Oı-taokulu Tllrkçe 
ögretmeni 

Ankara Dil, Tarih, Cografya Fakül
tesinde Tarih Doçenli 

Istanbul - Hukuk Fakllıtesindc Prof. 

!stanbul - Yakacık likokul ögrel· 
men i 

İstanbul Beyoglu Dört.lUncll Noteri 

Eskişehir Halkevi Temsilcisi 

Manisa 'Milletvekili 

Rize Milletvekili 

ögrelmen - !stanbul 

İstanbul 

A vukal - Konya 

!stanbul - Edebiyat Fal<Wtesinde 
Şarkiyat Enstilllsünde Asistan 

Klllahya eski Milletvekll! 

Istanbul İktisat FaklUtesinde Prof. 

Balıkesit· Milletvekili 

!stanbul Edebiyat FakWlesinde 
Asistan 

Ankara Dil, Taı'ilı , Coj!l·atya Fa-
kWtesinde Kitaplık MUdUı·ü 

Avukat - Ankara 

lnönU Anslklopedlsi Genel Sekı·eteri 

Ankara - Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünde Petrol İşleri MUdUı·U 

İstanbul 

Mardin eski Milletveklli 

Nigde Milletvekili 
İçel MilletveklU ve istanbul - Ye~ll

köy Halkevi Temsllcisl 



l\1ENTEŞE00LU l''cridun Osman 
!11ERIÇ Rıfkı Melül 

!11ETE İ zzetlin 
1\tETEOGLU Fevzi ye 

MIHCIOGLU Halil Nacl 
l\1UTLU Yusuf 

NI SARI Abdurrahman 

tS ARI Aydın 

ODABAŞIOOLU Salahattin 
OCAK Osman 
OGAN Zı\kir Kadiri 

OGAN Aziz 
OGUZ Mehmet 

OKAY KAzım 

OKAY Meclt İbrahim 
OKAY Haşim Nezlhi 

OKAY Ahmet Can 

OKTAY Or. Esat 
OKUTI\1AN Prof. Dr. Sabri 

OLCAY' Harndi 
OLGUN İbrahim 

ONAN Necmettin Halil 

ONARAN Hal lt 
ONAT Nıtlm Hlizım 

ONAT Hikmet 

ONGAN ömer Nazım 

ONGUNSU Harnit 

ORAL Mehmet Zeki 

ORHON Zilıni 

ORKUN Hüseyin Namık 

ORKUN Yalçın 

ORUCOGLU HulOsi 
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Ulus Gazetesi Bagyazarı 
Istanbul Erkek Llsesinde Edebiyat 

Öjtrelmenl 

Yazar, Felsefecl - İstanbul 

Eskişehir Lisesi Türkçe Öjtretmenl 

Ankara eski Milletvekili 
Ankara - Hukuk FakUlteslnde Öit· 

ren ci 

Ankara 
Memuru 

Ankara 

Maliye Gelir Kontrol 

Danıgtay Başkanı 

Diyarbakır Milletvekili 
Emekli Öjtretmen ve Yazar · Ankara 

İstanbul Arkeolojl Müzelerl MUdllrU 
İstanbul - Beşiktaş Birinci Ortao· 

kul Türkçe Öfretmenl 
Giresun Milletvekili 
Ankara - Ziraat Fakültesinde Prof. 
Bursa - tkinci Ortaokul Ttlrkçe 
Öjtrelmeni 

İstanbul - Fen Fakültesinde Jeoloji 
Doçenli 

Kars Milletvekili 
Antalya 
Dinar Halkevi Temsilcisi 
Manisa - Liııe Edebiyat Öitretmenl 
Ankara Dil. Tarih, Cog-raly& Fır· 

kUltesinde Prof. 

Muş Millet vekili 
Konya Milletvekili 
Balıkesir eski Milletvekili 

istanbul - Zeyrek Ortaokul Tarih, 
Cog"ra.Cya Öfretmeni 

istanbul - Edebiyat Fakültesinde 
Prof. 

Konya - Arkeoloji MUzesi MUdUril 

Kars Milletvekili 
Ankara - Gazi Egitim EnsUtüsUnde 

Tarih Profe8ÖrU 
Polatlı Halkevi Temsilcisi 

Sinop eski Milletvekili 



OTAMAN 

OZANOGLU 
OZANSOY 

ÖDÜL 
ÖGEL 
Ö.IOlEN 

ÖNAL 
ÖNCU 

ÖNCÜL 
ÖNDER 
ÖNGAY 

ÖNGÖREN 
O RüCU 

öRUOü 
ÖTÜGEN 

öY.I\lEN 

OY.I\IEN 

oz 

ÖZALP 
ÖZÇAGLAR 
ÖZDOOAN 

ÖZEKEN 

ÖZELÇt 

ÖZERDİM 

ÖZEN 
ÖZER 

ÖZEY 

ÖZ GER 
ÖZGÜ 

ÖZGÜREL 
ÖZlLHAN 

ÖZÖN 
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Dr. Necdet 

İhsan 

Hall1. Fahrl 

Şevket 

ŞIU<rü All 

Mümtaz 

Muharrem 

Cahil 

Mustafa 

Ahmet 

Necati 

Dr. İbrahim Tali 

Reşit 

Ferit ZUhtü 

Fatma Şadiye 

Hıfzırrahman Raşit 

FAkihe 

Nuri 

Gl. KAzım 

Cemi! 

Nuri 

Ahmet Ali 

Dr. Ca!er 

Sami 

ZeUha 

Sabri 

Yaşar 

Abidin 

MelAJıat 

Hagıp Rıfkı 

Hayrettin 

Mustafa Nihat 

Manisa Milletvekili ve Manisa Halk
evi Tenısilcisi 

Kastamonu Kütüphane Müdürü 

ög-retmen ve Yazar - !stanbul 

Ku·klarell Milletvekili 

!stanbul eski Milletvekili 

Ankaı·a Mllletveklli ve İstanbul Ka
dıköy Halkevi Temsilcisi 

Bursa - özel Saymanlık Müdüı·U 

Ankara - Ziraat Fakültesinde Baş-
asistan 

Katızman Merkez llokul ög-retmeni 

Darende Halkevi Temsilcisi 

Keskin Halkevi Temsilcisi 

Elazıt Milletvekili 

istanbul - Haydarpaşa Lisesi Ta
rih ötretmeni 

İstanbul - tl'nlversite Genel Sekreteri 

!stanbul - Heybellada Ortaokul Ta-
rih ög-retmeni 

Bolu Milletvekili 

Ankara Milletvekili 

istanbul - Adalar Milli Egitim Me-
muru 

Balıkesir Milletvekili 

Bolu Mllletveklli 

lzmit - Ortaokul Türkçe ötret-
meni 

!stanbul İktisat Fakültesinde Doçent 

Malatya Milletvekili 

Kırıkkale Halkevi Temsilcisi 

Itdır Ortaokul ögretmeni 

İstanbul 

Manisa Milletvekili 

ög-retmen - İstanbul 

Ankara Dil, Tarih, Cogratya l<'a
kültesinde Prof. 

T .D .K. da Uzman 

istanbul - Üsküdar Türk Kız Ko
lej! Edebiyat ög-retmeni 

~nkara - Gazi Ekitim Enstitüsünde 
ög-retmen 



ÖZPOLAT 

ÖZSEVF.R 

ÖZSOY 

ÖZTRAK 

ÖZTU7.A'U 

ÖZTÜRK 

ÖZTüRK 

ÖZTÜZÜMEN 

öZVöROK 

ı• ALA 

PASİN 

PEKCAN 

PEK ER 

PF.KTAŞ 

PEPEvt 

POROY 

RENDA 

RONA 

SABUN ('U 

SAFA 

SA O LAM 

SAGIROOLU 

SANDER 

SARACOGI,U 

!'IARIDAI, 

SARP 

SATlR 

SAYAR 

SAYAR 

RAVOtrn' 

Mustafa 

HUseyln Slret 

Reşit 

Faik 

Nail 
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Prof. Halil Nlml'tullah 

İsmet 

Muhllse 

Halil 

Nejat 

Rıfkı Refik 

Harnit 

Recep 

H Useyin 

Ha!Ok Nihat 

NAzım 

Fikrlyc 

f\nffet 

t•mail 

Pey n mi 

Osm·.n Ferit 

Sat: it 

Mitat Sadullah 

ŞUkrU 

Vehbi 

Hatemi Sen !h 

Dr. Kemal 

Ayet 

Malik 

Ahmet Adna.n 

Ankara C. Savcı Yardımcısı 

ötretmen - l:ııtanbul 

Kayseri Mllletveldll 

Teklrdaı?; Milletvekili 

Samsun aski Milletvekili 

Emekli Öı?;retmen - tstanhııl 

Emekli ötretmen - İstanbul 

!stanbul Beyotıu Kız Usesl Fransız-
ca Öj!Tetmenl 

YargıtRy Ba~ltanı 

EczaM -· 1zın.lr 

Dqlşlerı Bakanlıtı Umumi Kiltip 
Yardımcısı 

T . C. Ziraat Bankası Umum MüdUrU 

1Rtanbul Milletvekili 

!stanbul - Amerikan Kolej! TUrl< 
MUdUr Yardımcısı 

İçişleri Bakanlıg-ı Emniyet MUsleşan 

Tokat MllletvekUI 

!zmir - Kız Llsesi Türkçe ötretmenl 

ıstanbul - Galatasaray Llsesinde 
ötretmen 

Giresun Milletvekili 

Yazar - İstanbul 

Emekli ötretmen - Ankara 

Erzincan Mllletvek.lll 

İstanbul - Haydarpaşa Llsesi Ede
biyat ötretmeni 

tzmlr Milletvekili ve Ödemiş Halkevi 
T emsilcisi 

Nllı'de Milletvekili 

tstanbul - Haydarpaşa Llsesi Fel
sefe ötretmcnl 

Seyhan Milletvekili ve UlaştınnR 
Bakanı 

Giresun eski Mllletveldll 

Teknik Üniversitede Prof. 

Ankara Konservatunnda ötretmen 
vo l:ııtnnbul Fatih J{alkevl Tenı• 
allcisi 



SAYLAN 

SAYMAN 

SAYIN 

SAZA K 

S ELEN 

S ELER 

SERTER 

SEVEN O li. 

SEV OK 

S ILAN 

SILAY 

SIM ER 

S INANOGLU 

S IREN 

SO LOK 

SOYDEM1R 

SO YER 

SÖKMENSOER 

SOJOIEN 

SÖKMEN 

SÖNMEZ 

SÖZE N 

SU BUL 

SUGAN 

SUN AÇ 

SUNGUR 

S OME N 

SOMER 

f;AHİN 

ŞAPOLYO 

AllDAG 

Hikmet Rıza 

Mecdi 

Kemal 

Emin 

Harnit S adi 

Faik 

C'emal Hldayet 

Refik Ahmet 

lsmall Habip 

Necmeddln S§.hlr 

Fikret 

Dr. M. TalAt 

Dr. Samim 

Cel!l Salt 

C~vdet Kudret 

GL Zeki 

İbrahim Refik 

ŞUkrU 

Enver 

GL lhsan 

Nevher 

Hayri 

YUk. MUb. Supbl 
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Elibank Umum MUdUr Muavini 

1ş Bankası Neşriyat MüdUrU 

Malatya eski Mllletvekili 

E•kişebir Milletvekili 

Ankara - Siyasal Bilgiler· Okulun-
da Prof. 

Kayseri Milletvekili 

Devlet Oemiı·yolları MUşaviri 

Tokat Milletvekili ve istanbul Şişli 

Halkevi Temsilcisi 
Emekli Öjtretmen - İstanbul 

Tunceli Milletvekili 

Konya Milletvekili ve Konya Halk· 
•vi Temsilcisi 

Bursa Milletvekili 

Ankara Dil, Tarih. Cog-rafya Faklll
tesinde Doçent 

Bolu Milletveklll 

Ankara - tnönll Anslklopeılisinde 

Öjtretmen 
Çankırı Milletvekili 

Nig-de Milletvekili 

GUmllşlıane Milletvekili 

Genekurmay 10. Şube Md. Kurmay 
Al bay 

Giresun eski Milletvekili 

Sög-Ut Hallıevi Temsilcisi 

Ankara - Askeri Veteriner Tatbl
kat Okulunla Kimya ög-retmeni 

!stanbul 

YUk. MUb. Ömer LQtfl İstanbul Sümerbank Defterdar Yün
lü Mensucat Sanayli Müessesesi 
MüdUrU 

Dr. Tevfik 

RUstem 

Dr. Azmi 

N urullah Esat 

llehmet 

Enver Behnan 

RllştU 

Kayserı Sıtma Savaş Bölge Başkanı 

Konya Türk Ejtltim Dernejti Şubesi 
Yönetım Kurul Başkanı 

Ankara - Asker! Fabrikalar Fen 
Şubesi Kısım Amiri 

Antalya MHletvekill 

Gaziantep eski Milletvekili 

Ankara - Gazi Llsesi Tarih ötret. 
eni 

TUrkçe ög-reırnenj ve yazar - Ankara 



ŞATffi 

ŞEDEI..E 

TA LAY 

TAI.U 

TAM AÇ 

TAI\1MER 

TANEiı 

TANER 

TANER 

TANKUT 

TANSAN 

TANSEL 

TARAN('l 

TARHAN 

TARilif 

TARLAN 

TA!)KAPIU 

TAŞKENT 

TAŞlURAN 

TAYMAS 

TEKİNALl' 

TEMIR 

TEOMAN 

TEZ El .• 

TlN AZ 

TIL 

TOKAT 

TOKCAN 

TOKER 

TOKER 

TOKER 

TOPRAK 

TO RAMA 
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Kemal 

Kemal 

Dr. Rasim Ferit 

ErcUment Ekrem 

Nuri 

Mecit 

All Haydar 

Osman 

Muhittin 

Hasan Reşit 

Şeref 

Fevziye Abdullah 

Halit 

Zeki 

Ahmet Tevfik 

Dr. Ali Nihat 

Kayseri eski Milletvekili 

Diyarbakır eski Milletvekili 

Nig-de Eski Milletvekili 

Yazar ve ÖA'retmen - İstanbul 

Eczacı - Ankara 

Turhal Şeker Fabrikası İşletme Şefi 

Emekli ög-retmen - !stanbul 

Malatya Milletvekili 

Kayseri eski Milletvekili 

T .D.K. Genel Yazmanı ve Mar8J! 
MilletvekUI 

ZOnguldak eski Milletvekili 

Edebiyat ÖA'retmenl - Ankara 

Sümerbank Teftiş Heyetinde Revl-
sör - İstanbul 

Amasya Millelvekili 

İstanbul - Beykoz Ortaokul MüdUrU 

İstanbul - Edebiyat FakUiteslnde 
Prof. 

All C.H.P. Yönetim Kurulu Üyesi 

YUk. MUh. Arif KAzım Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Tezer Kars Milletvekili 

Abdullah Yazar - Ankara 

M . Yazar - İstanbul 

Dr. Ahmet Milli Etitim BakanhA-ı MUzeler Dal· 
resinde Asistan 

All M. Eg-. Bk. Özel Okullar MüdUrU 

Şevket tnebolu Halkevi Temsilcisi 

GL Nacl Ankara Milletvekili 

Enis Istanbul Akşam Gazetesi Yazı İ~lerl 
MüdUrU 

Emin Arslan Denizli eski Milletvekili 

Sadettln 

N azmi 

Abdullah Fevzi 

Cem ll 

Burhan 

Salt 

İstanbul - Erkek Lisesi Cotra.tyn 
ög-retmenl 

Kayseri eski Milletvekili 

Elektrik 1şlerl Etüd Idaresi Genel 
MU d UrU 

AA"rı Halkevi Temsilcisi 

Milli Elfitim B&kantıgı Talim ve Ter
biye Dalresi Üyesi 

Adana - Birinci Ortaokul TUrk(e 

Öfretm~nı 



TOROS 

TÖR 

TRAK 

TUGAY 

TUGRUI. 

TUKSAVUI, 

TULGA 

TUNA 

TUNCA 

TUNCEI, 

TURAN 

TÜ MEŞ 

TÜR EL 

TÜRHER 

TÜRKMEN 

TüRSAN 

TÜZDİL 

TÜZEMF.N 

TÜZON 

ULUG 

ULUSOY 

UMAY 

UNAT 

UYBADIN 

URAN 

URAS 

us 
us 
USLU 

UZLUK 

UZUNÇARŞILI 

ÜÇOK 
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Tah& 

Edip Servet 

N azmi 

Şefi k 

Dr. Mehmet 

Muammer 

gaJme 

Osman Nedim 

Dr. Cemal 

Bedrettın 

Kemal 

SalAhatlin 

Ali Rıza 

Mehmet Ali 

AbdUlganl 

Şefi k 

Dr·. Nevzat 

Cem il 

Halim LUdner 

Şe ret 

Hüseyin 

Dr. Fuat 

Faik Reşit 

Cem H 

Hilmi 

Esat 

Asım 

Hakkı Tarık 

Fcyzullah 

Dr. Feridun Natiz 

İsmail Hakkı 

Neclp 

Ticaret BnkanlıA'ı Müfettişi 

Gümüşhane Milletvekili 

Teklrda!l' eski Milletvekili 

Malatya Milletvekili 

M. Eg-. Bk. Yüksek ög-ı·ettm Şube 

Md. ve İstanbul Eminönll Halkevi 
Temsilcisi 

İstanbul 

Ankara - DördUncU Ortaokul TUrk-
çe ÖgTetme.ni 

!stanbul 

Afyon Milletvekili 

Anka ra Dil, Tarih, Cog-ratyn Fa
kültesinde Prof. 

T.D.K. Genel Merkez Kurulu Üyesi ve 
İsparta Milletvekili ve İsparta Halk-

evi Temsilcisi 

SUmerbank Teknik MOfettlşl 

Konya Millet vekili 

Asker! Yargıtay Üyesi 

HRtay Milielvekili 

İçel eski Milletvekili 

Ankara - Veteriner Faktillesi Pa
rıızltolojl ProtesörU 

t ~parta eski Milletvekili 

ötretmen - İstanbul 

Diyarbakır Milletvekili 

Nl!l'de Milletvekili 

Kırklareli Milletvekili 

Ankara - Gazi Egitim EnstltUsU 
Cotrafya ötretmeni 

T~klrdag- Milletvekili 

Seyhan Milletvekili 

Amasya Milletvekili 

Çor·uh Milletvekili 

ög-retmen - Istanbul 

Manlsa Milletvekili 

Ankara - Tıp Faktlllesinde Prof. 

Balıkesir Milletvekili 

Ankara Dil, Tarih, Cog-rafya Fa
kültesinde Prot. 
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ÜÇÖZ Hasan 

ÜLGEN Safa 

ÜLGEN Refel 

ÜLKEN Hilmi Ziya 

ÜLKI\IEN İsmail Hakkı 

üu~ocü Kemal 

O LK O MEN LO lti 

ÜLKOTAŞIR Mehmet Şaklr 

UN GÜT İhsan 

ÜN VER Dr. SUheyl 

ÜRGÜPLÜ Suat Hayri 

OsTON HUs nU 

VA-Nü VAIA Nuredclin 

VERİI\IER Osman Faruk 

YAYCIOGLU Abdullah 

YAL(JIN HUseyin Cahlt 

YALÇIN İhsan 

YALINER Tevfik 

YALKUT Sabri Cemll 

YAMAN TalAt MUmtaz 

YARDIMSEVER Milnevver 

YARDmlYlK Muammer 

YAVUZ LOlfi 

YAVUZSÜSLÜ Memduh 

YAZAR Arif 

YEGENA All MUnif 

l'EOüı, Abdi Tevfik 

YE$1L"YURT Dr. Ahmet Ruhi 

YETKİN Prof. Suut Kemal 

Y1GtT İbrahim Süreyya 

Y101TOGLU YUk. MUh. Alt Kemal 

YÖNTEI\1 All Canlp 

Tunceli eski Millet vekili 

!zmit - SUmerbank Selüloz Sanayli 
Mllessesesi Teknik Müdür Muavini 

Urfa eski MillelvekiH 

!stanbul Edebiyat FakUllesinde Prof. 

Başbakaniık Müsteşarı 

Kayseri Halkevi Temsilcisi 

Ankara - Ziraat FakUltesinde Prof. 

T.D.K. da Uzman 

Ankara Gazi Lisesi MUdllrU 

!stanbul - Tıp Fakültesinde Tıp · Ta-

ıihi ProfesörU 

Kayseri eski MUlelveklli 

Trabzon Erl<ek Sanat Enstitüsü 
TOrkçe Öjtretmeni 

Yazar - İstanbul 

Zonguldak Çelikei Lisesi MüdOrU 

Maraş MilletvekiH 

!stanbul MUlelvekiU 

Bolu Milletvekili 

İstanbul - Türkiyat EnsUlllsU Kl
lapltk MUdUrU 

İstanbul - Perlevnlyal Llsesi Ede-
biyat Öjtretmenl 

Zonguldak Milli Eg-itim MOdUıil 

ögretmen - İstanbul 

Trabzon MilletvekiH 

Siirt eski Milletveklli 

Konya - Anatarlalar İlkokulu öt
retmenl 

Ulaştırma Bakanittı Teftiş Heyeti 
Bıışkanı 

Seyhan Millelvekill 

l:!mekli ötretmen i stanbul 

Burdur eski MilletvekiH 

Urfa Milletvekili 

Kocaeli Millelvekili 

Arnasya MilletvekiU 

!stanbul - Edebiyat Faktlitesinde 
Prof. 



YöKtıK 

Yö&tlKER 

YÖRtlKOGLU 

YUND 

Ziya 

Mehmet All 

Kadri 

Kerim 

YUNUS Şchime 

YURDKORU Suad 

YtlCEL Hasan All 

YtlCEMI':N C'emal 

YtlREGlR Ahmet Remzi 

YtlREKLl Şefik 

YtlRtlKOGLU Ali 

ZABCI Mahmut Netlim 

ZEBUNOGLU MUnir 

ZEREN Dr. Zeki 

ZlRH Ali 
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ZlNClRKIRAN YUk. MUh. M. Fuat 

ZORLUTU NA Halide Nusret 

Ankara eski Mllletveldli 

Samsun Milletvekili 

M. Et. Bk . Tallm ve Terbiye Dalresi 
Başkanı ve İstanbul - EyUp H&lk 
cvi TemsileiBi 

Orman Umum MUdUriUjtUnde MU-
hendis 

İzmir eski Milletvekili 

Afyon eski Milletvekili 

!zmir Millelvekili 

Kaslamonu Halkevi Temsilcisi 

Seyhan Millelve kili 

Emekli - Anknı·n 

İstanbul 

Malatya Mill e lvekili 

Avukat Ankara 

1s tnnbul Tıp F"nltülleslnde Prof. 

Rize Milletvekili 

Ulaştırma Bakanlıgı MUşavlri 

Öjtrelmen Ankara 
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