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BiRİNCi BİRLEŞİM 

18 Temmuz 1954 Pazartesi 

BİUİNCİ OTURUM 

Açılış Saati : 10 

(" lsti klfıl" Marşı ayakta dinlendi) 

HAKKI TAnıK Us (Kurum Başkarıı)-Efendim, Kurultayın 410 ka
yıtlı üyesi vardır. Buna göre 206 mevcut ile Kımtltayuı çalışmasına baş

laması ınümküıı olacaktır. Mümkün olmadı ğı takdirde ertesi güne kala
caktır. Beni m gördüğüme göre yoklama yapılmasına ihtiyaç lıissetıniye
eek kadar mevcudumuz vardır. Nisap tamamdır. Sizler de öyle görüyor
saıı ız isimlrri okumağa mahal kalmak ızın oisahırı mevcudu ile kurul
tayın mesaisini tanziırıe başlıyalım . Kartlarınızı elbette yanınızda bulun
dtiTuyoı·s unuz. Bu kart l arı göstcrirseniz, bu 206 mn mevcudiyeti ken
diliğinden meydana çıkmı ş ol acaktır. EUerinizde tutuuuz. (''Yokla
uıa yapalım" HCs lcri) Sayalım. Yoklama yaparsak 400 küsu.r azanın 
isimleriniıı okıınrnas ı lazımdır. Şimdi benim gördüğümc göre nisap 
vardır. ("Var" sc&lcri) 

ENVER ZiYA KARAL - Efendim, şimdiye kadar yoklama yapılm ış 

bulunurdu. lslirlıam ederim, yoklama yapılıp yapılmaması hakkıoda 
bir karar alınız. Yoklama yapılsın mı, yapılmasın mı? ("Doğru" sesleri) 

BAŞKA ' -Yaptığımız yoklamadır zan~ediyorum. Arkadaşlarımız
dau Enver Ziya Karai, isim okunınak suretiyle yoklama yapılınasını 
tt' k lif ctmııktedir. Bı ı nokta üzerinde söz söyliyecck başka arkadaş var mı? 

Bin ÜYE -Sayıldı ise kafidir. Zamtın kaybetmeğc ne lüzum var. 

ENVEn ZiYA KAnAL - Teklifim hakkında birşey söylemediniz. 
("H eye koyun uz" sesleri) 

BAŞKAN -H.eye koyacağım. Kurultayuı hukikaten tam mesai. haline 
gelmi ş olması lazımdır. Bunun için tereddüt ediyorum. Benim gördü
ğüm 206 mevcut burada göriilmrktedir. Tereddüt var mı kimsede? 
("Yok" sesleri) Başkan olarak bulunduğum yerden 206 mn mevelıdiyc

tini görüyorum. 
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PEYAMİ SAFA -Arkadaşlar, farzediniz ki 206 değil de 205 var. Ne 
olacak? O takdirde yarın yine toplanacağız, ve yine toplantıınızı bu 
mevcutla yapacağız. Sadece bir gün kaybetmiş olacağız. Mevcut far· 
zetrnek Kurnitayın takdirine bağlıdn. İsterseniz sayalım . 

BAŞKAN -Efendim, ben 206 nın mevcut olmadığı zaınaııda Kurul
tay toplantısıuuı yarına bıt·akılma$ ını arzettim. Kartlarınızı göstcrdiıı iz. 

206 mevcut var diye saydık. Aldanını~ olabiliriz. Eğer tcı·cddüt edenler 
var a tekrar sayabiliriz. Bnrada 206 mevcudıın bulunduğunrla tereddüt 
edenler varsa yine kartlarıııızı göstermek sıLretiyle tadat etmeği kabul 
eder misiniz? ("1simler okunsun" sesleri) ("Okıınsa şimdi bitmişti" ses· 
leri) 

ESAT MARMUT KARAKURT -Efendim, Kumitay bıı devreıle bir
takım tasarrıular yapacaktır, kararlar verl'ccktir, ve hu kararlar 4 sene 
için muteber olacaktır, mer'i olacaktır. Dürt sene için mut.,ber olacak 
kararlar vercbllınek için kararları Kurultayın tıksı·riyetlc verdiğinin sabit 
bulunması lazımdır . Binaenaleyh bıımın tahakkıLku için yoklama yapıl
ması şarttır, niçin i şi uzatıyonız? Yoklama yapalım. 

HiKMET BAYUR -Kurultaylaı·da böyle münaka~a yapılması ınü

reccahtır. Daima ekseriycti iddia edenler olduğu gibi ckseriyetc itiraz 
edenler de olnr. Onun için yoklama yapı lması en kestirme yoldur. 

BAŞKAN - Y okiama yapılınıyor değil, yapılıyor, arkadaşlar şt·klini 
nıevzuubahis ediyorlar; isimleri okunarak mı, yoksa kartlar gösteri· 
lerck mi yoklama yapılsın. Bu kartların gösterilmesi şartiyle yoklama 
yapıruş bulunuyoruz. Amma isiroJerin okunınası smetiyle yoklama ya· 
pılmasının istenmesi de bir tekliftir. 

EsAT MAHMUT KARAKURT -Gündl;mde yoklama kayclı var. 

BAŞKAN -İşte bu yaptı ğımız yoklaınadır. 
Efendim, reyinizi knllaıımakta serbestsiniz. Kartların gö terilmesi 

sıuetiyle yoklama yapılınasını kabul edenler ... ("İ imieri okuyuu" 
sesleri) Efendim, lutfen kabııl ediniz k:i isimleri okuyalını. 

ABDÜLKADiR KARADAN -Mahmut Esat Karakurt, bu toplantı
ıuıı dahn başında yoklamada bir aulaşmaz lığı şiddetli bir roüııakaşa 
şekline ı;okıruyalım. Arkadaşlar yoklamanıu yapılmasmı istemiyor değil, 
yokJaına yapılacak, yoklamanın yapılmasına manİ birşey yoktıLr. 

BAŞKA - Yoklamayı yapıyoruz. Yoklama mn şekli üzerinde ihti
laf var. Reyleriııizi kullanır ve ıneseleyi halledersiniz. ("Kurııltay daha 
toplanmaıruştu, nasıl rey verecek" sesleri) 
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Bin ÜYE - l simlerin okunarak yoklama yapılması icabeder. 
YuNUS KA.zıM KöNi -Arabayı yokuşa vurm1yalım. Mesele şudur: 

Kongre toplanmı ş, reis iıı açış sözü ile kongre açılmıştır. Amma bu 
içtima devam edecek mi , etmiyecek mi? Tüzüğümüz diyor ki: Devam 
etmek i ç iıı evvela yoklama yapmak lazımdır. Y okiama iki şekilde ola
bilir. Heisimiz diyor ki:" Yoklamayı kartları göstermek suretiyle yapa
lım". Bazı arkadaşlarıınJz diyorlar ki: "Hayır, isimler okıtnmak su
retiyle yoklama yapılsın., Yoklamanın, mutlak isimler okunmak su
retiyle vapılacağı hakkında bir esas mevcut değildir. 

ENVEH ZiYA KAnAL -Vardır. 

YuNUS KA.zıM KöNi (devamla) -Sözümü kesmeyi niz Eover Bey. 
Yoklama bu şoıkildı~ de ohır, u şekilde de olur. Biııaenaleylı kartları 

göstPr ınnk sun· ı iyi ı~ yuklama yap'ına k isternek de bir fikirdir . Hangi şek
lin arw ı•ılildiğini rcye koyalırn. lıallcdelim, bıı işte miinakaşayı uzatmı

yalım. Bir sayı n başkanın teklifi vardır, bir de Enver Ziya Karal'ın. 
İkisi de reye konur, lı a ııgi si kabul edil.irse o şekilde hareket edilir. 

BA~KAN -Reye aı·z ediyorum, lutfen reylcrinizi kullanıruz: İsimler 
okunmak suretiyle yoklama yapılına sıın kabııl edenler .. Kartlar gös
tcrilınck surNiylc yoklama yapılına sım kahııl edenler .. İsimler okun
mak s uı·ctiy l e yoklama yap ılmas ı ciheti ekscriyctlc kabul edilmiştir. Şu 
halde i ·imler okıuıacaktır. 

(İsimler okunarak yoklama yapıldı) 
BAŞKAN -Efendim, kendisi burada buhuıup da ismi ~kunmayan 

arkadaş var mı? Bir yanlışlık olınasın. 

HıFKI MELUL Mmıiç -Okunan listede ölü arkadaşlarm da ismi 
vardır. 

BAŞKAN -Öle ıı arkadaşların ismini, bilen arkadaşlar lutfen söy
lesin ler, nisaptun düşelim. Mustafa Cantekin zannederim eski Çorum 
Milletvekili idi, çoktan beri görcmiyorum. ("O ölmedi" sesleri ve giilüş
meler) Bir yanlışlık olmasın ıliye hatrralanuıza müracaat ediyorwn. 
Rıfkı bey, sizin bildiğiniz isimler varsa lutfen bildir~. 

RıFKI MELUL MERİÇ -Biz beş altı tane tesbit ettik. Listeyi lutfeder
eniz işaret edip verelim. 

BAŞKAN-Yoklamadan sonra gelen arkadaş varsa lu"tfen hildirsinler. 
Efendim, sizi beylıude bekletmiycyim. 410 üye vofat edenler 

neticesinde inse i1ı sc 400 e inebilir, maalesef bunun da yarısı 200 eder • 
.Halbuki şimd i 162 mevcudumuz vardır. Onun için toplantımızı yann 
saat ona bırakıyorum. 

Kaııaoış saati: ll 



İKİNCİ BİRLEŞİM 

BiRiNCİ OTURUM 

Açıltş Saati: 10 

HAKKI TAnıK Us (Kurum Başkanı) - Dünkü birieşiinde yapılan 

yoklamadan sonra bugün tekrar yoklama yapılm asına lüzıım yoktur. 
Tüzüğümüz gereğince herhangi bir çokluk aramağa liizum kalmadı
ğından Kurultayı açıyorum : 

Aziz arkadaşlarım, Bayanlar, Baylar, 

Türk Dil Kurumunun sayın üyelerini, Türk Dil devriminin yurdu 
kaplıyan vıı aşan davacılarını değerli şahıslarınızd a topluca selamiıyıırak 
VII. Kurultayı açmak, Kurumu tüzükçc temsil etme ödeviıı.i tanımış 
olmaııırı şahsıma kazandırdığı son şeref oluyor, ömrüınün mutlu bir 
anııu yaşıyorum. 

Kuruluşunda her İs tekiiyi kendi tabii bir üyesi bilmiş bir Kurumun 
böyle bir toplantısına katılmak için koşup gelmek, mesleği hele Türk 
diliyle yazı ve öğretim olan bir adarom boynuna borç iken, 
olanca yetersizli~me karşı bir de o toplantının ilk sözünü bir 
hak gibi kullanınağa fırsat bulmaktaki manevi zevkı Atatürk 
devrinin devrim imecelerinde onun küçük bir i şçiliğine kavuş· 

mak, onun izinden ayrılmamak nasibini benden esirgemiyen 
bahtıının bu iyi niyetlerime bağışladığı en büyük bir müka
fat bilmekteyim. 

1914 sonu Türkiyesinde her iyi şey nası l büyük Atamız'da şahı s · 

lanarı millet irade ve gücünün eseri ise, 9 Ağustos 1928 gece söylevi ile 
İstanbul'un Gülhanesini ikinci, fakat daha üstiin bir yaraşırlı.kla Türk 
tarihine sokarak, gene kendi kurdurı.luğu Dil ve Aifabc Encümenlerinin 
yerini almak üzere 22 yıl öncesinin böyle bir temmuz gününde hu ku
rumun tüzel ki şiliğini yaratmak doğrudan "doğruya Atatürk'ün kendi 
eseridir. Yaşama hakkı Türk Milletinin yaşama hakkından doğan böyle 
kutlu bir eserlc ilgilenme ve bu ilginin emrettiği ödevleri yerine getir· 
mekle hepimiz her zaman pek haklı olarak övünebiliriz. 

Aziz arkadaşlarım; bu ödevlerin Kurumca başarılma derecesi 
Başkanlık kurulıtnuzu seçtikten sonra Genel Yazmammızın okuyacağı 
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Yönetim Kurulu raporıuıda belirtilıniş olacak. Özel komisyonlardan 
geçecekraporu burada konuşma konusu yapacaksınız. Bir yana Kurumun 
amacım bir yana da bu son görev döneminin verimini koyacaksınız, 
bunları karşılaş tırarak nekadar yol aldığımızı göreceksiniz. 

P ek iyi hatırlarsınız ki dünyaya gelişinde Türk Dili Tetkik Cemi
yeti adım alan Kurumun maksadı -o günün yazışı ile arzediyorum
Türk dilini tetkik ve elde edilen neticeleri neşir ve tamim etmekti. Bu 
maksatin ilmi müzakerelerde bulunulacak, Türk dilini tetkike yarar 
vesikalarlıı malzemeyi elde edecek, eski kitaplardan ve memleketin her 
mıııtııknsıııdaki halk dilinden derlemeler yapacak, yaptıracaktı. Türk 
dilini kendi rnenşclerine, teki\mülüne ve ihtiyaçlarına göre tesbit ve ted
viıı edecek, mesaisinin semerelerini her türlü yoldan neşrc çalışacaktı. 

26 Eylül 1932 de Aratürk'ün huzıuiyle şereflenen I. Kurultay bu 
mııksadı "Türk dili rı in öz güzcUiğini meydana çıkarmak, onu dünya dil
leri arasında değerine yara~ır yüksekliğe e'ri~tirmek" suretinde özetledi. 

24· Ağustos 1936 da toplanan III. Kurnitayda bu ifade "Türk Dil 
Kurumıınun amacı Türk dilinin öz giizelliğini meydana çıkarmak, onu 
yeryüzü diiJeri arasında değerine yaraşır yilksekliğine eriştirmektir" 

şeklini aldı. 

Aziz kurucusunun bizi öksüz bınıkışından yedi yıl sonraya rastla
yan V. Kurultaycia da "Türk dilinin özle~mcsini, gelişmesini, güzcl
l eş ınesini ve böylec~ yeryüzü diiJcri arasında kendisine yaraşan yilksek
liğc ulaşmasını sağlamak" amaç ediruldi. Kurum, bu amaca varmak için, 
dil kaynaklarını araştırarak ortaya koymaya, Türk dilinin tarih boyıınca 
gcli~ rn cs iııi aydııılatmaya çalışııca ktı. 

19 Aralık 1949 da toplanan VI. Kurultayımız Türk diliDin özleş
mesini arıla~ma ilc birleştirdi, ve amaca varmak için çizilen yolu şöyle 
cloğrulttu: "Dil kaynaklarım araştırıp Türkçenin tarih boyunca geliş

ınesi ni aydmlatınak ve böylece onun arılaşı"(' özleşme, güzelleşme ve 
yükselme imkaniarım ortaya koymak". 

1951 başlarındaki son olağaniistü Kurultayımızda da bu çıtlışma

nın metodu her türlü aykırı gidişieric yanlış anlaşılınaları öuleyip gide
recek bir açıklık aldı. Son kararın ız ''Dilimizin özleşmesini ve bütün 
bilim, teknik ve sanat kavramlarını karşılıyacak yolda gelişmesini 

devrimci bir a ı la),şla ve bilim ınetodlarına uygun olarak sağlamaya ça
lı şmak" olmuştur . 

Düzenli bir evrim oluşunun çizdiği bu keskin h atiariyle Tüzüğümü
zün bizlenlen bekledif,ri şu çal ışmada Yönetim Kurıılunuz Kurumu keıı-
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di varlik çerçevesi içinde üzerine düşen iş l e ri gucunun yettiğ i kadar 
yaptığına inanmaktadır ve kendisine vaktiyle güveninize !Jlverişli gör
müş olmanın size bir pi şmanlik duyurmıyacağıııı ummaktadır. Yönetim 
Kurulunuzuu, Tüzükte yazıli olduğu gibi , dilde özleşme ve gelişmeyi 

sağlamak için Kuruma yalnız çalışmayı değil , özl eşme ve gelişmeyi sağ
lamanın kendisini amaç kılınayı daha doğru ve doyurucu bulan bir dü
şünce üzerinde hemen de söz birliği yapmış olduğunu haber verirsem ge
çirdiğimiz üç buçuk çalışma yılına hükm eden rulıun kendisini de size 
daha yakından tanıtmış olurum, sanıyorum. 

Sevgili dinleyiciler, 

Dil devrimi de, şüphesiz halkı kalkındırma için bir ucu tarih içine 
dalan çabalamanın bir y önüdür, eğer bizim de bu çalışmalarımız Kuru
mun kendi varlık (;erçevcsini aşarak her devrimcinin özlcdi ği o öz l eş ip 

geli şmeyi son basaınaklarına ulaştrrabilıni ş, yakııılaş tırabilmiş olsaydı , 

rniUt kültürümüzde fı şkıracak bereketin bir günden bir güne gerçekleşen 
hayali içinde muhakkak daha çnk balıtiyar olurduk. 

Beuim temsil zamaruma rastlamış olmanın verdi ğ i bir iç üzün t üsü 
ile de kıvrandığım için söylemeden geçerniyeceğim ki, dil k aynakla mu 
araş tırıp Türkçeınİzin özleşme ve gelişmesini sağlama alanında Ku
rumun devrimci bir anlayı şa, faka t bilim y öntemle rine de ge reği gibi 
uygun olarak elde ettiği ürünler nekadar bol ve ahenkli ise onlaı'ln bu 
değerle rin e göre hak ettikleri sürüm, bir devrimci gönülle bir devrimci 
kafayı kandırıp sevindirecek kerteye çıkamadı , hatta b i ı· geriye kay ma 
demeye dilim varmıyor, bir duraklama sanı sı veren bir durumdayız , 
diyebilirim. 

Bu işare tl erimle ne Anayasadan Teşkila tı Esasiy eye toptan dönüşü, 

ne okul kitaplarında bazı kelime değişikliklerini mu.rat etmediğimi açık

lamakta acele etmeliyim. 

Hiçbir baskıya yer v erme şarundan olmıyan ve yasama, k anun 
koyma yetkisinde t erim koy ma ye tkisini de var hilmek zaruri olan hir 
baş kurul şöyle dursun, tüzükler, yönetmelikler, y apabilen idare koil arı 

tüzel kişilikleri ile kendilerinde kelime koyma ye tkisi bulmadıkl arı za
man ben, bunu Türk dilinin bütitn parçalariy le asıl salıibi olan halka 
karşı yerinde gösterilmi ş s aygı sayarak y ine de alkışiarım ve An ayasa
darı Teşkil at ı Esasiyeye toptan dönüşü bu anlamın Sllllrı içinde tutarak 
milletten gelen bir gös teri bilirim; nasıl ki Atatürk' ün dil devrimine 
yönetim yani bütün dil bilgin ve ilgililerinin bir b tıluşma, tartı şma, bir-
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leşme merkezi olarak resmilikten sıyrılmış böyle bir Kurumda yer ayır
masında da bu anlamın dahi inceliği gizlidir. 

Ancak aziz dinleyicilerim, her tüzel kişiliğe vücut verenler gerçek 
ki şilerdir, onların herbirini, -üyemiz olsun olmasın- Teşkilatı E sasiye
nin ikinci ilkeler maddesiyle kanuniaşmış bir bütün diyebileceğimiz 
Atatürk devrimlerine Türk Milletinin bağlılığına taıuk verecek canlı 
birer örnek görmek istemez misiniz? Kurumlara değil, onların temsil
cilerinin ş u veya bu kelimenin de değil , fakat Kurtım anıacımızın ve ça
lış maıTllzın yanında bıılmak isternek bizim bir hakkımız değil midir? Oy
le olmakta on lara bir vazife olmaz mı? 

Ben Dil devriminden , dilde bir türlü demokrasi anlarım. 
Mesel i\ kan ıınlar, tüzük! er, yönetmelikler top lum balinde yaşamanın 

zarııre ti i ı:abı en çok elde dolaşan , okuıunası , bcllenmcsi istenen ve çok 
kullanılan. Lclgelcrdir. B ımiarı te rcüme edilmeden veya yorumlanmadan 
anlatılamaz ve aniatılmadan itaat edilir bir şey olmaktan çıkarmak da 
l>ir demokrasi g<'rckçcsidir. Ve burıuıı uğrıwda harcanacak emek elbette 
beyhudc ~ayılamaz. 

Kurumun da amacı işte budur. Halkı zorluğa düşürmek değil, 

onu düştüğü ve düşeceğ i zorluktan ç ıkarınaktır. Bir uydurmacılık fan
tazisi yapmak değ ildir. 

Sayın arkadaşlarım, 

Burada çok bilinen birşeyi Lekrarlıyacağıın için beni affediniz .. 
Dilıle kelimelerin baş lıb ıışın a bir anlamı olduğıı gibi onlırr kullaruldığı 

yere ve zaman a göre de arılam değiş ikliklerine hizmet ederler. 
Böyle kendi ba~ıııa veya kullanıldıkları yere ve zamana göre her 

kavramı kendi özelliği ve inceliği ilc ayırarak anlatacak kelimelerin 
yoksulluğu yüzünden halkı ve zümrelerini aıılama ve aniatma zoruna 
düşmekten kın·tarmak nas ıl dil devriminin ülküsü ise halk.ıJı ve züınre
lc riııiıı bilip kullandığı kelime yaııında mesela baba ilc pedcr, ana ile an
ncdP. olduğu kadar da, kullanıldığı yer zamana göre bir anlam ayrılığı 
vermezken dilde i,kilik, üçlük çıkaran kelimeler kalabalığını beliemek 
zonmdan halkı ve zümrelerini korumak ve öylelerini dilimize ve uzman
larırıa bırakmak da dil devriminin iilklisüdür. 

Bıınun gibi öz dil kök V' kelimelerinin yordamı ilc birçok kavramı 
yakalama ve dilde bir aile birliği kurma kolaylı ğı varken buna göz yu
mup yepyeni veya apayrı k elimeler enflasyon veya kapütüliisyonu ile 
zihinleri bııııalma zorundan veya dilimizin kısır kalması tehlikesinden 
halkı ve zümreleri ni korumak gene dil devriminin iilküsüdür. 
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Ben çalışmalarına beni ortak yapmak lfıtfunda bulunan Kurumda 
işte bundan başka birşey yapılmak istenildiğini bilmiyorum. 

Dil devrimcileri de kabul ederler ki halk ve zümreleri üzerine ta
sarruf, eski hukuk deyimi ile ( maslahata menut) dur. Yani bir lüzum ve 
ihtiyacın sabit olmasına bağlıdır. Bu tasarruf da ancak o ihtiyaç mik
tariyle ölçülür ve o kadarla kalır . Fakat dil devrimeisi bu ilkelerle be
raber ömrü ebedi oları toplum yararına ömrü kısalmış olan parçanın 
kendini birazcık zorlamayı, geçmeyen zararııu göze almanın da bir 
ilke olduğunu bilen insandır . Yani kendisinin de toplumun kendisi olma
dığını asla unutmayan ve o azıcık kendini sıkmaya, zorlamaya kendisi 
de katianan in sand ı r. 

Her işin başı anlaşma, anlaşmanın baş aracı da dil , dil i şlerinde de 
elimizi çabıık t utmak, yavaş yavaş zihniyetinin eridiğini dili olgunlaş
tırma işinde de görmek, göstermek istem ez miyiz? Size 3000 kelimelik 
bir kitahııı 300 kelimesinin deği ştirilmesini teklif etsem de siz 300 den 
yalnız 30 unu beğenmescniz siz bu 30 kelimeyi sizin de beğeneceği niz 

başkalariyle mi değiştirirsiniz, yoksa beğenmedi ğiniz 300 kelimenin 
kullanılmasım zorlamakta ayak mı dirersini.: ? 

Böyle görmek is tediğimiz kişilerde ve hele yayım kudreti geniş bazı 
kurumlarda, bir istisna bile olsa davanıza arka çeviren bir gidiş gör
düğünüz zaman elbette siz de benim gibi üzülüyor, acınıyorsuııuz. 

Kurumumuz bu ve buna benzer du.rumlar ve tutumlarda gelişmenin 

güttüğümüz amaçla bağdaşmasına yarayacak savunmalara baş vurmak
tan hiç de geri durmamıştır. Ve karşı koyup önünü almak elinde olma
yan engellere karşı davasım yenilmemek için t ek silahı olan uyarma ve 
aydııılatmayı elden bırakmamıştır. 

Ben de buradaki sözlerirole öylelerini uzmanlarla danışmaya ve 
Atatürk'ün kendi kurumunda Millete dirlik ve dirilik veren ana fıkir

leriyle işbirliği yapmaya çağırmak istiyorum. 

Bayanlar, Baylar, 

Eşsiz Atatürk' ün o kudreti normal ölçülere sığmayan önderliği ilc 
dil devriminin kaydettiği imrendirici hızın tadını alaruar için devrim gi
dişinde kısa bir durup düşünme konaklanıası diyebileceğimiz bu durak
lamanın dahi acı geleceğini bilirim; fakat bu sözlerimden hiç de umut 
kırıklığı sezilmcmelidir. Müsbot, menfi birbirine karşı aşırılıklar devrim
lerin yaradılışiarından doğuyor. Bu aşırılıklar borasıııın sarsıntılarmdan 

kurtulmuş bir dilin iklimindeyiz. Yitirilmiş sanacağımız zanıanııı daha 
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t.ez, daha kolay kazanılacağı umudunu artıracak, Kurumumuz pence· 
resinden bakan umut y avrusuna kol kanat açılacak çeşitli görüşler sı· 
ralayabiliriz. 

Bir devlet başkanının bir devrimle düşünce birliği yapmasında 

devrimden yana ~ıkacak etkinin derinliği bir tarih gerçeğidir. Bugün 
de dil devriminin bayrağını açmış Atatürk'ün fa ni hayata gözlerini yum· 
duğu günde hükümeti başında bıraktığı ülkü ve i ş arkadaşına Çanka· 
ya'da davamızın yüksek arkalayıcıları başında görüyor unuz. Sıkıldı· 

ğımız vakit kendilerinde bir s ı ğınak bulacağımızı bize kendiliğinden 
kendileri miijdel eıni şle rdir. 

Amme menfaatine çalıştığı devletçe belgelenııllş bir bilim tesisi olan 
ve bunun sıııırı ic;indc kalmaya son derece dikkat eden Kurtunumuz 
hükiimcti ıı ve üııivers itc lile rin bu maksal uğrunda harcayacağı emek
leri ke ııtli falıri emeği il c yardımcılık ederken kanunların geçirdiği deği· 

şiklikl er hükümetin de Kurum a yarciırncı olmada devam yolunu açmakta 
Atatürk'ün Dil Kurumuna vasiyetini kendisi yapmışcasına, şimdi hii
kümctimiz üst üncı almış bulunmaktadır. 

Bir de Atatürk'e dil uzatanlan cezalaudıran kanunlara bakalun: 
Bunlardaki ruh gerçekte Atatürk'ün yaşaya n fikirlerini koruyan Millet 
iradesinin gök gürültüoiiuli amlıran scs i, bu arada korunan devrimlerden 
biri de bizim davamız olan dil devrimi deği l midir? 

Eğitim ve öğretimi kolayiaştırma yönünden insaniyetçi mahiyeti 
ilc s ıııı r tanımıyan dil devriminin karal-teri de her devrimi~ki:nden baş· 
kadır, ve bu başkalık da umut artırıcıdır, devrimlerde bir azınlık bir 
çoğunluğun şuuruııa iıımeğc savaşırken dil devriminde bi.r çoğunlukdur 
ki azınlık içinde de azınlık olanların alışkanlıklarından biiyük toplum 
yararın a harf inkılabıııda olduğundan daha az bir fedakarlığa katlan· 
mayı ister. 

Dil devrimini ana dava olarak aldığımız zaman bazen en aykırı gö· 
riilcnlcr bile bir ülkü aykırılığ ı göstermemiş l erdir: " Türlü yabancı tc· 
Hirler altında kc;,ll(Ü tabii yollıııu şaşırmış olan dilimize tekrar o e ki zen· 
ginli ğiııi i s tiklal i ııi kazandırmak ve bugiinkü manasiyle en ileri, en geniş 
medeniyet dili haline getirmek için toplandığımız ve bu toplantıların 
yalnız Türk dilinin değil, umnmiyetle Türk varlığının tarihinde bir dö
nüm noktas ı teşkil edeceği" inanc ını köklcş tirenler aras111da onlar da 
vardır. Dilimi:r.e ileri ve mlistaki l bir medeniyet dili olgunluğu getirmeyi 
zaınanııı omuzianun yükleyen onlar da şahsi çabaJamaların evrimdeki 
tesiriııi inkar etmezler; çünkü budama, aşılama, daldırına insan elinde 
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nekadar tabii ve müspet bir bilgi hareketi ise Dil Kurumunun ülkü edin
diği devrim hareketi de öyle tabii ve bilimsel bir çalışmadır. 

Ve bakınız, bu çalışmalar çevreyi ne kadar sarınıştır: Birçok ger
çeklerin pek geç anlaşıldığı ve çok yaşlıların çok güç eğildiği görülen 
yeryüzünde Halit Ziyalar gibi üslup üstadlarından baş lıyarak kendi 
bölgemizde kendi şaheserlerini kendi etleriyle dil devriminin akımıııa 
yöneitenler görmedik mi ve görmüyor muyuz? 

Atatürk'ün devrimlerini emanet ettiği genç nesiise her ye rde tck 
ve tok ses olmak kaderine her gün biraz daha yaklaşıyor, yeni yetişenler 
içinde devrimin zıddına kalem çalanı tanıyor musunuz ? 

Yüksek alnında hakiki miirş idin ilim olduğu kazılı bir müesscseııin 
Kurultayımıza kucağıııı açmış olmasında sizin dikkat ve teşekkürlcri

nizc değer bir kuvvet kaynağının açık buhıudnğuını gö rmez misiniz? 
Nihayet, aziz ülküdaşlarım, bu s ı cak günlerde en uzak yerlerden 

kalkıp gelmede ve dava çevres inde böy le sım sıkı bir toplanınada dili
mizin göz alan gel eceğine kavuşman.ııı en kuvvetli inan cası nı hıılmaz 
mıyız? Bütün bunlar ıımutlarımıza kuvve t katınaz mı?. 

Ali Şirnevailerden, Karaıııanlı Mehmet Beylerdcn, Ahmet Mithat
lar, Şemsettin Sami ler, Nccip Asımlar, Vclct Çelcbilcr'c kalaıı , Ziya Gök
alp lar, Ömer Scyfcttinlcr'in kaleminde biUurlaşan dil diivası Kunımu
muzun temeline geçmişin her özleyişiııi bugüııiimiiz ve yarınımJZda 
dindirip milletin yüzünü güldürrnek kendine vergi olan Atatürk'ün 
uğurlu cüylc konuldu. Sizler Türk milletinin varlığından kopmuş say
dığımız bu davarun savunmasıoda sadık erlers iniı .. Eğer dil medcniyetle 
ikiz ise ve ilk medeniyet feyizli tohumlarını Türk diyarında atıp yc rlcş

mişse Türk dilini yalnız aoamızm dili değil , ana dilimiz de olduğuna ina
oacağız. Türk dilinin tarilı derinliği kadar coğrafya ınııı da genişli ği 
nisb etinde vazifemizio büyüdüğünü göreceğiz. 

Rahmetli Samih Rifat, ilk Dil Kurultayuun ilk söylcvin i hasta dö
şeğinde hazırlarken Kurumumuzun yalnız resmi kurucuları ndan değil, 

ilk Kurultayın bütün ça lışınalarmı düzenlemiş ilk katibi umuıni si sayın 

Ruşen Eşref Ünaydın'a -ki bugün aramızdadır ve lıe r zaman güzel ko
nuşmalarırıdan birini burada da dinlemek için siz de şüphesiz benim gibi 
can atıyorsunuzrlur- bir diııleıne tavsiyesine karşı: "Hayır, hayır ölüm 
karşuna gelse bu yanda daha işimiz bitnıedi der, ouu savarım" demişti. 
Yaşayan bir milletin dil davası bitip tiikenmiy~ceği için Kttrum da 
onun gibi düşünecektir. Ve bu yanda daha i şimiz bitmedi deyip es irge
mediğiniz yardıınlannıza teşekkürler sunmakla kalmıyaeak, sürüp gele
cek yeni yardımlarıruz için sizlere hep el açıp duracaktır. 
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Aziz arkadaşlarım, Bayanlar, Baylar, 

Beni dinlemeye katlandığııuz için sözlerimi teşekkürlerimle kapa
mak ve Yönetim Kurulunun ödevini Kurnitaya devretmek istediğim 
şu sırada içimi bırrkan vakitsiz birer ölümün Velet lzbudak, Dr. Saim 
Ali Dilemre, Naim Hazım Onat, Suat Baydur, Cemal Gültekin gibi 
Kurunıa verdikleri emek ve değeri baha biçcmcdiğim arkadaşları Ku
rumun merkez o;atı sından alınış bulunmasıdır. Onların ve üyelerimizden 
kaybettikleriınizin aziz batıralarını mirınetlc anıyorum ve onların dili
miz uğruna verdikleri hayatlarının yarın , belki ya rından da yakın, alıı
hayat olaıı ana sütü ile emzirilerek geliştiri lmi ş, medoııiyetlcr fethedcr, 
konuştuğu Türkiye dili biitiin Türk aleoıinde geçer olmuş, ak saçlı, fa
kat her dem taze, Türk dilj adlı, kahrama n şeklinde canlandığıru görür 
gibi olarak avunuyorum. 

Hepinizi yürekten sevgi ilc bir daha kucakLyarak Kurultayı Titrk 
dünyasında Türk kültürünü yuğuracak dilimiz için faydalı ı;-a lışınaları

ıııza açıyorurn. 

Kurultayın ilk ödeviııi n de aziz kıırucumuz Atatürk'ün manevi 
huzuruııtla ve obedilik ft)(,oıiııde önderlerine kavuşan arkadaşlarımızı 

anarak Ü\' dakikalık bir saygı dııruşu olmasını kahulünüze arzediyorum. 
Aziz arkadaşl ar, sizleri AtatüTk ve arkadaşlaruno aziz ruhlarını 

taziz için Ü\' dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Ayakta iiç dakikalık saygı duruşu yapıldı) 

K UHULTAY BAŞKANLH}ı SEÇİMİ 

Şimdi gündem mucibince Başkanlık Divaııı seçiınjne geçiyoruz. 
Bu lıu~usta bir önerge verilmiştir. Okuyorum: 

(Hikmet Dizdaı·oğln, Calıit Öztclli, M. Uyguoor ve arkadaşlarının 
önergesi okundu). 

Ankara, 19.X.l954 

Başkanlığa 

Kurultay Başkanlığına Türk Dil Kuruınunııu kurucularmdan Ru
şeıı Eşrf'f Ünaydııı 'ı Lcklif ed iyoruz. 

BAŞKAN -Başka bir tekJjf yoktıır. Önergeyi reyinize arzedjyoruın. 
Kabul edenler ... ELmiyrıı ler ... lttifakla kabul edilmiştir. 

(Başkanlığa seçilen Ruşen Eşref Ünaydın alkışlar arasında kür

süye çıktı) 



12 TÜRK DIL KURmJU 

AS BAŞKAN VE YAZMAN SEÇhlİ 

BAŞKAN -Sayın arkadaşlar, Kurultayın ikinci başkanlığına Maarif 
V ekiileti müsteşarı Osman Faruk Verimer ile Prof. ls mail Hikmet Er· 
taylan teklif edilmektedir. Buna dair önergeyi okutuyorum: 

(Cahit Öztelli ve arkadaşlarının önergesi okundu) 

Başkanlığa 

Kurultayın ikinci başkaniıkiarına üyelerimizden Maarif Vckalcti 
müsteşarı O man Faruk Verimer ile Prof. İsmail Hikmet Ertaylan'ı 
tcklif ederiz. 

BAŞKA - Bu teklifi oyıınuza arzcdiyorıım. Kabul edenler ... Ka
bul etmiyen ler... Kabul edilmiştir. 

Katiplikler için de ayrı bir teklif vardır. Onu da okııyorıız: 
(M. Uyguner ve iki arkadaşının teklifi okıındu) 

Başkanlığa 

Kımtltay yazmao lıkların a Cahit Öztelli, Hikmet Dizdaroğlu, Mıt· 
zaffer Uyguncr ve Beşir Göğüş'ü teklif ediyoruz. 

BAŞKAN -Bu teklifi kabul eden ler lutfen cl kaldırsınlar ... Kabul 
etmiyenler. . . Kabul edilmişt ir . 

Sayın arkadaşlar, Büyük Kurultayın Başkanlığına seçmekle hakkını· 
da gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ederim 1 . 

BAŞKA - Söz isteyen var mı? Müsaadenizle gündemin ikinci mad
desine geçiyoruz . Hapor okunacaktır. 

(Kurum Genel Yazmanı Agah Sırrı Levend Yönetim :j(nrulu rapo
rwıu okudu) 

Yö ETİM KunuLu lUPonu 

VII. Türk Dil Kurultayının Sayın Üyeleri. 
Tiirk dilini yabancı dillerin salgınından kurtararak, onun kendi 

yapısı içinde gelişmesini sağlamak amacını güden dil devrimi ve bu amacı 
gerçekleştirmak ülküsiyle kurulan Dil Kurumu, ilk Kurultaydan beri 
türlü safhalar geçirmiş, niliayet olağanüstü Kurultayda amacına son 
şeklini vermiştir. · 

Tü.rk Dil Kununu, tii.züğünde belirtilen bu amaca göre: 
a) devrimci bir anlayışla, 

b) bilim metodlarıoa uygun olarak, 
1 Ru~en Eşref Onaydın'ın söylcyi, koparuş söylcviyle birlikte, ayrıca baoılncaktır. 
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dilimizin özleşmesini bütün bilim, teknik ve sanat kavramlarını karşı
lıyacak yolda gelişmesini sağlamağa . çalışacaktır. 

Yönetim Kurulun uz, bu hizmet süresi içinde, devrimci anlayışla yap
mak zorunda bulunduğu işlerde yalnız inancına dayanmış; yetişkin ve 
genç kalemlerin yardımından kuvvet almıştır. Bu yoldaki çalışmaları
mızı aksettiren başlıca araç da, aylık Tiirk Dili dergisi olmuşt<ır. 

Bundan önceki kurultaylarm verdiği direktife uyarak, üç yıldan 
beri çıkarmakta olduğumuz bu dergi, yalmz amacıınızı savunmağa ya
ranıakla kalmamış; tanınmış fikir ve kalem sahipleriyle birçok genç
lerin saJ i arımıza katılmasını sağlamıştır. Böylece Dil Kuı;umu bir fikir 
ve luıreket merkezi haline gelmiştir ki, bu en başta gelen kazançlan
nıızdan biri sayılabilir. 

Yine dergi ilc, yabancı bilginierin Türk dili üzerine yeııiden dik
kati çekilmi ş oldu. Tanınıru~ Türkologların Yıllık dorgimizde çıkan ya
zıları "" bize gönderdikleri mektuplar bunu göstermektedir. Bugün aylık 
dergimizin dört bin okuyııcusu olduğunu ve Milll Eğitim Bakanlıf\'ının 
yazılı takdiri ilc karşılıındığını, Bakaniıkça genel kitaplıklar için abone 
olunduğunu sevinçle süyliyebiliriz. 

Bıı süre içinde, yine devrimci an l ayış la yapmak dıırııınunda bulun
duğumuz i ş ler amsında Anayasa dili miiııasebetiyle yayınladığımız bro
şürleri , harf ve dil devrimlerinin yıl dönümlerinde yaptığımız kutlama 
töreııJ.-·ri ni sayabiliriz. Dil devrimini canlı tutacak ve Türk dilinin 
kendi yapısı içinde gelişmes ini sağiıyııcak bütün imkanlardau faydalan
ınayı bir vazife bildik. 

Kurumun bilim metotlarına uygun olurak yaptığı işlere gelince: 

Derleme- Tarama işleri: 

Türk dilinin zengin kelime hazinesi, Dil Kunımuudau önce gerek
tiği gibi araştırıbp ortaya konmuş değildi. Btı başan, Kurumun açtığı 
iki çaltşma çığırı ile elde edilıniıı ve yirmi iki yıl içinde bu konuda mey
dana getirilen on cilt <'Ser bilim dünyasına S tm ulmuştur. 

Bu çığırlardan biri halk ağzında yaşıyan kelimelerin derlenmesi, 
ikincisi de yurdumuzda yedi yüz yıldan beri meydana getirilm iş olan 
eserlerden kelime taranmasıdır. 

Halk ağzından derleme konusunda : Olağanüstü Kıırultaya kadar 
üç cildi çıkmış ola11 "Söz derleme dergisi " oin, on üç yıl içinde dördüncü 
ve altıııeı ciltleri de ortaya komnuştıır. Dördüncü cilt ilc sözlük kısmı 
tamamlanmış olan Söz Derleme Dergisi bize halk ağzuıda yaşıyan ve 
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yazı dilimize girmemiş olan otuz bin kelime tanıtmaktadır. Bu eser, 
" halk ağzından yazı diline" olmak üzere tertip lenm i ştir . Beşinci cilt, 
ilk dört cildi u "yazı dilinden halk ağzına" endeksi olarak hazırlanmış 
ve aşağı yukarı hasılacak hale getirilmiştir. Beşinciden önce basılmış 
olan altıncı cilt, derlemeler arasındaki "Folklor Sözleri" ni içine almak
tadır. 

Söz deı·leme dergisi yümi yıl önce yurdumuzda a~·ılaıı bir derleme 
seferberli ği ile toplanan 150 bin fişten meydana gelmiştir. Bu eserde 
bazı yaııhşların bıJunduğu, birtakım halk kelimelerinin de bu kitaba 
girmediği görüldüğünden, son üç yılda eserin yaıı lı ~larını düzeltrtıek ve 
eksikl cı·ini tıunamlamak işi üzerinde de çalışı lmıştır. Bıwun için bütün 
yurtta gcni~ bir derleme örgütü kurmak l azım gelmiştir. Büyük ernekler 
harcanarak kuruları bu örgütte bugün altı yüz on beş derleyici çalı~mak
tadıı·. Bu arkadaşlar, hiçbir maddi karşıJık hekkmcdcn iki buçuk yıl
dan beri ülkücülere yaraşan bir gayretle işi yürütmckı·cdirler. Şimdiye 

kadar Kurumumuza göııderdiklcri fi~leriıı sayıs ı yüz bini bulmuştur. 
İş sona erdiği zaman bu sayın ıu yüz elli bini aşacağı, bu suretle yirmi 
yıJ önce yap ılmı ş olan derlemeden daha çok malzemenin elde edilmiş 

olacağı tabiidir. Derleyici arkadaş l ara huzurunuzda Kurumun teşek

kürlerini sunınııyı bir borç bilirim. 
Bundan başka 1932 de birinci -kitabı çıkmış olan Aruulildeıı Der

lemeler adlı eserin Harnit Zübeyr Koşay ve Orhan Aydııı tarafından ha
zırlanan ikinci kitabını da Kurıımıımuz yayınlamıştır. 

Tarama konusuna gelince: Olağanüstü Kurnitaya kadar tarama 
olarak Kurumumuzun yayımladıı:,'l eserlcı· "Tarama Dergisi" ilc "En
deksi" ve "Tanıklariyle Taruma Sözliiğii"nün birinci kitabı ilc ikinci 
kitabının yarısıdır. 

Son üç yılda bu işe de devam edilmiş, "Tunıklariylıı Turuma Söz
lüğü" ııüıı ikinci kitahııun kalan yarıs ı ile üçüncü kitabı çıkarılmıştır. 

Her biri ortalama biner sahlfe olan "Tanıklariyle Tarama Sözliiğii" 
nün bu iiç kitabı, büyük bir ihtiyacı karşılamakta ve dil incelemelerin
de birçok güçlükleri çözrneğe yaramaktadır. Sözlüğün bütün maddeleri 
eski eserlerden alınmış olan taıuklarla helgelcnmekte ve bu tanıklarııı 
hangi yiizyılın hangi eserinden alımnış olduğu yanlarında gösterilmek
tedir. 

Çıkan bu kitaplardan başka üç dört kitap daha meydana g<·tirehi 
lecek es •r taramış bulunuyoruz. Önümüzdeki yıJlarda bu taramalar da 
kitap haline konacaktır. 
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Sözlük Araştırmaları : 

Altı yılda hazıı·lanıp 1945 de yayınlanan ilk sözlüğümüz büyük bir 
ihtiya c ı karşılamıştı. 60.000 bas ılan bu eserin bugün tamamiyle tüken
mi ş olması bunu ~österir. 

Her ders yılı başında 6-7 biu arasmda bir istek karş ı sında kalıyoruz. 

Bıı sayıııııı yıldan yıla çoğ·ılacağı tabudir. 

Yönetim Kurulumuz, as ıl gürevin den başka dil dilvasının yayıcı
lı ğını ıla gcıı i ş bir ölçüde ya pan bu sözlüğü son Kurultayın dileği nce ge
li ştirme i~i iizcrinde önemle durınıış ve ça lı şma yönlerini Sözlük Koluna 
göstcrrni şt ir. Buna ~öre, gerekl i göriilen kitap, sözlük, dergi, gazete 
gilıi türlü yayınlar tanınarak eksikler tamamlanmış, sözliik başta n başa 
~özıh·n ge~·irilı•rrk gerekli şart ları taşımadığı görülen kelimeler kitaptan 
~· ıkarılmı ~,) aıılı~lar, piiriizl c ı· diiı.dt:ilıniştir. Ayrıca bitki ve hayvanların 
ıılııslarara,ı hilims<'l adlarıııı, Batı'tlan alınan kelime ve terimierin eti
rnoloji,iııi güstı·mt~•k gibi ycniliklcı· de yap ılmıştır. Böylece haurlauaıı 
metin YönNinı Kıırulıınun scı;tiği komisyonun denetinden de geçmiştir. 

Knuıi~ynua ~t·çilen yetkili arkadaşların fedakarlık derecesine varan 
yardım l arını ~iikraııla aıınıak borcuıınızdur. 

Bııgiin ba~ılınakta olan Lu ikinci sözlüğiimiizle, sözilik konusunda 
ileri bir gelişıncyıı ula~mış bıılundugumuz söy lenebilir. 

Bıı. çalışmalar böylece siirlip giderken, yabancı kelimelerin Tiirkçc-
ini bulmakla znrluk çeken genç yazarlarınııza yararlı olmak düşüncc

siyle Sade 'T'iirkçe Kılcwuzu adını verdiğimiz eser de hazırlanarak yayım
lanmıştır. Bıında Leş bini aşan yabancı söziirı, çoğu Türkçe karşılıklan, 
pek azının, yabancı da olsa, dalıa yumuşak sayılan veya daha yaygın 
olan anlamdaşları gösterilerek gliııliıı ihtiyaçlarını karşiliyan yeni bir 
C<'p kılavuzıı meydana getirilmiştir. 

Önümüzdeki yıllarda tükonecek olan bu iki eserin, her baskıdan 
ii nce ele alınarak yeni d üzeltıneler ve ekiemeleric olgunJaştırılması yerinde 
olur. 

Teriın çahşmaları : 

Geçen kurullaydan bu yana, tarih, tarih öncesi, antropoloji, et
nogı·afya teı·iınleri ilc Hiic l, müzik, güzel sanatlar, tarım, yüksek coğ
rafya terimleri hazırlanmıştır. 

Bütün bu tcrim listeleri, uzmanlada birlikte incelenmiş, dar ve 
geniş anketiere wrilınek iizerc bastmlmıştır. 
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En çok kullanılan teknik terimleri toplıyacak bir s özlüğün ilk ha
zırlıkları yapılmıştır . 

Yönetim Kurnluntın karariyle, bütün ortaoknl terimleri gözden 
geçirilmiş ve temelli olarak değiş tirilen felsefe, biyoloji, ve botanik terim
leri ankete verilmek üzere bas tırılmıştır. 

Yeni terimierin bulunmas ı, konulması , gözden geçirilme~i, işlerinde 

tutnlan yol ş udur: 

Önce, terimierin Fransızca, Osmanlıca, -eğer varsa- Türkçelerinj 
taşıyan bir li ste meydana getiri lmekte, sonra uzmanlarla birlikte ku
rultay prcıı sipleriııe ve Türk dili geleneklerine uygun karş ılıklar bulun
makta, böylece hazırlanan terimler, üniversite profesörleri ile uzman
lara göııdcri lerek dar anket , daha sonra konu ilc ilgili öğretmeniere gön
derilerek geniş anket yapılmakta, nihayet gelen karşılıklara göre, liste 
) ine u~maıı larl a birlikte tekrar gözden gcçiri lerek teriıniere son ~ek]j 

vcrilmı>ktedir. 

H er bilim da lı i~in yabancı diiJerlc, ana dilden örnekler vereıı tMirn 
sözlükleri meydana getirrnek üzere hazırlıklar yap ılmı ~ ıır. Bu sözlük
Ier in aınac ın1 belirlen açıklamalar, ilgililere dağıtılmı~tır . Bu sö?.lükler 
Ü?.crinde de çalı şılmaktadır. 

Terim , bulma, teri m yapma işlerini sağlamak için, halk dilinde bu
lunan terim ııite liğiııJeki sözler de bir araya toplanmaktadır. Şimdiye 
kadar türlü kaynaklara başvurularak terim nite liğinde 30.000 J,.aılar 

halk terimi toplanmış, bırnlar tlirlü bilim , sanat ve teknik bölümlerine 
ayrılmış tır. 

Elimizd<'ki bu zengin malzeme ile, terim kolıuınn yapmayı düşün
düğü terim sözlüklerinden ikisi, psikoloji sözlüğü ilc töre sözlüğü ha
zırlarıllil ştır. Bunlar hasıma verilecektir. Bu sözlükler , yalnız Türk halk 
dilinin t erim yaratma gücüııü göstermekle kalınıyacak terimleri Türk~,e

leştirmek isteyenler için gerçek sözlük i şi ni görecektir. 

Gramer çalışmaları : 

Yönetim Kurulunun kabul ettiği programa gö re, Kuruınca bir aııa 
gramer hazu·lanın ası kaı·ıır altına alınmış, bu ana gramere malzeme 
olmak üzere, tanınmış uzmarılar tarafından yapıl~cak araştırma ve iu
cclemclerin , önce monografUcr halu1de yayınlanması uygun göriilnıüştiir. 

Bu esas lara göre hazırlanan dokuz monografi, Yıllık Türk Dili Araş

tı.rnıaları - BPlleten (1953, 1954,) ile, aylık Türk Dili dergisinde (sayı: 18, 
22, 24, 29, 34) yayınlannuştu·. Di,irt monografi daha hazırdır; bunlar 
da 1955 yıUıj!ında yayınlanacaktır. 
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Ayrıca gramer çalışmalariyle ilgili terimler ve imla meseleleri üze
rinde de incelemelere başlanmış, gözden geçirilen bir kısım gramer terim
leri, Terim Koluna verilmiştir. 

Monografıler hazırlarurken , başlangıçtan bugüne kadar Türkçemiz 
hakkında yazılmış gramerierin müspet ve meııfi taraflarının taranması, 
ana gramer için gerekli malzemenin ayıklanması, bu suretle mevcut 
gramerierin tarihçesinin yazılması meselesi de bir ihtiyaç olarak kendini 
göstermiştir. 

Bugün monografilerle birlikte, gramerierin tarihçesinin ilk kısmı 
olan "Başlangıçtan Taıızimat'a kadar Türk dili hakkında yazılmış gra
merler" konusu ii.zerinde çalışılmaktadır. 

Yayın İşleri: 

Geçen K urultaydan bu yana hazularup yayınlanan eserler şunlardır : 

Tiirk Dili Araştırmaları-Belleten: Yillık dergi, I. Cilt 1953. 
Türk Dili Araştırmaları-Belleten: Yıllik dergi, II. Cilt. 1954. 
Türk Dili : Aylık dergi, 3 ciJt, sayı 1-34. 

Dı: l Davası: Dil devriminin amacını, şimdiye kadar geçirdiği saf
haları belirten türlü yazılardan toplanmıştır. 

Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i: Prof. Dr. Ahmed Ateş tarafmdan 
hazırlanmış, eserin metni ve tıpkıbasımı ile birlikte bastırılmıştır. 

Seyfi Serayi'nirı Gülisımı Terciimesi: Prof. Dr. Feridun afiz Uzluk 
tarafından filmi Kurumumuza armağan edilen bu eserin tıpkıbasımı 
Prof. Uzlıık'un Önsözü ile birlikte bastmlnuştır. 

A nadi/dm Derlemeler: 2. cilt, Harnit Zübeyr Koşay ile Orhan Aydın 
tarafından hazırlanmış, Kururnca bastırılmıştır. 

Divaııü Lı1gcıt-it-Türk'ürı Di:ini: Eserin Latin harflerine göre bir 
dizini daha önce yapılmıştı . Ancak bu dizin, Arap harfleriyle basılmış 
olaıı asıl metindeki araştırmaları kolaylaştıramıyordu. Bunun için, ese
rin bir de Arap harfleriyle diziuj hazırlanmıştır. 

Tiirkiye'de Dil devrimi: Türkçe ve İngilizce olarak bastınlmış olan 
bu broşür, bütün Türkologlara gönderilmiş ve 1951 de İstanbul'da top
lauan Müsteşrikler Kongresi üyelerine dağıtılmıştır. 

Olağarıüstü Kurultay Tutanağı. 

Türk Dil Kurumu yayw/arı kataloğu. 

Bunlara, çalışma kollarınca hazırlanarak yayınlanan 

F. 2 
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Sö:: Derleme Dergisi 4. ve 6. ciltleri. 
Tarııklariyle Tarama Sözlüğü: II. kitabın 2. kısmı ve III. kitap. 
Türkçe Sözlük. 
Sade Türkçe Kılavıızu. 

eserlerini de ekiiyecek olursak, bu süre içindeki yayınlarımızın blançosıı 
meydana çıkmış olur. 

Kuıadgu Bilig'in tercümesi de Prof. Reşit Rahmeti Arat tarafından 
hazırlanmaktadır, tamamlanmak üzeredir. 

Bu yayınlardau başka, Yayın Kolnnca, yıırdun türlü bölgelerinde 
konferanslar tertiplenmiştir. 

İsta.nbul Temsilciliği : 

Tüzük, Yönetim Kuruluna şubeler kurulması yetkiRini vermektedir. 
Ancak, çeşitli sebeplerle buna imkan olmadığı için, Kurumun İstan

bul'daki işlerini görmek ve propaganda ihtiyaçlarıııı karşılamak üzere 
kültür merkezlerimizin biri olan İstanbul'da bir temsilcilik kurulması 
kararlaştırılmıştı. 

İstanbul Temsilciliğinin, Yönetim Kurulunca onaylanan programına 
uygun olarak gördüğü işler arasında, başlıca şunları kaydedebiliriz: 

Temsilcilik, dil davasına yöneltilen saldırıları , Cumhw·iyet, Vatan, 
Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve başka gazetelerde cevaplandırmış, İstan 
bul Bürosunda Kurumun İstanbul'daki Yönetim Kurulu üyeleriyle 
gazetecileri topl antıya çağırarak, davayı hasuıa anlatmıştır. 

Felsefe terimleri hakkında İstanbul Üniversitesinde toplanan bir 
komisyonun verdiği gerici karar üzerine, İs tanbul Temsilciliği , İstanbul' 
daki Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya çağırouş ve durumu merkeze 
bildirmiştir. Bundan sonra İstanbul ve Ankara üyeleri arasında seçilen 
bir heyet, Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiş, İstanbul Üniversitesi Ko
misyonunun kararlarını gözden geçirmek üzere üniversiteler, Talim ve 
Terbiye Üyeleri ve lise öğretmenleri arasından seçilen delegelerle Türk 
Dil Kurumu adına gönderilen iki delegeden toplanan bir heyetin, Milli 
Eğitim Bakanlığuıda toplanması sağlaıınuştır. Bu komisyon, İstanbul 
Üniversitesindeki komisyonun Arapça ve Farsçaya çevirdiği terimlerden 
yüzde otuz beşini tekrar türkçeleştirmeğe muvaffak olmuştur. 

İstanbul Temsilciliği, Istanbul gazetelerinde çıkan yazılardaki 
Arapça ve Farsça sözlerin Türkçe karşılıkları olduğunu hatırlatarak, 

bu Türkçe sözlerin kullanılmasını rica eden mektuplarla, hasılı söz lis
telerini gazetelerin yazı işleri müdürlerine ve baş yazarlarla başlıca ya-
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zarlara göndermiştir. Bu yol, bazı gazetelerde takdir uyandıriDJş, Son 
Saat, Haber, Yeni Sabalı gazetelerinde bunu belirten yazılar çıkiDJştır. 

Gramer meseleleri üzerinde çalışan İstanbul'daki üyelerimizi top
lıyarak gereken raporları hazırlamak, Dergimizin İstanbul'daki satı
şını kontrol etmek, hesaplarını tutmak ve yönetim kurulumuzun İs
tanbul'a aü işlerini takibetmek de temsilciliğin yaptığı işler arasında 

bulunmaktadır. 

Kol çalışmal arı dışında kalan işlerden bir kaçını dalıa huzurunuzda 
arzetmeyi gerekli buluyorum. . 

Kitaplık işleri: 

Kurum kitaplığı, ilgili uzmanlarca da bilindiği gibi çok zengindir. 
Y ahancı kurumların kitaplıkları nda bulunınıyan hatta baz1 çevrelerce 
biL;nmeyen eseri ·r kitaplığımızda vardır. Bu kitaplar yeni usullere göre 
s ınıflandırılıru ş, adlarına, müclliflerine, konularına göre ayrı ayrı fişleri 

hazırlanmış ve bir okııma salonu meydana getirilerek, bu kitaplardan 
bilgin ierin faydalanmaları imklim hnzırlannuştır. Bu süre içinde yeni
den 220 yazma, J88 bas111a kitap satın alınmış, 2000 kitap da ciltletil
ıni~ti r. 

YaymJarınıızın dnğıtunı: 

Yayııılarımızdan birer takım, yerli ve yabancı bilim kmumJanna, 
müsteşriklerle tlirkologlara gönderilmiş, onlarııı da kitaplığırwza kar
şılıklı eserler göndermeleri yolu sağlanmış tır. Ayrıca okuilarta başka 
kurumların kitaplıklarına da, istekleri üzerine yaymlanmızdan gönde
rilmekte, dil konusu üzerinde çalı~an yüksek öğretim öğrencileri ile me
raklıların istekleri de karşılanmaktadır. 

Mali durum : 

Kıırumu'l maddi varlığı, bilindiği gibi Atatürk'ün bıraktı{," mi
rasın gclirindeıl Kurtırnun payına diişen paradır. Kurumun 1951, 1952, 
1953 yıllarına it mali durumunu kısaca arzcdiyorum: Olağanüstü Ku
rultayın kabul iittiği bütçe, gelir ve giderleri birbirine denk olmak üzere 
l 98.801 liradan lfarettir. Bütçenin gelir kısıruna geçen yıldan devir ola
rak 72.200 lira al1ıımış, ayrıca devlet yardııru olarak da 10.000 lira ko
nulmuştur. 72.00Q liranın yalnız bir yıla ait_ olması, yardımmda yapıl

mama.ı, Kunımu ~elecek yıllarda zor bir duruma düşürebilirdi. Ancak, 
Atatürk gelirinin t951 do 140.000 ve btuıdan sonraki yıllarda 125.000 
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lira olarak gerçekleşmiş olması, durumu düzeltmiş ve gelirimizle gideri
miz arasında bir düzen kurulabilmesi imkanı elde ecJilmiştir . 

Üye İşlerimiz : 

Üç yıl önce, kütüğümüzde 646 üye kayıtlı bulunmakta idi. Bunlar
dan 121 üye Tanrı'nın rahmetine kavuşarak aramızdan ayrılmış, 43 üye 
dil konusu ile ilgilerini keserek istifa etmiş, dilek mektuplarımızın hiç 
birine cevap vermiyen 157 üye de, tüzük hükümleriyle Kurumdan 
ayrılmıştır. Buna karşılık üç yıl içinde yeniden 85 üye aramıza katıl
mış bulunmaktadır . Bugün 410 üyemiz vardır ki, bunların dil davasına 
ve dil devrimine karşı gösterdikleri yakın ve sıcak ilgi, bizim için büyük 
bir kuvvet ve cesaret kaynağı olmaktadır. Şu noktayı önemle belirt
mek isterim ki, Dil Kurumu, kütükte kayıtlı bulunan 410 üyeden iba
ret değildir. Kayıtlı olmadıkları halde, sırf dil devrimine inandıklan 
için, fedakarlık derecesine vararı çalışmalariyle derleme işlerine katılan 
615 gönüllü arkadaş da, Dil Kıırumunun tabii üyesi demektir. Yalnız 
bu kadar da değil; yazılarında kullandıkları arı Türkçe ile dil davasına 
hizmet eden binlerce fikir ve kalem sahibi de, bizim tabii üyemizdir. 
Bunlardan başka, hayata yeni atı lan ve ileride atılacak olan genç nesil
ler var ki, bu gençler, hiçbir teşvik görmeden yazılarında öz Türkçeyi 
kullamyorlar. Dil Kurumunun dayanağı bunlardır. 

Sayın arkadaşlar, Türk Dil Kurumu, amacı ve programiyle kararlı bir 
safhaya girmiş bulunuyor. Dil diivası, dil devrimine inanmış olanlar 
için esasında halledilıniştir. Bugün, sadece Türk eliline ait meseleler 
vardır. Kurum, şimdi bu meseleler üzerinde dikkatle çalışmak, her za
mankinden fazla uğraşmak zorundadır. 

Dilimizin yapısına aykırı düştüğü için haklı olarak attığımız yabancı 
kelimelerin yerlerini doldurmak ilıtiyacındayız. Türkçe eklerle Türkçe 
köklerden yeni kelimeler yaratmak gerekiyor. Buna uydurmaetlık di
yenler var. Hayır arkadaşlar, bu uydurma değil, yaratmadır; üretme 
ve töretmedir. Yüz yıllardan beri aydmların ihmali yüzünden işlenıniye 
işlenıniye kısırlaştırılan, hatta soysuzlaştırılan dilimizi zenginleştirrnek 
için, bunu yapmak zorundayız. 

Bize tasfiyeci diyorlar. Hayır arkadaşlar, biz tasfiyeci değiliz. Ya
bancı asıllı bütün kelimeleri suıır dışı etmek, bizim programııruzda yok
tur. Dil hareketi, sadeleşme safhasını geçirmiştir; şimdi özleşme yolun
dadır. Bu, Kurultayın çizip uygıılanmasnn Yönetim Kurullarma ema
net ettiği bir iştir, biz bunu yapmakla görevliyiz. 
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Türk dilini kendi haline bırakmaktan bahsedenler var. Canlı var· 
lık hiç kendi haline bırakılır mı? Çocuğu kendi haline bırakıyor muyuz? 
Onu ailede, okulda sıkı bir eğitim ve öğretimden geçirdikten sonra hayata 
atıyoruz. Onların ancak olgLın hale gelmesinden toplum için fayda bek
liyoruz. 

Suyu bile kendi haline bırakmıyoruz. Sedler çekerek, arklar yapa
rak, bondler açarak, onun akıp gideceği yolu çiziyor, ancak bu suretle 
topraklarımız için faydalı olmasını sağlıyoruz. Türk dili için de yapmak 
istediğimiz budur. 

Ana dilini i şl eme, milletler için tarihi bir zarurettir. Milliyet ça
ğına ulaşan her toplum, milli benJiğini geliştirmek isteğiyle yabancı dil 
salgıruna karşı koymuştur. Türk milleti de medeniyet yolunda yürüyen 
ve milliyet şuuruna eren her milletin yaptığını yapacak, Türk dilini ya· 
bancı dillerin salgınından kurtaracak, ouu kendi benligine kavuştura· 
caktır. 

Sayın arkadaşlar, hepimizin amacı, şüphe yok ki, Türk dilinin zen· 
ginJeşmesidir. Bu, durmadan çalışmak, halk ağzından derlemeler, eski 
metinlerden taramalar yaparak kelime hazinemizi meydana çıkarmak, 
Türk dilinin bugüııkü kelime kadrosunu tesbit etmek, Türk terim sis
temine göre bilim, teknik ve sanat terimlerimizi tamamlamak, Türk 
gramerinin başlıca meseleleri üzeı·inde monografiler hazırlıyarak ana 
gramerimizin esaslanııı kurmak, eski dil anıtlaruıı arayıp bularak ilim 
alemine tanıtmak, nihayet Türk lehçeleri üzerinde incelemeler ve araş
tırmalar yapmakla mümkün olacaktır. Bu, i şin ilim cephesidir. Türkçe 
kelimeleri bilim ve sanat eserlerinde ustalıkla kullanmak, okuyaniara 
sevdirip bunların yayımını saglamak da işin sanat cephesidir. Biz bu 
işleri bugünün fikir ve kalem sahiplerinden, yarının genç kalemlerinden 
bekliyor ve onlara güvenle bakıyoruz. 

Sayın arkadaşlar, sizi içten gelen sevgi ve saygı ile selamlarken 
çalışmalarınızın başarılı , vereceğiniz kararların Türk dili için hayırlı 

ve uğurlu olmasını dilerim. 

BAŞKAN -Şimdi Kurnitaya gelmiş telgraflar vardır. Okuyoruz: 

(Telgraflar Okundu) 

Evvela Cumhurbaşkanlığından gelen telgrafı okuyoruz: 

Sayın Agah Sırrı Levend 

Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı · Ankara 
8/7/1954 tarih ve 446 say.ı lı yazıları cevabıdtr: 
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Büyük halaskarımız Atatürk'ün eseri olan Türk Dil Kurumunun 
VII. Kurnitayına davetiniz Reisicumhurumuza arzedildi. 

Kurultaya başarı dileklerini saygılarımla arzederim. 

Umumi Kiltip Y. 
Fikret Belbez 

BAŞKAN- İrfan Emin Kösemihaloğlu'ndan gelen telgrafı okutu
yorum: 

Türk Dil Kurultayı Saygı Değer Başkaıılı !;'lna - Ankara 
Ölmez Atamız'ın çizdiği ışıklı yolda inanla yürüyen Kurumumuzun 

Büyük Kurultayına bütün gönlümlc başarılar diler, toplantıya katılan
lara içten saygılarımı sunarım. 

İrfan Emin Kösemilıaloğlu 

BAŞKAN -Tevfik Sağlam'dan gelen telgrafı okuttıyorum: 

Sayın Agah Sırrı Levend 
Genel Yazınan 

Türk Dil Kurumu - Ankara 

VII. Türk Dil Kurultayına iştirakim ıçın lutfen göndermiş oldu
ğunuz pek nazik davet mektubunuzdan dolayı pek çok teşekkür ederim. 
O tarihte İstanbul'dan ayrılmak imkamıu bulamadığıma son derece 
üzüldüm. Derin saygılarımı sunar, Kunıltaya başarılar dilerim. 

Dr. Tevfik Sağlam 

BAŞKAN - Bir takrir var, bunu da okutuyorum: 

(Rıfkı Melftl Meriç ve 14 arkadaşının teklifı okundu) 

Başkarılığa 

İki Kurultay arasında Kurum giderlerinin 622.015.80 lira olduğu 
Yönetim Kurulu raporundan anlaşılmaktadır. 

Kunımun gayesi Yönetim ' Kurulu raporunun başında yazılmış, 
mütaakiben bu hizmet süresi içinde yapılan i şler kısaca anlatılmış, 

fakat bunlar için sarfedilen paralar ayrı ayrı gösterilmemiştir. Rapor
daki sıraya göre aşağıdaki soruların cevaplandırılmasııu dilerim. 

1 - Türk Dili dergisi kaç nüsha olarak basılmaktadır. Beher nüsha 
kaça mal olmaktadır? Yayın komisyonu üyelerinin her birine ayda kaç 
lira verilmektedir? Telif ve tercüme makaleler le manzum yazılar için 
yazariarına kaçar lira ödenmektedir? Derginin bugüne kadar beher iti
bari salıifesi kaç liraya mal olmuştur? 
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2 - Anayasa dili münasebetiyle yayınlanan broşüre kaç lira sarf 
edilmiştir? 

3 - Kutlama törenlerine sarfedilen para ne kadardır?. • 
4 - Derleme, tarama, sözlük çalışmalaı<ı · için ne sarf edilmiştir? 
5 - 622.015.80 lira sarfedilmiş olduğuna göre yayınlanan 15 ese· 

rio heber itibari sahifesi kaça mal o !ın uştur? 
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara, İstanbul toplantıları için 

sarfedilen para ne kadardır? 
7 - Yönetim Kurulu üyeleri ile İstanbul mümessilinin ve başka 

vazifeiiierin her birine ayda kaçar lira verilmiştir ? 
8 - Artırılan aylıklar hangileridir? 

HA KKI TAnıK Us -Efendim, geı·ek çalışmayı ve gerekse hesapları· 

mızı bildiren raporlarımız tüzüğümüze göre sizin seçeceğiniz birer ko
misyona verilecektir. Orada konuşulduktan sonra söz haklarınız mah
fuz olarak buraya gelecektir. Bu verilen önergenin hesab komisyonuna 
verilıncsini rica ederim. ("Doğru, sesleri) 

BAŞKAN -Telgrafları okumaya devam ediyoruz efendim. 
Türk Dil Kurultayı Başkanlığına - Ankara 
Kurultaya hayırlı ve büyük başarılar dilerim. 

Ali Haydar Taner 

VII. Türk Dil Kurultayı Sayın Başkanlığına - Ankara 
Mazeretimden dolayı katılamadığım K urultaya başarılar diler, 

arkadaşlarıma ve üyelere saygılarımı sunarım. 

Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren 

Türk Dil Kurultayı Sayın Başkanlığına - Ankara 
Büyük Milletimizi ilerietmek için aziz Atatürk'ümüzün giriştiği 

inkılap hamleleri arasında önemle yer alan Türk Dil Kurumu çalışma
laı~yle ilgili Kurultaylarınızda İstiklal Savaşında olduğu gibi, ilk kuru-· 
luşundan beri yer ve vazife almakla mutlulukduyanlardaıum. Ancak, 
bir aydan beri gözlerimden çekmektc olduğum hastalık hasebiyle bu
gün toplauan Kurultayımza katılamadığımdan müteessirim. Toplan
tıda bıılunamayışımın sebebini böyle arzederken başta aziz Atatürk' 
ümüz olduğu halde dil davamııda büyük emekleri geçen ve aramızdan 
ayrılmış olanları rahmetic aııar, Kurııltay çalışmalarında başarı dilek
leriınle hepinizi saygılada selamlarım. 

Necmettin Sahir Sılan 

(Alkışlar) 
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Türk Dil Kurultayı Yüce Başkanlığına- Ankara 

Sureti Sayın Hikmet Bayur Manisa Milletvekili 

" Hasan Reşit Tankut Türk Dil Kurumu 
" Prof. Dr. Feridun Naliz Uzluk Ankara Tıp Fakültesi. 
" Şemsettin Günaltay Türk Tarih Kurumu Başkanı-Ankara 

Tedavi için lstanbul'dayım. Kurnitaya candan başarılar dilerken 
gerek yüce zatınızın gerek yüksek Kurultayın himmetleriyle Ata arma
ğanı Kurumun amaçları yolunda daha verimli bir hale getirilmesini 
ve yetkili ellere emanetilli üstün' saygılarla yakarırım. 

Besim Atalay 

Türk Dil Kurumu Kurııltay Başkanlığına - Ankara 
Rahatsızlığımdan gelemedim. Kurnitaya hayırlı mutlu başarılar 

dilerim. Ali Rıza Erem 

Türk Dil Kurumu Kurultay Yüksek Başkanlığına- Ankara 
Rahatsızlıj;'lmdan gelemedim. Başanlar dileği ile sevgi ve saygı -

larıırun kabulünü rica ederim. Üye Lütfi Yavuz 

Türk Dil Kurumu · Genel Sekreterliğine - Ankara 
Kurultayııruzda bulunamayacağımdan üzgünüm. Saygılarımla 

başarılar dilerim. 
Dr. Refik Güran 

Türk Dil Kurnitayı Yüksek Başkanlığına - Ankara 
Eşiıılln, tedavi için gelen kızıırun rahatsızlıkları imkan verirse Kurul

taya gelmeyi şeref ve vazife bilir, saygılarııru sunarım. 

Ali Rıza Artunkal 

Sayın Agah Sırrı Levend 
Türk Dil Kurumu Yazınanı - Ankara 
Kurultay proğramını ve giriş kartını aldım. Gelemeyecek derecede 

hasta olduğum için maalesef i ş tirak edemeyeceğim. Muvafık görüldüğü 

takdirde Kurultaya arzetmenizi rica eder, muvaffakiyetler dilerim. 
Hürmetkarınız F. Selek 

Pek Sayın Genel Sekreterim 
Çok üzüntü duyarak yazıyorum. Malum rahatsızlığım bu defa da 

sevgili toplulukta bulun~akhğıma mani oluyor. Bu hali üzüntü ile ar
zederim. Sağoluıı. Saygılarımla 

Edip Servet Tör 
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Türk Dil Kurumu - Ankara 

Kurultay davetiyenizi aldım, çok teşekkür ederim. Anadolu tetkik 
seyahatine çıkacağımdan maalesef Kurultaya iştirak edemiyeceğim. 

Kurultaya başarılar temenni ederim. Derin Saygılarımla 

Prof. Dr. Ahmet Can Okay 

BAŞKAN -Başka söz İstiyen yok. Komisyon seçimleri yapılmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. Saat 15 de toplanacağız. 

Kapam, saati: 13.10 



İKİNCİ BİRLEŞİM 

İKİNCİ ÜTURUM 

Açılq saati ı IS 

BAŞKAN -İkinci Başkan İsmail Hikmet Ertaylan. 
YAZMANLAR -Cahit Öztclli, Hikmet Dizdaroğlu, Beşir Göğüş, 

Muzaffer Uyguner. 
BAŞKAN -Muhterem arkadaşlar, oturumu açıyorum. 

Evvcla, Kurultay Başkanlığına gelmiş olan bir telgraf vard ır, onu 
okutuyorum: 

(M. Nedim Zapçı'nın telgrafı okundu) 

Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 
Sağlık dururnurnun kötüleşmesi yüzünden Ankara'ya gelemedim, 

Kurultaya katılamadım. Düşüııcelerim, dileklerim yüreğimde kaldı. 

Ölümsüz Ata'mızın bizlere emanet ettiği bu kutsal Kurumun korun· 
masını yalvarır, büyük Kurnitaya başarılar dilerim. Gözleri gönülleri 
her sıkıntıya hahayiğitçe katianan ve Kurumun yükselmesi için geceyi 
gündüze katan ve yollarından bir an bile geri kalınıyan arkadaşlarıma 
malım, canım kurban olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN -Şimdi bir teklif vardır, onu da okutup reyirıize arzede-
ceğim: 

(Tevfik Tarım ve 20 arkadaşııun teklifi okundu) 

Yüksek Başkanlığa 

Eski kurultayiara gelen üyelere 150 şer lira yolluk verilmekte idi. 
Hayatın yüzde 500 artmış bulurunasına rağmen VII. Kurultay üye
lerine 100 er lira yolluk verilmektedir. Bunım bütçe müliibazasiyle ya
pıldığı anlaşılmaktadır. Bütçe tasarısına göre geliriu. giderden çok yük
sek olduğu anlaşıldığı gibi daveıli üyenin de yarısı gelemediğinden bunun 
da ayrıca karşılık gösterilerek asgari olarak 200 cr lira verilmesinin ka
rar altına alınmasını saygı ile arz ederim. 

AclH SıRRI LEVEND (Genel Yazman) -Efendim, bu önergenin 
bütçe komisyonuna verilmesi çok tabii olmakla beraber arkadaşlaruru 
aydınlatmak için birkaç söz söylemek istiyorum. 
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Biz arkada~lara yolluk olarak yüzer lira gihi mütevazi bir para ver
diğimiz halde bazı gazeteler , rey avlamak için üyelere yüzer lira veri
leceğiui yazmak suretiyle telmihlerde bulundular. Bunun böyle olmadı
ğını, bundan evvelki Kurultaylarda daha fazla yolluk ödendiğini, bu se
fer ise ancak, kendi bütçe imkanlarımıza göre, bu kadarını verebildi
ğimizi gaze,tecilere bildirdiğimiz halde yazmadılar. 

Verilen bu önerge de hizi teyid eder mahiyettedir. Bu önergenin 
Bütçe Komisyonunca nazara alınmasım ve fazla gelirlerden bir miktar 
ayrılmak suretiy le arkadaşların tatmin edilmesini gönülden arzu etmek
teyiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN -Şimdi gündem mucibince komisyonların seçimine geçe
ceğiz. Bu hususta arkadaşların teklifleri var mıdır? 

AGAH Sm nı LEVEND -Yönetim işlerine ait olduğu için tekrar hu
zuruııuza çıktım, özür dilerim. 

Komisyon seçimlerinde her arkadaş hangi komisyonu arzu ederse 
kendisini teklif edebilir, memnuniyetle seçeriz. Zannediyorum ki Baş
kanlık Divanına verilmiş birkaç teklif vardır, okunsun, arzu eden arka-
daş da kendi aciını ilave ettirsin . · 

BÜTÇE VE IlESAP KOJ\lİSYONU 

BAŞKAN -Verilen önergeleri okuyorum efendim . Evvela Bütçe 
ve Hesap Komisyonunu seçeceğiz. 

(Önerge okundu) 

Kurultay Başkanlığına 

Aşağıda isimleri yazılı arkadaşların Bütçe Komisyonuna seçilmesini 
teklif ederim. 

Nuri Gencosman 
Kemal Turan 
Ahmet Ateş 

Celal Tarıman 

Muzaffer Uyguner 

("İdare heyetinde olanlar da var" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN -Bütçe Komisyonu için başka teklifler yoksa reyinize 

sunacağı m. 

FAliRi DALSAR -Ben Bütçe Komisyonunda çalışmak istiyorum. 
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EsAD MAHMUD KARAKURT -Efendim, öğleden evvel Rıfkı Melıil 
Meriç ve arkadaşlanrun bir takriri okundu. Bunda bütçeden alınan ve 
verilen paraların tetkiki istenilmekte idi. Bu arkadaşlar da komisyonda 
buhınsunlar ve hesapları tetkik etsinler. 

İBRAHiM REFiK SoYER -Efendim, okıman isimler içinde Yönetim 
Kuruluna dahil arkadaşlar da vardır. Bunlar, kendilerini ihra ettirmek 
durumunda oldukları için Bütçe ve Hesap Komisyonuna giremezler. 

BAŞKAN -Listeyi tekrar okur, Yönetim Kurulunda bulunan arka· 
daşlan çıkartırız. Münasip mi efendim? ("Münasip" sesleri) 

E sat Mahmut arkadaşımız, evvelce verilen önergede imzaları bu
lunan arkadaşiann da Bütçe Komisyonuna dahil edilmesini istemekte
dirler. 

Müsaade buyuru.rsanız bütün teklifleri isim isim tesbit edelim. 

OSMAN ATTiLA - Bütçe Komisyonuna azım Poroy'un da girmesini 
teklif ediyorum. 

ULUG İcDEMiR -Efendim, İ stiyen arkadaşların hepsi i stediği ko
misyona iştirak edebilir ve istediği mütalaayı ileri sürebilir. Yalnız ko· 
misyon a?.alarının muayyen olması lazımdır. Çünkü oy meseleRi mev
zuubahistir. Onun için komisyonların aza adetlerinin tayin edilmesini 
teklif ediyorum. Yoksa sonra işin içinden çıkamayız. 

BAŞKAN -Arkadaşlar, anlaş ılıyor ki evvela komisyonlar üye sayı 

sııım tesbit edilme i gerekiyor. Mamafilı, burada seçilmiyen arkadaşlar 

da istedikleri komisyona iltihak edip çalışabilirler. ("Rey sahibi 
olacaklar mı?" sesleri) Fikirlerini beyan edebilirler. 

Mesela Bütçe Komisyonunun 9 üyeden müteşekkil olması teklif
leri kulağıma gelmektedir. ("Reye reye" sesleri) 

EsAD MAHMUD KARAKURT-Bütün komisyonlar dokuz üyeden iba
ret olsun, fakat bütçe ve hesap komisyonu laakal bunun iki misli olan 
18 azadan terekküp etsi n. . 

HAKKI TARlK Us -Efendim, ben arkadaşlarıma şunu teklif etmek 
istiyorum. Altı komisyon seçilecektir. Her komisyonun kaç kişiden te
rekküp etmesi l azım geldiğini sayın Başkan ayrı ca sorsun ve alınacak 
teklif reye konsun. Şimdi toptan bir karar almak doğru olmaz. Çünkü 
bazı komisyon var ki beş kişiden iharet olmasını münasip görürsünüz. 
Belki de Bütçe Komisyonunun on beş değil de, yirmi beş kiş i olmasıııı 

istersiniz. Binaenaleyh, mutlaka heyeti umumiyesinin dokuzar kişi ol· 
ması için bir rakam tesbit etmeğe lüzum yoktur. 
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Esat Mahmut Karakurt arkadaşıının söylediği gibi, Bütçe Komis
yonunun en büyük adetten mürekkep olması şayaru temeqnidir. Çünkü 
en büyük tereddütleri doğuran meseleler orada görüşülecektir. Binaen
aleylı isıiyen arkadaşların komisyonu dahil olarak daha çok sayıda 
üyenin vaziyete muttali olmalarında fayda vardır. Fakat diğer komis
yonlar için ihLimalki dokuz adedi fazla olabilir. 

İBRAHiM HEFİK SoYER-Arkadaşlar, biraz acele ettik. Yönetim 
Kurulu azaları olup henüz kendilerini ihra ettirmemiş olan arkadaşların 
Bütçe Komisyonu listesi içinde isimleri var. Bu, Cemiyetler Kanununa 
da uymaz, teilmüle de uymaz. Şimdi Yönetim Kurulunda bütçe ile ala
kalı işlere karar vermiş iusan lar, henüz kendilerini ihra ettirmedcn 
yeniden Bütçe Komisyonuna ilza seçiliyor. Kendi yaptığı muamele hak
kında kendisi karar verecek, bn münfesih bir iştir . Rica ederim, bunu 
tetkik edi n, o zevat çıksın , yerine başkalan girsin. 

BAŞKAN -Müsaade ederseniz isimleri teker t eker okntacnğım: 

EsAT MAHMUT KARAKURT - Bu komisyona girmek istiyen ar
kadaşlar doğrudan doğruya kendileriıli teklif etsinler, liste tamamlansın. 

(Teklif edilen isimler Kurultay Başkanlık Kurulu tarafından 

tesbit edildi.) 

BAŞKAN -Efendim, tesbit edilen isimleri okutuyorum: 

Bütçe Komisyonu 

urı Gencosman 
Ahmet Ateş 

Celill Tarıman 

Muzaffer Uyguner 
Fahri Dalsar 
Abdi Tevfik Y egül 
Şerif KorkuL 
azım Poroy 

Hasene llgaz 
Osman Attila 
Hayri Sözer 

BAŞKAN -Bu arkadaşların Hesap ve Bütçe Komisyonuna seçilme
sini kabul edenler. . . Etmiyeııler ... Kabul edilmiştir. 
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DERLEME - TARAMA KOMİSYONU 

BAŞKA -Derleme-Tarama Komisyonu için seçim yapacağız, lut
fen aday veriniz. 

(Adaylar tesbit edildi) 

BAŞKAN - Reye arzetmek üzere teklif edilen aday listesini okutu
yornm: 

Abdullah Toygar 
Kerim Ynnd, 
Hikmet Turhan Dağlıoğlu, 

Cevdet Bezirci, 
Ahmet Caferoğlu, 
Harnit Zübeyir Koşay, 
Orhan Aydm, 
Ali Saracoğlu, 

Ali Özar, 
Servet Titiz, 
Talat Gün, 
Kazım Dilcimeıı, 

Muzaffer ezihi Ayas, 
Naci Turgut, 

aci Erdem, 

ABDÜLKADiR KARAHAN-İstanbul'da olduğunu yüzde yüz bildiğim 
isimler bu listede var. Onun için, namzet gösterilirken biraz dikkatli 
davranılmasım rica ediyorum. 

OsMAN ATTiLA - Komisyonun dokuz kişiden terekküp etmesini 
teklif ederim. 

BAŞKAN -Komisyomm dokuz ki ş iden terekküp etmesini teklif 
edenler ... 13 kiş i olmasım kabul edenler ... ("Liste tekrar okunsun" 
sesleri) ("Lis tede burada olmayanlaıın ismi var" sesleri) . 

HAKKI TAIIIK s -Efendim, bir arkadaşımız okunan adaylar içiu
de burada bulunınayaııların da mevcut olduğunu söyledi. Eğer burada 
bulunınıyan arkadaşlan konıi syona seçecek olursak, hakikaten bu ko
mi yonun toplanma ına imkan olmaz. Komisyon kaç kişiden terekküp 
ederse etsin, bu komisyoııa girecek arkadaşl arın mıtlıakkak burada mev
cut olan aza arasından seçilmesi lazımdır. Evvela burada lbu!unmıyan
ları li tcdcn çıkaralım. • 



VII. KURULTA YI 31 

ABDÜLKADiR KARAHAN -Arkadaşlar, burada bulunınıyan arkadaş

ların yarın geleceklerini kim temin eder? Onun için ben teklif ediyorum, 
şu anda burada bulunınıyanları komisyona seçmiyelim. 

BAŞKAN -Okunan listeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . .. 
E tıniyenler ... Kabul edilmiştir. 

SözLÜK KoMiSYONU 

Sözlük Komisyonu için aday tesbit etmenizi rica ederim. 

(Adaylar tesbit edildi) 

BAŞKAN - Teklif edilen adayların listes ini okutuyorum: 

Hasarı Eren, 
Mithat Sadullah Sanrler, 
Hayri Sözerı, 

Kazım Nami Duru, 
Abdi Tevfik Y egül, 
Ahmet Atan, 
Hayrettİn Özillıan, 
Naim Buluç, 
Yaşar Öner, 

BA~KAN -Bu arkadaşlarm Sözlük Komisyonuna seçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

TEniM KoMisYoNu 

Şimdi Teriın Komisyonu seçimine geçiyoruz, aday teklif etmenizi 
rica ederim. 

(Adaylar tesbit edildi) 

BAŞKAN -Teklif edilen adayJim okutuyorum: 
Yunus Kazım Köni, 
Sait Sadi Danişmentgazioğlu, 

Rcfet Ülgen, 
Hüseyin Batu, 
Raife Keserli, 
Mahmut Dillioğlugil, 

Mustafa Namık Çankı 

Salim Rıza Kırkpınar 

BAŞKAN -Terim Komisyonunun bu arkadaşlardan teşkil edilmesi
ni reyinize arz eiliyorum. Kabul edenler .. . Etmiyen]er •.. Kabul edil
miştir. 
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GRAMER KO~JİSYONU 

Efendim, şimdi Gramer Komisyonunun seçimine geçiyoruz. 

(Adaylar tesbit edildi) 

BAŞKAN -Tesbit edilen aday listesini okutuyorum: 

Kenan Akyüz, 
Ali Gündüz, 
Sadettin Bttluç, 
Felıime Güven, 
Aydın Nisari, 
Doğan Korgan, 
Talat Tekin, 
Fevziye Meteoğlu, 

Recai Cin. 

BAŞKAN - Bu komisyonun da okunan 9 kişiden terekküp etmesini 
kabul eden ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YAYlN KOMiSYONU 

Yayın Kolu Komisyonu seçimine geçiyoruz, aday tesbit edeceğiz . 

(Adaylar tesbit edildi) 

BAŞKAN -Tesbit edilen aday listesini okutuyorum : 

Dr. Feridun afiz Uzluk, 
Salim Rıza Kırkpınar, 

Abdülkadir Karahan, 
Muharrem E rgin, 
Hikmet Dizdaroğlu, 

CahiL Öztelli, 
Salah Bi.rscl, 
Oktay Akbıı1, 

İbrahim Olgun, 
Halit . Tanyeli, 
Tahir Alangu, 
Vehbi Cem Aşkuıı, 

Aydın Nisari, 

BAŞKAN -Yaym Kolu Komisyonunun bu arkadaşlardan müte
şekkil olmasını kabul edenler ... E tıniyenler ... Kabul edilmişti.r. 



TÜZÜK KOMİSYONU 

CAHİT ÖZTELLİ -Tüzük Komisyonunun seçilmesi hakkında gün
demde bir şey yok. Halbuki Tüzük Komisyonunun da seçilmeei lazım 
gelir zannediyorum. Bunun için de teklifler yapılsın. 

NunuLLAH ATAÇ -Tüzük Komisyonuna Yönetim Kurulunda 
bulunaıı arkadaşlar da dahil edilsin. 

HAKKI TARlK Us -Tüzükte değişiklik yapılmasını İstiyen bir önerge 
gelmiş değildir. Böyle bir önerge mevcut ise bu komisyon teşkil edilir. 
Ortada böyle bir tcklif yok ki komisyon teşkiline lüzum hasıl olsun. 

AnoÜLKADİil KARAHAN -Muhterem arkadaşlar, çok mühim bir 
nokta üzerindcyiz. Evvela Tüzük Komisyotıuna lüzum olup olmadı· 
ğını düşünmek mccburiyetindeyiz. Arkadaşlarımız çok güzel şeyler 

düşünebilirler. Fakat İdare Heyeti bizim karşımıza tüzük tadilatına 
ait bir teklifle gelmiş değildir. Binaenaleyh, İdare Heyetinden bir ar· 
kadaşın, niçin böyle bir şeye lüzum görmediklerini izah etmelerini rica 
ediyorum. Mamafih bence de buna lüzurn yoktur. Eğer her kurultayda 
Tüzük Komi syonu kurulur ve Lü~ük değiştirilirse btınun içinden çıkıl
ınaz . Geçen defa yetmiş kişi]jk bir komisyon scçtik. Bu konu üzerinde 
uzun boylu durduk. Beıı şahsen bi.r tüzük komisyonu teşkilinin ve bu
nun ueLicesinin bize bir fayda vercceğine kani değilim. Dört yüz on 
kişiden yüz altınışı zor gelmiştir. Tüzük Komisyonuna ne lüzum var? 

CAııiT ÖzTELLİ -Arkadaşlar, benim teklifimden önce Başkanlığa 
bir öuergc gelmi ş. Onu okuyorum: 

(12 imzalı önerge okundu) 
BaşkanJığa 

Yönetim Kumlunun teşekkül ve işleme tarzını yeniden gözden ge· 
çirmek üzere ] 5 kişilik bir Tüziik Komisyonunun seçilmesini tcklif ederiz. 

AnoÜLK.ADİR KARAHAN -İmzaları okuyunuz. 
CAHİT ÖzTELLİ -Buyurun siz okuyunuz. İmzalar her zaman oku

nur mu? 
AnDiİLK.ADİll KARAHAN -Ya rastgele imr.a atılmış ise? 

CAHİT ÖzTELLİ -Benim teklifimetemas eden Karahan arkadaşıma 
cevap veriyorum. Tüzük Komisyonu her Kurultayda teşkil edilir. Ben, 
tüzük değiştirme tcklifinde bulundum. Ama yazılı olarak bu teklifimi 
yapmadım. Bir tcklif şifahen de olabilir ve komisyona gönderilip tetkik 
ettirilir. Bu bir şey mi? ( "Bravo" sesleri, alkışlar) 

F. 3 
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HAKKı TARlK Us - Efendim, demin size maruzatta bulunurken 
demiştim ki: Tüzük Komisyonunda muayyen bir mesele konuşac al\ız. 

Biı· arkadaş Yönetim Kurulunun· mesai tarzı hakkında vermiş olduğu 

önergeyi müdafaa ediyor. Bir başka arkadaş da, Yönetim Ku.mlu ha
zırlıks ız geldi , dedi. Halbuki Yönelim Kurulu daha geçen Olağanüstü 

Kurultaya kabul edi lmi ş olan tüzükle i ş lt>rin iyi yürümekte olduğmıa 
kanidir. Bu itibarla, tüzükte deği şikliği icabettiren bir nokta görmemiş

tir ve onun için de rapora hiçbir hüküm ilave etmemiştir. Eğer Yönetim 
Kurulu tatbikalta müşkilı\tla karşı karşıya gclseydi o cihetin de tetki
kini t emin edebilmek için bir komisyon teşkiliııi t<ıklif edecekti. Bina
enalcyh, gündemde bir Tüzük Komisyonunun bulunmamasının sebeb-i 
hakikisi budur. Tüzük hakkıııdaki t eklifierin sari h ve yine tüzük hüküm
lerine göre belli sayıda imzalı olmas ı 11\zıımlır . Eğm· tüziiğüıı filô.n mad
desinin ş ıı şekil ve surette deği ş tirilmes ini istiyoruz diyorlarsa, gaye t 
tabii olarak komisyon kurulmasında bir ınahzur görmcyiz . 

BiR ÜYE - Yönetim Kurulwıdan acaba burada kaç ki ş i vardır? 

HAKKI TARlK Us - Yönetim Kurulunun burada bulunup bulun
maması meselesi başka. Arkadaşlarımın, tüziikte Yönetim' Kumlunun 
tarzı terkibini gösteren maddedt• deği ş iklik yapmak İstiyen bir fikri 
var mı? Varsa söylesinJcr. 

İBRAHiM REFiK SoYER -Muhterem arkadaşlar , Tüzük Komi syo
nunun seçilmesi hakkında verilen öncrgeye i ştirak ediyorum ve onu 
destekliyorum. Halcikaten Tüzük Komisyonunun seçilmesi l azımdır. 

Çünkü Tüzüğüıı anla şılın ıyan yerleri vardır. 

Arkadaşlar, birçok zaman Yön et im Kunılunda da, Dene tme Ku
ruhmda da, başka teşekküllerde de ileri sürmüşlerdir ki, Tiiziik tadile 
muhtaçtır. Bir misal arzedeyim; bütçeye bağlı E cetveliıule bir kadro 
vardır. İclare Heyeti buna göre bir kadro tesbit etti. Bundan dolayı bir 
ihtiliif zulııır etti. 

Bu defa yaptıkları bütçede de Kol Başkanları ödeneği diyorlar. 
Halbuki Tüzüktc Kol Başkanları tazminatı diye yazılıdır. Arada böyle 
büyiik n oksanlıklar vardır. Onun için Tüzük Komisyonunun kuntlması 

lazımdır. Tüzüğün tavzihe mulıtaç kısımları vaı·dır . B endeniz herşeyi 
samimi olarak arzcdiyorum. Kurultayınız itimal buyursun. Tüziiğün 

tadili lazımdır. (Alkışlar) 

AGAH SınRI LEVEND -Arkadaşımız konuş urken Tüzüklc bütçe 
hükümleri, dolayı siyle araıruzda ihtiliıf çıkmıştır, dedi ve eski deyimle 
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söyliyeyim, cem-i mütekelliın sigaş iyl e konuş tu. Ben kendilerini arka
daşlarıına takdim edeyim; sayın arkadaşımız denetçibaşıdır. Konuşur

larken galiba bu cilıeti ifade etnıe!;ri unuttular. 
Sonra arkadaşımız, Tüzüğüıı t aniline seb ep olarak taznıinatla öde

nek farkından bah~e ttile r . Bütçed{' ödenek denmiş, orada ise tazıninat 
de niyormıış. Bu bi ı· k elime farkıdıı·, csa~ ıı taalllık eden bir husus değildir. 

Gc lt·liın as ıl konuy a ; aslında , tüzük.le büt(,'e hükümleri arasında 

bir uyıışmazlık vardır. FHkat o ııy u ş mıızlık doğrudan doğruya bütçe 
hükümle rinin eski duruma göre yapılmış olmasıııdan ileri geliyordu. 
lliikümlcre sarahat verildikten sonra bu ınalızur ortadan kalkabilir. 
l\Iaın a fılı biz, arkadaşımı zın ba hsetti ği gibi tüzüğün de!;ri ş ıirilmesi hak
kıııda , bundan birkaç ay evvel toplaumış bulunan Yönetim Kuruluna 
diir t be~ sahifc tut an bir tasarı getirdik. Arkadaşımız bundan habcr
ıl anlır . ~: iinkii ıl endç i o lın alaı· ı itibariy le bir niishasıru kendisine ver
nıi ~ t ik. 

Biliyo rsunuz ki , ınescl iı Genel Y azmaıılık fahridir. Genel Yaz man 
olarak ~ alı~ an arkada~, bu vaz i fı·s irıden dolayı para almamaktadır. 

Arkarla ~lar, bıı hükmiin değ i ş tirilmesini istediler. Bunun dışında 
haz ı ıl <'ğ i ~i klikle r yapılınası isteniyorsa, onu tasrih ederler , siz de kabul 
buyurduguııuz t akdirde ıncscl o kalmaz. 

Eğl'r g(• rçckll'n arkadaşlanmız Genel Yaznıanhğııı fahri olmasım 

ist iyo rlarsa, b<·n hı:-men söyliyeyim ki buna taraftıırım. Ben üç buçuk 
yıl falıri ~alı ~tım . Benden sonra bu vazifcyi fuh.ri görecek arkadaş elbette 
bulun abilir. E,a,en mıılıte rcm sclcfim de geçen Kurultayda bunu söy
le mi ş t i. Haklı olduğunu ~imdi a nlıyorum. 

Sayın Başkanın söylediği gibi , arkadaşianın madde lasrih ederler, 
şu noktaları n cleğiş tilmesiııi istiyoruz derler, Heyeti Umunıiye kabul 
l'dnse değiş ir , meselc de kalmaz. 

J s F EN DiYAR E SAT-K ADAST E R -Arkadaşlar, Yönetim Kurulunda 
karar veril (li ; sonra burada niçin bahsi açıldı~ını anlıyamadım. Yöne
tim Kurulu t üzükle bir i lıtil ii f olnıadığıııa kanidir. Mama6h Genel Yaz
manlık " maddelerin tatbikinde güçlük çıktı" dedi. Mesele buraya bu 
Ş(•kilde geldikten sonra bir Tüzük K omisyonu kurup gözden geçirmek 
Lir zarurc t olmuştur. Yalnız Yönetim Kurulunda bu mcselenin lehinde, 
a ll'yilinde söylenen sözleri buraya aksettirmeyi icabettirecek bir vazi
ye l yoktu. Mııdemki bu olmuştur, şimdi bizim yapacağımız bir i ş var
dı r. Tüzü~ü k abul ettiğimizden beri üç sene geçmiştir. Bu üç sene zar
fmda tüzük nasıl iş lemi ştir, aksayan tarafları var mıdır, yok mudur diye 
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Kurultayın Yönetim Kurulundan hesap sorması ve bu hususta bir yok· 
lama yapması vazifesidii. Mademki bu mesele ortaya atılnu ş tır, artık 

Tüzük Komisyonunun kurulması lazımdır. ( "Bravo" sesleri) 
İBRAHiM REFiK SoYER -Arkadaşlar, ben bu hakikati açıkladım. 

Yönetim Kurulu elindeki tüzüğün dar çerçevesi içinde ve dar bütçe 
içinde üç seneden beri kıvranmaktadır. Yönetim Kurulu bir kolbaşına 

verdikleri tahs i satı altı defa indirip altı defa çıkarmak zorunda kaldı. 
Bendeniz parasız, pulsuz bir müesseseye kendimi vak.federek ça

lı ş tım. (Alkışlar) Sayın Agah Sırrı Bey bana t ilriz etmek is tiyorlarsa, 
on misli ile ona tilriz ediyorum . Sözlerini eğer hüsnüniye t le söy lemi ş ise 
teşekkür ederim . K endisinin nasıl kıvrandı ğını be ıı hiliyonmı, kendisi 
de bilir. Bir talısi sat altı defa indiri lip, altı defa çıkarılınaz . Verileu lah
s i satın yarısı ş uraya, yarıs ı bu.ray::ı saçılını ş .. Demek ki tüzük mü~ait 

değildir . H erbiri birbirine zıt şeyler içinde kı vraıııyorlar . Bunu bile rek 
söylüyorum. Bütçe Komisyonunda aksi ishat edilirse hepinizin arasında 
kendimi lıaeil vaziyette göreceğim. Hakikatı gön!liın , doğruyu, iy iyi 
ayıralım. lşimizi y oluna koyal ı ın , bu müessescye de i s tediğimiz gilıi, 
özümüzden kopan şekilde hizmet edelim. 

Kimsenin aldığı maaşa tilriz etmek istemiy orum. Agii lı S ırrı Bey 
480 lira alarak çalış ırdı , parasız çalışamazdı. Kimsenin parasıua göz 
dikmiş değilim. Devletin, milletin bana verdiği ye ter. Yalnız benim 
arzu ettiğim şey Kurumun mevzuatının biribirine uygun olmasıdır . Bu 
bakımdau da tüzüğün değişmesine zaruret vardır. Aksi takdirde yine 
ilıtiliifa düşeeeklerdir. Bwıa ben ihtiliif diyorum, başka bir karşılı ğı nı 

bulursak onu da söyleriz. Ama uydurma karşılık olınaz . Binaenalcyh 
bu ihtiliif mevzuu Kurultayca hailedilmedikçe i ş yine keşmekeşte k a
lacaktır ki vcbali de siziıı boyııuııuzdan kalkıııaz. 

AcA.ıı Sııinı LEVEND -Karşılıklı görüşmeye lüzum gö rmüy orum. 
Y alruz bir arkadaşım müphem konuştu, ben daha açık konuşmak is
tiyorum. Açık konuşınaıuu yeri , müntchas ı burası olınak üzere, ko
misyonlardır. Komisyonlarda, huzurunuzda hesap verrneğe hazırı z . 

Niçin yaptık, nasıl yaptık, nasıl yürüttük, hangi şartlar altında kaldık, 
bunların hesabını vereceğiz. Yüksek huzurunuzu zamanında arzede
ceğiz. Burada bu şekilde konuşmak, isim tasrili etmek doğru olmadığı 

gilıi yeri de değildir . Bendeniz isimlerini tasrilı ettimse kendilerini t ak
dim etmek içiııdi . Kendileri de beni tamtınağa lüzum görüyorlarsa is
mimi tasrilı ederler. Ama burada müpheın ifadelerle konuşmanın doğru 

olın::ıdığını kendisiııe halıer vermek isterim. Açık konuşmanın - yerinde 
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yapıldığı takdirde-- çok isabetli olacağına işaret etmek isterim. Tüzük 
hakkında tekrar maruzatta bultmacak değilim. Yapılacaksa Tüzük Ko
misyonu yapılsın, madde halinde tesbit ediJsin, bu iş bitsin. Çalışma 
komisyonlarına dağılalım, orada hesaplaranızı bir an evvel verelim. 

CAUİT ÖzTELLi -Mulıtcrem arkadaşlar, bu sözü uzatmağa lüzum 
yoktur, gelen iki önergeyi reye koyahm, iş hallcdilsin. Bakın, tekrar 
okuyorum: 

(Salah Birsel ve 9 arkadaşının önergeleri okıwdu) 

Başkanlığa 

Yürütme Kurulunun te~ekkül ve işleme tarzı yenidon gözden geçi
Tilrnek üzere on beş ki ş ilik bir Tüzük Komisyonunun seçiJmesirıi teklif 
ederiz. 

Diğer bir öııcrgeyi okuyorum: 

(Sait Sudi Danışman ile İzzettin Mete'njn önergeleri okundu) 

Sayı n Başkanlığa 20-7-1954 

Bir Tüzük Kurulu kurulmasını saygı ile ileri süreriz. 
İşte bunlar tcklif ediliyo r. Başkan bunları reye koyarsa mosele 

kalmaz. 

HASENE ILGAZ -Efeııtlim, üye arkadaşların arzusu yeni bir Tüzük 
Komisyonunun kurulmasıdır. Böyle bir karara varabilınek için bir öner
ge veri lmi~tir. Bu önerge kabul edildibri takdirde, kj göriilen tcmayüJe 
göre kabul lldilecek demektir, içimizden ayrılacak bir heyet bu hususta 
çalı ş ın alara başlıyacaktır . Fakat bir ikj gün içinde tüzük ele ahıup madde 
madde okunup bir karara varmak imkllnsızdır. Y aJruz biraz evvel 
Levend arkadaşıının bu kiirsüde tekrar ettiği birşey vardır. Dedi ki, 
"Biz bundan üç, dört ay evvel Yöneti'm Kurulunda tiizüğün ihtilaflı 
olan bazı noktaJarının, bilhassa hesaba n:ıütcaJlik noktalarının değişınesi 

için bir rapor hazırladık, verdik .. Sonunda kendi aramızda anlaşmaya 
vararak raporu işlemetlik" dedi. 

Mademki Tüzük Komisyonu çalışmaya başlıyacak, Yönetim Ku
rulunca hazırlanmış olan bu raporu Tüzük Komisyonıma verelim. Ko
nıisyonuıı bu raror üzerinde işlemesini teklif ediyorum. Bıı şekilde yü
rüyecek olursak Tüzük Komisyonuna hem faydalı olmuş ve hem de 
onu daha pratik bir yola sevk etmiş oluruz. (''Olur" sesleri) 

Ac,\H SıR nt LF.VEND -UsııJ hakkında arzetmek mecburiyetindcyim. 
Biraz evvel de anettiğimiz gibi, muııyyeıı bir madde göstermek lazım 
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geliyor. "Tüzüğü vcyahut Yönetim Kurulunun çal1şmalarıru gözden 
geçirme " kaydı müphcmdir. "Tüzüğün falan maddesi işlemediği için 
şu şekilde komisyon kurulmasım istiyorum" denilirse yerinde olur. Şim

di ıı e olacak? Çalı şına kolları dışında kalan arkadaşlar bir komisyon ha
linde toplamnca tüzüğüıı her maddesini ayn ayn ele almak mccburiye
tinde kalacaklardır. Çünkü biz çalı şına kollarında da bLLlunacağız. "Yö
netim KLLmlunun işlerini ayrı ayrı gözden geçirmek üzere" denilmcmesi 
li'ızımdır. 

Sonra bir arkadaş, başka bir ınesel ede biraz evvel, takrirdeki i siın

Ierin okunmasına lüzLLın olınaclığını ifade elti. Usul olarak arzedeyim ki, 
isiınleriu okunmasında ınecburiyc t vardır. Bir takririıı kimler tarafın

dan verildiği bilinmelidir . T asavvur crlin , tanınıad ı ğıuıız on bq ki ~ i 

çıkacak, bir odada nizamn anıc y apacak . . . Yiine Linı Kıtrulundan biri
sinin de bu çalışmalara katılmadığını farzedeli m, nasıl olur? Evvel ce 
nas ıl i ş l iyordu, ş ioırli ne oldu, noksanlıkları nc l e ı·rlir . Bunlar bilinmeye
cek ve bu on beş ki ş i tüzük yapacak .. Biiylı: olmaz ... Eğer LüzükLI' bir 
tadil yapılacaksa evvela tüzük komisyon un da kimlerin çahşacağı ıncRc

lcsi ortaya çıkar. T akrir sa lıibi de dahil , laalcttayi n 18 kişi toplanır, cl
ele verir, çalı şırlar. eticede müşterek bir mahsul meydana gelir, burada 
l<onuş uruz. Han gi maddenin i ~ l cıncdiğin i ıırkada~ l ar söylesinle r. Yine, 
Tüzük Komisyonunda çalı şmak isLiyecekler keııdil e r i rıi bildirsirıler. 

Biz de nıadddcri keııtlilerio e vercüm, yardım eddim, i ~ l c ıniyc rı yerleri 
söyüyelim. 

ENVER ZiYA KAnAL -Muhtereın arkadaşlaı· , üzerinde durulıııı 

mesele bütün tüzüğün deği şnws i , yeni bir tüzük hazırlanınas ı değildir. 

Tüzükte deği şiklik H\zım mırlır, değil midir? Evvdii bunu hallc tm<·k la
zımdır. Binııcnaleyh, mevzuubalıis olan şey, ı· üzüğün bir kı smına , bir 
fasıl veya bir maddc~ine miiloallik bir ı s lah keyfiye tidiL Zauııedr rscm, 

burada bir ihtililf yoktur. 
Bundan aşağıs ı için şahsi hir maru?.atım olacaktır: YöneLim Ku

rulwıa dahil bir üye olarak, tatbikat s ıra~ ırıda, tüzüğlin tatbikalından 

bazı endişeler duyduğuınu arzetmek mecburiyc tindcyim . Ancak bu en
dişelerimi şu aoda açıklamağa lüzum görınliyorum. Çünkü bu y üksek 
heyetinizin meşgul o lacağı bir mosele deği ldir . Bu, tii.zük üzerinde ko
misyonca ça lışıldıktan sonra izah edilir. Miisaade buyurursa ııız , Kuru
mun bütün ıncsa isiııe, bütün mesailine el koymuş durumdayız . Benden 
önce konuşan arkadaşlarm da ifade ettiği gibi, us ıtlün e uygun olarak 
tlizü.kte tadila t yapılabilir. Son söz sa lıibi Kurultaydır. Tüzük tadili 
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hususunda ş u anda Yönetim Kurulu Kurultaya ınuhatap ve ona karşı 

münakaşa edecek durumda değildir kanaalındayım. Tüzüğüu tadili 
için iki usul derpiş edilmi ş tir. İsterseniz buna dair olan maddeleri okurum. 
Eğe r tüziiğün feshine ve idealine ınüteallik bir tadil icabediyorsa, o tak
dirde tam azanın iiçte ikisi ile karar verilir. Halbuki burada ne Kurumun 
amac ı ne de Kurumun feshi mevzuubahis değildir. Bunlarm dışında ka
lan bir madde mcvzuubahiştir. Tüzüğe göre tadilat, hazır bulunan üye· 
lerin üçte ikisi nin kararı ile kabul edilir. Yüksek heyetiniz karar verirse, 
tadili istenen menu ı; arihtir, açıktır, bunda şüphe yoktur ... Deniyor ki, 
Yönetim Kurulunun i ş l eme tarzı , Yönetim Kurulunun çalışmasına 

mütcallik olan maddeler demektir. ("Madde tasrili edelim" sesleri) 
T ck madde ta ı; rihirıc lüzum yokt ur. Biliyorsunuz ki, beş kurul vardır. 
Birisi Yöıwlim Kunılu, ikincisi Deuellemc Kurulu, üçüncüsü Haysiyet 
Divaııı V(l Mürakalırı Hcyı•ıi ılir . n .. lı cyeılcrden yalnız birisinde Yöne
tim Kurulunun ı; alı~masın:ı müt~nll ik olaıı maddelerde tadil ist eniliyor. 
Bu, kafi derecede sarilıtir . Binae rıalcylı , korkuya mahat bıtlurımadığınt, 
yükock h.-.)Plin burada tekrar gelen raporıı inccl iyecei;,oini ve bir karar 
verccıığiııi biliyorum . Bin aenaleyh , şimdi bu yönden kurar verilmesini 
rica ederim. 

lsFENDİYA il EsAT · KADASTEil - Efendim, mcscl.c karış tırılmak

tadır. "Yiirütnıc kurulu" diye yazılıyo r . Bu, 23 iiıı cü maddeye müte· 
ulliktir. 23 üııcii maddeyi okuyorum : 

(Yirmi üçüncü madde okundu) 

Marlde : 23- Kuruınun her türlü bilim ve yöne tim işlerini devamlı 

olarak yürütm<'k Üz<• re G~ne l Yaz man, Sayman ve çalışma 
kolları başkanlııı·ı Kurumun Yürütme Kumiunu teşkil 
t•derlcr. 

Bu kumi , Yönetim Kurulundan aldığı yol gö terme 
ve y~tki l cre göre onun adına iş görür. Yönetim Ku
ruluıııın toplantıları arasıuda, gerekirse, ouurı ouamıua 
~ ıınulmuk üzeıe tay inler yapar, bilimle ilgili olıntyun işler 

üzerinde kararla r veri r; bütçe ve kadro tasa rılarını hazır
lur, Yönetim Kurulunun her toplan ışında iki toplantı 
arasında gördü~ü i şl er hakkında bu kurula raporlar 
verir" diyor. Mcselc bundan ibarettir. Yeni şekil nedir, 
unu sliy lc);ıı. 
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Şu ciheti tekrar ediyorwn, Genel Y azman, Sayman ve çalışma kol
ları başkanlarının her birisi Kurumdan muayyen ücret alan arkadaş
lard.ır. Para işlerini de, yine para alan, ücret alan bu arkadaşların yürüt
mcsini doğru bulmuyoruz dediler, bu meselc gözden geçirilsin dediler . 
Bu mesel e doğru ~udur, yanlı ş mıdır? Bu ancak komisyonda konuşu

lur ve halledilir. Yeri burası değildir. Arkadaşlarm endişesi belki doğ

rudur, belki de malızurlu dejtildir. Yalnız bunları açık açık ortaya koy
mak lazımdır. Arkadaşlar bu endişeyi izhar ettikten sonra komisyonun 
kurulınasırun lüzumuua kaniim. Bir komisyon kurulacak ve mesele 
halledilecektir. 

ABDÜLKADiR KAltABAN -Arkadaş lar, anlıyorum ki ben yanılmı
şım. Bunu ifade etmek bir fazilettir. Bu şartlar içinde bir komisyon teş
kili zaruri bir vazifedir. Gece ve gündüz ça lışmayı icabcttirse dahi ~a

lışmak bir namus borcudur. Bu idare kurulu kendi k cndisi le ihtilaf ha
lindedir. Bu Kurwnun yaşaması m, Atatürk'ün vasiyetinin yerine geti
rilmesirıi İs tiyen ve bu vaziyelte kalmasını i s temiye rı bir arkadaşınız 
bulunuyorum. Bu itibarla teklif ediyorum, hatta arkadaşlar ş u m adde 
konuş ul sun diye t eklif e tmeseler dahi hatta ş u ve bu noktadan bir usul 
hatas ı olsa dahi burada geniş , 30-40 kiş ilik bir komisyon teşkil etmek 
icabcdiyorsa, teşkil edip, k ol başlanııı 150 liradan 600 liraya çıkınıyan 
insanlardan seçmek mccburiycti vardır. Bu müessese halen Arııt-Kabir
den bize ınüteveccih Atatürk'ün manevi nezareti altındadır. Biııacnaleyh, 
böyle bir komisyonun teşkilini istiyoruz . 

İBRAHiM OLG UN -Muhterem arkadaşlar, Tüzük mevzuunun ha
kikaten üzerinde ciddiyetic ve alaka ile durulmağa l ayık bir mevzu ol
duğwıu 1951 senesinde toplanan Kurultay bize göstermiştir. Yalnız 

Tüziikte tadilat diye tüzüğü toptan ele almak kolay bir i§ deği ldir. Bu 
Kurultay 4 gün içinde geeeli gündüzlü mütehassıs e lemanlarından mü
teşekkil bir heye t halinde çalışsa da bu tüzüğü Cemiyetler Kanununun 
icabınca inceden ineeye t etkik etmesine imkan yoktur. Bugiin bir veya 
iki noktasuun tatbikatta sakatlık arzettiğini iddia eden arkadaşlarımız 
vardır. Binaenaleyh Tüzük Komisyonunun teşekkülünde bu yüksek 
heyetin o konıisyona bir direktiC verınesi lazımdır. Çünkü "Yönetim 
Kurulunun işini aksatan" deniliyor. Yönetim KunLlu Tüzüğü A sından 

Z sine kadar yürütmekle mükellef olan kııruldur. Bu söz tam bir vuzuh 
ve sarahat ifade etmez. Tüzük üze riude tetkikler yapmış, aksaklıklan 
görmüş olan sayın arkadaşlarımız onları taslıih e tsinler, bu toklifleri 
yüksek heyetiniz müzakere ve gerekiyorsa kalıni etsin ve teşekkül ede-
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cek komisyona tam vazılı ve esaslı bir istikamet versin. Yoksa bunlar 
yapılmadan Tüzük Komisyonunda konuşmak, Kururollll istikbalini 
tehHkeye düşürmektir. 

MuzAFFER UYGUNER -Bu i şi denetçilerin üç sene içerisinde göz
den geçirmesi ve eksik noktaları tesbit etmiş olması lazımdır. Denet
çilerin vazifesi nedir? Bu tpzükte sarihtir : Hesapları ve Kurumun di
ğer muaınelatıııı gözden geçirmektir. Ben de bir önerge verdim, deneı
çiler raporunun Kuraltayda okunmasım istiyorum. Aksaklıklar nedir, 
bunu göstersinler, gelecek Yönetim K~rulu da bunun aydııılığmda ha
reket elsin. Denetçilerin hem hesap ve hem de ınuamelat üzerinde hazır
lamış oldukları rapor vardır, bunun okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN - Teklifi reye koyacağım. Müzakerenin kifayeti teklif 
etliliyor. 

EsAT MAUMUT KARAKURT -Efendim, benim de Yönetim Kurulu 
azıısından o lduğumu biliyorsunuz. Geçen devrede bendenizi de intilıap 
ettiniz. Bu bakımdan söyliyeceğim husu~ vaki olan ihtiyacın tam kar
şılJğıru ifade edecektir. 

Ağzıınızda gevelemiyeilln, hadise ş udur: 

Tüzük Bilim kolu faaliyeti içiıı bütçe ile 10 bliı lira vermiştir. Yöne
tim Kurulu lıu Bilim kolu faaliyetinin karşılığı olarak elde mevcut 
10 bin Hra ile bu işin yapılamıyacağına kanaat getirmiştir . Binaenaleyh 
yeniden birtakım kollar açılması lazım geldi , birtakım seksiyonlar te
sisi icap etti. Mesela İstanbul mümessilliğimiz, Gramer kolu, Yayın kolu 
ve saire ile ııeşriyat faaliyetimizi daha ziyade müfit kılacak faaliyetler 
için icap eden para lO bin liranın fevkiııde idi ve bu fazla para elimizde 
yoktıı. Hüsnüniyetle düşündük ve bu parayı alabilir miyiz diye mü
zakere ettik. Birçok arkadaşlar ve bu meyanda hesap işleriyle uğraşan 
arkadaşımız birtakım nakiller yapmak suretiyle bıuıu temin etmenin 
mümkün olduğunu söyledi. 

Açıkça ifade edeyim ki, bu müzakere sırasında ekseriyeli diğer 
arkadaşlar aldı ve nakiller yapılması suretiyle bu faaljyete geçilmesine 
karar verildi. 

Ek.~eriyel meselesini de açıkça söyliyeyim: Ben, Enver Ziya ve Alis
balı Beyler: "Burada lıukukan bir nakil yaparak pa.ra verrneğe lıakh
mız yokllu, Kurultaya soracağız, çünl:ü bize bilim şahasında harcamak 
üzere 10 bin lira ayırdılar" dedik. Diğer arkadaşlar dediler ki, "Hayır, 

yanlıştır, Kıtrum olarak gerekli bir faaliyetten geri kalamayız. e yap-
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mak istiyoruz? İstanbul'da bir temsilcitik. Bu temsilcinin rolü ne ola
caktır? Bütün neşriyatı takibedecek, hepsini hazırbyacak, karşılıyacak 
ve gerekirse muhatap olacak, hücum edecek, müdafaalarını yapacak. 
Onun haricinde Gramer Kolu, gramer üzerindeki çalışmaları yapacak 
ve saiı·c .. . Vaziyet budu.r. Bıı mevcut oıı bin liranın ÜzMinc daha bir 
miktar para verilmezse bu faaliyetler yapılamıyacak, bunun çaresini 
bulmak lazım ... " 

Biz olmaz dedik, oıılar olur dediler, ekseriyetle karar verildi ve fa
aliyete devam edildi. Mesele burada. eticede denetçi bir rapor verdi 
ve "s iz bunu yapamazsınız, tüzük müsait deği ldir, salfı hiyct iniz yoktur, 
on bin liradan fazla para kullanaınaz~ ıııız" dedi. Bu müııakaşa mevzuu 
oldu. Biz dedik ki , bu davayı siz kabul t)tmczseniz Kıırultaya götürmek 
mecburiyctiııdc kaluız. İşte mescle bu su retle yükR<'k huzunmuza 
gelmiş oltıyur. 

Bugün " ihtilaf" dedikleri, fakat hadrli zatında saneec bi ı· tef~ir, bir 
noktai nazar farkından ibarP.l olan mcs<'l cnin bir komisyonda konuşu
larak huzurunnza gct rrilmesi icap et.nıekteılir . " İiıtil fıf" denilen hadi
scnin mahiyeti bundan ibarettir. 

Biliyorsunuz, dava birkaç yüz lira meselesi değildir, lıinlercc, on 
binlerce lira diivas ıdır. Bu tasarmfu biz Yönetim K ıırulu ilzası olarak 
yapamayız. Yönetim Kunılıuıda bulunan üç arkadaşın anlayışı bu ıner
kezdeili r. Bu tasarrufu yapma alahiyetini bize siz vereceksiniz. Diğer 
arkadaşlarla hemfikir olmayı~ıınız, onlarla ilıtiliif halinde bulunduğu
muz milıı~s ına gelmez. Arkadaşımız da onu Röylcdil er. Arkadaşlarımız
la bu salıada hemfikir olmayışımız ifadesiyle dahi onların bic maksadı 
mahsusla çalıştıklarılll asla silyliyceck ve kastedecek durumda değilim. 
Bendeniz bir hukukçu olarak dahi b" parayı sıu{edeın iy<'c·t•ğimiz ka
naatinde idiın. Evet, biz ekalliyette kaldık , ve arkadaşlar cksniyeti teş
kil ederek karar verdiler, fakat arkadaşlar, şayet ilerirle bize y ine ~a

lı şma imkaııı verecek vo! bu sahada devam edin diyecekseııiz, h<'ıncn ifa
de edeyim ki, hu sahada siz karar vermeden katiyen mcsuliyet kabul 
edemeyiz. Rize siz oliyecek;ıiııiz: Bilim faslından bu para verilir, gazele 
çıkarmak için Genel Sekreter ıle, bilıneın han gi arkadaş ta para alabi
lir , Peyaıni Safa hey de İslaııbul ınümessilliğindcıı dolayı aylık alabilir, 
illi .... Biz ancak bu karardan sonra çalışahiliriz. İşte bu ıneseleyi hallet
mek için ve sırf bu ııoktadan tüzük meselesini münakaşa etmek ve lize
rindc durmak mecburiyetindesiniz. Bu bakımdan Tüzük Komisyontum 
kuracaksmız ve toplantımızııı en mülıim mevzuımu teşkil eden hu lıu-
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susu böylece halletmiş olacaksınız. Çiiııkü para zaunedildiğinden çok 
daha miihimdir. 

Bin ÜYE -Reis Bey, söz isterim. Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var ılcdiniz, baııa söz veı·mediniz. 

ULUG lcoEMİR - Efendim, E sat Mahmut Karakurt arkadaşımla 
Yönetim Kurulunda çal ı ~ mı~ olmak ha~ehiyle ihtiHifa düşmek veya ak
sini söylemekten ı;ok üzgünüm . Fakat Sayman bıılunınam sıfatiyle 

bazı noktaları huzurunuzda izalıa ınecburum. 

Bir defa bizim müşkülleriıniz tiizük rnesc l•·si değildir, tüzükten 
doğmtı~ bir ilıtiliifıınız yoktur. Yalnız bütçe hükümlerine kontın bir 
ınaıldc vardir, bıı ınadrlt> iki bölüm arasında aktarma yapılamaz hük
münü ilıtiva !'Lmı·ktedir . Durada mevzuubnlıi~ olan kadrolar ve Yö
netim K urulu gid~r l erirlir . Geçen KuruiLayda ben Bütçe Encürneni ka
t ibi Luluııuyorduın , btı itibarla burada yapı l an tadiliıttan haberelar 
değ ildi m . 

Esk i cll'ıı çalışma koliarına deıı e t ı; i diye birer arkadaş tayin edilir 
ve hıınlar haftada bir defa Kuruma gelirler, yapılan i ş l eri denetlerler
miş. Buııuıı karşılı ğ ı olarak Yönet im Kımdu bütı:eye, ayda 150 şer lira 
verilm ı· k üz~ı·e 1 O Liıı lira lık bir tahsisat koymuş. Bu defa tüzük deği
~ ip de kol ba~kaıılıkl a rı ilıdas ediliııce, bunların sabahtan akşama kadar 
Kurumcia çalı ş ınaları icabettiğinden Yönetim Kurulu bıı 150 liranın ki
faycı,iz olacağını düşündü, no) yapalım? denildi. Buıııın üzerine denil
di k i: Bu arkadaşların iki vazifesi vardır, birisi denct vazifesidir, idari
dir, bu faRıldan para alabilirler. Bunun dışında bir de ilmi vasıfları var
dır . Eserlerini hazırlarlar , bütün ilmi i ş ler i görürler, bundan hakkı telif 
alaınazlar. Biz kendilerine Yönetim Kuruhı giderlerinden 160 lira ver
elik, bilim kurulımdan da bir miktar vıormek snrctiyle mallımunuz hu
luııaıı rakama ibifığ l"tmiş hlllundıık . 

Bıırada tiiziik ınr~clesi mcvzııııbahi s değildir. Bu karar Yönetim Ku
rulunda az bir ekser iyetl<' değil, lıüyük bir çoğunlııkla verilmiştir. He
~ap larımız a~ıktır, bıı süylcdiklcrim komisyonda incelenecektir. Ko
misyon bu rıı evzıııı tctk ik cdece'k ve karar ittilıazı için raporıınu size 

&ıınacaktır. 

ŞAKiR LK ÜTA~ IIt -Mulıterern arkadaşlar, heyeti aliyenize bir 
öıwrgı> f.ıuıdıık. Bıı önergedc bendenizin de imzam vard ır. Fakat bir 
Lardak suda fıı1'ııı:ı yaratııcağı"' niyetiyle lıeu ~alıseıı buua imza etmiş 
d••ği lim . Ben şu bakırnda n iınzaroı koydu.n.ı. 
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İşin bulasasını arzedeyim: Şimdi arkadaşlar, bir Tüzük Komis
yonuna ihtiyacı kati vardır. Verilmiş yazılı bir önerge mevcuttur. 
Sonra burada ileri sürülen tadil teklifleri de mevcuttur. 

Arkadaşlar, tüzükte Yönetim Kurulu adında bir teşekkül vardır. 
Bu heyet 35-40 kişiden mürekkcptir. Dün için bu 40 ki şilik heyete ihti
yaç bulunmuş olabilir. Fakat bugün 40 kişiye asla lüzum yoktur. Bi
naenaleyh., bunu müzakere etmek için mutlaka bir komisyonun kurul
ması esastır. 

İkin cisi, görüyorsunuz ki teklifler tüzükle ilgilidir. Doğrudan doğ
ruya alelinfirad yapılamaz. Biııaenaleyh komisyonun kurulması mııt

lak bir zaruret halindedir. Bundan dolayı, herhangi bir mülahazaya 
müstcnit olursa olsun, Kurultayın toplanma zamam temmuz olarak 
tesbit edilmiş. Rica ve isti rham ediyorum, aramızda kardiyak insanlar 
var, hasta arkadaşlar var. Bu s ıcak mevsimde toplanmak demek uc 
demektir ? Bu, bir madde ilc tüzükte tas ri h edilmiştir. Bu maddenin de
ğiştirilmesi istense, içtimaııı eylül ayında yapılması için hir arkadaş 
bir tekiifte bulunsa buna kim bakacak? Çünkü komisyon yok. Bina
eııa_leyh bu teklif kabul edilcnıiyecck demektir. Yani Tüzük Komisyo
nunun kurulması zaruretlerindeıı birisi de budur. Diğe rleri de ınev:wu
balı.i s olabilir. ("Kafi kafi" sesleri) Bendenizin maruzatını esasen bu idi. 

AGAH SruRI LEVEND -Ben usul hakkmda konuşacağım. 
Benden evvel kürsüye gelen arkadaşlarımın ortaya koydukları 

konu tamaıniyle Bütçe Komisyonum\ ait olan m evzudur. ("İşitmi-
yoruz" sesleri) · 

Bütçe Komisyonunda konuşulmas ı , tartışılması ve bir karara bıığ
lanılmaE ı lilzım gelen bir husnsu benden evvel konuşan arkadaşlarım 
bu kürsüye getirdiler. İş mademki bu safhaya geldi. hen şimdi tcklif 
ediyorum, !~içbir arkadaş buradan kımıldamadan bu meseleyi burada 
inceliyelim ve burada kapatalım . (" Lüzum yok" sesleri) 

Efendim, komisyon müzakereleri buraya intikal etmiştir. Rica edi
yorum, Bütçe Komisyonu azalarının da iştirilkiyle bu mosele burada 
konuşulup lıalledils i.n. ("Olmaz" sesleri '"Komisyona" sesleri) 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun yapacağı işi buraya naklettilrr. 
Bu vaziyet karşısında bizim de mutlaka cevap vermemiz, hesab ver
memiz liizımgelir . (" Bütçe Komisyonunda göriişülecek" sesleri) O halde 
Bütçe Koıni yomında görüşülecek meseleleri buraya intikal ettirmeme
niz Lilzımdır. 
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Tüzük Komisyonunun kurulmasını biz de istedik. Tüzüğün birçok 
maddelerinin değişmesi lazımdır. 

Benim bu sözü almaktaki maksadtın ve teklifim şudur : İs ler kabul 
edin, ister etmeyin, müzakere buraya intikal ettirilmiştir, biz de buna 
cevap vermek mechuriyetindeyiz. Müsaade buyurun, dosyaları ilc heraber 
buraya çıkıp biz de geniş izahat verelim, cevap verelim, vaziyet aydın
lansın. Ta ki heyetiııiz de tencvvür etsiıı. (" Reye, reye" sesleri) 

ŞAKİR LKÜTAŞIR -Kifayeti müzakere tcklif ediyorum. 

İBRAHiM REFiK SoYER -Usul hakkında söz istiyorum. ("Olmaz" 
sesleri) 

Herkes konuştu. Ben de konuşmak istiyorum. Niçin hana söz 
vermek istemiyorsunuz? ("Kafi" sesleri) 

BAŞKAN -Reyc arzecliyoruuı. Tüzük Komisyonunun kurulmasını 

kabul edenler ... Etmiycnlcr ... Tüzük Komisyonunun kurulması ka· 
bul edilmiştir. 

YUNUS KXzuı KöNi -Bendeniz Terim Komisyonundan çıkıp 

bu komisyoııda çal ışmak istiyorum. 

BAŞKAN -Tüzük Komisyonu için tesbit edilen isiroleri müsaade-

ııizle okutuyorum: 

Mehmet Tuğrul, 

lsfc ııdiyar Esat-Kadastcr, 
Mehmet Köymen, 
Yunus Kazım Köni, 
Şakir Ülkütaşır, 
Hakkı Tarık Us, 
Zeki Oral, 
Agah Sırrı Lcvend, 
Said Sadi Danişmendgazioğlu, 
Hiinıid Zübeyr Koşay, 
Abdülkadir Karalıan, 
Esad Mahmud Karakurt, 
Enver Ziya Karai, 
Ömer Asım Aksoy, 
Peyami Safa, 
Baha Arıkan, 

İzzettin Mete, 
Tahir Alangu. 
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ÖMER AsıM AKSOY - Efendim, bendeniz usul hakkında maruzatta 
bulunacağı m. 

Görüyoruz ki diğer komisyonlarda bulunan. arkadaşlardan bir ı; oğu 

Tüzük Komisyomma aday olarak gösterilmektedir . Bu arkadaşlar di
ğer komisyonlarda da ça lı şmak mecburiye tindedirler. Eğer bu komis
yonlarm hepsi birden i şe başlariars a komisyonl arda çalı şmal ar aksı

tac aktır. 

Bu itibarla, eğer tensip buyurursanız , Tüzük K omisyonu yarın 
i şini görsün. Bu suretle diğer komisyonlarda iş lerini bitiren a rkariaş l ar 

Tüzitk Komisyonıın a iltilıak ederek hep beraber çalışmak imka nını 

bulurlar. ( "Muvafık" sesleri) . 

BA~ KAN - Tiiziik Komisyonunun isimleri okunan arkadaş l ardan 

terckkiip etmesin'; kah u! edenler . . . Etmi)'enlcr . . . K abul eılilıni şt ir . 
Bazı önergeler vardır, okutıtyorum: 

(Cahil Öztclli ve iki arkadaşının önerges i okuıırhı} 

Kumlta)' Başkanlığın a 

Kurumun çalı şmaları arasıını Folklor çalı şmalannın da alınmasını 
istiyoruz. Tüzük Komisyonuna havalesi ve karar verilmesi için Kuı·ul

tay a arzımı müsaadeleri . 

BAŞKAN - Bu önergeyi Tüzük Komisyonuna veriyoruz efl! ndim . 
(Milli Türk Talebe Birliği II. Başkanı Abdurrahman Celal Aşkar'ın 

yazıs ı okundıı) 

VII. Türk Dil Kurultayuıa 

Türk Dil Kurumunun Yedin ci Kurultay tm gençlik adın a saygı 

ile selamlar, Türk diline biiyük hizmetleri dokunan Kuruma yeni başa

rılar dilerim . 

(Muzaffer Uygııner' in önerges i okundu) 

Kurultay BaşkanJığına 

Denetçiler rapomrıun da Kurultay cia okıuırnas ını arz ve teklif edi
yorum . 

VII. Türk Dil Kurultay ı Başka nlığına 

Bugün anayurt içinde -Türkiye'de- bazı b ölgelerde ve illerde çok 
önemli sayıda halk to pluluklarının -Türk oldukları h alde- Türkçe ko
nuşmadıklan, ne yazık ki , acı bir gerçektir. Bu durumu göz önünde 
tuta rak bu gibi halk toplulııkları arasıoda Türk dili sevgisini uyan
dırmak ve kökleştirmek için: 
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1 - Bu bölgelerde güdürnlii şekilde konuşmalar, konferanslar, şür 
geceleri tertipliyerek konuyu aydınlatmak, halkı öz ana dilini konuş· 
mağa teşvik etmek, bundan ötürü de: 

A- Türk Dil Kurumu bu bölgelere sık sık ekipler göndermeli, yerli 
heveskar aydınlardan da kendisine daimi ücretli temsilci propagandacı
lar ı ayin etmelidir. 

B - Arap dilinin, aslında islami bir dil olmadığı, islaruiyetten ev· 
velk.i putpcrt'stlik devrin de de bu dilin mevcut olduğu tarihi ve ilmi 
helgeleric halkımıza aydınlatılmalıdır. 

C - Çok iptida.i ve iiç dil halitasından hasıl olan Urdhu şivesinin 
kiiJtür ve tarihle hiçbir ilgisi bulunınadığıru ve bu malılut şive ile ko
ıııı~aıı grııp larııı da ayrı bir millet değil, Atatürk soyundan oldukları 

kcııdiJı,riıııı anlatılmalıdır. 

2 - Yurt ılışında- mahkum Türk ülkelerinde- bugün gelişmekte 
lmlunaıı Tiirk dili akımları ve Türk ş iveleri hakkında devamlı ve kıyaslı 

yazılarta şiir ve ıı csir purçıılarındaıı örnekler alarak Türk Dil K urumu 
tarafıııdan üzel broşürler ve makaleler yayınlanmasııııu kurultayca 
karara bağlanmasıııı, Dil Kımımuııuıı bu hususta vazifelendirilınesi.ni 

teklif ediyorum. 

BAŞKAN -Bu önergeleri ait oldukları komisyoıılara havale edi

yoruz. 

Bugünkü gündemimiz so ııa ermiştir. 22 Temmuz Perşembe günü 
saat lO da toplanılmak iizcre birleşime son veriyorum. 

Kapanış saaıi : 16.50 



ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılı' saati ı 10.25 

BAŞKAN -İsmail Hikmet Ertaylan 

YAZMANLAR -Cahit Öztelli, Beşir Göğüş, Hikmet Dizdaroğlu, Mus-
tafa Uyguııer. 

BAŞKAN - Oturumu açıyorum . 

Gündemle ilgili bir yazı vardır, okutuyoruın: 

(Maarif Vekilieti Müste§arı Osman Faruk Veriıncr'in yazıs ı okundu) 

VII. Türk Dil Kundtayı Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Kurultayca İkinci Başkanlığa seçilmek suretiyle lıakkımrla 
gösterilen tevcccühe miııııctlerimi arz ve işlerimin çokluğu dolayısiyle 
bu vazifeden affıını derin saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN - Osman Faruk Vcrimcr işiııiu çokluğundan delayı bu va
züedcn affını istiyor. Binaenaleyh yerine başka bir arkadaş seçmemiz 
icap ediyor, bu hususta verilmiş bir önerge de vardır. Muvafık görür
seniz bunu da okutacağim. ("Okunsun" sesleri) 

(Dokuz imzalı önerge okundu) 

Sayın Başkanlığa 

İkinci Başkanlığa Hasene Ilgaz'ın cçilınesini teklü ederiz. 
BAŞKAN -Geçen oturuma ait tutanak özetlerini okutacağım: 

(Tutanak üzctlcri okwıdu) 

VII. Türk Dil Kurultayının ll. Birleşim I. OtıLrum Tutanak Özeti 

VII. Türk Dil Kurultayı 19 Temmuz günü çoğunluk olmadığından 
20 Temmuz Salı günü saat 10 da Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesinde toplandı. 

Dil Kurumu adına Hakkı Tarık Us Kurultayın amacmı ve bugüne 
kadar yapılan çalışmaları anlatan bir konuşma yaptı. Delegeler Ata
türk'ün manevi huzurunda saygı susmasına davet edildi. 
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Kurultay Başkanlık KLırulu seçimi110 geçildi. Birinci Başkaulığa 
Ruşeıı Eşref Ü na ydın, İkinci Başkanlığa Prof. İsmail Hikmet Ertaylan 
ile Maarif Vckfıleti Müsteşarı Osman Faruk Verimer, kfıtiplikJerc de 
Hikmet Dizdaroğlu, Calıit Öztelli, Muzaffer Uyıı;uner, Beşir Göğüş 
seçildiler. 

Bundan sonra Ru~en E~ref Ünaydm Atatürk ve dil davasına 
ait hatıralarııu okudu. 

Yönetim Kıırulu raporunun okunmasına geo;ildi. Dil Kurumu 
Genel Yazmanı Agah Sırrı Levend Yönetim Kurulu raporunu okudu. 
Saat 15 tc toplanmak ür.cre otunıma son verildi. 

lkinr.i Başkan 

Prof. L IL Ertaylan 
Ka tip 

TL Dizdaroğlu 

K ii tip 
Be~ir Göğii~ 

Kat ip 
C. Öı.tclli 

Ka tip 
M. Uyg,ner 

VII. Türk Dil Kurulıayınııı IL Birlcşim U. Oturum tutanak özeti 

Kurul la), 20/7 fl95·1· taribindı•, saat 15 de İkinci Başkan Prof. 
ls mail llikırıt'l Ertaylan'ın ba~kaıılı~ında toplandı. 

l. Bu olunımda Yayın, Bütçe, Sözlük, Terim, Grıınıcr, Derleme
Tarama knnıisyonları üyclrriniıı ~eçimi yapıldı, 

2. Kurnitaya biı· de Tiiziik komisyonu scçi lınPsi tckJif edilmi~ ve bu 
tcklif kabul ıalilcı·ck bir Tüziik Komisyonu kurulmuş ve üyeleri cçil
ıni~lir . 

22 Temmuz 1954 pcr.7ı·ınbe günü saat 10 da toplamlmak üzere 
oluruma son v••ri ldi . 

İkinci Başkan 
Prof. L 1 1. Ertaylan 

Ka tip 
H. Dizdaroğlu 

Ka tip 
B. Göğüş 

Ka tip K alip 
C. Öztelli M. Uyguner 

BAŞKAN -Tutanaklar lıakkm<la söz isLiyen var mı? Oyunuza SUllu
yorum. Kabul edenler ... Etıuiycıılcr,,, Kabul edilmiştir. 

Şimdi raptrların okunmasına g<!çiyoruz. 

BiR ÜYE -Rir tcklifiın vardır, cvvcla önergeleri okutalım, oııdan 
sonra raporların okuıımaRına geçelim . 
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İsFE DİYAR EsAT-KADASTEn -Şimdi okunmuş olan raporda bir 
eksikliğe işaret edeceğim. Gündemde s ayıLı komisyonlardan bir komis
yon daha fazla seçilmi ştir. Y alııız şu komisyon seçildi deyip geçmek 
caiz değildir. Evvela gündemde yazılı komisyonlar seçilmeLi, ondan 
sonra burada verilen önergeler bir Tü>.iik Komisyonuna verilmeli. Bu 
komisyonun seçilmesi lazımdır. Bunun zap ta geçmesi lazıındır . ("Doğru" 

sesleri) 
AHMED AKAT -Eft'nd im, Tutanağın ilk ifadesi bana eksik ve ye

tersiz göründü. Sanki 19 tcmmuzda toplantı yapılmamış, ilk toplantı 
salı gürıli başlamı ş manası çıkıyor. Toplantı nisap ternin edilemediği 

için tehir edildi , er tesi güne bırakıldı. Bu nokta biriııci fıkrada belirtil
memiş tir. lik toplantı salı günü yapılmış gibi anladım. Bu uoktanııı 
tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN -Bu ka)nt esaseıı vardır, efend im. 

ADiL GüNEŞ -Muhtereın arkadaş l ar, tutanakta cıı mühim olan 
h ir noktanın unutulduğunu tahmin ediyorum. Bu nokta 19 t emmuz 
günü Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün kabı·ine yapılan ziyarcttir. Bu
na Lutanak özetinde işaret edi lınemi~tir. Bu cilıetin ihivesiui tcmenııi 

ediyorum. 
BAŞKAN -Bir önerge vardır, okutacağım: 

(İzzettin Mete ve arkadaşlarının öne rgesi okUJldu) 

Kurultay Ba~kanlığına 

Komisyon raporları okunınadarı evv<ıl verilmi ş olan cevapların 

okunmasını rica ederiz. 
BAŞKA -Arkadaşlar bu takrir önergele rin üne aluunas ını is ti

yor. Önerge yok, rcye koyacak birşey yoktur. Onun için rapoı·lara geçi
yoruz. Şimdi Derleme ve Tarama Koınisyonıuıun raporuııu okutuyo
rum. 

AHMED AKAT -Efendim, işa ret ett i ğim noktalar ccvaplandıı-ıl

dı mı? 

BA., KA -Not edildi efendim. 

HiKMET TunUA DAGLJOGLU -E~er müsaade ederseniz raporları 
Konıi ;,yon sözcüleri okusuıtlar. 

MuHARRF.M EnGiN -Efendim , kurulaıı komisyonlar io.;inde takdir 
buyurur unuz ki en mühimmi Tüzük Komisyonııdur. Tüzük üzerinde 
tadilat yapılmı ştır. Onuıı için biitiin komisyonlardan önce Tüzük 
Komisyonunun raporu müzakere edi lsin. (" O en sona kalsın" sesleri) 
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Bin ÜYE -Tüzük Komisyonu raporuının en son okunmasını 
teklif ediyorum. Evvela raporlar okunsun. 

BAŞKAN -Mevcut olan sıraya göre oklınacaktır. 

KEVSER ACARLAR -Müsaade ederseniz Tüzük Komisyonu raporu· 
nun en sona bırakılınasını teklif ediyorum. Gerekçeyi görelim, ondan 
sonra ladil edilen madrleyi öğreııiı·iz. ("Gündemi takibcdelim" sesleri) 

BAŞKAN -Derleme ve Tarama Komisyonu sözcüsüniin lutfen ra· 
poru okumawıı rica ediyorum. 

(Derleme ve Tarama Komisyonu raporu okundu) 

DEnLEME-TAııAMA KoMiSYONU RAPoRu 

VII. Türk Dil Kurultayı Ba~kanlığına 

Ot'rlcmc-Tararrıa Komisyo nu 2lf7fl954· tarihinde toplaıııruş ko· 
mi.yoıı başkanlığına Profesör Dı·. Ahmet Cafcro(;lu'nu, sözcüliiğe de 
1:-J ikmt"t Turhan Da~lıoğlu' ıııı st:ç l ikten sonra çalışınalarwa başlamıştır. 

Kol Ba~kaııı Ömer Asım Aksoy, koınisyona Derleme-Tarama 
Kolııııuıı ü ~ yıllık çalışmalan hakkında uzıuı ve aydınlatıcı bilgiler ver
mi~, koluıı çalışnıalarıııı iki böliimr ayırarak derleme konusu üzerinde 
şu a~· ıklama larda bıılıınmuştur: 

A. Üç yıl içinde (Söz Dcrll'ıne Dcrgisi)nin 4 üncü ve 6 ncı ciltleri 
bas ılıııı şlır. (Yazı dilinden Halk ağzına) olan 5 inci cildin hazırlığı da 
bitmek iizrrediı \'Cl p~k yakııHJa basılacaktır. 

H. (Türkiyede halk ağzından söz derleme dergisi) nin düzeltilmesini 
ve tamamlruımasını sağlamak maksadiyle her çareye baş vurulmuş ve 
) ii-. binlerce fiş haRtırılauk bu işle ilgili olanlara kılavuz broşürlerle 

birlikte gönd~rilmi~tir. 
Birçok şehi r, kasaha ve köylerde 615 dcrlcyiei bu fişleri doldur

ınakta ve Dil Kuruınıuıa göndcrmckı cdirler. Şimdiyedek Dil Kurumuna 
(K) harfine kadar yüz hint' yakın fiş gelmiştir. Jşiıı arkasının alınması 
ıl aha birkaç yıl s iirccekı.ir. Fi~lcı·i doldumn arkadaşlarıınız karşılık bek· 
lenı edeıı canla başla çalışınaktadırlar. 

Tarama konıısıında da kol başkan ı şu açıklamalarda bulundu: 
A. Soıı üç ),1 içinde (Taıuklariyl(: Tarama Sözlüğü) nün ikinci kita

bınııı kalan yarısı (K-Z) bölümü bastırılmı ştır. 

B. 840 sah ifc tutan HI üncü kitap da hazırlanarak bastırılmıştır. 

Bu c erin meydana gelmesi i~in 30 eski kaynaktan faydalanılıruştır. 
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Bu ciltte bundan önce baıılmış olan kitaplarda bulunrruyan iki önemli 
özellik daha göz önünde bulundurulmııştur. Bıııılardan biri birkaç tür
Iii okunahilen kelimeleri n eski harflerle de imlfılarınJ göstermek, ikin
cisi ise tanıkların alınmış oldukları kaynaklann yalııız adları belirtil
mekle kalınnuyarak sahife numaralarıw da vermektir. Eserde 12000 
tanık bulunmaktadır. 

* * * 
Kom.isyonumıız kol ba~kaııının açıklarnalarını büyük bir ilgi ile 

dinleınlş, bir iki uzrnanla kısa bir zaman içinde meydana getiri len dört 
e~erlc hasılınaya hazır bulunan 5 inci eserin ve bunun ılı ~ıııda program
laştmlmı ş olan derleme i ş inüı bugwıe kadar 100.000 fı ş gibi seviniıirici 
bir miktara varmış bulunmas ını üstlin bir çaiJ~ma I'Sf'ri olarak kabtıl 
etmi~ kolun bu çalışmalarını derin bir takdir!<' kar~ılamıştır. 

Bu arada, emekleri için hiçbir kar~ılık bı;klcmiyı-n dcrlcyici ar
kadaşlara derin şükran lar sunmayı zevkli bir ödev sayını ~tır . 

Komisyonumuz kol başkanı Öm er Asım Aksoy'u bu büyük başa
rıları karşısında şimdiye kada'r verilmekte olan ödenek nıiktarınııı Genel 
Kurulda söylenilrniyecek kadar az olduğwıu belirtmeyi ve bu itibarta 
meydana getirdiği esf'rl erden dolayı keııdis iniıı a}rıca mükafatlandı

nlmasıııı uygun görmiiştür. 

Komisyon üyelerinin türlü düşünce, göı·iiş ve sorularını kol baş

karu cevaplanıl.ırrruştır. Koınlsyonumıız önümüzdeki çalışma yı iJ arıııcla 

aşağıdaki hususların da ı;abşma çerçevesi içine alınmasını uyguıı gör
müştür: 

1- Derleme fişlerinin doldıırulması için tayin edilmiş olan zamanın 
daha fazla uzatılması. 

2 - Derleme konusunda gezici başöğretmenieric köy öğretmen 

lerinden ve gezici köy kadıo ve erkek kıırs öğretmenleri nden , bucak mü
dürlcriuden ve bu işe gönüllü diğer derleyicilcrden de faydalanılması 
'\le sistemli bir derleme yapılabilmesi için ekipler yetiştirilmesi, resmi 
makamlarla ÜJıivcrsitclerin, enstitülcrin ve Milü Eğitim BakaıLiıı:,<ı'ııııı 

derleme çalışmalarında yardıınhırııun sağlanması. 

3 - Derlenen sözlerin yalnız yazı ile değil resimlcncrek Kuruma 
gönderilmebi (Alnıaıılar bilhassa bu işe çok önem vermektedirler). 

4 - Zaııaatlara ait sözle rin aynca derlcıımesi. 

5 - Arşivlerde bulunan belgelerle şer'i sicillerili tarannıası. 
6 - Söz derlcnıtılorinde söylcııişi gereği gibi tespit etmek için 

transkripsiyon temellerinill önemle ele ulınması. 
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7 - Halkın kull an dı ğı e~yalara bizzat kenrlileriniıı takmış olduğu 

kelimelerin derlenmesi. 
8 - Y cr (Tepoııimi) , insan (antropoııiıni), bitki, hayvan, kabile 

(etnoniıni) adlarıııın derlenmesi ve bunun için ayrı fişler bastırılması. 

9 - Argo ve giz li dile a it sözlerin derlenmesi . 
10 - Derleme işleriyle tarama çalı ş malarının yan yana yürüye

biimi'si için yeter üdeııdcle gereği kadar yardımcıların sağlaıınıası. 

ll - Söz derlemclrrindo sadece Türkiye · ınırları i çi ndeyaşıyan hal
kın ağıziariyle yetinmiyerck K ıbrıs, Ege adaları, Batı Trakya, Balkan, 
Su ri ye ve T nık ii lkelerinde yaşıya n ve Oğuz diyaleğiyle konuşatı Türk
leri rı kullandığı k<'liroclerin de dcrlenmcsi. 

J 2 - Metinlerde taranılan kelimelerden lüzumlu göriUenlerin kar
ş ı •ı ıı a e~ki harflerle im l alarıııın konulması. 

13 - Gerek halk ıliliııderı derlenmiş, gerek eski eserlerden taran
mış sözler bugünkü cılebiyatımızııı dil ve üsliıp bakırnından gelişmesi 

ve üzkşmesi iç in de gayet önemli olduğunu, genç şair, lıikayeci ve ya
zarlanın ı zın bu kelimelerden bir çoğunu kullanarak edebi dilimize yeni 
bir renk ve tat verınektc olduklarıııı memuuulukla ve derin bir takdicle 
karşılar. bıı iLibarla edebiyat ımıza derleme ve taramalardan geçen keli
melerin ayrıca bir bro~ür haljude :~:aman zaman yayınianmasını komis
yorııımuz arzular. 

• 
Bunlardan başka komisyonumuz Kurumdan: 
Kanıışma ve ya:~:ı diline girerek tutunmuş olan yeni kelimelerin 

i,tatisL ik bir ıemelc dayanarak bir broşür halinde yayınlanması dile
ğinde bulunmayı da uygun görm ~tür. 

Komisyonca ileri sü rülen bu tekliriede dilekiere kar~ı kol başkan ı 

bunlara kendisinin de göuiildcn katılmakta olduğunu bildirmiş, ancak 
bu kadar ı;cşit.li ve geniş çalışma konularını eldeki para ve uzmanla ba
şarmaya imkan görerncıl i ğini, bu imkanlar sağlanacak olursa tekli(lcrin 
yeri ne ge ı irllebilcccğini bildirmiştir. Komisyonumuz da bu i ş lerin başa

rılahilmes i için Derlerne-Tarama Koluna gerekli ödenek ve imkaıtların 
sağlanmasını Kıırıundaıı istemcyi oy hirliğiyle karar altına alını~Lır. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygıyla sıumlur. 

Dcrll'me-Tarama Korujsyonu Başkanı 
Prof. Or. Ahmet Caferoğlu 

22 (VII /1954 

Söz<'il 
H ikmet Turhan Dağlıo~lu 
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Üye 
Harnil Koşay 

Üye 
Abdllllah Taymas 

Üye 
Cevdet Bezirci 

Üye 
Ali Özer 

Üye Üye Üye 
Naci Erdem Servet Kiti ş Talat Gün 

Üye 
Muzaffer Nez1hi Ayas 

Üye 
Rifat Tatlıcıoğlıı 

Üye 
Kazım Dilci men 

Üye 
Turgut Ergin 

BAŞKAN - Rapor hakkında söz almak istiycnler adlarını lutfen yaz
dırsııılar. Söz Ömer Asım Aksoy'undur. 

ÖMER AsıM AKSOY - B endeniz sözlerime başlamadan önce us tıl 
ile ilgili bir düşünceyi yüksek huzurunura arzetmek i stiyorıım. 1Jk top· 
laodığımız gün de, bugün de gördük ki buraya ~-ıkıp konuşan arkadaş
Iann kimlikleri bütün arkadaş larc a bilinmemektedir. Zabıt k atipleri 
de zabıt tutarken han gi adı kaydcdııcekl erini şaşırmaktadırlar . Uygun 
görürseniz usul ittihaz edelim . Buraya çıkan arkadaş önce kendisini 
tanıts ı n, arkadaşlar da bilsin ler, zabıl katipleri de kolaylık bulsunlar . 
Ondan sonra konuşmalara devam edilsin. 

Bendeniz Öm er Asım Aksoy, Derleme· Tarama kolu Başkaııı, 

şimeli sözle rimi arzedeyim: 

1ki günden beı·i Kurumumuzun çalışınaları ve işleri hakkında ko
misyoolarda devarn eden müzakereler sonunda şimdi raporlar y üksek 
huzurunuzu sunulmuş bulunmaktadır. Bizim kota ait r apo r biraz nnce 
okundu. Bunun hakkında arkadaşların bize nas ıl not vereceklerini bil
miyorum. Yalnız bildiğim birşey var, o da k omisyon raporunda kolu
muza büyük iltifatlar gösterilmiş ve naçiz şahsıma karşı da büyiik 10-
tufk:lrlıkta huhıııulmuş lıır. Bendeniz bunu ınükafatların on y ükse[,ri 
telakki ediyorum. Biraz evvel i şittiniz, bu i şittiğiuiz cümleuin Yüksek 
Kurulda bahis konusu edilmemesini ist irham ederim . Orada hepimiz 
i şittik ki, Komisyon üstün başarılıırından dolayı ayrıca mükafatlan
dırılmasınJ teklif ediyor. Bendeniz bu noktanın bahis konusu edi lmeıne· 

' siııi ayrıca rica ediyorum. (Alkışlar) 
HiLMi ÇıNKJROGLU- Efendim, Tarama ve Derleme kolunda ar· 

kadaşımla beraber çalış ıyorum. Mademki kendisi en büyük ınükfıfat 
olarak yaptı ğ ı vazifenin üstünlüğü idrak edilerek takdir edi lmekle görü· 
yorlar, ben do kendisinin hakikaten iif\tÜn, başarılı bir a rkadaş olduğLmu 
ifade etmek is te rim. 

imdi Derleme ve Tarama kolurıda iki madde üzerinde duracağım: 
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Birincisi, Tarama ve Derleme işlerinin sılılıatlı olup olmadığı, ikin
cisi bu işin daha sılılıatlı olabilmesi için raporda belirtilen uoktaların 
ba1.ı rnevzularda keudirnce izahı ' 'C açıklanması şeklinde olacaktır. 

Derleme i~i , ilk derleme anında yetersizliğe atfedilen eksiklikler 
vardır. Bu da bu i ş i, ehli olmıyanların, sadece takdir edilen bir heye
canla yapınağa kalkınalarından geliyor. 

İkinı,isi ıle ke ııdi inaııdığı, arzu ettiği şekilde bu işe katılanlar yü
zünden yapılan noksanlıklar. Fakat bunların bu eksiklikleri de gideri
lir. Benim esas i " tediğim , arzu ettiğim şey, yeniden bir tarama işi ele 
alııısın, hatta bu iş içiıı kitaplar ç ıkarı l sın. İstanbul'da çok müncvver 
arkadaşlarınıız vardır. Bıı arkadaşlar bizim fikirlerimizi savunacak ve 
Atatürk'ün arzu ettiği şeyi yriııe getirecek kudrcttedirlcr. Bu işi bu ar
kııda~lııra verelim, bıııııtn yanında köylerde dolaşacak çarıklı arkadaş
lar da vardır. Bıııılara da vazife verelim. Benim sözlerim bu arkadaş
ların lıi ssiya tıııa tercüman olmaktan ibarettir. Hepinizi saygı ile selam
larıın. 

NA iM BuLuç-Memleket in muhtelif vilayetlerinden birçok arkadaşlar 
hin bir malırumiyctc katlanarak kendi i leri haricinde kelime dcılemeyi 
milli bir vazife sayruış lardır. Gerçi herşeyin karşılığını isternek doğru 
birşey deği ldir. Fakat bu i ~ Le çalışanları dalıa fazla teşci etmek maksa
diyle memleket ijlçüsiinrlc önem verrnek i çi ıı bu dcrlcyicilere, Kurumun 
bütçesinden büyük bir yük teşkil etmemek şartiyl e hiç olmazsa dört 
sj;ne<le bir ufak bir mükiifat verilirse iyi olıır kanaatuıdayım. Bu su
retle daha fazla teşvik etmiş oluruz. Şevk ile çalışmış olurlar. 

F'Eııiou NAFiz UzLUK -Mulıtereın arkadaşlar, bendenizin ehem
miyi'L verdiğim iki şey vardır. Bunlar da Türkiye'de derlenen sözleri 
muhakkak fliktafona alalım ve arşivde muhafaza edelim. Bu ihtiyar 
adamlar öldiikçe bunların teliiffıız tarzları da kendileri ile beraber gidi
yor. O kimscni1ı ağzından çıktığı gibi tutulma~ı için maalesef dünya 
daha birşey icat etmedi. 

Bunları, miilıim kelimeleri, yahut kendilerince uıiilıim olanları 

diktafona almak lazımdır.' Bu o kadar pahalı bir alet değildir. 
lkin ci ricam: Hekim olduğtwı için hekimliği ilgilendiren şeylerden 

de bahscdeceğim. Bunlaı· hakkındaki ve hekimliği ilgilendiren şeylerde 
bilhassa sabit kalsınJar. Ot kökleri , bunların çoğunu doğru dürüst oku
yamıyoruz. Köylünün birine birşey soruyorum, birisi birşey diyor, 
öteki başka bir ~ey diyor. l stirhaırum bu iki nokta üzerinde dunt!sun. 
Maruzalım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
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K E VSE R AcARLAR - Bendcniz de bu kollarda çalı şan kol bnşka ııı 

arkadaş larlll emeklerine mııkabil tahsis edilecek para hakkında söz söy 
lemek i stiyorıım. Bu i şin yapılması için mali bi r külfet t elakki e tmedik
lerini ve bıı hususta bir para beklemediklerini söylcılilcr. Biz do bunu 
memnuniyetle kabııl ediyoruz. Fakat herhangi bir i ş in karşılığ ı olmadan 
yapılamıyacağı kanaatındayım. H erhangi bir şahı s çok fedakar olabilir, 
i ş mukabilinde para ist emiyebilir. Burada movzuubalıi s olan fa~ ıı ar
kada, ı çok çalı ş tırınaktan ziyade bu şekilde çalışana para t a hsis edil
mesidir. Tahsis edilsin mi, edilmesin mi ? Bunun mcvzuubahis edilm esi 
taraftarıyım . H erhan gi bir arkadaş müstağ ıı i olabilir. B elki para ile 
çalışan da bulunabilir, onun için mevzuubalıi s edilmesi liizıımuna ka
niim. Bunu a rzetmek için çıktım . 

M UZAFFER U YG UNER - Ben şahsen derleme fiş i t anzim e ttim ve 
bu sırada da hakilmten Ömer Asım Bey' in biiy ük çalışmasını şahsen 
görmüş bulunuyo rum. 

Şimdi komisyon raporu üzerinde bazı hus ıı bları açıkl amak iste rim: 
Komisyon derleme müddetinin uzatılınas ını t cklif ediyor. Bıı der

leme müddeti ne kadar ıızatılacaktıl' ? Bir sene mi , üç sene mi, dört 
sene mi ? 

Eskiden yapılmı ş, üç ci lt halinde ııı'şredilmiş kitapl ar bugün noksan 
v~ yetPrsiz görüldüğü için bu işe giri ş ilmi şti r . O haltle şimıli yap t ı i(ııım. 

derleme tam olacak mı ? Bu müddetle t ayin edilebilir mi , ed ilemez mi? 
Derleyici adedinin a rtması ile oJ.nbilir mi, olamaz mı ? Bu husus l arın ra
porda yer alınasını ben şahsen doğru buluyorum. Faka t o husus dikka te 
alınmamış tır . Müddot nedir? E serin yıllarca derleme safhasında bulun
ması ne dereceye kadar doğrudur ? Derlernede yardım mesel ı: ~ i nde 

ben şunu aıılıyonım: Bucak Başkanl arından , kurs öğretmenl erinden 

de faydalaruls ın ; maalesef biri11r i devrede tutulan bu yol iy i netice ver
memiş tir. Derleme yaparken görüy oruz ki bir çokları yanlış hazırlanmı ş, 

yanlı ş manalar verilmiştir . Bu da dil i şin e çok fazla önPm verilmemc
sinden doğmuşt ~ır . Halbuki bu i ~ i bir vazi fe olarak, bir ülkü olarak biz 
hiçbir kimseye y apmak mükellefi yeti ni yükliyemeyiz. Bu hususun nazıırı 

itibara alıııması l il.zımdır. Diy orlar ki, kelimeleri res imlcmeli , güzel; bu 
zııı cn derleme fi ş l erinde de ,·ardır . R esimlerin yapılmabi derleme f1şinin 

arkasında yazılımş tır. B en şahsen derleme yaparken resim yapauııyo

rıım . Elimden geldiği kad'Br basit r; izgilerle resimler yap tım. Ama bir 
kimsenin r es imlere bakarak malıiyetini anlıyaı:ağını t a hmin etmiyorıım. 
Traıı skrips iyon meselesi ayrı bir me ·eledir, ihtisasa t aallilk eder. 
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Dil işlerinden anlamam, fazla kelime bilmem. Bu tamamen ilml' bir me
sc lcdir. Bıı ilmi ~·alışma kısmımn tamumcu Kurum tarafından yapılması 
lil>:ıındır. Bunu ılerleyicilere yüklernek imkanı yoktur. 

Ke]jnıclcriıı ınulıleliJ hnınşlara göre tanzimi isteniyor. Bn doğru
dur. Fakat elimizde bu hususta bir rchbt'r yoktn r, rclıber ister. Eskiden 
basılmı ~ olnıı iiı; ciltlik bir kitabın birinci ci ldi mevcııt olmadı~'~ için ve
rilınPmi~tir. Birinci cihle ait kısım noksan kalnıaktaılır. Kelimelerin sı

rıılanınası da Kururnca yapılacaktır. Bunu dcrlcyicilcrin bugünkü şart

lar ir;indı~ yapmasına imkan yoktıır. 

Yurt dı~ından da balıscttiler. Biz derlemeleri bütün Türkçelere mi 
teşmil edi) on ı>:? Yoksa Anadolu Tiirkçesinc mi teşınil ediliyor? Bü
tün Tiirl..ı; l'l<'rl' lc~nıil cckrck olursak o zaman muazzam sözliiklerlc 
kar~ıla~nıanıız l iizırııtlır. Dışarıda göriiyorıız ki koca bir , ö~lük vardır, 

bıı derlenıcııiıı sadece Anadolu Tiirkr; c~inc yani bugünkü ınill1 hudut
larımıza inlıisar l'ttirilnıcs i doğru olacaktır. Dışarıdau kelimeler almak 
do~rıı olnıaz. 

Bir arkada~uııız dorkınc i~iııin mııayyen ekipler halinde köy köy 
ge• m ek surctiylı· yapılına~ ı nı teklif elli ler. Bu ııe kadar doğru bir iştir? 
Ben ekip bn~ı olarak hcrhnrıgi bir kazaya gittim, kelimeleri nasıl der
li y••ccğiın. Orada kelime deriemek i~in gü nlerce beklernem lazım. Köy
Iii) e "koııu~ıııı k elim~ derliyeceğioı ., mi diyeceğim? Ben derliyeceğim 
kC'liııwleri doğup biiyüdüğüm, bizzat gördüğüm yerde derlcrim. Köy
liileı·c "Koıııı~uıı kelime dcrliyeceğim, dl'mckh· olmaz. 

Mü1ikte olabilir, şarkılar derlcııcbilir, kelimeler müzik değildir. 

Kaldı ki Biitçe Komi•yonu çaLşmal ariylc biliyoruz ki bu çalışma bütçe 
bakımından inıkiin ızdır. Eğer teklif eden arkadaşlar bütçenin gelirin
de de bir artırma tcklif eder ve Bütçe Enciimcni de bunu kabııl eder, 
kar~ılığını bıılıır "" "ayın Kıırulı ay dıı bu şeki lde kabul ederse bu şekil
d" bir tlıırkmc yapılabili r. Feridun Naliz Bey fotoğraftan bahsettiler, 
bu lıakikateıı yerindeılir. Fakat yine Bütçe Koıni yoııuudaki çalı~ınalar
claıı hiliyoruın, buııuıı i,·iıı de para ayrılma>~ııa pek imkan yoktur. Bıınıı 
da d<'ğeı·li arkada~ımızın tcklifine karşı ortaya attım. Bütçe mülahaza
siylc ilgilidir. Başka türlü halline imkan yoktur. Karara bağlarken biit
~·o imkanlarını da bu iki mevzuda göz öniindc tutmabyız. 

ALi ÖzEn. - Arkadaşlar, bcııdeniriıı temas edeceği birçok nokta
lara bt>nılcıı önce konuşan arkadaşlar temas ctmişlrrdir. Bir nokta ce
vapsız kaldığı için onu da bendeniz arzelmek iotiyorıım. 
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Köylü çocuğu ve köyde uzun müddet çalışmış bir öğretmenim, 
ş ıma inanmış blllwıuyonım ki lıakikaten Türk dilinin zengin hazinele
rini bugün köylerimizde görürüz. Hakikaten derleme işleri tam mana
siyle yapılamıyor, bazı aksaklıklar olduğunu görüyoruz. Bendeniz bu 
işte gönüllü olaı·ak, hiçbir maddi karşılık bckhmeden hatta derleme 
başladığından beri gönüllü olarak sürekli çalışmaktayım. Bunun üze
rinde gördüğüm aksaklıkları a rzedeceğim. Yalnız bu tabii ilmi bir iddia 
değildir. Ancak tecriibe mahsulü olarak söylemek cesaretiııi gösteri
yorum. 

Edebiyat öğretmeni arkadaşımız ekip halinde derlerneyi ileri sür
düler. Derleme şekilleri hakkında şahsen gördüklerimi kısaca anlattık
tan sonra bu safhaya geçeceğim . 

Bir zamanlar derleme defterleri dağılmı~tı, bütün karııkollara ve 
tahsildarlara verildi. Hatta köye giden memura muayycn sayıda kelime 
getirmesi emredildi. Ben köylü çocuğu olarak elime bu defteri aldığım 
zaman derrenebilecck birçok kelimelerin bende meHut olduğunıı zan
ncdiyordum. Hakikıtten defteri elimc aldım, kendi muhitimde bulunan 
kelimelerden birçoklarını not ettim. Fakat köye döndüğüm zaman 
birçok kelimeleri unuttuğumu, onların söy l eniş hatalannı, aklımda 

yanlış kaldığını gördüm. 
Köylerimizde birçok haleti ruhiye vardır. Bunu köylülerle s ıkı mü

nasebette bnhıııanlar bilir. Bilhassa komisyonda Profesör Caferoğlu 

da bu noktaya temas ettiler. Ordar, yani köylüler bir yabancı ile kar
şılaştıkları zaman çekingenlik gösterirler. Söyleyişlerinin kaba oldu
ğunu düşünerek sizinle yapmacık keliınelerle, sözle rle konuş ıırlar. Ko
misyonda derleme i şinde gönüllü olarak çalışacak öğretmen, gezici baş
öğretmen, gezici nakış ve dikiş kursuna giden bayan öğretmenlerden 
bu işi yapmalarını rica ediyorum. Biz kendi multitimizde derleme için 
teklif aldığımız zaman öğretmenle r kendi aramızda toplandık ve yapı
lacak işler hakkında bir karara vardık . İçimizde Türkmen ve Avşar 
olan arkadaşlardan rica ettik, dedik ki: "Bu memleket işidir. Siz kendi 
köylerinize gidin, onlanu içinde bıullllnn ve bu derleme işini yapın". 

Hakikatcn arkadaşlar da bu i şi seve seve kabul ettiler. Ömer Asım Ak
soy'dan sorulduğu zaman da en iyi fi ş leri ouların d~rlcdiğini gördük, ve 
sevin dik. 

Bir arkadaşım "kclimeleri doğru derlemiyo·rlar" dedi. Ben bundan 
birşey anlıyamadım. Biz her söylenen kelimeye hürmet edece'fiz. Onun 
üzerinde düzeltme hakkımız yoktur, aynen yazacağız. Onların konuş-
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malarıııın, masallarının, hikayelerinin arasmdan anlaşılabilenlerin an
lamını kaydettikten sonra göndereceğiz. Ya açık Türkçe, yahut Arapça, 
yahut da Farsçadır. Biz bunu orada inceliyeıillyeceğiz. Onwı için tarama 
işi, kelime denemesi meydana çıkarmaleta en önemli iştir. Bunun için 
de belli bir zamanda onlarm içine gi tmek ve işi sı lıhatle tesbit e tmek 
lazımdır . Bu da aralarında uzun müddet kalmak va hatta onlara kelime 
derlendiğiııi hissettirmeden kelime toplamakla mümkün olur. Onun için 
sık sık onların arasında bulunan ve hiçbir şeki lde onların çekinıniyeceği 
kiınscler tarafından derleme yapılmalıdır. Kurullaya arzediyorum : köy 
öğretmenlerinc, hatta gezic i başöğretmeniere bıı i~i yaptırmalıdır. 

Ben de tabi1 gönü liii yaptım ve yapmaktayım. Maruzatıın bundan iba
rettir. (Alkışlar) 

HAMiT ZüBEYrı Ko~AY -Benden t•vvel konuşan bir arkadaş dcr
l~me mevzuıma temas etti. Bu raporda imzası bulunan bir arkadaşıoız 
oıfatiy le arzedeyim ki söylediğim şeyler savunma mahiyetindedir. An
kNle d<'rlcmP. birinci karleme, ilmi ekip le derleme nilıa1 kademedir. Bir 
sö?., miişahhas yahut da müccrret bir mefhunıdur. Eğer bu madde, 
bunun resmi yap ıl abilir gibi muşalıhas bir mefhum ise bunu folklor 
malzemesi için bulııruz. Binaenaleyh, yirminci asırda derleme işinde 

t.-knik imkanlardan azaıni surette faydalanmak mecburiyetiodeyiz. 

Saym Feridun afız Uzluk dikrafondan bahsettiler. Elbette dik
tafon V<' fotoğraf malz>'mesi alınacaktır. Biz şimdiye kadar bu i şi ih
mal etıni~ bulunuynrıı?.. Haporda sebepleri izah edilmiştir. Şıı kağnı 

resmi, saban resmi, döven resmidir. Bir dövende yalnız 15-20 kelime 
vardır. Biz bunlan şimdiye kadar tesbit etm i ş değiliz. Bir boyunduru
ğıtn zelvcsiııde 15 kelime vardır. 

Bi?. milii kültürü biitün tefernıatiyl e Ye şaşırınadaıı tesbit etmek 
istiyonız. Bu milli bir vazifedir. Almanlar bunu çoktan yaptılar. Me
deııi mem\eketlerin ~:oğunda bu i~ yapılmaktadır . 

Dirçok sınıflar tarihe karı~ıyor. Mesela bizde debagat dün'<:ü 
dcbagat ıleğildir. Bir maddenin aletleri ile beraber bir mahsulün en 
ham Şf'k linden ınağazaya gelinceye ka~ar geçirdiği safhaları tesbit 
etmek mccburıyeti vardır. 

Mücerret ıneflıunılara gelince, toptan, memleket ölçüsün de bir 
folklor dcrlernesi yapmak lazundır. Bu da bir pedegoji meselesi, 
halk terbiycsi meselesi, aynı zarnıuıda kültür ınesclcsidir. Bunu 



60 TÜRK DIL KUR ~fU 

yaproadıkça derlemeler sakat olacaktır ve biiyük iınkanlar kaçırıla

caktır . 

K ıbrı s, Gümülcüne ve Kerkük'ten derleme yap ıl abi lir mi? Arap 
birliği kurulduğu zaman bizden eserler aldılar, filmle kopyeter aldı lar . 

Biz ise tereddüt ediyoruz. Bizim ıncvv.uumuz oları Oğuz Türkçesidir. 
Onun için biz bu vadide çalışan in sanları teşvik etmek mecburiyctindc
yiz. Oğuz Türkçesi nerede olursa olsun, hudııtlarımız dışınd,a hile olsa, 
bunların derlemelerinden istifade etınok mechuriyetindcyiz. Çağatay 

lehçelerini istisna ediyoruz. Maruzatım şimdilik bu kadardır. (Alkışlar) 
CAHiT ÜZTELLi -Arkadaşlar, Dil Kurumunun ilk hazırladıil;ı tü

zükle folklor ça lışmalarına da yer verilmişti. Fakat ~on çıkaıı t iizüktc 
bıuuı göremiyoruz. Herhalde tali bir nıe,elc acidedi lerek çıkarılmış ola
cak. Fakat arkadaşlar bilirler ki, folklor araştırmaları yapılırken hiç ha
tıra gelmiyen kelimeler tc bit edilir. Bunlar aynı zamanda milli lmrsı

mızııı vesikalarıd.ır. Halkım.ız bunları konuşurken kullanmıyorlar ama 
adet: ve örflerinde vardır. Bunları tesbit edebi ldiğimiz zaman bir kf'liırw 
hazinesini elimize geçirmiş olacağız. Burıu ihmal katiyen caiz değildir. 
Bu itiha rla folklor araştırmalarının da yapılmas ı içiıı hir tekiifte bulun
duk, tüzük komisyonuna gitti. Kablll edi lip edilmediğini bilmiyorum. 
Fakat hu çok önemli bir mc eledir. 

Bir arkadaşımız kültü.r çalı şınalarının ekip halinde yap ıl amıyac:ı

ğım söylüyorlar. Bu yapılır, fakat yan lı ş anlaşı l an bir cihet vardır. M scla 
Caferoğlu gibi bir arkada~ımızııı başkanlığı altında yapılan kıymetli 

çalışmalar önümüzdedir, bunlara devam edi lirse, ilmi otoriteler halinde 
eser verilirse çok büyük neticeler cld2 edilir. Bu cihet yanlış anla~ılmış
tır. Bugün Torosların en yüksek yerlerinde bilmediğimiz adetler ve k('
lim<"ler yaşıyor. Bizde ilim konuşınalıdır. Dil Kurumu bir ilim müesse
ses idir. Bu Kurumda toplanan arkadaşlar, hepimiz bir ülkü ct rafında 
birleşmiş insanlarız. Ben 20 seneye yakın bir zamandır bu ülküııüıı 
peşiııde koşuyorum. Arkadaşlar çok güzel şey ler ifade ettiler, lutfen 
onların fikirlerini kabul edelim. (Aikışlar) 

ALi İnsAN BEYHAN -Ben, konuşmaını üç noktada toplıyacağım, 
ikisi temenui, birisi de soru olacaktır. İlkönce Lcmennilerimi arzedeyim: 

Derleme-Taruma fişleri gönderiyoruz, bu fişlerde yanlışlar oluyor. 
Bu yan lı~ l arı bir mektupla bize bildirirlcr~e ondan sonra derliyeccğimiz 
kelimelerde ayni hatayı yapmamış oluruz. Kol ve Kol Başkanı ayın 

arkadaşlar bu temenuimi 16. tfeıı kabul ederlerse faydalı olacağı kaııa
atiıııleyim. 
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İkin ci temennim, derleme i~lerinde çalışan arkadaşlara, eğer para 
yardımı yapmak imkanı hası l olacaksa ben şahsen bu işe sarı lan arka
daşların bir ideal peşinde koştuklarona ve bu ideal için çalıştıkianna 
kaniim, para yardımından şahsen feragat ediyorum. Kurumun yayın
larındaıı oıılann faydalandmlmalarını rica ediyorum. Çünkü bendeniz 
bir çok arkadaşlarımı Dcrlerne-Tarama fişleruJe kaydettinlim, bunlar
dan ~ok faydalandık Fakat bu arkadaşiareları hiç birisine şimdiye kadar 
ba.,laıı formalanlan göndcı·ilınedi efendim. 

Ş imıli bir de soru soracağım: bıı kol bize iki c;eşit fi ş gönderdi. Ev
vclfı gtinderdiği beyazdı , sonradan s arı fışler geldi. Biz beyaz fişleri al
dıktan sonı·a çalışrruya başlamış ve nerede ise işin yarısına varmıştık. 

Sonraıl an 8an fi~lcr geld i, halbuki biz bu san fişlerden sorulan şeylerin 

bir kı smını beyaz fişlere yazmıştık. Kol, bunları neden vaktiyle gön
dcrıııcoli , akılliarına mı gelmedi, yoksa bir mııksatla ını yaptı? Bunun 
üz~rindc izaluıt v~rnıelcrini rica ediyorum. 

BAŞKAN -Söz Şahap beyiudir. 

ŞATlAP NAZMi CoşKUNLAR - l urultayın kıymetli zamanına hür
melen konuşmayacağım , fikirl.-rimi yazı lt olarak takdim edecegiın. 

MEUMET Tut.nuL -Efendim, ufak bir nokta iizcrinde temenni 
izhar edeceğim. 

Şiımliy.- kadar kelime dcrlernesi yapılmıştır. Halbuki bu kel.imeler, 
metinler içerisinde ılcrleııirsc daha can lı olur. Bazı arkadaşlar benim 
halk it iyacllan ile uğraştığımı bildikleri için sonıyorlar. MeseHI, "Türk
çedeki tekerlerneleri deri i toplu olarak nerede b ulabiliriz ?" diyorlar. 
Ben de: " Dil Kunıınuııa so rıın, orada bulunması ihtimali vardır" di
yorıım. Dil K urumu bunu veriyor mu bilmem. Fakat tekeriemel er 
Dil J urumunda derli toplu olarak bııfunmalulır. Maııilcr, atasözleri, 
türküler, masallar, halk hikfıyele ri, sözlü olarak halk oyunları dcrlen
ınelidir. Şimdiye kadar dcrlenmemiş midir? derlen.miştir. Sayııı J>ro
fesör Caferoghı birçok derlemeler yapmıştır . Fakat kafi değildir. 

Bazı arkadaşlar bmıun zamanla tak.-yldini istiyorlar, " e zamarı 
bitecek?, diyorlar. Arkadaşlar, derleınc lıiç bitmez. Bir seri derleme 
yapıluıı ştır . Şimdi bir seri daha yapılacaktu. Bu, e kidcıı yapılailiarın 
tashihi ve ikmali şeklinıle olmaktadır. Ama bunlar da bittikten sou.ra 
yine iş bitmiş olınıyacaktır. Mesela bir kelime b(r köyde başka bir ma
nada kullamlır, başka bir köyde ayrı bir manada kullamlır. oıua, bir 
kelime bir zaman bir miınada kullaıulır, aradan bir miiddet geçtikten 
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sonra ha~ka bir miinada kullanılır. Biz kelimelerin hayatını, ~ifahen kul
lanılan kelimelerin hayatıııı takip ile mükell e fız . Bu itibarla derleme 
faaliyeti hiçhü zaman bitmez. Bu kelimeleri mctinJer içinde derl iye· 
bilirsek daha güzel olur. Bu suretle m :tnada da bir müpltemiyct kalmaz, 
ikincisi, bu metinler içinde söz dizimi lıakkında da bir fikir edinmiş 

oluruz. Bu şekilde kelimeleri metinler içerisinde kullanırsak, metinleri 
ş ahit gös tcrebilirsck bunlann uydurma olınadı ı;rı anlaşılı r ve ne şek ilde 

yazıldığ ı anl a~ ıl:r . Bu " ııre tle söz dili yazı diline ı.le aks.-de ı·, ona yeni 
bir ~:cş ni getirir, daha güzelleştirir ve lıalkın anlıyabileeeği bir ~cklc so
kar, yaz ı di linr· da irui hir şekilde a~ ılar yapar. Bu itibarla, bilhassa metin 
de rlemelerine {'h cınmiye t verilmesini bir ı cmeıın i olarak, rapo rda geç· 
mediğ i için , burada bundan soırra r; alı ~acak arkadıı~lard an ri ca ediyo· 
ı ıım ve heraber o ı urduj!umuz arkada~ ların t omenileri olarak da ye· 
terlik ı·eklifınde bulunuyorum. 

BAŞKA!'< - Bir önerge var okutııyo rıım : 

(7 iruzalı önerge okund u) 

Kurultay Başkanlığına 

Komisyon raporla rı özerindeki konu şınaların ıı z rın sürdüğü )!iirii.l· 
mektedir. Bu durumun Kunıltay ç alı ş malarını uzatacağ ı ıneydandadı r . 

İşi daha fazla uzatmanıak i\·in , Tüzük ve !}ütçe Komisyonla rı hari ~ , 
raporlardan yana ve karş ı olan en çok iki şer ki ş iye söz verilmrsini veya 
konn~ma süres in in sınırlandırılmas ını arz ve t eklif ederiz. 

BAŞ KA:-i - B u teklifi reyinizc arzediyorum : Kabul edenJcr ... 
(''Anla şrlınadr , ses leri) izah edcyi nı: 

Okunan önergcde iki şey teklif edilmektedir . Biri -;i r aporla r okıın· 
duktaır sorıra raporların lehinde ve aleyhinde kouıışaı.:ak iki ki~iye ;,i\z 
verilmesi. nu kabul edilmediği takdirde, sözlerin zamanla sınrrl a ııdı· 

rılmas ı . 

Şimdi bu • tcklifleri ı·eyirıi ze arzedi yorum: K omi ·yon raporlarının 

lehinde ve aleyhirıde olmak üzere yalnı z iki kiş inin konuşması n ı k ahuJ 
edeııJer . .. Komisyon raporl arı üzeriurleki kuouşınal arm zamanla s ı· 

nırlandrrılmas rııı kabul edenler .. . Konuşmalarm srııırl andırrl ma~ı ka brıl 

edilmiş tir. Bıırıun süresi lıakkkrııda t ekli f var mı ? (" Üç dakika olsu.ıı , 
"Beş dakika olsun, sesleri) İki ve üç dakika tckl if edilmekted ir: Beş da· 
k i ka ol masını kabul edenler . .. Üç d akika olmasını kabuJ ed, n ler . . . 
Oc; dakika olmas ı kabuJ edilmi ş ti r efendim. 
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Şimdi ikinci bir önf' rgc var: Derleme-Tarama Komisyonu üzerin
d~ki konuşmaların yeterliği tcklif ediliyor. Yedi imza var. Yeterlik 
tcklifini oyunuzıt ~ıınuyorum. DP rleıne-Tarama k omisyonu raporu hak
kındaki görÜşme leri yeter görenleı· . . . Konn~ulmasına devam edi lmesini 
i ol iyeııle r . . Y c tcı·lik kabul edi lmi ş tir. 

HiKMET TuııAN DAGLJOGLU - Sözeünün hakkı mahfuzdur. 
BA~KA N - .F. vc t cfı•ııılim. 

Bin Üvı' - Ru yeterlik, iiııcrgen in kabulünden evvel söı. almış 
nlaıılara ra ı, i ulanıaz. 

ÖMF.H ~ \ s ı~ı <\K SOY -Sayın arktula~lar, raporun · avunması ve 
rapor üzP.rindı· y iiriitülcıı miitalaalaru karşı cevap verme ödevini şüp
la•siz ki sözc ii arkadaşım ız yerine g~tirccektir. Bonden_iz sadece raporda 
lıuluıımıyaıı , fakaı bizim kol ça lı ş ınalarınıızı ilgilend iren bir iki mesele 
hakkında kı,aea marutalla buluııııcağım . Çünkü burada bunlara temas 
ed ildi . 

Bir a rkada~ımı z buyurdular ki: "Biz fi ş dolduı·up gönderiyoruz, 
bunda yan lı ş larımız, eksiklerimiz varı-a bize bildirilsin , biz de mesaimiz
dl:"n cıni ıı o1alım .'' 

Bütiiıı d erl ey icil e rinıiz bilirler ki kendilerine Hizını olan cevaplar 
nıuııı azamaıı }azılınaktadır . Yaııi birşey sorulduğu zaman onun cevabı 

mutlaka ve rilmektedir. Fakat üzerinde mütalaa dermeyan edilecek bir 
~··~· olmazAa, i~lcnecrk bir şey olnıazı-a. gelmiş fi ş doğru yazılmış ise, ona 
'· Doğru yapmışsıııız" diye ceva ı1 vermeye elbette lüzum yoktur. İliş
li ğiıniz noktalar üzerinde arkadaşlarl a muhabenı te~is etmekteyiz. 

Ikincisi, arkadaşımı z buyurdular ki: "Bize sarı ve beyaz fi şler gön
deriliyo r" Bu arkadaşların bilmeleri l azımdır ki beyaz fişin mahiyeti 
ba~kadır, ~arı fişiuki başkadır. Evvela derleyici kadromuzu anlamak 
istedik. Kadrolar belli olduktan ;onra ayrı bir konu olarak sa rı fi ş leri 

bastırdık. Yani beyaz fi ş ler başka kelimelerin derlenmcsi ic;iııdi:r, saı:ı 

fi ş l f> r başka nıahiyet t t'ki kelimelerin dcrlcnmesi içindir. Bunu ifade eder
kcıı , folklor dcrlc ıneoi yapılmas ı hakkmda l.erncıınicle bulunmı arkada
'ıına da aynı zamaııdıı cevap arzetmiş oluyo mm. Dil Kurumu, folk
lorü Lüshütiin ihmal etmi ş değildir. Bu sa rı fi ~ l rlc folk lore tie yer vermiş 

bulıınuıaktudır. 

ayın Tuf,rrul arkadaşımızın, deriemelerin metin içerisi nde yupıl

mas ı l azım ge ldi ği hakkındaki fiki rl eri şüphesiz çok doğrııdur. Bu, ko
mioyoıı raporunda ")rı bir maddi' olarak yer alubil ir. ucak, raporda 
ı la İlıtirazi kayıt olarak görüldüğü gibi, çalışnıa l arımız çok geniş bir 
alana yayılıruş olacaktır. Bunu, Kurtunun çok malıdut olan el cnıcıı ları 
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ve paras ı ile karşılıyama;ız . Raporda belirtildiği gibi, para ve eleman 
bakımından imkanlara kavuştundacak ohırsak bunların hepsini yap
mayı caıı ii gönü lden arzu etmekteyiz. 

Sayın llaşkanıınız müsaade ederlerse, Komisyo n Sözcümüz de ge
rekli cevapları verecektir. 

HiKMET T TiliAN DAGLIOGLU (Komisyon Sözcüsü) -A ı·kadaş

larımızın komisyonumuz raporuna karş ı göstermiş oldukları alfıka ve 
hassasiye ti şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. 

Efendim, Derleruc-Tarama gibi biiyük bir i ~ i malıdut bir zamana 
sığdırınaııııı esasen imkanı yoktıır. 

Bir arkadaşımız dediler ki: "Bu zaman ınnayycn olmalıdır." Bu
gün Derleme-Tarama kendisi için iki senelik bir zaman süresi tay in ct
miştir. Komisyonumuza hakim olan kaııaaı ~tıdur ki. hıı iki sl'ıPiik za
man killi değildir. Bu süreyi 3 veya 4 seıı ~ye çıkaralım. Derleme i ş i zaman
la takyid cdil~mez Hilmi Çıııluroğltı arkaıla~ımız, derleme ve tanı· 

malaıın sıhhatli olllp olma<lığı Üzl'riııdc dıırdnlar. Efr:ııdiın, ilk zaman
larda ılnrlcııen sözlerde bazı hatalar olmu~tur. Zaten ilk baş l ~ ngı c;ta 

lıaz ı h ata ların olma · ı gayet tabiid ir . O u so ıı zamanda Kuruma gelen 
fi şler hakikaten muntazam IJir s üzgeçıcıı gcı;-irilnıckı.e ~e dcılencn k•·

limclcr Üzerinde esaslı bir şekilıle dumlrnaktadır. 

Bıı konuya temas etmiş iken Tuğrul arkaıla~ımın dcrlPrneler mPtin 
üzerinde gö~terilmclidir, Gkriııe bizim de monınıuıiyctle iştirak ett i ği

mizi arzetmek isterim. Ancak derleme mıılzemes i tamamlanmadıkça, 

bu i şin ba~ langıcında bulunduğumuz lıir omıdu işi metinlcre kMiar tc~
miJ elmek bu i~i da~ıtmak mahiy<tinde olur. 1\famafih, lıu işin yap ıl

masında çok hüyüJ.. faydalar varılır. Komisyo numuz bu fikrc ı ~ti ruk ..:dcr, 
gayet öıwmli bir şeydir. 

Arkadaşımız, dcrl yi~iJerin uıiikafaılandırılmasından bahsettiler.· 
Hakikatcn Dil Kurumunun biitc;esi, mali sığas ı müsait olsa da li\z•mgc
lcn yardım yapılabilsc. Bugün 615 dcrlryici arkadaşımız vardır. Rıuı· 
lıua ası;a ri yüzer lira vPr~('k 60.000 küsur lira (•df'r. Temcnıu ·dcriz ki 
Kummnrı mali durumu mü ait ol tın ve bunlara miikafatlar V('rilsin. 
Ancak bu iş , para meselesiudcn ziyade hir ülkü mc elesidir. Ve dünya
nın her tarafında bu iş aşkla ve ~cv'klc çalışanlar tarafından yapılagel

mi tir. 
ayın Profesör Feridıuı afız zluk arkadaşıuıızın cliktafon bakkın

daki tcklifleri gayet yerindedir. Hakikıtten biz transk.ripsiyona ne kadar 
chemmiyet verirsek verelim, halk dilini tesbit tmcyc imkan yoktur. 
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Komisyonumuz sayın profesörlin fikrine tamamen i ştirak etmektedir. 
Artık ilmi bir metodla çalışına zamanı gelmiştir. 

Muzaffer Uygunce arkııdaşımızııı sözlerini birkaç bölüme ayırmak 
Hizıın geliyor. Zaman meselesi hakkındaki fikirlerine cevap verdim. 

Dcrlernelerin rcsiınlendirilcrck göndcribncsi şarllır. Bunu derlcyici 
yapaınazsa, yapabildiği kadarını yapıp göndersin. 

Harnit Ko~ay arkadaşımızın büyük bir itina ile hazırlamış olduğu 
bir~ey gördük. Fillıakika bir dövenin, bir sapanın, bir çıkrığın muhtelif 
kısımlan vardır. Mesehl Isparta'da halı dokuyan bir kadının tezgahın
daki parı;alarııı b!'lki 50 ismi vardır. Bunları sadeec i im ola:rak gönder
mek kafi değildir, ıoaksadıımzı tatmin etmez. Ama bidayettc herşey 
mükemmel o lnııyacaktır, bazı aksaklık ve eksiklikler olacaktır. Fakat 
zamanla buıılar t aınauı lan abilir. Liikiıı rc;iın işine cheınıniyet vermek 
lazımdır. 

Arkaclaşımız , buglinkii Tüı·kiye'ııiıı siyası: sıru rları haricinde kalan 
yerlerde yaşıyan Türklerden derleme yapılmamasını istediler, veya 
buııuıı zor olduğu kanaatiui belirttiler. Hayır, arkadaşlar, biz, Oğuz dili 
ilc konuşan, bugünkü Türkiye haricinde bıılunan Batı Trakya, Balkan, 
Irak ve Suriye Türklerinin de konuştuğu dillerin, keliuıclerin derien
mcsine taraftarız. Bu bizim için milli bir idealdir. Bunu ihmal edemeyiz. 
Bir K ıhrıs'lınıu, bir Kerkük'lüniin Röziirıe ön" m vcrmczsek zannediyo
rum ki milli vicdan buna rau olınaz. (Aikışlar) 

Ali Özer arkadaşımız, komisyonda aza olmak itibariyle hem fikir. 
lcriııi hem de komisyondaki noktai nazarlarıııı müdafaa ettiler. 

Biz, deriemelerin halkın içinde yaşıyan ve onlara en yakın bulunan 
kimseler tarafından yapılab ilcceğiııe kaııiiz. 

Ekip meselesine gelince: ekip, muhtelif şeki lde teşkil edilebilir. 
Bir, mahalli ekipler olur, o vilayetin içerisinde gönüllii arkadaşlardau 
mürekkep 3-5-!l kişilik ekipler halinde köylı.ri dol~ırlar ve kelime der
lerlcr. Bir de ınıııtaka ekipleri teşkil edilebilir. Mesela Antalya, Burdur, 
Kars ve Erzincan havalisi bir ekip teşkil eder, Trabzon, Karadeniz 
salıilieri bir ekip teşkil ederler. Bu şekilde ekipler sözler derliyecek 
olurlarsa iş daha sıhhatli olu.r. Elverir ki bu ekipleri bulabilelim. 

Calıit Oztclli arkadaşımız, folk.lor işiııc temas ettiler. Efendim, 
30 yıldanberi folklor işiııdc çalışan nilçiz bir arkadaşuuz sıfatiyle folk
loruıı bir millet hayatmdaki önemini huzurunuzda hcli.rtmeyı zait gö
rüriim. Fakat Dil Kurumunun gayesi, yani folklor bakunıudaıı gayesi, 
alclıtlak halk eğitimini ilgilendiren folklor malzemesi toplamak değil-
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dir, ancak dil bakımından folklor malzemesi toplamaktır. Folklor işi, 

milli terbiye işidir . Bu, daha ziyade Milli Eğitim Bakanlığı vazifeleri 
içine girer ve muazzam bir iştir. Arzedebilirim ki Türk Dil Kurumu 
bu işe girişmi~tir. Sarı fişlerin buna ait olduğunu ifade etmekle heyeti 
aliyeniz buna muttali olmuş bulunuyorlar. Folkloru dil bakunından 
aHikadar eden malzemeyi toplarlaı·, manileri , masalları , tekerlemeleri , 
şunu, bunu bir heyet toplamalıdır. Her gcı;en gün milli irfanıınız için, 
folklorumuz için bir ziyaudı r. Buna biz de kaniiz. Fakat bunlar bu Dil 
Kurumunun rnesaisi içerisine girmez. 

Öteki hususlara kol başkanı arkada~ımız cevap verdiler. 

Efendim, Türk dilinin zenginleşmes i için canla başla c;alı şan arka
daşlarımızın bu gönül verirliği devam ettikçe pek yakın zamanda dili
mizin büyük bir hazine kazarıacağıııa hiç şüphe etmiyo ruz. (Aikışlar) 

BAŞKAN - Efendim, raporun heyeti umumiycsini, yapılan dilek-
lerle beraber reyinize arzerliyorum: Kabul edenler ... Kabul etmiyenler 
. . . Kabul edilmiştir. 

Saat bir hayli ilerledi, fakat müsaade ederseniz müzakeremize devam 
edelim. ("Devam edelim" sesleı·i) O halde şi mdi sözcü tarafından 

Sözlük Komisyonu raporu okunacak. 

(Sözlük Komisyonu raporu okundu) 

SözLÜK KoMiSYONU RAPOIIU 

VII. Türk Dil Kurultayı Başkanlı[;uıa 

Olağanüstü Kurultay ile VII. Kurultay arasındaki dönemde hazır
lanıp baskıya verilerek 1.5 forması bas ılmı ş bulunan ve 30 forma kadar 
tahmin edilen geri kısmının 3-4 ay içinde tamamlanacağı anlaşılan 

(Türkçe Sözlük)ün yeni şekli hakkında Kol Başkanı Dr. Mehmet Ali 
Ağakay 'ın açıklaması dinlenilmiş tir. Bu arada Kol Başkanı VI. Kurul
tayın sözlük üzerindeki önergesini ve bu önergenin Yönetim Kuru
lunca yapı lan yorumunu hatırlatarak tutulan çalışına yöntem ini açık
lamıştır. Basılan kısım, üyelerimizce incelenerek, eserin kelime kadro
sunwl zeııgiuleştif,>'i ve bunun da gazete, dergi , roman ve daha birçok 
yayırılardan ve konuşmalardan derlemeler yapılarak sağlandığı, eserin 
bilimsel değerini artırmak yolunda kelüncleriu as ıllarını , uzatma ve 
v'urgu özelliklerini bclirtme, bitki ve bayvan adlarının uluslararası 

karşılıklannı gösterme gibi birtakım yeniliklere gi<Wdiği, tarifler üze
rinde de tekrar titizlikle dorulduğu görii.lmüş, böy lece bn sözlükle gü-
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dlilen genel ihtiyacı karşılama ve dil devriminin verimlerini yayma yo
lundaki amacımızın btı baskıda eskisin den çok daha t ~melli bir şekilde 
gerçekleştiğ i anlaşılmıştır. 

Sözlük Kolunca "temiz Türkçe yazmak, yabancı kelimelerden ka
çınmak" isteyenlere bir kolaylık olmak üzere, hazulanmış olup geçen 
yıl yayımlanan (Sade Türkçe Kılavuzu) adlı eser de komisyonumuzca 
incelenmi ş, önemli bir ihtiyacı karşıbynbilecek halde görülmüştür. 

Bıı itibarla Sözlük Kohuıurı çalı şmalan komisyonumLtzca gerçek
ten takdir ve ~ükrana d eğer nitelikte bulunmuştur . 

Koınisyonumuzda (Sözlük) le ilgili konular üzerinde <le konuşu

larak aşağıdaki dilekierin yüksek Kırrultaya sunulması uygun görül
mii~t iir: 

1 - Önümüzdeki yıllarda tükonecek olan (Türkçe Sözlük) ile (Sade 
Türkçe Kılavuzu)uun yeni baskıları için , şimdiden hazırlıklarda buiLL
ıwlması ve her baskıda bunlann düzeltme ve ekiemeleric zenginleşti
riJip o l gunlaştırılmas ı , 

2 - Gii~lüğü ve uzun çalışmalara bağlı bulunduğu apaçık olmakla 
beraber Kolca ?.aman ve imkan buhındukça, bir etimoloji sözliiğünün 

lıaı:ırl anına s ın a başlanması , 

Saygılarımızla arzoluııur . 

' Başkan Sözcü Üye 
Hayrettiıı Özilhan Ahmet Akat Kazım Nami Duru 

Üye Üye Üye 
Abdi Tevfik Yegül Hasan Eren Mithat Sadullah Sander 

Üve Üye Üye 
Yaşar Ön en Hay ri Sözen N ainı B uluç 

BAŞKAN -Hapor hakkuıda söz isteyen var mı efendim? 
KEVSER AcARLAR -Efendim Sözlük Kolunun mesaisi ile, Derleme 

Kolunun mesaisinin birl eş lirilınPsini rica edeceğim. Derlencn kelimeleri 
sözlüklerde görmüyoruz. Sözlüklcrin bu şekilde geliştirilmesini, derle
nen kelimelerin de sıhhatli bir şekilde ilavesini istiyoruz efendim. 

MuHARREM MEnCANLlCiL -Efendim, Türkçe sözlüğün ana hat
l arı hakkındaki tenkitlerİnı belki biraz sert olacaktır. Biz bu kolda ça
lı şan arkadaşların kıdem, bilgi ve cWiyetlcrine ilave olarak çalışma tarz
larında bir yenilik yapmaları Lazım geldiği kanaatinde btılunuyoruz. 
Sözlerimi uzatmamak için tenkitlerimi notlar halinde okuyorum: 

Türkçe Sözlüğün gayesi vazılı değildir. Belirli karakteri yok. Sayı 
ve değe r ölçüsü yok. Plansız , kadrosuz, sistemsiz bir kelime, deyim, 
terinı, madde, kı saltınalar yığınıd ır. Birçok bakunlardan henüz Şem-
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ııcı~inrr~mi 'nin bıraktığı yerdedir. Çok kelimelcri.ıı manası hala müte
rillll.lll~i)lle karşılanmış tır. 

Türkçe kelimeler etimotojik mcıışe i belli olmıyan veya tereddüt 
ett:iloYı· • llaefrınelerle kanştırılmış tır. 

rı- •Tı'fü~e öğretimindeki, bilhassa son yirmi serıelik gelişme ve ycni
likt~dfln" l*hers izdir. Bazı özentikrle arışiklopcdik sözlü ğe, kı~altınalar 
sözlit~ilrıiııı iHi~ılmış tır. Arapı;a , Farsça ketimder bazı hususiyctleriyle 
e~:hılitk:ııo ı ;ytıtı ı tılınışlardır. Yarım asırdır dü~ündüğümüz , yirmi be~ yıl

dır paydos e ttiğimiz kaide saltarıatı hortlııt:ılrnı ~ tır. 

-rı~mDilbil~i si lı kültürüne bıraktlına ; ı lazım gclı~ rı bazı ı ef~rrııa tla siiz
HIJa i Şişnibıliı;ttiıo: o; Yapı. ı birleş ik oları kc liın <' l er, tereddütler dnğııraeak 
~ekilde ve ayrı bir imla ile yazılmı ~ tır . Kelirn!'lrriıı drğişik nıaııalarıııın 

il~'lcÜıWnAJıinldit"nia':ı:hut bir !isan yoktur. 
·ıılıı<b~Y11Ch'lşiktır. Ve bazı pı·ensip kararl arı alınmadan içtihat 
~r-· tkııa:'*ii~lmfıı•l~öv.ll.i ğe geçiriJmi şlf'rdir. 

Mantık hataları , ifade hataları t l'rtip ve mürett ip hataları bu hata
hhls; l~thmıTıauıjubıhil>eri olmuştur. 
ııüııi~« li~ i~~lltıı ·t;ıı~rctli ve hi lgili arkada~ların mesaileri değ!' rl c n

dirilmcmi ş, tesadüfler uğrunda harcan mış tır . M;ıalesef Kurnitay da iiıı 

planıla hir i ş olarak tczahi.ir eden bütçe mcı;e lcle ri , seçi lecek kurula hir 
ziluıiyet olaqı.J<ıjnLikal ederse ve tenkidler ve tcınennilcr dikkate alınmaz
sa JliiiNiği\'3 1MÜıWJ~9Jasımından da bir hamle beklenemez. 

Altı )~\J hazırlanıp 1945 de basılan sözlüğün ikinci basımı ya
ıt~'lll»l<~Jilı~ikiııtj, [,basımdaki ı eki\ruüJ aradau geçen on yıll1k bir 
zamanla mül~nasip değildir. Üçüncü basımı n arzu edilir şekild • olması 
için eJ4gJı){ffiıtı~tar .malzemj\ vardır. Ancak arzl' lti ğiıniz noktalara 
ait husll!llııt!ndW74!Ui~si;ı~l.ük Kolunda her şeyden evv~l çalışına 

~~~t~f b,ft r-'~~iklWA ı}!llP!i~ına bağlıdır. Aksi ha lde kıdem, bilgi, 
tl!M.~ÇJ·~Sı+iı;~~d>irnf~J~IM''lJMIJaya kilfı gelmiyeceı;..; n e ve y üce Ku
r!JI~n ı h~ı"n(ıil.ıt.fl<i(ı~rilıd»t4,1ı~~ıılln bir vazife oldnğıına inanıyorıız. 

İ~~IIJ18ııhiQ_iti~i h~.niiJıl~llfıl salıiliiııin itiraz etmiyeccğini zan

ııtıillyorwnu~5!Bıı ölıira;ıl-fii3la!lııibsliH , "sözleri ni geri al" sesleri). Mak
saıhniıl&ı.ılnndzııiHn .·M.IIsiııralılaı·ı Mr. ıül~ü uğrunda çalışan ve ilimle inki
libı ı~biı;eıbk~lorliıno}-dilıt _ıl~iren Dil K urumunun eserlerin in 
d.nJıa·lftLrdhlıl oJlnıiıtrnıııaıfıu~eiıhu;kruır ı aşka birşey değildir. 

: ıBurncln.Jroııuvrifallırı:ılll ırh sidfrı fı ; .!ı&bcre de kouuşmuyoruırı. Belki 
iqiıri:tizıle ~ômt~ ıi:HdıtGştaiılıl.rip•llır lo Bıv arkadaşlardan ri ca ediyorum, 
Jııı.h1u bUuıltı>lum.z~~- geqırı~ıhiıplolııu formalardan, ki dışarıdaki 
-ın'~?. sün:u! ıınbısfrnulııd lıı ıı H .~ ıhı nı~ı.r 



VII. KURULTAYI 69 

vitrinierde vardır, Ilialettayin bir tanesini getirsiııler, konuşalım, ("Siz 
gctirscydiniz" ses leri) , elimizde yok. Liialettayin bir forma getirin mü
ııaka~a yapılsın. 

SAiT SAni DANİŞME 'TGAZİO~LU -Hakamları konuşturmak için 
çıktıuı. Arkadaşınun bahsett iği Türkçe Sözlüğiiu (Ş) harfine kadar olan 
kelimelerini ~ayd11n. Vaktin yetersizliği dolayısiyle hepsini sayamadtm. 

(A) da n (Ş) ye kadar bu sözlüktc 21.094 kelime geçiyor. Bunuu an· 
cak J 0174'ii Türkçe keliınelerdir. Bu yarı yarıya demektir. 

Efendim, bizim Dil Kuruımı olarak amacımız, Türkçeye girmiş 

yabancı kelimeleri yaymak mıdır, yoksa bunlara karşılık bıılup Türkçe 
kelimeler mi yapmaJ..--tır ? Kurum eıirnolojlk bir açıklamada bulunmak· 
tan ncdensl' ka~ınnıaktadır. Mesela bendeniz tesbit ettim, hepimizin 
Türko;e bildiğimiz kiler kelimesi Humca kcllera kl'limesindcn, kiremit 
keraınide kelimesinden alınmıştır. Paııayır Rumcadır. Urgan kelimesi 
de Rumcadır, fener de böyledir. Defter kelimesi diftiri olan Rumcadan 
Arapçaya geçmiş, kalem de kalanıustan Arapçaya geçmiştir. Bunlar 
Türkçe diye sözlüğe ge~iyor. Bir defa bunların ahenk kaidesine uygun 
olmadığını gö rüyoruz, bunlar hakkırıda hiçbir açıklama yapılmamıştır. 
Bu hususta daha birçok şey l er söyleııebilirse de vaktinizi almak iste· 
ıniyorum. Yalnız şu cihete i ~aret edeceğim. (M) harfiı1de 2200 kelime 
var. Buıılardan 2030 u yabancıdır. (R) fıarfınde 330 kelime var, bu
nun da 325 i yabancıdır. (S) harfinde l 905 kelime var. Bunun da 
yarısından fazlası yabaııcıdı-r. Bütün harfleri bu şekilde (Z) lıarfine 

kadar teıkik ~dip ınünasip bir zamanda yayııılayacağım. 

HE CA i CiN -İki noktaya dokunacağım: 

Birinci>i , benden evvel konuşan arkadaşlarımm, 60 bin nüslıa ba
sılıp da ı aınamiyle sarfedilmiş olan sözlük hakkındaki sözleri, buulara 
kı saca, toplu bir cevap vereceğim, sonra iki dilekte bulunacağım. 

Bu sözlük bütün noksaıılariyle beraber, elimizdeki sözlüklerin hep
~indcn fazla ihtiyaçlarımızı karşılıyacak niteliği haizdir. Eksiklerini ka
bul ediyoruz, fakat bu yo lda yapılan ilk Türkçe Sözlilk olması itibariyle 
kıymetini de inkar etmemek lazımdır. Ou tane değil, 60 bin satt ık. 

Bunu on senede tükettiğimize göre, lüzıımlu bir konuya cevap vermiş 
demektir. 

• MuuAıınEM MERCANLIGİL -Falaııcamn romanı da 120.000 basıyor 
ama, sözlük roman değildir. 
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RECAi CiN (Devamla) -Arkadaşımız birçok lıakl1 noktaları söyledi, 
yalnız soyut söyledi. lspat edici, müşalılıas söylemediği için cevap ve· 
remiyeceğim. Dileklcrim de ş udur: 

Büyük sözlükten başka as ıl öğrencile re lüznrnlu, onların bilim ala
runa yetecek kadar ve daha küçük çapta bir ~özlü k hazırlamak icebedcr. 

İkinci olarak da Türk çocuğunun yaba n cı bir dil koııusunda bula
cağı , Türkçe cevap verecek şekilde yaban c ı dillerden Türkçeye birkaç 
tane yabancı dil sözlüğü hazırlamak l azımdır. Ülkümüzün tahakkuku 
için, davarnızın tahakkuku için çok önemli bir vasıta olur. 

Dileklerim bundan ibarettir. (Aikı ş lar) 

HAYRE1'TiN ÖziLHAN - Sfizlük komi;,yonunda, komisyonun idaresi 
bana veri lmiş ti. Binaenaleyh komisyon başkanı s ıfatiyle hir iki noktayı 
arzedeceği m. 

Mulıarrem Mercanlıgil arkadaşımız burada oöylediklerini aynen 
komisyonda da söyledi . Keııdisinj saatlerce dinlcdik, karşılık olarak 
kendisine de birçok açıklamalarda hulıınııldu. Fakat arkadaşımız her· 
nedense keııdisin c yapılan bu a~ıklamalara kanaat etmiyerek sözü hu· 
zurunuza kadar getirdi . Demin Recai Cin arkaduşımızııı dediği gibi, 
sözlük lıakikaten , üzerinde çok ça lı şılmı ş, emek veri lmi ş bir eserdir, <;ok 
faydas ı görülmüştür. Bunu şükranla gördüm v kaydcttiın . Bu konuda 
artık uzun boylu ınünakaşayı fazla görüyorum. Yeterlik tcklifı de vardır. 
Arkadaşiardatı konuşmak İ stiyenler varsa bir iki dakika konuşsunlar, 

ınese l eyi geçelim. 

AHMET AKAT (Sözcü) -Sayın Kevser Acarlar, Sözlük ve D erleme Kol
l ar ı çal ı ş malarının birleş tirilmesi tcklifinde bulundu. Du husus çalışma 

tekniğine temas ediyor. Bu, kolların kendi aralarında anlaşıp yapacak
ları bir i ş tir. 

Recai Cin arkadaşımız daha ziyade bizi savıuııU' şekilde konuşt u, 

kendisine teşekkiir ederiz. 
Muharrem Mercanlıgil arkadaşım, iler ttıtar bir yer bırakmamak 

suretiyle düpedüz hücuma geçti. Türk~•e Sözlüğün belirli bir gaye»i yok
muş, plan sızmış, sisteınsizmi ş, birçok yerleri Şcmsettiıı Sami'nin bırak
tığı yerde duruyormuş . Kelimeler müteradifleriyle karşılanıyorm ıış. 

Halbukj ycnj baskının bilhassa öğünülecek tarafı tarifierin müterawfle 
yapılınıyarak ve her kelime üzerinde durularak açıklığa varmaya gayret 
edilmiş olmasıdır. Ötekj sözlükler gibi deği ldir . Mütcradiflerle a~·ıkla

mağa kalkmarnışlur . Arkada~ımız etimolojiyc, kısaltına i ~a ret ll'rinc 
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de ili ş ti , halbuki komisyonda etimoloji meselesi konuşuldu. Sözlüktc 
Arapça, Farsça, Yunanca ve başka dillerden olan kelimelerin kaynak
ları gösterilmemiştir. Kol yalnız Türkçe kelimelerle, aslında tereddüt 
edilen kelimeleri i şaretlememiştir. Komisyondaki arkadaş lar böylesim 
uygun buldular. Çünkü bugün aslını tayin edemediğimiz kelimelerin 
aslında Türkçe olduğu ileride aıılaş ılabilir. Böylelerine Türkçe değildir 
dersek Türkçe' nin çerçevesini yanlış olarak darlaş tırrnış olmak tehlikesi 
vardır. 

Sözlük ı eftornıatla ş i şirilıni ş diyor. Halbuki komisyonda aksini 
söylemi ş ti . 

Mantık , ifatle tertip hataları dolu diyor. Bunlar eski tabirle kavli 
miicerre lte k alan iddi alardır. Kendisini misal göstermeye ılavet ederim. 
Hccai C iıı ' iıı dediğ i gibi , ufak tefek hatalar olabilir. Bunu kabul ediyoruz, 
ama bLL eser y ine de elimizd eki sözlüklerin en üstünüdür. 

On yıllık bir ça)J şına ile ınütenasip bir seviyeye eriş ilemeıniş tir 

dedi . Bunu ııas ıl hesabcdiyo r ? Dil Kurnınunun öğünülecck eserlerinden 
biri de bu sözlüktür. Kurumun en kuvve tli tarafına hücum ediyor, onu 
yıkın aya çalış ıyor. 

Şimdi Danişmendgaz i oğlu arkadaşuna söylüyorum. İstatistik 
um um müdürü gibi koııuştnlar, sözlüktc (A) daıı (Ş) ye kadar kelimeleri 
s aynuş, ya rı s ı yabancı çıkou ş. Sözlük yalnız Türkçe k elimeleri alan bir 
eser değildir . Bugün kullanılan yabanc ı kelimeleri de almak zomndawr. 
Dil Kurumu mümkün olduğu kadar dili özleştirmeye çalış tı , alın teri 
döktü , Ata türk 'iin eserini tamamlıyayım diye gayret sarfetti. Bu iş u· 
zaktan seyredcnlerc kolay gelir. İşin içinde alın t eri dökenierin mesaisi 
bir ta rafa bırakıhyo r, onları ıninne tle şükranla anacağırnıza emeklerini 
bir k a lemde silip atıyoruz. Bu yabancı kelimeler dilden çıkouş olsaydı 

sözlii ğe almmazclı. Bıı, bu günkü durumun ifadesidir. Özlediğimiz öcı 
dili bir ha mlede bekliyc ıneyiz . 1930 da y irmi bin kelimenin on bini Türkçe 
değildi . Bııgiin hiç olınazs a on bini Türkçe olmuştur. Bir on yıl sonra 
bu nisbet daha da artmış bulunacak . Vaziyct bundan ibarettir. (Alkışlar) 

Mu uAnREM MEnCAN ı,ı ciL - Söz isti yonun . (" Kafi kafi" sesleri). 
Yüksek Riyase t konuşulanlara cevap vermcmi müsaade edcr.("Dinleıni

y nruz" sesle ri) . Hiyaset divaııuıa lıürınet edin efendim . (Gürültüler) 

Bin ÜYE - 0 takdirde ben de söz isti yorum. 
BAŞKAN - Müsaade buy urun Muharrem bey, söz vermiyorum. 
Mu uAnREAI MERCA LIGİL - Mesaioiz hayırlı olsun , söyliyemezsek 

yaza rız. 
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HAKKI TARlK Us -Konuşmanın yeterliği hakkında oya müra
caat edi ldiğinj bendeniz işitmediın. Onun için arkadaşımızın söz hakkını 
kullanmasına imkan vermek lazımgelir. Kurultay serbes~ tir, bir tak· 
rir verilir, konuşmalarlll yeterliği teklif edilir, kabul cdtlirse ondan sonra 
konuşulmaz. Böyle bir teklif henüz oya konnıamıştır. 

MuHARREM MEııCANLICİL - Reye konmas ını istiyen komisyon söz· 
cüsüdür. Ayni şeyi komisyonda da yapmıştır. 

MEHMET ALi AGAKAY -Konıı önemli olduğu için buna biraz fazla 
zaman ayrılmas ı yerinde olur. Müsaade ediniz, arkadaşııruz kanaat· 
lerini se rbes tçe izhar etsin. 

MuuAtlREM MERCA LICiL -Efendim , tertiıl edilmiş olan sözlük ko
misyonunun dokuz rıamzedini burda toptan kabul ettik ve bunu yapar· 
ken kimin dilden anladığı , kimin bu komioyonda ça!Jşmak isteyip iste
mediği mevzu edilmedi. Bu heyetin üç kiş i s i zaten sözlüğü yapaıılardır. 
Açık konuşmak lazımdır. Bir ai le caıniasırun fertlcriy iz. Burada kifayeti 
miizakereyi teklif eden, talep eden arkadaşımız komisyo nda da başkan 

olarak baskı yapmıştır. Söylediklerimizi ispat etmekten bizi alı koymuş· 

tur. Komisyonun tabii üyesi o lmadığımız için, bizler(' tcklifyaptırınamış

tır. Tekliflerimizin müzakere ediJı:nesi için bizden tercüman, avııkat 

i s temiş tir. Halbuki diğer taraftan şahsına hürmet ettiğim N urullah 
Ataç'ın teklifini bir saniye sonra reyc koymuştur. Yani bitaraf hareket 
etmemiştir. Burada da müzakerenin kifayetini talebeden arkadaşlarm 

başında kendisi gelmektedir. 

Söze ilk başlarken Kıırumun yıllardan Leri devam eden çalı şma
larını şükranla andım. Arkadaşların ça lı ş malarını şükranla andını, bilgi· 
leri ne, faaliyetlerine, kıdemlerine itimat e ttiğimi ifade ettim . Bunu sa mi
rniyetle söyledim. Kolda ça!Jşan arkada~ların bazılariyle yakındau mü
nasebetimiz vardır. Fakat bu miinascbet tamarniyle onların çalışkan

Iıkiarına duyduğumuz hayı-anlıklara müstonittir . Bunları komi ' yonda 
söyledim. Bütün bunları açıkladım. Komisyonda Saınim Sinanoğlu ve 
Mehmet Ali Ağakay sözlerimi a çık yürekle karşıladılar . Tenk:idlerin 
sonu alınmadau reis kifayeti müzakere talep etti . Bu suretle komisyon 
raporu bir methü seııa raporu olarak ç ıktı. Maksadımız yapılan işin daha 
mükemmel olmasıdır. 

özlerimi tenkid eden komisyon başkam, özeii.&ü ve R ecai Ci n' 
dir. üksek huzurunuzıı fazla işgal etmemek için cevaplaruru birkaç 
madde halinde hillasa ediyorum : 
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Birincisi, yapılan bir işi kötülemenin kötü bir iş olduğudur. Bu 
yapılan i şin bilhassa 1945 için fevkalndeliğini bütün millet takdir et
miş tir. Altı sene gibi bir zaman ... Bu zaman az veya çok, bukadar 
zamanda üs tün bir sözlük meydana getirilmiştir . 

945 de fevkaladeliğinde itlifak edi len bu eserin üzerinden on yıl 
gibi bir zaman geçmiştir. İlk vaziyette yaulışlarmı , noksanbklarını, 
fikir ve ınantık hatalarını, bunların hepsini mazur görüyoruz. Bu defa, 
elinde kuvvetli bir malzemesi olan bu kohuı eseri daha ınüteknmil bir 
hale getirmesi l iizımdı. Evvelı\ bendeniz ş unu işaret edeyim: komis
yonu benim i?.ah ettiğim hususlar görüşülsün diye davet ediyorum. 
Bu hususta lıat ıılarım belki olacaktır. Her in saıu.n hata yapacağıru na
zarı itihara a lm ak l azımdır. Komisyon haklı görürse kararım verir ve 
buraya ge tirir, yok sa bana cevap verir. 

Mesela sözlüktc bir civa maddesi vardır . Fakat civanın bilmem ne 
dereces i yarım •aat uzatılmaz. Ansiklopedide bile civa için bu kadar 
yer ayrılmaz. Celnli maddesi var, bu ansiklopediktir. Cermen kelimesi 
ııi4;'irı yoktnr, manaları niçin yanlıştır? Af buyurun, bunlar tetkike 
mLılıtaç ın ese lel~rdir. Bunların burda ispatı mümkündür. lcap ederse 
Kıxrultay mesaisini uzatarak bunun için karar almalıdır. 

BAŞKAN - Müzakereyi kafi görüyor musunuz? Reyinize müra
caat edeceğim . Miizakcreyi kafı görcnl('r ... Komisyona son sözü veri
yorum. ("Kol Başkanı " sesleri) Kol Başkam . 

MEHMET ALi AtAKAY (Kol Başkanı) - Burda sözlük hakkında ka
ııaatlerini söyliyen vo kanaatleri sözlüğün Jelünden ziyade aleyhinde 
tecelli ede n iki arkadaş birçok tenkidlerde bulundular, eksiklerden, 
yanlı şlardan bahsettiler. O kadar çok ki bunları not edenıedim. Sayın 
Mercanlıgil tenkidl c riııi ileri • Ürerken göz gczdirdiği Listeyi bana lutfederse 
belki birer birer karşılamak imkanı hasıl olur. Arkadaşımız herşeyderı 
evvel bu ı-özlüğün belli bir gayesi olmadığını ileri sürdü. Sözlüğün hangi 
gayeye h.izmet etti ğini bulamamış. Bu sözlüğiin meydana gelirilmesi 
1939 şenesinde kararlaşın ı ş tır. O zamaıı ortada bulunan sözlükler ma
lumdur. Kııru nı bu sözlüğü , bilhassa, yeni yaratılan Türkçe kelimeleri 
taıutmak, na.ıl kııllanılacai;'lnı göstermek ve böylece dil devrimine 
ltizmet etmek için düşünmüş ve çıkarmaya karar vermi ştir. Fakat ese
rin tutunması için bu knfı değildi. Eser ayni zamanda her ihtiyaca cevap 
verebilmoıli, her iht iyacı karşılıyacak mahiye tte olmalı idi. O zamanki 
şartları , imkanları düş iin cliın . O tarihte ortada belli başlı olarak, bir 
Karnusu Türki vardı. Vakıa harf deği şmesinden sonra birtakım si>z-
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lükler yayımlanmıştı. Fakat bunlar kısa bir zaman içinde meydana ge
tirilmek mecburiyetiyle, üzerlerinde fazla durulmamış eserlerdi. Bu 
sebebten bizim için dayanak olarak sadece Şemsettin Sami'nin söz
lüğü kalıyordu. Bu ise yazıldı ğı devrin şartları dolayı siyle yeni bir eser 
için yeter bir kaynak olamazdı. Yeni bir sözlüğün ondan çok değişik ol
ması lazımgelirdi . Bir defa, Şeınseddi n Sami'nin zamanında dilimizde 
kullanılaıı Arapça ve Farsça namütenahi kelimeler vardı. Ondan bu yana 
bnnlann birçoğu is timalden düşmüştü. 

Sonra, Şemseddin ami bu sözlüğü yazarken yardımcısızdı. Bu bü
yük anıtı tek başına meydana getirmi şti ; o yüzden birtakım eksikleri 
olması tabii idi . Biz fazlalıkları ayıklamak ve eksikleri tamamlamak 
i çi ıı heyet halinde çalışmayı, buna lazımgeldi ği kadar zaman ve emek 
vermeyi uygun bulduk ve öyle çalı ş tık. İki e~er arasında yapılacak bir 
mukayese aradaki farkı meydana çıkarır. 

Sözlüğün öosözündc ne gibi yo llardan gidildiğ i , ne gibi noktalara 
önem verildiği belirtilmi ş tir . Böylece hazırl anan eser dil devrimi vcrim
l criııi yaymak amacım gülmekle beraber umumi ihtiya c ı da karşılı ya n 

bir sözlük olmuştur. 
Yine Muharrem Mercanlıgiharkadaşımız, Şemseddin Sami'den ileriye 

gidilmediğini, tarifleriıı hala mütcradiflerlc yap ıldı ğııu söyliiyor. Hal
buki biz bilhassa tarifler üzerinde durmak imkanını bulduk. Biz sözlüğe 
(A) harfinden başiıyıırak ve kelimeleri teker teker ele alarak sonuna ka
dar gitmiş değiliz. Öyle yapmış olsaydık bu, çok yan lı ş bir yol olurdu. 
Tarifleri yaparken kelimeleri anlam yakınlığı bakımından aile halinde 
ele aldık. Mesela acıyı, ağrıyı, sancıyı, yani ağrı kavramı etrafında lop
l anaıı nekadar kelime varsa bunları lis te halinde tesbit ettik. Bu us ıılü 

bütün kavrarnlara uygııladık, sonra buııların anlam farklarıııı araştırdık. 
Ağrı ile saneı arasında rı e fark vardır? San cı ile zonklamanın farkı nedir? 
Bunlarltı üzerinde titizlikle durduk. Biz bundan evvelki sözlüklere bu 
bakımdan üs tün geldiğimiz i düşünerek övüniirdük. Ve hala da ş u ka
naatteyim ki, tarifierin hakkını vermek bakımından sözlüğümüz çok ileri 
bir adım atmıştır. 

Kelimelerin etimolojik menşei meselesine gelinec : kaynakları belli 
olan kelimelerin hangi dilden geldi ğilli iş aret ediyoruz. K elimelerin % 
90 nıncla tereddüt edecek bir şey yoktur. Fakat öyle kelimeler vardır ki, 
bunlar için acele bir lıiiküm vermek ihıiyatlı bir hareket olmaz. Bazı 
benzeyişlerc bakarak, birtakım kelimeleri yabancı dillere mal etmeyi 
yerinde bıılınadık. Yabancı diye gö terilmiyen kelimeler arasında bizi 
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Türkçeliğinden şüpfıeye düşürecek bazı kelimeler yok değildir. Fakat biz, 
bunlar için kes in bir hüküm verilinciye kadar işarets iz bırakınayı doj:,rru 
bulduk. Etimolojik sözlüğümüzün yazılmamı ş olmasından doğan eksik
lik böylece meydana çıkıyor. Komisyon böyle bir eserin meydana geti 
rilmesindcki güçlükleri takdir ediyor. Ancak bir başlanf,'1Ç olmak üzere, 
imkan lıas ıl olduğu takdirde buna da teşebbüs edilmesini diliyor. Bu 
dil eği, durum ilham etmiş tir. Türkçenin etimolojik sözlüğü ne zaman 
meydana gel irse ş üplıe li kalan kelimeler haklanda daha emııiyetle hü
küm vermek mümkün olur. Danişmcn lgazioğlu arkada$ımız öyle ko
nuştu ki, sanki Türkçe "özlük demek baştan aşağı yanlı ş Türkçe keli· 
ın el crdc ıı meydana gelen bir sözlük demektir. 

Arkadaşımız y irmi bin kelime saym ış, bunlardan on biııiııin Türkçe, 
oıı bininin yaban cı o lduğunu görmüş . Bunu sözlük ic;iıı bir kusur olarak 
ileri sürüyo r. Ben zannediyorum ki, arkadaşımız bunu söylerken sözlük
lan maksa t ne olduğuını göz önünde tutmamıştır. Biz bu sözlüğü hazır· 
!arke u baştan aşağı Türkçe kelimelerden ibaret bir eser meydana getirmek 
gayretiyle hareket etmiş değiliz . Bıuıa imkfuı yoktur. O gün de, bugün 
de ödevimiz Türkçe olsu n, yabancı olsun dilimizde kullamlan bütün 
kelimeleri toplamaktır. Çünkü umumi ilıtiyaç için çıkarılan bir sözlüğe 
elbette dilde yaşıyan kelimeler de a lınır . Bunlann ni beti yüzde elliden, 
altm ış rl an da fazla olabilir. Bu, sözlüğü tertip edenlerin suçu değildir. 

Ol ·a olsa içinde bulunduğumuz durumtın zaruretidir. ayın K evser 
Acarlar arkadaşımız derlenen kelimelerin sözlüğe alınmadığun söylediler. 
A lınıyor, halk ağzından derlenen kelimeler gözden geçiriliyor ve gerekli 
görii lenler sözlüğe almıyor. Fakat derlenen kelimelerin hepsini almak 
doğru olmaz. Çünkü o zamatı eser amacından ayrılmış olur. 

Hatırımda kalan terıkiiller bunlardır. Demin de rica ettiğim gibi 
Muharrem bey bize notlarını verirse kalanlara da teker teker cevap 
vermeye çalı şırım . ("Kiifi" esleri, Alkışlar). 

BAŞKA - Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler ... Kabul edilmişti r. 

Saal 15 tc toplanmak üzere toplantıya ara veriyorum. 

Kapanış saati: 12.45 



üçüNe BİRLE Ş İM 

İKİNCİ OTURUM 

Açılı' 8nnti : 15.05 

BAŞKAN - Hasene llgaz 

YAZMA LAR - Muzaffer Uyguner, Cahit Öztelli , Beşir Göğüş, Hik
met Dizdaroğlu, 

BAŞKAN -Efendim, bugünkü birl eşimin ikin ci oturumllllll açıyo
rum. Verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 

(Hilmi Çınkıroğlu, HiiMnü Üstün, Talat T ekin ' in önergeleri okundu) 

VII. Türk Dil Kumltııyı Başkanlığına 

22/7/1954 tarihli Zafer gazetesinde "Dil Kurumunun ya ranın a tev
zi ettiği parıılar" bıış lığı ııltmdıı n eş redile n bir yazıda, Atatürk mira~ın
dıın iki yüz bin liranın Kurumda vazifeli 18 ki ş i arasmda bol kcHCdcn 
bölüşüldüğü iddia edilmektedir. Bu iddiaların gerçekle ne derecede 
ilgili bulunduğu htt u unun sorumlularca K1ırultııyda açıklanmasını , 

iddia asılsızsa Basın Kanunu hükümlerince aynı gazeten in ayın sütu
nunda yayınlanmasını dileriz . 

BAŞKAN -Müsaade ederseniz bu takrir üzerinde görüşümü Möyli
yeyim. Verilmiş olan önerge bütçe ile ilgilidir. Açık olarak herkesin 
önünde bütçeyi görüşürken bunu açıklıyacağız. Şüphesiz bu yazıyı ya
zan ilgili arkadaşlar bu yaz lLun hakikale uygun olup olmadığını safia
nınıza katılarak dinlerler . Biz hu mevzudıı derinliğine ve geni~liğine 
konuşacağız . Onun için şimdi vakit kaybetmemenizi rica edeceğim. 

("Doğru" ses leri) 

Şimdi verilmiş 3 tane rapor ardır. Tcrim, yayın ve gramer. Tcrim 
komisyonunun raporunu okuttıyorum efendim. 

(Tcriın Komisyonu sözcüsü raporu okudu) 

TEniM KoMisYoNu RAPOR 

VlJ. Dil Kurultaymen seçilmiş bulunan komisyonumuz 20/7/1954 
tarihli sa lı günü 15 de Dil ve Tarih- oğrafya Fakültesinde Terim 



VII. KURULTAYI 77 

Kolu Başkarunın ve uzmanlarının katılınasiyle toplanarak Başkanlığa 
Yunus Kazım Köni 'yi, Yazınanlığa Mahmut Dillioğlugil'i, Sözcülüğc S. 
Sadi Danişmendgazioğlu'nu seçmiş ve evvela gündemini belirtmiştir. 

Gündem 

I) VI. Dil Kurnltayıııııı terim çalışmal arını yürütmekte temel ola
rak kabıLI etti~i ilkeler ve Kururnca takip edi len teknik yollarla bu il
kclercle veya metodlarda yapılacak ciüzcltme teklifleri, 

IT) VI. Kundtayla VII. Kurultay arasında Türk Dil KurUJmtnun 
Tcriın ~alışwalarının incelenmesi, 

1 li) Ter im üretme husus unda yeni teklifler. 

l) Müzakcrclere VT. Dil Kurultayımn kabul cttiği ve bu Kurultay 
tutanaklarııı.ın 14·5 ve 146 ncı sahifesinde yaZllı ilkeler okunınak su
retiyle ba~lanmı~tu. Bu ilkeler üzerinde ayrı ayrı tartışmalar yapıldık· 

tan soııra öııiimiizdcki devrede terim yapmak hususunda ilkelerden 
4. ilk.,ye lüzııın olmadığı ve 3., 6., 7. ve 9. ilkelerin tle aşağıdaki şekil ler

de tadil edilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir. 

3. llkeııin eski şekli :ayrıca bir i ş tikak lugati hazırlanmalıdır. 

3. llkeııiıı yeni şekli: Vf. Kunılta ca yapılması karar altına alı· 

nan hir i ştikak lugatiu in terim üretilmesinde büyiik önemi olduğu göz 
önüne alınarak lıu lugatin biran önce yapılınası ve yine terimler için 
önemli bir kaynak olan Tarama Dergisinin de zenginleştiriterek tekrar 
basılması liizımdu. 

6. İlkc11Üı eski şekli : Türk ılili, Türk mi1lctinio diliılir. Terimler 
yapılırken eski tarihlerden beri yaşayıp gelen unsurlar zaman ve mekan 
itibariyle yakınlık ve uzaklık bakımından dikkate ııhnmalı ve bugünkü 
Türkiye Türkçesinin fonetik ve e•tetiğinc uygun olınalıdır . 

6. İlkenin yeni ~ekli: Türk dili, ek ve söz dizim geleneklerine uygun 
sözlerden var olan dildir. Terimler yapılırken yukarıda tarif edilen Tiirk 
dili c as alınarak eski tıırihlerden beri yaşayıp gelen unsurlur zaman ve 
mekan itibariyle yakınlık ve uzaklık bııkımından dikkate alınmalı ve
bugünkü Türkiye Türkc;esiniıı fonetik ve esteti~rine uygun olmalıdır. 

7. !lkenin rski şekli: Yabanc ı dillerdeki bilim ve teknik terimierin 
ileri milletlerce müşterek olarak kııllamlanları, incclcoip kabul edilecek 
belirli bir us ııle göre dilimize alınabilir. 

7. İlkeniıı yeni şekli: Batı ıncdoniyetiue gircu milletlerde ortak ola
rak kullanılan lerimlerden Türkçe karşılığı buluuınıyaular, ineelerup 
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kabul edilecek belirli bir usule göre ve ileride uygun Türkçe karşılıkları 
bulunuııcaya değin kullaııılabilirler . 

9. İlkenin eski şekli: Koınisyouumuzca kabul ve yLıkarıda tesbit 
edilen iJkelere aykırı yolda yapılmış terimler varsa oıılarııı da ilkelere 
uygun duruma getirilmesi için gözden geçirilmeleri Hlzımdır. 

9. !lkenin yeni şekli: VI. Dil Kurultayının 9. ilkesi nde tesbit edilen 
ve terim yapmakta kullanılması icap eden ilkelere aykırı yolda olan te
riınlerin tekrar gözden geçirilmesi i ş i dört yıllık rasılada geni ş ölçüde 
yapılmış olmakla b eraber, halen bu alanda dokunulmaınış olarılar varsa 
bunların da aynı yoldan gözden geçirilıneleri lazımdır. 

Komisyonumuz ilkeleri bu şekilde tadil e ıı kabul ettikten sonra 
bir de Dil Kurumunca dört yıldan beri terim üretme i şlerinde tatbik 
ettiği teknik metodu da iııcelemi ş tir. 

Bu teknik yol şöyledir: 

Yeni bir terim nasıl yapılır ? 

1. İlk önce terimleri konulacak bilim ya da teknik konıısunuıı 
uzmanı bir liste yapar. 

2. Uzman t erimin bilimdeki ya da teknikteki anlamı ne olduğunu 
açıklar. 

3. Halk dilinde bu anlamı karşılıyııbilecck olan sözler araştırılır. 
En uygun görülen söz terim olarak seçilir. 

4. Halk dilinde uygun bir karşılık bulunmazsa yine halk dilinde 
anlama uygun olan kökler ararur. Bunlar arasında da en güzeli 
kök olarak seçilir. 

5. Bu kök terim kılı ğına sokulacaktır, bu köke bir ek araııır. 
6. Bu ekin en ca nlı , en verimli bir ek olması istenir. 
7. Üretilen terimin gövdesi ile anlamının bağdaşması isteııilir. 
8. Üretilen terimin estetik değer taşımas ı da i tenir. Üretilen te

rim dar ankete (bilim, teknik uzmanlarına) verilir. 
9. Gelen karşılıklar yine ilk tlzmanla birlikte Terim Kolunda 

incelenir. 

10. İşlenen liste geniş ankete (bu terimleri kulllanabilecek olan 
öı;,<retmenlere, yazari ara, sanatçılara, zanaatçılara) verilir. 

ll. Gelen karşılıklar yine ilk uzmanla Terim Kolunda incelenir. 
12. Son biçimini alan teri m listesi Yürütme ve Yönetim Kurulların

dan geçirilir. 
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13. Kesinleşen t erimler Terim Sözlükleri olarak basılıp yayılır. 

Koınisyonumuzca çok beğeni)en bu metodun önümüzdeki devre
lerıle aynen tatbik edilmesinin yerinde o l acağına oy birliği ile karar ve· 
rilmiştir. 

II) VI. ve VII. Kıırultaylar arasında Türk Dil Kurumunun terim 
çalı şmalarırıııı incelenmesi. 

Türk Dil Kurumunun Teriın Kolunun VI. ve VII. Kurultaylar 
arasıııda türiii anlamlarda yaptı ğ ı teriın kümeleri gözden geçirilmiş ve 
bunların aşağıda hülasa edilen anlamlarda olduklan görülmüştür. 

Tarih Terimleri 

Sücl Terimler 

Sayfa 

886 

2274 
Güzel Saııatlar Terimleri 1954 
Müzik 950 

Bulunduğu safha 

Basılmış: Dar ankete verilmek 
iizerc hazır. 

Baskıda 

Tarım 2571 Fişlenmiş ve uzman incelemelerini 
yapmıştır. 

Bunlardan başka olarak beden eğitimi terimleri ı çın de Maarif 
Vckitltıti ile de temas edilmektedir. Bu terimierin asılları Almancadan 
alınmış ve Fransızcaya tercüme edilerek ku.rula gönderilme i Maarif 
Yckalctin ce kabul ed ilmi ştir . 

Bu suret le geçen Kurultayda alıuan umumi esaslara .göre öğreti..min 
ihtiyacı olan terimleri hazırl anuş olan Türk DiJ Kurumu Teriın Kolu 
cv idaresi, aile bilgisi konularında kendisi ne verilmiş bir yönelti bulun
madığı için bu işe henüz başlamamıştır . 

Tcrim Kolıınuıı ikinci ödevi de evvelce yapılıp, terim iiretme il
k('lcriııc aykırı olan terimleri tekrar gözden geçirmektir . Terim kolu bu 
işi de yapmıştır . Komisyonumuz, bu alanda felsefe terimlerinin durumu
nu Kurultay huzunwda açıklamayı uygun bulmaktadır. 

Türk Dil Kurumu r arafından şimdiye kadar yapıhruş ve düzeltil
miş olan bütün Türkçe terimler orta öğretimde Maarif Vekrueti TaliiD' 
ve Terbiye dairesince de k abul edilmek suretiy le aynen kullamldıj;'l 

halde felsefe terimleri i ı;in Kurumun tam bir felsefe terim takımı bulwı
duğu halde Maarif Vekilieti kendiliğinden bir komi yon kurarak Ku
rıununk.irıtlen hemen hemen büsbütün farklı bir terim list esi yapmaya 
karar vermiş ve yııptımııştır . Kununun ilkelerindcrı uıaklaşm.ış oları 

bu listenin düzeltilmesi için, Üniversitelerin de isteğ iyle yine Maarif 
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Vekfıletince bir yeni komisyon kurulmuş ve Vekaletçe bu komisyo na 
Türk Dil Kurumundan iki üyenin i ş tiraki tensip edilmiştir. Bu iki üye 
ve 'Üniversite üyelerinin savunmusiyle bu listede bulunan 1050 terimden 
% 17 si Kurumumuzun ilk li stes inde bulunanlara ircu edilmi ş, % 35 i 
Türkçenin zararına olmayacak surette değişmiş tir. % 45 i Türkçenin 
zararına ve yalnız % 3 ü Türkçenin yararınadı r . u halde Maarif 
Vekilietine ayrı bir lerim listesi yapması orta öğretim felsefe terim
lerinde Türkçenin zarurma olarak % 42 miktarında lerimin girmesi 
SOliUCUllU vcrıniş tir . 

Maarif Vekfıletiniıı 1952 de yayın l adığı "o rta öğretim psikoloji , 
, osyoloji, mantık, felsefe ve pedagoji terimleri" atilı eserin ön yazısırıda 

şöyle bir cümle vardır: · 

"Orta öğretim mües es<' lerimizdc ktLIIanılnıakta bulunan le riın· 

lerden felsefe grupuna ait ulanların , ötedeııbo' ri bazı itirazlara yo l aç
t ı ğ ı malumdur. Bu konu iki yıl önce hakanlığıınızca ele abnmış, eldeki 
terimleri gözden geçirme ve diiz<·ltmc i ş i üniversite, Türk Dil Kurumu 
ve orta öğretim men s uplarından miileşckkil bir komisyona havale edil
rni ş tir. 

Koınisyonca hazırlanan ve Tıılim ve T erbiye kıırıdunca pek ufak 
deği ~iklik.lerle kabul edilen bu listede : . ...... . .............. .. v.H." 
denilmektedir. Türk Dil Kurumunun, 20 kadar üyesi olan bu komisyon
da sadece iki delege ilc temsil edilmi ş bulunduğunu burada kaydel rno•ği 

ve durumdan Kurılilayı haberdar ctmeği bir vazife bilmcktcyiz. 
Fakat Terim Kolu, bütün felsefe terimlerini VI. Kurultayca kabıLI 

edi len ilkelere uygıuı olarak hazırlamış olduğunu da öğrenmiş hoduııan 
komisyonumuz Im sevindirici durumdan da Ktırullnyı haberdar etmey i 
uygun bulnııışt ıır. Bu Tiirkçe terimierin yurt içi nd e yapılabilm e;, i için 
bütün üyelerin söz birliği etmelerini teıncn ııi etmektedir. 

III) Tcrim üretme konusunda yeııi teklifler: 

Teknik terimler işi: 

Teknik teriınierin yapılması hakkında Kurumun Terirn Kolıı VI. 
Kurıdtayca görevlendirilmemiş olmakla beraber Terim Kolu, makine 
ve el tezgfıhlarına ait olmak üzere 5000 - 7000 terimlik bir terim 
kümesinin ilk hazırlıklarını yapmıştır. Bu ilk hazırlığı inceliyen koıni -
yonıLmuz, bıı çalışmaları çok sevindirici bulmuş ve ayrıca da teknik te
riınler için bugün biraz eskimiş olmakla beraber biiyük bir hazine olan 
Sclılomann tercümesinin hayli ilerlemiş olduğunu öğrenmiştir. 
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Komisyonumuz, Kurumun önümüzdeki devrede sadece makine 
ve cl tezgahiarına ait terimieric yetinmeyerek elektro·tekııik, madenci· 
lik , mimarlık, inşaat mühendis liği vb. alanlarında bu çalışmaların ya· 
yılmasını uygun bulmuştur . 

Bu çalı ş malarla önümüzdeki dört y,Uık devrede Türkçeye bu alanda 
35.000-40.000 kadar teknik terim kazandonlacaktır ki bu da küçünısen· 
ıniyecck bir miktardır. Bu terimierin yapilişında da yine terim yapma 
hus ııs ıuH.ln kabul edilen ilkeler ve teknik metodlar kullanılmalıdır. 

Bu i şin yürümesi için iki ~ arlın yerine getiritme i lıizırndır: 

1) Tcrim Koluna, teknik terim i ş l erinde ça lışmak üzere en az iki 
uzman tayin edilmeli , 

2) Teknik Ler imler i ş i biiyük hacimde çalışınaları gerektirdiğinden 
bu kola yete r bütçe imkanları sağlanmalıdır. 

Halk terim.leri sözlüğü : 

Türk halk 1liliııdc bulunan ve belli olay, alet ve kavram.lara ait 
(poikoloji, butanik, coğrafya, ... gibi) bölümlerde mevcut terimierin 
bir halk l<'rirn sözlüğü baline getirilmesi meselesi müzakere edilmiş ve 
bu alanda csas<:n başlamış ve oldukça da ilerlemiş olan ça lı şmalarm 

tamamlanarak yııyııılanması uygun bulunmuştur . Bu sözlük hem bi· 
limsel, hem teknik teriınierin yapılmasım da kolaylaştıracaktır. 

Terim Sözlükleri : 

Türk Dil Kummu cvvelce dil-bilim ve edebiyat alanlan i.-;io iki 
lcrim sözlüğü yapmış tı. Komisyonumuz bu türlü eserlerin başka alan· 
larda <la yapılınasında fayda görmüş ve evvelce yayınlananlarm da 
lı·krar güzdeı ı geçirilmesini uygun bulmuştur. 

Bu tcrim siizlüğünde, her terinıirı yrwwda ke iu bir tarif, bir iki 
misal cümles i bulunacak ve gerekli hallerde terimin kı aca üreme şekli 
göslPrilccck ve İngilizce veya AJmanca y ahut da Fransızca konıılacaktn·. 

Bu lcrim sözlükleri, hem terimi haLka tamlacak ve sevdireeek, 
kullanma tarzları gösterecek hem de yaşamalanıu ve yayılmalarını 

temin edecektir. 

Konıiı:.yonumuz ~·alı~malarıru 21/7{1954 çarşamba günü geç vakit 
tamamlamış ve alınmış bıılıman kararlarm okunnp imza edi lme i için 
22{7/1954 perşembe gü.nü sabah 9 da Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte· 
siudc toplanınağa karar vermiştir. 
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Kararları okuyan üyeler bu raporun Kurnitaya sunulmasını kabul 
etmişlerdir. 

Komisyon Başkanı 

Yunus Kazım Köni 

Üye 

Hüseyin Batu 

Üye 

Üye 

Refet Ülgen 

Sözeü 

S. Sadi Danişmendgazioğlu 

Üye 

Malıınut Dillioğlugil 

Üye Üye 

Mustafa Namık Çankı Salim Rıza Kırkpınar İzzettin Mete 

BAŞKAN -Terim komisyonu sözcüsü raporunu okudu. Bıındaıı ev
velki oturumda alınmış bir kararımız var. Komisyon uporları üzerinde 
söz söylemek scrbesttir. Yalnız vaktin darlığı düşünülcn~k bu söz hür
riyeti 3 dakika için tahdit edi lmi ş tir. Buııa aykır ı bir hüküm olmadı

ğına göre söz söylemek arzusıında bLLhwanların evve l iı isimlerini ~ıra 

ile katipliğe yazdırmasını rica ederim. 
ABDi TEVFiK YECÜL -Tcrim bahsinde çok derin üzliııtüm , adeta 

derdim vardır. Bıı derdime de sebep talebelerimdir. Bazı terimierin 
manalarııu sorarlar ve bunların niçin alındığını ve açıklanmas ını iste·r
ler. Buna ait iki tane misal verec<'ğim: birisi "Trafik" meslesidir. Bu 
"Trafik" kelimesi mekteplere koıınlmuştıır . Mekteplerde seminer saati 
vardır . Çocuklar bu derste bana sordular. "Hocam bu Trafik kelimesi 
ne demektir?" dediler ve çocuklardan birisi devam etti . "Şemseddin 

beyin lugatuıa babamla birlikte baktık, manası ticaret, ihtikar, demir
yo ll arında eşya nakli ve yo lcu nakli gibi işlerin yapılması manasma 
geliyor" dedi. Çocuk devam etti. "Babamla Larousbe'a da baktı k. Bura
da da trafiğin ticaret ve seyrii sefer anlamına geldiğini" söyledi. Demek 
ki bugüne kadar Fransız mandas ı altma girm i ş olan lisanımız bLından 
sonra kısmen İngiliz mandası altına girecektir. Bunu yapmayalım. 

Çocuklardan biri izin alarak sordu. "Öğretmenim, S.S. nedir?" 
dedi. "S.S. dedim, İngilizce iki kelimedir: Steam Sheep, bulıarlı gemi 
demek. Vapur anlamına gelir." "S.S. Ankara vapuru ne oluyor?" dedi. 
Bıuıa karşı öyliyecek bir şey hıılamadım. Maalesef böylece sağdan sol
dan gelen talebe muştalariyle daima üzüliiyorıız. Bugün okunan ko
misyon ruponuıda görüyoruz ki, orta öğ retim terimleri konuluyor, 
sonra değiştiriüyor, bir daha konuyor, tekrar değiştiriliyor. Bu suretle 
öğretmenler de, öğrenciler de tecrübe tahtas ı olup kalıyoruz. Bunun 
çaresini bulmak yok mudur? Derdin devasım izden bilhassa is tirham 
ediyorum. (Alkışlar) 
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K.Azuı AMi Dunu -Arkada~lar , 933 de Talim ve Terbiye azası iken 
burada Urfa mebusıı Refet de va ı·dı. O da bizim resimiz olmak üzere 
Terim Komisyonunda çalıştık. Şuradan buradan gelen terimleri elimiz
den geldiği kadar düzcltmeye çalı ştık. Ben terim meselesinde şöyle 

düşiinüyonıın: Terimler koruvansiyonel bir dildir. Bunun üzerinde 
öııce o terim ierin mensup blduğu şeyler hakkmda söz söylemek sela
lı.i yetini haiz olmak gerektiı·. Terim meselesinde mutlak akadamiye 
ihtiyaç vardır. Terimler b!'ynelmilel mahiyettedir, asıl kelimeler 
Yunanca ve Li\tincedir. Bütün milletler tarzı telaffuza bakmaksızın 

Fraıı~ızlar p~ikoloji okur; Alınanlar psikologi diye okur. Ama İngilizler 
saykoloji okıır . Biz de iı-iyaı. ediıımişiz, bu terim leri Fransızca söylcn
di6ri p;ibi söyliiyomz. Bu da doğru degil. Onun için evvela hükumetten 
rica t'dMiı:rı. Bir akademi kurmaya teşebbüs etsin. Akademi olmadıkça 
hakiki terimler vücut bulamaz. BeyneimiJel terimler olduğu için evvclii 
Yunanca ve Li\tin ccyi mutlaka öğrenmeliyiz. Bir vakitler Latince ders 
açılmı~tı. Bıı ders kaldırıldı. Halbuki Lutineeye büyük ihtiyacımız var
dır. MüHaad<' !'dı·rse niz size kısa bir hikaye anlataytm. Doktor Suat 
Haındi vardı, 927 ıle K ıbrıs'tan geldiğim vakit vapurda gördüm. Dedi 
ki: " Kazım am i, Latince öğrenmek istiyorum" "niçin bo cam," dedim, 
decli ki, "lııısıısi truvaylarını vardır, Almanyaya gönderiyorum. Fakat 
yalnız Almanca olarak. İçin e Latince tabirler ve kelimeler koyamıyo
rum. Onuıı için Latince öğrenmek mecbmiyetiııdeyim. Bana hoca tav
siye cı ," dedi . Ben de dccliın ki, "Kadıköyünde bir Fransız li sesi vardır: 
Sen Jozcf. Orada bütün papazlar bilirler." Bana dua etti. Allah rahmet 
cyl<'siu. 

Arkadaşlar bu böyledir. Dünyanın biitün dillerinde kullarulmakta 
olan Lfıtince ve Yunanca tcriru leri öğrenmeliyiz. Bmıların Tiirkçelerini 
önce ınütchass ıs adamlardan i;tomeliyiz. Ben bu fikirdeyinı . (Aikışlar) 

F AURİ DALSAR -Efenclim, bu terimler meselesi lıakikaten dil da
vasıııda en öne alınacak meselelerden birisidir. Bilhassa okullarımızda 
çocuklarımızııı bu yüzde u çe kı iği s ıkıntıl arı duyup da müteessir olmamak 
elden gelmiyor. İlk ve orta okullarda kitap yazmış bir arkadaşıtuz ola
rak bu yüzden başımıza gel miyeııler kalmadı. Biz mekteplere kitap 
yazarken mccburuz yeni terimler koymaya. Gidiyonız Maarif Vcka
letiııe , bir zata varıyomz, bu zat buradaki terimleri beğenmiyor. Hayeli 
bakalım kitabı iade ediyorlar. "Kitaptaki terimiere uygun değildir" 

diyorlar. Biz diyoru7. ki , vaktiyle çıkmış terimler bunlardır, biz bunları 
yaptık. Filanııı zevkine veya kitaba uydııracağız diye bir türlü mese-
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Ieyi lıall edemiyoruz. Hatta bazı kelimeler Frenkçeye uydurulmu~. Me
sela, tabii ilimlerde çok müşküliıta uğruyoruz. Bu mcvzuda mesela, 
kökler vardır . Buna Frenklor bone diyorlar. Bizimkiler buna külalı 

diyorlar. Bugün dünyada kül alı tahiri yoktur, unutulmuş. Bunu muka
bil daha uygun bir kelime vardır, yüksük. Bana bu tabir daha lıoş 

geldi, bunu koydum. I srar ed iyoru m. Sizin " kiilalı " tabiri hem zevksiz, 
hem yers iz, hem de unııtıılmu ş, " yüksük" keliı:rı~s i vardır, " bone" 
kar~ılığı da vardır. Daha uygun bir kelime kabul edin. Buna mukabil 
"özgül ağırlık" diye bir tabir vardır, eskiden kesafet i mahsusa tabiri 
vardı, onun yerine kullanılıyor. Buıın ilk okııl kitaplarında "özı;ill ağ ır

hk" diye yazıyorlar , fizikte "iiz ağırlık" diye yazı lıyor. Orta okııl kitabı 
yazarken öz ağırlık diye yazdım, daha evvel özgül ağırlık diye yazıl
mış. lik oktıl kitabını tetkik eden bir kimse özgül ağırlık diye göriir. Bir 
adam ayni maksal için iki taııe terirn ktıllanmak mechuriyetiude kab
yor. Onun için ben bu terimler üzerinde dorulmas ını rica edeceğim . 

Akadeıniye gitm eden, Dil Kurunıuııun MaarifVPkiileti ile i şbirliği yap
ınas ı mümkündür. Ön.ceden bir karar vermctlen onların beğendiği bir 
kelimeyi hakiki terim olarak kabul elmek ve ondan sonra herkesin oııa 
riayet e tmesiui İstemek yerinde olur kanaatındayıın. Bu i şlerde acı• lc 

edilmesini ben şah en rica ediyorum. (Aikışlar) 

HiKMET DiZDAilOGLU -Efendim, Kazım ami Duru üstadımız, 

terimierin yerli yerinde kalması için mutlaka elemanlara ihtiyaç bulıın
duğuııu, bunların da ancak bir akademi çat ı s ının altında toplanmaoı

mıı mümkün olabileceğini ifade ettiler. Batı memleketlerinde böyle bir 
teklif yerinde olur ve verimli sonuçlaı· doğurabilir. Fakat kendi mcm
leketimjzin duruıntı dikkate alınusa bir akademinin teşkilinin giiçlüğii 

ve bu konuda miisbct bir neticeye ulaşmanııı imkans ı zlığı derhal anla
şılır . Türkçede bir söz vardır: "Bir şeyin olmamasım istiyorsanız konıi s

yona havale edin", bu konulıırın müsbct bir sonuca ulaşmamasını isti 
yorsak bir aksdemiye verelim. Yıllar yılı üzerinde dımılacak ve bir ta
raftan da geııç nesiller birbi:rindeıı habersiz olarak yetişecek ve bu lerim 
keşmekeşi devam edip gidecektir. Arkadaşımız Fıılui Dalsar'ın tekl.ifi 
daha doğrudur. B en de bu ızdırabı gerçekten görüyorum. 

Kızım ilk oktıluıı dördüncü sırufındadır. Ben Türkçe hocasıyım, dcrs
lerine hakıyorrım, dördüncü sımfın Türkçe kital>Lru climo alınca ıztırap 
duyııyorum, orta üçürıcii sınıfın kitabından daha aj;rır hııluyomın. Birisi 
isim tamlaması, öteki sıfat tamlaması diyor, birisi "ek" tliyor, öteki 
"takı" diyor. Çocuk soruyor, "baba bımda şöyle diyor, şuııda böyle" 
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diyor. Ben de cevap vermekte müşkülat ~ekiyorum. En nihayet as
radrliıı Hoca'nın dediği gibi, karı ~en de haklı sın , sen de haklısın, diyo
rum. Küçük elimağları bu şekilde anarşi içinde bırakmak, takdir eder
siniz ki doğrıı clrğildir. Bıt biraz da bizden doğuyo r. Bir terim birliğine 
vanldıklan sonra eğer onun üzerinde sadakatla dttrabilirsek çok faydalı 
olacaktır . TNiın deği~ikliği umuldıığu kadar da değildir. Yeni terimleri 
bı'ğcıııniycnlcr iLiyarlianna bağlı olanlaı·dır, onlar homurdanıyorlar. 

Bunlar nıııthıka Frans ızca, İngilizce karşılığını istiyorlar. Halbuki te
rimlı· riınizi mümkün olduğıı kadar Tiirk diliııiu yap ısından almak lil
zııııılır . için kiğa ediyoruz, kip var, takı var, artık liilıika dcmiyoruz, 
ek var. Aına içerisinde birkaç yüz tane gayriıncnus teriın varmış. Ola
bilir. Bunda da Dil Klinunu Vckaletlı.- cl ve i ş birliği yapmak suretiyle 
pt>k ala ınü shl't bir uı.-liceye varabilir. ı t'tic<' itibariyle akademi, bu 
ırıcvzuda faydalı olamaz. Bilhaşsa kendi ilim sahasında miitehassıs olan 
bir kimsenin mutlaka mensup olduğu ilim terirol ri hususunda yetkili 
o lduğu iddia edilemez. Bir kimse bilgindir, herhangi bir konuda yedi
tıılfı sahibidir. Fakat tcı·im işi bambaşkadır. Binacnaleylı, komisyonların 

veya nkademinin bu sahada mutlaka faydalı olacağına kani değilim. 
Dil K uruımı içindeki mütchass ı s arkadaşların veya Vekalct.te teşkil 

edilerek bir komisyonun daha müsbct ve verimli bir neticeye ulaşabi
lecPğini zanıH'diyorum ve bunun daha doğru olacağı kanaatmdayıın. 

(Aikı~lar) 

BAŞKAN -Efendim, Tcrinı Komisyonu raporu üzerinde dört ar
kadaş s(iz almıştı. Dört arkadaş ta konu~lular, dinledi niz. Şimdi komis
) on sözcüsü ne söz verert'k raporu tasvibinize arzedeceğim. 

Komisyon bÖzciisü konuşmak istiyorlar mı efendim ? 

SAiT SAni DANİŞMENDGAZİOGLU (Komisyon Sözcüsü) - Efendim, 
biraz ölçülü konuşmak icabt>diyor, çünkü zamanımız dardır. 

Arkadaşlarıının sözlerine kısaca cevap vereceğim . 

Tl akikaten Ycgill hocam ı zın an l att ıkları gibi, öğretmenler ve öğren
ciler ıztırap içindedir, analar. babalar ızlırap içindedir. Bu ıztırap bü
tiin memleke t ölçiisündf' duyulmaktadır. Ordııya yeni iltibak eden ue
fcrlcrc harp araçlarını öğretmek i"t iyi' n subaydan çavuşuna kadar 
ıztırap içindedirler. Medeniyet a lonıinMki ilerleınell'ri takibetmek mev
kiinde olan in~arılar ızlırup iı;iııdcdir. Bu arada yu.rt savuıunası için 
~-urda birçok vasılalar geliyo r, bunlarııı Türkçe kar~ılıkları yok. Ben 
dr o kadar ızlırap içiııd c) im ki, bu i ~tc çalııımış bir arkadaşııuz Mfatiyle, 
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diğer arkada~lardan yüz misli daha ızt ı rap içindeyim. Çünkii karınca ka· 
deriıı cc bu i ş in içine bir parça nüfuz edebi ldi ğimi zannediyorum . 

Efendim , vaktiyle Türk diline alınarı keliınele r, bir zamanlar Fran 
s.ızca moda idi , o dilden alındı ; " hesap" kelimesi varken " aritmetik" , 
" lıendı~se" kelimesi dıırurkeıı "geometri" kelirrı es iııi snktular. Bıuılar 

gibi dilimize girmi ~ binlerce kelime vardır . Vaktini7. o l sayılı bunlar hak
kmcia size is tatistikler tic vercbilirdiın . (" Konuya ge l" ses leri) 

Efendim, bu ıncse l e g>Lyct nıiihimdir . Pazla konıışıııak istemiyo· 
rıım, arkadaş lar ynnılmuş larılır. Fakat hakikatcn mülıim bir ırı"sclc 

olduğu için üzerinde dumyonun . Biz buraya sadece beçim yapmak i~iıı 

gelmedik. Ben daha talcbc iken 945 l e Kuru.llaya katılnıı ş tıın. O vakit
ki ilmi ı; alı ş malaı· şimıli yapılamamaktad ır. Şimd i bu Kıımltayda s~ ı;irıı , 

hesap filan derken geçip giılee<'ğiz . Hiea ederim, bu ın esc l ey i biraz ko
nuşalım. ("Komisyonda konuşuldu" ses leri, gürültüler) 

Efendim, arkadaşlan mız dediler ki bugün bir aııar~ i , bir kan~ ıklık 

vardır, bunun önlcıımes inin çares i y uk mu ? Bunu arzı•diyoruın. Her 
derdiıı olduğıı gibi bunun da bir çares i vardır. O ça rP.yi bulabilmek iı,: in 

her ınese l ede olduğu gibi i ş iıı iç y üzünü bilm ek l azıındır. Öyle kum "Ü· 
rültülerlc, ~urada burada i ş itil e n ~iizle rle bu dfıva lıall cdil e mez . (Gü
rüllüler) 

Arkadaşlar , b enim konuşmaını fazla bııluyo rsunuz, fakat bu ınc· 
seleye bir çare bıılmak ınccburiyetindcyiz , Türk ulusuının aydınl arı 

olarak buna bir çare bulmak mccbuı· iye tindcyiz. Bullluı için hM hir 
tek çare biliyorum : milli ~ uur ııyaıııklığ ı . Maal('sef bugün Türk aydınl arı 

çok has tadır. Onlarda dil öğretimi ve şuuru yoktur. Bu i şi n ı;an~si, mi l
letin aydın l arı uyanmalı ve bu i ş i hallelmek için ha~ba~a vcrnı!'lidir. 

Bunu devletin r esmi kurulları ını , Kıınımuınuz mu, ak ademi mi yapa· 
cak, kim yapacak sa bu i ş bir an evvel hallcdilnwlidir. Yoksa millet ola
rak bu dünya üzerinde var kalınağa imkan yoktur. Bugün onluda kııl
laııılan ii l eı·J er in isimlerini bilmiyo ruz , bir radar ciha zı g!'liyo r, huıııı 

icad eden lııgiliz i;.c İn gi l izcesini, 'Alman ise Almancaııını kuy ı ıyo ı·. 
Yani hangi millet yaptı ise bir isim koyuyo r. İstanbul'da si~ li havalarda 
Kadıköyü'nden köprüye g.-:ç ilt'mcz. Halbuki vapurla rda radar H·ı;hizatı 

vardır, kaplan maa lesef bilmiyo r. Çünkü o alet in Türkçı· ism i yoktur . 

Sonra, Amerika'dan yardım olarak birçok harp vasıtaı. ı , iılt• tl c r geli
yor. Bunların da i ~ mi yok. Kim yapacak buııları, arkadaşlar? Buııuıı 

içi u ~öyh• bir tekiifte bıdıuımak istiyom ırı: Kurultay ıııız ya Eğitim Da-
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kanlığına veya Büyük Millrt Meclisi' ne dilek mahiyetinde bir yazı gön
dersin , hangi kurul bunları yapacaksa bu kumlu teşkil etsin-ve dcrhal 
faaliyete geç si rı. -

BAŞKAN - Eftmdim, bir anlaşmazlık var. Bir komisyon sözcüsü 
o komi,yo ııa seçilmi ş olan üyelerin rıoktai nazariarını getirir ve burada 
heyeti ııımııııi ycye arzNlcr. Kendi ş ahı<i dü ş üıı cc l cri bir komisyon söz
CÜtiÜııün ağz ııı daıı ~ıkanuız (Aikı ş lar). Serbest saatlarda Kurumun 
her Liirlii i ~ leri için müsait zaman aynlacaktır . O vakit bu arkadaşımız da 
arzu e ttiklt· rini söyliyehilirlcr. Yoksa şahsi görüş lerini imzaları altında 

bulııııan hir raporıuı müzakcresi münasebetiyle söyliyenıezler, bu · ko
misy onun tliğn iiyclcrinin ~a lı s iyPtinc ilir ı·ecavüz olur (Alkışlar) . 

SAiT SAoi 0 ,,.-<iş~H; NDGAZİOGLu-Bir çare yok ımı dediler de ona 
cevap vermak ıııerburi yNiııtle kaldım. 

İLHAMi CiYAot;Lu - Efendim, arkada~ımız, pek alakadar olduğu 
bir koıııı ın cvzuubalıi s oldıığı.ı zaınaıı hcyecana kapıldı. Eğer müsaade 
cdt~ rscııiz , ~ imdi komi"yon üye leriyle temas etı.im, komisyon adına bir
ka~· kelinır ilc maruzalla btılunacağım. (" Sözcü istifa mı etti?" sesleri) 

BAŞKAN - Koınisynıı üyeleriyle istişarc ettik, komisyon adıua bir
kaç ke linııı ~öy li yeı:~ğim , diy(ı rlar. Bu kadar arkadaş konuştuktan, söz
eüye de söz ve rt!iktcıı sorıra ve daha konuşmak için dört arkadaş söz 
almış iken (•ger aydınlanınamış bir nokta varsa, bir ihtiyaç karşı sında 

isek s ize de ,;öz vMI'biliriz . ("Aydınlandık, ihtiyaç yok" ses leri). ("Reye 
rcye" ses leri) 

Efendim , kouıi~yon raporunu tasvibiııize arzediyonım: Kabul eden· 
ler .. . Etmiye ııl cr ... Kabul Pd ilıni ~ tir . 

Efendi ın. ~i mdi Gı·amcr .Komisyonıı raporunu okuruyorum: 
(Gramf'r Komisyoım raporu, komisyon sözcüsü tarafından okundu) 

GRAMER KoMi SYON u RAPORU 

VII. Türk Dil Kurultayı Başkarılığına 

Kurultayın ,eçtiği Cı·aııı<'r Komisyonu 20 Temmuz 1954 sa lı gunu 
saat 17.30 da ve çarşamba günü ı-aat 1 O ve 15 de Kenan Akyüz, Fev
ziyc fe tcoğlu, ller.ai Cin , Calıit Bcğcnç, Sadetttiıı Buluç, Doğan Kor
gan, Talat Tekin , Aydın Nisaı·i'nin katılmalariyle topl anm ış, Başkan

lığa ve komi•yon ><özc iilüğüne Recai Cin'i, Raport.örliiğc Aydın isari 'yi 
seçtik ten sonra çalışmalarına IJaş lamıştı. 

Ilk olara k, iiyel<'rin istPği üzı·rin e, Gramer Kolu Başanı Dr. ccihe 
Kılıcoğlu. Kolun ça lış ına proğ ramını ve raporunu okumuş, ileri biirülen 
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çeşitli düşüncele r üzerinde a~ıklamalarda btılunruak ; urcti y le geni ş bilgi 
vermi ş tir. Daha , onra komisyonumtız , LtıiLtlınas ı gereken en doğru 
ve ve rimli çalı şma yolumı tartı ~arak, ön ce bugünün ~ramcrini mi, yok' a 
Türkçenin tarilıi Öz(·Uiklerini de ta.~ ı yaıı a na graıne riııi mi , hazırlamak 
gerektiğini in celemi ş tir. Soınuıda, Gramer kohuıun bir buçuk yıldan 
beri tuLLuğu rnoııog rafilerl c ana grameri lıazırlam ıı me todttılll oybirli ği 

ilc uyguıı bLtlmu~ tur. 

Komioyonumuz, Gramer Koluntuı ayni mctmlla çalı ş nı alıırıııa 

devam <: tın cs ini ; ve a~ağıdaki düşünce ve dileklı·ri de göz önünde bııltın 

ı.ltırmas ını temeııni e1l er: 
l) Okııliara gramer y azacakla ra malzeme ha:r.ırlıyabilmck için y ir

minci yüzyılın yc ıkili kalemlerinden taraımtla r yaptırılmas ı ; 

2) Moııog rafı ç alı ~malarında, memleketimizin uzınaııl.mııdan ba~ ka 

yabancı uzmanlardan da faydalaııılnı as ı ; 

3) Bir tek uzmaııla çaLşan Gramer Koluna bir uzmanlık kadrosu
nun daha Vl'rilıncs i ; 

Komisyonwnuz, Gramer Kolunuıı çalı ş malarını takdirle karşıla

dığıııı bı:lirtir c Kurultayı saygı ilc selamlar. 

Başka rı Haporttir Üye Üye 
Recai Cin Ay(luı Nisari 1-..cııaıı Akyüz Fevı.iyc M e tt' ıığlu 

Üye Üye Üye Ü)e 
Sadellin Buluç Cahit Beğenç Tala t Tckiıı Doğaıı Korgarı 

BA ŞKAN - Grame r Komisyonu raporunu diulı>diııiz . Bu r a por Ü:t(o

riııd e konuşmak İ s tiyen arkadaşlar lutfen isimlerini yazdırsıııl ar , kcııdi

lcrinc şıra ilc söz vereceğim. 
Aooi T EVFiK YEG Ü L - Sizi ikinci rlefa rahats ız 

64, meslek bayatıının 41 inci Re nesinde bu derdiınİ 
duydum. 

edeceğim. Ya~ım 

açtı ğım için cscf 

Mcktcplcrimizde dilbilgisi bugün ba~ıboş gcçm ı-ktedir . Bundan 
ıı c talcbe bir şey aıılamaktadır, ıı c de hoca öğrt'lti ğinden emin bııluıı 

maktadır. Bugüıı Li se le rde öy le k ötü yazı yazanla r vardır ki, bu k!i tü 
durumu düzcltmck için çocuklara in ş a, lahrir ye rine kompozi syo n dersi 
verilmektedir. Bununla çocukların iy i yazmas ı için uğra~ılı yo r . Faka t 
maalesef biz, memleketin as ıl sahibi olanla r bazı ekalliye tlcri n söyl emiş 

oldıı l,'ll şekilde cümle kuraUarı yapıyo rıı z : " Gf'l buraya ." dedikleri b..Wi 
" Ben gördüm Alımedi dün babas ı ilc giderken köprü üzerinde" ~eklinde 
ciimlt•lr r ) apıyorla r. "Akuzatif, da t il'. .. " gibi şeyler ~öyl c ıııli , geç ti . 
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"Doğru tanıla ·ın ", " isiın tamlaml, ', "sıfat tamlamı" dedik. Mütcmadi· 
yen Lerim dej\i ştiriyorıız . Bu doğru değil. Gramer ınekteplerimizdc if
His etmiştir. Bu itibarlu gençlerimiz gücenmesinler, iki s atın bir araya 
gctiremiyorlar. "Nihayet gelmi~ik, gitmi~ik" şeklinde konuşuyorlar. Bu
nun da önüne gc\·ilmcsi, benim düşüneerne göre en mülıiın bir vazife
diı· ve bıırııın bir an evvel halledilmesi lazımdır. Zanuederim bu kadar 
sc ıı clik emcğinıc kar~ ı bunları i stc nıek benim için bir vazifedir, hoşça ka
lın. (Aikı şlar) 

AHMET AKAT - Efendim, sözlerime önce şekli bir noktadan baş
lıyııcağını . .Bizim Dil Kurumunun amaçlarına aykırı olarak "Gramer" 
sözü kullanılıııaktadır. Halbuki bu , " Dillıilgi s i " diye kabul edilmişti. 

Gerek Genel Yazınanın raporunda, go:- rek gündemde gramer diye tuttur
mu ş gidiyoruz. Halbuki kituplarıınızdu dilbilgisi diyoruz ve çocuklara 
biiyle öğrt'l iynrııı.. Binaenalcyh hundan sonra dilbilgisi denilmesini 
i~tiyorurn. 

A~ıl tlcrdim bir başka noktadır. Bu, dilbilgi si tf'kniğine Laallılk et
mekte vc 1\!illi Eğitim Bakaıılı ğı'na sunulmasını ieabettirmektedir. Bu 
da imla balı siılir . 

.Bıı arzedt•co:-gim şo:- kil iınHı anarşisini tamaıniyle karşılamasa bile 
nı ii him bir bo~lugu dolduracaktır. Bu ıla uzatnıa i şa retdir. Bugün uzatma 
i ~arl'li hem uzatrrıada, hem de in ceitmeele kullanılmaktadır. Halbuki bu 
i ~arcl her ikisin e de kafi gelmiyor. Bu güçlüğii yenmek için basın bazen 
siiın ınetedarik bazı çareler buluyor, amma tatmin edici olmuyor. Me
soda ıızatma i şare ti " katil" btt ŞP kild•' yazınca "katil" olarak okııııuyor. 
u1.atma i şart' ti konınazsa " katil " şeklinde oknınrr. Bıma çare olarak 
çift a koyııyo l'iar . Çocuk da bunu "Ka-atil" diye okııyor.lki a'ya mahsus 
uzatılacak miktarı bi!Pmiyo r. "Kanaat" kelimesini " kana-at" şeklinde 
okLtyor. Bunu hallet mek i,·iıı benim bir teklifim var, bunu oi.-ulda söy
lrı·im , arkadaşlarıma söylerim, ıloğru diye kabtıl ederler. Bu buluşuınu 
Yüksek Kurultaya da arzetm<'ği doğru buldum. 

Uzatma i ~a rl'ti olarak bir cbj (-) işareti ktıllanılır. Uzatına işareti 

olarak kullandıgınıız aksan ~irkon fl eks yalnız kı sa inceltınede kulla
ıııl > ııı. Hem tızatına, he m incclımı' olduğtı zaman ikisi birden kı.ülanıl
mak sure tiyle granı eriın izılck.i bir boşluk doldumlmnş olur. ("Burada 
olmaz" sesleri) (" Öyle şey olmaz" sesleri) Olınıız diyenler, itiraz 
cdcııler eski iLiyarliarına bağlı olan arkadaşlardır. l stedil,;riniz örneği 
verin bı'n , ize bıınıı tatbik cdt•yiın. ( "Buras ı yeri de j:,ri J' ' sesleri) 
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Efendim, bu teknik teferruatın burada arzedilıne~i ni arkadaşlar 

tavsiye etmişl erdi, Terim Komisyonunda da bunu söyledim. Bu, dil
bilgisini alakadar eden bir şeydir, dediler. Mamafih bu teknik bir mev
zudur, aynca arzederim cfcnJ.im. 

FEvZİYE METEOGLU - Muhterem arkadaşlarım , maruzalım senc
lerin toplamış olduğu bir derdin ifadesi olacaktır. H epiniz takdir buy u
rursunuz ki dilbilgisi konusıı bu memlckette uzun zamandan beri her
cüınerç içindedir. Bir öğretmen olmam sıfatiyl e tabialiy le ben de bundan 
mütcessirim . Fakat korııuıun esasııu teşkil eden mevzıı bu günkü dil
bilgisinin cvsafı değildir, Gramer Kol n başkanı da kanaatını aynı şekilde 
ifade etti, alınan neticelerden cemiyet diğer kollarda olduğu gibi fayda
lan amad ı. Hepimiz biliyoruz ki gerek siizliik, gerekse dil arama-tarama 
kollarında büyük bir hızla çalışmı şlar ve başarı göste rnıeğe yaklaşınış

l ard ır. Ama dilbilgisi mevzuu bunlarla müsavi bir şekilde yürlimeıni şt ir . 

Ama bıı, kolun kabahalından değil, mcvzııun şiimullü oluş u ve önemi 
yüziindendir . Çünkü aranan ve taranan sözler ve terimleri esaslı bir dil 
kuralına bağlamak için uzun seneler çalı ş nıağa ihtiyaç vardır. Bi
nacnaleyh bugünkü dil terimleri eski dilin değ i ştirilmes indı·n ibarettir, 
kurallar deği şmemiş tir . Dil Kurumruıun gramer faali ye ti mevcut imkun
Tarla bir taraftan Türkçenin ana gramerinin hazırlığına esas olmak iizıırc 
bugiioün yazari arına malzeme hazırlamakla miikelleftir. Fakat buglinkü 
kadro ve bütçesiyle bunu yakın bir zamanda başa rmas ın a imkfııı yoktur. 
Binaenaleyh, Yüksek Kurultayuıızdan asıl temcnnim bu kola mümkün 
olduğu kadar imkanlar sağlamak ve diğer kollarla ınu vazi olarak yürü
mesini temin etmektir. Saygılarıml a. (Aikı ş l ar) 

ALi İHSAN BEYHAN - Efendim , arzedeceğim noktaların bazı kı

sımlarını bendeıı evvel koııuşau arkadaşlar söylediler. Bendeniz de f"( ra
mcr yerine dilbilgisi k elimesinin K11rultay tarafından kullanılmasını 

ri ca cdecektim . 
Bir başka ıuaruzatım da Sözlük çalı şmalarındaki hızı dilbilgiHi r;a

lı şmalarında da görmek arzus ııdur. 

Bizim halen elimizde Tahsin Banguoğlu'n uıı kitabı bir esas olarak 
bulunmaktadır. Bu kol faaliyetinüı eserlerini bize gösterirlerse şahsen 
bende niz çok memnun kalaca !;:ım . 

Bir üçün cü nokta da, devcik elimle mesı:- les iılir. Kıımlray iiyclcri
ııiıı bu devrik cümle meselesiıLi bir hal yo lunu srikınas ı nı arzu et
mekteyim. Zira cümle kurallarının bozulmama~ ı için "dıwrik cümle" 
aleyhinde bir karar alımr, devrik c iiınle kull arı ılınamas ı rı c ti cchin c varı-
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lırsa dilimizin kurallarından birisine riaye t olunacağı kanaatındayım. 
Maruzatım bu kadardır. 

İnıtAHi~ı OLGUN -Sayın Ü)'Cier, Gramer Komisyonunun raporunu 
dinlcdik. Kanaatıma gö re bu rapor, yapılan i ş l eri n veya yapılacak işlere 
kar~ ı bir dircktif mahiyc tiııi taşımaktan uzaktır. Bu bakımdan ben bıı 
raporu ~ahseıı <;ok kı sır gördüm. Ne i ş yap ılmı şt ır ? bunun bir bilançosu 
veri lmemişt ir . Gramer ilmi <; alı~nıahu· arasında önemli bir yer i şgal edi· 
yur. Bunda nası l bir metod tutıılnıuştur, ıı c yapılmak istenmiş tir, amaca 
göre ı w kad a r ını·sa fc kaydedilmiştir? bunların hiç birisi bu raporda 
ıııcw ut o lııı adığı gibi , buııdaıı böyle de yapılması gerekli olan i ş l e r hak
kında hiçbir fikir mevc ıı t ıl<•ğildiı· . Bunun yam başında da yap ıl a n i ~ l e r 

iı; iıı ııuıı a ııııı kafi ge lnıed i ği a~ıklaıııyor ve uzman isteni yor. Şimdi bir 
i ~ vardır, huıııııı ş u kadar kı ~ ıııı yapılmı ştır, bu kad ar kısmının da yapı· 
lahilm esi io; iıı bazı vas ıı alara ihtiyaç vardır, demeleri lfı zımdı. O vakit 
bu vasıtalar i~tcnir, haklarıdır. 

Soıll'a dilimizin bir fon etik mc~c l esi vardır. Kitaplarımızda bi r ta
kım arai p şey l er gö riiyo ruz. Ben bir öj::,'Tctmeıı olmaklığım it ibariy le, 
bu i~lrriıı hiç dcğil :;e bir savuııuc ıı s ıı o lmaldığım itibariyle bunlar hak
kıııda hi ı· nıalü nı at ını olm ası icabeder ki , bunlar hakkında hiçbir bilgim 
yokı ur. B en bunları çok acaip kar~ılıyorum. lngiliz kitaplarında var· 
dır. Fakat bizim kitaplannıızda fonetikl er nasıl teAbit edilmiştir, nasıl 

yapılıııı ~tı r? mahrcci nedir'? fonetik esas kadros ıına ne gib i konular 
girrlıili r ? fon<'tik kadrolar var nu dır ? mincikadi m bir şey tutturmuş 
gidiyoruz. Foııeıik ınc~el(' si nc çok önem vermek l azımdır. Çünkü dilimiz 
~ok güzel ve clıcmnıiyc lli bir dildir. 

BAŞ KA -Bıı komisyon raporu hakkında söz almış olan arkadaşlar 
söz l eı·iııi bitirdilcı· . Şimd i komisyon sözcüsüne söz veriyonım. 

H ECAİ CiN (Koıni,yon Sözcüsü) -Efendim, k omisyonumuzun raponı 
hakkıııda dört beş arkadaş çeş itl i konulara dokunarak konuştular. Fa
kal bıı arkadaş l ardaıı dürılü doğnıdaıı doğnıya bizim raporummuzu 
il gi l <'ııd in•cck sözler ~ iiy l cınediler . Mcvcııt gramer bozukluğundım gra· 
ıncr dı• r,l e rinin bo• rbatlığınclan, ~u kelim e veya bıı i şa rctin , şu veya bu 
şekild e yazılın as ındaıı babcttilcr. Bunlar Dil Kurumumuzun gramer 
~·alı~mal arı dışındad ır. l cab cders<ı b en burada bunlara cevap vcrebil irim, 

fakat konu <l ı ~ ı olur. 

Ya lııız rıı , on konıı ~a ıı arkadaşımız lbrahim Bey haklı olarak esaslı 
bir noktaya tı·ııı<ı~ e ı ti lrr. D erliler ki bu komisyon raporu çok kısır bir 
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rapordur. Ne yapılmı~ tır, ne yapılacakt ır ve na~ ıl yapıl acaktır ? uzun 
uzun iznhat verilmedi , bizi tatmin etmedier, dediler. 

Haklıdırlar, yalnız raporumuz okunurkeıı görü lmüştür ki veciz 
olarak nasıl çalışılacağını gösteren kayıdlar vardır. Mesela, raporumuz
da diyoruz ki, Gramer kolunun çalı şmaları moııografi metodıı üzerinde 
yapılmış tır. Bu metodu uygun bulduk. Bu metod üzerine kol başkanı 

Kdıcoğlu bize izahat verdi ve bizi ikna etti, bu g rameri hazırlamak için 
en doğru bir metoddl!r. Bllna biz de i ş tirak ettik. Eğ r bu me tod hak
kında clalıa et raflı bilgi ar-ıu ediyorlarM salahiyetli arkadaş lardan rica 
ederim, bizi tenvir etsinler. 

Bir arkadaşımızııı gramer karışıklığı hakkındaki itirazı haklıdır . 

Buna y ine bizim raporun tesbit ett.iğ-i moııografı ile çalışma ıne todll ce
vap verecektir. Mesela deniliyor ki , imla kuralları karı ş ıktır . Mllğlaklığı 

gi~ermeğe çalışacak, ı s ialı edecek komi>yon zannediyorum ki gramer 
komisyonu değildir, gramer çaLşmalarııuıı bıımıııla ilgisi yoktur. An
cak bazı kelimelerin hangi bölüme dahil o lduklarını tesbit etmek, bom
ların cümleler içindeki foııks i yonlarıuı tayiu e tmek için wr.un ('alış

malara ihtiyaç olduğu kanaatincleyiz. Kelimeler üzeri nde bilimsel 
ınonografiler yapmak suretiyle bl! husl!su halletmek mümkündür. 

Gramederimizin öğren c ilerimizin ihtiya çlarına cevap vcnnedif;i Illi
susundaki i tiraza bir Türkçe öğretmeni olmak sıfatiyle iştirak etmiycce
ğim. Gramer derslerinde çocukların dillerini öğreru.nelcri hllSusu öğret
menin ustahğına, lccrübesirı e ve tuttuğ~ mcı· oda bağlıdır . Gramer ki
tabı ' hiçbir zaman çocuğa dilbilgi i öğretmez; njhaye t gramer-dilbilgisi 
ele diğer dersler j~, inde paralel olarak gider. Dilbilgisi bakımıudaıı gös
terildiği derecede telaşa lii.zl!ID yoktur. 

Terimierin bozuklllğuna gelince; bu da mahduttur, bunlar zamanla 
tcrim kolunca .ıslah edilecektir. Bu noktada arkadaşıma hak varıniyor 
değilim. Eğer ilmi hususlarda aydınlanmak i sti yo rsanız kol Başkanı Ba
yan Kılıcoğlu gereken izahatı verecektir. Sözlerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN -Sözcii. konuşınaları sırasında şöy le bir vaziyetc i şaret 

etti. Sözcil olduğll için Kurultayın tasvibine arzetmek mecburiyetinde
yim; dediler ki : hazırlamış olduğumuz gramer raporu eğe r sizi tatmin 
ctıniyor~a kol başkanından izalıat alırsınız. 

Şimdi so ruyorllm, tatmin edildiniz mi ? Tutmin cdilmerliııizEe ra
poru reye arzcdcccğinı. T a tmin edilmemiş iseniz kol ba~kanına sö:. vcrc-
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cegım . (" Ta ı min edildik, kafi '' ses leri) . O halde komisyon raporunu 
reyinize arzediyorıun: Kabul edenle r ... Etmiyenler ... Kabul edil
miş tir . Teşekkür ederim . 

Şimdi gündemde bir değiş iklik y apmak mecburiyetindeyim. Kuru.l
ı.a yca lcnsip edcrseni~ elimize verilen Kıırııltay gündeminde mesele 
ş u şekil•le ele almmı~ Lır. Gramer k olunun çalı şınalar ından sonra hesap 
ve lıütçc komi ;.yonunıın ra purunıtn okuuruas ı vardır . Halbuki yayın 
için sarfediiPıı bazı paral ar vardır ki Yayın Komisyonu raporunu da 
okııyarak olursak biil~·c ııin i ş l erini ko l aylaş tırmı ş olacağız . ("Muvafık" 

ses leri) O lıaldc ~imdi Yayın Koıuisyomuuuı raporunu okutuyorum: 

(Yay ın Kolıı Kmııisyoııu özciisii raporu okudu) 

YAYı N KoLu KoMis YONU RAPOR U 

VII . Türk Dil Kurulı ııy ı Ha~kanlıgıııa 

Türk Dili de rg i, iııiıı 28 inci sayı sında derginin karakteri hakkında 
yazılını ~ olan yazıdaki ıliiş ün cele rc komisyonumuz katılmış ve yerinde 
bıtlınu~ lıu. llurada ileri s iiriilıın düş lin eele rin tl.alıa titizlikle yerine ge
tirilmesi dilcği ınizdiı·. 

Türk dili dt' rg i, iııd•' ş ıı yönlere daha çok dikkat edilmesini dili
yonı z: 

l - Dil konusun da Leııki d edici yazılara devam edilmesi, 

2 - Dergiııin Türk dilini sevdimıe yöniiud cn daha çok yayılma
" na ç alı ş ılmas ı , 

3 - Dcrgiye gelen yaz ılar Türk dilinin özleşmesini i s tiyc ıı.ler tara
fınuan yazılmış olduğundau (Sade Tiirkçe Kılavuztuıdıı ) karşılığı bnlu
nan Tii rk~c oözle rl e yazılın as ının yazarlardan tekrar rica edilmesi, 

4 - 1Ji m yazıl arında bilim geleneklerine göre daha titiz davraıul-

5 - Tiirk clilini bütün güzellikleriyle belirten sanat bakunından 
değerli cserler~ı her yıl devamlı olarak ödül ve rilmesi. Verilecek ödül 
mikt arının ay rıca büLÇI')'C alınmas ı. 

Derg inin baskı ve l l' rtibi iy id ir, ağır başlıdır. Kurum, Tiirk Dili 
dergisini 3 yıl aksalınadan çıkarmı~ lı r. Bu güzel dergiy i ba~arı ile bu
kaıl ar zaınaıı çıkaranlara Lcşekkiirfı yerinde buluyoruz. 
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Yıllık tl zerine: 

Kurum, Türk Dili dergisinden başka yılda bir kcı·e Yıllık-Bclletcni 
çıkarmaktadır. Bu Belletenc konulacak yazıların derginin yayııı laııma

sından önce yazı i tcğiııde bulunulduğunu belli bir zaman önce ilı1n edil
mesi yeri nde olur. 

Belietende folklor konusuna daha geııi ~ yer verilerek ayrı bir bö
lüm haline konulması. 

Türk Dili için her yönden büyük değer taş ıyan Bcllcteııiıı bilhassa 
son sayı ları çok iyi olduğu, bu yolda devarn edi lmesi. 

Öbür Yayınlar: 

Kurumun ç ıkardığı öbür yayınlar her bakımdan değerlidir. Bu 
çalışmal ara devam cdilınesini isterken ş u esc rlerin büyiik değe r taşımas ı 

bakımından öııce hasılınasını komisyonumuz uygun bulmaktadır . Yal
ıuz metin halinde hasılınas ı istenen e.erlcr ş unlardır: 

1 Dede Korkut (Tıpkıbasımıylc beraber). 
2 Gııripname, 

3 Mantıku't-Tayr çevirmesi. (Gülşelıri) 

4 esimi Divanı. 
Bu lcitaplıınn metin ve fotokopilerinin beraberce yayııılaııması. 
Son olarak komisyonumuz Yayın Kolunun çalışmalarını Kununun 

imkanlarını gözönünde bulundurarak yerinde bulmuş, ve sevgi ile kar
şılamış tır. Yönetim Kt~ruhma teşekkür edilmesini Yüce Kurultaya 
arz ve teklif ederiz. 

Başkan 

Feridtuı afiz Uzluk 

tlye 
Oktay Akbal 

Üye 
Vehbi Cem Aşkun 

tlye 
Calıit Öztelli 

Üye 
lbralıim Olgun 

Üye 
aim Buluç 

Üye 
Salalı Birsel 

22 /7/1953 

Üye 
Aydın Nisari 

Üye 
Hikmet Dizdaroğlu 

Üye 
Salim Rıza Kırkpınar 

Üye 
Tahir Alangu 

ABDÜLKADiR KARAHAN -Aziz arkadaşlar; beni Yayın Komisyo
nuna soçınck lutufkarlığıııda bulunmuştunuz ; fakat Tüzük Komisyo
nuna da eçmek lu tüfkarlı ğuıda da hulunduğuıınz ve Tiizük Komisyo-
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nuncia süzcüliik vazifesi de bana veri l diği için bendeniz Yayın Komis
yomına i ş tirak cdemed im. Biııaenaleylı orada hulunamadığım için söy
liycıncdiğim sözleri ınüsaadcnizle beş dakika içerisinde ... ("Üç dakika" 
sesleri) Evet, üç dakika içerisinde lııı.lasa edeyim. 

Umumiyet le Yayın Kulunun çalışmaları fena değildir, fakat bası

lan eserler tatmin edici olınıyacaktır. Bendeniz de Dedekorkut' un tıpkı 
basırrııııın faidcli olacağına inanıyorum, fakat Giilşelıri'yi basınakla iste
ııil eıı neticenin elde edilmesinin ve kafi faidcnin elde edilmesinin müm
kün nlaca~ına bu türlü eski yayınları düşünerek kani bu.lunmııyorum. 

Gerçi bu K urıını bir bakıına ilmi bir Ku.rum oldu.ğu için, bu kitapları 
basma ;ı 1 ~ w 14 ün di yüzy ıll a rdaki Anadolu Tiirkçesinin ve yazı dilimi
ziıı grli~ırıcsini gö;;tcrmek bakımından büyük yardımlar ifa etmiştir ve 
ı'dı·ec ktir. Amma l.wııiın kaıı~atime göre lıugüııkii Tüı·kçcnin gayesine 
dahil olnıaH ı vı· i s ll'ııileıı Tiirkçeyi vücuda getirmek için çok daha 
fazla faa liyet göotcrınek mceburiyctiııdeyiz. l yi ve gü zel yazma husu
sundaki bu kumlu mesut edecek çalışmaları bazı noktalardan tatmüı 
edici olmaktan ıızaktır. Bu itibarla Türk Dili dergisinin dalıa dikkatle, 
dalıa giizı•l ve Tlirk Dil Kurıımımun gayesini daha ileri götüren bir dergi 
olmasını Lemenni ediyorum. 

B.apordaki bir noktayı ~·ok büyük bir memnuniyetle karşılıyorum, 
o da şudur: Türk Edebiyatı nı, Türk dilini ve Türk sanalını yükse ltmek 
için bu öııcrge ilc bir ödii l-tabsisat konmasıuı istiyorum. Hakiki bir aka
demimiz olmamasına , hüyiik eserler yaratılmas ı yolu.uda hiçbir teşeb

hüste bulunulmaıııasına rağmen Türk Dil Kurumwnm bütçesinden 
epey para ayırıp Türk sanatını ve dilini teşvik etmesini gönülden ve iç
ten tcınenni ederim. 

FEııiDUN NAFiZ UZLUK - Dünkü toplantıda hendeniz bilhassa 
bu 13 üııcii asra ait ve bugüne kadar yayınlannıamış, fakat nüshaları, 
eğer mübalağa etmiyorsam, binlere varan ve dünyanın en iyi kütüp
hanlerindc olan ve en iyi nüshaları bizim meınlekette hıı.lıınan Aşık 
.Paşa' nııı Oğuz Tiirk~esi ilc yazılmış Garipname'nin neşrini i tiyorum. 
Bakınız A~ık Paşa uc diyor: 

Tii.rk diline kim eler bakmaz idi 
Tiirklcre her giz gönül akınaz idi 
Türk dalıi bilmez idi bu dilleri 
ince idi ol ıılu menzi!Jeri 

Müsaadenizle Paşa'ya ş u maruzatta hulunaeağıoı: 
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Türk Diline bu Kurum bakmaktadır 
Türklere daim gö nül akmaktadır 
Türk dahi bilmektedir bu dilleri 
İnce ols ıuı ol ulu ınenzilleri . .. 

(Alkış lar) 

FAnREDDİN KınzıoGLU- Arkadaş l ar Kurumun nc~ rctti jl;i di ğer 

eserler aras ına diJjmizin en eski kaynaklarından olan ve y in e Oğuz 

Türkçesiy le yazılmış olan Erzurumlu Kadı Darir' in Fütuh ü'~-Şam 

ve Siyeri Ncbi ı •serl e rinin de terciline neşr i yatı a raşma alı nmas ını tcklif 
ediyorum. Bunun muhtelif nü, haları İstanbul kütüplıancleriııdc var
dır. H epsi lıarekelidir, güzel okunur. Anadolu'da yaşıyan ılilleri n en 
eski ürneklcrini vermektedir. (Alkı~lar) 

FAHRİ DALSA n - Efendim ; bendeniz biraz evvel ll• riuı mcvzuuııtln 

bir hoca gibi ş ikaye tt e bulundum . Bundan sonra da bir iktisatçı olarak 
konuşmak arzusundayıın. 

Türk Dil Kurumunun bir ilim müessescsi olmasında bc ııılc niz siz
lerle hemfikir bulunuyorum. Fakat bir ikti satçı olarak şuna inanıyorum 
ki , Dil Kurumu biT getir kaynağı da bulabilir. Kuruırı bir ticar<·t mücs
sesc;,i değildir amma gayesine ulaşması için bu yoldan da ist ifade edile
bilir. Bugün bir mccmua çıkarılmaktadır. Deniliyor kj Lu mecm ua Ku
rumun gayesine de uymaktadır. Onun için bu noktadan fı· dakarlık edil
mekte ve ayda iki bin lira verilmektc oldu ğu ifade cililmjştir. Bendeniz 
asıl gayeye btt yolılan vasıl olunacağına kani değilim. Çünkü bu dergiyi 
okuyan insanlar di l davasına iııarımış malıdut insaiıl ardır . Maksadımız 

ise i sted i ğimiz gaycye halka kadar inmek s ıı.rctiy lc varmaktır. Me"da 
Kur'anı Şerif ' i anlamasak ta oktıruz veya dinleriz. Halbuki ·Süleyman 
Çelebi Mevlid'i yazmakla, onn halkın dilinde kaleme al nıakla ay rı bir 
gaye elde etm iş tir. O halde biz de bu yoldan gidetiru. Gayet güzel yazıl

mış parçalar vardır ki küçük mecmnalar hatinde yayınlanabilir . Okul 
lara gönderilebilir ve lıalk ta istifade edebilir ve hatta satılmak suretiy le 
Kuruma bir menfaat dahi terojn edilebilir. Benden iz şahi t oldum ki , 
Kurum Sözlüğünii basmak için matbaa buluııaınamışt tr . Bir formasına 
375 lira verilmektedir. Bir sözilik içiu 100 bin liraya yakın para veri le
cektir. Onlara dedim ki , iki tane entertip ve birkaç kasa temirı edi lsin, 
rahat rahat buıılarırı hasılınası teıruu cdil w. Du suretle daha ekonomik 
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bir i~ yapılını ~ olur. Hatta biraz sonra Bütçe Komisyonu raporu müna
scbetivJ,. arzedcce~im, bir mütedavil sermaye tedariki suretiyle geni~ 
ıı eşriyat yapsanız, gayerıize varsan ız dedim . Ncşriyat lmsusurıda böyle 
bir yo la gitmeği bir iktisatç ı arkadaşııı ı z olarak tcklif elmekteyirn. 

ZEKİ OıtAL - Kununun yayın l arı Kunım için faydaLdu·. Kurum 
hıı yolda iftihara değer i ş le r yapm ı ş tır , verdiği eserler yüz ağartıcıdır. 

Bunların içinde bilhassa eski metinleri basmak yolundaki gayreti, dilimi
ze ulan hizmet i de ayrıea övi.inmeğe değer. Bugün Komisyonun getirdiği 
t f'kliflcr arasınıla bir iki eserin yenjdcn hasolmak suretiyle dilimize ve 
k.ütüphanemizc kazandırılma" çok ye rindedir. Mesela Garipname'nin 
ye niden lıa, ılıp ele alıııına" hakikatcn lazımdır. Fakat bu arada Garip
ıı ame kadar ıniihirıı vi' ondan daha sade Türkçe Müzekki-n- üfus 
vard ır. Bıı, lıalk ve ta"avvuf Türkçesinin l.'n güzel edebiyat nümunele
rirıdl'ndi r. Bıuııı okuyan arkada~ ların da bu eserin yayıolanması lüzu
rıHıını tasdik ve teyidcdccııklcriııi zaııncdiyoruın . . Bunun da sağlanm a

~ ını tC'ıncnrıi cdPrim. 

ııuLLAII ATAÇ - Ben Kol Başkanı olduğtun için bazı suallere mu
lıatap olacağım düş ün cesiyle söz i~temi ştiın . Bir şey sorulmadı. Yalıuz 
~llllll söy liyeyi uı ki Komisyonun bize basılmasını öğütlediği dört kitap
ı arı ba~ka bıırada bir kaç kitap söylenildi . Btmların hepsinin hasılınas ı 

zordur uzun zaman ister. Daha yüzlerce kitap vardır. Knrultayuı Yayın 
Komisyo nu bizdım gelecek Kurultaya kadar bunların basılmasını istedi. 
Bıınların aıiedi 15-20 ye çıkarsa ruçbiri yapılamaz. Bunlar zor olan 
şPylerdir. Ba~kaca sonılınu ş bir ~ey olmadığı için sözümü burada kcsi· 

yorıını. 

BAŞKAN -Yayııı Kolu Komisyonu raporunu dinlediniz. Konuşan 
arkadaşlara Koıni,yon sözcüsü ve K ol Başkanı hizumlu izahatı vere
cekler . 

CA ııiT ÖZTELLİ (Yayın Komisyon u Başkanı) - Efendim, sıra i·lc 
revap ve reyim: 

Karahan, basılan escrlerin ta tmin edici olmadığını söyledi. UJ"W· 
lah Ataç ta bu noktaya temasla kısmen cevap verılliştir. Hakikaten bil" 
çok eser birden de alıııırsa basılaınaz . llıni eserlerin basımı çok palıalıya 
mal olmaktadır. Kuruma fazla yük yükleıniyelim diye basılacak eserler 
arasında bnnların ba~a alınmasını ve pek lüzuınlu olmıyanların son
raya bırakılma. ını düşünmüştük. ÖLckj eserler de Labiatiyle bilalıara ba
sı lacaktır. Biz böyle düşünınüştük, tabii ayrıca tenkjdler yapılnbiUr. 
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Türk Dili dergisini tenk'd ettiler. Türk D:li dergisi bıı konuda çıkan 
eserlerin en iyisidir. ·Kendilerinin bcğenmediği konular olabilir. Hangi 
hususları tenkid ettiklerini ~öylese lerdi ben d" cevap vcrirdim. Zaten 
biz de daha iyiye götürrn eği istiyoruz. 

Abdülkadir Karahan ' ın ödül mevzuunda bize katılmasını memnu
niye tle karşıladım. 

Feridun afiz'in sözlerine katacak bir şey yoktur. Fahrettin Kır· 
z ı oğlu arkadaşımız iki eserin daha ivedilikle IJa~ılına~ını istediler. Baş

kan bunu reye arzedecektir. 
Diğer bir arkadaşım da matbaa açılına•ını ~öyledi l er ki bu husus 

Koınisyonumıızıı ilgilendirmez. Yalnız bir arkadaşımız "Halka inclim' " 
falan dediler. Bence evvela köyü içinden kalkındırmak lazımdır. Bir 
köyde okuma heveRi yerlcşmed i mi o köye Kerem ile Aslı'yı götürseniz 
de okumazlar. Biz daha evvel münevvl'rleri gc li ştirelim , ınünevverle r 

arasında Türk diline sevgi yaratalım . 

Zeki Oral düşüncelerimize iştirak etmiştiı·, kendisine teşekkür ede
rim. Teklif ettikleri eserin, Müzekkinnüfus' un hasılınas ı hususu da 
Başkan tarafından reyinize arzcdilecektir. Vereceğim cevaplar bunlar
dan ibarettir . 

BAŞKAN - Efendim, Komisyon raporu münasebetiyle kürsüye gelen 
hatip arkadaşlar iki nokta üzerinde durdular. 

Birincisi: Komisyon raporu üzerinde konuşulurken herkes kendisine 
ait dileği de öne sürüyor . Dilekler kı smı ayrıca bir konuşma konusu 
olmadığı için ve böyle bir şey gündeme de alınmad ı ğından ben arkadaş

ları sükfınetle dinledim . Bunların hepsi zabıt katiplerimiz tarafından 
zaptediliyor. Bu Kurultay bittikten sonra bunlar topluca verilecek ve 
gelecek yıllarda çalışacak Yönetim Kurulu üyelerine bir direktif mahi
yetini haiz olacaktır. Bu sebep le şu kitabın veya bu kitabın hasılınas ı 

veya basılınamas ı tarzında reyc koymamız ileride çalışacak arkadaşları 
müşkül mevkie koyabilir. Binacnaleylı bunu kendilerine bırakmanın 
daha doğru olacağı kanaatindeyim. ("Doğru " sesleri) O halde bu iş bit
miş tir. 

Yayın Komisyonunun raporunu royinize arzediyorum: Kabul eden· 
ler . . . E tıniyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ş imdi elimizde iki rapor kaldı: Birisi Kuruma istikamet verecek 
olan tüzükte bazı ufak tefek tadilat yapılınası hakkındaki rapor, digeri 
de Hesap ve Bütçe Komisyonu raporudur. Hangisini önce müzakere 
edelim? (" Tiizük Komisyonu raporunu" ses leri) Tüzük Komisyonu ra-
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porunun önce müzakeresini kabul edenler. . . E tıniyenler. . . Kabul 
edilmiştir. Raporu okuyunuz. 

YuNUS KAZlM KöNi -Arkadaşlar, geçen celsede vermiş olduğumuz 
karar gereğince bir Tüzük Komisyonu teşkil edildi, Komisyon, bendeniz 
de dahil olduğum halde çaLştı ve huzurunuza Tüzük tadilatına ait bir 
rapor getirildi. Ancak bendeniz durumu hukukçu arkadaşlarla da ko
nuştum sizlerce de bilinmektedir ki , bizim şu heyetimiz şıı haliyle 
tüzük tadilatını görüşemez. ("Niçin" sesleri) Yürürlükte bulunan 
tüzüğe göre tüziiğüıı tadili için Kuruma kayıtlı üyelerin üçte ikisinin 
hazu buhınduğıı bir Kurultay lazımdır ve sonra da üçte iki ekseriyetle 
ı adiili ta gitmek lazımdır. (Gürültüler) Halbuki bugün Kurultaya iştirak 
etmiş üyeler dışında daha üyelik sıfatları yine tüzük ve Kurultayca 
H ilinmeıniş hariçte bir kısım arkadaşlarımız vardır. Eğer tüzük mııva

cehesi nde tüzüğü tadile chil bir KurultayRak bunıı yapalım. Ben bunu 
ifadeyi vazife bildi ın . 

BAŞKAN -Efendim, bu hususta söz alanlar çok. Yalruz vaziyeti 
daha iy i aydınlatmak için tüzüğün 42 nci maddesini aynen okuyorum: 

(42 . Madde okundu) 

" Madde 42- Kurumun tüzüğünde değişiklik ancak Kurultay ka
rariylc yapılır. Amaç maddesi veya bu maddenin bir fıkrasının değiş
tirilmesi veya Kurumun feshine karar verilmesi tam üye sayısının üçte 
ikisinin kabulüne bağlıdır. Tüzüğün başka maddelerinde yapılacak de
ğişiklik için toplantıya katılanların üçte ikisinin çoğunluk kararı 

şarttır." 

Benim görüşüıne göre Kurnitaya katılmış ve yoklamada isimleri 
ı esbit edilmiş olan arkadaşların üçte ikisinin burada bulunması tüzükte 
tadiliit yapılabilmesini mümkün kılan bir haldir. Bunun için tüzük 
Komisyonu raporundaki hususlar reye konulurken dışandaki arkadaşla

rında içeriye gelmelerini rica edeceğim. 

Şimdi Tüzük Komisyonu Başkanına söz veriyorum. 

1sFENDİYAR EsAT-KADASTEn (Tiizük Komisyonu Başkanı) -Ar
kadaşlar, gerçi bir Kurultayın neler yapabileceği o Kurultayın günde
miyle belli olur, ancak b n demek midir ki Kurultay gündemindeki mad
deler dışmda bir şey konuşamaz? Asla. Kanunun emrine göre üye 
sayısının yirmide birinin teklifiyle de gündemine yeni maddeler ilave 
edebilir. Böyle bir teklif karş ısında mecburiyct vardır ve bu gündem 
maddesinin tatbilo mecburidir. Bir Kurultay çıtlışma kabiliyetinde ise 
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açılır, deği lse aı;ılmaz . Madem ki ~ imdi ç" lı ~ ın :ıy a ba~ laın ı ~ tır demek ki 
kanun i forına li teyc göre ç alı ~ ııı a kabiliyelinde olan bir durumdadır. 
Bu durumda olan bir Kurultay azalarının r ksPriye t i ~tc~ine göre k endi 
gündemine i lave e ttiği madde üzerindedir. 1 o nıisyon da bıt maddeye 
uyularak seç ilıni ş ti . .Bıı fl cmck değildir ki raı< ı gc lc bir madde deği~ri

riliyor ; biliikis konıışulan süzleri di ıt l ediniz, bu tiizük üç ~enc evvel ka
bu.l edildi ve üç sene tatbik ııı cvk i inde kaldı. Bu tatbik sıra~ ında bazı 
aksayan tarafla r olduğıı , bazı ihtilaflar çıktığı söylenildi . Bu herkes ta
rafıııd a n da bilindiğine gö re bıı iş in bıı eksik ~e kliyl e devamını ister mi
siniz ? Kıırııltay bunu istP.medi ve ıledi ki. bu seçilecek komisyon, tü
züğün aksamıyııcak şekilde i ~ lcmes i için bir l<'tkik yapsın ve bir rapor 
get irsin. Komisyon top l andı ve lı crkef> iıı fikrini a lara k g:ıycı s ıkı ve dün 
gece saat 24 de b i ı en bir mesa i so ıwntla bir ta,a rı vücuda ge tirildi. Gö
rcc ı•ksiniz ki aksaya n ye rler azdır, bir iki madde dcği~ ikliğintlc n başka 

bir şey yoktur. Yani tüzük ı · as t gc l e deği şt iril cerk değildir . Üzerinde 
itina ilc ~·a lı şılnı ı ştır, sizler dr itina ili' üzerinde dura rak onu mı mükem
mel şekle koyacak h ay ırlı bir i~ yapacaks ınız . 

H AKKI TARlK Us -Arkada~l ar, ~ekizin c i maddesini gözden geç i
recek olıırsak şöyle biribareye ras tlarız: "Türk Dil Kurıımıınıın gc ıı c l

kıuulu olan Kurultay üç yıld a bir t emmuz ayı içinde Yöneti m K ıırulu

mtn kararlaştırdığı günde Ankara'da toplanır. Yönetim Kurulu en az 
bi·r ay önce, gündemi de bildirmek smctiy le as ıl üyeleri Kurııltaya ça
ğırır ; Kurultayın top l antı gününü ve günd~mini ayrıca ilfan ede r.~~ 

Arkadaşlar, Kadııs ter'in işa ret e tti ğ i madde, Cıımiyct le r Kanıınun

daki b ir müsaadekiirlıktır . Bizim Tüziiğümüz d aha lıus u s i bir kayd ı 

ihtiva t•diyo r ve diyor ki: "Gündem bir ay evvel üye lere verilmelidir." 
Bizim üyelere bildirdiğimiz gündem içinde bir tüzük tadili mcvzııu yok
tur. ye lerimizin sayısııu bilmiinascbe öğrendi niz , 400 değil hatta bıtn
dan sonra tasvibinizc a rzedi lecek olan llay~ i yc t Kurulu kırariyle çıka

rılacaklar dı ştnda halen 550 bu kadardır . 5~0 bu kadar üyemizden mü
him bir kı smı Tüzüklc bir d eğişiklik yapılacağından haberdar değildir
ler . Bu vazi ye tte eliın izd~ki tüzük talısisan bir ay cvv~l yap ıl acak olan 
bir haber vermeden son radır ki böy le l) r ra.dilin yapılabilcceğini bildir
ıncktcdir. Tüzük gibi ınülıim ve bütün üyeler i m izi ilgi lendiren bir mevzııu 

kendilerine haber verrneksizin d e a.lmıık bilmiyorıım ne dereceye kadar 
isabetli olıır ? Cemiyetler Kanunundaki )' irmide bir üyenin tek.lifiyle 
gündeme ilave cdilebiliı· hükmü nün acaba kendi Kıırumumuzu ilgilen
diren e K ıırıımurnuzun çalışmalarını tanzim eden hükmü karş ı s ında ele 
alınmasına imklin gö rürler mi ? Takdir beye ti ct•lilenindir. 
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Ancak ben şu kadarını arza lüzu ın görüyorum. Yönetim Kuru ht· 
111111 başkanı olarak söyleyeyim ki , bu nokta üzerinde üyelerimiz böyle 
bir değişiklik ulacağından haberdar olsalardı belki her biri i ~tiı·ak ede
ceklerdi. Bı.ı sözlerimle Yönetim Kııruluıw.n fikirlerini arzetmiş olrııuyo
rum. Şahs i mütalaamdır. 

Hulilsa edeyim: ben ~ahsen burada şunu da ilave edeyim ki , k omis
yon başkanı Kadaster' in ~öste rdi ğ i değişik[jklerin hemen hepsinde ken
dileriyle lıemfikirim. Asla şu veya bu. kabul edilmesin noktai nazannda 
değilim. BiliıkiA daha evvel Yürütme Kurulunun hazıdadığı deği~tirmc 

tek lifi vardıı· ki, Yönetim Kurulu ınli ı>Lacel gö ı·med i ı!i nden riolay ı geti 
rilınemcsine karar vernıişti. Şi mdi pek mümkündür, hatta lazımdır ki 
böyle bir tadilc girişildiği zaman ve u ve,ilc il c lıazırlanınış olan ve de
ğiştirilmesi icabeden noktalar bttrada konıışu.lsttn. Gerek şahsan gerek 
Kurttm adına diyortım ki, iiy<'lcriııin sayısı 550 şu kadar olan bir teşek
külde kendilerine haber veri lmiş olmaksızın bu kadar bir mevcutla açıl
mış olan bir Kıırultayda böyle bir ınescl ey i ele almakları ise bunu daha 
evvel haber veri lecek ~eki ] ve surette bir toplantıda değiştirmek daha 
muvafıktır. Evvelce tfıınim edin, mütalaanız nedir bildiriniz deyin , 
ondan sonra ele a lın . Brıı şi mdi bu. tüzük meselesini ele almakta çok 
mahzur görü rlim . Karar yüksek heyetiııizindir. 

BAŞKAN - Bir ~ey söy lemek istiyorum. Kl'rultay başladığı zaman . 
ve seçimlere başlandığı zaman madem ki esa~ olarak böyle bir mütalaa 
vardı. için lôtfedip tc arkadaşlara arzedilmedi? (Alkışlar) 

HAKKI TARlK Us - Efendim, kimi alkışlıyorsunuz? Buraya gelip 
lüzlik meselesi hakkında ayni yerde koııu~an beıı değil miyim? 

ENVER ZiYA KARAL -Muhtereın' arkadaşlar , sayın Hakkı Tarık 

Us arkadaşımızın ~u nııda i~ittiğimiz sözler i yüksek Kurultaycia bir t e
reddüt havası yaratacak mahiyettedir. Bu te reddüdün mevzııttbahis 

olmıyacağını arzetmek için bir iki kelime söylemek isterim. 
Bir defa kendileri üye olarak, başkan olarak daha evvel söyliye

ccği mütalaaları şimd i söylediler. Bunların burada yeri yoktur k ana
atındayım. Komisyoııa verilmeden önce Kurultay Başkanının ifade 
ettiği gibi, Knrultayı ikaz buyurmadılar. 

Bilakis önerge ~erilmesini istediler. Şimdi ne oldu? Komisyon top
landı. Yani K ttrııltay kendi insiyatifini ku.llanarak tüzükte tadilat ya
pılmasını kabul buyurdu. 

Diyorlar ki tüzük üyeleri alakadar eder. Arkadaşlar, hangi ın csc

lemiz yoklur ki ehemmiycLi itibarilc bütün üyeleri alakadar etmesin . 
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Tüzük kadar diğer meseleler de alakadar eder kanaatındayım. Kaldı 
ki tüzük tildili hakkında Yüksek Kurultay prensipiere varmıştır. Bu 
prensipiere göre iki maddenin değiştirilmesi için ancak üçte iki ekseri· 
yetin talebi şarttır. Fakat diğer maddeler için hazır bulunan üyelerin 
üçte ikisi kafidir. Haberi olmak şartiyle diyorlar. Tabii haberimiz var ki 
komisyon scçtik. Kurultay bir komisyon seçmiş, rapom gelmiş. Bu an· 
dan sonra bir tereddüdün caiz olmıyacağına kaniim. Kaldı ki yüksek 
heyetiniz bu raporun okuomasını arzu etmez ve bu taeiiiatı yapmazsa 
tüzüğün aksayarı tarafları ve bu tadilat ile ısliılı edilmeyecek olan ci
hetler devam edip gidecek ve başka kusur ve hatalar bundan sonra da 
devam edecekti r. Binaenaleyh oormal ve hukuki bakımdan birçok yan 
lışlıkların ve sui tefehhümlerin önüne geçmek vaziyctinde bulunmak· 
tasınız. Kaldı ki böyle bir şey daha evvel verilmiş olsa dahi, daha fazla 
insanın gelecek durumda olduğunu nereden bileceğiz? Binaenaleylı 

bendenizin kanaatı şudur ki: girdiğimiz yoldan geriye c;evirecek bir 
mütalaa karşısında değiliz. Kendi şahsi mütalaalarını izah ettiler. Mü
zakerenin uzamasma tarafdar değilim. Bunun rcye konmasını arz ve 
teklif ed.iyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN -Efendim, tüzük konusu ortaya atıldıktan ve Enver 
Ziya Karai arkadaşımızdan onra 4 arkadaş daha söz istemiştir. 

HAKKI TARlK Us -Kifayct varsa usul hakkında ve aleyhinde ko
nuşacağım. 

BAŞKAN (Devamla) -Bu dört arkadaşın ne konuşacağını bilmi
yorum tabii. Lehde mi aleyhde mi? Onun için Muharrem Ergin arka· 
daşımızın konuşmasından sonra vaziyetİn alacağı şekle göre lehde veya 
aleyhde tasvibinize arzedeceğirn. İkinci olarak Kırzıoğlu konuşacak. 

MUHARREM EnGiN -Tarık Beyin mütalaaları tamamiyle yanlıştır. 
Çünkü yine kendileri hepimiz gibi bilirler ki Kurultaylar, kongrelerin 
gündemlerine hakimdir. 

Sonra, şahit olarak gösterdiği tüzüğümüz de onun tefsir ettiği gibi 
değildir. Tüzüğün 8 inci maddesine lutfen biraz yukarıdan baksınlar. Ku
rulların görevleri ve yetkileri yazılıyor. Biraz altında da bn kurallardan 
Yönetim Kurulunun yetkileri kayıthdır . Binaenaleyh burada "Yönetim 
Kurulu eu az bir ay önce asıl üyeleri çağırır" demektedir. Yönetim Ku
rulunun vazifesi bakımından söylüyorum. Onun içindir ki bu Kurultayın 
toplamp toplanmaması tüzüğü değiştirip değiştirmernek me elesiyle 
alakadar değildir. Bu hususta elimizde teamill de vardır. Geçen Kurul
tayın Yönetim Kurulu bizleri davet ederek getirmiş ve elimize bir de 
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gündem verilmişti. Kurultay tarafından eksik görüldüğü ve o zaman 
iktidar değişikliği olduğu için Dil Kıırumunun prensipleri tayin edile
cekti. Dil K urumunda bu husus ı a müzakere açılması arzıı edilmi şti. 

Kurultaylar gündeme hakim olması teklifi ile bu ınese le reye kondu. 
Dil Kurultayında gündem dışı olarak umumi müzakereler açıldı. Onun 
içindir ki, gerek kanunlar ve nizarni ar, adetler ve gerekse Dil Kurumunun 
nizamnamesi ve Dil Kunmıuııdaki teaınül bizim tüzük tadilôtını ya
pacağımızı amirdir . Hakı Tarık Bey gayet tts taca "esasen ben btt mad
delerin çoğu ile lıemfikirim" dediler. Biraz evvel kendileriyle dışarıda 
konuştum. Komioyonda yalnız bir madde konuşulıı.rken bulundum dedi. 
Mademki Hakkı Tarık Bey bir madde konuşo.lurken bulunmuş ve ma
dem ki Hakkı Tarık Bey, Tüzü.k Komisyonu sözcüsü {aporu. kendisine 
götürüp imza cttirnıek i~tediği zaman - k<'ndisi Tüzük Komisyonuna 
~eçilmişti- okumadan imzalayamam, yalnız bir madde de bulundum, 
3 üncü maddede. Birkaç dakika komisyoda göriilen bir arkadaş bütün 
değişikliklerde hemfikirim diyor. Affetsinler, bu iş biraz pişmiş aşa su 
katmak oluyor. Kurultay Tüzük Komisyonunu kttrmuş, iki gün çalış
mış tır. Teklifinderhal reddini ve müzakerelere geçilmesini rica ediyorum. 

FADRETTiN KınzıoG LU - Bcndcniz yürürlükte olan tüzüğümüzüıı 
maddesini aynen okuyacağım. Tamamiyle salalıiyet veriliyor. Yalnız 
birden dörde kadar olan amaç maddeleriyle bir de fcslıe aid maddeleri 
değiştiremeyiz. 43 üncü madde fcsih maddesidir. Bunun değiştirilmesi 
veya Kurumun feshine karar verilmesi tam üye sayısıınn üçte ikisinin 
çoğıınluk kararı ile olur. O halde burada bıılunan arkadaşiarnı reyleri 
sayılır üçte iki ekseriyet var~a bu deği şiklik derpiş edilebilir. 

EsAT MAHMUT KARAKURT - Efendim, beyhude yere vakıt geçi
riyoruz. Tüzük arihtir. Benden evvel kürsüye gelen arkadaşlar bu ci
heti katiyetic ve vuzuhla izah ettiler. Mevcudun üçte ikisi ile değiştiril
mesi tüzü.kteki maddenin mecbııri hükmüdür. Binaeualeyh ister haber 
alalım, ister alınıyalım, ister daha evvel bildirilmiş olsun veya olmasm, 
uzatmaya hacet yok. Mcvcudun üçte ikisi ilc tüzüğün bu maddelerini 
tetkik edeceğiz, tetkik etmemiz lazımdır. En mühim vazifemiz budur. 
Bu keşmekeşe nihayet verilmesini sayın başkandan rica ediyorum. Bu
nun haricinde konuşmak fuzuli vakıt kaybetmektir. Tüzük sarihtir, 
tüzüğüu hükmünü yerine getirelim. Hadise budur. (Alkışlar) 

BAŞKAN -Arkadaşlardan söz alanlar bitti. Yalnız Köni ile Hakkı 
Tarık Us yeniden konuşmak için söz istiyo rlar. Şimdi kendilerine usul 
lıakkkında söz vf'riyorum. ("Hayır" sesleri), ("Reye koyun" sesleri). 
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Konuşsunlar y ine rcyc koyacağım. ("Olmaz" sesleri) , ("İki taraf ko
nuştu" sesleri) 

HAKKI TAnlK Us - Bir defa şalısıma taalluk eden meseleler vardır. 
Bunlara cevap vermak hakkımdır ve dinlemek de "izin vazifenizdir. 

Bir üye komisyonda ~u maddede bulunm cı ş olduğumu, bu maddede 
bulunmadığılDl ileri sürdü. lmzalamış ıın , iınzalamaını şım . Btıııların bu 
ınese ley i asla aHikadar etmedi ğ ini zaıın ederim ki hep iniz takdir eders iniz. 
Kelimeyi ifade ettim . Komisyon başkanı Kadaster'dcn aldığım malu
mata göre mevzııubahi s olan maddelerin hemen hepsi ile müşterek ola
bilirim. Bunun bir tanesini mahsus zikredeceğim: Genel Yazman ilc 
bunların vazifelerinin fahri olduğu yazılıdır . Bunların buraya alınmaB ı 

nı haklı kılacak bir hükmü ihtiva etmektedir. Bıtnun tüzüğe konmas ı 

lazımdır. Sizin bir arkadaşıntz olarak Kurumun şu anda kanııni tems il
cisi olmam itibıtriy le bu maddenin çok ehem mi ye tli ve kanuni bir mesclc 
olduğuna kaniiın. Arkadaşlarıının buııdan haberdar olmas ını ist erim. 
Çünkü tüzüğe aykırı olan vaziye llerde bıtraya katılmayan herhangi 
bir arkadaşırı hatta mahkemeye ı,<idip dava açmak hakkı vardır. Medeni 
Kanun bmıu gayet sarih olarak söyler. Sayın başkan maddeyi okudu
lar. Ama bir kere gündem içinde kendilerine bildirilmeyen bir me

selenin bu şekil ve surette konuşttlmas ı , hususi anayasasına göre ne 
derece doğru olur? Bıınun üzerinde sizi d tırdurmak istedim. Fikri m bu
dur. Arkadaşlarım çıkıp söy le• inlcr. "Gündem i ıı c hakimdir" maddesi ne
rededir? Arzettim ki Cemjyetler Kanununda mevcuttur. Azanın yir
mide biri gündeme bazı şey l er tekl if ederler e onlar konuşul ur. Ama 
Cemiyetler Kanunu.ndadır. Bizim Kanımnrnuz bir karıunıı hususidir. 
Diyor ki daha evvel kcndileı·in e bildirilmi ş ola n nokta lar üzerine müza
kere eder . Ondan sonra fevkalade bir Kıırııltay ya pabilir. Nitekim 
geçen defaki Olağanüstü Kumltaydı ve orada tüzük mcvzuubahis oldu. 

AİT SAoi DAN İ ŞMEN DGAZİOCLU-Herkesin iş i gücü var, uzak mem
lek etlerden geldik. Kendi oyuıılarıııızı yapmak için uğraşmayın ? 

HAKKI TARlK Us - Oyun kelime ini en kuvvetH hakaret kelimesiy le 
ve biJe bile iade ederim. 

SAiT SAoi DANİŞMENDGAZİOGLU - Ben sizin hakkınızda bir şey 
söylemiyorum. 

HAKKI TARlK Us - Elbette söylüyorsunuz. 
BAŞKAN -Arkadaşl a r, vaziyet şudur: 

HAKKI TARlK Us -Tüzüğün hükmii,nü yerine ge tirmek mccbııri

yetindcsiniz. Size bunu hatırlatmak isterim . 
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BAŞKAN -Sayın Kumitay üyeleri , ba~kaulık bir i ş i devir almıştır. 
K endisi ihdas etmemiş tir. Bu iki gün içinde Kumitayın yapmış olduğu 

mesai ile komiı;yonları seçti niz. K urultay başkanına bu hakkı balışetti
n iz . Siz reylerinizi kullanarak Tüzük Komisyonunun hazırladığı bu tadil 
tasarı s ıııı kabııl edersiniz veya etınezsınız. 

Şu, b n arkadaş ı n para almas ı için hazırlanmış olan tüzük maddesinin 
ccvabına gelinee, nnun hakkında y üksek Kurultayın lehde mi yoksa 
al~yhdc mi karar vereceğini kesliremem. Siz isterseniz orada bulunan 
madde yerine hepsi fa hı tdir diyebilirsiniz. isterseniz emekleri mukabilin
de para alm as ını Wnsip ı:-d ersi niz. Binaena.l eylı bir şey kouuşwmallan 

Lir şüphe altımı arkadaş ları dü şürmekten Lenzih ederim. Benim vazifem 
K urultayın !-(eçen üç gün içersinde vazife olarak verdiği hizmeti 
laırıamlaınakıır. Knnıi•yonlar her gün burada çalı şmaktadır. 

Y NUS KAZlM Kö i - Çok sevgili arkadaşlarım , yapacağımız şey 

Atatürk'iiıı yaru gan olan Kurumun daha iy i mesai sarfe tmesi uğrunda
dır . B ~ndı, niz de bu Tüzük Komisyonuna dahili m. Tüzük Komisyonunun 
hazıdaını ~ oldu ğ ıı raporıuı okuıımas ııu .Kurultaydan talebettim. Beni 
dıı bu i şe memur ettiniz . H epimizin emeli birdir. Türk Dil Kurumu 
nı~mlt>kNiıı belli baş lı bir ilim kuruludur . Az bir ek seriyetle tüzük tıtdi
la tın a giri ~ecek olursa bu tüzük Dil Kunımu için ümit verici bir i ş sa
yılmaz. Bazı arkadaşlanm anlaşmazlıklar olduğunu ileri s ürmüşlerdir. 

Tüzük tadilaıını yapalım . Şimdi tüzük taeiiiatını komisyonda gördük, 
çalı şdık En<li ~em ~ udur ki: Kurnitaya i ş tirak eden arkadaşlar 160 ki· 
~ idir . Ş u anda mecliste 70-80 ki ş i vardır. ("Hayır" 8esleri) Bunun üçte 
ikisi 40-50 eder. Reylc maddeleri kabtti edeceğiz. Türk Dil Kurumunun 
ı üz lik taclil atı , bütçenin kabul edilmesi veyahut fıH\n komisyonun ver· 
mi~ olduğu teknik rapor ekscriyetle çıkmalıdır . Zanuederim ki , En
ver Ziya Kanı! ve Kadaster arkada~larım baş ta olduğu halde böyle bir 
ckalliye Llc tüzük tadilatı yapılmasına vicdanen razı değillerdir. Bendeniz 
bi r üye sıfaıiyle bir takrir takdim ettim. Diyorum ki Lıt hazırlık kıymct· 
lidir. Fakat mademki Kıırumun i ş ley i ş ine dair olan bir esas mcvzuubahis
tir. Şıı halde buııu iki güne sıkıştırırsak ne kadar sıkı çalışırsak çlılı· 

şalım hatalar, eksikler yapmamız daima mümkündür. Reddedelim de
miyorum , hakkım yoktur. Çünkü benim de bir mesaim vardır ve bu 
lazımdır. Tensip ederseniz aceleye getirın eyelim. Takdir yüksek heye
Linizinrur. Btına müdahale etmek hiç birimizin iktidarında olamaz. 

Şimdi arzım şu : kıymetli arkadaş larıını tüzüğün tadiline sevkeden 
, aikler daha ?.i yade tüzüğün tatbikatıdır. Bunlar bütçe ile ilgilidir. Biit· 
çeyi müzakere edeceğiz . Tüzük tadil edilirken yeni Yönetim Kurnlımu 
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seçecegız . Mutlak bir yetki salıibi olan Kurultayda Bütçe Komisyonu 
raporu okunduğu zaman ortaya atılan meseleler dolayı sıyle eski Yönetim 
Kurulu kararında noksanlar görürse onları devir aldıktan sonra da 
arkadaşların endişesine mahal verıniyecek şekilde tatbik edeceklerdir. 

BAŞKAN - Suut Kemal Yetkin 
SuuT KEMAl., YETKiN -Sayın arkadaşlar, itiraf edeyim ki bu mU

nakaşayı biraz hayretle seyrediyonım . Çünkü mevzu tüzük mcvzuu 
olduğu için hiç te heyecan verici bir mevzıı değildir . Balayorum bütün 
arkadaşlar coşkun bir halde. Şimdi zamanın darlığından bahsedildi. 
Ekseriyet yok deniyor. Halbuki 160 ki ş i vardır burada. l sterse makamı 
riyaset saydırır . B enim asıl üzerinde durduğum mcscle ş udur: Hakkı 

Tarık Bey'in bunu bilmesi icabeder. Çünkü kendisi uzun bir zaman idare 
hayatında bulunmuş, mebusluk etm i ştir tüzükleri bilir. Şi=di bir 
encümen teşekkül etmişt ir . Encümeni teşkil eden muhterem heyet bu 
heyettir. Bu cncümende tüzüı;ü yapan arkadaşlar burada çalışmışlardır. 
Kendileri de bulunmuştur. Ben soruyorum şimdi Hakkı Tarık Bey'den 
bir muhalefet şerhi var ınıdır gelen raporda? Bıırada aleyhinde konuşan 
arkadaşlar muhalifim diye bir kayıt düşmüşler midir ? Eğer yoksa 
burada konuşmak hakları değildir . Teamül böyledir. Aklıma sonradan 
geldi diyor. Bu hafiflik olur. 

HAKKI TARlK Us - lmzam yoktur. 
SuuT KEMAL YETKİN (Devamla) -lınza" ı olanlar da konuştu. 

Burada onlara da söylüyorum. Sonra bu kadar alakadarsanız niçin en
cümende bulunmadınız . Beş dakika bulunup çıkıp gidiyorsunuz so nra 
iki saatimizi işgal ediyorsunuz. Binaenaleyb gelen raporda imzası olan 
arkadaşlar asla aleyhte konuşamazlar. Bunu hatırlatayım. Bu kadar 
kemale ermiş in sanın sonradan "şimdi aklıma geldi" demesini mantık ka
bul etmez. Makam-ı riyasetten rica ediyorum, kifayet teklif ediyorum . 
Bu teklifimi reye koysun (Alkışlar). 

BAŞKAN - Müsaade ederseniz ev cla bu mevzudaki konuşmanın 

yeter olduğunu reyinize arzedeceğim . Bundan sonra Tüzük Komisyonu
nun raportınun okuntıp ok\llımamasını reyinize s unacağım. İşi kes
tirme yoldan bitireceğim. Kifayeti müzakereyi kabul edenler . . . Et
ıniyenler. . . K abul edilmiştir. 

Tüzük Komisyonuntın raportınun okunmasını ist eyenler ... i ste
nıiyenler. .. Okunınası kabul edi lmiştir. 

Şimdi btı hususta bir karar almakla beraber bir takrir va r. Y aznıana 
veriyorum okuyacak. 

(Yunus Kazım Köni' nin önergesi okundn) 
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Kurultay Başkanlığına 

Tüzük Konlisyonu tarafından hazırlanan tasarı değerlidir. Sözle 
arzettiğim gerekçeye dayanarak bu tasannın müzakeresinin Yönetim 
Kuruluna verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN - Bu takriri yeni baştan rcyc arzetmeye imkan yoktur. 
( Alkışlar) Oturuma 15 dakika ara veriyorum. Çok rica ederim 10 da
dakika sonra kürsüdc hazır olacağım bulunalım . 

Kapanıt oaaıi: 17.25 



Ü ÇÜ NC BİRL EŞ İM 

Ü \: ÜN CÜ OT U RUM 

Açılış saati: 17.35 

Başkan - Hascnc llgaz 
Yazmanlar - CahiL Öztelli , Hikınl't Dizdaruğlu, Bc~ ir Güğ ii ~, 

Muzaffer Uygurıer . 

BAŞKAN - Üçüncü oturumu aı;ıyonım efendim . 

YuNUS K.lzıM Kö Ni -Sayın Ba~kan , tüzük tadilatı yapılaca~ ıııa 

güre yoklama yapılmas ını ri ca ediyorum. ("Üye 'I.ralarında üye olmı
yanlar var" sesleri). 

BAŞKAN - Efendim, üyeler için ay rılaıı sı ralarda üye olmıyan ar
kadaşlar varsa lutfen yerlerini dcği ş tirs inl c r . Dı ~ardaki arkada~ l a rııı 

da teşrifl erini ri ca ediyorum . ("Yoklamaya lüzum yok" ses leri) 

MUHARREM Eııci - Tüzük tadi l atı kabul edilirken mevc udıırı üçte 
iki ckseriyeti lazımdır. Tüzüktc yoklama yapılacağına da ir bi r k:ıyıt 

yoktur. Heye konurken buna dikkat edilir. 
BA~KAN - Efendim yoklamaya lüzum yoktur. Müzakcrcye devam 

edeceğiz. E sasen beş ki ş id en maacia bütün arkada~ lar Titzük La(lil ii
tının yapılması için rcy vermişlerdir. 

Şimdi Tüzük Komisyonunun raporunu okııluyorum : 

(Tüzitk Komisyonu raporu sözcü Abdülkadir Karahan tarafınıla ıı 

okundu .) 

T üzüK KoMiSYO NU HAPon u 

VII. Türk Dil K urul ta yı Başkan l ığına 

Uygulanınasında karşıtaşıldığı anlaş ılan güçlükler dôlayısiy l e mev
cut tüzüğün y eniden gözden geçirilmesi ve tamamlanınası maksadiy le 
teşkiline Kurultayın karar ve rdiği ve üycljklcrinc bu raporun sonunda 
imzaları bu.lunao 19 kiş iyi seçtiği 1'iizük Komisyonu, Türk Dil Kurumu 
Merkezinde toplanmış, Başkanlığına Prof. Dr. l sfcndiyar E~al-Kadas te r' i 
sözcüliiğüne Doçent Dr. Abdiilkadir Karalıan ' ı seçerek çah şmağa ba~

Jamıştır . 
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Tiizüğü baştan sona kadar dikkatle gözden geçiren Komisyon her 
madde üzerinde ayrı ay rı durmuş ve geçen üç yıl zarfındaki uygulama 
güç lüklerini de göz öniinde tutarak onları e traflıca incelem iştir. Her 
madd e üzer inde yapılan görüş karşılaş tırmaları ve tartışmalardan sonra 
hiı· çoklannın d eğiş tirilmesi gerekli görülmemiş, ancak aşağıda belirtilen 
lımus l arın yüksek Kurultayın karanna sunulmas ı uygun göriiimüştür: 

J) Üçüncü maddeye K uruını ın bii ro veya nıümessillikler açabil
ııı es i için bir fıkra rklcnm<'si konııs unda yapılan teklif üzerine oylardan 
7 ' i buııdan ya na, 7 si l.ı11.na karş ı ve 2 si de çekimser olarak bclirdiğiııden 
hıı hu,w•un K unıltayra ge rı• kli ~ekild e hükme bağlanın ası en doğru yol 
:--;ay ılını ş tır . 

2) Üyelik nit l' l i klrriııi gö,te rcıı 5 inci ınadd<'deki " Tilrk diliyle il
gi l<·n<'n" deyiminin "yakııı<lan il gil<'n en" şeklind e açıklan mas ı yerinde 

~ürülınüştüı·. 

3) 18 in r. i madflede ) ii net im K ııntlunurı yetkileri arasına "şubel e r 

açabilir" kayd ı .- kl enmiştir . 

4) 19 ı ı n r u maddede Yönetim Kıırulurııııı en az altı ayda bir çoğun
lukla top l anaca~ı gös te rilmi şken , bıı yeter görülmemiş ve yerin e "Yö
netim K u r u ltı r.n az yılda üç defa çoğunlukla toplanır" lıükmil konul

nıu~ tur. 

5) Yönelim Kurulu ile omuı içinden seçilen Yilrütme Kurtılıana ait 
maddelerin iç içe girmi ş oldukları gö rüldüğünden bunlar ayırt edilmi ş 

ve madde numaraları ona göre değiştirilmiştir. 

6) Yönetim Kumlu üyelerine verilebilecek tazminatla ilgili eski 
30 uncu (yeni 25 in ci) maddenin yerli b ıış tan yazılmas ı uygun görülmüş 

ve şu şekl e konmuştu r: 

" Yönet im Kıırulu yeleri bu görevleri ni falıri olarak yaparlar. Ken
ıl i l eri n c ayn ca Genel Yazmanlık, ayınanlık veya Kolbaşkanlığı görevi 
verilmiş bulunanlara bütçeye konulmuş olan ödenek miktarı üzerinden 
aylık tazminat verilir . Bunlara verilccek tazminat miktan resmi veya 
öze l Kunımlarda giirevli o lııp olın a dıklarına ve Kuruma ayıracakları 

zamana göre değişir. 

Yönetim Kurulu liyelerinden bilimsel eserler meydana getirenler 
lm eııcrleri için telif hakkı alabilirler." 

7) Eski 23 (yeni 27)üncii maddeye uygulamada yanlış lığı önliyebilecek 
açıklık verilm iş ve maddenin btınuula ilgili cilmlesi şu şekli almıştır: 

"Yönetim Kurulunun t oplantıları arasında, onun onaınına sunul
ma k üzere gcrekir~c ve karlros u varsa mem ur tay in eder." 
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8) Eski 26 (yeni 28) ncı maddede buna benzer küçük kelime dü
zeltmesi yapılmış ve ilk cümlesi şöyle olmuştur: 

"Genel Yazman, Yürütme Kuruhı.nun başkamdır' '. 

9) Eski 29 (yeni 31) uncu maddede uygulamada yanlışlığa önliyecek 
bir düzeltme gerekli görülmüş ve madde yeniden yazılarak şu şekli 

almıştır . : 

"Yürütme Kurulu üyelerinden biri işinden ayrılırsa Yönetim K u
rulu bir yenisini seçer." 

10) 34 üncü maddenin sonuna denetçilerin çalışınasiyle ilgili bir 
fıkra eklenmiş ve bunlara da çalışmaları karş ılığı yıllık bir ödene~ ve
rilmesi lüzumu belirtilmiştir ki bıı kayıtlar şu ndan ibarettir: 

"Denetçiler ayrıca Kurultaya sunulmak üzere birlikte veya ayrı 

ayrı olarak son durumu gösteren rapor hazırlarlar. Görevlerini tam yapan 
denetçilere yıllık bir tazmiuat verilir." 

ll) Yeni eklenen 37 nci madde ile şubeler açılmas ı "için ilkesablar 
konulmuştur ki madde şudur: 

" Yönetim Kurulu karariyle şubeler açılabilir. Bunların yönetimi , 
yetkileri ve Kurultayda nasıl temsil edileceği Kurultayın onayına sunul
mak üzere Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir." 

Yüksek Kurultayıruzca görüleceği üzere yürülükte olan tüzüğc 
birkaç kelime ve cümle düzeltimi , birkaç açıklama ve yeni bir iki hüküm 
ve madde eklenmesi sayesinde uygıılama güçlüklerinin önlenebileceği 
kanaatinde olan Komisyonumuz bu değişme le re göre tüzüğü de yeniden 
temize çekmiş bulunmaktadır. 

Kurultayın yüksek tasdikine s ıınulmak üzere saygiylc sunulmuştur. 
22 /7 /1954 

Başkan Sözcü 
Prof. Dr. lsfendiyar Esat-Kadaster Doç. Dr. Abdülkadir Karalıarı 

Üye Üye Üye 
Mehmet Tuğrul Mehmet Köymen Yunus Kazım Küııi 

Üye Üye Üye 
Şakir Ülkütaşır Hakkı Tarık Us Zeki Oral 

Üye Üye Üye 
Agah Sırrı Levend S. S. Danişmendgazioğlu H . Zübeyir Koşay 

Üye Üye Üye 
Esat Mahmut Karakurt P~.f. &mıer Ziya K aral Ömer Asım Aksoy 

Üye U.-,.e Üye Üye Üye 
Peyami Saia. JfaTıa Arıkan Tahir Alarıgu İzzettin Mete Muharrem Ergin 
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BAŞKAN -Efendim, tüzüğün nıühim bir konusu üzerindeyiz. Tü
zük Komisyonunda yapılmış olan tadilat gayet azdır bazı yerlerde ke
lime değişikliği vardır, bir iki madde de tadile uğramıştır. Şimdi ricam 
i şimi kolaylaştırmanızdır. Bunun için sizden istediğim şey şudur: he
pinize üçer dakika olmak üzere söz vereceğim. Evvelatadil edilmiş mad
delerle eski karşılıklarını okutacağım . Ondan sonra arkadaşlara söz ve
receğim. Arkadaşlarımın münhasıran o madde üzerinde konuşmalarım 
v<' miidafaalarını üç dakikaya sığdırmalarını rica ederim. 

MuHARREM EnciN -Usul hakkında konuşacağım. 

Efendim, evvela s ayın Başkandan küçük bir sual soracağım söz
lerini pek iyi anlıyamadım. Komisyon sözcüsü arkadaşım tadiliitın esas 
hatlarını bildiren raporu okudu ve raporla beraber tüzüğü.ıı yeni şekli 
tasvibinize arz edilmiştir dedi. Acaba sayın Başkanımız tüzük madde
lerini tüzüğe göre s ırasıyla mı okııtacak, yoksa yalnız tadil edilen madde
i<' ri mi okutacak? 

BAŞKAN - Maddeyi baştan aşağı okuyacağız. O maddeler üzerinde 
ınünakaşa açacağım. Gelip konuşacaksınız. 

MunAUREM ERGiN (Devamla) - Tüzük tümü itibariyle oya kon
ııııya cak mıdır? Komisyonda yalnız bazı maddelerde değişiklik yapıl

mış olabilir. Fakat Kurultayıla bütün tüzük üzerinde taılilat yapılmasını 
is tiyen arkadaşlar vardır ve Komisyonda münakaşa edilen maddeler 
mevcuttur. Bunlar Komisyon raporuna geçirilmemiştir. Kurultay tabit 
bunlar üzerinde de fikirlPrini bildirecektir. Binaenaleyh tüzüğün bütün 
maddeleri okunırıalıdır . 

Sonı·n daha önce verilen takrirde Bütçe ve Tüzük Komisyorıları 

ı·aporlarının müzakereleri dışında arkadaşların üçer dakika konuşması 
hakkı tanınmış tı . Yoksa Bütçe ve Tüzük tadili müzakerelerinde üç da
kikalık sınırianma kabul edilmem i ştir. Benim ve bazı arkadaşların Ko
misyonun değiştirilmesini tasvip etmediği v"e raporunda tasrih etmediği 
fakat Tüzük Komisyonunun münakaşa ınevzuu olan bazı tadil teklifleri
miz vardır. Bunun için Tüzük konuşulurken bu tadil tekliflerinin de 
görüşülmesi şarttır. 

EsAT MAllMUT KARAKURT -Efendim, biz tüzüğü tetkik ederken 
as ıl ihtilaflı olan ve Kurultayca halledilmesi icap eden maddeler üzerinde 
durduk ve o maddeleri yeni şekle soktuk. Binaenaleyh artık tüzüğü.ıı 

heyeti umumiyesini okuyup yeniden tasvibinize arza lüzum yoktur. 
Üzerinde dıırınadık ki o maddeyi bir ihtililf mevzuu olarak kabul edip 
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münakaşa etmedik ki huzıuunuza getirip siz in tasvibinizi alahrıı . Bıı 

o demek değildir ki mevcud tüzük tekrar tasvibinize arzedileeek. 
Şimdi asıl dava: Üzerinde bizim de illifak ettiğimiz ınaddeleriıı 

yeni ~ekle sokulınttŞ halini huzurunuza getirdik. Bıı tüzüktı> değiştirilen 

ve sizin hakemliğinize bırakılan ınaddeleı- ~ıu ılardır : ötekiler ufa k tef<'k 
kelime deği ş ıni' sinde n iban· ııir. Hiçbir zaman ana dava il<' alakası 

yoktur. 
Burada esa' ınevzıuıbahi, olan madde ~udur l'fcııdinı: hir Yönetim 

Kurulu vardır ve onun azaları vaı·dır . E ski Tüzüge 1-(iirc bunların nıP

saisi fahridir. Tiizük öyle s öylüyoı·. Yönetim KLtrıdu azaları arasından 

bir Yürütme KLtrı.ılıt seçer . Bumııı vazifesi de paralı rleAildir . Mad<'mki 
Yürütme Kuruluna gi rl'n azalar Yünetim Kıırıtlu azas ıdır , Yönetim Ku
rulu azast da lte r türlü ınesai s iııi falıri olarak yapaı· . Bir~aenaley lı han!-(i 
sahada olursa ol s ıtıı Yönetim Kurulu iizasın ııı ınes ai s i fıı hridir . llıı lıir 

şeref mcvzııudur, bu bir Atatürk rnirasıdır. Burada Yönetim Kurulu
nun şeref ve h:ıysiyeti paranııı çok üstündedir . Siz bu ı· üziiğü biiyle tcn
sip ctmişsiniz . Biz böyle anladık . Burada bir n okı a ilave buyurmu~~ıı
nuz demişs in.iz ki: Yönetim Kurulu iizalarıııd:ın bazıları daimi bir ml'sa i 
yapar ve yahut onların içinden bazıları bir eser vücuda ge tirirse, bizim 
anlayışıımza göre yan i sayın arkadaşım Enver Ziya Karai, Tuğml vr 
Alisbah'ın arılayı ş ın a göre on lıin liraya yakın bir miktar da Yönelim 
Kurulu azalarınd an Kol Ba~kanlığı edenlerle ese r getirenlere verebilir
si ııiz demiş iz. Yani Yönetim K urulu aza lan na vereceğin iz talı s i sal 

on bin lirayı geçemez. Biz biitçeden ve tüzük maddeler inin sa rahatindı' n 

bunu böy le anladık . Bizim bu anJayı ş ııuız a denetleme vazifesini yapan 
arkadaşımız da iştirak etti ve dedi ki : bu on bin lirayı a~arak bazı nakil
ler yap mak suretiyle yeniden Kol Başkanlıkları tesis etmişsiniz ve lwıı
lara aylık vermişs irıiz. Ondan so rıra bir gazete, bir ınecmua çıkarıııı ~
s ıııız orada çalışanlara para vernıişs iuiz. İstanbul 'da bir büro tesis \'t 
ınişsiniz orada ça lışan arkadaş Yönetim Kurulunda ama, buı-ada çalı

şıyor diye para verroişsini7. . Bunları yapamazsıııız dedi . Yönetim Ku
rulu olarak toplandık. Biz dört arkadaş bunun esasını kabul etmekle 
beraber yani hakikaten on bin liı·a çok azdır, cğ<'r. Yönetim Kıırıılu Kol 
Başkanlarma daimi bir vazife veı·ceekse, Genel Sekreteri müessesemizel e 
sabahtan akşama kaflar bir memur gibi çalı~tıracaksa bunlara da bir 
maaş veri lmesi lazım geleceğine kani buhınduğumuzu söyledik. Fakat 
prensip itihariyiP bizim kanaalimiz, s iziıı bize verdiğiniz selahiye ti te
cavüz cLtircmczdi, biz bu tasarrufu yapamazd ık. Biz onlara para vermek 
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için sizden izin alınağa mecburduk. Bu müzakere esnasmda bu mlina· 
kaşa esnasında biz dört arkadaş akalliyette kaldık ve tüzüğü tefsir 
eden, tetkik eden diğe r arkadaşlar bizim anladığımız gibi murakıbın 

anladığı gibi anlamadılar. Dediler ki: biz şuradan fas ıl nakilleri yapmak 
suret iyle Yönetim Kurulu iizalarına lazım gelen parayı verebiliriz ve 
biz kolları tesis edebiliriz. Bu şekilde de tatbik ettiler. 

Şimdi bizim bu tüzükte değiştirilmesini i s tediğimiz nokta şudur: 
kime para vereceğiz, kimi aylıkla çalıştıracağız? Dedik ki, Yönetim Ku
nıhı aza ları falıri çalı şır. Tüzükteki değişiklik budur. Fakat Sayman, 
Genel Sekreter, Yünetiın Kurulu azalarından Kol Başkanları ile eser 
yazacak olanla'Ta sizin kabul edeceğiniz, bütçeye koyacağınız muayyen 
bir aylık verilebilir. Artık Yönetim Kurulu ona ne verecek, yeniden kol 
Leşkil edecek mi nı esele8i nde n de uzaklaşır, bu tasarrufu yapamaz. Ku
rultay der ki: siz i Yönetim Kurulu olarak seçiyorum, sana bir bütçe ve 
kadro veriyorum böyle ça lı ş ırs ın . Biz bunu temin etmek için işte tüzükte 
bu söyledi ğim şerh ve maddeleri tertip edip getirdik ve dedik ki: Yö
netim Kurulu fizası falıri ça lı şı r . Yalnız bu Yönetim Kurulu iizasından 
Genel Sekreter, Sayman ve eser vereceklerle Kol Başkanlarına bir taz
minat verilebilecektir. Fakat Yönetim Kurulunun mlihim bir kısım 
aza · ı yine fa h ri olarak ça lı şacaklardır . Yani Yönetim Kurulu azasının 
dörtte üçü para alamazlar. Birinci değişt irmek i s tediğimiz nokta budur. 
Bu tasarruf size ai ttir btına siz karar vereceksiniz. Eğer kabul eder
seniz bütçesi geldiği zaman bunlara ne verileceğini de tayin edeceksiniz. 
Mesela yedi başkana şu verilecektir. Sayman şunu alacaktır, Genel Yaz· 
marıa şu tazminat ödenecektir, diye tasrih edip karara bağlıyacaksınız. 

İs tanbul'da bir mümessillik tesis edelim mi, etmeyelim mi? İkinci 
mesclc budur. Komisyonda bu mevzu da konuşuldu. Denildi ki: birta
kım gazeteler Kıırumumuza hücum ediyorlar, yeni dil gidişini beğen
ıuiyorlar, birtakını savlctler yapıyorlar. Yine denildi ki, İstanbul'da 
bu nevi mücadelelere göğüs gerecek, bunlarla başa çıkacak bir tesis vü
cuda getirelim, bunun başına salalıiyetimiz olmadığı halde yeni bir kol 
t esis ederek bir arkadaşı oraya 395 lira maaşla gönderelim. Biz yine dört 
arkadaş bu tasarrufu yapmak salahiyetini haiz olmadığımızı söyledik. 
Buna rağmen nakiller yapmak suretiy le bu husıı su t emin ettiler ve l s
tanbul'a bir mümessil gönderdiler. Bu suretle İstanbul'da bir temsil
cimiz oldu. Şimdi yukarıda Tüzükte yaptığımız deği ştirmelerle Kol 
Başkanlarına ve Yönetim Kurulu azası olarak eser vereceklcre ve mu
lıas ibe veril ecek tah isatı ayırdık. I stanbul Temsilciliğinde ittifak.>edi-
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lemedi. Bir kı s mınıır. ki ben de dahiliın , l s ta ıı bıd ' da bir temsilci bulun
nıasının faydalı olmadı ğ ını söyledik. Bir kı sım arkadaşlarıınız da tarna
mi yle aksi olarak , Ist anbul 'da böy le bir tf' msilcinin bulundıırul

ınasının faideli olduğunu söy lediler. Bir. dedik ki : Is tanbul 'a bir 
ada m gönderip bıı kadar para sarfettikten ve y t>r tuttuktan sonra 
orada kii çük bir ~ubc tes is edip Ist anbul gibi bir yerde fa ali ye tiınizi 
daha ge ni ş canlandırı rsak ço k iy i olıır. Belki biraz daha fazla para ven•
cegiz, fakat İ s t anbul gibi rnünevveri bol bir mulıitte bir ş ube tesis c trni ~ 
oluruz. Bu çok rlaha faideli olur. A rkadaş larıını1. bu kanaa ttc olınadılar . 

Onlar t~ms il c ili ğ iıı rlcva ınıııa ka rar vc rilrrı c,. ini i s ti yo rl a rdı . Yediye yedi 
kaldık ve dedik ki , ınuhte rem Kurultay Pksc ri yc ti buna hakem olsun . 

Bunuıı haricinde bir şey daha düşündük : şube a ~· ınak. Düşündük 

ki bazı vatandaş l a r ınulıı elif vilaye tlerd e Türk dilini bir amaca, bir 
gayeye ulaştırmak için hir şube açmak isted cr veya hut id ealis t gençlu 
böy le bir tcşebbüs tc bulunabilirler veyahut da bi z Erzunım , İzmir gibi 
müsait gördüğümüz bir ye rde bir şube açmak is teriz. Bu noktai nazarı 
düşünc rekt c ıı ş ubel e r a çma salahiyelini alalım dedik ve bunun hakkın
da da tüzüğc bir madde koyduk . Ancak burada da ihtiliif halinde kaldık . 

llıı şube le ri Yönetim Kmıtlı.ı mu açs ın , Kumitay ını açsın ? Yönetim 
Kunılunıtn açma ını söy liyen arkadaşlar bıınu doğru bulmadılar. Ş ube 

açmak yeniden bir masrafa girmektir. Bunu Ktırultaydan izin almadan 
y apmak doğru değildir dediler. Bi ı· kı s ınıın ız da hayır bunu Y önetim 
Kıınılu yaps ın , Kurultay ha li içtimuda deği ldir . Mesela yarın böyle bir 
şeye ihtiya ç olduğu zaman , kurultay üç sene sonra ge l eceğ i için , üı; 

sene ~u be açamayız dedik , bu mesele ihtilaflı kaldı. Sizin rey inize ar1.<'
clilnı csin e karar verdik. Bin aenaley lı ş ııb e açılmas ıııı tasvip edcroeniz 
bunıın Yönetim Kurulll tarafından mı yoksa Kurulr ay t arafından ını 

açılmas ı lazım geldiğind e ka ra ı· vereceksini z. 

hte arkadaş l arım tüzükte d eği~t irildi ğ i söy lene nlerin hepsi bu hu
lasa e tti ğim hususlardan ibaret tir . Bun un ha ri cinde tüzliğc dokunınadık, 

lıi çbir madd eye ili şmedik. IHdise b"r. d an ib:ırett ir . (Aikış la r) 

BAŞ KAN -Müsaade ııizlc bir şry soracağım : şi mdi önümüzde bir 
komisyon raporu vardır . B tı komisyon ra porunda değişmes i a rzu edilen 
maddeler yazılmı ş tır . Bu ma ddc:le r üze rinde tHtı şm:ıhr serbesttir. 

Bir arkadaş d a birinci madde için bir önerge vermi ş tir. Belki son ıında 

on beş inc i ve diğe r maddeler için gelecek ti r yani s:ıflarıınız içind e ot u
ran arkadaşlardan ş u veya bu şe kilde herhan gi b ir maddeni n ta ei iiini iste-
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yen ler olabilir veyahut şu veya bu maddenin vuzuhlandırılıııas ı talebinde 
bulunabihrler. Bunun için Kurultay Başkanı olarak sizden rica ediyorum, 
eğer bu ikinci yol ihtiyar edi lir ve her arkadaş is tediği madde üzerinde 
küçük bir takrirle müzakere açılmas ını iste rse bu tartışınalar o maddenin 
kuvvı! tiııi telılikı-ye sokabilir . 

Şimdi ~izden soruyorum : yalnız komi~yonun getirdiği raporda mev
zuubalıis olan maddeler üzerinde mi konuşalun yoksa bütün istekler 
üzerinde de duralım mı? ("yalmz komisyonun ı,<etirdiği maddeler 
üzerinde konuşalıırı' ' sesleri) 

Bir şey daha söy li y.-ceğim: Hakkı Tarık Us arkadaşım biraz evvel 
geldi bana ~öyle dedi: " biraz evvel okuduğum Tiizük maddesine göre 
Tüzükıc tadiliil yapılabilmesi için mcveudun üçte ikisinin oy vermesi 
lazımdır. " Binaerıal eylı hana yardmı edecek olursanız iki saat sonra Tiizük 
Komisyonu raporuııuıı müzakeresini bitiririz . Bu iki saat içerisinde hiç 
kiımcnin dışarıya çıkınamasım ri ca ed iyorum. Rey verilirken de evvelii 
aksini saya<·ağıın çünkü hıı benim için kolay ol acaktır. Kim tasvip 
c l miyorsa sayacağıııı . Üçte ikisinin vaziy<'ti o zaman daha iyi tebellür 
rd!'r. ("Çckimserler de olabilir" ses leri) 

HAKKI TAHt K Us - Heye katılmıyanlar kaç kiş i ise tespit olunsun. 

YuNU KAZlM KöNi -Sayın Başkan müsaade !'derseniz bazı şeyler 

>Ordunıız , nilçiz kanaatlerimi arzedcyim. 

BAŞKAN -Şimd i tümü üzerinde bir arkadaşımız konuştu. Leh ve 
alcylıde olan arkadaşlar bulunabilir. Bılntın için Kazım Köni arkadaşı

nı ıza söz veriyorum. 

YuNUS Klım Kü Ni -Sık sık htlzurunuza çıkmanın hakikaten 
~·ok antipatik bir ~ey olduğunu biliyorum. Fakat mazur görün . 

Şimdi sayın Başkanımız tarafından sorulduğu için aklımın erd iği 

kadar birin ci soruya cevap vereceğim . 

Diyorlar ki Komisyon bir rapor hazırlamı ş tır. Acaba bu raporun 
çr rçcvesi dalıilind e mi kalalım , yoksa Tüzük hakkında arkadaşlar tarafın
dan vaki olan bütün teklifleri mi müzakere edelim . Yani arkadaşlar 
tarafından Komisyonun üzeriııılc ça!Jşmadığı herhangi bir madde üzerinde 
tcklifler vaki olursa bunun üzerine müzakere açalım mı, diyorlar. Aciz 
kanaatİmiz şudur bir arkadaş tüziiğün herhangi bir maddesi üzerinde 
bir tekiifte bulunurı.a bunun evvelii yetkih bir komisyonda müzakere 
edilmesi ve bir kararla htlzura gelmesi icabeder. Eğer burada aklımıza 
lıcr gell'rı hu s ıı s u teklif edecek ve müzakere açııcak olursak bu i ş mah-
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zurlu olur kanaatindeyim . Takdir y üksek hcyct!nizindir. Böyle bir tek
lif olursa komisyona havalc ederiz, komisyon olağanüstü çalışır ve bir 
karara bağlar. Ondan sonra heyeti umunı iycyc gelir. Yoksa bir arkadaş 

bir tekiifte bulunup da bizi bir tarafa sürüklc:·sc bu doğru olmaz. 

İkinci meseleye gelince, benim zihninı takılıyor, belki yaşlılı ğıma 

atfcdcrsiniz çünkü ben de yaşlılar aras ına girdim artık. Üçte iki diyor· 
la r. Şu anda üye arkadaş ları sayalım ki üçte iki anlaş ıls ın ve Başkanı· 

ınızırt arzu e ttiği gibi mesaimiz kolaylaşmı ~ o(.,ın. 

HAKKI TARlK Us - Söz ist iyorum . 

BAŞ KAN -Kifııyc ti müzakere teklifi vaı· efendim . Müsaade eder· 
seniz cvvcla şunu rcyinizc arzcdcyiın , burad aki tüzük müzakerelerinin 
yalnız Komi syonun raporunda tcklif olarak bulunan maddeler üzerinde 
görüşme ler yapılınas ı hususunu kabul cd(' nlcr lutfen i şaret buyu r~nnla r .. 
Etmiycnlcr. .. Kabul edilmi ş ti r. 

Şimdi Komi:;yo nurı t cklif e tti ği maddeler i bi rer birer okulup rey i· 
nizc a rzedcccğiın . 

(Komioyonun üçüı:cü madde hakkında ge tirdiğ i yazı okundu.) 

ABDÜLKADiR KARAHAN (Komisyon Sözcüsü) -Üçüncü maddeye 
ek bir teklif geldi, arkadaşlar bir ekleme yapmak istediler. Dediler ki: 
Kurum bürc lar ve mümessi llikler açabilsin, eşascn İstanbul'da bir büro· 
muz var bunu nizamlıyalım . Bu hususta bir saate yakın müzakere, mü· 
cadele devam etti. Yedi ki ş i açalım dedi , yedi arkadaş açmıyalını dedi . 
lki kiş i müstenkif kaldı. 

BAŞKA N - Okunan maddeyi anlamada baz ı mü~külatıınız v ar. Mü
saade ediniz şunu bir d e rli yeliın , toplıyalıın . Ne yapınışiar s a ona göre 
reye vaz'edcyiın. 

MuHARREM Enci ' -Mııhterem arkadaşlar Tüzük K omisyonunda 
üçüncü maddenin deği ştirilmesi üzerind e çalı şıldı . Fakat iki fikir belirdi . 
Bir kısım aza dediler ki K urum büro açamaz. Bir kı sım aza da , büro aça· 
bilir dediler. Ayrı bir madde t esbit edilecekti . Rcye kondu, t esbit edi· 
lemedi. Fakat eski madde de reddedildi . Bıı m adde niıı Kunıltayda ye· 
niden tesisine karar verildi . Bunu anlamıyacak ne var? 

İS FENDİYAR E AT·KADASTER (Tüzük Komisyonu Başkanı) - Ar· 
kadaşlar, bu maddeye bir fıkra eklenmesi hususunda bir karar alınma· 
dığıııa göre Komisyonun heyeti umumiyenize getirdiğ i bir t eklifi yok 
demektir. Binacnalcyh öteki maddeye geçebiliriz. 
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MuHARREM MEnCANLıCiL - Efend.im, tüzük elimde yok. Fakat 
bir ihtiliifı halleder ümidiyle ezberden konuşayım. 

Tüzüğün beşinci maddesinin Ç fıkra s ı şöy le diyor, burada henüz 
tadilatı yapıLnadığına göre tüzüğiin o hükümlerine riayet etmek mec· 
buriyetindcyiz. Gayet tabiidir ki tadilat mevcut tüzük hükümlerine 
göre yapılacaktır. Fıkrada deniyor ki Kurultay tüzükte değişiklikler 

yapabilir ama bunun bir komisyondan geçmesi şarttır. Binaenaleyh 
komisyondan geçmeyen tüzük tadilleri burada müzakere ve kabul edi
lebilir mi? ("Doğru" sesleri) 

EsAT MAHMUT KARAKURT - Efendim , Tüzük Komisyonu size bir 
maddeye ek olmak üzere ş öyl e bir tekiifte bulunuyor. Madde fılilıı yok 
efendim . Yalnız Komisyoıı sizin tasvibinize a rzedilmek ve maddeye 
münasip bir ek yapılmak üzere bir tekiifte bııl unuyor, Yönetim Kurulu 
icabederse muhtelif yer lerde mümessillikler ihdas edebi lir denilmesini 
istiyor. Buna salahiyeL veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yani doğ· 
rudan doğruya Tüzük Komisyonu böyle bir meseleyi lıuzurunuza ge· 
tiriyor. Diyorlar ki : bu maddenin sonuna bir fıkm e kliyeliın . 

Ası l vakıa, siz bir t ems.ilcilik ihdasıoı kabuJ ediyor musunuz, etmiyor 
musunuz? Rcyiııizc vaz'cdilen nokta budur. Eğer derseniz ki hayır, 

böyle bir temsilcilik ihdasına lüzum görüyoruz derseniz biz, tüzüğün 
icabeden maddeBine bu fıkra yı ilave edeceğiz efendim. Böyle bir teklifle 
geliyoruz. 

YUN US KAZlM KöNi -.Komisyonunuzuıı bir üyesi ve üçüncü mad
denin müzakeresine katılmı~ bir arkadaşınız olarak huzurunuza çıktım. 

Bir teklif olarak deni ldi ki yürürlükteki maddeye gereği halinde, 
Yönet im Kurulunun temsll ilikler de ihdas edeceği lıakkında bir hüküm 
konması münakaşa edildi, reyc kondu ... (G ürültüıer) Eğer konuştu· 
racaksanız lutfen sa bırlı olun . Reyc kondu, yedi kişi tadil edilmesini 
söyledi. Tüzüğümüz buna müsait olmalı ki t em silcilik açılsın , çünkü 
öyle yerler var ki -İstanbul gibi değil- bir kişi bulunabilir, bir heyet ol· 
mayabilir, niçin ayağımızı bağlasın. Yönelim Kuruhınıın bir tomsil
cilik ihdas etmesi doğru değildi!'. Buna siz karar vereceksiniz. ("Reye 
re ye" sesleri) 

BAŞKA - Müsaade edereniz bende noktai ııazarımı söyliycccğim. 
Tüzük tadillerindc teamiiiden olan bir şey burada t am manasiyle 
i şlenmemi~, komisyonda bulunan hiçbir kimse de hatırlamamış yahut 
da Komisyon Başkanı ne yapıyor8unuz diye bir şey göstermemi~ . 
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Bakınız ben söyliyeyim , bir fikir var, bazı vilayetlerd e temsil cilik
ler açılıp açılmıyacağ ı huwsunu bir madde haline getirmeetiklerine göre 
bu hususta ınüınarese l eriniıı olmadığı anlaşılır. Onun için iki türlü yo l 
vardır, bu i ş in ya ge ri kalınas ı veyahut lamaınianarak i şin yürümesi. 

Bin ÜYE - Yenid en Koınisyona havales i lazımdır, Kurultay 
Komisyona bir vazife olarak ve rmiş tir . (Gürültüler) 

S UUT K EMAL YETKi N -Sayın arkada~ lar , komisyonların vazife,; 
heye ti uınıımjyede hall edilmesi güç olan i ş l e ri mütc lıass ı s arkadaşlar 

vas ılas i yl e iy i bir neti ceye bağlayıp , müspet veya menfı , heye ti umu
mi yeye akse ttirmektir. Üçüncü madde komisyonda görü şülınüş. Orada 
ne yapılmak lazımdı? Elbetteki ckseriye tle bir formüle bağlanıp müspet 
olsun , nı e nfı olsun , fakat kati bir teklif il e buraya i ş in ge tirilmesi l a zıındı . 

Bu yapılınamı ş tır ve ham madd e halinde buraya getirilmi ş tir , iki türlü 
noktai nılZar akse ttirilıni ş tir. Ş imdi heyeti ıımumiyen i n yap aı:ağ ı iki 
şey vardır . Ya doğ rudan doğru ya reddedcr, çünkü r eelde l nı ek hakkıdır : 

bir formül olarak teklif olarak gelmemiş tir . Veyahut elıe rrımiye t verir, 
tekrar komisyona havale eder . Komisyon yeni baştan tetkik eder ve 
görüşünü müspet bir (orınül olarak getirir. Komisyon her zamaıı bunu 
yapabilir, derhal yapabilir. Bu iki şıktan ba şka yapılacak bir i ş yoktur . 

HiKMET BAY UR -Koınisyondan gc l e ıı teklifleri pek aıılıyaıııadım . 

Komisyonda oylar yedi-yedi ~eklind e olamaz. Başkanın iki oy u vardır . 

Başkan çekimser ıni kalmı ş tır (" Evet" sesler) İ s te rse niz komisyon y ine 
toplan sın , yahut da hiç nazarı itibare almıyalıın. Böyle bir şey buraya 
gelemez. 

İBRAHiM ÜLGU N - Sayın arkada ş lar , bu oy meselesi çok mühimdir . 
K omisyonda müzakereyi bendeniz takip ettim , bıı maddenin hazırlan arak 
karşımıza gelmemesine sebep Başkan l sfendiyar Kadastcr bcydir. Ken
disi muvazeııeyi temin edecek iken büsbütün iğl ak ctmi ~ tir . So nra da 
lıuzurıınuza gelcrek"Komisyondan böy le bir t cklif yok , demiş tir . H albuki 
Komisyonda bir tarafı tutaııl a ra , " ben de sizin fikrinizdeyim" demiştir , 

Komisyonda da aksi rey izhar etmiş tir . Ve bu i ş in bir formüle bağl anma

dan buraya getirilmesine sebep olmuştur. 

İsFENDiYAR E sAT-KADASTER- l smim mevzuııbahi s olduğu için huzu
runuza gelmi ş bulunuyorum. Komisyonda reyiıni izhar etmedim . Aza lar 
Komisyonda birbirine girdiler, saa tlerce konuş uldu ve müzakere objek
tif sahadan uzaklaştı. Biz size müspet veya nı enfı bir (netice ge tirmiş 
olsak dahi ayııı arkadaşlar burada aynı şey i tekrar söyliycceklerdi. Biz 
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bu sebepten dolayı bu i ş i " bütün arkaıtaş lar ür.crinde konuşabil s iıı " 

diye bu şekilde buraya get irdik. Deminki konu~malarıııızda dediniz ki , 
Komisyon tarafından bir tcklif va rsa o ııu konuşacağız. 

Bu lıükmı· bağlı kalmak i stiyorsanız böyle bir teklif yok demektir. 
Jik kararımız burada konuşma açmaktır. Vaziyeti ona göre izah ettik. 
Arkadaşıının demek isi ediği gibi öyle bir şey yapmak meseles i yoktur. 
Basit bir madde için aza lar birbirine girerse burada konuşmayı doğru 

bulınam . 

BAŞ KAN -Bıınıı iki ~eki ld e yapmam mümkündür. Bu ınaddc ta
dilinin kaldırılmas ını ... 

ZEKi ORAL -Müsaa dı• eder mi sini z Başkan '? .. Muhtereın arkadaş
lar, bendeniz Komisyo nda bulundum . Gayet rııutedili'ıne düşündük, 

çok gc ni ~ bir ~ekild e i ş i ınüzakrre ettik. Yönetim Kurulunun ınüşkül 

mcv kide kaldığ ı noktalar vard ır, onu izah cl tik ve dedik ki, üçüncü 
maddeye bir şe kil vcrl'lim. Üçüncü mnıldeye güre ''merkez buradadır" 
ve "şubı· l c r açabilir'' dedik . Fakat orada açabilir mi , açamaz ını diye 
ihtilaflar oldu . Maddr lı azırdıı·, gelmiştir . Burada yalnız "açabilir mi, 
aı;amaz ını '' ııokl asıaı halledelim ve bir karar verelim . Maddeyi okuyorum : 
" Türk Dil Kurumunuıı merkezi Ankara' dır" icabeden yerlerde ş ubeler 

Vt) IPmı- ilcilikll't' açabilir veya açamaz. Madde budur. Buradaki açabilir 
\'t'ya a~·amaz üzerinde karaı· vereceğiz. Mesele bundan ibarettir . 

BAŞ KA N - Bıı madd e bıı ~e kl iyle cksikti r, komisyouun mesaisi 
la rnam değildir, üzcı· indP. Kurultay konuşamaz. (Alkışlar) 

Biıı Ü YE - Bu şekilde ııas ıl reye vaz'cde rsiniz efendim? 

BA ~ KAN -Arzettinı ef~ndim, madde eksiktir, Komisyomuı hazır
ladığ ı metin noksaııdır , Komisyonun mesaisi tamamlayıcı bir şekilde 

n e ti ce lenm e rııi ~ tir . ("EHki madd eyi r eye koyunuz" ses leri). 

ENVER ZiYA KAR AL - Muhtcrem arkadaşlar , üı; dakikadan fazla 
koııu~ mıyacağını a göre ist irharn ediyorum, sükunetlc dinleyin. 

Mevz uubahis olaıı mesele haddizatında bürolar, temsilcilikler aç
mak değildir. Açı lmı ş olan temsilcilikler de vardır . Açılmı~ ola n temsil
cilikleri lcgalize etmek veya kaldırmaktır. Yüksek heyetiniz tüzükte 
t:adi l iıt yapabileceğ i gibi, yorıım da yapabi li r. Bu i ş sa lahiyeti daltilin
dedir. Arzu cder"eniz maddeyi ııkuyayım. Hiçbir kunıl, lıeyetinizin dı

şında olarak nıühinı oları şeyler i yorumlama hakkına malik değildir. 
Ne Yünetim Kurulunun , ne de Yürütme K urulunun buna ha kkı yoktur. 
Tadil sizin hakkınız olduğu gibi, yorum da sizin hakkınızdLr. 
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Binaenaleyh, ortada bir hadise vardır, bu hadisenin müphemiyeti 
aşikardır. Halbuki tüzükte temsilcilik açı labileceğine dair bir kayıt da 
yoktur. Bunu kabuJ ediyor musunuz etmiyor musunuz? 

BAŞKAN - Bir önerge var, okutuyorum: 

(Hikmet Bayur' un önergesi oku n du) 

Sayın Başkanlığa 

Komisyonca müzakere ed ilmemiş olan maddelerin müzakere edil· 
memesini rica edeceğim. ("Bu zaten kabul edi ldi" sesleri) 

BAŞKAN - Biraz evvel reye koyduk. 

ABDÜLKADiR KARAUAN -KıLrultay üyelerinden af rica edeceğim, 
39 derece hararetim var. Yerime bir arkadaş koysunlar. 

SuuT KEMAL YETKİN -Saym arkadaşlar , demin konuşurken bir 
tek.lifte buluıımuştum. Herhalde Başkanın ilikkatinden kaçmış olacak. 
Bu mevzu görüşülemez . Kendileri de h aklı olarak görüşülemiyecegini 
ifade ettiler. Meselenin ehemmiyeti aşikar olduğuna göre lehde ve aleyhdc 
de konuşulmuştur, buna karar vermek mecburiyeLinde olan Kornisyona 
meseleyi iade edelim . Komisyon müspet veya menfi bit karar verebi
lir, ya temsilcilik kals ın der, veyahut da kaldırıl s ın der. Yani bunu 
havada tutamaz. Enver Ziya Beyin dediği gibi nilıa)")t bir emr-i vaki 
karşısındayız, Yönetim Kurulu. bir temsiJciHk açmıştır, birçok arka
daşların fikrine göre bunu legalize etmek lazımdır . Komisyonun bunu 
da n azarı dikkate alarak bir formül ilc gelmesi lazım getirdi. Yarım 
saatlik bir i ştir . Rica ediyorum Komisyona havale edelim, tctkik etsin, 
müspet veya m enli bir neticeye bağlıyara k K urultaya gelsin. 

İSFENDİYAR ESAT-KADASTER - Komisyonda tadildt yapıp yap· 
mamak meselesi eskiden alıoan kararı legalize etmek demek değildir. 

PEYA.llti SAFA -Arkadaşlar çok müteessirim . E limdeki şu kalemle 
istifaını yazıyordum, bitiremedim. Doğrudan doğruya benim haysiyc
timi ilgilendiren bir mevzu için yirmi defa söz istedim, her nedense sayın 
Başkan söz vermedi. Beşinci maddeye geçiliyor. Kendimi savıınmak 
için bunu başka bir yerde, mesela bir gazetede daha korekt olarak yap· 
mak için Türk Dil KtUumundan istifaya mecbur oluyorum. Buna göz
lerim yaşararak mecbur oluyorum. 

HAKKI TARlK Us (Kurum Başkam) -U. ul hakkında iki cüm
le ile ifadede buJunacağım. Peyarnİ'nin buradaki sözlerini arkadaşları
mın keeıılemyekün addedecek.lerinden eminim. Kendisi burada böyle 
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bir ifadede bulunmamış telakki edilmelidir. İçimizde, kendisinin hizme
tinden Kıırumu müstağni görenler olmamalıdır. 

Şimdi arkadaşlarıının meselenin künhüne nüfuz edebilmelerini 
temin için bu temsilcilik denen müesse.enin veya bu yolda verilen ka
nnn bu madde ile ilgili olarak alınınadığını arzetmek istiyorum. Ko
misyon, Enver Ziya Bey'in ifade ettiği gibi bu madde ile ilgili olarak veya 
onu yorumlamuk suretiyle bir iş yapmış değildir. Salahiyeti olmadığını 
gayet iy i bilir. Yönetim Kurulu tüzükte yorum yapmak hakkına sahip 
değildir ki kendisi bu maddenin hükmünü bu şekilde tadile kıyametmiş 
olsun. itekim bizim 30 uncu maddeyi tatbik edişimiz de bir yorum 
meselesi d eğildir. Biz maddenin sa rahatını o şekilde anlamışız ve o şekilde 
tat bi k clınişizdir. Ekalliyet öyle düşünmemiş olabilir. Bunun madde 
ile alaka~ı yoktur. Şimdi İ stanbul'da bir temsilcilik ihda edişimiz de 
~üpheli bir mana mündemi~tir di ye gösterilmektedir. 

16 n cı madde diyor ki: "Yönetim K urulu, Dil Kurumunun çalış

malarıı ı düzenliyen ve sonımlu olan kuruldur." 

K ıırultay 'azifesini bitirip yeni kurul işe başladıktan sonra işi 

düzeniernekte 1 amamen mutlak bir yetkiye sahip olduğunu görmüştür. 
İ stanbul 'da biiyle bir vazifedarın bulunmuş olmasında Kurum, me
saisi ni semerclendirecek bir kıyınet bulmuştur. O itibarla tatbikata geç
miştir. Okunan üçüncü madde ile alakası yoktur. Böyle bir teklif yapıl
mıştır, Komisyonda ekseriyet bulmamış tır. Kabul ettiğiniz karara göre 
komisyondan gelmiyen bir mesele burada ınevzunbahis olamaz. Bu 
maddenin a, b, c bentleri Kurultayın ilgili komisyonlarından geçtikten 
sonra Kurnitaya gelir. Suut Kemal Bey buna i şaret ermiştir. Ya yok
tur veya vardır diyeceksiniz komisyona havule edeceksiniz. 

Binaenalcylı, bir mcscle olmadığına göre evvelki karannız dahilinde 
ularak konuşulacak mescle yoktur. Raporun öteki maddesine geı;ilsin. 

BAŞKAN - Hiç kimseye söz vermeyip üçüncü maddeye geçeceğim. 
Arkadaşlar, İ stanbul 'dan delege olarak çağırıldım ve bir çoklarınız da 
çnğınldınız. K urumun kaynıyan bir havası var. Biz bu havadan haber
dar değildik. Kurumu bu havadan temizlemek lazımdır. Bu Kuruma 
biraz olsnn emek veren bir kadın olarak hüzün duyuyorum. Ve bana 
hiçbir zaman şu veya bu şekilde, başkan söz vermedi diye söyliyen ar
kadaşın haksızlık ettiğine kaniim. Öyle bir hava içindeyim ki, hiç gör
mediğim, hiç duynıadığım , içinde üye, başında başkarı olarak çalışmadı
ğım bir hava .. Böyle bir hava içinde gelen arkadaşlar bu vazifeyi bana 
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verıneme li idiler, kendi halinizde olsaydınız, ben de ~ u sıracıklarda otur
saydım . 

Devam edin efendim. 
lsFENDiYAR EsAT-KADASTEn - lkinci nokta beş in c i maddenin(A) fık

rasıdır . Bu madde; Dil Kurumunun dört türlü üyes i oldıığunu bilrlirir . 

" Madde 5 - Türk Dil Kıırumıwun dört türlü üyes i vardır. 

A - 22 ya~ ını bitirmi ş olan , medeni haklarını kullanma yet kisin e 
sahip bulunan , K uru.ınun amac ını benimsiye rek Türk diliy le uğraş aıı 

veya onunla ilgilenen her Türk .... " 

Buradaki " ilgilenen" kelimesini kiill görmemi~ l e rdir "yakından il
gilenen" olsun diye teklif edi yorlar. (" Kabul ses leri ") 

(Başkan teklifi oy a koydu, yakından ilgilenen ibares i kabııl edildi) . 

SuuT KEMAL Y ETKi N -Üçüncü madde reye kuııınadı , 18 in ci madd e 
Yönetim Kurulunun vazife ve saliihiyc tlerini göst erir. Bıırada " Yönetim 
Kurulu Türk Dil K urumunun amacını gc rc,:e kl eştirmck üzere bilim . . . " 
demektedir . Bir de ş ııbe l er açma ye tkisini koymak l azımdır . Çünkii 
üçjincü maddede " K urum şubeler açar' · diyor. Şubele ri Yüm, linı K u
rulu açsın diye düşünces iyle bu kay ıı konmuş tur . 

EsAT MAHM UT KARAK URT - Efendim , bu madd e üze rinde hilhassa 
dikkatle durmanızı rica edeceğim . Çünkü bıı madde ilc Yön elim K ııru

luna salahiyel verirse niz Yönetim Kurulu i • tediğ i yerde bir veya birden 
fazla şube açmak salahiye lini haiz ola cakt ı r. Bu takdirde ş tıbe l e rin a <; ıl

masından dolayı gereken masraf da yine Yönetim K urulu t a rafınd a u 

ol baptaki bütçe yoluna gidilerek verilecektir. Arkad aş l a r buna ra zı de
ğildir . Diyorlar ki: made mki , ş ube açm a k yeni bir masrafı icabet t irc
cektir. Onu da Kurullay yapsm ... Şube açılacaksa şöyl e açılır : ~ u ka
dar kadro, şu kadar masraf denir . Eğe r bu maddeyi get irdiğimi z şekilde 

kabu.l ederseniz bu hak Yönetim KıınJuna intikal eder. Yönetim Kurul u 
bu tasa rrufu kullanır. Fakat bıı s ariiyatı prensip olara k daim a Ku rul
taya bırakm ak istiyoruz. Bunu böyle yapa rsak da ha makııldiir zanne
deriııı . 

MEHMET T uGRUL - Şube açmak ye tki sin in Yönetim Kur ulun a 
verilmesi kanaaliınce mahzur lu olac aktı r. Bu cihet i sayın Esa t Mahmu t 
arkadaşımız ifade ettiler . Ben bir noktayı da ha ila ve edeceği m. Şube

lerio bir tüzüğü tabii olacaktır . Bu Lüziiğe göre, ş ube l e rin ıı e suretle Kıı

rultaya i ş tirak edecekleri tesbit cdil ecek~i r. Ş tıbe l ere kay ı t lı üyelerin 
hepsi K ıırultaya gelmiyecekJer, ı cmsilci göndereceklerdir. B ıı itiba rl a 
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Kurultayın ne şclcilde toplanacağı hakkında tüzüktelci maddenin de
ğişmesi icabeder. Şube kıtrulduğu takdirde doğrudan doğruya bazı üye
lerin seçece kleri temsilciler vasıtasiyle i ştirakl eri icabeder. O vakit bu 
tüzüğiin de taeiili lazımdır. Yönetim K uru.! una bu saliilıi yet verilmemel i, 
Kurultaya verilmelidir. 

BA~KAN - Enver Ziya Karai. 

ENVER ZiYA K AnAL -Söyliyccckleriuıi arkada~ım Röyledi, vaz

gcçiyo rurn . 

FAııni DALSAli -Efendim , bendeniz kısa söyliyeceğim. Sarih olarak 
nıaliinıdur ki, Kuntltay üç yılda bir toplanır. Halbuki Yönetim Kuru.lu 
claha aktif bir durumdadır. Üç yıl i ~:inde lüzum görülür ve fayda müliı
lıaza cdi lirsP )Cili bir faaliyet sahas ı yaratılabilir . Nitekim ilıdas edilmiş 
olan İstanbııl bürosu, böyle bir zaruretin ifadesi olarak görülmektedir. 
B~nılcniz ş ıı noktayı tebarüz ellirmek iRtiyorum, hiç şüphesiz yeni bir 
büro açmak bir bütçe işidir ve bütçe ile aliikalıdır. Ancak Kurumun öyle 
hir bünycRi vard ır ki , her y ıl kendisine tahsis edilmi ş olan paradan tasar
ruf ettiği takdirde ~u bölümlere nakledilebilir diye sarahat ve bir 
imkiiıı veri lmi şti r . Biııaeııaleylı , "Kurum vaziyeLin icabına gö re yapa
cağı Lasarruflara dikkat etmek kayıt ve ~artı ilr, ihtiyac;lara göre şube 

açabilir, kaydıııın korımasını bendeniz daha uygun olur diye mü.lahaza 
etmekteyim. Biııaeııaleylı bu tasarrufları yapmak kayıt ve şa rtı il e 
müteakip senelerde buna imkan ver ilirse iyi olur. Üç senede bir toplanan 
Kurultayın bunu mülalıaza etmesini bek.lemenin pratik olmıyacağı ka

naatindeyinı. 

MuzAFFEn UYGUNEli -Efendim , idare heyetinin bir şube açıp aç
ınamas ıııı kunuşuyomz. İdare heyeti bir şube açarken bunun yanında 
bütçe imkan l arın ı da düşünmek ınccbtiyetindedir. Benim kanaatime 
göre ınacldeye bir fıkra ilavesi l azımdır . O da şudur "Bütçede tahsisa l 
olduğu takdirde yahut bütçe rakkamlarının dışına çıkmamak şartiy l e 

şube açabi lir". 

Sonra bir lııts usa daha dikkatinizi çekmek isterim. 37 nci madde 
olarak yeni bir madde düşünülmüşt ür. Orada deniliyor ki, şube açmayı 

temin edecek tüzük taciili Kurnitaya geti rilecek, Kurultayın tasvibinc 
iktiraıı ettikten sonra o usule göre şube aç ılacaktır . 
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Halbuki, ~imdi yapılmı ~ böyle bir tüzük olmadığına göre, önümüz
deki üç sene içinde şube açılmasmada imkan yoktur. Onun için bu mad
deyi ~imdi konu~mak beıı ce lüzumsuzdur. 

HiKMET DizDAROtLU - Efendim, şube t erin açılması meselesi hak
kında Muzaffer Bey arkadaşıının söylediklerine tamamen i ş tirak erli
yorum . 

Yalmz eğer bu madde kabul edi lecek olursa, redaksiyon bakımın
dan arzediyorum, 18 inci maddeye değil, 3 üncü maddeye ilave edilme
lidir. Kanaatİınce bu üçüncü madde , "Türk Dil Kurumunun merkezi 
Ankara dır, şubel er açabilir, bu Yönetim KunıJu kararı ile olur, şeklini 
almalıdır. İki ayrı şey yapmak doğru değildir . ("Doğru'' sesleri) 

HiKMET TuRHAN DAGLIOGLU -Aikadaşlar, ortada bir rtıalite vaı·

dır. İstanbul 'da bir temsilcilik kurmuş uz, btmdan asla bir netice alaına
mışızdır. Şube açmak tehlikelidir. Korkarım ki Dil Kurumuna fatiha okut
muş olacağız. Şube açtığımızı farzedelim, bugün Kurum e leınan l arı ile, 
matbaası ile gerekeni yapamadığı halde şube bunu nasıl yapabi lir. 
Görüyorsunuz Kurumun 500 tane üyesi vardı, bu da nihayet 425 taneye 
inmişti r. Gele gele şuraya 160 arkadaş gelmi ştir. Onun için işi faııtazideıı 
çıkaralım . Şube açmak tehlikelidir, tüzüğe aykırıdır . Şubeler buraya 
nasıl mümessi l gönderecek, tahsisatı nereden alacak, statüsü net! ir? 
Bunlar tayin edilmeelikçtı bu iş yapılamaz. Boş yere vakit geçirmiyelim . 
Elverir ki bu Kurumu yaşatalım. İttifak edelim, ve hizmet edelim . 

İBRAHiM REFİK SoYER -Muhterem arkadaşlar, i ş Kurumun bün
yesine taalluk eden biı· işt ir . Böyle büyük i şl eri Yönetim Kuruluna bı 

rakmak bendenizin üç senelik tecrübemc göre mahzurludur. Bımun hak
kında şimdi tafsilata girmek istemiyorum. Rica ederim bu şube açmak 
işini bırakalım, işimize devam edelim. 

MusTAFA REşiT GüROL -Arkadaşlar, bu kutsal Kurumun yürüyü
şünde görillen şu hal beni çok üzdü. 

Sonra şube açmak işinde ben , bundan önce konuşan arkadaşların 
söyledikleri nin aksini düşünüyorum. Şube açmak bu Kununu milletin 
içine, gençlik içine, aydınların içine y~>ymak demektir . Neden bundan 
çekiqiyoruz? Hangi cemiyet var ki şubesiz yaşıyor? Kızılay mı, Yeşi
lay mı, Çocuk Esirgeme Kurumu mu? Bütün bunlar bu topluJuk içinde 
şubeler açmışlardır. Dört yanda propagandalanttı yapmaktadırlar, faa
liyet göstermektediTier. eden bu Kurum kendi merkeziııde kendi kabu
ğunun içinde büzülüp kalsın? İzmir' de, İstanbul'da şube açtığımız zaman 
zannettiğiniz kadar para sarfetmiyeceğiz. lzmir'de bir öğretmenler der-
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ııeği vardır. Ankara'daki merkez onun paras ını veriyor. Yüzlerce üyesi 
vardır. Üyelerden aldı ğı aidatla k endini geçindiriyor. Bankada parası 
da vardır. İstanbul'da da vardır. Halihazırdaki vaziyeıle bu işi yürüte
miyoruz. Bu işe önem verilmezse yalnız bir ınerkezle bu iş olmaz. Me
sela İzmir'de bir şube açtığımızı farzedin. Yüz tane üyesi ve beş kişilik 
de idare heyeti vardır. Bu i şl e daba ziyade Kurumun ülküsü benimse
tilmiş olmaz mı? Yayılmak için kuvvetlenmek için, milletin içine girmeli, 
gençlerin, aydınların içine yayılmalı, para korkusu mevzuubahis olma
malıdır. (Alk.ışlar) 

Bin ÜYE -Efendim , konuşulan meselc şube açılıp açılmaması 
meselesi değil, şube açılırsa ne şekilde açılacak, açılmazsa ne şekilde açıl
ınıyacak bu karann verilmesi meselesidir. Benden evvel konuşan arka
dıışın dediği şe kild e, para ya rdımı olmadan, hariçten gelen yardımlarla 
kendi kendini yaşatan ~nbel er açılırsa bunu zaten bütün arkadaşlar dıı 
kabtti eder. Bu hu8lls ayrıca belirtilmelidir. 

Bir arkadaş dedi ki Yönetim Kuntluna salahiyet verilmelidir, üç 
,ene içinde belki icabedebilir. Sayın arkadaşlar, biz üç sene için değil , 

P.bediyete doğru gitmeği kararlaştırmış insanlarız. Nihayet bu Kurultay 
k<'ııdisi karar vcrt>bilir. Kurultayın, bu kararı kendisinin vermesi lazım 
geldiğ i ve tahsisatı da kendisinin istemesi lazım geldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN -Söz alanlar csasen bitmiştir. Kifayeti müzakere için de 
takrir vardır, 18 inci maddeyi reyc arzcdeceğim. "Şubeler açılabilir" 

diyor. Şubenin açılmasını .. yalnız bunu r<'ye koymazdan evvel dı şarıdaki 
arkadaşların içeriye gelmeleri lazımdır. 

l sFENDiYAR E AT-KADASTER -Müsaade ederseniz bu maddeyi 
tekrar okuyayım . 

"Madde: 18 - Yönetim Kurulu, Türk Dil Kurumunun amacını 

gerçekleştirmek üzere Bilim -"'e Yönetim çalışına larını d.iizenler, gereken 
kararları verir. Şubeler açabilir". 

Bu vaziycte gö re bunu kabul ederseniz Yönetim Kıuıı.lu ş ıı.be aça
rakt ır . Kabııl etmezseniz Yönetim Kurulu şube açaınıyacaktır. 

BAŞKAN-Btmdan evvel bir arkadaşın teklifi vardır, bu teklif üçüo
eli madde ile ilgilidir. 

lsFENDiYAll EsAT-KADASTER -"Şubele r açabilir" diyor . Fakat 
kimin açacağını tasrih etmiyor. İste rseniz "Yönetim Kurulu açsın" diye 
bir fıkra ilave edelim. İsterseniz etmiyelim. 
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HAKKI TARlK Us - Efendim, bir arkadaşıınızın naklettiğine göre 
mademki bundan sonra gelecek maddelerden ve tekliflerden birisinde 
bu şube açılma salahiyetini tayin edecek hükümler, yine Kurultaydan 
geçecek olan bir madde ile Yönetim Kuruluna bırakılmaktadır. O halde 
burada kimin tarafıııdan a(ılacağı zikredilmese, Yönetm(,Jiğe bırakıJ,a 
daha yerinde olmaz ını? 

İsFENDİYAH EsAT-KADASTEli - Bu teklife i~tirak ederim. 

(Teklif okundu) 

Ba~kanlığa 

~ube işinin Yönetim Kıtruluıı ca ihzar edilen·k gelecP.k Kurulra ya 
'ltııtılınasınııı karara bağlanmasıııı rica ederim. 

BAŞKAN -Okurıaıı takriri rcye koyuyonıın . Kabul edenler ... 
Gelecek Kuru ltaycia lıar.ırlık yapacaklar ve ge tirecekler. (Kabul edil
miştir.) 

İBRAHiM ÜLGUN -Sayın arkadaşlar, şi mdi buradaki h azı r olan 
arkadaş ları s aymış bultınuyorum. 75-80 arasıııdaJır. İste rseniz tek
rar sayabilirim. Tüzük tadili için ııi s ap tamam değildir, otııruınun 

yine yarına talikini rica ediyorum. 
BAŞKAN - Kurultay tatil yapınarlan evvel lasvib;nizc arzedile

cek madde tadili vardır. Dışardaki arkadaşlar peyderpey içeriye gc
.liyorlar. 

(19 un cu maddenin tadil şekli okuııdu). 

"Madde: 19 - Yönetim Kurulu yılda en az Ü( defa (Oğuıılukla 
toplanır., 

İsFENDİYAR ESAT- KA DASTEn -Arkadaş lar , Komisyonda izhar 
edilen arzu şu oldu: Yönetim Kunılunwı altı ayda bir toplanına s ı 

kafi değildir dendi . En aşağı senede üç defa toplanması lazımdır ki 
Yürütmf' Kurulu faaliyet gösterebilsin. 

BAŞKAN -Efendim, okunan maddeyi oyuııuza arzediyorum: 
Kabul edenler .. ." E tıniyenler... Kabul edilmiştir. 

YuNUS KA.zıM KöNi -Tüzük yapıyorsunuz, oy verenleri sayınanız 
lazımdır . Üçte bir mi , üçte iki mi, kaç kişi ise bunun bildirilmesi lazım-
dır. (Gülüşıneler). e zaman kabul edildi.? 

EsAT MAHMUT KARAKUıtT - Kabul ed ildi efendim. El kaldırıldı , 

kabul edildi. Başkan kabul edildiğini söyledi. Başka nasıl kabul edelim . 
Oymyarak ını kabul edelim. (Gülüşmeler). 



VU. KURULTAYı 127 

lSFENDİYAH EsAT-KADASTEn - Komisyon, Yürütme Kumlu ile 
Yönetim Kurulunun çalışmas ı nı ayarlıyan maddelerin birbirine girmi~ 
olduğuı_ıu gördü. Bunları tasnif ettik, Yönetim Kurulu maddeleriyle 
Yürütme Kııru.lu maddelerini ayrı ayrı ve alt alta yazınağı uygun gör
dük. Bu sebeple bazı maddeler deği ş tirilmediği halde madde numara
ları deği ş tirilmiş i ir. Bunu arzediyorum . 

BAŞKAN - Bunun hakkında söz İ s ti yen var ını? Kabul edenler . .. 
E ı mi ye nler .. . 

CELAL ALNI GENİ ~ - Ben ınuhalifim. 

BA~KAN - Bir ınu.halifle kabul edilmi ş tir . 

1 s FENDİYAH EsAT-KADASTEn - Eski 30 uncu madde üzcrirıdeyiz. 
En ünemli de~ i ~me buradadır . Arkadaşlara bu mcselenin ehemmi
y~tini hatırlatarak okuy orııııı . 

Eski madde şöyll' iıli ; " Yöıwtiın Kurulu üyeleri fahri ça!Jşırlar, 

hıuılarda n görev kabul ı·dı'nlc rl t> amaca uygun eşe r verenlere Yönetim 
Kıtrııht karariyl ~ bir ıazıııinat verilir. Başkanlık, ikin ci başkan.lık , 

ge nel yazmanlık v~ Saymanlık onursaldır ." 

Bu vaziyett<· yalnız kol başkaıılan para alıyorlardı. Diğe rleri al 
ını yorlarılı . Yeni gPIPn teklif şöyledir: 

" Madde: 25 - YönNim Kurulu üyeleri bu görevlerini fahrl olarak 
yaparlar. Kendilerine ay rı ca genel yazmanlık, sayınarılık veya kol baş 

kanlı ğ ı göre vi verilmiş bulunanlara bütçeye konu.lmuş olan ödenek üze
riııd e n aylık ıazmirıal verilir. Bunlara verilecek tazminat miktarı resmi 
veya i\zel ktınımlarda görevli olmadıklarına ve Kuruma ayıracakları 

~amana gör<! de~i ş ir . 

Yönetim K urulu üye lerinden bilimsel ese rler meydana getirenler 
bu ese rl eri iç in telif hakkı alabilirl er.'' 

BA ŞKAN - Komisyon izabat verecektir. 

HAKKI TAnıK Us - adePe cl cvamlı kelimesinin ilavesini teklif edi-

yorunı . 

E sAT MAHM UT KARAK URT - Efendim, bir tekiifte ve bir ricada 
bulunacağım . Çok ç alış tık , ş imdi telkik buyıuacağınız ınevzu asıl der
pi ş etmek i s tediğimiz bir mcvzudur. Bu yorgun kafa ile bu mühim mese
leye karar vermek güç olacaktır. Muvafık görürseniz bu maddeyi yarın 
müzakere edelim. Daha sal.im bir neti ceye varırız . T cklifimin reye kon
rna~ ıuı ri ca edi yorum. 
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BiR ÜYE - Bu maddeleri yarın müzakere edeceksek bunları 
bas ıp bize verirlerse herhald e fena olmaz. 

BAŞKAN -Şöyle bir temenni var : fazl a yorgunuz, salim bir neticeye 
varmak için yarına kals ın. Bir de devam edelim, bugün bu i ş i bitirelim 
diye ikin ci bir teklif var. 

Şimdi reyinizi alacağım . Müzakerenin devam etmesini i s ti yeııl e r ... 
Yarıııa kalmasını istiyenler .. . Yarına bırakılma~ ı kabul edilmi ş ti r . 

Yarın saat LO ı)a toplanılmak üzere ottLrumu kapatıyo rum. 

Kapanıt saati : 19.25 



DönDüNcü BinLEŞİM 

24. Temmuz 1954 Cuma 

DİHİNCİ OTUHUM 

Açılı~ saati: 10 

BAŞKAN - Hasene Ilgaz. 

YAZMANLAR -Cahil Öztelli , Hikmet Dizdaroğlu, Beşi r Göğüş, Mu
zaffe r Uygıuıcr. 

BA~KAN -Cclseyi açıyorıun. 

Dünkü lutanak özetleri okıınııcaktır. 

(Tııtıınak özetleri okuııdu) 

VII. Türk Dil Kuntltııyuıın III. Birleşim I. Otunun tutanak özeti 

Kıırultay 22 temmuz perşembe giinü saat lO da, Başkan Vekili 
Prof. l smail Hikmet Ertaylan'ın başkanlığında toplandı. 

l. Kurultay Başkarı Vekilliğinden istifa eden Osman Faruk Veri
mer' iıı ı ezkcre~ i okundu. Dileği kabul edilerek açık Başkan vekilliğine 
Haseııe Ilgaz seçildi. 

2. Birinci birleşime ait tutanaklar okundu. Delegeler, tutanaklarda 
bazı noksa nlar bulunduğunu belirterek bunların eklenmesini istediler. 
Bu istek yerinde görülerek, noksanların eklenmesine karar verildi. 

Komisyon raporlarının okunmasına geçildi.~Derleme-Tarama ve Söz
lük komisyonlarının reporları müzakere edi lerek ileri sürülen dileklerle 
birlikte kahtti edildi. 

4. Oturum 

Başkan 

1. H. Ertaylan 

saat 15 te toplanılmak üzere tatil edildi. 

Kaıip Katip Katip 
Cahit Öztelli B. Göğüş H. Dizdaroğlu 

Ka tip 
M. Uyguner 

VII. Türk Dil Kurultayının III. Birleşim Il. oturumu tutanak özeti 

1 - Oturum Bayan Hasene Ilgaz'ın başkanlığında açılınca, 22{7/954 
tarihli Zafer gazetesinde "Dil Kurumunun yaranına tevzi ettiği paralar" 
başlığı altmda çıkan gazetedeki iddiaııın gerçeğe uygun olup olmadığı 
hakkında Kunıltaya ilgililerce açıklamada huhuııtlmasını ve adı geçen 
gazeteyc lüzıımhı cevabın verilmesini istiye!l bir önerge okundu. 
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Başkan , bu moselenin biit~·c ilc ilgili old uğ Ltnu Bütçe Komisyonu 
rapont oku.nurken keııdiliğintlerı açıklanacağını söyliyc rck ş imdiden vakit 
kaybedilmemcsini teklif etti. Btt teklif kabul edi ldi . 

2 - Tcrim , Gram er komisyonlarının ra poru okundu .. Kurultayın 
dii ~ üncelcri dinlendikten ~ oııra rapor kabtti edildi. 

3 - Başk :ı nııı teklifi ve Kurul tayı n kabulü ilc Yayın Komisyo nu 
ı·a ponuHtn okunınas ı Hesap ve Bütçe Koıııi ,y_onu raporundan öne 
alınd ı ve rapor kabul edi ldi . 

4 - Elde kalan Tüziik ve Bütçe knmi,yunıı raporlanndan Tüzük 
Komisyonu raporu , Başk:ının teklifi iizcrine öne alındı. 

5 - Tiiziik Komisyonunuıı 18. madd enin <lr((i ş tirilm es i h akkın daki 

teklifinin gelccl'k K uruiLayda görü ş üimf's in e karar veri lmi ş tir. 

6 - Vakit geçtiğ i için ınüzake rl' l l'rin 2:~ / 7 / 1954 Cııma günii saat 
10 da devamına karar verildi . 

Başkan 

Ha sene Ilgaz 
J<.atip Katip 

Beşir Göğüş H. Dizdaroğlu 
BAŞKAN - Bu okunan tutanak üzl'tl eri 

varsa lu tfen isimlerini bildir~ inlcr. 

Ka tip 
Cahil Oztelli 

Ka tip 
M. Uyguner 
hakkında itiraz <'den ler 

KEVSE ll ACARLAH - Tutanak eksiktir . Başkan seçildiğinize daiı· 

olan kaydın yazılmas ı lazıındır. Başkas ı ist ifa etmi~. nııun ye rine siz 
seçilmiş idiniz. 

Sonra eksik olan bir nokta daha var, bir matlde kabul edilmi ş ti , 

gelecek Kıtmitaya bırakılan maddeden başka iki ~ey dah a kabul edilmi şt i. 

Sonra yakından kelim esinin ilaves i vardır, bunla rın ilavesi la zımdır. 
BAŞKAN - Efendim, bıuılar da dikkate alınarak okaııan dünkü ça

lı ~ ma raporunun heyeti un:ıumiyes: ni tasvibinize arzediyorum. Kabtti 
edenler. . . Etmiyenle r . . . K abu l edilmiş tir . 

Dünkü mesaimiz yarım kalını ~ tı , yarım kalan ın cs :ıimizi bugün 
tamamlamak üzere Komiı-yo ıı sözcii sünii dave: ediyorum. 

ABDÜLKADiR KAHAl-IA N (Kürsüye geldi) - Ön ce e~k i 30 un cu ınad-
deyi okuyoruın: 

(Eski o tuz v.ıı e o madde o kıı n dı ·. ) 

"Eski madde 30 - Yönetim Kurulu üyeleri fahri ç.a lı ş ırlar, buıı

lardan devamlı görev kabul eden lerle amaca uygun esf'r verenlere 
Yönetim Kurulu karariyle bir tazınin at verilir. 

Başkanlık, İkinc i Başkanlık, Ge nel Yazmanlık ve a)manlık onur-
s aldır." 

(Yen i yirmi beş in ci ınad<lc okunda) 
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" Yeni 25 inci madde - Yönetim Kurulu üyeleri bu görevlerini fahri 
olarak yaparlar. Kendilerine ayrıca Genel Yazmanlık, Saymanlık veya 
Kol Başkanlığı görevi verilmiş bullUlaıılara bütçeye konulmuş olan öde
ıı ek üzerinden aylık lazminat verilir. Bunlara verilecek tazminat miktarı 
resmi veya özel kııruınlarda görevli olup olrnadıklarına ve Kuruma ayı
racakları zam ana göre değişir. 

Yönetim Kurulu üyelerinden bilimsel ese rler meydana getirenler 
bu eserler i i ı; in telif hakkı alabilirler." 

ABDÜLKADiR KARAilAN (Devamla) - Sözcü olmaklığım dolayısiyle 
realit cde mevcut olan bir ııoktaya dokunmak mecburiyetindeyim . E ski 
talimatnameye göre Yönetim K w·ulu ii ye li ği fahri olmakla beraber Kol 
Ba~kaııları muayyen bir tazminat alırlardı. Bu kafi gelmediği için ar
Lırılını ş ıır. Genel Yazmanlık gibi mülıim i ş leri idare eden arkadaşların 

zamaııııHla falıri olarak çalı ş ınaları uygun görüldüğünden ve talimat
ııame imkfın vermediğinden ba~ka çalışmalarının karşılığı olarak az çok 
bir para saj!;laıııuağa çalışı lmıştır. Komisyonumuz realitede bir dereceye 
kadar ıncvc uı olan fakat talimatnamede mevcut olmayan bu duruınıt 
girlerım·k io; in \.en el Yazman ve Sayınana da Kol Başkanları gib i birer 
talıs i sat koııulınas ını zaruri görmüştür. Ancak bunun miktan ve mevcut 

imkiinlaı·a gö re verilecek para, Bütçe ve Hesap KomisyonJan raporları 
ge ldiğ i zaınaıı t a rafınızdaıı tes bit ve tayin edilecektir. Durum bundan 

ibare ttir. 
BAŞKAN - Okunan bu madde üzerinde söz sc rbesttir. 1 teycn arka

ıla ş lar isimlerini lfıtfcn yazdırsmlar . 

ABDi TEVFiK YEGÜL - VI n c ı Dil Kurultayında Yönetim Kurulu 
~alı ş maları mevzuubalıi s olduğu vakit fabri mi çalışsın , yoksa bir huzur 
hakkı mı verilsin meseles i müzakere edili ğ i vakit yine ben fahri çalış 

malarının doğru olamıycağııı ı ve nihayet bir güu bunların birtakım 

başka kombinezon veya i şler bularak kendilerini tatmin edebileceklerini 
ve ınııtlak surette bunlara birer hakl-ı huzur verilmesi lazım geldiğini 
iddia etmi ş ve bınıda ısrar etmiştim. Maalesef kabul edilmemişti. Bu 
sefer yeni Komisyonun teklif e tti ğ i madd ede " fabr1 çal1şırlar" teklifi 
vardır. B en Yönetim Kurulu azalarına geldikleri her an toplantılarda 
kendilerine belirli bir huzur hakkı verilmesini teklif ederim ve buna ait 

bir takrir takdim ediyorum . 
FAHRETTiN KıazıOGLU - Bendcuiz komisyon sözcüsünün bahse t

tikleri 25 inci maddey i anlıyamadım. Eski 25 in ci madde ne hale getiril
miştir. Buna temas etmelerini rica edeceğim . 
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ABDÜLKADiR KAnAHAN -Arkadaşlar, l'llerindc eski tüzük bulu
uanların benimle birlikte takibetmelerini rica edeceğim. (" ' Lüzum yok" 
sesleri) Yalnız Fahrettin Kırzıoğlu arkadaşımızııı bıı hu~ ıı s taki izahatı 

üzerine ben de izahat vermek istiyorum. E ski Genel Yazman fahri olarak 
~alış tı . Yani vazifesinden dolayı Genel Yazman para almazdı. Say man da 
fahri olarak ı;a lı ş tı . Saymanlık vaz:fcsi dolayı siyle bir para alınazdı . 

Kol Başkanları , eğe r yanıhnıyorsam , 1951 de 150 lira alırdı. Sonra h LL 

para yavaş yavaş 450 liraya çıkarılmış ve yamlmıyorsaın önümüze ge
tirilen bütçe tasarıs ı ile 600 liraya çıkaı· ılnıı ş bulunmaktadır. Biz dü
şündük, Genel Yazman kim oltLrsa obun hııraya günde 4-5 saati vak
fc tıneye ınecbnrdur. Ak~ i takdirde Kuruınlllı iş le ri iyi y ürümez. Arka
daşlar, bugünkü şartlar altında yirınirı c i as rın ortasında rıutuk söy le
meği hen de seve- rim , amma fi sebilillah kendisini Ltı işlere verecek arka
daş l ar da bulunur. Öyle arkadaşlar istiyoruz ki liyakatli olsunlar, Komis
yon bu imkansızlığı görmüş, zaten Yönetim Kurulu da bu güçlüğü gör
düğü içindir ki Genel Yazınana Türk Dili dergisi ç alı ş maları karş ı s ında 

bir tahsisat bağlamış tır . Sayınana da bir para veriyorsunuz. El
bette Yönetim Kurulu bir zaruretin ifadesi olarak bu paraları veriyor, 
fakat talimatname ile çal ı şmak istiyor 300-400 ne ise. Genel Yazman 
Kol Başkanından az ını çalı şır? Yönetim Kuruluna aza olmak para
s ızdır . Beş altı Kol Başkanı paralı olacaktır. Yürütme Kurulundaki ar
kadaşlar bir nevi memur mahiyetine gir:yurlar. Bir nevi paralı ada ın ma
luyetine geliyorlar. 

BA ŞKAN-Sözeünün izahatını dinJediniz. Tatmin edildiniz mi~ He
yinize s ıuıacağım. ("Bu hususta linerge var ' sesle ri) Bu arada bir 
önerge gelmi ş tir, aynı şeyle ilgili olduğu iı;in okutuyorum: 

(Abdi Tevfik Yegiil' ün önergesi okuııdu) 

Türk Dil Kurultayı Sayın Başkanllğına 

Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için, adet oluğu üzere, 
belirli bir huzur hakkı verilmesin i ve maddeden falırl olarak kelimesi
nin çıkanlmasını teklif ederim. 

ESAT MAHMUT KARAK URT - Efendim, Yönetim Kurulu azalarına 
bir tazminat veya huzur hakkı verilmesi aleyhindeyim. Şu noktaya 
istinat ediyontın: Türk Dil Kurumunun Yönetim Kurulu azası olmak 
Atatürk'ün yaptığı ink.ılapların en büyüğü, en çok inandığı ve inandığı 
için servetinin bir kısrruııı bu i şe tahsis etmek uretiylc şereflen

dirdigi bir işin idaresini üzerine almak gibi dünyanın en muazzez va-
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zifesini yaptığı i~in bu şe refi para ile dalgatandırmak olacağı kanıı

atındayım. Bundan daha güzel daha şerefli vazife tasavvur edemem. 
Rica ederim Yönelim Kurıılu azalarını bu saadetten -nasıl? kelime bu
lamıyorum - bu büyük ve zevkli vaziyettcn ve vazifeden mahrum 
etmemenizi rica ederim. (Alk.ış lar) 

BAŞKAN -Verilen önergenin aleyhinde konuşmıı oldu. Lehinde ko
nuşmak isteyen varsa söz verelim. 

Olmadığına göre komisyo ıı maddesini tasvip ettiğiniz anlaşılıyor. 

("Reye koyun " ses leri) Şimdi okunan ve müdafausı yapılmış olan ko-
misyon maddesini rcyinize arzediyorum. Kabul edenler ...... Kabul 
edilınişlir . 

(Eski yirmi üçün cü madde okundu) 

ABDÜLKADiR KAllAUAN - "Eski Madde - 23 Kurumun her türlü 
bi lim ve) önetim işl e rini dcvaııılı olarak yürütmek iizero Genel Yazman, 
sayman ve çalışına kolları başkanları Kurumlln Yürütme KLırııluııu 

trşkil edcr l ı:r. 

Bu Kurul Yüııetiın Kıırıılundan aldığ ı yol gösterme ve yeLki lere 
gö re onun adına iş göı·ür. Yönetim Kurıılnnun Loplaııtıları arasında 

gerekirse, onun oııunıına sunılimak üzere tayinler yapar, bilimle ilgili 
olmayan i~lcr üzerinde kararlar verir. Bütçe ve kadro tasarılarını hazır
lar, Yönelim Kurulunun her toplanı şında iki toplantı ara ında gör
ılüğü i~ ler hakkırula bu K urula rapor verir." 

()'eni yinni yedinci madde okuııdu) 

"Yeni 27 nci madde - .... Yönetim Kurulunun toplantıları ara
sında, omuı onaını na sunıLimak üzere gerekirse ve kadrosu var a memur 
tayin eder." 

AooÜLKADitt KAnAHAN (Devamla) - Buradaki "gerekirse" kcli
ınes i bir zaafı telife sebep olur dedik, Yürütme Kurulu gerekirse Yöne
tim K urulunun onaruana sunar. 

İkinci si, kadro yo k~a nakil yapıp bir para vermesi gerekirse bunun 
için de iki kayıt koyduk. Mutlaka Yüı·ütme Ku.rulu tayin etsin, sonra 
Yönetim Kurulunun Lasdikına arzetsiıı. Herhangi bir miinhal olursa 
yahut K urultay şimdi yeni kadrolar verirse miiııhiı1e, açık kaclroya 
tayin yapsın. Başka türlü hareket et mesinler . 

. BAŞKA -Dinlediniz, aydınlanacak bir cihet kalınadığ;na göre 
taı;vibinizc arzcdiyorııın. Kabul edenler ... Etmiycııler ... Kabul edil
ınişti r. 
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(Eski yirmi allın c ı madde okundıı) 

" E ski madde 26 - Gen el Yazman , Yürütme Kurulu ba~ıdır . Yönc
tim K urulunca çizilen progra m, veril en karar ve yol gös te rınelere göre 
Kurumun i ş lf"rini y ürütmekle görrvlidir. 

Genel yazınanın iş başında bulunmamas ı lıalintle , onuıı ye tki ve re· 
ceğ i iiyc Yürütme Kuruluna Ba~kanl ı k eder." 

(Yeni y irmi sekizin ci madd e okıındıı) 

" Yeni 28 inci madde - Gc ıı c l Yazman Yürütme .Kuruluıııııı 

B a~kıınıdır ... .. " 

ABD ÜLKADiR KAn AHA N (Devamla) - K elime düzellilmesi yapıl

mı~ lır . Malfımu aliniz ba~ olmaz, başkan olur. Reisin Türkçed•· ka r~ ı

lı ğ ı baş kaııdır . 

BAŞ KA N -Tas vibirıize a rz cdi yonıııı . Kabul eılenlcı- ... E t ıniycıı· 

ler . . . Kabul edilmi ~ ti r. 

AnD Ü ı~KADin KAnAHA N - " Eski 29 un c ıı rnadde: Yönelim l"ı· 

ndu üye l e riııdc n biri i ş ind en ayrılırsa ölckiler Kurum Başkaniyl e 

birlikte toplanarak Yön etim Kıırultı üyelerinden birini bıı i ş l e gö· 
revlendirir ve Yöne lim Kurulunuıı ilk toplantısında onamına sunar." 

Şimdi yeni şekJi şu : "yürütme Kıırulu üyelerinden biri ay rılır'" 

Yöıı e lim Kuruhı bir yenisini seçer." 

l s FENDiYAR EsAT· KADASTER - Yürütme Kuruluna ancak Yöne· 
Lim Kıırulundaıı biri seçiJebiljr, başka ları seç ileın ez . 

E sasen Yüriilme Kurulu üye leri Kol Başkanları Genel Yazınan 

ve Saymandır. Bunlardan han gisi eksiimi ş ise o seçilecektir. Binaena· 
l eylı salahiyc t eskiden Yürütme Kurulunda idi . Şimdi bu sa liihjyc ti Yü
rütme Kurulltll(lan alıyor, Yönetim Kııntlı11ıuo asli vazifesi olarak ken
disine veriyoruz. 

BAŞKAN - Üzerinde konuşmak ist eyen olmadığına göre lasvibi 
nize arzediyorum. Kabul edenler . .. E tmiyenler .. . Kablti edilmiş tir. 

ABD ÜLKADiR KARAH AN - 34 üncü maddenin so nuna dene tç ileriıı 

çalış ınas iy le ilgili bir fıkra eklenmiştir ve bunlara da yıllık ödenek veril
mesi lüzumu belirtiJmjş tir. Bu kayıtlar da ş uııdan ibarettir : 

(Eski otuz dördün cü madde okundıı) 



135 

" E ski madde: 3<ı - Dcııetlemc Kuruhı, i~lerinden birini başkan 

seçer . Başkanın çağırması ile yılda en az dört defa çoğunlukla top
lanarak denetlemesini yapar. Ayrıca her biri;, i i stediği zgmaıı bütün 
hesapları in celer. eticeyi Yönetim K1ıruhımm ilk toplantısında gö
rüşülmek iizerc Yürütme KLıru.luna bir raporla bildirir. 

]kinci dcnel l c nı eoinde lı:ılalann düzc ltilırı erniş olduğunu · görürse 
K ıırultayııı olağ.ınii st ii Lopl:ınt ı ya çağ ırılın asın ı Yönelim K uruluna 
tı•klif ı•dc r. 

Denelçiler ayrıca Kıırııltaya " ıııııılınak iiz<>re birlikte veya ayn 
ayrı olarak so ıı ılunınıu giis teren raporu hazırlarlar . 

Görevlerini tam yapıın ıleıwtçilcrc yı llık hir tazminat verilir." 

!;iimdi yaptığınuz dcği ~iklik iki noktada ıuplaııır . Bıı denetlcml'yi 
yapan ark :ıda ~ lar K ıuulla) ın k3r~ı> ın a tck tek çıkarlar , anla~amazlarsa o 
zaman huzurııııuza ayrı ayrı raporlarla ~ ıkıp rl e ııetleme raporunuıı 

ncti c<';, ini arzcrlr·reklcrdir. 

lkiıı ci ııukıa: Yiiıwtiırı Kıırıılıı tarafından kab1ıl edilirse vaz ifele
riııiıı ka r~ ılı ğ ı olarak yılda Lı ir ı azminal a l acaklardıı·. 

BA~K ,\ N - Bir üııerge gelmi ş tir . Okutllyomm: 

(Ali Jh,an Beyhan ' ın ünergesi okundu) 

Yedinci Türk Dil Kurıılt :ıy ı Ba~k:ınl ı ğına 

Tiizüğün 34 iincü ınaıldcs in c " DenNçi lcr KllruiLt r.ıporunlt Kımtl
tayda okttr" cümlc,ini n eklenme;in i arz cdP riın . 

lsFEND iYAII EsAT-KADASTEli - Maddeni n eski ~eklinc böyle bir şe
y in ilavl'si çok liizllmludur. Ark adaş ı mız iyi düşiinmüştür. Denetçi ra
porllnu Yönelim Kurııl una veriyo r o getiriyo r. Raponı kendisi istedi , 
get irdi. Getirmiycbilirdi. Lakin yeni yapılan ilaveele denetçiler mün· 
feriden veya mii ş t.ereken doğrudan doğ ruya Kurultaya son vaziycti 
gös t.e recekJcrılir. <,:ünkü dene tleme miile ınadiycn yaptlacaktır . Son 
dı.trumu dof;rudan ıloğruya Kurnitaya vMıneklc mükelleflir. 

Bu hüküm zaııuııediyoruıu ki ark<ıdıışıının da endişe•in i iza le eder. 
Bıı maddeyi kabııl ederseniz ınc>de kendiliğinden hall edilmi ş olur. 

BEsiM ATALAY -Sayın arkqdaşlar, deıı e t \· il eri biz aramızdan 

int ilıabed eceğiz. Belki mali i şl erde o kada r ıılakası olmıyan bir kaç aza 
arkadaş sc~ nı iş olabiliriz. B anda da hata aşikardır. Biz on scuedir ş u ştı -
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kilde idare edildik. Yı lda iki defa maliyeden adam ge tirtilir, t ek tek ev
rak tetkik ettirilir, yanlışlıklar görülürse düzeltirdik. 

Şimdi siz denetçi diye iki aza intihap edeceksiııiz. Bıtnllll içinde ma
liyeci bulunmıyabilir. Bunun için maliyeden senede bir veya iki defa 
hesap i şlerini denetlernek üzere bir iki zat çağırmak Kurumumuzun 
selameti namona çok muvafıktır. Maliye i şlerinden anlayan iki zat bu 
işi daha iyi tetkik edebilir. "Helvacıya tablakaı· l a zım; ol kare de ikti
dar liiznn" . (Alkışlar) 

ESAT MAUM UT KARAK URT - Efendim , dene tlemenin ciddi ve kuv
vetli olmas ı ancak bizim işlerimizin daha güzel gitmesini temin edeceği 
için şayıinı şükran ve kabuldür. Fakat denetlemenin aziz arkadaşornın 
teklif ettiği şekilde kabul edilmesi, ş u bakımdan Cemiyetimizin -bil
hassa huhuk bakımından arzediyorum- Kurumumuzun istiklal ve hür
riyeti bakımından tehlikeli olur. Yani bu ue demektir . Maliye V ekiileti'ne 
müracaa t edeceğiz, senenin muayyen zamanınd a müfetti ş göndcrin , he· 
sahatımızı tetkik cttiriıı diyeceğiz . Bıı, Cemiyeıler Kanununa da uymaz, 
Kurumumuzun istikliHine ve bilhasşa ilmi sahadaki hürriyetine de ııy 

maz. Eğer mali i şten anlayan denetçi arıyo rsak burada intihap yaparken 
ararız. Bu ehliye ti haiz olan arkadaşları seçeriz ve bunları denetleme 
vazifesiyle miikellef kılarız . Bu itibarta hükômctle irtibata gidilmesi 
müessesenin lıürriyetiyl e kaabili t elif olmaz. Kaldı ki Cemiyetler Karm· 
n una göre Hükumet lüzlliD gördüğü zaman kendi organları ile her zaman 
Kurumıınıuzuıı hc~aplarını tetkik ettirebilir ve Cemiyetimiz bıınun 

için açıktır. 
Yalnız daha evvel konuşan arkadaşıının sözlerinin bir noktasına i ~ 

tirak edeceğim. Denetçinin hazırlayacağı rapor cvvela Yönetim Ku.ru· 
!una gidiyor. Bir arkadaşın dediği gibi, hali hazırdaki tüzüğe göre isterse 
lmnu size getiriyor. Onun için bu 'kaydın kaldırılmas ı muvafık olur. Ka
naatimce Yönetim Kurulunun raporundan sonra Kurnitay da denetçi 
raporu da okunur dersek meselc kalmaz. Maruzatım budur efendim. (Al· 
kışlar) . 

FAnRi DALSAn - Mahmut Karakıut arkadaşımız vaziye ti oldukça 
tavzih ettiler. Sözlerine hendeniz artık fazla bir şey ilave etmek istemi
yorum. Y alııız , bir az sonra müzakeresine başlanacak olan bütçe hak
kında izahat verecektiın. Görüyoruz ki burada denctçilerlc İdare Kıtrulu 
daima mücadele halindedir. Şahsi kanaalim odur ki , denetçiler bir reh
ber olmalıdır, kendileriyle daima i ş birliği yapmalıdır, onların iş le rini 

tesbil etmelidir. Yani mevzuat hükümlerini zamanında ve s ırasında ye-
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ri ne getirrneğe çah~ınalıd ır . Hatt·a her gün, ller hafta gelmeüdir. Yok a 
ayda, yılda bir ziyaret ancak bir kahve içimine inlıisar eder ki bendeniz 
bunu Kunımumuzun menfaatine uygun bulmamaktayım. 

Asoi TEvFiK YEC ÜL -Besiın Atalay Beyefendinin arzularına 
i ş tirak eılerim. Çünkü Esat Mahmut Karakurt arkadaşımızw dediği gibi 
bu, Dil Kurumunun istik!aline maııidiı· . Fakat bütün, mevcut olan ve 
mükemmel idare edi lmekte olan en yüksek ticari meesseselerde, Kurwn
lard ~ da lıi lıus u si denetçilerden gayri, onların ınükemmelen vazifelerini 
gö rmelerine rağmen hesap uzmanlarından da istifade edilir. Binaenaleyh 
burada çok mülıiın işler olduğuna göre buraya da arasıra bir uzman 
davet edı-rek fıesa pların tetkik ettirilmesinin çok yerinde olacağı ka
naatindeyim. 

HiKM ET DiznAROGLU - Aziz arkadaşl ar, Ktuum hcsaplaruun 
rlenelçilcrimizdcn gayrı bir uzman tarafından denetlendirilmesi i şinin 

Kummun i H tikl fı lini re rı c iılc edeceğini lHhrnin etmiyo rum . Bu bir teknik 
i ~ Lir . Denetleme ktıruluna üç arkada~ koyduk. Mesela bu arkadaşlardan 
biri Anadolot'da. di ğer l eri de Arıkara'daclır. Bıı arkadaşlar nas ıl bir arn
ya ~elip tc bu i ~i de ııet li yebilccf'klcrdir. Şu halde Denetleme Kıırulunu 
sPçi lccl'k arkadaşiann hchcmelıal Ankara'du bulunmaları lazım gelecek
t ir . HalbtLki tüziiktc böyle bir şey yoktur. 

lkinı:i bir nokta: Kummun i~lerini denetiemek için yalıuz üç de
ııet\·i ~cı; ilm cktcdir . Bunlardan istifa eden ler veya · Allalı göstermesin 
ölen ler olur ·a '? Yedekleri yok. ( " Ycılekleri var" sesleri) Eğer yedekleri 
var~a mcsele yok. 

Şahsi k anaalim şudur ki : Kunırıı hesaplarının ~alim bir neticeye 
ıı.la~ması için resmi uzmanlar tarafından tetkik edilmesini istiyorum . 
Mcsda, Maliye bize ~öyle yap ınız dedi ği halde borçlandırmış ve maaşla

nmızdan çat ır çatır kesmiş tir . Bu t ekni.k bir i ştir, i sı ikiale môni değildir. 
Yaptığımız işler kanuna uygun mudıtr, değil midir, bilhassa yeııi mali 
nıevzııat var ki zanrıctıniyorum denetçi arkadaşlar bunları l ayıkı ile hil
sin lcr. Bıı itihurla bir uzman getirtüir, hesaplar te tkik ettirilirse her
halde çok iyi olur. On lur bu işi dana iyi yapar. Belki bilgisizlik yüzünden 
bazı hatalar olab ilir. Bu defa vergi kaçakçılığı var denir, şu olur, bu 
olur, bir takım dedikoclıtlaru yo laçılır . Bu itibarlu bendeniz de Besim 
Atalay arkadaşıınızın fikrine i ş tirak ediyorum. Dışa rıdan muayyen za
manlarda mali uz man gelsin, tetkikalını yapsuı. Bu, daha ziyade 
bizim iyi dileğimizin bir ifadesi olacaktır. Yaptığımız i ş leri denetlerler, 
b iz de kalp ve ruh huzuru ile i ~l erimizi yürütü.r ve Kurultayın kar
ş ı s ına çıkıırız . 
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ALi İliSAN BEYRA N - Bendeniz de, ve rdiğim önerge üzerinde bir 
kaç cümle söy lememe müsaadenizi ri ca ediyorum. 

Denetleme Kurulunun raporunun Yönetim Kurıılumuı raporundan 
surıra Kurultayda okunmas ını i s te ıni ş tim . Böyle bir kaydın 34 üncü 
maddeye eldenınesini arzu ve talep etmiş ti ın . Btı bıısus ta bendenizin bil
gisi ş u mahiyettedir : Bazı cemiyetleri n genel kurıli toplantıları yapıldı ğ ı 

zaman Yönetim Kurultınun raporunun okunmasınırı akabindc denetçi
ler kurulunun raporu da okunmaktadır. Burada da o gün böyle bi ı· ha
dise vaki oldu. Denetçiler raporunun da okunmasını istedik. Fakat den· 
di ki: komisyoııa gönderihin , Bütçe Komisyonundan geçtikten sonra 
okımsun. Acaba denetçiler kurulu Yönetim K uruluna yalnız bütçe mü
ııasebe tiyle mi temas ve lenkidlerde bu.lunımı~ tur ? Başka yönlcrdc ıı 

temas etmi ş olamaz mı ? Başka y önlerden de ten k id etti ise ay rı ay rı 

bütün komisyonlanı girip çıkınas ı mı lazımdır ?Şu halde hendenizin fıkı· i 

ay nı nı erkezdedir . Denetçiler Kurıılunun raportı Kuru.ltayda Yönetim 
Kurulu raporundan sonra okunmalıdır. 

BAŞ KA N - Bir kifayeti müzakere takriri var . Koınisyuıı si)zcusu
ııün, başkanının ve diğe r üyelerin koııuşma arzusu karş ı sınd a kifaye ti 
müzakere teklifini reyc koyduğumuz zaman Kurumla ilgili saymanın 

söyliyeceğiııi dinlemek mechuriye tindeyiz. Sonra Komisyonun ıı iç iıı bu 
yolu tuttuğunu dinlemeliyiz. Onun için müsaade ederse niz K omisyon 
başkanının veya sözciisünün tenvir edici beyanatını da dinlemek ~a r

riyle başkanlığa gelen veya müzakerenin kifaye tini talep eden önergeyi 
reyinize arzedeceğim efendim. 

l sterseniz bu i ş l e rde çalışan arkadaşlar da söz verelim , ıı nlaş ıl

mamış bir nokta kalırsa üzerinde konuşu ruz. ("Muvafık" sesleri ) 
UL UG l t DEMiR (Sayman) -Sayın arkad aşlar , Atatürk' ün lıi r söz ü 

var, bir kurumun muhasebes i oamusudur, buyurmuşl ardır . Hakika te ıı 

Dil Kurumunun namusu da muhasebesidir . H esaplar üzerinde Kurultay 
ne kadar titiz davranırsa hakkı vardır. Onun için bıı hus ııs u da bir for
mü.le, bir nizama bağlamak ınccburiyetindeyiz . Bütün cemiye tlerd(: 
denetlemeler genel knrul.lar t ara fınd an seçilen denetçiler t a rafında n 

yapılır . Ancak Yönetim Kurulları , denetçilerin ilıti sasını ka fi görmiye
hilir, isterse hesaplarını bir uzmana t etkik Ntirehi.lir. Nite kim Türk 
Tarih Kurumu tüzüğüue: genel ku rulca seçilen denetçi.lerden gayri 
Yönetim Kuru.lu dilerse dı şarıdan bir veya iki ınütehass ıs ge tir ip hesap
larıııı tetkik ettirebilir, diye bir madde koydu. Hükumeti bu i ş le ilgi· 
le ndirmektcn ise bu i ş i Yönetim Krırulun a hıraknı ak da lıa doğrudur . 
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Deııetçilcr , mütehassıs arkada~lardaıı seçilir, fakat ayrıca Yönetim Ku
rıılu lüzum görürse l-3 tızmaııı da 3-5 gün için getirip ve yevmiye ile 
çalıştırabilir. 

BAŞKAN - Komi syon Ba~kaııı veya ~özc üs ü hangisi konıışmak is
terse söz vereceğim. 

ABDÜLKADiR KAHAUAN -Efendim , benim söyliyeccklerim gayet 
kıs adır, bir teklif rnal<iyetindedir. Komisyonun da buna katılacağını 
ümit ctınekteyiın. 

Birincisi, hakikıtten buraya denetçilerin raporlarının Kıuııltayda 
ııkunmak üzere, ayn ayrı veya müştercken Yönetim Kuruluna vcriJ
mcsi hakkında sarilı bir hüküm koyalı m. Yani Kurnitaya getirrneğe mec
btır olsunlar. ("Mnvafık"' sesleri) 

lğdenıir arkadaşımız haklı bir fikir izhar etti. Doğnı veya yanlış, 

gazetelerde birtakım dedikodular çıkıyor. Bumlll da önüne geçmek için 
Yönelim Kurulu veya Kurultay isterse hesaplarını maliye uzmaııJarına 
tctkik c ı.tirc bilir , diye bir kayıt koyduk. 

BA~KAN - Efendim iki tam' önerge vardır, bu önergeleri oktıttuk

tarı ~on ra tasvibinize arz('d eceğ:inı : 

(Abdi Tevfik Yı•gül ve Hikmet Dizdaroğlıı ' ıııuı önergeleri okundu) 

V 11. Türk Dil K u.rultayı Başkanlığına 

Dcnctlcm" i ş l e rinin yolunda yürümesi ve muhtemel yanlışlıkJarın 
zamanında diizeltilın es i için, denetçilerden başka yılda iki defa, hesap 
ıızmanlarırıa Kurum hesa plannın irıcelcttirilmesinill tüzüğe eklenmesini 
arz ve tcklif ederiz. 

BAŞKAN - Bir öııcrge daha var onu da ıttılaınıza arzedip ondan 

sonra rE'yc arzcdeceğinı. 

(İııfcndiyar Esat-Kadastcr'i ıı öuergesi okuııdu) 

Başkanlığa 

Y cı1i tesbit eelilen ~ekilde bir vıızuh s uzluğu önlemek için "Denet
çiler raporlarını Ku.nıltaya sunulmak üzere Yönetim Kıuu.luna verir
ler'' şeklind e bir düzcltme ya pılma sını," Denetçiler raporları Kurultaycia 
Yö11etinı Kunılu raporlarmdan sonra oku.nur" fıkrasının ilavesini ve 
hesaplar (x) iki defa hrsıı p uzmanlarına Yönetim Kurnlunca kontrol 
ettirilir (xx) fıkras ının da ilavesini tekJif ederim . 

• Yııpılaıı tekliflerde (hesnplar ) Jda iki defa} 
(ettirir} şeklinde düzeltilmiştir. 
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BAŞKAN - Efe ndim , bu okuna n ikinci iinerge birinci önergeyi ta· 
mamlar malıiye ttedir . Orada teklif edilen lıesap uzmanı burada da tek · 
lif edilmektedir. Yalnız buradaki karakteri stik vasıf, denetçiler rapor· 
larının Kurultaya sumılmak iizere Yönetim Kunıluııa verilmes i şeklin· . 

deki açıklamadır . Onun için daha tamamlayıc ı olan ikinci önergeyi re· 
y i n ize arzediyorurıı. (" Bir daha okunsun" sesleri ) 

HiKMET BAY UR - Efendim , tüzük tadilatında üçte iki çoğunlu

ğun olmas ı lazımdır. Yalnız bir taraf el kaldmrsa olmaz. Bu, ihtil a flı 

bir maddedir, belli olmaz. Bu bakımdan aleyhte olan oy ların da tesbit i 
lazımdır. 

BAŞKAN - Efendim, hepinizden hakim bi ı· yerde oturuyorum , v •ri 
ten r eyleri ga ye t güzel görüyor ve te•bit ediyorum . Reye koyduğuın me
sclelcrde üçte iki çoğunluk cl kaldırıyor . Aksi ne şahit oldıığum za ma n 
itinıat bLıyurunuz ki bLuıu size aynen bildireceğim . 

(İsfendiyar Esat· Kadast er' in önergesi t.:kra ı· o kıınci u) 

E sAT MAHM UT KAtıAK UHT -Şöyl e bir t as lıih yapılmas ını ri ca ed i
yorum : " lüzum görürse isteyebilir" eğe r " is teyebilir" dcnm ezse denet· 
leme müessesesini ikinci bir denetleme ilc kontrol a ltın a almı ş oluruz. 
" Ettirir" demek bu manayı verir. Fakat"ettirebilir'' dersek şüphe li gör· 
düğü busus l arı tetkik e t tirrnek için ay rı c a uzman ge ı irir te tkik et t irir, 
demek oluı·. 

BESİM ATALAY - Bu gibi maddeler gayH sa rih ve açık olmalıdır. 
" Ettirebilir" denirsc "ettirnıiyebilir" ma nası da çıkar . Tcküfin mahi 
ye ti , beklenen gayeyi kaybettirmi ş olur. Binaena l·ylı ka ti olarak "eui 
rir" deıımeü . " bilir" ile mürekkep keümeler d oğru olmaz efendim . 

Aso i T EvFiK YEGÜL - Efendim , ha riçten gelecek ola o lı e,ap u~ 

roanları denetçilerin raporunu denetl e ıniyecektir. Esat Mahm ut Kara · 
kurt arkadaşııruz ya nlış aıılamı~ tır. B u uzma nla r doğrudan d oğruya 

Kurumun hesaplarını tetkik edecek ti r . Denctçilerle müşave rc halinde, 
onl ara yardımcı olacaktır ve icabcdc·rse Kurumu ikaz edecektir. İs te· 
di ği nıiz budur. Bu nıaddeııiu sarih olmasını is tenı ekteyiz. 

R ECAi Ci N - Efendim. "Yalnı z iki defa·• nın ne kadar za ma n 
içinde olmasının tasrilı edilmesi l azımdır . 

K EMAL AKM AN - Çok eski b ir müfetti ş a rkııdaşıııız olma m itiba· 
riyle bu denetlemenin tek bir denetçi tarafından yapılınasma bendeniz 
taraftar değilim. Çünkü muhaseben in birçuk form aütcleri vard ır , deftere 
kaydedilecek t ir, fi ş i kesilecektir, tahsila t nı akbuzu vardı r, büt ün bun-
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ları bir ki ş i deoetliyemez. En az karşılıklı iki kişinin çalışması lazımdır. 
Binaenaleyh muamelenin selameti bakımından denetçilerin toplu olarak 
hes apları incelemeleri lazımdır. 

İSFENDİYAII ESAT-KADASTEli -Arkadaşımızın hakkı vardır. i-
ı:ck.im geçen defa oldu, yalı nız baş denetçi geldi . Fakat öbiir denetçi 
~elmediği takdirde oou yakasından tutup getirrneğe salilhiyetimiz yok
luı·. Mamafıh ı üziikte denetçilerin senede iki defa toplll olarak denet
lernede bulunmaları kaydı va.rdır . Fakat blt hükümden sonra da böyle 
bir te ltlike olıtrti a, bir imkarı bırakmak ve denetlemeden kaçınmamak 
için isterlerse denetçi hergün , her vakit kontrol ediJir. Yoksa bu tek ba
~ ıııa kontrolü arzıı e ı m ek değildir. Aslolan toplu olarak tetkik etmektir. 
Mesela bu sc ıı e ne toplu tetkik ya ı1ı ldı , ne de tllplu rapor verildi. Teker 
tPker knıırrol da olmasa idi bu se ne Kunıltay huzuruna denetçiler ra
poru olmad an gelin ccckıi. Bu doğru mudur? Hepsinin ayrı ayrı denet
leme hakkı olmadı. Fakat toplu olarak tetkikatın yapılınasının faydas ı 

a~i kiirdır. 

Bin ÜYE - Buradaki " kendi "" kelimesinin silinmesini rica edece-
ği m. 

ULUG lc oEMiR - Efendim , bıırılar madde halinde gelecektir. Mü
saade ederseniz, ı akrirler kabul edi ldikten sonra komisyoua havale ede
lim , bunları formül e etsin . 

BAŞ KAN - Müsaade buyıırun. İki üç nokta belirdi. " Lüzum görü
lürse" kclime~inin kaldırılma • ı teklif edildi. Bunu siz de muvafık görü
yorsamz reylcrinizle izhar ediniz. 

MuzAFFEn NEziıü AvAS -Liizuın göriirse ne demektir? Şüphesiz 
lüzumu vardır. Denetçi arkadaşl ar hesaptan anlamayabilirler. Fakat 
bunlarm kontrolü uınııınidir, denetleme kurultı toplandığı zamarı ıızmaıı 

da gelti in . 

FAuRi DALSA li - Bcndeniz, uzman meselesi ile denetçilik ıneselcsin"ıı 
karı ştırıldı ğını görüyonırn. Kııruııı bir müe sese olduğu ve l:ıc ap işleri 

de bulunduğu için iyi bir muhasebe sistemi kurmağa mecburdur. 
Çünkü hesap verecektir. Buıac ııalcylı evvelii iyi bir mulıasip seçmekle 
ınükellc ftir. Eğer bir zaman sorıra y ürütülen hesabın doğru olınadığı 

kanaatına varırsa acaba he~aplarım nasıl gidiyor diye bir mütehassı s 

getirir ve kontrol ettirir. Bu, denetçinin i şinden ayrıdır. Bunu denetçi 
bilmez ve görmez. Denetçi münhasıran ve münhasıran sizden aldığı 

sal ii lıiyete binaen Kurumun i ş l erini takip, kontrol vo icabettikçe ikaz 
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eder, ve hatta icabederse Yönetim Kuruluna sora bilir, biz böyle bir 
tasarruf yapmak istiyoruz, ~ iz ne dersiniz ? diyebilir. Binaenaleyh bu 
denetçi ayrı bir şeydir . İstedi ği anda denerierne yapar. H a tta muhase
beci ile anlaşır , i şimizi bir gözden geçiriver, der. Bioaenaleyh dene t (,:i 
meselesinin , biraz evvel de üzerinde duruldu . Denetçiler lıakikaten içi
mizde buluna n ikti satç ı ve muhasebecilerd en seçilirse ve a lı enkli bir 
çaL şma kurulursa o vakit buna da lüzuın kalmıyacaktır . Bu itiba rl a 
bu denetçi meselesi ile dışarıdan yapılacak tctkik meselesini ayı rm ak 

lazımdır . 

BAŞKAN - Bu ikinci önergene a çık bir nokta ka ldı . Hesaplar iki 
defa denctlenir. Bu, yılda iki defa mı , yoksa bir Kurultay la eli ğer Ku
rultay arasında ını ? Bunu açıklamak lazımdır . 

E sAT MAHM UT K ARAKURT -Yılda en az iki defa diyor, tüzük . 
BAŞKAN - Efendim, önergenin şekli değ iş ti . l\fü ~a ad e ederseni z 

taslıilı edilmi ş şeklini reyinize a rzedeceğiın . 

İs FENDİYAR E s AT-KADASTE R - Efendim , 1 cl ki k el tirilecek hesapla r 
için hesap uzmanları Yönetim Kurulu tarafıudan an gaje ed ilecek ve 
hesaplar tetkik ettirilecektir. Aynı zamanda pulların kont rolü , yevmi ye 
defterinin i ş lenmesi , yevmiye defterinden defteri kebire geç i ş tarz ı , - bu 
defteri kebir ta mamen teknik bir i ş tir . - vcsaircyi inceliyeccklerdir. Yani 
bunların yapacağı inceleme ilc denetçilerin yap acağı ince leme bir d eğ il 

dir, birbiriyle al akas ı yoktur . Bunu Y önetim Kurulu senede iki defa 
ı: c tkik ettirirse kendisine itimat lıas ıl olur ve da ha iy i çalı şır . 

. Bunu Yönetim Kurulu yapacak, yani hesap uzmanını keııdi s i ça(!, ı
rıp kendisi ya pacak hesapların teknik bakımdan ınuntazam olduğu 

kanaatını edinecek. Onun için "ettirebilir" diye bir kay ıt konuyo r. 
Arkadaşların kafasında y a ettir mczse diye bir şüphe uyandırmaktansa 

"ettirir" diye kati bi r ifade ile tereddütler i iza le edeli m ve ın esdeyi 

halletmiş bulunalmı . 

BAŞ KAN - lki kelime ile okumuş olduğum önergeyi tasv ilıini ze 
arzediyoruın . Kabul edenler .. . Etroi yenler . . . Çoğ·unlnkla kaboı.l edil
miş tir. 

ABD ÜLKADiR KARAH AN -Mulıtc rem arkadaş l a r, zannediy orum 
ki bu son m addeyi okurnağa lüzum yoktur . Açılma i ş i ııi teltir e tıni şs iııi z 

dediler. Burada II . maddede Yönetim K un du kararı ile ~ubele rin aç ı 

labileceği kay ı tlıdır . Bunlarlll yetkileri bu Kurultayda n asıl temsil edi 
leceği Yönetim Kıtrtılunca hazırlanacak yönetmel ikte gös terilebiür. 
Buna lüzum yoklur sanırım . (" Lüzum yok" ' es ler i) Yüksek K urul t a-
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yınızca kurulucaksa yürürlükte olan tüzükte birkaç kelime ve cümle 
düzeltmek, birkaç açıklam a ve yeni bir iki hüküm ve madde eklenmesi 
sayesinde uygulama güçlüklerinin ön lenebileceğ i kanaatında bulunan 
komisyonumuz bu deji;i ş ik(jğc göre tüzüğü de yeniden temize çekmiş 
bulunmaktadır. Bir kaç nüsha olarak Başkanlığa verdik. Tashihlerimiz 
ınutebcr kalmak ş artilc, yen i verdiğiniz ~eki! katiplerce not edilip Kuru
mu verilmek kararile, Başkanlıktan bunu yüksek heyetin tasvibinc ar
zetmesın ı ri ca edi yoruz. 

BA ŞKAN - Komisyon ra ı}oru bitti . Fakat raporla ilgili bir önerge 
var, müsaadenizlc bu önergeyi okutuyorum: 
(H ıfkı Melfıl Meriç, Şaki r Ülküta ş ır ve arkada şlarının önergesi okundu) 

Başkanlıga 

Kurum büt~·csiııı.len gördükleri çeş itli i ş le r için uzman , i şyar ve 
ndacıla ra veril ece k aylık ve ödenekierin aşağıda yazılı esaslara göre ayar
l anına ı.H nı : 

J - Hiç bir ye rden maaşı ve ıı;c li ri olmayan, yalnız Kurumda çalı 

şan uzma n, i şyar ve odacılann bütçe tasansında gösterllen fakat Kong
reec aynen yahut indirmeli veya artt ı rmalı olarak kabul edilecek olan 
aylıklarının medeni durumlarına(bckarlıklaruıa, evliliklerine, beslemekle 
mükı•llcf bulundukları ai le ınrn~ııplarına) göre % 30 ilc % 50 nisbetinde 
artınlma ı:o; ını . 

2 - Evi barkı olmayan, kirada otttran bu gibi vazifelilere çolukla
rınııı çocu kl arın ın sayı s ına gö re ayda SO ile 75 lira arasında kira yardım ı 

olarak ödenek v~ rilın esini , 

3 - Ba~ka bir yerden (resmi yahu! lıususi müesseselcrden) maaşı , 

emekliJjk ın ııaş ı yalı u ı muhtelif i~lerden ve kaynaklardan geliri olan
lara Kurum bütçesine görecekleri vazife karşılı ğı ola.rak konan aylıkla

rının -Devlet teşkilatmda olduğu gibi- üçte iki olarak ödenmesini, 
4 - Başka yrrdcn çifte anaaş ı yahut bir maaşla birlikte ge)jri olan

lara Kurumdaki aylıklarının üçte birinin verilmesini, 
5- Kumından başka bir yerde i ş i ve hiçbir yerden geliri olmayan 

i ~yar l a rl a odacıların çocukl arı için verilecek zamlarııı katlama olarak 

lidcnınesi ni . 

Hürmetlerimizle tı•klif ederiz. 
BAŞKAN - Mütalaa var mı ? 

ESAT MAHMUT KARAK URT - Efendim , bıı önerge doğrudan doğruya 
Bütçe Komjsyonunu alakadar eder, mevzu ilc alakas ı yoktur. Zamam 
ge lcliğind e konuşulur, ~ imdi lutfen tüzüğün tamamını oya koy unuz, 

bıı dava bitsin. 
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BAŞKAN -Evet efendim. Bir önerge daha var, 3 üncü maddede ya
pılan deği ş ikliğin eksik olduğu ifade edi lmektedir. Ortada müzakere 
edilecek mesele olmadığl cihctle hüküınsüzdür, reye koymuyorum. 

Şimdi Tüzük Komisonunun vermiş olduğu raporu tasvibinize 
arzediyorum: Kabul eden.ler. .. Etmiyeııler ... Çoğıınlııkla kabul edi l
miştir. 

Şimdi bir i ş imiz daha var. 
YuNUS KXzm Kö •i - Zapta "çoğunlukla " diye geçmesin, "itti 

fakla" derıilsin. 

BAŞKAN - Evet ittifakla kabul edi lmi şti r . 

imdi Hesap ve Bütçe Komisyonu raporu, komi syon sözcü;;ü ta
rafından okunacaktır. 

FAıırıi DALSAR (Hesap ve Bütçe Komisyonu Sözcüsii) -Efendim , 
Kurumun mali bünye ·ini tetkikc memur ettiğiniz arkada~ ! ar lıakikareıı 
candan biı· mesai sarfilc size bir rapor getirrn i ~t ir. Yalnız bu raporu oku
madan evvel bazı maruzalta bulunmayı faydalı telfikki etmekteyiın. 

Komisyonu bavale edile rı iş ü~' safha arzetmektedir: Birinci•i , de
netçi ler tarafından verilen bir yı llık işl e re ait rapor, ikincisi, Kurultayın 
toplanmasından sonra muhtelif arkadaşlar tarafından verilen önergfl
lerin tetkiki, üı;iirıcii s ü de, yeni yıldan bir ilerideki üç yılda tatbik edile· 
cek bütçeniıı hazırlaııma~ı. 

Belki merak edecek arkadaşlarımız ardır, iki önergenin neticesini 
arzediyorum. 

Birincisi, K LLrultay münasebetile buraya gelen arkadaşların yol
luklarınm geçen senelerde 150 şer lira üzerinden veri ldi ği halde bu Kurul
taya iştirak edeııJerc bu yollukların 100 liraya indirilmi ş olması dolayı

siyle verilen bir önerge idi. Bugünkü pahalılık duruınıı nazıırı dikkale 
almarak hiç olmazsa bunun 200 liraya çıkarılması isteniyordu. Komi~

yonumuz vaziyeti tetkik etti, teklifi yerinde buldu ve KLtrumun mali 
bünyesinin de müsait olduğunu görerek, Kurultay müuasebetile gelen 
arkadaşlara net olarak ikişer yüz lira verilmesini uygu.n bulmuştur . Tas
vibinize arzediyorum. 

BAŞKAN -Bir önerge var, geçen yı llarda Kumitay üyelerine seya 
hat masrafları karşılığı olarak 150 şer lira verilmiş, fakat bu meblağ lıu 
sene Yönetim Kurulu kararı ile 100 lira olarak ka bu.! edilmiş, Kurultay 
delegelerinin vermiş olduğu bir takrir var. Bu takrirde, bayatın 

geçen senelere nazaran palıalılığı malum olduğundan 150 liranırı 100 
liraya indirilmiş bulunduğuna işaret edi lmekte ve bunun Koırıi s-
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yonda görüşölüp karara bağlanması istenmekte idi . Komisyon key
fiyeti tetkik edip 200 liraya çıkarılmasını kabııl etmiştir . Oyıınuza 

arzediyorum : Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabtti edilmiştir. Te
şekkür ederim. 

FAHRi DALSAR - Efendim, ilcinci önergeyi de arzediyoruz. Bu öner· 
ge, Bay Meriç arkadaşımızııı imzasını taş ı yan bir öııergedir. Burada 
Türk Dili mecmuas ının nas ıl çıkarıld ı ğı, kimlere ne miktar para veril· 
ıliği somlmakta idi. 

Bizim umuıııiyetle btı mecmua hakkında elde ettiğimiz malfımat 
şudıır : Dergi 4.000 ııiis lıa olarak basılmaktadır. Behcr nüshas ı 2500-3000 
liraya ınal olmaktadır. Beher mccm ua üç ila beş forma tutmaktadır. 
Yazı kımıhı üyderi ki. bıuılar ü~· lcişidir, bu üç kiş i tarafından idare 
eı.liliyo ı· ve lwr bir ark:ıdaşa da ayda ellişer lira veri li yor. Arıayıısa dilile 
lıir kiiçiik hroşiir de ııı'~ redilmi ş tir. Bıuıuıı kaça ınal olduğunu tc,bit 
cıleınc:d ik. 

Uı.uc lcuEMiH -Kağıt lıaı·iç 160 liraya basılım ş tır. 

FAııni DAL~An (Devamla) - Kurum Sayınanı kağıt hariç olmak 
iizPre l!ıO liraya hasıldığını ifade ediyor. 

Kullam a l'iirı:rılı:ri içiıı ne kadar masraf yapıldı diye bir soru var. 
Kıu·ıırrı diyor ki, Dil Ba) raını ıniiııasebctilc bir toplantı oldu. Gclerı ar· 
kadaşlara ~·ay vı' limonata verdik . Bunwı masrafı 25-30 lira tııttıı. Mü· 
ıeferrikııdarı iideı.lik. Ayrıca bir uıası·afıınız olmadı. Biitçede Derleme· 
Tarama ve Sözlük. için iki bin lira kar~ ılık vardı. icabettikçe tasarruf 
ediliyor. Yani dc·rleme lerim ve oözlük için nekadar para sarfettiniz 
ıliyı• so rııyorlardı. Buna ımıkabil bıı kı sırnlara iliivcteu 1000 li-ra aynl· 
ılı. lcabctı ikc;c ayrıinı ı ~ olan bu paralardan sarfettiklerini söylüyorlar. 
Yönetim Kurulıuıun yol masrafları ne kadar tutuyor diye sordular. 
Esa;en bii lçcrlc: Yönetim .Kıırulunun zaruri masraflan için 10.000 lira 
aynlnıı ş olduğundan im 10.000 liı·a ııııı içiııdc olmak üzere yo l para· 
lanııııı öıkndiği görülmektedir. 

Yürütme Kurulu üyelerinden kol başkanlarına ve İstanbul Tem· 
,ilc isi ne ayda ne kadar para verdiniz diye bir ~o ru vardı. Bunların her 
birisine mii,avaten 485 er lira verilmiştir. 

BAŞKAN - Efendim, lstaııbııl Temsilcisi olarak dün tüıüğe ilavesi 
düşiiııiUcıı hu.us hakkırıda karar vcı·cn y üksek heyete karşı üzüntüsünü 
belirtcrt•k "Kumltaydan istifa ediyorum" diyen Peyaıni Safa Bey'in 
bir önergesini almış bulunuyoruz. Bıı önergede diyor ki, İsta nbu.l Tem· 
silci s iııiıı vazifeleri üzerinde ben .Kıımltaya izalıat vereyim. 
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MuzAFFER UYGUNER -Efendim, sayın Peyami Safa Bey istifa 
mektubmıu Kurultay Başkanlığına vermiştir. Malılın-ı iilinizdir ki, Ku
nıltay Başkanlı ğı böyle bir istifayı kabul edecek bir durumda değildir. 
Yönetim Kurultmun kabul etmesi lazımdır . Binaeııalcyh Kurultaya ve
rilen istifa mek-ıubumuı hu.kukan kıymeti yoktur. onra Peyami Safa 
Bey henüz üyelikten istifa etmemiştir. Kendisini ınüdafaa için söylemi
yorum, hukuki bir realiteyi belirtmek için söyliyorum. Kendileri 
istifa etmek istiyorlarsa istifa mektubunu Yönetim Kurulu Başkanlı

ğına versinler. 

ULUG İtoEMiR - Bunun raporla ilgisi yoktur efendim. 

BAŞKAN - Evet efendi m. Sonra kouu~acağız. Ilesap raporunda İs
tanbul Temsilciliğine a it bir yazı da vardı. Uygun görürseniz kendile
rine konuşmak imkanını vereceğim. Devam bıtyurun efendim. 

FAHRİ DALSAR (Devamla) -Onergcııin son maddesi nde şöyle deni
yor: artırtlan aylıklar var mıdır? Buna cevap vereıı saymaıı diyor ki 
aybklar bir bütçeye göre verilmi ş tir. Binaenaleylı, herhaııgi bir artırma 
mevzuuhalıis değildir. Ancak şurasını arzcd·iyorunı ki, hesapların tet
kikinde birkaç memtuun kadro dışında on lira bir zam gördüklerini 
müşahcde ett im . ("Bir memur um?" sesler i) 

ULUG İGDEMİn - Bir memur. 
FAURİ DALSAR (Devamla) - Evet bir memur için. Efendim, 

önergenin ınulıteviyatı hakkında da malı1mat verilmi ş bulunuyor. 

BAŞKAN -Efendim önergeler üzerinde gerekli izahat veribniştir, 
şimdi rapora geçiyoruz. 

FABRİ DALSAR (Devamla) - Öncrgel erdeıı sonra denctç.ilcrdcıı 
yalnız bir tanesinin verdiği rapor üzerinde madde madde duruldu. Her 
biri hakkında mütalaa derıneyan eilildi ve kararlar alındı. 

Efendim, şimdi müsaade ederse}liz bu denetleme işinin bir yıl içinde 
nasıl yapıldığı hakkında da rtıalCımat ...:erl'yim. Bereket versin ki komis
yonda iktisatçı ve maliyeci arkadaşlar da vardı, iş gayet titizlikle tetkik 
ve takip edi ldi. e zannediyontm ki, siz leri tatmin edecek mahiyette 
bir rapor hazrrlanrruştır . 

Efendim, Denetçi arkadaşımız bilhassa yapılan sarfiyatın tüzük 
ahkilmına uygun olup olmadığı üzerinde durmuştur . Şu kanaata vardık, 
Kurum kendi işlerini yürütmek için bazı masraflar yapnuştır. Denetçi, 
siz bu masrafları yapam:tzsınız demiş ve neticede bir ittifaka varılmaınış. 
Biz Komisyon olarak bunları tetkik ettiğimiz zaman , tüzük ahkilmına 
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uygun olup olmadığı üzerinde durduk, bazı nokta larda ihtilaf oldu, 
bazılarında da anlaşıldı. Şimdi sırasiyle arzedeceğim. 

Bu kol başkanlarına verilen aktarma para meselesi ki, üzerinde bir 
hayli konuşulmuştur, neticeyi burada kısaca arzediyoruz. Komisyon 
Kurultay tarafından kendisine havale edilen denetçi raporu ile işe baş

lamı ş, teker teker maddeler iizerinde inceleme yapmış, denetçi ve Yöne
tim Kurulu iiyelerile vazifeiiieri dinliyerek sonunda vardığı kanaatleri 
raporuna geçirmiştir. 

Denelçi raporuna göre kolbaşlarına , yalnız kolbaşı oldukları ve 
Yürütme Kurulu toplantılarına i ştirak ett ikleri için 160 lira verilmek
tedir. Halbuki Türk Dil Kurumu tüzüğünün 30 uncu maddesi uyarınca 
kolba~ılardan devamlı çalı şanlara Kurumun ilıtiyacı olduğuna göre, 
bilim çalışmaları tahsi satınan da kolhaşılara verilmiştir. Bu şel,tilde 

lı cr gün ınunlazaman çalışan Kolbaşiara ayda 495 lira verilmiştir ki 
bundan ellerinde kalan mikdar tahminen 300 liradır. Yapılan i şlerde 

aykırılık görülmemişt ir . 

BA!?KAN - Tüzük hükümlerine göre, bn.ndan sonra fasıllar arasında 
münakale yapılmak suretiy le değil, şu veya bu kimseye mutlaka bütçe 
dairesi nde, .fa s ıl içinde bulunan para verilecektir. Böylelikle laubali bir 
ça lı şma şeklinden uzaklaşılmış olacaktır. Bilmem izah edebildim mi? 

FAnııi DALSAıı (Devamla) -İkinci madde İstanbul Temsilciliğine 
verilen para meselesidi·r. Yönetim Kurulıt kendi anlayışına göre bu ta
sarrufu yapacağına kani olarak yapm ı ştır. Komisyon bunda da bir ay
kırılık görmemiştir. 

Sonra Kurum memıırlarıııa verilen maaşların peşin olarak ödenmc
sine Denelçi itiraz etmiştir, belki memur parayı alır, sonra kalkar gider, 
Kummuıı hakkı zayi olur demiştir. 

Halbuki Kunuıı bıwu şu şekilde mütalaa etmiştir: Burada çalışan 
mornuriara bilhassa kıdemli oldukları takdirde kanuna veya tüzüğe 
göre bir ayrılma lazminatı verilmekteclir. Binaenaleyh, Kurum memur
ları daima alı c ı vaziyeltedir, diğer memurlar mis ullıl bunlara peşin 
ücret vermektc bir mahzıır görmüyoruz demiştir. Komisyon böyle 
bir hareketin tüzliğe aykın bir hareket olmadığı kanaatına varınıştır. 
Ayrıca bir memur üzerinde de dunı.ldıt. Cihangir isminde uzun müddet 
Kurumda mütercimJik yapan bir arkadaş varmış, bu arkadaş 950 yılın
da Kurumdau ayrılmış. Yine biraz evvel işaret ettiğimiz gibi, tüzük 
ahkilmına göre bu arkadaşa bir ayrılma Lazminatı vermek lllzun imiş. 
Senenin bitmesinden bir ay evvel hastalanmış, gitmiş. 951 yılında tek-
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ı·ar ıniiracaat etmiş, 950 senesinde bu maksatla aynlrn ı ş 500 lira varını~ 
951 bütçesi yapı ldığ ı zaman 3000 lira daha konnmş. Halbuki bu zatın 
istediği para 3800 lira kadar bir şey tutuyormuş. :ı 951 Je bütçe 3000 
liradır, 500 lira da 1950 deıı devredilmiş. Buııa m ttkabii bu arkadaşa 
3800 li ra ödenmiş. Doııetçi diyor ki, bu zatırı alacağı 1950 se rıesinde 

öde nıne li idi. Çünkü mtıamcle o seneye aittir. Halbtık.i o seııe bütçcdc 
para olmadığı için veri l cınemiştir. Sonra ad :ım da 951 de gı: lıni ~tir. pa
ras ırıı i s temi~tir, biııaeıı aleyh siz bu parayı clüyun tertibinden öd .. nıeli 
idini.-. diyor. 

Ktırum da diyor ki: benim bütçcru birer yıllık olmakla beraber 
ii ı; yıllık bir devreyi ilıtiva etmektedir. Biııacnaleylı, bu tm,:ırnıfları 

diğ"r yıllara aktarabilirinı. Bıı üç yıl iı;inde vaki olan hadiseleri l'liınılı·ki 
mevı: ut meblağ ilc karş ılarım. 

Biz komisyo n olarak buıııı şu ş" kifJ., mütalaa ettik. Filltakika hu 
hıısusa dair kanaatıını orada izhar ettim, muamı: l cııiıı 1950 yılııııla düyıııı

daıı veri lmesi l azımdı. Bıınun bu şeki lde vcrilıncnll'"iııi iste"' idik bu 
zatırı mahkemeye, Şurayı D evlete kadar gid<"n·k hakkını arama" iı:abc
docekti . Bir takım tasarrufların Kunımca ihtiyar edilıne>i di' gerekirdi, 
Kurtım bu gibi sıkıııtılara düş mernek arzu ve mülfıfıazas ı ile tııtmuş 

emektar bir mımııırunuıı ltakkıııı tüzük gereğiııce ödımıişti ı·. Komisyon 
bunda da aykırı bir hareket görmemişti r . 

Denetçi yine bir meseleye itirazıla bu.lıuıııyor: 19S2 yılın a girmeden 
10 giin evvel Kurum, l ş BankaRındaki parasından 1500 liralık bir avanş 
çekmiş. Denetçi demiş ki, siz btt parayı niçiıı çektiniz, hangi masraf için 
aldınız , hangi fasıldan ve hangi i ş için aldını z"? 

Kurum buna müsbet cevap vermemiş, oene so ııu geliyo r, belki gayri 
ınellıuz masraflar olur elimizde bıılun s uıı , demi~ ve oıı güıı 'onra y<·'lıi 

yıl girmiş ve para yerine konmuş . 

Biz tetkik ettik. Acaba alınan para kullanılmı ~ ını , kııllaııılnıamış 

mı, ve ne kadar zaman so nra yerine konnuıştur diye. Takriben 15 gün 
para açıkta kalmış ve lıiçbir yere sarfedi.lmedeıı iadl' edi lmi ş. Uzun müd
det açıkta kalmış olsa bile ki muhasebe ve ınaliye bakıırundan nisbctl'ıı 
ccvaz vardır . Fakat uzun zaman a~ıkta kalmamış 12 gün so oıra iade 
edilmiş. Arzettiğim gibi, bir sene son nı mülahazası il c olmaılığı, bil
ahara yerine konulduğu anla şılmaktad ır . Burada hadiseleri kısa kısa 

arzedeceği m: 
Yetmiş liralık bir senet hadiscs i vardır. İstanbul'daki T emsi lcilik 

binasma 70 lira veriyorlarınış. Son gün aylık için seneti gelmemiş, de
netçi, bu senet niçin gelmedi diyor. 
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ESAT MAHMUT lC\IlAKUtıT - 0 büro nerede? 
FAııııi DALSAn (Devamla) - Büro Babılili 'de birçok mecmua vega

zetelerin çıktığı yerde bir odacıkınış. Bendeniz bilmiyorum. 
B ESi M ATALAY - Söyleyin nerede olduğunu ... ("Vakit yurd unda" 

sesleri) 
FAııni DALSAR - Vakit Yurdunda olduğunu söylüyorlar. Arkadaş 

lar dalıa iyi biliyor. 
Bir maddeye daha geçiyorıız, bıı biraz önemli bir vak.ıadır: 
K urıımtuı bütçesi ınalümunuz üç yı l iizeriııe tertipieniyor ve bir 

y ıl i~·in yapılan bütçe miitaakıp iki yı l için de mutebcr oluyor. Bu büt
çenin tatbiki nokıa"ndan bir de bütçf' hükümleri diye bir muhtıra ve
riliyor. K ttrultay toplant ı sından sonra 19~1 yılı Kurultayının tanzim 
ettiği bütçenin muhıırasında şöyle bir kayıt var: "Bu büt\'C üç yıl. için 
mıHeberdir, ancak Kıırııltay masrafları için konulmıış olan şeyler, Kunıl
ıayııı toplandığı seneler için ınuteberdir." Yaııi bLL bütçenin içinde bir 
Kurııltay ımısrafıda ıncvı:uttur. Kurum ınütaakıp seneye geçtiği zaman 
K ıırııltay ııı toplaıHiığı sene gibi he r sene bir ınuorafı bütçede var telakki 
rı mi ş. Bı ı madıleyc dayanılarak ilk sene büı çesinc konıda n para diğer 
scnciPr!' Kıırııltııy olmayacağı i~in, tasurruf edi l eı·ck eliğer maddelere 
akıarılabilir ... BLL mevzuda iki fikir lııısıl oldll: Bir kısmı dediler ki: 
"nıadeın ki bir bütçemiz vardır, sene sonun da yapılan tasarruf bir bakiye 
tt·lakki t'dildij!;i için diğer fasıliara vo maddelere nakledilebilir ve bu su
retle ı a'arruf mümkündür." Bu arkadaşlar J:(urumuıı noktai n azarını 
hcnimst'ıııi~ oluyorlar. 

Bl'ııdeııiz ~ııı1u arzedeyim ki, şahsa n bu noktada muhalif kaldım ve 
rlcılinı ki: "Mademki bir igtisna notu kabul edilmiştir, diğer senelerde 
bu nıadıif' nıri olmayacaktır. ' ' Ve muhalif kaldığıını da not ettirdim. 

EsAT MA UMUT KARAKUnT -Koınisyoıı ne dedi? 
FAııııi DALSAli (Devamla) -Arzettiın. Komisyon Ktırumun ta

oarrııfıııııı kabul ediyor. 
BA!ŞKAN - Bir c ifı.,ıi hatırlatmak i s riyorıun . Yalnız raporu aynen 

okuyııııuz efendim. 
F'Aııni DALSAR (Dt'vanıla) - Pt'ki efendim, devam ediyoru.m: 
Denet<·inin 14 üııcü madde üzerinde bliinço fasıllarınm ne suretle 

kııllaıııldı ğı hakkıııdaki sorusil da Komisyoıııımuzca incelenmiştir. 'Bütçe 
lıiikiimlt'rine göre yarısı gelecek yılın bilim çalışmalarına eklenerek ma -
rafla r buna göre yapılmı şt ır. 

Şimdi Hesap ve Bütçe Koınisyonuııuıı raporunu okuyorum: 
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BESAP VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 

VII. Kurultay Başkanlığına 

Yüksek Kurultayın hesap ve bütçe Komisyonuna seçtiğ i 13 üye ilk 
toplantısını yaparak başkanlığa Hasene Ilgaz, Komisyon Sözcülüğüne 
Fahri Dalsar'ı seçmiştir. 

Çalışmalar: 

Komisyon Kurultay tarafından kendisine lıavale edilen Denetçinin 
raporiyle i şe başlamış, teker teker maddeler üzerinde incelemeler yap
mış, Denetçi ve Yönetim Kucrulu üyeleriyle vazifeiileri dinliyerek so
nunda vardığı kanaatları raporuna geçirmiştir. Denetçi raporuna göre: 

1 - Kol Başkanları: Kolbaşı oldukları ve Yiirütmc Kurulu toplan
tılarına işt irak ettikleri için kendilerine yalnız 160 lira verilmekte (Türk 
Dil Kurumu Tüzüğü 30 uncu maddesi uyarınca) halbuki Kolbaşlanmlan 
devamlı bir çalışmaya Kurumun ihtiyacı olduğundan Bilim çalışma
larında bulunan tahsisat alwarak Kolbaşı üyelerine verilmiştir . Bu şe
kilde her gün muntazaman çal ı şan Kolbaşlarına ayrıca ayda 325 lira 
vermek imkanı bulunmuştur. 

Bu veri len para 485 lirayı bulmaktadır. Yapılan işlernde aykırılık 
görülememiştir. 

2 - İstarıbul temsilciliğine geli nce: 
İstanbul'da Kurumun 28/5/951 tarihinde açmış olduğu büro Denetçi 

raporunda uygun görü.lıneruektedir. Bu büronun tüziiğiin üçüncü road
clasi uyarınca şube olarak açılması üzeriude yapılan miinakaşalarda 

şubeni n halen Kuruma büyük bir külfet yiikliyeceği büronun ise, eskiden 
beri devam edcgelen teşkilin bir ııevi devamı olduğu ve yeni bir masraf 
kapısı teşkil etmed i ği tüzüğün 16 ncı maddesinde Yönetim Kurulunu 
böyle bir karar vermekten meneder bir hüküm de bulunmadığı bir tem
silci ile ayda 80 lira ücretli işyarın bu i şi çok başarılı bir şekilde yürüt
tüğü verilen izalıattaıı anlaşılarak büronun mesaisine devam etmesinin 
uygun olduğu ve bütçeye aykırılık olmadığı, 

3 - K urum işyarlarının aylık meselesi: 
Denetçi, Kurum işyarlarına peşin aylık verilmesini mahzurlu gör

mekte ise de ekseri müesseselerde halen aylıkların peşin verilmekte ol
duğu ayrıca Kurum memurlarının Kurumdan ayrıldıkları takdirde ala
cakları tazminat da Kurumda mahfuz bulunduğundan yapılan tartış

malar sonunda peşin aylık ödenmesinde bir ıuahzur görülınediği, 

4 - yrılma tazminatı. Denetçiye göre: 
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950 bütçesine ekli olan adlı ve adsız kadro cetvelinde (Çavirmen) 
kadrosunda ismi yazılı bulunan Cihangir Cantüre 15 yı l 3 ay çalıştıktan 

sonra vazifesinden 20 fXII fl 950 tarihinde ayrılmış olduğunu ileri süre
rek 1951 yılı bütçesinden kendisine ödenen 3800 liramn i şyar zümresine 
dahil sayılarak verilmesinin uygun olmıyacağı ileri sürülmüştiir. 

Yaptığımız inceleme sonunda Yönetim Kurulunun 15 fVIII f l951 tari
hindeki toplantı sırıda karara varıldığı ve kendisi tazminatıoın verilmesi 
için Kuruma 1951 yılında müracaat ettiği göz önünde tutularak eski 
içtüzük ile genel merkez kararına uyularak verilen tazminat için mev
zuata muhalif bir vaziyet göriilmediği, 

Avans i ş i: 

Denetçi, yıl sommda ödenek olmadı ğı halde Başyazınana 1500 lira 
avans verildiğini, bir müddet sonra aynen iade edildiğini bunun da malı
znrlu bir hareket oldununu ileri sürmüş ise de defterlerden yapt ığımız 

incelemeye göre 12 gün sonra avansın iade edi ldiği (20fl2 fl95l alırup -
2/ l /1952) görülmüştür . Yıl sonunda Kurumun ani ve zaruri masrafları 

için böyle bir avans verilmesinde herhangi bir mahzur olmadığı kana
atinde bıılunduğumuz. 

l stanbu.l tcmsilcilif,.;ndeki 70 lirabk senet: 
Denetçi her ay İstanbul Tems ilciliğine gönderilen ve büro masraf1 

olarak gösterilen 70 liraya ait bir senedin verilmediğini söyliyerek bu 
senedin gö nderilmesi için Yönetim Kıuuluna söylemiş ve bu senedi 
Yönetim Kumlu yol i y le l s tanbul Temsilciliğinden istemiş . 

Bu isteklerin ye rine getirileceğini Komisyonumuz tabii karşıla

ınaktadrr. 

Bir meınura verilen para mesele5i: 
Divan ü Luuat-it-Türk'ürı Besiın Atalay tarafından düzeltilmesi 

ve· Arap hadlerine göre filıristinin yapılması i-çin Kurumla Besi m Ata
lay arasında bir mektuplaşma olmuş 75 lira ücretli bir yardımcının ve
rilmesi kararlaştırılmı ş ise de sonradau çıkan ihtilafla bu fihristin yapıl
masıııdaıı vaz geçilmiş, faka t mukavelenin bozıdduğn zamana kadar 
(2,5 ay) tııtu.lan memura tayin edilen parası ödenmiştir. Bu vaziyete 
göre vazifeli ınemura Kururonu emrinde bulunduğu müddet içinde ve
rilmi ş olduğundan fuzuli bir masraf olarak görülınemektedir. 

Paras ı z gönderilen mecmualar meselesi: 
Dil koııusiyle ilgili kimsolere ve bayilere gönderilen Türk Dili Der

gisinin Kurumdan yollanışı s ırasında bir list e ile kaydedilmesini isteyen 
denetçinin arzusu incelendi. 
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Key fiyetin arzu edilen ~eki lde ccrcyan etmektc olduğu görüldüğün
den herhangi bir ihtilafın balıi s mevzu11 olmadı ğı , 

1"iftalı-üi-Cenne adlı eser için : 
Tarama Kolunda çalışan Delıri Dilçin ' in ayrı c a tarama dolayı

siyle 730 fi ş mukabilinde aldığı 300 lira il c ayrıca bir eserden ç ıkardığı 
3237 fi ş karşılığ ı aldığı 485 lira 55 ktlru şıı mesai saatleri dı şmda çalışa

rak aldığı yapılan incelemeden anlaş ılmı ş ıır . Buna göre Dcııctçiııiıı 

mülahazası varit olmayıp Dclui Dilçin' in i ~ saal'leri dışında taradığ ı 

yaptığımız incelerneden anlaşılmı ş ve Kolba~ının bunu tevsik eden yazı s ı 

tarafımızdaıı görülınüştür. 

Ziya Çaukoğlu : 

Ziya Çalıkoğlu Kurumun tarama i ~ l e rini yapmakta iken üzeriııd" 

avans olarak bulundurdtlğu 50 lira adı ge~cnin ölümü üzerinde gerekli 
mahsup muam<'lıı s inin yapılınamas ı bir kasda malıs us olmadığı ve Kıı

rumıın bunu kapatmakla doğru bir i ş gördüğü kanaalin e varıldığı. 

Kurultay ve biiı çe i ş i: 

A) 951 büt~·e lıükiimlerinin 7 nci maddesinde yeııi bir bütçe kahu
lünc kadar (toplanmad.ığı yıllar için Kıuultay ötl e ıı ekleri mii,tcs ııa) 

gelecek yıllarda ayıı cn uygulanmas ı hususunda Denetçi t a rafıııtlaıı 

ileri sürülmüş olan görüşü n maddenin yan lı ş bir tcfsiriıı c da) andı ğ ı ve 
Komisyon üyelerince ödeııcğin sarfetlilemetli ği yı llarda başka bir 
bölüme nakledilebileceği kanaatıııa va rı ldığı (Fahr i Dalsar buna mu
halif kaldı) 

B) Denetçinin 14 üncü maddesinde, se ııe sonlarında biliiııço fazla
lı ğının ne suretle ku.Jianddığı meseles i Komisyon tarafından inc!'l e nıııi ş, 

bütçe hükümlerinin 7 nci maddesi uyarınca her yı lın bilanço fazlasııun 
yarısı gelecek yılın bilim çalışmaları bütçes ine eklenerek mas rafların 

buııa göre ayarlandığı anlaşılmı ştır. 

Sözlük için sarfedilen para : 
Geçen Kurultayın işaretiyle bir sözlük meydana ge tirilmesi içiıı 

Yönetim K urulu teşebbiise geçmiş, b tl lllls us tıı bütçeye konmuş ödenek 
olmadığından, Kurumun yed<'k pııras ıııd an ve elinde mevcut bon olarını 

bankaya rehi n bırakmak suretiyle aldığı paradan masraf ederek kağıt 

almış ve bir matbaa ile anlaşarak baskı masra fı vermiştir. 

Denetçinin, bütçeele mevcut olm ıyan bir paraıım nas ıl tiarfedi leceğ i 

hususundaki soru u üzerinde duruldu. Yönetim Kuruhmdaıı izalıat alın

dı , sözlüğün basılmasmdan satılıp tekrar yedek paraya ithali mümkün 



VII. KURULTAYI 153 

olmakla beraber, bütçeye bir döner sermaye konulması zarureti de gö· 
rülmekted ir. Halen sarfedilen kağıt ve ba"kı ücretleriyle yedek paradan 
100 bin lira sının döner sermaye olarak Yönetim Kurulu emrine verÜroesi 
ve bu paranın da tüzüğün hükümlerine göre sarf~dilmesi ve mtıraka
beye tutulması faydalı gö rülmektedir . 

Kurumun mübayaa ve nakil i ~lcri nde ace le olmıyan haUerde tanzim 
edilmiş olunan Yönetmelik hükiimlerine göre ilan yapmas ı l azımgeldiği 

hakkırıda Denetçinin notu üzerine Yönetim K ltrulu ile görüşülmüş ve 
tatbikatın da bu esas lar dahilinde olduğu anlaşılmıştır. Şöyle ki Kurum
uıı hastırdığı eserler de ve diğer i ş l eri nde mükemıııeliyct elde edilmek 
için gerekli göriilcıı bazı alıva],le iliin vo> ihale yoluna zanıri olarak gidi
Jernediği görülmii ~tiir. 

K,u·umuıı aylık ve ücrc ılcri: 

Kurumun aylık ÜCrPl ve Lazmiıınt alan bütün görevlilerine y ıl içinde 
ürlcnmek üzere v~ril en avans i ş i görii~iiltlü. Hesap Yönetmeliğinin 
12 inci madde, i aynen (K urıımda aylıkla çalı şan l ara ihtiyacı halinde 
·bir y ıl içinele ödeıııııck ve ınııaşıııııı üç aylık tııtarını ge\·ınemek kayıt 

ve ~a rtiyk- Yönetim Kurulu avans verebilir) denildiği ve bu hususta 
hir ınah:r.ıır olmadığı görüldü . 

Yönetim Kumlıı toplantıları: 

Yiineliın Kurulot toplantılarının yaln ız nkara'da toplanması icap 
ettiğine dair Denetçinin fikri görüşiildü. Kttrul üyelerinin yaz aylarında 
hı arıbu l 'da toplanmasının üyelerin oraya yazlığa gitmesi münasebetiyle 
zamri olduğu, Yönetmeliğin sekizinci ınaddcşinde K uru.ltayın toplantı 
y<'ri Yönetim Kurulu karariyle d<'ği ş ıiı·ilehLiir, fıkrası olclu{;rundaıı Yö
netim Kurııht toplatı yerini de layinde muhtııı· olduğtt kanaatine 
varıldı. 

Dosya nıemuruntuı aldığı (10) lira fark: 
Dcıwt~iniıı biitçede 250 lin ücretli bir riosya memurıtnım 260 lira 

üzerinden para aldığı mesl'lesi üz •rindeki düşüncesi incelenmiş bu kıs· 
nıın ayn ı fas ıldaıı ve tasarmftan verildiği düşüncesiyle, Komjsyona dalıil 
iki arkadaş mii st c~na (Fahri Dalsar ve Muzaffcır Uyguner) Komisyonu· 
nıu?.ca yanlış bir üdcı:nc olmadığı kanaat·ine varılmıştır. 

llelleten ve aylık dergi: 
Gerek yıllıkBelielen ve gerekse aylık dergi Türk Dil Kıtrumıtntın 

amacını yaymak ve Tüık Dili davasını savunmak, Türk dili üzerinde 
ilmi ara~ tırmaları teşvik etmek için Kurultay karariyle çıkarılmaktadır. 
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Bu eserlerde bir kar düşünülemiyeceği ve escrlerin maliyetlerinden çok 
dalıa ucuza satılmakta olduğu anlaşılmıştır . 

Mesela: 
Aylık dergi 75 kuruşa mal olduğu halde satı cılara 35 kuruştan· ve

rilmekte yıllık dergi ise ilmi bir eser olduğu için bımdan bir satış kan 
beklenmcmektedir. Bu ancak müs teşrikler ve ilim kurullarına müba
dele suretiyle gönderilerek karşılıklarında ilmi eserlcr, Kıırııma paras ız 

olarak verilmektedir. 
Bu eserin maliye t fi atı 8 lira olduğundan ancak yurdumuzda pek 

az satılmaktadır. 

Komisyonumuz tarafttıdan dcfterin ve kasamn in celenmesi: 
Kasa bütçe defte rleri , defteri kebir ve öteki yındırncı defterlerin 

birer birer incelenmesi sontında aşağıdaki sonuçlara varılmış tır : 

A. H esaplar günü gününe i ş lenmiştir . 

B. Defter yaprakları numarasız ve mühürsüzdür. 
C. Envanter defteri tutulrnamJ ş tır . 

D. l /1/1952 den 31 JXII fl952 taribin e kadar olan he~aplarla 1951, 
] 952, 1953 bilan çoları denetçiler tarafından incelenmemiştir. 

E . Öteden beri tutulan kasa defterinıl en 1953 yılı ağus to~ ve eyliil 
aylarıua ait hesaplarda bazı notlar yapıldığ ı için o sahifes i ipt al edilmi ş 

ve bu tarihten itibaren ikinci bir kasa deftıı ri düzenlenmiş tir. 

F. İade olunan kıymetlerin müfredatlı cetveli kasa defterinde bir 
kalem olarak gösterilmemiş tir . Halbuki bunun bir kalemde gösterilme
siniıı daha uygun olacağı düşiinülmektedi,-. 

G. Gelir ve gideriu müş terek hesaplarının kasa defterine ayrı ay rı 

geçirilmesi gerektiği halde defterele genitif i~arc tle riy l e gös terilmi ş t i r . 

H. Gerek resmi daireler, gerekse özel kurumla r ve o rtaklıkları büt
çesi her yıl yapıldığı halde Türk Dil Kurum tL bütçesi üç yılda bir Kurul
tayca diizeııleumektedir . Bazı güçlüklc rc yol açan bu. usulün , Kurul
tay toplanmadığı yıllarda Yönetim Kuruluna yıllık bütçe düzenleme 
salahiyetinin verilerek diize)tilmesi temenniye şayan görülmü~tür. 

1. Hesapların incelenmesi sonunda Kurnın Yürü tme Kumlunun 
yolsuz bir giderine rastlaıımamıştır. 

J . Denetleme i şinin yalnız Denetleme Kurulu Başkaıu tarafından 

yapıldJğı ve diğer denetçilerin bir yardımda buhınmawğı görülmüştür . 

K. Aidat ve diğer küçük gelirler giderlerin kasa defteruıe günü gü
nüne işlenınediği görülmüştür. 



VU. KURULTAYI ı ss 

L. 17 JVII J1954 akşamına kadar incelenen kasa hesabında görülmesi 
gereken 11.011,68 liranm kasada tamam olarak bulunduğu görülmüş
tür. Şimdiki halde İş Bankasında 1.111,18 liraııın safi faiziyle 165.119.49 
lira Merkez Bankasında faizi tahakkuk etmemiş olmak üzere 8.316,4 
lira bulunduğu anlaşLlmıştır. 

M. Demirbaş eşyada her yıl yüzde hesabiyle yapLiması gerekli imha 
işlemi yapılmamıştır. 

N. Gerekli salı~ ve teslim fişleri mevcuttur, aynı zamanda düz
gündür. 

O. Demirbaş eşya defterinin bütün kayıtlarının mürekkeple yazıl
mak şar ı·iyll!, daha açık ve daha düzgün tutulması, eşyanm hizasına bu
lunduğu odaların da işaret edilmesi ve gerekli numerotajin yapılması 

lüZllmlu görülmüştür. 
P. Kararlara aiı defter muntazam tııtttlmuş ve kararsız sarfiyatta 

bıdunıılmamışlır. 

Q. Anhar defteri <;ok düzgün ve usıtlüne uygundur. Sahifeleri nu
maralıdır. Ayrıca sallifelerinin mühürlenınes i icap eder. 

H. Ayııiyat i şleri Denetleme Kurulunca in ce lenmemişti r . Bundan 
sonra bu i ş io de denetlenmesi ger('k)i görülmüştür. 

Yukarıcia arıaha tl ariyle belirttiğimiz inceleme sonunda Komis
yonumuzun vardığı kanaale gö rı: Türk Dil Kurumu işyarlıırın.ın bütçe 
ile ilgili blitün fuısus l arda lı:içbir şekilde ödevlerini ihmal etmedikleri, 
kaıımıi formaliteler dışıoda herhangi bir ihmale imkan vermedikleri 
tutulan kayıtların , eldeki defterlerin, işaret edi len basit noksan.lardau 
başka tenkidi mucip bir halleri görülmediğinden Yönetim Kurulunun 
ihrasının gerektiıtiııi saygı ile belirtiriz. 

Başkan Sözcü Üye 

Haserıe llgaz 
Üye 

Celal Tarıman 
Üye 

Abdi Tevfik Ycgli l 
Üye 

Nazım Poroy 

Falıri Dalsar 
Üye 

Muzaffer Uyguncr 
Üye 

Abdurrahman Nisari 
Üye 

Hayri Süzen 

uri Gencosman 
Üye 

Kemal Akman 
Üye 

Şerif Korkut 
Üye 

Osman Attila 

Not : İstanbul'da Cumhuriyet ve Tasviri Efkitr gazeteleri] matbaalarında 
Kuruma ait kil(;ıtlnrdan yalnız Cumhuriyet Matbaasında bulunaniann Ankara'ya 
nakledildiğ i ve diğerinin bir ihtilôf konusu olarak mahkemeye intiknl ettiği görülmüş

tür. 
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BAŞKAN -Efendim, hesap raporu okıwdn, buıınııla ilgili bütçe zam
lan, ayni zamanda bütçe vaı·Jı. Bn hesap raporu üzerinde konuşmak 

isteyen i şa ret buyursun . (" Yok" sesleri) O halde hesap raporunu oyu
nuza arzediyorıım. KabıLI edenler ... E tıniye nler . .. Kabul edilmiştir. 

Gerek hesap raponı içerisinde gerekse idare heye ti raporunda 
İstanbul temsilc ili ği ne lüzum görülmediğine i şaret ederek tüzüğe bir 
madde koymayan koıniı,yonunuzdan geçen yıllarda bu hizmette ça lış 

mı ~ bulunan bir arkadaşı dinlemenizi ri ca ederim . 
Buyurıın Peyami Safa Bey, 
PEYAMi SAFA -Arkadaşlar, bu temsi lcilik meseles ini başından an

latmama müsaadenizi ri ca edeceğim. 

Yönetim K ıırııluııuz Istanbul 'da bir tc ımilcili.k biiros u kllrrnaya 
karar vcı·di. Bu büronun kurulması nı teklif eden ben değilim. Yönetim 
K uruluııuz bu büroya beni aday gösterdi . Bu adaylı ğ ı t<!klif edt'n bı:ıı 

değilim. Yönetim Kıırulunuz 20 rcy iç inde 5 rcyc kar~ ı 15 rcylc temsi l
cilik bürosunu kurmaya ve b enim Wmsilci olmama karar verdi . V ı: be ıı 

aday gös terilmeye itiraz ettim . Arkadaşlar bilirler, bunda ı"ar ı;ttiırı. 

Fakat oıılar ı s rar ettile r. Kabul etmekteki te reddiidüınün seb ebi ş u idi : 
Hayatıında hi çbir dil kuruluııdan, hiçbir teşekkülden I O para a lını~ 

deği lim. Böyle bir kara rla vazife verir eniz çuk ola n has ı m iarım tarafın

dan i s~ i smar edileceğini bili y<~rs uıııız . Te ın s ilc ilik bür<~s u kumlmas ı 

E sat Mahmut K a rakurt arkadaşıınızın söylediğ i gibi , b ir sebept en dı·

ğililir. Temsilcilik büros ımun birçok vazifeleri va rdır . Bu vazifeler ş ıı 

dosya içinde mevcut 100 den fazla mektup ve te l graflıı talıakkuk etmiş

tir. Temsilcilik biiros u zaten çok ağır vazife le ri buhıııan bir biirudur. 
Ve ben Tüzük Komisyonunda arzettim. Burada n aldı ğım para, gene 
gazete le rin yazdığı gibi bir mebus maaşı değildir . 395 liradır. B en bu
raya verdiğim ernekle matbuatta bunun birka<; mislini kazanabilirim 
arkadaşlar. 

İs tanbul Temsil c isiııin vazifeleri uelerdir ? İstanbul Temoi lci li <,i, bir 
aza arkadaşıının söylediği gibi İ s ta nbul gazete lerini süzer, orada Türk 
Dil Kurumuna ve dil davamıza hücum cdc ıı yazılar bulunursa evvel iı 

gazete salıipl eri ve il c başyazarlariy le temas eder onları bu ne*riyattan 
vaz geçirmeye ikna eder, Kurum adına rcvap verir. İs taııhul temsi lci
s inin ikinc i vazifesi: çoğu İsta nbul'da bıtlun an üyelerimizi arada bir top
lamak, bir ınese le zuhur ettiği zaınan bunların reyine müracaat etmektir. 
İstanbul Temsilcisinin bir vazifesi de birçok baskı i şl eri mizi matbaalarda 
takip etmek, bunlarııı sevkiyat ve idaresiyle ve tcvziatiyle mc~gul olmak-
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tır. Biı· vazifesi de İstanbul'da konferanslar vermek ve Türk dil davasını 
savunmıktır. İstanbul Teın,ilcisinin birçok normal ödevleri dışında 

birçok olağanüstü gayretleri de olmuştur. 

Elimizde tam olarak bir sözlüğüıı vücut bulmas ı için birçok gayret
ler sarfı lfızı ın gelıniştir. B.u gayretler İs tarı bııl büromuz tarafından sarf 
eclilınPktedir. Hala da bu i ~e devam edilmektedir. Bunlar şu elimde ınev
c: ıtt ını· kı up ve telgraflarla . ı;abittir. Biz gliıılük iş l erimiz i yürütelim diye 
uğraşırken lm yetmiyormuş gibi bir de i thaın altında bulu.nuyontz. 
KumiLayın birinı; i giiııliııdcn sonııncıt gününe kadar gerek Kurı.ı.ltay 

içiııtl fl gNekse Kıırultay dı ~ında ithaın altında bıtlundurulan tek kimse 
vaı·sa cı da benim . Mü>-aadc ederseniz bu arada İstanbul bürosumuı ola
ğaHÜstü yaptığı işlerdoıı bahsedeyi ın, o da şndur : En büyük gazeteleri
mizin ba~yazarlarıııa hakikat i anlattım. Bazıları başmakalelerinde Kuru
nııı savuııclular , diğer bazı İ stanbul gazc•tcleriıı t' davamızın müdafaasıııı 

ya ptıı·d ıın . 

Arkaclaşlar, Mustafa Şekil' Tunç benim 40 senelik dostılındur . Tam 
40 scııl' lik . Fakat b(•n üstümc aldığım vazifeyi yeri ne getirmek ve ınü ş · 

tc·rck davaırıızı >-avunmak için ona karş ı dost luk hadlerini çok a~an bir 
~ idcl ct lc nıukabl·le ettim . Biliyo rsun uz ki , susmaya mecbur oldu. Bütün 
gazete lP-r Mıı~tafa Ştkip Tııııç' l a alay <'Lmcye baş ladılar. Beıı bıuıu çok 
iiziil~rek )aptı m. Bu kadar •·,ki dostum u davamızııı uğmııda feda ettim . 
. l staııbı ıl Türk cıcağııırla t art ı~malı bir dil kon gresi tertip ettim. Üniver
sit eli gcn<; lc•r. birçok iıı"ııılar g<'ldi , lıücumlar ve müdafaalar yapıldı. 
Bunu o kadar c('sarcllc yaptık ki orada bıdunan Zeki Zeren çok üzül
dü "bir hadise ç ıkınas ıııdan korkııyonun" dedi. Çünkü tartışmayı ben 
yapı yo rduın . Bir çok w·nç ler m1~seleyi bilınediklcri için rrmhalif olduk
larını , bildikten sorıra bize katıldıklarını ifade ettiler. Ayrıca Teknik 
Ün ivl' rsite'dc, Yüksek Ticret okulttııda ve Yüksek Öğretmenele dil tlll
va rııızı savunan korıfl'ran s lar verdim. Anayasa meselesi üzerinde İstan
bul gazetelerini ve ınümessillerin i biiromuzda topladım , hakikatı izhar 
ettim. Ayrıca broşüriiınüzü yazdım. 

Sonra fl'lscfn terimleri için İstanbıtl'da bir komisyon kuruldu. Orada 
bulunan profesürlt'r azııılıkla kaldı. Azınlıkta kalınca Macil arkadaşım 
hana ıniiracaat ett i. Bunun üzeri no merkezle temas temin ettim. İs tedi m 
ki üç arkada~ gelelim , merkezden de üç arkadaş gelsinler, altı ki şilik bir 
grup la Ankara'ya gidelim ve rııcse lcyi izah edeHm. Bıı şekilde bir teklif 
yaptım. Tek.Jjfirni kabul ettiler, ge ldiler, Ankara'ya gcldik.O zaman Maa
rif vekili olan Tevfik İleri'yi gördük, davam ı zı izalı etlik. Dedi ki" felsefe 



158 TÜRK DIL KURUMU 

terimi yalnız felsefecileri ilgilendiren bir terim değildir. Mesela (kur'an) 
ve (akım) terimleri fizikte de, sosyolojidc de vardır. Onun için buuınuıni 
bir teriın meselesidir. Yalnız fizikçini n verdiği bir kararla son şekli ver
memiz doğru değildir. Bütün üniversitelerin bilim branşlarından gelecek 
arkadaşlara, bu davada yıllardanberi çalı şan meslekdaşlara Türk Dil 
Kummundaki komisyonlam girmesini rica edelim" Bakaıı bunu 
kabul etti. Benim yaptığım Li st e üzerine Teknik Üniversite'den, 
İs tarıbul Üniversitcsindeıı, Talim ve Terbiyeden, li~e öğretmenierin 
den ve Felsefe Cemiyetinden delegeler geldi . Yeni bir komisyo n kurul
du. Terim Komisyonumuzun rapomndan öğrendiğiniz gibi l s taııbul 
Ünive rsitesin'de bu komisyonun verdiği res mi kararla terimierin yüz
de 17 sini kurtardıktan başka yüzde 35 ini Türkçeye çevirmeğe muvaf
fak olduk. Yarıdan fazla terimi Arapça ve Far ça olmaktan kurtardık. 

Buna da nilçiz İ stanbul temsilciniz linayak oldu . 

Sonra bazı hadiseler oldu. Terinı mcsele~i gibi , Anaya"ı meselesi 
gibi. Biliyorsunuz Müs teş rikler Konferans ı İstanbul'da toplandı . Tür
koloji ilc ilgileri vardır. Türk dilinin ifade imkanlarını tanıtmak, kitaplar 
vermek ve davamıza dünya ölçüsünde bir önem kazandırmak l azımdı . 

Merkezimiz buna da İstanbul Büroınuzu memttr etti. Btwları davet 
ettik. Hatta çay da verdik. I stanbul 'daki üyel criınizi de çağırdım. 
Ayrıca Kurumumuzun yayııılarından birer tane de lıediye e ttik. 

Sonra mesela gramer meselesi çıknuş, rapor hazırlanmı ş, gelmiş. 

Raporlarını hen yazm ıştım . O zaman Baltacıoğlu arkadaşımızın Kur'
an tercümesi dolayıs iyl e toplantılar yapmışızdır . 

ihayet şöyle bir şey de düşündüm. Gazeteleriınizdc geriye doğru 
bir dil hareketi olduğunu biliyorsunuz. Buradaki şeylerle önüne geçile
mez. Nihayet bu bilgi s izliğe dayanır. Bilgi vermek için her gün gazete
lerde çtkarı ve öz Türkçeleri bulunan kelimeleri not ettim. Fıkra muha
birleriniıı hepsine birer birer mektup gönderdim. Bir de liste eklecl iın. 

Dedim ki, filan tarihte kullandığınız Ş tı kelimen in öz Türkçesi budur, 
btı mektupları birkaç defa gönderdim. Bumın çok iyi tesi rleriııi gö rdüm. 
Yazdığım mektubu Yönetim Kurulumuza sunmuştum. Çok İ ti tatis tikl 

bir rapor yazdım . Bu, gazeteler üzerinde çok iyi tesir yaptı . Mesela en 
muhalif olduğunu bildiğiniz Yeni Sabah gaze tes inde bu teşebbüsü meth
eder bir yazı çıktı. Sonra mııhafazakiir olan Ulunay arkadaşımız da 
Dil Kurumunun bu teşehbüsünü alkışladı. Diğer gazetelerde de bu te
şebbüsün iyi neticelerini gördüm. 

İstanbul Temsilciliği bu i ş l eri de yapmıştır. 
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Öteki işler, günlük işler burada saydamıyacak kadar çoktur. Yüz
den fazla mektup ve telgrafları okuyarak sizleri yormak istemiyorum. 
Tahammülünüz varsa anlatayım . (Alkışlar) (" Kafi Kafi" ses leri) 

Sayın arkadaşlar, bütün bu çalışmalanınıza rağmen yine de temsil· 
ciliğin lüzumsuzluğuna kani arkadaşlarımız da vardır. Onları iknaedeme· 
diın. Onlar dörtte bir ekalliyette kalıyorlardı. Dava Kumltaya intikal 
etti . Fakat hakkımda, belki gazetelerde okudunuz; kulağınıza çalınan 
çirkin isnatlarla beraber intikal etti . 

Tüzük Komisyonunda iiçüncü maddede bir t emsilcilik ilave edilme
sini · ş nbl'lcrlc beraber- teklif ettim. Bendenizin bu teklifıın üzerine 
saatlarca komışma oldu. 

Burada söz istedim. Fakat sayın Başkan söz vermiş değildir. Vermiş; 

ben görmemi~im . Sonra ba na izah buyurdular. Hasene Ilgaz Hanım'ın 
baııa kar~ ı böyle bir şey yapacağıııı zaıınetmem. Omuı için açıkça itiraf 
edeyim ki iotifarnın sebebi bıtrada bana söz verilmemiş olması olmakla 
bc ı·aber bundan rlolay ı bir iğbirarıın tla mevcut değildir. Ancak iğbira
rım dcvaıu ediyoı·. Çünkü Tiiziik Komisyonu bu teklifi yapınca nedense 
en biiy iik ıuesc!f•lf>r lıakkıııda hassasiyet gös termeyen ve bana muhalif 
olaıı arkada~lar Komisyonda şiddetle hücum ettiler. Buna lüzum olma
dığını ~öylediler. Bıtna liizunı vardır arkadaşl arım. Çünkü tüzüktc temsil
cilik açmak lmsusunda vıtzuh olmadıkça bıt işin yürümesi zor olur. Fa
ka t ~i mdi Bütr;e Komisyonıt bunıtıı için tahsisat koymuş olduğu için 
belki tiiziikte sarahate lüzum kalmaz. 

Hiilasa ş iddetl i tartışma l ardan sonra teklif reye kondu. 
Arkadaşlar, burada izah edilemeyen bir nokta var. Bu nokta çok 

mülıimdi ·r. Teklif yediye karş ı dokuz rcy kazandı. Kazandı arkadaşlar. 

Fakat o sırada listede bir iki üyenin adının bulurunaması heyecan uyan
dırdı ve ç:ok esef v<'rici kavgalar oldu. Ondan sonra yapılan yeni seçimde 
miispt't reye i şt;rak eden iki arkadaşımız çekimser kaldıkları için reyler
dc beraberlik has ıl oldu. 

B ttrada B.:ışkaıı arkadaşım Kadaster bir hata yaptı. Kadastcr 
hukuki meseleleri fevkalfıde iyi bilen, son derece vicdanlı, tarafsız bir 
arkadaştır. Fakat orada bir hata yaptı. Komisyon başkanlarının vazifesi 
komi,..yo nların tereddütlerini karara bağlamaktır. Başkanlık lıakkıru 

kulianncak ve maddeyi karara bağlayacaktı . Komisyon .başkanları Ku
rultaya mcflılç bir madde gönderemcz. 

Hatta iki muhasım taraf birleşe rek Kadaster'den ısrarla ricada 
bulundular, dediler ki, bizim alcyhimize olsun, tck reyini kullan. Böyle 
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dedikleri halde bLUm yapınadı ve bildiğ iniz gibi marlde mefluç olaı·ak 
h uz urunuza ge ldi. 

Bu meflu~· madde üzerinde ne yapılmak lazını gelirdi? B en i af bu
yurumız; burada daha .büyük hatayı yüksek heyı:tiniz yapt ı . Bıırada 

uiitamam görülen tüzük t asans ı konıisyo ııa iade edilir Ye tamamlanmas ı 

istenirdi. Bu yapılmcalan yüksek heyetiniz btı maddeyi atiarnağa karar 
verdi. 

Bu arada Istanbul koluıııuzıın felce uğrarnaması mevzuu.b .dıi st ir . 

Onıtıı üzerine miitemadiyen benden ba hsedildi. Kendimi savu.nmak için 
sö7. istedim : Başkan gürm miş; bir~·ok defalar vt•rmedi. Vermi~; ben gör
memiş i m. Tam bc~inci maddeye geçildi, ben istifa ettim. Liıtfcttiniz ; 

bana söz hakkını ve rdiniz. Benim söyli yeccklerim bundan ibarettir. 
Tekrar ediyorı.rn lıiçbi ·r iğbirarını yoktıır. Ben hasımlarıının çok

luğu ilc iftihar edNim. Onun için hi~ kimseye iğhirarıın yuktuı· . llir tees
siir ne tices i ist ifa e tti ğim için ayrıca rnüı eessir nlılı ını. İs tifaıııı kabul 
etmediniz. Bıınılan ~onra davamı?. uğrunda bütün kuvvet imle ~a lı~a(:a

ğıını si ze arzı•dcrinı arkadaşlar . (Şidrletli alkı ~lar) 

BAŞKAN -Yarım saat daha vakı imiz vardrr . 3 c kadar çalışabii i riz . 
Yalnız Peya mi Safa aı·kadaşımı z i s tifalarını vermişlerdi. Başkanlık 

istifayı kabul edecek bir makam olmadığ ı i ı;i n istifalan lıüküms iiz kal 
mışt ı r. K endiler i iiyemizdir. 

FAHRi DALSA n - Efendim , üç y ıla cari olmak üzen· ve ya lnız hir 
yılın bütçesini ifade eden bütçe ta,arıs ı Yöne tim KLLndıı raporunun 
arkas ındadır. Hepiniz gördünüz. 

B\ŞKA - Yönetim Knrıılıı raporunun arkasına büt~e ta,ans ı 

vardır. Deği ş mi ş şeklini ukuyacaklar. 

Bütçe hakkında ; 

Bütçe teklifinin üzerinde duran Koıııisyoııuınuz , bazı deği~ik liklcr 

yapılma ını zanırri görerek yeniden bir gelir gider cctveli düzen lemiştir. 

Bıınu böylece izah edebiliriz. 

L Bölüm 105.320,00 lira olarak teklif eclilın cktedir. Biz, i şya rlarııı 

terfi durumlarıııııı ı slah ve yıllarca Kuruma e mek verdiği halde maddeten 
tatmin edilmcmi~ işyaTlara fcda)dlrlık.larına mukabil bir ekleme yapmak 
istedik. Ayrıca bir kadro eklcrııniştir. Buııım gider bütçesinin 1. bölliuıü
ne yüklediği külfet sadece 2.400,00 liradır ki buıııı da Kurultayımızın 
tasviplerine arzederiz . 

Il. ve nı bölümde lıi~:bir del:,rişiklik yoktur. 
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lV. Bölüme, Tüzük Komisynounun yaptığı değişikliklere paralel 
olarak Yönetim Kurulu huzur hakları için 7.500,00 lira konulmuştur. 
Bu yılda üç defa toplantı yapılacağına ve toplantının üç·dört gün üre
ceğin e göre günlük yirmi lira hesabı ile konulmuştur. 

Bundan başka denetçilere de ödenek verilmesi kabul edildiğinden 
yıllık biner lira hesalıile üç bin lira konulmuştur. 

V. Bölümde Kolbaşkaoları ödeneğine 9 bin lira eklenmiştir. Tüzük 
Komisyonunun tadil kararına göre buraya Genel Y azmaıı, Sayman üye
nin ücretleri konulmuştur . Telif ve tercüme iicreti de az görülmüş ve 
artırılmaöt lüzuınlu bulunmtışt ur. 

Bö lüııı 

ı 

J[ 

III 
IV 
V 
VI 
VII 

Türk Dil Kıtrumunun Yeni Bütçe Tasarıs ı 

A -GPiirler 

Gelirin ci nsi Lira 

Geçen yı ldan devi ı · 10.000 
Atatü rk tesisi 300.000 
Faiz ve tabvii gelirleri 30.000 
Üye aidatı 1.500 
Yayın sat ışları 49.900 
Bağışlar ı 

Çeş itli gelirler 819 

392.220 

B- Giderler 

Krş. 

llöliim Madde G ideriıı cinsi 
Müfredat 
Lira Krş. 

l e mal 
J,ira Krş. 

1 Hizmet giderleri: 107.720 
ı İşyar aylıkları 48.120 
2 Hizmetli aylıkları 9.600 
3 Çocuk zamları 2.000 
4 Ayiıkiara ilave olarak 

ödenecek tahsisat 35.000 
5 Hastalık, doğum ve ölüm 

yardımı 1.000 
6 Ayrılma foııu 10.000 
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7 Memur ve lıizıne tli yollukları 1.000 
8 Hizmetiiierin elbise bedeli 1.000 

Birinci böl. top .... ... .107.720 107.720 

Tl İş ve konut giderleri 22.000 -
Bakım , onarım 2.000 

2 P. T. T. 6.000 
3 Kira 2.000 
4 lsıtma , aydınlatma 2.000 
5 Çeşitli 10.000 

22.000 22.000 

III Kitap ve demirbaş 11.000 -
ı Kitap ve ciltleme 6.000 
2 Demirbaş 5.000 

Üç.üncü böliimün top l amı. .. 11.000 11.000 -

lV Yönetim ve Denetleme Kurulu Gid. 20.500 -
Yönetim Kurulu Yolluklan 10.000 

2 " huzur hakları 7.500 
3 Denetleme Kurulu lazminatları 3.000 

Dördün cü bölümü n toplamı .... 20.500 20.500 

V Bilim çalı şmas ı gide rl eri 216.000 
Yürütme Kurulu ödeneği 45.000 

2 Uzman ücretleri karşılı ğ ı 48.000 
3 Kol çalışmaları ile ilgili giderler 35.000 
4 Yayın giderleri 50.000 
5 Telif ve tercüme ücretleri 20.000 
6 Bilimsel kongretere katılma 3.000 
7 Ödül ve bu.rslar 15.000 

Beşin ci bölüniün top lamı. .. 216.000 216.000-

VI ı Kurultay giderleri 15.000 15.000 -
Genel toplam . .. . ... . .. 392.220 
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C- 'Türk Dil Kunımltnun Uzman, İşyaı· ve Hizmetli kadrosu 
I. Uzmanlar 

Unvo.n Sayı Tekinin nybğı Aylık toplamı Yıllık toplam 

Başuzman 3 600 1.800 21.600 
Uzman ı 500 500 6.000 

2 450 900 10.800 
2 400 800 9.600 

---
Toplam ..... 4.000 48.000 

n. lşyarlar 
Başyazman 500 500 6.000 
Yayın memıırıı 400 400 4.800 
Saymaıı 500 500 6.000 
Ayniyat Sayınan ı ı 500 500 6.000 
Kitaplık mcnıııru 1 350 350 4.200 
Veznedar ı 300 300 3.600 
Dosya mcıııunı ı 300 300 3.600 
Dakıilo 2 350 700 8.400 

260 260 3.120 
Sevk ınen ıunı 200 200 2.400 ---

Toplam ... 4.010 48.120 

llL Hizmetliler 

Oda c ı ı 175 175 2.100 
3 160 480 5.760 

145 145 1.740 ---
Toplam ... . . 800 9.600 

FAHRİ DALSA R -Efendim, izah edeyim: 

A işare tli gelirler cetvelindeki beşinci maddede yayın satışları bölümü 
20 binden 49 bine ibi ağ edilmişti . Eskiden 20 bindi. 29 bin Lira bir ila
vedir. Sözlük çıktığı zaman bu gelirin temin edilccği tahmin edilmiştir. 
Gelirlerde yalnız bu vardır. 

Bu surelle yekun itibariyle gelir 392.220 liraya yükselmiş bıuuo

maktadır.' 
Giderler kısmına grliııce: yalruz birinci bölümde işyar ayiıkiarına 

6 bin lira bir zam yaptık. Düzellilcn kadrolar dolayısiyle buna zaruret 
gördük. Komisyon bu altı bin lira fazlalığı yaptı. 
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Efendim, burada bir az cvv!' l konu~ulurkcıı bir muhasebe kontrolü 
meseles i ortay,ı çıktı. Bu nıünascbet le masraf yapılmas ı mümkündür, 
dendi. Bütçe tahs i s atında bu nazarı dikkate alı n mı ş değildir. Yalnız büt
çenin s ıtre ti tatbiki hakkında bir not vardır . Müs~3de ederseniz oraya, 
tasarruftan b u paranın verileb ilcceğini kaydcddiın . Giderler faslwda bu 
maddeye ait alt ı bin lira vard ır . 

Bir de Yönetim Kıırulu azaları n ın yollukları ul:ırak on bin lira la
~arı da mevcuttur. Biz tüzükteyapılan d eğişi kliklere ınııvazi olarak, hak
kı huzur verilir mülalıazasiyl e 7500 liralık bir ek ilave yapmıştık. O madde 
m evzuubah.is olmad ı ğ ın a gö re buradaki bıı 7500 l ira lık ilave kendili
ğinden çıkarılaraktı r. 

K EVSE I! ACAI!LAR - Tasarmftan ilave ed il ir kaydını koydunuz , 
lıa lbıtki madde mecburi kılıyo r gc tirmcğ i . B ıı ın ecbııri yet karş ıs ınd a, 

tasarruf olmadığı takdirde ne yapılacaktır ? 

Bin ÜYE -Hanımefendi iy i bi ı· noktaya temas cl tilcr. Ben de bütçe 
c n c üıncııinde çalı ş tım . Yönetim Kııruluna huzur hakkı vcrilmcycccğini, 
tasarrufta n sağlanacağını söy l cdil c ı·. Bu 7500 lirayı bu fasıldan alarak 
uzmanların tcdkikıne sarfedilmek üzere nakledelim . Hı·rn orada tasar
rııf edilmi ş hem de bunun karşılığı bulunmuş olur. 

İsFENDiYAil EsAT-KADASTER - E ski tüzükte " Yönetim Kıırulı~ yı lda 
en az iki defa toplanır" diye bir kayıt vardı . Ve bunun için d e lO bin lira 
tahsisat konruuştu. B u suretle 10 bin lira tamamen harcandı. Şi mdiki 
tüziikte bu kayıt üç defaya ç ıkarılmı ş ır. Bıı tahsisatı keserseni z hakkı 
lıuzur ve rmek mümkün olamayacakt ır . Yani yıllık t oplantı sayısı arttığı 

için paranın da artmas ı zarureti vardır . 

ULUG f e n EMiR (Sayman) - Efendim , IHırada bü tçeele deği

ş iklik yap ılmasına lüzum yoktur. Zaten denetleme kurulu tahsi
sat ı ndan verilebilir. uzman tahs is atından veril ebilir . Bu fas ılda ta~arruf 

yap tık. Onun için deği ş ikli ğe lii zıını yok t ur. 
FAHRi DAı~SAR (Devamla) -Diğer maddelere geçiyorum: 
Yürütme Kurulu üyelerine 36.000 li ra ay nlmış tır . Yapılan hesap 

la rda kadro münasebel i yle bu paranın kifaye tsiz olduğu anlaşılmı ştır. 

36.000 liraya 9.000 lira ilavesi ne komisyon karar verd i. 36 .000 liralık 

tahsisat 45,000 liraya iblağ edilmi ş tir. 

ENVER ZiYA KAR AL - B u para Kurum un parasın ın kaçta kaçıdır. 
FAHRİ D ALSA R (Devamla) - Bi lim çalı şmaları gideri 216 bin lira

dır . Bu 216 bin li ran ın beş t e biri veya altıda bi ri b:r para tutar . 
ESAT MAM UT KARAKURT -Kolbaşkanl arına ne para veriyorıız? 
FAHI\İ DALSA R (Devamla) - Kadroda arzedeceğim. 
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K ıırumun gayele~inin talıakk.ııku için bu paranın nisbeti az olduğu 
müliihaza ed ilerek 15 bin liralık tabınin 20 bin liraya ibliiğ edildi 5 bin 
limlık bir fazlalık vardır telif ve tercüme ücretlerinde. 

Şimdi bütçenin gelir ve giı.l~deri bu vaziyette. Vaziyet hiç değiş
ıniyecek ve bozulmayacaktır. Sene nilıayetiJHleki tasarrttflar Kurumun 
aktifine geçecektir. Çünkü yaptığı tasarruflada bir milyona yalan bir 
parası mevcullur. Bu, Kurumun ınuayyen kaynaklarından değil ya pılan 

tahsis ierin bankadaki yıllık gelirinden meydana gelmi ştir. Her sene tc
vali eder gelir. Bunu kendisine yedek bir fon olarak tutmaktadır. 

Yeni bütçeye göre yapı lan kadroyu arzediyorum : 
Burada kadrolar üç kaderneye ayrılmı şt ır. Birincisi uzmanlar 

kı~mı, ikincisi i ~yar yani ınl'ınurlar, üçüncüsü de müstahdemler k"mıı.lır. 
Üç tane başuzman. Bunlara altışar yüz lira verilecektir. 

Uzman ularak bir tek kadro kabul edi lmiştir. O da 500 lira alacak
tır. Diğer iki LLzman 450 şer lira, iki uzman da dörder y üz lira alacaktır. 
Binaenaleylı biitün uzmanların alacakları aylık 4 bin lirndır . Yılda 48 
bin li ra ı u ı ıııaktadır . 

M!'rıııırlarııı vaziyeline gcl in cı·: Bir ba~yaznıarı, bir yayın memuru 
bir sayııınn. bir ayni) at sayrııanı, bi ı· kitaplık memuru, vczncdar, dosya 
memuru , iki daktilu, bir daktilo daha yani rcm'aıı iiı; ı.laktilo kadrosu 
vard ır . 

Bir ıl e Yönt'lim KurulullLLll gtisterdiği zarıırcte binaen Komisyo ıı 

tarafından bir sevk memuru ilave cı.li lıni ştir . Bu bilhassa ınccmuaıııu 
v~ sözlüğün ınuııtazam •cvkiııi temin içindir. 

Başyazman aylığı 500 lira , yayın memurunun 400 lira, saymanııı 

500, ayniyat •aymanınııı 500, kitaplık memurunun 350, vcznedarın 
300 do•ya mcmıırıuııın 300, iki daktiloauıı 350 şer ve bir daktilonun 
260 liradır . Sayınan için ilk tas arıcia 400 lira konmuş idi . Fakat komis
yon bunun kifayct,ıiz olduğuna kani oldu. Ancak bu para chliyetine 
kani nlmak üzere verilecektir. Sayman kadroşuna 100 liralık bir ilave 
yapılmıştır. Mcınudarın aylık ınaş ra fı 4.0.1 O liradır . Bunların da senelik 
masrafı 48.120 lira tutuyor. 

Hizmettilere gelince; l odacı 175 lira, 3 oda c ı 160 şa r lira, l odacı 

145 lira almaktadır. Btmların lu•p,inin a:. lık tııları 800, senelik tutarı 

9600 li rarlrr. 
Şiınıl i bütçe hükümlerini okuyoruz efendim: 

(Komisyonun tesbit ettiği bütçe hükümleri okundu) 

1954 yı lı bütç<' lıüküm lcri 
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l - Türk Dil Kıırıımuııun 1954 yılmda tanzim edilen ve üç yı l i~in 

cari bulurıcak olan bütçesinin gelirleri A cetvclinde, giderlerin B cetve
linde, memur, uzman ve hizmetlileriniıı kadroları da C cetvelinde gös
terilmiştir. 

Bütçe muhteviyatı gelir ve gider birbirine denk olarak 392.220 
lira tabmin olunmuştur. 

2 - Bütçede memurlar için kabtti edilen kadrolar azami haddi 
göstermektedir, tayi~ edilecek memurların diğer hizmetlerde geçirdik
leri hizmet süreleri, çalı ştıkları yer lerde aldıkları ücı·et durumları dikkate 
alınarak alabilecekleri ücretieric tayin yapılacaktır. Bu hususta Yöne
tim Kurulu mermu·lar ve uzmanlar i ~iıı bir harem cetvcli tanzim etmeğc 
yetki li olacaktır . Zaruri hallerde ve kabiliyetti olduğu Kummda çalış
t ı ğı sırada görülen ve takdir edilen memur ve uzmanlara alabi.lecekler 
baremin üstünde bir veya iki derece üstünü verrneğe Yönetim K urultı 
yetkilidir. 

3 - Yıllık bütçe tatbikatı ııeticesinde bütçe bölümleri ve madde
lerinde luıs ıl olan tasarrufların gelecek yı ll arda daha uygun bölüm ve 
maddelerde kullanılmak üzere Yönetim Kurulıı takdir hakkını kulla
nacak, aktarmalar yapabilecektir. Tasarrufların en az yarısı bilim çalış
malanna, di ğer yarıs ı da öbür koliara aktarma yapılabilir. 

4 - MemUTiara yılda üç defada veri lmekte olan ilave ücretler Dev
let memurları hakkında tatbik edilen mevzuata uygun olarak veri lecek, 
yerıiden yapılacak barerne göre Kurumun memur, uzman ve hizmetli
lerinin ücretleri de buna göre ayarlanacaktır. 

5 -Memur, uzman ve hizmetiiierin her çocuğu na 1 O ar lira çoc uk 
zammı verilecektir . 

6 - Geçen yılda devlet mcmurlarına yılda Ü<; maa~ nisbetinde ve
rilmiş olan ikrarniyeye muvazi olarak Kurum memurlarına da .avans 
olarak para verilmiş olduğundan , bu avansların da yedek paradan sar
fedilmesine Yönetim Kurulu yetkili(lir. 

7 - Denetçilcre beher yıl için verilecek biner lira her türlü masraf
I arım karşılayacaktır. Ayrıca yolluk verilmeyecektir. 

8- K urultayın çalıştığı günlerde fazla mesai yapmak zorunda kalan 
Kurumun memurlarınıı , uzman ve hizmetlileriııe müsavi olarak yüzer 
lira verilecektir. 

9 - Kurum tarafından hastınlan eserlerin flil meseleleriyle ilgili 
şahıslara ve kurumlara parasız olarak gönderilmesi caiz olup, kimlere 
gönderileceği Yönelim Kıımlunca karar altma alınacaktır. 
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10 - Yedek paradau 100 bin lirayı geçmiyen bir döner se rmayeyi 
Yönelim Kumlu kullanmaya yetkilidir . 

BAŞKAN -Efendim, bütçe hükümleri de bııulardan iba rettir. 

YuNUS KAZlM KöNi - Efendim, Bütçe Komisyonundan bir şey sor
mak istiyorum: acaba uzman kadroları fiilen vazifede bulunan arkadaş
lara göre mi tanzim edilmi ştir, yoksa görülecek lüzum ve ihtiyaca göre 
kullanılmak üzere mi konulmuştur? Yani Kurultayca kabul edilmiş 

olan yönetmeliğe göre bir genişlik verilmiş midir? 

Eğer Bütçe Komisyonu uzman kadrosunu fiilen vazifeli uzmanların 
sayı sınca kabul etmiş bulunuyor ise, kabul ettiğimiz Terim Komisyomı 
raporuna göre teknik terimler için uzman istiyoruz. Dün de tavzil: edil
diği veçhile teknik terimler mevcut değildir. Yüksek Kurultay da bu 
teknik ;terimlerin önümüzdeki devre içinde behemehal çıkarılmasını i
tcdi. Bu yap ılınadığı müddetçe bu anarşi sürüp gidecektir. Eğer bu na
zarı dikkate alınmaz ise bendeniz, dün kabul ettiği niz rapora istinaden 
terimkolunda çalışmak üzere iki teknik uzman için kadro kabul edilmesi 
gerektiğini hatıı·latmak i > teriın. Bunu bilmediğim için soruyorum . Eğer 
geniş tııtulmıtş ise mes<' le yok. Fakat bu nazarı itibara alınmaımş ise 
konulmasının takdiri ~üp lıesiz Kurultaya aittir. 

Efendim, Kurumumuzun çok tasarnulu hareket e tmesi neticesi 
mevcut bir para vard ır . Bıı para hakkında bendenizin şahsi kaııaatim 
şudur: bu, Kurultayca ve komisyoncanasıl telakki edilecektir ? bilmi
yorum, fak:ıt samimi bir temenni olarak arzetmeğe mecburum. 

Burada bir matbaanııı biran evvel tesesinin düşünü1üp düşünül
ıııcdiğiııi öğrenmek istiyorum. Kururnıuı , matbaa yüzünden uğradığı 

ınüşkilat ıneydandadıı·. Nitekim burada izahat verildiği zaman öğren
dik ki üç defa matbaa değiştirmek zarureti hasıl olmuştur. Bu itiharla 
esaslı bir matbaa kurabilirsek zannediyorum ki neşı;yat işimiz çok iyi 
ve kolay olacaktır. Bankadaki paranuzın hali de malfımdur, paranın 
kıymetini kaybetmesi yüzünden erimektedir. Bunu daha verimli bir halde 
bulundurmak için herhalde gayri menkule nakletmek ve bir matbaa 
te~is etmek yerinde olur kanaatindetioı. Buı:ıun için ne düşünüyorlar 
hilmiyorıı.m, takdir sizlere aittir. 

MEH!\IET TucnuL -İki nokta üzerinde maruzalla bulunacağım: 
Kurıımun gelirleri, bütçede görüldüğü veçhile, 29.000 lira artmıştır. 
Bu parayı yayın sat ı şları tertibine koyınuşlar. Halbuki Yönetim Kurulu 
bütçe tasarısını hazırlarken yayın sa tışlarıııın gerçek miktannı göz 
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önünde ttltarak bu t ahsisatı koymuştu. Bütçe Komi syonu 29.000 li
rayı , her sene bu kadar fazla atış yapacağını nereden bilmi ş de bu 
parayı koymuş? Bunu ö~renmek istiyorum arkadaşlar, böyle idareler 
bizi hayali bütçelere götürür. Bunun neticesi şuduı· : maaşlar, tabiatiy le 
ödenmesi zaruri olan hakla r olduğu için bunlar ödenir. Geride kitap 
yayını vesaire için verilecek para kalmaz veya az kalır . Bu 29.000 liranın 
5.000 li rasını telif veya tercüme hakları için ayırmışlar, 24.000 lirasını 

da maaşl ara zam etmişler bu yanlı ştır. 

İkin ci nokta: Bütçe Komisyonu yedek paradan birtakım hakların 

ödenmesi için karar vermiştir ve raporunu da yazuuş tır. Halbuki bu ye
dek paranın her zuhur ede n ihtiyaca sarfedilrnesi, eritilmesi doğru değil

dir. Yüksek lıeyetiniz bunu kabul etınemelidir. Mamzatını bundan iba
rettir. 

ULUG İGDEMill -Efe ndim, uzman ödeııeği olarak büt~:eye koııınuş 

olan tahsisat bugün mevcut olan uzmanlara göre yapılmı ş ve yalnız 
bir tek uzma n ilave edilrııjştir. 

Bttııtın dışında bir matbaa kurulması ın evzuubalıi s oldu. Bütçe Ko
misyonu, sözlük ve de rgi i ş lerini bir döner sermaye ile ida re etmeyi dü 
şiinmüş ve bu hususda bir teın ennide bulunmuştur. Bir matbaa nın t~s i s i 

100.000 lira ile kabil değildir . B en, 40 seneden beri matbaa i ş l e ri ile meş

gul olan bir arkada şııuz s ıfa tile bu hususta biraz bilgi vermeye yetkim var
dır. Dil Kurumunun kurncaağı matbaa alelade bir matbaa olamaz, bi ·r 
etiket, bir kartvizit matbaası olamaz. Bu matbaada bütün ilmi ese rlerin 
basılabilme~ i için Arap, Yunan , İbrani harflerini hatta diğer dillerin harf
lerini ve i şaretle rini ihtiva etmesi lazımdır. Bunlar geniş bir kadroya 
ihtiyaç gösterir. Baskın1n da güzel olması lazımdır . Tarih Kurumu böyle 
bir matbaa kurmuştur . Böyle bir n;ı.atbaa ve binas ı bir milyon liraya çı

kar. Kurumumuzun bir milyon liralık t asarrufunun tamamı nakit de
ğildir . 400.000 liras ı devlet tahvili, 200.000 lirası bina ha linde üst ta rafı 

da demirbaş halindedir, kjtap halindedir. Bu 400.000 küsur lirayı , gelecek 
seneler tasrruf edeceğimiz paraları da ekliyerek , yapmaya mecbur ol
duğumuz bir binaya yatırmayı düşüııın ekteyiz . Çünkü binamız gayri 
müsaittir. Bir toplantı salonumuz, bir kitapbğımız yoktur . Gelip gören 
arkadaşlar bilirler, çok güç şartlar altında çalışıyoruz. Tasarruf edi lecek 
para ile Ankara'nın iyi bir yerinde ve kafi miktarda bir a rsa alıp bina 
y apma tasavvurundayız . Onun için bu paraları başka nıaksatlara har
camak doğru olmaz kanaatindeyim. 
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FAııni DALSAR- Yunus Kazıın arkadaşımızın işaret ettiği matbaa 
meselesi üzerinde Komisyonumıızda da bir hayli görüşülmiiş ve ehem
miyetle üzerinde durulmuştur. Biz buna bir hamle olmak üzere 100.000 
liralık bir döner sermayenin Yönetim K untlıı emrine verilmesini kabul 
ettik. Sözlü.k için bir matbaa ilc mutabık kalınmı ş tır. Yeni bir matbaa 
kurıılmasına tevessül edilirse masraf artar. Mamafih ileride bir matbaa 
kurulmasına da teşcblıiis etsinler. 100.000 lira döner sermaye bımuu için 
konmuştur. 

Uzman kadrosu ilave edilmiştir, bu kadro mevcut uzmanları mı 
ihtiva etmektedir, yoksa mevcutlardau fazlayı mı göstermektedir? Yani 
yeni kadro ilave edi lmiş midir? diye oorınaktadırlar . Bir tek uzman ilave 

edilmi ~ tir. 

Para tasarruf etmek suretiyle Kuruma bir bina kazandırmak iste
oliklerini, Uluğ bey izah ettiler. Bendeniz bu kısma bir şey ilave 
edecek değilim. 

JliKMET TunııAN DA GL lOGLU -Efendim, dün Derleme-Tarama 
Komi,y•ıııu , K urult ayfla izahat verdi ve bir uzman kadrosunun ilavesini 
rica t"tti. Öyle sa nıyorum iki Kurultayın sayın üyeleri de bunu kabul 
eli i ler. Şimdi bu kabul edilen tek uzman nereye vcı·i l ccektir? 

YuNUS KAZlM K öN i -Efendim, teknik terimler için de bir uzman 
t.t>klif edildi ve kabul ettiler. Onun için de bir kadro verilmesini rica edi

yorum. 

BAŞKAN -Efendim bir t akrir var okuluyornın: 

(Muzaffer Uyguner'in takriri okundu) 

Başkanlığa 

Bütçeıle mevcut 'ı. önetim Kurulu huzur hakla·rının 2.500 lirasmın 
uzmanlık masrafiarına ve 5.000 lirasının Yönetim Kurulu yolluklarına 

aktarılmasını t~klif ediyorum . 

BAŞKAN - Bu hu~usta verilmiş diğer takrirler de var onları da oku

tııyoruın: 

(Yunus Kazım Köni \C Muzaffer Uyguner'in takrirleri okundu) 

K unutay Başkanlı ğına 

Teri m kolunda teknik terimler üzerinde çalışt·ırılmak üzere iki kadro 

kabul edilmesini arz ve tcklif ederim. 

Başkanlığa 

Yıl son undaki tasarruftan dörtte ii~iinün bilim çalışmalanna ayrıl

nıası ve bütçe izahnamesinin buna göre değiştirilmes i rica olunur. 
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BAŞKAN - Takrirler hakkında arkadaşımız Kurttınun görüşünü 

izah edeceklerdir. 

ULUG fenEMİn - Efendim, Yönetim Kııruluuun bütçe gerekçesinde 
görüldüğü üzere Yönetim Kurulu bütçeye yeni kadrolar eklemekten ise 
ihtiyaç halinde mukavele ile, yevmiye ile, ayhkla muvakkat memur 
çalıştırınayı uygun bulmuş ve bunun için de kolların tahsisalım artır

mıştır. Kadroya memur ilavesi belki yerinde olur amma bu gitgide, 
kabara kabara buna ayrılan para bütçenin mühim bir kısm ını yutar. 
Onun için ihtiyaç halinde i s tediğini çalıştırmak yetkisi Yönetim Kuru
luna verilmi ş ve bunun tahisatı da ait olduğu bütçeye konmuştur. 

Aktarmalar için Bütçe Komisyonunda kabul edilen esaslar buraya 
biraz değişmiş olarak gelmiştir. Aktıırmaların da burada yüzdesini tes
bit etmek hatalı olur. Bunu Yönetim Kurulu yapmalıdır. Gerekirse 
yüzde yüz aktarabilir. Üı,: sene zarfında ne olacaktır, Knrumun gidi~i 
nasıl inkişaf edecektir? belli olmaz. Onun için bu salahiyct Yönetim 
Kuruluna verilınelidiı. Tasarı·ufları, ihtiyaç gördüğü yerlere aktarına 
hakkı Yönetim Kurulunun olmalıd ır. Nitekim kadrolarda icabeden deği
şikliğin yapılmas ı da Yönetim Kn.ruluna bırakılnu~tır. Bııııu da bırak
mak yerinde olur. Çünkü üç sene zarfmda hangi kol un inkişaf edeceğini 
hangi muamelatın ne semere vereceğini Yönetim Kurulu takdir edecektir. 
Bunım, evvelce tesbit edilen madde halinde kalmasını rica ediyorum. 

FAnRi DALSAR -Efendim, biz bunu millahaza ettik. Yalnız bu 
demek değildir ki mutlaka yarısı bilime, öte yarısı da başka bir yere 
verilecek. Biz tahmin ettik ki en az yarısı bilime verilmelidir, bundan 
aşağı düşürülemez, fazlasını da verebilir. "en az" kelimesini ilave ede
biliriz. Böyle bir tasarı varılı amma biz düşündük ki serbest bırakırsak 
ilmi çalışmalar hariçte hırakılabilir. Bıt kaydı koyduk ki mutlaka enaz 
yarısı bilime sarfedilsin. 

BAŞKAN -Bir takrir var okutuyoru.ın : 

(Hikmet Turhan Dağlıoğlu"oun Lakriri okundu) 

Sayın Başkanlığa 

Derleme- Tarama kohwa bir ıızmaıııu konulmasını rica ederim. 
Esasen Kurultay bunu dün kabul buyurmuştur. Bütçede kabul edilen 
uzmanlığtn derleme-tarama koluna verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN - Mü aade ederseniz bıwlaı·ı derleyip toplayıp reyleri
ııize arzedeyim. 



VII. KURULTAYI 171 

Bir kerrc, Bütçe Komisyonunun hazırlamı ş olduğu taslakta ve 
gerekçesinde arzedildiği üzere, gelir fazlasının en az nısfının bilim çalış

malarına verilmı-si isteniyor. 
Bir başka arkadaş da yaptığı tekiifte bu gelirin dörtte üçünün bilim 

çalışmalarına verilmesini, geriye kalan dörtte birinin de diğer hizmet
lere sarfedilmesini istiyor. 

Evvela bu iki teklif üzerinde uoktai nazarlarınızı öğreueyim. 
Efendim bir önerge var, diyor ki: fazla varİdatın dörtte üçü bilim 

çalışmalarına verilsin, Bütçe Komisyonıınun hazırlamış olduğu taslakta 
ise varidat fazlasının "en az" kelimesiııin ilavesiyle bilim çalışınalarına 
verilmesi istenmektedir. Bunu tas vibiııize arzediyorum. Kabul edenler 
... Etmiyculer... Kabul edilmiştir. 

Uzmanlara verilen paranın aktarılması meselesi ve uzman adedinin 
artırılması meselesi. 

Mesela burada üç komisyon da kendilerine ıızmau is temektedirler. 
Halbuki Bütçe .Komisyonu bir tek uzman için fazla tahsisat koymuştur. 
Yalnız bıı demek deği ldir ki bu Kurum uzmana bir yer vcrmiyecektir, 
hizme t vermiyecckt ir. Hayır. Uzmanı, ücretli olarak kullaıııp ona iste
nildiği zaman para vcı-ilip çalışt ırılabilir fikrindedir. Bunu Dil Kurumu
nun yetkili arkadaşları ile konuştuğum zaman böyle yaptıklarıııı söyle
diler. Biııaenaleyh ihtiyaç halinde her branşa bir ıızman alınabilir. Bu
nu kadroya bağlamağa lüznm yoktıu- . 

HiKMET TURHAN DACLJOtLU- O halde bir uzman kadrosu niçin 
ilave cdiıniştir? ("Kadroyu genişletmek içiıı" sesleri) Buna da lüzum 
yokt11. O da o tarzda idare edilebilirdi. 

YuNUS KlııM KöNi -Yevmiye ile çalıştırmak ınuvakkat işler için
dir. Bugün teknik terimlerimiz noksandır . Huyuruyorsunuz ki teknik 
terim bakımından anarşi içindryiz. Bu anarşi dilimizin çok aleyhinedir. 
Hastgcle kelimeler giriyor. Bu vaziyette ister istemez girecektir. Daimi 
olarak bu iş üzerinde calışacak uzman lazımdır. Dün kabul ettiniz. için 
sakınıyorsunıtz ? Kadrosunu da kabul edin. 

FAURİ DALSAR - Bu Yönetim Kurullarına huzur hakkı olarak 
7.500 lira kou.lmuştu. Şimdi buna ihtiyaç olmadığına göre parayı icabc
den yerlere nakletmek için Yönetim Kıtruluna salahiyet verildiğine göre 
mali bünyesine halen bu imkan veriJmjş demektir. ("O halde kadrosunu 
da verin" sesleri) Bir fazla kadro vardır efendim. 

tkin ci noktaya da işaret edeceğim. Yönetim Kurulu kendi 1ıesapla
rını kontrol ett irmck için icabederse çağıracağı uzmanlara bu parayı 
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ayıramıyordu. Onun için bütçe hüküml erine şu kaydı koyduk, dedik ki: 
yapacağı tasarruflardan bu paray ı verebilecektir . Bıı itibarla bütçe 
7.500 liralık bir fazla paraya maliktir. 

İsFENDİYAR EsAT-KADASTER - Kadro say ı s ının art ı rılmasuıın 
sebebi, Yönetim Kurulunda tüzük hazırlanırken ş u şekilde mütalaa 
edilmiş tir, kadroya memur tayin ettiğimiz vakit bunların ayrıl ı şlarında, 

çabştıkları zamana bağlı olarak bir nevi tazminat veriliyor. Ayrılan adam, 
ayrıldığı zaman çok büyük bir yük oluyor, büyük para alıyor. Binaen
aleyh kadro trsis ederek çalışıırma zaruret i lıasıl olduğu zaman kad
roya koyalım , fakat k adrosuz çalıştırmak imkanı olursa gündelikle ça
lı ş tıralım dedik. Bütçe de böy le hazırlandı . Sonra, nihayet bu k adrolar 
da ebedi olarak i şgal edilecek değildir. P eyderpey boşalacağını da k a bul 
etmek lazımdır . Bugü n kadroda bir fazlalık vardır . Bu, en faz la ihtiya~ 
olana verilir, diğerleri de boşalacak kadrolardan ı akviye edilir veya 
üç aylık, altı aylık kontraıla tutulacak uzman lara bıı i ş verilebili ·r. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOGLU - Bir sefaleti tarif etmek mümkün 
değildir , o kadar canlı, o kadar gi rift bir şeydir. 

Teknik terim sefaleti de bir hadisedir. Merhum K emaletti n Kaınıı 
bir eser bırakmı ş tır. Bu, dolaplarda durur. Onu sizlerin hıızumnuza ge
tirmeli. İlmlterim y ükü yok mu .. ? Ne elim şartlar içinde lıazırlaıımı ş
tır. Takdir edersin iz ki bu teknik bir i ş tir. 

Arkadaşlar ben hesaptan a nlamam, ama bir az aklım var ya.~Biitçe 
Komisonu şu veya bu mali düşünceleric size diyor ki: uzman mı lazım ? 

Ücretle tutalım. Allah Allah, neden ücretle Genel Sekreter tul:mııyor
sunuz ? Çünkü sürekli vazifedir önemlidir, görevi uzvidir. Neden üc
retli ınuhas ip tutmuyorsunuz ? Çünkü vazifesi devamlıdır . Teknik terim
lerde de blı böyle. Dünya demokras.iye gidiyor diyorlar. Dünya endüst
riye gidiyor, onun için demokrasiye gidiyor. Teknik terim memuru, uz
manı olmayan bir Dil Kurnmu olur mu ? Çok ri ca ederim, memur veri n, 
i s tediğimiz memurdur. Reddedecekseniz memur olarak reddedin. Üc
retli olursa i ğreti bir şey olur, ne zaman koğlılacağım di ye düşünür. 

]Jjın lük müessesesidir, tasarruf müessesesi değildir. 
Ben kanaatı vicdaniyeınİ söyledim . Hüı·süniiz, n asıl isterseniz ya

parsın ız . 

İBRAHiM H E FiK SoYER -Muhlc reın arkadaşl~r, sayın Baltacıoğlu 

hakikatleri aç ıkl adı. Çalış tırılacak bir in s:ınuı ne zaman çıkarılacağını 

düşünmesi onun verimli çalı şınasına nıani olur. Bu bakımdan kendileri
ne tamamen iştirak ederim . Hakikaten ıızmanın , memurun devamlı 
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bir kadroya bağlanması lazımdır. Eğer ücretli yolunu açars a!'ız, yevmi
yeli yolunu açarsanız belki çabuk çıkması veya girmesi veya bu işin daha 
fazla çoğaltılmas ı ihtimalleri de olabilir. En doğrusu devamlı kadroya 
bağlayıp bu işe istikrar vermenin daha muvafık olacaf,fJ. kanaatindeyim. 
B:ıltacıoğlu'nun fikrine i ştirak ediyorum. 

MEHMET TucRUL -Bütün teknik terimleri hazırlıyacak bir müte
hassıs tasavvur edemiyorum. Bıı itibarla bu i şin kadroya bağlanmas ı 

doğrtı değildir . Filan teknik terirolerin mütc hassısını bulur, kendisini 
çağırırız. Bütün terimleri hazırlamas ı için pazarlık ederiz. Kaç bin li
raya yapacaksa onu kararlaş tınrız ve Yönetim Kurulunun kararına 

bağlarız. Ondan tıpkı bir eser iRte r gibi, o teknik terimi isteriz, parayı 
veririz. Başka bir teknik terimi başka bir mütelıass ı sa hazırlatmz. Bu 
daha pratik bir yoldı.ıı· . Yönetim Kıınılu bu kararı verirken isabet et
ırıi ~ı. ir. Kurultay bu kararı rl eğ-i ş tirmemelidir. Hatta zamanla diğer kol
ların ıızman sayılarını azaltıp bu yola gidi lebilir. Bu deney yapılmalıdır . 

Bıı sevindirici bir yol olacaktır. Yoksa Kurumu rlevlet teşkilatma 

t;cvircrncy iz . 
BA, KA N - Zannediyorum ki kiifi miktarda aydınlandınız. Bu konu 

da başka konuşmak isteyen var mı? 

l s MAİL HAKKI BALTACIOGLU - Fikirdir, saygı gösteriyorum, ta
bildir efendim. 

Şimdiki Terim Kolu, Terimierin kolu durumundadır. Teknik terim
lıır i ~ in çalış mıştır , amma böyle duruyor. Bir kolbaş ı vardır, iki uzman 
vardıı , bilim teri mleri için ye tişmiyor . Biiy ük bir i ş tir. Teknik terim
leri için sürekli memur, ıniitelıass ı s, dil zevki olan, teknik bilgiye sahip 
insan bulmadan çalışmak imkansızdır . Tuğrul arkadaşımızıu söyledikleri 
doğrudur, fakat kolbaş ı için doğrudıır. Zaten size söylenmiştir. On üç 
kol üzerinde hamleleri nelerdir? Dil Kurumu terimleri kendisi yapmaz, 
uzmanlara yaptırır. Ama i ş bundan ibaret değildir. Bu mütehassıslar 

gece giindüz çalı şıp terimleri i ş leyecek. Bunların hem zevki olacak, hem 
teknik şuurıı olacak. lki uzman lazımdır ki sizin de, ça lışan in sanların 
da yüzü giilsün. Mescle budur, başka bir şey değildir. 

EsAT MAHMUT KARAK URT -Efendim, kadro yapmaktansa Tuğrul 
beyi n dediği gibi üç sene vade ilc mukavcieli uzman temin edilebilir. 
Yeniden bir uzman k adrosu koymak için tüzük ve bütçe üzerinde tasar
ruf etmek lazımdır. Buna ihtiyaç yoktur. Bal tacıoğlu'nun da hakkı vardı.r. 
Üç sene mürldeLle çalışacak bir memııru mılkavelc ile bağlarız. Belki ile
ride daha iyisini buhıruz. İkinc i , ü~üncü sene de bir uzmaıı buluruz. 
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Onunla mukavele yaparız. Üzerinde durmayalıın . Bütçe Komisyonu
nun gönderdiği şekilde kabul edelim. 

YuNus KA:ZIM KöNİ -Şu halde öbür uzmanı da çıkartmalı. 
ESAT MAHMUT KARAK URT -Elinizde bir uzman mevcuttur, iş gö-

receğiz. 

YuNUS KAZlM K öN i - Siz i ş göreceksi niz de biz görmiyecek miyiz? 
BAŞKA -Karşılıklı görüşmiyelim. 

YuNUS KhıM KöNi -Fikirlerimizi müdafaa edeceğim , müda
haleye lüzum yoktur. Kabul e(Lip etmemek sizin elinizdedir, müdaha
leye, akıl öğretrneğe lüzu.m yoktur . Hepimiz kendimize yetecek kadar 
burada prensipleri konuşacağız . Eğer E sa t Mahmut arkadaşımızın bu
yurdukları varsa buyurdu.kları yolda ylirünebilirse bütçeden gelen fazla 
kadroyu da çıkartalım. Terim Kolunca sunulup tasvip ettiği niz rapora 
göre teknik terimler muazzam bir i şti r . Sayın Baltacıoğlu ' nun da •öyle
diği üzere mutlaka uzmanların bulunmasına ınütevakkıftır . Lüzum gii
rlirseniz, konsekan 'olmak icabederse öteki kadroyukaldırmak lazımdır. 

BAŞKAN - Efendim son sözü Kurum muhasibine veriyorum. 
ULUG İ GDEMİR -Efendim her şey imkan ile olur. Arkadaş ların hakkı 

vardır. Bir, iki, üç uzmana ihtiyaç vardır. Fakat para yoksa nası l olur ? 
O zaman bununla yet iniriz. Şimdilik bir uzman için karşılık bulduk. 
Sayın Tuğrul Bey itiraz etti. Doğrudur. Bu ~ene tasarruf edildiği için 
yapılır . Gelecek sene darlık olur. Yani daimi olursa karşılık bulmak zor
dur. Kurumun gel iri artarsa iki değil beş uzman alalım , nitekim uzman 
yetiştirmek için Avrupa'ya adam göndermek için bütçeye para konmuş

tur. Yan.i bütün bunlar düşünülmüşt ür. 

BAŞKAN -Bütün gücümüzle gayemizi yaşatmağa ça lı şacağız . Ar
kadaşlar emin olsunlar._ Komisyon raporunu kabul edenler ... Etmiyen
lar ... ("Takrir var" sesleri) 

Takrirleri çürütecek şeyler söyledikleri için reye koymadım. Kazıın 
Köni'nin bütlln takrirleri oktLndu. İki uzman istiyor. Bu teklifi kabul 
edenler ... 

Hikmet Turhan Dağlıoğlu'nun da takriri var. O da uzman istiyor. 
Kadroyu Derleme Koluna vermek için istiyor. Bu. takrirleri bir kere 
daha okuttıyorum efendim: 

(Yunus Kazım Köni 'nin takriri okundu) 
Kurultay Başkanlı ğına 

Terim Kolunda teknik terimler üzerinde çal ıştmlmak üzere iki kad
ro kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

(Hikmet Turhan Dağlıoğlu'nun takriri okundu) 
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Sayın Başkanlığa 

Derleme-Tarama Koluna bir uzmanın konulmasını rica ederim. 

Esasen Kurultay bunu dün kabul buyurmuştur. Bütçedekabul edi-
len uzmanlığın Derleme-Tarama koluna verilmesini rica eylerim. 

HiKMET T u RUA DAGI"IOGLU -İstemczscniz bu uzmanlığı bize 
Vl'rin , diyoruz. 

BAŞKAN - Bunu Yönetim Kurulu icabederse verecektir. Şimdi 

Bütçe - H esap Komisyonu raporunu oylarımza arzediyorum. Kabul 
c fl c ııle r . . . Etm~yenler. . . Kabul edilmi ştir efendim. 

Hesap Komisyonu ile igili takrirler var onları okuyacağız: 

(Bir imzalı takrir okundıı) 

Başkanhğa 

Taıuklariyle Tarama Sözlüğü gibi kıymetli bir s ıra vesika hazır
l anmıştır . Bu i ş Kurumun en değe rli bir i şidir . Yalnız dil ve edcbiyatla 
uğraş anları değil garp ilim adaınlıırıııı da çok ilgilendiren (Tanıklariyle 
Tarama Sözlüğü)nü çıkaran kola yeni ilave edilen kadronun verilmesini 
tcklif ederim. 

BAŞKAN - Bu takriri reyc arzediyoruoı . (" Yönetim Kuruluna ve
rilsin" sesleri) Evet, Yönetim K urıılıına veriyoruz efendim. Bir takrir 
geldi on u o ku tuyorum: 

(A ydın isa ri'nin takriri okundıı) 

Kurultay Başkanlığına 

Kurıı.mun , Kurultay münasebetile çok çalışmış ve yorulmuş bulunan 
memur, uzman ve hizmetiiierine verilmesi teklif edilen 100 liranın 200 
liraya çıkarılmasını a rz ve teklif ederim . 

BAŞKAN - B ütçede kabul edilen 100 liranın 200 liraya çıkanlmasını 
isti yorla r . Halbuki bütçe kabul edilmiş tir. Onun için rey arzetmiyonım. 

Bin Ü YE - Memurla r içindir, Kurultay üyeleri için değildir 

efendim . 

BA.ŞKAN - E ve t efendim, memıırlar da oray a geçmiştir. Bir önerge 

gelıli okutuyorıım : 

(hfendiya r Esat- Kadaster' in takriri okundn) 
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Başkanlığa 

Bu kurultay tutanaklarının vakit geçi rilmeden, en çok bir yıl i~, c 

risinde bas ılıp yayılmasını Yönetim Kuruluna Kurultay karaTı olarak 
tebliğ edilmesiııi teklif ederim . 
BAŞKAN -Huşen Eşref Bey' in söylevi de dahil olmak üzere Knrul

t.ay zabıtlarının hasılınası bnsnsumı oylarını:r.a ar:r.ediyorum. Kabul 
edenler... Et meyenler ... Kabul edi lmi ~ Lir . 

Zafer Gazetesinde çıkan yazı hakkında iki önerge vaı·. 
(Hüsnü Üstün , Tala t Tekin , Hilmi Çınkıroğln 'nıı n ta krirleri okundu) 

Yı·diııc i Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

22 /7 /954 tarihli Zafer Gazetesinde " Dil Ktırumn'nun yarıiııına 

tevzi e ttiği paralar" başlı ğ ı altında neşred il en bir yazıda Atatürk mira
smdan iki y üz bin liranın Kurumda vazifeli on sekiz ki ~ i a ra s ıda bol 
keseden bölüşüldüğü iddia edilnH·kt edi r. 

Bu iddiaların gerçekle ne derece ilgili bıılunduğu hususunun Ho ruııı

htlarca KuruiLayda açıklanınasını , iddialar as ıl s ızs a Bas ın Kanunu hü
kümlerince aynı gazete nin aynı s iii ıınunda geri' ki i açıklamanın yayın · 

lanmas ını dileriz . 
BA ŞKAN - Kurum saymanlığından bir kere izahat istcyelim . 

Ben bir incelerne yaplım ama saliıhiyNli ve cl cvamlı ça lı şan bir arkada~

tan isternek faydalı olacaktır. 

ULUG ltDEMİn - Bütçe Komisyo nu hesapları tetkik etm i ş tir. Bu 
i ş ten haberi vardır. Fakat ben de açıklıyayım. Bu ha ber ha~ tan aşaf; ı 

uydurınadır. Kurumun bütçes inin yekunu 200 bin liradır . Kururnun 
Kolbaşıları beş Laned ir aycla 485 lira alırlar. Geçen sene de aynen böy 
le idi. 

BAŞKAN - Benim de K urumda yaptı ğım incelemeye göre Kurum 
1951 senesinde 9809 lira 40 kuruş, 1952 senesinde toplantılar daha fazla 
yapıldığından 10.005 lira 40 kuruş sarfetmiştir. 1953 de ya pıl an mas
raflar 7665 liradır . Bunların hepsinin ınccmııu 27.4-79 li ra 80 kııru ~t ur . 

Bunlar yolluk masrafı olarak ödenmiş tir . 

Binaenaleyh Zafer Gazetesinin ya1.mı ş olduğu 200.000 lira ilc katiyen 
alaka ı yoktur. Hatta 300.000 lira kadar görün en fazlalık da kol 
başkanianna verilen tahsisa t olduğu Ba~kan lıkca yap ılan in celeme so
nunda öf,'Tenilmiştir. Arzederiın. 

Son bir takrir var efendim . 

(Cevdet Bezi rc i ' ııin takriri okıındu) 
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VII. Dil Kurultayı Başkanlığına 

Bugünkü Zafer Gazetesinde Kurultayımız hakkında bilgi verilirken · 
şöyle bir itharn yapıJmıştır . "Başkaııın idaredeki kifayetsizliği ve delc
gelerin müzakere usullerine aş ina olmaması . ... " 

Bu fıkrayı Sayın Kurultayın dikkat nazariarına arzına müsaade
lerini saygılarımla arzederinı. 23 /7/1954 

EsAT MABM UT KARAKunT - Tcessüflerimi bildirerek reddederim. 

TAnin NEJAT GENCA - Kurullayda bulunanların en basiti Zafer 
Gazete~ini idare edenle rin eıı ilMisinden çok ileridir. (Alkışlar) 

BAŞKAN - K urultay hı>sap ve bütçe kı smı ile beraber bugün çalış
ınalarına son vermi ş, icra i şine gelmi ş bulunuyor. 

1 FENDiYAn E SAT- KADASTEil - lbranııı ay nca reye konması 
Lizımdır. 

BAŞKA -Şimdi ı oplu bir halde, Yönetim Kurulunun ve burada ça
lışa n arkadaşların ibrası lıusus ıuıu rcye arzediyorıım. İhrayı kabııJ cden
ll'r ... E ı m eyeler ... kabul erlilmi~ tir efendim. 

Öğleden son ra yeni Yönetim K ıınılunu, Deuı>tlcme K urulııııu ve 
Hay~iye t Ktırulunu seçeccğiz . 

Şündi saat bir buçuktur, ten sip ederseniz saat oıı beşte tekrar top
lanalı m. ("On beş otuz" ses leri) Saat 15.30 da tekrar toplanmak üzere 
o lıınıınıı kapatıynnun. 

Kupuoış saati : 13.30 



DöRD ÜNCÜ BillLE Ş iM 

IKi NC i ÜT U il U M 

Açılış Saati: 15.35 

BAŞKAN - Hasene Ilgaz. 

YAZMA NLAH -Cahil Öztolli , Hikııwı Dizdaroğlıı , Bc~ir (;öğü~, Mu
za ffer Uygıııı e r 

BAŞKAN -Olurumıı aç ı yonım. Bıwdan evv~>lki ulıırum ıııı lııla rıak 

özetini okutuyorum : 

Yil . Türk Dil Kllrulta} ının IV . Birleşim l. Oturum tutanak öze ti 

l. Oturltın saat 10 da ba~kan vekili H . Il gaz ' ırı başkarılığında tup
lantlı. Geçen olllruında konuşlllrna" yarı bırakılmı ş olan Tüzük K omis
y onu raporunıto okunmasına devam edildi. 

2. Tüzük Komisyonunun raporu, Kurultayın u ygıııı gördüğü dilek 
kı· ve tadillerle birlikte ve oybirliğ i ile kabıı.l edildi . 

3. Hesap ve Bütçe Komisyon u raporunun okıınmasına gc~ ildi. Dı ş a

rıdan gelen Kurultay delegelerine ve ril ccek ol an 100 lira yolluk yc rin ı· 

200 lira verilmesi hakkında evvelce vcı ·ilmi ş olan ve K omi;,yo na lıavale 

edilmi ş ola n önergenin , Komisyond a kabul edildiğ i bildirildi ; bu önerge 
Kuru.ltayca da tasvibedildi. 

4 . Hesap ve Bütçe Komisyon ll ra portlnun oktlnm a~ ı bit t ikten sonra, 
rapor h akkında söz alan bulunmadı ğı için oya kondu; oybirli ğ i ile kabul 
l'dildi . Eski Yönetim Kurulu da ihra edildi . 

5. Peyaıni Safa' ııın İ s tanbul Temsil c iliğ i ve ~alı s ını ilgilendiren 
i ş ler üzerinde açıklamalarda buhınınası için hir önerge verildiğinden , 

Peyami Safa 'ya söz ve rildi ve Peyami Safa' nın aç ıkl a ınaları K urlll tayca 
kabıol edildi . 

6. Bütçe ve Kadro t asa ı·ı s ı okıındıı ve dilekieric beraber ka bul edildi . 
7. Kurultay tutanakları nın ve H. Eşre f Dnaydın ' ın hita besinin 

hir yıl içinde has ılına · ı hakkında bir önerge kabul edi ld i. 
8. Zafer Gaze tes inin " Dil Kumımınun yaranına tevzi e tti ği paralar'' 

başlıklı yazı sındaki iddianın gerçeğe uygıı n olmadığ ı bildirildi . Ay nı 

gazetenin 23/7/954 tarihli niishasında bir gün evvelki toplan tı ve bu 
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toplantının idaresi hakkındaki yazının ıla meşgııl olnnacak bir değer 
taşımadığına karar verildi. 

9. Toplantının tatiline ve saat 15,30 da tekrar açılmasına kamr 
verildi. 

Başkaıı Katip Katip 
Hase nc Ilgaz Cahil Öztelli Hikmet Dizdaroğlu 

Ka tip 
Muzaffer Uyguııer 

BA~KAN - Bir tezkere var, okunacaktır. 
(Hakkı Tarık Us'un tezkeresi okundu) 

K ıırultay Başkanlığına 

Ka tip 
Beş ir Göğüs 

Tiiziiğün a ltın c ı maddesi ge reğin ce yazılan mektuplann hiç birine 
cevap vcrıniyen ve üç yıl miiddelle Kumma öden li vermeyenler hakkında 
Ha ysiyN K urultınca 14 /6 /1954 tarihinde verilmiş olan kararın Kurul· 
ı ay yliksek heyetince tasdikini dilerim. 
BAŞKAN - Bir de li s te eklenmiş, okunmasına liizum var mı? ("Yok" 

ses leri) Başkanlık tarafından bize verilmiş olan li ste içindeki i simleriıı 

K urum üyeleri isimleri arasından çıkartılınas ı lazım geliyor. Bunu re· 
yi n ize arzedi yorum. Kabııl edenler ... Etmeyenler . . 

MuniTTiN İ NÖZÜ - Bu doğru değildir. Kurumun 150 azası çıkıyor, 
600 kişi 400 e iniyor .. Bu miihim bir şeydir . Bir üyenin para vermiyor 
tliyc bir ilim cemiyetinden ı;ıkanlınas ı doğru def..jldir. ("Tüzük icabı 

çıkar" so:s leri) 
AGAH Sı n m LEVEND -Muhtercın arkadaşlar, Tüzüğiin altıncı road

ılesi gereğince (Tüzüğe ve amaca aykın hareket edenlerle Kuruma iiç 
yıl müddellc ödenti verm iyenler .. . Haysiyet Kurnlunca iiyelikten çı· 

karılırlar) . Biz üç yıl içinde bu arkadaşların ilgilerini temin etmek 
için kendilerinden ricada bulunduk, lıer birine iadeli taahhütiii mektup· 
lar gönderdik. Bazıları ricalarımıza cevap verdiler, bazıları vermediler. 
Bıı ricamızı iki üç defa tekrar ettik. Nihayet Kul'llltaydan iki ay önce va
ziye ıi Haysiyel Divanıııa arzettik Haysiyet divanı vaziyeti tetkik 
•:ttikten sonra son bir defa daha tüziiğün bu maddesinin kendilerine ha
lı rlatılma~ ını tavsiye e tt. i. Bu tav~iyeye de uydukı:an sonra cevap vermi· 
yen, ödt>nlilerini yatırmıyanların çıkarılması uygun göriildü. Haysiyet 
Divanının verdi ği karar dosyada mevcuttur. Şimdi Tüzüğün 35 inci 
maddesi gereğin ce Haysiyet Divaıuııııı vermiş olduğu bu kararı Kurul· 
Lay ııı kara rına arzetmek icahediyor. V aziyel bıuıdan ibarettir efendim. 
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E sAT MAHM UT KAnAK Urn -~: fendi m, bu 156 arkadaş tan mühim 
bir kısmı ödeneklerini ve rmedikleri için ı;ıkarılanla rdır . Fakat Kurul
tayın ıunumi temayiilünü naza rı itibara ıd arak bu devre için bu 156 ar
kadaşa tekrıır mektup yazılmasın ı ve bu mektupta aidatını ve rıniyen

ler hakkında çık a rına kararının ıatbik edileceğini söy lemek halisane olıır . 

B<' lki gı>IPcek meklııpl ar içinde, "Nı- yapayı m , mali vaziye tim müsait 
değil , öd :y .. miyorum" diyecekler de bıdttn a cakt ır . B LL ıasarrıı.fu yapmak 
Kunıltayın sa i:Hıi ycti dahilindedir . Bu iitıfe ıi göstermek de doğrudur. 

AGA H Sınnı LEVEND - Karar pek tabii KLLnıltayıııdır . Yalnız 

ş ımı.ı belirtmek iste rim , hu 156 i.i yc ya lnız para ve rmemek yüzünden de
~il , maddi ve manevi biziınle aliika l arıııı kest iklerinden ve hiçbir ın ek
tı.ılıumuz a ~evap vermediklerinden çıkarılmaktadır. Kıırııltay isterse 
bu devre için vazgeçer. Zaten mektubumLLza cevap verip Le mali vazi
yı: tim müsait değil diyenle r hn li steye ithal edilmcmi ş lerdir. Bu ciheti 
ıl e arze tmek iste rim. 

Biıı ÜYE -Kaybedilmi ş bir hak yoktıır. K apı daima a çıkıır , ister
lerse ı ekrar girebilirler. (" Tabii tabii" sesleri) 

BAŞKAN - Hays iyct Kurulu karar ve li steş iııi rcye arzı-diyorum : 

Kabul edenler .. . Etmeyenler ... Kabul edilmi ş tir . Tüzük alıka rnı bu 
şekilde yerine ge ı.iri lmi ~ oluyor. Arztı edenler yeniden üye ol abilirler. 

ABD ÜLKADill KAHAHA 
edip Lc çıkarıla u la r var mı ? 

- Kurumun gaye le rine aykırı lıa rcko·t 

BAŞKAN -Yapt ığ ı m incelemeleri söyliyeyim: BLınl ııı· K ıırum tara
fından yazılan meklLLplara lıi c;bir surelle ı:evap vçrmiyenlcrdi r . .Bu 
ba biste Kurumu daha fazla m~şgul edecek bir me~e l c . oktur . Li~ te d oğ

rudan doğ.ruya bir imkan sızlık netices inde hazırlanmıştır. 

ABD ÜLKADiR KARAHA (Dev a mla) - Bundan so nras ı için YöneLim 
Kurulundan ri ca ediyorum , bıı gibileri önümüzdeki Kıırııltaya dave t 
e ı s inl er, gelmedikleri takdirde ç ıka rsınlar . 

(" Liste kabul edilrli" sesleri) 

BAŞKAN - Gelecek Kumitay için bir l (, klifı e bttlunuyorla r, bn ~e

beple kendile'rini dinliyoruz. 

ABD ÜLKADiR KAnAHAN - (Devamla) Bu sene için yüzd e y üz ınu
ıabıkım . Gelecek Ku mltaya k adar olalı i li r ki borcunu vcrmi eıı bir kı
sım arkadaş l ı:r bıı borçlarını ödeyeceklerdir. i teki m bi :.o: K urultay için 
aldığımız paradan aidatımızı öde mek iınkfınııu bıılmuşuzdur. Vakıa beş 

lirayı veremiyecek durumda değilim a ma vak ti m olmadı , imka n bula -
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madım . Müsaade ederseniz bu arkadaşlan ~>~karına salahiyetini gelecek 
Kurultaya bırakalım. (''Sui istimal edilir" sesleri) 
BAŞKAN -Şimdi elimizd e bir telgraf var ve ge lecek "yılların dum· 

munu aydınlatacak biı: kaç temenni var. Fakat bunlan seçimden sonra 
okuruayı mtıvafık buluyorum. 

Şimdi müsaade ederseniz seçime geçeceğiz. Yalnız ~eçim den evvel 
Ömer Asım Bey söz i s temi ş tir , seçimin nasıl yapılması icabettiği husu· 
sun da bir küçük konuşma .-i ca ediyor. Kısa konuşması şartiy le kendisine 
bu müı;aadeyi vermi ş buhuuıyorum . Önce gelmiş olan bir önerge var· 
dır onu okutaeağı m ve bilalıara Ömer Asım Bey'e söz vereceğim . 

(Peyami Safa ve 7 arkadaş ının önergesi okundu) 

Kumitay Baş kanlığına 

Dil Kurumu ve V ll nci Dil Kumitayının değerli çalışmaları üzerinde 
gazetelerde yanlı ş aniaşılmaktan gelen bazı aş ırı düşüncelerin yer et tiği, 

huıııın net icesinde yazılan bazı yazılara K urultayııı ça lı şmalariyle yakın · 

dan ilgili bulunan Türk genel oyuna aslı olmayan bazı iso at ve iftirala
n n yazıldığı gö rülmektedir. Yöne lim K urulu Kurultayın toplandığı saat· 
ten baş layarak bütün ye tkileri ni y üksek Genel Kurula bıraklığına göre, 
bu çeşit yazıların halk önünde ya rattığı yersiz şüphe havasını dağılmak 
maksadiyle gazet elere gönıleı·ilmek iizcre Kurultay adına bir tebliğ ya· 
yınlanma s ını tcklif erler, tas lağını sıınarız . 

EsAT MAHMUT KAnAK UnT - Bunu Yönelim Kuruluna bırakalım 

("Kurultay karar verecek" sesleri) 
BAŞKAN - K unıltay ı n Yönetim Knrulıuıa böy le bir tebliğ hazır· 

layarak gazetelere vermr-si için emir buyurmas ını rica ediyorum. Bu hu· 
sus u kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş tir. Şimdi Ömer 
A~ırn arkadaşımız konuşacaklar. 

ÖMEil Asm AKSOY -Arkadaşl ar, hepimiz arzu ediyoruz ki yeni 
Reçeceğim iz Yönelim Kurulu bütün i ş le rilc yakından ilgili olarak dik
katle çalı şacak arkadaşlardan Lerekküp etsin . Beni bu cümleyi söyle
ıneğe sevkeden bir se bep var : 

Bundan evvelki Yönelim Kuruluna seç tiğiniz 45 arkadaştan yarısın· 
dan fazlası ına:~;eret le ri sebebiy le arzu etmediklerinden ve üç tanesi de, 
Allah rahme t eylesiıı, ölmelerinden dolayı o kadar azalmış'tJT ki hatta 
.18 ki ş i ile çokluğu bulmak dahi güç bir hale gelmiş tir. Seçimleri yaparkeu 
önümüzdeki dev rede do-böyle "brt duruma düşmemenİlı çaresiııi aramak 
mecburiye t indeyizi Dışaiida 7-8 li ste var. Listeleriıı bu kadar çoğa·ln:ı'<W 



182 TÜRK DIL KUR UMU 

bu li >; te falancanın listesi, bu falaucaııın li s tesi gibi bir~ok arkadaşiaren 
şüphe ile karşılanmaktadır. Hem bunu önlemek, hem de gelecek Yöne
tim Kurulunun hakikaten işine hakim bir yönetim kurulu olabi lmesi 
için bendeniz ba~ı pratik tedbirler ve çareler teklif elmek isti yorum. 

Seçeceğimiz arkadaş ların bu işi kabod etl ip ctmiyecekl cı·ini bilmi
y oruz. Bir defa bu meçlıulümüzdür . Sonra bu arkadaşlar bı1 vazifcye 
devam edecek dtoruında mıdırlar? Bunu da bilmiyoruz . Bundan evvelki 
o;cç imlerdc seçilip le Kuruma bir defa olsun ayak alınayan arkadaş l ar 

oldu. Üç defa arka arkaya gelınediği görülenler müs tafi addedilmişlerdir . 
1ki veya üç ayda bir toplanmas ı l azım gelen Yönetim Kuruluna dışarı
dan gelecek durumda olmayanJan da düşünmek lazımdır . Bütün bu isim
ler bıo sekiz li ste içinden çıkacağı için hem de bu arkadaş ları lanıma ba
kımından yapacağım teklif şudur: 

Bir defa Kurultaya gelm i ş olan arkadaşlar bu Kurumla il gilerini 
belirtmiş btdunuyorlar. Mazeretleri olanlar dı şında gelmiycnler bilfiil 
çalışmak arzusunda değiller demektir. Binacnalt>y h birinci gün yaptı
ğımız toplantıda mevcut olanlar ve sonradan Kurnitaya i ştira k eden 
arkadaşlar bu Kurultay ilc ilgilerini yakından göstermi ş le rdir. Bunlar 
arasında da Yönetim Kurulunda vazife almak i"tcycn arkadaşların 

bir listesini şuraya yazalım , hepimiz bu 50-60 arkadaşı n ismine bakarak 

kendi listemizi yapalım. 

Bunun bazı mahzurları hatıra gelebilir, fakat faydaları daha o;o ktıır. 
("O sizin fikriniz" sesi) Tabii efendim benim fikrimdir . Seçtiğimiz 

a rkadaş 20 veya 30 kiş i buraya ge lip c,alışaınıyacak durumda olursa bun~ 

dan ne fayda hasıl olacaktır? Üç ay ~onra , a ltı ay ~o nra Yönetim Kurıo
luııun teşekkül edememiş olmasından dolayı Kurultayı fcvkalade i\:timaa 
davet etmek mecburiyetindc kalac ağız. Yeniden bir masraf yapacağız . 

Böyle bir durum ister istemez hasıl ola caktır. Yedek on aza vardır. Fa 
kat tatbikat bize göstermiştir ki 18 arkadaşı güç bulmaktayız. İlk gün
lerde bulunsa bile mütaahp günlerde bulmak güçtiir. lş l er y ürüyeme
ınektedir. Şimdi benim teklifime göre hareket edilirse, ya ni isimler t esbit 
edilirse burada bulunan arkadaşlar da buzurı kalb iJe scçcrler, li stelerin 
tesiri altıııda kalmaktan kurtulmuş olurlar ve böy lece daha o;a lim bir 
ljste meydana getirilmiş olur. 

Yönetim Kurulurıda çalışan arkadaşlar girmiş olacaklardır. Bende
ııiz Lunu tcklif ediyorum. 

N uRULLAnATAÇ -Öyle sanıyorum ki seçime geçmedeıı , hatta tar
tışmadan önce seçim kurulunun seçilmesi l azımdır. Bu seçi lsin . Ondan 
sonra ne yapacaksak yapalım. ("Tasnif heyeti" ses leri) 
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AGAil SıRlll LEVEND - Efendim, arkadaşımızın end i şes i çok yeri n· 
ıl edir. Ömeı· A sım bey devam cdemcyccckler hakkında bazı endişe ler 
urlaya koydular. Tabii lıaklıılırlar. Bu defa gelmeyenler diye bir kayıt 
koymıyalım. Mesela bu defa gelmeyenler arasında Zeki Zeren, Reşat 

u ri Günlekin ve Hilmi Ziya gibi arkadaşlarımız vardır. Devam etmeye· 
cek farzederşek bunları , zannediyorum ki hak~ ızlık etmi ş oluruz. Bunu 
arzettikten sonra maksadıma gcliyonım. 

Sayın arkadaşlaı·, bir çok li steler elimi z<" geçti. Bıı listelerin içinde, 
bir çokl arında benim de isrnim mevcuttur. Fakat arkadaşlar benim veya 
başka arkadaş l arııı muhtelif li telerde bulunmuş olmasıııı başka ba~

ka manaya atfettiler. Bunu Lavzib el m ek benim için ahlaki bir vec.ibedir. 
~unu arzelmek isterim ki : arkadaşl arııı müştereken hazırlaıruş oldukları 

bir liRte vardır . Bıtnda hen de varım. Çok teşekkür ederim. Fakat ben 
bundan ve başka li ~ t c l c rd e n ancak •izin gibi dün haberdar oldıtm. Bunu 
arzetmek bt'niın için <ıhlaki bir vecibeuir. 

Türlü li steler ve türlü konıhinezonlarla i ~ görmü~ bir arkadaşınız 

dl'j:(iliz. 
Bu a rada şuuu da söyliyeyim ki bazı teriipiere de girm i ş değilim. 

Ueniın h akkımda baş ka türlü kanaala sahip oldularsa bunu burada tas· 
hilı ('tmP[li bir k arakter borcu bilirim . 

BAŞKAN - Bir tcmenni şu: Ömer Asım Bey diyorlar ki bir çok li s· 
lde ı vardır, bunlara göre harek <; l edecek olursak belki devam etmeyen 
arkadaşları seçeriz, ve bu vaziycl karş ısında da Yönelim Kıınılu müş· 

kül bir dııruıudıı kalır , onun i~in burada btılıınaıı arkadaşları namzel 
versinler onlarda n seçelim 

lkinı:i teklif tc ş u : elde do laşan ve henüz kaç tane olduğunu bilme· 
diğimiz li steler vardır. Ben kendim bu li stelerden haberdar değilim. Bir 
~·ok li steler varıııı~. Bu birçok li steieı ıııııhtelif arkadaşların elinde. 
Bunların hepsini bizim kadar Inırada çalı şa n arkadaşlar yakinen tanır

lar. İ s tedikle ri gibi seçoi nlcr . 

Hangi şekli istiyorsanız ona göre karaı· verelim. 
anızetierin talıtay<ı yaı.ılmasını i&teyen arkadaşlar vur rru? 

BiR ÜYE - 0 zaman seçimin gizlili ğine hal el gelir. 

YuN s KA.zıM Kö Ni - Bir Lis tede ismini görüp le maııi durumda 
olarılar çıkarlar, teşekkür ederler, beni lı1tfc n seçmeyiniz derler. 

KEvSE R AcAitLAR -Arkadaşl ar, bazılarıınız burada yabancı bul n· 
nııyoruz ve bütün arkadaşları taıııınıyonız. Liste lere bakmak ve h\ınları 
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tetkik etmek mccbuı·iyetinueyiz. lçinizdc çalı ş mak istemiyen arka
daşlar o l acaktır . Btınlar içt imalara gelmedikleri için reylcrimizi nasıl 

kullanacağız.? Çalışacak arkadaşlan tesbit buy ursunlar. Gelmiyenler 
de kimlerdir bilelim. Biraz evvelj Reşat uri Güntekin'den bahscdildi. 

RECAi CiN - Efendim, ellerimizde dolaşan 7 taııc liste vardır. Bu 
listelerde ismi olup La çalışmak istemiyen varsa lfıtfen isim versinler. 

BAŞKAN -Efendim söz bitti. Müsaadenizle cevap vereyim: 

Filbilika elde 7 tane cetvel o lduğnnu başkanlık şimdi öğreniyorsa 

da 7 cetvelin 7 si elinde bul u nmayan arkadaşinı vardır. Onların içinden 
hangilerin in va7~lıp yazılmaması lazım geldiğini bilmezler. Biribirlerini 
tanıyarı ve bu li steler üzerinde çalışan arkadaşların takdir ed(•ceği bir 
husustur. Çok çalı şa n arkadaşlara rey vermemiz lazımdır. 

Yalnız reylerin Lawifi için iki tane tasnif heyet i ist iyo rum . On kiş i 

olsa altı saatta bitecek tasnif i ş ini bu sofer üç saatta bitirmi ş oluruz. 
Geçen Knrultayda bu iş için bir tasnif heyeti ilc altı saat çalı ş tık . 

İkinci s i , Haysiyet Divaıu ve aynı zamanda denetçilerin tasnifı 

için de beşor kişi göstermeniz lazımdır. Beş arkada~ bir komi syo na, beş 
arkadaş ta bir koınisyorıa. 

Şimdi Yörı!'tim K unılwHtn tasnifi içi n ıııı arkadaş ismi ve rmenizi 
rira ederim. 

Yönetim Kuruluının tasnifini yapacak arkadaşlar olarak ş ıı is imle r 
teklif ve tesbit edilmiştir. Isimlerini okuyorum: 

Salah Birsel, Mclahat Özgü , Abdülkadir Karaha n, Mustafa Şerif, 
Ahmet Akat; Oktay Akbal , Aydın Nisari, Osmaıı Attila, Tahir Alangu, 

izamet tin Kırşan. 

Bu on arkadaşırı isimleri oku.nmuştur. Bunları oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler .. Etmeyenler ... Kabul edilmi ~ tir. 

Şimdi Haysiyet Divanı ve Denetçiler için tasnif heyeti namzcdi 
ist iyorum. Verilmiş bir önerge vardır . Bu önergede Osman Attila, Fual 
Göknil ve Aydın isari bu i ş için teklif edilmektedir. Bu üç arkadaşa bir 
arkadaş daha ilave edinh. 

(" E sa t fahmut Karakurt" sesleri) 

BAŞKAN - Bir de Esat Mahmut Karakurt. Bu arkadaşları tasvi
binize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler .. . Kabul edilmi ştir. 

Şimdi bir önerge. vardır. Bu önerge şöyle ruyor: 

(M. Özgii vı: 1. Esat· Kadastcr'i n önerge leri okundlı) 
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K n.rultay Başkanlığına 

Oylar toplanırken üyelerin kartlarını gö~te rmele rinin , her üç 
Kurul seçiminde bu kartların ~ıra sı ile biı kö~esinin koparılmasının , so
nunda at ılan oy puslaları , toplanan kart parçaları sayılarının kar~ı

laş tınlınaR ınııı ıısn l olarak kabul edilmesini tcklif ederiz. 

Yani arkadaşlar seç iın için buraya gelecekleı·, ~ epetlerirı içerisine, 
ba~kan ve kal ipierin nezaretleri altında, onlara kartlarını göetercrek 
rcylcrini alacaklard ır. Böyle lıir takr ir verilmi ştir. 

Şimdi sepctiN s ırasiyle konmuştur. Birinci sepe t Yönelim Kuruln
mı ait tir. İkin c i •e pı·l Hayşi yc t Divaııı , üçüncüsü de Denetçiler 
içindir. 

FAııııi DAL~AII - sul hakkında. 

Bıı li ,tc)('rdcn Kururnun hazırladığı li s te usule uygıın olarak 
lıazırlaııını ştır . Diğe r list t" lcr uygun olarak yazılmı ş değildir. 

BA~KAN -Şöyle bir şey söylüyorlar: Dil K ııruınu Yönetim Kurulu 
lı ir cı·. t vı·l lınzırlamı şt ır , Lu eel vcl içinde naınzl\t ularak gösterilen her 
ii~ grup arkada~ların i'iınlcri bir aı·aya getirilmi ş tiı·. 

Şıı kağ ıt buradadıı· . Biriıı c iyi yırtar ayırır atarız, ikinciyi de ikinci 
sı• petl' , ü ç iiıı rü parçayı da üçüncü sepete atar ve i ş irnizi bitiririz. Bunun 
için Ba~kanlık nırşg ı ıl olur mıı? (Gü lüşmel cr) 

Şimdi üyelerin i si ınl~ri okıımıcak ve arkadWjlar gelerek şu sepetlere 
rl'yiı-rini alacakl ardır. 

1\1 i.iMad<' eder.cniz cvvclfı l.'i dakikalık bir ara ve riyorum. Bu zamadan 
i st ifaıl e ed ilerek rcy lcr yazıl~ııı. ("Reyler haztr" ses leri) ("Hemen baş

lıyalım'· scş lcri) O halde s ıra ııııınaraı,ına göre arkadaşların isimlerini 
ııkuıuyoruırı . 

Yiinc tiın F.. urulu ta~ nif lı cyrt iıı o seçilen arkada.şlar lütfen buraya 
te~rif e ı , iıılo>r . 

H aysiyd divaııı vı> Denct~: ilcr için tasnif heye tine seçilen dört ar

kadaş ta bııyu"unlar. 

E fendim oy verrneğe ba~ lı yorıız. Sıra ile isim leri okuyoruz: 
( lsimler ,ırasiylf' okuodu ve ba~kaıılık divan ı ile tasnif heyetlerinin neza
rctlcri altında oylar oepetlcre atıldı. ) 
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BAŞKAN -Başkanlığa bir teklifle bulundula r: Yöne lim Kıtrulıı 

üyelerinin sepet lere yakın olan ilk s ıralardan çekilmesini ri ca ediyorum . 
(ilk s ırada otura n y önetim kıtruht üyeleri çekildiler) 

( l simlt> ı·iıı okunmas ın a devarn edildi .) 

BAŞ KAN -lsimle ıin hepsi okunınu~ ı ur . Oy unu kuUaııınayan var mı ? 
Oy unu kullanmayan kalmamış tır . 

T as nif bitin eeye kadar oluruımı tatil ecliyuruııı . 

Kapaııı' saati : 18.05 



DÖRD ÜNCÜ BiRLE~İM 

ÜÇÜNCÜ OTU ıt UM 

Açılıt sauliı 20.10 

BA ~KAN -Hıı şc n Eşre f Ü nayd ı n. 

YAZMANLAH - Muzaffer Uyguner, Hikmet Dizdaroğlu , Beşir Gö· 
ğü ş, Cahil Öztelli 

BAŞKAN - Sayııı 

kağıtlar var. Yazınan 
yorum : 

arkadaşlaı· , 

okuyacak. 
celseyi açı yorum . 

Önce gelen bir 
Gelmiş bazı 

önergeyi okutu· 

(l sfendiyar Esat· Kadasler' in öne rgesi okundu) 

Ba~kanlı ğa 

K ıı rulı.ayca kab ıd edilen ka·r~rların ve teklifierin lut anaklardan 
Yönetim K urıtlunca taranınas ı nı , bir li ste halinde meydana konmasını 

ve bıınların hangi tarihte ye rine gctirildiğinin , yerine getirilmeyenlerin 
ni çi n yapılmadı ğı nın gelecek Kurnitaya arzedilmesin in Kurultay ka
rım olarak Yönetim Kuruluna tebli ğ edilmesini teklif ederim. 

BA~KAN -Bıı önerge hakkında söz ist eyen var mı ? 

l sFENDiYAR ESAT· KA DASTEn -lzalı edeyim : 

1-. urultayda bir çok kararlar ve rili yor, bunların çoğu tutanak içinde 
kalıyor. Bunların hepsinin Yönetim Kurulu tarafından taranınas ı 

l azımdı r. Yapı lan tarama neti ces inıl e yüz, üç yüz ne kadar karar va rsa 
bun l arın li stes i yap ıl malıdı'r. 

Bıınların lıe r birisinin han gi tarihte ye rine getirildiğinin ve yahut 
niçin yerine getiri lın edi ğinin hesabı gelecek Kurultaya verilmelidir. 
Teklifim budur. 

BAŞ KAN-Bu teklifi kabul edenler lıitfen el kaldırsınlar. . . Kabul 
etmeyenler ... Ka bul eılilmiştir. 

Şimdi ii ç Lelgraf va r okutuyoruz: 
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(Türki ye Edebiyatç ılar Derneği Genel Merkez Yöne tim Kmulunuıı 
te lgrafı oku"ndu) 

Yedin ci Türk Dil Kurultayı Başanlığıııa 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültes i · Arıkara 

VTl. Türk Dil Kumitayının dilimizin ve edcbiya tımızın gelişmesintic 

büyük yararı görülecek bir edebiyat armağanı kurma kara rıııı veı-rnıı 

"ini Türk Edebiyatçılan adına te~ekkür ve sevgiy le karşılaı· bu mutlu 
kararı veren Kurultay üyele rini saygı yla selamlarım . 

(Seçilmiş Hikaye ler Dergisi' nin t e l g rafı okundu) 

Türk Dil Kurultayı - Ankara 

Bir tck edebi yat ve san 'at arınağanının bulunmadığı memleketi 
mizde sürekli bir armağan kur m akla öncü bir a ııluy ı § gös teren VII. Türk 
Dil Kumltaymı sevg i ve s aygıyla selanıl arız. 

(Ye ıtiJjk Dergisi' nin te l g ra fı ok<u ı dı<) 

Türk Dil Kurultayı - Ank!l ı·a 

Bir edebiyat armağanı kurma gibi •cvindiri ci bir kar a r ver<'ıı 

VII. Türk Dil Kurultayının sayın iiyele·rinc t c~ekkür ve sayıl n rımızı 

S ltnarız. 

BAŞ KAN - Bir kaç önerge va r. Onla rı da okuyacağız : 

(Cahil Öz teli i ve üç arkadaşının önerges i okundu) 

Kurultay Başkanlı ğına 

Cumhurbaşkanı adına Genel Katiplik tarafından yazılan başa rı 

dileğine ait mektuba Kurumcu teşekkür ı e l grafı ilc kar~ ılık verilmc
sini teklif ederiz 

BAŞKAN -Bıı teklifi kabıtl edıınlcr lütfen cl kaldırsıular .. lLL i
fakla kabul edilmi ş tir . 

Bir önerge daLa var. 

(Dizdaroğlu ve ii ç arkadaşının önerges i okuudu) 

Yedin ci Kttrulta y Başkalığına 

Kendisine bir çok yükler verdiğimiz sayın Kurultay Başkanımız 

Ha. ene Ilgaz' a gös terdiği başarı ve Kuruma lıizın!'ttcn dolayı Kurultay 
adına teşekkürlerimizin bildiıilmes ini Başkau!Jktan rica ederiz. 

BAŞKAN - Bu teklifi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ben keııdinı 
de i ş tirak ediyorum. İttifakla kabul edilmi ştir . 
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Şimdi seçim neticeleri gelmi~tir. Onları okutaca~ııri. Evvela Hay
tiiyı-t Divanına seçilen arkadaş l arın isimlerine nit li s te gelmiştir. Bu se
çi mı- ait li steyi okııtııcağun: 

VI[. Türk Dil Kurultayı Başkaıılığıııa : 

Hay~iye t Divarıı. seçimi tasn ifi HO nıwu ve kazanılan oy miktarları 
a~a~·ıdadır : 

- ! , mail Hikmet Ertaylan 
2 - H ıunit Koşay 

:3 Nazım Poroy 
4 Faik Reşit Unııt 

S Süheyp Dcrbil 
(ı Hüseyin Avni (;öktürk 
7 K azım aıni Duru 
B lla~eıw Il gıız 

1) Ha lil . Öztiirk 
10 llikmet Bnyur 

aygı il e arzctl~riz. 

Fual Göknil 

Rakamlar 
105 
ıoı 

98 
86 
81 
76 
33 
32 
29 
21 

23/7/954 
Ali Özer 

lsFENDİYAıt EsAT- KADASTE H - En çok oy kazanan beş asıl , ii ç te 
ycdt>k olacak tı r. 

B ,\~KAN - Denetleme Kuruluının seçim neticesini okuyonlZ. 

VII. Türk Dil Kurultııy ı Başkanlığın a 

Dcnetçill'r >CI; imi ta;,nifi .o nııcıı ve kazanılan oy miktarı aşağıdad ır . 

l - Falu·i Dal;ar 
2 - Muzaffer Uyguner 
3 - Kemal Akmaıı 
4 - Ha~e ne Ilguz 
;; - Hayri özım 

6 - Ihrahim Hefik Soyer 

Saygı ile arzoluıııır. 

Fuat Göknil 
23fVIIf94 

i Özer 

115 
113 

91. 
90 
87 
74 

BAı;;KAN -Şimdi Yünetiın Kurıı.lumu1 ' tasnif neticesi geldi . Onu da 
okııyorıız : 
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Yedinci Kurultay Ba~kanlığına 

Yönetim Kurulu seçimi için 151 (yüz elli bir) üye seçime i ~t i

rak etmiştir. Tasnif neticesinde bağlı li s tede adları yazılı arkadaşlar 

karşılarındaki oyları almı~ bulunuyor. 

Saygı ile bildiririı. . 

Fahri Dalsar M. Öı.gü 

l - Ömer Asım Aksoy 
2 - Selahauin Ballt 
~ - İ s ınail Hakkı Baltac ı oğlıı 

4 - urullah Ataç 
5 - FeridtUı Naliz Uzlıık 

(ı - Mehmet Ali Ai(akay 
7 - Hasa n Eren 
8 - llhami Civaoğlu 
9 - Reşat Nuri Güntekin 

lO - Agah Sırrı Levend 
ll - Macit Gilkherk 
12 - Suul Kemal Yetkin 
13 - Vecihe Kılıcoğlu 
14- Belıçel Kemal Çağlar 
15 - Ahmet Ateş 
Hı - Hikmet Bayur 
17 - Tahir ejat Gencan 
18 - Samim Sinanoğlu 
19 - Sadettin Buluç 
20 - Ahmet Cafcroğht 
21 - Nurettin Artarn 
22 - Hilmi Ziya Ülken 
23 - Enver Ziya Karai 
24 - Metahat Özgü 
25 - Mehmet Tuğrul 
26 - Zeki Zeren 
27 - Salim Rıza Kırkpınar 

28 - Yunus Kazım Köni 
29 - Reşat lzbırak 

30 - R ecai Cin 
31 - Kadri Yörükoğlu 

Salah Birst•l Oktay Akbal 

135 
134 
133 
132 
131 
.128 
127 
123 
123 
ı 23 
122 
122 
119 

ı ı 9 

11 8 
118 

114 
ll4 
lll 
ı 10 
ll O 
ll O 
11 0 
109 
107 
107 
105 
lOS 
ıo5 

102 
lDl 
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32 - Uluğ İğdenıir 
33 - lsfendiyar Esat- Kada• ter 
34 - Peyami Safa 
35 - Falih Rıfkı Atay 
:-16 - Salah Birsel 
37 - Mecdut Mansuroğlıı 
38 - usret Hızır 
39 - Nimetullalı Öztürk 
40 - Hıfzırrahman Haşit Öyırıcn 
4 1 - Esat Mahmut Karakurt 
4.2 - Mııharrenı Ergin 
43 - Abdülkadir Karahan 
44 - H.akkı Tarık U>< 
45 - Yakup Kalgay 

191 

100 
98 
95 
94 
94 
93 
93 
90 
88 
83 
72 
68 
62 
60 . 

YAZMAN - Tasnif komisyonunun verdiği neticeye göre iki üye 94 
ı·r oy almıştır. Bu bakımdan ne yapı lacağ ı hakkıoda tereddüt edilmek
lo'dir. ("i<imleri nedir" sesleri) ("(kur'a çekilsin" sesleri) 

lsFNDiYAR EsAT-KADASTER - Bunlar için kıır'a çekilmesi daha 
mııvafıktır . 

BAŞKAN - Kur'a çekelim. 
(Başkan tarafından kur'a çekildi ve neticede 94 oy alanlardan 

Pal i h Rıfk ı Atay kur'ayı kazanarak seçildi.) 
AcA.ıı Sınnı LEVEND -Sayın arkadaşlar, bize karşı göstermiş oldu

ğunuz yüksek teveccühten cesaret alarak arkadaşlarım namına teşek
kiir e~mck için bııraya gelmiş bııhuıııyorırm. 

Bunıı arzederken İstanbul'dan gele rek Kurultayı.mıza katılmak 
lfıtfunda bulunan değerli edip ve büyiik ~ana tkar Ruşen Eşref Onaydın'
ın bize karşı göstermiş olduğu yüksek teveccüh ve lutuftan dolayı 
Kurultay namına saygılarımı sunmama müsaadenizi rica ederim. (AI
kışlar) 

H ŞEN EşREF ÜNAYDIN - Yedinci Türk Dil Kurultayının bayan 
bay sayın üyeleri ve sayın dinleyiciler, 

Burada toplandınız, konuşt·ınuz , tartıştınız, çekiştİn iz ve co so
nunda anlaştınız, birleştiııiz . Çüııkü hepinizin dileği bir: Güzel Türkçenin 
ıırınması, hepinizin iilküsü bir: bu arınmış Türkçenin gelişmesi. 

Türkçe bu dünyaya gelişimizde bizim kulağımıza gelen ilk sestir, 
ve bu dünyadan ayrılırken gözümüzü kapamadan önce söyliyeceğiıniz 
~on sözdür. Onun bu dünya kadar süreli , bu dünya kadar geniş ve 
bu dünya kadar verimli ve kuvvetli olmas ını cidden görmek ve bekle· 
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rnek hepimizin i s teği ve borcudur. Atatürk'ün açmış olduğtt bu yol, gö
rüyoruz ki bizi ne kadar olgun ve ne kadar dolgun bir başarıya doğru 
götürmekted ir. Kurultayın uzun çalış maları sonucunda vermiş olduğu 

kararlar ve yapt ı ğ ı seçimler dolayı s iyl e vücuda geti rdiğ i yeni Yönetim 
Kurnluna, yeni Denelçilere ve yeni Haysiye Divanına btmdan sonraki 
mesailerinde başarılar, üstü.n ba~arılar dilerim . Gelecek sefer toplandı

{;rımız zaman buglinkünden çok daha ileriye gitmiş, çok daha güzelleş mi ş 

bir Türkçe ile karşılaş ıp çalı ş ınalarıınızın mükafatını gürmüş olmamızı 

candan di ler, hepinize derin saygılarımı ve tükenmez sevgilerimi sunarı m. 
Şimdi bu oturumun tıtlanak özetini okutuvoruın: 

VII. Türk Dil Kıırultayınııı lV. Birleşim III. Oturum Tutarıa ğı 

Son otıuum Ruşcn Eşref Ünaydın'ın Başkanlığında saa t 20 de top
landı . Tasnif edilmiş oylar Kurnitaya bilrlirildi ve kabul kararı alınd ı . 

Edebiyat armağanı için gelen teşekkür ve tcbrik tcl g rafları okıtndu. 

Cı.tmhu r Başkanı Sayın CeHH Bayar' a teşekkür eelilmesine oy bir
li ği ile karar veri ldi . 

Agah Sırrı Levcnd, seçi len arkadaşlar adına teşekkürlerini s urıdu, 

Kurultaya katılmak üzere İstanbul 'dan gelmek lutfunda bıılunan büyük 
edip ve değerli s anat ç ı Ruşen Eş ı·e f Ü naydın 'a Kurııltay Başkanlı ğını 
kabul ett i ğinden dolayı Kurultay adına teşekkürlerini sundu. 

Başkan Ruşen Eşref Ünaydın Kıınıltaya ve yen i seçilen Yünelim, 
Haysiyet ve Denetleme Kurullarına lıaşa rılnr dileğintic bıılıınarak 

güzel Türkçemiz hakkında övgüde bulundu ve Kurultayı kapadı. 

Ka tip 
M. Uy guner 

Kurul ı ay Başkanı 

Ru şeıı E şref Ünayduı 

Katip 
H. Dizdaroğlu 

Ka tip 
Besir Göğüş 

Ka tip 
Cabit ÖztelJi 

BAŞKAN - Oturumu Kapıyorum. (Şiddetli Alkışlar) 

Kapanış •uati ı 20.50 


